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MŪŠIAI ZAIRE ATSINAUJINO 
Kinshasa. — Mūšiai Zaire atsi

naujino. Pirmą dieną apie 40 
zairiečių buvo sužeista. Kokių 
nuostolių buvo įsiveržėlių eilėse, 
nebuvo žinoma. Susišaudymas 
vyksta netoli Kanzene, Kapanga 
ir Kolwezi. Zairo žiniomis, vy
riausybės kariuomenė susidūrė su 
2,000 buvusių katangiečių dali
niu. Katangiečiai, apginkluoti ir 
parengti angoliečių ir kubiečių, 
laiko užėmę trečdalį Shaba pro
vincijos. Provincija anksčiau va
dinosi Katanga. 

Zairo aviacija kasdien bombar
duoja katangiečius visu ruožu pa-
liai geležinkelį nuo Dilolo iki An
golos sienos. Ypatingų laimėjimų 
bombardavimas nepasiekia. Bom
bos metamos iš didelio aukščio 
ir nepataiko, kur reikia. Naudo-

**r 
Jasi italų gamybos lėktuvais. Ma 
rokiečiai į mūšius dar neįsitraukė. 

Kai kas tvirtina, kad du pran
cūzų kariai buvo užmušti, bet Pa
ryžiuje oficialūs sluoksniai panei
gia, sakydami, kad yra tik pran
cūzų karinė misija iš 60 žmonių, 
o dar 20 padeda marokiečiams, 
bet tie ir prancūzų lėktuvai dar 
šią savaitę grįš namo. 

Afrikos valstybių organizacijos 
pirmininkas Mauritius ministeris 
pirmininkas Ramgoolam sakė, 
kad beveik visa Afrika remia Zai
rą. Jis pritarė Prancūzijos ir Ma
roko norui padėti Zairui. 

Kinija dar kartą apkaltino So
vietų Sąjungą, sakydama, kad a-
vanriūra Afrikoj yra pati naujau
sia Maskvos agresija. Reikia lauk
ti naujų ir drąsesnių. 

V 

Sudanui parduoda 
C-130 lėktuvus 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris leido parduoti Sudanui 6 
transportinius lėktuvus C-130. Už 
juos sumokės Saudi Arabija 50 
mil. dolerių. Sudanui karinius 
reikmenis parduoti leido ir buv. 
prezidentas Fordas. 

Sudano užsienio reikalų mi
nisteris Mansur Khalid Egipto ži
nių agentūrai minėjo, kad Ame
rika labai palankiai atsiliepė, kai 
buvo prašoma ir daugiau karinių 
medžiagų, pvz. F-5 kovos lėktuvų. 
Carterio administracijoj atsiliep
ta, kad Sudanas formaliai kovos 
lėktuvų dar neprašė. 

Balsavimai Ispanijoj 

CARTERIO TIKSLAS: TREČDALIU 
SUMAŽINTI INFLIACIJA 

Washingtonas. — Prezidentas j esant, aliarmuos. Bus sudarinėja-
larteris pranešė, kaip jis bandysimos žemės ūkio produktų atsar-
ulaikyti infliaciją. Kova turėtų Į gos, ir tokiu būdu jų kainos bus 

stabilizuojamos. 
Mokesčių sistemos reforma bus 

^karinamas didesnis investavimas 
j biznį. Bus griežtai žiūrima, kad 
būtų laikomasi antimonopolinių 
Įstatymų. 

• • i 
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Helsinkio prieplauka žiemai baigiantis 

Concorde labai 
nuostolingas 

Londonas. — Britų savaitraš
tis "The Observer" visą laiką į-
rodinėjo, kad reikia atsisakyti 
britų-prancūzų už garsą greites- į dentas Phillip Caputo. Sovietų 
nio lėktuvo Concorde statybos, Užsienio reikalų ministerija pro-
kainavusios daugiau negu 1 bili- į testavo, kad ambasados patalpose 
joną anglų svarų. Laikraščio a- ! buvo rodomi du meniški filmai, 
viacijos ekspertai įrodinėjo, kad j "Dr. Živago" ir "Mergaitė iš Pet-
lėktuvas niekad nebus pel- j rovskos". Toks atsitikimas, kai 
ningas, kad pasaulinės oro lini- > pareiškiamas protestas dėl to , 

Sovietu įžūlumas 
neturi ribų 

Maskva. — Apie vis didėjantį 
sovietų įžūlumą praneša "Chica-
go Tribūne" Maskvos korespon-

Madridas. — Pirmieji po 41 
metų laisvi rinkimai Ispanijoj bus 
birželio 15. Balsuotojai išrinks 
350 atstovų į parlamentą ir 207 į 
senatą. Balsuoti galės visi, sulau
kę 21 metų. 

Baimes atmosfera 

Maskva. — Rusų literatūros 
kritikas Vladimiras Solovjov 
drauge su žmona įteikė sovietų 
valdžiai prašymą emigruoti į 
Vakarus. Atvirame laiške, kurio 
ištraukas paskelbė Vakarų spau
da, Solovjovas paaiškino priežas
tis, dėl kurių jie nutarė apleisti 
Sovietų Sąjungą: "Mes nepake
liame tos baimės atmosferos, ku
rioje esame priversti gyventi. Ne-
bepakenčiame nuolatinės kont
rolės literatūriniame darbe įky
rios cenzūros, baimės apim
tų laikraščių ir žurnalų redakto
rių". 

New Yorkas. — Roxanne Witke 
Kinijos istorijos profesorius New 
Yorko valstijos universitete, pa
sakoja, kad anksčiau jis yra kal
bėjęs su Mao Tse-tungo žmona 
Čiang Čing. Ji pasakojusi, jog už 
savo knygas ji ir Mao gauda
vę tiek daug pinigų, kad neturė
ję kur jų dėti, tai pradėjo supir
kinėti senas ir retas knygas. 

— 1977 sausio 5 žydų B'Nai 
Shalom sinagogos salėje Water-
bury, Conn., ryšium su Lietuvos 
žydų tragedijos nacių okupacijos 
metu aiškinimu, buvo viešos dis
kusijos. Nukentėjusių žydų klau
simu kalbėjo rašytojas Peter Perl, 
žurnalo "Connecticut"' redakci
jos narys iš Hartfordo. Diskusi
joms moderavo bei savo paaiški
nimus įterpė rabinas Jonah Ge-
virtz. Rengėjų kviestas, į diskusi
jas įsitraukė JAV LB tarybos po
litinių reikalu komiteto pirmi 

jos jo nei dovanai neimtų. 

Prestižas nugalėjo, britai ir 
prancūzai buvo pirmieji, paga
minę tokį lėktuvą. Nenugalėjo 
tik vienos didelės problemos — 
triukšmo. Kai iš Amerikos grįžo 
britų premjeras James Callag-
ban, laikraštininkai jo užklausė, 
ar jam pavyko susitarti su Netr 
Yorku ir gauti leidimą JFK ae
rodrome nusileisti ir Concorde, 
jis bandė į klausimą neatsakyti, 
vadinas nelaimėjo. 

Lėktuvo pirmų metų ekono
minis balansas katastrofiškai 
nuostolingas. Kaltė metama New 
Yorkui, žadamos sankcijos prieš 
amerikiečių lėktuvus. Dabar ir 
'Observer" norėtų, kad New Yor-

! kas laikinai įsileistų lėktuvą. Te
gul tada entuziastai įsitikina, 
kad Concorde ir po to bus labai 
nuostolingas. 

32 milijonai 
privačiu darželių 

Washingtonas. — Amerikos so 
dininkystės susivienijimas sako, 
kad praėjusiais metais mažų dar
želių su gėlėm ir daržovėmis kie
muose buvo 32 milijonai. Darže
liai daržovių užaugino už 9.6 bil. 
dolerių. Ragina šiais metais au
ginti jų dar daugiau. Sėkloms ir 
trąšoms išleidus 20 dolerių, vidų 
tiniškai galima užauginti daržo
vių už 300 dolerių. 

kas daroma ambasadoje, vra pir-

R. Berlynas nežiūri 
savo televizijos 

Bonna. — Alice Siegert, "Ch. 
Tr ibūne" Bonnos . >respondentė, 
rašo: "Vien3S te l :z:?os reporte
ris Rytų Berlyne :risiartino prie 
moteriškės, pasiss ?, kad jis yra 
Rytų Vokietijos televiziios kores
pondentas. 'Ką. jū 
Rytų Vokietija tu 
Tas juokas pailiu truoja, kad Ry
tų Berlynas žiūri tik Vakarų Ber
lyno televiziją i r j j auso V. Berly-

sakote! Ar ir 
televiziją?'." 

mas. Maskva, kaip žinoma, tokių Į no radiją. Rytų Vokietijos gy 
filmų nerodo, ir užsienio diplo- Į ventojai apie Vakarų Vokietiją 
matai savo tarnautojams ar pilie
čiams rodo užsieninius filmus sa
vo patalpose. 

Vakariečiai apie tokį Maskvos 
veiksmą atsiliepė, jog tai "labai 
kvailas reikalas". 

Dar vienas Youngo 
liap susas 

Washingtonas. — Ambasado
rius Andrew Young vėl padarė 
nemalonumų Valstybės departa
mentui, pareikšdamas, kad Pietų 
Afrikos vyriausybė nelegali. Pietų 
Afrikos užsienio reikalų ministe
ris R. F. Botha kreipėsi į Valst. 
departamentą, prašydamas tuos 
žorlžius paneigti, arba, jei taip 
mano Carterio administracija, pa
tvirtinti. Amerikos ambasadorius 
P. Afrikai William BowdreI turė
jo paneigti. 

New Yorkas. — Dvidešimt ara
bų delegacijų Jungtinėse Tautose 
buvo nemaloniai nustebinti, kai j 
ambasadorius Andrew Young p a - j ^ 
sakė. kad arabai nekenčia žydų. 
Arabai parašė raštą, kuriame sa
koma, kad žydų ir sionizmo su
plakti nereikia. Žydu tikėjimas 
yra toks p3t šventas, kaip islamas 
arba krikščionybė. 

Young vėl atsiprašė arabų, sa
kydamas "esu naujas žmogus, ig-

daugiau žino negu vakarų vokie
čiai. 

Ok. Lietuvoj 
motery daugiau 

— Sovietinė statistika suteikia 
žinių apie moteris okupuotoje 
Lietuvoje. Maskvoje leidžiamas 
"Vestnik Statistiki" 1977, 1 nr. ra
šo, kad 1976 pradžioje Lietuvoj 
buvo 3,300,000 gyventojų. Iš jų 
1,755,000 moterų, t.y. 53 proc. iš 
visų gyventojų. 1975 ir 1975 vi-
ame dirbančiųjų (vyrų ir mote
rų) skaičiuje moterų buvo 51 
proc.. Šis procentas auga, nes 
1940 dirbančiųjų moterų buvo 
30 proc., 1950 —38 proc., 1960 
— 43 proc., 1970 — 49 proc. 

(E.) 

būti savanoriška, ir iki 1979 me
tu pabaigos infliacija turėtų būti 
numažinta 2 proc, arba vienu 
trečdaliu. Darbininkai ir darb
daviai raginami susitarti tarpusa
vy ir visą, kas yra infliacinio, su
laikyti bendromis pastangomis. 
Federaliniai ekonominiai pata
rėjai galės pagelbėti ir nustatyti 
gaires. 

Atlyginimų ir kainų stabiliza
vimo tar3"bos, padidintas jų sąs
tatas, praves daugiau studijų, ste
bės rinkos ir pramonės produktų 
kainų pasikeitimus ir, reikalui 

Beirutas. — Amerika paprašė 
Izraelio, kad tas nu^ j tų remti 
Libano krikščionis. Tai tik gali 
išplėsti civilinį karą, rašo ' 'Chica-
go Sun-Times". 

Vėl neįleido soviety 
delegatu 

Washingtonas. — Trys sovietų 
profesinių sąjungų atstovai norėjo 
dalyvauti Amerikos uostų darbi
ninkų konvencijoj Seattle, bet ne
gavo vizos. Valstybės departa
mentas jų neįsileisti nutarė po to, 
kai įsikišo AFL-CIO ir patarė taip 
padaryti, nes praktiškai jie ne
atstovauja darbininkams, bet ko
munistų partijai. 

"iKB Kron&os" Nr. 17 papildymas 

Mokytojo darbo sąlygos Lietuvoj 
"Stengiausi kiek galima giliau įsiskverbti į jaunųjų 

širdžiti "labirintus ir ten uždegti meilę muzikai" 

2 paklausytum jų mokinius ir pa-
, _ . .„„ „ ,. . v sakytum savo žodį. Ar jautei 
(Tęsinys B šeštadienio) n u o v a r g į , k a i t o k j ų k o n s u l t a . 

Kai šiek tiek atsipeikėjau nuo ciįų išeidavai iš mokyklos pora 
pirmojo minčių sriauto, vidinis valandų vėliau, neį. nustatyta 
balsas pradėjo lyg prikaišioti: tvarkarašty? O palaimingas jaus-

Kodėl tau taip linksma? Ko- TT1e- kokiu nuostabumu tu užlie-
dėl jautiesi, lyg būtų staiga iš- davai širdį po tokių darbo pra
augę sparnai? Juk tu jau bedar- dginimų. Xo veltui sakoma, kad 
bė. Nejaugi negaila mokyklos? 
Išdirbti virš 25-erių metų ir neiš
lieti nė vienos ašaros, kai tave 
išmeta kaip nereikalingą skudu
rą? Beveik neįtikėtina. Gal dir
bai tik iš sunkios pareigos, gal 
nemylėjai mokinių, gal niekinai nematysiu tų dėkingų liepsnelių, 
kolegas, gal nevertinai pianistės kurios spindėdavo iš vaikučių 

laimė yra gėrio nešimas kitiems. 
Štai ji ir* apsupdavo tave, kai 
jauteisi esanti reikalinga ir nau
dinga. 

Tiesa, tikra tiesa, dabar nie
kas neprašys mano pagalbos ir 

j3udeg"usio Pan A-n lėktuvo skeletas Tenerrife, Canarų salose, kur Įvyko 
baisioji lėktuvu •"•tastrofa 

norantas, tik mokausi 

Keliama ^rirninalinč 
bvla 

^rieš sovietų lai Bostonas. — 
vą "Taras Še\ č :iko'* iškelta kn 
minaiinė byla. Aleksander Gu-
palov, laivo k oi to n a s, suimtas 
už žvejojimą 2 mylių zonoje. Jis 
buvo apklausin 
tas. Jam bu 

Veltui praleistas 
laikas 

Viena. — Ketverius motus trun
kančių derybų dėl kariuomenės 
sumažinimo 11-ji sesija pasibai
gė be rezultatų. Neįmanoma su 
sovietais susitarti dėl dabartinio 

amas ' paleis-' kariuomenės skaičiaus. Varšuvos 
>asakyta. kad jei! paktas tvirtina, kad Centrinėj Eu-

teismas pripaži is jį kaltu, gaus : ropoj jų yra tik 900.000 karių, kai 
iki vienų metų kalėjimo ir iki NATO turi žinių, jog 1,050.000. 

pabaudos. Gupa-100,000 dol 
lov sakęs, kad ji< 

j grade (Kar. 
ri du vaikus. 

Tel Aviv — 
pareigas ei 
žmona už oeleg 
m a Washir 
ta 27,000 d 
siūlė bausti '. 

Senasis Karaliaučiau-? universitetas, kuriame mokslus ejo nemaža ' m o - l> r t teismas 
rankas dr. Petras Vileikis. iE.),* Mažosiom Uetyvng veikėju, įPrv^kar-.s.- nuotrauka) i tė, 

gyvena Kalinin-
uje), vedęs ir tu-

^raelio premjero 
io Yitzak Rabi n 
lų pinigu laiky-

bnnke nubaus-į 
j. Prokuroras d,?r 
:us metus kalėįi-
kalėjimą atme-

KALENDOEIUS 

Balandžio 18: Apolonijus, An-
tija. Suvartas, Totilė. 

Balandžio 19: Simonas, Galata, 
Nbmgaila, Nuomė. 

Saulė teka 5:08, leidžias 6:33. 

ORAS 

Dalinai saulėta, 
' apie 80 laipsnių. 

kiek vešiau, 

specialybės? 
Ne. tikrai ne! Mano mokiniai 

man buvo visas gyvenimas. Ne
skaičiau ^avęs pirmaeile peda
goge. Vis man atrodydavo, kad 
kiti mokytojai atsiekia geresnių 
rezultatų už mane, tačiau su 
kiekvienais metais stengiausi 
kiek galima giliau įsiskverbti į 
jaunųjų širdžių labirintus ir ten 
uždegti meilę muzikai. Ypatingu 
talentų savo klasėje neturėjau, 
tačiau dėl to ir nepergyvenau. 
Galvojau: "Jei mano mokiniai iš 
pamokos išeis bent milimetru 
geresni ir mokymasis fortepijonu 
penis ne kankinimosi įrankis, o 
priartėjimas prie grožio ir gėrio, 
tai savo paskirtį aš būsiu atli
kus, nors mano dienyne ir ne
švies penketai". 

akiu. tačiau kas per priežastis, 
kad taip nesinori liūdėti? Tur 
būt, prieš du tūkstantmečius nuo 
palaiminimų kalno nuskambė
jusi tie«a iš paties Kristaus lūpų 
ir dabar negali neaidėti persekio
jamųjų šįrthše. "Palaiminti jūs, 
kai iW manos jus niekina ir per
sekioja bei meluodami visaip 
šmeižia. Būkite linksmi ir džiū
gaukite, nes jūsų laukia gausus 
atlygis danguje. Juk lygiai taip 
kadaise persekiojo ir pranašus" 
(Mt 5,11-12) 

N i, vnlego«? N - ;.TI tau ir 
jų negai! j? Tiek daug mielu žmo
nių tau ka- -ipsodavosi. Ar 
tarėjai bent vieną priešą, kurio 
būtum nemėgusi? 

O ne! Gal kas nors manės už 
ką nors nemėgo, bet aš su ne-

Ir negaila šito darbo? O, ne- apykantos jausmu lyg ir nedrau-
išmanėii žmogau, atsidusk iš siel- * a v 3 u - Niekados neužmiršiu to-
varto. T o saldaus darbo džiaugs- k"» r r ' i , ' i u 7m..niw ka:p Eimulie-
mo jau netarė*. Kauk iš skaus- n p 7:VA- Tvarijoofaoė Benigna. 
mo. Kai 1975 m. sausio mėn. Hiksaitė Rita. Tai mūsų mokyk-
ruošei mokiniams pusmečio pla- , o s mokymo dalies vedėjos. Tie-
nus ir buvai užsidarius klasėje loginė mano viršininkė buvo 
su kupetomis gaidų, ar pagalvo- 'E'^ulienė Zita. Ji vadovavo for-
j.ii. kad paskutinį kartą knaisio- *epijono ir choro skyriams. Ne
liesi po vaikišką repertuarą ir "P^komai mieh buvo m ja 
kitais metais šį įdomu darbą teks bendradarbiauti. Reikli, bet visa-
užleisti ka/kam kitam? d a Uha i r motiniškai gera, pri-

\ a , o ar prisimeni. Įdek jiu- versdavo mane savo pareigas at-
ttą pedagogu kreiodavosi pas ta- hkT' m ' , k v - T ' ! l n i C * K c b >"ra 

ve, norėdami gaut; patarimu? brangūs malonus žmonės, kokia 
Mokytoja Vaavsioefti, BveSnno- &&** N šypsena. Be žodžiu jie 
iecienė, Zinorienė. Pru-evi.'-iene. < k a t i n a ' ? 6 r! i r i]^'s ' '5 H e k a a t " 
Raikienė. Dajriotf ir kt. kartais ^<>.ty kaip šviesas žibintai. 
atvesdavo vos nė visą klase, kad ( £ o i davajiaa^ 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VLADAS RAMOJUS 

PRISIMINKIME LIETUVOS j Akademijoje pagrindinę kalbą 
HEROJŲ pasakys dabartinis neprikl. Lietu-

Praėfusd rudenį suėjo 25 metai, 
kai žuvo šio pokario dešimtme 
-čio., Lietuvos partizanų kovų 
herojus Juozas Lukša — Dau
mantas . Praėjusį pa\asarį turi
n inga akademija, jeagta Lietu
s ių žurnalistų s-gos ev, prisimi
n ė m J. Lukšos bendražygi žurn. 
Julijoną Būtėną, iš laisvųjų 
Vakarų grįžusį i partizaninės Jco-
vos lauką Lietuvoje ir ten atida
vusi savo gy\ybe. J. Lukšos — 
Daumanto biografija dar turtin
gesnė už J. Būtėno.. Antrą kartą 
xaud. armijai užėmus Lietuvą. J. 
Lukša - Daumantas, pasiliko Lie
tuvoje su savo tėvais ir broliais, 
kurį laiką dar studijavo. Greit įsi
jungė į Lietuvos laisvės kovoto
jų - partizanų eiles ir, pavojui 
susidarius, turėjo palikti mokslą. 
Partizanų eilėse, rodydamas ne
eilinius sugebėjimus i r drąsą, pa
reigose kilo aukštyn ir 1946-47 m. 
Lietuvos pogrindžio vadovybė J. 
Lukšai - Daumantui su kitais pa
tikėjo dideli ir labai svarbų už
davinį: prasiveržti į laisvuosius 
Vakarus ir ten atitinkamiems 
veiksniams bei Įstaigoms praneš
ti apie tikrą padėtį okup. Lietu
voje, apie laisvės kovas, beveik vi
suotinai apėmusias ypač Lietuvos 
provinciją. Nors J. Lukšos - Dau
m a n t o žygis buvo aplaistytas jį ly
dėjusių partizanų krauju, bet 
tikslas buvo pasiektas — J. Lukša 
— Daumantas pasiekė Vakarus, 
a tnešė kovojančios lietuvių tau
tos laišką Šv. Tėvui, už Lietuvos 
ribų gyvenantiems lietuviams, 
t a ip pat eilę kitų dokumentų. 
Kuriam laikui pasilikęs Vakaruo
se, J. Lukša - Daumantas parašė 
testamentini veikalą apie Lietu
vos partizanų kovas, pirmojoje 
laidoje pavadindamas n "Parti
zanai už geležinės uždangos", o 
antrojoje tiesiog "Partizanai". 
T ų veikalų jau seniai nebėra 
knygų rinkoje ir ne vienos lietu
vių šeimos bibliotekoje J. Dau
man to knyga likiuojama šalia 
Šv. Rašto ir kitų pačių svarbių
jų veikalų. 

si*? 

* • 

m-

vos atstovas YVashingtone dr. S. 
Bačkis. Sis diplomatas ilgesnį 
laiką gyveno Paryžiuje, ne kartą 
rurėjo progos tame pačiame Pa
ryžiuje susitikti su J. Lukša - Dau
mantu i i todėl.reikia tikėti, kad] 
dr. S. Bačkis savo paskaitoje iš-j 
kels naujos, dar nežinomos me- i 
džiagos. Meninėje dalyje ištrau
kas iš J. Daumanto testamenti
nio veikalo partizanai ir taip pat 
partizanų poeziją perduos dra-j 
mos aktoriai Stasė Kielaitė ir Jo- į 
nas Kelečius. Prisimenant, ko
kį įspūdį paliko akt. J. Kelečius J. 
Butėno pagerbimo akademijoje, 
ir šioje akademijoje lauktina to
kių pat tikrojo meno akimirkų 
atliktuose skaitymuose. Tikima, 
kad meninei akademijos daliai 
paįvairinu bus susitarta su viena 
žinoma soliste, kurios tėvelis taip 
pat žuvo partizanų kovose, prieš 
tai nacių kalintas Stutthoffo kon
centracijos stovykloje. Salia aka
demijos bus paruošta ir Lietuvos 
pogrindžio spaudos paroda. Ka
dangi data jungiasi ir su birželi
niais įvykiais. Lietuvos laisvės 
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ŠVIEČIANČIOS 2UVTS 

-N'aktį šviečia daug kas — ir 
katės akys, ir vilko ir triušio, 
bet tai atspindžio frvifaa. Ta&au 
yra gyvūnų, kurie ir pa tys spin
duliuoja šviesą. Daugiausia t a i 

: jūrų gyvūnai — pirmuonys, mo-
| Huskai i r gilumų žuvys. Savo 
j švįesą jie dažniausiai panaudo
j a atsiginti nuo priedų, a r b a su
pančiai juos jūrų gelmei ap
šviesti. . .'. 

Ši giluminė žuvis, pasak jū
rininkų, tarsi apsikarsčiusi pur
puro lempučių girliandomis, ku
rios šviečia auksinio geltonumo 
šviesa. j m 

• Lietuvos J šaukimų bažnyčios. Mississsauga, Ont., Kan.-.doje. projektas. 
Projektą darė archit. dr. A. Kulpavičius. 

LIETUVOS KANKINIŲ PAMINKLINĖ 
ŠVENTOVE 

Kai himne giedame, kad Lie- , rų "civilizacijos" vietovės? Pusę 
tuva yra didvyrių žemė, labai žemės rutulio yra jau pasiekęs 

Vykdydamas Lietuvos laisvės 
kovotojo priesaiką. J. Dau
mantas gerai žinojo, kad jam rei
kės grįžti atgal į okup. Lietuvą, į 
laisvės kovų lauka. Taip ir grįžo 
atgal 1950 m., ten vykti prisikal
binęs ir savo idėjos draugą idea
listą žurn. Julijoną Būtėną, iki 
tol gyvenusį Vakaruose. 

Kaip atgal i Lietuva sugrįžusį draugijos valdybą, tiek ir visus 
J. Lukšą - Daumantą ten gaudė draugijos narius, rėmuvus M 
raudonosios armijos ir sovietinio 
saugumo pulkai, nemažai medžia-

Juozas Lukša Daumantas 

kovų herojaus J. Lukšos - Dau
manto asmenyje prisiminsime ir 
visus žuvusius už Lietuvos laisvę, 
kentėjusius ir mirusius Sibiro 
tremtyje. 

PAGARBA DZŪKAMS 

Kun. J. Borevičius pokalbyje su 
žurn. J. Janušaičiu, paskelbtame 
balandžio 6 d. "Draugo" nr., 
pranešė, kad Dzūkų draugija ski
ria 1.500 dol. premiją už romaną, 
"kurio fone atsispindėtų gražiau
sios Dainavos šalies dalyvavi
mas Lietuvos laisvės kovose, jos 
kultūros ir tradicijų puoselėji
mas bei ugdymas"... Už šį kultū
ringą sprendimą tiek Dzūkų 

tiktų šalia to įtalpinti ir dar vie
ną frazę: Lietuva — kankinių 
žemė. Per kelis šimtmečius Lie-

I tuvos žemę drėkino kankinių 
į kraujas, o naujausioje istorijoje 
kankinių krauju pasruvo Lietu
vos miškai. Netgi upės nepalik
tos ramybėje, svetimai rankai pa
stumiant į jas neva paskendusius 
patriotus. Netgi iš beprotnamių 
i dangų šaukiasi ten "pagal dak
taro nurodymus" patalpintų pat
riotų balsai. O kur didieji "pla
čiosios tėvynės" plotai — depor
tacijų prekinių vagonų trans
portai, Červenė, Vorkuta, Kras
nojarskas, Lenos žemupio kasyk
los, arktiniai Sibiro miškai? O kur 
Vokietijos Štuthofas ir kitos vaka-

icą nors paprašytų parašyti ir 
Adolfo Ramanausko — "Vana
go" monografiją. - ,-- — 
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mūsų kankinių kraujas ir kau
lai.. 

Visi tie kankiniai nėra gyvo
sios tautos pamirki. Jeigu Lie
tuvoje jų prisiminimas gali būti 
nešiojamas tik žmonių širdyse, 
ga4 tik slaptai padedam gėlelę 
ant nežinomo partizano kapo, 
tai išeivijoje jau seniai gyva min
tis pastatyti jų garbei paminkli
nę šventovę. Bu.o bandymų ir 
konkrečių užsim ojimų, kurie vi
si, deja, iki šiol ne dėl organiza
torių kakės ne; .vė lauktų re
zultatų. Dabar su nauju bandy
mu ateina Kaaąda. Lietuvos kan
kinių garbei paminklinė švento
vė — bažnyčia ""statoma Toronto 
priemiestyje esančiame lietuviš
kame Anapilyje, viename viene
te šalia lietuviškųjų kapinių ir 
kultūros namų. Neatrodo, kad 
kokie nors šalti vėjai galėtų tą 

• projektą besugriauti: jis stovi ant 
tvirtų pamatų. Jau treji metai, 
kai Toronto arkivyskupas ne tik 
patvirtino Lietuvos Kankinių 
vardą šiai bažnyčiai (Litkuani-
an Martyrs" Church) , bet tą var
dą davė ir visai į Anapili atsikė
lusiai buvusiai Toronto lietuvių 
šv. Jono parapijai. Visos kliūtys 
su provincine ir vietine valdžia 
įveiktos, turima ir pinigų. Pagal 
arch. A." Kulpos - Kuipavačiaus 
projektą, statyba pradėta kovo 9 
d. ir, šiuos žodžius rašant, šven
tovės pamatai beveik baigti. 

Šventovės išorinė išvaizda ma
toma iš pridedamos projektinės 
nuotraukos. Organizatorių dė
mesys dabar nukreipiamas į šven
tovės vidų, iš kurio turės dvelk
ti lietuvių tautos kančia kovoje 
už religijos ir tautiškumo laisvę 
bei išlaikymą. Iš didžiojo alto
riaus į visus kalbės triumfuojan
tis iš kančių prisikėlęs Kristus: 
"Auka, kančia ir kankinių mir
tys garantuoja lietuvių tautos 
prisikėlimą laisvam gyvenimui"-

A . R . 

— Kantrybė ir valios stipru
mas viską nugal i Emerson 
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Telef. — 887-1285 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

; Ofisas: 
700 Nortfc MiohJgaa, Saite 409 

Valandos pagal susitarimą. 
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gos yra paskelbta okup. Lietuvo
je išleistuose veikaluose. Pagaliau 
1951 m. spalio mėn. Punios miš
ke, iš ^ isų pusių apsuptas, J. Luk
ša - Daumantas žuvo kovos lauke. 
N K V D pulk. Buriitskis, vadovau-
vęs J. Lukšos - Daumanto gaudy
mui , po Berijos sušaudymo atsi 

sprendimą, tenka nuoširdžiai 
sveikinti. Pokalbyje kun. J. Bore
vičius tarp kitko dar pastebi: " 
Ypač dzūkai reiškėsi mūsų tautos 
laisvės kovose. Čia įsikūrė pir
mas Lietuvos kariuomenės pul
kas, čia okupanto bolševiko kul
ka nuskynė ir paskutinį Lietu
vos partizaną'... Paskutinis saki
nio faktas, jei tai nėra gražby-

. , . . . 

dūrė laisvuosiuose Vakaruose i r ! 1 ^ , studijuojantiems Lietuvos 
apie J. Lukšos - Daumanto bei vi
sų Lietuvos laisvės kovotojų žy-

partizanų istoriją, tikrai įdomus 
Iki šiol manėm, kad paskutinis 

r 

RYTOJ KVIEČIAME VISUS BALSUOTI U2 

gius liudijo atitinkamos įstaigos i P3rtizanas žuvo Žemaitijoje, ku 
ir kongreso specialiam komitetui i ilgiausiai išsilaikė "Dariaus' - rink-
VVasbingtone. tinė- M a n re&s- didžiausia gar-

i bė dzūkams yra ta. kad Dzūki-
ATVYKS LIETUVOS | jos sūnus JAV gimęs, vėliau į Lie-

ATSTOVAS j tuva parvežtas, ten išsimokslinęs 
„ (mokytojas, ats. leitenantas Adol

fas Ramanauskas — "Vanagas" 
Chicagoje J. Lukšos 

man to mirties 25 metų sukaktis 
praėjo nepaminėta, nors jo var-
dao nemažiau šviečia už Romą 
Kalanta ir ki:u3 Lietuvos hero
jus. Lietuvos Fronto bičiulių cv, 
neseniai išrinkta iš Chicagoje ir 
apylinkėse gyvenančių sąjūdžio 
narių,, pirmuoju uždaviniu pasis
tatė surengti idėjos draugo ir bi
čiulio J. Lukšos - Daumanto 25 
m. mirties sukakties paminėjimą 
— akademiją. T a šventė įvyks 
sekmadienį, birželio 12 d.} 3 vaL 
p. p.. Jėzuitų koplyčioje bus atna* 
iaujamos Mišios- už ą, a. J. Luk; 
sos - Daumanto ir kitų žuvusiu 
už Lietuvos laisvę' partizanų sie
las, po Mišių įvyks akademija 
Jaunimo centro dkHKojoje salėje.}no konkurso šviesus dzūkai ką 

buvo paskutinis Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdžio (organizacijos, ap
ėmusios visą Lietuvos rezistenci
ją) vadas, sovietiniam saugumui 
patekęs j rankas 1956 m. rudenį, 
kai Vengrijoje vyko visuotinis 
tautos sukilimas. Netrukus po su
ėmimo Įeit. Adolfas Ramanaus
kas — 'Vanagas" buvo Kaune 
nužudytas. Su jo mirtimi ir bai
gėsi organizuotos, g? ra i apjung
tos ginkluotos rezistencijos dienos 
Lietuvoje. Man regis, kad JAV gi
musio Adotfo Ramanausko — 
'.'Vanago" asmenybė taip pat tei
kia garbę visiems patriotams dzū
kams. O būtų gera, kad po romą-

Miehael Bilandie 
1 C H I C A G O M E R U S 

kuris yra kroatu kilmes ir lietuvių reikalus 
gerai žino ir supranta. 

PRANAS D . SAVICKAS, 
S t a t e Senator of IIBnois 
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—L PB 8-$229 
DR. ANKA BALIUNAS 
AKTŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

G ė J _ _ S LIGOS 
2868 Wast 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 8 . BALUKAS 
AkaSeriJa ir moterį| Ugoa 

GLnekoIogtoe Chirurtrij* 
6449 So. Polaski Boad (Crawford > 
Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima Ugoniua pajai susitarimą-
J** neatsaiepia, •fcambirrtl 374-8004. 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave„ Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popitt 

DR. V L BUŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

•farqaecte Medloal Oenter 
•1S2 So. Kedzic Aveone 

VaL: pirmad., antrad. ir ketvirtai 
6 iki 7:S0 vaL vakaro. 
Sefitad. n JO 1 iki 3 vaL 

Pagal susitarimą. 
Oftoo telef. WA 5-2670 

B e _ L tel WAlbrook 5 3048 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 T. popiet. 
Antrad., penktad. 1-5, tred. Ir Sežtad 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pCTėmė 

DR. EDMUND E. GiARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West olst Street 
TeL — GR 6-2400 

VaL: pasa i susitarimą: pimiad. tr 
ketr. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; šeštad. 10-3 vai. 

Ofs. teL 7S&4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHLRURGfi 

Spertalybė — Xerv«i ir 
Emodtaes ligos 

CRAWFORD MEDICAL BTJTLDING 
#449 So. Pula«ki Road 

Valandos pagal si^itarima. 

TeL REftaiM* -V I ̂  V 

DR. WALTER J. KiRSTUiC 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., kotvįrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai., popiet ir 6-8 
va.1. vak. Treč. ir šeštad. MMiiytS 
TeL ofiso ir buto: OLympk _'-ii.>9 

tel — GI 8-6873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
61S2 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne-
atsUlepla skambinti: Bfl 2-0001. 

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

8807 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JAHJNA JAKŠEVI6IUS 

1 O K • A v 
V A I K Ų L T G O S 

2S58 West 63rd Street 
Ptn&ad.. antrad., ketm-ta>i. Ir i>«nkt 
nuo 12 iki 2 vai. Ir rroo 5 iki g vaL 
vak. fie&tad. nuo 1 iki 4 va! 

•a, PO 7-8088, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 Wes* 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIIA — 

CHIRURGIJA 
6814 Na, Western Avenne 
1882 Na. Western Avenne 
TeL atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IK VA! K I' LIGOS 

SPKCIALISTĖ 
MKDICAL BI.LLDISG 

715S South \Vestern Avenae. 
Valajidos: Kasdien nuo 10 vai. Tį& 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 23»-2»l» 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9881 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) ' 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. it 
peaktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik snsitarua 
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VIOLETA KAltOSAIT* 
7031 So. Washtenaw. TeL 778-C7M 

Pritaikomi akiniai pagal gydytoją 
receptus. 

Didelis akinių rėmų pasirinkimą*"' 
VaL: pirm., antr., penkt 10-5:SS. 

Ketv. i - s v. vak. šešt. 10-4 v. p. p. 

Tretiadianiais uždaryta. 

Telef. — 282-4*8 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTU LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH A f m 
4200 NO. CENTRAL AVK. 
Valandos pagal suaitartma. 
DR. FRANK PLECKAS 

(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

2618 W. 71st S t — TeL 737-5148 
Tikrina akis. Pritaiko akiniai k 

"Contaot ienses" 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta traS. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso teL 776-2880, ras. 448-5546 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Stnat 
Ofiso telef. RF. 5-441* 

Rezidencijos telef. GB a-Mlt 
VaL: pirmad.. antrad. kvtvtrtod. 

nuo 1 iki 3 valandos popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoa 
Ofisas tr rez. 2658 W. ith St. 

TeL PRospect 9-122* i 
Ofiso vaL: pirm., antr., trei. • 

p«nkt. nuo 2-4 vai. ir «-8 », 
§ešt 2-4 p. p. b- kitu laiku 
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DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2464 West 7L«t Street 
VaL: pirm., antrad., ftetv. ir 
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Ir boto teL 652-1381 
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Grobikas 

SUPRANTA TIKTA] GINKLO KALBA 
Tarptautinis strateginių studi- rų kraštų bankai neteikia Sovie-

]ų institutas Londone paskelbė tams kreditų. Sovietų eksportinės 
1976 metų vidurio duomenis a-
pie Sovietų Sąjungos — JAV-bių, 
Varšuvos pakto ir NATO sąjun
gos ginkluotas pajėgas. Pa
skelbtieji skaičiai rodo aiškų So
vietų pranašumą 
ginklų rūšyse. 

PO NESĖKMINGŲ DERYBŲ 

Šie duomenys kiek nugąsdino 
Vakarų Europos kraštų gyven
tojus ir vyriausybes. Ir pačioje A-
merikoje sukėlė dėmesį. Pra
dėta svarstyti, diskutuoti, kodėl 
taip atsitiko ir ar tikrai Sovietai 
yra. pranašesni karinėje srityje už 
Ameriką. Ieškota priežasčių, 
kodėl po II pasaulinio karo likusi 
be galo silpna ir išvarginta So
vietų Sąjunga įstengė galingus 
vakarinius sąjungininkus pasivy
ti ir juos, gal būt, pralenkti. Ko
dėl Sovietai pralenkė Ameriką 
visose pagrindinėse apsiginklavi
mo srityse: sausumoje, jūroje, o-
re, branduolinių bei raketinių 
ginklų gamyboje? 

Vokiečių kariniai stebėtojai 
pažymi, kad naujam pasauliniam 
karui Sovietai daug geriau pasi
ruošę, kaip vakariečiai. Jų tiek 
gynimosi, tiek puolamųjų ginklų 
skaičius ir galia esanti didesnė. 
Sovietai išplėtę civilinę gynybą, 
paruošę gyventojų evakuacijos 
iš miestų planus. Nemaža įmonių, 
ypač karinio pobūdžio, galėsian
čios dirbti ir karo metu. priešo 
aviacijos, bombų bei raketų ne
pažeidžiamos. Tuo tarpu Ameri
ka šiam reikalui visiškai nėra 
paruošta: nėra nei slėptuvių, nei 

prekės vis dar yra labai menkos 
kokybės, nėra konkurentės vaka
riečių gaminiams. Tiktai jų ža
liavos yra daugiau vertinamos — 
jos ir iš dalies dengia Sovietų Są-

beveik visose jungos pasyvų užsienio mokėji
mo balansą. Pagaliau Sovietų e-
konominė pagalba ūkiškai atsili
kusioms šalims tesiekianti pusę 

Aflterikos 

karą pralaimėjusios Vakarų Vo
kietijos teikiamos tokios pagal
bos. 

Tačiau Sovietai smarkiai ver
žiasi i kitus kraštus. Jie įžiūliai 
įsibrovė į Afriką. Išnaudodami 
naujų ir tuo pačiu metu silpnų 
valstybių kūrimosi momentą, jie 
kai kur pastatė jiems palankias 
vyriausybes, jas apstatė savo 
"patarėjais". Kiekvieno krašto 
revoliucionierius Sovietai aprū
pina ginklais, tuo tarpu vaka
riečiai delsia ir nesiskubina to 
daryti. 

Neapdairi buvusio prezidento 
G. Fordo ir dr. H. Kissingerio už
sienio politika padėjo Sovietams 
sigalėti Azijoje, Afrikoje ir sutei-

galimybę ligi ausų apsigink
luoti. Reikia pripažinti, kad, jei 
nors Sovietams nesiseka ūkiškai 
ir ideologiškai stiprėti savo kraš
te, tai jiems daug geriau sekasi 
diplomatinėje srityje, kur jie be-
\e 'k visais atvejais laimi, apsta-
tydami neapdairius Vakarų dip
lomatus. 

kė 

O koks gi laimėjimo pagrin-
gyventojų evakuacijos plano. O <faš? Ideologiškai Sovietai niekur 
tai labai svarbu, ypač turint gal- nelaimi. Mažai kas domisi bol-
voje- susisiekimo priemonėmis ševizmu Amerikoje ir nėra bet 

kurio pavojaus, kad čia keliasde
šimt tūkstančių komunistų kada 
nors paimtų krašto valdžią į sa-

c rankas. Tačiau Sovietai daug 

nuolat perkrautus Amerikos ke
lius bei gatves. 

kur Kodėl taip įvyko, kodėl Sovie
tų- Sąjunga virto didvalstybe ir 
kodėl Amerika jai nuolat nuo
laidžiauja ir laiko lygiu partne
riu? 

Į šį kausimą galima atsakyt', 
kad pokario metais Amerika ir 
kitos Vakarų šalys į apsiginkla
vimo sritį nekreipė didesnio dė
mesio. Jos stengėsi pirmoje eilėje 
padėti savo gyventojams sustip
rėti ūkiškai, atsistatyti, rūpi
nosi kelti žmonių kultūrą, gero
vę. Tuo tarpu Sovietų vyriausybė * . . 
ir komunistų partija visą savo 
dėmesį ir jėg 
ginklavimuisi. Sovietinis pilie
tis skurdo, stokojo ir tebestokoja 
būtiniausių reikmenų. Jis nepa
kankamai pavalgęs, neaprūpin
tas žmoniškesnių butu, blogai 
aprengtas. O tačiau jis turi sun
kiai ir ilgai dirbti, pirmoje eilėje 
gaminti ginklus. Visos Sovietų 
ūkinio gyvenimo sritys turi pir
moje eilėje dirbti būsimo karo 

laimi, energingai grasydami 
savo kumščio jėga. Jų užsienio 
politika paremta beveik išimti
nai kariniais grasinimais. 

Laimi daug kur, bet ne visur. 
Taip Portugalijoje komunistams 
nepavyko valdžioje įsistiprinti, 
nors apgaulės būdu šį kraštą jau 
beveik savo rankose turėjo. Ispa
nija po gen. Franco mirties de-
m.okratėja ir žada būti ne komu-

kraštu, bet vakariečių 
partneriu. Danija ir Norvegija, 

IštrkMu sutelkė * * * ? N A T O sąjungai būvu-
šios šaltos valstybės, sustiprėjus 

Valstybės departamento sekre
toriaus Cyrus Vance Maskvoje 
kovo 28 — 30 vestų derybų ne
sėkmė turi glaudų ryšį su praeiti
mi. Sovietų užsienio politika re
miasi valstybės ūkine ir ypač ka
rine jėga. Ką tik susikūrę Sovie
tai dar Lenino metais taip pat 
siekė imperialistinės politikos, 
bet, neturėdami jėgos, tuojau su-
2sigūrė. 

Po antrojo pasaulinio karo So
vietai, neturėdami branduolinių 
ginklų, pajutę vakariečių nuovar
gį kariauti ir politinį pasimetimą, 
ne tik konferencijose, bet ir tikro
vėje darė politines provaržas Eu
ropoje ir Tolimuose Rytuose. Tik 
dvidešimtmečiui praslinkus nuo 
karo pabaigos ėmė ginkluotis ir 
dar po dešimtmečio, jau apsi
ginklavimu beveik paviję JAV, 
pradėjo labai atsargų politini 
spaudimą Azijoje ir Afrikoje. 

Sovietai ginklavosi, mokėdami 
nepaprastą kainą, nes turėjo stip
riai veržti savo piliečių diržus, 
apkarpyti jų gerovę. Jų vadovai 
mielai kalba apie taiką, nusigink
lavimą, bet nėra linkę išsižadėti 
to, ką yra pasiekę apsiginklavime. 
Ginklai ir stipri kariuomenė yra 
didžiausias ramstis įgyvendinti 
rusiškąjį imperializmą, daryti 
"tautų laisvinimą' proletarinio 
internacionalizmo priedangoje, 
kai komunizmo vežimas braška. 
Ir pasaulėžiūriniame b i t ę reika
lingas jėgos spaudimas. 

Washingtono optimizmas 

Prezidentas Jimmy Carteris, 
nepažindamas Sovietų painių 
klausimų,-jų pasaulėžiūros ir po
litinės taktikos, prieš derybas bu
vo optimistiškai nusiteikęs. Ko
vo 24 d. darytoje spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad žmogaus 
teisių klausimas nieko bendrro 
neturi su nusiginMavimu ir užsie
nio politikos klausimais. Jis pa
miršo, kad laisvas žmogaus apsis
prendimas gali lemti išsižadėji
mą dialektinio materializmo, pa
smerkimą tautinio ir religinio per
sekiojimo, kultūrinės veiklos varž
tų bei pažeidimą visuomenės ir 
net karinės drausmės. 

Jis buvo dar didesnis optimis
tas, pavedęs C. Vance Maskvoje 
tartis dėl kraštų nusiginklavimo, 
branduolinių ginklų bandymų 
sustabdymo, karinės pajėgos var
žymo Europos žemyne, ginklų ne
naudojimo Indijos vandenyne, ne-

didžiausias išbandymai 

GEDIMPNAS GALVA 

Sovietų karo kivynai , tapo uo- sikišimo Afrikoj ir pagrindinių rei-
b'ais ir pareigingais NATO są-įkalų išryškinimo, kviečiant Arti-
jungininkais; Turkija su Graikija, mųjų Rytų pasitarimą Genevo 
savo tarpe nesutariančios šalys, 
po Kipro krizės išliko vakariečių 
sąjungininkais. 

iika lams. Ginklavimuisi išlei
džiamos milžiniškos ,;umos, ta
čiau jtj skaičiai negali būti lygi
nami su vakariečių išleidžiamo
mis sumomis, nes Sovietuose vis
kas suvalstybinta ir visi resursai 
bet kurią dieną gali būti pakreip
ti karo reikalams. 

Hamburgo leidžiamas "Die 
Zeit" aiškina, kad iš tiesu Sovie
tų Sąjunga nesanti tokio ti
po didvalstybe, kaip Amerika. 
Būti didvalstybe reiškia būti 
pranašesne ne tiktai militarine 
prasme, bet ir visur kitur 

Ūkiškoje srityje Sovietų Są
junga toli gražu nesanti pasau
linė galybė. Jos gyventojams 
trūksta daugelio dalykų ir net 

Taigi Vakaru Europos šalys ir 
JAV-bės, jeigu visur vieningai 
veikti!. įstengtų atsispirti milita-
rinei Sovietu agresijai. Atrodo, 
kad šioms šalims, jeigu jos nori 
nepriklausomomis išlikti (o kas 
nenori?..) lieka tik vienas būdas 
— kariškai ruoštis ir atsakyti So
vietams tomis pačiomis priemo
nėmis, kurias vartoja jie prieš 
kitas Šalis — ginkluotis. 

je. Pastaruoju reikalu šalių nuo
monė yra aiški. 

Klausimų daug, o mažai laiko 
jiems spręsti, kai dar vertėjavimas 

gaišino. Sovietus erzino ir nau
ja Washingtono aktika kalbėti 
atvirai, spręsti gre ta: be ypatingo 
ankstyvesnio pasiruošimo ir slap
tybių, kurias m ė , . Kremlius ir 
Kissingeris. 

Štai kodėl L. I. Brežnevas III. 21 
pasakė labai kandžią kalbą, lie
čiančią ir JAV, l}g grasindamas: 
"Pažiūrėsime, k o \ t pono Vance 
ket inimai" . 

Branduolinių ginklų varžymas 

Šio m e t o nusig; ulavimas tapo 
mistišku, nes sunku visiems bran
duoliniams ginklą ms rasti bendrą 
vardiklį. D a r sunkesnis nusigink
lavimas, kai viena šalis siekia iš
laikyti savo -turinų apsiginklavi
m o lygi ir neleidžia kitai šaliai 
stebėti ginklų sandėliuose. Paga
liau yra d a r vien;i kliūtis, kad ir 
turimi ginklai gali būti tobulina
mi, d idinamas naikinimo pajėgu
mas. 

1974 m . lapkričio mėn. susitari-
bas Vladivostoke buvo paviršu
tiniškas, nes nustatė tik apytikrį 
branduolinių ginklų skaičių ir 
jų pobūdį. Ten pasitenkinta nu
rodymu, kad strateginių raketų 
ir bombonešių šalys gali turėti 
tarp 1800 ir 2,000, o daugiakryp-
čių raketų skaičius turi būti su
mažintas nuo lj)320 ligi 1,100 ar 
1,209. Visi šie skaičiai galėjo bū
ti sukirpti, žiūrint esamo Sovietų 
apsiginklavimo. 

• Šio susitarimo .apmatai ta ip ir 
liko nepriimti. Šalių derybinin
kai nesutarė dėl panaudojimo kai 
kurių strateginių ginklų — ame
rikiečių raketos (Cruise missle) 
ir Sovietų naujojo tipo bombone
šio, pasiekiančio taikinį už 5,000 
mylių. Ginčas tęsėsi net daugiau 
ka ip dvejus metus. 

C . Vance pasiūlė žymiai labiau 

apkarpyt i strateginių branduo
linių ginklų skaičių, kai kuriuos 
visai uždrausti ir jų netobulinti 
bent šešerius metus. Siūlymas. 
jei galima tikėti jo įvykdymu, ne
abejotinai palietė apsiginklavi
mą Sovietų, kurie jau siekia vy
ravimo branduoliniais ginklais. 
Savaime aišku, toks siūlymas 
Kremliui yra nepriimtinas ir bu
vo pasmerktas žodeliu "niet". 

Atkirtis 

Ką tik deryboms pasibaigus, 
HI. SI A. Gromyko, užsienio rei
kalų ministeris, pirmą kartą per 
ministeriavimo dvidešimtmetį da
rė keistą pranešimą spaudos at
stovams. Pranešime jis naudojo 
diplomatijoje neįprastus žodžius 
C. Vance siūlymams suniekinti: 
"akiplėšiški, apgaulingi, neturin
tys padorumo ir tikroviškumo, 
pigūs, įvykius iškreipiantys" ir 
1 . 1 

Jis ne tik nepraustabumiškai 
šnekėjo, bet ir reikalavo, kad 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos ap-

Laiškas iš Arabijos 

KETURIOS ŽMONOS !R PRAGARO BAUSMĖS 
VIKTORAS ŠIMAITIS 

Vienos pasakėčios žodžiais, ką, savotiškai gražią, bet kar tu 
pasauly juk visaip nutinka: vie- ir svetimą šalį. 
nam iš mūsų taip, kitam anaip. į 
O man taio nutiko, kad netikė
tai 

Todėl nutariau pasidalinti 
isrjūdžiais su jumis, mieli tautie-

atsidunau Sandi Arabijos - • Zr> „ , • 
sostinėje UJUS>,ciai, "Draugo puslapiuose. 

i Juos skiriu ne kandiems kriti-
Kokie vėjai nunešė taip toli ? kams, ne mokslo vyrams, bet pa 

Ogi paprastas godumas! "Širdy j prastiems, kaip ir aš pats , žmo-
susuko lizdą tur tas klišius", nėms. Palyginus su plunksnos 
Tarptautinė bendrovė pasiūlė ; virtuozais, aš esu tik pirmo sky-
karališką būvį, viliojantį darbą riaus mokinukas: tik "A — Bė 
ir dar labiau viliojantį atlygini- '— Cė gerai pažįstu". Bernardas 
mą. Tokį darbą gauti tai tikra Brazdžionis iškelia rankas į 
Dievo dovana! Aš susigundžiau dangų ir jos pilnos prikrinta 
iš karto! Bet ta i dar ne viskas, žvaigždžių. Man — tik pelkių 
Kaip gauti leidimą iš šeimos? žiburėlių. Velionis Pulgis And-
Mano mieloji iš karto nėjo nė į riušis rašo apie snaudalį dirvo-
kalbas. Klausiau draugų nuomo-1 nėlyje. o skaitančiam pakvimpa 
nės. Vieni atkalbinėjo, kiti prita čiobreliai, kmynai, beržai ir už 
rė. Mano Lakeside. Mich., kai- kalnieriaus lenda skruzdės i r 
mynas Ignas Bumelis pasisiūlė vabalai... Bet aš stengsiuos, 
prižiūrėti tvenkinį i r pagloboti kiek galiu. Ir "nepūsiu arabų į 
žmoną. J. Girdžiūnas sutiko ma
no mielajai padėti savo ramioje, 
didžiulių medžių pavėsyje esan
čioje vasarvietėje, ku r mes pra
leidžiame vasaras. Retų vaisme 
džių specialistas J. Rudzinskas 

siginklavimas būtų dedamas ant Į s u t iko apkarpyti ir suskiepyti 
tų pačių svarstyklių nusiginklavi-j SCHielį. O šienapiūtei atostogų 
mo pasitarimuose. Nusiginklavi- jSUgrįšiu aš pa t s ! Pagaliau sei
mo derybose turįs būti įjungtas i r j m a i matyt, padariusi slaptą po-
JAV įgulų Europoje klausimas, j gėdį, nutarė t ė tę ir senelį išleist. I 
Toks buvo jo monologas, užsitę Bet galutinį sutikimą davė žmo 
sęs 99 min. 

Balandžio mėn. pradžioje "'Iz-
vestijoje", "Pravdoje" ir televizi
jos programoje "Intemacionalna-
įą panorama" darytas švelnesnis 
puolimas, bet paliekant praviras 
duris deryboms. 

Prez. J. Carteris III. 30 pareiš
kė, kad žmogaus teisių klausimą 
ir toliau kelsiąs, bet jo nesiesiąs 
su kitais politiniais klausimais. 
"Jei ateinančiais mėnesiais Sovie
tai neparodys geros valios, aš bū
siu priverstas skatinti apsiginkla
vimą". Kai kurie vadinami libera
lai prezidentui patarė daryti nuo
laidas žmogaus teisių reikalu, 
siekiant nusiginklavimo. 

Ko vertas nusiginklavimas, jei 
jis tarnauja vergų grandims stip
rinti? JAV ir Sovietų nusiginkla
vimo pasitarimams pakrikus, abu 
didieji kraštai bus pagauti apsi
ginklavimo varžybų kvaitulio. 

Tai bloga išeitis, bet nei švengia-
ma, nesuradus geros valios nusi
ginkluoti. 

akis". 

Papasakosiu apie valstybę, ku 
rios konstitucija yra Šventas 
Raštas, o vergija buvo panaikin 
ta tik 1963 metais, kur leidžia
ma vesti net keturias žmonas i r 
neklausančias "išlupti", kur nė
ra nei vienos upės, nei ežero, 
kur didžiausia pasauly dykuma, 
didžiausi pasaulyje alyvos re-

; zervai, kur Jievos kapas, Abrao 
mo aukuras, kur buvo karal iaus 
Saliamono laivų dirbtuvės i r 
aukso kasyklos, kur gyveno ka
ralienė Sabą, k u r šventieji mies 
tai Meka ir Medina, ku r dar i r 
šiandien už vištos pavogimą ga
lima netekti rankos, o už sveti
moterystę ir paleistuvavimą — 
galvos... Parašysiu apie Kora-

Mūsų bendrovė yra tiesioginė-1 ną — knygų knygą, nurašytą i š 
je karaliaus tarnyboje, todėl iš- Į danguje esančio originalo. Suži-
pildė duotus pažadus: gyvename , nosite, kad rojus yra ne vienas, 
naujose vilose, valdome rinktinį! 0 septyni, kad kai kurie angelai 
tarptautinį maistą, tur ime pilną į yra net šešiom porom sparnų, 
pasakiškai gerą išlaikymą ir sta fcad teisieji rojuje veda amžinai 
tome priedą King Faisal ligoni- skaisčias dangiškas mergaites, 
nei. Ji yra šalia karaliaus rūmų 0 nedorėliai pragare ger ia karš 
sodo. Tai neabejotinai gražiau- j tą dvokiantį vandenį, ėdantį j ų 
sia vieta visame mieste. Aug- žarnas, kaip verdantis švinas. 
menija gausi, įvairi ir egzotiš- j j e valgo pačiam pragaro dug-
ka: datulių palmės, akacijos, n e augančio prakeikto medžio 
kedrai, tamarisai, gluosnių ža-j vaisius, nuodingus ir didelius, 
lumo pipirų medžiai, oleandrų! kaįp velnių galvos... 
krūmai, net Austri jos pušelės... I 
Visą laiką žydi gėlės, t rykšta! 
fontanai. Man tenka dirbti jau 

na ir išlydėjo su palaiminimu ir 
malda... Ir t a ip mes keturi iš 
Chicagos per Londoną, per Švei
carijos kalnus, pro Sardinijos ir 
Italijos pakraščius, per Egiptą 
ir Raudonąją jūrą pasiekėme 
Riyadh, jaunos ir pasakiškai 
turtingos karalystės sostinę. 

— Iš Budapešto į Romą buvo 

baigtoje ligoninės daly. prižiū
rint statybos darbus ir grupę 
priskirtų arabu, darančių įvai
rius pakeitimus ir pertvarky
mus. 

Viskam aprašyti neužtektų nė 
tūkstančio ir vienos nakties lai
ko, nė šimto jaučių skūrų... Ti
kiu, kad ir šiose santraukose ra
site daug ko įdomaus. Todėl 
"imkite jas ir skaitykite". 

— Paulius VI audiencijoje 
rriėmė Airijos užsienio reikalų 

Čia aš nekenčiu nei šalčio, nei 
atvykęs Vengrijos katalikų' karščio, vaikštau puošnioj ligo-
Bažnyčios primas Esztergomo nįnėj ir jos kiemo palmių alė-
arkivyskupas kardinolas Lekai. jose. Laiškais atplaukia artimų-1 ministrą Garret-Fitzgerald. Mi-
Kardinolas Lekai Romoje daly- jų meilė ir ilgesys, jiems atsa-i nistras Fitzgerald Romoje daly* 
vavo Katalikiškojo Auklėjimo kau tuo pačiu. Per pus? metų iš vavo Europos Ekonominės B^n-
kongregacijos pilnaties posė- aplinkos ir knygų gerokai paži- į druomenės kraštų viršūnių pasi-
džiuose. inau šią paslaptingą, fantastiš- tarime. 

Štai kodėl dabartinis sveiko 
"gaspadoriško" proto preziden
tas Jimmy Carteris ir valstybės 
sekretorius Cyrus Vance nebepa-
taikauia Sovietams, neišsigąsta 
jų grasinimų ir nesutinka su A-
merika žeminančiomis nusigink
lavimo (strateginių ginklų apri
bojimo) sąlygomis. Reikia many
ti, kad jie. o taip pat labai išmin
tingi Pentagono vadai gerai ži-

maisto, kurio kas metai didelius no. ką reiškia su Sovietais pasi-
kiekius Sovietai perkasi JAV-bėse. rašytos sutartys, kurių jie nieka-
Kanadoįe. Australijoje ir kitose da nesilaiko. Taigi reikia pagirti 

dabartinį JAV gynybos ministe-
ri Brcmną, kuris viena proga pa-

ūkiškai pajėgesnėse šalyse. 

Sovietų pinigai — rublis vis 
pinigų dar nėra tarptautinėje 

rinkoje ir biržoie kotiruojamas. 
Niekas juo nepasitiki, niekas nei
ma rublių kaip tarptautinės mo
kėjimo priemonės. Už viską, ką 
Sovietai perka užsienyje, turi 
mokėt! auksu ar kurios kitos Va
karų šalies tvirta valiuta. Vaka-

reiškė: "Naujoji JAV vyriausybė 
karinio pasiruošimo srityje jo
kiu būdu nesijaučia susirišusi su 
dr. Kissingerio pažadais". Mes 
dir pridėsime, kad ramų gyven
toją ginklu puoląs grobikas su-
p-pnta tiktai trinkio kalba 

b.kv. 

KENGŪRŲ IR KOALŲ ŽEMĖJE 
Įspūdžiai ii Australijos ix Pietų Safe 

ANDRIUS MIRONAS 
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Jaunoji profesorė 

Paskambinus atsiliepė vyro balsas . Supra tau , kad 
tai Reginos vyras. Kai pasisakiau, kas esu , jis perda
vė ragelį žmonai š i jau lietuviškai atsiliepė ir tuoj 
pastebėjau jos gerą ištarimą, be jokio svet imo akcen
to. Profesorė jau buvo gavusi n e tik mano siųstą, 
bet ir tėvo laišką, taigi, žinojo, j o g norėsiu su ja pa
sikalbėti. Sutarta, k a d ji a tvyks pas m u s į Noah's 
viešbutį. <&B 

Turėdami dar laiko iki pas imatymo, mudu su 
žmona nusileidome iš savo 11-jo aukš to kambario ir 
išėjome pasidairyti po miesto centrą. Tačiau nelabai 
sėkmingai, nes čia krautuves uždaromos 5-6 vai. va
kare. Sugrįžę viešbutin ir pakilę kel tuvu į savo kam
barį, laukėme atvykstant svečių, kurie ne t rukus pasi
beldė. 

Abudu jaunuoliai yra profesoriai, n o r s iš išvaiz
dos niekad negalima butų ta i tvirtinti.. . Douglas Hag-
go yra škotas, dėstąs anglų literatūrą, o Regina dėsto 
meno istoriją. Labai simpatinga i r kalbi, žydrių akių 
blondinė kalba švaria tėvų kalba, o jos vy ras taip pat 
pasveikino mus lietuvišku "labas". Pasirodo, Pagina 
moko vyrą lietuvių kalbos! 

Protarpiais kalbėjomės ir angliškai, ypač kai kal
ba lietė labiau Douglas Haggo. J i s aiškino, kad TUggo 

Į pavardė yra skandinavų kilmės. Regina ta ip pat yra 
_ j gimusi Škotijoje, nes jos tėvai 1946 meta is tea i* Vo

kietijos emigravo. Gimusi 1949 metais, Regina mokėsi 
iki 1958 metų, tėvams persikėlus gyventi į Kanadą. 
Apsigyveno Hamiltone, kur Regina lankė gimnaziją, 
o vėliau ir universitetą, kur susipažino su Douglas, dės
čiusiu anglų literatūrą. Juodu 1970 metais vedė. 
Nors Regina lietuviškų mokyklų nėra lankiusi, bet vi
sada namie su tėvais kalbėjosi t ik lietuviškai, todėl ir 
dabar puikiai kalba. 

Reginos tėvas, Jonas Varanavičius, yra baigęs 
Vytau to Didžiojo Universitetą Kaune, kaip ekonomis
tas , o dabar y ra Toronto Prisikėlimo parapijos Lietu
vių Kredito Kooperatyvo vedėjas. Baigusi Hamiltone 
McMaster universitete meno fakultetą bakalaurės 
laipsniu, Regina išvyko į Edinburgą, Škotijoje, to
bulintis pasirinktoje šakoje, kur gavo Master of Let-
t e r s laipsnį. Šis laipsnis lygus kitų universitetų tei-

dėstant angliškai kalbantiems studentams. 
Kaip ir jaunajai profesorei, taip ir mums buvo 

nuobodu šiame muziejiniame Christchurch mieste. Ke
liaudama Regina naudoja anglų, prancūzų, o kar
tais ir tėvų kalbą. Atsisveikinome su abiem jaunais 
profesoriais, žadėdami susirašinėti. 

Skridimas į Australiją 

Kitą rytą turėjome šiek tiek laiko, tai praplėtė
me sr*vo pažinimo horizontą kiek plačiau miesto cent
rinėse gatvėse. Padėję lagaminus viešbučio apsaugai, 
laukėme išvykimo j aerodromą laiko, nes iš čia jau 
skrisime j Australiją ir mūsų viešnagė Naujoje Zelan
dijoje baigč.~i. 

Prieš lipant j lėktuvą, paprastai reikia užsisakyti 
kiamiems daktaro laipsniams. Dabar Regina dėsto \ vietas. Air New Zealand tarnautoja Chch aerodrome 
meno istoriją Chch mieste, Canterbury universitete, ku- j paskyrė mums vietas "iš akies", o pasirodė, kad ga-
rin atvyko dar tik prieš 5 mėnesius (1976 metų ge-įvome vėl ant pat sparno ir, nors nerūkančiųjų eilėje, 
gūžy) . Dėsto Bizantijos, Romos ir krikščionybės eros, bet tuoj už rūkantiesiems sėdynių. . Prieš sėsdami į lėk-
meno istoriją. Turi apie 100 studentų, paskirsčiusi ma- Į tuvą išsikeitėme naujazelandietiškus dolerius į austra-
žesnėmis grupėmis, kuriose yra dailininkų, skulpto 
rių i r architektų, norinčių pagilinti žinias. Taigi, dar 

liškus. Pasirodo, N. Zelandijos doleris brangesnis. Teko 
pereiti per muitinės tikrinimus, bet pakako dar vieš-

neseniai ir ji šiame mieste gyvena. Tuo pačiu paaiškė-!buty užpildytų kortelių, tai bagažo niekas nepatikri-
jo ir jos telefono numerio nebuvimas abonentų knygo- no. žinoma, ginklų neturėjome, tai lengvai praėjome 

ir peršvietimą. 
Lėktuve teko protestuoti dėl rūkymo, nes ir mu-

ų eilėje, bet šone sėdėjusi australietė čiulpė cigarete. 
Pasikeičiau vietomis su vis dar sloguojančia žmona, 
o paskui dar ventiliatoriaus sroves paleidome link 
prieky sėdinčių rūkorių... Įžengimas į Australiją buvo 

ir dėl to, kad Chch mieste ir net visoje N. Žels., i > t š v ? s t a s šampano taure, nors dar tebeskridome virš 
labai maža l i teratūros meno klausimais. Abu H a g g o : T a 3 m a n o J i , ros« e i n a n č i o s Naująją Zelandiją nuo 
dažnai keliauja, atlikę kontraktus universitetuose, ypa-! Australijos žemyno. Kapitonas pranešė, kad pasuktu-
t ingai po Europą, rankiodami bibliotekose ir muzie'juo-l m e į r o d ž i u s dviem valandomis atgal . 

Dr. Regina Haggo-Varanavičiūtė parašė diserta
ciją apie krikščionių meną Romos imperijos laikais, 
bet neturi lėšų veikalui išleisti. Tikisi, kad jos veikalo! 
antrąją dalį, liečiančią įvairių tautybių stabus ir die-1 
vukus, pavyks anksčiau išleisti. Dėstyti čia sunku dar 

ae medžiagą. Reginos svajonė, yra gyventi R-.nv u> IBM daugiui j 

• 
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DRAUGAS, pinmdtenfs , -i rf+ balandžio mėn IS d. ! 

KŪRYBiNGO DARBO DEŠIMTMETIS 
Pokalbis su skulpt. P. Baltuoniu 

Šiais metais sukanka dešimt 1 dę visame pasaulyje: Amerikoj, 
metų nuo pirmos skulptoriaus j Kanadoj, Anglijoj, Australijoj, 
Prano Baltuonio parodos suruo-1 Škotijoj, Prancūzijoj, Vakarų Vo-
šfmo. Per ši laikotarpį Baituo- kietijoj ir kitur. Apie trys ketvir 
nis sukūrė daugybe įvairaus dy
džio medžio šaknų skulptūrų, ku
rios plačiai yra paplitusios lietu
vių ir svetimtaučių tarpe. Jam 
lankantis su paroda Philadelphi-
joj, buvo gera proga pateikti ke
lis klausimus, į kuriuos skulpto
rius sutiko atsakyti. 

— Kas Jus paskatino imtis 
šaknų skulptūrų meno ir kokią 
medžiagą naudojate jas kurda
mas? 

tadaliai yra išstatyti lietuvių na
muose, o vienas ketvirtadalis -
pas svetimtaučius. Daugiausia", 
žinoma, mano skulptūrų yra Šiau 
rės Amerikos lietuvių namuose. 

— Kaip reaguoja amerikiečiai. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. mfr*y*. 4 J I fftrros^ sieks, valdy

ba užprašė šv. Minias. 
PraaešiSM! vamlas nėra džiu

ginantis.. Vienintelė 17-ta kuopa 
savo veikte>$e dar ryškiai reiškia
si ir tau&nėf bei kultūrinėj veik
toje. 

Gvvai ir nuoširdžiai diskutuota 

Č L A S S I F I E D G U I D E 
A.L.R. KAI4. MOTERŲ 

SĄJUNGOS APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS 

Apskrities valdyba, metinį su
važiavimą sukvietė kovo 27 d. 
Suvažiavimo šeimininkė — Hart- j į^opų veikla. ŠCą daryti, kad 
fordo 17-ji kuopa. Suvažiavimas,, n a r e s laikytų savo pareiga susi-

i rinkimus lankyti? Šiam labai 
svarbiam* gyvybiniam organiza
cijos kiaūsirnui aisakvmo neras-

MISGELLANBOUS 
• • » • » • • • » • * . . » > » 

m. 
pa-

—Tai buvo apie 1960 
Kanadoje. Bevaikščiodamas 
upiais, paežeriais. užtikau žmo
nių, kurie rinkosi įdomesnius 
vandenyje ilgiau išgulėjusius me
džio gabalus. Sykį vienos ponios 
Užklausiau, ką ji galvoja daryti 
su surastu gabalu. Atsakymas: 
"Apšvarinsiu, nudailinsiu ir pa
kabinsiu an t sienos". Aš pradė
jau galvoti, ar iš to negalima j 
sukurti ką nors geresnio, gražės-į 

— Bendrai paėmus, įvairių tau
tybių žmonės mano kūryba yra 
patenkinti Čia norėčiau paminė
ti, kad 1967 m. pasaulinėje pa
rodoje Montrealyje lankėsi vie
nas italas profesorius iš Romos. 
Jis mano eksponatais labai susi
domėjo ir pareiškė, kad italai to
kių dalykų neturi. Manau, kad 
per jį aš ir buvau pakviestas į 
Milane įvykusią parodą. 

— Jūsų kūryboje yra labai cha
rakteringa dinamika, judesys, iš
raiška. Ar čia yra įgimtas me
nininko gabumas, ar lūs tai at
siekiate didelių pastangų dėka? 

_ , . . —Judesio įkvėpimas, jo išvys-
mo. Pradeiau rinkti įdomesnius! : . • ..*, -. . . . , ... . „ . tymas man ateina automatiškai, gabalus ir tuos apdailinti. Pasi- , . , . , .. , . j - i ji A • M • • be lokio galvojimo bei ypatingų rodė, kad vandenvje ilgai mir- Ą ° . v i - - ~Z . ,. . , pastangų. As daugiausia esu sukės medis nėra toks patvarus, I ., , " . ,v. » , T A J siKaupes kaip gyvo medžio šaknys. 1 aoa 
nutariau jas rauti ir gaminti ' 
skulptūras. Mano manymu ši 
medžiaga labai originali. Man 
nereikia ieškoti kokio ypatingo 
medžio bloko ar akmens gabalo 
išgauti abstraktą ar kokią kitą 

Koncertas ir vakariene vyko Ame 
rikos Lietuvių klubo patalpose. 
Posėdis pradėtas 17-tos kuopo© 

. i pirm. Stumbrienės trumpu pa-itaici ir kitu tautybių žmones ii ., . . . , , v . - . . , , , .-_ ;, sveikinimu ir malda. Kaip priimta, saknu skulptūrų mena/ i, . , . . , , , . . ^ Į Kiekviena vaidybos nare tarė po 
trumpą pasveikinimo žodį. Pirmi-

pasiūlyta suvažiavimui ninkės 

ooooooeooooooooooo«ooooo9< 

SIUNTINIAI Į LETUV4 
ir kitus kraites 

NEDZEVSKAS, 4066 Archer a v a 
d i i c a g o , BL 60632, tetef. 977-5986 
•ooooocooooooooooooooooooo-

figūrą. Mano pasirinktas keras 
jau yra savotiškas abstraktas. Aš 
jį apipavidalinu į gyvulį, žuvį, 
paukštį ar žmogų ir turiu skulp
tūrą. 

— Atrodo, kad šios rūšies me-

į vaizduotėje sukurtos 
; i skulptūros darymą. 

—Kur lūs randate šaknis ir 
kaip lūs darote atranką? 

— Šaknų ieškojimui reikia tu
rėti praktikos. Prieš iškasant, aš 
bent dalinai turiu jas matyti. 
Einu į žemas vietas, gal būt, 

darbotvarkė priimta. Posėdžio pre-
zidiuman paprašyta visa apskr. 
valdyba. Mandatų komisijon pa
kviestos E. Šaulienė ir B. Šimans
kienė. Dienos tvarkdarė — Am-
brozienė 

Suvažiavime atstovaujamos vi
sos 6 apskr. kuopos. Atstovių su
važiavime 21, viešnių 5, apskr. 
valdybos narės 4. Viso apskrity
je yra 22 narės. Metų laikotarpy
je mirusių 11, iš sąjungos išsto
jusių 3. Narių skaičius sumažė
jo. Geriausia Hartfordo 17-ta kuo
pa. Apšvietos 152 narės, pomir
tinės 76. 

Paskutinio suvažiavimo proto
kolą, skaitė raštininkė Marijona 
Jokubaitė. Valdybos narės padą 
rė veiklos pranešimus. Dvi valdy
bos nares ištiko vyro ir sūnaus 

galima pasakyti pelkynus, kur 
beveik pusė šaknų yra paviršiu
je. Jas lengviau išrauti nesužalo
jus. Su buldozeriais išimtos šak
nys netinka skulptūroms, nes jos 
daugiausia išilgai jau yra trūku-

eūj sasarys yra geros mano SKulp-
furoms. 

—Kokie jūsų planai ateičiai? 
Ar turite naujų uiėjų? 

— Vargu ar darysiu pakeiti
mu. Mano noras yra ir toliau 

eiti senu keliu. Jei sąlygos leistų* 
norėčiau visas skulptūras laiky
ti pas save, atidaryti muziejų,1 

kuriuo galėtų džiaugtis lietuviai 
ir kitų tautybių žmonės. Būtų di
desnis palikimas ateičiai. Taip da
ro Toronto skulptorius Dagys. 
Bet tai yra tik svajonė, kuri iš
sipildytų, jei išloščiau milijoną 
dolerių, — juokaudamas baigė 
pasikalbėjimą svečias iš Mont-
rcalio. 

Skulp. Pranui Baltuoniui, be
žengiančiam į antrąjį kūrybos 
dešimtmetį, linkėtina sėkmės, o 
žmonai Jadvygai ir toliau ener
gingai prisidėti prie parodų ruo
šimo. 

Br. Vašhutis 

nas yra įdomus ir tuo, kad gana j šios. Amžinai žaliuojantieji me-
retai sutinkamas. Ar žinote dau- Į džiai nelabai tinka —juose ma
giau lietuvių. am.enliečių. kurie'žsti suraitytų šaknų. Visų lapuo-
imtųsi šios meno šaltos? 

—Man yra žinomas tik vie
nas lietuvis, kuris rimčiau domi
si šia meno šaka. Tai dr. Jonas 
Šalna, gyvenąs netoli Chicagos. 
Jo skulptūrų stilius kiek kitoks, 
negu mano. Apžiūrėjus ]o kad ir 
negausia kūrvbą, yra gana geras 
į spūdi , Yra nemažai amerikiečių. į g S P A U D O S V A J U S 
kurie mėgsta mane pamegdzio-j *m W l n w i , w w • i-www 
ti. Su laiku gal ir jų tarpe atsi-j ^ s p a u d o s ^ ^ j p u s ė J ^ , Į kad "Pasaulio Lietuviui" surink 
ras neblogų šios rūšies s k u l P t o " į rej^įa pripažinti, kad rezultatai i t a 32 prenumeratos i r farygiĮ 
ni*- i jaučiasi apčiuopiamesni tik tose j parduota už 232 dol. 

— lūsų mene vyrauja surrea-1 v i e t o v ė s e . t k u r atsiranda pasi-i 
lizmas. Betgi, jame yra ir ab- | š v e n t u s į ų asmenų lietuviškos Į 
straklų, fantazijos. Įdomu zmo-Lpandos r e ikalui S r k u r j i * * H 
ti, ar lūs, ką nors kurdamas, jau i d a r o m o s palankios sąlygos įsi- i 
vaizduotėje turite būsimo kuri- j g ^ knygų a r užsisakyti perio- j 
nfo vaizdų, ar jis atsiranda be- į d - n ė s s į a u d o S -

Iki kovo pabaigos yra gautos 

JAV aviacijos kapi tonas Dan 
Į gis Perkūmas, priklausąs centri-
inei apylinkei, šiuo metai einąs 
1 atsakingas pareigas aviacijos na 
i zė je prie Hurlburt, FL, spaudos 
| vajaus proga užsakė po keletą airuanir Tįr, kovo naoaio'os vra ca-jtos' . . . . . . . . . 

P r f p v j ^ , J; ht; -™ h O H ) I D a ^ o s y™ B a - o - , mėnesinių leidimų savo mamai 
— Knw praaecamas a.^nt..i (Q n a u 1 0 S prenumeratos. Pirmo- Į . v . . -2 

jau turiu būsimos skulptūros į ̂  v i e t o j e prenumeratų skaičir v ( ' ( 'v >niC>nel- ^~ 
vafedą, idėją. Dirbdamas kartais į mį y^ "Pasaulio Lietuvis", ii 
keičiu tik detales. Pvz. prieš ma- j turėdamas konkurento. Tuo pa-j J A V LB Švietimo tarybos pir-
ne guli keras. Jį ršstudiiuoju, ir j ^įu metu knygų išparduota už; mininkas Broaius Juodelis, 
tada prasideda apipavidalinimo! 575 d o ; į kviesdamas visas lituanistines 
darbas. Vienas kelmas geriau tin-j Hartfordo apylinkė, vadovau-j mokyklas prisidėti prie L B spau 
ka apipavidalinimui į Gedimino] j a . m a sumanaus ir populiaraus!dos vajaus, skelbia balandžiomė 
pilį, kitas į bešokančią porą 1 r i pirmininko Stepo Zabulio. Vasa- nesį specialiu ^lietuviškos spau-
t.L j r io 16 minėjimo metu surinko dos ir LB švietiaio tarybos lei-

— Kokiose žymesnėse parodo-1 n a u j u renumeratų už 75 dol. ir ! dinių platinimo mėnesiu lituanis 
se esate dalyvavęs? Kiek iš viso j įg pardavė knygų už 45 dol. į tinėse mokyklose, S a r o aplink-
jų esate turėjęs? Pirmutinė iš JAV LB tarybos I raštyje Bronius Juodelis paste-

— Su savo skulptūromis teko Į narių, reagavusi į Krašto valdy-1 bi, kad "Lietuviškų laikraščių 
dalyvauti International Sculp-, bos aplinkraštį, liečiantį spau-; prenumeravimas šeimose ir fa 
ture Exhibition (Milane, Itali- ; dos vajų, buvo Jūra tė Venckienė j skaitymas labai daug padefla li-
joj. Šiuo metu esu pakviestas į įg LoS Angeles. J i atsiuntė laik-! tuanistinei mokyklai. Todėl tė 
parodą, įvykstančią La Galeria iraščių ir žumalų šešias naujas!vai labai prašomi patys skaity-
Monffe Paryžiuje. Norint daly-į prenumeratas. i t i i r pratinti savo vaikus prie 
vauti užseininėse parodose, susi-Į Darbštusis Worcesterio apy- lietuviškų laikraščių skaitymo, 
duriama su didelėmis išlaidomis linkės valdybos narys spaudos Lituanistinėo mokyklos savo 
ir kartais nuo jų tenka atsisaky- j reikalams Jonas Baškys prisiun-1 tikslo nepasieks, jei šeimose ne-

ta. Nutarta*, šį svarbu reikalą iš
kelti sąjungos seime, kuris įvyks 
šiais metais W«rehesteryje. Narių 
nesilankymas susirinkimuose, yra 
rimta probfej&a kuopose. Nesant 
kvorumui, negalima daryti nu
tarimų. Išeina: ne dirbančios ir 
ne susirinkimus lankančios daro 
nutarimus, bet tos. kurios retai 
ateina į susirinkimus ir nei netu
ri supratimo kaip. kam ir kodėl 
nutarimas reikalingas ir kaip jis 
vykdomas. 

Nutarta kiekvieną kuopą, kuri 
shfs atstoves į seimą, paremti fi
nansiškai iš apskrities iždo. 

Sekantį apskrities suvažiavimą 
sutiko priimti Nevv Britaino 38-
tos kuopos pirmininkė A. Tamo
šaitienė. 

Apskrities valdybą sekančiam 
terminui sudaro: Julija Valantie-
nė —pirm., Albina Lipčienė — 
vicepirrn., Marijona Jokubaitė — 
rast., Ch . Servienė — ižd. ir B. 
Šimanskienė — narė parengimų 
reikalams. 

Suvažiavimo posėdis baigtas 
vąld. pirm. J. Vakarine malda. 

>Po pošedžtOį valdybos narės ir 
atstovės su viešniomis, pakvies"-
tos, k!ubo didžiojo- salėn viešam 
koncertui ir vakarienei, kurį taip 
pat suruošė 17-ta kp. Kuopa na
riais gausi, dirbančių tik keletą, 
jos matėsi suvažiavimo posėdyje, 
virtuvėje, koncerte ir svečiams pa
tarnaujant vakarienės metu. Tai 
pirm. Stumbrienė, Šimanskienė, 
Martin, Miniu kienė, Šerkšnienė 
ir k t _ 

Programą a:liko Worchesterio 
5-tos fcuopos choras,vadovauja-
mas C . fUneb. Vaidinimą paruo
šė if gafi dalyvavo sąjungoj ge
rai S n o m a M i a Mack. Dai
nuojama buvo lietuviškos ir kele
tas angliškų dainų. Pasirodė 
solo partijų ir duetai. Ponios 
Mack ir Kaneb apdovanotos rau
donų rožių puokštėmis. 

Vakarienės metu pasakytos kal
bos ne visus .vjsirinkusius malo
niai nuteikė. Neįtikėtina, kad dai
nos autorius, apdainuodamas did
vyrius ir karžygius, galvoj turėjo 
vieft tik Amerikos lietuvius. Ar 
lietuviai tėvai, būdami rusų prie
spaudoje, vaikus Iietuvišlco rašto 
mokydami, save į didžiausią pa
vojų statydami, ne karžygiai, ne 
didvyriai? Ar 1913 metais Lietu
vos laisvės ginti! išėję savanoriai 

KAfiUA NOBESEIEN8 
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SIUNTINIAI 1 LIETDV4 
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W. 69tk St, CbJok«e, BL 
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10 ir l.awudale. 4 k&mb. medinis, 
RfL=ys. Garažas. Platus I»ta*.Kal-
na ?25,Q0lUK». 

«6 ir Washteiww. Labai Svarus 
Gfeorglaa^ 2 4Me!l mtes- *BH©VSZUD« 
kaiiub Įrei^tfta rūsys. Ceatr. Std&y-
iria3. Gara*&j?. $29,9tM>. 

7« ir T ūman Piiflras 2. tr«tv mfl'-
ro.5 . IK> 3 CiUse. Atskiros Sikimos. Ga
ražas $8?.9(*. 

72 <r (Tlirietiana. 26 met'4 senumo: 
S mieg. Modernus mūrinis, labat Bė
rai išlaikytas namas. Pi lnas rašys. 
Garažas. $36,900. 

72 ir Mozart. 4 btstų mūras. 2 maS. 
garažas. Geros pajamos. $54,900. 

6CTC KC&titAtTrfASf 
Parinksime naomininkn^ 

4243 W. GSrd St . tel . 767-0660 

> 0 0 0 0 0 < > 0 0 ^ > 0 0 < K > S > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paikais i Mį'i mdc*s. Arti ^r. Kry-

^aC- adomais ' Virs $19,<50».6€ paj»-
gi.^-. FaU'rfjeflm .— leaįnral uapirkslt*. 

G^rai .StaftErtM mūrtni-i. Z po f k. 
i* \ eikiaistii c.jr-vn. ArtiT•CKB&UHĘt CS 
^•v S,-T*I, Vįrs $5$£.0fi pajamij m«n. 

f-.r-u at-Ji^i. >un%mios*. i mi«*. ir 
valgomasis. Patorus susisiekimą* I 
-akarus už C&lifornia tr C»-6io*. 

Š I M A I T I S & I 4 J . T Y 
Insaranoe — Ineome T a s 

2951 W. 6Srd S M — 4S6-787B 
OO<V*0OOOOOOOOOOO03&OOOOO0O^ 

. . VYRAI ffi mOTEKUS 

>1IDDJL£ AGE C O C P L £ 

No Ckildren: 5 room apt., OB 3od 
floor. beattefl. Stove & re<W#rerat»r, 
enolosed porck. near 2 bus iiaes £ 
shoppinig. 4T00 X. ^ 1700 W. 

P H O N E — 275-5258 

CAKE DECORATOR 
Ic3e and - deoorate oon^»»«e B»e ot 

parrv etikes *ua w«ddiss cake^. Oay 
\VMrk. tmt Sundays. 

B F I » f Y B R O T H E R S 
S00 W. Nor th Ave., Nortiikdse 

Apply in Personnel Dept . 
„ A > e<uą! oppx»rtunity employer 

KĖaue WAVTJED \^YBAI 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

YALOME 
KILIMUS m BALDUS 
Pktsname ir w f c w j — • 

vtac rti&ų grfadb 
M. BUBNYS — TeL RE 7-5108 

oooooooooooooooooooooooooe 

M. A. S I M K 0 S 
3OTARY riTBUO 

CVOOME TAX S3ERVK3E 
4359 So. Mapleirood, t A 2 5 4 - 7 4 1 

Taip pat daromi VEKT1MAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETTBfiS PRASIMAI ir 
kitokį blankai 

oooooooooooooooooooooooooe 
N A M Ų R E M O N T A S 

PBIE1NAMA KAINA 
Taisau ir naujai įrengiu Yoniaa, 

virtuves ir naujas labas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Daiau. 
Zigmas, teL 776-0882 po 6 v. va t 
>oooooooooooooooooooo««ooo 

S T O C K M A N 
Murns reifi-alingas ge?as žme^ 

gus . Išmokysime. Reikalinga 
kalbėt angfiškai. 

k r e i p t i s i BGRIS, teL 666^8554 

J O S Ų B E R O V E I 
2 butą gražus mūras Marmiette 

Pke. 2 atskiri gažo šildymai įrengtas 
beismentas. Garažas. $32,000.00 

S gražfts butai ir biznis. 2 aukStų 
mūras. Gazu SUdymas. Garažas. Pla
tus sklypas. Arti parko. $40,000. 

C kamb. rezidencija, tvirto mūro. o- ?: 
PrieS parką. Labai dideli kambariai. 
1% vonios. $26,000. 

2 aukšto a m a s vA platane ddy-
po prie Marmiette Pko. už Kedzie. 
Vir, $5,500.00 lengvu pajamų me
tams. Paveldėjimas ir Šeimos turto 
padalinimas. Užteks įmokėti $7,000 

17 metą didelis 2 aukštų niūras 
ir 2 auto maro garažas. "Radiant" 
Šildymas. Marąuette Pke. $38,000.00 

Platus fotas arti Sv. Kryžiaus ligo
nines. Pigas. 

WANTIH> — MOTKBYS 

RN's and LPN's 
Par t t i m e & Full Time 

TOP salary Appty: 
VEVEKLY TfURSBVfG HOME 

8001 So. W « t e r n Ave. 
TEL. 436--6600 

VAUHSKAL 
2828 We«* 7 U t SfMet 

TeL 737-7289 arba 787-8584 

Gashier m Grili Cook 
We arė ifi fteeZ. ot gOod Grili Cooft 

& Cashier in our Skokie cafeteriak 
Uniforma, ąn4 cieals provided. Appiy 

StburTer's MaiiagemCUt Food 
Service-AT A I X STATR IKST^ANCH 

77TO Fron t age Rd., Skotrie 
tteL — 982-5479 

Between 1:S0 & 4 P.M. 

C A S H I E R 
Mature person wanted for Drug 

Store. Prefer evenings, wk ends. 
Muct speak good Englrah. 
CAlJL, MfflL OR MARK 842-5454 

oooooooooooooooooooooooooe 

M O V I N G 
8ERSNA3 perkrausto baldos ir kt 
tus daiktus. Ir vk toli s t o t o leidV 
msi ir pilna apdrauda. 

TE3U — WA M06S 
>OOO^XVO-OOOOOOX>000000000000 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a « a pirkimas — Pardavimas 

Valdymą* 
Draudimai — ineome Tax 

Xotar1aias — Vertimai 

BELL REALTY 
i sACivicms 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233 

ne didvyriai? Kiek Amerikos lie-
•tuvių daly\-aro §fe* kovuose? Ar 
nėra "dypuku", savo vaikus gra
žios lietuvių kalbos išmokiusių 
ir tėvynės meiles įkvėpusių, kurie 
] ^ u k o d a m i savo laisvalaikius 
kasdien daugiau įsitraukia į lie
tuviška veiklą ir jos vadovauja
mąsias vietas? Prieš 25 metus pa
darytos klaidos šiandien keliamos 
kaip .kaltinimai, mums nieko ge
ro neduos. Iš klaidų turėtume pa
simokyti ir jų tebekartoti. 

Albina Llpcienė 

iiinmiuiiimmniininimiumninmmi 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos Ir Paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 
M I 6 I N A 8 T V 

2S48 W. €9th S t , teL 776-1488 
minniaiminiiiitminimiiiiuiimimim 

PROGOS — OPPORTUMTIES 

B E T H E B O S S 
Our _experience<l company wfll pufc 

you into yOwr oitu oftroė- oYeaittag 
b.u^in«««. We s-a^ply ali ano gMaraai** 
aH acootinta and admimstj a'tion in 
ydor arė^. Part-tftne or fMMKSM 
roufea available. Smail jjrot£u*e<t 
in'veštiii^nt f e į į i red . 

PHOTTEf — RT!-2«W 

ISNTJOMOJA3L4 — FOR BENT 

ti. Pirmas mano pasirodymas, su į tė Krašto valdybai 18 naujų pre 
šaknies skulptūromis buvo pr ie r ; numeratų. Atrodo, kad iki va-
10 m. Montrealyje pasaulinės j j aus pabaigos prenumeratų iš 
parodos metu. Per paskutinį de- j IVorcesterio ats i ras ir daugiau. 
Šimtmetį teko dalyvauti 72 pa- j Erocktono apylinkė per Vasa-
rodose. kurios daugiausia buvo i r io 16 minėjimą pasirūpino ir 
vieno žmogaus. Su savo kūryba j knygų stalu. Pasisekimas tikrai 
pasirodžiau ir televizijose: Mont- Į įspūdingas, nes knygų buvo par-
realyje, Ottavoje, Londone, Ont., duota net už 432 dol 

bus skaitoma lietuviška spauda, j skambinimų. 
R. č. j telefonisčių. 

— Pfez. Cafterfo p«T dieną 
gaunama 80,000 telefoninių pa-

Įstaigoj dirba 17 

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

Apdraustas p*rkr*a«tvm*» 
|fm]f1q afstnrnQ 

TEL. — 878-1883 arfas 

ii!iiiiiMiininiHi(intM<rT>!;.Mi!imiiiiiiHi 

RADfO PROGRAMA 

D Ė M E S I O 

LIAUDIES MTENAJl 
•DBAUCBBT 

"Drango" adinlnlštraiĄJbJe 
galima pasirinkti įvairių San-

idies meno darbtį : a»e<Eio, kerą-
linikog. drobės, ta5p t a t Betovig-
kų lėlių £t SetsiviSkTĮ kos t imsų 
moterims. 

Apsilankykite I "DratĘeow ttd-
! miništraci ja Ir p«asSi5reifitft 
Gal raMte kai k ą padovanot i 
draugams. 

"Drango" a d r e s a s : 4545 W. 
63rd Street, Chicago, UL 60629 

buvusio savininko 2-įą 
mfegamų apŠld. butas. Oro vSistf-
mas, "built-in" orkaftS. PRus ?^efe. 
Vem įahmm *fsanr bute. Puiteai 4fM.o 

į motas. 2 blokai nuo Sv. Kn'žians !*• 
j gOrAjįs. šušitarinmi apžiūrėti skan* 

birifcit nuo piimad. ik; penktad. tarp 8 
y. i. fr 5 v. v. te!. «17-S«0B 
— - — — - — i . — _..„ - , - s — s i 

rSrfsjoįr. nairjal ^ekoniotaes 4 kambi 
butas (2 mie?:.) 2-me aukšte, šul^ 
dytuva?. virUnni krosnis, "air eon-
ditioner." ApyI. 78 ir Kedzie. Skam
bint H E 4-9632 
_ _ _ _ _ 1 _ _ _ , 

D t S E S I O 

NAMU AP^U-BYMAS 
Tat«- - ("enus1 *r *n*i«*B imHįat 90-

_faa. JMgfSt JP^atec Hįtįėf^ SystSSMi 

A. BA^"T : i ^ f«i. Ln m$ 
<XX><XK>0<X>00<K)<>C^>OOOOOOOOOfl 

Rerokit tuos mzrnerius, kurie 

skelbiasi "Drauge" . 

_M!iniiiii!ii!iuiniimimniJW Htumnini.1 

Hartforde, Cbicagoje, Flag Stuff 
Ariz., ir kitur. 

. -

Daiva Vaitkevičiūtė, LB tary
bos narė ir buvusi Jaunimo są- į B 

Kiek skulptūrų esate padą-\jungos pirmininkė, užsakė s a v o : S 
rę per 10 m. ir kiek jų yra pa- j pažįstamiems Chicago je du laik- \ I 
plitę lietuvių n+miiOie?. j raičius. = 

— Per _t .aikotarpt kai a s. pra- ' Ilgametis LB darbuotojas i f į £ 
dėjau dirbti. padaryta 1.500] dabartinis Patersono apylinkes I 
skulptūra. Apie kūrinių yra .valdybos pirmininkas Antano?. _ 

MARQUFITE AUTO CUNIC 
6S5.V59 So. CmJiforBi-. Ave. — T - t 47l-«-SS 

Užsienio ir Arnerikos «utcwnhaj__L. 

Tune tlp ir v^ldlitfaas f AlR CX)NDTTT0NING) 
STABDŽIAI 6 mėnesiu a r 6,000 mylių ^armatija 
už mūsų darbą (pat_isym_m). Atdara nuo t v. ryto. 
iki 10 v a i vakaro. fltvttUaku Norbert iS I j t fgys 

Seniausia Lietuvių Rad5įo Proenm* 
Naujojo} Anglijoj i* rtoties *LYN 
1360 banga veikia sekmadieniai nuo 
1*8 Iki 1:30 T&L po pietų — per 
duodama veHausių, pasauiinnį Jtotiv 
santrauka ir komentarai, muzika, dai
nos, ir MagdutAs Pasaka. Sią pro
grama veda Steponas J. ir VaJenona 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis ) 
Baltfe Florlsts — gelio bei 

• aisrtimį 802 E. 
2 j ton, Mass. 02127. 
SjTen pat gaunamas dienraštis "Drau-

3< 

Ž B P _ ir didetis psslrmklmss Benrr* 
f kų knygų. 

»mwnniiHiinnmHHwim»inHsjiiiniin 

mūšy namuose. 1»309 F a pa*kii-'Rugys pranešė Krašto vaMyba.,' finniMir tmilMUflnRHIUIIIIIII 

§ i 
3 
S 

mff 

Remkite toosj Mzniertos, ku

rie skelbiasi dienr. "Drauge". 

R E A L B S T A T E 

RtALTOR* 
BEALTY 

FOR BEST R£S«.TS m 
REAL ES7ATE 

"Apkoinuojam, perkam ir 
pa rduodam" 

WE APPRA4S€ WJY AND SilL 
Pkon0 « • "••1*1 

656-2232 
5727 W ČtKMAK 

vH : 

file:///VMrk


MŪSŲ KOLONIJOSE 
• t * 

Baltknore, Md. 
"RUGIAPIŪTĖ" ARTĖJA 

• Pernai Baltimorėje ir New 
Yafke pastatytas, <lidelio visuo
menės dėmesio susilaukęs ir ge
rai pasisekęs scenos vaizdelis "Ru
giapjūtė' š. m. balandžio 30 d. 
Baltimocės,.Lietuvių.svetainės sa
lėje vė] bus pakartotas. 

"Rugiapiūtė"' yra graži, kūry
binga tautiniu šokių ir dainų 
pv#ė. kuri taip pat supinta ir su 
tani, tiJora fabula iš lietuviško 
kairno ibuįtie&--Visas vaizdelis pa
radytas, surežisuojąs ir pastatytas 
B^itimorės —̂ Washingtono stu-
d^eatiškojo jaunimo, .jų tautinių 
šokių grupės "Malūno" narių. 
į_,dekoracijos specialiai tam pa
iniosios.. Tad visiems, kuriems ne
seko šio daiaingo ir įdomaus vaiz
delio: .matyti, bus gera proga juo 
Pjasigėrėrti, Q ir mačiusiems ne 
pro šalį antrą kartą pamatyti. 

Pennsylvanijos anglies kasyk
lų rajono lietuviai ruošiasi at
vykti į Baltimorę "Rugiapiūtės" 
pamatyti net dviem autobusais. 
Tikimasi svečių 
mesnių vietovių. 

kiečių, parapijos klebonu, lygiai 
prieš 125 metus toje bažnyčioje 
buvo konsekruotas vyskupu ir pa
skirtas Philadelphijos ordinaru. 

Pal. J. X. Neumanno konse
kracijos sukakčiai paminėti Šv. 
Alfonso bažnyčioje kovo 27 d. 
įvyko didelės iškilmės. 11 vai. 30 
mirt. ryto Baltimorės arkivysku
pas William D. Borders laikė šv. 
Mišias. Koncelebrantai buvo Bal
timorės vyskupai pagelbininkai T. 
Austin Murphy ir J. Francis Staf-
ford. iPhiladelphijos vyskupas pa 

Grand Rapid*, Mich. 
LB SUSIRINKIMAS 

Kovo 27 d. vietos apylinkės val
dyba sušaukė visuotiną narių su
sirinkimą Jonaičių namuose, ku
rį atidarė valdybos pirm. V. Jo
naitis, supažinidindamas su pa
tiekta darbotvarke, apibūdinda
mas susirinkimo reikšmę. Papra
šė visus susirinkusius susikaupimu 
pagerbti šiais metais mirusią na
rę Mikužienę ir kitus narius. 

Susirinkimui pirmininkauti pa
kvietė Praną Turūtą, sekr. Oną 
Traškienę. Praeito visuotino susi
rinkimo protokolą, kuri parašė 

getbininkas, oficialus kardinolo j D - Balienė, perskaitė pirminiu 
Krol atstovas John J. Graham, 
Šv. Alphonso parapijos klebonas 
- emeritas prel. Liudvikas J. Men-
delis, Baltimorės redemptoristų 
provinciolas Joseph T. Hart , Hart
fordo arkidiecezijos kancleris, ofi
cialus arkivysk. (John F. Wea-
lon atstovas L. Lynch ir didelis 
-būrys Baltimorės arkidiecezijos ir 
.redemptoristų vienuolių kunigų, 
jų tarpe ir dabartinis šv. Alfon
so klebonas kun. Antanas Dran
ginis. Pamokslą sakė buvęs Balti-

įmorės arkivyskupas kard. Law-
ir iš kitų toli- į rence Shehan. nušviesdamas palai 

' mintojo Neumanno gyvenimo ke-

kaujantis. 

, Vakarą rengia vietos Balfo sky
rius. Tad,visas pelnas skiriamas 
lietuviškajai labdarybei. Po pro
gramos ims pasilinksminimas su 
Lekevičiaus orkestru ir gausiu bu
fetu. ' 

" Baltimorės Balfo skyriaus val
dybą šiuo metu sudaro: Cezaris 
Surdokas —pirm. Julija Rastenie
nė — vicepirm. ir nariai: Geno
vaitė Radžiuvienė, Marija Norei-
kienė, Antanas Sajauskas, Emilija 
Makauskaitė ir Teresė Balakaus
kienė. Vakaro ruošoje valdybai 
talkininkauja poetas adv. dr. Na-
das Rastenis, radijo valanda lie
tuviams, Elena Okienė, Remigi
jus ir Danutė Balčiūnai, Aldona 
Drazdytė, Kazys Kazlauskas ir 
Vincas Gelgudąs.. 

lią ir darbus. 

Iškilmėje dalyvavo palaiminto
jo giminės, vokiečių, airių, len
kų, indėnų bendruomenių jau
nimo būreliai su tautiniais rū
bais ir vėliavom. Tik iš lietuvių 
kolonijoa buvo vos dvi mažos mer
gaitės, nors ir tautiniais rūbais, 
bet be jokių vėliavų. Jos visai 
prapuolė dalyvių gausybėje. Lie
tuviai nebuvo tinkamai reprezen
tuojami. O juk turime net tris 
tautinių šokių grupes. Kodėl 
bent viena iš jų nebuvo pa
kviesta, taip ir neaišku. 

Virbelis 

KULTŪRINĖ POPIETĖ 

(-baltimorės Lietuvių Tautiš
kas knygynas kovo 27 d. 4 vai. 
p*, p. .Lietuviu- svetainės klevo 
kambary surengė turiningą kul
tūrinę popietę. Ją atidarė knygy
no valdybos pirmininkė Geno
vaitė Auštrienė. Stasė Medelienė 
savo kruopščiai paruoštoj paskai
toj apibūdino Elenos Juciūtės 
knygą "Pėdos mirties zonoje", ga 
na smulkiai nupasakodama kny
gos turinio charakteringesnius 
momentus. Aktorius Jonas Kaz
lauskas paskaitė keletą ištraukų 
iš Tedų mirties zonoje", dau
giausia Sibiro kalinių poezijos. 

' Po trumpos pertraukos Matas 
Brazauskas kalbėjo apie Alek
sandro Solženicyno "Gulago sa
lyno ' knygą. Tai didelis, platus 
veikalas ir vienoj paskaitoj nebū
to įmanoma jo viso apžvelgti. 
Todėl prelegentas apsiribojo tik 
vienu sovietinių kalinių tikrovės 
aspektu, kaip koncentracijos sto
vyklose traktuojamos moterys. 
Solženicynas pateikė daug įdo
mių faktų, kurie plačiajai visuo
menei nėra žinomi. Todėl M. Bra
zausko paskaita daug naujo at
skleidė iš "Gulago salyno" me-
^žiagos. Savo paskaitą prelegen
tas paįvairino įdomiais anekdo-
tais¥ už kurios Sovietijoje labai 
lengva pakliūti į Gulago salyną. 
Nors skaudžius, žmogiškąjį oru
mą žeminančius faktus prelegen
tas lietė, tačiau humoru nuspal
vintos ir lengvo pašnekesio forma 
skaitytos nors ir skaudžios paskai
tos buvo įdomu klausytis. O 
mums, .lietuviams, abi šios pa
skaitos drauge ir aktualios. 

Po programos toje pačioje salė
je, vyko vaišės, kurių metu ren
gėjai, programos dalyviai ir klau
sytojai turėjo progos tarpusavy 
pasišnekučiuoti ir pasidalyti pa
skaitose kilusiomis mintimis, 

— Patarimas tai toks daly
kas, kuris išmintingam nereika
lingas ir kurio paikasis vistiek 
nepaklausys. 

Apylinkės v-bos pirm. Vyt. Jo
naitis, pranešdamas praėjusių me
tų veiklą, paminėjo, kad veikė 
trimis kryptimis: politinėje, kultu 
rinėje ir organizacinėje. 

Iždininkas St. Ivanauskas pra
nešė, kad kadencijos metu turė
ta 2,059 dol. .paajmų, išlaidų 1,-
544 dol. Nario mokesčio surink
ta 100 proc. 

Balfo k-to pirm. Jonas Paovys 
pranešė, kad per šią kadenciją 
surinkta 504 dol., kurie pasiųsta 
centrui, Vasario 16 d. gimnazi
jai — 150 dol. Lietuvių fondo ko
miteto pirm. - įgaliotinis Pr. Tu
rūtą pranšė, kad surinkta 1,688 
dol. Šios apylinkės nariai yra pa
aukoję kultūriniams reikalams 
gana nemažą sumą; skaitant, 
kad šeima per metus paaukojo 
apie 130 dol., o kur dar kitos ma
žesnės sumos. Atrodo, kad bend
ras vidurkis sukasi vienai šeimai 
nemažiau kaip 140 dol. metams. 

Mokyklos vedėjas Pr. Turūta 
pranešė, kad lietuviška mokyk
la veikia privačiose patalpose 
Puodžiūnų ir Jonaičių. Mokinių 
mažoka, nes lietuviai tėvai, nors 
ir paraginti, bet nekreipia rei
kiamo dėmesio. Tautinių šokių 
grupės vadovė J Puodžiūnienė 
pranešė, kad grupė dalyvavo 5-
-je tautinių šokių šventėje ir 
prieš 2. savaites dalvvavo tauty

bių paslroHyaĮe < x Audito
rijoj, kur laimėjo I ietą ir pini
ginę dovaną. 

Parapijos tarybo- narys ir liet. 
mišioms rūpintis k-:o narys dr. 
St. Balys pranešė, u lietuviš
kas mišias įvesti v*'- dėta pastan 
gų, tarėsi su kleb u kun. A. 
Bernotu, bet be v. sių. Minėtas 
komitetas rinko parašus petici
jai, kurią išsiuntė Grand Rapids 
vyskupui. Po dideli pastangų ir 
susirašinėjimų su v\ rupijos kan
celiarija, leido klei 'įas lietuviš
kas pamaldas, bet abai nepato
giu laiku 5:30 vai. Komitetas dės 
pastangas, kad pa naldos būtų 
nukeltos į buvusį aiką 12 vai. 
arba 12:30, nes fcažnyčia laisva. 
Po šio pranešimo buvo daug pa
sisakymą, paklausi- ų, į kuriuos 
atsakė komiteto na i ai ir kiti as
menys. Dėl parm dų lankymo 
klausimas neršprc :a>. Palikta 
kiekvienam asmen apsispręsti. 

Buudinikas — sekretorius, Juo-} DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. balandžio mėn. 18 d. 
zas Ugianskis, jr. - ižd., Nijolė 
Baniukaitienė - kultūros reika
lams ir kooptuota spec reikalams 
Asta Banionytė - Connar . Kandi
datai: Anelė Lukoševičiūtė ir Ja
nina Puodžiūnienė. Revizijos ko 
misijon pr i r inktais V. Stiolia, o 
likusieji pasiliko t ie patys. Kitų 
komitetų nariai ka ip Balfo, L F . 
Vasario 16 d. gimnazijos, muzie

j u i įrengti lietuvišką vietovę pa
siliko tie patys. 

i kandidatai, 
rių abejonių, 
i ko. 

Į valdyba pasiūl} 
nors ir reiškė kai k 
bet išsiaiškinus - si 
bą buvo išrinkti ir Pasiskirstė pa
reigomis: Pranas Turūta - pirm., 
Stasys Astras - vicepirm., Eug. 

Buvo išreikšta padėka Astrie-
nei, kuri LB vardu papuošė 
YWCA salėje lietuvišką Kalėdų 
eglutę, kuria, kaip ir kiekvienais 
metais, domėjosi lankytojai. 

p i . 

— Skelbiama, k a d t ik 3^c i 
asmenų, gaunančių J A V pašai- \ 
pą (welfare) , t ė r a pajėgūs dirb
t i . 

A. f A. VYTAUTAS VALEIŠA 
Gyveno 2905 W. 66 Street , Chicago, Illinois 
Mirė hal. 1S d., 1977, 5:10 vai. ry to . su laukęs 86 m. amžiaus . 
G i m ė Lietuvoje, Maišiogalos va lsč . , Širvintų kaime. 
Amerikoje išgyveno 27 m . 
Pasi l iko dideliame nul iūdime duk tė Aldona Brusokas, anūkė 

Danutė Brusokas, kiti g iminės , draugai bei pažįstami. 
Velionio žmona buvo a . a. Aleksandra Masiulyte-Valeišienė. 
Pr ik lausė Vilniaus Kr . Lietuvių Sąjungai. 

Kūnas pašarvotas P e t k a u s Marąuet te koplyčioje, 2533 West 
71 St ree t . 

Laidotuvės įvyks a n t r a d . , bal. 19 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus at lydėtas i Svč. M. Mari jos Gimimo parapi jos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos p a m a l d o s už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, d r a u g u s ir pažįs tamus 
dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė ir anūkė. 

Į valdy- — A t m i n k , jog n i e k o n ė r a p a s 
t o v u ž m o g a u s r e i k a l u o s e ; todėl 
v e n k p e r d ė t o d ž i ū g a v i m o g e r o v ė j e 
i r p e r d ė t o s l oguč io n e g a n d e . 

I s o k r a t a s 

LIETUVOS ATSIMINIMAI 

RMUJO Valanda | M U i 
Kew Jena?, New York tr 

Betartam! 
K M Šeštadienį nuo 4 iki 6 v a i popiet 
Ii WEVD Stotk* N«rw T a r t * a i t « 
klL. AM Ir »?.» znfig. CM). 

Mrekt — Dr. JokSbM t. stoka* 
14S7 Force Drtre 

Moantalnside, N. J. 070M 
IM. t t l Į Į t į (oode 901) 

gTtnftt»m» tais pat klaoaytte Lu 
SivlSkj} kultūrinių valandų anglų kai 
ba S Sotoa Hal] Uatraiatteto ra41> 
mmmtJBmr Joraejr W90U, *>.B m e* 
FU) Plrmad. 7:»O-8:S0 vaX vakar* 

'Vadovauja nrof i. Stakaat 
IIHIUIUIIimillHIIIHHIIHimilllllll!||||||| 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
timų dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

gėles visoms progoms 
MEVERLY HILLS GELEVYCIA 

3443 V7EST «3rd SREET 
Telefonai: PR 84833 ir PR 8-9834 

Taip pat naujoji Barbaros ir į 
Gese Drishhz krautuve. 

THE DAISY STORE 
M18 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

TeL 499-1318 

S O P H I E BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA. 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30 — 
1.-00 vai. popiet. — šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 

Tetef- HEmlock 4-2413 
1490 A. M. 

7159 So. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

IŠKILMĖS ŠV. ALFONSO 
BAŽNYČIOJE 

Birželio mėnesį Romoje šven
tuoju bus paskelbtas palaiminta
sis Jonas N. Neumarmas. Tas įvy
kis -da« Bskimorės lietuvių šv. 
Alfonso bažnyčią istorine, nes mi
nimas šventasis praėjusio Šimt
mečio vidury buvo šios, tada vo» 

L A I S V Ė T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Ar M I atliekame laisves pareis* ia*> tentai? 
Bent vittn atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent ugdy 

Uetaviiką ksygą. 
( S $£00 ar daugiau psbndami lietuvišku knygų per metus, mes 
galone per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ LIE
TUVIŠKA KNYGA. Ui tai mes gausime pasirinktinai visus Klube 
ieūSauis trečdaliu pigten. 

Rašykite taojan: 
Uetevlikee Knygos Krabnt 

4645 West CSra Stree* 
CUeaga, nHaeis 60629 

pridėdami $5-00 {stojamo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nereikės 
išskyrus až pasirmlrtaa knygas su trečdalis nuolaidos. 
Klubas siunčia savo nariams informacijas apia iHeididaroas knygas. 

L A I S V Ė T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

'H«miUlH>HIIIUIHnHUUHIIIIIIiflHlllllllllUII!llllllll]IIIItilllllllllilllllllltllliliiiiMi 

Savanorio ir Kontražvalgybininko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žralgybos ir kontražvalgybos paslaptys. 

kurias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje. 
Kaina minkitais viršeliai $4.00, kietais $5.00 

VCHaVMHtt mmm 

DRAliAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III, 60629 
uiuuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiii 

Lietuvių T a u t i n o Akademinio Sambūrio Pi rmininkui 

A. t A. KAZIMIERUI KASAKAIČIUI 
m i r u s , 

seseriai MARIJAI, broliui JURGIUI , seseriai ONAI NA
KIENEI su vyru ANTANUI i r giminėms re i šk iame nuošir
džią užuojautą. 

Chicogos Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio 
Valdyba ir nariai 

JONĄ MARKVALDĄ, 
mylimai motinai Lietuvo) mirus, giliai užjaučiame 
ir drauge liūdime. 

Linda Jakubauskiene, 
sūnus Algimantas, 
duktė Sigita 

a 

A. t A. Architektui JONUI KOVAI mirus, 
liūdintiems žmonai BRONEI ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Antanas, Anni ir Daina Titeniai 

A.f A. 

KAZIMIERUI KASAKAIČIUI mirus, 
seseriai MARIJAI, broliui JURGIUI, seseriai ČNAI 
NAKIENEI su vyru ANTANU nuoširdžią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime. 

M. ir B, Barai 
S. Vaičius. 
M. ir i. Sakalai 

«mw 

A. f A. URŠULA STOČKUTĖ 
Gyveno 7023 S. Talman Avenue, Chicago. Iljinois. 
Mirė bal. 15 d., 1977, 10:30 vai . ryto, sulaukus sena tvės . 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Pajevonio valsčiuje, Kark-

iupėnų kaime 
Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 seserys: Terese Alenskas su vy

ru Jurgiu, P f - o n ė l ė Abromaitis su vyru Karoliu Toron te ir Onutė 
Pajarskas su vyru Feliksu Hamiltone, ir jų šeimos, 2 broliai Jonas 
Stočkus ir Toronte Vladas Stočkus su žmona Petronėle ir šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 S. Western 
Ave. 

la idotuvės įvyks antrad., bal . 19 d. iš koplyčios 9 vai . ry to bus 
atlydėta j Švč M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
aeduiingos parraldos už veikmės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Sv. Kazimsero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gtmines. draugus ir paž į s t amus da-

vv'iu'i ftioso inidotuvėse. 

Nuiiūdę:So*ierys, broliai ir jų šeimos. 

La;d. d\T(r.\, Evans ir Sūnūs, Tel. 737-8600 

Perskaitę "towqą",iuMb jj lutiMis. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOOTH WESTERN AVE. 

Trys Modern >kos Koplyčios 
Mašinoms Vi ta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir 0ERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South HeraiHage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR S 0 N U S 
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

2533 West 71 St. Tel. GRovehilI 8-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhail 3-2108-9 

AIKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvi* Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 SO. UTUANICA AVE. TeL T Arda 7-M61 

STEPONAS 6. LACK (LACKAYVICZ) ir SŪNŪS 
2S14 W. 3Srd PLACB TeL \ 1 r - i n i a 7-6673 
2 4 2 4 W. 6 t th STRKET TeL REpnb l i c 7-121S 
11029 Sootkwert HB«hw»y, F a l m HHto, DL TeL 974-4410 

PETRAS BiaiONAS 

4148 SO. CALIFORNIA AVB. TeL LAfayette 8-8572 

POVILAS J. RIDIKAS 

8854 SO. RAL8TED STREET TeL TArde 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

8819 90. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-89 

VASAITIS - BUTKUS 

TeL OLjmpfc M008 1449 90. fiOtfc Am, CICEBO, ILL. 

file:///1r-inia
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DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. balandžio mėn. 1S d. 

X Kun. Juozas Neverauskas, Į 
šv. Jurgio parapijos klebonas; 
Shenandoath, Pa., mums atsiun-! 

tė malonų laišką, kuriuo užsisa- i 
kė lietuviškų knygų už 60 dole-
rių. 

X Kun. Juozas Tautkus, an-1 
ksčiau gyvenęs ir dirbęs Oma- j 
hoje, dabar Putname, Comu di-| 
delis lietuviškos knygos mylėto- j 
jas ir rinkėjas, pasinaudoda- ; 
mas knygų išpardavimu "Drau-! 
ge" užsisakė įvairių leidinių už 
apie 90 dolerių. 

X Dr. A. D. Scmvatz, Owings 
Hills, MD, užsisakė lietuviškų 
knygų už 45 dolerius. 

X V. Sakas, Hamilton, Ont., 
didelis lietuviškos knygos mėgė
jas, užsisakė 30 įvairių iietuviš-
\ų knygų už beveik šimtą dole
rių ir tuo gražiai parėmė mūsų 
knygos leidimo darbą. Dėko
jame. 

X Vincas Lazauskas iš Balti-
morės, atvykęs į Chieagą, lankė
si ir "Drauge". Paliko 10 dole
rių auką savo dienraščiui stip
rinti. Labai ačiū. 

X Illinois Liet. Gydytojų ir 
Dantų Gyd. draugija visus ma
loniai kviečia dalyvauti pava- | 

: i # ^ « i ' ^ ^ ; ^ i * j i S ^ i į į 5 

x Rašyt. Alė Rūta Arbienė, 
nuolatinė "Draugo" bendradar
bė, už romaną "Trumpa diena" 
laureatė, lankydamasi Chicago-
je, balandžio 15 d. aplankė 
"Draugo" redakciją, pasikalbėjo 
su redaktoriais ir pažįstamais, 
įsigijo naujausių knygų. Šešta
dienį ji turėjo literatūrinę vaka
ronę, kurią Jaunimo centre su
rengė skautės. Šiandien ji jau 
išskrenda atgal į Santa Monicą, 
Calif. 

x Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskrities susirinki
mas įvyks šį trečiadienį, balan
džio 20 d.. 7 vai. vak. vienuoly
no svetainėje prie "Draugo". 

x Kazio Almeno šįmet "Drau
go" romano konkursą laimėjęs 
kūrinys "Sauja skatikų" jau 
spausdinamas. Premijos įteiki
mas gegužės 15 d. 

x J. Demereckas, "Savanorio 
ir kontražvalgybininko atsimini
mai" autorius, iš Arizonos at
vyko porai savaičių pasitikrinti 

CHICAGOS ŽINIOS 
MAŽESNI AUTOMOBILIAI 

Kaskart daugiau čikagiečių į-
sigyja mažesnius automobilius, 
dėlto miestas iš lipinamų ant au
tomobilių ženklelių turi net 521. 
000 dol. mažiau pajamų per pir-
m metų ketvirtį, tačiau vistiek 
dar buvo surinkti 31.4 mil. dol. 

VILTIS ATSILIKUSIEMS 

Chicagos universiteto Smege
nų tyrimo instituto mokslinin
kas dr. R. Lim pranešė apie ga
limybes panaudoti proteiną, ku
ris padės brendimui embrioninių 
smegenų ir tas duos galimybių 
kovoti su protiniu atsilikimu, 

MENININKŲ DARBAI 

Tokių menininkų, kaip Cha-
gall, Picasso, Kipniss. Miro, Cal-
der, Rembrant, Goya ir kitų 
darbai bus išparduodami iš var
žytinių gegužės 4 d. Arlington 
Park Hilton viešbuty. Arlington 
Heights. 

IŠTEISINTI JUODŲJŲ 
PANTERŲ BYLOJ 

Federalinis teismas paskelbė 
sprendimą Juodųjų panterų by
loje, kad skundas prieš Edv. 
Hanrahan ir 20 kitų tarnauto
jų, i I keltas Juodųjų panterų ir 
jų giminių, atmestas, kaip nepa-

smegerų skauduHa/s ir galvo? !ma uotas. Jie buvo kaltinami 
dil 1939 m. įvykusio panterų 
vašų F. Hampton ir M. Clark 

žemes ūkio akademijos istorijai leisti koįrrsija su autorium prof. dr. Bronium Povilaičiu. Iš k. sėdi: dr A 
Verbickas — reikalų vedėjas, prof dr. Br. Povilaitis, prof. B. Vitkus — komisijos pirm. Stovi agr St. Vai
čius, agr. są-gos pirm. A. šantaras ir agr. V. 2irgulc vičius. " Nuotr A. Šeštoko 

J. A. VALSTYBĖSE 

Vasaros pradžioje pietinėje 
GJicagos daly, kur yra Dear-
born geležinkelio stotis, dabar 
nenaudojama, prasidės naujų 
namų statyba. Iš pradžių čia 
numatoma pastatyti 939 butai. 
Pirmame tarpsny bus pastatyta 

valdybos pranešimai ir naujos druomenėje. Nuo 1960 iki šiol 3,000 butų, kuriekainuos apie 

I S A RTI I R TOLI 

sožalojimstis. 
BILIJONTNĖ STATYBA 

valdybos rinkiniai. vis išrenkamas į Vokietijos LB 175 mil. dol. 
MEŠKERIOJIMO sariniame baliuje bal. 23 d. feftt, | ~ f™' J ™ 8 " - . ^ f 1 ' ! - Radijo valandėlės Los An-: Tarybą, o nuo 1973 yra tos Ta-

- - - , ***** C°™*rY Club, 87-ta ir | * * £ f **** ^ iovados g e l e s > ^ ^ ^ g u YQ_; £ * ^ ^ *™J™2a 
sveikatos ir aplankyti sūnaus į So. Westem Ave., Chicago, DL t a r ^ b o L J a d . o v a s ^ s f ° cen t ra-,rikaičiu iš Kanados bus balan-|l960 ir 1962-1973 ZbUTvH 
bei savo pažįstamų, "šia proga! Programoje sol. Kimas Strimai- perkėlė į Kultūros Židinio patal-
jis aplankė ir "Draugo" redak- į tis, akompanuoja Maaigirdas ; p a f • š i u o m e t u ** a d r e s a s yra 
ciją bei administraciją, kuri pla
tina jo pereitais metais išleistą 
atsiminimų knygą. 

X "Southtown Economist" 
laikraštis balandžio 13 d. laidoj 
plačiai apraše Vladę Giosienę, 
kuri Šv. Kryžiaus ligoninėj iš
rinkta balandžio mėnesio iški
liausia tarnautoja. Pažymėta. 
kad yra lietuvė, mokanti keletą 
svetimų kalbų, kas labai svarbu 
kai reikia susikalbėti su angliš
kai nemokančiais. 

X Chicagos lietuviai, parašę 
prez. Carteriui padėkos laiškus 
už žmogaus teisių gynimą, da-

Motekaitis. Skani vakarienė, šo- ! t o i c s : 3 5 1 H i š W a n d B l v d -
kiai prie romantiško orkestro. : Brooklyn, N. Y. 11207, telef. 
Laukiame visų. Dėl rezervacijų I ( 2 l 2 ) 6 4 7 ' 2 4 3 4 - T a s P a t s a d r e " 
skambint - V. Mažeikienei s a s ^ a i r dilginės šalpos rei-
438-7041 arba J. Valaitienei k a I ų v e d ė^'° W L l e t u v o s Vy^ 
426-2775 fw 1 ; lietuviškų reikalų komisijos. 

' — Los Angeles, Calif., litera-
vakaras su Tomu Venclo-

įva jvyksta balandžio 22 d. 8 v. 
" r TT C. L. A. Canyon Recrea-

tūro 

PATAISYMAS KLAIDOS 
BILANDIC SKELBIME 

iv. u 
tien ceitre. 

Praeitą šeštadieni Mero Bi-j ~ LB Lc* Angeles apylinkes 
landic skelbime apie jojo kan- f n e į m s R i n k i m a s W * » ba-
didatūrą į Chicagos augščiau- \ l a n d z i ° 2 4 d - ' ' " n j l B u s 

šias pareigas buvo padaryta la
bai žiauri klaida. Buvo r.urody-

kietijos LB Valdybos narys, o 

bar gauna atsakymus iš valsty- • ta, kad balsuotojai patrauktų 
bes sekretoriaus pavaduotojo; I m ą rankeną. Tai yra klaidin-
William Blair, kuris prezidento! gas nurodymas. Reik patraukti 
vardu dėkoja už laiškus ir pri-! ketvirtą (4-A) rankeną. Pra
menama, kad Amerika remia šome tai atsiminti kai eisite 
tautinių grupių kultūrines ir re-; balsuoti už Bilandic rytoj. Pa
ilginės pastangas, visa tai, ką traukite (4-A) rankeną. 
Sovietų Sąjunga neigia. Primena j 

džio 30 d. 
— "Palikimo- premjera. G e - 1 1 9 6 5 " 1 9 7 3 ~ t o s Valdybos pir-

gužės 7 d., 7 va;, vak., šeš tadie-1 m i n i n k a s - N u ° P a t V a s a r i o 1 6 

nį, Thomas Star King, j r . gimnazijos Kuratorijos įstei-
Highschool salėje, Los Angeles, š i m o 3 ^ renkamas VLB Tary-
Cal., įvyks rašytojos B. Pūkele- ; b o s atstovu į Kuratoriją. Reikia 
vičiūtės premijuotos dramos j pastebėti, kad ne tik sukaktuvi-
"Palikimas" premjera. Vaidina: I ninkas, bet ir jo vadovaujama 
V. Dovydaitis, V. Jatulienė, S. 8 5 9 1 LS Ketuvių kuopa įvairiais 
Matas, I. Tumienė, R. Zelenytė, I būdais ir įvairiomis progomis 
R. Žukas. Režisuoja D. Mackia-! paremia Vasario 13 gimnaziją ir 
lienė, režisorės asistentė — E. j Lietuvių Bendruomenę. J. K 
Dovydaitienė. Dekoracijos ir ap- į Valiūnas stengėsi ir savo atža-
švietimas dail. A. Žaliūno. Po;lynui suteikti lietuvišką auklė ji-
premjeros svečiams su garbės į mą ne tik šeimoje, bet ir leisda-

', " {bilietais vaišės Tautinių namų j mas į lietuvišką mokyklą. Sū-
X Alfonsas Svilas iš Medway, [ salėje. Priėmimo metu poetas' r.us Alg!s Vasario 16 gimnaziją 

Mass.. aukojo 7 dolerius. Ačiū. I B. Brazdžionis atidarys E. Ar- • baigė prieš trejetą metų ir da-
X Aukų po 5 dolerius atsiun- j baitės meno parodą, kuri tęsis; bar studijuoja inžineriją Darms-

ir sekmadienį. į tadte, o Laima ir Rainis dar te
besimoko gimnazijoje, siekdami 

RUNGTYNES 

Chicagos parkų ežerėliuose ge
gužės 1 d. prasidės meškeriojimo 
rungtynės, kurios baigsis gegu
žės 28 d. Bus paskirstyta šim
tai dovanų laimėtojams. Rung
tynėse gali dalyvauti tik jaunes
ni kaip 16 m. ir pensininkai. 

AITVARŲ LENKTYNĖS, 

Iki balandžio pabaigos Chica
gos parkuose vyksta aitvarų 
skraidymo rungtynės, kuriose 
gali dalyvauti vaikai iki 14 m. 
Laimėtojams bus duodamos pre 
mijos. 

nužudymo ir keturių kitų sužei
dimo. Policija tada įsiveržusi į 
jų būstinę rado pas juos ginklų 
:'r jie atsišaudė prieš policiją. 
Panterų giminės teisme buvo 
pareikalavę 47.7 mil. dolerių 
kompensacijos. 
PERŠOVĖ 2 POLICININKUS 

Įsibrovęs į policijos stotį, 
819 W. 85 St. ir Roosevelt St. 
Chicagoje, jaunuolis Jarnell, 21 
m., peršovė du poncininkus. 
Abiejų sužeidimai gyvybei ne-
pavojngi. Pohcininkai užpuolėją 
greit suėmė. Jis buvo areštuo
tas anksčiau dėl marihuanos. 
Pereitais metais susidūręs su 
policija, jis smogė vienam poli
cininkui. Buvo paleistas teismo 
priežiūron. 

VAIKŲ AIKŠTELĖS 

Nuo gegužės 2 d. bus pradėti 
registruoti vaikai Chicagos par
kų disitriktų suorganizuotoms 
vaikų žaidimų aikštelėms. Re
gistracija veiks ir Marąuette 
Parke. 

Elena Pagirienė. Chicago, 
Antanina Noreikienė, Chica-

taip pat, kad JAV kongreso ar 
administracijos nariai ne kartą 
priminė Sovietų pareigūnams, 
kad jie gyventojams nepaneigtų 
žmogaus teisių. 

X Lietuvių sporto žaidynės į-
vyks 1978 m. Toronte. Joms su
darytas finansinis komitetas iš 
Toronto - Hamiltono lietuvių vi
suomenininkų, verslininkų ir 
profesionalų: Edvardas Bumeis-
tras, Osvaldas Delkus, Rimas 
Geležiūnas, dr. Sigitas Kazlaus
kas, Balys Kronas. Stasys Kuz
mas, inž. Harris Lapas, Herber
tas Smitas, Jurgis Strazdas, dr. 
Juozas Sungaila, dr. Juozas Vin
gilis. 

X "Pensylvanijos angliakasių 
Lietuva" bus aptarta balandžio 
21 d. Clevelande. Kalbės Ingri
da Bublienė, skaidres rodys iš 
Chicagos nuvykęs kun. A. Ke-
zys, SJ. 

- W W * * * *»^#*5a*%*%r 

Stasys Kezutis, Buffalo, 
Jonas Adomaitis, Tinley Pk. 
Visiems tariame malonų ačiū. 

CHICAGOJE !R APYLINKĖSE 
rinktas Chicagos miesto vadovu. CHARLES BE ACH AM 

PAGERBTAS UŽ 50 M. 
TARNYBA MIESTO 

VOKIETIJOJE Abitūros. Duktė Gunda ruošiasi 
— Inž. Jonai K. Valiūnui 60 Į gailestingas seseris, o Aldona 

metų sukako kovo 24 d. Sukak- ištekėjusi gyvena JAV-bėse. 
tuves šventė jo vadovaujamoje j — Dr. Jonui Griniui 75 metai. 
8591 LS lietuvių kuopoje £ch\ve- paskelbtas dr. Jono Griniaus 
tzdngene. Jubiliato pasveikinti pagerbimas šių metų kovo 
susirinko apie pusantro šimto 19 dieną Muenchene, Jubi-
ivainį tautybių žmonių — batą-, liatui pageidaujant, neįvyko. 
liono vadas pulk. Įeit. Slofer su! r i i i i i i i B 
ponia, keletą- jo štabo karinin-Į KANADOJE 

Šiuo laiku jis gyvena šiauri-\kx*' 8 5 9 1 L s kuopos vyrai ir — Nijolė Bočkutė, Norseman 
nėję Chicagos dalyje, bet di-! v a d o v a i ir daug kitų bendradar- vid. mokyklos prancūzų kalbos 

. desnę savo šeimyninio gyveni-į ^;ilJ ^ei bičiulių su poniomis. Į- mokytoja, yra susižiedavusi su 
Lietuvis Charles Beacham, įmo dalį praleido Marąuette P a r - ; t e i k t a gražių dovanų. Sukaktu- Vyt. Tamulaičiu. Pastaruoju 

Chicagos miesto revizorius ir ke. Jis yra taip pat narys illiJ vininkas yra gimęs Samilų k., metu būrys moterų suruošė 
biudžeto parengėjas, praeitą an- Kois valstijos lietuvių demo- A- Panemur-s valsč., Kauno gausų mergvakari Prisikėlimo 
tradierų ^uvo pagerbtas už 50 kratų draugijos ir uoliai darbuo- apskr. Auk;* technikos mokyk-' parapijos salėje. ! 

Detroito skautų mugėje 
Nuotr. L. Kulikausko 

OKUP. LIETUVOJE 

Ią baigė 193f» Kaune ir tuoj sto- į į — A. a. Sofija Jurgelėnienė, 
jo į Karo mokyklą karinės prie-! " ^ ****f** i š o k u " ^ ^ k ą gyvenusi Utenoje, mi-
volės atlikt; • p u o t o s L i * , * " B atvyko pas te- rė vienoje Vilniaus Ugoninėje. 

vus nuolatiniam apsigyvenimui. Palaidota Utenoje, greta savo 
astarojo motina taip pat prieš vyro ir mamos. 

Charles Beachan, > T a prade-' parengimuose ir pagerėtume, tietife. A p j o j o • ~ * * * \ ^ m £ j 2 £ j £ Ž ^ T T ^ T ^ T t 
jęs savo darbą miesto adminis-, Cmcagos lietuviai tikrai ture- kur dirbo Minties" redakcijo-; u ž t r u k o i l g u s m e t u J j * ^ ' n airemon-avus, u-uosia 

metų tarnybą miesto adminis- jasi toje organizacijoje. 
tracijoje. Meras Michael Bilan-. Teko sužinoti, kad jis savo 
dic paruošė jam atitinkamą pa- poilsį praleidžia prie smuiko, 
žymėjimą už jo darbštumą ir kuriuo jis gražiai groja. Kadai-
pasiaukojimą miestui. s e dažnai pasirodydavo scenos i Austriją. , n45 persikėlė į Vo-

Karo audra 1944 m. nubloškė I p . 

X Prof. J. Pnzinas Ir moky
toja D. Eidukienė atliks akade
minę dalj lituanisto Juozo Ma-
siliomo pagerbime bal. 24 d 3 ^ k a r a s J i s t 
v. p. p. Jaunimo centre. Vietas į % . . . . . _. . , , . ,. , . . , . . . - JAV laivyne. Tuoj po karo buvo ar staliukus uzsisakvti telefonu i , . . TZma „ i . * 

tracijoje, kai meras buvo Wl-j*l didžiuotis Charles Beacham, 
ham Hale Thompson, 1927 me- k u r i s y r a tiek daug pasiaukojęs 
tais balandžio 12 d. Pirmiausia m u s ^ miesto gerovei ir nuolat 
jis darė apskaičiavimus vandens kelia a r palaiko lietuvių garbę 
departamente, po kelerių metų | Chicagos miesto administravi-

koncertų salė, kuri pavadinta 
— Petrė Savickaitė, gimnazi- Mažąja baroko sale. Koncertai 

, , j°s mokytoja, iš Suvalkų lietu- vyksta nuo š. m. pradžios, 
kur. pasiekęs majoro laipsnį. v a - K i š k o j o trikampio iškviesta V. Į _ Panevėžyje buvo suruošta 

je. Nuo 194, m. tarnauja ame
rikiečių armijos LS daliniuose, 

aldermanas P. J. Cullerton per- m e 

kėlė jį į miesto biudžeto skyrių. į 
Jo darbus nutraukė antras 

P. P . C. 

dovauja iržinerijos kuopai. J. 
K Valiūnas daug metų uoliai 
dirba Vokie? jos Lietuvių ben-

tarnavo' 

- - e , ; - , T^ .... . . . ! ąrązmtas j Chicagos miesto tar-i 
778-4o61 pas D. \ iktonenę arba ? , ' . , ... 

'.•>ybą daryti apskaičiavimų ir 
vadovauti projektams biudžeto 
srityje. 

Reikia pripažinti, kad Charles 
Beacham visą laiką buvo akty
vus lietuviškos visuomenės na
rys, darbuodamasis Lietuvių 
Prekybos rūmų Illinois valsti- ; 
joj ir užimdamas Įvairias parei- : 
gas ilgus metus. Nemažai metų 

X Lietuvos Dukterų dr-josjdr. Beacham buvo direktorius 
namuose bus budima trečiadie- į Chicago Savings and Loan į-
niais. ketvirtadieniais ir penkta- • staigos. Galima sakyti. " kad 
dieniais nuo 12 iki 4 v. popiet ir Charles Beacham yra nuolati-: 
ketv. nuo 5 iki 7 v. v. Narės nis rėmėjas visų gerų lietuviškų 
prašomos atnešti baliaus lote- darbų Chicagoje. Jis šiuo metu 
rijai fantus, auką maistu1 >̂ei ,,T%ač nrioftirdžiai dartmojasi, 
kreiptis lutais reikalais, .(pr,) kad meras IL Bilandic būta iš-; 

687-9226 pas E. Papėnienę. Au
ka $10.00. studentams $5.00. 

(pr.) 
i 

X Marytės Gai/utienės kerą-: 
miką galime pamatyti Jaunimo, 
Centro Čiurlionio galerijoj. Pa-1 
rodą tęsias iki bal. 24 d. Atsi- • 
lankyti kviečia Chicagos send
raugiai ateitininkai. (pr.) j 

Turčinsko, atvyko nuolatiniam zoninė foto darbų paroda, kurio-
apsigyvenimui Toronto mieste.' je buvo išstatyta 170 darbų. 

— Toronte įsisteigė jaunųjų 
filatelistų skyrius, kuriam apsi
ėmė vadovauti Tomas Prakapas. 

ARGENTINOJ 
— Berisso miesto "Mindau

go" draugija atšventė savo veik
los 46 metų sukaktį, šventė bu
vo pradėta pamaldomis Marijos 
Krikščionių Pagalbos bažnyčio
je už gyvus ir mirusius draugi
jos narius. Šv. Mišias atlaikė ir 
tai dienai pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. J. Petraitis. Po pa
maldų "Mindaugo" draugijos 
patalpose įvyko minėjimo aktas 
drauge su pietumis. Svečiams 
pavalgius, minėjimą atidarė 
"Mindaugo" draugijos veikėjas 
Jurgis Šišlauskas, savo trumpa
me žodyje apibūdindamas drau
gijos veiklą ir perduodamas 
(per juostelę) sveikinimus iš 
PLB pirm. inž. B. Nainio, kurią 
atvežė nesenai grįžusi iš kelio
nės A. Jocytė su motina. Per
skaitytas ir kun. A. Steigvilos 
laiškas su sveikinimais ir dova
nomis ir taip pat laiškas J. Šiu-
šio, kuriame be sveikinimų bu
vo Kaz. Kliaugos ir jo paties po 
1,000 pezų aukų. Žodžiu sveiki
no: ALOS Tarybos pirm. R. 
Stalioraitis, SLA pirm. J. Devei
kis, Liet. parap. klebonas J . Pet
raitis. "Nemuno" draugijos 
pirm. Jonas Nicolach, vietinių 
pensininkų atstovas, "Laiko" ir 

— Humoro vakaras buvo su- Šv. Cecilijos choro vardu — P. 
ruoštas Vilniuje. Vytautės Zi- \ Gudelevičius ir J. Šiušis. Sukak

ties proga visi susirinkusieji 
draugiškai sugiedojo Iigiausių 
Metų. Visiems sveikinusiems pa
dėkojo pirmininkė Z. Mikelaitie-
nė. 

— Berisso miestui švenčiant 
20 metų autonomijos sukaktį, 
miesto vadovybė sukvietė ten 

hnskaitės ir K. Bagdonavičiaus 
Džiaugiasi leidiniu. KLB' feljetonus skaitė aktoriai A. Sa-

krašto valdyba išsiuntinėjo in-balys ir A. Meilutytė. 
formacinį leidinį "The Violations Nuolatinis raginimas. Šie 
of Human Rights in Lithuania metai okupuotoj Lietuvoj, mi-
1975"* parlamentų nariams, po- n j n t s p a l io revoliucijos sukak-
Utikams, bibliotekoms. Gauta tis, užgožusios visą visuome-
keliolika atsiliepimų. Pvz., se- nįnį įr kultūrinį gyvenimą, yra 
natorius C. W. Carteris r a s o : ; i a b a i sunkūs. Prievartinis ko-1 gyvenančių įvairių tautybių at 
'Ką tik gavau Jūsų knygelę i r . m u n i s t u partijos garbinimas i r | s t o v u s pasitarti, kaip atšvęsti 

jau spėjau ją pasklaidyti bei j o s n u 0pein ų ieškojimas jau da-
I peržiūrėti turinį. Aš ją rūpės- i b a r a t a i s p įn d i yigoj tenykštėj 
į tingai perskaitysiu, kai tik ga-, s p a u d o j . visi pavergtos Lietu-
lėsiu Tunu pasakyti, jog esu v o s l a i k r a š c i a i ^nkigi k a d ^ 

Pranciškonu vadovaujama D r i v a l o ^rbt i ir lenktyniauti 
parapija ateinan-_~ ^ r e v o u u c i j o s g a r b e i . Nuo-
sves 2o metų nuo i .• • • •*. . .. 

_ * latiniai mitingai ir jsipareigoji-
Bus išleistas . , . . , , . . . 

mai labai kankina gyventojus. 

Charles Beacham įr Ghic-acos nserap ie\ BUandic 

Prisikėlimo 
čiaia metai 
Įsikūrimo sukaktį. 
fT'Ctialus leidinys, kurj iau pra-
dėio rengti A. Gurevičius. V J — Prie Kauno klinikų prista-
" ' ' • ' " : ? J V-i^aunnp ir St. tylas naujas pastatas, kuriame 

į Prakapas, 1 įruošta 120 lovy ligoniams. 

šią sukaktį ir suruošti įvairių 
tautų folklorinę parodą. Paro
dos lietuviškuoju skyrium rūpi
nasi "Nemuno" draugija. Jos 
veikėjai Nicolach, Kemėšius ir 
Alfr. Dulkė buvo atvykę į ktui-
vių parapiją, kur pasikalbėjo 
apie parodos ruošimą ir pasi
skolino kai kurių eksponatų. 

— Amerikoj žydai sudaro 
2 , 7 ^ visų. gyventojų. 

• 
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