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Gamtos naikinimas 
Lietuvoje 

Nieko nebeliko iš didingų Labanoro, Užvenčb ir Žaliosios girių' 

10 

(Tęsinys i i vakar dienos) 

1937 m., kada pasaulyje nie
kas nesidomėjo gamtos apsauga, 
Lietuvoje buvo įsteigtas Žuvinto 
rezervatas. Tik 31 metams pra
ėjus nuo "paskutinės socializmo 
pergalės Lietuvoje", leista Lietu
vai turėti antrąjį gamtos rezer
vatą. Lietuva — mažiausiai miš
kingas Europos kraštas (25 
proc). Nors brandžių miškų tu
rime 5,6 proc, paskutiniu metu 
suintensyvintas brandaus miško 
kirtimas. Nieko nebeliko iš di
dingų Labanoro, Užvenčio ir Ža
liosios girių. Kurį laiką jos bu
vo paskelbtos draustiniais ir ker
tamos "išimties keliu". Šių me
tų pavasarį "draustinio" iškaba 
nukabinta nuo Labanoro girios. 
Jai graso mirtinas pavojus. Miš
kininkams mokamos premijos ne 
už miško auginimą, o už...kirti
mą! Dr. C. Kudaba rašė, kad 
1959 m, Lietuvoje miško kirti
mo planas buvo įvykdytas 171 
proc Kolūkiams priklausantys 
miškai (0.5 mil. ha ) kertami be 
jokios kontrolės. Valstybiniuose 
miškuose iškertama apie 2.5 mil. 
kūb. i r kasmet Maskva reika
lauja metinį planą padidinti iki 
6 mil- kūb. m Švenčionėlių miš
kų ūkiui apie 30 metų vadovau

ja kažkoks Nester Averijanenko. 
šis per daug nesijaudina, jei kai
myninių ūkių direktoriai dalį sa
vosios miškų kirtimo užduoties 
perleidžia jam. Averijanenko 
prieš išeidamas į pensiją planuo
ja miško kirtimo planą Labano
ro ginoje įvykdyti nemažiau 100 
proc. 

1966 m. intelektualai aiškino: 
''Sausinamosios melioracijos, 
duodamos didelį ekonominį pir
mąjį efektą, varyte varo vande
nį iš Lietuvos... Neturėdamas 
naujo prieglobsčio, vanduo vis 
labiau griaus mūsų kraštovaizdį 
ir ekonomiką ne .tik triukšmin
gai pasišalindamas, bet ir jame 
nebūdamas (erozija, persausini-
mo pasekmės, vandens deficitas 
pramonėje vasarą ir kt.)". Pra
našystė virto tikrove. "Mokslas 
ir gyvenimas" 6 numeryje pripa
žįsta, kad Zarasų rajone jau dau
giau kaip pusė dirvožemių suar
dyta erozijos; panašiai yra Ute
nos, Molėtų rajonuose. 

Minėto memorandumo tikslas 
— sutruktv.ri naftos valymo kom
binato statybą Jurbarke. Moksli
ninkų nuomone toks kombina
tas išmestų į Nemuną per metus 
135 t. naftos, o 230,000 t susiger
tų Jurbarko apylinkėse (natūra
lūs nuostoliai). "Netenka abejoti, 
kad didelę dalį šie naftos kiekio 

įvairių deginimo produktų pavi
dale vakariniai vėjai išnešios po 
visos Lietuvos atmosferą. Žus 
Tauragės giria". 

Memorandumo autoriai neslė
pė savo įsitikinimo, kad naftos 
valymo įmonės statybą Lietuvo
je neiššaukė jokia ekonominė 
būtinybė: "Kraštovaizdžio ir Bal
tijos jūros apsaugos vardan, ge
rų kaimyninių santykiu su Skan
dinavijos šalimis vardan, — di
džioji pramoninė valstybė Tary
bų Sąjunga reikalingą Šiaurės 
pusrutulio vakarams naftos pro
duktų eksportą ir jo pramonę 
bent iš dalies turėtų telkti ne
užšąlančio Murmansko uosto to
limose apylinkėse, kur nėra są
lygų vystytis kurortams, kur re
tai gyvenama ir kur čia pat 
Ledjūrio platybės. Baltijos, kaip 
sekliavandenės jūros, apsaugos 
požiūriu yra gyvybiškai svarbu 
tarptautinės konvencijos "Dėl jū
ros teršimo naftos produktais 
likvidavimo" pagrindu vykdyti 
specialiai Baltijos jūrai sudarytą
sias "jūrų teršimo nafta likvida
vimo laikinas taisykles". Vadina
si, valyti naftą Jurbarke ir leis
ti į pusiau uždarus vidaus van
denis — Kuršių marias — kad 
ir mažiausiai užterštą vandenį 
— neleistina". 

(Bus daugiau) 
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BRITANIJA IR TOLIAU 
NEPRIPAŽĮSTA PABALTIJO 

OKUPACIJOS 
Reikia atkreipti dėmesį į vie

ną, mums labai svarbų, klau
simą, Baltijos valstybių de jure 
nepripažinimą, šį klausimą bri
tų parlamente iškėlė Julian A-
mery, konservatorius M. P. (bu
vusio premjero H. Macmillano 
žentas). Anot jo, kai kurie ko
mentatoriai esą tvirtina, kad 
Helsinkyje pasirašytas aktas 
reiškiąs de jure pripažinimą Pa
baltijo valstybių okupacijos ir 
Oder-Neisse linijos. J. Amery 
prašė vyriausybės paaiškinimo, 
kaip su šiuo reikalu faktinai y-
ra. Ministeris R.S.G. Hatters-
ley (Foreign Office) vyriausy
bės vardu davė tokį atsakymą: 
"Oderio - Neisės linija nebus nė 
kiek daugiau pripažinta ar lega
liai nustatyta kaip siena po Hel
sinkio viršūnių konferencijos, 
negu tai buvo anksčiau. Mūsų 
nusistatymas dėl šio de jure bus 
nepasikeitęs, panašiai mes pri
pažįstame Pabaltijo valstybes e-
sant Sovietų Sąjungos dalimi 
tik de facto, o ne de jure. šitas 
nusistatymas (pozicija) lieka 
nepasikeitusi. 

"Tfce Oder-Neisse Line will 
be no more recogn'zed or legally 
detennined as a boundary af ter 
the Helsinki, Summit than it 
waa previously. Our policy on 
that de jure will be uncanged. 
Similarly, we recognize the Bal-
tic States as part of the Soviet 
Union de facto not de jure. That 
position too remains unchang-
ed". 

Taigi, iš šio viešai parlamen
te padaryto pareiškimo matyti, 
kad britų vyriausybės nusistaty
mas Pabaltijo valstybių atžvil
giu pasilieka nepasikeitęs. Kai 
dėl opozicijos, tai jos lyderis 
(Margaret Thatcher) ne tiktai 
pasisakė prieš Helsinkio akto 
pasirašymą, bet pasirašymo iš
vakarėse (liepos 26) ji smarkiai 
puolė Sovietų Sąjungą, apkal
tindama ją už nepaprastą gink
lavimosi išlaidų didinimą, už 
nuolatinį karo laivyno stiprini
mą, už tiesos ir laisvės slopini
mą ir t. t. Anot jos, detente tu
ri būti realybė, remiama ne vien 
žodžiais, bet ir veiksmais. Bri
tų spauda Helsinkio įvykius pri
ėmė skeptiškai ir su rezervais. 

Portugalai nenori 
kolchozų 

Lisabona. — Portugalijos šiau
rėje, Braga mieste, buvo masi
nis ūkininkų susirinkimas - pro
testas, kad valdžia delsia su ū-
kių grąžinimu ir planuoja ko
lektyvinius ūkius. "Mes nenori
me sovietinio stiliaus kolebozų". 
— buvo vieninga susirūpinusių 
nuomonė. Susirinkimas pareiškė 
nepasitikėjimą socialistui žemės 
ūkio ministeriui Antonio Cardo 
so. Jeigu vyriausybė dels atitai
syti komuiistų siautėjimo mė
nesiais padarytas reformas, ū-
kininkai pažadėjo sulaikyti pro
duktų siuntimą Lisabonai. 

Washingtonas. — Amerikos 
sostinė šieis metais laukia daug 
svečių ir ankytojų. Apskaičiuo
jama, kad Washingtoną iš pa
čios Amerikos ir užsienio aplan
kys tarp 30 ir 40 milijonų žmo
nių. 
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Žuvinto rezervatas, įsteigta; 

I Aneotos Liaudies išlaisvinimo fronto 
I rei, su akiniais) ir Jo palydovai 

promaskrinių dalinių vadas Neto (kai-

Nesutarimas 
del Angolos 

Adais Ababa. — Afrikos vals
tybių unija kol kas negali susi
tarti dėl Angolos. Kai buvo bal
suojama, kurią grupę pripažinti 
te" sėta — prosovietinį Liaudies 
išlaisvinimo frontą ar neutra
liuosius, siekiančius visiškos ne
priklausomybės, balsai pasidali
no pusiau — 22:22. Prosovieti
nio bloko didžiausiu advokatu 
yra Nigerija. t j 

Palestiniečių 
iniiltravimas 

Beimtas. — Libano armija pa
lestiniečiams įteikė ultimatumą, 
kad pale'stų pagrobtus 20 karei
vių ir 10 šarvuočių. Palestinie
čiai apsupo konvojų, kuris kaip 
tik jų stovyklai, apsuptai falan-
gistų, gabeno maistą. 
Vyriausybės sluoksniai patvir

tino spaudos žinias, kad iš Siri
jos į Libaną per sieną naktį 
pravažiavo du sunkvežimiai su 
palestiniečiais partizanais. Bus 
viskas daroma, kad iš užsienio 
infiltruojami palestiniečiai nega
lėtų susijungti su kovotojais 
sostinėj ir naminio karo neplės-
tų. 

Rusijoj jau 
trūksta duonos 

Maskva. — Chicago Sun - Ti
mes" tarnyba praneša apie pa
stebėtą duonos trūkumą Sovieti-
joj. Apie trūkumus rašo ir so
vietų spauda, tik kaltę meta ne 
partijai, nesako apie menką der
lių, bet kalčiausi esą tarpinin
kai, komplikuota duonos pri
statymo sistema. 

Ar NATO išspręs 
ginčą del žuvų 

Reikjavikas. — Islandija rei
kalauja, kad NATO imtųsi prie
monių ir neleistų britų žvejams 
įplaukti į 200 mylių nuo krantų 
zoną. Islandija vienašališkai tą 
zoną paskelbė teritoriniais van
denimis, o kitų kraštų žvejai 
nenori to pripažinti. Kad labiau 
sudramatintų savo reikalavimus, 
Islandijos žvejai užblokavo sau
sumos kelius j amerikiečių avia
cijos bazę Islandijoje. 

YOSEMTTE TAUTINIS PAR
KAS. — 1975 šį parką aplankė 
2.6 miL žmonių. 

Juozas Kralikauskas 
laimėjo "Draugo" 

konkursą 
CHTCAGO, TJ1. — Sausio 11 d. 

po pietų "Draugo" redakcijos 
patalpose posėdžiavo dvidešimt-
penktojo "Draugo" romano jury 

komisija, kurią sudarė pirm. 
Danutė Brazytė - B:ndokienė, 
sekr. Povilas Gaučys, nariai — 
Kęstutis Girnius. Eglė Juodval

kytė ir Anatolijus Kairys. Po
sėdį stebėjo ir "Draugo" atsto
vai. 

Komisija, apsvarsčiusi prisiųs
tus devynis kūrinius, dauguma 
balsų 1,500 dol. premiją, kurios 
mecenatas yra žurn. Zigmas 
Umbražūnas, nutarė skirti už 
romaną "Martynas Mažvydas 
Vilniuje". Atidarius veką pa
aiškėjo, kad šio romano autorius 
yra rašyt. Juozas Kralikauskas 
gyvenąs Toronte, Kanadoje. 

J. Kralikauskas kaip rašyto
jas jau buvo žinomas nepriklau
somoje Lietuvoje, bet savo ta
lentą ypač išvystė išeivijoje, iš
leisdamas romanus "Urviniai 
žmonės" (1954), "Šviesa lange" 
(1957), "Vaišvilką". Taip pat y-
ra laimėjęs ankstesnes dvi 
"Draugo" romano premijas — 
už "Titnago ugnį" ir "Mindau
go nužudymą". 

Gromyko "niet" 
Tokijo. — Sovietų GUomjkfl 

savo vizitą Japonijos sostinėj 
baigė. Vienas paskutiniųjq nu
sitikimų buvo su valdanč.ci.ji 
liberalų - demokratų partijos ge. 
neraliniu sekretorium Yasuhiro 
Nakasone. Susitarė tik pasikeis
ti žiniomis apie atominius -.y~-
nėjimus taikingiems reikalams. 
Nakasone taip pat prašė sovietų 
gražinti keturvis "u ^°. HTob.a.3 

kiai "niet". 
Ministeris pirmininkas Fa • 

keo Miki atmetė Gromyko am* 
j lymą sudaryti draugišku mfl 
paktą. Kol sovietai negrąžina 

įšalų, japonai jokių irtngiflrn, 
į jausmų jiems negali parodyti 

KGB išvogė 
slaptą raketą 

W"\\ Vork. Britu r-i-oorte-
ris David Lewis 'Tenthcase* rr.a 
gazine įdėjo ištrauką iš būsimo
sios knygos "The Asssatt on 
NATO". Rašo, kad 1967 sovie
tų KGB agentai, užverbuoti vo
kiečiai, sugebėjo išvogti Side-
vvinder raketą, naudojamą iš 
lėktuvų lėktuvams numušti. Ra* 
keta yra 9 pėdų ilgumo, sveria 
160 svarų. Ji buvo per Vakaru 
Vokietiją nugabenta į Kopen
hagą įvyniota į kilimą ir diplo
matiniu paketu nuskraidinta į 
Maskvą, jyfinimi ir vardai vokie
čių lakūnų, kurie raketą perda
vė sovietams. 

Amerika duos 
Jugoslavijai ginklų 

Belgradas. — Jugoslavijos už
sienio reikalų ministeriui Milos 
Minic apsilankius Was'iingtone, 
o paskui ir atitinkamai delega
cijai, susitarta atnaujinti karinę 
pagalbą. Jugoslavija nutrauku
si ryšius su sovietų kariniu blo
ku iš Amerikos yra gsvusi ka
rinės pagalbos už 750 mil. dol., 
neskaitant kitokios oaramos. 
Karinė pagalba gerokai buvo ap
karpyta, kai nuo 1961 Jugosla
vija pradėjo organizuoti Trečią
jį pasaulį prieš "didžiuosius" 
Teikdavo tik papildoms dalis 
parduotiems ginklams. 

Jugoslavai nori gautį ir labai 
modernių prieštankinių ginklų 
bei elektroninių priemonių. Pen
tagonas dar nėra apsisprendęs, 
a r galima bus duoti. 3i ;oma, 
kad išradimai nepatektų į sovie
tų rankas. Argumentas už da
vimą yra tas, kad sov.pt ai tų 
ginklų gavo Vietname, kai ame
rikiečiai traukdamiesi nespėjo 
viską sunaikinti. 

Prkinas. — Ketvirtad; "i bus 
laidojami ču En-lajaus eienai 
Jo lavonas kremotoriurr buvo 
sudegintas 

Danai išvarė 
sovietų šnipus 

Kopenhaga. — Danija išvarė 
keturis sovietų diplomatus ir 
prekybinės misijos atstovus už 
šnipinėjimą. Rusai labai norėjo 
gauti amerikietiškam lėktuvui 
F-16 gaminamų atsarginių da
lių pavyzdžius. 

Vid. Rytai 
Saugumo Taryboje 

New York. — Vakar Jungti
nių Tautų Saugumo Taryba pra
dėjo svarstyti Vid. Rytų taikos 
reikalus, bet kadangi buvo pa
kviesta ir Palestinos išlaisvini
mo organizacija, Izraelis atsi
sakė posėdyje dalyvauti. ST y-
ra rūpestis, kaip suredaguoti re
zoliuciją, kad jos nevetuotų A-
merika ir palestiniečiai nebūtų 
perdaug užrūstinti. 

>feskva. — Sovietų ministeris j 
pirmininkas Kosyginas Kinijai j 
pasiuntė užuojautos telegramą j 
dėl Ču En - lajaus mirties. Spau
doje apie jo mirtį buvo praneš
ta tik vienu sakiniu be jokių 
komentarų. 

Rusai mate 
komandos 

pralaimėjimą 
Philadelphia — Rungtynės su 

sovietų ledo ritulio komanda, 
kuri pralaimėjo Philadelphijoj 
santykiu 4:1, neapsiėjo be inci
dento. Pirmiausia sovietai pa
reikalavo, kad būtų pasalintas 
antisovietinis plakatas prie įei
namųjų durų. Plakatą buvo iš
kabinę žydai. Rungtynių metu 
15 minučių buvo nutrauktos 
rungtynės, sovietams protestuo
jant dėl tariamai žiauraus žai
dimo, š ias rungtynes translia
vo ir į Sovietiją. Sakoma, pra
laimėjimą matė 100 mil. sovietų 
piliečių. 

Paryžius. — Į Paryžių atvyko 
sovietų mokslininkas, matemati
kas, disidentas Leonid Pliušč. 
Jis buvo išleistas tik dideliu rū
pesčiu Tarptautinės amnestijos 
organizacijos, kitų institucijų ir 
pagaliau prancūzų komunistų 
prašymu. Maskvoj jis buvo lai
komas psichiatrinėj ligoninėj. 

*"!****&*: 
Ar:cr±ietiškcs raketos "Hsirk" 

KALENDORIUS 
Sausio 13: Benediktas, Vero

nika, Dargaudas, Gilvė. 
Sausio 14: Feliksas, Makrina, 

Laimis, Auksė. 
Saulė teka 7:17, leidžias 4:39. 

ORAS 

Dalinai apsiniaukę, be žymes
nio temperatūros pasikeitimo, a-
pie 38 laipsniai. 

( 

http://sov.pt
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI £R SVZJBTt FAJBGLMo CGDYMA8 

JONAS ABOMAVieam, H. O. 

KAULŲ STIPRINIMAS MAISTU 

tis kaulv netekimą — jų sujtf inW-1 
tėjimą - alaikyti. Čia talkgaa se
kančio^ septyniariopos priemo į 
nes: 1 pakankamas žmogaus jud- j 

Į ruma% i ̂ sėdėjimas ir mankšta, \ 
2. 'papiHcmas vitaminų naudoji-į 
mas, 3. moteriškųjų hormonų 

K E L I A S Į S V E I K A T Ą , 1661 W e s t Ctarfield Brv«L, Cbfc»go, OL 60638 , &***?»*) * m ! m a S < *•**&? 
«><><><><>o<><x><><>oo<x>oo<>oooo<><x><><̂ ^ f papausinias ėmimas, a. <aum 

stiprintojo (sodium flourido) 
naudojime. 6. vyriškųjų hormo
nų naudojimas (Methyl testaste-
rone), 7. minėta Šarminė dieta. 

Gydymas turėtų būti praves
tas gydytojo žinfofe. Ne t visas 
aukščiau minėtas priemones nau 
dojant, stuburo (strėnų) skaus
mų sumažėjimo ir kaulalūzių pa-
retėjimo susilaukiama pamažu. 

•Nieko staigaus čia neatsitinka. 
Vyras po 35 metų savo amžiaus į V i s a s gerėjimas, kaip ir kaulo tir-

vidutiniškai nustoja savo kaulų punas, eina savu laiku ne pa-

Visi, ;/paČ moteriškės, stip
rinkime savo kaulus tinka-
cau maistu. 

Prtrf. LouisV. Avioli, M.D. 

Daugelis dejuojame kaulų gėla, 
ypač strėnų skausmais ir blogiau
sia, kad reikiamos pagalbas nevi-
stda susilaukiame. Įvairios prie
žastys gali sukehi strėnų ir kiiose 
vietoBe kaulu gėlą, g i dažniausiu 
ji tokios negerovės priežastis yra 
kaulų ruminkštėrimas - isteopo-
razė. Tas kaulų suminkštėjimas 
yra amžiaus sukelta kauluose ne
gerovė, apimanti keturis kartus 
dažniau moteris kaip vyrus. Da
bar medicina turi žinių, kad ta 
negerovė rišasi su netinkama 
žmogaus mityba. Tokią džiugią 
nampeną pranešė šiomis dieno
mis Ne\v Yorke įvykusiame, Ko
lumbuos universiteto globojama
me gydytojų suvažiavime aptarti 
mitybos sukeltus moteriškių li
guistumus. Pranešėjas buvo Wa-
shingtono universiteto profeso-
ritts gyd. Botris V. Avioli. Štai jo 
minėto pranešimo santrauka. 

Nenormalus kaulų tirpimas 

Kaulai yra žmogaus kūno kie
ti audiniai. Jie susideda iš 
65 proc. mineralų ir 35 proc. 
baltymų (proteinų). Minėtas pro 
fesorius prileido, kad mūsų mity
ba gali Įtakoti kaulų stovį. Kau
rų minkštėjimas-osteoporosis (Ši 
tą žodį visi, ypač visos išmokime 
ir stenkimės suprasti jo prasmę) 
yra savita liga. Jos atveju kaulai 
normaliu greičiu minkštėja. Da
rosi mažiau kaulų, mažiau nor
malios sudėties kaulų. Likę kau
lai yra normalios sudėties mine
ralų atžvilgiu. Senatviškas kaulų 
minkštėjimas skiriasi nuo rachi
tiško kaulo rrunkštėjimo (jau
natviškojo): šioje ligoje irgi kau- | 
las mąžta, bet kar tu mažėja ir 
kaule esą minaralai. Abiejose šio- į 
se ligose kaulinės medžiagos kie- i 
kis kūne mažėja, tik kaulinė me
džiaga senatviškame kauių 
mirriatėjime lieka gerai mine
ralizuota, o rachito ligos apimti 
kaulai ir mažėja ir mineralai juo
se nyksta. 

Senatviškas kaulų minkštėjimas 
apima visus kaurus 

Kaulų; minkštėjimas (osteopo-
rosis) apima viso kūno kaulu5: 
stuburo kaurus^ kojas ir pėdas.Kai 
dė: suminkštėjimo stuburkaulių •: 
stuburas susiploja tsumąžta), ta
da jis susikreivina- Tada krūtys 
padrimba — nusileidžia ir šon-
srAuliai ima remtis j dubens kau
lus. Tokia nenormali dėl sukrei-

baltuosius. Vyrai turi daugiau 
kaulinės medžiagos už moteris. 
Moteriškės greičiau savo kaulus 
tirpdo už vyrus. (Čia jos lygybės, 
taip jų trokštamos dabar, nieka
da nepasieks!) T a s toks kaulų tir
pimo santykis palieka pastovus 
žmogui senstant. 

masės po 5—6 proc. per dešimt 
mėtį savo amžiaus. Sulaukus 65 
metų amžiaus, kaulų nykimo 
greiris sumąžta: tada per dešimt
metį vyras nustoja savo kau
lų medžiagos nuo 2 iki 3 proc. 

Su moteriškėmis įvyksta blo
giau: jų kaulų tirpimas eina dvi
gubu greičiu, palyginus su vy
rais. Sulaukusi 35 metų moteriš
kė savo kaulų medžiagos neten
ka 10 proc. per dešImtmetį.Sulau-
kusios 65 metų, jos kas dešimt
metis netenka savų kaulų me
džiagos nuo 3 iki 4 proc. Dar vie
na Morybė moteriškėms: apie 
25 — 30 proc. jų sulaukusių savo 
amžiaus 40 merų, ėar greičiau 
tirpdo savo kaulus, palyginus su 
kitomis moteriškėmis. Takios su-

i laukia minėtos ligos—kaulų su
minkštėjimo - osteoporozės. To
kių toks greitas kaulų tirpimas 
gali būti rišamas su jų mityba. 

Kaulų tirpimo greitintojai 

Yra daugelis priežasčių kaulų 
netekimo ligos. Viena, prof. Avio
li paskelbta, — mityba. Dar su
mažėjimas moteriškųjų hormo
nų, trūkumas maiste kalcijaus, iš 
žarnų nesusigėrimas reikiamo 
maisto (malabsorptiota). vitami
no D stoka, nykimas raumenų 
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skubomis. To profesoriaus duo
menimis., ir kitų — S Londono 
gydytojų tyrimais remiąntii, aiš
ku, kad trumpalaikis moteriškių 
gydymas moteriškaisiais hormo
nais sumažina pagreitintą jų kau
lų nykimą. Taip buvo gydytos 
po trijų — keturių metų po regu
lų per 9—-14 mėnesių moteriškės 
moteriškais hormonais. Ilgiau 
taip gydant, reikia atsargumo. 

Didėjanti negerovė 

Kaulų >uminkŠtėjima's yra nuo 
lat didėjanti negerovė moterims 
šiame krašte. 196S m. kritimas 
ne suski l imo nelaimėse buvo 
didžiausioj mirties priežastis vi
sų žmonių nelaimingų atsitikimų. 
Kritimas tais metais buvo didžiau 
šioji mirties priežastis dėl nelai
mingo atsitikimo visoms pagyve
nusioms battaodėms moteriš-
Kėms.-

Dabar apie 6.3 milijonai šio 
krašto žmonių skundžiasi staigio- Į 
mis stuburą negerovėmis, atsira
dusiomis dėt susilpnėjusių stubu
ro slankstelių. Dar blogiau: dabar 
net aštuoni milijonai amerikie
čių skundžiasi chroniškomis stu
buro negerovėmis, parygnrus su 
šešiais milijonais jų turėjusiu jas 
1963 m. 

Dabar ajlikti tyrimai nurodo. 
j kad 10 proc. šio krašto moteriš

kių virš "0 .r. etų sulaukusiu turi 
tiek daug kaulinės medžiagos trū 
kūmo, kad joms gal; lūžt: Šlaurti-
kaulis (hip). slanksteliai stub;;-

Į ro ir ilgieji Ambulatori-

Vieaos Aivudo 
Mitchel u-utirtje 

• dinuke -i-rbcja 

;r;:,--:Qį Lietuvių televizijos programos dalyviai: pianistė 
. D. Runimaitė, K. Runimas, A. Kirvaitytė, matomų šiau-
lHaidenė, akt. A. Brinką. Sėdi J. Adomavičius r op. sot. 

Alė Kalvairytė-Vetbasienė. Nuotr. M. Nagio 

DAIL. J. DAGIUI 70 METŲ 
Torontietis skulptorius ir tapy- Į čiąsis suradęs poilsį. 

binių meno darbų autorius dail. į Kanadoj gyvendamas J. Dagys 
Jokūbas Dagys sulaukė 70 metų j dalyvavo visoj eilėj Kanados 
amžiaus. Į Skulptorių draugijos (Sculptoris 

Sukaktuvininkas J. Dagys gi-įSociety of Canada) parodų To
mė 1905 m. gruodžio 16 d. Lie- |ronte, Montrealy, Quebece ir ki-
tuvoje. 1927 m. baigė gimnaziją. į tur. Turėjo ir šapo individualių 
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Po to penkeris metus lankė Me 
no mokyklą Kaune, kur studija
vo skulptūrą ir tapybą, o taip pat 
ir kitus dalykus, kurie reikalingi 

f norint tapti meno dalykų moky
toju. 1932 m. J. Dagys pradėjo 
mokytojauti gimnazijose, kaip 

nlų pac:entų 
orie^'.audose 

-*. u 

:r žmonių 
L V " ais 

esancų 
susek;?.. 

ituburo — ypa. 
lų skausmai dėl tų ka 
;ė;:mo reiškiasi 

strėnų .<a.--

Antanas Kevėža skaito eilėraščius 
viename Lietuviu sodybos. Chicagoje, 
pažmeoyje. Nuotr. M. Najįio 

į masės, neveiklumas (dažnasį y-
pač storų moteriškių mediciniš
kas nusikaltimas), dar baltymais 
pergausus maistas ir dėl suseni-
mo inkstų nepakankamas veiki
mas skatina kaulų pagreitintą tir
pimą jų minkštėjimą. 

Žmogaus kūne esamų raume
nų masė didžiausia būna apie 

j 20-tus jos amžiaus metus. Rau-
. , I menys vra labai svarbus varik-

vinto stuburo padėtis suKeija virs- Į ^ k a u l a m s s t i ? r ė t L Kasdieninis-
raumenų tampymas stiprina kau-kmimo kanalo (skrandžio, iar-

nt | ) ilsitempimą — išpūtimą. 
Mat, tada visi pilvo raumenys su
glemba — jų normalus stangru
mas sumenksta. 

Dėl Įvairių priežasčių kaulų su
minkštėjimas daugiau kaip 45 
metų amžiaus sulaukusioms šio 
krašto moteriškėms atneša kas
met daugiau kaip vieną milijoną 
kaulų lūžimų. Vien dėl minėto 
i au lų suminkštėjimo kasmet pa
sitaiko 

lų masės gamybą, mat raumenys 
} per sausgysles rišasi prie kaulų., 
Cia ir prieiname maisto reikšmę 
kaulų tirpinime. Kai žmogus mai 
tinasi mažai kalcijaus turinčiu 
maistu ir tuo pačiu valgo daug 
baltymų (mėsos, pieno, varškės, 
žuvies, sojos pupelių...) — jis ju
dina — skatina kaulus tirpdan
čio hormono gamybą priedinėse 
gūžio liaukos liaukelėse, esan-

g to milijono 700.000 Į čiose kakle (prie gūžio liaukos 
kaulalūžių minėto amžiaus mo-
terSkėms. Arti trečdalio (25-30 
proc) visų regulas pabaigusių 
moteriškių turi minėtą kaulo su
minkštėjimą (osteoporoac). 

Arrvžfii* t irpina v*«j» /mocrn 

Kiekvienas iš mvaų netenka
me dalies savo kaulų. Su amžiu
mi keičrasf mūsų visi kūno audi
niai, įskaitant ŠmfĮ, plaučius, 
fnksttrs ir nervas. Jų atliekamas 
darbas irgi kinta. Kaulų dalies ne-
tekimas — jų ^rpimsi — mažė
jimas yra irgi normalus pasireiš
kimas žmogaus gyvenime. 

To paties amžiaus juodieji tari 

thyroid) . Todėl po trisdešim
ties savo amž. metų kiekvienas 
žmogus turėtų kreipti dėmėsi į 
savo mitybą. Visi turime eiti į ki
tą gatvės puse nuo tokio maisto, 
kuriam kūne susivirškinus gau
nasi, taip vadinami, rūgštūs pe
lenai (acid^ash). Apie tai bus pra
nešta smulkiau. 

Prof. Avioli pranešė nemalo
nią naujieną alkoholikams. Jo ty 
rimai nurodo, kad alkoholio var
tojimas veda prie nuolat didėjan 
čio kaulines medžiagos prasiša-
linimo iš kūno. 

Priemones kaulų minkStejimo 
sutaikymui 

daugiau kauluose medžiafos už Keliais būdais visi turime steni-

ų su.T.;n.-3 
pas penkiasde

šimtmečius ikr 15 proc , o t"»s 
Ho-mečius net iki 50 proc. Da
bar virš 50 metų amžiaus Žmo
nių skaičius Amerikoje yra spar
čiausiai auganti mažumos grupė. 
Jų kaulų mūikstėjimas gausės. 
Todėl visi turime dar šiandien 
imtis apsaugos priemonių prieš 
taip skausmingas dienas teikian
tį kaulų tirpimą - osteoporozę. 

Invada. Koi dar laikas, nebū
kime paiki. Visomis priemonėmis 
kovokime su įvairiomis negalė
mis. Savo darbu mes galime daug 
ko gero atsiekti mūsų sveikatos 
pagerinimo srityse. Jau vien blai
vus gyvenimas mums daug 

[ laimingu dienų senatvėje žada. 
Kitą kartą nurodysime maistą, 

kuris mažins kaulų tirpimą. Mo
teriškės vartos gydytojo priežiū
roje mišinį vyriškų ir moteriškų 
hormonų, o vyriškiai — vien vy
riškuosius. Visi tvarkysis visas ne 
geroves savo gydytojo priežiūroje. 
Būtinai joje —' ne kitaip. Nieka
da negalvokime, kad savo sveika
tai galime tik grašius išleisti, o 
degtinei, tabakui ir visokiems nie
kams šimtines - tūkstantines klo
ti. Taip'elgiasi tik savo asmeny
bės dalies netekusieji asmenys. 
Tokiems nė Dangus nepajėgia 
talkinti — tai ką čia jiems gali 
gydytojas pagelbėti. Jie save nu
sirašo i? laimingųjų <ara§o. 
Prie? tai, tokie dar "pasispar-
do" laikraščiuose, girdi, rūkymas 
— gėrimas yra sveiki dalykai, 
nes dideli žmonės taip elgiasi. T o 
kie, mat pajėgia sekti tik dide
lių žmonių menkybėmis. Jie ne-
?upranta, kad menkybė menki
na net didžiausia pajėgnolį. S u | 
bet kieno menkybėmis nė vienas 
galvą -turis nesi puošia. 

Pasiskaityti. Medicai Tribūne, 
VoL 17, No. 2 Januajy 1 4 ^ 7 6 

parodų Kandoj ir JAV. 

Dailės Meno muziejus Montre-
alyje 1957 m. jo skulptūrą iš
rinko, kaip populiariausią. 

Kaip jau minėta, is yra daly
vavęs eilėj ir Š. Amerikos lietuvių 
dailininkų parodų. Priklauso Ka
nados Skulptorių draugijai ir lie
tuvių dailininkų organizacijoms. 

Toronte dail. J. Dagys gyvena 
nuosavam name 78 Chalsea 

ijAve. Jo namo išorė ir namo vi
dus — išpuošti dailės darbais ir. 
atrodo, tarytum tai būtų tikras 
meno muziejus. 

\ a m a s atskiras, gražioj aplin
kumoj. Prie įėjirro — lauke jau 
pasitinka lankytojus vienas dide
lis (žmogaus ūgio) kūrinys — 
skulptūra. Jėius vidun — priean
gis, salonas ir dar vienas kamba
rys — pilni skulptūros ir tapy
bos darbų. Charakteringa, jog 
dail. J. Dagys ir pragyvena tik iš 
savo kūrybos, niekur kitur nedirb
damas. 

Linkėtina jam ir toliau sėk
mingai kurti. 
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DR. WALTER j . KIRSTUK 
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Pranys Alšėnas 

Da J. Dagys 

meno dalykų mokytojas ir dirbo 
toje srityje iki 1944 m. 

Bemokytojaudamas ir norė
damas dar praplėsti meninį aki
ratį, jis padarė visą eilę išvykų į 
užsienį: Rygą, Berlyną, Paryžių 
ir kitur. 

1944 m. J. Dagys, kaip ir kiti 
tūiestančitai lietuvių tremtinių, pa
liko Lietuvą ir atsidūrė Vokieti
joj. 1947 m. persikėlė į Londo
ną — Anglijon. Tenai išgyveno 
ketveris metus. 1951 m. atvyko į 
Kanadą ir apsigyveno Toronte. 
Čia dirba savo pai .ėgtąjį dailės 
darbą — daugiausia medžio 
skulptūras, nors nemažai tapo ir 
aliejiniais dažais. Kaip medžio 
skulptūroj, taip ir aliejinėj ta
pyboj, jo darbų yra visokiausių: 
realistinių, "semi-abstraktinių' , 

arba — sukurtų ir visiškoj abs-
traktizmo dvasioj, atseit, moder
nistiniu stilium. Šiaip J. Dagys, 
kūnu ir dvasia, yra tik skulpto
rius. Ir jo paties pasisakymu, prie 
medžio skulptūros darbų, nežiū
rint ir įtempciausio darbo, jis jau 

PASTA VIETOJ TINKO 

Mokslininkai pagamino specia
lią pastą betono ir asbocemento 
paviršiams apdoroti. Padengus 
1 mm storio pasta, paviršiaus ne
bereikia nei tinkuoji, nei baltin
ti. Apdailos darbų laikas žymiai 
sutrumpėja. 
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Kai skelbiami 

JUBILIEJAI IR NUOSTATAI 
Sausio 8 d. pavergtoje D'etuvo- vo ir nėra persekiojamas, kanki

ne paminėta rašytojo Antano namas, tremiamas ir žudomas, 
Venclovos 70 metų gimimo su- kaip Sovietuose, 
kaktis. Kaip skelbia komunisti- * 
nė spauda, iškilmėse kalbėjo mo
kyklų vedėjai, poetai ir kritikai. 
Tokie minėjimai suruošti Vilniu
je, Kaune, Kapsuku pakrikštyto
je Marijampolėje, Klaipėdoje ir 
kituose miestuose. Kaip bolševi
kai sako, paminėta visu respubli
kiniu mastu, o gal ir kai kur pri
simintas ir Maskvoje, nes šiaip ar 
taip Venclova buvo ištikimas ko-

Teigimas, kad kūrėjas turėjo 
kovoti prieš viešpataujančias jė
gas, yra tiesiogiai liečiąs Sov. Ru
siją ir jos užgrobtas sritis. Daug 
nukankino Sibire enkavedistai 
kūrėjų, o ir šiandien rusai ir pa
vergtųjų tautų kūrėjai stengiasi 
bet kokia kaina kurti, ką jie nori, 
rašyti ne ką prispaudėjai (vieš-

munistimo botago gerbėjas, Peli jantiej i , anot Dmitrijevo) 
be sąlygų pasidavęs maskoliais. n o r i ' b e t « " * * t a i ' k o m e m n i n " 

Komunistų partijų nesutarimas 
Vakarų Europos komunistų partijų nesutarimas su Kremliumi 

GEDIMINAS GALVA 

ką liudija ir jo romanu vadina 
mas kūrinys "Gimimo diena". 

Vis tai nebūtų įdomu, nes ko
munistinėje valstybėje labai ma
doje sukaktys — ten nėra leng
va išgyventi ilgesnį amžių. Gali 
asmuo būti likviduotas ir nors 

ko pašaukimas reikalauja. Todėl 
labai suprantamas, kad ir pats 
Dmitrijevas turėtų įvertinti To
mo Venclovos pasirinkimą kovoti 
už literatūrinę laisvę. Tokių, ku
rie priešinasi viešpataujantiems 
tironams, yra daugiau ir jiems 

paskui ir reabilituotas, tačiau nu- P r i k l a u s o , l a i s v ę ar t inančių au-
žudytajam ta garbė jau kiek ir to r i l> i r skaitytojų padėka. Juk 
pervėlai. Venclovos sukaktis 
mus įdomi todėl, kad jos išvaka
rėse rašytojo sūnus Tomas Venc
lova pasisakė, jog jis nenorįs gy
venti tarybinėje santvarkoje, nes 
ji žlugdo jo talentą. Nemanome, 

šiandien visiems aišku, kad di
džiausias meno priešas yra dik
tatūra, ir tai žino visi, nekalbant 
jau apie patj Dmitrijevą, kurie 
girdėjo Solženicyno, Medvedevo, 
Tarsio, Siniavskio ar kitus vardus. 

kad iškilmėse šiam drąsiam Venc- J i e persekiojami ne todėl, kad ga 
lovos sūnui būtų buvusi palikta l ė t l* r a §yti marksistiškai - lėni-j 
išskirtinė vieta, bet lyg paty- nistiškai, bet priešingai, kad ga- į 
čioms 'Tiesoje" paskelbtas ko- l ė t l* i š tl* pančių ištrūkti. Jie ko

voja prieš leninistinę diktatūrą 
ir todėl turėtų būti, pagal 
straipsnio autoriaus logika, ger
biami. Tačiau, priešingai, ger
biami visi tie, kurie tą teroro ma
šiną garbina. Taip buvo pagerb-

munistinio varovo pareiškimas, 
kuris paliudija, kad Tomas yra 
teisingas. 

* 
Gruodžio 17-20 d. komunisti

nė Vilniaus "Tiesa" išspausdino 

Sovietų komunistų partija jau 
seniai džiūgavo, kad kapitalisti
nė santvarka vis labiau pakrin
ka. Šis klausimas ypač plačiai ap
tartas žurnale "Filosofijos prob
lemos", rusiškame "'Komuniste" 
ir kituose leidiniuose. Retai šiuo 
klausimu teužsiminta dienraš
čiuose. Svarstymų išvada — reikia 
spustelti ir kapitalistinė santvar
ka subyrės. Toks spustelėjimas 
galimas tik atsilikusiuose kraš
tuose, pvz. Angoloje. 

Visai kitaip šis klausimas gali 
būti sprendžiamas pažangiuose 
kapitalistiniuose kraštuose. Jie 
dar stiprūs, kad, sulaukę smūgio, 
imtų ir subyrėtų. Pirmiausia rei
kia Sovietams sustiprėti. Šiam 
tikslui ir buvo .panaudotas taikus 
sambūvis gauti kapitalistines prie 
mones Sovietų galiai ir jų karinei 
jėgai išugdyti. 

Tuos klausimus sprendžiant pa 
liečiami partijos ideologijos rei
kalai, liečia ne istorinį a r dialek
tinį materializmą, kuris Sovietuo 
se vadinamas istomat, diamat, 
bet taikos sambūvio derinimą su 
partijos programa. Gruodžio pa
baigoje "Pravda" atvirai pastebė
jo, kad nebus leista žmogaus tei
sių gynėjams pažeisti socialistinę 
santvarką. 

cūzijos komunistų partijos ėjo 
skirtingu keliu. Jos nesutarė dėl 
sukilimo Vengrijoje 1956 m., dėl 
Sovietų-Kinijos s<mrykių lūžio ir 
net karinės jėgos panaudojimo 
1968 m. drausminti Čekoslovaki
jai. Tik praėjusį rudenį abi di
džiosios Vakarų Europos komunis 
tų partijos staiga pasmerkė Krem 
liaus sprendimą neišleisti A. Sa
charovo pasiimt: Nobelio premi
jos. 

Italijos komunistų partijos va
dovas Enrico Berlinguer tuo me
tu jau buvo susitaręs su Prancū
zijos komunistų partijos vadu 
Georgės Maahais dėl bendra
darbiavimo ir netrukus pasirašė 
atitinkamą raštą. Abi partijos ir 
toliau siekia nusavinti gamybos 
priemones bet ryškiai pasuka k ę s t i k o m u n i s r ; n i ų k i a i d ų . c^. 
Imk socialdemokratų. «=—-*- > 
me rašte abi 

tų partijos dienmštis "L'Huma-
nite" ves piktą ginčą su 'Pravda'. 
v'iskas prasidėjo dt 1 Latvijoie slap
tai susukto filmo, persiųsto į Pran 
cūziją, kuriame parodyta nežmo i 
niškos gyvenimo sąlyga priver
čiamojo darbo stovykloje prie 
pat Rygos. Šis filmas buvo rodo
mas valstybinėje Prancūzijos te
levizijoje. "Pravda" netrukus pa
smerkė filmo rodymą ir iį pavadi
no pagamintu Vakaruose, taigi 
netikru. "L'Humanite** atkirto: 
filme parodytos pasibaisėtinos ka
linių gyvenimo sąlygom kurioms 
sukurti talkininkavo ir komunis
tų partijos politinis biuras. 

Maskvos dienraštis tokį žygį pa 
vadino nauju prieštarybiniu iš
šūkiu. To tereikėjo prancūzams 
komuistams. Jų dienraštis atkir
to: Prancūzijos komunistai visa
da rėmė Sovietus, bet jie negali 

VANDENYNAI ATEITIES RAIDOJE 
Del jų panaudojimo kyla įvairūs ginčai 

B. JABLONSKIS 

1974 m. net 10 savaičių Jung- ta r t ies vandenynų reikalu. Dėl 
tinių Tautų nar ia i svars tė Carą- šių priežasčių Caracas suvaž a-
cas mieste, Venecueloje, tari)- vimas pateko į akligatvį. Sutar-
tautinių vandenynų naudojimo ta kitą susirinkimą šaukti Gene-
ir teritorinių p r a m o n i n m o rei- voje. 
kalus. Bandė su rašy t i jais nau- Į Nesutarimų kaltininkai buvo 
dotis konstituciją, kur i saistytų 106 valstybių grupė, susidedanti 
visas pasaulio vals tybes . ' iš mažiau išs vysčiusių valsty-

Suvažiavime buvo apie 2000 bių, kurias stipriai palaiko kom. 
atstovų, kurie a t s tovavo 140 pa- ITCinija. Jos pageidauja jų 200 
šaulio vals tybėms. Ideologiniai mylių srityje monopolinių teisių, 
ginčai t ruko net 3 savaites, bet o technologiškai pažangiom val-
nebuvo pasiekta jokio nuospren- ! s tybėms tarpt, vandenynų nau-
džio. dojimo teises siekia labai apri

boti. Kita pusė laisvai susijun
gusių 20 Vakarų Europos vals-

buvo kūrėjus smaugiančios dik
tatūros rėmėjas. 

ruso Maskvos filologijos mokslų t a s i r A n t - Venclova. Ir labai su 
kandidato Dmitrijevo ilgą straips- Prantama, kodėl gerbiamas, nes 
n | , pavadintą "Kūrybos laisvė ir 
klasių kava". Iš šio straipsnio 
matyti, kad jaunojo Venclovos 
ryžtas buvo teisingas, nes šiame 
straipsnyje konkrečiai nurodyta, 
ką komunistinis rašytojas turi 

Sovietų rūpesčiai 

Tenka sutikti su Dmitrijevu, 
kad literatūra ir laisvė gyvuoja 
todėl, kad kūrėjas nesiduoda pa-

Sovietai verčiami spręsti dau
gelį klausimų. 1975 m. nederlius 

•sukrėtė ūkį. Daugelis pramonės 
įmonių verčiasi pasenusia techni
ka. Sunkiosios pramonės skatini
mas turi tarnauti gamybai ska
tinti, bet ir apsiginkluoti. Gyven
tojų poreikiams tenkinti teški ria-

daryti. Straipsnyje autorius kai- vergiamas. Tai liudija ir Venclo-
ba, kad visais laikais literatūra vos sūnaus pasirinkimas. Jis ne-
buvo varžoma, kol pagaliau ko
munistai ją išvadavo, davė lais
vę rašytojams rašyti, ką jie nori. 

nori nei savo tėvo, nei pačio už
sidirbtų komunistinių laurų, jis 
nori kūrybinės laisvės. O kad tos 

Lyg pasityčiojimui autorius laisvės Sovietuose nėra, taip ir 
įrodinėja, kad tikrasis rašytojas 
ir tikrasis humanistas yra tas, ku
ris įsisavina marksistines idėjas. 
Komunistinė kūrybos laisvė 
esanti tikroji laisvė ir todėl dau-

rodo minėtas straipsnis, išspaus
dintas per keletą "Tiesos" nu
merių, kuriame aiškiai pasako
ma, kad "svarbiausia nukreipti 
menininkus idėjai — tarnauti 
liaudžiai, komunizmo kūrybai". 

e t a "Įvie tų piliečiai teisiami dė! politi-
komunistų partijos į n j ų į s i t i k i n i m ų . "Prancūzijos ko-

įsipareigojo gerbti minties, bend
ravimo, kalbos, spaudos ir net ti
kėjimo laisvę. Kiekvienam asme
niui valia pasirinkti filosofinę pa
saulėžiūrą ar kultūrinės veiklos 
krypsnius. 

Galimas dalykas, kad romanų 
kraštų komunistų partijos pada
rė šį žygį vidaus politikos sume
timais: nuraminti bijančius lais
vių varžymo, gauti daugiau bal
sų ir tuo būdu patekti į valdžią. 
Prancūzijos komunistų partija jau 
prieš kelerius metus suartėjo su 
socialistais ir tik maža balsų 
persvara rinkimus laimėjo res
publikonas. Kaip ten bebūtų, 
bet romanų kraštų komunistų 

ma mažiau gėrvbių. Tuo atvejui P a r ^ ų P ? f k, is { d e ž i n c į n e " 
' malonus Maskvai ir netrukus ją 

gelis už ją kovoję. Esą, marksiz
mas - leninizmas yra kūrybos at- Pagal Leniną, literatūrinis dar-
rama ir toj atramoj išaugusi me- bas turįs būti "bendrapartinio 

kultūra įgyja pasaulinę darbo dalimi". Negalima čia viso nine reikšmę. Esą, ''Žiūrint iš šios po- ilgo straipsnio pacituoti, tačiau 
zicijos galima labai ryškiai pa- jame pakartotinai reikalaujama 
matyti per ištisus amžius pažan- paklusti partijai, o kuris paklus, 
gūs menininkai jautė savo ryšį tas bus tikras kūrėjas, komuniz-
su liaudimi, giliai suprato savo, mo statytojas. 
kaip humanizmo skelbėjų ir gy- Nėra lengva priešintis tiems, 
nėjų, misiją, reikšdami savo drą- kurie literatūrą guldo į karstą, ir 
šias ir navatoriškas pažiūras, juo labiau, kad tuos, kurie nesi-
rruolat susidurdavo su vienokiu priešina, stengiamasi užkelti ant 
ar kitokiu viešpataujančiu anta- komunistinio pjedestalo, tačiau 
gonistinės visuomenės jėgų prie- malonu, kad tokių yra. Tai liudi-
šiškumu jų kūrybai. Kiek nuo- ja dviejų Venclovų atvejis. Tėvas 
stolių ir didžiulių kančių dažnai gerbiamas, nes jis garbino vergi-
neįveikiamos vidinės disharrno- ją, o sūnus niekinamas, nes jis 
mjos turėjo patirti menininkai, prieš tą vergiją kovojo. Ir kad sū-
verždamiesi į meno viršūnes". naus pasirinkimas teisingas, rodo 

Ta ip kalba Dmitrijevas, o ir iš ir šie Dmitrijevo botagai, specia-
tikrųjų tai reiškia ne kapitalistinį, liai "Tiesoje" paskelbti rašyto-
bet komunistinį pasaulį, nes nie- jams ne tiek auklėti, kiek gąs-
kur kitur tiek menininkas nebu- dinti. A. B. 

Spaudoj ir gyvenime 

būtinos priemonės skatinti darbo 
našumą ir drausminti krašto pi
liečius. Toks drausminimas y-
pač paryškėjo pastaruoju metu, 
kai jau baudižiama ne tik kalėti, 
dirbti priverčiamojo darbo sto
vyklose, be: ir pasmerkiamą mir
ti. Tik šia prasme galima supras 
ti ir minėtą "Pravdos" įspėjimą, j 
kad nepatenkintieji tarybine 
santvarka stoja prieš liaudį. Tai ne j 
tik įspėjimas, bet grasinimas pa- j 
naudoti baudžiamuosius straips-į 
nius drausminti neklaužadoms. į 

Tarptautinėje politikoje Sovie-j 
tai yra ne tik apdairesni, bet ir 
žymiai griežtesni derybose. Nusi
ginklavimas yra įšaldytas. Net ir 
derybos dė! branduolinių strate
ginių ginklų varžymo šiuo metu 
neteikia vilčių. 

Nemažą rūpestį atnešė Sovie
tams ryškus nesutarimas su Vaka
rų Europos didžiosiomis komunis 
tų partijomis. 

Italijos ir Prancūzijos 
komunistų partijos 

Per dvidešimtį Italijos ir Pran-

pastūmėjo į kovą. 

Komunistų dienraščių kova 

Prieš keletą metų buvo neįti
kėtina, kad Prancūzijos komunis 

munistų partija yra pasirinkusi 
į politinės kovos demokratinį bū
dą, kuris negali būti pakeistas 
administracinių priespaudos prie
monių". 

Jei visa tai yra tik taktika, ji 
tikrai nemaloni Sovietams, kai 
buvę bendraminčiai ryškina 
Maskvos proletariato diktatūros 
sukurtos santvarkos ydas. 

Nereiktų nustebti, kad roma
nų kraštų komunistai išlikrųjų 
linkę pasirinkti ne mažumos — 
proletariato diktatūros, bet dau-
gumos-demokratinį valdymo bū
dą. Tiesa, iki šio meto visos val
dančios komunistų partijos re
miasi mažuma-fproletariato dik
tatūra. Ar romanų kraštų komu
nistai išsišers, kaip tigrai, praras
dami tamsiuosius rėžius savo kal
nių apraiškų, rodančių, kad roma
nų komunistai taps burkuojan
čiomis katėmis! 

ir vandenynuose, kaip Britani
jos Commonvvelthas. Amerika, 
Japonija ir Sov. Sąjunga, prie
šingai, pageidauja apriboti terit. 

Svarstyt i klausimai, kaip te 
ritoriniai vandenys ir "ekonomi- , . . . ,,. 

... „ ~ .. , . . . , . tvb:ų, pirmaujančių pramonėje 
ne sr i t i s . P i rmo u prakt iškai 3 *• f J J* .c _, . . 
jau išplėsta iki 12 myl'ų, o ant
roji • 'ekonominė" bandoma, iš
plėsti iki 200. Esančios 200 m. 
juostoje žuvys ir gelmių tur ta i . , . . 
. ., ., , . . T - . , vandenų teises ir piacios laisves 
turėtu priklausvti t ik toms vai- i * , * 
stybėms. kurių k r a n t u s skalau- | 
ja vandenynai a r jūros . O iš j 
tarptaut inių vandenynų ištrauk- į 
ti t u r t a i t u r ė t ų būt i padalinti 
t a rp pasaulio valstybių, nes 
tarptaut iniai vandenynai pri
klauso visoms pasaulio valsty
bėms ir yra "visos žmonijos tur
tas" . Bet įmaišius j savrs tymą 
ideologinius ginčus, sukėlė ne 
tik nereikalingų i r skirtingų 
nuomonių, bet i r neleido susi
tar t i . 

Nesutar imų priežastys 

Daugiausia j o s kilo dėl laivi
ninkystės laisvės. Praplė tus 
tarptaut inius vandenis iki 12 
mylių. 116 pasaul io sąsiaurių 

t a rp t , vandenynuose. 
Mažai a r beveik visai nebuvo 

paisoma tų valstybių, kurios ne
tur i ryšio nei su vandenynais, 
nei su jūromis — žemyno vals
tybės. Net ir su tomis, kurios 
tur i labai siaurus vandenynų 
skalaujamus pakraščius, nenori
ma dalintis vandenynų turtais. 

Technologijos panaudojimas 

Su techniškais įrengimais ga
lima ii 3 mylių gylio iškelti mi
neralus, o su mechaniškais tink
lais sužvejoti su vienu dideliu 
tinklu mažas ir dideles žuvis. 

Amerikos bendrovė pasiryžusi 
a n t vandens statyti plūdų r:;; -
jančią branduolinę įmonę. Žmc-

taptų nuosavybėmis tų valsty- nių prieaugliui sparčiai augant, 
bių. per kurių žemes a r t a r p jų 
krantų jie eina. J o s turė tų teri t . 
vandenų teisę t rukdy t i laivinin
kystei ne t ik t o m s valstybėms, 
kurias sk i r i a politinė ideologija 
ar ta rpusavio ginčai, bet ir vi-

grei t pritruks jiems vietos a r t 
žemės. Prasidės kaimų ir mies
tų s ta tyba ant vandens. Rimčiau 
pažvelgus į nuolat didėjančius 
gyvenimo poreikius. senosios 
vandenynų naudojimo taisyklės 

som s laisvoms šal ims. Be to. jos ! palaipsniui sensta ir praranda 
galėtų plaukiančius per sąsiau
rius laivus sulaikyt i ir jų krūvi 
tikrinti. Taip bū tų pažeista lais
va jūr ininkystė . 

Didžiuosius tanklaivius, kurie 
dažnokai užterš ia alyva a r ža
liavomis vandenis, karo ir bran
duoline jėga va romus laivus ga
lėtų visai per sąsiaur ius nepra 

galią. 
Japonija pirmoji pradėjo sta

ty t i milžiniškus alyvai ir žalia
voms gabenti tanklaivius. Ja pa
sekė ir kitos didžiosios valsty
bės. Tanklaiviai labai naudingi, 
nes su jais pergabenami dideli 
degalų kiekiai. Sutaupoma daug 
pinigų ir laiko. Jų nepaprastai 

leisti. Sąsiaurių p a n a u d o i m a s , d i d e l i s k r ū v i s J u o s JPhau nu-
priklausytų nuo geros a r blogos g * ™ * * J*ms uostai dabar 
v a l i o s į s ta tomi toliau nuo krantų, kad 

. . I j ie galėtų patvs prie jų pi iplauk-
Nepasiekus su ta r imo ne v ie - ' . 

nu klausimu, tokia padėtis di- ; 
džiosioms jū rų galybėms sudaro j 

ti. 

Indijos premjerė Indira Gaadhi, drauge su savo kariniais patarėjais, 
prie komunistinės Kinijos sienos. 

daug rūpesčių, nes liko ne 'š-
spręs tas sąsiaurių naudojimo 
klausimas. Jo s prisispyrusios rei 
kalauja laisvo plaukiojimo są
siauriais visiems laivams — ka
riniams ir branduol ine jėga va
romiems. Amer ikos atstovai aiš
kiai pasakė, kad, kol nebus ga-

! ran tuota laisvė sąsiauriais nau-
! dotis. ji nepas i rašys jokios su-

Taršos kaltininkai 

Didieji tanklaiviai dažniau už-
piaukia ant seklumų, povande
ninių uolų, akmenų ir kitų kliū
čių. Jeigu nelaimės metu iš jų 
išsilieja alyva ar jos žaliava, 
užteršia didelius vandenynų plo
tus ir pakraščius. Vienas Ame
rikos tanklaivis Anglijos kana-

1 Nukelta į 5 pusi.) 

ŽEMĖ, ŽEMELE 
i. SLAVĖNAS 

GINA AMERIKIEČIU LITERATŪRA 
• Amerikoj didžiojoj spaudoj ne. ley Sweethearf\ Lois Gould "Such 

' , j~ J—--— J~ ' - " a i Bennett Lord 
s k u n d ž i a m a s i , kad"dabar Ameri-jof Dark Places": Emmett Grogą* 

A m e n K O J UIU^JUJUJ a y a u u u j u i . , " ; r 
retai pasitaiko straipsnių, kuriuo- Good Friends ; Hal Bennett 

kos literatūra, palyginti su sen**^ 
niais laikais, yra smukusi, kad ne 
bėra tokių iškilių autorių kaip buvo 
seniau. "Cicero Life". 111.. kolum-
nistas Sean O'Gara, buvęs karo 
korespondentas, scenarijų auto
rius ir kritikas, savo straipsnyje 
"Cicero Life'* sausio 4 d. laidoje 
teigia, kad amerikiečiai dar neturi 
reikalo apgailestauti. Esą Amerika, 
šiais metais švenčianti 200 m. su
kaktį, dar neturi reikalo verkti. 
kad jos literatūra smunka. Auto 
rius sako. kad jis. kaip godus kny
gų skaitytojas, su pagarba imafl 
kiekvieną knygą j rankas, dar ga
li džiaugtis amerikiečių literatūra. 
Be didelio ieškojimo jis prisimenąs 
eilę knygų, skaitytų pastaruoju 
metu, esą: "Harvey Breit "A Nar-
row Action"; Earl Thompson "A 
Garden of Sand"; Robert. West-
fcrook "Tbe Magie Garden of Stan- genimo 

"Ringolevio'; Lederer and Burdick 
"Sarkhan'': Aloyzas Baronas "The 
Third Woman"; Donald Goddard 
"Joey" ir tūkstančiai kitų yra pa
rašytos su skoniu, inteligencija ir 
literatūrine elegancija*'. 

Pagrindinis dalykas, pasak Sean 
O'Gara. yra geras tas. kad šian
dien amerikiečiai autoriai nebesirū
pina tiek daug. kad patektų } ko
kius nors gerai perkamus sąrašus, 
bet koncentruojasi, kad kūriniai 
būtų vertingi. Esą amerikiečiai au
toriai neturi apgailestauti, kad jie 
yra menki, greičiau turi apgailes
tauti savo menkumą kolumnistai 
ir kritikai turį daugiau koncent
ruotis prie knygų, o n eprie džino. 

Gal būt. visur yra tiesos. Kai iš
eina per metus dešimtys tūkstan
čių knygų, jų tarpe yra įvairaus 

Jokūbėliui augant, Kalvaičių reikalai gėrėjo. Jis jau 
buvo tiek pragudes. kad kai kuriuos darbus atlikda
vo lygiai gerai kaip ir dėdė. Kalvaitis betgi nepasi-

gyvenamu8 namus, šių ir vidų įrengdami. Kai prasi
dėdavo blogi rudens orai ir ateidavo žiema ir lauke 
darbai sustodavo. Kalvaičiai dirbdavo namie įprastinį 
darbą, bet drauge daug ir kitų darbų — baldų, na
mų įrengimų. Darbų netrūko, užtat ir pinigų padaugė
jo. Žmonės kalbėjo, kad Kalvaitienė jau geroką pan-
čekos galą popierinių prikimšusi. Kalvaičiai dažnai žiū
rėdavo į dvarininko Klimeckio laukus. Tas skolose pa

turė jo . Kalvaičiai tegalėjo tik menkesnius daiktus dirb
t i . 

Trečiaisiais, o ypač ketvirtaisiais metais pradėjo 
aiškėti , kad pagaliau t a naikinimo banga jau liausis 
ir k a s svarbiausia — nebegrįš rusai, o vokiečiai tu
rės pas i t rauk t i . O kas t a d a ? Visus žmones pasiekė ne
pap ra s to s žinios: ten, Vilniuje, kuriasi sava. lietuviška 
valdžia. Lietuva būsianti laisva valstybė, kaip dauge
lis k i tų kraš tų . Nereikės nei carui tarnauti, vokiečiai skendęs lenkas j au nevieną gabalą žemės ūkininkams 

buvo pardavęs. Kalvaičiai tik laukė, kada sutaupys i irgi pralaimėję pas i t rauks ir besitraukdami turės vis-
tinkamą sumą. Nors jų sklypelis nesusisiekė su dvari- i ką, ką buvo sugrobę, palikti i r net už karo nuosto-

tenkino tuo ir leido Jokūbėlį dirbti prie staliaus — j ninko žeme, bet jį skyrė tik siaurai įsiterpusi, liūs a t lygint i . Su lenkais taip pat nieko bendro ne— 
meistro. Padirbėjęs pora metų Jokūbėlis galės ir gy-1 kaimyno pieva. Gal būtų galirra su kaimynu susi tar t i re ikės tu rė t i — jie sau. lietuviai — sau. Ar tai tiesa 

-

venamus namus statyti ir atlikti jų įrengimą bei vi
sokius staliaus darbus. Jokūbėlis pareidavo namo tik 
šeštadieniais. J a u po kelių mėnesių Jokūbėlis gyrėsi 
dėdei: 

— 2inai, dėde, aš jau greit būsiu meistras. Tada 
mudu abu eisim per žmones namus statydami, už
dirbsim daug pinigų ir prisipirksim kur nors geros že
mės gabalą. Galėsim laikyti pora karvių, arklį. Kur t ik 
reiks — visur patys nuvažiuosim, nieko nereikės p r a 
šyti. 

Klausės dėdė ir dėdiene Jokūbėlio žodžių ir džiau-

dėl kelelio, o gal net ir pievelę nupirkti. Kalvaičiai ilge-1 a r tik ganda i? Kažkas panašu į pasaką.. Kalbos stip-
singai žiūrėdavo į dvaro žemėj siūbuojančius javus , rėjo, darėsi patikimesnės. Pasiekė įvairius Lietuvos 
išsimėčiusius beržynėlius, kad 'ie laukte laukė tos die- i kampel ius ir spausdintas žodis — Lietuvos Tarybos 
nos, kada patys tuos kalnelius galės arti, savo grūdą I a t s i šaukimai . Žmonės vien tik apie tai ir kalbėjo, gyve-
į žemę berti. Greičiausia ir pa? žmones nereikės dirb-l no nuostabiu pakilimu nesusivokdami, ar tai tikrovė a r 
ti — dirbs atliekamu laiku tik namie. \ s apnas . Diena iš dienos laukė naujų, vis tikresnių ži-

Tačiau prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, s t a ty - nių. 
biniai darbai visur sumažėjo, beveik visai sustojo. Lie- Pagal iau vieną šaltoką ir drėgną rudens dieną, 
tuvos žemėj vyko kovos. Kovo Ančios šalys kelis kar - d a r labai anksti , pasklido žinia. — į šeškų geležin-
tus perėjo ir per Vėžių kaimą, daugelio ūkininkų so- j kelio stotį a tvyks ta iš kitur žmonių, darysią praneši-
dybos buvo sunaikintos. Kalvaičiai neturėjo ką k i tu r | mus . per ims iš vokiečių stoty esantį turtą. 2inia kaip 

gėsi. Kad tik greičiau Jokūbėlis pramoktų. Jis toks; dirbti, nes visi nuo stambesniu statybų susilaikė, bet potvjmis ritosi nuo namų į namus, žmonės viens kitam 
rimtas, gudrus, gražiai išaugės. Bus geras meistras. j darbų namie atsirasdavo. Abu Kalvaičiai dirbo namie. į t ik pasakojo apie šią nepaprastą žinią. Dar prieš anks-

Ir Jokūbėlis neapvylė savo globėjų. Vieną sekma-1 Bet kad tik greičiau karas pasibaigtų, darbų būtų be-! t yvus priešpiečius kuone visi Vėžių kaimo vyrai, net 
dienį meistras, pas kurį Jokūbėlis mokėsi, sutikęs prie įgalės. J au vien aplink apsidairius — pusė namų su- seneliai ir vaikai, o nemaža ir moterų, keliais, take-
bainyčios Kalvaitį pasakė, kad Jokūbėlis rimtas dar- j naikinta. 
birinkas ir tikrai neužilgo galėsiąs savistoviai dirb- | Bet karas vis tęsėsi, visko trūko. Sunku buvo gau
ti. 0 Jokūbėlis turėjo ir iš dėdės gerą pagrindą. ti žibalo, druskos, tik nebent kiek prasimainyti su liūs išeidami pašėrė. Visų lūpose — paskiausios žinios. 

Po poros mokymosi metų Jokūbėlis pradėjo savi- j vokiečių kareiviais. Net vinių sunki gauti, o ką bekal- jKai kur ie j au tvirtino matę plentu stoties link maši-
stoviai dirbti. Su juo dirbo ir dėdė. Abu ėjo nuo ūkinin-j bėti apie susidėvėjusių Įrankių pakeitimą. Kalvis, pa- n a s važiuojančias, 
kc pas ūkininką statydami kluonus, tvartus* svirnus, i vyzdžiui, negalėjo net kirvio ui liesti, nes anglies ne- Į (BW daugiaul 

liais, ežiomis t raukė Šeškų geležinkelio stoties krypti
mi. Nieks apie darbus tą dieną negalvojo, tik gyvu-



i f tACGAS, antradienis, 1876 m. sausio men. 13' d. 

PADĖKIME LIETUVAI ATGAUTI LAISVE 
IR NEPRIKLAUSOMYBE 

Jau &t kongrresmanai yra į-! Rep. Alphonzo Bell introduoed 
nešę pavieniai ir gTupėmis tik-1 H. Con. Re*. 368 on July 30, 
rai stiprias rezoliucijas JAV At- • 1975. which calLs for full f ree-
stovų rūmuose Lietuvos ir k i t ų d o m and independence for &.-
Pabaltijo kraštų pilnos laisvės | thuania and the other two Bal-
Ir nepriklausomybės reikalu. Šis ! tie nations. Over thirty Repre-
JAV kongresas susirenka savo I sentatives have already cospon-
antrajai sesijai sausio vidury. į sored this legislation. I kindly 
Bus dedamos visos galimos pa- Į ask you to do that at your ear-
stangos stiprių rezoliucijų skai- i liest convenience. It is very 
čių didinti iki aukščiausio laips- • simple to do that. Pkase call 
nio ir vieną iš tų įneštų rezoliu
cijų pravesti dar 1&76 metais. 
Negalime tenkintis tik status 

Resp. Alphonzo Bell. and hi will 
do the ręst. 

Needless to say, I am aware 
quo Lietuvos byloje, teprašyda-1 of the fact that the House has 
mi JAV vyriausybes ir toliau į passed H. Bes. 864 on Deoember 
nepripažinti sovietinės okupaci- j 2, 1975. However, it calls only 
jos. Jei JAV vyriausybė galėjo fCr status quo for the Baltic 
ir gali kovoti dėl kitų kraštų '. States. In other words. this pie- į joną Litviną, su juo sveikinasi, 
laisvės ir nepriklausomybės ir I ce of legislation i s almost mean- j pasikalba, mato ji organizacijų 
išleisti milijonus dolerių bei pa- į ingless. Of course, it is better 
aukoti tūkstančius gyvybių (ko- į than nothing. 

Kun. J. Mačiulionis, MIC, savo kunigystės auksinio jubiliejaus minėji
me su vyskupais ir giminėmis. Iš kaires (sėdi): vysk. A. Abromowiez, 
jubiliatas ki*n. J. Mačiulionis, jo brons icun. Pijus Mačiulionis ir vysk. 
V. Brizgys; (stovi): dvi jubiliato seserys ir iškilmių vargonininkė. 

NTuotr V Noreikos 

vinai gražiai sugyveno, susilau
kė prieauglio: Algio, Vitalio ir 
Zitos. Pats Jonas studijavo ir 
baigė teisių fakultetą, tik dėl 
Sovietų Rusijos okupacijos ne
turėjo galimybės išlaikyti visų 
egzaminų, 

AtvyKus į JAV-bes, ligos in

žinierius, nevedęs, tik nestiprios 
sveikatos, gyvena su tėveliu. Vi
talis elektrouikos specialistas, 
sukūręs 3 . tuvitką šeimą. Zita 
buvo aktorė, baigusi tuos moks
lus, nelaimingai mirė 1971 m. i 

laimę. 

-.1533 m. liepas.^.6 d. Kaune, žinierius. nevedės. įtik nestiDrios -, "ūr.« ; 
Prisikėlimo bažnyčioje, kan. F. 
Kapočius (miręs Chicagoje) Jo
ną surišo su Sofija Lekavičiūte 
moterystės ryšiais. Pastebėti:!a, 
kad motinos brolis kunigas o 
taip pat ir žmonos brolis kun. j tesulauk -i t * 24 mett f Vėl Jo-i*1***111* a u k A e koplyčioje, Laik 
Lekavičius gyvena jAV.se. Lit- į nas turčjo pergyventi didelę ne- r a š ^ skelbia, kad JAV-se kas

dien dega apie 10 bažnytinių 
pastatų, 

Vadinamoji Marąuette Manor 
baptistų bažnyčia, esanti 6001 
S. Caiiforrūa. Chicagoje. šešta
dienį sudegė. Gaisras prasidėjo 

Nežiūrint skaudžių pergyveni-
I mų, Jonas nepalūžo, išėjęs į pen-
, siją, dar stiprus ir energinias. 
; Kiek galėdamas stengiasi dar
buotis, kad vargstančiam ir Ru
sijos vergiją nešančiam lietuviui 
gaiėtų padėti. Trokšta, kad Lie-

voti dėl Korėjos, Vietnamo, Iz
raelio ir kt.), gali pilniau pasi-

Our diplomatic representati-
ves at the United Nations and 

sakyti bei pajudinti Lietuvos ir j elsewhere shoud be prepared to 
kitų Pabaltijo kraštų bylos rei-; conf ront the Soviet spokesrnen 
kalą. Jei mes patys tenkinsimės r a i se the cry of "imperialism" a-
tik status quo (kongresmano (gainst our own coutry. The is-

VEIKLUSIS CHICAGOS LIETUVIS 
Daugelis Chicagoje pažįsta buvo pašauktas kariuomenėn at

likti karinę prievolę ir paskirtas 
karo aviacijon. Iš čia pasiųstas 
karo mokyklon, šioje mokykloje 
baigęs nustatytą mokslą, pakel
tas j leitenanto laipsnį ir atleis
tas į atsargą. 

Atlikęs karinę prievolę, Jo
nas ieškojo pastovaus darbo. 
Buvo priimtas nuovados virši
ninko padėjėju Raseiniuose. Ta-

susirinkimuose, bet gal nedau
gelis žino, kad tas darbštusis 
ir malonus veikėjas jau peržen
gęs 73 metų Isenkstį. 

Nepaisant amžiaus, jis dar 
sveikas ir judrus lietuviškoje 
veikloje. Jis niekam neatsisako 
padėti darbu ar auka. Jis ak 

kankinta, mirė žmona Sofija j t Uva atgautų laisvę, todėl jo-
19o8 m. spalio 24 d- Jonas liko į k ^ visuomeniniam darbui ne
su mokyklinio amžiaus dviem | aigaiii jėgų. Andrius Laukaitis 
sūneliais ir dukrele Zitute, kuri 
teturėjo 11 metų amžiaus. Bet Į 
Jonas nepalūžo. Sunkiai dirbda-1 
mas fabrike vaikus išaugino ir i 
išmokslino. Visi vaikai yra bar 
gę lituanistinę mokyklą ir, gra 
žiai kalba lietuviškai Algis in 

— Xe ta ranka, kuri pasirašo 
{statymus, laiko Amerikos likimą. 
Tai ranka, kuri meta balsą. 

Harry S. Truman 

oL»-Mi:yc«u>..tjLxm:*:*«:*.tL:»Įg:i(jiacaqri< 

PLUMBING 
Vočių, virtuvės sinkų ir vandens Si 
dytuvų specialistas. Virtuves Ir vonios 
kahmKai. Keramiko* ir kt plytelės. 
Gtass biocfcs. Snkos vamzdžiai Bva-
lomx mekoa. Kreiptis po 5 vai. vak. 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDOS 
Pian—me b? vaškuojame 

viso rftšių grindis. 
f. BUBNYS — TtA. KK 7-6168 
>*oooooooooooooooooooooooc 

C LASS IFI ED G U I DE 
B £ A L E S T A T E 

J O S Ų L A I M E I 
•Demvinski rezoliucija — tai yra S U e 0 f the Baltic States' free- i tyvus Balfe | nepamainomas au- j čiau apsigalvojo darbo ieškoti 
geriau, negu kad nieko), JAV | ( jom and independence deservesį^ų rinkėjas) LRK susivienijime 

to be brought up by not only the į Amerikoje, Lietuvos istorijos, 
United Nations, but also in o- j Lietuvių teisininkų, LB, Lietu-
ther appropriate forums. That's I vįų karių veteranų, Lietuvių 

našlių klubo narys. Studijų me-

vyriausybė tikrai nerodys jo
kios iniciatyvos. 

Prašymai koBgresmanains 

geležinkeiiuose. 
direktorius inž. A- Grinkevičius 
Joną priėmė geležinkelių tarny-

what Rep. Bell's introduced le 
Senatoriai ir kongresmanai! gislation calls for. 

nesigaili gražių žodžių mums ^ e e n s l a . v e d people of Uthu-
Vasario 16-sios ir kitomis p r o - j a n i a a n d t h e o t h e r t w o g ^ ^ 
gomis. Jei tik reikia jiems kiek j „ ^ o n s a r e n o t zsking for mm_ 
konkrečiau pajudėti, įnesant, tery o r e c o n o m i c a i d , T ^ . ^ 
stipresnes rezoliucijas, visa eilė. t h e U n i t e d s u t e g o n l y f o r fc 
jų suranda šimtus priežasčių,, m o r a l s u p p o r t m t h e i r gtruggle 

tais priklausė Atsargos karinin
kų korporacijai "Romovė". 

Čia ir norisi paminėti tą darbš
tų ir veiklų žmogų. 

suranda šimtus 
duodami miglotą ar visai nei 
giamą atsakymą 

'. for national freedom and inde-
• pendence. No freedom-loving A-

Neduokime savo kongresma- m&Tic3n s h o u l d d e n y ^ t h a t . 
nams ar senatoriams ramybės, ] j w o u W gre2My a p p r a c i a t e ^ 
kol jie neįneš stiprių rezoliucijų. e e į f f c < 3 e y e r a l c o p i e s o f ^ ^ 
Lietuvos bylos reikalu. Atstovai, ^ ^ cosp(>nsored (0T m t ^ 
turi paMyrti f?0?**???*"*: i * w e i as your own) by you in 

the House. Kiekvienas lietuvis kviečiamas 
dar šiandien parašyti laiškutį 
savo kongresmanui. Laiško pa
vyzdys duodamas žemiau. Turi
nį galima keisti. Svarbu, kad 
liktų ta pati mintis, štai laiško 
pavyzdys: 
The Honorable (kongresmano 
vardas ir pavardė) 
House Office Building 
Washington, D.C. 20615 
Dear Mr. (kongresmano pavar
dė) 

Š A C H M A T Ų 
2 ! N I O S 

— Maskvos uaiversttet© rink
tina viešėjo Budapešte ir įveikė 
stipriausią Vengrijos komandą 
MTK-VM 5 - 3 . nors joje lošė 
4 didraeisteriai (Portiš, Adorjan, 
Lendjel baigė lygiomis, bet Sza-
bo pralaimėjo IvanovuD. 

— Lietuvos šachmatą fede
racijos prezidiuman trinkti H. 
Puskunigis, A. Butnorius, T. 
Mackevičius, V. Andriušaitis. R 
Suizickas, L. Kalvelis, A. Uoge
lė, E. Leunas ir Ziniauskas. 

— Kalifomietts James Tarjan 

Thank you. 
Sincerely yours, 
(Parašas) 

Vardas ir Pavardė 
Pilnas ir tikslus adresas 

Kongresmano vardą ir pa
vardę galima sužinoti, jei kar
tais nežinotumėte, paskambi
nant į vietinio amerikiečių dien
raščio redakciją ar j savo ap
skrities balsuotojų registracijos 
jstaigą. 

Legislatorial, 
Jau uiešę rezo!incija« 

Kaip jau minėta. 34 kongres
manai yra įnešę stiprias rezoliu
cijas Lietuvos laisvės reikalu. 
Jei vienas iš jų būtų jūsų kon-
gresmanas. parašykite jam pa
dėkos laiškutį, štai tie stiprių 
rezoliucijų autoriai: J. P. Adda-
bbo (D.. N. Y.) , F. Annuzk> (D.. 
m.). J- M. Ashbroolc (R.. Ohio). 
A. Bell (R., Calif.), J. J. Blan-
chard (D.. Mich.). W. M. Brod-
aead (D., Mich.), J. A. Burke 
(D., Mass.). N. E. D'Amours 
(D., N- H.), J- Eilberg (D., Pa.) , 
H. Helstoski (D., N- J.), J. J. 

Liukso* nauja ratUeaoctj*. i kamb, 

LXSf)iOataClJOS ko. Ekstra platus lotas. 2 auto gara-
žaa $38,000. 

Dtoelte mūr. namas. 6 kamb. Pul
ki vieta. Marųuett* Pk«. Graži roaia. 

bon, paskirdamas jį stoties vir- Į ?$%&."* 
šininko padėjėju, o toms parei
goms išmokti pasiuntė j Pagė
gių stotį pas stoties viršininką 
A. Lapą. 

Pagėgių stoties \iršininkas 
(visuomeninnikės ir šio laikraš
čio moterų skyriaus redaktorės 
Stasės Semėnienės tėvelis) buvo 

galėda
mas stengėsi perduoti daugiau 
žinių, o Jonas — greičiau išmok
ti. 

Viską gerai išmokęs ir gele
žinkelių valdyboje egzaminus 
gerai išlaikęs Jonas buvo pa-

j skirtas stoties viršininko padė
jėju Tauragės stotyje, kur sto
ties viršininku buvo Brazaus
kas. Vėliau tom pačiom parei
gom perkeltas j Teisius, pas V. 

(Grybauską. 1929 m. atkeltas 
geležinkelių valdybon, eksploa-

į taeijos direkcijon, traukinių 
tvarkdario padėjėju. 

Modernas 4 batą maras. 2 auto 
! mūro garažą*. Atakai nauji ftUdymai. 
1 Centr. alr condltloning. Arti Maria 

Higfa. $45,000. 
8 bota ntoraa. Naujas gsau Sttdy-

ma& Nauja elektra. Alnmif laagal 
$15,000 pajamų metama. ArU »a«« 
$71,700. 

Moderaus a aokštg • • I I I I I 3 M v . 
mQr. garažas. "Radiant" SUdymaa 
Puiki apyl. Marąuette Pk». Ve-ta» 
dauiriao bet (pavotn už $JS.SM. 

2 butn modernus muro narna* an 
Karažu. Atskiri Šildymai. Rami jrra« 
gatve Marqu«tte Pka $I«,»00. 

VALOIS REAL ESTATE 
2625 W. 71st St , t e t RE 7-7200 

lllil!llll)iniSiHII<į!lllilifHlllt|illlllll<lll!ll 

LAIDOJIMO APEIGOS 
Naujai išleistos 

A X J L K . KUOJOT Vienybės 

H llllilIlIHllllllllllllllIlUlllilHllllllill 
BCTC NI}OMAVDtAS 

S%mų prŪmas — Pardavimą* _ 
Valdymą* 

Dnudhnal — Inooane Tas 
Notaiiatea — Veronai 

BELL REALTY 
i. B i C E V i n t i 

S4S5 8. Kedsde Ava, — 778-22S3 
ItMIlflIinilllllllMIIIIIIIIHIIHtlHIIIIIIIIIIH 

IŠNUOMOJAMA — POB BENT } H H f WANTED — VYRAI 

4 raoaj heaied apL lst fl. Vic. 99 & 
SL Loois Ave. Stove, refrig., cooking 
gas. $190 per month. Young werking 
couple. >fo children. No pets. Security 
deposit reąuired. 476-0862 

J. Litvinas 
1975 m. lapkričio 1 d., atsar

gos karininkas ir geležirJtelinin-
kas, jis tyliai atšventė savo 73 
gimtadienj. Gimęs 1902 metais 
žem. Panemunėje, šakių apskr., Į Laidojimo apeigų knyga nurodo 
neturtingų mažažemių šeimoje. J įvairias šv. Mišias už nurusius. 
Nore tėvai ir iabai norėjo jį leis-j gj vadovą laidojimams kiekvie

na parapija gali naudoti, nes ji 
turi visus bažnytinius užtvirti
nimus. 
Kaina 80 centų. i25 centai pašto ir 
mokesčių išlaidoms). 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS 
4545 W, 63rd Street 
Chica|;o, n . 60629 

4ninuiiiinuiiiiiniiiiiiiiiHiiiiHiiiNiiNii> 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO 
M. A. $ I M K U S 

RK4LL ESTATE NOT ART PUBLIC 
DJCOM JF. TAX SEKVTCK 

4259 S. MapteTOo*, td. 254.7450 
Taip pat daromi VK1C11MAI, 

OIMINIŲ IŠKVIETIMAI, pildomi 
PILIETYBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokį blankai 
oooooooooooooooooooooooooo-

SKOKIE & NORTHERN SUBURBS 
1, 2 & 3 bdrms becoming avaiL. 
From $200 plūs. Call 286-4700 

HOMLSEEKERS. FEE. 
5083 W. Irving Park 

Hrs. 8 A.M. to 9 P.M. — 7 Days 

« M M M « f W M M a M * i « M « a « « N a « M a M i 

M I 8 O E L L A N E O U B 

l-i»MU(IM..IIIIUUIUllll|imi.KHIUIUIW 
Įvairių prekių pasirinkiiaaa, ne-

braugiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PAKCELS EXPEESS 
SIUNTINIAI ! LIETUVA 

3501 W. 69th Sc Chicago, HL 60C2». 
SS3S So. Malsted Chicago. IU. 60A08. 

Tet WA 5-27$7. 254-S320. 
V. Valantiaa* 

!r>nninHiumnnnm»t<»imitHmii»inni 

VTTArTAS ŽUKAUSKAS 

SfUKTIN^I } LIETUVA 
L&bal pa<r«>idaajasiofl g«ron rtšl«« 
prekta M4MK45 13 Europos aasdttlų. 
aaos w. w«;, sc. obtoago m •*«*• 

TU.. -- « « 5-2787 

F 0 U N D R Y H E L P 
EXPERIENCED 

Apply La peraon — 

FflūNT 
8534 S. Vincennes Avemie 

Exptrioflced 
Ali Around Tailor 

Apply in person 
325 W. Jackson. Chicago 

KAMt? APŠILDYMAS 

VYBAI Ui MOTEBY8 
— - — Į Į— - , — W i ,m i — - i M i 

•>MHfiai&<atlia^Ss^*MaMHK^^^anB% 

SCHOOL CAFETERIA 
needs PART time help 
6 hours — 8 A.M. to 2 P.M. 

C A L L M R . N I E C 
7 8 7 - 7 4 8 2 

Tatean denoa ir (iled>n nanju« pe . 
fiina Pietai Uvalau >Uppi nljrbim 1 
ir perdirba d£l (lajų. Įdeda -raudes* 
inOyluvi^. fcrrtptis — 

A. BANYS 9~X9 -?7fJOIf 

ti į mokslą, bet dėl neturtingu 
mo negalėjo. Bet mamos brolis 
kun. Jonas Čepaitis, pastebėjęs 
Jonuko gabumus, paskatino tė
vus leisti .Jonuką mokytis, o 
pats visas išlaidas apmokėdavęs. 
Jonukui mokytis sekėsi gerai ir 
1926 metais Kaune baigė Saulės 
gimnaziją. Tais pačiais metais 

grįžo iš Jugoslavijos su sidabro Howard (D.. N. J.) , J. F. Kemp 
medaliu, laimėtu Novi Sad tur- (R., N. Y.). W. M. Ketchum ( R , į 

cijoms Remti Komitetas, Post 
Office Eox 7oS93. Log Angeles, 
California 90075. KBK 

A & W TILE 

meisterį Balašovą ir Jugoslavi- Calif.). C D. Long (D.. Md.), 
nyre. Jis aplenkė sovietu did- Calif.), R. J. Lagomarsino (R.,Į Coacpleie BATH RemodeliBS 

Caramics - Inlays - Carpeting 
KITCHENS 

Free E$«tima4es 
65S5 W. 63rd 566 0070 

jos Matulovičių ir Ivkovą. 
— "A silent memorial to Al 

gis Makaitis", Herald Dondis di-

H. Macdonald (D.. Mass.), 
Y. McCollister (R., Nebr.). 

L. McDonald (D.. Ga.), D. J 

T. 
X 

džiulis straipsnis, Boston Sun- Mitchell (R.. .N Y.), J. L. Obn> 
day Globė XII.28, mini Lietuviu star (D.. Minn.), Mrs. S. N. Pet-

tis (R.. Calif.), M. Price (D., 
kurioje pasižymėjęs, 111.), D. W. Riegle, Jr. (D., 
korespondencinianv Mich.), R. A- Roe (D., N. J . ) , 

klubą kaip šachmatų salą So 
Bostone, 
pasaulio 
šachmatų žaidime Kazys Merkis, E. R. Roybal (D.. Calif.), M A. 
išaugino visą generaciją jaunų Russo (D., Dl.), R. A. Sarasin 
žaidikų, daugumoje surištų s u ; (R., Conn,), S. J. Solarz (D., 

GERfi DOVANA MARČIOMS 
ŽETTTAMS 

IR AMERIKIEČIAMS 
L3THUANIA IN CRISIS. Natlonar 

Ism to Comcrjrusm. 1939-1940. Auto-
riU9 politikos raoksiu prof. Leonas 

kolegijomis. Vienas tokių buvo N. Y.), Mrs. G. N. Spellman (D., įSABAUONAS. Išleido Indiana Uni-
Md.i, B. Traxler (D., Micb.),! versity Press, Bloomington & Lon-
D. C. Treen (R.. La.) , W. F J 4 0 ^ • > P"81- fcete'" 9 r 

Walsh (R., X. Y.) , B. WDson 
(R.. Calif.). G. Yatron (D., Pa . ) . 

Visai tai akcijai vadovauja 
MET lygoje bei Rezoliucijoms remti komitetas, 

turjs daug patirties šiame darbe 

Algirdas (vadinamas Algiu) 
Makaitis. Suteiktos biografinės 
žinios apie j o gimimą Vokieti
joje, mokslus ir laimėjimus Bos
tono ir Mass. steito šachmatų 
pirmenybėse, 

si, kuriems teko aštriai kovoti i Į visą šį žygį jungiasi latviai. į gauta tam tikras skaičius na didelei 
Harvardo rapirų varžybose. "Vi 
si, kuriems teko aštriai kovot 
su juo prie šachmatų lentos, da-1 estai ir kiti amerikiečiai. Šis vie- Į 
b%r turi liūdėti netekę jo", bai-įnetas yra paruošęs naujos lite-
gia straipsnį skyriaus redakto-. raturos šios akcijos reikalu. Vi
rius Herald Dondis. į sos medžiagos šiai akcijai ir ki-1 

Kazys Merkis tais klausimajg rašyti: RezoKu-

aplanlra 
Si knyga yra labai vertlrura dova

na supaiindmfl ansUSkai skaitančios 
sa mūsų tautos okupantu. Dovana, ka
ti tinka {teikti įvairiomis progoaus 
ir niekad nepasensta. Šios knygos 

KAUJOS PRENUMERATŲ 
KAINOS NUO KOVO I D. 

Reikia manyti, nebus nuostabu, kad 
darome pranešimą apie prenumera
tos kainų pakėlimą. 

Visos kainos Via, darbininkai 
brangsta, pastas reguliariai kelia ta
rifą, bet negerina patarnavimo. 

Tačiau mūsų pabranginamas nėra 
toks. kaip kitų laikraščių. Vienas lie
tuvių laikraštis net šiuo metu jau yra 
brangesnis, negu mūsų dienraštis bus 
po kainos pakėlimo. Nuo sausio pir
mos dienos vienas čekų dienraštis pa-
braago nuo $28.00 ifc $60.00 metams. 

DRAUGAS pasilieka pigiausias lie
tuvių dienraStis !r ^ausdina daugiau
sia poslapių kas savaitę, negu bet 
kuris kitas lietuvių laikraštis. 

DRAUGO administracija duoda 
skaitytojams du mėnesius pasinaudoti 
senomis kainomis Nuo kovo pirmos 
kairios bus pakeltos. Tad pasinaudo
kite Šia proga. 

3 botai po 4 kamb. mūr. Z auto ga-
ražaa Oazo pečiais čUdynua. Brigh-
ton Pke. 

3 batai ir krantnT&s patalpa. Medi
nis, gerai prižiūrėtas navma& BtiKtkton 
Parko centre. 

Š I M A I T I S B E I L T Y 
Insarance — iaeMne Tax 
2951 W. 6Srd Si. 436-7818 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PftRDŪOSIT -

NUOMOSIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BOIHUtTtS 

4369 Archer Ave^ 25A-5551 
Lmoate, ] ssoi A Arehn Ava. 

HKLP WANTED — MOT£K¥» 

į Reikalinga moteris prie ligotos 
moters. Marąuette Pke. Skam
bint 776-2241 tarp 10 vai. r. ir 4 
v. poiet. 

iiHHiiiiiiuiiiniiiiiiijiiiUiiiiiiiiiiinintni 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos Ir paprastos mmm 
8tereo b oro vėsintsval 

Pardavimas Ir ISIIJIII— 

M I G L I N A S TV 
9 4 8 W. S9th St — TeL 779-1486 
iiiMiiiuiiiiiiiiiiinniiiimii 

H O U S E K E E P E R 
Northeast Evanston, Ligbt bonse-
keepisg (kindly lady). No cooking 
— 2 school age children. Beautifui 
horae. own room, good Engbsh. 

Call 869-4750 

DRAUGAS kainuos: 
metams 6 mėn. 

TM. — 2S7-S861 

D t H l i S I O ! 

-z. «3» ^ty^ 77- :-

DOVANOS IS "DRAUGO" 
—o— 

oooooooooooooooooooooooooo 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

Ir kitas kraštas 
NEDZINSKAS, 4065 Arcber Ava, 
CMcago, DL 66632, trt. 927-5866 
OOOOOOOOOOOO^QOOOOOOOOOOO< 
oooooooooooooooooooooooooo-

M O V I N G 
ICR£NAS perkransto baldas ir U-
t n daiktas. Ir IS toli miesto ta*. 
fbnsJ ir pilna apdraoda. 

TELEF. —. WA 5-806S 
oooooooooooooooooooooooooo 
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 

HKATTVG 0O!fTBAeiOB 
Ireaslu mieete Ir užmiesty aanjoa 

Ir perstatau senua •?«! rOSli} namo 
ap$iI4ymTil p*Moa. alr oondltioiilaa 
ir vandeni boUertna. Dirbu greit, •»• 

Ir garantuotai. 
DOMAS ftCKAtJSKAS 
4444 so. Wmmm A**. 

Ctdoaco, m. SOSOS 
tH. V I T-«447. 

I oooooooooooooooooooooooooe 

10 — s y * — SO<% plglan mokMt 
ui %vrtnm<iĄ man ognica Ir Mtnmo-

F R A N K Z A P 0 L I S 
S20SH »es« SStfa Stnet 

ChJkmeo, TOinMi* 
Tri. GA 4-SSM 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

Dovanų rinkinys "Draugo" adml-
njstracijoje kas savaitę didėja. Dabar 
galima gauti dovanų gaminėms ir pa
žįstamiems visokioms progoms. 

Puiki dovana — bet kuria 
proga ! 

Popular Lithusnian 
Recipes 

PATKSUNT A R PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Jaeasptna Dmaivardieaė 

Šiom dienom Draugo spaostove 9-
feldo SaStają lakią §k>s popoliarios vi
rimo knygos. J. Dražvardi«nė va p»-
tiksliao ir psgražino «ą laidą saa^itt 
oepuosimsia. 

Tai geriausia dov&na naujom žmo
nom ar marčiom. Daugelis apdova 
Tiovi kitataučius supažindinti juos su 
lietuvišku maistu ir virimu. Si knyga 
yra sukėlusi daug pasisekimo Betariu 
ir kitataučių darbo rfetOM ir orgsnl-
racijos*. 

Knyga yra labai £ražisl JrUta ii 
•pmlvotofais iliustraciiomia Labai pa
togi vartojUnuL, 

Užsakymus 
ttrd. SU 

$5.00 
stust Draugas. 454S 
Chirago, IU C0S28. 

Pno kaino* reikia pridėti 5 proe 

Cbica?o, Cook. tt, 
Kanadoje 
Kittur 
Užsienyje 
Savaitinis 

$28.00 
$28.00 
$26.00 
$29.00 
$18.69 

$15.00 
$15.00 
$15.00 
$17.00 
$10.00 

J. Budrys atvežė gražiai papsostų 
lietuviškų iėhų, J. Visgirdą ir L. Hao- : 

irimas atsiuntė rankiiarblų, Z. Dapk̂ e* j 
nė paliko rinktai keramikos dariu. 

Atvykto I "Drangą-, 4M W. • St 
oseaga, m. ma. 

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

Apdraustas perVreiMlyUM 
JsHirių arMuraų 

823 WEST S4th PLAC3D 
1W. — Ftonattor t-1882 

Užsiaakyldte ją pairu: 
DRAUGAS Knygų t*yrtaa 
4M5 West 6Srd Stnst 
CMoago, Ofinots 60629 

$3JC. Pridekite 30 emtų 
pašto iSaidoms. (EHnoia gyv«it»jal 
prtdflktts 50 centų mokes6:ams ir pa*-m 

http://jAV.se


Lailkai iŠ jaunime kongrese 

Hl PLJK STOVYKLA IR LAU2AS 

ISKEUAVO A. A. UAZYS DE7EISIS 

Kelerius metus ruošėmės kon
gresui, o dabar kalbame apie jį 
jau prisirrimtmuosr! Nepaste
bimai atsitnkft, įsisiūbavo ir nu
ūžė. toKau f kitus Pietų Amerikos 
kraftu*. 

Taip buvn su III PLJK stovyk
la. Registracijos '<orteie> dėliojo
me.- kai tėme, ra.>i-me vantas, 
s ' ^^ėme nak\ ynes. Gruodžio 18 
d. vakare atvyko pirmieji auto
busai 8 Brazilijos. Tai i^brmdy-
ma>, k:v-> registracijos sistema 
\"e*kra. Sekančią dieną sulaukė
me dar daugiau keliautojų ir :aip 
vnY šeimynėlė augo kasdien po 
truputį daugiau, kol pasiekėme 
380. Kol dar visi nebuvo suva
žiavę; vis kalbėjome, lyg kongre
sas turi "įvykti7', nors dabar kal
bėjome ne saujelė žmonių — 
bent pusantro šimto. Dainuoja
me, sportuojame, einame i aka
deminius diskusijų būrelius, skirs
tomės į pratybinius būrelius ir 
vis kalbame, kad dar kongresas 

lės, nes vis laukiame JAV 

( H t ' R I J T T P T V 

J a u atl ikta 657c darbų, pla-
Dar vienas senųjų lietuvių vei- koje veikloje, buvo pranešėju r a - j o j a n t pervaią-tiltą Cicero gat 

kėįų iškeliavo amžinybėn, tai ii- dijo valandėlėse. Kai sūnus mi-jVėje prie 67 gatvės Chicago jt-. 
; gametis Cicero, 111.. gyventojas ' rė, tėvai labai pergyveno, tačiau (Federalinė* prtaigo* j au tam rei-

kišo visiems po durim ,pirmą sto- Kazys Deveikis. Kas nepažino nepasitraukė iš visuomeninės kalui davė 28.7 nul. dolerių. Til-
vyklos laikraštuką. Stovykloje šio veiklaus, lietuviškais reika- veiklos, nuolat ėjo, judėjo, ragi- tas reikalingas, nes ten dažnai 
per tas trumpas kelias dienas ma- lais besirūpinančo, gausių orga- 'no, rinko ir dar* viską Lietuvos būna automobilių spūstis, 
rėme net 4 pilnus laikraštukus- nizacijų veikėjo, rašančio į spau-', ir lietuvio labui. Buvo papras-
Nuostabus šių jaunuolių pašiau- dą, visus susirinkimus lankan- tas ir tačiau nepavargstantis ne
bojimas ir Laiko nesi gailėjimas | čio Kazio Deveikio. Nebuvo jis tuvis patriotas, 
(nė miego). Jiems didelė parama nei išskirtinis kalbėtojas, nei i Velionis palaidotas šv. Kaži 

1 T>fvAT!T?4?. antradienis, 1(T*» m. sausio men. 13 d. t 

77,288 dolerių, kurie padalinti Chicagos meras Deiey veda 
lenkų kolegijai Peruisylvanijoje, pasitarimu,-; .su lėktuvų bendro-
Lenkų šaipos organizacijai, Leu vėmis, norėdamas atgaivinti lėk 
kų muzitjLi Chicagoje ir Koper- tuvų judi juną .Midway aerodro-
niko fondui Chicagoje. ne. 

PIKTAS VAIRUOTOJAS 

Chicagos pohcija areštavo E. 
Egger t , 41 m. amžiaus, kuris. 

ir patarėja buvo Marija Saulai- nuolatinis organizacijų pirminir. imiero kapinėse, už kurių lietu- t u r ė j ę S mažą susisiekimo nelai-
kas, bet t ik ras visų organizacijų viškumą nuolat kovojo, kad jo- m ę > taip jgįerzino. kad tyčia sa-
<i«rhA nolA i r vioii nrort n i vstei iu ir SP išliktu tradicinės liptuviu lai- ; automobiliu trenkė i kita 

Cicero senųjų lietuvių • kinimo valanda. Po organizacijų 
I įsteigtose draugijose, kaip Rau- i atstovų atsisveikinimo žodžių 

:sugiedotas. Lietuvos himnas pųj 

lėktuvo. O kai pagaliau užklu
po mus vi>us JAV šimtinė, paju
tom, kad jau yra kongresas. Re
alizuojasi kelerių melų darbas, 
pasiruošimas, laukimas. 

Stovykla buvo jau įsisiūbavusi, 
kai sulaukėme paskutiniųjų 
kregždžių iš šiaurės. Buvo nuo
stabiai džiugu žiūrėti, kaip visi 
jaunuoliai iš visų kraštų ėmėsi 
iniciatyvos, prisidėjo prie progra
mos, jungėsi visur ir bendrai su 
pilnu dėmesiu, energija ir atsako
mybe dalyvavo visoj numatytoj 
programoj. 

Oficialiai štai stovyklos vado
vai: vadovas — kun. A. Saulaitis, 
pavaduotojas Vacys Kęstutis 

KATALIKŲ ŠALPA 

Katalikų šalpos įstaigos Chi-
laidotuvių gedulo pietūs b u v o cagoje gerokai išaugo ir jų išlai-
Gold Coast patalpose, k r t f c i a t i ? m k e J O * 

leisti 28,636.000 doL 

IŠPARDUOS POLICIJA 

Didelį išpardavimą sausio 17 
d. Chicagos policija ruošia In-

velionis tiek daug kartų pieta
vo, palaidojęs kitus, prieš jį iš
keliavusius lietuvius. 

Su K. Deveikio mirtimi, gali
ma sakyti, baigiasi senoji lietu
vių kar ta Cicero kolonijoj. Beli- į ternational Amphrtheatro patai
ko vienas, ki tas . Tam tikra pras- į P«*e. 42 gatvė ir Halsted. Bus 
rne tai užlieja graudumu, nes' parduodami savininkų neatsiim-
taip baigiams užversti vienas\w daiktai. 

tytė (JAV). 
Stovykloje ryto temos buvo: j darbo pelė ir visų organizacijų ir se išliktų tradicinės lietuvių lai- -_. 

''Kongreso tikslai" — mintis pa-1 įvairių lietuvų Įstaigų aprašinė- . dojimo apeigos. Išvakarėse sau- a b u d u gerokai sudaužydamas 
ruo-^ė Arnoldas Vezbickas, "Lie- tojas. Dalyvavo įvairiose gai"- sio 5 d. koplyčioje buvo atsisvei-
tuva dabar" prel. P. Ragažiitskas,; šiose 
'"Lietuvos jaunimas dabar" — 
Ai^ra l i įos delegacija, "Ekonomi
niai rvšiai jaunimo veikioje" — 
V. Vebeliūnas (JAV), "Lieiuviš-
kos Kūčios ir Kalėdos" — E. Bra- j 
dūnaitė. Pratybiniai būreliai r ia-į 
kosi kasdien. Jaunimas laisvai pa- į 
si rinkdavo eiti į du būrelius iš! 
šių: liaudies menas (Jablonsky-
tė ) , dainos (Čikštaitė), audimas 
(Kamandulytė) , tautiniai šokiai 
(Stanevičius), lietuvių kalba 
(Stankevičienė), šiaudinukai 
(Astraitė, Valavičius), žurna
listika (Pakštaitė), drama (Va-
l iūnaitė) , lietuvybės išlaikymas 
šeimoje (Survilienė), lietuvybės 
kultūros vystymasis įvairiuose 
kraštuose (Saulaitytė), vadova
vimas (ses. Igne). 

Stovyklos dienos buvo per
krautos, nes norėjome tiek daug 
sukišti į tiek mažai dienų. Sava
noriai sukūrė savo choreli. Atsto
vai dar rinkosi posėdžiauti ir to
liau ruoštis studijų dienoms bei 
visus kitus kongreso darbus už
baigti, kad viskas sklandžiai vyk
tų Urugvajuje ir Brazilijoje. 

Nuotaika buvo puiki. Teko iš
girsti, kad tie, kurie dalyvavo ki
tuose kongresuose, Jautė, jog šį 

Pranešame giminėms, draugarrs ir pažįstamiems, kad 1976 m. 
sausio 10 d., 4:30 vai ryto staigiai mirė mūsų brangi žmona, motin*, 
uošvė ir močiūtč 

A. t A. URŠULE K O S M O M 
ARMONAITC 

Gyveno Chicago. DJinois, Marquette Parko apylinkėje. 
Gimė Lietuvoje, Pilviškių miestely. Amerikoj išgyveno 27 merus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Robertas, sūnus Robertas, 

marti Vida, anūkai Robertas ir Lisa, duktė Ona, žentas Kęstutis, Pau-
likas, anūkai Tomas ir Rima, Lietuvoje brolis, sesuo ir pusseseie su 
šeimomis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St. 
Laidotuvės įvyks antrad., sausio 13 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta f švč. Mergelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bu* nuly
dėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Prašoma nesiųsti gėlių. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213. 

K. Deveikis 

Slotkus fKolumbija), komendan į !,„_„ - .*"-, 
\ :vaną visi daugiau maišėsi, dėjo 

tas Jonas Kunca (Arg.), adminis
tratorius Alfredas Ruplėnas, pro
gramos koordinatorė ir dar pa- j 
skutiniuosius atidarymo progra
mos mazgelius mėginanti at- į 
megzti Nel'ida Zaviekaitė, dva
sios vadas kun. V. Damijonaitis 
(Vokietija). Žinoma, šalia šių | 
žmonių dirbo daug tokių, kuriuos 
būtų persunku išvardinti. 

Vos stovykla prasidėjo, jauni- ' 
mas iš Vokietijos anksti rytą pa-

VANDENYNAI ATEITY 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

le užplaukė an t povandeninių 
akmenų ir paleido j vandenį 118. 
000 tonų alyvos. Panašiai atsi
tiko su Graikijos tanklaiviu prie 
Nova. Scotia. Nukentėjo ne t ik 
vandenys, bet ir ar t imi pakraš
čiai, vasarviečių paplūdimiai i r 
žuvys. Plaukdami arčiau kran
tų a r įplaukdami į uostus , tank
laiviai ištekančia iš jų alyva a r 
sunaudotu vandeniu irgi užter-
žia vandenį ir pakrantes . Daž
niausiai kaltininkus nepasiseka 
Sugauti ir nubausti . 

Vandenynų t a r ša tokia didelė, 
kad ji siekia net tolimosios šiau
rės vandenynus ir kenkia juo
se esantiems gyviems organiz
mams. Kanada Šiaurinį praplau-
kimą laiko savo vidaus vande
nynų keliu. Svetimų valstybių 
raivai juo plaukdami tur i pa
klusti Kanados nus ta ty tos t a r 
šos poreikiams. Panašiai daro 
ir to s valstybės, per kurių žemę 
eina perkasai ar sąsiauriai. 
I Alyvos šaltinių gręžiniai van
denynuose y r a dideli t a r šos kal
tininkai. Toks atsi t ikimas buvo 
prie vakarinių Amerikos pakraš
čių. Ne tik žuvys, bet ir paukš
čiai labai nukentėjo. O vasar
namių paplūdimiais negalėjo ga
na ilgai maudytis . Karo atveju 
priešas tokių šaltinių įrengimus 
balinai tarpeduotų iš povan
deninių laivų ir sukeltų sunkiai 
įsivaizduojamą vandenynams 
pavojų. 

Viduržemio jūros tyrinėtojai 
skelbia, kad t a jūra y ra labiau
sia užteršta. Jo s t a r ša da r la
biau padidėjo, kai buvo at ida
ry tas ?ueso kanalas, nes padi
dėjo Viduržemio jū ra laivų su
sisiekimas su Atlantu ir Pacifi-
ku. Dalį t a r šos prideda ir ten 
esanti daugybė karo laivu. 

Emilija Pakštaitė, Joeea . uozev*-
čius iš Chicagos ir ses. Igne Mariįo-
šiūtė iš Putnam, Conn., Jaunimo kon
greso stovykloje. 

pastangas su svetimais susipažin
ti, susidraugauti. Netrūko nei sau
lės, nei programos, nei darbo 
daktarui — tokiame būryje, ne
nuostabu, kad kai kuriems tenka 
praleisti dieną a r antrą lovoje. 
Girdėjau stov. vad. kun. Saulai-
čio nusistebėjimą, kad tiek daug 
visur dalyvauja ir noriai jungia
si. Tikrai, dalyviuose šypsenos, 
dainos, jaunatviškas džiaugsmas 
buvo labai žymūs ir ryškūs. Šios 
kelios dienos greitai prabėgo. Ka
dangi jose riek daug vyko, bus ga 
Įima mėnesius kalbėti apie pri
siminimus. 

Esu perėjusi tiek stovyklų, di
delių ir mažų, bet neteko ma
ryti tokio laužo, kaip tas, kuris 
įvyko UI PLJK stovykloje. Ne tu
rinys mane stebino, bet publikos 
nuotaika. Kiekvienas kraštas tu
rėjo suvaidinti kalėdini vaizdelį 
ir tame fone kaip nors pristaty
ti s£ve ir ssvo kraštą. Vaizdeliai 
buvo pilni humoro, juoko, 
džiaugsmo. Buvo daug gražaus 
subtilaus juoko. 

Lauže dalyvavo arti 400 žmo
nių. Be mikrofonų, be dūdų ir kf-
tokių priemonių buvo visiškas su
siklausymas tarp publikos ir lau
žo pravedėjų. Laužą pravedė Ma
rytė Dambriūnaitė, Sigutė Ba
nevičiūtė, Snaigė Valiūnaitė, Ra
sa Lukoševičių tė, Birutė Zdany
tė. Akordeonu palydėjo Rasa So-
liūnaitė. Publikos įsijungimas, 
dainavimas, šūkiais dalyvavimas, 
vedėju įsakymų sekimas buvo ne
įtikėtini. Buvo momentai v i s * 
kos tylos, skardžios dainos, gar-
»au* BfcJBi Viik** buvo tobulžJ 

donosios Rožės, Kareivių, Susi
vienijimo, Tėvynės Mylėtojų ir! 
kitose, buvo ir L B apyl- narys . \ 

Velionis buvo gimęs 1888 m.; 
kovo 14 d. Panevėžio apskr. Į i 
Ameriką atvyko 1907 m. Pra- j 
džioje apsigyveno Philadelphijo-1 
je, o vėliau 1910 m. persikėlė į! 
Cicero, k u r ir išgyveno ligi mir- Į 
ties 1975 m. gruodžio 31 d. Dirbo: 
Western Electric bendrovėje li
gi pensijos. Daug dirbdamas, o 
vėliau išėjęs į pensiją Deveikis; 
buvo judrus, lankąs visus drau- j 
gijų susirinkimus, renkąs aukas , : 

skelbimus ir pats nevengiąs dar- i 
bo lietuvis. Sulaukęs gražaus 
amžiaus, dalyvavo beveik visų 
Cicero mirusių senųjų lietuvių 
laidotuvėse ir parašydavo nekro
logus. Padėdavo ne kartą nau 
jiems ateiviams surasti darbo ar 
paliudydavo imantiems piliety
bę. Velionis buvo besąlyginis 
patriotas.. Kada likviduojant Ka 
reivių draugystę buvo svarsto-1 
tta pasidalinti pinigus, j is kovo
jo prieš tai , reikalavo, kad pini
gai būtų paskirti kokiam geram 

; tikslui, tačiau pinigais buvo pa-
i sidalinta, o dr-gijos kardas įteik 
tas Al ta i . Lygiai taip pat atsiti 
ko su Šv. Antano draugijos pi
nigais. Kazys Deveikis buvo vie 
ras iš tų, kuris žiūrėjo bendro 
lietuvių labo, o ne asmeniškos 
naudos. 

Deveikis užaugino du sūnus ir 
dvi dukteris. Sūnus Kazys, kurį 
daugelis Chicagos lietuvių prisi 
mena. kap Margučio radijo pra
nešėją, mirė jau seniai, da r gana 
iaunas, o kiti vaikai gyvena su 
šeimomis. 

Mirus pirmajai žmonai, buvo 
vtčca Orą Zenevičienę, su kuria 
gražiai lig mirties gyveno. Velio 
nis labai džiaugės, kad jo sūnus 
Kazys buvo puikiai išmokęs lie
tuviškai ir dalyvaudavo lietuviš-

išeivijos lapas, didingas ir reikš
mingas visai išeivijai ir paverg
tai Lietuvai. Ilsėkis ramybėje. 

AL B. 

LENKŲ KONCERTAS 

Lenkų Chicagoje surengtas 
Boby Vintono koncertas atnešė K U 

A. t A. URŠULEI KOSMONIENEI miras, 
gilaus skausmo ir liūdesio prislėgtus vyrą ROBERTĄ, 
dukrą ONUTĘ PAULIKENĘ ir sūnų ROBERTE su šei
momis bei kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime 

Stefanija ir Leonardas Keruliai 
Laimutė ir Donatas Vasiliauskai 

A. t A. PETRANALE PASKALIŠKAS 
PAGAL TĖVUS MARTTNKUS 

Gyveno Chicago, Dlrnois. BrigMon Parko apylinkėje. 
Mirė 1976 m. sausio 10 d., apie 1:15 vai. popiet. 
Gimė. Lįetuvoje, Kauno apskrityje. Amerikoj* iSgyveno 

65 metus. 
Pasiliko dideliame liūdesy duktė Bernice Stonesifer. žen

tas Roy. sūnus Felix Pasco, duktė Alice Hochsprung, žentas 
Ernest. 3 anūkai, 4 proanūkai, sesuo Helen Kaleaauskas su 
šeima, kiti gimings, draugai ir pažįstami. 

Velionės vyras buvo miręs a. a. Peter, sūnus Josec>h Pas
co ir marti Harriet Pasco. 

Priklausė Dariaus-Girėno Americaii Legion Post No. 271 
Auxiliary. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio-Daimid-Gaidas koplyčioj*. 
4330 So. California Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiad., sausio 14 d. iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve-
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

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

.Vuliude: Nukterys, suras, žentai, antikai ir pmannkai. 
Laidotuvių direkt. G. Daimid ir D. Gaidas, TeL 523-0440. 

atlikta. Pravedėjams ėjo kaip! 
sviestu patepta, nes publika bu
vo ypatinga. Nenuostabu, nes di 
dėlė dalis publikos — Pietų Ame
rikos Jaunimas, kuris viską sekei 
(dėmiai, pirmą kartą daly-Į 
vaudamas lauže ir dar tokiame 
dideliame. 

Vienu metu buvo iškviesti vi
si, kurie dalyvavo f kongrese, ir 
net apie 30 mūsų pasirodė, o dvi
gubai tiek, kai paprašė, kad 11 
kongreso dalyviai atsistotų. Lau- Į 
žo pabaigoj nuostabi tyla ir ra
mybė apėmė visus giedant "At- j 
eina naktfs". Keli iš Pietų Ame- j 
rikos jaunuoliai ir dalyviai, jau : 

man pažįstami po kelių mėnesių; 
gyvenimo jų tarpe, atėjo su aša-1 
romis akyse, negalėdami atsiste
bėti, <ad toks dalykas, kaip "lau- i 
žas" yra įmanomas. Buvo net i 
toks momentas, kad mergaitė; 
ypatingu jautrumu pajuto, jog I 
tai būtina mokėti lietuvių kalbą, 
ir po laužo pasiryžo išmokti ge-! 
riau iki sekančio kongreso, kadi 
galėtų daugiau suprasti. Laužas1 

— tai oaprastas, nuahntas įvy
kis, bet 6 a jis buvo nepaprastas! 

Ses. Igne Marijošiūtė' 

A. * A | 
Steponas Peters - Petravičius 

Gyveno Cave Creek, Arizona. 
Mirė 1975 m. gruodžio 27 <L, 5:40 vai. popiet, sulaukės 

70 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Rokiškio apskr. Amerikoje išgyveno 

37 metus. 
Po iškilmingų pamaldų Most Holy Trinity bažnyčioje 

buvo nulydėtas j St. Francis kapų mauzolėjų Phoenix, 
Arizona. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Bronisbtva 
(Andrrjunaitė) , sūnus Edmundą- -u -.einui. *.*-̂ » r > Krm-
li ja PaUnienė su šeima ir I rena 2ukriienė su šeima ir kiti 
giminės ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
— T Ė V A S I R Š O N U S — 

TBYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 Wes« 7lst St. T f. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero TOnmhalI 3-2108-09 

AOŠTB AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Laidotuvių Direktoriai 

MMEIMsBftNS 
6845 SO. WESTERN A V E . 

TPvTS MODERNIŠKOS 
Am-CONDITIONED KOPLYČIOS 

MA&NOMS VIETA 
REpublk 7-8600 KEpanBe 7-M91 

, "?«•+• * ' 

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

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South CalHornia Avenua 
Telefonai: U 3-0440 Ir U 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenua 
Telefonas YArds 7-1741 

A. t A. STEFANIJAI SAKALIENEi 
mirus, didelio skausmo valandoj jos vyrą JUOZlį, 
DUKRĄ ir SŪNŲ bei jo, šeimas nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime 

Adele Ir INfefonsas Sadauskai 
ir Šeima 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uatavfą Laidotovią Direfctorią Aaadadjaa Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

VHI f. UTUAPnCA AVE. TeL Y«rdt 7^411 

^STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR S0N0S 
B14 W. rtrt PLACE TeL VIrglate 7401 
M24 W. mh STREET TeL REpubHc 7-lilS 
ll tB f—dmet VD&mjt Pato* ffiUt, HL TeL I74-44M 

PETRAS BIELIŪNAS 

Off g. CALIFORNIA AVB. TeL LAfeyMte MB7I 

POVILAS L RIDIKAS 

OM S. RALSTEO STREET TeL YArdi 7-1111 

JURGIS F. RUDMIN 

SS1S S. LITUANICA AVE. TeL Y Arde 7-1138-38 

VASAITIS - BUTKUS 

144S e. SMk AV&, CICERO. IJLL. T«L OL^jm^dm S-1M8 



s 

DRAUGAS, antradienis, 1976 m. sausio mėn. 13 d. 

X Kun. Juozas Dambrauskas, 
MIC. Marijonų vienuolijos pro-
vinciolas. sausio 12 d. išvyko j 
Washingtoną, D. C , iš ten vyks 
į Marianapolio mokyklą. Thomp 
son, Conn. Į Chicagą gris apie 
sausio 20 d. 

X Kun. Adolfas Stašvs, Sv. 

x Zigmas Moliejus Chicago. 
BĮ., žinomas lietuvių visuome
nės darbuotojas, lankėsi 'Drau
ge", kalbėjosi su dienraščio va
dovais. 

X Bronius Koiiauka, Chica
go, 111., dėkodamas už korteles, 
atsiuntė 8 dol. auką. Ačiū. 

x Danguolė Jurgaitienė, Far- į 
mington, Mich., žinoma Detroito į 
lietuvių veikėja, kartu su savoj 
šeima išvyksta devyniems mė- j 
nėšiams j Angliją, Fordo bend- j 
rovės siunčiama. Ke :sdama ad- ' 
resą, atsiuntė auką. Dėkui. 

X Veteranu šokėju grupės 
Grandies ansamblio vadovė I. Kryžiaus par. asistentas ir Ame 

r Smieliauskiene organizuoja buv r ikos Lietuvių tarybos sekreto
r ius , po širdies sutrikimo išgu
lėjęs daugiau kaip dvi savaites 
Chris t Contmunity ligoninėje, 

• , A A ~ix. v *JT I pašoks numatvta programos 
saus:o 10 d. grįžo namo, bet da r ' F * 0 1 " ^ - u « 

šokėjų-veteranų ratelį, kuris da-
i lyvaus š. m. tautinių šokių šven 
tėję. Veteranų rateliai šventėje 

kurį laiką turės gydytis ir pasil
sėti . 

X Cicero Moterų sąjungos 2 

dalį. Tai bus puiki proga buv. 
šokėjui-ve .eranui dalyvauti šven 
tėję ir lietuviško šokio sukūry j 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

ATGAIVINO MERGAITĘ 

Evaastono gydytojai ketvir-
tadienio naktį greitosios pagal- k v f e č i a m i # i š V ak . Vokieti-
bos kambary ligoninėje atgaivi- ; ^ ^ ^ ^ C a . 
no 1 metų mergaitę, kun jau - - ^ ^ ^ 
buvo paskelbta negyva pn - . - s a v a i t g a l i o programoje 
gėrusi. Motina ją atrado M ^ j ^ į V ^ dienomis. Studijų 

fi TOLI 
IŠ ARTI 
J, A. VALSTYBĖSE 

Aušra ir Jonas Jurašai , 

Atidžiai klausomasi pranešimų Atlanto pakraščio lituanistinių mokyklų mokytojų konferencijoje Nev.- Yor-
ke, Kultūros židiny lapkričio 22-23 d. Nuotr. G. Peniko 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
LINKSMA VAKARIS teikta linksma lietuviškų nuotai-

I kų programa. Dalyviams ir pa
kalais. Numatoma, kad gros du 
o rkes t ra i : Gintaro liaudies in-

sausio 24-25 dienomis. 
Tt.ZrZm \ "savaitgalis vyks Hilton viešbu-
peukiu galionų.statinę-agurkams-J ^ į ^ ^ ^ ^ 
rauginti. k i a u n e jryko namuo- - J - ^ ^ ~į 
se. Lgniagesių gre.tosios paga - i o š p i e c i a i , k u r i ų metu 
DOS automobilis ją nuveze Į Ii- 1C * ^ r, . , ! , „ . ; ,.„, •>* . į;e abu tars po zodj. Jiirasąi i a i -
° c- įbės tema: -'Išeivijos misija Lie-

SISISIEKIMO APDRAIDA | t u v 0 3 lietuvio akimis". Abu pa-

Oicaeos s u s i e k i m o admi- s - ž a d ė J ° ^ J ™ " 1 * i r simpoziu-v ° . . a Q
1 . rUose. prof. dr. Juozas Eretas, 

, . Pedagoginis Lituanistikos in- • r e n g i m o talkininkams padėkos s t rumentų ansamblis, vadovai* 
kuopos susirinkimas įvvks ant"! P ^ s t i šventės džiaugsmą. Smul į ̂ s ™ Lapino iš Montrealio, i r 
radienį, sausio 13 d . 7 vai. vak. i k e s m ų m f o r m a c l « k r e l l , t : s t e l e ' ! ! l t ^ a n l S t ? e ^ _ m C _ L , ! ! ; , j R- Andrijauskienė. Svečiai vaiši-1 vienas amerikiečių pučiamųjų 

nistracija turės daug 
dėl didžios nelaimės. Iki 21-
mil. dol. tu rės pati Chicaga ap
mokėti, o iki 20 mil. dol. ap
sidrausta Llcyde, Londone. 

INDŲ PARODA 

mažoje salėje. 
X Sv. Kaz. akademijos rėmė

jo susirinkimas įvyks trečiadie
nį, sausio 14 d., 7 v. v. Cicero 
lietuvių parapijos mažoje salė
je . 

X Loreta Stakienė, LB Cicero 
apylinkės valdybos narė, pa
kviesta vadovauti Spaudos va- '• 
jui, kuris bus vykdomas sausio į 
18 ir 25 ir vasario 1 dienomis! 
Sv. Antano parapijos salėje nuo} 
11:30 iki 1:00 vai. p. p. Ten pa t ! 
bus priimamas ir solidarumo 
mokestis. 

X Pennsylvanijos angliakasiu 
Lietuva, mūsų pirmosios emig
racijos centras, su pirmąja JAV 
lietuvių sostine Shenandoah ir 
d a r 20 atskirų lietuviškų salų 
skaidrėse, ten įrašytose dainose, 
pokalbiuose su vietos veteranais 
bei jaunimu, su ten vykstančio
mis lietuviškomis Mišiomis mū
sų dienose ir įvairiais komenta
rais , bus pristatyta šį sekmadie
nį Tautinių namų rengiamojo 
popietėje 3:30 v. p. p. Popietę 
praves kun. A. Kezys ir žurn 
VI. Butėnas, ten praleidę 5 sa
vaites ir jau atidavę spaustuvei 
didžiulį iliustruotą veikalą 
"Pennsylvanijos Angliakasių 
Lietuva". 

X Marąuette Parko lietuviu 
Namų savininkų organizacijom 
narių susirinkimas bus sausio 
16 d. 7:30 vai. vak. Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 
Yra daug svarbių reikalų aptar
ti. Kviečiami namų savininkai 
dalyvauti. 

X I Judas P. Bražukas, studi
juojąs VVmdsore, Ont., buvo at
vykęs į Chicagą ir čia buvo sun
kiai sužeistas. Išgulėjo šv. Kry
žiaus ligoninėje apie dvi savai
tes . Iš Toronto buvo atvykę jo 
tėvai Regina ir Pet ras Bražukai 
i r sūnų, jau šiek tiek pasveikusi, 
sausio 12 d. išsivežė namo. 

į fonu 523-7770. 
X Aleksandras 

tadienį Jaunimo centre suren-
J . Aleksis, gė linksmavakarj. kur susirinku-

VVaterbury, ConnM žinomas mu- sius svečius instituto studentai 
zikas ir visuomenės veikė jas, i džiugino scenos menu. 
mus pradžiugino pinigine auka . ; Vakarą pradėjo instituto direk ; ̂ ^ «V y t į s>. g ^ dainuojant L. I pės a tvyks ta iš Kalifornijos, kia 19 bilijonų dol. Paroda tęsis 

nos studentų tėvų paruoš ta i s : ins t rumentų orkestras. Vadovė džiulė paroda vyksta McCor-
valgiais, susėdę prie meniškai pareiškė, kad j au yra užsire- mick rūmuose. Sugabenta jvai-
dail. V. Aleknienės papuoštų j gistravusios 98 grupės, iš jų 18 rių prekių pavyzdžių iš tos pra-
stalų. Brojo Neo-Lituanų orkes : grupių vyresnių šokėjų. Jų gru- monės šakos, kur gamyba sie-

Ačiū. 
X Po 5 dolerius aukojo: 

K. Stropus, Los Angeles, 
Eduardas Zatorskis. Wū:d-

sor. 
Vladas Gilys. Los Angeles, 
V. Kupcikevičius. Chicago. 

torius A. Dundulis, padėkocla- i Andrijauskaitei. Montrealio, Toronto, Londono, iki penktadienio 
mas svečiams už parodytą susi- j j į ^ į j į s i u o m e t u ^ 4 0 g t u _ ! Hamil tono ir kitur. Ji pažymė-
domėjimą šia mokykla. Pager-1 ^ I n s t i t u t a s j a u * i š d a v ę s j jo, k a d Kanados grupės rodo di-

- " - - : s ^ : 7 1 d i p i o m ą , o per jo klases per- įdėlį- entuziazmą ir šventei spar-
P. ėjo šimtai jaunų lietuvių. 

J. Pr. 

buvo iššaukti rektorius dr. 
Jonikas, jėzuitų atstovas kun 
A. Kezys, dr. K. Keblys (apmo-

Jadvvga Paukštienė Chicago.! kąs instituto nuomą). dr. A. Raz | PASITARIMAS TAUTINIŲ 
Nuoširdžiai visiems dėkojame, ima. dr. A. Stankus. V. Paškevi-. ŠOKIŲ ŠVENTĖS R E I K A L U S 
X Dr. i. J. Bielskis, Lietuvos jčius, J. Vasiukevičius. J. Vincui- ^ ^ ^ į r a š v s i m e vieną 

konsulas Los Angeles, dėkoda-!™8 » kiti rėmėjai. P ^ - m c j o , , įvvk ių-penk tą ją tau-
mas už kalėdines korteles, at- kad nuo atmes paramos sušilau-. t . .- ' 

kiama iš Bnghton Parko Liet.: * . * v . * 
yra mūsų kultūrine demonstra siuntė auką. Ačiū. 

X Aukų po 5 dolerius atsiun
tė : 

S. Vaškys, Ozor.e Pk.. 
Mykolas Deveikis. Chicago, 
Jonas Narukynas, Chicago. 
Vladas Zinkevičius. Chicago, 
D. Tijūnėlis, Lemont, 
K. Balčiūnas. Lemont, 
R. Ugianskis. \Villingboro. 

Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

cija. Šventę suruošti reikia daug \ v e r S t o J e tėvynėje ir Sibiro taigose. 
dirbančių rankų. JAV LB kraš - j J i e m s P a d e d a _ S i m i m s ' ******&> 

Bendruomenės, iš Tautinio Aka
deminio sambūrio, 
įvertinant sėkmingą darbą ta- t 7 v d d v t e ^"rTuVolven^i "ruoi- I ° t a i P P a t į B a l f a s ' '^ P a k a ^ 

Z t ^ E Z Š F F Z Ž Ž Z U visuomenininką Bronių Juo- i t o t i " a i P u » l a L ^ u v * °^?™-te dėstą lektoriai: I. Serapinas, ^ ^ , : a m s tarnaują hetuviai. Bet iš 
(neakivaizdinio skyriaus d i r e k - : d ^ - kuris jau sada e p.acios a m i ] a i 5 k a i , k k a j 
torius), kun. V. Bagdanav ič iu s . ! a P l m t l e s komitetą, šventes r e 
R. Drūtj-tė. J. Gaižutis. R. Janu- < per tuaras (meninis grožis) a t i te 
levičiūtė. Br. Juodelis, R. Kinka, įko Galinai Gobienei. Ja i talką 
V. Narut is , . Peteraitis. St. Peter j t e i k i a tautinių šokių inst i tutas. 

kuris buvo pasižadėjęs politinė
se studijose dalyvauti, gydytojo 
patarimu j kelionę šiuo metu ne
gali leistis ir j Los Angeles ne
atvyks. 

— LB Vakarų apygardos 
^. , . • J J Los Angeles mieste turėjo susi-
Namuose naudojamų mdų d - ""» *" 6 . ^ ̂  , _ J . . , . 

rir-kimą sausio 11 d. Susmnki-
me krašto valdybai atstovavo 
A. Gečys. Buvo išrinkta nauja 
valdyba, kurion įeina: dr. VI. 
Juodeika, Danguolė Razutytė, 
Irena Žukaitė, Jonas Činga, Ju
lius Raulinaitis, Ant. Adomė
nas, Kazys Prišmantas ir Vyt. 
Vidugiris. Pareigomis pasiskirs-

Chicagoje 1975 m. pabaigoje t y s pirmajam posėdy. 
j buvo 215.575 automobilių, tur į — Jeronimas Kepenis, New 
j mažiau kaip 35 arklio jėgas. ' London, Conn., LB buv. pirmi-
• 642,693 stipresnio pajėgumo —įninkąs, po širdies smūgio guli 
iki 55 jėgų ir 132,583 dar s t ip- ' Lawrence & Memoria! ligoninė-

Švęsdami šventes, prisiminėme! r e s n i ų negu 55 arklio jėgos. į j e > New London. Conn. Ligoni-
ir tuos, kurių gyvenimą lydi ai- Sunkvežimių buvo 57.297, mo- n e j e j j ištiko an t ras širdies smū 
kis, ligos, nepritekliai. O tokių tociklų 12.266. Priekabų ir kito- gįs. Ligonio būklė kritiška, 
yra visame pasaulyje, jų yra pa-, k iU k e l i tūkstančiai. Iš viso pa

baigoje metų motorinių vežimų 
Chicagoje buvo 1.171.877. 

čiai ruošiasi. Tautinių šokių 
šventės vežimas sparčiai rieda. 

/• Janušaitis 

ŠVENTES IR BALFAS 

KIEK AUTOMOBILIŲ 

sonienė (inst. sekretorė), kun. J. Rugsėjis greitai atskubės, o 
Prunskis, E. S^nginienė. A. ži- j su juo ir tautinių šokių šventė, 
maitienė,, kun. J. Vaišnys, dr. V. Į Naujųjų metų išvakarėse Chica-

"Išbuvome su vyru penkiolika 
metų Krasnojarske. Sunkūs dar
bai ir nežmoniškos sąlygos pa
laužė sveikatą. Grįžome išbadė
ję, apiplyšę. Be sveikatos ir dirb
ti nieko negalime. JDsų dovanė
lės m u s stiprina ir nušluosto a 

Sruogienė. Gera dalis lektorių į gon buvo atvykusi šventės me- • g a r a S - Tegul Dievas Jums at 
jau iš jaunos kartos, iš buvusių ' no vadovė Galina Gobienė. J i I i 
instituto auklėtinių. 

Pasidžiaugė instituto darbų 
i talkininkėmis, š io vakaro vai
šes suruošė A. Andrijauskienė. 

j talkinama J- Mikutaitienės, V. 
| Aleknienės,, L. Aleksienės. I. 
į Kazlauskienės K. Kubilienės. A. 
j Likanderienės, B. Lintakienės. 
i V. Orentienės, S. Pranckevičie-

čia keletą dienų su komiteto 
pirmininku ir kitais nariais da
linosi šventės rūpesčiais. Su ko
miteto pirmininku Br. Juodeliu 
aptarė šokėjų grupių kelionių 

lygins". Vėl kitas: "Jeigu ne jū-

VIENAS MIRĖ, 
DAUG LIGONINĖSE 

Iš ketverto šimtų nukentėju
sių Chicagoje, susidūrus miesto 
susisiekimo traukiniams, vienas 
mirė, o dar 53 pirmadienį buvo 
ligoninėse. 

KATAUKV TELEVIZIJA 

Chicagos katalikų televizija 
pereitais meta: :s jau davė dau
giau kaip 3,000 programų. 

DID2ILTLĖ PARODA 

/•. 

Minint 200 m. JAV nepriklau

soma net speciali komisija. 
Į šventę suvažiuos apie t r y s 

• i * itaTlk" \Tktorienės. | t ū k s t a " č i a i ^kėjų. Buvo a p t a r t a 
Vakaro programai pravest bu- j aPSyvendimmo problema. 

; vo pakviestos R. Likanderytė ir Pirmininkas Br. Juodelis, mė

sų pagalba, būtume neištvėrę, 
nes grįžome (iš Sibiro) su vy
žomis, susidėvėjusiais drabužiais 
ir be duonos kąsnio. O čia dar j somybės sukaktį, Chicagoje nuo 
teko pakelti naujus smūgiu? j liepos 1 iki 18 d. ruošiama di-

i r iHaidų apmoKėjimo proble- M a % i r č i a t u r i m e s v e t imie i r džiulė tarptautinė prekybos pa-! vadinamą Užmirštų vaikų fondą 
mas. Kelionėm? tvarkyt i numa- dievam tarnaujančių". - - * 4 

50 SODELIU; 
50 sodelių bus įrengti didžiu

lėje gėlių parodoje McCormick 
parodų rūmuose, Chicagoje. ko
vo 20-28 d. Parodos šūkis: 
"Spalvingoji Amerika". 

UŽDIRBANTIEMS 
PENSININKAMS 

Pensininkai, kurie 1975 m. 
uždirbo daugiau kaip 2,520 dol. 
turi iki bal. 15 d. pranešti apie 
tai socialinio draudimo įstaigai. 
Tik sulaukusiems 72 m. praneš
ti nebereikia. 

UŽMffišTIEMS VAIKAMS 

Geradariai suaukojo 149,748 
dol. pradžiuginti vaikams. Tokį 

rodą. Bus prekybininkų su savo švenčių proga suorganizavo 
Ant Balfo stalo guli šimtą'I eksponatais iš viso pasaulio . , "Chicago Tribune'% 

tokių pagalbos prašančių laiškų j 
Šių švenčių proga Balfas pagel
bėjo Vakarų Vokietijoje varge 
esantiems lietuviams, išsiųsda 

Jonas Vazneiis 

vičiaus "Giesmę jaunystei". D. 
vai. Marijos aukštesniosios mo- j U ž u b a l y t ė p a 5 k a i t ė humoristini 

i kyklos auditorijoj. Bilietus pra-
A l o y w S n r t i * sausto 11! ^ ~ ~ i ^ ^ ^ ***** 
__* _,.• J : . . . . . . . •* • - ^ - - • vaikų darželyje. Buvo mscemzuo j šventės ruošimo darbams. d. esant slidiems šaligatvianis, 

paslydęs susilaužė rankos riešą 
ir y ra paguldytas Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Gydosi dr. J. Star
kaus priežiūroje. 

* Balys Rimkevičius su sū
numi Viktoru, gyv. Chicagoje. 
užsuko į "Draugą", užsimokėjo 
prenumeratą ir įsigijo knygų už 
didesnę sumą. B. Rimkevičius 
y r a nuolatinis "Draugo" skaity
to jas ir rėmėjas. 

X A. a. dr. Jono Sadausko 
mirt ies ketverių metų sukaktį 
žmona, brolis ir kiti artimieji 
prisiminė šv. Mišiomis sausio 12 
d. Decatur ir Chicagoje. 

X D. Pfum-rančaitės U1 Y. 
Mazurkevich, pasaulinio garso 
smuikininkų koncertas rengia
mas sausio 25 d.. ^krr.a-J.. ?, 
va! r^ot'iet Jaunimo centre. Bi-
!->"ai Marginiuose ir Margutyje. 
Visi kviečiami dalyvauti, (pr.) 

X Geguže mėn. 16 d. .-•;»«••*• 
Ii c-k.-kursija iš Chicagos į 
LTfTr^'VA. Informacijai skani

niuose ir Ciceroj — Skruodienėf. ^ s ' 'Čičinskas". Žiežirbų penke-
valgykloj. (pr.) j t u k a s _ j Fabipna i tė , S. Miku-

Dr. Algirdas Maciūną?, ! tai tytė. N. Sparkytė (vad.). V. 
Komitetas numato net rukus 

visoms tautinių šokių grupėms 
I išsiųsti smulkią anketą. Gru-mūsų žymusis chirurgas, kas- į gerelytė. V. Vakarvtė — gi ta ra , 

met prisimena pasaulyje išblaš- pritariant V. Underiui. padaina- i ̂ s S t u r ^ l a ! k u " f P " ^ 1 ; V l 

kytus ir varge esančius lietu- Į v 0 Saulelė raudona. Kas bernelio | f ° S f ^ b u s r ^ a h n g o s sven-
vius ir Balfo vajaus proga įtei-1 sumislyta. Vakaro daina. t e S l e i d i m u i l r g a u d a i 
kia stambią auką savųjų vargui j R. Markelytė i r A. Žygas su 
mažinti. Šio vajaus proga jis j vaidybiniu įsijautimu perteikė j proga, kad komitetas kruopš 
įteikė Balfui 250 dol. Balfo va-j iškarpą iš B. Sruogos "Aitvaro | čiai dirba. Ji tarėsi su Algiu 

Galina Gobienė džiaugėsi šia 

bir.kite 2*2-3590 arba 863-4774 nimo centre kavinėje, bilietai 
Heger TraveJ Bureau, Inc., 6118; gaunami Marginiuose. Kaina 4 
\%>-st Cermak Koad, Cicero. 111. dol. asmeniui. Visi kviečiami isi-

(pr.) ,gyti bilietus iš anksto. (pr.) 

j D. Vindašiūtė. Jos savo uždavinį į no vadovė Galina Gobienė su ' mas piniginių dovanų. Taip pa 
j atliko sumaniai. Programą suda-1 komiteto nariais Vanda S tan- ! Vakarų Vokietijos LB Muenche 

x Solistas Jonas Vazneiis dai- r ė t o k i a s t u d e n t l i paruošta įvai-įkiene ir Vyteniu š i lu apžiūrėjo', ne, Salzgitter-Lebenstadte ir; 
nuos koncerte, kurį rengia Lie-:™""* Vyn*' P " ° r e n t a s i r A ; amphiteatrą. aptarė žiūrovų su-] Vehrte dovanų Kalėdų eglutėms 
1 * .*' _ HO J = ^ ^ P e m k u s padeklamavo A. Micke- sodinimą, bilietų kainas, gr indų! rengti. Pažvmėtina, kad vaiku- , 
tuvių Fondas sausio 18 d.. o:00: . . . „„ 5^.__ . MLL ~ -^ ^ , . Z , . . . ĮL2. , '.. ' ; ; .& ' , r , ' ., v , . 

, . ,r-,, -*.,!-,•«•«• pi0tą šokėjų grupėms išdėstyti . ; čiai, gavę Balfo dovaneles Kale-
Naudingų patarimų teikė Pra-} dų eglučių metu. jas išdalino 

vargšams. Balfas Kalėdų eglu
tėms rengti Vokietijoje aukas ski
ria jau nebe pirmi metai. Eglu
čių ruošimu rūpinasi Alina Gri
nienė, Antanas Kairys, Vlada.0 

Žaliukas ir kiti. Taip pat Balfas 
Kalėdų proga Vokietijoje, Pran
cūzijoje, Venecueloje, Austrijoje. 
Norvegijoje gyvenantiems ir ne
pasiturintiems lietuviams užsakė 
lietuviškos spaudos. 

Balfas rūpinasi ir Amerikoje 
vargstančiais lietuviais. Vienas 
septyniasdešimt vienerių metų 
tautietis, netekęs sveikatos, Bal
fo buvo sušelptas. Jis nuošird
žiu laišku reiškia Balfo centro 
valdybai ir pirmininkei M. Ru
dienei padėką ir pagarbiai mini 
Kalifornijos Balfo 13 skyriaus va! 
dybą ir pirmininką Vladą Pa
žiūrą. 

Priešas su įnirtimu puola Ba',-
fą, niekina jo veikėjus ir terorą 
vartoja prieš siuntas gaunančius. 

, Keista, kad okupantas bijo siun-
j čiamo šilto drabužio, duonos kąs-
1 nio. Atrodo, kad nuo to visa jų 

imperija sugrius. Tačiau laisvo
jo pasaulio lietuviai dar labiau 
glaudžia gretas šalpos srityje. 

dovybė mielam dr. A. Maciūnui 
varge esančių lietuvių vardu šir
dingai dėkoja už šią auką. (pr.) 

x Grandies tradicinis vaka
ras įvyksta sausio 31 d.. 7:30 
vai. vak. Jaunimo Centre. Įdo
mią programą atliks Grandies 
šokėjai. Po programos vaišės ir 
šokiai grojant Ąžuolo Stelmoko 
orkestrui. Stalus rezervuoti te
lefonu: R. Kučienė. PR 8-0358 
ir I. Kazlauskienė 778-6759. Lie
tuviška visuomenė malon ;ai 
kviečiama dalyvauti ir paremti 
jaunimo gražias pastangas. 

(pr.) 
X Vaišėms po koncerto, ku

rias rengia Lietuvių Fondas Jau-

teisėjo*'. Publika buvo mielai nu! Modestu šventės orkest rų rei-

Prisiraenant arkiv Jurgio Muhilaicio mirti, nuo \ 
sausio 18-os iki 26-os dienos marijonų koplyčioje 
Romoje bus laikoma 

MIŠIŲ NOVENA 
UŽ SUNKIAI SERCANČIUS LIGONIUS. 

Norintieji prie šių mišių prisidėti prašomi rašyti: 

Very Rev. Joseph Dambrauskas, >IXC. 
6336 So. Kilboum Ave. 
Chicago, DI. 60629. 

šiuo metu mes mokomės apie vaisius! Kriaučiūnų vaikų namelių 
auklėtiniai H k. j d.: Paulius Atkočiūnas. Lydia Jurcytė, Sabina Mark-
valdaitė. Karina Volodkaitė. Gitą Gilvydytė. Rita Račkauskaitė. Ant
roje eilėje: Petras Ramanauskas, Andrius Markvalda*. Milda Rudattytė, 
Niką Trumpjoautė. Nuetr. U Volodkos 

Tai rodo 
vajus. 

:.' ir sėkmingas Balfo 

Vardas ir pavardė 

Adresas . 

Intencija 

Auka 

Povilas Aušrys ES 9fl 

file:///Villingboro

