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Australijos lietuvių dienos 
Melbourne. — Australijos lie

tuvių suvažiavimas, vadinamos 
Lietuvių dienos, šiuo metu vyks
ta Ivlelboume. Prasidėjo gruo
džio 26 ir tęsis iki sausio 2. To
kios dienos esti kas antri metai, ir 
jos kartojamos Adelaidėje, Syd-
nėjuje ir Melbourne pakaitom. 
Šių metų Dienos yra IX ir eilės. 

Pagrindiniu tikslu tokių dienų 
Australijos lietuviai laiko tautinį 
išlikimą, jaunojoje kartoje. "Ko-

Carteris su savo 
žmonėmis posėdžiauja 

Plains, Ga. —Pas Jimmy Car-
terį vakar susirinko paskirtieji ka
bineto nariai ir kiti pareigūnai 
ir tris dienas svarstys 'programą. 
Susirinko St. Simmons saloje 
prie Georgijos. Yra žinoma, kad 
bus svarztoma sumažinti mokes
čius 15 bil. dolerių sumai. 

Carteris - Metų žmogus 

New Yorkas. — "Time" magazi
nas kasmet parenka Metų žmogų. 
1976 Metų žmogumi išrinktas 
Jimmy Carteris. Jo iškilimas iki 
prezidento buvo apstulbinantis, 
tokio atsitikimo Amerikos istori
joj nėra buvę. 

kia būtų nauda to darbo, jei Lie
tuvai atgavus laisvę, neturėtu
mėm jaunų šio krašto lietuvių?", 
sako rengėjai 

Lietuvių dienų programa 
kruopščiai paruošta, parengi
mų yra daugybė: 

Gruodžio 26: Dalyvių registra
cija, iškilmingos pamaldos, LD 
atidarymas, pietūs, literatūros ir 
dainų vakaras, vakarienė; 

Gruodžio 27: Lietuviškų paš
to ženklų ir meno bei tautodai
lės parodų atidarymas, studentų 
suvažiavimo pradžia, sporto 
šventės atidarymas, teatro spek
taklis, jaunimo šokiai; 

Gruodžio 28: Australijos Lietu
vių Bendruomenės tarybos suva
žiavimo atidarymas, tautinių šo
kių repeticijos, sporto varžy
bos, ekskursija už miesto, jauni
mo choro repeticija, M.K. Čiur
lionio koncertas, koncerto daly
viams vaišės. 

Gruodžio 29: ALB tarybos suva
žiavimo tąsa, chorų repeticija, ku
nigų suvažiavimas, sporto varžy

bos, studentų iškyla, tautinių šo
kių vakaras ir vakarienė šo
kėjams; 

Gruodžio 30: ALB tarybos su
važiavimo tąsa, sporto varžy
bos, jaunimo sąjungos suvažia
vimas, studentų simpoziumas, in
žinierių ir architektų suvažiavi
mas, dainų šventė, šventės daly
vių vakarienė, studentų suvažia
vimo uždarymas; 

Gruodžio 31: Sporto varžybos 
ir jų užbaigimas, jaunimo sąjun
gos suvažiavimo tąsa, ramovėnų 
suvažiavimas, Naujųjų Metų suti
kimas — balius. 

Sausiol. Išvyka — gegužinė 
visų dalyvių; 

Sausio 2: Užsienio svečių so
listų ir "Gyvataro" šokėjų kon
certas, IX-jo suvažiavimo uždary
mas. 

Suvažiavimą ruošia Australi
jos Lietuvių Bendruomenė. Kraš 
to valdybos pirmininku yra Al
gis Šimkus. Jo adresas: 55 Lan-
caster Street, Melbourne - Bent-
leigh East, 3165, Australia. 

Jimmy Carteris, Karo laivyno aka- { 
demijcs kadetas, 1946 motais 

-

Nedarca sumažinti 
nebus lengva 

New Yorkas. — Prezidentas 
Fordas duotame ABC tinklui pa
sikalbėjime (bus rodomas sausio 
2), sakęs, kad Carteris greit įsi
tikins, jog pasukus rankeną į ki
tą pusę dar nepasiseks automa
tiškai sumažinti bedarbių pro
cento. Dar jis sakė, kad išpildys 
savo pažacią ir sausio pradžioje 
Kongresui pateiks biudžetą, ku
riame bus numatytas mokesčių 
sumažinimas ir individualiai 
kiekvienam mokėtojui ir korpo
racijoms, s 

Fordas paneigė tvirtinimus, 
kad prie jo pralaimėjimo prisidė
jo parinkimas į viceprezidentus 
senatoriaus Robert Dole, bet pri
sipažino, kad dovanojimas Nixo-
nui jam, Fordui, pakenkė. Bet jis 
to nesigaili, yra įsitikinęs, jog 
taip Amenkai yra geriau. Water-
gate ir Nbcono reikalams jis turė
jo pakęsti 25 proc. savo energi
jos. 

Tarp jo ir Carterio nėra jokių 
priešingumų ar pykčių. Atvirkš
čiai, naujasis prezidentas Fordui 
patinka. 

Tokijo. — .\Taujasis Japonijos 
premjeras Takeo Fukuda pir
muoju rūpesčiu laikys krašto eko 
nomiją. 

Mite sen. Hart 

VVashingtonas. — Sen Philip 
Hart (D., Mich.) mirė vėžio liga, 
sulaukęs 64 metų. Jis buvo vadi-
nams "Senato sąžine". Jo kaden
cija ir baigiasi šiais metais, dėl 
ligos nesiekė perrinkimo. 

Šlovingasis caras 
Leonidas 

Chicaga. — "Naujas Leonido 
Brežnevo portretas vienoj iš 
Maskvos meno galerijų rodo so
vietų vadą dėvintį maršalo uni
formą ir medalių rikiuotę, kuri 
siekia nuo jo pečių iki jo erdvaus 
juosmens. Sėdi šalia stalo, tiesus 
iš nugaros, jo mėlynos kelnės pa
puoštos raudonu apsiuvu, veido 
šraiška, vienkart tėviška ir rūs

ti. Jam reikėtų tik į apačią platyn 
sužėlusių žandenų atrodyti pa
našiam į 19 -jo amžiaus carą. 

"Kardas ir ordinai jam buvo į-
teikti anksti sekmadienio rytą 
Kremliaus išpuoštoj Kotrynos sa
lėj, pavadintoj 18-ojo amžiaus 
carienės Kotrynos Didžiosios gar
bei. Tatai buvo šalia kitų daugy
bės medalių, ordinų ir juostų, ku
riuos suteikė jam įvairių sovietų 
imperijos kolonijų, dominijų ir 
protektorių vadai". 

'Toks portretas, gerai suor-
kestruotas Kremliaus aparačikų", 
yra matomas simbolis karopani-
jo savo "vadui". Vado titulas jam 
buvo suteiktas spalio mėnesį ki
tose Kremliaus ceremonijose. Tik 
dvi figūros sovietų istorijoj turė
jo titulą "vadas" — Vladimiras 
Leninas ir Josifas Stalinas". 

Taip tarp kitko parašė Philip 
Caputo, "Chicago Tribūne" 
(XII.20) korespondentas Mask

voje, kur neseniai pompastiškai 
buvo- paminėtas Brežnevo 70-sis 
gimtadienis. 
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SUSIDEGINĘS KUNIGAS BUVO 
KM. LinuVįj) 

Berlynas. — Jau esame rašę 
anksčiau, kad Rytų Vokietijoje 
viešai susidegino evangelikų ku
nigas, protestuodamas įprieš ko-

apskr. 1945 su tėvais atvyko i 
Saksoniją, kur išmoko batsiuvys-
tės. Tuo amaru jis vertėsi ir per
sikėlęs į Vak. Vokietiją, gyvenda-

munistinio režimo norą jaunimą j mas Meile mieste prie Osna 

Dvasines vertybes 
svarbesnes 

už materialines 

BRIUSELIS. — Belgijos vys
kupai, baigdami metinį suvažia
vimą, paskelbė kreipimąsi į Va
karų Europos gyventojus ir vals
tybių vyriausybes: "Visą pasaulį 
gaubia konflikto atmosfera". Rei
kia energingai šalinti konflikto 
priežastis... Teigiamai įvertinda
mi pastangas stiprinti, Europos 
valstybių bendruomenę, apgai
lestaujame, kad visas dėme
sys kreipiamas vien į ūkinį vals
tybių bendradarbiavimą, palie
kant nuošaliai neišsemiamas 
.dvasines galimybes, kurios turi le 
miamos reikšmės Europos tautų 
ateičiai ir viso pasaulio gerovei. 

"Europos ate'tis priklausys 
kaip tik nuo dvasinio bei mora
linio tautų pajėgumo, be kurio 
yra neįmanoma suteikti šiam že
mynui naują veidą. Europa vi
sų pirma turi išsilaisvinti iš indi
vidualinio bei kolektyvinio ego
izmą 

"Europos tautos turi įsisą
moninti, kad šalia teisių jos turi 
ir pareigas kitom tautom. Tik ta
da, kai šios pareigos bus išreikš
tos aiškiais, visus vienodai įparei
gojančiais įstatymais, tik tada 
bus padėti naujo, geresnio pasau
lio pagrindai". 

Valdymo troškulys, tautinis šo 
vinizmas ir neokolonializmas, 
vyskupų nuomone, yra pagrindi
nės kliūtys kelyje į Europos tau
tų bendruomenę. Europos tau
tom reikia didelės moralinės ener 
gijos ir dvasinės jėgos. Tik išsilais 
vinusios iŠ savo egoizmo, jos ga
lės nuoširdžiai kovoti už kitų tau
tų išlaisvinimą, įspėja vyskupai. 

Žiemos rytas Kaune prie įgulos bažnyčios (Prieškarinė nuotrauka) 

Mao našlės nešaudys 

Pekinas. — Kinijos agentūros 
Hsinhua žodžiais, CIang Cing ir 

ti. Pacitavo prieš 20 metų Mao 
Tse-tungo pa?akytus žodžius, jog 
ir kontrrevoliucionieriai nebū
tinai turi būti baudžiami tik mir
ties bausme. 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga sveikina pavergtuo
sius, iš tėvynės ištremtuosius ir 
laisvuosius lietuvius. 

Kalėdos, kaip grįžtančios sau
lės simbolis, savo šviesa ir šilima 
ilgus amžius stiprino viltį išnyk -
siant tamsoje ir šaltyje įvisusias 
piktyves ir tuo suteiksiant na-

L«flei<Jc BrtZoc^o Jadstr T-jodcjo; juro* 

Didelių streikų 
1977 nebus 

New Yorkas, — Darlrniokų 
fronte 1977 metai bus ramesni 
nei buvo 1976. Beveik 5 mil. 
darbininkų kontraktai baigiasi 
1977 metais, ir didesnių sunku
mų naujiems kontraktam sudary
ti nenumatoma. Tik angliakasiai 
gali kartais sulaikyti darbą, sako 
darbo ekspertai. 

Kas pasauly 
turtingiausias 

Amerikietis šeštoj vietoj 

VVashingtonas. — Pasaulinis 
bankas surinko žinias apie kiek
vieno krašto gyventojų pajamas, 
pragyvenimo standartą ir rado, 
kad amerikiečiai nėra nei pirmi, 
nei turtingiausi. 1975 metais a-
merikietis jau yra šeštoj vietoj. 
Jo pajamos vidutiniškai tada sie
kė 7,060 dolerių. Pirmoj vietoj 
buvo Kuwaitas, kur vidutiniškai 
kiekvieno gyventojo pajamos bu
vo 11,1510 dol., toliau Jungti
nio Arabų Emirato gyventojai — 
10,480 dol., Qatar — 8,320 d., 
Šveicarijos — 8,080 d., Švedijos — 
7,880 dol. 

Po Amerikos seka iš eilės Dani
ja, kur kiekvieno pajamos buvo 
6,920 dol., Kanada — 6,650 dol., 
V. Vokietija — 6,610 d., Norvegi
ja 6,540 dol. Danija ir Norvegija 
kasmet turtėja didesniu procen
tu už kitus ir spėjama, kad šiais 
metais jos pralenks amerikiečių 
pajamas. 

Pasauly yra 75 tautos su 2.3 
bil. gyventojų, kur vidutinės me
tinės pajamos kiekvieno piliečio 
yra mažesnės nei 500 dol. 

Daug bombų 

VVashingtonas. — 1976 metais 
bombų sprogdinimų Amerikoje 
padaugėjo. Iki šiol tokių atsitiki
mų jau buvo daugiau negu 1,000, 
kai pernai dar 871. Daugiausia 
jų buvo Californijoje, antroj vie-j 
toj Ohio, trečioj Kentucky. Ma- Moderni architektūra, bet tradici-
žiausiai buvo Nebraskoj ir N. Da- j n* arabiškas suLus. Kuwaito van-
j , ^ ! i denlipkio bokitai 

auklėti tik •ateistiniai. Dabar su
žinota, kad tas kunigas buvo ki
lęs iš Mažosios Lietuvos. 

Zeitzo turgaus aikštėje suside
ginęs 47 metų amžiaus evangeli
kų kunigas Oskar Bruesevvitz bu
vo gimęs Vilkiškiuose, Pagėgių 

Kinijos įsipareigojimas 
1977 

Hong Kongas. — Kinijos ko
munistų ipartijos pirmininkas 
Hua K.uo-feng paskelbė keturi? 
1977 metų įsipareigojimus. Jie 
būtų suintesyvinimas kampani

jos prieš keturių radikalų pasėtą 
-;ėklą, vadinas prieš Mao našlę 
Čiang Čing ir jos bendradarbius, 
kuriuos žinių agentūra Hsinhua 
vadina tik "keturių gauja". Kiti 
tikslai būtų: partijos sustiprini
mas, ekonomijos pagerinimas, i-
deologinių studijų pagilinimas. 

bruecko. 1954 grįžo į R. Vokieti
ją. Baigęs Erfurto teologijos mo
kyklą, buvo ordinuotas kunigu. 
Dirbdamas sielovadinį darbą, tu
rėjo nuolatinius susidūrimus su 
komunistais. Nebepakęsdamas 
priespaudos, aikštėje prieš bažny 
čią apsipylė benzinu ir susidegi
no. Šalia pastatyti plakatai skel

bė: "Bažnyčios kaltina komuniz
mą" ir 'Nesugadinkite mūsų jau
nimo". 

Hua, kalbėdamas 8,000 ūkių de
legatų, pavyzdžiu paminėjo Ta-
Čai kolektyvinį ūkį, kur atsisaky
ta amžiais trukusio ūkininkavi-

, . , . . v j i mo metodų ir praūeta naudoti 
, t r y L r a ^ 3 ! a i " " 1 ? ^ * " : ? ! moderniausi išradimai. 

Delegatams Hua dar pasakė, 
kiek yra komunistų partijos na
rių, būtent 30 milijonų. Vadinas 
1 >partinis iš 27 gyventojų. 

Trudeau įspėjimas 
Quebekui 

Ottawa. — Kanados ministe-
ris pirmininkas Pierre Trudeau 

įspėjo savo tautiečius, kad jei Que-
bekas bandys atsiskirti, gali kilti 
pilietinis karas. Jis paminėjo pa
vyzdžius, kas atsitinka, kai ban
doma skirtis: Šiaurės Airija, Ben
galija, Libanas, Kipras. "Aš ne
būsiu tas, kuris vadovaus civili
niam karui, bet negaliu garan
tuoti, kad tokių nebus Kanadoje", 
sakė Trudeau per televiziją duo
tame pasikalbėjime Jis ragina 
suintensyvinti propagandą, kad 
kai kvebekiečiai balsuos už toli
mesnį provincijos likimą, didele 
balsų persvara nulemtų unijos ša
lininkai prieš separatistus-

Vilko sveikinimas visiems lietuviams 
mams laimę. 

Kalėdos, kaip krikščioniškojo 
pasaulio DVASINĖS SAULĖS 
šventė, grūdina tikėjimą amži
natve. 

Kalėdos, kaip lietuvių tautos 
tikėjimas ir tradicija testiprina 
jos žygius į laisvę: pavergtojo lie
tuvio išsivadavimo ryžtą, ištrem
tojo — ištvermę ir laisvojo — ko-

vos pastangas. 
Trokštame ir linkime, kad 

Naujieji Metai, Kalėdų dvasios 
veikiami, būtų lemtingi kelyje i 
lietuvių tautos laisvę ir veiklią 
Lietuvos valstybinę nepriklauso
mybę. 
New Yorkas 

Vyriausias Lietuvos 
Blaisv-inimo Komitetas 

Nantuckef, Mass. —Pakrančių 
apsaugos tarnybos lėktuvai pabė
rė daugybę geltonų lapelių į (plau
kiojančią Atlante naftą. K 
to bus matoma, kur srovė neša 
papiltą naftą, ir bus lengviau nu
jausti jos krypti. Nafta kol kas ne
pasiekė krantų, vėjas po truputį 
stumia toliau į rytus. 

Ok. Lietuvoje 
mirė 21 kunigas 

Okupuota Lietuva. — Lapkri
čio 26 d. Biržuose mirė a.a. kun. 
Juozas Laniauskas, 85 metų am
žiaus. Tai jau dvidešimt pirmas 
kunigas, šiais metais miręs ok. 
Lietuvoje. 

Velionis a.a. kun. J. Laniauskas 
buvo gimęs 1892 m., kunigu į-
šventintas Kaune 1915 m. Buvo 
ilgą laiką Vabalninke vikaras, 
vėliau buvo klebonas Suosto pa
rapijoje, Biržų apskr. Paskutiniu 
metu jau buvo pensininkas ir gy
veno savo namelyje Biržuose, kur 
pereitų metų gegužės 18 d. at
šventė 60 metų kunigystės jubi
liejų šiuo šūkiu: "Dėkingas esu 
Dievui už didžias dovanas: gy
venimą ir kunigystę". Nepriklau
somybės laikais yra daug veikęs 
su pavasarininkais ir buvęs ilga
metis jų dvasios vadas. Laidotu
vėse dalyvavo du vyskupai ir 
daug kunigų bei pa ra piečių. 

Lietuvoje liko viena sesuo. Vie
na sesuo gyvena Anglijoje. Taip 
pat liko daug giminių Clevelan-
de ir Chicagoje. 

Komunistiniai 
partizanai Tajuje 

Bangkokas. — Tajo komunis
tiniai partizanai užpuolė kariuo
menės dalinį, ir žuvo 22 karei
viai, pranešama iš valdžios šal
tinių. Kariuomenė pasiųsta į Su-
rat Thani provinciją, apie 330 
mylių į pietus nuo Ban-gkoko, 
kur partizanai stipriausi ir skel
bia, kad kai kurias zonas jie yra 
"išvadavę". 

Cape Town. — Dvi Pietų Af
rikos grupės juodųjų susipešė 
tarp savęs, ir užmuštų buvo 19, o 
sužeistų netoli šimto. Baltųjų po
licijai teko juos skirstyti. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 28: Nekalti Berne
liai; Teodoras, Rimas, Vyga. 

Gruodžio 29: Tomas Beck, A-
gapė, Survilas, Gaja. 

Saulė teka 7:17, leidžias 4:27. 
OBA9 

Dalinai apsiniaukę, kiek vėsiau, 
galimas sniegas, apie 22 laips
niai 
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ĮGYVENDINKIME GĖRĮ 

DRAUGAS, antradienis, 1976 m. gruodžio 28 d. Į rumoje kiekvienas pagal savo pa
jėgumą turime prisidėti prie gė-į 
rio gausinimo savyje ir artime. į 

Kai kurie tėvai mano, kad mo- J 
kykla turi jų vaiką visapusiškai 
išauklėti. Tai yra neįmanomas 
dalykas. Yra ir ir tokių tėvų, 
kurie tiki, kad mokykla turi tik 
mokslą kalti vaiko galvon, o ki
tose srityse vaikas turi lavintis 
namuose. Tai irgi ne tik nega
limas, bet ir nepageidaujamas 
dalykas. 

Ketveriopos mokyklos ir 
tėvų pareigos 

Geravalio žmogaus išaugini-
mui reikia ketveriopo darbo. Mo
kykla ir tėvai — vaiko namai 
turi atlikti ketveriopą darbą, no
rint kad vaikas išaugtų gerava
liu, peštynes nekeliančiu, Balfą 
remiančiu, kitam talkinančiu as
meniu. Štai tie ketveri opi darbai: 
1. Mokykla turi išmokyti v-:'-.Q 

skaityti, rašyti, skaičiuoti, '<->•:. 
jis galėtų toliau mokytis, ar V-
tus savo pamėgtus naudmgus 
darbus dirbti: 2. Minėte mofoik 
negana. Mokykla turi paoė::' vai
kui išvystyti savo a s m e n y s — 
charakterį: reikia talkinti vaikui 
atpažinti, stiprinti ir pilr.'au-i?.: 
išnaudoti savo vidinių jėviu :*-

Ryžkimės ir veiksmai* tesė
kime išlikti Įrankiais gėrio 
įgyvendinimui savyje ir sa-| 
voje aplinkoje. 

Gyvenimo tiesa 

Atsiminkime praėjusias Kalė-
dar ir visi, kaip vienas, atgimkim 
su gimusiu Kristumi ryžtui tap
ti geravališkesniais. Šiandieniniai 
nusiteikimai žadina- mus keisti 
savo gyvenimo vagą žmoniškes
ne. Dabar stenkimės savais elge
siais išlikti įrankiais gėrio įgy
vendinimui karyje ir artime. Tik 
tada mes tapsime žmogaus vardo 
vertais. 

Neužtenka žinoti, kad tik gera-
valiui, tai yra pagal Tvėrėjo 
nuostatus susitvarkiusiam asme
niui, užtrkrinta ramybė ant šios 
žemės. Reikia kiekvienam, šalia 
žinių, dar ir nusiteikimo darbui, 
kad pajėgtum tapti Tvėrėjo įran
kiu taikos įgyvendinimui savyje 
ir artime. Už tai šiose šventėse 
atnaujinkime ryžtą tvarkytis sa
voje asmenybėje ir nusiteikti rei
kiamam darbui. Todėl nesiverž-
kime į atviras duris — neprašy
kime Viešpaties, kad jis mus pa
darytų taikos įgyvendinimo įran
kiais, nes tokiais įrankiais esame 
Tvėrėjo apdovanoti. Tik imkime 
savo jėgas naudoti žmoniškai — 
tada taika mumyse ir mūsų ar>-
Jinkoje bus tapusi tikru kūnu. 

Narkotikai nėra gėris 

Dar kaip reikiant žrhogumi ne
tapęs asmuo nemėgsta darbo, jis 
stengiasi be reikiamo darbo pa
tenkintai gyventi. Tokio dalyko 
nėra gyvenime. Visas gėris ant 
žemės pasiekiamas tik didelių 
pastangų dėka. Šitą tiesą geriau
siai patvirtina amžinos atminties 
genialusis Chicagos burmistras. 
Tik dabar jo netekus žmonės pa-
jufd, ką jie turėjo ir ko nustojo: 
nėra kas ji pakeičia jo pajėgumo 
ribose. O mes ar ne panašiai el
giamės: purvais drabstome savus 
gabiuosius, ko] jie gyvi. Už tai 
pirmas ir svarbiausias mūsų vi
sų darbas yra darbo laikymas gy
venimo palairria, visokio gėrio 
šaltiniu, o ne prakeikimu. Šito
kio nusiteikimo įsigijimui reikia 
tinkamų pagrindų. Žmoniš
kos elgsenos pagrindai kiekvie
nam iš mūsų esti grindžiami 
dar prieš mums užgimstant. Nuo 
čia ir reikia pradėti gerinti kiek
vieno žmogaus elgseną. 

Tinkamas maistas — 
protui vaistas 

ronui. 
Reikalas mums tvarkyti žmo

gaus gyvenimą yra ribotų gali
mybių. Todėl mes privalome to
mis galimybėmis pasinaudoti ir 
imti pradėtą gyvybę t inkamai 
maitinti, per motinos kraują, pa
čiai motinai tinkamai be
sielgiant: I. galvojant apie švie
sią ateitį ir reikiamai dirbant to
kios ateitie? susilaukimui; 2. žmo
niškai maitintis: gausiai vaisių, 
daržovių — jų sunkų daug ge
riant, su mažai riebalų ir vidu
tiniai baltymų apsieinant; 3. Ven
giant visų nuodų •—svarbiausia 
nikotino, alkoholio, narkotikų, 
nereikalingų vaistų, apkalbų ir 
nuolatinio prisiminimo praeityje 
— vakar turėtų nemalonumų. 
— "O, kaip aš vakar pavargau 
betvarkydama namus" ir pa
našūs verkšlenimai turi a p l e i s t i 1 3 į į ~ l _ " į į t o ^ v a f t r f 
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Pusiau mažiau gimtų proti
niai atsilikusių vaikų, jei moti
nos sunkumoj būdamos imtų rei
kiamai elgtis: tinkamai maitin
tis, nerūkytų, savo nusiteikimus 
vien artimui naudingiem daly* 
kam nukreiptų. Taip tvirtina 
kanadietė mitybos žinovė Alice 
Higgins. Pusė naujagimių dabar 
ateinančių dienos švieson be 
smegenų galėtų normalius sme
genis turėti, jei savo motinos bū 
tų nesužaloįami dar prieš jiems 
užgimstant. Tvėrėjas suteikia pra
sidėjusiai žmogaus gyvybei visas 
galimybes išaugti sveiku, gera
valiu ir išmintingu asmeniu. Me
diciniškai šis gėrio pradas vadi
namas gpnetišku sveikumu. Tik 
nežmoniškai besielgianti motina. 
b< Erodo pagalbos, įvairiopai žu
do šarvo kūdiki. Žinoma, niekas 
negali naujagimiui suteikti dau
giau gėrio — padaryti jį išmin
tingesnių, kūnu stipresniu bei ge-
ravališkesniu — negu jo gyvavi-
muf padėti pagrindai jgalina jam 
būti minėtai svetlcu. Prigimtis čia 
lemiamai veikia'žmogaus gyve
nimą nuo pat jo pradė j imo mo
tinos iščiese. Todėl net galimai 
vfenodai AUpnln iftas, vier.a ; 

toj pačiof serffiof M pana?ui 
Tumui v'aižganiui, kitas — Xe-ikui , 

kiekvieną mūsiškį. Vietoj mus žu
dančių tokių ir tūkstančiais 
kitokių dejonių mes ryžkimės ko
vai su mus žudančiomis kalbo
mis ir nusiteikimais. — ' A š valgy
siu daugiau vaisių, daržovių, 
gersiu gausiau jų sunkų ir pro
tarpiais pailsėsiu bei su išmintin
gu kaimynu Baliui aukų pa
rinksiu, vengdamas visokių nuo
dų..." — toks ar panašus elgesys 
stiprins visapusiškai ne tik moti
ną, bet ir jos ainius. 

Nepakankamai naudingas 
maistas sutrukdo pradėtai įsčio
se gyvybei reikiamai išsivystyti 
smegenis. Net trylika kartų daž
niau gimsta besmegenių toms 
motinoms, kurios netinkamai sa
ve užlaiko, palyginus su tvarkin
gosiomis. Taip sumenkę naujagi
miai net 80 kartų dažniau aptu
ri smegeninės kilmės paralyžių. 
Kiekviena motina laukia sveikiau-
sio vaiko, bet ne kiekviena dirba 
tokios laimės apturėjimui. Todėl 
nuo šių Kalėdų kiekviena sun
kumoj esanti motina tegu-l ryžta
si suteikti savam vaikui, dar jos įs
čiose esančiam, mažiausiai kvor
tą nugriebto pieno kas dieną. Pa
ti ji neturi lašiniais apsikrauti ir 
cigaretėmis nenaikinti savo kūne 
vitamino C ir svaigalais nekenk
ti vaiko virtimui į geravalį. Net 
pusketvirto, mėnesio prieš gim
dant pradėjusi reikiamai elgtis 
mityboje ir jausenoje motina ga
li pagimdyti sveiką vaiką, nežiū
rint, kad ji jau kelis besmegenius 
buvo anksčiau pagimdžiusi. O iš 
besmegenio tu nesulipdysi gera
valio — toks eis per gyvenimą 
viaką ardydamas, tėvus žudyda
mas, artimui įvairiopai kenkda
mas bei organizacijos pagrindus 
niekais versdamas. Iš čia kyla vi
sas pragaras ant žemės: ji kelia 
blogavalis — besmegenis žmogus. 
o ne koks ten šėtonas, kurį mes 
linkę esame kaltinti dėl viso blo
gio apie mus, kai patys esame 
kalti. Blogavalis jėgos įgavęs yra 
didžiausias Dangaus ir žemės 
priešas, todėl kiekvienas imkime 
kovoti su visokeriopa nesveikata 
savyje ir aplinkoje. 

Leiskite vaikui augti genn-aliu 

o; > 

s..! •; 
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rikoje Austraiij ' - • • : jrizontaliomis šakomis žėri gel
sva rainis \TH 3-6 metrų aukš tonuojančiais vaisiais. Dėl stip-

"io media ir. apai ilgakočiai, rios šaknų sistemos šis augalas 
!ygiakr??č.a: -:iaušinio formos, tinka ir šlaitams apželdinti. Be 
Eačasiai iftHomis viršutinėmis to, ją galima auginti ir kaip 
pusėmis žydi pavieniais dide- Į kambarinį dekoratyvinį augalą. 

augti į save gerbiantį 
Iki šiol tėvai dažnai p: 
vo vaiko asmenybės I 
vien nuo kūno sužalojim 
jimas, vien proto l a v i n i m e OaT|B^f§< griemai rožiniais ar baltais j Mšk. 
nesuteikia asmeniui geravftjišk\!-j žiedai? V 
mo. O tai vertingiausioj! z ' ^ - ' g ^ 
gaus savybė; 3. Mokykla : . . , i r J v>ūs 
stiprinti vaiko pajėgumą su-?;.- 350 m t a n 
venti taikoje su kitais, ugdyti vai-Į į*a£oytata kva iša — ta i 
ko asmenybėje atsakomybę šei- j fią 2 _ _ 4 a u k š č i o ^ ^ d u r ž e m i o jūros pakrantėse, skęs-
mai visuomenei ir visam ^ pašau- a u ? p a n ! trmnpų k o t e l i ų j i e eg_ t a n č į g e l b ė j i r n o tarnybas gavo 
hui; 4. Reikta talkinti vaiKui p a - j H < , r^, : k ; v ; & 6 t v t i > k i a u š i n i o niufondlandų veislės šunys, v a -
jegti gyvent i p i l n u t i n i u g y v e n i - j f o r m o s p : a ! _ s p u_ ^ ^ ^ ^ J į e n ^ 

sr!Ka*S. 5vV«į3! roži»->;c •>• r-.?.]**:-
H panašūs į kriau-

kiek pfcmktioti. gan stam-
VMutiiaMtai sveria 145- 6UNYS SKĘST.WCIŲ 

GELBĖT 1 >-\ \ I 

Prancūzijoje, Atlanto ir Vi-

mu, pastarąjį statant ant virs 
minėtų trijų pagrindų. 

Prietarų atsisakymas — 
— žmogaus geravalėjimas 

Mus pančioja ne tik kūno, bet 
ir asmenybės prietarai. Jaunas 
žmogus turi augti pats iš vidaus 
save stiprindamas — Kūrėjo 
mums suteiktas jėgas išnaudoda
mas. Tada tik jis užaugs į pil
nutinį suaugusįjį, geravalį žmo
gų. 

ni — plaukuoti, o vėliau — pi l- ' — 70 cm aukščio, sveria iki 80 
ki su dviem prielapiais. 

Atvai«os Žydi raudonais arba 
rožiniais žiedais. 

kilogramų. 
XVIII šimtmetyje šios veis

lės šunys buvo patikimi žvejų 
Pastarais iais metais raudon- pagalbininkai, j ie padėdavo 

žiede atvaisą pradėjo intensy- \traukti s u n k i u s t m k l u s - S e l b ė " 
viai tyrinėti botanikai, n o r e d a . ; davo plaukikus. 
mi išaiškinti atvaisos platesnio 
auginimo galimybes. Paaiškėjo, 
kad atvaisa neatspari šalčiams, 
dažnai sušąla. Tačiau šakų pa-

Nuo tokio asmens atsiradi-, matinėse dalyse sukrauti žie-
mo mūsų tarpe ims gerėti žmo
nių gyvenimas, pradės retėti ne
santaika, barniai, peštynės ir ka
rai-bei priespaudos. Tik tada ga
lės prasidėti mūsų tarpe tikrai 
kalėdiškas gyvenimas. 

Žinoma, tuoj tūlas pasakys, 
kad dabart inė mokykla nepajė
gia minėtai .gerai vaikus auklė
ti, nes "neturi '. reikiamų tokiam 
darbui atlikti sąlygų: trūksta tin
kamų mokytojų, per daug Vaikų 
klasėse, stoka lėšų... Blogiausia, 
kad prie tokių trūkumų rei
kia dar pristaikyti nesubrendu
sių tėvų nebendradarbiavimą. 
Blogai besielgiantį vaiką tokie 
tėvai giria, o gerą mokytoją pur
vais drabsto. Dar čia prisideda 
savu neapdairumu nesiorientuo-
iantieji dvasiškiai: tokie jie ne-
santaikas įvairiausias laiko šėto
no padaru ir, nieko teigiamo ne
veikdami, laukia kada įsikiš Tvė
rėjas ir savais veiksmais karus 
prašalins. Tikrumoje, karai su 
įvairiausiom nesantaikoffl tol 
nepranyks, kol bus ant Žemės 
nors vienas jėgos turintysiš ne
žmoniškais — blogavalis — 
jausmais nesveikas žmogus. Toks 

dynpnmpuriai kartais lieka ne
pažeisti, todėl net ir nušalę ne
blogai dera. Žodžiu, po nušali
mo atvaisa lengvai atsigauna. 

Japonijos atvaisos vaisiuose 
yra BT/c vandens, 15 cfc sausų 
tirpiųjų medžiagų, 3.9^ cuk
raus. 7,5 °ff. rūgščių. 2,23' ; pek
tinų. Be to, vaisiuose daug vita
mino C — iki 96 .70^ mg. At
vaisos vaišiai vartojami maisto 

Šios veislės šunys lengvai 
treniruojami. Jie greit išmoks
ta apversti ant nugaros sąmo
nės netekusį plaukiką ir vilkti 
ji į krantą. Drąsūs gelbėtojai 
be baimės šoka j vandenį net iš 
malūnsparnio. P e r treniruotes 
nustatyta, kad niūfaundlendai 
lengvai nuplaukia 20 kilometrų, 

jm 

TeL PR 8-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 
A^TŲ, AUSŲ. NOSIES rp. 

GEP.KL£S L! I-O S 
2858 vVest 63rd Street 

Valandos pagal s ..sitariraą 

Įštai i įūS tr b u t o t©L 6 5 ^ * 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUHAS 
BENDROJI \GEDICTNA 

1407 S. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 Ir 4-7 

DR. K. G. BALUKAS 
Akn£ertja tr moterų \ixn* 
Ginekologine Chirunclja 

6449 So. Pulaski Rood (Crau-ford 
Medlc*l BoiMing). Tttf. LU 5-6446 

Pri ima l igoniu* pa«al Bt»»lta.nrr.a 
Jei neatnii iepia, škairiMcti S74-.S'X>4 

IŠSKVT-US treč. ir šešt. 

T d ofiso Lr bnto: OLympic 8-4MS 

DR, P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve.. Cicero 

DR. VL BLAŽYS 
PLAU^iV IR VTDAUS LIGOS 

Marqnen« MedlcaJ Center 
61S2 so , Ketlzie Avtmue 

•'a.'..: p'.-ir-ai.. in t -a - i '_r K^t-rirtad. 
i :-c. "Z'. T3_. va.>3_rc. 

Pajįsu y-s". ra-'. ~r.ą 
OfL-o t*Jef. WA 5-2A70 

Rezld. teL W.%Jbrook fc-»04S 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 We*t 71st Stre t 

• l ral. Ir 6-8 «•& 
• m i c y r o a tr«čia<fVeoltu 

BeStad eoiato 12 lkl 4 vaL popiet . 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
UieV-T.io į~.'ayto;as, 

S325 West 59tfa Street 
Vai plrrnadl., antrad. . ket-'-lrtad. > 
penkta/i . n u o 12-4 va i . popiet lr t* t 
?a.. m TreS. lr šeštad. uždaryta 

r Ik sugitaj-na 
u<; »- pop'.et. ofi.se 

Lr *«^tad-

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRL'RGfi 
K f D I K i r m VATKC LJGOS 

S P r O A I I S T S 
MT.DTCAI. R'TIJ>IXG 

715« S o a t b Wefttem AYenoe. 
ftlctndoe E M A I M r.\.c vai. ryte 

a.', pcplet 
ffvS- r^zkL 2 8 9 - 2 » 1 * 

<: 
u i -

Dr. Ant. RiKloko kaMneta per?m8 

DR. EDMUItD E. GIARA 
OP'HDMETRISTAS 

2709 West 51 st Street 
TeL — GR 6-2400 

Vai.: pagai 

10-4: Se*ta. '-' 

r^sltaJTii*. ptri&ad. Ir 
' - ? • antrad ir po&kt 
-S vai 

Ofs. RE 4-1*18: Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
3454 We*t " l s t Street 

CTI-Ofi lr "ampbe l l A V B . k a m p a s ) 
Va: • p-.-tr.ad.. antrad. , Ketrjrtad. ir 
penktad. 3 p Tik susltara* 

iimimiiifHiiiiHiHiHiiim iMiunuimim 

Savo tKŪsu suteikime j aunam [ 
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visada pajėgs peklą sukurti, čia 
Net negalėdami nieko gero sa-i ant žemės, 

vam vaikui suteikti, nuo siu 
švenčių imkime jam netrukdyti 
vystytis į tikrai žmonišką asme-. 
nį. Šitokio netrukdymo mes kiek-' 
vienas turime išmokti ir nusiteik
ti tą mokslą savo gyvenime vyk
dyti Juk, jokios naudos neturi 
nei žmogus nei Dangus iš daug 
žinančio, bet mažai darančio as
mens. Liaukimės mes toliau vien 
pamokslavę apie taiką, geravališ
kumą — vietoj tuščiažodžiavimo 
griebkimės už reikiamos veiklos 
geravališkumui savyje ir artime 
įgyvendinimui. 

Didžiausiu bedieviu prisistato 
mums tok« a$muo. kuris savo dar 
bus paveda kitam nuveikti: 
dvasiškis Dievui, tėvas mokyto
jui, organizacijos narys pirrainin-

jaunuoiis sėftefeui... Yik» 

Per tinkamą vaiką atgims 
žmonija 

Tik reikiamas vaiko auklė-
jima* tinkamoje aplinkoje pagau
sins geravalių skaičių mūsų tar
pe. Ir tik tokie jie panaikins ka
rus ir visas nesantafkas. Kuo 
gausiau geravalių asmenų išsi-
auklėsime ir kuo didesniais skai
čiais* juos atsakingose vietose pa
talpinsime — tuo arčiau ramy
bės visi būsime. 

Todėl visi ryžkimės imtis rei
kiamos veiklos, kad per savęs ir 
savos aplinkos sužmoginimą 
mes sėkmingiau negu iki Šiol 
pajėgtum" savo -'alkuose ugdyti 
geravaliekumą 

IŠVADA. Tvėrėjas suteikė 
mums įrankius tapU geraV'aftaŽs. 
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laiko sJEaičks Keičiant, 

ŽVILGSNIS | NUEITA KELIA 
Laiką matuodami skaičiais, kuoja savo gyvybėmis už tikėji-

keičiame metų pavadinimus. Su mą ir tautybės išlaikymą, išeivi- ' 
kiekvienu laiko skaičiaus pakei- ją vadina nudžiūvusia šaka. Pa-
timu vis ilgėja nueitas kelias ir vargtieji juk turi bent teisę laukti • 
vis trumpėja kelias į priekį. Tai vilčių stiprinimo ir pagalbos ; 
gyvenimiška ir žmogiška tiesa, prieš okupantą. To jie laukia iš • 
kurios niekas neneigia ir kuriai išeivijos ypač vakariečiams pri -
niekas negali pasipriešinti. Nau- pažinus "sienų neliečiamumą" ir Į 
jas skaičius neparodo, kas lau- nesikišimą į "vidaus reikalus", 
kia ateityje žmogaus ar tautos Ii- Tautos priešas po beveik tris- Į 
kimo — tai kelias priekyje ir juo dešimties metų gyvenimo šiame 
visi pamažu traukia.Bet nueitas krašte mėgina sukurti skirtingų j 
kelias yra lyg ir pamoka tolimes- lietuvių kartų priešiškumą. Puo- j 
niam ėjimui, prabėgę metai turi lami vadinami naujieji ateiviai, Į 
būti lyg ir apyskaita sau pačiam, nes jie kadaise buvo atsakingi ^A] 
apyskaita ir visuomenei, jeigu kas nepriklausomos valstybės parei-
joje bent aktyviau dalyvauja. gūnai, nors jie dabar jau yra už 

Šių metų lietuvių išeivijos ke- veiklaus amžiaus ribos. Puola-
liaš nėra nei labai tiesus, nei vi- mi ir tie, kurie suaugo ir moks-
siškai iškreivintas. Jis buvo tik lus išėjo šiame krašte, kad atsi-
vieno kito labiau išmuštas, kad rastų didesnis plyšys tarp jauni-
bent kai kuriems visuomenės ats- mo ir vyresniųjų. Gaila, kad susi-
tovams būtų sunkiau juo kėliau- ..niekinimas ir nusivertinimas kyla 
ti tautine kryptimi. Bet taip pat net buvusių veiklių žmonių są-
pakeliui yra ir laimėjimų. Jei jų ir monėse. Tai išnaudoja avantiū-
negalima semti rieškučiomis, tai ristai, net bolševikų teroro prie-
galima bent saujomis. Pasėtas monėmis mėgindami sudaryti 
tautinis grūdas ateityje turės dai- baimės nuotaiką ir savęs praradi-
ginti gerus daigus ir nešti gerą mo psichozę. Priešui tai padeda 
derlių. Prie tokių reiktų priskai- greičiau išsklaidyti ateivius ir 
tyti lietuvių pasirodymą tarptau- juo valdyti. Praradę savo kilmės 
tiniam Eucharistiniam kongrese, šaknis, praranda ir savo tauti-
Tautinių šokių šventės reprezen- nius įsipareigojimus. Tai tragiš-
tacijoj, net tolimoje Pietų Ameri- koji išeivijos veiklos dalis, nors 
koje vykusiam Jaunimo kongrese ji tėra tik dulkių barstymas, kad 
Jie visi davė medžiagos susimas- kelias būtų ne toks aiškus. Vi-
tyti, tautos kultūrinėms apraiš- suomenės dauguma savo kelią 
koms ir išeivijos organizuotumui žino, o nubyrėjusieji savaime iš-
parodyti. Tai viltys, kurios gai- siskiria iš tų, kurie eina tautiniu 
vina tolimesnio kelio vargus. keliu ir rūpinasi pavergtųjų lais-

Jei ir negalėtumėm pasidžiaug- ve. 
tj plačia visuomenine veikla ir * 
jos laimėjimais, tai nereiškia, Nors šiais metais ir nepadarė-
kad jos nebuvo, kad ji buvo jau m«? vMtao ką galėjome ir turėjo-
visiŠkai sudrumsta ar priešo pa- me padaryti, išeivija nėra palai-
stangomis sunaikinta. Tiek kul dota, kaip to lauku okupantas ir 
tūriniai sambūriai, tiek pavieniai jo pagelbininkai. Savo pareigas ji 
kultūrininkai ir kūrėjai, tiek ir atlieka kultūrinėje srityje, pvz. 
visuomeniniai veiksniai yra idė]ę Eucharistiniam kongrese ir JAV 
gražių pastangų Lietuvos vardui nepriklausomybės 200 metų mi-
jsjajkyti ir tautinei dvasiai išei- nėjime Čiurlionio ansamblio pa
vijoje gaivinti. Metų skaičius nai- sirodymas Philadelphijoje. Lie-
kina lietuvių išeivijos pajėgas, tuvių kūrėjų raštai — beletristi-
amžius — sugebėjimus suprasti ka ir poezija — dar nesustoja 
tikrovę ir surasti geresnių prie- gaivinusi savo tautiečių dvasios, 
monių, bet tos gerosios pastangos Meno parodos su pasisekimu ro-
vertintinos tautos siekimų švie- do, kad turime kūrėjų net iš jau-
soje. nimo, čia augusio ir žinių įsigi-

* jusio, bet savo kūrybos dalį ati-
2velgiant į šių metų lietuvis- duodančio savo tautinei bend-

Jčos veiklos negala\imus, reikia ruomenei. 
pripažinti faktą, kad dalis pačių Kultūrinės apraiškos ne tik di-
lietuvių didino kelio gruoblėtu- džiosiose, bet ir mažesnėse lietuvių 
iną ir sunkino veiklai geresnių gyvenvietėse dar tebeklesti. Ir tai 
priemonių suradimą. Čia nekal- rodo, kad išeivija yra gyva, veik-
bame apie tuos, kurie turėjo ir Ii, kūrybinga, gebanti priešintis 
turi -specialius uždavinius ardyti okupanto, detentės ir "baigminių 
išeivijos veiklos darnumą. Ne- aktų" kėslams. Atsitiktiniai nesu
kalbame ir apie tuos, kurie ture- tarimai, nesugebėjimas suderinti 
jo pareigą kiekvienam pagal jo priemonių, amžiaus našta visuo-
pajėgumą pasiūlyti darbo savoj menės neišmuša iš tautinio ke-
visuomenėj. Kel 

i krašto valdyba. Iš kairės (sėdi) Balys Raugas, vykdomasis vicepirm. org. reik., Algimantas S. 
Gečys, JAV LB krašto valdybos pirmininkas, Aušra ilačiulaitytė-Zerr, JAV LB visuomeninių reik. tarybos 
pirm., Bronius Juodelis, Švietimo tarybos pirm.. Juozas Gaila, Kultūros tarybos pirm.; (stovi) Feliksas 
Andriūnas, vicepirm. finansų reik., Antanas Gaiiiušis, sekr. ir reik. ved., dr. Algirdas M. Budreckis, vice
pirm. ryšiams su lietuviškai nekalbančiais. Rimas česonis, pirmasis vicepirm., Modestas Jakaitis, vicepirm. 
Vidurio valstijoms, Bronius Vaškaitis, protokolų sekr. ir inf. (Nėra) Jono Čringos, vicepirm. Vakarų valsti
joms, Danutės Muraškaitės, valdybos narės soc. reik. ir dr. Antano Novaisičio, vicepirm. juridiniams reik. 

AiMEhYBfe* * u i y ATGIMIMAS 
Praėjusiais metais ir šių me

tų pradžioje, ypač prieš XXV 
Sovietų Sąjungos komunistų par
tijos suvažiavimą, buvo spėlioja
ma apie Brežnevo pozicijos su
silpnėjimą, apie galimą jo iš pa
reigų atsistatydinimą ir pan. Ta
čiau pastarieji įvykiai parodė, kad 
Brežnevas stipriai paėmė vadžias 
į savo rankas ir pasidarė negin
čijamu diktatorium. Kitados su
daryta trejukė (Podgorny, Kosy
ginas, Brežnevas) užslėpta dikta
torių jau beveik išnyko. Podgor
ny (valstybės prezidentas) ir Ko
syginas (ministerių pirmininkas) 
liko vien tik vardai, nevaidiną 
jokio sreikšmės Sov. Sąjungos vir
šūnėje. 

Brežnevo autoritetas ir valdžia 
labai išryškėjo 1976. X. 25 parti 
jos centro komiteto (posėdyje pasa
kytoje kalboje, kuri buvo sutikta 
visuotinais plojimais, kaip lygiai 
ir jo rolė šiomis dienomis vyku
sioje aukščiausiojo tarybos (Sov. 
Sąjungos '"parlamento") sesijoje. 
Čia jis pasirodė, kaip vienintelis 
vadas, prieš kurį niekas neišdrįso 
net nusičiaudėti. Nenuostabu tad, 
kad jau keli mėnesiai aplink Brež 
neva kaupiasi "asmenybės kul
ta5", kuris yra įmanomas tik ta
da, kai asmuo jaučiasi valdžios 
viršūnėje. 

Šių metų spalių 21 d. Maskvos 
radijas pranešė, kad viename iš 
didžiausių Maskvos kinų buvo 
rodoma publikai dvi valandas 
trankąs spalvotas filmas vardu 
"Brežnevas Kazachstane". Pagal 
radijo atpasakojimą tame filme 
parodoma "istorinė plėšinių epo
pėja, kurios instruktorius ir ideo-

Biežnevas seka Stalinu 
jos sekretorius Leonidas Iljičius 
Brežnevas". Esą? "filmas apima 
22 metų periodą, kuriame Kazach
stane plėšiniai paversti derlingais 
plotais". 

Bet tai yra gryna istorinė ne
tiesa. Juk inspiratorius ir ideologi
nis plėšinių pavertimo derlin
gais plotais vadas buvo ne kas ki
tas, o tik Chruščiovas. Jis savo 
ant greitųjų ir chaotiškai pa
ruoštu planu ipasiekė vien tik to, 
kad centrinėje Azijoje buvo su
krėsta ir sunaikinta ekonominė 
pusiausvyra. Azijos plėšiniai pa
virto keiksmažodžiu. 

Brežnevas į Kazachstaną buvo 
pasiųstas 1954 m. vasario rnėn. 
kaip antrasis vietos partijos sekre
torius. Kitais mt. jis paskirtas 
pirmuoju sekretorium ir 1958 
grįžo į Maskvą, čia gavęs Rusijos 
respublikos komunistų partijos 
centro komiteto i icepirmininko 
vietą. Taigi tie -22 metai, kuriuo
se pagal filmą Brežnevas Ka

va du (rusiškai vožd') yra teikia
mas tik absoliutiniam ir negin
čijamam autoritetui. Tik keturi 
pasaulio komunizmo vadovai so
vietinėje spaudoje vadinami 'va
dais": Leninas (bet tik po mir
ties), Stalinas, o dabar Brežne
vas. Ketvirtasis "vadas" buvo Ma-
ocetungas, bet tik tol, kol nebu
vo atsipalaidavęs nuo Maskvos. 
Priešingai, Chruščiovas niekad 
nenusipelnė šio titulo, nors pas
kutiniais savo valdymo metais 
buvo linkęs į savo asmenybes kul
tą. Matyt, jam dar atsidavė Sta
lino atsiminimas. 

Pradžia Brežnevo asmenybės 
kulto prasidėjo praėjusių metų 
gegužės 8 d., kai Brežnevo gimta
jame Dnieprodzeržinsko mieste 
buvo pastatytas bronzinis pa
minklas, kaip iš fotografijos ma
tyti, atrodo, su piedestalu apie 
10 m. aukščio. Tuo pat laiku pir
majam Sov. Sąjungos partijos 
sekretoriui buvo suteiktas "Sovie-

zachstane plėšinius pavertęs der- j t u ^Sąjungos maršalo" laipsnis, 
lingais plotais, yra vien tik ble- j Brežnevo pavyzdžiu ir kiti du so
fas, nes jis Kazachstane išbuvo iš vietų vadovai pasistatydino savo 
viso tik ketverius metus. Reikš- gimtajame krašte paminklus: so-
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Pasisakyta už darbų derinimą ir ryšių palaikymą 
Lapkričio 27 ir 28 dienomis tu yra formavimosi stadijoj ir 

Philadelphijoj Kyko plačios i pilnų gairių ateities veiklai dar 
apimties LB krašto valdybos po- neturi. Kiekvienais metais jos 

I sėdžiai. Pirmąjį posėdį įvadinė-> bus nustatytos vieneriems moks-
j mis pastabomis pradėjo Algiman- lo 
ras Gečys. JAV LB krašto valdy
bos naujasis pirmininkas. Jis pa
stebėjo, jog ateiname dirbti ne 
dėl garbės, bet kad tikime lie
tuvių bendruomenės idėjų ki lnu ' 
mu. Veiklos kryptis kiek skirsis 
nuo V. Volerto, J. Gailos ir ki
tų buvusių pirmininkų. Tačiau. 

J tikslas pasiliks tas pats: iš poli
tinės veiklos, Lietuvos laisvini
mo veiklos, nesitrauksime. Su ki
tomis organizacijomis bus užlai
kytas santūrumas. Kalbėdamas 
apie santykius su gimtuoju kraš
tu pastebėjo, jog ta problema vi
sada iškils. Tiksliausia pažiūra, 
pasak kalbėtoją, yra vadovavi
masis White Pkins* konferenci
joj mūsų veiksnių padarytais nu
tarimais. Baigdamas pirminin
kas pabrėžė, kad jo manymu LB 
turi aukštus idealus ir esanti 
geriausia erganizacija išeivijos 
sąlygose. 

Švietimo reikalai 
Bronius Juodelis, Švietimo ta

rybos pirmininkas, pastebėjo, jog 
naujoji švietimo taryba šiuo m> 

minga tai, kad apie gyvuosius dik
tatorius tik Stalinas ir Brežnevas 
nusipelnė specialių filmų. 

Kiek anksčiau ištikimasis Brež
nevo garbintojas A. P. Kirilenko, 
politinio biuro narys, 70 metų 
amžiaus proga buvo apdovano
tas Lenino ordinu ir gavo "So
cialistinio darbo didvyrio" titu
lą. Ta proga jis pasakė kalbą, ku
rioje išgyrė Brežnevą, vadinda
mas jį "mūsų partijos ir visu mū
sų tėvynės tautų vadu". Tai bu
vo atsitiktinis dalykas. Režime, 
kuris iki juokingumo mėgsta ce-

lą arde net tie, lio. Gyvoji išeivijos dalis su at- , . ' . , , , . •'— » -«- * s J . ; _ i . . loginis vadovas buvęs generalinis 
kūne savo pareigose sugebėjo i- sakmgumo pajautimu naudojasi c ° c . f 
sujausti, bet nesugebėjo pajusti demokratinėmis laisvėmis, gerbia į ^ &»»"«« Į ~ * P a r t 1 ' > r ^ " ^ - r titulus, pavadmimas 
tikrosios dabarties dvasios, ky- kitų laisvę ir savanoriškai ati- į ^ • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • ^ • • ^ • • • • i 
lančios iš lietuvių: tautai išeivi- duoda duoklę pavergtai tautai, 
jofe nepalankių sąlygų. Ar ateinantieji metai bus ge-j 

Tautinį kelią sunkino stoka resni laimėjimais, tai klausimas,: 
vadovų, sugebančių ne tik kai- t kurį dar nėra atsakymo. Tačiau 

vietinis ideologas Suslovas spa 
lio 3 d. įsiamžino šiakovskoje 
kaime bronzos statula ir Podgor
ny — rugsėjo 25 d. Karlovkoje, 
Poltavos rajone Ukrainoje. 

Si sovietiniams dar gyviems va
dam paminklų istorija yra gana 
būdinga. Stalino laikais visoje So-
voetų Sąjungoje buvo prigamin
ta dešimtys tūkstančių statulų, 
bareljefų, medalių, memoriali
nių lentų, kurios turėjo įamžin
ti diktatoriaus žygius. Tada kiek
vienas žymus sovietų pareigūnas 
galėjo imituoti Staliną ir duoti 
uždarbio režimo dailininkams ir 

metams. Prašė suvažiavimo 
naujų sugestijų bei kritikos. B 
B. Juodelio pranešimo paaiškėjo, 
kad švietimo darbas vyksta pla
čiu mastu šešiose srityse: plana
vime, koordinavime, inspekta
vime, aprūpinime mokslo prie
monėmis, mokytojų paruošime 
ir informavime. 

Informacijai leidžiama "Švieti
mo gairių" žurnalas. Dar reikė
tų turėti švietimo leidinių komi
siją su visa eile specialistų. Vei
kia trijų tipų mokyklos: 8-1 ir 
12 metų. Reikia peržiūrėti jų 
programas ir gal net daryti su
derinimus. Švietimo tarybos ži
nioje yra didžiulis mokykloms 
skirtų knygų sandėlys. Knygų ver
tė, turint galvoje pardavimo kai
ną, yra už 104,000 dol. 

Bus šaukiami rajoniniai mo
kytojų suvažiavimai. Išleidžiama 
Bindokienės paruošta skaitymų 
knyga. Antrajam sk. naują vado
vėlį ruošia J. Plačas. 

Baigdamas savo .pranešimą, B. 
Juodelis pastebėjo, kad jeigu li
tuanistinis švietimas sušlubuotų, 
LB darbo vertė pusiau sumažėtų. 

Nutarta "Švietimo gairių" tu
rinį bei paskirtį keisti, padarant 
leidinį prieinamesnį ir plačiai 
švietimu besidominčiai visuome
nei. 

LB 25 m. sukakties paminėjimas 
Prieš 25 m. Hartfordo mieste 

buvo inkorporuota LB. Sis įvykis 
! ruošiamasi paminėti. Hartforde 

1977 kovo 12 d. Jis susidės iš 
akademinos, koncerto ir priėmi
mo. I jį bus kviečiama lietuvių 
organizacijų atstovai ir amerikie
čių pareigūnai. Minėjimo išvaka
rėse toje pačioje vietoje įvyks Ry
tinio pakraščio LB suvažiavimas. 
Toks pat suvažiavimas bus ir 
Chicagoje sausio mėnesį. 

Informaciniai leidiniai 
Aušra Zerr (Mačiulakytė) <OTSL 

nešė, jog prieš Vasario 16 pasi
rodys dr. T . Remeikio redaguotas 
anglų kalba dokumentacinis lei
dinys, liečiąs lietuvių tautos pa
sipriešinimą okupantui. Gruo
džio pabaigoje bus spaudai baig
ta ruošti metraščiu virtęs LB 
leidinys žmogaus teisių pavergi
mo klausimu. Ateinančiais me
tais bus pradėtas leisti anglų kal
ba biuletenis lietuviams, nebe
kalbantiems gimtąja kalba. S| 
biuletenį redaguos dr. A Bud
reckis su redakcine kolegija. 
Prieš Vasario 16 minėtas auto
rius paruoš taip pat anglų kai-

skulptoriams. Bet kai 1956 m. 
Chruščiovas Staliną "nustalino", 
kai atskleidė jo tironiškus darbus, 
kai 1957 m. buvo demaskuota 
"priešpartinė"' grupė (Molotovas, 
Malenkovas, Bulganinas. ŠepHo-
vas), didelis kiekis memorialinių 
statulų pasidarė nepatogios. Da
lis jų buvo apdengtos medžiaga 
ir vietos gyventojams atrodė, kad 
jų kraštai pilni paminklų neži
nomoms baidyklėms. Paskui pa
mažu, nesigailint darbo ir rublių, 
"nukrypėlių" statulos sprendi
mą — pašalinai nereikalingus 
paminklus — apiformino aukšč. 
tarybos prezidiumas, kuris 1957. 
X. 11 išleido dekretą, draudžiant 
statyti paminklus dar gyviems 
komunizmo "didvyriams". 

O tačiau Kremliaus vadai ne
galėjo visiškai atsisakyti nuo sa
vo asmenybės kulto. Taip 1973. 
IV. 14 aukšč. tarybos prezidiu
mas paskelbė naują dekretą, ku
ris pakeitė prieš 16 metų paskelb
tąjį: vėl leista gyviesiems Krem
liaus valdovams statyti pamink
lus, bet tik gimtojoje vietoje ir tik 
tiems, kurie yra du kartu atžymė
ti '"Socialistinio darbo didvyriu" 
arba "Sovietų Sąjungos didvy
riu". Iki šiol šis dekretas nebuvo 
praktiškai panaudotas. Dabar, 
kai Brežnevas, o po jo ir Podgor
ny su Suslovu jau stovi ant pie
destalu, galima laukti, kad bron- j D a informacinį lapelį apie LB 
žinių statulų ir medalionų 
mitojai turės pakankamai 
bo. 

?a _ sąianką bei brošiūrą apie Lietu-
V 3 . 

(NukelU į 4 pual.) 
dar 
J-V 

bėti, bet ir savai visuomenei va- krikščionis tiki, kad Aukš-
clovauti. Ypač buvo jaučiama va- čiausiojo planai veikia ir žmonių 
'du trukmė, kai reikėjo jai pačiai darbuose, jeigu jie derinami su 
spręsti didesnius uždavinius ir moraliniais dėsniais ir žmogiška 
svarbesnius klausimus. Neįtaria- atsakomybe. Lietuvis iš savo tau-
m e bloga valia jokio vadovo, bet tos istorijos žino, kad laimėjimai 
nė nemėginame teisinti tų, kurie, ir pralaimėjimai eina greta vie-
nesuprasdami tikrosios situacijos nas kito, bet teisingumas visada 
nei šiame krašte, nei juo labiau laimi, nors ta ar kita karta tų 
pavergtoje tėvynėje, leidosi ap- laimėjimų ir nesulaukia. Tautos 
Eaudinėjami ir apgaudinėjo vi- gyvastingumas remiasi pasitikė-
suomenę netikrais ir apgaulm- jimu savimi, tikėjimu dieviška Į 4 ^ ^ ^ k a d j i e e n a ^ ^ r a m i a i m i š k u o s e , k u 
gaiš pareiškimais. Išeivija dėl tvarka ir pozityviu darbu tautar 
vadovų neapdairumo prarado ir žmogui. Nauja metų data yra 
pasitikėjimą pavergtoje tautoje proga atnaujinti ir pagyvinti 
Dėlto reikia jau susimąstyti, kai tautinę dvasią išeivijoje, 
ten tie mūsų broliai, kurie rizi- Pr. Gr 

Dešimt tūkstančių km. 
per Amazoniją 

A. SAULAITIS 

Indėnas niekad Amazciijos nepavadins "žaliuoju 
pragaru", kaip kartais vadinamas paskutinysis didysis 
pasaulio tropinis miškas, apimąs beveik 60 proc. Brazili
jos ir nemažus kaimyninių kraštų plotus. Prieš 25,000 
ar daugiau metų iš Azijos per Beringo sąsmauką, iš Po-

; linezijos ar iš Indijos atvykę žmonės taip susigyveno su 

cūziios, 20 Vakarų Vokietijų, net pusantros Indijos, Ama- j ziejus, kuriame eksponatus tvarkyti padėdavo kun. Ka-
zonijoje yra 20 proc. viso pasaulio gėlo vandens, apie į zimieras BėkŠta. Už JAV 16 centų gali pamatyti puikų 
70 bilijonų kubinių metrų medžio. Sričiai pavadinimą su-| rūpestingų saleziečių misionierių surinktą įvairių indėnų 
teikianti upė yra 7,200 km ilgio, su intakais išsiplėsda-i giminių radinių rinkinį. Net gėda tiek mažai mokėt už 
ma į 17,900 laivais pasiekiamų upių tinklą, kurių basei 
nuose gyvena aštuoni milijonai žmonių. Kasdien į Atlan
tą įteka dešimt bilijonų kubinių metrų vandens, kurio 
užtektų dešimties milijonų gyventojų miestui devyne
riems metams. Sunku visus tuos skaičius įsivaizduoti, 
todėl gal pakaktų atsiminti, kad vien tik Amazonės žio
čių sala Šveicarijos dydžio. 

rie kiek g.mbesniam kolonizatoriui atrodo didžiulė pabai
sa. Indėnas apie ekologiją žinojo seniau, negu baltasis 
žodį išgalvojo. įa net žvėris, paukščius, roplius skirsto 
ne pagal anatominę sudėtį, bet visų pirma į raktinius 
ir dienos gyvius, pagal jų ekologini vaidmenį. 

vertingą įžangą į Amazonijos gyvenimą. 
Žinoma, visų pirma reikia surasti lietuvių šeimą ir 

tuo pačiu nakvynę. Bet jau iš anksto nujauti, kad neišeis 
visai taip, kaip reikėtų, nes Antanui Mačiulaičiui, atsi-
•"ktinai pas gimines Sao Paulo valstijoj sutiktam, laiš
kas buvo rašytas tik lietuviškai. Jeigu būtų buvus por
tugališkai santraukėlė, ir kiti šeimos nariai būtų galėję 

Iš Brazilijos pramonės centro ir didžiausio industri-į perskaityti ir namuose svečio laukti. Taip ir atsidūręs 
nio Pietų Amerikos miesto Sao Paulo iki tropinių miškų; prie vartų, nieko nerandi namie. Nekokia kelionės pra-
keli tūkstančiai kilometrų, bet juridinė Amazoniją prasi-' džia. 
deda daug anksčiau. Mato Grosso valstijos šiaurė jau; Reikia mokėti "būti linksmam ir nenustoti vilties", 
priskaitoma šiai sričiai, nors ji tėra lygumos, perrėžtos tai kreipiesi į kaimynus, a: galėtum daiktus pasidėti, 
lygiom aukštumom, iš kuriu į abi puses teka upeliai, vė-j Dvi, tris, keturias, penkias valandas vaikštinėji po Sau
liau pavirsią didžiuliais Amazonės intakais. Tad pirmoji lės kepamą miestą, vis užsukdamas prie Mačiulaičių 

BAŽNYČIOS MISIJA 

Bažnyčios tiesioginė misija 
yra. rūpintis visos žmonijos am
žinuoju išganymu, bet amžinojo 
iSganymo rūpestis neišvengia
mai apima ir žmogaus žemišką-
j) likimą. Todėl Bažnyčia visa
da kovojo už pilną žmogaus iš

važiuodamas Amazonijon nei nežinai, ką reikia pa-
naujajam Ganos ambasadoriui siimti, nei ką užtiksi, nei kas atsitiks. Jeigu kas keli tūks-
prie Apaštalų Sosto, kuris įtei-jtančiai kilometrų esi tikras, kad rasi lietuvį ar lietuviš-
kė Šventajam Tėvui savo skiria-ką šeimą, kelionė yra daug jaukesnė. Prieš kelionę apie 
muosro8 raštus. Paulius VI šia!Amazonijos svetingumą dar būtų galima abejoti, bet, 
proga ypač pabrėžė Bažnyčios 10,508 kilometrų kelionę keliais ir upėmis užbaigus, 
pastangas. bendradarbiaujant sunku įsivaizduoti, kaip šiandien pritaikytumei nemalo-
RU civiline valdžia, sukurti da-1 xų titulą pravardžiuojamai Amazonijai. 

kelionės dalis, pirmieji žingsniai lietingo miško link yra 
gana civilizuoti — per gerai išvystytą Sao Paulo valstiją. 

Tūkstantį kilometrų iki antrojo didumu Mato Gros
so miesto modemiškas autobusas nurieda per 14 valan 

namų. Jau temsta — ir niekas negrįžo. "Gal užeitum 
i>gerti guaranos (tipiškiausias Amazonijos gėrimas)?" 
klausia kaimynė. 

Bevakarieniaudami sirų kilmės šeimoje pradedame 
du, pravažiuodamas dešimtis miestų, kuriuose jau lan- kalbėti apie Lietuvą ir lietuviškus dalykus. Tuojau paste-

bartiniame pasaulyje žmoniškes- į 
gyvenimo i 

kuriose ypatingai būtų 

Brazilijoje viena dvidešimtkelių valstijų vadinasi 1 nes ir teisingesnes gyvenimoi„. ,, . • D • « * • 1 i» u • 
laisvinimą iš visokių varžtų, pa-; * ^TL. b f l t ' Amazonas — Amazone. Bet Amazon.a lega. arba ju-
žeminančių jo orumą ir trukdan-1 • * v ***• K u n 0 S e ^ a u n ^ D u t ^ ;ridinė Amazoniją yra daug didesnė — 4,9 milijonų kvad-
čių jam visokeriopai vystytis į-į a P s a u ? < * t 0 8 kiekvieno žmogaus jį ratinių kilometrų miškų ir krūmokšniais apaugusių aukš-
vairiose gyvenimo srityse, p&» pilietinės teisės. Visuotinė taika Į tumų plotas. Tai beveik penkis kartus didesnė už Lietu-
žymėjA Pojaeaui PaainaVJį yn Įvyre^^r* b* taigĮngiimn. jvą Vytauto D;diicįo IdMfc Joįe tilpty devynios, Fr&a-

kytos lietuvių šeimos, ir beveik pro pat 1927 m. pradėtą 
koloniją "Nova Lituania — Naujoji Lietuva" prie Sao 
Paulo — Mato Grosso sienos. 

Campo Grande yra praktiškai pietinės Mato Grosso 
valstijos sostinė. Valstiją manoma už kelerių metų pa
dalinti, nes sparčiai paaugo gyventojų skaičius, pramo
nė, prekyba. Gyvcntojai spėja, kad valdžia išrinks kitą 
miestą, daugiau gilumon, pagal "interiorizacijos" dėsnį — 
nukreipti krašto gyvenimą į vidų nuo didžiųjų pajūrio 
centrų. Lygumoje dieną karšta, o vakarais, teigia gy-

bima, kiek draugų gali surasti vienas lietuvis, vedęs kita
tautę, gyvenąs šimtus kilometrų nuo artimiausio tau
tiečio. Sirai, besilaiką savo bendruomenės, kartu su kai
myno lietuvio šeima išgyvena religinį ir tautinį perse
kiojimą Lietuvoje, apie jos padėtį išgirsdami iš MaČiu-
laičio, kas savaitę skaitančio "Mūsų Lietuvą". Pažįsta 
ir daugybę lietuviškų valgių — nuoširdi seimininkė jau 
sekančios dienos pietums žada išvirti kopūstų taip, kaip 
kaimynas pamokė. "Mes norime j'us priimti taip nuošir
džiai, kaip priimtų Antanas, jeigu jis būtų namie, nes 

vento;'-d, atpučia vėsesnis vėjelis nuo Andų kalnų. Mies-j jis mums pasakojo, kad kada nors atvažiuos lietuvis ku
tas gana naujas, todėl įdomesnių vietų gal tėra dvi —inigas jų aplankyti". 

,Šv. Juozapo katedra ix saleziečiu, tvaikcaas iauenu mu>i įZ\u aaufUul * 
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I A K U i l " n P i M R I H " ž m r ė s i m * J A V sėtuvių vedof l 
LMljAnl l / ! \WwUUl bei iu grupių apgailėtinas piauty-

UETTYIV BENDRUOMENE ^ s šmeižtus, dalinimas;, k , ku-
« » , n ¥ . r i > ris lietuvis tun darvti. tco neda-
PA>AUL\ J E . A . , , J. ' , , ., 

ryti ar remti. Aišku, kad ta veik-
Lapkričio 24 d. "'Drauge" bu- la sukompromituota, j ją dauge-

vo paskelbta Liet. Krikščionių lio lietuvių nusispiauta, palikta 
demokratų centro komiteto pa- veikėjams 'patiems besirūpinti, 
žiūra į bendrines organizacijas Kan. Liet. Bendruomenė per Va-
ir jų veikla, kurioje, tarp kitko, sario 16 d. minėjimus, rinkdama 
sakoma: "Galima tikrai pasi- aukas Tautos fondui, kai kur ren 

AUKOS BALFUI 
Balfo 76-to sk. 1976 m. 

100 dol. — L. D. Sattler. 

70 dol. — A. J. Nakai. 

po 50 doL — L. M. Bajorūnai, J. 
C. Briedžiai, E. D. Jankai, dr. P. V. 
šepečiai. 

rinkliavos proga aukojo: 

i 

po 30 dol. — V. Atko-Atkočiūnas 
(10 dol. gauta anks&au), G. Balanda. 

p a " P . B. Cečkai. A. Dagilis, J. D. Jurgu-
čiai, P. Pagojus, V. Žebertavičius, 

po 25 dol. — adv. A. Ambrose, dr. 
B. Brugess, E. Flecker, adv. G. Gra-

vių Bendruomenių atsakomybės j dengti, kitur toms šlaidoms pa-
supratimu, pareigingumu bei i dengti atskaito'iš Tautos fondui 
veikla, kiek atitinkamo krašto ! surinktų aukų. Savo laiku kai ku-
lietuvių pajėgumas leidžia. Ypa- riose vietose Lietuvos Nepriklau- • ham, A. M. Končiai, A. O. Kratavičiai, 
tingą pasigėrėiimą sukelia Kana- somybės talkos veikėjai prašėsi j B. Kripkauskienė, LB Detroito Apyl., 
dos Lietuviu Benruomenė. Jos a- KLB-nę leisti per Vasario lo 4 J - v - Majauskas, J. R. Mikailai, dr. 
pylinkių skaičius auga, « * k t f £+į»*į* »**£?* **!Zttl%J£JEZEZ& 
su kitomis organizacijomis yra lams. Buvo leista ir btrvo aukos c R S t e p d r j ę idag, :s R A Va . 
sklandus, pagrindinis dėmesys renkamos. Oia jokia grupė dėl to, 
skiriamas kultūros skričiai... Gau- kad, šalia Tautos fondui renka-
siai remia VLIKą, finansuojanti 
Tautos fondą, surinkdama ir Tau 
tos fondui įteikdama dideles su 

Amerikos Lietuvių Bendruomenė žmonės vieningi, vertina lietu 
jai priklausančiom kultūros bei viską darbą ir jį remia aukomis. 

latkai. G Viskantienė, dr P. Žemaitis, 

po 20 dol. — P. Antanaitis, Ateiti 
ninkai Sendraugiai, A. BačkaitTs, A. 
Bagdonaitė, P. Balandienė, dr. A. Ba 

mų aukų, renkama dar pašali 
niams reikalams ar naudojami 
f o n d u i surinkti p in iga i , n e k ė l ė ! rauskas, F. Blauzdys, St. Butkaus Sau 

i kiekvieneriais metais, i triukšmo ir nekelia. Už tai čia N kP.. Dariaus-Girėno Klubas, B. dr. 
B. Gimiai, J. M. Kriščiūnai, V . Kun-
drotienė. A. Lėlevičius, V. Lingys, A 
Liorentienė, A. I. Lukas, A. S. Man-

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

lituanistinio švietimo sritimis ne
pasitenkino ir pasuko į politinę 
veiklą." 

Toks Lietuvių Bendruomenės 
apibūdinimas rodo, kad LKDS 
yra nesusipažinusi su išeivijos 
lietuvių veikla arba turi ko
kių tendencijų, tik JAV lietuviuo
se Įsigalėjusių. Todėl aš, kaip il
gametis Kanados Liet. Bendruo
menės veikėjas, noriu čia kai ką 
paaiškinki. 

Tiesa, kad Kan. Liet. Bendruo
menės santykiai su kitomis orga
nizacijomis yra sklandus. Bet ne
tiesa, kad Kan. Liet. Bendruome
nėje pagrindinis dėmesys skiria
mas kultūros sričiai. KLB savo 
pastangas skiria lygiai visoms 
lietuviams gyvybinėms sritims, 
taigi ir politinei veiklai. KLB 
centro valdyboje pagal jos statu
tą yra, be kitų komisijų, ir visuo
menės komisija, kurios tikslas y-
ra politinė veikla. Ir KLB centro 
valdyba, kai iškyla Lietuvą lie
čiantis reikalas, lankosi pas Ka
nados ministerį pirmininką, u j . 
sienių reikalų ir kitus politikus. 
Porą kartų net buvo suorganiza
vusi parlamentarams vaišes ar
timiau su jais susipažinti ir pa
naudoti okup. Lietuvos reikalui. 
Maža to. KLB net tiek plačiai y-
ra apėmusi politinę veiklą, 
kad jos tarybos metiniuose suva
žiavimuose, kaip taisyklė, savo 
veiklos pranešimus daro ne tik 
c. v-bos nariai, bet ir Baltų fede
racijos v-bos atstovas ir Tautos 
fondo' atstovybė. KLB revizijos 
komisija' daro -Tautos fondo' ats
tovybės kasos knygų reviziją i'r 
daro KLB tarybos suvažiavime 
pranešimą. Tautos fondo įgalio 
tinį Kanadai visuomet carenka 
KLB centro valdyba. Taigi, at
rodo, Kan. Liet. Bendruomenė y-
ra daug plačiau aprėpusi politi
nį darbą, negu JAV Bendruome
nė. Bet pas mus yra ramu. Pana
šiai politinį darbą dirba ir visų 
kitų kraštų Lietuvių Bendruome
nės. Prisiminkime tik Australi
jos Liet. Bendruomenės žygius, 
kai, Darbo partijai valdant, Aus
tralijos vyriausybė pripažino Lie
tuvą $ov. S-gai, arba kitų kraštų 
Liet. Bendruomenės politinę vei
klą, pvz. Pietų Amerikos valsty
bėse, nors ten toks reikalas ma
žiau iškyla. 

Kalbant apie Tautos fondo 
rėmimą, tenka pripažinti, kad 
Kanados lietuviai pa-g*l gyvento
jų skaičių Tautos fondui suauko
ja gal 4 kartus daugiau, negu 
JAV lietuviai iš viso politiniai*; 
tikslai. Tačiau Kan. Liet. Bend
ruomenė toms aukoms surinkti 

L- Tamošauskas 

LAISVINIMO DARĖM 
(Atkelta iš 3 psl.). 

Kiti reikalai 

Iš B. Raugo pranešimo paaiš
kėjo, jog LB krašto valdybos ži
nioje yra 68 apylinkės, kurios 
paskirstyto: į 10 apygardų. Yra 
numatyta įsteigti dar 7 apylin
kės. Bus ruošiama ir toliau apy
gardų bei apylinkių valdybų su
važiavimai. 

Vėl bus vykdomas spaudos va
jus, jam vadovaus R. Česonis. 
Spaudos mėnuo bus pradėtas Va
sario 16 proga, kada sukaks 50 
m. nuo Lietuvos patriarcho dr. 
J. Basanavičiaus, leidusio pirmą 
lietuvišką laikraštį "Aušrą", mir 
ties. R. Cesonis pranešė, jog šiais 
metais Vasario 16 proga gauta 
22,696 dol. aukų. 

vydai, J. Mikaila, J. Mačlulaitis, F. 
Nfemanis, P. Face, A. A. Pašukoniai, 
L. Puskepalaitienė, V. Staškus, S. D. 

jStrašiai, C. O. šadeikai, V. S. Urbo
nai, A. Valys, 

t 

po 15 doL — A. H. Bacevičiai, J. 
E. Baubliai, Andr. Bliūdžius, B. Briz-
gys, J. J. Černiauskai. V. M. Cižaus-1 
ka, J. D. Gilvydžiar, J. Jakunskas, M. j 
A. Klimkaičiai, K. Škėma, V. J. Mit-
kai, L. O. Sabaliūnai, V. A. Ūsai, 

po 1« doL — V. I. Alantai,, ALIAS 
Detr. sk., AL Taut. S. Detr. sk., AL-
RK Susiv 171 kp.. ALRK Moterų S. 
54 kp., A. K. Andriukaičiai, L Anu
žis, A. D. Arlauskai, J G. Asminai, Į 
A- B. Astašaičiai, A. Augūnas, R. Au. ' 
gustinaitienė, B. Bacevičienė, K. Bag
donas, K. S. Baliai, P. V. Balynai. B. 
Balnius, J. C. Balsiai. A. Banėnienė, 
P. Banionis, V. Barauskienė, V. Bar-
čienė, J. O. Bartkai, S. Bartkus. M. 
E. Baukiai, J. M. Bauža, M. Bazi-
liauskienė, J. M. Bernotaičiai, P. J. 
Bertašiai, J. Bytautienė, Alb. Bliū
džius, J. Brazauskas, J. E. Braziūnai. 
V. O Braziai, V. S. Bubliai, E. Buk-
saitis, B. Burba. A. A. Butkfinai, A. 
Cerekas. K. I. černiai, T. B. Čiunkai, 
A. Dainius, P. Dalinis, dr. A. J. Da-

Penktosios T a u t i n i ų Šokių mūšiai, K. K. Daugvydai. J. Doveinis, 
šventės komiteto pirm. B. Juode- ?• D u I a i t i s . A. Dumbrava,, R. Duo-
i- j • j ; i .y»r:... •« bienė, E. Erlingis, V. B. Gaiveliai, M 
lis davė detalų pranešimą sven-, ^ ZL. ,,„.. . ° ' _ ,. .""' *-
. r. ; , 7 i -«« 7 | R - Gilvydžiai K. E. Gogeliai, Y- L. 

tes finansiniu Klausimu. Apyvar- Gražuliai A. Grigaitis. L. Grunovas, 
ta siekė virš 125.000 dol. Apys
kaitą komitetas spaudai prista
tys vėliau. Šventės pelnas lieka 
Tautinių Šokių korporacijos sąs
kaitoje puoselėjimui tautinių šo
kių ir sekančios šokių šventės 
rengimui. 

J. Gaila nurodė, jog yra šio
kių tokių galimybių lietuviš
kiems reikalams gauti pinigų iš 
federalinės valdžios. Nutarta pra
šyti . specialistus talkinti fondų, 
teikiamų etninių studijų įstatymu, 
gavime. Kultūros tarybą Gaila 
yra numatęs sudaryti Baltimorė-
je. 

F. Andriūnas pareiškė, kad 
šiuo metu yra kasoje 30,356.05 
dol. Kultūros ir švietimo tary
bos turi savo *tskn"U5 iždus. 

įtampos mažinimo reikalu 
M. Jakaitis pageidavo Chica-

gos priemiesčiuose steigti nauja; 
apylinkes, didinti valdybose žmo
nių skaičių, tėvų komitetuose su
darytuose prie mokyklų, LB apy
linkės galėtų turėti savo atsto
vus. 

Patvirtintas mokslo ir kultū
ros simpoziumo statutas. LB ats
tovais naujai sutvertoje organi
zacijoj bus M. Remienė i r M. 
Jakaitis. 

A. Gailiušis paruošė ir prista
tė krašto valdybos veiklos taisyk
les. Svarstant santykius su lais
vinimo veikliais , pasisakyta uz 
darbų derinimą ir ryšių palaiky
mą. Nutarta pakartotinai kreip
tis į Altą, siekiant atstovu paši-

. i tarimo, su tikslu esamą įtampą 
jokių ypaungų pnemon.ų neturi fal|nti i r v e i f c l ą d e r i n t i . 
ir nevartoja, o rertka paprastai 
per Vasario 16 d. minėjimus, ku
riuos ji vienintelė čia ruošia, ne
skaitant mokyklų ir pan. minė
jimų. Surenkamų aukų dydis pri
klauso nuo tautiečių dosnumo ir 

Br. Vaškaitis 

ZKMfe ABIPUS ITfcS 

Vienas įžymus, labai dievo-
ateilankiusy~y"minėjimąTskai- baimingas vyskupas mirties aki-
čiaus ir dalinai dėlto, kad čia kai 
kurie Tautos fondo įgaliotiniai 
rertka tas aukas asmeniškai iš
tisus metus. O kodėl JAV lietu
viai rriąžiau dosaus politiniams 

vaizdoje buvo paklaustas: 
— Jfisų Ekscelencija, a r ne 

baisu jums Žengti per mirties 
u p $ 9 

V. Gurka, Z. B. JakimCiai, J. Jan-
šauskienė, R. Janšauskas, I. G. Janu
liai, J. Jarulaitis, J. A. Jonynai, E. 
Turgutienė, J. Jurkūnienė. A. E. Juš
kai, J. Juška, P. S. Juškai, J. Karpus, 
J. O. Karčiai, dr K. E. Karveliai, J. 
M. Kasevičiai, S. L Kauneliai, J. T. ' 
Kavaliauskai, J T. Kavaliauskai jr., 
dr. K. Keblys, dr. B Krakaitis, O. Kra-
tavičiūtė, kun. V. Kriščiūnevičius. J. 
Kuras, L. E. Kutkai, V. E. Kutkai. A. 
E. Kvedarai, dr. B Kvietys, F. A. Lė
liai, A. Leparskas. J. Liaudanskis. 
LDK Birutės D-jos Detr. sk., Liet. 
Vyčių 9s kp.. Liet. Vyčių 102 kp., A. 
V. Lingiai, W. Mallen, P. MarCiukai-
tis, J. J. Maršalkovičiai, A. Matulis, 
V. V. Memenai. J. Miką. J J. Miktj-
lioniai, E. Milkauskas, S. Miltakienė, 
V . L. Mingėlai. A. Misiūnas, J. Miš
kinis, K. B. Mykolaičiai, F. Motuzas. 
A. E. Musteikiai, A. B. Nakai, K. D. 
Navasaičiai, M. Narbutas, B. Neve-
rauskas. A. G. Norai, J. R. Orentai, 
A. č . Pesiai. A. A. PetraurVai, J. Pet
rauskas; V. M. Petruliai, dr. J. R. Pi-
kūnai, J. V. Pleskai, J. O. Poderiai, P. 
M. Polteraičiai, V. R. Polteraičiai. J. 
Preibys, A. D. Rackai. O. Ramanaus
kiene, A. E. Rašytiniai. K. R. Ra-
žauskai. J. O. Rekašiai, J. O. Ribins-
kai. A. Rimkas, A. Rugienius. J. Ru
gienius, B. Rūkštelė, K. Pakalniš
kis, J. V. Panavai, A. A. Paškai, L. J. 
Pečiūrai, K Saudargas, V. Selenis, 
kun. K. Simaitis. O. Sirgedlenė, A. 
Skarulis, S. A. Skorupskai, SLA 200 
kp.. SLA 352 kp.. V. SluŠnys. K. 
Sragau^kas, B. S. Staniškiai, L D. Sto
niai, V. V . Šarkai. J. M. Šepečiai, J. 
ŠTmukSnas, A. Surkus, E Tamašaus
kiene, J. Tamošiūnas, V. Tamošiūnas, 
R, A. Tamulionis, P. Televičier*. M-
V. Tylai, A. S. Tumosai, J. Radas. N. 
Udrys, V. Udrienė. J Urbonas, V. Le-
!is. dr. O. Vaitas. A. Vaitenas. A. E. 
Vaitiekaičiai, J. M. Vaitkūnai,, T. 
Vaitkūnaltė, V. O. Valiai. A. Vasi
liauskiene, S. M. Walters, N. Ward, P. 
Zaranka. J. Zalenskas, dr. A. Zotovas, 
S. D. Žebraičiai, 

po 8 doL — K. Kupetip, 
po 7 dol. — S. Juzėnas, A. A. Ši

leikai, 
po 6 doL — J. Murinas, M. Sajo-

nas, 
po 3 dol. — M. O. Abarius, E. Al-

kevičius, V. G. Alkevičiai, A. Ambra-
ziene, C. E. Anužiai, A. Arlauskas, A. 
Ašoklis, A. Atkočaitis, J. Atko-
Caitis. J. Augaitis. V. Bagdonas, 
J. Bagužis E- E. B»ltruSAitis> A. 
K. Balukai, P. M. Baniomaj, A. 
M_ BarJcaačiai, C Baakauskas, A. Ba-

V . Bliūdžiūte. M. Boguta, A. 
M. Brazauskai A. Bražėnas, V. Bro
kas. P. Bronskis, A. Bublys, B. Bu-
genis. K. Buitkus, P A. Bukšniai, S. 
Bulgarienė,. E. Bulotienė, P. A. Bu-, 
nikiai, M. Burokas, kun. K. Butkus, i 
E. R. Celkiai, V. čepelionis. S. V. Cer- Į 
niauskaš,- A. Cervydas, J Ditkus. P.', 
Domašienė, S. Dryžienė, J. J. Dun-
čiai, N. Freeman-Bauža, J. P. Gaižu
čiai, R. Garas, S. Garliauskas, K. J. 
Griciai, A. J. Griniai, J. Gruzdąs, A. 
Gurnbrys, L. Heiningas, N. Išganai-
tienė, A. Ivanauskas, K. M. Jankaus
kai, V. Janukaitienė, A. J., A. Jašku-
lis, J. E. Jeneckai, V Jocys, A. E. Jo-
dinskai, V. Jodinskas, K. E. Jokšai, J. 
Jonynas, K. Jurgntis, Alg. Juška, A. 
Kakanauskas. L. Kalvėnas, V. M. 
Kankaiiai, V. K. Kartanai, A. Kaspu
tis, P. Kaasteklis, A. Kavalienė, P. 
K. Keblinskai, V . B. Kilikevičiai, E. 
J. Kilmoniai. I. Kindys, J. Kirtikli^, J. 
Kirvelaitis, A. Kišonas. A. Kemf.ta, J. 
Kratage jr., A. Kriaučiūnas, V. V. 
Kriaučiūnai, K. Krikščiūnevičienė, E. 
Kudzmaitž, G. Kupčinskas, R. Kur-
mauskienė, V. Laurus, A. L Lefkiai, 
K. Leknius, I. Leparskaitė, J. Leš
činskas, Liet. Moterų Klubas. Š. E. 
Lungiai, A. Markuzaitė, J. A. Mate-
kūnai. J. Matažinakas, L. S. Matve-
kai, A. Mažeika, A. T. Merkevičiai, J. 
Michaels, A. D. Miciūnai, V. Micke
vičius, L. V. Mikelionis, K. E. My
kolaičiai, S. Miliešius, B. Miliūnas, A-
Milmantienė. P. Mikštas, S. Nauma-
vtčius, O. Narasaitienė. S. Nikantienė, 
F. Olšauskaitė, C. Orentienė, A. V. 
Osteikai, V . Pacaitis, P. Pack, V. G. 
Palaikiai, J. Paškus, A. V. Patalaus-
kai, E. Paurazienė, O. Paulauskas, 
dr. J. C. Peters, P. R. Petraus
kai, A. Petrulis, S. PTkūnas, M. Plie-
njitienė, O. Plienaitienė, A. Pusdeš-
ris, P. J. Putriai, J. A. Ramanauskai, 
A. Raškauskas, J. Ratnikas, J. Rau-
lickis, E. Rėklys, M. Repšas. V. Rin
kevičius, J. Rinkūnas, S. Rimšienė, D. 
Ronkaitiene, A. G. Rudžiai, V. J Ru
gieniai, P. Rūkštelė, M. J. Sajus. M. 
Salas. J. Salinis, U Selenis, M. Sims. 

G. Sinkus jr., V. Sirtautas, A. B. Si
monaičiai, A. Skornpskas, E. M. Sko
rupskai, V. Skrebutėnas, S. Sližys, 
M. Smailienė, S. S. Smalinskai, P. 
Sprindys, P. Stanionis, C. Staniulis, 
J. Stark, K. A. Stašaičiai, J. G. Sta
siai, J. Staugas,, A Stauskas, M. A. 
Stoniai, A. Sukauskas, E. Sventickas, 
R. šadeika, S. šadeika, J. B. Sverai, 
J. O. Šeputai, J šidagis, S. Šimoliū-
nas, J. Sirvydas, V . Šlikas, J. D. šos-
takai, J. O. Šostakai, K. G. špakaus-
kai, J. Šuopys, B. S. Tatarūnas, V. Z. 
Urmanavičiai, A. Vainor.is. A. Vai
tiekus, B. G. Valiukėnai, B. Vasiliaus
kienė, A. V., G. Vaskelytė, V. Vaške-
lytė, K. Veikutis, A. Velavičius, S. 
Vilkas, G. Vilkienė, Vilniaus Kr. Liet. 
S-gos Detr. sk., F. Viršila, J. Wa-
laitis, B. O. Walls, A. Wedugeres. 
F. Wedug«res, B. Zakarka. Alg. Za-
parackas. Ant. Zaparackas, A. Zai
kauskas, A. Žiedas. P. M. Žilinskai, 

po 4 doL — S. bosas. J. Švoba, 

po 3 dol. — L. Balkus, P. J. Bliū-
džiai. K. Ciuželis. J. Duoba. E. Geru-
laittene, A. Jankus, M. Kuncė. C. Nau-
mus, G. Sakalauskienė, J. Saplys, E 
Skiotys, O. Vaitkūnas. A. M. Zove. 

po 2 doL — J. Bauža, L. Banaitie
nė, J. Beržanskis. J. Bujauskas, A. 
Butavieius, J. E, čibirkai, J. Daukai
tė. A. Dūdienė, V. Jomantas. F. Jo
naitis, F. Kanapėnas, O. Kašelienė, 
A. Kezenien*, S. Kiškis, U. Leleikienė, 
M. Petrauskai P. Pranaftis, J. Ratka. 
J. M. Stekus. S. Sirutienė, S. Sautils. 
Z. Styga, M. Šakienė, A. Tumosa, J. 
Valatka, M. Varnauskas, B.Wesley, M. 
Yuskis, M. Zubrickienė, 

po 1 dol. — J. P. Belickai. S. Glad-
kauskienS, S. Hotra, M Jacfcson, J. 
Kinči'j*-, A. Memeniškis, M. Mularon-
ka. R. Narutavičienė, J. M. Orentas, 
M. Petrftnas. J. Ulaiti.9. A. Vitkaus
kas, 

K fc A L t . 6 t i t l 

VAINA Real Estate 
Pelningas invenavimas — 10 apart 

mentų pne jūros. Tik $38.000.00 įmo 
kėt. 

23 apirtmentai ant pat jūros kranto. 
$90,000.00 ūnokėįimas. Geras pirki
nys. 

Labai geram stovy 6 butų namas. 
$23,000.00 įmokėt rtrksite nebrangiai 

Turime ir daugiau visokių namu. 

711 S5th SU Miamj Beach, FL 
teL (305) 864-3580 

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 
Ftukue S butų mūras. Arti Sv. Kry

žiaus ligonines. Virš $19,000.00 paja
m ų Palikimas — leng-va.i nupirkstte. 

Gerai išlaikyta'; mūrinis, 2 po & k. 
ir veikiantis biznis. Arti Cai»p"bėTI ir 63 
čioa g-vįe. Virš $500.00 pajamų mSn. 

TiJ- ai gražus bungaJk>w. 3 mieg. ir 
•.•felgom*. ils. Patogus susisiekimas. Į 
vakarus už Cali^ornla ir 63-6ioB. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insnrance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street — 436-7878 
OOCK>OOOCM>CK>CK>000<>000000000 

Savininkas parduoda Marquette 
Parke mūr. 7 kamb. namą. 4 mieg., j 
valgomasis. Visas namas moderniai 
įruoštas, grindys išklotos kilimais, 
užuolaidos. 2 maš. didelis mūr. ga
ražas. Galima tuoj pat perimti namą. 

Skambint 920-0584 

E t A L E S T A T E 

SU SAVAIS APLINKUI 
Labai graži 2-ju aukštų rezidencija. 

1 4̂ vonios. Sausų pasų betsmeatae. 
Karpetai. virtuves pečias, daug prie
dų. ĮmokSti apie $7.000.00 ir galite 
keltis. Arti 72-oa Ir Kedzte. 

4 birtų miras . 8 auto mOro gara
žas. Iš gerų rankų, priedais parka. 
Naujas gazu šildymas Ir elektra. 
$8,500 pajamų. Vertas $50,000. 

1H aukšto mfing, 2 auto mir. ga
ražas. Originali 26 metų gera statyba. 
EYdv-fls 2 butai Secutfi nepa^Sgia, 
tun pardnet. Marquette Pke. PVuil 
$32.000 

Vieoimeiį stOinga « ka-nharlų t 
metų rausvo mūro rezidencija Ir 2 
auto garažas Pulkus vidaus planas 
Marųuftite Parke.. $8* 75».0O 

Mūrinis - m<*rUnis pajamų namas. 
2 butai. Pirkėjui tikras radinys. Mar-
quette Parke. $2S 900.0*. 

17 metų Mdrtis S smkSca mftrms 
ir 2 auto mūro garažas. "Badlaat" 
šildymas. Marųuette Parke. 
$$?.oeo.»f). 

Plato* lotas arti ir . Kryiiaos Ugo-
ntnSa. Pigus. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 West 71st >rr**H; 

Te l , 787-720* arba " iS7 -8o^ 

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 
B C T Ų NTIOBIAVIMAS 

'Ssjtgą pirkiniai — Pardavurtag 
Valdymas 

Draodimai — Income T a z 
Notariataa — Vert imai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-22SS 
5 O O O 0 0 0 0 0 O 0 O O 0 0 0 0 O 0 O 0 0 O 0 O O 

N O R I P I R K T I 
Ws»e^ssjH».ssiw-*"^ss>%j^ss>s^^BSfc--_^^ss>- •^ss^v šasi..—s—..-ssssx:-< 

WANTED TO BŪY 
MUMMEL FIGŪRINES 

BEST PRICE 
Caii — 822-9472 

Ls-Vt'G MOJAMS — rX»R KĘST 

[*n«..nn. "i-ją m i e c a m u 
Mitas n i u j a m e n a m e , kampas Not -
tangnam ir Archer Ave, A r t i S te -
venaon E x p r e s s w a y ir autobusų. 
Kreiptis j Mr. Sarian teL oS6-833S. 

Jaunatvės slenkstyje 

A. t A. VYTUI NAKUI staiga mirus, 
jo tėvelius ONĄ i r A N T A N Ą NAKUS ir art imuosius nenu
raminamo skausmo valandose giliai užjausdami liūdime 

drauge. 

Laima ir Mykolas Vansausfcai 

M I S C E L L A N E O U S 
l » M * M « M M t « » U • • » » ! 
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 
10<* — 90 "c — 38 plglaa mokSsfM 
ii apclr-vuck* DU^ ogtiitsi ir s-t»3iw>-

bilk) pa-
F R A N K Z A P O M S 

'."Tuca^ii, ii'.tjyji-
T^let GA 4-*6.>-i 

J O O « O < X X : - M C - 3 O O O O O O O O O O O O O C 

•oooooooooooooooooooooooooo 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Platiname Ir v»škwviam« 

•ijaa ro41a trrtnms 
*. aui^rrs — TeL EE 7-5188 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO1 

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
{laktas pifklp pa/Srtakfanas s*-

branguu f umsų Muadefao. 
OOSMOS P A R C E L S E Z P R B S S 

SliniTINUI 1 LIETUVĄ 
8S3S S. Haist«i St, Cbicasjo BL 60608 
2»«i M 6»tfa st. -"Tiicago. aa^ «e»M 

Tekrf, 925-2737 — 254-S326 
V. VaJautliMH 

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 d 

Netekusiems savo mylimo sūnaus 

A.|A. 
VYTO NAKO pačkme jaunatves stiprume, 

reiškiame gilią užuojautą jo tėvams muzikui A N T A I N U I ir 
ONAI NAKAMS š^o begalinio liūdesio metu. 

Buvusi mokinė Rymanti, jos vyras Eugenijus 
ir sūneliai Gytis ir Vytis Šimaičiai 

oooooooooooooooooooooooooo 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto teku
mai h* piira apdrauda. 

TELET. — WA 5-806S 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 

SIUHTINUU \ urruvi 
Ir kitus kraitHS 

NEDZrS~NSBAS, 4065 Archer Ave, 
Chicago. DL »)G3Zy relef. 9TT-n980 

M. A. š I M K U S 

Gilaus liūdesio valandoje netekus mylimo, bran
gaus vienintelio sūnaus muziko-solisto 

JLH'VYTAUTO NAKO. 
giliai užjaučiame tėvus ANTANE i: C NA NAKUS se: 
gimines ir širdimi jungiamės ių i H M M 

Povilas, Vand£ ir Petras Matiukai 

serfART 
Tyr<~t\Ci: T A I SFHVTC-* 

4259 S. Maplevrood. teL 3-34--450 
TvlD pat Ąs -oml V"R.TTVfAJ. 

3IM^XTŲ Jė*'.-(e-..rna.t pDdocll 
PII>lk-' TRflLS P̂ =LAi5T1Cft.I Ir 

— Kodėl gi man būtų baisu? 
reikalams*fr ga! ThaJTad lirikosl — prabCe vy^kupaa-. — Mano! rlrmuIkaš^T* ferdcūs" "įBaufcu*^. 
į Vasario 16 d. minėj UBUS, m a n ' T ė v ^ š tori oudiavą i ėmę abi- Bedcer, J. J. Jčudcai, B. Beržanskis, 

M€fiua aižift, "9k m* ptš uį*»* i -U- i * - +. ^ » l M t a . t 

JO c — A Myri.ntene. 
Bfe W, L. K. kiJrefas savarnoris Vin

cas MTSiulis jteikė 90 dol. auką Ka
lėdų Švenčių ir Naujųjų metų proga. 
Viso surinkta 4.858.50 dol. Rinklia
vai vadovabo Falfo drr. E. Patirazie-
n*. f>ey radiją ksThejo kun. klebonas 
K. Simaitte. Aukų lapus perraS* B. 
Cečkieoa, o aukas rinko A. Andru-
šaitis, V. Balynienė. B. Barauskiene. 
J. Bauža. Andr. BftOdžlits, P. Bronskis, 
B. Biigenis, A. Dainius, K. Daujfvydie-
n«, E. JfJdinskaitė. Alf. Juška, A. Kas
putis, P. Kaosteklis, O. KrataViClenė, 
J. Kuras, L Laurus, V. Lells. J. Ma-
tekūnas, J. Mikaila, K. E. Mykolai
čiai, E. Musteikiene, A. Norus, P. 
Pagojus, E. Paurazienė, J. Pečiūrienė, 
M Polt*raitienė\ J. Preibys, K. R. Ra-
žauskai, K. Saudargas. V. Selenis. K. 
Sragauskas, A. SUSaitis. V. Staškus. 
č. Šadeika, T. Vaitkūnaite, A n t Za
parackas., V. Žebertavičius. 

Visiems aukotojams, aukų rinkė
jam* ir rinkliava įvykdyti padėju
siems nuoširdžia dėkojame 

Salf« ?«-eo -k. valdyba 

MES STENG«5MĖS DUOT! LIETUVIAMS GERIAUSIA 
PATAHMiiVIMi 'R GtR'AUSfA? PlRiTIMO SĄLYGAS; 

pffOYKITt: T^ABAI v \ r v \ P t \ rR FKOVf>\n«K \ 
S U S I S I E K I M E P K i K AT< »s t; 

A t v y k i t e p a m a t y t i cA 
Maują 197' 
«*ooomHka Ud 22 myl ių gaJiooti 

e pamatyti r ^ ^ g 
'7 ~aza Cr-rysler t x € **&'#% 

S4.950.QQ 

Cordoba 2-Door Hardtop 
Sutaupysite Iki $1,500 pirkdami 1976 metų Chrysler ar Prymouth. 

Tarime jaunuoliams mašinų: Ca<flnac, Buick, Pontiac, OMsmobflv ir 
k i t ^ taJpei bnporruotų. Ivairhi kainu. PrasfHsm nuo Vi1**. Mii*u <WfbtT>-
vftae prltvre mechanikai pataisys kanreaito (Bo<ry>, spanms (Fenders) Ir 
sureguliuos motorą 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 

M \mi k VOR KTK IT/v r 

SIUNTiNtAi ) LIETUVĄ 

2«o« •%• «^t», « . . f jiM-aao ni, w<rj«. 
i\- Į . . _ u \ ; ; • ; : 

imn?iii!t?mn!inrm!ii!Hf!H!funiiHiiim 
XA>fŲ APfiTLDYM-V* 

niHHMmmiiiiiHimniMinn.nHiniitnm 
tHrniMMimHtmmMminmiitutnitinMn 

m:\TTSo 
AFR rovruTTOvrvf; 

O. Žnkan^Va« 
44-VS c W « t / ' m \VOTCO* 

T«l. — VI 7-S4-** 
mifTni»iirwmiiiiiifniitiHin!iiuiiiiuiMM 

rfAM^ REMOrfTAS "" 
PH^rTNAM^ K A17? A 

Tai«*rn rr - a n i i d ;r»"z^ *rn'M. 
*U^»:-!«wi ii*n/i".j«i ">iraa. Ir^r,*,^ 

73«rma.*. ^ . T~Ą_Aąs^ ^ t, ^. r^x. 
Į K>000000000000<OOOOOOOOlOOOO< 

TELEVIZIJOS 
M I 6 L I N a $ TV 

*<rmK<-<"/-•«» 1- P%pirc-fi^«. RaHi^J 
<*±r*T**\ ir Orn VV-ifntmi** 
Pardi»vim»« ir Tai*ymaJi 

M I G L I N A S T V 
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EKSPEDICIJA DAUSOSNA 
GR. VALANČIUS 

Dar prieš i^Ą'kdamas j šim- pasikeitė. Jis su savo dviem jau-
tadienę 24-ri\Į pietinių kraštų r.ais palydovais panoro susipa-
kelionę radau tarp savo pop'er- iinti su to t"op'nio kra : to pro-
galių seną "•Draugo" iškarpą be vincija ir pasuko iš Beizės "did-
datoą. ir be numerio. Vienoje rr.iesčio" i pietryčius link Mek-
tos iškarpos pusėje buvo ne- sikos pasienio rrjosto Chetumal. 
trumpas prof. Pakšto straipsnis Tai ••ekspedicini" jis ir jo stu-
antrašte '"Ekspedicija dausosna dentai pas'samdė du sor>us dži-

• i 

— devynioliktasis laiškas''. Ra
šyta prieš maždaug 20 metų. 
Tuomet gyvai spaudoje disku
tuota jo keliama lietuviškos ko
lonijos — "atsarginės Lietuvos"' 
idėja. Jis pats tada su dviem 
liet. studentais (inž. Pr Balta
kiu ir kt.) buvo neseniai grįžęs 
iš Britų Hondūro ir daug apie 
tą savo "ekspediciją dausos-na" 
rašė. 

Kodėl "ekspedicija" ir kodėl 
"dausosna"? Kaip iinome, prof. 
Pakštas "atsarginės Li?tuvos" 
liga sirgo ir kitus sirgdino daug 
metų. Buvau anuomet vienas iš 
tų, kurie jam ertuziastiškai pri
tarė, šiek tiek, bet ne visiškai, 
atšalau tik vėliau. Pamačiau, 
kad esame kraštutiniai ir prisie
kę individualistai. Šiuo požiūriu 
visai nepanašūs \ žydus. Kiek
vienas traukiame į savo pu
sę. Sutartinam ?ygiui, bendram 
ir ko'ektyvmam užsimojimui 
netinkame. Kitais nesame linkę 
paitikėti. tik palys savimi. Pakš
tas gal nepakankamai įžvelgė j 
šį lietuvių tautinio charakterio 
individualistini bruožą ir jo im
plikacijas. Jis iki mirties labai 
aktyviai šią lietuviškos koloni 

pus su keliais juodukais paly
dovais. Naktis praleidę miest^-
l;ų uže:ginėsr> — "viešbučiuose". 
Už lovą mokėj? 2 dolerius nak
čiai, už pietus 80 centų. Pato
gumai tokie, kaip Zapyšky a r 
Svėdasų smuklčje. bet paken
čiami keliautojams per džiung
les. Bendrai, kraštas gu1! žemai, 
bet pakely balų ir moskitų be
veik nebuvę. 

"Prausėmės iš didelių bliūdų, 
rimtesniems reikalams kieme 
buvo būdos. Temperatūra — la
bai patogi mažai apsikiojusiem 
miegoti", rašo Pakštas savo de
vynioliktajame laiške '<: "dau
sų". Pakely sutikę neseniai iš 
Meksikos Belizėn persikėlusių 
vokiečių menonitų. Jie čia ku
riasi naują tėvynę, kurioje nie
kas jų nepersekios ir nenutau
tins. Apžiūrėję viską sustodami, 
ką tik jdomesrio pakely matė. 
Užsukę j sugriuvus; didelĮ tro
besį su rūkstančiu kam :nu. Pa
sirodė, kad tai vra svarbus fab
rikas, apdirbąs netolimo cuk
raus fabriko iŠT.atas — melasą. 
15 to mealso daremas rėmas, ir 
tas čia labai populiarus gėrimas 
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Minint jo 20 metų mirtfes 
ukaktį , už jo sielą bus lai-
Dmos Šv. Mišios švenčiausios Mergelis Marijos Gimimo pa-
įpijos bažnyčioje gruodžio mėn. 29 d., 7:00 vai. ryto. 

Lai gailestingas Dievas suteikia Jam amžiną ramybę. 
Prašau gimines, draugus ir pažįstamus prisimint} jį sa-

i maldose. Nuliūdusi žmona Stefa Paškonienė 

Jūrų saulių kuopos vadovai V. Zinkienė, A. Maletienė ir K. Vidžius skirsto dovanas lietuviams seneliams Šv. šeimos 
viloje gruodžio 11 d. Nuotr. P. Maletos 

MŪSŲ koloni juv1 

Dayton, Ohio 
VITALIS ŽUKAUSKAS 

DAYTONE 

ŠV RAŠTAS LOMONGO 
KALBA 

i rinėse srityse. Šiai etninei gru-
j pei priklauso apie milijoną as-

Šių metų bėgyje bus išspaus-1 menų. Šventąjį Raštą į afrikie-
dintas pilnas Šventojo Rašto! &u lomongo kalbą išvertė vie-
vertimas į lomongo kalbą, k u - n a s ^ ^ m i s i j o n i e r i u s k u n i . 
rią vartoja vadinamosios "Mon- gas, daugiau kaip 50 metų apaš 

• . s j į j y X ' '.- >i TV * •^ • • į ' * 

go" etninės grupės, gyvenančios 
Lietuvių kultūrinių reikalų Zairo respublikos, Afrikoje, cent talaujantis šiame krašte, 

komitetas gruodžio 11 d. 7 v. v. 
surengė vieno žmogaus teatrą. 
Šv. Kryžiaus parapijos salėje po [ 
užkandžių prabilo Vitalis 2u-: 
kauskas. Jo įprastinis humoras,! 
šokiai, deklamacijos, linksmai 
nuteikė žiūrovus. Apie akto
riaus Vitalio humoristinį talentą 
pripažįsta ne tik jo klausytojai, 
bet teatro žiūrovai ir kritikai 
spaudoje. Reikia pripažinti ak-; 

fcngvli "išparduodamas "apylin- j t o r i u i meistriškumą, nes kiek-
jos mint j skelbė, pueselėje ir net kės gyventojams. Keliuose d i d e - ! ™ 1 ^ jo judesis ir žodis suke-
bandė jai suteikti konkrečios. Huose" katiluose tas romas virė, į l l a 3 u o k ^ « audringus plojimus, 
akcijos formas. Prieš 20 metų Į garavo ir leido aštrų kvapą a p - | J i s s a v o ' : - . ? ' : : .z:s 

L I A. VYTAUTU NAKUI staiga mirus, 
Lietuvių Istorijos draugijos nariams: tetai MARI-
J.*I. felfitf KAZIUI ir JURGIUI KASAKAIČIAMS |, 
reiškia r.ucširdžią užuojautą 

Lietuviu Istorijos Draugijos 
Valdyba ir Nariai 

Laide tuvių Direktoriai 
bS45 SO. NZ^-L:.:- - i > 

TRYS MODERNIŠKOS 
UK-OOVLUTTtJNh.' Kur i 'r i O* 

MAfi LNOM8 VIETA 

E;J>lic 7-8600 REpublic 

P E T K f 
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L i" i iv 
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nume-
CHJf.iadi 

MARQUETTE FUNER. 
T Ė V A S iR S O * US 

jis padarė kelių savaičių eks-' 
pediciją į Britų Hondūrą ir dvie
jų jaunų "strokalbininkų" tal
kinamas tyrinėjo ten lietuviam 
kotektyvinio įsikūrimo sąlygas 
ir galimybes, fa antrąją arba 
pakštinę Lietuvą nutariau a,p-
lankyti, tegu sau ir 1S metų 
po jos pionieriaus (kūrėjo) mir
ties. 

Lietuviškai kolonijai Pakštas 

link. Drypsojo didelės krūvos 
melaso. kurio tik mažą dalį te-
apdirba. 

riai žavėjo publiką. 
V. Žukauskas pateikė įvairia' 

programą, laikas prabėgo labai 
Ekspedicija ?plankiusi ir pa- greitai. Vakaro dalyviai yra la-

tį cukraus fabriką, nemažą ir bai dėkingi Vitaliui už jo atvy-
moderniškai bengta, anglų pini
gais. Inžinierius Hunter jiem 
•-.iską mielai aprodęs ir visus pa
kvietęs arbatai savo vilon neto
li fabriko. Jis ir jo pagelbinin-
kai atvykę iš Škotijos. Pakšto 

kadaise turėjo 3 kandidatus:; manymu, skotrr turi daugiausia 
Angolą. Bahamų salas ir britų 
Hondūrą. Visas jas lankė ir 
kruopščiai tyrinėjo. Pirmosios 
dvi gana greita: iš jo p'anų iŠ-

avantiūriškos dvasios. jų di
džiausias procentas veržėsi j ko
lonijas ir ten labiau praturtėjo, 
palyginus su kitais anglais. Jų 

krito, bet paskutiniosios jis iki• daugiausia kolonijose pasilieka 
pat mirties jau nebegalėjo pa- visą amžių ir neskubina, kaip 

i 

miršti. Koks nuostabus prama 
tyifeaa v:.=: žinome, kas atsiti
ko ?u A eolą ir kur link juo-
i ; k u r-re-ionljoje krypsta Ba
hamų šąla. Taip pat žinome, kad 

fcg BOutfaim (dabar persi-
"-'..-kštir.e? i B" :zę) dar ir šian-
diety tokiam ar tfonašiarr1 planui 
tebėra priešingumas. Štai kodėl 
P a l t t i l ir surac<Pė anuomet rim 
tą studijinę ekspediciją i sią pa
starąją. 

BnH šią išvyką jis pavadino 
elrspedicija diusoana? Kodėl tų 
dausų lietuviškajai spardai jis 
raAt ahUOmet išsamius rapor
tus? Lietuvoje kadaise buvo pla
čiai žmomas vienas lietuvių ra
šomosios kalbos inovatorius Vi-
rehunas. Jis yra autorius kelių 
šimtų lietuviškų naujadarų. Kai 
kurie jo siūlomi naujadarai, pa-
vyznžtai lietsargis prigijo, bet 
dauguma nc?prigijo. pavyzdžiui 
totkalbis. vietoj telefono, purva-
brtdžiai. vietoj kaliošų. Pakštui 
ir kitiems tada patiko Vlmiūno 
naujas terminai dausas. Tas 
žodis turi atstoti pakaitalu tro
pinius kraštus Kad iš karto ne-
gąddhitų lietuvių Belteės per
dėm karštu T drėgnu tropiniu j 
klimatu, jis tą savo busimąja 
"atsarginę Lietuvą" pavadino 
dausomis — Dau.suva. 

Štai kokia buvo prof Pakito 
ekspedicijos dausosna kilmė i 
prieš daugiau kaip 20 metų. į 
Jis tada iš tų <Husų (iš tropinės • 
BeHzės) paražė apie 30 laiškų i 
spaudai. Noriu ir aš parašyti jo , 
atminčiai bent porą tokiv laiškų j 
iš tų pačių daurą, atseit, iš tro-1 
pinės Belinės 

Pirmiausia, kelios ištraukėlės , 
iš minėto devynioliktoje Pakšto 
laifefi Iš Be!fe& priėl 20 metų. 
Dalykai ir šiatfiflirtS W k u £ tė^ 

Malonu buvo matyti salėje 
svečių iš tolimesnių apylinkių, 
gera būtų juos matyti ir ateity
je. Programai pasibaigus, dar 
mus,: 
ilgai publika nesiskirstė į na-; 
mus, bet dalinosi vakaro įspū-' 
džiais prie kavos puoduko. Klau-! I 
sytojai yra dėkingi komiteto 
pirm. Petrui Žiaukai už puikiai 
puruoštą vakarą. Linkėtina, kad 
Komitetas ir toliau tęstų tą gra
žų darbą. J-s 

paties Pakšto prisiminimas pa
ragino mane pasukti jo keliais 

f po daugelio metų. Labai sunku 
ten nukeliauti buvo jiems tada. 
nelengva ir šiandien. Tai "tikra 
užkampinė nukalė, gulinti toli 
nuo susisiekimo kelių. Iš anksto, 
dar Brazilijoj tebesant, reikėjo 
susiplanuoti pilone ''Pakšto 
Lietuvon" — Belizėn. Tš Jamai
kos tėra vienintelis lėktuvas ir 
tik pirmadien'rv>, į Belize per 
Meksikos panką. Buvau rimtai 
susirūpinęs kaip į tą vienintelį 
lėktuvą patekti, nes rezervacijų 
iš anksto nepriėmė. Būtų su
griuvę visi mano kelionės pabai
gos planai, jei tą gegužės pir-

A. f A. 
Muz. Proi VLADUI JAKUBENUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Ponią 0LG$ }R-
KUBENIENĘ ir kitus artimuosius. 

Daiva Mongirdaite-Richardscn 

TBYB MODE&VliKOa KOPLYČIOS: 

,533 West 7!st St, Te!, GPovenn: b 2345-6 
410 So. 50th AyeM Cicere TOrjnhsP 3-2108-9 

MMtltm A U T O M O B I L I A I S I A T ^ O 

ir 
Aldona Mongirdienė-Buivydiene 

:»* « P ^ ^ B 

kiti. grjžti thr,r>ėn vos kiek pi
nigų užsidirbo. šiuo rtžvilgiu 
Pakštas patari- lietuviams sek
ti ištvermingas ir taupius ško
tus. 

Devynioliktasis Pakšto laiš
kas iš dausų aprašo ir vieną 
ekspedicijos nenustatytą avan
tiūra. Pakely pagavę vietos lau
kinę kiaulę, pansšią i lietuvišką 
šerną, tik daug mažesni. Vieti
niai tas juodas laukines klauB-
kes vadina pokari. Vienoje užei-
ginėje už maistą ir nakvynę a-
tidavę tą kianlę. 

T?• tik keli maži epizodai, pa
imti tik iš vieno Pakšto laiško, 
kurių jis paros;- visą aibę prieš 
20 metų. šiandien tą jo "ekspe
diciją dausosna' ir tuos rapor
tus - laiškus «rmudai jau užmir- madienj iš Jamaikos Belize 
šome ar baigiame užmiršti. Tik lėktuve vietos būčiau negavęs, 
kažkokia nostalgija, praeities ir Į Bet pasisekiė. nuskridau. 

Pranešame giminčms, draugams ir pažįstamiems, kad 1976 m. 
gruodžio 27 d.. 1:.'30 vai. ryto staigiai mirė mūsų mylimas vyras, 
tėvas ir brolis, sulaukęs 59 m. amžiaus, 

A. f A. 
JUNA3 BLEKYS 

Gyveno 7231 S. Sacramento Avenue, Chicago. Illinois. 
Gim§ Lietuvoje, Zarasų apskrityje, Salako parapijoje, Grybiš-

kių kaime. 
Amerikoje išgyveno 22 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Josephine, sūnus Algirdas, 

3 broliai Petras su šeima, Alfonsas ir Bronius, Lietuvoje sesuo 
Anelė su šeima, Vokietijoje žmonos sesio Anita su šeima, Lietuvo
je pusbroliai ir pusseserės ir kiti giminės. 

Priklausė Zarasiškių klubui ir Marquette Parko Namų Savininkų 
dr-jai. 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 2 vai. popiet Petkaus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks ketv.. gruod. 3"0 d. iš koplyčioos 9 vai. ryto M 
bus atlydėtas į Švč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 11 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu- !Ę| 
lydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. į," 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da- H 
lyvauti šiose laidotuvėse. J | 

Nuliūdę: Žmona, sūnus, broliai ir sesuo. į-į 

Laid. direkt. Lonald A. Petkus. Tel. 476-2345 S> 

E U D E I K I S 
LMD0TTJV1Ų DIREKTORIAI 

O0VY0AS P, GAIDAS ir GERALDAS F, DAIMID 
TBYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 South Califomia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605 07 South Hermi 4 age A vena i 
Telefonas - YArds 74741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetuvlu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Mariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

Ot7 SO. LITUAN1CA AVE. UL YArdi 7 5401 

Pranešame draudama ir pažįstamiems, kad 1976 m. 
gTuodžio 7 d.. Montreaiyje, sulaukęs 77 rri. amžiaus, iške 
liavo amžinybėn 

A L E K S A N D R A S LAPINAS 
Pulkininkas Leit. ir Vytauto 

Didžiojo Universiteto Dipl. Teisininkas. 

Neišpasakytam liūdesy dėl brangaus vyro ir tėvo 
liko jo žmona V ANT) A fVASIKAUSKAITČ), sūsiū* ZIG
MAS, RIMAS ir KĘSTUTIS, jų žmonos Ir septyni anūkai. 

A. f A. 
A N T H O N Y B U R D U L I S 

Gyveno 2335 South Leavitt Street. Chicago. Illinois. 
Mirė gruodžio 25 d.. 1976 m.. 12:25 vai popiet, sulaukęs 

60 metų amžiaus. 
Gimė Chicago. Illinois 
Pasiliko d'.deliame nuliūdime žmona Helen. pusseserės Pearl 

Rimdžius. Julia Springer ir Margaret Gustaitis, pusbroliai An-
thony ir Joseph Skinkis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje. 2314 Weest 
23rd Place. 

Gedulingos pamaldos už velionio sielą įvyks trečiadienį, 
gruodžio 29 d. 9:00 vai. ryto, Auiros Vartų parap jos bažnyčio
je. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kvieečieme visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse 

Ntdi*dc bek*: 2etom» Ųnasemsi*, pusbroliai ir kiti giminės. 

Laidotuvių Arekfc Uck»Lackawka — Telef VI 7-6672 

STEPONAS C. LACK (LACKAWiCZ) Ir SONOS 
2314 W. 2Srd PL.ACE T«L Vi r s ima T-^TI 
1424 W. mtb STUEET TeL REpublic 7-121J 
Ut2t Southw«n HlgJnray, P&las HiiLv I U. Tel. r4-*41» 

PETRAS BiaiONAS 

3*i SO CAUFORNIA AVE. TeL LATayette M573 

POVILAS L RIDIKAS 

HALSTED STREET T«L YArds 7-1IU 

JURGIS F, RUDMIM 

3319 SO. LTITAVICA AVTG. TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 

;44* M Wth Avs^ CICERO, ILL. TeL OLYmpic M0C3 

Perskaitę "Draugf', duokito ji kitiems. 
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DRAUGAS sntrsdtento, 1976 m. įtmodilo 28 Ui 

X Šiandien "Draugo" atkar
poje pradedama spausdinti A. 
Saulaičio "Dešimt tūkstančių 
km. per Amazoniją." Atkarpa 
nebus leidžiama a tski ra i 

X Eglė Juodvalkytė, Muenche-

x "Noticiero de los Paisęs 
Balticos", Argentinoj leidžiamas1 

informacinis pabaltlečių biulete-| 
nis ispanų kalba, pasiekė "Drau
go" redakciją. Išleistas gruodžio 
mėnesį, turi 26 puslapius. Apra
šoma dabartinė situacija oku
puotuose kraštuose — Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje, panau
dojama "Kronikų" i r Vakarų 
spaudos informacija, kuri ispa
niškai kalbantiems nušviečia 
tuose kraštuose religijos, tau
tinių įsitikinimų persekiojimus. 

ne, Vokietijoj, kalbėjo apie JAV < Helsinkio sutart ies neigiamą 
lietuvių jaunimą ir j o galimybes j įtaką i r kt. Redaguoja Visval-

dis L. Gusts. 
X Vladas ir Alfa Pažiūrai, 

nuolat gyveną ir dirbą Los An-

reikštis kūrybiškai. Taip pat ji 
paskaitė savo pirmą bandymą — 
novelę. Anksčiau ji yra išleidusi 
poezijos rinkinį. Jos tėvai gyve- j gėles, Calif., šiuo metu keliauja 
na Chicagoj. | po Ameriką. Iš Floridos mums 

x JAV L B Brighton Parko ats iuntė malonius šventinius 
apylinkės valdyba savo posėdy- j sveikinimus. Namo žada grįžti 
je apsvarstė praėjusių metų apie sausio vidurį. 

X Įvertindama Draugo dėme-veiklą ir paskyrė iš kasos Litu
anistinėms mokykloms 750 dol., 
lietuviškai spaudai 350 dol., ra
dijui ir televizijai 150 dol. ir ki
toms institucijoms 175 dol. 

X Dr. Gražina Baliūnaitė • 

sį Lietuvių Bendruomenės idė
joms ir veiklai, JAV LB Cleve-
lando apylinkės valdyba švenčių 
proga paskyrė 25 dol. auką. Ta 
pačia proga per pirmininką V. 

Austin pereitą mėnesį baigė dve- ! Mariūną, sveikina Draugo re-

CHICAGOS ŽINIOS 
JL.UKl.VVa UUtvA> 

Chicagos miesto tarybos įvai- Kūčiose namas 1811 W. 17 st., 
rių grupių vadai sekmadienio! Chicagoje žuvo 12, sužeisti — 8. 
naktį susitarė išrinkti tfch&d Aštuoni vaikai mirė nuo apde-
A. Bilandic( iš 11 wardo) laiki
nu meru, WUson F ros t (34 war-

idoj — finansų komiteto pirmi
ninku, o Edward R. Vzdolyak 

gimo žaizdų. J ų amžius — 4-13 
m. Nora Raminez, 21 m., iššoko 
pro langą iš trečio aukšto susi
laužydama koją. Nugabenta į 

Chicagos Liet. Istorijos draugijos 20 metų sukakties minėjimo dalyviai klausosi pranešimo. 
Nuotr. A. šeštoko 

/SARTI ik TOLI 
j . A. VALSTYBĖSE 

— Katalikių Moterų sąjungos 
76-os kuopos St. Petersburge, 
Fla.. metinis susirinkimas įvyks 
1977 m. sausio 15 d., šeštadienį, 
1 vaL p. p. tėvų pranciškonų pa
talpose. 

— Romo Kalantos saulių kuo-

specialiai kongresui užsakytos 
dramos pastatymas, meno pa
roda, banketas sudarys didelę 
kongreso programos dalį. Kon
greso darbai vyks Bond Court 
viešbuty, 777 S t Clair ave., Cle-
velando miesto centre. Kongreso 
komitetui vadovauja Ateitinin-

jkų Federacijos tarybos pirm. 
jų metų rezidenciją New Jersey j dakciją ir bendradarbius su Nau pa 1977 m. sausio m. 26 d. 3 vai. j to Gejjjmju^ Kijauskas, SJ, 

" p. p . ruošia Klaipėdos krašto a t - į 1 8 0 2 2 N e f f R d cieveland, Ohio 
vadavimo minėjimą su akademi- ' 4 4 1 1 9 J a m l l l f t | | t . f . | T j - j a u 

ne ir koncertine dalimi, Liet. • g u d a r y t o s a t a k i r o s komisijos į-

College of Medicine and Dentist- ; jaisiais Metais ir linki, kad 1977 
ry išlaikė privalomus egzaminus I m. būtų laimingi ir kūrybingi, 
ir įisigijo specialybę periodenti- j x " d u c a g o Tribūne" gruodžio 
kos srityje. Šiuo metu ji yra ko- j 2 5 ^ jaidoje išspausdino kun. J. 
legijos vadovybės paskirta pir- p r u n ^ o laišką, kuriame j is sa-
rnininkauti komisijai parinkti į k o > k a d jungt inės Tautos 61 
New Jersey Odontologijos mo-! b a l s u p r i e š 22 n u t a r ė Guaną sa
kyklai dekaną. Kalėdų švenčių l a i suteikti nepriklausomybę, 
proga dr. G r a ž i a su vyru atvy- b e t t o s p a č i o g j T a u t o s t y l i dėl 
ko į Chicagą aplankyti tėvų; j je tuvos , Latvijos ir Esti jos, 
Adolfo ir dr. Onos Baliūnų. j k u r i o s padarytos Sov. Sąjungos 

X "Informaciooni i Listok", kolonijomis. 
Toronte leidžiamas Rusijos tau- J x Dr. Adolfas ir dr. Ona Ba
tų iš bolševizmo išvadavimo or- liūnai Naujųjų Metų proga svei-
ganizacijos biuletenis, Nr. 145. kiną visus savo artimuosius, lin-
ištisai perspausdino "Draugo" : kėdami jiems sėkmės. Šia proga 
1976. XI. 3 redakcinį rašinį į jie paskyrė "Draugui" 25 dole-
"Prieš ką kariavo Antrojo pa-j rių auką. 
saulinio karo vyrai", greta foto- x Ona Kilikauskas, Chicago, 
statinio lietuviško teksto, pateik- ] UI., pratęsė prenumeratą ir pa-
damas ir tikslų jo vertimą ru-1 hko 10 dolerių auką savo dien-
sų kalba, kurį atliko Olegas Geš- raščiui stiprinti. Nuoširdžiai dė-
ventas iš Cicero. kojame. 

X Brcnė Gajauskienė iš San-; x Gen. Stasys Raštikis, Los 
ta Monicos, Calif., padėkojo už j Angeles, Calif., mus maloniai 
korteles ir atsiuntė 8 dolerių pasveikino Naujųjų Metų proga, 
auką. Dėkui. prie prenumeratos mokesčio pri-

X Aukomis po 5 doL "Drau- dėdamas 10 dolerių auką. Labai 
gą" parėmė: ačiū. 

Juozas Cibas, Chicago, 
Vladas Overlingas, Chicago, 
B. Paprockas, Hill, N. Y., 
Irena Žilinskas, Agawane, 
Veronika Shalna, Chicago, 
Dr. J. Sandargas, Floridoje. 
Labai ačiū. 
X Aukn ats iuntė : po 4 dol. — 

P. Paškauskas, J. Taoras, Vyt. 

x Izidorius Vasyliūnas, Some-
ville, Mass., žinomas muzikas, 
yra nuolatinis "Draugo" rėmė
jas. I r dabar, sveikindamas dien
raštį Naujųjų Metų proga, pri
dėjo 15 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

X P . A. Raulinaitis, Burkank, 

klubo patalpose. Bus prisegti 
Šaulių žvaigždžių medaliai nusi-
pelnusiems kuopos šauliams Pa
skaitą skai tys šaulys prel. J . 
Balkūnas. 

— LB San ta Mcnicos apylin
kės valdyba praneša, kad Santa 
Mcnicos lietuvių klubas nuo su
sitarimo k a r t u ruošti Naujųjų 
Metų sutikimą atsimetė ir suti
kimą ruošia vienas pats . Ben
druomenės Naujųjų Metų suti
kimas vyks ta Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 

vairiems kongreso parengiamie
siems darbams vykdyt i (V. R.) 

— Žuvauto jų klubas Banga 
St. Petersburge, Fla., šaukia vi
suotiną narių susirinkimą 1977 
m. sausio 15 d., šeštadenį, 4 v. 
p. p. klubo mažojoje salėje. Bus 
renkama nauja valdyba.. 

— Prel . J. Balkūnas, kun. T. 
Degutis i r Liet. Katalikų komi
tetas St . Petersburge, Fla., in
formuoja koloniją, kad arkivys
kupo Jurgio Matulaičio 50 
metų mirties minėjimas įvyks 

do tuvėse Londone i r pasakė pa
grindinį pamokslą. 

— Lietuvaitė seselė vienuolė 
P e t r ė Augai ty tė minės sekan
čiais meta i s gegužės mėnesį 
auksinį vienuoliško gyvenimo 
jubiliejų Neumunstery je . 

KANADOJE 

(10 wardo) — laikinu miesto j Ulinois univ. ligoninę. Gaisras 
ta rybos pirmininku. kilęs, kai vienas gyventojas, ne-

^~«w - , šęs keptuvę, pilną degančio skys 
PAVOJAI AUTOMOBILY 

Žiemą būna daugiau mirčių 
automobiliuose dėl motoro išme
tamų dujų, Chicagos Motcr klu
bas patar ia važiuojant laikyti 
t ruput į pravertą langą. Be to, 
perspėja vairuotojus, kad būtų 
nuosaikūs gėrime. 

ELEKTROS SUKČIAI 

Edison bendrovė skelbia, kad 
y ra įmonių, kuriose atsukami 
elektros skaitikliai Chicagoje, 
padarant bendrovei apie 5 mil. 
dol. nuostolių per metus . 

SUDEGĖ GREITOJI PAGALBA 

čio, paliejo an t laiptų. 

GAISRAI 

Degant namui 4545 So. Michi 
gan Ave., Chicagoje, sužeisti S 
žmonės, jų t a rpe keturi polici
ninkai. Kilus gaisrui 6031 S. Ca-
lifornia Ave., ugniagesių kapito
nas W. McNamara suskubo pa
griebęs iš lopšio išnešti 13 mė
nesių mergaitę. 

MOKYKLŲ VEDĖJAI 

Apylinkės teismo teisėjas A. 
Dunne nusprendė, kad Chicagos 
Švietimo tarybos potvarkiai, ku
riais apylinkės gyventojams lei-

Lake Zurich mieste gaisras ūžiama dalyvauti mokyklų vedė
jų parinkime, y r a neteisėti. 

— Pranas ir Algirdas Bra- 3 9 7 7 ^ 8 a u g i o 3 0 d lietuviškų 
zinskai laiške LB Santa Moni- p a m a i<įų m e t u Holy Name baž-
cos apylinkės pirmininkui Algiui n yčį 0 je . Pamokslą sakys kun. J. 
Trasikiui rašo, kad Naujuosius Gagiūnas. 
Metus tikisi sutikti Californijo- j _ ^ y o m i n g o slėnio, Pennsyl-
je, kur gyvena jų g imina i č i a i . ' v a n i j 0 j e lietuviai labai gražiai 
LB Santa Monicos apylinkės p a s į r 0 < i ė Lucerne County JAV 
valdyba ėmėsi stiprios akcijos m e t ų specialios komisijos su-
per JAV Kongreso narius įtei- j ruoštoje tarptautinėje žiemos 
sinti Bražinskų pasilikimą Ame- j šventėje, gruodžio 3-5 d Be cho-
rikoje. Bražinskų reikalu čia 1 0 ^ k i t ų p a s i rodymų, SLA lie-
taip pat darbuojasi žurnalistas t u v i ų m o t e r ų . būrelis, vadovau-
Algirdas Gustaitis, lietuviai s tu- j a m a s N e l e s Bayoras, paruošė 
dentai. 'gražų lietuviškų kūčių stalą su 

— Ateitininkų kongresas Cie- t r a i i c m i a i s dvylika patiekalų, 
velande, Ateitininkijos 65 metų e g l u t e i r k i t a i s įvairumais. Et-
istorijoje DC-sis jos kongresas 
įvyksta 1977 m. rugsėjo 1-4 die
nomis — Darbo dienos savaitga
ly — Clevelande. Kongreso pa
grindinė mint is — Gyvoji dva-

sunaikino dvi modernias greito 
šios pagalbos mašinas. Nuosto
lių apie 300,000 dol. Gaisras pra
sidėjo iš vienos mašinos. 

MOKYKLOS 

Chicagos arkivyskupijoje vei
kia 397 katalikų pradžios mo
kyklos ir 75 aukštesnės. Nuo ru
dens t rys aukšt. mokyklos bus 
uždarytos, sumažėjus moki
niams. 

PAVERGTŲJŲ GYNĖJAS 

DOMISI OPERA 

Tik ką užsibaigusio sezono 
metu Chicagos Lyric opera su
rinko daugiausia pajamų už bi
lietus — 2,584,543 dol., taigi 
366,000 dol. daugiau negu per
nai. Bilietų kaina buvo apie 
10% aukštesnė. Operos rūmuo
se yra 3,550 vietų ir vidutiniškai 
98,39c buvo išparduota. Bet vis-
t:ek susidarė 3.1 miL dol. defi
cito. 

Pavergtų tautų komiteto Chi
cagoje pirmininkas V. Viksninš 
paskelbė atsišaukimą, kuriuo Į m o k y k l a Archer gatvėje Chica-
apgaili mero R. Daley mirtį, p a - !

g o j e , įrengia lauke Betliejų. I-

PAVOGTOS STATULOS 

Jau 25 metai, kai Šv. Brigitos 

brėždamas, kad velionis buvo di 
delis pavargtų tautų draugas. 

MIRĖ ŠIRDIM 

Pasibaigus krepšiniui, dar to-
i 

— Dona Stanai ty tė , Jono ir 
J a d z ė s Stanaičių duktė , gavo 
mag i s t r ė s laipsnį iš antropologi
jos . G a u t a m laipsniui universite
t a s davė Honai stipendiją studi- liau svaidydamas kamuolį 
j o m s American Museum of Na- krepšį, sukrito moksleivis Doug 
t u r a i His tory ir Museum of Pri- las Minor, 14 m., gavęs širdies j? k l i ū č i u ' k u r i a s J* s uSeba nuga 

rengė ir šiemet, bet piktadariai 
pavogė šv. šeimos statulas ir 
dabar jų vietoje tėra užrašas: 
"Statulos pavogtos". 

— Stiprumas gali būti pažintas 

Mazoliauskas, J. Išganaitis; 3 C a l i f - žinomas visuomenės vei
d o ! — L. Graužinis, po 2 doi. — jkėjas, pasveikino "Draugo" dar-
A. Pašukoms, K Razauskas. P . buotojus. atsiųsdamas dol. 
Narkevičius. Visiems nuoširdžiai 
aukojame. 

X A a. Juozui Čepaičiui Lie
tuvoje mirus šv. Mišios už j o ' k a s ;įfeną ^ aplanko'*. Kar tu 
sielą bus atlaikytos gruodžio 29 p r idė jo auką. Ačiū. 
dieną, 9 vai. r y t o T. Jėzuitų kop- ' 
lyčioje. (pr.) 

.-

ninių tautybių komitetas pasky
rė lietuviams gerą vietą su gra
žiu įrašu Lithuania. 

— Algirdo Gustaičio, žinomo 
spaudos 

mit ive A r t New Yorke. Be to , smūgį Main aukšt 
Eoną d a r lankė Vakarų Euro- j 
pos valstybių muziejus. Studi- ! 

j uo j an t Ilonai nebuvo svet imas! 
i r l ietuviškas darbas , nes buvo 
Hamil tone McMaster universite-
t o lieLuvių s tudentų klubo pir-į 
mininke. Dalyvavo an t r ame i r , 
t reč iame Pasaulio Lietuvių Jau
nimo kongresuose kaip a ts tovė 
i r dalyvė. Dabar Ilona McMas- ' 
t e r universi tete dėsto socialo-; 
giją i r at l iekamu laiku dirba 

mokykloje, i lėti. 
E. Kautas 

s ia : dvasinio atsinaujinimo pa-; adresa 
grindas, kovojanti Lietuva ir j s t r e e t j^oš Angeles, Calif. 90048 
ateitininkai i r lietuvių kultūros 
— kūrybos puoselėjimas. Tai vi
sų paskaitų, simpoziumo, disku
sijų ir kitų kongreso renginių 

bendradarbio, naujas Royal Ontar io Museum, etnolo-
yra 7946 West 4th gjjog depar tamente , Toronte . 

X Amerikos Lietuvių Gydy
tojų sąjungos ir Chicagos Lietu
vių slidininkų klubo bendra pa
vasarinė slidinėjimo išvyka 
įvyks kovo mėn. 19-26 d., 1977 
m. Snowbird, Utah, Rezervaci
jų blankos tu r i pasiekti mūsų 
įstaigą ne vėliau kaip sausio 
mėn. 17 d., 1977 m. Heger Tra-
vel Bureau, Inc^ 6118 W. Cer-
mak Road, Cicero, Illinois 60650. 
242-3590 ar 863-4774. (sk.) 

X V LTS ŠVENTĖS LEIDI-
NYS-PR0GRAMA, dideho for
mato, gausiai iliustruotas, gau 
namas: DRAUGAS, 4545 W. 
83rd St 
Kaina 

auką. Labai ačiū. 
x P . J . Petkevieiai iš Cicero 

mums rašo : "Linkime laimingų 
Naujųjų Metų dienraščiui, kur is į svarbiausios temos. Numatomos 

moksleivių, studentų i r sendrau 
gių atskiros konferencijos, su
sipažinimo vakaras, iškilmingos 
pamaldos š v . Jono katedroje, 

VOKIETIJOJ 
Kunigų snvažiavuną Vo-

0KUP. LIETUVOJE 
Dailininkas J o n a s Švažas 

mi rė gruodžio 14 d., e idamas 52 
kietijos kunigai atliko k a r t u su Į amžiaus metus ,po ilgos ir sun 
susikaupimo dienomis, kurioms k } o s ligos. Buvo gimęs Urvikiuo-

x P o 7 dolerius aukojo : 
Ant . Radžiūnas, Omaha, 
P . Janušonis, Dousman, 
Aid. Andriušis. Dorcester, 
Elena Musteikienė, Detroi t . 
Visiems tariame malonų ačiū. 
x Mykolas P u s k a r s k i s Chi

cago, UI., įteikė "Draugui" 10 
dol. auką. Labai ačiū. 

X Po 5 dol. aukojo: 
Jurg i s Kriaučiūnas, Sudbury. 
S tasys Barzdukas, Cieveland. 
Liudas Seniūnas, Ann Arbor. 
V. M. Sirutis, Los Angeles, 
Juozas Gramas, Chicago. 
Labai ačiū. 

t ė : 
X Aukų po 5 dolerius atsiun-

Brigita Baublys, Chicago, 
Ann Pukel , Chicago, 
Aug. Nagys , Lemont, 
Povilas Kaupas, Chicago, 
Jonas Miltenis, Hamilton, 
Gediminas Kazėnas, Djwners amžiaus. 

vadovavo preL dr . Ladas Tula-
ba. Ta pačia proga buvo aptar
ti bėgamieji reikalai ir įsteigtas 
Pasaulio lietuvių kunigų vie
nybės skyrius Vokietijoje. Į 
skyriaus valdybą išrinkti kuni
gai: Alfonsas Bernatonis, Bro
nius Liubinas i r Kazimieras 
Senkus. Po bendrojo suvažia- | 
vimo atvyko iš Škotijos prel. 
Juozas Gutauskas, kuriam lap
kričio 1 d. buvo suėję 80 metų 

Jis pr ieš išvykdamas 

Ateitininkų federacijos vadas dr. P. Kisielii 
adventiniame susikaupime 

Grove. [Vokietijon, dar dalyvavo kun. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. Kazimiero Matulaičio, MIC, lai-

X Pardavimui — Baltic ke-, 
pyklos ūkyje auginti : an tys , ža . 

Chicago, DI. 60629. j sys, jauni paršiukai, kiaulės — 
persiuntimu $2.50.1 ̂ ^ a r b a š v i e ž i a i p a p * ^ 1 - P»-

. _ , j geidaujant visi mėsos produk 
Paskubėkite įsigyt! s | i r t o n ų j ^ , i S r ū k o m i u ž s a k y m a m , 

523-1510 arba 
(ak > 

su 

ieidinį, nes 
;kaičiu« 

gautas "^didelis | skambinti telef. 
Ink l 737-6784 

Dar nevėlu — Užsisakykite vietą j Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungos rengiamą 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ 
. Skambinkite — 476 . I M I 

se. 1953 m. baigė Vilniaus meno 
mokyklą ir pradėjo dirbt i D a i 
lės ins t i tu te dėstytoju. 1965 m. ' 
pake l t a s docentu. Sukūrė nema-1 
ža aukš tos kokybės paveikslų, ' 
da lyvavo parodose Vilniuje, Ry-j 
goję i r k i tur . Buvo apdovanotas 

|pr<- ėjomis, pagyrimo lapais. 

ARGENTINOJ 
— Lietuviškos vestuvės. Spalio 

9 d. Berisso lietuvių kolonijoj jvy-
ko labai gražios vestuvės, būtent, 
Jonas Karolis Niclach, Jono Ni -
colach ir Esteros Kemešiūtės sū
nus, vedė Angelę Reginą Dulks-

"San Juan Bosco" ir gavo chemi
jos inžinieriaus titulą. Dirba sa
vo profesijoj. Antras jų sūnus 
Jurgis baigęs Industrialinę mo
kyklą jau treti metai kaip dirba 
Santa Cruz provincijoj. Jauniau
sias sūnus Raulas baigė komerci
jos gimnaziją, buvo įstojęs į uni
versitetą, bet turėjo nutraukti dėl 

j kariuomenės prievolės. Atitarna
vęs žada tęsti studijas. 

alba Cicero ateitininkų 
Nuotr. Jono Kuprio 

ESTIJOJE 

PAS LATVIUS 

— Richard Massing, seniau
sias amžiumi estų karininkas 
išeivijoje, mirė Stockholme, 
sulaukęs 80 metų amžiaus. 1918 
—1920 m., Estijos laisvės kovų 
metu, jis buvo vyriausio karo 
vado generolo Jonan Laidone-
rio adjutantas. Vėliau visą lai
ką ėjo atsakingas pareigas Es
tijos generaliniame štabe, iki 
štabo viršininko imtinai 1939 

— Latvių šelpimo bendrovė m- vedė derybas su Sovietų ge-
Viktorijoje, Australijoje, kurios nerolu Mereškovu rusų karinių 
pirmininkas yra Fredas , nupir-1 bazių įvedimo reikalu ir ener-
ko už 80.000 dolerių 8 h a že Igingai joms priešinosi. Nežiū-

nytę Simono Dulksmo ir Regi- m ė g g k l y p ą g t a t y U n a m ą ^ ^ rint, kad estai nesutiko, rusai 
nos Minetaitės vyresniąją duktė 
rį- Vestuvinės apeigos įvyko Ma
ria Auxiliadora bažnyčioj. Ves
tuvinės vaišės buvo " N e m u n o " 
draugijos patalpose, dalyvavo a-

Marąuette Parko Lietuvių Namų savininkų draugijos sus rinkimo pre
zidiumas. Iš kairės: M. Stakėnas. S. Lukoševičius, A. ūselis, J. Jacine-
vį&us, & Andriukaitis, J. Skeivys, piro. J. Bacevičius ir J. Stonkus. 

Nuotr. U. Nagio 

pensininkams. Ši žemė y r a 35 savavališkai savo kariuomenę 
kilometrai nuo Melbourno mie-;! Estiją įvedė. 1939 m. lapkri-
s to centro. ( t ) . Į čio mėn. Massingas apleido Es-

r _ černoveėje. kažkur R u s i - ' " ^ - n Pasaulinio karo metu 
pie 200 kviestinių svečių. Jaunoji * > * W ° Sovietų girJduotų tarnavo Suomijos ir Vokietijos 
- Angelė Regina Dulktnytė y r . P**W mergaičių pirmenybių; k « ™ o ^ ^ Kanu p a s a g u s 
anglų kalbos mokytoja aukstes- varžybos krepšinių moterų ko- ^ e n o Švedijoje, kur ir mirė. 
nėse mokyklose, o Jaunasis — Jo- mandoms. "Baltijos karo lai- — Uelo Semmel Estų centri-
nas Karolis Y. P.F. bendrovės vyno trenerio J. Garkalnio va- nio komiteto pirmininkas Va-
statybininkas. Povestuvinei ke- dovybėje žaidžia "mūsų" res- karų Vokietijoje, atšventė savo 
lionei Jaunieji išvyko į Bariloche, publikos jaunos sportininkės", 50-ji gimtadienį. Sukaktuvi-
o po to gyvens Beriso mieste, r a šo Rygos laikraščiai. Ką "mū-

— Janinos ir Leono Marcinkevi- sų" respublikos jaunos mer-
cių vyresnysis sūnus Karolis. Ro- gaitės veikia Baltijos karo lai-
bertas išlaikė paskutinius egza- vyne?" — klausia "Latvijos" 
minus Patagonijo* univcnitgti.laikTairift karaapondimtu 

ninkas yra labai populiarus es
tų išeivijos tarpe — jį mėgsta 
senoji karta ir jaunimas. Nuo 
1954 metų j i s vadovauja Estų 
skautų organizacijai 

http://JL.UKl.VVa

