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Kiekviena karta privalo 
turėti didvyrius 

"Jeigu tos raudos virstų upėmis, jos užtvindytų Kazachų stepes, Altajaus priekalnes ir 
nutirpdytų Šiaurės sniegus. 0 ar bus joms pabaiga?" 

Mindaugas Tamonis — saugumo auka 

(Tęsinys iš šeštadienio) 
Traukinys Kaunas — Maskva 

dundėjo į rytus. Lapkričio priete
moje nuaidėjo šaiži sirena — lyg 
aiktelėjimas, lyg raudos pradžia, 
— ir bematant sugėrė ją ūkana. 
Kaip ir raudos tūkstančių pa
smerktųjų, kurie dingo rytų 
kryptimi. Jeigu tos raudos virstų 
upėmis, jos užtvindytų Kazachų 
stepes, Altajaus priekalnes ir nu
tirpdytų Šiaurės sniegus. O ar 
bus joms kada pabaiga? Ir ką 
reiškia dar vienas aiktelėjimas 
ant kelio, kuriuo slinko mūsų 
brolių ir seserų sielos, pasmerk
tos, bet tebegyvenančios vaikų 
krūtinėse ir ateities didvyrių 
mintyse. 

Kiekviena karta privalo turėti 
savo didvyrius. Kitaip jinai be
vertė, istorijos balastas, kurią be 
gailesčio ištirpdys net trumpas 
laikotarpis. Tuščias ir beprasmis 
tos kartos gyvenimas, jeigu jai 
užteko to, ką davė kiti, jeigu ji 
tenkinasi vien duona ir blizge
siu. Ir net vaikai, gimę iš tos kar
tos, pasistengs kuo greičiau ją 
užmiršti, kad neliktų antspaudų 
ant jų sielų, beprasmybės ženklo 
—tuščios kartos herbo. 

Bet ar tik mirtis įteisina didvy
riškumą? Ne. Mirtis — tai tas 
energijos šaltinis, kuris papildo 
visos tautos ir kartų valios atsar

gas, tai fakelas gilioj juodumoj, 
nušviečiantis taką ateities vai
kams. R. Kalantos liepsna Kauno 
sodelyje, Mindaugo sieloje gimęs 
mūsų kartos šauksmas parodė 
gaivališkos energijos neišseka-
mumą kartose, kurios gimė po 
didžiųjų išbandymų ir negandų. 
Žinokite visi — mes tebeturime 
viltį gyventi ir būti savimi, kurti 
sau, save išreikšti, semtis galios 
iš savo gelmių ir ieškoti tikrosios 
tiesos tuo keliu, kurį mums tei
kia prigimtis ir Dievas. Šimtme
čiai išmokė mus numirti, todėl 
nėra beprasmiškų mirčių, nėra 
savižudybių. Netikėkite žodžiais 
tų, kurie sako, kad mes psichi
niai ligoniai ir tėvynės išdavikai. 
Išdavikai yra tie, kurie šitaip sa
ko. Beprotnamiai negali už-
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gniaužti dvasios. Vaistai gali su
naikinti mūsų kūnus, užmerkti 
mums akis, bet mes kalbėsime 
savo draugų lūpomis, o mūsų ti
kėjimas dieviškuoju Gėriu bus 
įkvėpimas tiems, kurie po mūsų 
ateis. 

K'ekv'ena auka, kokia ji bebū
tų — tai kibirkštis mūsų laisvės 
ir tiesos aukurui. Tiesos, kurios 
nesupranta tūkstančiai mūsų 
brolių ir seserų, besitenkinančių 
paviršutiniška laime, nesupran
ta minia, vedžiojama tuštybės 
šūksniais, paskendusi svetimų 
minčių ir bereligiškumo tamsy
bėje. Ir nieko nėra švento — nei 
tautos, nei Dievo. Viskas par
duota ir nejaudina net mirtys, 
kurios įeis į Tautos istoriją ir bus 
mūsų kartos pasididžiavimas, 
kaip atsvaras visoms abejingoms 
ir prarastoms sieloms. 

Lietuvoje buvo ir bus žmonių, 
kurie nebos beprotnamių klaiku
mos ir Rusijos lagerių šalčio. 
Juos palaikys krikščioniškasis 
būties supratimas ir lietuviška 
pasaulėjauta, —sąlygos dvasinei 
revoliucijai, kuri neišvengiamai 
įvyks. Gal net ir po mūsų, bet tai 
įvyks — ir net menkai prisidėda
mi prie pasaulio dvasinio atgi
mimo, mes pagerbsime atmini
mą tų žmonių, kurie žuvo degda
mi begaline meile pasaulio Kū
rėjui, Harmonijai ir Tautai. 

(Bus daugiau) 
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Astronomų tikslas Sovietų laivynas Kongreso moterys 
— pagauti UFO 
Evanston. 111. — Amerikos ast

ronomų tikslas šiais metais pa
galiu UFO (neišaiškinti skrajoję 
objektai, kartais vadinami "skra
jojančiomis lėkštėmis'"). Dr. J. A. 
Hynek, UFO studijų centro di
rektorius Evanstone. astronomas, 
sako, kad kontraversijos apie 
UFO nesibaigs, kol nebos kokiu 
nors būdu pagautas vienas tokių 
objektų ir išaiškinta, ar tikrai ga
li būti "mažų žalių žmogiukų" iŠ 
kitų planetų. Kai apie tai pradėta 
kalbėti ir liudyti, nuo 1947 iki 
šiol užregistruota 80,000 tvirtini
mų apie matytus objektus. Vien 
Evanstonas 1975 gavo 655 tokius 
pranešimus. Vienas ketvirtadalis 
pranešimų buvo iš policijos, va
dinas negalima netikėti. 

Washin<rton2s. — Sen. Frank 
Church gina savo komitetą, su
darytą žvalgybos agentūrų veik
lai tirti, sakydamas, kad atiden
gimas kai kurių faktų ir vardų 
nesudaro pavojaus CIA veiklai, 
užsieny. Dėl CIA įstaigos vado- Į 
vo Graikijoj nužudymo kai kas 
kaltę meta komitetui, kad buvo 
išsitarta, kas tenai vadovauja 
žvalgybai. 

Kairas. — Egipto Turizmo mi
nisterija planuoja statyti Rom-
melio muziejų, atminimui vokie- j 
čių generolo Erwin Rommel, va
dinamo "Dykumų lape". 

stipriausias 
Londonas. — Žinomas britų 

laivyno karininkas, buvęs žvalgy
bos viršininko pavaduotojas kap. 
John Moore tvirtina, jog šiuo 
metu sovietų karo laivynas ugnies 
jėga yra pats stipriausias pasauly. 
Amerika sovietus pralenkia tik 
geresniu personalu, pasiruošimu. 
Sovietų karo laivynas turi pato
giai išdėstęs visuose kampuose at
sargines dalis, laivų pataisymas 
nesudarys jokių problemų. Blo
giau pas juos tik su aprūpinimu 
pačių jūrininkų. Jų kareivis gau
na per mėnesį tik 6 dol., ir į lai
vyną mažai kas veržias. 

Kinijoj 
Hong Kong. — Kinijos vice

premjeras Ten g Hsiao-ping susi
tiko su Amerikos Atstovų rūmų 
11 moterų delegacija. Kiti val
džios žmonės joms surengė pietus. 
Į Kiniją buvo pakviestos visos 18 
Kongreso moterų, bet nevisos ga
lėjo vykti. Delegacijai vadovauja 
Margaret Heckler (resp., Mass.). 

Tokijo. — š :aurės Korėjos 
prezidentas Kim Tl Sung kreipė
si į savo piliečius įspėdamas, 
kad "Amerika ir Pietų Korėja 
nranevruoja, tikslu išprovokuoti 
naują karą". 
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Sao Paulo, Brazilijoje, kur gyvena nemaža lietuvių ir čia sausio 6 baigiasi III pasaulinis lietuvių jaunimo 
kongresas 

Didžiosios spaudos puslapiuose 

KODĖL SOVIETAI PERKA GRŪDOS 
Kodėl Sovietų Sąjunga perka savotiška vergija. Milžiniški že-

grūdus? Sovietų vadai, pasirašy
dami ilgų metų sutartį pirkti A-j 
merikos grūdus, nesusilauks pagy
rimo nei namie, nei užsieny, sako 
Aleksander J angy, 1974 emigravęs 
į Ameriką iš Sov. Sąjungos rašy
tojas. Savo straipsnv "The New 
York Times" (XII. 31) Janov pri
mena gal keno nežinomą faktą, 
jog prieš revoliuciją Rusija ne tik 
kad nepirko grūdų, bet pati eks
portavo. Ir tai buvo anais "reak
ciniais caro laikais". Kas atsitiko, 
kad dabar yra kitaip? Sumažėjo 
pasėlių .plotas? Priešingai — plo
tas padvigubėjo. Primityvus piau-
tuvas buvo pakeistas traktorium. 
Nuo Chruščiovo laikų žemės ū-
kiui buvo investuotas milžiniškas 
kapitalas, naudojamos minerali
nės trąšos, aukšto laipsnio tech
nologija. Sovietai yra didžiausi 
pasauly kombainų gamintojai. 
Sovietijoj sėjama į dirvas du kart 
daugiau sėklos negu Amerikoj, o 
darbininkų ūky dirba šešis kartus 
daugiau. Nežiūrint to, sovietai sa
vęs išmaitinti negali. Ir tai tęsiasi 

I praėjus 58 metams nuo revoliu-
, cijos ir 30 metų nuo II pasaulinio 
| karo. Susitarimai per daug metų 
į pirkti ir ateity rodo, kad nieko ge

ro netenka laukti. 
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Amerikos aviacijos bazė Keflavikej netoli Reikia vikc, Islandijoje 

Kas būtų jei įsiviešpatautų 
pasauly? 

Blogiausia pačiam komunizmui 
atsiliepia Trečiajam pasauly. Ne-

į turtingieji, kurie su viltimi žiūrė-
į jo ar tebežiūri į sovietų komu

nizmą kaip išganymą, vietoj gavę 
duonos iš "socialistinės" šalies, 
privalo vis dar kreiptis į "išsigi
musius kapitalistus". Ko tada ver
tas pats socializmas? Ir kas atsi
tiktų žmonijai, jei sovietinis so
cializmas įsiviešpatautų visam 
pasauly Kas b~;tų, jei supuvęs ka
pitalizmas nustotų egzistavęs? 
Kur tada laimingieji socialistiniai 
kraštai pirktų duonos? 

Specialistai atsako: didžiausia 
i klaida yra kol hozai, kolektyvi

niai ūkiai. Kiti tuo suabejoja, sa
kydami, kad kolchozai nėra Brež
nevo išradimas. Prieš 45 metus 
juos įvedė Stalinas, bet ir įvedęs 
duonos užsieny nepirko. Atvirkš
čiai dar ir Sta'.nas, kaip ir carai, 
grūdus eksportavo. Tas reikalas 
bent kiek komplikuotas ir nedaug 
kam žinomas. 

Stalino laikais kolchozas buvo 

mės plotai priklausė valstybei, 
ūkininkai suvaryti į kolchozus 
dirbo naujam dvarininkui, valsty
bei, irgi veltui, kaip ir senais lai
kais. Jie pragyveno tik iš mažyčio 
sklypelio, sodindami bulves ir 
runkelius. Užauginti grūdai buvo 
parduodami užsieniui ir skelbia
ma pasauliui apie jų perteklių. 
Praktiškai, tie, kurie juos sėjo, 
duonos nevalgė. Tokia yra tiesa. 
Be duonos gyveno pusė visų Ru
sijos gyventojų. 

Brežnevas nenori sau leisti to 
liuksuso. Tai buvo galima tik 
prie Stalino teroro su įvaryta 
baime, Gulagu, geležine uždan
ga. To pakartoti dabar jau nega
lima. Tik keista, kad ir pasmer
kus Staliną, jo terorą, sukurti 
kolchozai nepasmerkti, jo paliki
mu naudojamasi. 

Idiotiška sistema 

Kaip praktiškai veikia kol
chozų sistema? Taip, kaip Stali
nas paliko: vienas kolchozininkas 
aria, kitas kultivuoja, trečias sėja 
arba piauna. Nei vienas nėra už 
savo darbą atsakingas. Jiems mo
kama ne už derlių, bet už darba
dienius, įsivaizduokite medžioto
ją, kuriam būtų mokama ne už 
tai, kiek jis parneša kailiukų, bet 
kiek paleido šūvių. Koks tada in
teresas dirbti, jei dirbi ne sau, 
jei už tai nei daugiau, nei mažiau 
negausi? Tokia yra sistema. Ji rei
kalinga reorganizacijos, kad patys 
ūkininkai būtų suinteresuoti gau
ti didesnį derlių. 

Ar nėra kas bandęs pakeisti tą 

Vietnamo antikomu
nistiniai partizanai 

Bangkokas. — Radijo žiniomis 
iš Hanojaus, Pietų Vietname, 
Darlac provincijoje tebeveikia an 
tikomunistiniai partizanai. Prieš 
juos buvo pasiųsti kariuomenės 
daliniai ir vietinė milicija. Buvo 
pagauti partizanų vadai, surasta 
nemaža ginklų. 

Ar yra Lietuvoje 
Nacionalinis 

liaudies frontas? 
Radio Liberty pranešime RL 

341/75, rugp. 14, yra straipsnis, 
pavadintas "Ar iš tikrųjų yra 
Lietuvoje Nacionalinis liaudies 
frontas?" RL cituoja savaitinio 
Toronto laikraščio "Tėviškės Ži
burių" informaciją apie NL 
Frontą, kuris savo deklaracijoje 
sakosi esąs "ideologinės kovos 
branduoliu" visoje "pavergtoje 
Lietuvoje". Lietuvos Laisvojo 
demokratinio jaunimo sąjunga 
ir Lietuvos katalikų sąjunga mi
nimos kaip dvi iš kelių Frontą 
sudarančių grupių. Sakoma, kad 
NLF esąs įkurtas Vilniuje 1955 
"1974 biržely buvusi sušaukta 
nelegali viso krašto konferenci
ja", kur buvusi nustatyta "ko
vos programa". RL save prane
šimą baigia taip: 

"Belaukiant autoritatyvinės 
nuomonės (kaip pvz. "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos") 
dėl taip vadinamos Nacionalinio 
liaudies fronto deklaracijos rei
kia turėti galvoje kelis galimus 
scenarijus. Ar gali tai būti KGB 
opus, skirtas pritraukti pasitai
kančius rezistentus ir suklai-

idiotišką Stalino palikimą? Yra ! dinti lietuvius apskritai? JAV 
buvę nuoširdžių ir nesavanaudžių j saugumo tarnyba vargu bus pa-
teoretikų. Autorius mini vieną jų.! gaminusi tokį piktai anti-ameri-
Ivaną Chidenko, kuris siūlė re-! kietišką dokumentą. Tai ar jis 
konstruoti kolektyvinius ūkius, buvo lietuvių emigrantų paga-
bet jis mirė kalėjime. Tuo pasi
rūpino užkietėję stalinistai. Buvo 
jų ir daugiau, net pačiame politi
niam biure, buvo prabilta ir 
spaudoj. Turėjo nutilti, nes ūki
nės reformos buvo tuoj susietos 
su politika. Ir stagnacija pasilieka 
kaip buvusi. 

Katras. — Egipto laikraščių 
žiniomis, Izraelis pasiūlė Maskvai 
užmegsti diplomatinius santykius. 
Maskvos sąlygos yra žinomos: Iz
raelis turi pripažinti Palestinos 
išlaisvinimo organizaciją. 

mintas? (Bet kokiam tikslui?) 
Ar pagaliau yra tai dokumen
tas, surašytas Lietuvoje mažos 
grupės, kuri neattsovauja di-
dž"ųjų tautinės rezistencijos 
grupių? Ta pastaroji interpreta
cija šiuo momentu atrodo pati
kimiausia'". (E.) 

Washingtona». — 1972 — 1974 
Amerika pasiuntė daug ginklų į 
Vietnamą ir Izraelį, viso už 8.5 
bil. dolerių, tai dabar Kongrese 
yra žinoma, kad labai trūksta 
lėktuvų, tankų ir raketų. Ame
rikos sandėliai apytušti, ir kas 
būtrj. jei kiltų karas? 

Prosovietiniam s 
Angoloje pradeda 

nesisekti 
Washingtonas. — Kubiečiai, 

Angoloje paimti į nelaisvę, pa
tvirtino faktą, kad jie ar jų drau
gai šaudo į angoliečius, jei tik 
mėgina dezertyruoti, pereiti į an-
tisovietinius dalinius. 

Naminio karo laimė Angoloje 
palengva krypsta į antisovietinių 
elementų pusę. Minimos naujos 
vietovės, atimtos iš marksistinių 
dalinių. Nuo spalio vidurio kovo
se žuvo 1,600 prosovietinių karių, 
400 pateko į nelaisvę. Mark
sistų pusėje yra apie 25,000 vyrų. 
Trečdalis jų yra svetimtaučiai: 
7,500 kubiečių, 1,500 katangiečių, 
500 purtugalų, 2,000 iš Mozambi
ko ir Guinea-Bissau. Yra dar 400 
sovietų patarėjų, bet jie mūšiuose 
nedalyvauja. Antisovietiniai yra 
paėmę nemaža sovietinių ginklų: 
raketų, šarvuočių, prieštankinių 
ginklų ir mortyrų. 

Maskva. — Sovietų "Pravda" 
netikėtai pasiūlė visiems užsienie
čiams pasitraukti iš Angolos. Jie, 
sovietai, tik "padėję vietiniams 
apsisaugoti nuo užsienio inter
vencijos", daugiau nieko. Patiems 
gyventojams turi būti leista apsi
spręsti, kaip jie nori tvarkytis. 

''Pravdos" sugestija, manoma, 
yra prisipažinimas, kad jų jėgoms 
Angoloje pradeda nesisekti, kad 
karas krypsta provakariečių nau
dai ir kad marksistų angoliečių 
nuostoliai dideli, moralė smunka. 

Užpulta Ona 
Kajeckiene 

VVashington, D. C. — Gruo
džio 28 dieną, 1 vai. po pietų gat
vėje buvo užpulta Lietuvos atsto
vo žmona Ona Kajeckiene. Ban
ditas iš užpakalio ją nutvėręs vie
na ranka užspaudė burną, kita iš
traukęs piniginę, pabėgo. Praei
viai į tai nereagavo. Tiktai už
puolikui pabėgus, kai O. Kajec
kiene ėmė šaukti pagalbos, atsira
do policininkas, kuris ją apklau-
sinėjo, atvyko ir policijos automo
bilių, bet užpuoliko nesugavo. 

Vatikanas. — Vatikano oficia
lūs sluoksniai paneigė kitų pa
skelbtas žinias apie Pauliaus VI 
nuovargi ir spėliojimus, kad jis 
savaitę ar kitą paims atostogų. 

Alžirija, — Alžirija ir Maro
kas atšaukė savo ambasadorius 
ir prie sienos traukia kariuome
nes. 

New York. — Policija, FBI ir 
kitos žinybos aiškina LaGuar-

jdie aerodrome sprogimą ir, kol 
kas, neužtiko jokių pėdsakų, ve
dančių į nusikaltėlių suradimą. 

Audra V. Europoje 
Londonas. — Šeštadienį per 

Vakarų Europą perėjo audra. Vė
jas buvo uragano stiprumo, iki 
105 mylių. Buvo užmušta ma
žiausiai 38 žmonės, vien Britani
joj žuvo 24. Daug žalos padarė 
namams, laivams, nuo plentų nu
vertė automobilius Olandijoj, 
Belgijoj, Vakarų Vokietijoj, Dani
joj. 

KALENDORIUS 

Sausio 5: Telesforas, Emilija; 
Vytautas, Gudutė. 

Sausio 6: Melanijus, Makra; 
Arūnas, Ginda. 

Saulė teka 7:18, leidžias 4:34. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, šilčiau, 
į vakarą galimas sniegas, apie 22 
laipsniai. 
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M 0 S Ų KOLONIJOSE 
M i C i m i F l a Detroi to scenoj įžiebė gražu ' ir i ' ,'-

KALĖDOS FLORIDOJE 

į papuoštą žvakę, kuri simboiiza-
| vo tėvynės meilės ugnelę. Sesu
tės StongviUutės, paėmusios ug-

1 nies iš tos liepsnelės. įžiebė žva-
Kalėdas papras ta i esam įpra- j į ^ jr ^ t visų kitų stalų, kas 

te švęsti baltas, t. y. su sniegu ir m u s v į s u s sujungė, mes pasiJu
saičiu. Miami nei šalčio, nei snie- Į tom esą^ l y g i r v i f e Q O s ^ į m o e n a . 
go nėra. Čia visada šilta, malo-> r i a i P o Kodatienės sukalbėtos 
nu. Nežiūrint to . Kalėdų nuotai-1 ^ s u k u r t o s maldos prasidėjo 
kos i r čia jaučiamos. I r čia fuo- ^ k ū č i ų vakarienė. Jos metu. 
šiamos Kalėdų eglutės, ir čia pa- į aol Dambrauskaitei vadovau-
statai . krūmai bei medžiai iliu- į ̂ u b u v 0 s u g i f c d o t a 3 lietuviš-
minuojami. i r čia atsilanko Ka- k o g j ^ ^ ų giesmės 
ledų senelis su dovanomis. Vaišėms einant prie galo visi 

Kalėdų metu Florida būna per! v a i k a i i k i -^ m e t ų iimži^us b u v o 
pildyta tur is ta is , kurie čia su- j iškviesti į sceną ir C Kodatienė 
važiuoja iš šiaurės, norėdami kiekvienam įteikė po knygelį-, 
besit kiek atsigaivinti šiltam At- p a r a š m \ a runes , mušu rašy-
lante ir pasikaitinti karštoj Flo- i to-jog j§ j ^ a m i 
ridos saulėj.. , Balfo p i r m P e t r a s š i l a s p a d e 

Ir lietuviai tur is ta i yra pamė-: kojo ponioms, kurios tiek daug 
ge Florida, i r jų čia sutiksi vi- į darbo ir pasišventimo įdėjo be-
sur — a r tai pr ie vandenyno, ar į ruošdamos kūčias, t a ip pat dė-
bažnyčioj. a r jvairiose pramogų , kojo ir svečiams už jų gausų at-
vietose. Ypač daug matyt i jauni- j s į i a nkyma J. K. 
mo, kur is čia puikiai praleidžia \ 
laiką saulėje a r vandenyno b a n - i T j Į T I I 

Miami Balfo skyrius, norėda- į 
mas visus lietuvius Kūčių vak a 

čiami privačiuose namuose. Pra-

ra suburt: j vieną rietą ir su lie-
tuviškom tradicijom bei drau
giškoj nuotaikoj praleisti laiką, 
kasmet ruošia bendras Kūčias 

šiais metais Kūčių vakaras 
ypač buvo sėkmingas. Jame at
silankė per 260 svečių, kas mū
sų nedidelei kolonijai yra labai 
daug. Ypač daug atsilankė jau
nimo. 

Prie kūčių paruošimo dar
bavosi daugybė moterų, kurių pa 
sišventimas buvo tikrai didelis. 
Lietuvių klubo svetainė buvo 
gražiai papuošta, ponios, pagal 
lietuvišką paprotį, prigamino 
gausybe įvairių patiekalų. 

Kūčių vakarienę pradėjo Gun-

BALFININKAI PAS DR. 
SUTKŲ 

Chicagos p. priemiesčių Balfo 
57 sk. metinis susirinkimas įvyks 
sausio 11 d. 2 vai. p.p. dr. Prano 
ir dail. Ados Sutkų namuose, 17 
iRegel Oais Lane. Homevvood, 
III. 

Susirinkimo metu valdybos na
riai p a d a m Balfo veiklos apžval
gą, pradedant centru ir baigiant 

eitais metais metinis susirinkimas 
buvo pas d r. G. Grinį Flossmoo-
•re, o šiemet renkamės pas ds. P. 
Sutkų. 

Visi Balio 57 sL nariai, rėmė
jai bei bičiuliai kviečiami susirin
kime dalyvauti, atskiri •kvietmai 
nesiunčia m:. K.. Biv. 

Lav/rence. Mass. 

SERGA DVI BUVUSIOS 
SV. PRANCIŠKAUS PARAPIJOS 

DARBUOTOJOS 

O n a Akstinienė, 87 m., apie 40 
m. dirbusi kaip bažnytinių rūbų 
skalbėja, šventėm gražiai gėlėm 
dekoruodavo altorius, o kai nebū
davo tinkamo zakristijono, kaita
liodavo žvakes, valė žvakides. 
Prieš porą metų, sunegalavus tą 
darbą perleido savo dukrai Onai. 
Dabar būna Woodland prieglau- j dega plati, papolakščia, o pasku

tinių kojų tarpupirščiuose yra, 
kaip ir anties, plėvelės, todėl jis 
gerai plaukioja. Vairo vietoje nau
dojasi uodegą. 

Kolegos kompozitoriai d i skutuoja: VI. Jakubėnas . J. S tankūnas ir Al 
gis K a č a n a u s k a s New Yorke. Kul tūros židinyje. 1975 m. gruodžio 13 d. 

Nuotr . Vyt . Maželio 

doj, Lawrence, Ma. Negirdi, labai 
blogai mato ir kitokios ligos var
gina. 

Serga Stella Raznauskaitė, apie 
25 metus dirbo Sv. Pranciškaus 
parapijos klebonijoj šeimininke, 
ir parapijos sąskaitininke. Daly
vaudavo bažnytiniam chore, daž
nai giedojo soliste. Parapijos va
karienėm ir piknikam drauge su 
Petru Jaskelevičium pririnkdavo 
ir paruošdavo maisto. Jau daugeli 
metų dėl nežinomos priežasties 
ėmė skaudėti koją, ir atvira žaiz
da nesidavė užgydyti. Dabar gy
dosi Bon Secours ligoninėj, 272 

J. Sk. 

BEBRAI — UPIŲ TVENKEJAI ' 
Bebrai — tai tikri statytojai, j sisukinėjusi, pro kurią patys vaiks-

dairydės. Nėra kito gyvulio pa-Įčioja ir nuo priešų ginasi, o ant-
sauly, kuris mokėtų taip gerai ir į roji — neaukštai nuo vandens, 
sumaniai pasidaryti namus, kaip. kad lengviau būtų nešioti pro ją 
bebras. Jo dantys abai aštrus, uo- i maistą ir, aplamai, sunkius daik

tus. Abi angos eina į vandenį, 
kad ištikus pavojui jie galėtų iš
bėgti į vandenį. 

Namus bebrai statosi ežeruose 
ir upeliuose. Vietą pasirenka ne-

Bebrai visada gyvena arti van- jg i 1 ^ , y P a č t e n> k u r v ^ į u 0 n.euf" 
dens ir namus statosi vandenyje 
arba netoli vandens. Namams 

tvinsta ir nenuseka. Tačiau beb
rams reikalingas visada vienodas 

rėmėjais. Taip pat bus renkama 
skyriaus valdyba, revizijos komi-1 palatoj Lavvrence, Ma 
misija ir Dasitarta įvairiais klau- •> v,* •*» 
Simais. Be to, bus užbaigtas pini- j DTOCKIOTL JYLOSS, 
ginis vajus, kurio metu stambes-
nias aukas įteikė: dr. K. Ambra
zaitis, dr. G. Grinis, dr. A. Milius, 
dr. P. Sutkus, dr. V. Tumasonis, 
dr. P. Paliulis, dr. S. Tikusis. dr. 

or?. 
vi? 
Da 

Kodatienė. paskaitydama j V. Ba-gdonas, dr. S. Barnett, dr. 
V. Dubinskas. K Oksas, dr. I. 
Radvilienė, d r. J. Ramonas, d r. A. 
Razma, i n i A. Milašius, dr. E. 
Stanikas ir kiti. Viso per tūkstantį 
dol. Skyrius šiuo metu turi 80 na-

tam vakarui specialiai sukurtą 
eilėraštį. Lietuvos operos solis-
tei A Dajr. orauskaitei vadovau
ja:":. buv< sugiedota "Lietuva 

'"'. ?Ms:ksunirru p-3£/-rr*i 

CHORAS TELEVIZIJOJ 

Brocktono Lietuvių Sv. Kazi
miero parapijos choras, vedamas 
komp. Juliaus Gaidelio, gruodžio 
14 d. giedojo Lietuvos Vyčių mi
šiose, kurios buvo transliuojamos 
per televizijos 7 kanalą. Diecezi
jos pranešėjas, kaip ir visada, pri
statydamas chorą nepaminėjo, 
kad tai lietuvių choras, bet kun. 

statyti naudoja medžių šakas, j vandens gilumas. Jeigu tokios vie-
stambesnius augalus. Šakas nu- į tos nesuranda, tai patys pasidaro, 
graužia n u o medžių aštriais dan- į K a i P žmonės tvenkia upę, kad vi-
timis, kurias sune>a į vieną krū- sada tusėtų vienodai vandens, pa-
vą, iš jų daro apvalią palapinę, našiai daro ir bebrai. Tvenkinius 
kurios plyšius užlindo dumblu ar- daro iš medžių šakų, akmenų ir 
ba žemėmis. Jie pasistato gan di- j dumblo. Šakų nusipiauna savo 
dokus namus. Pusė tokio namo ky- j dantimis. Jų dantys labai aštrūs, 
šo iš vandens. Bebrų namas yra j P e r 2-3 dienas jie gali nugraužti 
dviejų aukštų — vienas vandeny, storoką medį, tokį, kurį žmogus 
antras viršuj vandens. Viršutinia-1 tegali apkabinti. Jaunų medžių 
me aukšte bebrai patys gyvena ir į šakutes ir storas šakas sunaudoja 
čia vaikus augina, o apatiniame tvenkiniams. E pradžių jie susmei 
a 

rių. bet neturint savorje aplinkoje i Arbinas Janiūnas savo ilgam ir la-n .'"usieji, jų atminimui sol 
b n a a k a i t ė sugiedojo "Ma-į lietuviškos parapijas, salės, susi-į bai turiningam pamoksle plačiai 
• a r i j a " . Rūtelė Nakaitė iš i rinkimai (vienas per metus) šau-j nušvietė Lietuvos praeitį ir dabar-

dengtas angas 

ukšte turi susidėję maisto atsar- # a į upės dugną stiprių šakų, ku-
gas. Išėjimui iš namo jie turi dvi rias apkrauna plonesnėmis ir jas 

as. Viena statoka ir iš- apipila žemėmis ir akmenimis. 
Todėl vanduo jų tvenkinio neiŠ-
griauna. Kartais bebrai padaro 
•gan didelius tvenkinius. JAV pie
tuose užtinkami apie 150 metrų 
ilgio tvenkiniai. 

tinę jos padėtį. 
Kalėdų rytą r Šiak metais cho

ras ir vėl giedojo per tą patį ka
nalą kard. Madeiros mišių meiru. 
bet ir vėl, nei pranešėjas, nei kar
dinolas nerado reikalo paminėti, 

Jeigu vanduo teka labai srau
niai, tai bebrai daro antrą tven-

kad gieda lietuvių choras. Cho- į kinį, kad vienas antrą sulaikytų 

Los Ange'.t* LKV? Ramovė paminėjo Lietuvos kariuomenės atkūrimo sukaktį. Nuotraukoje matyti dalyvavę 
J. Daumanto šaulių kuopos nariai. Nuotr. P. Jasiukonio 

LIETUVIAI CAL1F0RNIJ0J 
POLITINIŲ STUDIJŲ 

SAVAITGALIS 

"Pagirtini esate už politinių 
studijų savaitgalių organizavimą] 
ir pravedamą ten, saulėtoje Kali-j 
fornijoje. Kitos lietuvių bendruo
menės visame laisvajame pasau
lyje turėtų pasekti kaliforniečių 
pėdomis'", —'rašo dr. Juozas Ere
tas iš Šveicarijos, kuris specialiai] 
atvyksta iš Europos į kalifomie-
čių politinių studijų savaitgalį, į-
vykstantį 1976 metų sausio mė
nesio 24 ir 25 dienomis Los An
geles mieste, i r tars jame keletą 
trumpesnių žodžių, dalyvaus vie
name iš sūnpoziumii kaip pa
grindinis pranešėjas ir skaitys il-
Sesnę paskaitą. Be dr. J. Ereto, pro 
yramoje dalyvaus eilė Kaliforni
jos lietuvių darbuotojų. 

Simpozinmu ir paskaitų temo-

Paskaitose, ampoziumuose ir 
pranešimuoc? bos nagrinėjami 
patys aktualiausi ir opiausi lietu
vių i r Lietuvos bylos klausimai. 

Štai, svarbesnės paskaitų ir sim
poziumu temos: Jaunimo ir jau
nosios kartos pilnas įsijungimas 
į Lietuvos laisvinimo darbą; Lie
tuviškos spaudos misija kovoje 
dėl Lietuvos laisvės; Lietuviškoji 
įtampa: priežastys i r galimi spren 
dimaa; Lietuviškoji strategija po 
Helsinkio konferencijos; ir kit. 
Iki šiol politinių studijų savaitga
lio programoje yra sutikę daly
vauti Šie lietuvių darbuotojai: E. 
Arb»s, dr. N . Brinkienė, dr. Z. 
Brinkis, J. Gliaudą, dr . J. Gliau
dys, jr., 6i. V. Juodeika, J. Kojelis, 
L. Kojelis, prof. J. Kuprionis, I. 
Medžiukas, P.A. Raulinakis, dr. 
G. Valančius. L. Valiukas. Prog 
raaiojf bus dar kėli čia neišvar
dinti dalyviai, su kuriais taria
masi. Laukiama svečių iš rytinio 
JAV pakraščio ir Kanados. 

Dr. 4. F.reU> pagerbimas 

Politinių studijų savaitgalio 
programa sausio 24 (šeštadienį) 
vyks Los Angeles HUton viešbu
tyje, o sausio 25 (sekmadienį) — 

šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje. Dr. J. Eretas pagrindinę 
kalbą pasakys jo pagerbimo pie
tuose, kurie ruošiami sausio 24, 
šeštadieni, 12 vai. Los Angeles 
Hilton viešbutyje. Los Angeles 
salėje. Šie dr. J. Ereto pagerbimo 
pietus atviri visiems. Bilietus į dr. 
J. Ereto pagerbimo pietus gali
ma užsisakyti, skambinanj: šiems 
asmenims: E. Arbui (394— 
1250); J. Kojeliui (393—8355). 
ir P„A Raulinaiaui (842—9520). 
Politinių studijų savaitgalio pra
džia sausio 24 — 9 vai. ryte. sau
sio 25 — J2 vai. (tuoj po sumos), 
įėjimas j paskaitas, simpoziumas 
bei pranšimus visiems laisvas ir 
nemokamas. 

Sį politinių studijų savaitgali, 
kaip kad ir kitus praeityje, orga
nizuoja ir praveda LFB Los An
geles sambūris. 

Dr. Juozas Eretas planuoja pa
viešėti Kalifornijoje keletą savai
čių. Jis bus apsistojęs pas prel. J. 
Kučingį, šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos kleboną. — lt. . 

ristai tuo pasipiktinę ir nebežada 
rodytis televizijoje, jei jie nebus 
pristatomi kaip lietuviu parapijos 
choras. 

UŽGAVFNIU BALIUS 

Vasario 28 dieną Lietuvių 
Bendruomenės Brocktono apylin
kė rengia šaunų užgavėnių balių. 
Balius įvyks naujai atremontuoto
je lietuvių salėje, 666 N. Main St., 
Brocktone, 6:30 vai. vakare. 

Programą atliks aktorius Vita
lis Žukauskas iš Nevv Yorko, o 
vietinės meno pajėgos irgi žada 
pasirodyti su kažkuo netikėtu. 

Bus tradiciniai užgavėnių bly
nai, papildyti įvairiais kitais pa
tiekalais. Šokiams gros visiems ži
nomas latvių orkestras. 

P.Jančauskas 

nuo išgriovimo. 
Pažymėtina, kad Amerikoje 

kartais bebrai užlieja dirbamas 
dirvas. Mat, jiems tokie tvenki
niai reikalingi, nes jais plaukia 
į mišką maisto ieškoti. Bebrams 
plaukti daug lengviau, negu vaikš 
čion*. 

Jeigu nuo bebrų gyvenamos vie
tos miškas esti toli, tai jie kitaip 
daro: nuo tvenkinio į mišką ka
sa ravus gan gilius ir plačius. Ra-
vų krantai dožniausiai būna sta
tūs, o dugnas lygus, nes jame beb
rai nepalieka šakų ir medžių šak
nų, viską išlygina. Žemes kasa pir
mutinėmis kojomis, tai ir darbas 
nelabai sparčiai vyksta. Tačiau 
būdami darbštūs, kartais iškasa 
griovį ligi 150 metrų ilgio. 

J. Mškns 

XXXXX«XXXKr5OO0<X><>0O<X>O0<><>C)<XX><><X>0<><K><K>0^^ 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 SO. HALSTKD_STREFr TEL. — CA 1-7262 

RADIJO IR ŠTEREO APARATŲ* PARDAVIMAS ER TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS rVAJRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

rHE LITHUANIAN WORUV VVTDC DAILY 
454S WEST 63rd S T , CH1CAGO, ILL. ««82S 1*4. LU 5-!»U» 
SfccoiHi uia&b rosLi£e paiu ai Ciucago, Luuiuia. -•u^i.i.'.ec oaily, 
except Sundays. Legal ho.'idays, davs after Chri«!rroa< and E8«er 

by the Lithuanian Caihobc P^ess 5V>ciety 

Sua«_r.puoe Rares: C5.U0 — Chlcago and C»oi: County. rtltooJt. 
Eiaeirhere ta U.S.A. $23.00 Canada S25.'W f«.te:gp 
CotmtrUM — $26.W. 

PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai jž gautai prenume-
ra?.-..- neb:unčiarw: An; DRAUGO pr.e :•̂ lrtc\̂ en<.J stoutytoio adre>r: 
savus i i jo mokesti, atžymima, iki Itada skaitytojas vra užsi
mokėjęs. 

OI. $25.00 J i i c * liO.U) tfil 
25.00 ū.00 il/.<» 5.* 
23.01' <3.JW 9 * * J * 
26.00 16.00 0.50 6.3H 
18.00 9.50 - . - t 

C2iicagc. Cook. 
Kasadoje 
Kinir 
Užsienyje 
S&vaiamia 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų siraipsaii} 
nesaiigo, juos gražina tik i& anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turuų neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus peašymą. 

• Redakcija i r t a kasdien 
nuo &30 iki 4.30, sestadie-
i M i nuo 8:30 iki 12 00. 

• Admimstrecija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:60. 

S _ 

This publication is available in microfilm from: 
XEROX UNIVERSITY MICROFILMS 

S00 Zeeb Road, Ann Arbor, Micb. 48106 

DR. ANNA BALIUKAS 
2858 Weet «3rd Stroet 

AKIŲ, AUSŲ. NOSTJES IR 
GESIKLfiS LIGOS 

Valandos pagal Busitarlmą 

DR. K. G. BALUKAS 
&ktiderl]» ir mocero} H£M 
(ilni-kulo|cu»e Cturo»s>j» 

6449 So. Pnla&ki Road (Cr&wford 
Priima U«OD1U« pagal miMtartma. 

Medical IkuldrnK) TeL LU 5-6446 
i-\ beatadUepia, akamblntl ST4-S013 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Blartjuette Medical Center 
0132 So. Kerizie Ave. 

VaL: pirmad., antrad. Ir kervlrtad. 
8 tkl 7:S0 vaL vakaro. 

Se^tad. nuo 1 Iki 8 vaL 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. VTA 6-S670 
Radd. teL W Albrook S-S04S 

TeL ofiso HE 4-5849. rez. 888-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 We*t 71st Street 

Vai. pirm., ketv. i iki 6 popiet, 
antrad., penkt. 1-5. treč. Ir ie*t. tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West Slst Street 
TEIi. G B 6-24O0 

Vai.: pagal suMtarlma: pirmad. tr 
setv. i—4 Ir 7—8: antrad. ir penk-
tad 10—4. iettad. 10—1 vaL 

Ofe. teL 7S544T7 Bez. PR 8-6960 I 
DR. L DECKYS 

OTDTTCMA IK CHXRTJRG» 
specialybė — Nerv^ Ir 

Emocinės Lięos 
CRAWPORD MED1CAX BUTLDING 

S44* So. Pnlasld Road 
Valandos pairai susitarimą 

Rezid. teL — GI 8-6873 
DR. W. M. EiSIN-EiSINAS 

*KTJSERHA IR MOTERŲ UOOS 
GINEKOIXK3IXft CHIRURGIJA 

61 $"1 So. Kedzie A ve* WA 5-2670 
Valandos pa«al muritartma. JH • » 

•trfliepiB, 8kambtml: MCI S-0001. 

TeL — BE 3-5893 
DR. A. B. GLEYECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 
3907 We»t lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso i r buto OLvmpic 3-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
1443 So. 50th Avenoe, Ckero 

Kasdien l - l vaL ir 8-8 vaL rak. 
Išskyrus trečladlcatta. 

Šeštadieniais 12 Ir 4 vai. poplst 

TeL REOaaee H 8 1 1 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
/ai.: pirmad., antrad., ketvirta*. U 

penkt&U. nuo 12-4 vai p p. f - l 
vai. vak. sestad. 11-2 vaL p. p. 
trečlad. apdaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURCa 
KCr»iRir IR v AKT; U O O I 

SP£OLALISTB 
MHEDICAL BUILDDiG 

71M Scjotb WesMn Avessae 
Valandos: Kasdien nuo 11 vaL rjrfct 
ifa i vai. popiet. 

Offlso w*el. RR 7-11OT 
ResidL telef. US-M1*. 

Ofteo HE 4-1818. Rca P B t - I M I 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAa 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Oampbea Ave., kasnpss)) 
VaL: pirmad., antrad., ketv. ir penk i 

Nuo S lkl 7 vaL p. p. 
Tik susltaros 

; 

/ Drive-in Tellers 
Open 6 day s a week 

Ofiso telef. PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad.. antrad., ketvtrtad-. Ir penkt. 
nuo 12 iki S vaL ir nuo > iki I 
vaL vak, 4e#tad. nno 1 tkl « vaL 

Open Friday evenings, 5 P. M. to 8 P . M. 

Inatead of Thursday eveniBga 

MARQUETTE NATIONAL BANK 

64th and Western Avenue 
Main Bank — 6316 South Wesfern __ GR 6-5100 

Ofs. PO 7-6000 Bez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS 

3844 Weet S3rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. V. JUČAS 
48P-4441 — LO i-4«OS 

Jei neatslUepta SS1.1079 
ODOB ISOOa — CHIRUROUA 

Ofisai: 1002 No. Western Avenoe 
1214 No. Western Avenue 

Valandos pacal susi tarinis 

VHsi te lefonai 652-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Cbnrt, Cicero 
Vai. Kasdien 10-1Ž ir 4-7. Treftiad. 
ir seBtad. tik susitarus. 

TeL 778-6505 

DR. VIDAS J. NEMICKAS 
6LRDD3S LR VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 Street 
Valandos pagal susitarimą 

TeL —282-4422 
DR. ROMA? PETKUS 

aKlT UOO*J — CHIRORCIUA 

111 n. WABASB ATWL 
4200 X. CESTBAh AV» 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMErrRISTAS 
(Kalba lietuviiSkai) 

8618 W. 71st S t — TeL 737-6140 
Tikrina akla Pritaiko akintas tr 

"eontact t — S ? 
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Nūdien pasaulis išgyvena di-1 
dėlę stoką vadų ir sutampa su | 
nuostabiu tautinio ir tarptauti-1 
nio gyvenimo sudėtingumu. Ie§- j 

o ne "charizmatinėmis' ' savybė
mis ugningu žodžiu patraukti 
minias. Atseit, tokie, kurie su
geba pasireikšti patraukHomis 
idėjomis ir praktiškais siūlymais 
kaip nugalėti įvairias gyvenimo 
painiavas, nors galutinėje išva
doje jie ir neįstengia tų negero
vių pagydyti. 

Senų vadų niekinimas 

-

Siuntiniai į Lietuvą 

AR NE LAIKAS SUSTABDYTI LUPIKAVIMĄ? 
Nuo šių metų pradžios prade- gyveną mūsų artimieji jokiu bū-

k) veikti nauji patvarkymai, lie- du negalėtų sumokėti be galo 
čiantieji į Sovietų Sąjungą siun- aukštų muito mokesčių, 
čiamas pinigines perlaidas ir do- Susitarę su Vakarų kraštų val-
vanų siuntinius. Sovietų vyriau- džiomis, Sovietai įsteigė Ameriko-
sybė siunčiamai į jų kraštą užsie- je, Kanadoje, Australijoje, Vaka- j koma vadų jaunesnės kartos 
ndo valiutai uždėjo 33 procentų rų Vokietijoje ir kitur abiejų vai- • tarpe. t. y. jau peržengusių 40 
rinkliavą (muitą) ir sustabdė pi r- džių licencijuotas įstaigas siun- { metų slenkstį. Būdinga, kad ap-
kimo talonų (certifikatų) išdavi- toms priimti ir apmuitinti, kurios j lamai imant, labiau vertinami 
•m a-1 praktiškai yra ne kas kita, kaip j valstybes vyrai, paslžymį protu. 

Kiekvienas, kuris yra šelpęs ar Sovietų Sąjungos muitinės, 
tebešelpia savo artimuosius tėvy- p r i e š k e l i o l i k ą ^ ^ b u v o į v e s . 
neje, siųsdamas siuntinius ir ap- „ d a r v i e n a n a u j 0 v ė : užsienietis 
mokėjęs Maskvos nustatytą mui- g a l ė j o Sovietuose nupirkti "dova-
tą rr kitus mokesčius, gerai žino, n ų » ^ t f „ į „ , r i , k a i k u r i u 
kad tie mokesčiai vis buvo kelia- p r e kių , jų tarpe įvairių mašinų 
mi u: jau pasiekė tokio punkto, ( s i u v i m Ą skalbimo), dviratį, 
kad dažnais atvejais prašoka net m o t o c i k l ą , automobilį ir net bu-
sunciamųjų dovanų vertę. tą_ P i r l d m o n , a r k a : ^ pasirinktą 

Taip pat ir visa užsienio va- p r e k ę į , ,- -,!,, , vakaruose sve-
fauta, siunčiama i Lietuvą ir ki- t i m a v a l i u t a n u s t a t v t ą s u m ą i r ^ 
tas Sovietų Sąjungos šalis, įverti- k u r i o k i k o Sovietuose gyvenąs 
narna labai žemu kursu. Kai vo- j -• •-•.* g a u d a v o r eikiamą p r e -
kisKos markes, anglų svarai ar r k ę ^ e i I ė s « ^ ^ t y mni_ 
Amer;xoa j,.. t-r:a paverčiami kėdavo ištisais metais laukti, kaip 

jau Sovietuose įprasta. 
Ir šį pirkimo būdą naudojant 

daugelis milijonų svetimos valiu
tos įplaukė į Sovietų kasą. Daž
nai tokiu būdu gautosios sumos 
buvo naudojama vietoje komu
nistinio pobūdžio revoliucijoms 

vietoje tam tikra pinigų suma ^elti 
įmokama užsienio valiuta ir pra- Tačiau šis pirkimo būdas ėmė 
soma pervesti šią sumą Vnešpo- n e p a t į k t j Sovietams, nes jiems vis 
siltorgui Maskvoje, kad išsiųstų b G d a v o s u n k į a u išpildyti savo pa-
giminems certifikatus, kurie duo- ž a d u s Užsakytų ir užsienio va
da teisę pirktis prekes "specialio- l i u t a a p m o k ė t u prekių jie nega-
se" arba "dolerinėse" krautuvėse. l ė d a v o l a i k u i t e i k t i i r t o d e l v a . 

Pagal naujus patvarkymus, kariečiams nebuvo didelio noro 
pradedant 1976 m sausio 1 d., k ą n o r s p i r k t i p o r u o j u metu, 
Sovietų Sąjunga visoms pinigi- k a i Sovietų pramonė vis labiau 
nėms perlaidoms uždeda 33 proc. 
muitą, kurį nuskaito iš siunča-
mos sumos ar priima atskirai, o 
likusią sumą išmokės rubliais pa
gal nustatytą kursą. Taip pat įsa
kyta Vnešposiltorgui sustabdyti 
certifikatų išdavimą. 

Tie, kurie, domisi pinigų siun
timu savo giminėms į Sovietų Są
jungą, jau yra apskaičiavę, kad 
pagal naują tvarką kiekvienas 

VAKARŲ PASAULIO VADAI 
Ar jie tokiais pasidaro ar padaromi 

P. GAUTOS 

jos kancleriu dėl Willy Brandto 
neapdairumo. no r s buvo laiko
mas vienu patraukliaus 'ų Euro-

Kennedj panašus vadas. 
Vakarų valstybių vadams y-

r a labai svarbus jų sugebėjimas 
palaikyti gerus santykius su JA 
Valstybėmis. Pastaruopu metu 
pasireiškęs amerikiečių silpnu 

KA VADINTI TAUTYBE 
Etninių grupių sukilimas ar planas 

ROTA KLEVĄ VIDŽICNIENĖ 

Priešingai daugelio žinovų pra-1 nesąmoningai tautybė ir piliety-
našavimains, skelbiantiems "vie-Įbė buvo sudedamos į vieną puo-
no pasaulio" atėjimą bei visos 
žmonijos supanašėjimą ir broly
bę, dabar beveik visuose, net la-

vienas į kitą nepanašiuose J bai pos valstybininkų. Trudeau bu . 
vo perr inktas Kanados ministe- į mas visiems atskleidė Amerikos i kraštuose kyla bruzdėjimai, tarsi atžvilgiu į juos buvo 
riu pirmin'nku ii s i labai kukl ios-s t iprumo reikšmę. Priešameri- į užtaisy.os galimų konfliktų bom- daugiau kaip į atgyve 

rubliais, gavėjai labai mažai ką 
gauna. Vertingi pinigai paverčia
mi praktiškai į nieką. 

Pinigus į Sovietų Sąjungą ligi 
šiol buvo galima siųsti per tuos 
bankus, kurie turėjo prekybinius 
ryšius su Maskvos banku. Buvo 

daugumos baisais. Anglija at
simetė nuo vieno pavargusio va
do ir pasirinko kitą mažiau pa
vargusį — Wilsoną, kuris y ra 
a tsargus ir Nors ir 

diį. Ir :ai sekėii daryti gana ilgai. 
Pavienių tautų grupės kūrė savo 
kompaktines gyvenvietes, statėsi 
savo šventyklas, bet politiniu 

žiūrima 
enusį, ne

reikalingą nepatogumą, kaip į 
?sugyoCjimą prisitaikyti, o to-

išrinktas labai menka balsų dau
guma, pa ta ikaudamas velšų ir 
škotų nacionalistams, atrodo, 
galės valdžioje išsilaikyti d a r 

kietiška laikysena visiems nusi-Įbos, vadinamos dabar jau labai 
bodo, atrodė pasenusi atominių! išgarsėjusio etninio sąjūdžio var-
raketų amžiuje. Žmonėms įky- iau . Gal tas žodis retkarčiais ir • km grupių traktavi 
rėjo kairiųjų ir dešinių ų tuščia j seniau buvo vartojamas, gal jis nuo Švelnios tolerancijos iki 
gražbylystė. Buvo tikimasi, kad i buvo žinomas ir aiškus tam tik- j iual 
Prancūzijos G'scardas ir Vokie- ruose sluoksniuose, tačiau dabar-
tijos Schmidta s pagerins Vaka-1 tiniu metu ta naujoji sąvoka jau 

• 

rų Europos santykius su JAV.[spėjo užvirti nemažą pragarą 
išsižadėdami tuščių kalbų apie j daugelyje kraštų, o kai kur ir iš 

kelerius metus . JAV vadovybės JAV dominavimą, joms patai- pagrindų pakeisti valdymosi tar
kavimą. Tikima, kad šaltesni, : mą. 
bet ramesni santykiai būsią nau- \ Kai mums, mažos tautos vai

kams, tautybės sąvoka visada bu
vo gana aiški, toli gražu taip 

buvo niekinami kaip blankios 
būtybės, patekusios j šešėlį to
kių herojiškų tradicijos vyrų. 
kaip Rooseveltas. Churchillis. 
De Gaullis. Adenaueris a r J. 
Kennedis, kurie nustatė naują 
valstybės vadovavimo pavyzd'. 
Pastarųjų metų katastrofų grės 
mėje vėl buvo stengiamasi rasti 
kokį būdą sustiprinti vadovavi
mo principą Vakarų šalyse, y-

krizė buvo skirt ingo pobūdžio, 
. tačiau ji turė jo tokių posėkų, 

Mūsų laikais daug kur v a l d e \ k m į m j t a k o j a k i t k r a š t v a d o _ dingesni. 
•r v s : d l ! £ n '• -•-" [":k"- - v y b e s . R. Nixono įpėdinis prez. Panašiai nusiteikęs ir P. T r u 

Fordas nelaikomas tur į s vadui j deau. Jis atėjo į valdžią ameri 
privalomų savumų, ir amerik :e- j kiečiams įsisąmoninus kanadie 
čiams t eks ieškoti jaunesnėje 
kar toje žymesnių gabumų ir di
desnio pa t rauklumo vado. 

Žvilgsnis j jaunesnius vadus 

Imant pavyzdžiu Giscardą ir 
kvla klausimas, a r jų Trudeau 

išrinkimas reiškia atsisakymą 
nuo "charizmos 

čių beaugančiu nacionalizmu 
P a t y s kanadiečiai jį vadina svei 

nebuvo kitur, kur sąmoningai ar 

chillio su jo pasenusiomis vizi
jomis ir blogu ūkininkavimu. 

ka pažiūra j JAV, kaip draugiš-1 Gen. de Gaullis buvo išmintin-
ką kaimyną, su kuriuo Kanada i gesnis, nes jis labiau vertino 
tur i daug bendrų, bet ir konku- į Prancūzijos laimėjimus, o ne jos 
mojančių interesų. Trudeau ba- j imperiją, tačiau tokia jo laiky-
ra priešamerikietiškai nusiteiku- J sena Prancūzijai ir Europai n u 
sius ir stengiasi kontroliuoti 

(įgimto pa- j st iprų kanadiečių polinkį reika-
Pusė i lautį Kanados gamtos turtų ap-

•perorganizuojama karo reika
lams, minėtų prekių užsakymus 
dar sunkiau išpildyti. Akivaizdo
je prekių trukumo nuo š. m. pra
džios panaikinta ir tokių užsaky
mų tvarka. Vadinasi, nebėra ga
limybės nupirkti saviesiems auto
mobilį ar kurią kitą kietą prekę. 

* 
Teko patirti, kad planuojama 

Sovietų gyventojas, kuris gaus iš dar labiau apsunkinti siuntmių 
Vakarų piniginę perlaidą, iš tiesų siuntimą. Ieškoma naujų būdų, 
gaus tiktai vieną dešimtąją dalį kaip būtų galima gauti Sovietų 
perlaidos tikrosios vertės. karo pramonei ir pasaulio užka-

* riavimui reikalingos svetimos va-
Siuntiniams, maisto produk- Hutos, šiam reikalui panaudojant 

tams, dovaninėms prekėms, vais- ^ I e m e c i « . ^ a r y b ę ir gerasir-
tams ir pinigams durys geležinė- d ^ u m ą ^ i a proga reikia_ pazy-
je uždangoje buvo atvertos po m e t t ' k l <*™nenais metais siun-
Stalino mirties Nikitos Chruščio- t i n i u P « n , f r u ? i r ™ k f Į i m u sąly-
vo laikais, 1956 metais. Tai bu- » * V I S d a u * I a u * ™ k l » a m o s I r 

pač Prancūzijoje, Vokietijoje i r . . . x , - -_, , *L J J - - i , į t rauklumo) kaip idealo 
Kanadoje. Nors dar nėra tinka- j Prancūzijos balsavo už aukščiau j saugojimo nuo amerikiečių ka-
mo pagrindo pasidžiaugti jų pa
siektais laimėjimais, bet galima 
tenkintis bent padrąsinančia ini
ciatyva. 

Pirmiausia reikia pažymėti, 
kad nė vienas tų vadų nebuvo 
milžiniškos daugumos pastaty
tas prie valdžios vairo. Giscar-
das tapo Prancūzijos prezidentu 
labaį mažos daugumos išrink
tas. H. Schmidtas tapo Vokieti-

sius sugebėjimus, už žmogų, ku
ris daugumoje atvejų vadovau
jasi protu ir kontroliuojama 
vaizduotę. sprendžiant sudė
tingas piliečių ir ta rp taut ines 
problemas. Kit d Prancūzijos pu
sė pasisakė ::?. Mitterandą. at
stovavusį lorir 
bes. Trudeau 
d:-<Marr.s ka:r' charizmatiniu sa-
vyoių vyras . patr-.uKhi 

pitalų užvaldymo. 
Pasit ikėjimai savimi 

A r Vakarų žmonės ieško sa
vimi pasitikinčių a r charizmati-
oin vadų? Jie nenori gerašir
džių, paprastų vadų. nes nėra 

op-, sparne verty- ^ raš i rd i škų . paprastų atsaky-
imponavo ka: ;a- mų į painias problemas. Anglai 

labai pasigenda gerų vadų, bet 
mažiausia Jie norėtų antro Chur-

žiausiai reikalinga. Netgi J. 
Kennedy. nepaisant visų jo pri
valumų, buvo padaręs didelių 
kla :dų. Beveik 40 metų valdžioje 
išsilaikęs Ispanijos gen. Franco 
sugebėjo sutvarkyti įs prigim 

mai nuo vietinės valdžios pažiū
rų. Karolis Marksas savo garsiuo-
siuose 19-to šimtmečio pranaša
vimuose gana nekantriai neigė 
tautybės svarbą, bandydamas į-
tikinti praeities nereikšmingumu 
ir pramatydamas ateinančių kar
tų kovas vien tik ekonominėje 
plotmėje. Kaip neskanu jam bū
tų burnoje dabar, skaitant apie 
airių kovas, apie baksų sukilimus, 
indų ir bengalų priešiškumus, 
Kanados prancūzų, Belgijos fla-
mų ir valonų. Kipro salos piliečių 
aistringas kovas. Net ir mažam-i 
Izraelyje žydai iš vakarų negali 
visiškai suvirškinti savo rytietiš
kų kraštų brolių. 

Kas gi tada yra tautybė? 

Žodynuose irgi nesutariama 
dėl etniškumo aptarimo. Pirmuo 
ju punktu gal reikėtų skai-

m I tyti nuomonę, klasifikuojančią 
. d pilieti paga kalbą, kultūrą, p a l 

ties maistingą tautą ir ją atve- F . . l K 6 * y K • 
rocius. Toks aptarimas butų ob-

J. 

vo suktas ir labai gerai apga!- išaiškinamos ne siuntėjų ir ne ga-
votas bolševikų planas išnaudoti vėjį . o Sovietų valstybės naudai, 
"kapitalistus", muitų ir kitokių T a i ^ kyla klausimas, ką siun 

• ; , 

mokėjimų pagalba čiulpiant už
sienio valiutą, taip labai reikalin
gą Sovietų iždui. 

Kadangi kapitalistinių kraštų 
darbininkai nėra linkę savo už
darbiu ir santaupomis paremti 
Sovietų ekonomiką, Sovietų va
deivos pasistengė paruošti reikia
mą masalą. Juo buvo sovietinėse 
respublikose gyvenantieji gimi
nės, draugai, artimieji, tautiečiai 
ar geri pažįstami. Konkrečiai ta
riant, buvo nuspręsta spekuliuo
ti giminių jausmais. 

Šis planas puikiai pasisekė. 
Dažnas užsienietis, turįs giminių 
Sovietų Sąjungoje, pasistengė pa
siųsti vienokių ar kitokių dovani-

tinių siuntėjai turėtų daryti. Ar ' 
sutikti su tuo. ką diktuoja Sovie
tai laisvųjų kraštų piliečiams, ar 
ieškoti kitų kelių jų sauvalei su
mažinti. 

Mums nėra visiškai aišku, ko- | 
dėl Amerika ir kiti kraštai suda
rinėja su Sovietais tokias klaikias 
sutartis ir leidžia Sovietų valdžiai 
besąlygiškai išnaudoti savo pilie
čius. Kodėl jau keliolika metų 
Sovietai lupikauja ir kodėl lais
vųjų kraštų piliečiai turi mokėti 
nuolatinę duoklę Maskvos cha
nams? Argi Vakarų kraštai gali 
steigti Rusijoje savo muitines ir 
panašia tvarka išnaudoti Sovietų 
piliečius? 

Reikia apgailėti, kad ir lietuvių 

dė į naująjį pramonini amžių. 
Nors jis turėjo daug priešų, bet 
nemaža ir gerbėjų, nes buvo va
das, kokio Ispanija niekada 
anksč'au nebuvo turėjusi. Da
bartiniu metu nei jaunas Ispa
nijos karalius, nei joks kitas jos 
valstybininkas nėra pasižymėję 
žymesniais sugebėjimais tvarky
ti labai sudėtingą krašto vidaus 
būklę. 

Vakarai nebegali daug 'au da
ryti klaidų ir apskaičiavimų a-
tominiame amžiuje, kai per pus
valandį pasaulis gali apvirsti 
aukštyn kojomis. Jam reikia ne 
kompnterių. o įžvalgių vadų, 
galinčių kontrotiuoti įvykius. 
J a m reikia vadų ir vyriausybių, 
suprantančių žmonių reikalus, 
reikia vadų. galinčių susidoroki 
su painiomis problernomish. Sa
koma, kad mūsų laikų kalba e-
santi apokaliptinė ir žmonės no
rėtų mesijinio pobūdžio atsaky
mų. Vadų stok a ir jų krizė di
džiojoje amerikiečių demokrati
joje sustiprino abejones, kad 
joks marus žmogus negal ; būti 
išganytoju. Netgi ir komunsti-
nėse šalyse vyksta polinkis 
t raukt is nuo asmenybės kulto. 
Vakaruose matome nepaisymą. 
kai savo vadų apjuodinimas ve
da į ciniškumą ir at idaro kelią 

jeKtyvus, visiška] nepriklausant:s 
nuo individo apsisprendimo. T a 
čiau ta teorija turi daug pavojin
gų skylių, kad ir pavyzdžiu pa
ėmus Angliją, Škotiją, Airiją. 

Antrasis, subjektyvus, aptari
mas, — gal visiškai naujas t a m 
tikra prasme, — yra tautiškasis 
išdidumas. Patinka mums ar ne, 
bet į cia ar į kitus kraštus {emi
gravusiems :agarbą visgi reikia 
atiduoti juodajai ra-ei, nes iš tik
rųjų viso šito etniško subruzdi
mo jėga ir įgavo savo svorį tik ta
da, kai visa mase pajudėjo Ame
rikos juodieji, pakeitę savo seną
ją galvoseną apie save — kas jie 
yra ir kuo jie skaitomi — iš šio 
nuo jų nepriklausančio fakto pri
ėmimo į visiškai savistovų etni
nio išdidumo jausmą. Tik jų ne
kantrumo pasėkoje pajudėjo A-
merikos meksikiečiai, paskui o-
rientalai, o dabar ir mes visi. Pa
jutome, kad individualaus apsis
prendimo išlik'.: savimi nepakan
ka, kad turime pajudėti visi drau
ge, kaip glaudi grupė. 

Bet jeigu kalba, kultūra ir pap
ročiai nėra pagrindinis tautil* -
mo apsisprendimo variklis, kas 
jis yra dabartinėse kovose? At^r-
kymą gana lengvai galima rar.i 
dabarties Amerikos pasimetusio-

Detantes sutartyje numatytos laisvės yra Vakarams skirta eksportinė prekė, ji jokiu būdu netaikoma kalė j demogogams ar veda į pasidavi-
jiminei Sovietų sistemai. Pieš. J. Kiburo 1 mą besieliams valdytojams. (.Nukelta į 5 pusi.) 

* . 

nių prekių savo artimiesiems. 
Ypač šioje srityje buvo labai ak- institucijos, kurios sakosi turin-
tyvūs lietuviai. Per beveik 20 me- oios gerus ryšius su Amerikos vai
tų jie pasiuntė į Lietuvą tūkstan- džios viršūnėmis ir nuolat pabrė-
čius siuntmių, sumokėjo dauge- žia detentės naudą, "registruo-
lį milijonų dolerių už siunčiamas jančios" detentės pažeidimus iš 
prekes ir beveik antra tiek mui- Sovietų pusės, neužstoja išnaudo
to ir kitokių mokesčių Sovietų iž- jamų tautiečių ir nieko nedaro, 
dui kad būtų apribotas Maskvos įves-

Daugelyje vakarų kraštų išdy- tas lupikavimas Amerikos gyven-
go siuntinių persiuntimo konto- ' tojams išnaudota, 
ros, nes tiktai per jas buvo gali- Atrodo, kad laikas atėjo ką 
ma siuntinius siųsti. Visame kul- nors šiuo reikalu daryti. Jei šiuo 
tūriniame pasaulyje veikianti do- reikalu mūsų detentės mylėtojai 
vanų siuntimo tvarka eilinėmis ir kraštas, kurio gyventojai bei 
pašto siuntomis buvo sugriauta ta piliečiai esame, nieko nedarytų, 
prasme, kad tiesioginiu būdu (per siuntinių siuntėjams liktų 'k vie-
paštaj siuntinių siuntėjas nebe- nintelis kelias — sustabdyt, siun-
galėdavo siusti* n e s Sovietuose tinių siuntimą. b. kv 

PARDUOS AUKSO BUBLIUS 7.74 gr ir kainuos 36,5 dolerių. 
Ypač kolekcionieriai numizma-

• 

• 

• 

tai galėa tuomi pasinaudoti. Tai Pagal Šveicarijos ekspertų 
pranešimą. Sovietų Sąjunga par
duos netrukus Vakarams vieną P i r m a s kar tas , kad Sov. Sąjun-
milijoną auksinių 10 rublių mo- Į goję kalami auksiniai pinigai, 
netų. Kiekviena moneta sveria į ( t ) 

TRYS TARPSNIAI 
JONAS JANKAUSKAS 
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— Cia jau turiu pagrindo užsigauti, — pada rė 

rimtą miną Povilas. 
— Tu gi ne bernelis, o mano gerasis vyrelis, t a i 

ko širsti. 
— O jeigu aš ne tave. o Janiną būčiau įsimylėjęs? 
— Būčiau palinkėjusi judviem laimės. 
— Ir nebūtum pavyde jusi? 
— Nežinau... gal... Bet taip neatsitiko, tai never ta 

apie tai ir kalbėti. O dabar renkimės ir einam į Jan inos 
su Kaziu sužieduotuves, — užbaigė Gražina. 

Kai Gražina su Povilu atėjo, dr. Lukošiūną rado 
tik ką atvažiavusį, šiandien j is buvo rūpest ingai iš
sipuošęs: tamsiai rusva eilute, pasirišęs gražų kakla
raištį, plaukai dailiai sušukuoti. Janina irgi švytėjo 
nauja pagal paskutinę madą pasiūta gelsva, kiek su 
auksiniu atspalviu, suknele. Prie krūtinės prisisegusi 
raudoną rožę. Tokių pat rožių puokštė. įmerkta j vazą, 
stovėjo ant stalo. Tur būt. dr. Lukošiūno dovana. Sta
las buvo parengtas keturiem. 

Pasisveikinus ir pasikeitus keliais sakiniais, abi 
moterys nuėjo į virtuvę ruoštis. Vyrai liko k a m b a r y 
vieni du. Seni draugai, tai žodžių ieškoti nereikėjo, 
kalba mezgėsi greit. 

Po kurio laiko moterys grįžo su kars ta i s pat ie
kalais ir visi susėdo prie stalo. Gražina. ? i lg terė jusi 
į vyrą, reikšmingai nusišypsojo, leisdama jam supran
ti, kad. pranašaudama apie sužieduotuves, ji buvo tei

si. Atrodo, virtuvėj besiruošiant. Janina savo paslaptį kėdama. 
draugei jau buvo atidengusi. 

Baigus pietus. Jan ina surinkusi nuo stalo indus 
išėjo j virtuvę, o paskui ją išskubėjo ir dr. Lukošiū-

Sveikindama jaunuosius ir pareikšdama savo lin
kėjimus, dr . Lukošiūnui ji priminė: 

— Išvažiuojant jums į Clevelandą nujaučiau, kad 
nas. Kai abu grįžo, Jan ina nešė ant padėklo taures , o j kas nors čia jus traukia. Neapsirikau. Ir džiaugiuosi, 
dr. Lukošiūnas ant ledų šampaną. Pripildęs taures , kad suradote savęs vertą gyvenimo draugę. 
dr. Lukošiūnas paskelbė apie sužieduotuves. Dr. Lukošiūnas, supažindindamas Vilmą su Jani -

Pirmoji šokosi sveikinti Gražina, išbučiuodama na. paaiškino: 
savo draugę ir abu apiberdama nuoširdžiais linkėji- — T a t a pati mergaitė, kurios pastangomis, kaip 
mais. Sveikino ir Povilas Janiną ir savo bičiulį dr. esu pasakojęs, gavau Amerikoje pirmąjį darbą. 
Lukošiūną, abiem linkėdamas laimės. Visų nuotaika bu- _ Neminėkite, daktare, tos mano nelemtos reko

mendacijos. Bet jūs pa t s buvote kaltas, kad nesisa-
kėte, kas esate. 

— Jei būčiau pasakęs, nebūčiau gavęs darbo. — 
juokdamasis pasakė dr. Lukošiūnas. Ir pašaukęs vie-

vo pakili. Daug ir ilgai kalbėjosi ir džiaugėsi jauno
sios poros laime. 

Vestuves sutarė kelti greit ir nustatė jų datą. 

Prieš pačias vestuves dr. Lukošiūnas gavo iš eg
zaminų komisijos pranešimą, kad egzaminus vra iš- n ą 8 a v o P a ž i s t a m 3 vaikiną supažindino su Vilma, pra 
laikęs. Abiem su Janina buvo daug džiaugsmo. Metru- š > * d a m a a neleisti jai nuobodžiauti, 
kus susi tarė su viena ligonine ginekologijos specialy-| J v e s t u v e s buvo pakviesti ir Džimis su Stella, su 
bei įsigyti. Darbą pradės tik po vestuvių, kai grįš ~iš' k u r i a J a n i n a *» d a r susirašinėdavo. Paskutiniai Stel-
medaus mėnesio kelionės. į Į ° 8 l a i š k a * jau nebuvo tokie entuziastiški kaip seniau 

Į dr. Lukošiūno ir Janinos Nikaitės vestuves s u - j i r n e t k i e k m i S l o t i - Dabar Stella. dėkodama už kvie-
sirinko nemažiau svečių kaip į Povilo su Gražina. Da- t l . m ą ' a t s i P r a * - k a d vestuvėse negalės dalyvauti, nes 
lyvavo ir visas Dainų ansamblis. Juk ir Janina buvo i $ U k k a gr i 2" 3 1 iS ligoninės su naujagime dukra. Sū-
aktyvi ansamblio narė. Taip pat dr. Lukošiūno glo- nų J a u t u r ė J ° gimusį prieš dvejus metus. Atsiuntė 
bėjai ir Mr. Williams šeima. Janinos pusbrolis Rim
kus vedė ją prie altoriaus, o Agutė su vienu lietuviu 
studentu, su kuriuo, atrodo, jau brendo nauja lietuviš
ka pora. buvo pirmieji palydovai. 

Vilma, pirmą kartą patekusi į lietuviškas vestuves, 
iš pradžių kiek varžėsi, bet greitai įsijungė į bendrą 
nuotaiką, nes beveik visi, su kuo susipažino, nors 
anglų kalbą mokėjo silpnai, gerai kalbėjo vokiečių kal
ba. J i turėjo progos pasidžiaugti savo Hvg kalbą, mo- j 

savo šeimos sveikinimą ir vestuvinę dovaną — lėktu
vų bilietus į Los Angeles ir atgal. Kvietė būtinai at
vykti į Kaliforniją medaus mėnesiui ir pas juos apsi
stoti visam laikui. Be to prašė pabūti jų naujagimės 
dukros krikšto tėvais. 

Pasiūlymas ir kvietimas buvo viliojantys. Jauna
vedžiai 8tisigundė pasinaudoti jais. Vestuvių puotai 
užsibaigus, jie ir išskrido į Kaliforniją. 

(Bua daugiau) 



DRAUGAS,. pinaa4JeiiLi, ,297d m, čypsią m£n. 5 d. Kita kryptimi einant, miško j stovyklas, kurios laikymui "Dot i i 
apsuptas ežerėlis, kuriame sto-jfor peoHt'\ yra subsidijuojamos j | 
vyklautojai popietėm maudosi ir į ir pigių pigiausios tokios, kad 
mokosi plaukti. Šiemet juos mo-į jomis galerų pas :naud^: ' ir neturj 
kė amerikietiško Raudonojo kry
žiaus plaukimo mokytoja (lietu
vaitė, žinoma). Ir vaikai, kurie 
išlaikė reikiamus egzaminus, vė
liau paštu ga\o pažymėjime iš 
amerikietiŠkojo Raudonojo kry
žiaus. O dar kita kryptim einant, 
miškas ir miškas, didžiulės pie
vos ir vėl miškas. Ten einama iš
kylauti, laužus kuru (yi^ada su 

lingosios šeimos. Tokioj "dienos | 
storyi vaikai st s vklauja | 
nuo 9 vai iki 4val. popiet ir savo 
pietus atsineša. Stovyklai atkren 
ta maisto išlaidos, virtuvės 
dos (indams plauti įrengkfi 
karštas vanduo, gazas). virtuvės jj 
personalo samdymai. Atkrenta, 
žinoma, ir išlaidos, susijusios su 
vaikų pemakvydinini;.;, elektra, 

A. t A. JONUI RASUVICIU! Lietuvoj 
m i r u s , 

jo sūnui LEONUI RASLAVIČIŪI ir jo seimai reiškia 
nuoširdžią užuojautą. 

JAV LB Švietimo Taryba 

ie — ao^į, — 
ai apdraudę a*M 
billo IMU 

FRA N K Z A P O L I S 
S2oS& ttesi S5tU StrueC 

Tet. GA 4-SB.V4 

• 

mintinga priežiūra) arba ap-i vanduo, jau neskaita :. 

Dr. Elona Vaišrrienė su savo jaunimu Neringos stovykloje 

NERINGA n i L 

ELONA VAIŠNIENĖ 

Rudenį į Vermonto valstiją iš 
visur važiuoja žmonės gamtos 

puošnumo pažiūrėti. Bet lietu
viai į Vermontą važiuoja vasarą 
— vaikus veža į Neringos sto
vyklą. 

Iš šiemet Neringos stovykloj 
stovyklavo pora šimtų vaikų. Su 
jais dirbo jaunuoliai, kurių pa
vardės dabar spaudoj —tai jie 
atstovaus savo miestams Jauni
mo kongrese, tai jie siunčiami į 
Pietų Ameriką talkininkaut kon
gresą ruošiant, tai jie reiškiasi 
šiaip lietuviškam gyvenime. 

Kaip tie šimtai vaikų, būriai 
išskirtinų jaunuolių ten Neringoj 
stovyklauja? Ir iš viso, kas tai 
per vieta, kokia ten programa, 
kaip parenkami vadovai, kokia 
nauda stovyklaujantiems iš tos 
stovyklos lietuviškumo prasme? 
Mūsų visuomenė apie Neringą 
mažokai težino. 

Ne t tėvai, kurių vaikai stovyk
lauja, lieka be atsakymų i šiuos 
klausimus (žinau, nes ir mano 
vaikai ten stovyklauja). O tėvai, 
kurie gyvena labai toli nuo Ame
rikos rytinio pakraščio ir norėtų 
turėti kiek daugiau žinių apie 
stovyklą, prieš siųsdami vaikus į 
tolimą kelionę, visai neturi tikro
jo vizdo. 

Išskyrus trijų stovyklautojų vie 
ną aprašymą Drauge ir vienos 
močiutės įspūdžius, apsilankius 
Neringoj, mūsų spaudoj šiemet 
apie Neringą nebuvo žinių. T a d 
mielai pasidalinsiu savo užrašais, 
darytais vasarą. Teko Neringoj 
praleisti dvi stovyklavimo savai
tes. 

K šeimos senų 
nu, apie kurias stovykloj yra 

susikūlęs jau visas ciklas padavi
mų. 

Pačiam stovyklos rajone yra 
dar seselių namelis su pirmosios 
pagalbos spintele, visokiais reik
menimis ir atsakymais į visus 
klausimus. Yra ir kapeliono na
melis bei mažytė koplytėlė, ypač 
pamėgt* vadovų. Ne kartą, su-
migdę stovyklautojus, jon susi
renka vadovai ir susėdę ant 
žemės susitelkia Mišių aukoj. 

kurie stovykloj turi būti 
timis. 

(Bus daugiau1* 

Per vasarą keturios 

Per vasarą Neringoj vyksta ke
turios skirtingos stovyklos. Trys 
iš jų yra vadovaujamos Putna-
mo seselių, o ketvirtoji būna daž
niausiai rengiama ir pravedama 
ateitininkų. 

Ketvirtoji stovykla skiriasi nuo 
pirmųjų trijų tuo, kad jos orga
nizavimas yra tam tikra prasme 
vienkartinis —kasmet keičiasi 
organizatoriai, programos suda
rytojai. 

Putnamo seselių vedamos sto
vyklos yra visai kas kita. N u o 
stovyklavietės įsigijimo 1969 me
tais Neringos stovykloms vado
vauja tas pats asmuo — ses. Igne. 
T a d Putnamo seselių pravedamos 
stovyklos turi tęstinumą progra
moj , vadovų parinkime. Jos nebe 
atsitiktinis reiškinys, bet pasikar
tojantis. Jau galima vertinti pa
sirinktą kryptį, galima pasiūlyti 
patobulinimų, galima žiūrėti į 
šias stovyklas, kaip į mūsų išei-
viško lietuviško visuomeninio 
gyvenimo labai svarbią dalį. 
gal net reiktų daugiau dėmesio 
skirti šioms stovykloms. 

Stovyklavietė 

Apie pačią stovyklavietę gali
ma pasakyti ten nebuvusiems (o 
ir buvusiems, kuriems svetimųjų 
įvertininimas daugiau reiškia), 
kad ji yra aukšto lygio. Šiemet į 
Neringą kreipėsi "Eyperiment for 
International U v i n g " su prašy
m u išnuomuoti Neringą rudenė-
j&n., kada visos lietuviško* sto

vyklos jau yra užsibaigusios. "Ex-
periment for International li
v i n g " yra apie 40 metų besitę
siantis, tarptautinio pripažinimo 
susilaukęs projektas supažindin
ti Amerikos studentiją su viso
kiomis šalimis, o svetimtaučius 
studentus supažindinti su Ameri
ka. Ši organizacija, kurios cent
ras yra irgi Vermonte kurios ry
šiai siekia visokius kraštus, no
rėtų Neringoj pravesti kelių sa
kaičių kursus. 

Ar Neringos vadovybė stovyk-
<a nuomos ar ne, dar neaišku, ta 
^^u tai nemažas įvertinimas. 

"Neringos stovyklavietė yra 
niškų apsuptas namelių mieste-
i s . Kiekvienam namely* gyvena 
[Q stovyklautojų ir vadovas. Na-
neliuose yra prausyklos ir pato
gumai. Dušai ir skalbimo maši
nos bei džiovintuvai atskiram 
namely. (Tarp kitko, tėvai turė
tų atsiminti, kad vaikams priei
namos skalbimo mašinos ir džio
vintuvai. Nors stovyklos vadovy
bė kasmet prašo, kad tėvai ne-
pripakuotų vaikam nereikalingai 
daug rūbų, kasmet vis ta pati 
bėda! Kai mama supakuoja rū
bu gausybę, ta gausybė klusniai 
telpa lagamine, bet kai dukra i-
ma iš to lagamino traukti —nie
kas atgal taip talpiai nebelenda 
ir rūbai auga krūvom ant grin
dų, mėtosi, ardo tvarką ir vado
vų kantrybę. (Jei tėvai jaudinasi, 
kad dukra ar sūnus nemokės skal 
bimo mašinomis ir džiovintu
vais naudotis, tegu nesijaudina. 
Kam reikia pagalbos jos susilau
k ia ) . 

Visa stovyklavietė yra akim 
užmetama. Valgykla —kalniuku 
žemyn per pievą. Prie valgyklos 
yra salė su pianinu, su scena, su 
židiniu. Ten vyksta vaidinimai, 
ta lentų vakarai, laužai, kai lau
ke lyja. Sporto aikštės irgi čia 
pat . Kadangi dabar jau įtaisytos 
lauko teniso aikštės, tai stovyk
lautojai ir stovyklautojos kvie
čiami atsivežti raketes. Šiemet 
buvo teniso pamokos turintiems 
savo raketes. Yra krepšinio, kvad
rato aikštės, tinkliniui tinklas, y-
ra ir stalo teniso stalas "paviljo-
ne" . T a s paviljonas —tai puiki 
pastogė. Ten ir tvankiausią dieną 
vėjelis pučia, lyjant ten galima 
Šokių mokytis, po pietų ten ati
daroma saldumynų, atviruku 
krautuvėlė. 

Kiek kainuoja? 

Neringoj stovyklauti šiemet ir 
jau visą eilę metų kainavo 40 dol 
į savaitę. Jeigu iš tos pačios šei
mos stovyklauja du vaikai, antra 
visi moka 35 dol., o jeigu trys ar 
daugiau, tai mokestis nukrinta 
iki 30 dol. Tačiau, jeigu bet ku
riai šeimai ir šia kaina stovykla 
būtų neprieinama, visuomet ga
lima su vadovybe pasikalbėjus 
rasti išeitį. 

"Vadovybė" yra Nekalto Prasi
dėjimo seserys, "Putnamo sese
lės", kurios laiko, kad šiomis jau 
nimo stovyklomis prisideda prie 
lietuviško darbo, prie lietuviško 
jaunimo auklėjimo, kad jos tal
kina tėvams. Užtat joms svar-1 
biausia, kad visi norintieji galėtų| 
stovyklauti. 

Mes, visuomenė, net ir nepa-l 
stebim, kiek Ši vienuolija priside 
da prie lietuviško auklėjimo, 
kiek finansiškai padeda tėvams, 
tokia žema kaina pateikdama 
tokios kokybės stovyklas. 

Sustokim prie šio finansinio 
klausimo, —jis svarbus. Esu gir
dėjus priekaištų, "kodėl stovyk
loj nėra to..." ''kodėl vaikam ne
parūpina kito..." Potekstėj jau
čiasi užmetimas —matai, mo
kestį tai ima, o vaikai steiko ne
gauna vakarienei. 

Nežinau, kaip kitur, bet Con-
neetieut vien 'dienos stovykla" 
(day camp) kainuoja tiek, kiek 
pilna stovykla Neringoj. Ir tai 
kalbu apie YMCA ruošiamas 

— Dievas t a u padovanojo ; 
šiandien 86.400 sekundžių, 
panaudojai ben t vieną iš ių iš- j 
ta r t i : "Ačiū T a u ? " 

William A. Ward 

— Sių dienų tragedija yra ne 
tiek nedorų žmonių triukšmavi-
mas, kiek dorų žmonių tylėji
mas. J . D. Ha r kilis 

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

A-fA. 
KAZIMIERUI DEVEIKIUI mirus, 

jo žmoną ONA, dukteris FLORENCE PAUL ir LORET-
TA KONBMANN, sūnų EDWARD DEVEIKI, jų šeimas 
bei ki tus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu liūdi
me. 

Chicagos BALF'o Apskrities Valdyba 

ir Cicero BALF'o Skyrius 

MuutuiuiiiiiinauiiiuiiiiiutuiuiiittHiitt 
J.vku-iij £»r««£iv ptvtC-rir n inm», moto . 

dKlai. Šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTIPTKATA1 IK ACTOMC3IIJAI 

|! OOSMOS P A B C £ L & E X F R E S 8 
SIUNTINIAI į LIETUVA 

2M>1 VC. 6»th Sc Cbtcago. IU.60S2SI 
zZ^S So. H*teuxl CbkAgu, OX 6USOS. 

TeL WA 6-27*3, 3M-SSM. 
V. Valamtama 

liiiimimiiiiiiitiiiiiiiuiuiiiuiiiiuuiimfi 

UIUIIIIHIIItMIlHiitlIHIHIlMIlIlilHHIUHK 
BCTTJ NUOMAVIMAS 

Namo. pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas 

Draudimai — Inoome Tax 
Notariata* — Vertimai 

BELL REALTY 
I. B A C E V I Č I U S 

6455 & Kedzfe Ave, — 7J&-228S 
«HtHIIMIUilllUUIttllllUlllllMUiUIIIIUIUI 

Perskai tę "Drangą" , duoki te 

j} kit iems pas iska i ty t i . 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E I IŠNUOMOJAMA — FOK BENT 

(fipl. 
- Paruošė — 
teis. Pranas Salas 

rtstameital su legaiiškomis 
formomis bei afidavitais 

jau gaunami. 
Tai nauja pagerinta laida 
Cla auosekliai aptariamas testą 

mentų reikalingumas ir jų galit 
bei nurodoma jų forma ir paduoda 
ui pavyzdžiai ns tik pagal JAV 
veikiančius Įstatymus bet r Vokie 
tijoje, Anglosaksų pasaulyje be' 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Gasaama "DBAUGE" 

Šalna n Legallskomls Formomi* 
(3JO; be tų formų $3.00. 
ullnole gyventojai prašomi pridėt 

5 proc mokesčia-ne 
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"LIETUVOS ATSIMINIMAI' 
Radijo Valanda jau SO nietn tarnauja 
New Jersey, New York. ir Connecū-
eut lietuviams! Kaa šeštadienį, nuo 
4 iltį 5 vai. p. p., 55 WEVD Stoties 

New 
me«. 

Yorke (1330 
FM). 

kil., AM Ir 97.9 

W00D DALE—N£W H0MES 
OPEN FOR ES'SPECTION 

Located in a new wooded section. 
For additional information call: 

J. C. BLTLDEBS 
TeL — 7660428 

P R O G A D A B A R 
Bungakro gražuolis. Švarus mūras. 

Dideli kambariai. 2 auto garažas. 
Marąuette Pko. centre. $22,960 

6 kamb. 12 meto modernas mūras, 
be to, jrencta virtuvo ir kambarys 
beismente. Naujas garažas. Arti par
ko ir alifornia Ave. Greit galit* už
imti. $29,900. 

Modernus 4 bota mūras. 2 auto 
mūro garažas. Atskiri nauji Šildymai. 
Centr. air conditioning. Arti Marta 
Hign. $45.000. 

S bota mūras. Naujas gasu šildy
mas. Nauja elektra. Alumin. langai 

I $15,000 pajamų metams. Arti mūsj 
j $71,700. 

Modernus 2 aukštu namas. 2 auto 
mūr. garažas. "Radiant" šildymas. 
Puiki apyl. Marquette Pke. Vertas 
daugiau bet gavom už $38,800. 

2 butu modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami graži 
gatv« Marąuette Pke. $36,600. 

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

Direio. — Dr. Jokūbas J. Strikas 
Mountainslde, >. J. 07092 
TeL 232-5565 (oode 201 j 

Kviečiame taip pat klausytis — 
Lietuviukų kultūrinių valandų angių 
kalba, 18 Seton Hali Universiteto 
radijo stoties: (New Jersey WSOU 
(89.5 meg. FM) Pirmad., 7:80-8:80 
v. v. (Vadovauja pro?. J. gtukas). 

oooooooooooooooooooooooooo 

FLAT FOR RENT 
Large 5 room, 2 bedrooms, 2nd fl. 
apartment with enclosed porch; 
ąuiet adults or middle age or over. 
$190.00 per month. Vicinity of 65th 
and Talman. Tel. — 776-1062. 

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

MARIJA NOKK1K1ENB 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rMlee 
prekes. Maistas 13 Europos sandelių. 
2«es w. e»tb st., cbicago m. eoe^s 

TEL. — WA 5-2787 

aooo<>ooo<>oo<x>oooooooo<>oooo 
M. A. Š I M K U S 

REAL ESTATE NOTARY PCBL1C 
l.NCK»IE TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 
TalD pat daromi VERTTMAL 

GIMINIU ISKVLETIMAJ, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI tr 

kitoki blankai 
oooooooooooooooooooooooooo-

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
HEATING OONTRACTOR 

įrengiu miestą ir užmiesty naujos 
Ir perstatau senus visų rūšių namo 
apšildymui pečius, air conditioning 
Ir vandens boilertua Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai. 

DOMAS CTJRAtrSKAS 
4444 So. W<**tern Ave. 

Cbtcago. TU. AOftOS 
Tel. VI 7-»447. 

O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau sern* 'r ' ledu naujus pe

čius. Pigiai fcv.a'.au taipgi aJyrliuus 
h- perdirbu dFl d'5jn. Jdėda vandens 
Bildytnvua. Kreiptis — 

A BAVYS — 447-8806 

VYBAI ffi MOTEBYS 

AUTO DEUVERY 
800 PEOPLE NEEDED!!! 

APPLY NOW 
Start after Christmas. Deliver Chica-

go telephone books in your neighbor-
hood. Full or part time. 

Take home $100 to $200 or 
more per week 
CaU 842-4415 

Mos. thrn Fri . 9 AM to 4 PM 
Work froir -'our home. Our trucks 

deliver the books to your garage or 
basement. 

You mušt be 18 or over, have an 
insured auto and be available at least 
5 daylight hours per day, have garage 
or basement and live in Chicago. 

R. H. DONNELLEY 
CORP. 

An Equal Opp'ty Employer M / F 

AŠTUONERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

ADOMAS ZABUKAS 
^ Jau suėjo aštuoneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mušu tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1968 m., sausio 
7 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti-
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sausio 7 d. 8:30 vai. 
ryto šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Adomo Zabuko sielą, 

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnūs, žentas, marti ir anūkai. 

3 butai ir biznio patalpa. 50 p. i 
sklypas. Brigbton Pke. Mur. namą*, '• •< 
nebraogus. Keikia skubiai parduoti 

5 butai po 5 kamb. Mūrinis — me
dinis. $l , lu0 pajamų t mSn. Prašo 
$50,000. Marquette Pks. 

10 butu mūrinis. Nauji įrengimai 
j Labai geros pajamos. Savininko pa-
> skola. Labai geras namas. Reikia 
! skubiai parduoti. 
į š I M A I T I S , REALTY 
! 2951 W. 83rd St., 436-7878 

3000000000000000000000000C 
V A L O M E 

KILIMUS III BALDUS 
Plauname Ir •vaškuojame 

visų rasių grindis. 
BTT.VYS — TeL K* 7-5168 

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

OOOOOOOOOO^OOOOOOOOTWV<-K>000 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitas kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Arc*er Ave> 
CMrago, BL 606S2, teL 927-5986 
oooooooooooooooooooooooooc 

HELP WAXTED — MOTEBYS 

miškas Stovyklą vapantis 
pi lnas stovyklai priklausančių į-
domybių .Stovi dviaukštis "me
no namelis", kur atliekami dar
beliai. T e n pilna visokių įrankių, 
pvz. degintuvų, piaustymo pei
liukų, visokio kietumo medžio, 
sukrautas aukuras. Prie to auku-
jus pačių stovyklautojų akme
nims išdėliotu takeliu, ant sta
taus kalnelio is" didelių akmenų 
s u k r a u t a s aukuras. Prie to aukų 
ro vyksta visokio vaidinimai. Ki
toj stovyklavietės pusėj jau k 
čioniškas aukuras — altorius 
Mišioms stovi ant baltų beržų 
pastatytas altorius, suoleliai ant 
baltų berželių kelmelių. Mišioms 
vyfcstant, saule per medžių šakas 
besimeldžiančius apšviečia gra
žiau negu bet koks vitražas. 

A. t A. JONUI RASLAVIČiUI 
Lietuvoje mirus, sūnui LEONUI su šeima ir giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Kun. Alfonsas Petrai t is 
Antanas ir Olga Skirpstūnai 
Algimantas ir Nijolė Skirpstūnai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 

ĮP 1 l» | | I^ ĮH| l l | l | ^ ^ , I 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDUOSIT -

NU0M0SIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer Ave., 254-5551 
Lemonte, ĮSoth & Archer Ave. 

TeL — 257-5861 

D R A P E R Y S H 0 P 
0 P E R A T 0 R 

Full Time — Experieiiced. 
Lawrence & Cumberlaaid 

Tel. — 456-0825 
H 0 U S E K E E P E R 

English speaking. Day work. Mon. 
tfarough Fri. 8:30 a.m. — 4 p.m. No 
washing. Some ironir.g. 20. .00 per day. 
References reąuired. River Fore^. 
Call Miss Jone 263-eSDO. — Between 
9 a.m. St 4. p.m. 

D C M E S 1 O 1 

A. t A. JONUI RASLAVIČIUI Lietuvoj mirus, 
sūnui LEONUI, mielam mūsų kolegai, seimai ir ar
timiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

Prekybos Instituto Bičiuliai 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

AR REIKIA VETTINIŲ 
KORTELIŲ? 

Vizitinių korteliu naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreikitės į "Draugo" administra
ciją visais panašiais reikalais. Bū
site patenkinti kiekvieną kartą. 
'lllllllllllllllimilllllllUlllimilIflIlIlMIlUI 

oooooooooooooooooooooooooc 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkraustn baldas ir ki
tas daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraoda. 

TELEF. — WA 5-8663 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

DOVANOS Iš "DRAUGO" 
Dovanų rinkinys "Draugo" admi

nistracijoje kas savaitę d deja. Dabai 
galima gauti dovanų giminėms ir pa
žįstamiems visokioms progoms. 

i . Budrys atvežė gražiai papuoštų 
lietuviukų lėlių, J. Vizgirda ir L. Mon
trimas atsiuntė rankdarbių, Z. Dapkie
nė paliko raienl keramikos darbų. 

Atvykite 1 "Draugą", 4545 W. S St 
Cofcago, m. HCB. 
lllllllHIHIIIIMIimitllHlIflIlIlIlIlIlIfflIlU 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos Ir paprastos 

Radiją* 
Stereo b? oro vėsintuvai 

Pardavimas tr taisymas 
M I G L I N A S TV 

SS46 W. 69th S t — TeL 776-1486 
luiiiHiiiiiimiiiimiiiiiiHiMiiiiiiiiiHiiim 

HELP WANTED — VYBAI 

JAMT0R — MAINTENANGE 
Mušt be experienced and speak 

and understand English. Good 
working conditioans and benefits. 

EYPHO - MED. EVC. 
Tel. — 342-6170 

REIKALINGAS 

D Ž E N I T 0 R I B S 
mažoj kolegijoj prie Chicagos Univer
siteto. Bendras valymas ir namo prie
žiūra. 

Skambint 643 4411 

IKATMČHINIŠT 
ENGINE LATHE AND MTLL 

EXPEP.IEXCE 
Mušt be able to speak, read and 

write English. 

Johnston Pump Co. 
Lombard, Illinois 
Phone — 629-3345 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

rie gkelbiaaj efear. "Drauge". 

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

Apdraustas perkranstvrnas 
Įvairių atstumi) 

823 WEST 84th PLACE 
TeL — FRootier 6>1882 

į tiiliiiiimilfiiiiiiiiHniiiiiiiirifMiiiiinfffirr 
Apsimoka skelbtis DPvAUGS 

aes jta plačiauaiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai* 
ooa vi»em« pri«ina«noa 
aillllllllIMIlllllllllllllllllllUIlllllltillllMI 

Remki te t u o s bizniertHS, lwi-

rie skelbiasi "Drauge" . 
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Auksinio kunigystės jubiliejaus, kurį pr. metų gruodžio 27 d. minėjo kun. J. Maėiulionis. MIC. būrelis gimi
nių ir artimųjų po šv. Mišių prie tėvų marijonų koplyčios. Priekyje provinciolas kun. J. Dambraauskas, ju 
biliazas kan. J. Maėiulionis ir vienuolyno vyresnysis kun. V. Rimšelis. Nuotr. V. Noreikos 

! u: i n urnų. -kas negalvo
ja, kad lėktuvu v; iblmas, įkaitų 
K l imas nekrito žmogaus mirtis, 
kaip priemark' pagars;nti 
<k"isuda, yra vienintelis būdas 

.i savo tau ią viešu
mai. Tačiau Anglija ir Amerika, 
sie abstrakčių politinių idėjų gar-

pakankamai il-
\ i si žmonis yra 

š Todėl čia ir lauktina di-
džiaufihl etninio konfliktų, nes 

revoliucijoje klasių kovas 
.tkt a i pale ei :ė tautinių gru

pių kovos už ra lygybę, kurią jų 
gražioji konstitucija žadėjo. 

binimo krašta:, 
jai kartojo, k ,: 

KĄ VADINTI TAUTYBE 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

merkiant akis prieš užsieninę. 
Didžiu balsu — atrodo, lyg tai 
buvo tik vakar — buvo pareikš
ta Civilinių teisiu 1964 metu ak
te, kad "rasė, spalva, religija ir 
tautinė kilmė yra galutinai panai 
kinama piliečių klasifikacijoje. 
(Tai "vieno bendro pasaulio" at
garsiai). Ir štai čia pat apsivertus 
aukštyn kojom įvedamos kvotos, 
kuriuose nieko ir nėra svarbiau 
už rasę, spalivą ir tautinę kilmę. 
Viena ranka yra prievarta mai
šomos piliečių gyvenvietės, kita 
ranka dalinami darbai ir privile
gijos tik pagal rasę ir kilmę. 

Kodėl tautinės mažumos pra
dėjo taip spausti valdžią savo 

naudai? Dėl kultūrinių gėrybių, 
dėl spaudos ir asmens laisvės? 
Deja, ne, — dėl ekonominių prie
žasčių, nors ir ne visai taip, kaip 
planavo ir svajojo Marksas.Pasi-
rodė, kad visi svajojame apie lais
vę ir lygybę, apie progą išsities
ti -visu ūgiu. Kai kuriems tas ge
riau pavyksta suamerikonėjant, 
kai kuriems prisilaikant savo gru
pės, jau gerokai prieš Marksą po
litiniuose sluoksniuose buvo tiki
ma nuosavybės sąvoką esant visų 
blogybių priežastimi. Tačiau gal 
"išsi tiesimą visu ūgiu" šituose 
naujuose etniniuose sąjūdžiuose 
nebetinka įsprausti atgal į siau
rus ekonominius rėmus, kaip yra 
bandoma, ir išspręsti visas prob-

MOKINIŲ PAŽANGUMO PROBLEMA 
Pastaruoju metu daug kur abe- Į laikosi kibernetikos idėjų ir sie-

jonių kelia dabartinė mokiniu iš- kia mokymą paversti griežtai re-
mokymo ir išsiauklėjimo verti
nimo sistema. Psichologų dar
buose pastebima pastangų ge
riau išaiškinti vertinimo vaidme 
nį. Tuo reikalu daromi tyrimai. 
Pavyzdžiui, iš vienos grupės at
likti tyrimai rodo, kad' 85 proc. 
bendro lavinimo mokyklų moks
leivių turi patenkinamų ir blogų 
Įvertinimų ir tik 15 proc. mokosi 
gerai arba labai gerai. Tad su
prantam, kad su šiais oficialiais 
pažymiais glaudžiai siejasi visa 
kita, kuriais neišreiškiama pa
gyrimų, apdovanojimų, papeiki
mų ir bausmių sistema. Vadinasi, 
gan nedaug moksleivių tėra nor
malioje emocinėje būsenoje: pa
tiria džiaugsmo, įveikę sunku
mus ar po pasisekimo. Taigi di
džiuma moksleivių, apsipratusi 
su trejetukininko pozicija, kas
dien lyg jaučia dvejetuko grėsmę 
ir -įtemtai jo vengia. Darbui, ku
ris pastoviai nesiseka, moksleivis 
tampa abejingas ar net priešiš
kas. 

Antroji grupė 

Ši ištyrusi pradinių klasių mo
kinių išmokimo rezultatų įtaką 
tolimesniam mokymuisi, rado, 
kad kiekvienas vaikas stoja į mo
kyklą, siekdamas ne tik neatsi
likti, bet ir pirmauti. Jeigu jis jau 
pirmose klasėse pastoviai susidu
ria su nesėkmėmis, su nei
giamais įvertinimais, tai jo sėk
mės siekimo motyvai palaipsniui 
silpnėja. Po baimingos įtampos 
jis pasidaro abejingas blogiems 
pažymiams, stiprėja jo nepilna
vertiškumo supratimas. Tyrėjai 
daro išvadą, kad b u r n a rasti 
būdų ir silpnesniuosius mokinius 
teigiamai vertinti. 

JAV psichologai 

Vieni laiko, kad moksleiviai 
geriau išmoksta tai, kas sukelia 
jiems malonius jausmus ir at
meta tai, kas nemalonu. Vieno
kius ar kitokius jausmus gali su
kelti ne tik mokomoji medžia
ga, bet ir mokytojai, girdi, ge
riau išmokstama tu dalykų, ku
riuos dėsto mėgstami mokytojai 
ir priešingai, atmosfera mokinių 
grupėje, mokyklos aplinka ir kt. 

Kita — vadinamoji pažintinės 
teorijos šalininkai —laiko, kad 
išmokimą labiausiai >katina pa
žinimo noro patenkinimas. Pa
grindinė sąlyga šiems porei
kiams patenkinti yra tinkamas 
mokomosios medžiagos su:varxy 
raas ir pateikimai. h> jų vieni 

giamentuotu, valdomu procesu, 
o kiti siūlo suteikti mokiniams 
kaip galima galimybių savaran
kiškiems tyrimams ir atra
dimams. 

Jų nuomone, teigiamų įvertini 
mų kiekį mokyklose reikėtų padi 
dinti. Sudarant mokymo progra 
mas, galima daugiau atsižvelgti 
ne tik į socialinius užsakymus, 
bet ir mokinių pajėgumą. Jie sa
ko, kad galima skirstyti moki
nius į grupes pagal jų pajėgumą 
ir kelti grupėmis skirtingus reika 
lavimus. Yra mėginimų atsisaky
ti įprastų vertinimų balais, o taip 
pat dar labiau tuos vertinimus 
diferencijuoti (skirstyti). Tyri
mai ir jų duomenų pritaikymas 
mokyklose turėtų būti spartes
nis. 

J. Mskns 

lemas pinigais. Gal Ispanijos bas
kas kovoja ne už geresnį žemės 
lopą, gal Izraelio žydas negalvo
ja vien tik apie pelną. Pasiprieši
nant vėl Vakaruose užviešpatau
jančiai nuomonei, kad visos ši
tos tautiškos kovos tėra tik už tai, 
kas valdys ką, bet gal kas pats! 
valdysis. pastatykim pavyzdžiu! 
Sovietų Sąjungą, kur nuosavybės! 
kaip ir nėra, o, visiškai priešin-1 
gai Markso-Lenino pranašavi- į 
mams, klasių kovos tebevyksta ir Į 
tautinės grupės žiauriai kimba! 
rusams į plaukus, įrodydamos I 
dar sykį, kad tautinis išdidumas, į 
tautinė ideologija, o ne ekono-j 
minis interesas yra visų šitų ko- j 
vų variklis, kažkoks ilgesys ir ieš- j 
kojimas savo paties šaknų, teisės 
išeiti lygiai į gyvenimo areną su j 
kitais. Gal viena iš šalutinių to- • 
kio staigaus išpopuliarėjimo prie- ' 
žasčių reikia laikyti nuostabaus 
tobulumo pasiekusias tarpusavio 
susižinojimo priemones, kaip 
spaudą ir televiziją, ir didelį spau 
dos komentatorių užsiangažavi
mą liberalių idėjų skleidime. 

Pokariniai Europos kraštai ir
gi turi didelių krizių su savo et
ninėmis grupėmis. Ypač blogai 
su Anglija, laisvai priėmusią sa
vo buvusių kolonijų tamsiuosius 
narius, dabar garsiai reikalaujan
čius atpildo už praėjusį išnaudo
jimo laiką. Tačiau daugumas Eu
ropos kraštų buvo atsargesni su 
savo pokario svetimšaliais darbi
ninkais, Įsileisdami juos tik pagal 
sutartį ir pasilikdami teisę jiems 
kiekvienu momentu pasiūlyti va
žiuoti namo. Tačiau prieš valsty
bę sudarančių atskirų .tautų at
siskyrimą visiškai nepriklauso
mybei visur tebėra kovojama iki 
kraujo, kai tuo tarpu vieno pa
saulio iliuzija skyla į šimtus pa
skirų etninių gabalėlių, kaip 
juos beklijuotų gudrūs politikai. 

— Vaikas, kuris buvo išmo
kytas gerbti Dievo Įstatymus, 
turės maža sunkumo, gerbda
mas žmonių įstatymus. 

Edgar Hoover 

Labai Įdomūs reiškiniai vyksta 
povandenio pasaulyje. 2uvys ir 
kiti vandens gyviai kvėpuoja de-
guoniu, imamu iš oro ir ištirpu
siu vandenyje; josios taip pat iš
leidžia anglies dvideginį ir pa
deda didžiausiam vyksmui, kuria
me gyvulija ir augmenija remia 
vienas antrą. Visi augalai, esan
tieji ant žemės paviršiaus, stengia
si savo lapais bei spygliais su
gerti iš atmosferos grynanglį, ku
rį žmonės ir gyvuliai > ra pasklei
dę anglies dvideginio pavidalu: 
grynanglis jiems reikalingas gy
vuoti ir augti. Vadinasi, anglies 
dvideginis yra kenksmingas žmo
gui, naudingas — augalui. Žo
džiu, vienus žudo, kitus gaivina. 
Dėlto ir visata surišta dėsniais, 
kuriais kiekvienas organizmas 
gyvendamas priklauso nuo kitų. 

A. f A. 
Proi. dr. PRANUI SKARDŽIUI mirus, 

jo žmona ir dukrą Dalią nuoširdžiai už
jaučia 

A. Mažiulis 

Z. JL 

PROFESORIUI DR. PRANUI SKARDŽIUI 
m i r u s / 

gilią užuojautą reiškia žmonai BRONEI, dukrai 

DALIAI ir jos šeimai, o taip pat giminėms ir arti

miesiems. 

Aldona Aistienė. hiozas Andriušis, Jonas ir 
Elena Baliai, Alfonsas čip us, Vladas Jackū
nas, Domas ir Gražina Krivickai. Natalija Pa-
ramskieae, Nijolė Kuprenaitė • Shutterty, An
tanina Svenson. Kazys Škirpa, Janina Taru-
lienė. Vincas Trumpa. Antanas ir Joana Vai
čiulaičiai, Regina Viliarmene. 

» 

A. f A. 
KUN. ZIGMUI RAMANAUSKUI stiiga mirus, 
jo mylimą mamytę APOLONIJA, brolį KOSTĄ su 
šeima giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Kun. Vaclovas šiliauskas 
Kun. Algirdas Olšauskas 

A. t A. JONUI JASIUKAIČIUI mirus, 
jo ŽMONĄ ir sūnų ERIKĄ su šeima nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

Alodija Trečiokiene 
Leo ir Nijole Trečiokai 

VVaukegano BALF'o 84-to skyr. pirmininkui 
A. f A. 

KUN. ZIGMANTUI RAMANAUSKUI 
netikėtai mirus, brangią motiną A p o l o 
n i j ą , brolį K o s t ą ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir jo netekimą gi
lki išgyvename. 

BALF'o Centro Valdyba 
ir Direktoriai 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad 1975 metų gruodžio 17 d., 5 vai. ryto mirė mano 
vyras 

A. f A 
RAMODA STASIŪNAS 

Gyv< no Phoenix. Arizona. (Daugelį metų gyveno 
Marąuette Park. ) 

Gimė Lietuvoje. Pandėlio parapijoje, Girstatiskių 
kaime. 

Po Aventų Mišių Šv. Gregorijaus bažnyčioje buvo 
palaidotas Šv. Pranciškaus kapinėse Phoenix, Arizona. 

Paliko dideliame nuliūdime žmona Cicilija, po tėvais 
Arlauskaitė ir daug giminių, draugų ir pažįstamų. 

Prane$3*ne giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1975 mt. 
gruodžio :r.en. 24 dn. po sunkios ir ilgos ligos Lietuvoje, Kaune 
mirė mūsų mylima motina, sesuo ir senelė 

A i A 
Vanda Jackevičiūtė - Šimkienė 

Liūdės e liko: sūnus dr. Doc. Aygimantas,. marti dr. Nijolė, 
anūkai Andrius ir Vytautas, duktė dr. Ines ir brolis Balys Lietu
voje. 

Sesery; Amerikoje: dailininkė Irena Petraitienė Los Angeles, 
Bronė Monenė Rockferde ir Jų vaikų šeimos. 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 

BR0N1SLAVAI PABEDINSKiENE! 
m i r u s , 

jos vyrui KAZIUI PABEDINSKUI, 
sūnums su šeimomis ir visiems gi
minėms reiškiu nuoširdžią užu o 
jautą. 

ELENA STARKLENE 

f: 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR Š O N U S — 
TKYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7ls1 St. TeL fiRovehili 6-23456 
1410 S. 50th Ave., Cicere f0wnhail 3-2I08-O9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

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

DOVYDAS P. GAIDAS — GERAU3AS F. GA1MID 
TRYS MODERNIOS K0?LY:10S 

4330 South Callfornia dyp-ue 
Telefonai: U 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LletuvtB, LaMotuvtą Dir=Jrroriij AsodadjM Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNĄ' LABANAUSKAS 

XI S. LTTUANICA AVE. TeL Ytrdt 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
OI4 W. Srd PLACE TeL Vlr&ia 7-«75 
•424 W. ttth STREET TeL REpobflc 7-1213 
UtH Sootfaveet fSgbvay, Pake TBOM, ŪL TeL 174-4411 

PETRAS BIELIŪNAS 

Cm S. CAUFORNU A VE. TeL LAfayette MS71 

POVILAS J. RIDIKAS 

S. HALSTED STREET TeL YArds 7-lfU 

JURGIS F. RUDMIN 

SS1B S. UTTJANICA AVE. TeL Y Arda M13&-S9 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 S. aOth AVEL, CICERO, HA. TeL OLympic 2-100S 



DRAUGAS, pirmadienis, 1976 m. sausio mėn. 5 d. 

X Ateitininkų sendraugių 
I s-gos visuotinis suvažiavimas į-
vyks 1976 m. rugpiūčio 7 d.. 
šeštadienį. Philadelphijoje, Tarp 
tautinio Eucharistinio kongreso 
metu. 

X Juozas Masilionis, Chica-
I gos aukštesniosios lituanistikos 
mokyklos direktorius, bus X 
mokytojų ir jaunimo studijų sa-

vo trumpam atvykęs i Chicagą; ^ . ^ v a d o y a s š m r u g p l ū č i o 
ir ta proga buvo apsilankęs ir U d i e n ( r a i s D a i n a v o j e . 
"Drauge", kur pasidalino kultu-, x X e o f i , ė i r Z i g m a 3 M k ž a u s . 
rinėmis aktualijomis. Tikisi d a r l ^ U n i o n p ^ M i c h 

šiais metais Chicagoje suruošti; . . D r a u g u i » b u v o atsiuntę patal-
dailės parodą, šeš adienį daili-; p į n t i K a l ė d ų i r X a u j ų M e t ų gve l_ 
nmkas išvyko atgal į New Yor- j k i n i m U 3 i r v i e t o n k o r t e i i ų p r i -
ką. k^r dėsto Xewark Meno mo- L„ n t A „,,k„ <5VPikinima^ i < t, « , n T , u- »> v , u T. , . . „ „ . . . . 
, , , . s.unie auKą. sveiKinimas 1; Prof. VI. Jakubeno New Yorke pagerbimo metu. Is K iręs: Z Kačinskienė 
K y k l o j e . i—«• — - . . - i *._«__ i . . j ; i l 

X Dail. Kazys Zoromskis bu-1 

CHICAGOS 2INIOS 
CHICAGOS TARNAUTOJAI KNYGŲ UŽ 250,000 DOL. 

Chicagos miesto tarnautojų Chicagos miesto biblioteka 
i tarpe didėja mažumų procentas, pradeda atsigauti. Neseniai nu-
! Šių metų pradžioje Chicagos pirko naujų knygų už 250,000 
i miesto tarnautojų tarpe buvo dolerių. 
j 10,539 negrai, 1,081 ispan'škai 
; kalba t'eji, 7,501 moteris. Neg
rų policininkų buvo 3,134, mo-

Į terų policininkių 1,378. 

ŽUVO POLICININKAS 

kamp. Jeronimas Kačinskas. Vla-
1 "Draugą" laiku n e p a t e k o , t o d ė l ! das Jakubėnas , pagerbimo sumanytojas ir įvykdytoj: s dr. Jonžs Lenktait is ir O. Jakubėnienė, tą dieną 

t • ^ T i r Z Mišauskus už ' k l a i d ą I šventusi savo gimtadienį. Pagerbimas įvyko Kultūrc B židinyje, 1975 m. gruodžio 13 d. Nuotr. V. Maželio X Kež. Živilė 
Jaunime centro dramos studijos; nuoširdžiai atsiprašome 
režisorė, sausio 16 d. Jaunimo x ^im& Vaičiūnienė dalyva-
centre stato A. Liobytės 3-jų; v o technologų seminare Los An-
veiksmų Uaudies pasaką "Ra- ;? e l e s H i l t o n viešbutyje ir ta 
mune" proga aplankė savo motiną Apo-

į loniją Žygienę ir seserį Danutę 
X Jaunimo centro kavinėj šį: žvgaitę. 

penktadienį, sausio 9 d„ bus; x Aldona Masilionytė, Chica-
pašnekesys meno mėgėjams, j g0f m., pratęsdama prenumera-
kalbės meno kursų dėstytojai — į tą, atsiuntė 10 dolerių auką. La-

IŠ ARTI IR TOLI 

J. Kinkienė. R. Lapšienė ir sese
lė Mercedes. 

bai ačiū. 
X Elena Skudra, Gary, Ind., 

dėkodama už korteles mums at
siuntė linkėjimus ir auką. Ačiū. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Dr. Petras Pamataitis, Los , 

Angeles, Calif., "Herald - Exmi-
ner" dienraštyje paskelbė ilges
ni laišką, kuriame aukštai įver
tinamas Amerikos ambasado
rius Jungtinėse Tautose Daniel 
P. Moynihan, išdrįstas pasakyti 

i ted Press žinių agentūra, suda- gimnazijos mokinių Kalėdų eg-
; ro išimtį architektūrinėje So- lutei 1,000 DM. Renkant aukas, 
vietų Sąjungos monotonijoje, labai daug pasidarbavo buvęs 
Vienas žymus sovietų architek- tos gimnazijos auklėtinis Vilia-
tas išsireiškė, kad ir Frank mas Valaitis. 
Lloyd VVright (garsus amerikie-

IIRIA ŠOFERIŲ UNIJĄ 
Teisingumo departamento val-

din.nkai pradėjo tirti šoferių 
unijos fendus Chicagoje. Yra 
t a r imą kad jie galėjo būti iš-

Polici.iinkas J. J. Lapi.uk. eak. oj rni. 
33 m., buvo m rimai sužeist OLICLNINKŲ MIRTYS 
kai prarado kontrolę save au-
.omob'lio ir trenkė į šviesos Cliicagoje 1975 m. taznybus 
stulpą, 69 gatvėj prie Stony Is- metu žuvo 2 policininkai. Iš vi-
land. Velionis važiavo ne tarny- so nuo 1970 m. iki šių metų 
bos metu. 

MOKESČIAI NEDIDĖSLĄ 

Chicagoje mokesčiai už nuo
savybes per porą ateinančių 
metų nedidėsią. Tą pramato Kryžiais ligoninėje, gaus spe-
mokesčių mokėtojų organizaci- cialų pažymėjimą, kad jie gimė 

pradžios Chicagoje tarnybos 
metu yra žuvę 25 policininkai. 

m i M I I I I H I KtDHUAI 

Visi kūdikiai, šiemet gimę Sv. 

x s. K. Lukas, Brooklyn. N. L ^ ^ ^ i r - k i t i e m s t i r o . 
Y., mus pradzmg.no 7 dolery i n a m 3 > T o l i a u p a m a t a i t i s įftefa 

į auka. Dėkui. | i r Tje.uvos p roblemą: "Aš tikiu, 
x Los Angeles U e t u v i ų o p e - ! k a d a m b a s a d o r i u s Movnihan, 

:retes ansamblio vadovybė pa- a u k - t ų moralinių kvalifikaciių 
•skyrė "Draugui" 10 dolerių au- ž m o g u S ) ^ ^ d i e n ą tarptauti Z?* « T ^ Z V T ^ U « r . Z J ^ žmogus, vieną aieną ^ r p u » u v i - | d ^ m { g v v e n d n t i rosų ' - 7 - ""-'Z~v' 
S *iEZ ^Tf^U n i a m e f o r u m e p r a b i l s a p i e ™ * i kolonistų. Laisvojo pasaulio liel t

 v a l ' r ^ Romuvoje pasirodė Re-

čių architektas) sovietinėse są
lygose nieko nebūtų atsiekęs". 
Jauni architektai Sovietuose 
metą savo profesijas, nes nega
lį panaudoti savo kūrybinių ta
lentų. Gaila, kad ta žinių agen
tūra nepaminėjo, ;og lietuvių 
architektų suprojektuoti Laz-

— Susipažino su ūkine būkle. 
Baden — VVuerttembergo kraš
to vyriausybės atstovai savo 
apsilankymą gruodžio 16 gim
nazijoj paruošė visiškai kitaip, 
negu Federal. vyriausybės at
stovai iš Bonnos. Stut tgart iškiai '^ugija sausio 11-17 d. skelbia 
iš anksto pranešė, kad jie at
vyks š. m. gruodžio 5 rytą. 9:30 

ja Civic Federation, bet už po
ros metų numatomas kilimas. 

ŠVIETIMUI IR LABDARAI 

R. McCormick fondas Ch ca-
goje švietimui ir labdarai 1975 
m. išmokėjo 1,420,000 dol. 

NEPRIKLAUSOMYBĖ NUO 
RCKYMO 

Kovai su plaučių ligomis 

JAV-bėms švenčiant 200 m. su
kaktį. 

ŠIMTAMETĖ GAVO 
FILIETYBĘ 

Iš Albanijos j JAV atvykusi 
Mrika Mrnacaj. jau turinti 111 
metų. gavo JAV pilietybę. Ji 
kalbėjo per vertėją. 

KAIP PADĖTI LIGONIAMS 

Šv. Kryžiaus ligoninėje sausio 

'tė. Nuoširdžiai dėkojame 
X 

nepriklausomybės nuo rūkymo I 12-16 dienomis bus kursai, ku-
savaitę. Jos metu bus stengia- \ riuese bus mokor-.a, kaip na-
masi iškelti rūkymo žalą ir bus: muose slaugyti ligonis. Iki šiol 

J- , . ™*"SH "v~- duodami patarimai, kaip to į-' tokius kursus Šv. Kryžiaus ligo-
-,<rrwiia nrip-š tautu ir žmonių i • . ~ . . . . " .* 2^eriingsdirek:or H. Sutor bei ,._ ^ t, ^ ^. ^_ . ,. ._ . 

, agresiją pnes tautų ir zmui.m. t u v i a turistai kur.ems yra te-Stasė Bacevičienė v a d o l a i s v ę R e tik Afrikoje, bet ir Eu-1 ^ • £ a z d ^" u ™ e "pab^oti;" sako, 
r » j a tMMtzm žokm šventes su- r c p o j e . Tam geriausias pavyz-1 k a d t e n i i e t u v i š k a i k a l b a n č ų b e . 

X Linas Lauraitis ba.gė Illi
nois universitetą, gaudamas ba
kalauro laipsnį, iš ekonomijos ir 
finansų, Linas su tėvais gyvena 
Cicero, kur baigė aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą. Tiek besi
mokydamas aukštesnėje mokyk 
loję, tiek studijuodamas Linai 
dirbo dalinį darbą "Draugo" 
dienraščio ekspedijavimo sky-

supažinimo vakaro komisija\ j y 3 būtų Lietuva, Latvija ir Es-
kurią sudaro vbų Chicagos tau- t :ja. trys buv. nepriklausomos 

; tinių šokių grupių a-stovai. Šis Baltijos respublikos su tūkstant 
šokių vakaras įvyks Jaunimo metim valstybinėm tradicijom; 
centro salė.-e šeštadienį, šokių jas rusai jėga įjungė į naują ko-

veik nesą. 

VOKIETIJOJ 

švcr.t'.s išvakarėse. 

CHICAGOI IR 
APYLINKĖSE 

LlJbiLTLU PENSININKAI 

— Kūčios. Vasano 16 gimna-
iorJnę imperiją." Laiško pabai- zijoje kaip ir kiekvienais metais 
goję au'orius kviečia geros va- taip ir šieme., metus užbaigė 
lios amerikečius remti kongres- sena lietuviška tradicija — kū-
mano Bell rezoliuciją, siekian- č.omis. Ištekliais kūčių stalui 
čią Baltijos valstybių klausimą praturtinti pasirūpino direkto-

Regierungsamtmann W. Jovan 
iš Regierungs prezidiumo Karls-
ruhej ir Amtsrat W. Ludwig bei; 
adm. valdininkas R. Tomaschek 
iš Vidaus reikalų ministerijos 
Ftuttgarte. Šitai finansų bei at-, 
skaitomybės žinovų grupei va- '\ 
dovavo Ministerialrat dr. Wott-| 
ge, taip pat iš Stuttgarto. Lan
kymosi t'kslas — vietoje susi
pažinti su gimnazijos bei inter
nato a einančių metų sąmato 

pročio atsikratyti. Pagrindinis į ninėje jau yra išėję 500 žmonių, 
siekimas — išauginti naują ne
rūkančių kartą 

iškelti Jungtinėse" Tautose. "Aš rius su katalikų ir e .-angeiikų I h i r j ų j^fcį^e galimvbe. o 
Krfa4«l tihSm VnH Mnvnihan Bal- kapelionais, atsišaukimu kreipę-1 f o-^ ^ o f C11 .•„ mpj.„ cmatno tvirtai tikiu, "kad Moynihan Bal- kapelionais, atsišaukimu kreipę-
tijos valstybių klausimą pakelk- d i dosnius VokietiJOB 1 e.uv.us, 
tų geriausiose amerikiečių tra- k u«e ir šiemet nepagailėjo a„-

taip pat su šių metų sąmatos 
vykdymu. Pokalby dalyvavo ir 
paaiškinimus telkė Kuratorijos, Amerikos Lietuvių pensiniu- ^j^v-op , r <-,, fl11vstu fl<?Tnpnirės kų. Todėl kūčių va.glai buvo to-j . . . . _- .. ",. ! < , . . . ' . 

.cic.jOse ir su auKsiu asmenines * ^ _,.__.-_,._;_ : . . Į valdyba: pirm. ir gimnazijos di- Gabija Juozapavičiūtė 

VIENUS ŽUDO. KITUS 
GAIVINA 

Visokie gamtos reiškinių bei 
padarinių pasikeitimai, kuriuos 
žmogus pastebi ir kurių nepaste
bi, yra gamtos intensyvūs reiški
niai ir jie daugiausia vyksta ne
priklausomai nuo žmogaus noro 
bei jo valios. Gyvenimo patyri
mas rodo, jog visi reiškiniai ir 
daiktai, prie kurių žmogus pri
pranta, tampa jam tiek paprasti, 
kad jis jų visai nepastebi. Žodžiu, 
nors tie reiškiniai vyksta visur ir 

delegatė i š i n u o ^ a t o s žmogaus akivaizdoje, 
riuje. Visi bendradarbiai Linui kV sąjungos Chicagoje narių su- m 0ralės garbingumu". Dr. P. kie pat skanūs kaip ir M » t e < y - | M f c f c ^ |

g į : f ^ ^ ą ą ^ ^ "Į j ^ Į T i iiiT^lT? i • • T I M H J T M ? ' I 1 - jis jų nepastebi ar, tikriau 
palinkėjo sėkmės pasirinktoj į sirinkimas įvyko gruodžio 18 d.,. p a m a t a i t i s yra LB Talkos Lie-, v ^ i a i s metais, o Kalėdų s e U ( ; :

 n i r m j Lukošius ir ižd. J. Ba- ' tis- L i e t- jaunimo s-gos pirminir.' sakant į juos nekreipia dėmesio. 
profesijoj. 

x Leonai Rutkauskas, Chica-
go, 111., atnaujindamas prenu-

kas. planuoja 
kongresui. 

programą Jaunimo 4 vai. p. p., Chicagos Savings &|tuvai konrsijos narys. Kitas tos'dovanų ma ša; tokie pat sunkūs; r a s a g p^ t r e j e t ą v-ala .̂dų tru-
Loan Assoliation patalpose. Į komisiios narvs Napoleonas ir P i m i- Kūčių vakaras Romi- , . . . . -• A ,' , ,, . 

„ \ . * Į Koiiu&ijos nd.i>». .vd^.cuiKH r kosi a.virą ir nuoširdų pokalbi 
Susirinkimą pradėjo sąjungos į Nverees "Evenins Outlook" V0Je atšvęstas gruodžio 19 d. Ji ;. . . „ . c Z «. . . . . , » a . , . • 

*jL . . ^J r i>>ei&cs ' ' j-.vcu.ng v u u w n . . CT svečiai pagrindinai susipažino cnau patriukšmauta ir is raketų 1 
pirm. Juozas Giba tis, pakvies-' d:enraščio skaitytojus paiforma- atidarė ir pravedė evangel.kų. . *° .. - • &lcl

v
u ^ \ ; 

sK.ai^iuju!,p<uiuima ,. . „ ^. . . su ūkine eimnaziics Dadet.mi ir našaudvta. Soauda rašo. kad 

kad ir anglies sude-

. , . . " . . _ , , . ' , 1 p i rm. juDza.5 ijiuait^a, j^iKVitrs- ; d ' pn rasc io SKai tv to ius o a i i o r m a - •*• -- t— — -•—~ ~ o T 
meratą. pridėjo 10 do.enų auką.; , . . . . . '. .* . aienraaoo a u » j w ^ i P ^ » • _ , . , . „ f , . , j . 0 ™ , su ak:ne gimnazijos padėt, mi ir pašaudyta. Spauda rašo 
T , u „ r „ L damas toliau susinnk.mui va-!Vo apie kongresmano Denvms- kapelionas kun. dia<. Fr. Ske- & . . J ** . . P"> u •> * 

- • - . ^ ^ - su Kuratornos va1 dvbos nariais. 40 milnonu markiu pr 

Pavyzdžiui, 
girnas, kuris pavirsta dujomis ir 

: poreina j atmosferą — į šitą di-
de'.į imtuvą, išnešiojantį (išklai-

Labai ačiū. 

X H. M. Vygantienė, Chica-
go. UI., mums atsiuntė 10 dole
rių auką. Labai ačiū. 

dovauti savanorį kūrėją. J. Ta-1 kio rezoliucijos kongrese priėmi- rys. Tugiedota giesme O dziau 

Aukų po 5 dolerius atsiun
tė: 

Kristina Eigelienė, Chicago. 
Zenonas Obelenis. Richmond 

Hts, 

mv.lį, o sekretoriauti J. Litviną. 
Susirinkimui buvo patekta 

dienotvarkė, kuri susirinkime 
buvo priimta be pataisų. 

Pensininkų socialinių reikalų 
žinovas Gečas smulkiai paaiški
no pensininkus liečiančius rei
kalus ir kvietė turimom privi-

mą. 
— "Puikūs Lazdynai, Lietu 

vos sostinės Vilniaus priemiec 

tis", kaip XI. 5 praneša Associa 

kad prieš kiekvieną narių susi 
rinkimą, būtų sušauktas valdy 
bos posėdis, kad narių susirin 

Pažadėjo ateir.c.r.čiais metais pa- pulveriu. t. y 
'anos nemažinti, nors kraštas į 
ir turi finansinių sunkumų, o ! . LATVIJOJ 

sminga, sukalbžta malda. 
: itę uždegė direktorius, abu ka-
: čionai ir mekinių komiteto . . . ^„ * „A~»C m->w, 
. urmininkas A. Harneris. Direk- « " , jei uk nė padėtis leis^ tai _ Tik dešimt vandens malu-

orius V. Natkevičius, M. A., ? a l d a r k i e k i r Padidinti. Pasi- nų belikę šiandieninėje Latvi.o-
! )apasakojo apie kūčių kilmę i r ; tarimui pasibaigus, svečiai ap- je. Šią liūdną zmią paskelbė ^o-
į ų atsiradimą Lietuvoje. Klasių l a n k ė Pora- k l a s i l i . kuriuose tuo munistų partijos la.krastis Ci-
į luklėtojai su seniūnais priėjo , laiku vyko pamokos, ir abu ben- na". Nepriklausomybes metais 
nrie direktoriaus, laužė su juo | drabučius. Buvo pakviesti už- į Latvijoje buvo apie 800 vandens 

. dantį) jas į visas šalis. Bet vis markių paversta : ^ ^ u k l a u 5 i m k u r d i 
raketų mideliams, j ^ m i l ž i n i $ k a s k:£.kis 

P. R. Šileikis, C. P 
cago, 

Marija Edelia, Chicago. 
Steve Styra. Kanadoje, 
Petras Kvietkus. Kenosha. 
Simas Kašelionis, Chicago. 
Labai ačiū. 

O. C h i - ! ^ 0 1 P a s i n a u d o t i - tai mokes-ikimui būtų iš anksto P a r ^ | 5 į B « i » i r " ^ * ^ Imkėj^'sukti ir į Vokietijos LB valdy-1 malinių 
čių sumažinimu, papigintu važi- į visi rūpimi klausimai sklandes-
nėjimu autobusais priemiesčiuo- i niam nagrinėjimui 
se, gauti papigintus pietus ar 
net pašalpą. 

Vicepirmininko nebuvo jau 
kelintas mėnuo, juo dabar iš
rinktas Juozas Skeivys. 

Naujasis vicepirmininkas sa-

anglies 
dvideginio? Šitos dujos yra žmO-' 
gui kenksmingos ir jis jų įkvėpęs 
gali kartais mirti. Nustatyta, kad 

žmogus negali kvėpuoti tuo oru, 
jau buvusiu jo plaučiuose. Ta
čiau anglies dvideginis (anglia
rūgštė) yra gyvybė visiems žalie
siems augalams, augantiems ant 
žemės. /. Mifcns 

x A. a. Petro Katkaus de 
šimties metų mirties sukaktį j vo žody pasižadėjo kartu veikti 
minint žmonos rūpesčiu, šv. Mi- Į su kitais valdybos nariais ir 
šios už jo sielą bus atnašauja- pagyvinti sąjungos veiklą. Buvo 
mos sausio 7 d., 8:30 v. r. Tėvų: pasiūlyta dažniau sukviesti na-
Jėzuitų koplyčioje. Pamaldose rių susirinkimus, o ne tik kas 2 
prašomi dalyvauti birutininkės ! ar 3 mėnesiai. Taip pat pirmi 
ir ramovėnai. (pr.) j ninkui buvo duotas pasiūlymas 

X NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė 
nesiniais įmokėjimais ir prieina-
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747 (sk /> 

Nutarta anksti pavasarį su
ruošti parengimą — banketą. 
Nutarta po švenčių sukviesti į 
valdybos posėdį, šiuo metu val
dybą sudaro: Juozas Gibaitis, 
pirmininkas, telef. 847-1930, 
Vladas Velža. I vicepirm. Juo
zas Skeivys, U vicepirm.. Juo-1 
zas Blažys, kas.. Jonas Juozai- j , 
tis, sekr. Kazys Karazija, socia
liniams reikalams, Martynas 
Nagys. organizacijos propagan
da. Dalyvis 

mais. Po to suvaidintas kun. Jo-1 bos biurą, kur visi apdovanoti I — Rygoje jau 800.000 gyven 
no Dėdino parašytas, režisuotas brošiūrėle vokiečių kalba apie;tojų. "Padomju Jaunatne" nu 
ir labai vykusiai inscenizuotas lietuviųų teiktą pagalbą vokie- j meryje pranešė, kad Rygoje gi 

Į penkių veiksmų vaizdelis "Jo-jčiams, po šio karo atsiradu-
nas Krikštytojas". Jo tekstai, šiems Lietuvoje. 

STASĖS FASHIONS -
naujai atidaryta kūdikių ir vai-' 
kų rūbų krautuvė. 6237 S. Ked ' 
zie Ave.. Chicago. 111. Telefonai 
436-4184. Savinink' Stasė Bace
vičienė. Atd. kasdien nuo 9:30 
v. ryto iki 5:30 v. vak. Pirmad. 
ir ketv. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. 
vakaro. 

paimti iš Naujojo Testamento. ] — Mergaičių Adventas Ir Ka-
Atvykęs Kalėdų senis (Algis Vit ledos. Vasario 16 d. gim. moks-
kus) iš 8591 LS lietuvių kuopos' leivių bendrabutis gruodžio 13 
Schwetzingene. eilėmis apibūdi-: vakare suruošė nepaprastai į-
no direktorių, mokytojus, virė- spūdingą kalėdinę šventę savo 
jas ir mokines bei mokinius, vi- gyventojoms. Ją organizavo 
sus iš juokingosios pusės, pažiū- bendrabučio vedėja E. Tamošai-
rėdamas į jų silpnybes. Visi ga- tienė, o pravedė seniūnė A. Vil-
vo po pilną maišą vaisių ir sal- činskaitė. šių mokslų metų abi-
dumynųų. o jo asistentės dar į- turientė. Mokinės padeklamavo 
teikė kiekvienam po būdirgą keletą eilėraščių, labai gražiai 
dovaną — karr lazdą, kam tau- pagiedojo kalėdinių giesmių, vie-
rę. kam botagą, kam instru- n a kį t a apdovanojo kalėdinėmis 
mentą muilo burbulams pūsti ir dovanėlėmis, o paskui vaišinosi 
t. t. Be vietos syventojų ir mo- s a v o p a č i u p a r u o š taJs skanumy-
kytojų su š.'imr>m:s, Kūčlose dar 

« 9 | m 
mė 800.000-asis gyventojas, 
grynas latvis, Uldis Melgailis. 
Jo tėvas — Rygos pramonės i 
techniškosios sąjungos Alfa 
meistras. Valdis Melgailis. moti
na — "Saulstari" sanatorijos 
gydytoja Mara Melgailė. Tėvai 
ir naujagimis apdovanoti Rygos 

į miesto paminkliniu medaliu, 
nors jiems būtų pravertę drabu
žiai ir namų apyvokos dalykai. 

(t) 

NAUIIEII 1976 
KALENDORIAI 

nais. Direktorius V. Natkevi- . . . „ , . . . 
1 dalyvavo neseniai įkurtos Lietu- č i u s < M K mergaitės pasveiki- , ^ i n a n « h | nauju metų kalen 
I vių kultūros draugijos pirmi- n o i r p a s i d ž - ; a u g ė , kad ši šventė.' £ " " *£££* Z t S Z Z 
ninkė dr. A. Veigel. Vokietijos anksčfau b u v u s i k i e k v i e n a l 3 m e . 3 ' ^ 8 D R A U G 0 ^a , tvtojams 
LB valdybos pirm J. Barakas 

I^&ŠSSI y 
Šv. Kazimiero seserų vienuolijos- vyriausioji vadovė ses. M. Lorenz,? 

(dešinėje) kalba per kun. J . Mačiui onio kunigystės auksinės sukakties 
iškilmes. Nuo j.>s į k a i r ę : kun. P. Cinikas, jubil iatas kun. J. MaČiulionis. 
pr^vmciolas kun. J. Dambrauskas , kun. V. Rimšelis, jubiliato giminaitė Į 

u ir svainis LaPuiska. 

Tei kai kurie norėtų dar daugiai' 
tais. bet vėliau nutraukta, da- { k a J e n d o r i u , prašome užeiti į ad-
bar vėl atgaivinta. Jis apdova- rainistraciją ar prašyti per pas-
nojo mergaites šokoladu. j tą. Kaina 50 centų asmeniškai 

_ Kalėdų švenčių metu Šiau-! pasiimant ir 75 centai, jei per 
rės Vokietijoje abi dienas lijo, paštą prašysite 

! orai buvo nešalti ir ne žieminiai 
auka Kaiėdu eglu- Pačios šventės praėjo gan ra-

ir Lebenstedto apyl. pirm. A. 
Kairys. Ka'ėdų atostogų moki
niai išvažinėjo gruodžio 20. Pa
mokos vėl prasidės 1976 sausio 
12 d. 

— S tambi 
tei. 8591 LS 1 -tuvių 8592 LS miai ir tykiai kad net ir polici-Į 
vokiečių kuopos Schwetzingene ja neturėjo jokio rimtesnio dar- \ 

RaSykite: DRAI'GAS 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, HL 60fi29. 
Nuotr. V. Noreikos į surinko ir paa ko jo Vasario 16, bo. Naujųjų metų sutikime dau-

Puiki dovana — bet kuria 
proga ! 

Popular Lifhuanian 
Recipes 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
IJMDA 

Suredagavo 
Jnozapina Daažvsrdleoė 

Šiom dienom Draugo spaustuve iš
leido Šeštąją laidą 5io$ populiarios vi
rimo knygos J Daužvardienė vėl pa
tiksime ir pagražino Sią !awią naujai* 
3a nuo* i mat s 

Tai geriausia dovana naujom trr* 
iom ar markiom DiueelK apdova 
ooja kitataučiu.' supažindinti juos tu 
HetiiViSku maistu ir virimu 5i knyga 
yra sukėlusi daug pasisekimo lietuvių 
ir kitataučiu darbo vietose ir organl 
raciiose 

Knyga yrt labai ^'•ažia' jriSta 11 
spalvotomis iliustracijomis f-aha! p». 
fogi vartojimui 

Užsisakykite ją pastų. 
M A U D A S Knygį S k y r i » 
4M5 Wesi ftSrd SrreH 
Chteago. Illinois 60629 

Kaina *3 5C Pridėkite 30 centu 
psSto iSla'^oms (tiinois gyventojai 
pridekite 50 centų mokesčiams ir pas
tai) 

• f > « ^ > ^ S * £ * 

http://Lapi.uk
http://pradzmg.no
http://j-.vcu.ng

