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Rimtas pavojus Amerikos

saugumui
Sovietai jau nesitenkina ginklais susilyginti, 

skuba Ameriką pralenkti

Wo$hingfonas. — ČIA direkto
rių^ George Bush sako, kad yra 
pagrindo dar labiau susirūpinti; 
sovietų intencijomis. Yra ženklų, 
rodančių, jog sovietai nesitenki
na. strateginiais ginklais tik iš
laikyk pusiausvyrą su Amerika, 
bet siekia ją pralenkti. “Tuos fak
tus, šiais metais pradėjom anali- 
zuoti su didesniu intensyvumu 
nd pernai. Reiškiniai kelia rūpės 
čio, bet apie juos plačiau kal- 
bėti, viešai dėstyti negaliu”.

£ Kalbėdamas per televiziją, 
Bush sakė, kad jis tiesiog apstul
bo, gavęs j rankas naujausius 
žvalgybos surinktus faktus apie 
sovietų karinius planus. Iš anks
to jis nori paneigti galimus įtari
nėjimus, jog taip šneka tik no-

rėdamas padaryti (takos būsima- j 
jam prezidentui Jimmy Garteriui,! 
jc politikai.

Kitas tos rūšies specialistas, 
gen.,George Keegan, nuo N. Me
tų išėjęs i atsargą, buvęs karo a- 
viacijos žvalgybos vadovas, sako, 
kaip sovietai ruošiasi karui. Jie: 
krauna didžiules maisto atsar
gas ir rengia milžinikas slėptuves 
nuo atominių puolimų. Po kelių 
metų jie bandys 10 ar 15 naujų 
balistinių raketų sistemą.

Amerika visai nepasiruošusi 
tuo pačiu atsilyginti rusams. Ji 
negalėtų sunaikinti sovietų pra
moninės galybės, atominių sandė
lių ir jų karo mašinos. Sovietai 
savo slėptuves stato giliai ir la
bai stiprias. Civiliams gyvento-

jams bunkeriai statomi visuose di
deliuose miestuose. Jų dydis kaip 

I futbolo aikštė. Visoms ginklų rū
šims, visiems štabams sudaryti 
štabai antrininkai. Atominių 
ginklų valdymo sistema nusitę
sia nuo Rytų Berlyno iki Vladi
vostoko. Stiprinama gynyba visų 
4,500' radaro stočių ir 10,000 pa
rengtų raketų. Keegano nuomo
ne, Sovietų Sąjunga yra pralen
kusi Ameriką karine galybe.

LIETUVOS KLAUSIMU SEMINARAS 
JAUNIMUI

Iš Vliko tarybos posėdžio

Daug žuvusių 
Kinijos riaušėse

Hong Kongas. — Kinija skel
bia, kad susitvarkė- su radikalų 
riaušėmis. Spėjama, jog žmonių 
aukų turėjo būti ir buvo nema
žai, gal net tūkstančiais. Nera
mumai apėmė 10 provincijų, jei 
ne daugiau. Vokiečių žinių agen
tūroj DPA žiniomis, vien Čekian- 
go provincijoje žuvusiu gali būti 
keli šimtai ar tūkstančiai. Pao- 
ting mieste, apie 100 mylių į pie
tus riūo Pekino, tvarka dar neat-

Rūdninkų girioje z Nuotr. K. Gimimo
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Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto tarybos posėdis (vy
to 1976 • gruodžio 18 Kultūros 
Židinyje, Brooklyne.

Buvo perskaitytas ir patvirtin
tas. paskutinio tatybos posėdžio 
protokolas, išklausytas tarybos 
pirmininko pranešimas; valdy
bos vicepirmininko pranešimas; 
aptartas VLIKo seimas; diskutuo
taslituanistinių kursų klausimas 
Vilniaus universitete.
* Tarybos pirm. Juozas Giedrai
tis, du mėnesius dalyvavęs val
dybos pasėdžiuose, pabrėžė, kad 
valdyba dažnai — kas savaitę 
arba kas dvi savaites - posėdžia
is; klausimai svarstomi išsa
miai ir sklandžiai. Taręs trumpą 
bdį, pirmininkas pakvietė valdy
boj vicepirm. Jurgį Valaitį pa
informuoti apie konkrečius val
dyboj atliktus darbus.

- J. Valaitis aiškino, kad pasta- 
raišiais dviem mėnesiais buvo 
ruošiamasi VLIKo seimui Wa- 
shingtone. Valdyba susitarė su 
Paliulio lietuvių jaunimo sąjun
ga dėl VLIKo ruošiamo jaunimo 
seminaro, kuriame bus nagrinėja
ma temą: Politika ir Lietuva, su- 
čdedanti iš šių dalių: 1. Laisvi- 
mmo institucijų apžvalga; 2. Lie
tuvos valstybingumo klausimo is
torija ir šio klausimo padėtis 
fiandien; 3. Laisvinimo uždavi
niai, viltys; ir galimybės; 4. Pa 
vergto ir laisvojo lietuvio jau
nuolio psichologiniai bruožai; 5. 
Jaunimo kelionių į Lietuvą ligšio- 
Ifoh balansas: a) lituanistiniai 
lunai; b) ekskursijos, pabuvoji
mai, vizitai. 6. Galimi jaunimo 
^daviniai veikloje prieš okupan- 
jj Seminaras įvyks 1977 vasario

New Yorke. Valdyba pa- 
fcdauja, kad VLIKą sudaran
tįjįOrganizacijos sponsoriuotų i 
jMlara bent po vieną jaunuo- 
” b kilo greičiau praneštų jo 

ir pavardę.
^nešėjas paminėjo, kad val- 

susitarusi su daktarantu 
•ytolu Dranga dėl informaci- 

apie Lietuvą anglų 
paruošimo sąlygų; kad 

Į***  Yorke leidžiami lietuvių ir 
•H® kalbomis Eltos biuleteniai

| statyta. Ten buvo mūšiai patys 
didžiausi. Radikalai susprogdino 

dabar spausdinami ir ekspedi- kejjs faį>rikus jr gatvėse buvo pa- 
juojami Pranciškonų spaustuvėje.; sistatę barikadas< Pekino šajti. 

VLIKui spaudžiant, dr. Domas! njai minj suėmimą Wang Sen. 
Jasaitis, senokai įsipareigojęs pa- _ho J|s buvęs vienu g didžiausių 
ruošti veikalą apie naciu geno- .feturių gaujos” įrankių Čekiang 
cidą ir apie žydų padėti Lietu- provinciio: 
voje, kreipėsi į visuomenę, ra-j _ _ • . .
gindamas žmones siųsti žinias ir raįj? buvo nį1.nl’
Kuiuainaj »*  į 1 i > > vi • *_•  X.*
dokumentus tuo klausimu. To- kad Ma° na?le C,anJ C,n8
kį pat kreipimąsi paskelbė ir VLI- 
Kas. Atsiliepdami i tai, žmonės 
pradėjo siųsti laiškus ir doku
mentus, liečiančius Lietuvos žy
dus, nacių genocidą ir žydų gel
bėjimo akciją. VLIKas prašo vi
sus, kad tik turi žinių , ar doku
mentų šiuo reikalu, neatidėlio
tinai siųsti juos VLIKui.

(Bus daugiau) »

Robert Bergland, busimasis žemės 
ūkio sekretorius

Ispanijos teroristų 
reikalavimai

Madridas. — Ispanijos valsty
bės tarybos pirmininko Antonio 
de Oriol grobikai pateikė naujų 
reikalavimų: belaisvis bus tol lai
komas, kol vyriausybė laikys su
imtus ir nepaleis 15 politinių ka
linių. Juos reikalauja išvežti i 
Alžiriją. Grobikai jau negrasina, 
kad Oriol bus nužudytas, kaip 
grasino anksčiau.

flirtavo su buvusiu gynybos mi- 
nisteriu Lin Piao. Piao bandęs 
nužudyti Mao, bet išaiškėjus jo 
kėtinimams, bėgo į Sovietų Są
jungą ir paslaptingomis aplinky
bėmis nukrito jo lėktuvas. Ciang 
paskui viską dariusi, kad sukeltų 
kariuomenėj chaosą.

Nafta pasieks 
Golfo srovę

Bostonas. — Paskendusio tank 
laivio Argo Merchant nafta ryt 
ar poryt pateks į Golfo srovę. “Ta
da problema bus ne mūsų, bet 
jų”, sako Pakraščių apsaugos tar
nybos vyrai.

Naftos plotas Atlante nusitiesę 
215 mylių ilgio, vifetomns iki 100 
mylių pločio, ir jį vėjai stumia į 
šiltą srovę. Kai į ją pateks, bus 
nešama į šiaurės Rytus. Golfo 
srovė toliau skiriasi į dvi šakas, ir 
nafta gali pasiekti Islandijos ar 
Britanijos žemynus.

Naftos monopolis 
braška

Young sukritikavo 
Moynihanų

New Yorkas. — Carterio pa
skirtasis ambasadorius Jungti
nėms Tautoms kongresmanas 
Andrew Young sukritikavo buvu
sį ambasadorių Danielių Moyni- 
haną, dabar New Yorko senato
rių. Jo nuomone, nesvarbu kaip1 
kam atrodo valstybės vadas, bet 
jei jis yra valstybės galva, taip ko
mentuoti ir vadinti, kaip vadino 
Moyniham, negalima. “Kai Moy- 
nihan suniekino Ugandos Idi A- 
miną tuo pačiu suniekino ir visą 
Afrikos kontinento vadovybę”.

Moynihan Aminą buvo pava
dinęs tikruoju vardu — “rasis
tas žmogžudys”. Young sako, 
kad tada Moynihan buvo per to
li nuėjęs, nors ir jis pats, Young, 
neprtaria Amino politikai. Kai jis 
bus patvirtintas toms pareigoms, 
bus savarankiškas, nebus vien 
Washingtono papūga. Jo politi
ka bus agresyvesnė Piętų Afrikos 
atžvilgiu, jis nepakęs kad mažu
ma dominuotų daugumai.

Dar šį mėnesį Senatas balsuos 
Youngo patvirtinimą, balsuos ir 
naujasis senatorius Moynihan.

Britai saugoja 
200 mylių zonų

Londonas. — Į ūkinę zoną, 
200 mylių aplink Britaniją, bri
tai pasiuntė 20 karo laivų. Lai
vai saugos, kad Bendrosios rin
kos paskelbtoj 200 mylių zonoj 
svetimi žvejai riežvejotų. Britai 
savo vandenyse ribotą -kiekį pa
gauti žuvų kai kurioms šalims 
tris mėnesius dar leis.

Jąkarta. — OPEC - naftos ša
lių monopolis braška toliau. In
donezija nežada elgtis taip, kaip 
kitos 11 šalių, ir savo naftą pa
brangins mažiau nei kiti, ne 10 
procentų. Londono žiniomis, In
donezijos kaina bus aukštesnė 
tik 6 proc. Dar tikimasi, kad ir 
Irakas nepakels 10 įprocentų.

Chicaga. — 1976 metai Chi- 
cagoje buvo šaltesni nei nor
maliai, trūksta 411 laipsnių. Ne
žiūrint, kad per tris vasaros mė- 
mėnesius Šilumos susidarė 300 
laipsnių virš normos, bet ruduo 
ir žiemos pradžia vidutiniškai 

Į buvo 700 laipsnių žemiau nor- 
|mh

Puerto Rico 
pati apsispręs

San Juan. — Puerto Rico gu
bernatorius Homero Barcelor, pa
reigas perėmęs pirmą dieną po 
Naujųjų Metų, minėjo, kad,gal 
būt, reikės pravesti plebiscitą, at
siklausti gyventojų, ar jie nori 
pasidaryti' Amerikos 51-ja valsti
ja, kaip siūlė prezidentas -Fordas.

Panašiai apie Puertor*Ricd  sakė 
ir Jimmy Carteris. Jo nuomone, 

1 reikia pirma išgirsti pačių porto-, 
rikiečių nuomonę, jų norą ar ne- 

I norą susijungti su Ameriką, o tik 
paskui svarstyti priimti ar ne. 

į Fordo pasiūlymas buvo per anks- 
, ti padarytas. Yra žinomas porto- 
■ rikiečių! nusistatymas pasilikti A- 
| merikos sąjungoje, būti common- 
wealth nariu.

Į R. Berlynu 
reikes vizų

Berlynas. — Nuo Naujųjų Me
tų apsunkinamas užsieniečių, ne 
Vakarų Berlyno piliečių, Janky-1 
masis Rytų Berlyne. Reikės gau-i 
ti vizą ir sumokėti.- Pasilikti kitoj 
pusėj sienos bus 'galima tik iki 
tos dienos vidurnakčio. Anksčiau 
už vizą nereikėjo1 mokėti ir pasi
likti buvo galima 24 valandas.

Beirutas. — Libano vyriausybė 
įvedė spaudos cenzūrą. Libanas 
iki šiol buvo vienintelė arabų ša
lis, turėjusi pačią didžiausią 
spaudos laisvę. Redaktoriams 
numatytos didelės bausmės už 
spausdinimą medžiagos, kuriai 
nepritaria viešojo saugumo į- 

staigos.

Portugalija gaus 
300 miL dolerių

Lisabona. — Portugalija iš-A- 
merikos paskubintai gaus' 300 
mil. dolerių paskolą. Pinigai la
bai reikalingi portugalų ekono
mijai atstatyti ir socialistų .vy
riausybei padėti išplėsti. produk
ciją.

Washingtonas. — Kongresi
niai vadai pasakė, ką Carteris 
žada daryti: suorganizuos vie
šuosius darbus, .tam reikalui pa
skirdamas 4 bil. dolerių.

Nauji standartai 
naftai gabenti

Washingtonas. — Transporta- 
cijos sekretorius William Col- 
man sako, kad Amerika bus pri
versta vienašališkai, pati viena 
nustatyti tanklaivių stantartus, 
griežtesnius negu reikalauja tarp 
tautiniai nuostatai. Kitaip neį
manoma išvengti vis dažnesnių 
tanklaivių skendimų ir vandenų 
užteršimų nafta.

Paul Hąll, ■ tarptautinės jūri
ninkų unijos prezidentas, rašy
tame rašte Senato Komercijos 
komitetui prašo pagrindinai .per
svarstyti naftos, transportacijos 
sistemą. Hali sako, kad 96 pro
centai atgabenamos naftos atei
na ne amerikietiškais tanklai
viais. Daug jų,, priklauso Ameri
kos kompanijoms, bet kompani
jos, nenorėdamos mokėti mokes
čių, neduoti: uždirbti Amerikos 
darbininkams ir neprišitaiky- 
damos prie šio krašto stantartų, 
■laivus registruoja užsieniuose, 
daugiausia Liberijoj arba - Pana
moj.

Roma. — Penki Italijos parla
mento kairiųjų, partijų nariai ne
patenkinti, kad Romos mieste y- 
ra daug pastatų, bažnyčių, ku
rie faktiškai, priklauso tiesioginiai 
Vatikanui. Jų manymu, Vatika? 
nas negali atlikinėti jokių opera
cijų už savo valstybės ribų.

Bangkokas, — Tajo sosto įpėdi
nis Vajiralongkom, 24 .metų, va
kar vedė savo pusseserę Somasa- 
walee, 19 metų,, su dicįętenifr iš
kilmėmis, pagal visus- atstrologų 
nurodymus ir apskaičiuotą lai
mingiausią minutę, 10 vaL 

39 min.

LIŪDNA LATVIŲ KUNIGO ISTORIJA
Po 16 metų Sibiro jokio darbo/tik pensija

— 9 rubliai metams

Rygos-pajūrio restonmaa

Chicaga., — Labai naudinga 
mums, amerikiečiams, laikas 
nuo laiko priminti gyvenimą po 
totalitariniu režimu, sako Jack 
Mabley ‘‘Chicago Tribūne” skil
tyse ir papasakoja/-kaip čikagiš- 
kiai latviai rūpinasi gauti leidi
mą iš. Latvijos atsikviesti evange
likų— .liuteronų kunigą Maksi
milijoną Grivanį, 75 metų senu
ką. 7

Grivans 1944 iš Latvijos ne
bėgo, į Švediją iš Ventpilės pa
bėgo tik jo žmona ir du sūnūs. 
Gal tai ir buvo priežastimi, kad 
1948 jis buvo nuteistas 10 metų 

; ir išsiųstas į Sibirą; Po 8 metų 
jis grįžo, bet ir vėl buvo nuteis
tas ir išsiųstas 8 metams. Baigęs 

.kančios kelią, grįžo, tik pasto
riaus pareigų eiti bolševikai jam 
neleido. Nedavė iš viso jokio dar
bo. Lyg pasityčiojimui, jam pra
dėta mokėti “pensija” —9 rub
liai metams! Jį išlaiko jo buvę 
parapiečiai.

Chicagos latvių liuteronų ku
nigas Vilis Varsbergs apie Gri
vanį papasakojo laikraščiui dau
giau. Latyiai primena Maskvai 
Helsinkio aktą, pažadą nekliudy
ti emigruoti, bet visiems žinoma, 
kad rusai susitarimo nesilaiko. 
Gal pastorių išleistų tik sukėlus 
labai didelį triukšmą. Neišlei
džia, svarbiausia, kad jrs, būda
mas-laisvėje, nepradėtų daug kal
bėti ir neatskleistų okupantų dar
bų. Ne visi, kurie iš tenai atvyks
ta, kalba, bijodami pakenkti liku
siems giminėms, bet nėra pagrin
do tylėti Grivaniui, jis ten neturi 
artimųjų.

Galima siųsti Grivaniui laiš
kus, bet laiškai jo dažniausiai

nepasiekia. Tik tiek gerai, kad 
apie tai sužino KGB, jog yra kas 
juo rūpinasi. Irgi stebėtina, kad 
daug turistų iš čia, gavę vizą, ap
lankę savo kraštą, grįžę pasida
ro labai labai tylūs, nieko nenori 
kalbėti. Daugiausia bijodami, 
kad nebūtų' represijų ten e- 
santiems giminėms.

Sovietai_ giriasi, kad pas juos 
nėra bedarbių, pasakoja Vars
bergs, bet žmonės, sykį pavaryti 
iš darbo, jokio darbo negali gau
ti ir pasidaro kam nors našta, o 
jų vaikai nepateks į universite
tus.

Muitus į Latviją pakėlė 135 pro
centus. Net tokiems siuntiniams, 
kaip vaistų. Medicina, tenai gi
riamasi, nekainuoja, bet vaistų, 
kad ir paprasčiausių, nėra. Yra, 
ir labai paplitęs tik kyšininkavi*  
mas. Kitaip negyvensi iš savo 
uždarbio..

Kunigas Grivans yra labai Ta
rnus, švelnus žmogus. Jis ir ik! 
šiol nežino, dėl ko du kartus bu
vo išsiųstas į Sibirą. Beveik visi 
latvių pastoriai į Sibirą buvo iš
siųsti nore vieną kartą, cituoja 
Varsbergo žodžius 'Tribūne”.

KALENDORIUS

Sausio 4: Eugenijus, Oringa, 
Arimantas, Ardenė.

Sausio 5; Telesforas, Emilija, 
Vytautas, Gedutė.

Saulė teka 7:18, leidžias 4:3L

ORAS

Apsiniaukus, Šilčiau, apie 30 
laipsnių.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS. M. D. 
KELIAS | SVEIKATA 1601 Weet GarCeM BlwL, Ghicaao, IL 60686

ŠEIMA-GĖRIO IR BLOGIO ŠALTINIS
Šventosios šeimos . pavyz- 
džiH pajėgia sekti tik nor
malus Šeimos nariai.

Gyvenimo tiesa

Šventosios šeimos Šventei ne
samai (XII. 26) pfaėjus, prisimifi- 
tina mūsų visų senuos narių 
pareigos šau, šeimos nariams ir 
aplinkiniams. Mūsuose reiškiasi 
įvairūs trukumai. Sunkiausi ne
gerumai slegia mus dvasinėj — 
asmenybės nesklandumų srityje. 
Štai profesionalas spaudoje linki 
visiems geros valios lietuviams 
taikos, ramybės, gero elgesio... 
Tikrumoje tai didelis nesusipra
timas. Mat, geravalis yra taikos 
nešėjas šeimoje ir aplinkoje. To
kiam nereikia linkėti geravališ- 
taimo ~ jis jį jau turi. Už tai 
mums reikia susirūpinti bloga va
liais — jie, ir tik jie ardo mūsų 
gyvenimą-. Jei būtų minėto priP 
fesionalo linkėjimai visiems blo- 
gavaliams Skilti ==• viskas būtų 
tvarkoje. Tik trūktų darbų, 
skatinančių ’blogavalius ’gėržv^- 
lėti. Iki Šiol prefesionalams it H- 
tiems mūsiškiams neatsakingai 
kalbant ir dirbant, mes nepajėgia
me bent kiek priartėti prie taikos 
savo tarpe.

Kitas neišmanymas reiškiasi 
mūsų maldosfe: mės prašome 
Tvėrėją išrauti iš mūsų širdžių 
neapykantą. Bet tai būtų savo 
pareigų ūžkrovimaš kitam, šį 
kartą Tvėfejtii. Tai pataikavimas 
nu asmen ėjimui. Šitaip besiel
giant, žmonės migdomi nėveiklu- 
muL Matį blogavališkumas — jo 
viena apraiškų, yra neapykan
ta, šalia tuzine kitų blogybių/ 
dar žmogumi netapusiojo širdy
je pasireiškiančių. Neapykantos 
pakeitimas meile .yra tas pats žmo
gaus bloga valio virtimas gerava
liu. Kitaip sakant, dar tikru žmo-] 
gum netapęs neapkenčia artimo, 
o mylėti artimą kaip pats save 
pajėgia tik asmenybe šuhormalė^ 
jęs asmuo. Tad ir reikia pradėti, 
blogybę šalinti iš šaknų: reikia 
sava elgsena rengti aplinką, ku
rioje pajėgs žmogus išaugti gera
valiu. Kito kelio nėra mano, tams-1 
tos ir kiekvieno kito sužmoniškė- 
jimui, Šiuo kariu neapykantos 
atsikratymui. Reikia šeimoje vai
ką taip auginti, kad jame nelik
tų jokio tarpo neapykantai įsis
kverbti. If Viši — ne vien tėvai — 
turime tvarkytis visų pirma pa-i 
tys. Tada tik mūšų vaikai bus j 
tvarkingi — jie artimą mylės.

Viso pasaulio nepagydysim

Visi sutartinai padėkime savo 
elgesiu mūsų šeimoms gelbėti! 
savo vaikus nuo menkavertišku-1 
mo. Talkinkime jėunlėmš lietu-1' 
viams išaugti asmenybe susitvar
kiusiais žmonėmis. Visų tauty
bių — tikybų — rasių šeimos 
privalo pajėgti vieną svarbiausią 
darbą atlikti: nuteikti vaikui ge
raširdiškumo. Neužtenka vaikiu

vih viskuo perdaug užsiėmimu 
vieno iš tėvų.— tik nė vaikų as
menybės ūgdvmu. Tada Vaikės 
nesijaučia saugus, ramus ir hė- 
pajėgia sdvo jait^ttikimų teigia
mą linkinė vėsti. Už tai visi flft- 
bar stenkimės suteikti vaikams 
saugią*  jų jėgas gaivinančią .Šėi- 
moje aplinką. Suaugusiojo globo
jami vaikai šeimoje, darželyje, 
mokykloje žaisdami lavina vaiz
duotę, pratinasi taikiai sugyven
ti -r— žaisti su draugais, mėgina 
save visapusiškai išreikšti netruk
dydami kitiems. Tokiu būdu jie 
apturi laisvė drausmėje. Tai ir 
yra. svarbiausias gėris, kuri suau
gusieji gali suteikti savam prie
augliui. Be laisvės drausmėje nėra 
geravalio žmogaus ant žemės. 
Nevykusiai vaiką užauginęs, nė- 
išprašyši jam geravališkumo nė 
iš vieno virš zęmėsj ant -žemės ir. 
po žeme esančio.

Nusiminimas — nuodai vaikui, 
kaip ir suaugusiajam

Nežmoniškas elgesys randasi i 
ne vien dėl netinkamo auklėji
mo. Nūšiiriinimo liga, atpa
žinta pas vaiką, pasireiškia blo- 
gavališkumu, įvairiopų liguistu
mu, iškrypimu lyties srityje, ne- 
simokymu ir fiūsik^lštamūmu bei 
narkomanija.

Vaikai nusiminimu (depresija) 
serga beveik taip dažnai, kaip ir 
suaugusieji.' Net pusės metų vai
kai gali depresija sunegaluoti. 
Dažnai depresija pas vaikus pra
žiūrima, neš piktinamasi vaiko 
neklusnumu, netvarkingu elge
siu —.visai nesirūpinant šalini-, 
mu pagrindinės priežasties, sukė- 
Įusios vaike depresiją ir jos pasė
koje vaiko netikusį elgesį. Dar iš- 
dalies .sunkų pažinti nusiminimo 
ligą pas vaikus todėl, kad ji nė- 
pasirėiškia taip būdingai kaip 
pas suaugusius. Pastarieji nusi
minimo apimti iina skųstis nemi
gą, nenoru valgyti, svėrių meti
mu (kartais pef didėliu apetitu), 
mieguistumu dienos metu, iiėsi- 
domėjirnu, lyties reikalų netvar
kingumu ir net savižudybe. Vis 
tai suaugusiojo nusiminėlio per
gyvenimai savo viduje. Gi, nusi- 
minėlis vaikas, netekęs tėvų ar 
ko vertingo jam nustojęs, nusimi
nimą išreiškia išoriniai: jis ap-' 
linkai ima daug vargo suteikti — 
ima neleistinai elgtis. Jo nusimi
nimas gali reikštis perdideliu jud
rumu, nesekme mokslą įgavimu 
kcdtitts nors kūno .‘ligos, nepaken- 
čiamumu, nesu gyvenimu su tia-- 
miškiais — broliais — seserimis,1 
visuomenei kenksmingais elgė- 
siaiš if nerviškais priepuoliais.

■Vaikai nusiminėliai savitai ša-’ 
Vd depresiją pergyvena, todėl, kad 
jti asmenybė dūr vystosi, palygi
nus su jau nusistovėjusia asmeny
be suaugusiųjų. Nebūdami as
menybė sugrendę, vaikai, netekę 
tėvų, savą 'nusiminimą išreiškia 
išoriniais nenormalumais.

tėvų teikiamo geriausio maisto, 
drabužių, patalų. Neužtenka mo
kykloje vaikui turėti gerą moky
toją mokslo reikaluose. Tokie tė
vai ir mokytojai nebūtinai bus ir 
geri vaiko asmenybės ugdytojai. 
Vien prisilaikymas taisyklių ir 
'drausmės dar ne viskas valką ug
dant geravaliu. Reikia pagal kiek
vieno vaiko prigimtį imti jo as 
mėnybę ugdyti iki subręstant jam 
j geravalį. Tiek religingi, tiek ki
tokie vyresni dažnai nepajėgia su
prasti svarbiausio savo uždavinio: . . .. . - ,
sukūrimo pilnos meilės ir Slimos* 0^ T* 85 nBaJaP?Me,sti ™ks 
aplinkos sevo t^anSam K ^pradeda spardyti savo dreu^
augliui. Be tokfos aplinkos i gera-* 1?- Susekta,^kad tokio jo elgesio 
vafėjittią ne-žengia nė vienas pn&aiUs buvo jo tėvo

9 mirtis. Jis negalėjo savo skausmo , 
pasidalinti nė su Vienu artimu 

medUcihiŠ- asmeniu. Jo motina buvo per

Meilė geriausios vaistas

Vaikąs nusimena ko nors bran
gaus netekęs. Tai gali būti hėte- 
kimas sveikatos (staiga susirgus), 
netekimas tėvų ar vieno iš jų 
(mirtis, skyrybos), netekimas my
linčio jį žmogaus meilės. Skaus
mas vaikui esti taip didelis, kad 
jis jo nepajėgia pakelti. Tada jis 
metasi į nevišuomenišką elgesį, į 
svaigaliiš, rūkalus, narkotikus.

Stai pavyzdžiai. ‘Devynmetis,' 
iki šiol tvarkingas elgesiuose ir

vienos pėdos.

ŠlogaVallškumaš, .
kai tariant, asmenybe nesubren- daug užsiėmusi ir pati kentėjo 
dimas pasireiškia tėvų nerupos-virgus, mirus jos vyrui. Dar 16~ 
tingumu vaikais, perskyromis te-biaū tą ’/žiką liūdino nušitėiki-

mas, kad jis esąs kaltas dėl tėvo 
mirties — jis tėvo neklausė trum
pai prieš mirtį. Vaikas nusiteikė, 
kad tėvas jį paliko dėl to, kad jis 
buvo neklaužada.

Panašiai nusimena ir \yresnie- 
iji, ypač žmonos. Jos ne retai ge
riausius savo vyrus įvairiopai nie
kina. O kai pastarieji jas visam] 
laikui apleidžia, tada todtefrofe 
•našl'ėfe plaukus nuo galvos rauna- 
si gailėdamos, kam jos buvo są- 

| Vfeffis tiėžmOiiiškos.

fšsffcifbėknūsiminimas 
palengvės

Netekus ko ndrš vaikui Tr,oįi 
to jbra HSttet; reikia šii jtiti išši: 
klibėtiliūdesį ir ridini 
Rusiminimą išorėn iškelti. Ne
taikia rlikd perdėtai apšaūgdti 
nti'd nusittiiniifi'di Rifo realybės.

Ntisimitiimaš yfa užkrėČiamaš. 
Eiūdint tiėjilm iš likusių tėvų; 
reikia lėišti kartu liūdėti vdikams. 
Taip pat viikšs ima pratintis prie 
gyvenimo if pats imas pajėgti 
tvarkytis sti įskaudintais jauš- 
<ffiąiš.

Vaikai, kartais panašiai kaip 
ir suaugusieji, dėl riusiminimp 
ima negaluoti .kūno ligomis: gai 
vos skausmais, vidurių gėla. Tie 
hypoctiondriŠid negerumai gali 
būti šūkelti paslėpto nusiminimo.

ĮdOm'u, kati lyriniais susekta, 
jog husimįhimas gali viską nu
marinti. Nuo pusės iki pusantrų 
mėtų amžiaus vaikas netekęs ar 
atskirtas bent ketvirčiui mėtų 
nuo motinos darosi apatiškas, ne^ 
judrus, meta svorį if ima reikia
mai nevalgyti. Ngt jokios kūno, 
ligos neturėdamas toks kūdikis 
darosi neatsparus uždegimams.

Tokie negalį gerai augti vaikai 
pagydomi suteikus jiems motinos 
pakaitalą: ėmus juos tikrai mylė
ti, glamonėti, širdingai su jais 
apšėiti. Jei tokia: globa Jiems ne- 
siifeikiama -r atsilidea jų proti
nis — jaūsfniniš vystymasis, ži
nomi atsitikimai, .kąd be minė
jos pagalbos tdkie vaikai mir^tsu

JaumioTto nusiminimas 
pradžia blogo jo ^igėsbo '■

Jaunuoliai 13 ~ 1$ mėtų am
žiaus gali staigiu nusiminimu sur’ 
negaluoti. Maų tame laikotarpy
je' jų nuotaikos labai svyruoja. 
■Suaugusieji jų tokį nušimiriimą 
dažnai pražiūri —- jaunuolio 
“kvailiojimu” palaiko. .Kiti su-; 
augusieji tokius stiprius jaunuolio 
jausmų pakitimus (nusiminime 
nesidomėjim'ą) laiko normaliu da
lyku — už. tai jų nusiminimas 
nebūna reikiamai , tvarkomas. 
Taip ir pražiūrima sunki- nusi
minimo liga pas jaunuolius tol, 
kol tikras blogis atsirandą — kol 
jaunuolis ima mėginti nusižudy
ti iš nusiminimo. Minėto am
žiaus jaunuolių tarpe mėginimas 
nusižudyti yra labai dažnas: 400. 
000 jaunuolių šiame ikrašte kas 
metai mėgina žudytis, jų keturi 
tūkstančiai nusižudo'. Nežiūrint 
tokios nelaimės, tėvai vis iki da-. 
bar jaučia, kad nėra kd rūpmtis 
jaunuoliui nūšimėnariti

Jaunuolio vargai

jauni žmonės prisipažįsta, kad 
jų vargai yra dar net didesni, už; 
suaugusiųjų; Jauniems žmo-1 
nėms nėmalonumai pasitaiko pir
mą kartą ir jie nežino kaip elg
tis tokiais atvejais.

Jei jaunuolis yra nešujArettdęs: 
asmenybe Savo amžiui, jo nusi
minimas pasireikš panašiai kaip 
pas vaiką: kūno nusiskundimais 
bei netikusia elgsena. Asmenybe 
subrendusiam jaunuoliui nusimi
nimas pasireiškia taip, kaip su-i 
augusiam: miego sutrikimu, nesi-: 
domėjimu, nusižudyti nusiteiki-! 
imi if kitais jau pirmiau minė
tais riegertitoafc.

Nusiminimui priežastis gali bū
ti asiheriybė nesubrendęs: ifcėn- ' 
kavėrfiskumo jausmas, lygintoi- 
tis su draugais; jausmas, kad tė
vai nemyli, pereinamasis laiko
tarpis iš jaunuolio į suaugusiojo 
gyvenimą, vienuma, savigarbos 
stoka, jaučiant, kad nepajėgi at
likti užduoto darbo mokykloje ar 
darbovietėje, nėpakelimaa nuola
tinių barnių su tėvai*..

Jaunuoli nusiminimas gali ves
ti prie iškrypimo lytiniuose fėtiia-

AlvUdo ąūrųęstcmę .KįiČipsė Lietuvių sodyboje, Chicagoje, dalyvių .nuo- 
taikas giedrino Kalėdų eglutė. Ją puošia Anelė Kirvaityte

Nuotr. M. Napo
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Palto ffialdaa mafinant, patavitavEmai už pceanmo^

mtaa oeaiunCianii. Ant DRAUGO prie toetmeno skaitytojo adresą 
gavus tl jo mokeatj. atžymima. Iki kada akaitytojas yra. u£sk 
mokėjos _____ __ i-"-*  *

DRAUGO prenumerata mokama iž anksto

Chicago, Čook apskr. 
ir Kanadoje

J^-V'
Užsienyje
Savaitinis A

metams . 6 mėn. ą mėlt

$3060 $17.00 $12.00^
28.00 16:00 ii.oa «
31.00 19.00 13X0Vį
20.00 13.00

lūose, prie naudojimo svaigalų 
bei fikrkotikų. Tokie jaunuoliai 
reikalingi gydytojo pagalbos,] 
ypač tada, kai tėvai nepajėgia 
jiems suteikti sąūgumo^ Ir jiems 
reikalingos pagalbos. Gydytojas 
padės jaūnųoliuį -šųorganižuoti 

i saVaš jėgas if gabumus išsiiiėri- 
mui iš jo depresijos!

Štai jaunuolis kuhu labai atle
tiškai sudėtas rūko įto du pokė- 

[li'U cigarečių paroje, svaiginasi 
i alum ir degtinė. Nesidomi nie
kuo: po menkai apmokamo .dar
bo su draugais girtauja, menkai 
valgo ir dabar ima skųstis skaus
mais viduriuose. Tokiam reikia 
greitos mediciniškos pagalbos. To
lau mūsų -tarpe daug randasi, i 
Mes apie juos kalbame, bet nieko 
teigiamo jiefns -nedarome. 'Taip 
neturėtu būti. Reikia vįsiemš bur
tis tikram .darbui: pagalbai mū
šų šeimoms, vaikams ir tėvams. 
Visų sutartinis darbas čia būti
nas.

Išvada. Ndlei^ęimė Energijos 
menkos vertės Safbaihs ;Griebld- 
mės tiŽ mūtoš švarbiaušio darbo-: 
už jauiio Jiėtųrid ^gelbėjimo nuo 
tikros pražūtieš. Naujuose Metuo
se. už tokios veiklos- imtis yra visų;

mūsų svarbiausia pareiga.

Posiskarti/ii. Frahčinė Klags-‘ 
bruri: Too Yoųng To eiD, Hougb- 
ton Miffitin.

TYRO ORO REIKŠMĖ 
ŽMOGUI

Gfupę JAV mokslininkų nu
statė, kad mirties atvejų, ku
riuos sukeldavo širdies ir plau
kių ligos, San Frahcisko apy-( 
linkėję, sumažėjimas šųšijsęš šu' 
energijos krize. Esą. sumažė
jus benzino, pastebimai suma
žėjo ir automobilių miesto gat
vėse ir kdiuose.

Per tris pirmuosius 1974 me
tų mėnesius, kai San Francisko 
benzino buvo parduota 10%! 
mažiau, mirtingumas, lyginant 
su tuo pačių periodu ankstes
niais ketveriais metais, suma
žėjo 13,4 procento.

O Kalifornijos universiteto 
Berkelyje daktaras Sfefansas 
Braunas, tyrinėjantis sveikatos 
apsaugos problemas,, teigia, kad 
šis reiškinys turi tiesiąginĮo ry- 
šio su oro užteršimu, išmetamo-' 
siomis dujomis. jm

Alvudo Kūčių metu Lietuvio sodyboje. Sėdi (iš k.): Sofija Oželiemė, 
Aldona Rimienė, italų kilmės svečias, kun. J. Venckus, S J, "“Tėviškės” 
parapijos klebonas kun. A. Trakis. Nuotr. JA Nagio

ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO
MIRTIES SUKAKČIAI PAMINĖTI

MIŠIOS IR KONCERTAS

PROGRAMĄ ATLIEKA

ČIURLIONIO LIETUVIŲ TAUTINIO MENO ANSAMBLIS

KONCERTAS — Marijos aukštesniosios mokyklos salėje, 
6727 Š. California Av., Chicago, BĮ. 60629 
1977 ip« sausio 22 d. 7:00 vai. vakare.

Bilietus plėšome įsigyti Marginiuose: 
2511 W. 69 St., Chicago, M 60629

MIŠIOS —- Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke, 

sausio 23 d. 1:30 vai. p. p.

BODY WŪRK

2837 W. 47th Stn tol. 523-1248 
CNMgo, llllnota 60632

00LLIS10N EKFEBTS
1. STANEVIČIUS

TMBsmtealami — Dažymu — Motoro 
* Karoeerijoo (Body) Ir Spanų dartM 

XFender) Pllnao Patala^nas
GAS FOR USS

E
3 I• Kedaacija dirba amteli tau 

8:30 —. 4:30. iežtadienials

• Administracija dlzte -taub 
fien nuo &30 Ud «30, Ūžta- j 
dieniais nuo &30 Iki 12UXL j

TeL PR 8-3229

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLfiS LIGO S
2008 Węst 68rd ^treeį

Valandos pagal

DR- G- BALUKAS
Akušerija ir motery Ugoa 
GlnekoioginK Cblrurgija 

6449 So, flPula^M EKoad (Gratvford: 
tfedical BoUding). TM. LU 5-6446
Priima ligonius panai atultarimą 

Jei neatsiliepia, .skambinti 874^8004

įstaigos ir buto teL 652-1381
DR. FERD. VYT. KAUNĄS

BE2WROJI JMEDIOęNA-'
M97 8. 49th Court, Cicero 

Kasdien 10-42 te 4*7  ~ <
ISskyrus treč. 4r šešti

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4139
DIIK KISIELIUS \

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1448 So. 50th Ave^ Cioeri)

Kasdien 1-1 vaL Ir 6-8 vaL vafc.
,. .Atekyrua . trečiadienius ■ < 

sefetadienials lž iki 4 vaL popiet

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ- IR VIDAUS LIGOS 

&farquette Medical Center 
8132 So. Redzle Avenuę 

Vėl: plrmad., antrad. Ir ketvMad 
6 Iki 7:80 vai vakaro.

Seštad. nuo 1 Iki ‘ 8 vai. 
Pagal susitarimą 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezid. teL WAlbrook 5-3048

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 383*2238  
DR. PĖTER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Stret

Vai pirm, ketv; 1 Iki 8 v. popiet 
Antrad., penktad. 1-5, treč. Ir lėmad 
tik susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą per8mB
DR. EDMUND E. CIARA -į

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street 

TteL — GR*  6-2400
VaL: pagal susitarimą: plrmad. Ir 

ketv. 1-T Ir 7-9; antrad. ir penkt 
10r4: Sefita. 10-3 vai

Ofe. teL 78S-4477; Rež. 246-2889

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURG9 

BpedalybC — Nervą ir 
Emocines ligos 

0RAWFOlU> MBniOAL .BUIDDING 
6449 So. PulaaU Road 

Valandos pagal susltariinią

Rezid. teL — GI 8-6878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

4132 So. Kedzie Avė. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 2-0001. 

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTO JAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos

8907 Weet lOSrd Street

Ofiso teL — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVIDIUS 
j O K B A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad.. ketvirta/}, fr penkt
nuo 13 iki 2 vai fr nuo 5 Aki 8 ved 
/ak. BeStad. nuo 1 Ud 4 vaL

O& PO 7-6000. Rez. GA 8-727*

DR. A. JENKINS
GYDYTO JAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Steeot
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUDAS
DERMATOLOGUA ~

CH^URGUA
5214 No. Westera Avenue 
1002 No. Westem Avenue 
Tai. atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605

TOL REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTDK
(Lietuvis gydytojas) 

8925 West 59th Street 
VaL: plrmad.. antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir.;.6-8 
vai. vak. Treč. ir Seštad. uždaryta

DR. IRENA KURAS 1
GYDYTOJA IR CHIRURGU 
KŪDIKIŲ IB VAIKŲ L1CK76 

. SPECIAU&TC 
MĖDICAIi BVELDTNG 

filio įBouth Western Avenue.
Valandos: Kasdien nūo TO vaL ryte 

. Aki 1 vai. popiet 
Ofiso teL HE 7-1168; rezid. 230-2918

dfa. JBB 4-lMR; Rez. PR 6-8801
DR. J. MEŠKAUSKAS J

GYDYTOJAS IR CHntURGAŠl 
Specialybė vidaus ligos 
2451 West 71st Street ® 

(71-os ir OampbeU Are. kampos) 
VaL: plrmad., antrad., ketvirtai; ir 
penktad. t Ha 7 v. p. p. Tik sutfterar

OŽ*TIOAL  MiuDlS 
VTOLĖTA KAROSAITft 

7051 So. Waahtenaw. TeL 778-6^68 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoją 

receptus. Į
Didelis akinių r6mą pagirinirtmsL 

Vai.: pirm., antr., penkt.. 10-6:10. 
Ketv. 1-8 V. vak. Bešt 10-4 v. » 

TrečladlenisilB uždaryta.

Telef. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ IAGOŠ — GHIKURGldĄb 

onsai: m
111 NO. WABASH AVĖ. 

4200 NO. UENTRAL AVV 
Valandos pagal susitarimą, ®

DR. FRANK PLEeKAS "
OPTOMETRISTAS 

(Kalba lietuviškai)
8618 W. 71st St. — TeL 787^9 

Tikrina alds. Pritaiko akintas w' 
“Oontact lensesv

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treH

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR

PROSTATO CHIRŪRGŽjA ' 
2656 W. 68rd Street 

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

Ofiso teL 778-2880, rea. 44M5»

DR. J. J. SIMONAITIS ^
GYDYTOJAS

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofise teisi. BE 5-4410

Rezldenc<Jos telef. GB A
Vai.: plrmad.. antrad., ketvirtai tr 

penktad nuo 1 iki I vai. popM*

oooooooooooooooooooooooooc 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE 

tos jto plačiausiai okaitomas Ite 

uvtų dlenražtis GI okelbimtj tat

«oo irtniėms RoltouocNi

Ofiso teL HE 4-1113, namą Gi 8-6186
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Nuolatiniai pasigyrimai. r

FAKTAI IR SKAIČIAI
NUEITI ŽINGSNIAI EGZILEJ

Naujųjų Metų Sąvartoje komu- kančių yra du kontrolieriai, šiuo 
nistinė Maskvos propaganda nuo metu Amerikoje žemės ūkyje be- 

J. i j. minėjimo pradėtą dirba tik 4 proc. žmonių, o Sov. 
Rusijoj’ beveik 10 kartų daugiau. 

Amerikos žurnalas “U.S. News 
and World Report” 1975 m. rug
sėjo 9 laidoj, aprašo viena ame
rikiečių ekskursiją, besilankiusią 
Sov. Sąjungoj. Tos ekskursijos 
dalyvis amerikietis farmeris pa
reiškė: “Mano įsitikinimu, aš su
radau priežasjį," dėl ko Sovietų 
žemės ūkis yra mažiau našus 
negu mūsų. Pirmasis kolchozas, 
kurį mes aplankėme, buvo tokio 
pat dydžio kaip ir mano farma, 
bet jame dirbą 1,100 žmonių, o 
mano faunoje dirba tik vie
nuoliją”.

Per metus galėjo kai kas ir pa
sikeisti, bet labai nedaug, nes ko
munistinis režimas jokių didesnių 
laisvių nepaskelbė, o ir šiemeti
niai revoliucijos proga .paskelbti 
šūkiai buvo ne kas kita, kaip tik 
kolchozinių baudžiauninkų bo
tagų šmigojimąs, tik nuolatinis Į 
reikalavimas įtempti jėgas ir, 
partijai vadovaujant, vis stengtis 
ir aukotis.

Kad darbininkas Sovietuose 
nėra gerbiamas, matyti iš jų pa
čių., spaudos. Jų korespondentai, 
aprašinėdami laisvojo pasaulio 
lietuvius kultūrininkus, dažnai 
tyčiojasi, kad šie dirba fabrikuo
se, kad yra pažeminti., Komunis
tų reporteriai matuoja savo mas
tu’ — kas dirba fabrike ar žemės 
ūkyje, yra vergas, o kas jau pla
nuoja ir prižiūri, tai yra aukš
tesnis.

Prie caro iš Rusijos į Ameriką 
emigruodavo daug rusų, nes1 JAV 
buvo uždarbiai keturis kartus di
desni, o dabar per komunistų 
valdymo metus skirtumas dar 
padidėjo. Amerikietis darbinin
kas už Sov. Rusijos darbininką 
uždirba net 10-12 kartų daugiau. 
Brežnevas neseniai pažadėjo pa
kelti atlyginimus, bet JAV atlygi- 
nimai taip pat keliami.

. ' ■ 1

Nors daug kalbama pie kol- .i 
chozų palaimą ir kolchozininko • 
džiaugsmą, bet statistika rodo, ’ 
kad Sov. Rusiją nuo nuolatinio t 
dar didesnio vaisių, daržovių j 
mėsos ir pieno trūkumo gelbsti i 
privatūs ūkeliai. Tie ūkeliai, va- ‘ 
dinami kapitalistinėm liekanom ‘

Pokalbis su Juozu Kojelių

re\'oliucijos 
pasigyrimą, kiek daug visokių ge
rovių teikia sovietinis režimas, vis 
'dar tebetęsia. Esą, tik komunis
tiniame pasauly gali gerai gy
venti žmogus, o naujieji metai 
prasidėję su spalio revoliucija.

Daug įvairių pasigyrimų prira
šo komunistinė spauda, daug į- 

.vairių procentų priskelbia, bet 
kaip visko trūksta, taip trūksta. 
Nereikia manyti, kad Vakarų pa
saulio žmonės nemoka iš tų pa
sigyrimų ir procentų apskaičiuo
ti, kaip tikrai yra Sovietų Sąjun
goje su buitinėmis prekėmis ir 
kiek ko gauna komunistų parti
jos išnaudojamas žmogus.

—Kaip skelbia "Lietuvių. Dieno
je” ekonomistas dr. VI. Juodeika, 
pasiremdamas moksliniais šalti
niais, per 58 m. komunistai ne
pasiekė žemės ūkyje to gamybos 
derliaus, koks buvo caro laikais. 
Štai 1914 m. iš hektaro (2.47 a- 
merikietiškų akrų), gauta 7 kvin- 
talai (šimtas kilogramų), 1976 
m. 7.6 kvintalo, o 1964 m. jau 
tik 6.7. Kadangi gyventojų pa
daugėjo, tai 1964 m. vienam gy
ventojui teko tik 5.2 kvintalo, kai 
1914 m. teko 8.5 kvintalo. Gal 
tai nebūtų esminis dalykas, jei 
duona nebūtų .pagrindinis Sovie
tų gyventojų maistas.

Jeigu Sovietų Rusijos, derlius iš 
hektaro jau yrą mažesnis negu 
caro laikais, tai palyginus sovie
tinį derlių su laisvojo pasaulio 
■kraštais, skaičiai rodo totalinį 
Sov. Rusijos ūkio atsilikimą. Kaip 
minėtame straipsnyje skelbiama, 
Prancūzijoj javų derlius iš hek
taro yra 26 kvintalai, JAVakty- 
bėse 24 kvintalai, o Sov. Rusijoj 
tik 6.7 kvintalai. Dar blogiau su 
bulvėmis. Prancūzijoj iš hektaro 

■ gaunama 188 kvintalai, JAValsty- 
bėse 221 kvintalas, o Sov. Rusi
joj tik 93 kvintalai.

Kalbant apie gyvulių augini
mą, tai Amerikoje gyvulių augi
nimas yra net 14 kartų spartes
nis negu Sovietų Rusijoj, nors ten 
kiaulių augintojoms kuriamos 
poemos ir jų portretai dedami į 
laikraštį, o romanuose vaizduoja
ma kaip kilni kiaulių mylėtoja’ ir 
Lenino garbintoja kalba su savo 
Sužadėtiniu tnaktoristu apie ko
munizmo aukštumas. Nepaisant parūpina 40 proc. daržovių, 50 
tų visų trąktorjstų šlovinimų ir proc. vaisių, 38 proc. pieno, 74 
kolchozų pirmininkų į garbės proc. kiaušinių, 57 proc mėsos ir 
lentas dėjimų,; sovietinis: ūkio 20 proc. vilnų. Taigi 3 proc. skly- 
darbinirikas išmaitina tik 4,3 as- pelių ' parūpina visko daugiau 
metių, o Amerikos farmeris^' iš- negu 97' proc. giriamų kolchozų.

, maitina 119 žmonių. Taip yra " - 
todėl, kad amerikietis yra lais
vas, o sovietinis žemdirbis yra 
komunistų partijos baudžiaunin
kas, kolchozinių dvarų tijūnų 
nuolat raginamas. Žinoma, rei
kia pastebėti, kad ir žemės ūkio ir jie visada veikia, nes jiems ne- 
tięšimas daug blogesnis negu 
Vakaruose. Kai Amerikoje pa
tręšti *340  mil. akrų paprastai su
naudojama 3.5 mil. tonų trąšų, 
tai Sov. Sąjungoje 450 mil. akrų 
dirvų patręšti tesunaudojama 
tik 1.4 mil. tonų trąšų.

*
Sovietų Sąjungą nepaprastai 

žudo biurokratija. Tą biurokratiją 
dažnai pajuokia feljetonistai, bet, 
nepaisant to, ten iš penkių dir-

Aiškinama, dėl to taip vykstą, 
kad kolchozai teturi tik 2 mil. 
traktorių, kurių dalis vis nevei
kia, o reikia bent 4 mil. Ameri
koj dirbamos žemės trečdalių 
mažiau, bet traktorių yra 5 mil.

trūksta dalių.
Nauji metai, naujas vadas 

Brežnevas, nauji planai ir pasi
gyrimai, o kolchozinės sistemos 
varginamas kraštas pergyvens 
vis tas pačias bėdas. Mums gaila 
tų pavergtųjų, kurie turi gyven
ti tokioj sistemoj ir gali guostis 
tik istoriniu faktu, kad visos to
kios diktatūros anksčiau ar vė
liau griūna.

A. B.

Spaudoj ir gyvenime

SMERKIA ATEISTŲ DARBUS
Lenkijos vyskupai bendrame ga- 

nutojiniame laiške dar kartą griež
tai pasmerkė ateistu pastangas su- 
bedievinti tautą ir paragindama 
katalikus apsaugoti ir apginti tikė
jimą nuo jam gręsiančių pavojų. 
Vyskupų gąnytojinis laiškas buvo 
perskaitytas visose Lenkijos baž
nyčiose; jis buvo paskelbtas ry
šium su Jasna Gora vadinamos 
Juodosios Dievo Motinos paveiks
lo Čenstakave šešių šimtų metų su

>Mktimi. Artimiausioje ateityje vi
soje Lenkijoje bus pravesta Mal
dos, prašant Čenstakavos Dievo 
Motiną padėti lenkų tautai kovoje 
prieš ateizmą.

Čenstakavos švenčiausioji Mer- 
gfslė Marija, rašo ganytojiniame 
liuke lenkų vyskupai, visada pa- 
*49 didžiffBMt tokg

tintos vertybes, stiprindama žmo
nėse ištikimybę Dievui ir jo įs
teigtai Bažnyčiai. Tikėjimas į Die
vą; rašo vyskupai, jungia ne tiktai 
pavienius asmenis ir šeimas, bet ir 
visus tautos narius; tikėjimas, ug
dydamas žmonių meilę, stiprina 
valstybę ir padeda visiem jos pilie
čiam gyventi taikoje ir tarpusavio 
susipratime. Ištikimybė Dievui ir 
jo Bažnyčiai, rašo vyskupai, amžių 
bėgyje padėjo lenkų tautai pakel
ti persekiojimus, moralinę pries
paudą, padėjo jai kovoti prieš ver
giją, apsiginti nuo svetimų invazijų. 
Katalikų tikėjimas daugiau negu 
tūkstantį metų stiprina ir jungia 
lenkų tautą, šiandien, toliau rašo 
vyskupai, per amžius išsaugotam
tikėjmĮui gresia dideli pavojai. Ate- 

ęoamonemiB ctotoa

Kultūrininkas, žurnalistas, vi- ’ organizacijas laikote rėikšmin- .] 
suomeninkas Juozas Kojelis 1976 glaustomis, geriausiai įprasmi- j 
m. gruodžio 2. d. sulaukė 60 nančiomis egzilo misiją?

I — Be svyravimų pasisakau už j 
j Lietuvių Bendruomėnę. Bendruo- i 
menė daugiau negu oirganizaci- i 
ja. Savo demokratiškumu, visuo
tinumu ir atvirumu visoms lie- 1 
tuviškoms problemoms Bendruo- l 
menė lengvai gali sujungti visus i 
geros valios lietuvius. Bendruo
menės idėjos iškėlėjai, pagrindė
jai ir realizuotojai, .-^iŠ dangė- ' 
lio paminėkime KnipaiviČių, Bi
čiūną, Barzduką, Girnių,,— bu- , 
vo didelės', kūrybingos vizijos i 
vyrai, gilūs mąstytojai; sumanūs ; 
organizatoriai, ištvermingi idėa- > 
listai.

— Beje, JAV Lietuvių Bendruo
menėje yra nesklandumų, vyks- ■ 
ta skilimai. ,

— Skilimų nėra. Yra tik'ban
dymų skaldyti. Tą ‘‘skilimą” no
rėčiau prilyginti prie paprasčiau
sios šiaip jau sveiko organizmo 
slogos. Šios akcijos ištakos yra 
paslaptingos kilmės, srovelė ne
aiškios spalvos ir įtartino kvapo. 
O kad Bendruomenėje 'pasitaiko 
nesklandumų —tai gerds Ženk
las. .Nesklandumų riėbėtuti tik 
mirusieji. Kas turi gerą valią, ir 
atvirą Širdį, bendrūomeniniiikų 
pasiekimais nesižavėti riėgąlt

Šios idėjos pirmūnai, susilaukė 
vertų įpėdinių vidurinėje kartoje. I 
•Iš jų Amerikoje piairūnėkimę Gai-1 
lą, Gečį, Cesonį, Žerr, Nainį... I 
Nereikia stebėtis, kad šio- krašto 
vadovaujančių institucijų- dėmė- • 
sys santykiuose su Amerikos lie
tuviais: natūraliai nukrypo į čia 
išsimokslinusius, Jšmintingus, 
taktiškus,, inteligentišką dialogą 
pajėgiančius vesti žmonės

Kurias*  kitas visuomeninės 
prigimties organizacija^ vertina
te?.

— Aš manau, kad didėlė po
tenciali jėga yrą užsienio ateiti- 
ninkija savo idėjinių pagrindų 
tvirtumu ir ąavp patirtimi,, žmo
nėmis bei Jaimėjiųiais plačiausia 
prasmė. Suprastos lietuvybės iste
rinės misijos Įvykdymą.' Gailą tik, 
kad ateitininkai nėra aiškiai ap
tarę savo vietos Lietuvos laisvi
nimo kovoje. Man regis, kad pa
daryta didelė klaida ateitininkuo
se, siekiant išauginti apolitinį lie
tuvį kataliką jntąligentą. 'Politi
nis 'apsisprendimas yra’ vieną iŠ 
žmogiškojo subreridimb žymių; 
Dėlto nelemto apolįtiškųmo atei
tininkų potencialas nepilnai 
įjungtas. į išeivijos misijos vyk
dymą

—- O kaip su Lietuvių Fronto 
bičiuliais? Juose nemaža, dirbate. 

—5is sąjūdis man arti šir
dies. Juk tai vienintelė savo idė
jinius tikslus ir organizacine są
rangą išlaikiusį rezistencinė or-

metų amžiaus. Šia proga keletas 
klausimų sukaktuvininkui.

— Kokia savijauta egzilėj, su
laukus kapos metų? Kokios filo- 
sof inės mintys?

Dešimtmečių ribos užtvankų 
nepadaro, kapos metų naštos ne
jaučiu. Jei neturėčiau metrikų,, 
manyčiau esąs jaunesnis. Kai dėl 
filosofijos, ką gi, mėgstu skaityti 
ir klausyti išmintingų filosofų 
minčių. Bandau jomis ,pagrįsti 
kai kuriuos savo kad ir nereikš
mingus apsireiškimus viešajame 
gyvenime. Gal ši sukaktis ‘'labiau 
sudaro progą padėkoti Dievui už 
visa tai, ką iki šiol esu paty
ręs. Juk daugeliui didžiai vertin
gų žmonių teko sunkesnė dalia.

— Bet ir Jums teko patirti 
sunkių valandų. Buvote na
cių tardymo kamerose h- kalėji
muose — Lietuvoj ir Vokietijoj.

— Taip, teko patirti. Bet aš 
grįžau, o kiek nebegrįžo. Ir vėl 
reikia dėkoti Dievui: už nepakar
tojamą patirtį beviltiškose situa
cijose, akistatoje su mirtimi ne- 
palūžtant

— Iš kur atsiranda jėgų, ar 
galima jas racionaliai išaiškinti?

— Manau, kad yra. Reikia be 
svyravimų apsispręsti už mirtį. 
Tada pasidarai tvirtas ir ramus. 
Ir budelis negali suprasti, iš kur 
pas “nusikaltėlį” atsiranda ne
įveikiama dvasinė jėga.

— Grįžtant į dabartį: kokias

ganizacija. Nemaža frontininkų 
pozityviai pluša visuose lietuviš
kos veiklos dirvonuose. Tad su
prantama, kad jie yra tapę de
struktyvių jėgų šiapus ir anapus 
puolimų objektu.

— Profesiniu pasiruošimu esa
te mokytojas, bet nemaža reiš- 
kiatės žurnalistikoje. Kokie moty
vai atvedė į žurnalistiką?

— Noriu tikėti, kad mokyto
jauti' turėjau šiokį tokį pašau
kimą; Dirbau trumpai, bet dar
bą mėgau. Į žurnalistiką, tur -būt, 
atvedė dėmesys viešiesiems klau
simams, linkimas “imti puses” ir 
angažuotis. Normaliame gyveni
me tikrai būčiau norėjęs peda
goginį darbą surišti su žurnalis
tika. Bet normalaus gyvenimo 
mums, 'deja, visiems neteko 
vėriti.

— Kuriems laikraščiams 
žurnalams daugiausiai esate 
kirięs. Kokia žurnalistinio darbo 
satisfakcija?

— Daugiausia laiko esu atida
vęs J. Vitėno ir vėliau B. Braz
džionio sudarytuose “Lietuvių

Taip Maskvos humoro žurnalas 
“Krokodilas’’ vaizduoja Kiniją, ku
ri niekina Sov. Rusiją mintimis iš 
Mao “Antitarybiškumo biblijos*'.
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jį išrauti iš žmonių širdžių. Jie ne
duoda leidimų statyti naujom baž
nyčiom ir koplyčiom; tikintys dar
bininkai yra diskriminuojami dar
bovietėse; visos socialinės komuni
kacijos priemonės yra panaudoja
mos antireliginei propagandai. Yra 
vedama griežta kova prieš krikš
čioniškąją moralę, siekiant pakirsti 
krikščionių, ypač jaunimo atsparu- ! 
mą.

Lenkų vyskupai ganytojiniame 
laiške ypač griežtai smerkia ateis
tų pastangas atitolinti nuo tikėji
mo vaikus ir jaunimą, mokyklose 
ir kitose mokslo įstaigose prievar
tos priemonėmis skleidžiant bedie
vybę, trukdant vaikų katekizaciją, 
draudžiant jiem dalyvauti šventose 
Mišiose. Visa tai verčia krikščionis 
susirūpinti tikėjimo apsaugojimu. 
“Nežiūrint visų sunkumų*',  — pa
žymi lenkų vyskupai kreipdamiesi 
į tikinčiuosius, — “drąsiai liudyki
te savo ištikimybę Kristui; perduo
kite savo vaikams krikščionišką
sias tiesas, pratinkite juos melstis. 
Visi turite melstis, kad Dievas pa
dėtų šioje mūsų kovoje.” “Prisi
minkime”,,— pažymi baigdami len
kų vyskupai,” ką mum yra pažadė
jęs Kristus, sakydamas: “Jeigu 
kas iš jūsų susitars žemėje dviese 
melsti bet kokio dalyko, jiems ma
no dangiškasis tėvas jį suteiks. 
Kur du ar trys susirinkę vardan | 
manęs, ten ir aš esu jų tarpe/’ |

Juozas Kojelis

Dienų” redakciniuose kolekty
vuose. Žurnalistinį instinktą ge
riausias sąlygas turėjau realizuo
ti, redaguodamas “Į 'Laisvę” žur
nalą. Satisfakcija? Tur būt, kai 
išgirsti, .nedraugą .giriant slapy
vardžiu .pasirašytą tavo straips
nį. Taigi yra ir pozityyi slapy
vardžių'naudojimo pusė. Yra ir 

[•kitokių “honorarų” — kai už 
daugelio metų talką gauni, saky- 

[ kime, “politruko” epitetą.
—Tad yra ir visuomeninio 

gyvenimo skaudulių. Iš tikro, juk 
šalia daugelio bendraminčių tu
rite ir “priešų”, kurie savoje plot
mėje, atrodo, siekia tų pačių tiks
lui Kokios, Jūsų manymu, nesu
sipratimų priežastys?

— Gerbtini visi geros valios 
siekiai,, tik negerbtinos visos nau
dojamos priemonės, kai kurie 
žmonės visuomeniniuose santy
kiuose pripažįsta ir praktikuoja 
‘‘valdišką mišką vogti nėra nuo
dėmė” dėsnį. Todėl jiems (Lietu
vėlės labui!) nėra nuodėmė me

luoti, Iškreipti tiesą, sufabrikuo
ti faktus Ir savo brolius, kitaip 
manančius lietuvius, kaip galima 
skaudžiau išplakti netiesos bota
gais. Juk jau metų metai karto
jami teigimai, kad frontinin
kai — okupanto kolaborantai, 
užgrobę Bendruomenę, kad Sofi
ja Jonynienė rašo ir Bendruome
nė leidžia komunistinius vado
vėlius, kad Bostono 'lituanistinė 
mokykla organizavo vaikų veži
mą į pionierių stovyklą okupuo- 
ton Lietuvon ir Lt Tie faktų iš
kreipimai tokie akivaizdūs, kad 
gėda apie juos kalbėti. Jei Jony
nienė gyventų Lietuvoje ir tokį 
“komunistinį” vadovėlį ten išleis
tų, okupantas jai laisvę atimtų: 
ne šešėriem metam, kaip Sadū- 
naitei, bet dvidešimt penkeriems.

Daugelio nesusipratimų būtų 
išvengta, jei visuotinai būtų at
sisakyta “valdišką mišką vogti 
ne nuodėmė” moralės. Aš, kai 
asmeniškai esu paliestas, ne prie
šais laikau “valdiško miško” va
gis, bet gailiuosi, jų. Per juos nu- ' 
kenčia bendrieji lietuviški inte-1 
resai, kuriuos jie tariasi giną.

— Ar nemanote, kad tos pa
čios blogybės atneša painiavų ir 
į .išeivių santykius su pavergtos 
Lietuvos lietuviais?

— Taip, manau. Abiejuose iš
eivijos ekstremistiniuose sparnuo
se yra tendencijos santykių su Lie
tuvos lietuviais problemas pavers
ti savitarpinės kovos objektu. Pvz. 
kai kam atrodo jau lietuvio kova 
prieš i lietuvį, jei okupanto pink
lės pastebimos koncertų ruošime, 
kunigų delegacijos iŠ anapus, kur
sų mūsų jaunimui Vilniuje orga
nizavime. Iš antros pusės,, yra to
kių, kuriems sutikimas iš Lietu
vos atvykusio; draugo ar gimfriai- 
čio, ar' nuvykimas Lietuvon pa
matyti mirštančios motinos, —- 
jau tėvynės išdavimas.

— Veiksniai pora kartų tuo 
reikalu yra padarę bendrus nu
tarimus. Ar tai teigiamai nepa
veikė tų kraštutiniu nuklydimų? 

—Deja, ne. Clevelando dek
laracija, mario išmanymu, buvo 
paremta teisingais; principais. Ta
čiau visa bėda, kai prieinama 
prie tų principų- taikymo prakti- 

I koje. Vieni stengėsi juos panau
doti kaip varžtus santykiavimui, 
koks-jis įmanomas, tarp laisvų
jų ir pavergtų iliėtuVių; antri — 
ir gal net sėkmingiau —visuo
menę baugino,. kad Clevelando 
nutarimų “būdoje” sėdįs “draus
mės buldogas” kiekvienam at
vykstančiam iŠ Lietuvos griebiąs 
už gerklės, o ten • vykstančiam 
— bent už pakinklių.

Antrasis veiksnių tuo 
susitarimas nedaug kam 
maš. Laimei, pati tauta 
■vijos dauguma instinktyviai su
rado esamose sąlygose geriausias 
santykiavimo formas.'

—- Kas Jums svarbiau — iš
eivijos lietuvių kultūra ar poli
tinė veikla?.

— Tuo klausimu yra tiek

reikalu 
žino- 

ir išei-

dau g prikalbėta, kad vargu ką 
naujo galėčiau pasakyti. Vieną 
faktą, kalbant apie tai, nereikė
tų išleisti iš akių: kultūrą, kuria 
ribotas žmonių skaičius, laisvini
mo politikoje dalyvauti gali (ir 

I turėtų) visi, — ir kultūros kū- 
. rėjai. Vienų kitiems talka, o ne 
nedraugiška' rivalizacija turėtų 
būti šių veiklos sričių santykia
vimo kelias. Mane tik stebina 
kai kieno pastangos kultūros 
dingstim nusisukti nuo laisvini
mo politikos “purvo”. Kartą, bū
damas ‘*Į  Laisvę” redaktorius, 
paprašiau vieną literatūros spe
cialistą Straipsnio apie rusiškos- 
-komunistinės diktatūros sukurtų 
sąlygų poveikį lietuvių grožinės 

1 literatūros vystymuisi Lietuvoje.
Atsakymas buvo neigiams. Tai 
manęs nenustebino, nes kiekvie
nam valia priimti ar atmesti 
kvietimą. Nustebino atsisakymo 
motyvastai esanti maždaug 
propagandinė tema. Jis pats esąs 
grynas mokslininkas. Jei tada ne
būčiau nuliūdęs, tikrai būčiau 
nudžiugęs, jog turime- didesnių 
mokslininkų ir menininkų ne.t už 
Sacharovą, Solženicyną, Tomą 
Venclovą, J. Jurašą, dr. J. Kaz- ~ 
lauską...

Kad politika su kultūra sūsiį 
siekia, gali pailiustruoti ir toks 
nesenas įvykis: prieš metus “Los 
Angeles Timęs” dienraštyje pa? 
skelbtas lietuvio laiškutis politi-. 
riiu klausimu nulėmė, kad vienas 
amerikiečių rašytojas į savo ro
maną įglaudė lietuvišką proble
matiką.

— Kas patraukė Jus į litera
tūrą? Kartais parašote literatū
rinėm temom, organizuojate Los. 
Angeles Lietuvių Fronto bičiulių 
literatūros vakarus, artimą bičiu
lystę palaikote su kai kuriais ži
nomais rašytojais.

— Nepriklausomoje Lietuvoje 
augo ne tik rašytojų, bet ir li
teratūros entuziastų kartos. Bu
vau vienas iŠ pastarųjų. Būdami 
gimnazistais ir studentais džiau
gėmės naujais literatūros kūri
niais, skaitėme recenzijas, sekė-; 
me literatūrinėm temom disku-, 
sijas. Universitete literatūros mo
kytojais turėjau Putiną, Krėvę, 

(Nukelta į .5 psL).

Dešimt tūkstančių km 
per Amazoniją

A. S AULAITIS
6

Ties Brazililijos-Bolivijos pasieniu šioje vietoje 
Mamorė upė yra 1,200 metrų pločio. Sausros metu 
praplaukia 1,011 kubinių metrų vandens per sekundę, 
o lietaus metu (nuo gruodžio iki kovo) upė pakyla 
kelis metrus ir jau prabėga 11,285 kubiniai metrai 
per sekundę, nešini iš miškų išplautais rąstais, kurie 
neretą laivą paskandina, nes vanduo dumblinas, pa
vojaus nesimato. Valandėlę paplaukę tarp kranto ir 
didžiulės salos, įsukame į Pacaas-Novas upę, pava
dintą pagal ten toliau aukštupyje gyvenančią indėnų 
tautelę, kurios gyvybę dabartinis vyskupas ir kun. 
Bendoraitis išgelbėjo.

Ties santaka gražus ir budingas reiškinys: intakas 
švaresniu, tamsesniu vandeniu įteka į šviesesnę, dumb
liną pagrindinės upės vagą, ir lygiagrečiai abu vande
nys teka, lyg sienos perskirti. Priartėjame prie pra
dedančio virti vandens, po kuriuo slypi pavojingi ak
menys, ir laivas pasuka arčiau kranto, kol staiga su
stoja, užvažiavęs ant smėlio negilioje vietoje. Nėra kas 
daryti, reikia šokti upėn ir laivą stumti srovėn, o pi
ranijos tegu sau žinosi! Po.poros valandų priplaukia
me gelsvą pajūrį, apaugusį mimozomis, pririšamo 
laivą ir pasileidžiaine maudytis, kun. Bendoraičio 
įspėti kojų nekelti, bet vilkti pagal dugną, kad 'neuž
liptume ant upinės rajos, kurios gėluonis skaudus ir 
pavojingas.

Labai malonu maudytis, kai reikia saugotis nuo
dingų žuvų ir bijoti plėšriųjų. Nusižiūrėjęs į ramiai 
besitaškančius Amazonijos lietuvius, įsidrąsini upę 
perplaukti, šiltutėlis vanduo, karštos saulės įkaitintas, 
tik pati srovė kiek atgaivina — ir aišku, žavingi, žali 
vaizdai. Kitoj pusėj Pacaas-Novas upės atsisėdi ant 
vandenyje įsmegusio rąsto pasilsėti, ir staiga iš visų 
pusių pradeda knibinėti per drumzliną vandenį nema
tomos žuvytės. Plaukai pasišiaušia, ir nuovargis dings
ta, kai greit mauni atgal, arčiau prie kitų ir prie laivo.

Užkandę ir atsigaivinę, jau saulei leidžiantis plau
kiame žėmųpin ir namo, čia išėjo pačios gražiausios 
kelionės fotografijos — Amazonijos saulėlydžio. Ste
bėdami gamtą ir ja džiaugdamiesi, kalbamės, dalina
mės įspūdžiais. Žinoma, lietuviškos penkiukės spaudos 
atstovui rūpi kuo daugiau išgirsti apie Amazonijoje 
dirbančių lietuvių nuotykius, darbus, vargus, laimėji
mus. x .

UŽ kelių mėnesių vėl šia ir kitomis Mamorė-Gua- 
porė upių baseino upėmis plauks kūn. Bendoraičio 
statomas laivas-ligoninė. Pirmuoju laivu 1963 metais 
nukeliavo upėmis apie 1,000 kilometrų, priimdamas 
1,000 ligonių. Nuo to. laiko jau būta keturių laivų: 
trys nuskendo su visais medicinos aparatais ir reikme
nimis, pradurti povandeninių rąstų, o vienas sudegė 
prieš keletą metų. Naujam pastatyti reikalinga bent 
10,000 dolerių ir, nors šie pinigai žali, jie ant medžių 
neauga.

Naujasis “Gerojo Ganytojo” ligoninės laivas yra 
plokščiadugnis, kaip visi, penkių metrų pločio ir 22 il
gio. Neaukštame rūsyje sandėlys, o viršus dviejų aukš
tų. Pirmajame aukšte ambulatorijos, laboratorijos,
operacijų kambarys, šešiems ligoniams palata, o antra
me — laivu keliaujančių gydytojų, dantisto ir gailės- 
tiagU seserų kambar&ial Kad laivas nedrebėtų kelio

nės ar operacijos metu, dizelio motoras įrengsimas ma-\ 
žesniame vilkike. Mamorė-Guaporė upe galima plaukti 
apie 1,000 km aukštupin nuo Guajara-Mirim, įplaukti 
į gerą tuziną didesnių upių, aplankyti brazilų, boli- 
viečių ir indėnų sodybas. Šį kartą numatoma kiek
vienoje vietoje pravesti ir sveikatos kursus, parodyti, 
kaip gaminamas geriamas vanduo ir pasirūpinama iš
matomis.

Apie 250 km aukštupin ir kiek Bolivijos gilumon 
yra San Joaųuin miestelis, kurio 1963 metų epidemija 
prieš pora metų atvykusį kun. Bendoraitį supažindino 
su to krašto gyvento jais ir su Brazili jos spauda. Stai
ga atėjo žinia, kad 2,000 gyventojų miestelyje kilo 
koksai maras. Jau buvo mirę 400 asmenų, mirdavo 
apie 60 kasdien. Pirmasis San Joaųuin pasiekė kun. 
Bendoraitis, per dvi dienas prie mikroskopo sėdėdamas 
išaiškinęs ligos priežastį ir, net iki Sao Paulo kreipęsis 
antibiotikų, epidemiją, sustabdė. Vėliau atvyko boli- 
vietis gydytojas, dabar kartu dirbąs ligoninėje, o pa
vėlavę —amerikiečiai gydytojai. Už šį patarnavimą 
Bolivijos valdžia įteikė Laivyno garbės medalį ir pa
kėlė į upių laivyno kapitono laipsnį, kuris 1976 m. 
pakeltas į komendanto lygį. Pasienio boliviečių įgulos 
kun. Bendoraitį priima kaip kariškį, kad ir patys ka
reiviai, kaip buvo epidemijos metu, būtų patys basi.

Iš tikrųjų, visos Amazonijos gyvenimas visada 
sukosi apie upes, kaip ir senovės Lietuvoje, ir nuoto
liai matuojami ne kilometrais, bet dienomis. Paupės 
namelių pastogės išpiaustinėtos beveik kaip lietuviškos 
trobos papuošimai, prie kiekvienos sodybėlės pakran
tėje pririštas iš medžio išskabtuotas luotas, kuriuo 
plaukiama apsipirkti, parduoti kokių užaugintų vai
sių ar daržovių, į mokyklą, pas kaimynes vėliausių 
apkalbų sužinoti.

įpu*  aiugUn)! _
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SUSIPAŽINKIME SU NAUDĄJA 
JAV LB KRAŠTU VALDYBA

ALGIM-ANTAS S. GEČYS

Danutė Muraškaitė, LB krašto val
dybos narė socialiniams reikalams 

Nuotr. K. Čikoto

Dažnai- susiduriant su asme-| 
nimis, turinČiąis gausybę pasiteisi
nimų dėl -negalėjimo /atlikti <ma- 
žiausią uždavinį .išeivijos .,, liętu- 
viškame .gyvenimesi negalime 
praleisti nepaminėjus naujosios 
JAV LB krašto valdybos- narių; 
IsipąreigojiUsių trejų metų darbui. 
Atėjo jie į. bendruomėninf darbą1 
krašto valdybos pirmininko lėvie- 
čiariir. Sutikimo dirbti neužteko. 
Jų.-kvalifikacijos' LB tarybos’ na
rių; buvo sveriamos ir kiekvienas 
slaptUz balsavimu .pareigoms fivir- 
tiąameSk Tai žmonės, tikį Lietu
vių chartos principais, darbo bi
tės,. -gerai žinančios, jog visuome
ninis darbas susilaukia daugiau^ 
šia kritikos ir tik trupinius įver
tinimo. Krašto valdybos narių 
indėlis, metams slenkant, daž- 
niausiai užmirštamas arba nu
stelbiamas, LB krašto valdybos 
pirmininko postui teikiamos au- 
reolės.
^Naujoji krašto valdyba yra 

gausiausioji 'JAV LB istorijoje; 
Sudaro ją, į^critant pirmininką, 
14- asmenų ir t valdybą įeinąs 
Amerikos Lietuvių Jaunimo są
jungos pirmininkas. Valdybos- 
amžiaus vidurkis----- 49 metai.
Dų' valdybos nariai, yra. senosios 
lietuvių emigracijos atžalos. Pro
fesiniu atžvilgiu penki nariai y- 
ra griežtųjų mokslų atstovai, du' 
tėisinirikai du agronomai, likusie
ji. įtalpinti į amerikietiškąją ‘‘li- 
beral arts” sąyoką. Štai, trumpai 
apie kiekvieną.

Feliksas Andriu n as, vicėpirin. 
finansų reBtalamš,. 64 .m. Vytau- 
tb Didžiojo Įiinivėrsiitėte Baigas 
ekonominius riibkšluš, daktarato 
riękė/Frej^urgo. Ąįbert; Ludvdg 
mjBįė^tėte. ' Vėliau Vokietijoje 
studijavo elektroniką, baigė tech
nikos m akyki ą._ Lietuvoje tarną- 
yd finansų . mįnisterijb^; gnybo
te Kėunc. Vilniuje Maitinimo i f 
Ū:kib- įstaigoje ėjo vyr/ patąręjo 
pąreigaš. Dabartinių metu dirbą

radarbis. Gyvena prie Bostono- 
Rimas Česonis, pi rmasis vice- 

pirnuninkaSy 39.m. Baigęs diplo
matinių mokslų studijas Mary- 
land ,universitete.- Dirba .General 
Eleėtric bendrovėje, kur.; eina 
verslo skyriaus, administratoriau? 
pareigas. Phi Iadelphijos ®a jonui 
bendruomeninėje veikloje yra 
buvęs Grand Rapjds\ LB apylin
kės^ pirmininkas ir vicepirminin
kas pereitos- kadencijos krašto. 
Valdyboje. $ėkaningąĮ ®ėi&iasL a- 
merikie&ų politintamė gyvenime, 

i Dvejus. , metus, vadovavo LB pa
skelbtam spaudos vajiuL, Gyvena 
[įirie Philadelphijos New Jersey 
valstijojė. ; >
' Jonas čiiiga, vicapi-rmihinkas 
JAV Vakarų ..^alstybėms^ 61 m. 
Baigęs Žemes uiti o aiaderiiiją jtie: 
tuvojė: piĄo^'ąip.,. ra|pno 
■namaŠA ir-1: žeme^ uklb.^iokyklo. ( 
yė^fąs^^I^akfejĄBttyb '' vĮeną<f 
Winnipego -LB.’apylfekėš, steigė
jų ir-te pirtairiinkh£ persikėlęs į 
tos. Angele^ piZĮruh'iiikavo pietos 
LB ąpylinkės' valdybąi ir Vakarų 
Apygardos valdybai, kurioje tebe- 

Spėrry Rand Corp. Prancūzų zo-; si reiškia ir dabar. Verčiasi, nekil- 
rioje. Įaiyo.^ Pabaltijo delegacijos' no jauno turto pardavimu ir ad

■ Gimnaziją baigas HeUiypję, ^Or 
nomijos studijas pradėjo Tuebin- 
geno universitete ir jas baigė Illi- 
nois universitete. Vėliau studija
vo pedagogiką, įsigydamas baka
lauro ir magistro laipsnius; Dir
bą administratoriaus ir komerci- 
još mokytojo darbą amerikiečių 
mokykloje. Buvęs Liet Stud. s- 
gos- centro valdybos narys; skaur 
tų ilgametis darbuotojas; (Broli
jos’ vyr. skautininkas 1963-67 
nu), lituanistinės mokyklos: mo
kytojas, V-sios Lietuvių Tautinių 
šokių*  šventės komiteto pirmi
ninkas. Gyvena prie: Chicagos.

Danutė- Muraškaitė, valdybos 
narė socialiniams (reikalams, 29 
m.. Yrą .Baigus Hply Fąmiry .kole
giją bakalauro ir ViTlanova uni
versitetų magistro ląipsnfais. Ak
tyviai reiškėsi Lięt. Stud. Srgos, 
studentų ateitininkų*  Philadėl- 
phijos pabaltiėčių organizacijose 
ir vietos Moterų klubų federaci
jos veikloje.. Dirba bibliotekinin
kės darbą Veteranų administra
cijoje. Kraštp valdybos .veildoje 
rūpinasi padėti lietuviams gauti 
paramos. iŠ federalinių ir vietos 
valdžios įstaigų. Gyvena.. Phila- 
delphjjoje.

Antanas Novasitis, vicepirmi-

rri

f . NAUJA BAZILIKA

Kol žmonių- santykiuose nebus 
sukurtas teisihgumas, jukų' pasta
tytoji nauja bažnyčia nebus už- 
bajgta. Naujos bažnyčios pašvėn 
tinimas nėra, darbo užbaigimas, 
bet naujų uždavinių, pradžia, pa
žymėjo Popiežius Paulius VI per 
radiją ir .televiziją kreipdamasis f 
Meksikos tautą. Progą tam sutei
kė Meksikos Globėjos — Gvadą- 
lupes . Dievo Motinos garbei pa
statytos naujus bazilikos šyenti- 
nimpi iškilmės, kuriose dalyvavo 
iš visos Meksikos, atvykę katali
kai.,, realijai , pastatyti. Dievo ųa 
mai, kalbėjo- Popiežius,: yra regi- 
mąs simbolis tęs- dvasinės šven
tovės, kurįą mes vadiname Baž
nyčia,. kurios kertinis akmuo, yra 
pats Kristus ir kuriąt valdo apaš
talo. .sventOi Petro. įpėdinis dya- 
sinėje vienybėje su visais vysku- 
pais. Kristaus Bažnyčios statyba 
nėra užbaigta,... ji toliau vyksta 
diena, is dienos,) ji yra nuolat 
tobulinama ir plečiama. Naujos. 
bažnyčios pašventinimas, toliau 
pažymėjo Popiežius: Paulius. VI, 
{naujos, bažnyčios , pašventinimas 
yra Išeities taškas- naujom krikš- 
Ičiomų pastangom kovoje1 už piL 
įną ; žmogaus pažangą*  už visuo
tinį socialini teisingumą, .už. dva
sinius ir - kultūrinių vertybių. ug- 
dymą, be kurių žmonijos- pažan
ga yra nepilną.

HELP WANTED — V YRAJ B E A L ESTAIS

t

EXPERIENCED.

North Suburb

965-5007 Or Evenings 729-0183

Broiler-Sautė Man
NTGHT StoT 

Experience necėssąity 
Čali /or appoiiintniėnt

295-3800

OKAI ffi MOTERYS

COOK, WAITRESSES. BAR 
TENDER, ORGAN PLAYER

E. x p e ir i e n*  o- e d
FULL/PART TIME

Excellent Working Conditions j

Oak Fcnest, BE; Tek 885-9207

ORDER FILLERS, PACKERS AND 
1NSPECTORS

Fiiil time only. Customer setyice 
clerics, part time o? full time. 

Apply at
KAYSER COMMUNICATIONS, 2855 

Shermer R<L, Northbrook, Dllnois 
60062 oi? caH 272-9751.

HELP W ANTED — MOTERYS

Savinin&Ss parduoda Makąuette 
i Parke mūr. 7 kamb»< namą. 4 
valgomasis. Visas namas moderalai 
įruoštas, grindysišklotos kflimaisį 
užuolaidos; 2 maš. didelis mūr; ga
ražas. Galima' tuoj pat? peritad namą.

Skambint M20-05S4

B208-K Wee< 9&tb Strees 
Chkjago, UlinOto 

.h TetoUOA4-ą*&4
OOOOQOOOOOOOOOQOjO<MX2flO<K><Ml

. Labai graži aukotų rezidencija 
1 % vonios.' Sa.ns\Į puSų beHfcmentae. 
Karpetal, vtrtUvflB pečius, daUg prie-’ 
dų. Įmokėti apie STJJOė.OO .Ir, galite 
keltis. Xrtl'72-<Mi''ir KMlzle. >• ’

, 4 initq m&raa. a fautb mttro gara*  
žas. IS gerų ranku, prteėate paritą. 
Nauja# guzu Šildymas Ir ^delctra. 
>8,500 pajamų.: Vertae. ąSP.^OO^^,-

ljį anksto mūras, f amo taftr. ga
ražas. Originali 25 metų gera statyba. 
Erdvūs Z butai Senute nepajėgia, 
turi parduot, Marąuette Pto.. Pigiai 
i$82j)oe.: .! , _,;n< d
, Vienintelė atfkings S tomtorig • 
(metų rausvo mOro rezldeudlja Ir 
auto garožaa Pulkus vidaus planas 
Marquette ParkeL' >29.T5®.00

Mūrinis - medinis pajamų namsa 
Z butai. Pirkėjui tikras radinys. Mar- 
ąuetie Parke. $29 900.00.

1 IT metu didelis 3 aukžtų mttraa
2 auto mūro garažas. “Radlant**  

ifllldymflai Marąuette Parke. 
139.004.00.

Platus lotas arti 5*.  Kryžtaos Mgo 
nlnOs. Ptgua

VALGIS REALESTATE
2625 West 71st Stnet

TeL 737-7200; uito 737-8534

<X>OOOOOOO<XX>0<XX>tXXXXXX>OOC

- VMtjĮJ!*!  . 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis
BUBNYS Tet RE 7-51irf 

ooc'ocoaooooooooooeooooooooi
......

-ooooooooooooooooooooąjįoooo  
prairtų prekių pastrinktaiae m. 

brangioj g mūsų aand^Mo. 4Utoį 
OOSMOS PARGEL& EYPRE88

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
3333 S. HalMed St. Chicago m. 00000 
2301 W. 09th St^ Ctocago, ILL. 00633 

MeL 925-2787 — 254-3320
Vnluntlaž

OOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOO0

oooooooooooooooooooooooooc
MOVING 

fiERENAS perknusto baldu*  ir M 
tuada&tua. Ir ifi toli miesto Iridi- 
mai ir pūna apdrauda. .

TELEF. — WA M06S : 
oooooooooooooooooooooooooei

gėnl sekretorius; Yra BALFo di
rektorius ir jo ’tąry'bos narys. Lie
tuvoje aktyviai reiškėsi spųrti- 
niamė gyvenimą. r VH’hiūję .vado
vavo Kūno kultūros rūmų Vąn; 
dėns ir 'žiemos sporto komitetui.

Jonas činga iš Los“ Angeles, Čalif., 
JAV naujo ją ^valdyboje yra. vi;
e^innininkas- Vakarų valstybių lie- 
tuviams. btuofr. & Čikoto

Gyyęna prie Phiiadelphijds^..
Algirdas. M. Budreckis, vice^r- 

xmnjpkąs.ryšiams5urietuviškai ne- 
kaĮbaricįajs, tautiečiais palaikyti, 
3^ . nu Ėtorijos daktaras, Šiuo 
mėtų, dirbąs Commonwealth of 
SĮassacdĮuseits, piačiąi . reiškiasi 
visuomeniniame gyvenime. Yra 
buvęs VLtKo vaidybos narys, 
Eiet'uvm Tautipio sąjūdžio narys, 
^utinės Sandaro&udb globėjas 
ŠLA šękretorius ir. reikalų, vedė
jas, Liet Stud".. s-gos centro val
dybos, narys., Priklauso Lietuvos 
Vyliams, JČorp! 'Neoliiuania, *A  
LT. sąjungai, Tautinei Sandarai. 
Bostono Liėtuyių Bfcentennial 
komiteto vicepirm., eilės moks- 
■limų veikalų Autorius, Šiais me
tais surędągavęš veikalą' “Lithu- 
anians, in Američa — . Giro-
nb1oįty\and Fąct: Book**,  kuri, 
JAV LB tanpinirikaujant išleido 
Oc^ųa - leidykla^ Spaūdos bend-

ministrą v imu. Gyvena įoš. An
geles. Sutikdamas įeiti- į yaldybą 
J. ..Činga šio straipsnio .autoriui 
rašę; “Tikiu į Bendruomenės į- 
dėjąir jos istorinę užduotį ūž tė
vynės rmų?’.

Juozas Gailą*  JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkas, .46' m. JAV 
aukštųjų mokyklų auklėtinis, pro
fesija chemikas,- Šeągrams 'bend
rovėje- dirbąs skyriaus vadovo ■pa
reigose. Studijų metais aktyviai 
reiškęsis studentu organizacijų, ir 

I sporto srityse.. Yra .Buvęs Balti- 
mores LB apylinkės pirmininkas. 
LB krašto valdybės vicepirmi
ninkas yi"ie LB taryboje ir JAV 
LB krašto valdybos pirminin
kas pereitos kadencijos metu. 
Bendradarbiauja spaudoje; pui- 
'kus kalbėtojas; Naujų metų pra
džioje tarnybos- sumetimais persi
kelia gyvėnri į-Baltimorę.

Antanas Gailiušis, sekretorius, 
JĮr reikalų v^ėjas; 70 m. Pipfešija 
į—- ifeirininkas, pedagogas, Štuo 
įmetu garbingo, mrižiaus sulaukęs 
pensininkas. LB veikloje yrą bu- 
v^ “.Pasaulio Liėtuvičf*  adjMnis- 
'tratorius,. PLB sekretorius^ taip 
pat sekretorius paskutinės kaden

cijos JAV LB krašto. valdyboje. 
Anksčiau, gyvenęs CleveTande, 

‘pri^; kelerius metus; persikėlė į 
Thilądėlphjį kur įsijungė į atei
tininkų ir bendruomeninę veik-

i.---'-
Modesta^ Jakaitis,: yicepirmi- 

rilrikas JAV Vidurio., valstybėms, 
‘46 m. Aukštąjį mokslą išėjęs 
jĄV-se, kur studijavo matemati
ką. (bakalauras) ir “sistemų” in
žineriją (magistras). Šiuo metu 
vadovaują saVb įhoriėt Ilgametis 
skautų darbuotojas,. JAV LB ta-' 
rybos narys, buvęs Lemon to apy
linkes ir Vidurio Vakarų apygar
dos pTrmmmkąš. JAV LB atsto
vas Mokslo ir Kultūros’ simpo
ziumui*  ruošti koniitete. Gyvena 
prie Chicagos.

Bhrtžhis. iūiodęŪSfc JAV LB Švie
timo tarybos pfria&dtas>. &

tarnybos vadovė. Lietuviu atsto
vė Philadelphijos Bicentenriial 
komitete. Reprezentavo LB įvai
riose amerikiečių konferencijose 
įc valdžios įstaigose. JAV prezi^ 
dęnto paskirta į Cenzo komisiją. 
Gyvena, prie Phi Iadelphijos.

Bendnioinęniniai vienetai ir He- 
tuviškoji visuomenė yra prašo
ma talkos, lengvinti naujosios 
krašto valdybos narių darbo naš-

RECEPTIONIST
Typing 45 wpm, praus and Hght 
ahorthand. New Michigaa Avenue 
office buHding. For details eall 
Theresa ąt s

8Zff-II9o

CLERK-TYPIST 
kfinimum typing" speed 45*  TV.pjn. 
Paid vacation and holidays. 

Ai Gi-Al TEMP, INO.
875 N; Michigaa Avb^ CSdeagCr HL

Ftame— 286-1683

snannnu | unuvį
Ir kHin kraMu

VAILIONIS

LIKIMO AMSE”
N O R I -M R K

WWEDTaBUr

bf. Aiitanas'Nova3itiš,. bnvęš .te 
naujos LB krašto- valdybos vicepir
mininkas' teisiniams reikalams;

Nuotr. K. Čikoto 

liinkaš, juridiniams (reikalams, 
advokatas — teisių mokslų dak
taras. Veiklus amerikiečių politi
niame gyvenime; Yra Philadel- 
phijos miesto Respublikonų cent
ro komiteto valdybos narys, Phi- 
1 adei phi jos Tautinių grupių ta
rybos pirmininkas. JAV preziden
to' yra paskirtas' i Vista organiza
cijos patariamąją tarybą. Paskuti-

> nių dviejų LB krašto valdybų ka
dencijų metais darbavosi, EB 
krašto valdyboje. Gyvena Phila- 
delphijoje;

Balys Raugas, vykdomasis’ vi-: 
cepirmininkas organizaciniams 
reikalams, 61 m., Lietuvos kari
ninkas, Lietuvoje studijavęs teisę, 
šiuo metu dirba naujai Įgytoj 
metalurgo profesijoj. Buvęs. Phi- . 
Iadelphijos Lietuvių tremtinių 

•draugijos pirmininkas, sėkmin
gai perorganizavęs ją į LB apy
linkę ir jai pirmininkavęs.. Taip 
.pat,yra buvęs Pietryčių LB apy
gardos pirmininkas, įPetrycių 
' LB apylinkes, pirmininku ir LB 
.krašto valdybos vicepirmininkas 
.paskutiniosios kadencijos metu. 
Bendradarbiaują lietuvių, spau
doje. Gyvena prie. Phil adei phijos, 
,New Jersey valstijoje.
s Bronius Vaikaitis, protokolų 

, sekretorius ir narys mfonriaeijaį, 
.64 m. Baigęs Dotnuvos Žemės- u- 
kio akademiją, agronomas,. JAV 
dirbęs chemiku prie tyrimų; Da
bartinių metu pensininkas. Veik-, 
lūs ateitininkas, vienas, prę^dukty-

> viųjų. spaudos bendradarbių, rar 
i šąs .vietos, gyvenimo ir. kultūri

nėmis temomis. Gyvena PĖila- 
delphijoje.

i Aušra’ Mačiulaitytė-Zerr, JAV
> LB Visuomeninių reikalų tary-
• bos pirmininkė. Baigusi- Einstei-
■ no kolegijoje gailestingos sesers
• ,mokslus, ,išimtinaų atsidęda. šei-.
• mos auginimui. Viena veikliųjų.
■ jaunosios kaitos visuomeninin- 
l kių. Buvusi Philėdelpfiįjps LB ąy,

pylįnkės pirmininkė, dvi kadėhr 
j ei jas LB krašto valdybos vicepir-
• Įminžnkėb JAV LB informacinį

Romane aprašoma Dzūkijos 
partizanų veikla. Knygą 344 
pust, kietais viršeliais. Įtrauk
ta J U.S. Kongreso biblioteką. 
Kainą $7.00.

Užsakymus siųsti “Draugo?*  
adresu. Dlinois valstijos gyven
tojai prideda 5% mokesčių.

'iiiiiiiiiiHiimmiiiimiiiiiiitiiiiiiimiiiiii

LIETUVOS ATSIMINIMAI
BąĮMta Vtdanaa >bb mi oninuja
New Jeršėy, New Yorfc ir COnnectlcnt 

Uetuviama!
Kae Ae&tadtenj nuo'4 Iki N vttL popiet 
a WBVD Stoties TTew Torto (IMI 
klL, AM Ir »7.9 meg. FM).

IMrekt. — Dr. JoMtoa J. Stoto*
. 1.407.- Foro*  Drlve 

Miountatnsiae. N. J. 07099 
TeL ZSž.ftfitm (code 201)

RvtaSame taip pat klauaytta' U*  
tavt&kų kultOrlnlŲ valandų angly to) 
to tt Seton Hali Universiteto radi? 
9totleė_7Nėw Jersey WSOU. 89.5 meg 
FM) Plrmad. 7:80-8:20 vai. vakaro.

C Vadovauja prof. J. Srutos) 
iiimiiiiiHHiiiiiiiiiiiiniiiiinniiimiimiii 
TiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

R1SATING t- a 
Allt OONDITIONING 

O. Žukauskas

4444 S; Westem A ve® uo 
ToL — VI 7-8447 
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PLUMBI N G
Vonių, virtuves sttffių ir vandens 

KMytuvų špedalistas. Virtuvės ii 
vofidos tišttliiiniliit Keramikos ir kt 

,'ptyteMs; Glass blocks. Stekos’ vamz
džiai įtyatomi jeTektra. Kreiptis nuo 

*7 iki 8 . vai., ryto arba po 5 vai. vak
SERAFINAS — 778-0205

tiiiHnnuiiiiinnmiiinniiiinnniiiiiintn

HUMMEL FIGŪRINES.
BEST PRICE

Rali — B22-9472

VAINA Reti Estate
PetaingM investaviam — M) apavt- 

mentų prie jūras. TŪr 33&00&00 įmo
kei. • t

! a op^mėnlal ab t pa*  įOroą'briįMtn 
'3G(MXXUX1 įmokdjimas. Gerai.jrfrki- 

‘r-./’- r ‘
Labai geram stovy 6 butų anmaiu 

$Ž3W>X)0 įjnokSČ PMcsite nebrarigfaL 

k tūrime ir daugiau? visokių, namų.

711 85th SL, Miami Beach. FL 
teL (305) 864-3586
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Pulkus 8 bntų mūras. Art! ftv. Kry*-  

žMlUs Hgoninae. VlrO $10,000.00 paja^ 
mų. Palikimai —, lengvai nuplrtoito

Gerbi išlaikytas' mūrasM^' 2’ po 5 lt 
ir veikiantis biznis. Arti CampbeH tr 03 
čioą grvto VlrS ŪOlkęo pajamų mta.

Tikrai gražus buiigalow. 3 mleg. ir 
valgomasis. Patogus suSisleklniaa. I 
vakarus už Cali/ornia ir 63-Čioa... _

ŠIMAITIS REALTY
Inaurance — Income Tax * 

2951 W.68rd Street — 486-7878 
oooooooooooooooooooooooooc
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ISnaom 3-jų miegamų liuksusinis 
butas naujame name, kampas Not- 
tingharn ir Archer Avė; Arti Ste* 
venson Expressway ir autobusu. 
Kraiptte J Mfc Sariu tek 586^333.

Seniausia. Lietuvių Radijo Programi 
Naujojoj Anglijoj iŠ stoties WLYN 
1360 banga veikia sekmadieniais nan 
1:60 Bd n3tT vnL po pietų pei ■ 
duodama vėliausių, pasaulinių žinifl 
santrauka ir komentarai, uiuzika, daf> 
IMK*-k  Magdutės Pasaka, šią pro*  
gramą veda Steponas ir Valentini : 
Minkai. Biznio reikalais s kreiptis. |1 
Balde Florists r— g£Uų. bei dovaną 1 
Kraattvę, 502 E. Broadway, So. Bes
tos, Mtos. 02127. Telefonas 2684M8&I

(Ten pat gaunamas dienraštis “Dran» 1 
-| gas” it-didelis pasirinkimas lietuviš*  
* kų knygų. (

IŠNUOMOJAMA * FOR BEN7

MARMA NOREIKIENfi x 14RM
TITAS; ŽUKAUSKAS

LiETlS 
prtitfa. Maistas IS Paropos sandHM*,  

Labai pa ęridii ujamos gbroa rūšto
3608 W. I»th SL, Chicago, III 606M 

' TE31 — WA S-2787.
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NAMŲ APŠILDYMAS

Taisau senus ir sudedu naujus pė
dins, Pigfai išvnlau taipgi alyvttM 
tr perdirbu dS! dujg. {dedu randės*  
Šildytuvus. Kreiptis

A. BANYS — tek 447-8806 
luniiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiri
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X Medžio ir keramikos rank
darbių galima gauti “Draugo” 
administracijoje. Yra gražių do
vanų fvafrioina progoms. Prie 
progos apsilankykit ir matysite, 
kad kainos yra prieinamos. 
Galit gauti mažų- ItetaviSkų vė
liavėlių ir kortelių visoms- pro
goms. Aplankykite “Teauga”, 
4545 W. 63rd SU Chicago, DL 
60629.
iiiiiiiiiiiiniiimiiuiiiinniiuiimiiniiiiiin
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"MOŠŲ ŠOKIAI",
Išleido Lietuvių Tautinių Silkių 
Tnstitiitėš (antroj laMa) 1975 
metaiii Cbicagoj&r

Gaunama DRAUGEI, .454Į5' 
West 03rd Street, Cnicago, n- 
linoia 60629. Kaina $100. Užs^ 
kant pridėti 21 centą iri per- 
riuntiinų.. niinoia gyventojai m<> 
ka 5% mokeaflių.

KAIP SUDARŪMI 
ThtAiitiTAr

— Pąroošė —tj.į.jį... •
MpL teis. Pranas £uUa 

Testamentai su legališkomis 

j tarmėmis bei afidavitais 
jau gaunami 

, Tai nauja pagerinta laida 

i Cla moeekliat aptariama*  teata- 
—ntų rrikalingvmM Ir jų galto 
bet nurodami jų fbnna ir paduoda- 
■i parsmiiiiafc m tik pagal JAV.4» 
veikiančiu įstatymu*  bet ir Vokie
tijoje, Anglomksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

TELEVIZIJOS
MIGLOTAS TF

> Bpalvutoa Ir Paprastos. Radljftl 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas Ir Taisymas

MIGLINAS
1846 W. 69th St, tek TTįJg

Jo 
kil 
gli 
rė

lai

??
tiiį 
vą, 
dai 
JLi

tao

WINDERS MEBICAL ARTS. 
MIS W. 63rd Starai 

Tpl. WA 5 - 4787
PRISTATYMAS NEMOKAMAI

MM jfiaų gydytojui
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NUEITI KELIAI EGZILEJ

(Atkelta iš 3 psl.>.

Sruoją. Turėjau pasiturintį drau
gą, kuru ipirkįo visas poezijos ir 
dailiosios .prpzpš knygas. Jis įmin-. 
tinai mokėjo beveik visus iki tol 
pūtavus Braždžičnib, Aisčio, 
Miškinio ėilėrasčiūs. Mūsų Iitė- 
rS4ūfinis §kbriis sūšiForrna\-d Sa
lomėjos Neries, Aisčio, Brazdžio- 
ajo. .Miškinio, V'ąioiulaiėio este
tinių, kriterijų poveikyje. Žemi- 
njnkų kartos rašytojai —- Čipkus, 
Bradųnas, Mačernis buvo jau
nesni universiteto kolegos. Na- 
gj’s dar jaunesnis. Tąsyk jie -bu
vo pradedantieji, k u tiems , (vėli au 

lemtą prasmingai .praplės
ti lĮetm'-ių iiteratūros hprizontus. 
Ląnkyda\rpme ir tuos .literatūros, 
vakarus,. kur savo kūrybą ‘ skai- 
§daVp‘ Cvirka, Venclova, Boru
tą. Domėjomės kėtūrvėjininkų 
sjjuSBhu.’

— Kaip iš literatūriškai iš- 
prii^ijsio skaitytojo taško atrodo 
Hterąturinės kontraversijos, kai 
vieni kokią nors knygą kelia į 
padanges, kiti maišo su purvais?

—ITokiams. kontroversijoms 
yradaug priežasčių. Vieniems 
sunkų priimti besikeičiančių 'lai
kų dvasią ir naujai besiformuo
jančias estetines idėjas., Charak- 
teringas čia būtų Adomo Jakšto 
pavyzdys. Daug lemia ir ideolo- 
giniai husitėikimąi. Kai 1936 Iš
ėjo vienas iš gražiausių Brazdžio
nio eilėraščių rinkinių “Ženklai, 
ir stebuklai”, negalėjome ta kny- 
gą atsigėrėti. Skaitėme Ir skaitė
me. Rimtoji kritika sutiko ja su 
ėntužiėzmu. Ją vertino ir kairių
jų dienraštis “Lietuvos Žinios”- 
Prisimenu, anas “kritikas” ^raz-' 
džionio eilėraščius, yis.lygino su 
posmais iš “Peklos knygos”, D 
kad neigiamą įspūdi _sustį>rintų,, 

paveiksliuką, su peklos prie

Mūsų kolonijom
Hartford, Confi.

bankas sveikina
^jHartfordė populiariu ban

ku “Mirtford Fedėral Bahk Sa- 
Ving and Loah AsšoeiaUon” 
CŠtajįė St) turi gražų ryšį Mo
terų įFederacijoą Hartfordo Įdu
bas, kuris jau antri metai pųo- 
žy> šį banką savo lietuviška Ka
lėdų ėgbite, salią kurios yra ir 
sveikinimai: “Merry Ghristmas” 
ų “Linksmų Kalėdų”. . įėjęs į 
banką lietuvis tuo labai susi- ■ 
žayį.

Eglutė labai šiaudelių menų 
išpuošta. , įniciatyvą yrą davusi 
ir daug darbo įdėjusi visuome
nininke Apolonija Vitkuvienė, 
padedant Elenai Banevičienei, 
Stasei JČiuriienei, Bronei Žilie
nei, Dalei Dzikienei ir Katari- 
nai Marijošienei.

Kad šis batikas yra išstatęs 
Si Kalėdų eglutę su lietuvišku 
svefflitiitini — tai dėka vienos- 
lietuvaitės, kuri tame banke 
yra Vicėįpręzidentė.

Reiktų ir kitoms organizaci- 
joins megzti ryšius su amerikie- 
kiais, k£d lietuviai įgytų daU- 
glau populiarumo, o paskui tu
rėtų..Ir daugiau įtakos politi- 
n&ė Sferose.

Jonas Bernotas

angiu buvo atsispausdinę. Ne me
ninė vertė, bet autoriaus ideolo
gija buvo “maišymo su purvais” 
motyvas.
( Yra -ir sąmoningai organizuo
tų -pastangų kontroversijas kelti 
arba į .jąs įsiterpti. Pvz., maždaug' 
didžiosios , emigracijos iš Europos į 
metu įaįš 
zuojamas 
“Klevas’5.

— Kas
— Nedaug kas apie ją žino, 

Tai -buvo ultra-slaptas, nedidelį 
žmonių skaičių jungiąs kairiųjų 
liberalų vienetas. Slaptumui iš
laikyti wsi grupės įtariai tarėjo 
slapyvardžius, O susirašinėjimo 
-autentiškumui .įpatikrinti ant 
laiškų turėjo būti dedamos tam 
■tikros anispaudėlės.’ Pagrindi
niai : organizaeijbs tikslai — ih-i 

. filtruoti, kaip tada .madinga bū-' 
. ■vp.,išsU^kšti9.z/-k^Mem,ų’’ .domi

nuojamas bendrines orgąnizaci- 
'■ jas ir koncentruotais smūgiais iš 
./kelių, ta^ų triuškinti “priešus” 
ir aukštinti “saviškius’’. , Kovos 
lauku tūrėjo būti ne tik politinė, 
bet ir .kultūrinė sritis. Nors Šis 
konspiracinis, vienetas mirė, ne- 
išvystes stipresnių organizacinių 
formų, tačiau kuri la'iką jis buvo 
aktyvus politinėse ir kultūrinėse 
kontroversijose^

— Kokia ateitis lietuviškų kny
gų, išrikiuotų Jūsų bibliotekos 
lentynose?

— išaugo vaikai/ kurie lietu
viškos knygos nesibaido. Abu su 

i žiiidna’ inahūitie, kad jie pafiorės 
jas turėti. Oj jei jos kada nors 
būtų niekam riefefeikalingos, tes
tamentinė valią ’ patvarkysime, 
kad, jei patiems nebeteks sulauk-: 
ti to laiko, jos. būtų perkeltos į 
išsilaisvinusios .-Lietuvos Kražių' 
gimnaziją, kur maždaug prieš 
pusšimtį metu, dr. Juozo Gų> 
niaus įžodžiais išsireiškiant, pa
jutau gaivališką šviesos ilgesį. <

? ‘ O dabar, kaip toj pasakoj... 
Jėi kas leistij pasirinkti z tris gė- 
riausiųs dalykus,.. Ką pąsirink- 
tumėte?

— Pasiūlymas -gundantis, Bet 
pašitėrikmkirne vienu .pašifihki- 
mūr.; Vėl -tenka ■grįžti į “politi
ką”-. 1977 'norėčiau 'išgyventi to- 
M džiaugsmą: į lietuviškų veiks-i 
nių konferenciją -susirenka mūsų 
veiksnių— džplomatų, Vliko, Lie
tuvių Bendruomenės ir Altos --— 
po tris atstovus, ir kiekviena de
legacija atsiveža po tris pastūLy-i 
mus laisvinimo uždaviniams vyk-: 
dyti. Baslius kotnpėtencųos tvo-' 
roms tverti visi palieka namuose,.] 
nes jais, kaįp -patirtis yra paro-j 
džiusi, kartais imama trankyti; 
savo brolių makaules. E tų pa-i 
siūlymų atrenkami trys svarbiau
si, ir visi ryžtasi brolišku sutari-, 
mu, sujungtais .moraliniais ir -me
džiaginiais ištekliais vykdyti juos 
tokių pasiaukojimu ir ištverme, 
kaip pvz. Leonardas Valiukas re
alizuodamas 416 rezoliucijos pra- 
vedimą Amerikos .'kongrese. Ar 
galite įsivaiždubti, koks entuziaz
mas kiltų visoje ‘lietuviškoje vi
suomenėje, šioje ir anoje pusėje. 
Pasiektume laimėjimų, apie ku
riuos -gal net nesvajojame. Bet... 
apie tai-šiuo metu, tūr būt, tik

I
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W«shington9 D. C.
kalėdų eglutė .

Nuętaikinga Kristijono Done
laičio Iftuanistiųės mokyklos 
Kalėdų eglutė buvo suruošta 
gruodžių 12 dieną. Buvo suvai- 
dint^Į M. Hark ir,N. McQueen 
v&izdėlls “Geroji Kalėdų žinia”, 
dalyvaujant vaiems mokiniams. 
Ji išvertė | lietuvių kalbą, pritai
kė Hetaviškai aplinkai ir pastatė 
mokyklos vedėja Virginija Gu- 
rėeMenė, dekoracijas paruošė 
Regina Petrutienė. Be to, buvo 
pašoktas mažųjų ratukas*  su- 
gledotoą kelios kalėdinės gies- 
niės. Atvyko ir Kalėdų senelis 
su dovanomis vaikams, ,o Wa- 

Lietuvių Čendruome^ 
sartus įteikė mokyklai 100 

K.

tfclais buvę prgani-i 
konspiracinis vienetas

tai per organizacija? 
ig kas apie ją žino, 
Jį ’ ’v“'“

I DRAUGAS, antradienis, 1977 m. sausio 4 d.

A. t A. BOLHU tAGHAWIČIUl miras, 
broliui STEPONUI LA£K>LACKAWICZ, jo šeimai ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

A. t L EMILIJAI 6AUCENEI
staiga iškeliavus į amžinybę, jos vyrui POVILUI ir 

sūnui ALGIUI su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia

$

Chicagiškįai, gausiai eusirinkę Jausimo centre, nuoširdžiai atsisveikino su a. a. prof. Vladu Jąkubenų, žino
mu muziku. Čia matome dalį velionio artimų jų ir iškilmių dalyvių. ' Nuotr. V. Noreikos

pasvajoti tegalima.

— O ką matote realybėje?

Šalia tamsesnių dėmių ma, 
tau daygybę šviesių .taškų. Tau-, 
ta -tėvynėje įvairiems negandams 
•gana .atspari. 'Išeivijoje dar daug, 
•kūrybingų plunksnų, išmintingų, 
galvių/ karstų lietuviškų širdžių.; 
Vidurinioji it. jaunesnio ji' kartos, 
jau dabar lietuviškų vėliavų plaz-. 
denimą užtikrina, dar bent pus
šimčiui Anetg. Jaunųjų .yeikėjų 
•eilės, tiesa, bus pra^etėjusios, bet 
'jie kovos iš stipresnių ir įtakin
gesnių mokslo ir ipolitinių pozi
cijų, ir jų kova galės būti sėk
mingesnė negu -mūsų. Žmogiškai 

I pralaimėję bus tie, kurie dėl as-1 
meniškų patogumų nugrims į 
svetimųjų jurą; Sovietinė imperi^’ 
ja. skylę. Aktyvesnį .pasipriešini
mą nelįU'maniškaan. režimui ima-, 
rodyti ne tik. jpąivergtieji, bet ir' 
patys rusai. 'Musų jaųniejį ture-’ 
tų įsisąmoninti, kad jų lietuviš
kas darbas yra žmogiškai pras- 
nįingaš ir asmeniškai, viltingas. 
■Lietuva ■kelsis laisvam gyvėjimui.' 
Nuėjęs kapę /žingsnių, net tr aš 
nenustoju ■ vlltiėsj kad įkartų su 
šayo šeima' galėsiu 'palydėti mū
sų biblioteką j Kražių gimnaziją.

Pokalbį pravedė A.R.

žemiau “priplotos” šferps pavai>mė yra lyg kriaušės formos.
Pietų ašigalis yra arčiau cen- siaus. Šiaurės ašigalis,, atvirkš- 

tro už Šiaurės ašigalį (44,7).' 
Be to, Pietų ašigalis yra 25,8 m

Vanda ir Kazys Vaitkevičiai 
Vida ir Giedrius Moliai

Henrikas ir Adelė Dajalial 
Leonas ir Izabelė Oksai

Los Angeles, Califomia

čiai, išsikišo, virš sferos 18.9 m.

Ona ir Adolfas Baltinai

H

jos vyrui POVILUI, sūnui ALGIUI ir jo šeimai 
visiems giminėms bei artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Laidotuvių Direktoriai 

6845 S0. WESTERN AVENUE

TRYS MODERNI8KOS 
Affi-OONDHTONED KOPLYČIOS

vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

M

Mielam buv. grandiečiui

A. t A. VYTUI NAKUI staiga mirus, 
skausmo apimtiems tėveliams ONAI ir ANTANUI 
NAKAMS bei artimiesiems reiškiame giliausią už
uojautą ir įtartu su jais liūdime.

Irena Smieliauskiene jr ^Grandis”

P E T K U S 
MARQWETIE FUNERAL HOME 

Titas IR SŪNŪS
TRYS MODERNIfiKOS ROPLYC1O8;

2533 We$l 7lst Si. TeLGRovenhlll 6-2345-6 

1410 So. 50th AveM Cicero T0wnhall 3-2108-8

AIKŠTĖ ATlTOMniųEIAMSl STATUTI

ŽEME NĖRA- RUTUUO 
FORMOS

Nuo 111 a. kai graikų mate
matikas Eratostenas atlikę sa
vo matavimus, .19 amžių moks
lininkų buvo manoma, kad žemė | 
yra rutulio formos. Tačiau vė
liau paaiškėjo, kad traukos jė
ga Prancūzų Gvianoje ir, Pary-, 
žiuje skiriasi. Tada Niutonas iš-1 
dėstė savo hipotezę, kad.žemei 
yra ne apvali, o suplota per aši
galius. Sekančių 300 metų siste
mingi geofiziniai matavimai pa
rodė; kad ašigaliai yra 21,47 km 
arčiau žemės ceųtro, negu pu
siaujas. Naują geologijos erą 
pradėjo dirbtiniai palydovai.

Taigi dirbtinio žemės palydo
vo orbitos analizė parodė, kad 
ankstesnieji matavimai netiks
lūs: pusiaujo skersmuo didesnis1 
už ašigalių — 42,77 km, o ne 
42,94, kaip buvo iki tol mano
ma. . .

Kosminė geodezija per savo 
trumpą amžių pateikė nemaža 
staigmenų. Didžiausia jų — že-

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1977 m. 
sausio 1 d. tragiškai mirė

EMILIJA GAUČIENĖ
SEMENAVIČIŪTĖ

Buvo gimusi GJasgove, Škotijoj.
, Liko dideliame liūdesy: vyras Povilas, sūnus Jurgis, marti Ni

jolė ir anūkas Petriukas, sesuo Valerija Damašienė su šeima Vil
niuje, pusbrolis Vytas Radys su žmona Irena, .dukterėčia Nijolė 
-Ertzviler (Semėnaitė) su šeima, teta Emilija Radavičiehė Akmenėje, 
pusseserės ir pusbroliai Lietuvoje ir Amerikoje, kilį giminės ir 
draugai. .

Pašarvota Mažeika-Evanš koplyčioje, 6845 S: Westėrn Avė.
Lankyti galima antradienį nuo 6-9 v. v., trečiadienį nuo 10 vai. 

ryto iki 9 vai. vak.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 6 d. Iš koplyčios 9 y. r. 

bus atlydėta į Švč. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią ge
dulingoms pamaldoms 9:30 v. ,r. ...... < .. \ «

Po pamaldų gus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapinės.
Nuoširdžiai kviečiame visus 'gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, sesuo ir kiti giminės

Laidotuvių-direktorius Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600

I

ra
a

EUDEIKIS

A. f A.

VINCUI LEIPUI Lietuvoje mirus, 
liūdesio valandoje sūnui K. C. LEIPUI ir jo Seimai 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Sargent Ir Lundy Engeneering 
Meehanięal Department Bendradarbiai

A. t A. CHARLES KIVILIU5

į

Volodkų ir Pikelių Šelmes

Naujų Metų angoje tragiškai žuvus

A. f A. EMILIJAI GAUČIENEI,
jos vyrui POVILUI, vieninteliam sūnui JURGIUI, mar
čiai NIJOLEI, anūkui PETRIUKUI ir kitiems giminėms 
reiškia nuoširdžią užuojautą ir jungiasi bendran liūdesiu

I-jo Pasaulinio Karo veteranas
Mirė sausio 1 d., 1977, sulaukęs 84 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Tytuvėnų parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 66 m.

. . Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterėčios Nellie Skop ir 
Virginia Domark su vyru Michael, sūnėnas Anthony Phillips 
ęu žmona Rosemarie ir jų šeimos, Liętuvoje 3 seserys: Antonina 
Bagdonienė, Leonora Sturienė, Teklė Peseckienė su šeimomis, 
brolis Feliksas su šeima, giminaičiai:' Vigą n tų, Jarkaičių ir 
Gregaravičių Šeimos ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Am. Legion Roselando Post No. 49.
Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S. 50 Avenue, 

Cicero.
Laidotuvės įvyks treč., sausio 5 d. i škoplyčios 9:30 vai, ry

to bus atlydėtas į gv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv; Kazimiero lietuvių kapines. x

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

Nuliūdę: Dukterėčios, sūnėnai Ir ldtl giminės*
Laidotuvių direktorius Jean Van.ce, Tel. 652-5245.

LMDOTŪSię DIREKTORIJŲ

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 

TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

34 South Califomla Ayėniie
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

07 South Hermltage Avenue
Telefonas — TArds 7-1741-2

*330

4606

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M- PHILLIPS 

TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

B87 90. UTUANICA AVĖ. M. Y Arti 7-MU

STEPONAS 6.UCK (LACKAW|CZ) Ir SŪNŪS 
2314 W. 28rd PLACE TeL VIrginb 7-8912
MM W. M STREET TeL REpubHc 7-UU
IMK SoutlnreM HIDs, 0. T«L

HMM BIEUlMtS

POVILAS L RIDIKAS

JURGIS F. RUDMIN

8819 80. UTUANICA A VE.

M. TAHto 7-1811

N. YAnb7*luM9

VASAITIS • MITKUS

TeL OLYmpfc 8-1M3

ti



DRAUGAS, antradieniu 1977 m. sausio 4 d.

Xx Dainavos ansamblio ruoš
tos Naujųjų Metų sutiktuvės 
įvyko Sv. Kryžiaus parapijos 
salėje. Gausiai susirinkusius 
svečius, jų tarpe nemaža jauni
mo. valdybos vardu pasveikino 
Vytas Radys. Prieš vakarienę 
gražią invokaciją sukalbėjo kun. 
Adolfas Stasys. Salę meniškai 
papuošė Nelė*  Paulauskaitė, 
Danguolė Dginytė ir Dalė Vir- 
žintaitė. Visi turėjo progos gra
žiai pabendrauti ir vienas ki
tam palinkėti laimės.

X Dr. Konstantino J ur gėlos, 
žinomo mūsų istoriko, naujas 
veikalas “Lithuania: theOut- 
post of Freedom” išėjo iš spau
dos ir egzempliorius pasiekė 
“Draugo?’ redakciją. 387 pus
lapių apimties knygoje autorius 
pateikė daug įdomios medžiagos 
apie Lietuvos rusinimą nuo ‘se
nųjų laikų ligi mūsų' dienų. 
Knygą išleido Lietuvių šaulių 
sąjunga (The National Guard in 
Exile), bendradarbiaudama su 
Valkyrie Press, Ine. Veikalas 
iliustruotas istorinių įvykių nuo
traukomis.

Nuotr. VI. Bacev.čiausClevelando šv. Kazimiero lituan’stinės mokyklos moki niai ir mokytojai.

IŠ ARTI IR TOL!
X “Chicago Tribūne” sausio 

3 d. išspausdino kun. J. Pruiis- 
kio laišką, kuriame primenama, 

| kad Maskva, 1933 m. pasikeis- 
Įdama kaliniais su Lietuva, jau 
prieš 43 m. pripažino, jog Sovie- 

I tų sąjungoje yra politinių kali- 
nių. Tada Maskva išleido ka
lintus vysk. Matulionį, kun. Jur
šėną. Antras pasikeitimas pol 
kaliniais buvo 1935 m., išleis
tos Grasilda ir Emilija Juršėnai- 
tės, kurios- ir dabar tebegyvena 
Chicago j.

ŠV. M. M. Gimimo parapi
josŠv. Teresėlės draugijos susi
rinkimas įvyks antradienį, sau
sio 4 d., 7:30 vai. parapijos sa
lėje;

x Su dr. Jonu Valaičiu, ži
nomu patalogu, popietė ruošia
ma sausio 23 d. Lietuvių tauti
niuose namuose. Paskaitos te
ma : ■: “Alkoholizmo patalogija”. 
,;X Irena ir dr. Leonas Kriau- 
čeliūnai mus maloniai pasveiki
no Naujųjų Metų proga, palin- j 
kėdami Sėkmės ir atsiųsdami 25' pakviestas į JAV LB 
dol. auką.. Nuoširdžiai dėko
jame.*  - .. . •

X Ann Jakučiūnas, Milwau- 
keė, Wis„ atsiuntė 12 dolerių 
auką savo dienraščiui stiprinti. 
Labai ačiū.

•’ X .Vladas Ilginis, Oak Lawn, 
Ui., dėkodamas už kalendorių ir 
korteles, aukojo 15 dolerių. 
Nuoširdžiai dėkojame.

X Mra. Mary Baiberis, Brock- 
ton, Ma88., per savo dukrelę sės. 
Anne padėkojo “Draugui” už 
gerą informaciją, palinkėjo lai
mingų Naujųjų Metų, ir atsiun
ti 7 dolerių auką. Ačiū. 

- X Justinas Šiugžda iŠ Brook- 
lyno atsiuntė prenumeratos mo
kestį, ir 7 dolerių auką. Dė
kui.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
LB VID. VAK. APYGARDOS 

VEIKLA

programai atlikti yra kviečiami 
j solistai Rimantas ir Birutė Dab- 

— “The Inland Steelmaker”,1 šiai iš Los Angeles. Atvyksta 

Inland Steel East Chicago, Ind.,' ir muzikė Ona Metrikienė^Kal- 
įmonės laikraštis įsidėjo platų bės dr. St. Vanagūnas iš Tuc- 
straipsnį apie Vladą Vailionį, 
neseniai išleidusį knygą “Liki
mo audrose”. Straipsnyje pažy
mėta, kad autorius gimęs 1922 
m. Seirijuose, baigęs miškinin
kystės mokslus, pažymėta, kad 
jo kūrinys “Sunaikintos pastan
gos’’ ėjo “Draugo” dienraščio 
atkarpoj, primena sovietų įvyk
dytas lietuvių deportacijas, na
cių ir vėliau vėl sovietų okupa-

, minė savo buvusius bendradar- c j ją T .a ikrą štiš įsidėjo ir be-
* ... —— ... .

J. A. VALSTYBĖSE

X Arl<ivyskuĮ>o Jurgio Matu
laičio mirties sukakties proga 
baigtas spausdinti jo gyvenimo 
vaizdinis albumas galima bus 
įsigyti koncerto metu Marijos 
aukštesniosios mokyklos prie
angyje. Minėjimo koncertai 
bus sausio 22 d. 7 vai. vak. Bi- 

. lietus galima gauti Marginiuose: 
2511 W. 69 St, Chicago, HL i

X Aktorius Vitalis Žukaus
kas, gyvenantis New Yorke, 
sausio 8 d. atvyksta į Chicagą. 
kur atliks linksmą programą 
sukaktuviniame Lietuviai Tele
vizijoje baliuje. Šiuo iškilmin
gu baliumi, į kurį vietas jau už
sisakė apie 300 televizijos rė
mėjų, bus paminėta Lietuviai 
Televizijoje pusvalandžio 10 m. 
sukaktis. Retos tautinės grupės 
taip ilgai išsilaiko TV ekrane. 
Todėl nenuostabu, kad Lietuviai 
Televizijoje programos vadovas 
T. Šlutas amerikiečių spaudos i 
klubo yra apdovanotas specialiu 
atžymėjimu už nepertraukiamą' 
10 m. darbą televizijoje.

X VI'Spaudos balius, įvyk- : 
si antis sausio 29 d. Martiniąue i 
restorano pokylių salėje, bus 1 
paskutinis rengiamas dabarti- riamas padegimas, 
nės Lietuvių Žurnalistų s-gos 
centro valdybos. Galimas da
lykas. kad kita centro valdyba 
bus jau nebe Chicagoje. Todėl 
nenuostabu, kad šiuo Spaudos 
balium susidomėjimas yra di
delis ir iki Naujų metų jau bu
vo užsakyta 410 vietų. Norin
tieji užsisakyti kvietimus pra
šome sekti skelbimus “Drauge’’.

X Alfonsas Končius, Livonia, 
Mich., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 22 dolerių auką 
ir tuo dosniai parėmė savo 
dienraštį. Jis skelbiamas “Drau
go” Garbės prenumeratorium. 
Dėkojame.

. X Aukų atsiuntė: 4 dol. — 
Antanas Peštenis; po 3 dol. — 
J. Jonaitis, I. Bumelis, Bronė 
Lankutis; 2 dol. — J. Asiūnas. 
Ačiū.

X Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Jonas Krištolaitis, Cleveland, 
Mr. Mockapetris, Boston, 
Paul Mažinąs, Chicago. 
Juozas Plečkaitis, Racine. - 
Visiems tariame malonų ačiū.

x Ursula Rastenis, Chicago, 
III., įteikė “Draugui” 7 dol. au
ką. Dėkui.

X Jaunųjų menininkų paroda 
atidaroma sausio 7 d., penktad, 
7:30 v. v. Jaunimo centro ma
žojoje salėje. Tą pačią dieną 
8 v. v., didžiojoje salėje ren
giami jaunimo šokiai. Gros 
Neo-Lithuanų orkestras. Viši 
kyiečtoik i

CHICAGOS 
ŽINIOS

14 ŽUVO GAISRUOSE

Naujų metų savaitgalį Chica-
-!? -•>

bu-
goję buvo du dideli gaisrai, 
riiį metu žuvo 14 žmonių ir 
vo sužeista 17.

’\V»L GAISRAS

i Anksti rytą sekmadienį degė 
namas 1706 W. 17 gatvė, Chi-1 
cagoje, tik du blokai nuo to, 
kur Kūčių naktį gaisre žuvo 10 
vaikų ir dvi moterys. Penki 
žmonės žuvo, iš jų keturi Cis-i 
neros šeimos nariai: motina ir 
trys vaikai 5—16 metų. Įta-

1976 metais apygardos veikla 
buvo sėkminga, atliko daug 
naudingų kultūrinių darbų. 
Vidurio vakarų apygardos val
dyba turėjo keletą posėdžių ir 
platesnio masto pasitarimų. 
Pirmininkas Modestas Jakaitis 

krašto1 
valdybą vicepirmininku. Dabar
tinė apygardos valdyba išsirin
ko pirmininku Kazį Laukaitį. 

1 Spalio 21 d. valdyba turėjo po-' 
sėdį, kuriam vadovavo pirm. 
Kazys Laukaitis. Valdyba dis
kutavo veiklos planus. Labai 
svarbu palaikyti ryšius su jau
nimu, jam padėti ir 
anistines mokyklas, 
narna kuo daugiau 
jaunimu ir remti jų 
jas. Kad darbai būtų sklan
džiai atlikti, yra sudarytos įvai
rios komisijos, kaip- švietimo, 
jaunimo, reprezentacijos, lėšų 
telkimo, informacijos ir pa
vergtų tautų atstovavimui. Vi
durio vakarų apygardos valdy
ba yra nuolatinis Pavergtų 
tautų komiteto narys., Lapkri
čio pabaigoje Latvių namuose 
pirm. Kazys Laukaitis dalyvavo 
pavergtų tautų posėdy, kur' bu
vo aptariami politinių kalinių 
laisvinimo ir religijos persekio
jimo klausimai rusų okupuotuo-i 
se kraštuose. Apygardos val
dyba kreipėsi aplinkraščiu į 
apylinkių valdybas, kad jos 
remtų lituanistines mokyklas ir 
rūpintųsi kalėdinių eglučių su
ruošimu.

Malonu pastebėti, kad apygar
dose visos lituanistinės mokyk
los suruošė kalėdines eglutes su i 
programomis, tėvų pobūviais ir 
vakarėliais. Spauda tai gražiai 
aprašė. Apygarda aktyviai pri
sidėjo prie tautinių šokių šven- 

I tės suruošimo, rėmė finansiškai, 
globojo atvykusius tautinių šo
kių šokėjus, teikė jiems nakvy-

remti litu- 
Bus mėgi- 
dirbti su 

organizaci-

I nes ir informacijas. į'minė savo buvusius bendradar- ciją. r “ ’
1076 m. liepos 1—18 d. Chica-1 bius. Paštininkus raštu sveiki-! dirbančio VI. Vailionio *'nuotrau-  

goje įvyko tarptautinė preky- no buv. geležinkeliečių vardu A. Įmonėj dirbą asmenys, da
bos ir pramonės paroda. Lietu- Laukaitis ir filatelijos draugijos bar kreipiasi į Vailionį, norėda- 
vių prekybos rūmai įruošė Lie- narys, paštininkų bičiulis Euge- 'mj daugiau informacijų apie 
tuvos paviljoną, kuris reprezen- nijus Petrauskas, sąjungai pri-. Lietuvą ir kt.
tavo Lietuvos valstybę. Vidurio dėdamas ir piniginę auką.

Susirinkimo metu buvo iš
rinkta nauja sąjungos valdyba 
vieneriems metams. Valdybą 
sudaro: Ona Idzelienė, Jonas 
Indriūnas, Kostas Repšys, Ju
lius Pocius ir Jurgis Janušaitis. i 
Revizijos komisijon 'išrinkti Ro
mualdas Nėmickas, V. Juknevi
čius ir M. Nagys. .Senajai val
dybai už atliktus darbus susi
rinkusieji padėkojo.

Po susirinkimo įvyko bendros 
kūčios. Jas palaimino kun. J. 
Juozevičius. Pasidalinta tradici
ne plotkęle, vieni kitiems pašti
ninkai palinkėjo gražaus sugy
venimo, meilės ir sveikatos. i

Kūčias paruošė K. K. Repšiai 
ir Ona Idzelienė, už ką kūčių 
dalyviai jiems nuoširdžiai padė
kojo. Prie kūčių stalo paštinin
kų šeima praleido gera nuotaika 
trejetą valandų, pagyvendami 
tėvynės prisiminimais, pasida
lindami išgyvenimais, nepamirš- 
damį ir šių dienų tėvynės di
džiųjų rūpesčių. Ateityje paš
tininkai savo kukliąją ištekliais 
žada remti mūsų spaudą ir or- ; 
ganizacinius užmojus.

J. Janušaitis

vakarų apygardos valdyba pri
sidėjo prie paviljono įruošimo. I 

Spalio 30 ir 31 d. Chicagoje 
Navy Pier buvo suruoštas tau
tų festivalis, kuriame dalyva
vo 54 tautybės, jų tarpe ir lietu
viai. LB Vidurio vakarų apy- " 
garda įruošė lietuvių paviljoną, ; 
kuriame buvo lietuvių meno kū
rinių, tautodailės, rankdarbių ir 
lietuviškų valgių. Be to, lietu
viai išdalino N parodos lankyto
jams tūkstančius lapelių infor
macijos apie Lietuvos sunkią 
padėtį ir okupanto priespaudą. 
Vasario 20 d. JAV LB Vidurio 
vakartį apygarda Jaunimo cen
tre ruošia Vasario 16 minėji
mą jaunimui. Gegužės 1 d. Jau
nimo centre įvyks LB Vidurio 
vakarų apygardos apylinkių 
atstovų suvažiavimas.

J. Kaunas

KŪČIOS PAŠTININKŲ
ŠEIMOJE

Gruodžio 11 d. K. K. Repšių 
namuose susirinko gražus būre- 
liis buvusių. Lietuvos paštininkų 
bendrai atšvęsti kūčių ir aptarti 

| savo sąjungos*  reikalų. Prieš 
. i pradėdami metinį susirinkimą,

šono ir Povilas Šaltimierą&^Įl- 
gametis radijo valandėlės vedė
jas-

— Phoenbc, Ariz., bendros lie
tuviškos kūčios buvo suiuoŠtos 
gruodžio 24 d. gražiai išpuoštoje 
vietos lietuvių kapeliono svet

inėje. Vyriausioji šeimininkė bu
vo Sofija Liubartienė, kuriai 
talkininkavo kitos moterys. 
Kūčiose dalyvavo 35 asmenys. 
Atskaičius visas išlaidas, Lietu
vių misijai liko 96 dol. pelno. 
Kūčiose dalyvavo keletas retų, 
brangių svečių. Iš Šveicarijos 
buvo dr. Maria Scfaaller, iš Cor- 
velis Oregono Kristina Abrb- 

| maitytė, iš Detroito aviacijos 
kapitonas Algis Ruseckaš,*  iŠ 
Chicagos studentai Ed. Stulas 
ir Jonas Jagėla.

— Natalija Šatūnienė iš Colo- 
rado atvyko į Sun City,,.Ariž. 
Viešnia galutinai apsisprendė 
kurtis Sun City, nes. jai patin
ka svarus miestas ir visą aplin
ka. Planuoja kartu su broliu 
čia pirkti namus. Natalija yra 
visuomeniška moteris, buvus 
Chicagoje Moterų draugijos vei
kėja. uoli choro narė. -

— Paulina Grigienė, jos duktė 
ir žentas iš Fort Lauderdale, 
Fla.. prieš pusmetį atsikėlė į 

I Sun City, Ariz., ir čia džiaugiasi 
švarią aplinka ir sausu oru. 
Paulina turi brolį kunigą Leoną 
Jokubauską, gyvenantį Kaune, 
okup. Lietuvoj.

— Yakaičiai tik prieš pusmetį 
atsikėlė iš Baltimorės į Tu s eoną,

NEGRAI NORI MERO

Chicagos negrų grupių vadai 
sekmadienį tarėsi, kokį kandi
datą į merus jiems parinkti bū
simiems rinkimams.

SUŽEIDĖ UŽPUOLIKAS

Ruth Page, baleto vadovė, pa
guldyta ligoninėn su sulaužytu 
klubo ir peties kaulu. Ją sužei
dė užpuolikas prie Drake vieš
bučio, kai pagrobė iš jos ran
kinuką su keliasdešimt dolerių.

PREMIJA FIZIKUI

Chicagos universiteto fizikas 
James Cronin, 45 m., už savo 
mokslinį darbą ir atradimus 
gauna 50db doL premiją.

ETLMUOTOJAI
Telefonų knygoje yra atžymė

ta 187' bendrovės ir asmenys, 
Chicagoje gaminą, filmus. Ta
čiau tik labai nedaugelio jų fil
mai pasiekiateatrų ekranus. 
Daugiausia pagamina komerci
nių skelbimų filmų.

PRIE MOTINOS LAVONO
Už namų 309 N. Long Avė., 

Chicagoje, gatvelėje, penkta
dienį rastas lavonas negrės Eli- 
zabeth Dunlap, 28 m., o prie ne
gyvos motinos prisiglaudusios 
buvo dukrelės 8 mėnesių ir 3 
metų. Policija nugabeno jas į 
Oak Parko, o paskiau į Lojolos 
unlv. ligoninę. Manoma, kad 
motina buvo užamaugtą. į

NUOSAVYBIŲ MOKESČIAI

Civic Federation skelbia, kad 
pagal naują biudžetą nuosavy
bių mokesčiai Chicagoje 1977 m. 
pakils 1.7%.

NUŠOVĖ SŪNŲ

Dr. F. Aąuila, 72 m., gyvenąs 
819 W. Buena, Chicagoje, nu
šovė savo sūnų Tomą, 38 m. 
Sūnus gerokai įsikaušęs, 2 vai. 
nakties penktadienį su peiliu 
veržėsi į miegamąjį, kur slė
pėsi pamotė, grasindamas nu
durti ją ir tėvą. Jau ir 1971 dl 
jis buvo taip pasikėsinęs, bet 
policija tada įtikino jį atiduoti 
peilį ir jis buvo nugabentas į 
psichiatrinę ligoninę.

susikaupimo minute pagerbė 
amžinybėn iškeliavusius buvu
sius bendradarbius.

Valdybos pirm. Jonas Tijūnas 
padarė trumpą, veiklos apžval
gą. Praėjusių metų laikotar
pyje paštininkai dalyvavę JAV 
200 metų minėjime, surengę 
gegužinę, aukomis parėmę lie
tuvišką spaudą. Veikla negali 
būti labai gyva, nes paskiri są
jungos nariai yra aktyvūs vi
suomeninėje veikloje, aktyviai 
bendradarbiauja spaudoje, ati
duoda duoklę šalpos darbuose 
ir pan. Paštininkai rodo gražų 
solidarumą ir nuoširdžiai pa
remia kitų organizacijų vykdo
mus darbus. Revizijos komisi
jos pirm. Jonas Indriūnas pra
nešė, kad kasoje yra apie 400 
doL ir atskaitomybė vedama 
tvarkingai.

Jonas Tijūnas perskaitė gau
tus paštininkams sveikinimus 
iš buvusio pašto valdybos di
rektoriaus ir sąjungos garbės 
pirmininko inž. Vaclovo Biru
čio, buv. administracijos refe-1 
rento ir ilgamečio sąjungos 
pirmininko Jono Bereišos, buv. 
Vilniaus pašto viršininko Justi
no Gečiausko. Sveikinusieji 
gėrėjosi sąjungos veikla, o inž. 
V. Birutis šilįu žodžiu prisi-

Archit. dr. Alfr. Kulpavičius, va 
| dovavęs Detroite įvykusiame Liet. 

Kat Mokslo akademijos suvažiavi
me architektūros sekcijai.

Nuotr. J. Urbono

MALDOS UŽ NAUJŲ 
BAŽNYČIŲ STATYBA

Visoje Lenkijoje buvo pravesta 
Maldos savaitė už naujų baž
nyčių statybą. Ta proga pa
skelbtuose ganytojiniuose laiš
kuose lenkų vyskupai nurodo, 
jog katalikai vis dar susiduria 
su sunkumais, siekiant išgauti 
iš valdžios leidimus naujų baž
nyčių statybai. Teisė statyti 
bažnyčias, rašo ganytojiniame 
laiške Siedlce vyskupas, iš
plaukia iš pačios žmogaus pri
gimties. Kiekyįenam žmogui 
priklauso neliečiama teisė lais
vai išpažinti savo religinius įsi
tikinimus ir privačiai arba vię- 

!šai, savo namuose arba bažny
čiose garbinti Dievą. Lenkijos 
vyskupai šia proga primena di
delį naujų bažnyčių trūkumą 
krašte, augant gyventojų skai
čiui ir plečiantis miestams, kar- 

, tu apgailestaudami, jog val- 
Dalis dalyvių paštininkų kūčiose. Iš kairės: pirm. Jonas Tijūnas, Cece- 1??^. Patenkino _ ti-

vičienė, O. Kaptemia, kalba Jonas Indriūnas, Aldona Paškevičione Ir kt • hmčiųjų prašymus, liečiančius

VI. Vailionis darbo metu.
“The Inland Steelmaker” nuotr.1

— A. a. Jurgis Dargis mirė 
sausio 2 d. Los Angeles mieste, 
sulaukęs 92 metų amžiaus. Ve
lionis nepriklausomos; Lietuvoš 
laikais buvo vidaus reikalų ir 
Krašto apsaugos ministerijų ju-, 
r^ųnsult^, teras, Tuscone dėsto universi-

tėte, o duktė advokatė Balti- 
, morė j.
j — Patti Grimailaitė yra paid- 
žymėjusi gailest. sesutė, dirbą 

. sveikatos departamente ir val-
džios kaštu važinėja po pasaulį. 
Dabartinių metu ji nusipliko 

l naujuą namus Green Valley, 
Ariz.

— A. a. Jonas Petraitis, <63 
amžiaus, staiga mirė 

gruodžio 20 dieną.

rybos narys. Buvo taip pat vie
nas iš korp. Neo Lithuania stei
gėjų ir pirmininkas. Laidoja- j 
mas sausio 8 d.

— Antanas Kriščiūnas, čika- 
gietis, “Draugo” i................
Kalėdoms buvo atvykęs į St. 
Petersburgą, Floridon. Kūčias 
atšventė Lietuvių patrijotų klu
be kartu su savo dukra Vida 
ir žentu inž. Algirdu Keblins- 
kais bei anūkais Darium ir Ju- metų 
liuku, kurie su savo tėveliais at- Phoenixe 
vyko iš EI Salvadoro ir gyveno j Mažai Čia kas jį pažino, nes tik 
St. Petersburge visą savaitę. A. I dar šiais metais tebuvo atsikė- 
KrišČiūnas ir Vida bei Algirdas I iš Chicagos, kur dirbo che- 
Keblinskai gėrėjosi atnaujintu, Į miku Abboto laboratorijojse.

Liko žmona Bernice, motina 
Marcelė ir sūnus Lawrence. Be 
to, dar gyvi liko kiti jo šeimos 
nariai: brolis ir dvi sesutės. Ve
lionis priklausė Šv. Liudviko 
parapijai, per kurią buvo palai
dotas gruodžio 23 d.

— Tragiška mirtis palietė Jo
ną Ančiukaitį, kuris jau seno
kai buvo atsikėlęs iš Bostono ir 
gyveno Scottsdalėj, Ariz., kar
tu su sūnumi. Šių metų liepos 
26 dieną jo sūnus Noel staiga 
dingo. Visos pastangos jį su
rasti nuėjo niekais. Tik dabar, 
gruodžio 20 d. Jonas gavo ži
nią iš policijos, kad jo sūnaus 
palaikai rasti McDowell kalnuo
se, prie Scottsdalės. 
lai, piniginė, akiniai 
do, kad tai buvo 
Noel palaikai.

erdviu Lietuvių klubo pastatu 
ir labai skoningai paruošta kū
čių vakariene. Jaunieji Keb- 
linskai aplankė ir Algirdo tetė
ną ekonomistą Praną Poltėrai- 
tį, kuris įsikūrė St. Petersburg 
Beach, Fla. Vida ir Algirdas 
Keblinskai įstojo į Lietuvių fon
dą nariais, įnešdami po šimtą 
dolerių.

—- Tomas Justinas Liaugau
das gimė 1976 m. gruodžio 18 
d., Chicagos priemiestyje Dow- 
ners Grove, UI. Laimingi tėvai : 
— Danutė Polteraitytė - Liau- 
gaudienė ir inž. Algimantas 
Liaugaudas. Džiaugiasi pirmo 
sūnaičio sulaukusi močiutė Ge
nė Liaugaudienė iš N. Y. Ir 
ypatingai, šiemet apdovanoti 
dviem anūkais džiaugiasi Ma
rija ir Pranas Polteraičiai iš 
Detroito — lapkričio 11 d. su
laukę sūnaičio Sauliaus Dovydo 
ir gruodžio 18 d. Tomo Justi
no.. Marija Polteraitiedė7 iš 
Floridos N. Metų sutiktuvėms 
buvo atvykusi į Downerš Gro
ve, III., lankyti savo 
Danutes Liaugaudienės 
jusios šeimos.

— PhoenLv, Ariz.,

Rasti kau- 
tikrai įro- 
jo sūnaus

dukters 
padidė-

lietuviai
Vasario 16-sios šventę žada itin 
iškilmingai paminėti. Tam jau 
iš anksto Lietuvių Bendruome
nė ruošiasi. Minėjimas įvyks 
vasario 20 d. Tą dieną U vaL 
ryto bus iškilmingos pamaldos
Sacred Heart koplyčioje už Lie-1 Los Angeles prie fiv. Kazimiero 
tuvos laisvę. Vėliau minėjimas stovi kaires: areh. E.
vyks ukrainiečių salėje, kuri yra bas, op. sol. A. Brazis, A. Brasta*  
dvigubai padidintą. Meninei | NittU. U Bridi*


