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Naujojo prezidento 
problemos 

Sovietų grėsme, tautine ir tarptautine ekonomija, švietimo 
sustiprinimas gula ant Carterio pečių iš pirmos dienos 

Washingtonas. — Kokie pir
mieji rūpesčiai ir darbai naujojo 
prezidento Jimmy Carterio? 
Problemų bus daug. 

Užsienio politika užims centri
nę vietą. Svarbiausia bus santy
kiai su Sov. Sąjunga ir Vidurinieji 
Rytai. Kampanijos metu Carteris 
kritikavo detante. Laukiama, ką 
jis vietoj jos pasiūlys. Strateginių 
ginklų kontrolė, sutartis, pasira
šyta Nixono su Brežnevu, baigia
si spalio mėnesj. Iki to laiko rei-

reikti imtis labai nepopuliaraus 
žygio, kurį žadėjo, bet neišdrįso 
įvykdyti Fordas — panaikinti 
naftos produktų kontrolę. Tik 
kontrolę panaikinus, galima tikė
ti privačių kompanijų didesnio 
susidomėjimo padidinti naftos ir 
natūralių dujų ieškojimą. Panai
kinus kontrolę, šių produktų kai
nos pakils, ir bus piktų pareiški
mų adminir. tracijos adresu. 

Amnestija. — Tuo klausimu 
tauta yra nevieninga. Nesvarbu, 
kad Carteris kampanijos metu 
buvo lengvai pažadėjęs suteik'i 
besąlyginę amnestiją visiems, ku
rie kokiu nors būdu išvengė pa
siuntimo į Vietnamą. Po rinki
mų, nenorėdamas laužyti žodžio, 
kalba kiek atrargiau, žada kiek
vieno atvejo, buvusio ar nebuvu
sio kario bylą spręsti atskirai. 

Švietimas. Buvo žadėjęs įsteig
ti naują departamentą, Švietimo, 

jį išskirti iš Gerovės ir sveikatos 
departamento. Iki šiol HUW de
partamentas neturėjo galimybės 
rūpintis mokyklomis, kai visą dė- Į 
mesį atitraukdavo šalpos darbai, j 
Siūlymai švietimui reformuoti ir j 
pagerinti, prisitaikinti prie mo- j 
dernių reikalavimų ir neatsilikti į 
nuo kitų tautų nerasdavo vietos 
departamente, nebuvo jie kaip 
reikiant svarstomi ir programos 
nepasiekdavo Kongreso. Daugelis 
programų, kurios praktiškai ture- į 
jo būti vienoj administracijoj, bū j 

| savo atiduodamos vykdyti 2e- į 
! mės ūkio, Vidaus reikalų, Darbo, į 
Į net Gynybos departamentams. į 
i Švietimo departamento rūpesčiu i 
įbū'ų ir mokyklų integracijos j 
j problema, sukelianti karčius at- j 
; garsius kai kuriose vietose. 

Tai tik maža dalis palikimo, 
kuris nuo šios dienos užguls nau
jo prezidento pečius. 

Viceprezidentas Walter Mondale 

kia naujos sutarties. Iki šiol ves
tos derybos sutarčiai prailginti 
nedavė vaisių. Gali prireikti susi
tikti su Brežnevu ir reikalą iš
diskutuoti abiem vadam. 

Vid. Rytuose padėtis tebėra 
komplikuota. Iš Washingtono 
ten laukiama aiškių, konkrečių 
planų. Delsimas gali sukelti naują 
karą. Blogiau, kad Izraely nėra 
vyriausybės, laikinai einantis pa
reigas Rabino kabinetas negali 
spręsti esminių klausimų. Arabai 
tuo tarpu spaudžia Washingto-
ną, reikalaudami aiškesnio 
sprendimo, o sovietai savo pra
rastą įtaką bando atgauti, stipri
nasi Libijoj, Irake. 

Gynyba. — Carteris norės įvyk
dyti savo pažadus gynybai ski
riamas lėšas sumažinti tarp o ir 
7 bil. dolerių, bet pažadėti buvo 
lengviau nei įvykdyti. Prieš maži
nimą pasisako visi, kurie geriau 
žino esamą tarptautinę padėtį, 
sovietų grėsmę ir į ateitį žiūri ne 
užmerktomis akimis. 

Sunkus klausimas bus ir nau
jo, labai brangaus B-l bombone
šio statyba. Liberališkieji sluoks
niai suorganizavo didelį pasi
priešinimą prieš naują ginklą. 
Tas pats ir su 41,000 Amerikos ka
rių P. Korėjoje. Kad jie būtų ati
traukti, to jau nenori net Kinija. 
Kai nebus amerikiečių. Šiaurės 
Korėjai bus daug didesnė pagun
da pradėti naują karą prieš Pie
tų Korėją. 

Ekonomija. — Fordo adminis
tracijoj nebuvo vieningumo tarp 
Valstybės ir Iždo departamentų, 
nesutarė, kaip kovoti su naftos 
kainų kėlimais, nebuvo tinkamo 
atsakymo ir į Trečiojo pasaulio 
reikalavimus, keliamas Amerikai, 

Vidaus politikoj ekonomija y-
ra problema numeris pirmas. Rei
kės daug iniciatyvos rasti darbą 
3 milijonams bedarbių, neturin
čius specialybės paruošti nau
jam darbui, sulaikyti infliaciją, 
pramonę išlaisvinti nuo naftos 
šalių priklausomybės, rasti nau
jus energijos šaltinius, išbalan
suoti nuostolingą prekybą, refor
muoti m o M i g sistemą.Gali pri-

Paštas jau duoda pelno 

Washingtonas — Kritika paš
to adresu dėl jo išlaidumo tru
putį pagelbėjo, ir trečiam praėju
sių metų ketvirty paštas nuosto
lių nedavė, priešingai, sutaupė 
15 mil. dolerių. Paskutinio ket
virčio apyskaita dar nepateikta, 
bet spėjama, jog bus pelno apie 
36 mil. dolerių. Prisidėjo prie to 
ir paketų išvežiojimo patarnavi
mo agentūras ilgas streikas, ame
rikiečiai buvo priversti daugiau 
siuntų nukreipti į paštą. Antra 
priežastis buvo, kad paštas suge
bėjo tą patį darbą atlikti ir su 
mažesniu personalu, buvo atleis
ta 50,000 tarnautojų. 

Kai pašto reikalai kiek page
rėjo, nėra reikalo kalbėti nei apie 
tarifo pabranginimą. Reikia dar 
laukti, kad lygiagrečiai pagerėtų 
ir pristatymas, bet kol kas to ne
matyti. 

Pragyvenimas Chicago j 
pabrango 4.8 proc. 

Chicaga — Chicago? pragyve
nimas 1976 metais pabrango 4.8 
procentus, arba mažiausiai nuo 
1972, kai pabrangimas buvo 3.1 
proc. 1975 metais buvo 5.3 proc. 

Rumsfeldas įspėja 

VVashingtonas. —..Gynybos 
. sekretorius Donald Rumsfeld, 
| įJrtdE palikdamas savo postą, pa-
į žymėjo, kad Rusija gali pasida-
I ryti pasaulio didžiausia, galybė, 
1 jei Amerika snaus, pasiduos įti
kinėjimams mažinti karinį biu
džetą, netobulins atominių ir 
paprastų ginklų. 

"Nėra jokių abejonių dėl sovie 
tų vadų intencijos, bet nėra abe
jonių, kad visus bandymus Ame
rika gali sulaikyti", sakė Rums
feldas. 

šalčiai pasiekė 
ir Floridą 

Tampa, Fla. — Floridą taip 
pat palietė šalčių banga. Antra
dienį Jacksonville temperatūra 
buvo kritusi iki 21 F.. Tampoje 
iki 29, Miami Beach — 34 laips
nių. Tuo pačiu metu tolimoj Ala-
skoj, Juneau, aukščiausia tos die
nos temperatūra buvo 39, o dar 
toliau į šiaurę, Anchorage net 42 
laipsniai. 

Floridoj labiausiai nukentėjo 
citrinų ir kitų vaisių derlius. Pri
reikė krosnimis šildyti ir Sunken 

! Gardens parką St. Petersburge. 

TAUTOS FONDO KANADOS 
SKYRIAUS PRANEŠIMAS 

39-sIs prezidentas 
Jimmy Cacter prie savo baptistų bažnyčios Plains, Ga. 

Briadiiu. šMoyna ŽMB| priio* anocmj dovana 

Prezidentas laukia 
jūsų laiško 

WasViingt<:.r'3s.«v - -" " -
čiau Jimmy Carteris yra minėjęs, 
jog jis nori būti kontakte su visa 
tauta, išklausyti visų pageidavi
mus, patarimus ir jo daromų 
klaidų pastebėjimus. Jis prašė 
jam rašyti laiškelius, davė ir ad
resą: P.O. Box 2600, YVashing-
ton, D.C. 20012 

Laiškų Carteris gauna labai 
daug, vidutiniškai kasdien po 
20,000. Jo sekretoriai perskai
to kiekvieną, surūšiuoja, rimtas 
sugerstijas surašo atskirai ir jas 
pateikia Carteriui. Tik nereikia 
tikėtis, kad kiekvienas parašęs ga 
Ii gauti ir atsakymą. 

Patvirtins Carterio 
kabinete 

VVashingtonas —• Senatas pa
siruošęs šiandien po prezidento 
inauguracijos patvirtinti septynis 
Carterio kabinę*o narius, kurių 
apklausinėjimai jžbaigti ir pris
tatyti Senato pi'načiai. Nebaigtas 
dar liko klaus;;rMS valstybės gy
nėjo postan GrifSa Bell ir dar 
dviejų, kuriuos . akar vakare ko
mitetas turėjo klausinėti, tai 
Juani tos K rėps numatytos ko
mercijos sekre* >r .ir Brock Adams 
— transportaciios. 

Kur sutalpinti 
tiek svečių 

Lagos, Niger ja. — Nuo praė
jusio savaitgali Lagose -vyksta 
juodųjų menini %ų suvažiavimas, 
Meno ir kultūros festivalis su 
įvairiomis pr-> ūmomis. Meni
ninkų ir daly"- iŠ visos Afrikos 
suvažiavo 10,000. Miestas neturi 
nei tiek viešbuči j . nei kitų priemo
nių patogiai - čiai priimti. Bu
vo net uždary-^s toms dienoms 
universitetas. d jo patalpose 
galėtų prisiglau- svečiai. 

Iškilminga:. =i ir su emocijo
mis buvo sutik*i juodieji svečiai 
3 Amerikai. 

Riaušes del kainų 
pakėlimo 

Kairas. — Egipte 5 žmonės 
buvo užmušti, 137 sužeisti, tarp 
jų 40 policininkų, kai kilo riau
šės Kaire ir Alexandrijoj. De
monstracijos ir riaušės buvo pro
testuojant dėl kainų pakėlimo. 
Vėliau Sadatas kainų pakėlimą 
atšaukė, maistui, cigaretėms ir 
gazolinui. Miestuose išeiti iš na
mų uždrausta 14 valandų. Užda-
rytos krautuvės, sustojo susisieki
mo priemones. 

Valdžia kaltina dėl riaušių ko
munistų agitatorius. 

Pabėgo Laoso lakūnas 

Bangkokas. — Laoso lakūnas 
su lėktuvu pabėgo į Tąją ir pap
rašė azylio teisių. Jis buvo pa
siųstas atakuoti Laoso sukilėlius 
prieš centrinę komunistinę vy
riausybę. 

Belgradas. — Jugoslavijos mi-
nisteris pirmininkas Džemai Bi 
jedic, jo žmona ir dar šeši kiti 
buvo užmušti, kai nukrito jų lėk
tuvas sniego audroje netoli Sa
rajevo. 

New Delhi. — Indijos parla
mento rinkimai, du kartus atidė
ti, numatyti gegužės mėnesį, sa
kė Indira Gandhi. Bus taip pat 
grąžintos ir kai kurios civilinės 
teisės. 

Sydnis. — Australijos didžiau
sioj traukinių nelaimėje užmuš
tų jau ištraukta 80. 

Londonas. — Žinomas britų 
dienraštis '"Times" kasdien deda 
tris trumpus vedamuosius, o va
kar įdėjo vieną ilgą, pašvęsta 
Henry Kissingeriui. Jam priskiria 
daug nuopelnų. * 

Aswan, Egiptas. — Preziden
tas Sadatas Aswane šiandien su
tinka Jugoslavijos prezidentą Ti
to. 

VVashingtonas. — Naujausio
mis žiniomis, Fordas paskutinę 
savo prezidentavimo dieną, pa
siūlė panaikinti naftos produktų 
kontrolg. 

VLIKo seime Washingtone 
Tautos fondo atstovybės Kana
doj primininkas Juozas Vaičeliū-
nas 1976 gruodžio 4 padarė tokį 
pranešimą: 

"Man garbė ir maloni pareiga 
tarti keletą žodžių šioje garbin
goje auditorijoje. Atstovauju Tau
tos fondui Kanadoje. Dabartinės 
sudėties Tautos fondo atstovybė 
Kanadoje savo darbą pradėjo 
1976 gegužės 21. Ją sudaro 8 na
riai, kurių skaičiuje yra ir 4 apy
linkių atstovybių pirmininkai ar 
įgaliotiniai. Į Kanados atstovy
bės sudėtį įeina ir vienas advoka
tas, atstovybės teisinis patarėjas. 
Šios sudėties krašto atstovybė tu
ri artimesnius ryšius su apylin
kių atstovybėmis ar įgaliotiniais 
ir gali išvystyti našesnį bendra
darbiavimą, teikiant lėšas Tau
tos fondui. 

Kanadoje Tautos fondą labiau 
šiai remia vyresnioji lietuvių kar
ta, atvykusi po Antrojo pasauli
nio karo. Ji nėra gausi, nes jos 
dalis jau pasitraukė iš šio pasau
lio, dalis yra pensininkai ir tik da
lis dar yra dirbantieji. 

Vidurinioji lietuvių karta, kuri 
į Kanadą atvyko savo vaikystėje, 
Tautos fondą remia silpniau. 
Dar silpniau Tautos fondą jau
noji karta, kuri yra gimusi šia
pus Atlanto. Ji dažnai sukuria 
mišrias šeimas ir nyksta iš lietu
viško horizonto. Jei juos kartais 
ir pavyksta surasti, kad gavus au
ką Tautos fondui, jiems pirmiau 
reikia išaiškinti, kas yra Tautos 
fondas, VLIKas. Po to kartais iš 
jų gauni simbolinę auką, o kar
tais ir jos negauni, o tik išgirsti 
atsakymą, kad "mes esame gimę 
šiame krašte ir mums tos insti
tucijos nereikalingos." 

Pasitaiko ir tarp jaunų gerų lie
tuvių, bet jų yra mažai. Dėl to 
Tautos fondo ateitis nėra šviesi, 
o pats Fondas neturi jokio atsar
gos kapitalo, kuris ir ateiyje savo 
procentais papildytų Tautos fon
do iždą. Latviai šiuo atveju yra 
laimingesni, nes jie savo Tautos 
fonde turi apie pusę milijono do
lerių ir iš procentų papildo Fon
do iždą. Latviai, ypač viengun
giai, noriai užrašo savo palikimą 
tautos reikalams. Sunku gauti 

Tautos fondui palikimų iš lietu
vių. Lietuviai viengungiai daž
nai miršta be testamento ir savo 
santaupas palieka svetimiesiems. 
Per pastaruosius 25 metus Kana
doje mirė lietuvių, kurie nepali
ko testamentų, ir krašto vyriau
sybė iš jų pasiėmė per 2 milijo
nus dolerių. Tokia suma būtų pa
kankama tik iš procentų papil
dyti Tautos fondo iždą. 

Tautos fondas per mažai rekla
muojamas. Net Chicagos lietu
viai daugiau žino apie Lietuvių, 

į fondą, negu apie Tautos fondą. 
Kanadoje Tautos fondui daugiau
sia aukų surenka Toronto atstovy
bė. (E.) 

Tautos fondo Toronto apylin
kės atstovybės pirmininkas Anta
nas Firavičius savo pranešime 
paminėjo, kad per penkerius me
tus (tiek laiko jis pirmininkauja) 
surinkta 66,300 dolerių (1976-
16,050 dolerių). 

"Tautos fondo aukų rinkimas 
kas metai sunkėja, reikalauja 
daugiau darbo bei jėgų. Vis dau
giau mūsų tautiečių kas kartą ro
do mažiau pareigos ir savo žo
džio neištesi, šiais metais Toron
to apylinkės atstovybė išsiuntinė
jo apie 900 laiškų, prašydama 
aukų. Buvo skambinama telefo
nu ir lankomasi namuose. 

Jei kiekvienas iš mūsų per me
tus atiduotų nors vienos dienos 
uždarbį Lietuvos laisves kovai. 
mes surinktume pakankamai lė
šų ir sudaiytume VLIKui sąlygas 
tinkamai vykdyti Lietuvos laisvi
nimo darbus. 

Šiuo metu Tautos fondas Ka
nadoje, atrodo, tinkamai susitvar
kęs. Tačiau kelia didelį rūpestį, 
kas bus ateityje- Dauguma Tau
tos fondo darbuotojų yra virš 60 
metų amžiaus. Kai nebus kam 
rinkti, nebus ir aukų." (E.) 

Indiana ratifikavo ERA 
Indianapolis. — Indiana bu

vo 35-ji valstija, kuri ratifikavo 
j ERA — lygių teisių moterims į-
rašymą į Konstituciją. Kad kons
titucinis papildymas įsigalėtų, rei 
kia 38 valstijų ratifikavimo. 
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Dviguba ir dvistiebe burine "Hokule" valtimi grupė jūrininkų iš 
Havajų nuplaukė į Tahiti, 3,000 mylių. Ekspediciją suorganizavo Ame
rikos geografinė draugija 

Projektuoja nauję 
lėktuve 

New Yorkas. — Douglas firma 
projektuoja lėktuvą, kuris galėtų 
skristi greičiau už garsą 2.2 kartų, 
galėtų vežti 273 keleivius, o skri
dimo nuotolis be kuro papildy
mo būtų 4,500 mylių% 

KALENDORIUS 

Sausio 20: Fabijonas ir Sebas
tijonas, Daugvydas, Valdė. 

Sausio 21: Epifanas, Agnie
tė, Rungaila, Garsė. 

Saulė teka 7:13, leidžias 4:50. 
ORAS 

Dalinai apsiniaukė, nešalta, 
iŠ ryto galimas sniegas, apie 25 
laipsniai. 
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Lietuviškais papročiais šventė- ionės apie To geruma ir apie mūsų į 
me Kūčias. Padengėme šiaudais' gyvenimo tiksią Išlikti su Dievai; P U s-gos suruoštame basiuje- Detroite dalis svečių. Matyti Erlingiai, Rudžiai, D. Jankienė. A. Astašartis, 
apklotus stalus. Juos, apdėjOineįne tik šiame laikiname pasauly-j Orentai, Astašaitienė. Abarienė. ^,...-.. _ . . K ū 0 t r - „ J - ^rbono 

je, bet ir būsimajame amžiname ; Tauriais. Sėdom šeimyniškaifap-
link stalą, laužėme J r dalisomėsJ gyvenime. 
paplotėiėrois. nųošijdžįal l in įė- Išlikti su Dievu, reiškia priim-
įomę vieni kiįiems linksmai su-1 ti Kūdikėli ir pripažinti' Jį Dievo, 
lauktą šventi? Kalėdą. Po to. sku- I Sūnumi; jam. Dievui, privalome j 
bėjome į Bernelių Mišias. būti dėkingi, klusnūs ir ištikimi:; 

Sulaukėme šventu K a l ė d ų , ] t i k ė t i i r ^ % 
Kristaus, Dievo Sūnau? užgimimo j Kalėdų dieną būtina balsiai, 
dienos. Jaučiame neeilinį džiaugs-į ar tyliai širdyje, giedoti: '"Gul 
mą, ieškome su kuo pasidalinti; Šiandieną": 
šventės džiaugsmais. Sveikiname 
savo šeimos narius, oraugus IT J 
pažįstamus, pasikeisdami dovanė-i 
lėmis. 

Kartais pasitaiko, ga! net ir daž- j 
na i , kad švenčių linksmybėse pa-' 
mirš tame tos dienos gilią prasmę. 
Sia proga prayartM pamąstyti 
apie tai. Juk ne eglutės, ne dova
nos , ne sveikinimai daro šventas 
Kalėdas, bet Betliejaus Nauja
gimis. 

Prisiminkime, kad Betliejaus 
Bernelis visos žmonijos istoriją 
pakeitė — visų žmonių, kartu ir 
kiekvieno atskirai. Jis pakeitė mū
sų santykius su Dievu, Jo Tėvu. 
Kiek pirmiau žmonija buvo nuto
lusi nuo Dievo, tiek dabar pri
artėjo. Kiek prieš Kristaus užgi
mimą buvo nesantaikos tarp žmo
gaus ir Dievo, tiek dabar yra tai
kos. Atpirkėjo atvykimo viltis vir
to tikrove. Pažadėtasis pasirodė! 

Šventų Kalėdų rytmetį mes aiš
kiau suvokiame, kad Dievas yra 
mūsų Dievas. Rūpintojėlis, jnūsų 
tikros baimės ir amžinos geroves 
įsa grinda s. Betliejaus prakartėlė-
je gimęs. Marijos ir Juozapo pri-
žmrimas Kūdikėlis yra tikras Die
vas su mumis. Ši tiesa yra atminti
na kalėdinių džiaugsmų sūkury-

Jei Dievas, gimęs Kūdikėliu, 
yra su mumis, jarūsų pasaulyje, 
mūsų regimas, mūsų apčiuopia-

Tam Karaliui savo valią. 
Visą širdį dėkime; 
Visa mes Jam paaukokim 
Ir su angelais giedokim: 
Tau garbė aukštvbėse! 

PAJiOOA DETROITO j BžtUaus nuotaiką kėiė puikiai 
UNIVERSITETE atiiksos Adrianos dainos ir Ri-

_ , _, . . i tap- Kaspučio vadovaujamo or-
Sausa» 17 «L Detroito aruv-er--. » , . .. 
1 ui, ,- 1 i I , i„ įkes t ro šokių muzika, 

teto bibliotekos patalpose buvo , , . 
'•-••• • --».-• j truvu nuirsi arei 

i išstatyta lietuviu kultūrą repre 

New Yorke. dėl finansinių sun-
j kūmų ir tą patį savaitgalį r<ea> 
j giamo debiutančių baliaus. Taip 
j pat pasisakyta dėl geresnės 
j priežiūros sportininkų išvykose. 

1 U. 
POEZIJOS KNYGOS 

SUTIKTUVĖS 

zentaojancau. eksponatų paroda. 

Mes. vargdieniai, meldžiam 

Duok meilės mums šventos. 
Teikis gimti nūn mumyse. 
Vienas karaliauk širdyse. 
Vesk į laimę amžiną! 

viena: 

Išstatyta daiL A- Tamošaitienės 
tautiniai rūbai ir juostos, Vik
toru Veselkos orožiniai, Jurgio 
Baublio Lietuvos reljefinis že
mėlapis, Bublienės margučiai, 
gintaras ir k i ta . 

Parodą suorganizavę šiame 
Tė»~ Ant. Jurgelaitis,O. P. anraersįtetę studijuojantys Sė

tuv ių 3tudentų draugijos na
riai, vadovaujami prof. dr. Jus
tino Pikūno. 

Parodą galtma pamatyt i : 
pirm. — ketv. nuo 8 vai. jytoJriririkimas, 
iki 10 vai. vak., penkt. nuo 8 iki 

nuo 9 iki 5 ir sekm. 
nuo 1-mos iki 9val. vak. Pa
roda baigsis sekmadieni sausio 
30 d., 5 vai. vakaro. 

Tai d a r vienas mūsų jaunimo 
įnašas Lietuvos kultūros pro
pagavime ir už ta i tik reikia 
pasveikinti juos. J . U. 

Vitalijos Bogutaitės naujos 
aro • poezija knygos sutiktuvės bus 

metu buvo atsiklausta publikos į s a u s i o 29 d- 7:30 vai. Dievo 
dėl orkestro vardo parinkimo. | APV - parapijos salėj. Bogutai-

Rcmant i -Š t ė s trečią poezijos rinkinį "Po Orkestrui parinktas 
ka" vardas. 
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I • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių;;S 
nesaugo. Juos gražina tik iš ank&> ^ 
to susitarus. Redakcija už skenuV -g 
mų turinj neatsako. Skelbimų kai- •£ 
nos prisiunčiamos gavus prašymjL. — 

E • Redakcija dirba kasdien! 
E &30 — 4:30, šeštadieniais j 
E &30 — 12.00. 
E • Administracija dirba kas- į 
5 dien nuo 8:30 iki 436 , šešta- Į 
S dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

f||IMIIIIIIIIIIIIIMIlllllllllllllllllUIIUIIIIIIIUIIIIIUUIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIimi|IWF 

TeL P R 8-3229 

DR. AUNA BALIUKAS 
A K I Ų , A U S Ų , N O S I E S IR 

G ė R K L E S LIGOS 
2858 W e s t 68rd S t r e e t 

V a l a n d o s p a g a l susitarimą 

Šio koncerto — baliaus gra
žiu suorganizavimu mūsų jau
nimas įrodė, kad, laikui atėjus, 
turėsime kas užima, senstančių 
v^Teaniųjų eiles. i. U. 

SPORTO KLUBO 
SUSmTNKLMAS 

vasaros" 1976 m. gale išleido 
Southfielde veikianti "Ateities' ' 
leidykla. 

DR. K. G. BALUKAS 
Aknšerija ir ix»owru liges 

Ginekologine Chirurgija 
K n y g o s s u t i k t u v ė s e j 6 4 ^ g^, P u i a s k i Boad ( C i a w f o r d 

TeL o f i so ir b o t o : OLympic ^ 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR C^nRURąA^ 

144S So. 5eth Ave^ Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir S-S vai. yajt. 

ištfsyrus trečiadieouns. - ••'•' 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popWt 

savo kūrybos skaitys pati auto
rė. Vakaronę rengia LB apyl. 
valdyba. 

A D R U N O S JOCYTES 
KONCERTAS 

- * 
Pasaulio lietuvių jaunimo są-

| jungos. Detroito skyriaus ruoš-
jtas koncertas — balius praėjo 
j su dideliu pasisekimu, sutrauk-

Sausio 16 d. Kultūros centre 
įvyko sporto klubo "Kovas" su-

Jį pravedė klubo 
pirm. Vytas Rugienius. Susi
rinkime buvo diskutuota ben
dra klubo veikla, artėjančios 
apygardinės žaidynės kovo 19 
—20 d. Chicagoje ir finalinės, 
balandžio 29, 30 ir gegužės 1 d. 
New Yorke. Taip pat aptart i 
klubo ruošiamo baliaus vasario 
5 d. reikalai. 

Nartarta suaktyvinti kai kurių 
sekcijų veiklą, pakeičiant treni
ruočių laiką, bei surandant dau
giau vadovų. Dėl Chicagoje 

Medieal B u i i d i n g ) . TeL LL 0-64A6 
Pi-iimą ligonius pagal susitarimą. 
Jei neat~ili< pia, skambinti S74-S0O4. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS 

Marquette Medieal Center 
6132 So. Kedzie Avenne 

Vai.: pirmad., antrad. ir kctvtrtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670 

Rezid. ret WAlbrook ".-3048 

TeL Of i so H E 4-5849, rez . 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2434 W e s t 71s t S t r e e t 
Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet. 

Antrad.. penktad. 1-5, tred. ir šeštad. 
tik susitarus. 

TeL RZl ianee 5-1811 » ' 

DR, WALTER J. KIRSTIIK 
(Iietuvie gydytojas) *. 

3925 West 5»tb Street 
Vai.: piirmad., antrad., ketvtrtjbi, Ir 
penktad. nuo 12-'4 va., popiet ir:'̂ 6-8 
vai. vak. Treč. ir šfištad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CBTRURG* 
KrOTKH IR VATKU IiiOOft 

SPECIAUSTS . u;, 
ME»IC.4Ii BUILDINCS', " 

7156 South Westeni Ave«tte. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ytįįzįyto 

iki 1 vai. popiet 
Ofiso tet. RE 7-1168: rezid. 2JT-9B19 

Sporto klubo Kovo stisirinkime kal-

Jonas Evans , pirmininkas komite- i 
to, kuris organizuoja "Lietuvos 
Prisiminimų" banketą, įvykstanti 

damas virš 300 svečių. 

mas , tai mumyse negali būti abe-1 vasario 6 d. Martinique salėje 

DAYTONO KUOPOJE riar.ne Podovak. 

Dvasinis atsinaujinimas Kalė-! Gruodžio 39 d. kuopos nariai 
du proga buvo pravestas Šv. Kr>*- į lankė iš namų nebeišeinančius I 
žięus bažnyčioje, gruodžio 10 ir į ir sęne>ni.u» Švento Krvžiaus pa 
12 dienomis. Organizacijos dva 
$ios xradas Tė\ras Antanas Jurge
laitis buvo pakviestas moderato
r iumi . Po pArasLldų, penktadie
n io vakare, kuopa suruošė Tėvui 

- Jurgelaičiui kukiu priėmimą. Po 
šeštadienio pamaldų buvo links
ma programa su Vitalių Žukaus
ku, kurią suruošė lietuviškos kul
tūros komitetas. Viskas buvo baig
ta mišiomis skmadienį 10 vai. 
ryto. Rekolekcijų dalyviai buvo 
praturt int i giliomis mintimis, ku
rias Tėvas Jurgelaiti? pateikė jiems 
savo pamoksluose 

Kuopos moterys turėjo sa\-o ka
lėdine vakarienę, kuri buvo Yan-
kee Tavem patarpose gruodžio 
13 d. Dalyvavo 32 kuopos narės. 
Joms ten buvo gera. Ačiū F. Pet
kui už visko sutvarkymą ir M. Po-
doyak už papuošalus prie kiekvie
nos sėdimos vietos. Vakaras buvo 
užbaigtas Vvalter Latoskie šim
tadienio paminėjimu. 

Sveikinti reikia Eleonor ir Sue 
Mantz . suorganizavusias sėkmin
gą Šventadienio turgų Daytono 
miesto centre. Dėkoti reikia jų 
komitetui ir visiems, kurie padė-

Kuopos jaunučiai buvo susirin-
^ HL'SIUSG namuose gruodžio 17 
d., kur išsirinko valdybą ir pasi
kasė ka-fedmėmis dovanomis. 

Prieš susirinkimą valgė pietus 
restorane F. Mikalauskas, F. Pet
kas i r M. L. Lastnskienė davė su-
ŠSiekisio priemones. Viską .sutvar
kiusi buvo jaunučių giobėj« Ma-

rapijos žmones. Buvo aplankyti į 
22 namai. Lankytojai vedėsi i r ' 
muzikantus, parūpintus C. Lisan- I 
sko. Parapieeiai, kurfe yra sene
lių namuose arba nepasiekiamai j 
toli, 'dovanas gavo per savo šei
mas.' Lankytojai visur buvo su-1 
tikti su džiaugsmu. Ada Snkwitz 
suorgan;za3"o ''sustojimą pakelė
je*'. Monika, ir Antoinetė Seške-
vičienė. paanešė, kad jas aplan
kytume paskutines. Tą šalta die
ną buvo paruošusios mums šil
tą vakarienę. E. Berczelly, H. Kar-
ns, F. Petkus, A. Aiexander ir P. 
Alexander aplankė parapiečius, 
gulinčius ligoninėie. Buvo pada
lyta 30 dovanų. Ačiū Religinio 
komiteto pirmininkei Eloise Ber
czelly už suorganizavimą visų tu 
lankymų. 

Jono Petkaus šeimoje gimė 
dnktė Ona Marija. Tai septintoji 
Mvk<"»lo ir Alicijos Petkų anūkė. 

Pi-Prie Detroi to universiteto! bibliotekoje i š s ta tytų eksponatų prof. J. 
k-ūnas. Dal ia Cečiūraitė, Regina Pikūniene , dail. V. Veselka. 

Nuotr. J. Urbono 

įvykatančių apygardinių žaidy-, te k l u b o p i r m Vxtzs R u g i e n i l l S i 

nių neišliilo daug klausimų, bet Į Nuotr. J. Urbono 
suabejota dėl detroitieeių daly-i 
vavmK) finaimėse žaidynėse' MOTERŲ S-GOS 54 KUOPOJ 

A. L. R. K. Moterų sąjungos 
susirinkimas įvyko 1977 m. sausio 
9 dieną Dievo apvaizdos parapi
jos Kultūros centro kambary. Pir
mininkė J. Medinis atidarė susi
rinkimą malda. B. Janus pers
kaitė praeito susirinkimo proto
kolą, kuris buvo priimtas be pa
taisų. Neatsirado naujų arba 
sergančių narių. Pirmininkė per
skaitė laišką, gautą iš E. Paura-
zienės. Ji pranešė kuopai, kad 
jeigu kita. narė nesutiks, ji sutiko j 
dar pasilikti kuopos delegate Bal-
fe. D. L. O. C taryboje ir Kat. 
federacijoje. Narės sutiko ją palik
ti toms pareigoms. Ji pranešė, 
kad ji turi daug kuopos senų 

-(Nukelta į 4 psl.) 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2 7 9 9 W e s t 5 1 s t S t r e e t 
TeL — G R 6-2400 

Vai. 
ketv. 

pagal susitarimą: pirmad. ir 
-4 ir T-9: antrad. ir p e n k t 

10-4; šeštad. 10-3 vai. 

Ofs. teL 7354477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
G Y D Y T O J A I R CHIRURGfi 

Specialybe — Servą ix 
Emocitoes ligos 

CRAWFORD MEOTCAL BCTUHOTG 
6449 So. Pnlaskj Ro«d 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. H E 4-1818; Rez. P R ft-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos'•"•% 
2454 West 71st Street &* 

(71-os ir Campbell Ave. kattifūl) 
Vai.: pirmad., antrad., ket^'irtadf Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik šuSTtarua. 

_ — . « ^ i 
O f T I C A L S I I ' D H 

VIOLETA KAROSAITjl o .; 
76S1 So. Wa.sfitenaw. Td. 7»*^fJ66 

Pritaiomi aiciniai pa^ai gydytojų 
receptus. . gĄųjį 

Didelis akinių rėmų pasirinkiinik 
Vai.: pirm., antr., • penkt. ' i*« iS0 . 

Ketv. 1-S v. vak. šešt. 'l-O-t'^M p . 
TrečiadieBiais uždaryta:-*^ 

Telef. — 282-4422 
-«*r-

Rezid. t e l . — GI 8-6873 

DR. W. M. E1SIN-EISINAS 
A K U ^ ^ L I A I R M O T i a i t ; LIGOS 

G I N E K O L O G I N f i CHIRURGIJA 
6132 S o . K e d z i e Ave . W A 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei 
atsiliepia skambinti: MI 2-0001 

DR, ROMAS PETRyi; 
AKIŲ LIGOS — CKIRTJR«M4t 

Ofisai: į ? * 
111 XO. WABASH AV«.-

4200 NO. CENTRAL AVK«S 
ValaiKtos pagal wa0tmVtįįįįyį 

DR.FRANK 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

P 
WSt 

2618 W. 71s* S t — TeL 7 3 7 ^ 4 9 
Tikrina akis. Pritaiko akintas 4 

"Contact tetises- r « 
Vai. pagal susitarimą. UždarytaMree. 

:—,;-^r inB 

LIETUVOS PRISIMINIMŲ 
BANKETAS 

Lietuvos prisiminimų banke
tas. Chicagos vyčių ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybei pami
nėti, bus vasario 6 d.. Martmiąue 
salėje, 2500 VVest 94th Place, 
Evergreen Park. Svečių susipaži
nimas prasidės 5 vai., vakarienė 6 
valanda. Bus pagerbta Lietuvos 

feškirlbtoji Anelės PetkuvienėsĮ generalinė garbės konsule Juzė 
proanūkė. MBMHrid Jonas Praš- j Daužvardienė. Pagerbime daly-
mantas su Mary Bracbet. Patrick | vaus svetimų kraštu konsulai, 
Smiley su Susan Mantz ir Mi- 'Chkagos miesto meras Michael 
cbael Blum su Andrey Banner. t Bilandie ir arkivyskupas John Co 
Visus širdingai sveikiname ir lin 
kime daug laimės. 

GreiČiau pasveikti linkime Jo
nui Scott, kurio širdis sunegala
vo. Tomui SfDtt ir Jonui Berczel
ly. kurie tarėjo operacijas. Taip 
pat linkime pasveikti mūsų mie
lai draugei Clevelande Joanai 
Snigo. 

fran Petkus 

dy. Seks meninė prograiaaa rr šo
kiai. Iškilmėms vadovaus kun. An
tanas Zakarauskas. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti Dėl vkrru 
skambinti rengimo komiteto pir
mininkui Jonui Evans, RE 7 — 
SfiOG. arba Algirdui Braziui, 
396 — 6191 arba Emilijai Pakal-

iniškienei,FR6 — 6489. 

KUR BUS SEKANTIS SEIMAS 

Praeitame vyčių seime 103 
kuopos pirmi-inkė Berta Stošku-
vienė pasiūlė Vyčių seimą 1977 
rioje Provider.-e randasi, yra ma
žiausia Jungtiniu Amerikos Vais
te. Jos kvietimas buvo vienbalsiai 
priimtas. Nors Rhode Island, ku
rnėtais suruošti Providence mies-
tybių tarpe, os vyčių entuziaz
mas dirbti nėra mažiausias orga
nizacijoje. \ <eniai suorganizuo
ta, 103 Pn dence vyčių kuopa 
žada karališkai priimti 64 seimo 
delegatus ir -vefius. 

( B "Vyčio") 

tiimiiumtiMmiiiiiiiiiimtiinmmirtttn. 
ST. PETERSDURG BEACH, 

FLORIDA 
Jeigu įdomaujatės išgyti šioje 

apylinkėje nekihiojame turto nuo-
savybę. maloniai jums patarnaus 
Veronikos Jakušovienės vadovau
jama lietuviška įstaiga. Darbo va
landos kasdien 9-4:30 

GŪLF ASSOCIATES 
REALESTATE 
«705 Gulf Btvd. 

SU Peterslmrg Beach, FL. 33798 

TeL 813-367-1791 dieną artm 
813-369-9744 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIIHIIMIIIIHIIIIHIIi 

B O D Y W 0 R K C 0 L L I S I 0 H , E X P E R T S 
i. STANEVIČIUS 

(Fender) P i lnas Pataisyvaas 
Tr.Mismi<*sion«i — Dažymą* — Motoro 
— Karoserijos (body) ir Sparną darbas 

GAS FOR LESS 

Chicago, Illinois 60632 
2637 W. 47th St„ tol. 52S-IŽA9 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S TU C H I R U R G A S 

TeL — B E 8-5893 
Spec ia lybė Akių l igos 

3907 W e s t 103rd Street 
V a l a n d o s p a g a l susitarimą 

O f i s o teL — P R 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6JUS 
iiiii 

V A I K Ų L I G O S 
2636 ttfest Sfed Strcet 

Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt. 
•mio 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6960, Rez. GA 8-7278 

DR. A. iENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR.K. A. WCAS 
D E R M A T O L O G I J A — 

C H I R U R G I J A 
5214 N o . Wes tern A veane 
1002 N o , Wentern A veane 
Tel . a t s a k o m a s 12 valandų 

489 -4441 — 561-4695 

Į s t a i g o s i r b u t o teL 652-1381 

DR. FERD, VYT. KADRAS 
B E N D R O J I MEDICINA 

1497 S. 49131 Cosr t , Cicere 
K t a d i e c 10-32 i r 4-7 

I š s k y r u s Liet. ir 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS HLSBl 

PR0STATO CHIRURGIJA 
2656 W. 68rd Street-. 

VaL antrad. nuo 1-4 pęįiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare.^*' 

Ofiso M 776-2880, TC-5E 

M U J. SMONAffiir 
G Y D Y T O J A S pm 

Adresas 4255 W. 63rd Staeet 
Oflso trfef. R E 5-4410 į į 

Beaddeneijoe tek*. GR S-OMT 
VaL: pirmad., antrad. ketvlrtad. 1 

penktad. nuo 1 iki 3 vai. popiet. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJ AS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir motetų ligos 
Ofisas ir re*. M5S W. SMa 9U 

Tel PBospect 8-122* , 
Ofiso vai.: pirm., antr., «88. B* 

penkt. nue 2-4 vai. ir «-8 v?-;*Wt 
Še&t. 2-4 p. p. Ir kitu laiku 

Ofiso tel. HE 4-212S, nanuj <3tt 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G Ą S 3 '" 

2454 West 71st Stract 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir pe 

2-5 ir «-7 — iŠ aifeste SuŽtįŽrA. 
arat 

TeL ofiso P B 6 4 4 4 0 ' 

DR.F.cwwswmn; 
GYDYTOJAS IR CHIRUBftAB 

3107 West Tlst Stwet ! Ž v 
Vatiwlos: l-« vai. pap*t.-. *, 

Treč. ir Sefetad. papai susitąrtto*. 

Ofiso teL 586-3166; mmą 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CTmUROAS 

6234 8. NaiiSĮĮiMttl Avn> v. 
Vai. pkn., an t r , ketv. u* 

MM 
v^-2 

s •— . 



Lctntifigoji diena, 

i MŪSŲ IR KITŲ VILTYS 
Šiandieną prez. Jummy Carter įvykę, nieko nepasikeitę ir pa-

pradeda savo pareigas. Į jo in- saulis tartum tebėra šaltojo ka-
auguracinę kalbą, net į visą tos ro būklėje. Vieną po kitos Vaka-
svarbios dienos paruošimą yra rai organizuoja triukšmingas 
nukreiptos visos pasaulio, taip kampanijas dėl tariamai di-
pat ir mūsų lietuvių dėmesys, dėjančios Sovietų Sąjungos kari-
Jeigu amerikiečiai daugiau domi- nes grėsmės, reikalaudami vis 
si savo vidaus reikalais, tai šio naujų sumų apsiginklavimui, di-
krašto lietuviai daug daugiau dindami ginklavimo varžybas". 
negu amerikiečiai domisi užsie- Toliau Brežnevas vėl puola ir 
hio politika, nes tai liečia ir mū- meluoja: "Noriu dar kartą visiš-
sų pavergtą tėvynę. kai aiškiai pasakyti: Tarybų Są-
. "Europos didieji laikraščiai at- junga niekam negrasina, ir nieko 

virairašo, ko jie tikisi iš Carterio. nesirengia užpulti. Nereikia bau-
Londono "Financial Times" sa- ginti savęs prasimanymais apie 
vo antraštėj pabrėžė: "Vakarų tariamą grėsmę, bet reikia daly 
Eumpos viltys sudėtos į Carterio kiškai svarstyti esamas galimy-
politiką". Ir ne tik laisvieji žiūri į bes ir negalima teisinti tolimes-
Ameriką, bet ta ip pat į Ameriką nių ginklavimosi varžybų." 
žiūri ir pavergtieji. Nors jie žino, Visas pasaulis žino, kad Sovie-
kad nieko, kaip ir anksčiau, ne- tų Rusija laiko keturių milijonų 
galima daug tikėtis, bet nuo A- vyrų armiją, o Amerika tik dvie-
merikos laikysenos, nuo jos poli- jų. Niekam nėra paslaptis, kad 
tinių ir ekonominių ėjimų pri- Sovietai ginkluojasi ir, kai apsi
klauso ir kiek diktatūriniai kraš- ginkluos, tada Amerikai statys 
tai spaudžia savo pavergtuosius, vieną reikalavimą po kito. Buvęs 
Nuo JAV politikos ir nuo jos prez. Fordas savo atsisveikini-
laisvųjų gyventojų šauksmo pri- m o kalboje pabrėžė, kad JAV ne
klausė daugelio pavergtųjų as- gali mažinti apsiginklavimo su
menu išlaisvinimas arba bent jų mų. Reikia tikėtis, kad to pa-
naštos palengvinimas. klausys ir prez. Carteris, nors 
•• * rinkiminės kampanijos metu ir 

Prez. Fordo prezidentystė kitaip kalbėjo. 
Šiandien tampa istorija. Negali- * 
Jna sakyti, kad jis buvo labai ne- Lietuviai aktyviai dalyvavo 
palankus pavergtiesiems, tačiau tiek respublikonų, tiek demokra-
priklausė nuo sekr. Kissingerio tų partijų rinkiminėse kampani-
asmens, kurį paskutinę savo pre- jose. Išrinktųjų yra vienų ir kitų. 
zidentavimo savaitę apdovanojo Tie , kurie talkininkavo prez. 
aukščiausiu Laisvės medaliu. Ir Carterio išrinkimui, turi galimu-
Sandien amerikiečiai ir paverg- mų ir toliau palaikyti ryšius ir 
tieji negali užmiršti, kad prez. bent prez. Carterio bendradar-
Fordas, laisvę deklaruojančio ir biam priminti lietuvių ir kitų pa-
ttž laisvę kovojančio krašto gal- vergtųjų tautų reikalus. Netikime, 
va, nesutiko priimti pavergtųjų kad būtų ko nors daug pasiekta, 
gynėjo rašytojo Solženicyno vien bet, kai reikia talkos kuriam 
tik todėl, kad bijojo užpykdyti nors uždaviniui, mes tos talkos 
Sovietų Sąjungos diktatorių Brež- susilaukiame. Tenka tik prisimin-
nevą. Ir šiandien, kada kalba ti Kudirkos ar Bražinskų atvejus. 
Savo inauguracijoj naujasis pre- LB atstovai buvo susitikę su 
zidentas, m u m s labai įdomu, ko- prez. Carteriu. Jie atvirai kalbė
ki*, bus jo laikysena Kremliaus josi Baltijos tautų reikalais, ir 
atžvilgiu. Sakytį ką tu turi ir ko tuomet dar prezidentinis kandi-
neturi priimti Amerikos prezi- datas Carteris pareiškė, kad "Aš 
'deltas, yra jau aiškus pačio galvoju apie Lietuvą, Latviją ir 
krašto pažeminimas, ne tik lais- Estiją. Aš tikiu, kad jos taip pat 
ves kovos išdavimas. Ir dėl to svarbios kaip ir kitos tautos". Tas 
prez. Carteris išreiškė abejonių gana įdomus pasikalbėjimas su 
* r tikrai Amerika tebėra pirmau- LB delegacija yra įrašytas į juos-
janti šalis. tas. 

Prez. Carterio pasirinktieji as- Žinoma, tada buvo rinkimi-
menys kelia gerų vilčių. Jau vien nis metas. Šiandien naujasis pre-
todėl, kad valstybės sekr. Cyrus zidentas jau pirmomis valando-
Vance susitiksiąs su disidentu A- mis susiduria su daugybe sunku-
malriku, yra diametraliai prie- mų, bet reikia tikėtis, kad bus 
šingas veiksmas Kissingeriui, pa- progos prez. Carteriui priminti, 
tarusiam nepriimti disidento Sol- ką jis yra pareiškęs. Naujasis 
ięnjeyrk). Zbignievas Brzezins- prez. Jimmy Carter šiandien atei-
k i fTAV sMgumo'/reikalams ta- na į labai reikšmingą postą ir į 
lybos pirmininkas, taip pat gerai jį nukreiptos laisvųjų, kovojančių 
pažįsta pavergtųjų tautų reika- už laisvę ir pavergtųjų akys. Lie-
his. tuviai, linkėdami sėkmės, tikime, 

* kad prez. Carteris atsimins ir sa-
Naujųjų Metų išvakarėse ko- vo LB delegacijai pasakytą saki-

respondentui Smith duotame pa- nį: "Aš tikiu, kad Sovietai mus 
sikalbėjime Brežnevas aiškiai labiau respektuotų, jei mes rem-
nusiskundė, teigdamas: "Tarybų tumėms pagrindiniais principais 
Sąjungą stebina kai kurių sluoks- užsienio ir vidaus politikoje". O j 
irių Vakaruose, Jungtinėse Vals- vienas iš tų pagrindinių princi-
tybėse ir kitur Nato šalyse pozi- pų yra kova už žmogaus ir tautų 
rija. Jie elgiasi taip, tartum pa- laisvę. 
Staraisiais metais nieko nebūtų Al. B. 

NELEMTAS PALIKIMAS 
Kissingerio saule nusileido dar prieS pasitraukimą iš pareigų 

1975 m. buvo tragiški JAV už
sienio politikai. Pietų Vietnamas 
krito ir visa Indokinija išslydo 
iš amerikiečių rankų. Čia daug 
lėmė vietnamiečių pakrikimas, 
bet svarbiausia sunykimo priežas
tis — Paryžiuje pasirašyta 1973 
m. sausio mėnesio sutartis. Lyg 
pašaipai ryšium su šia sutarti
mi , kuri sukėlė naują pilietinį 
karą, H. Kissingeris buvo apdo
vanotas Nobelio taikos premija. 

Po šio smūgio, iš esmės pa
keitusio JAV vaidmenį Azijoje, 
sekė kitas — rugpiūčio pradžio
je pasirašymas Baigiamojo akto 
Helsinkyje. Ten buvo įteiktas So
vietams tarptautinės politikos ka
muolys, kuriuo iki šio meto jie 
gana sumaniai tebežaidžia. Nuo 
to meto sekė viena po kitos už-
senio politikos painiavos, kurios 
kėlė abejones dėl H. Kissingerio 
išmonės ir sugebėjimo vadovau
ti JAV užsienio politikai ir spręs
ti Vakarų pasaulio svarbiausius 
klausimus. Amerikiečių spaudos 
vis kurstoma jo saulė sparčiai 
ėmė riedėti žemyn. 1976 m. jis 
jau nesugebėjo eiti net savo pa
ties anksčiau pramintu taku. 

GEDIMINAS GALVA 

ku atsakyti. Demokratijai sunku 
atsakyti į laiko keliamus klausi
mus. Mūsų moraliniai ir praktiš
kieji įsipareigojimai verčia kovo
ti prieš neteisingumą. Kalbantys 
apie laisvę ir smerkiantys prie
spaudą tarnauja amerikietiškoms 
tradicijoms. JAV privalo nepa
miršti šių uždavinių: siekti tai
kos, palaikyti tarptautinę tvar
ką ir ginti žmogaus teises ir oru
mą. 

Kaip tik šių uždavinių besiek
damas, H . Kissingeris ryškiai pa
slydo. Kas gi dėjosi tikrovėje? 

Somėtai 

kia ne nusiginklavimo, bet gink
lais pirmavimo ir įgyvendinimo 
revoliucijos pasaulyje. H. Kissin
gerio nuolaidos buvo parankios 
Sovietams ir dėl to neteko rasti 
nė vieno nepalankesnio žodžio 
apie jį. 

Mes nežinome, ką H. Kissin
geris Maskvoje pirko, bet gerai 
žinome, kurias nuolaidas jis ten 
darė. 

DETENTĖ - APSIGINKLAVIMO 
PRIEDANGA 

Parojus Amerikos ir V. Europos saugumui 
K. TAUTKUS 

Gulbės giesmė 

Aštuonerius metus H. Kissin
geris buvęs JAV užsienio politi
kos rikiuotojas, žymia dalimi at
sakingas dėl dabartinio tarptau
tinės politikos susiklostymo, 
prieš pat pasitraukimą paraše 
straipsnį "Amerikos, pasaulio 
pradai ir pragmatizmas" (Time, 
1976. XII. 27). Ten užsienio poli
tikos siena dažoma teisingumo, 
laisvės, lygybės ir pažangos da
žais. Joje atsiradusius plyšius 
bando užglaistyti amerikietiškų 
idealizmu ir pragmatizmu. Šio 
pokario metu jis randa didelius 
laimėjimus ir politikos vadovų 
vizijos talentą, nors apsigrįžęs 
kalba apie nuoslinkį. 

I šio meto klausimus, esą, sun-

Stebėtinu aklumu H. Kissin
geris puolė į Sovietų glėbį ir kvė
pavo taikos sambūvio garais. 
Prieš Helsinkio suvažiavimą jis 
ir prez. G. Fordas kalbėjo apie 
taiką. Ar JAV ir Sovietai vieno
dai suprato taikos sambūvį bei 
taiką? 

Ar Sovietai, skelbdami taikos 
sambūvį, siekė taikos Vietname 
ir Angoloje, ten veždami gink
lus? Ar taikai tarnavo Maskvos 
patelkti ir apginkluoti kubiečiai? 
Pagaliau Sovietų nepaprastai 
spartus apsiginklavimas ir sieki
mas ginklais vyrauti pasaulyje 
yra tinkamas būdas taikai išlai
kyti? Prez. G. Fordas pagaliau 
suprato sovietinio taikos sambū

vį I vio prasmę ir net iŠ nevilties 
bandė minėtus žodžius iš poli
tinio žodyno išbraukti. 

Sovietai taikos sambūvio prie
dangoje nepaprastai apsiginkla
vo ir savo jėgą pradžioje labai 
atsargiai panaudojo savo politi
kos tikslų siekti. Šiuo metu Mask
va siekia dar sparčiau apsigink
luoti ir ginklų svoriu vyrauti. Štai 
dėl ko įstrigo nusiginklavimo de
rybos Genevoje ir Vienoje, suver
piant kaltę , anjerikiąčiains, kad 
jie nedarą nuolaidų. Sovietai sie-

JAV prezidento Jimmy Carterio sesuo Ruth pamaldų metu 

Kom. Kinija 

Kai Kinija parodė ženklus iš
eiti iš politinio apsupimo ir už-
megsti santykius su JAV, prez. 
R. Nixonas 1972 m. vasario mėn. 
keliavo į Pekiną. H. Kissingeris 
tikėjosi sukurti politinį trikam
pį ir ten Washingtonui rasti 
stipriausią atsparos tašką. Jis 
bandė pamėgdžioti gana klastin
gą Metternicho politinį žaidimą, 
bet mokinys nebuvo vertas mo
kytojo. 

Amerikiečių-kinų politinis žai
dimas buvo naudingas Pekinui 
išeiti iš politinio apsupimo, pa
tekti į Jungtines Tautas, užmegs-
ti ryšius su vakariečiais ir nu
tildyti Tautinės Kinijos respubli
kos (Taivano) balsą. Washing-
tonas dar tikėjosi Pekino para
mos Vietnamo painiavose, bet pa
galbos nesulaukė. Kom. Kinija 
pradėjo didesnio masto varžybas 
su Sovietais dėl įtakos Azijos že
myne. 

JAV liko pusiaukelėje, nes vie
nu mostu nenorėjo palaidoti 
Taivano, kol tebegalioja su juo 
sudaryta sutartis, ir ryškiai įtemp
ti santykius su Sovietais. JAV ir 
Kinijos santykiai atvėso, nes kraš
tai nesurado glaudesnio politinio, 
ūkinio ir karinio bendravimo. 
Tai buvo ypač ryšku, kai prez. 
G. Fordas lankėsi Pekine. Jei Ču 
ir Mao būtų ilgiau gyvenę, jie 
būtų dar ryškiau atsukę nugarą 
H. Kissingerio politikai. 

Kissingerio politikos griuvėsiai 

Jis atnešė didelę nelaimę ne 
tik Indokinijai, bet ir JAV. Jo 
politikos padariniai Azijoje yra 
aiškūs, bet nelemti pėdsakai ryš
kūs ir kituose žemynuose. 

Afrikoje jau pradėtas politinis 
persirikiavimas, nieko gero neža
dantis Amerikai. Jo tarpininkavi
mas baltųjų ir juodųjų byloje jau 
pamirštas. Pietų Amerikos žemy
ne paliko daugelį neišspręstų 
klausimų, įtempiančių tarpusa
vio santykius. 

'Pietryčių Europoje tebevyrau
ja rimta politinė įtampa, palie
tusi ir JAV reikalus. 

Vienintelis jo laikinio pobū-

CIA direktorius G. Bush, dary
damas pranešimą išrinktam prez. 
Jimmy Carteriui, priminė, kad 
reikia rimtai susirūpinti Sovietų 
intencijomis. Surinkti faktai kal
ba, kad Sovietai nesitenkina stra
teginiais ginklais išlaikyti pusiaus
vyrą su Amerika, bet siekia ją 
pralenkti. '"Pradėjome analizuoti 
faktus su rimtu intensyvumu. 
Duomenys kelia rūpestį, bet apie 
juos plačiau kalbėti ir viešai aiš
kinti negaliu". 

Kitą kartą, kalbėdamas tele
vizijoje, G. Bush pareiškė, kad jis 
tiesiog apstulbo, gavęs į rankas 
naujuosius faktus apie Sovietų 
karinius planus. Priminė, kad 
tai daro nenorėdamas padaryti 
jokios įtakos būsimam prez. Jim
my Carteriui ir jo politikai. 

Aviacijos žvalgybos 
specialistas 

JAV aviacijos gen. George J. 
Keegan Jr., kol išėjo atsargon, 
tvarkė visus karo aviacijos žvalgy
bos reikalus. Jis tvirtina, kad So
vietai ruošiasi karui prieš Ame
riką. Jis sako, kad savo tvirtini
mams paremti turi tūkstančius 
naujausių fotografijų, oficialius 
Sovietų leidinius, karo vadų sa
vo daliniams slaptas instrukcijas, 
karinės spaudos straipsnius, viso
se strateginėse vietose valdžios 
ruošiamus maisto sandėlius ir 
pastangas slėptuvėse sudaryti di
deles maisto ir būtinų karui ves
ti žaliavų atsargas. 

Gen. Keegan įsitikinimu, So-
v'etų smogiamoji galia yra di
desnė už JAV. Sovietų valdžia iš
leidžia nepaprastai dideles sumas 
įvairiems apsaugos reikalams. 
Tos sumos neįeina į karo išlai
das, bet tarnauja tiems patiems 
tikslams. Civilinės apsaugos iš
laidos yra labai didelės, bet 
jos neįeina į krašto apsaugos biu
džetą. Civilinei apsaugai vado
vauja Sovietų kariai specialistai-
Jie žino, kokios apsaugos reikia 
atominio karo metu. 

Detentė reikalauja pasiruošti 

Valst. sekr. H. Kissingerio ir 
Maskvos diktatoriaus santykių at-
šildymui detentė yra reikalinga 
Sovietams, nes jie turi B jos nau
dos. Detentė — vienos krypties 
gatvė. Gen. Keegan yra surinkęs 
įvairiausius duomenis, įtikino ki
tas žinybas, kad skubiai keistų 
savo nuomonę apie Sovietų karo 

vadovybės "taikius tikslus". 
Rusai Amerikos karo vadovus 

įtikino, kad Sovietų pakišta deten-
tės politika yra naudinga abiem 
pusėm. Amerikiečiai patikėjo So
vietų diplomatų čiulbėjimu, 
Brežnevo autoritetingais žodžiais 
ir taikos siekiančiomis kalbomis. 
Tačiau tuo pačiu metu Sovietų 
karo vadovybė, išnaudodama 
detentės politikos vienašalį kelią, 
statė civiliams slėptuves, skubėjo 
krauti maisto atsargas, pasirūpin
ti žaliavų atsargomis. Gen. Ke
egan žinias papildo ir Amerikos 
spaudos žmonės. 

Sindikatinės spaudos komenta
toriai Evans ir \ o v a k savo ko
mentarais atkreipia dėmesį į ne^ 
lygų pasiruošimą galimam ato
miniam karui. Jie sako, kad So
vietai per šešerius metus labai 
stropiai ruošiasi ne tik aktyviam, 
bet ir pasyviam karui, t y. ap
saugoti savo karinę sistemą, pra
monę ir joje dirbančius žmones. 
Sudaryti ir jau vykdomi (daug 
kur jau ir įvykdyti) planai apjuos
ti slėptuvėmis didesnius miestus ir 
stambesnius pramonės centrus, 
ypač, kurie gamina ginklus ir ka
rui vesti reikmenis. Suplanuota 
apsaugoti iki 74 mil. darbininkų 
ir civilių. Tik apie Maskvą yra 
paruoštos 79 slėptuvės, kuriose 
gali pasislėpti keletas milijonų 
asmenų. 

- • 

se Rytuose, nes jis patalkininka
vo Izraeliui valdyti 1967 m. už-

džio laimėjimas tik Artimuosiuo- į imtus kraštus. 

Tarnybos pareigos 
draudė kalbėti 

Kol gen. G. J. Keegan buvo ka
ro tarnyboje, jam buvo uždraus
ta daryti bet kokius pareiškimus. 
Bet ir šiandien, išėjus atsargon, 
jis turi teisę įspėti krašto gyvento
jus ir užsieniečius apie rusų karo 
pavojų Amerikai ir kitiems kraš
tams, ypač V. Europai. Kad So
vietų valdžia nuteikia savo ka
rius ir karo lakūnus prieš Ameri
ką, tvirtina ir Sovietų lakūnas Be-
lenko, nauju lėktuvu atskridęs i 
Japoniją ir persikėlęs į JAV. 

Rinkimų metu Sovietų spau
da buvo labai santūri. Ji nepalai
kė nei vieno, nei kito kandidato 
prezidento pareigoms. Šiandien, 
kai prez. Fordas jau pralaimėjo 
rinkimus, Sovietų spauda neven
gia kritikos prez. Fordui. Mat, So
vietų valdžiai, ypač politiniam 
diktatūros biurui, nepatiko Fordo 
noras sustiprinti Amerikos karo 
jėgas. Fordas keliais atvejai yra 
pasisakęs, kad krašto apsaugos rei
kalams'reikia skirti daugiau lėšų. 
Gynybos sekr. D. Rumsfield ir 
buv. sekr. Schlesingeris taip pat 
įrodinėjo kongresui apie reikalą 

(Nukelta į 5 psL). 

Spaudoj ir gyvenime 

• APIE ( B A R LAKE SALEZIEČIŲ MOKYKLA 

Dešimt tūkstančių km 
per Amazoniją 

A. SAULAITIS 

20 

Apie devyniolika metų saleziečių \ iJeCristobal, mokykla Iš pradžių 
vedama Cedar Lake miestelyje, ne- j priimdavo tik lietuvius mokinius, 
pertoli nuo Chicagos, parengiomoji: bet dabar įleidžia bet kokj mokinį. 
7-12 skyrių mokiniams mokykla 
Indianos bendrojo švietimo komisi
jos pirmą kartą gavo pilną tos 
valstijos švietimo įgaliojimą. Apie 
tai pranešdamas. Hammonde išei
nąs T h e Times" dienraštis (1976. 
XEL 19) tai žiniai nepagailėjo ištiso 
puslapio su keliomis nuotraukomis. 

Be kitko informuoja: "Mokykla 
įsteigta 1967 m. grupelės saleziečiu 
lielavlų kunigų, kurie buvo ištremti 
II Rusijos (? ver t ) , kada jie akty
viai priešinosi komunistų pervers
m o ! Saleziečiai kunigai yra nariai 
pasal in io masto katalikų orgniza-
cijos, skirtos jaunuomenės švieti
mui. Kun. Pred DeCristobal, sale
ziečių direktorius, paaiškino, jog 
mokykla iš pradžų buvo įkurta ant 

90 akro, kai prakiurusi 
sustabdė ieškoti žemės ar

t i dabartinio sklypo. Kun. A. Saba
liauskas, 71 metų, dabar pasitrau-
kęs, tavo vienas pradininkų, mo
k a i s i aediriai v&d&du** 

nepaisant rases ar religijos." 
Be to, dienraštis rašo. jog mo

kykla, jos dir. kun. Ed. Frizzell pa
reiškimu, buvusi akredituota dėl 
trijų priežasčių: mokslinimo atžvil
giu ji prilygusi kitoms vietos mo
kykloms : patenkinanti reikalavi
mus gauti federalinės valdžios pa
ramai ir taipgi dalyvauti Indianos 
aukštesniųjų mokyklų sportinėj 
veikloj, šiuo metu mokykloj buvo 
151 mokinys, daugiausia iš aplinki
nių vietovių. Dauguma gyvena prie 
saleziečių, savaitgaliais lankyda
miesi namie. H mokyklą baigusių 
99% stoja J aukštąsias mokyklas 
ir labai m*»?as procentas jų nebai
gia, tuo tarpu iš viešųjų mokyklų 
įstojančių 40% atkrenta. (mk) 

Laivas prie prieplaukos sustojo t ik trijuose dides
niuose miestuose. Ypač įdomus Santarem miestas, ties 
kuriuo juodi Tapajos vandenys lygiagrečiai teka su 
dumblina Amazone. Prieplaukoje laukia būdinga šiau
dų a r palmės lapų išdirbinių pardavinėtojai, taip pa t 
ir keleiviai, kurie siaura, linguojančia lenta keliasi lai-
van. Keliose mažesnėse vietose didžiulis laivas apsisu
ka prieš srovę, pamažu variklį sukdamas, o keleiviai 
privežami mažesniu laiveliu. Proga pasinaudoję, gy
ventojai priveža arbūzų, papajos a r kitų vaisių kelei
viams parduoti. 

Sekmadienį vakare garsiakalbiu visus kviečia Mi
šioms, kurias laikė atostogoms išvykęs" kunigas brazi 

lytės panašūs žvėrys — tapyrai arba vadinamos "jū
ros karvės". 

1,700 km kelionę keleivinis laivas žemupin" atlieka 
per t r is paras, o grįždamas į Manaus užtrunka ilgiau. 
Yra progos su keleiviais pasikalbėti, mėgėjai žaidžia 
kortomis, šnekučiuojasi prie baro. šildosi saulėje, ku
ri per pusvalandi odą visai nudegina. Ši kelionė tu
rėtų būti privaloma visiems į Braziliją atvykusiems. 
Su kambarėliu ir mais tu kainuoja vos 70 dolerių. 

ŽEMUPIO KANALUOSE 

įdomiausia tr i jų parų laivu kelionės dalis yra pa
skutinioji, kai pr iar tė jama prie nesuskaitomų žiočių 
salelių ir didesniąsias kertančių kanalų arba "piūvių". 
1544 m. ispanas Orellana mėnesius ieškojo pagrindi
nės vagos, negalėdamas įplaukti į pačią Amazonę. Iki 
1958 m. laivai išplaukdavo į vandenyną Europon ar 
Šiaurės Amerikon per pietų kanalą, o dabar seka šiau
rės kanalu, kuriuo sutaupo tris paras kelio. Mažesni 
vietiniai motorlaiviai ir būriniai laivai plaukia šiaures
niais kanalais, veždami prekes ir keleivius į Belem, 
Amazonės žiočių miestą, pro kurį praeina didelė dalis 

bangų ir propelerių sukeltos srovės praplaukdami Kar
tais sėdi motina su keliais mažyčiais, kar ta is vos 6 a r 
7 metų vaikas pats vienas kaip prityręs jūreivis juo
dą luotą valdo apskritu galu irklu. Keleiviai vandenin 
meta mažas dovanėles — saldainius, pyragaičius, sa
vo drabužius. Vienas vyrukas išmetė visus savo at
liekamus drabužius, o senukas kunigas krautuvėlėje 
nupirko sausainių pakietėlius, kuriuos vis po vieną 
luotams išmetė. Po pusdienio jau pradėjo pritrūkti lai
mikių, tai keleiviai mėtė tik gražiau nusišypsantiems 
vaikams. 

Kai laivas sustojo viename didesnių Marajo sa
los miestelyje Breves, iš upės pusės priplaukė apie 
25 luotai, vienas kito laikydamiesi laikėsi prie kelei
vinio laivo, vos irklus judindami prieš srovę. Kaip ir 
visur Amazonijoje, daug veidelių indėniškos išvaizdos, 
bet ir daug tamsesnių ar baltesnių veidų, nes paupiai 
pritraukia gyventojų iš kitų Brazilijos vietų. 

Kadangi kanalai siauri, iš laivo gerai matosi pa
krantės : didžiuliai įvairių rūsių medžiai, kurių gra
žiausias, t u r būt, samaūma —plačiai išsišakojęs švie-
siaiievis milžinas. Kai vanduo nusenka jūros atoslū-

las. Gražiai-mokėjo įpinti šią kelionę, gamtos vaizdus, t ^ 1 s o " I * 8 baseino eksporto — metalų rūdžių, žemėsįgio metu, pakrantėje matosi medžių šaknys susipy-
matytas pakrantės sodybas ir koplytėles į pamoi 
kuris užtruko gal dvylika kilometrų. 

Visi žino, kad gražiausi Amazonės vaizdai — sau
lėtekis ir saulėlydis. Kartą ankstų ry tą pamate*, mie
lai šoki iš guolio penktą ryto, kad nė vienos minutes 
nepraleistum. Vakare j au sunkiau suras t i kėde, nes 
kiekvienas keleivis ieško patogios vietos žaviai gamtai 
stebėti Vienur kitur laivą seka žuvėdra, o n iekyje 

Mano gyvenimo pavakario š o k ė j a pabaidyti delfinai arba pajūrio aus^d Žin-
sešėlis ilgėja, be t širdyje tebė- duoliai kuriuos atpažinti nėra lengva, nes g-eit po 
& ty***! — $VlitiH» Mak&k ^aodeažu duigst*. l a i galį būti į didžiules j ū i t * kfcMi-

ūkio produktų, medžio, mėsos ir t . t . Kar ta is kanalai 
a t rodo kaip vieškeliai: plaukia laivas į Peru, vilkikas 
s tumia plaustą su 15 šaldytos žuvies pilnais sunkve
žimiais, vežamos lentos ir didžiuliai puikios kokybės 
rąs ta i į lentpiūves. 

Išsukus iš plačios vagos į siauresnę upės dalį, 
s ta iga girdisi lyg vėlių balsai ar kokios užburtos pilies 
a r užkeikto ežero dejonės. Laivo keleiviai metas į kran
t o pusę žiūrėti, kas dedasi. Iš paupės trobelių luotais 
išplaukia maži vaikai ir moterys, keistu liūliavimu 
ayftįiyofl-ĮiBi dj/ir"^i itifaįti visai arU iftivo ^irinflifutijį 

nusios virš paviršiaus. Dažnai įplaukia kitas kanalas, 
kurio santakoje lentpiūvė ar krautuvėlė a r didesnis 
kaimelis. Pr ie visų sodybų auga grakščios palmės, ku
rių vaisiai tinka rašalo skonio košytei gaminti Jau 
dažniau matosi mokyklėlė, prie pakrantės bažnytėlės 
pilna laiveliais suplaukusių tikinčiųjų sekmadienio va
karo pamaldoms. Kai atsispindi tamsiai žalios spal
vos gamta, upės vanduo atrodo kaip stipri kava su 
pienu. Laivas sulėtina variklius, nes posūkiai staiges
ni ir gali plaukti kitas laivas priešinga kryptimi. 
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ŽYDŲ SUNAIKINIMAS KUDIRKOS NAUMIESTYJE 
ir S,. J , , 

ją dalį man papasakojo tą matę: yra keletas Jonynu, tai jie gali 
asmenys. -duoti ap ie . tai daugiau žinių. 

Tas asmuo nuo Vilkijos, žydus j Bet daugiau kaip po metų tikri-
i 

C L A S S i F I E.D.G.U. I .DE 
I šaudės, vėliau vokiečiams įsakius! nant maisto korteles kažin kokio Kud. Naumiestis yra Sesupes to ant Širvintos kranto buvo zy- , VA V 

- Širvintos santakoje priešais' ehi kapinės. Tomis dienomis kai Širvintos 
Rytprūsių Širvintos miesteli. Mies- I žydai negrįždavo iš darbų girdė 
tus skiria Širvintos upelis. Kud. i davome mieste automatų salves 
Naumiestis turėjo 2500-3000 gy
ventojų su 35 — 40 proc. žydų. 
Aš jau keturioliktas mėnuo Kud. 
Naumiestyje verčiasi gydytojo 
praktika. 1941 m. birželio 22 d. 
anksti ryte, dar tik pradedant 
aušti, prižadino artilerijos kano
nada. Reikėjo kelių akimirkų 
susiorientuoti kas darosi. Po pus
valandžio jau pasirodė gatvėse 
vokiečių kariai. Po kokios valan
dos po to kažin kas skambina 
prie m a n o kabineto durų. Atida
rau. Vokiečių kareivis žiūri į ma
ne , o buvau tamsaus gymio ir 2 
ar 3 dienas nesiskutęs, ir klausia: 
"Sind Sie Jude?" (ar esi žydas?). 
Atsakau, kad ne. Jis pareikalauja 
manęs pervesti jį per mūsų na 
m ą ir seka m a n e paruoštu šautu
vu . Mat, kaikur namuose slapstė
si rusų karių. Po to jis palieka ir 
pataria niekur neiti iš namų. 

Tą pat dieną po pietų ve kie
č ių komendantas pašaukė kelis 
miesto gyventojus ir jiems įsai ė 
perduoti vis iems miesto gyvento
jams žinią — įsakymą, kad viri 
mies to vyra i sus ir inktų miesto 
aikštėje. Atėjo tik dalis, apie 100 
— 130 vyrų. Jų tarpe apie 20 
žydų. Aš kaip gydytojas surizika
vau neiti. Jie visi buvo nuvary
ti per Širvintos tiltą į Rytprūsių 
pusę ir patalpinti spygliuotomis 
vielomis aptvertame pievos gar
de ir saugomi sargybinių per 
naktį. Mokantieji vokiškai klau
sė, bet į jų paklausimus sargybi
niai atsakė tik tiek, kad nieko 
blogo nebus. Sekantį rytą prie už
tvertųjų atvyko keli SS-ninkai 
ir po trumpo apklausinėj imo vi
sus žydus sulaikė, o kitus paleido. 
Pasakė, kad žydus veža durpių 
kasti. Niekas apie juos nieko dau
giau negirdėjo. 

Kelioms savaitėms praėjus kar
tas nuo karto buvo šaukiami žy
dai vyrai po kelis ar keliolika dar
bams. Juos pai imdavo SS-ninkai 
ir dažniausiai jie jau nebegrįžda
vo. U ž kokio ki lometro nuo mies-

aumiesčio • policijo-j rudžio SS uniformą nešiojančio) 
}e. bet alkoholiu ir bereikalin-1 buvo užtikta dr. Grosmano pa-
gais ilgų kelionių važinėjimais į varde. Kud. Naumiesčio valdyba 

H I S C E L L A N ' E O U S 

nuo žydų kapinių. Visi žinojo, 
kad ten naikinami žydai, nors SS-
ninkai sakė, kad žydus išvežė dur
pių kasti, ypač Rytprūsiuose bu
vo durpynų. 

Vokiečiai greit pareikalavo mies 
to gyventojų sąrašo, o žydų at
skiro sąrašo. Po poros mėnesių ar 
truputį vėliau atėjo įsakymas vie
tos policijai ir buvusiems šau
liams, kurių paskutinis vadas 
buvo buvęs Gediminas Gudėnas 
(jau miręs), tam tikrą dieną pri
sistatyti prie miesto valdybos būs
tinės. Apylinkės ūkininkai buvo 
priversti tą dieną atsiųsti pasto
tes. Atvyko stipriai apsiginklavę 
ir įsigėrę SS-ninkai. Policijai ir 
šauliams įsakė apsupti žydų ap
gyventus namus. Dar įspėjo, jei
gu kas slėps žydus, tai bus ima
mas kartu su jais. SS-ninkai ėjo 
per žydų namus ir varė juos į pa
stočių vežimus neleisdami nie
ko pasiimti. Sakė, kad veža į di
desnį miestą į getą. Ta ip žydai 
buvo nuvežti į už kelių kilomet
rų nuo Kud. Naumiesčio esantį 
mišką, išlaipinti iš vežimų ir nu
varyti prie jau iškastų duobių, 
kurios buvo iškastos prievartos 
darbams paimtų žydų ir apylin
kės žmonių. Čia SS-ninkai patys 
vaišinosi degtine ir siūlė kitiems, 
kurie jiems padės žydus šaudyti. 
Visi atsisakė, išskyrus vieną asme
nį iš Kud. Naumiesčio, vieną 
naumiestiečiams pažįstamą nuo 
Šakių ir vieną nuo Vilkijos. Pas
tarieji d u buvo specialiai SS-nin-
kų iškviesti, nes jie jau kitur bu
vo padėję žydus šaudyti, o po 
šios egzekucijos vėl vyko kitur to 
d a m i . Kadangi ne visi žydai į 
paruoštus vežimus tilpo, tai kai 
kurie vežimai turėjo grįžti ir veži
mą pakartoti. Žydai prie duobių 
turėjo išsirengti ir tada automa
tais b u v o sušaudyti. Jų palikti 
rūbai buvo sukrauti į ūkininkų 
vežimus, atvežti į Kud. Naumies
tį ir kažkur išsiųsti. Po egzekuci
jos SS-ninkai dar grįžo į miestą 

atgaivino savo anksčiau turėtą 
plaučių džiovą ir mirė palikda
mas žmoną ir du mažus vaikus. 
Kitų dviejų žydus šaudžiusių as
menų likimo nežinau. 

Miesto burmistras Zigmas Skir
gaila, pasitaręs su parapijos kuni
gais, vaistinės savininkais, pašto 
viršininku, manimi ir dar vienu 
kitu nuslėpė vieną žydų šeimą. 
Tai buvo daktaras I. Grosmanas 
(žmonių vadinamas Griausmo-
n u ) , jo giminaitė dantų gydyto
ja Berta Braunaitė ir šios brolio 
dr. Brauno du mažamečiai vaikai. 
Taip pat viena šviesaus gymio ir 
šviesių plaukų žydaitė buvo pa
imta kažin kurių Jonynų ir iš

turėjo daug nemalonumų už tą 
nuslėpimą, o visa Grosmano šei
ma atvykusių SS-ninkų už die
nos jau buvo anksčiau aprašyta 
me miške sunaikinta. Tiesa, vėlai 
vakare prieš nužudymą visa Gros 
manų šeima apsikrikštijo. 

Taigi, kuo čia kalti lietuviai 
žydų tautos naikinime? Visgi su 
dideliu gailesčiu tenka pripažin
ti, kad atsirado vienas kitas išga 
ma, kuris važinėjo iš vietos į vie
tą ir talkino atlikti tą nežmoniš
ką darbą, sudarydami įspūdį, 
kad ir daugiau lietuvių tą darė. 

Už faktus atsakau. 
Juozas S. Kriaučiūnas, M. D. 

WANTED — VYRAI 
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V A L O M I 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis 
J. BUBNYS — leL KE 7-5i*» 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o p o o o 

S»vtaiuka» parduoda Marąuette į ENGINE LATKE-TURREtf LATHE 
Parke mjac. T kamh. namą. 4 mfejįj, j^jst be esperienced. Aįso gear eutter 
vąjgomasią. :Vjgas namas ., mpdenųąi needed. Mast spsak Engiish. 

DETROITO 2INIOS 

Phiiadeiphijas V. Krėvės mokyklos Kalėdų eglutėje, Danute Pliuškonytė 
padeda Kalėdų seneliui išdalinti dovanas artistams Reginai Radikaitet 
ir Tomui Dantai. Nuotr. G. Dragūno 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
M O T E R Ų KLUBO VEIKLA 

iiHiiiiiisiiitmiifiiitiiiimmttufHMiHiittt 

AB REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ? 

* 

Vizitinių kortelių naudojimas yr* 
gražus paprotys. Biznieriai jas 
plačiai naudoją, bet tinka ir visu 
luomų atstovams turėti gražia* 
vizitines korteles. 

Kreipkitės } "Draugo" adminis 
traciją visais panašiais reikalais 
Būaite patenkinti mūsų patarnavi
mu 
Hiimit i i i i i tHi i i t i i i i i i i i i i i i i i i iu iHi i tu i im 

•oooooooooooooooocooooooooc 
įvairią prekfcs paairinkiznfta a r 

hraiuriat iŠ masę aaadSHa. 
OOSMOS PARCELS EJPRESS 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
SSSS S. Halsted Sc Cbioago Ui. SOSM 
250! W. 6Sth St.. Cblcaco, UJU 60«2t 

Telet 925-2737 — 254-3820 
V. Vafenttna* 

oooooooooooooooooooooooooc 
oooooooooooooooooooooooooc 

MOVI NG 
ŠERĖNAS perkrauste baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TELEF. — WA MOtt 
J O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

įruoštas, grindys išklotos Vjiimaig^ 
užuolaidos. 2 maš. didelis mūr. ga
ražas. Galima tuoj pat perimti namą. 

Skambint 8204584 

ApyU 63 u* Pulaski savininkas par
duoda 7 kąmb. namą.. 3 irdęgąjp-i, 
2^2 vonios, nuo sienos iki sienos ! 
kilimai, pagal užsakymą įrengtos j 
spintelės, centr. pro vėsimma% Už- j 
uolaidos. Įrengtas rūdysi. 2 maš. ga- , 
ražas. Skambint 582-1118 

Apply in person 
CIRCLE GEAR 

SUS South Kostner, Chicago 

• . • . ą ^ . - . - ^ » — ~ — . - ~ — • . ..• • - • ' » • 
HELP WANTED — MOTERYS 

( A t k e l t a i s 2 ps l . ) . 

daiktų, kad m e s nutartume, ką su 
jais daryti. Po diskusijų pirminin 
kė nutarė tuos daiktus atvežti i 
susirinkimą, valdyba peržiūrės ir 
nutars, kokius gerus daiktus pa
likti ir gal laikyti bažnyčios ma
žam kambary. Senų reikalų ne
atsiradus, ėjom prie naujos valdy
bos rinkimo. 

Iš senosios valdybos apsiėmė 
būti: pirmininke Julia Medinis, 
I vicepirmininke Helen Tucker, 
II vicepirm. H e l e n Mykolaitis, 
prot. sekretore Bertha Janus, fin. 
sekretore Magdelena Smailis. 
Naujos iždo globėjos Marie Ka
sė ir Eleanor Mickey. Korespon
dente apsiėmė būti Sofiją Rama
nauskas. Pirmininkė prašys kun. 
Krišciūnevičiaus, kad pasiliktų 
kuopos dvasios vadu. 

Finansų sekretorė perskaitė ra
portą su pataisymu, kad 8 na
rės mirė praeitais metais. Ji pra
nešė, kad yra i lgametė sąjungie-
tė mūsų kuopoj, kuri negali už
simokėti nario mokesčio 6 dol. 
į metus. Po diskusijų narės nu
tarė mokėti iš kuopos iždo.. Ji 
pranešė, kad kasoje yra 539.36 į 
doL 

Po diskusijų nutarėm rengti 
kepsnių pardavimą vasario 20 
dieną, sekmadienį, po mišių pa
rapijos Kultūros centre. 

He len Tucker vadovaus keps
n ių išpardavimui, jai talkinin
kaus S. Ramanauskas, A, Lingis, 
H . Burt, V. Marozas. C. Brokas, 
U . Brokas, Jurgis Kasė ir valdyba. 
Visos narės prašytos prisidėti su 
kepsniais arba aukomis. 

Pirmininkė perskaitė laišką i? 
Kat- federacijos su prašymu au
komis paremti jų veiklą. Narės 
nutarė pasiųsti 10 doi. 

L. M. K. Federacijos Philadcl-
phijos klubo narės praėjusių me
tų gruodžio 13 d. etninių grupių 
institute, esančiame 18 South 7th 
St., PhUadelphijoj, labai gražiai 
šiaudinukais papuošė didžiule eg
lutę, savo orginalumu išsiskyru
sią iš kitų tautybių eglučių. Šia 
eglute instituto lankytojai gro
žėjosi iki sausio 15 d. Minėtos įs
taigos vadovybė lietuvių eglute 
buvo labai patenkinta ir moterų 
klubui išreiškė padėką. Eglutės 
lankymo metu iŠ magnetinės 
juostelės buvo grojamos kalėdi
nės giesmės ir duodami apie ją 
angliški paaiškinimai. Giesmės 
buvo parinktos tik mūsų kom
pozitorių, kad skirtųsi nuo len
kų bei kitų tautybių tame lai
kotarpyje giesmių melodijų. • 

Tame pačiame institute buvo 
suruošta ir originali įvairių etni-
ninių grupių paroda. Jos ruošė
jai norėjo pavaizduoti, ką į Ame

riką su savimi atsigabeno senie
ji emigrantai. Moterų klubas, 
i<aip eksponatus įteikė senų laikų 
priejuostę, rankšluostį, malda
knygę, karolius, sagutę ir kitus 
dalykus. Praėjusių mttų pabaigo
je Snieguolės Jurskytės iniciatyva 
buvo suorganizuota Vasario 16-
tos gimnazijai remti būrelis. Jis 
greitu laiku augo ir dabar jau tu-
83 narius. Kiekvieną mėnesį klu

bas surinktus pinigus per Balfo 
centro vaidybą pasiunčia gimna
zijai. 

Moterų klubas buvo įsteigtas 
1950 m. Jo steigimo iniciatorių 
tarpe buvo ir operos solistė Juoze 
Augaitytė. Ji be pertraukos klubui 
vadovauja 21 metus. Šiems me
tams kitos valdybos narės, kurios 
pareigomis dar repas;skirstė, yra 
Sniejpolė Jurskytė, Birutė Muraš-
kienė, Antanina Špakauskienė, 
Marija Bigenienė. Antanina Bige-
nienė, Stasė Bc.idžiuvienė ir Bi
rutė Valašinienė. 

B. V. 

SIUNTINIAI l UETOVa 
Ir kitus kraštus 

NEDZBfNSKAS, 4MS Archer Ave. 
Chicago, DL 60682, telet. H7-S088 

Ž I Ū R Ė K I T E 
Delikatese pelningam bizniai. dide

lis namas, įrengta patalpa ir gražus 
butas gyventi. 5 d p. si: b pas, 2 gara
žai 4-riom mašinom. Už vislsą. imokS-
ti apie 5,©80 dol. Teiraukitės, bus ga i 
la pavėlavus Marcuette Parite. 

Labai graži ;i-ju auKŠtų rezidencija.. 
1% vonios. Sausų pušų oeismentaa. 
Karpetai, virtuves pačius, daug -prie
dų. Įmotkgti apie $7,000.00 ir galite 
keltis. Arti ?2-os ir Kedzie. 

4 batu mūras. 3 auto mūro gara
žas. B geru rankų, priešais parka. 
Naujas gazu šildymas ir elektra 
$8,500 pajamų. Vertas $50,00.0. 

l\i aukšto maras, 2 auto taur. g a 
ražas Originali 25 metų gera statyba. 
Erdvūs 2 butai. SenutS nepajėgia, 
turi parduot Marąuetto Pke. Pigiai 
$32,000. 

IT metą didelis 2 aujuta maras 
ir 2 auto muro garą tas. "Radiaąt" 
šildymas. Marąuette Parka 
$3s,oae.oa. 

Platus lotas arti Sv. Kryžiaus ligo
nines. Pigua 

VAUHS REAL KTATi 
3625 Wes4 71st Street 

TeL 737-7200 ar ta 737-8534 

eLEANMG tVOMAR 
for 3 bedroom house wanted 1 4 a y 
per week. Vic. 95th and Westera. 
$26.00 per day. 

233-5465 or 
• 

T S M E S I O 

•oooooooooooooooooooooooooc 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Samų pirkimas — Pardavimą* 
Valdymas 

Draudimai — lncone Tas 
Notariatas — Vertimai 

B E L L REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2*83 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o o o g o o o p e o o o o o o c ^ o o o o i o o o o o 
Paflens g bota mūra*. Arti Iv . Kry

žiams ligoninla Virš tl»,8G0.»» paja
mų. Palikimas — lengvai aupir'Kstta. 

Gerai KlaikytM marint*. 2 po t t 
b- veikiantis bi*nia Arti CampbeU ir f 3 
etos g -v ia Virs $500.00 pajamų man. 

Tikrai grąžos bungakm. t mieg. ir 
valgomasis patogus «uW»lekima«. I 
vakarus už CalUornia ir 6J-cioa 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance -**• Income Tvx 

3951 W 6Srd Street m 4 S * - 7 8 7 8 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

iiJi^CKLLANEOUS 
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LIETUVOS ATSIMINIMAI 
Radijo Talanda Sau S5 i 
Ktm ******, Htm Vesk Ir 

lietuviams: 
Kaa Šeštadienį pu*> 4 iki » va), popiec 
e WEVT> Stotie* New Torke t l»»i 
i .a, AM ir •?.» meg. FU) . 

•*+• bt. Jokūbas *. 
1467 Foroa Drire 

kfountaJaside, V. 4 . O30M 
TeL SS2-S66S (oode Mt) 

Kviečiame taip 
turinių valandų anglų m pat k lauvt ia 

tuvlskų kultC 
ba iš. Seton HaU Universiteto radijo 
stoties ( N e w Jersey WSOC. »4.5 
PM) Pirmad 7:30-8:16 vaL vak 

(Vadovauja prof. i. atakas) 

lUilIlHHIilIUIIiililIlIlIUUilIlUlllilItlHHI 
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N a u j ų reikalų nea 

Dainminkė Adriana Joč\-te. atliku
si progrramą Detroite su PLJ s-gos 
Detroito sk. pirm. Viktoru Naku. 

Nuotr. J. Urbono 

mininkė susirinkimą uždarė, at
kalbėdama maldą. 

Sofija Ramanauskas 
54 Kuopos k-tė 

SUNKIAI S E R G A 
V L A D A S S E L E N I S 

Po sunkios operacijos ligoni-
| nėję y r a i lgametis "Draugo" 
bendradarbis. Detroi to žinių 
skyr iaus vedėjas, žurnalistas 
Vladas Selenis. Jis ne tik ilgus 
metus stropiai vedė Detroito ži
nių skyrių, bet buvo aktyvus 
bendruomenininkas ir kitų lie
tuviškų organizacijų veiklus 
narys. Jis yra buvęs LB Det
roito apylinkės pirmininku, žur
nalistų skyriaus pirmininku. 
Balfo direktorių tarybos pirmi
ninku ir, kaip minėjome, akty
vus kitose organizacijose. Lin
kime Vladui Seleniui greit pa
sveikti ir vėl įsijungti i darbi
ninkų eiles. 

•-i J. 

C H I C A G 0 S 
Ž I N I O S 

D A U G E L I S UŽ BILANDICA 

Dauguma Chicagos padalinių 
(wardų) demokratų komitetų 
narių pasisako už Bilandico i š 
rinkimą nuolatiniu meru. 

MAŽIAU TRAUKINIŲ 

Septyni Amtrak traukiniai, 
palaiką susisiekimą su Chicaga, 
sulaikomi. Pradžią t a m davė 
šalčiai. 

SUGAVO l Ž P U O L M A 

Policija areštavo T. J. Larki-
ną, 34 m., gyvenantį 3816 W. 
North, Chicagoje, kuris kalti
namas trisdešimčia peilio smū
gių subadęs mergaitę Let ty Her-
nandez, 14 m. Iš piešinio jį at
pažino vienas policininkas. 

REIKIA GREITKELIO 

REMIA OGILVD3 

Respublikonu centrinis komi
tetas vienbalsi-;} pasisakė už 
Ogilvie kandidatūrą į merus. 
Verslininkų grjpė t a m reikalui 
jau suaukojo 1-0,000 dol. I s vi
so jo rinkimarr^ reikėtų 750,000 
dolerių. 

NE GRAI PRIEMTESCnJOS 

Negrai ir kitus mažumos ke
liasi j priemiesčius ir į baltųjų 
rajonus. Jiems patarimus ir 
finansinę paranką teikia val
džios įstaiga Fnįr Housing Cen-
ter. 

Meras Bilandic skelbia, kad 
reikia palei Cicero Ave. greit
kelio Chicagai ir tuo reikalu 
veda derybas su naujuoju gu
bernatorium Thompson, 
greitkeliui, ir dar tr ims planams 
jau yra federalinės vyriausy
bės paąkirta 300 mii. doJ, 

Lietuvos Aidai 
RADHd 

P«>nktad.. <»:: 
is WOP.V 

i'ROGRAMA 
• Brf 11 v. vak. 

•90 AM batika 
Sekmad. $-:\u tki 19 v. ryto 

iž WJOB :so AM banga 
K»7# !*•"•"?/lonyti-. vpdeja 

2h'4S W. 71 st... . hieago. UI. 60629 
Tel. (-.i;-, 778-5371 

laba i paecidaujamos geras 
prekes. Maistą- & Europos modSBa-
260S W. 69th » . , Chicago, HL 60629. 

TEIi. — WA 5-2787. 

L I A U D I E S M E N A S 
" D R A U G E " 

"Draugo" administraci joje 
M E R I J A NOKHKiLMt galima pasirinkti įvair ių lia»-

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS dies meno darbų: medžio , kerar 
S I U N T I N I A I į LIETUVĄ Įmikos, drobės, taip pat l i e tuv i* 

~ kų lėlių ir l ietuviškų Tr^B^y^Tj 
moterims. 

Apsilankykite I "Dram^o" ad-
rmnistraciją ir pasiž iūrėkite , 
Gal rasite kai k ą padovanot i 
draugams. 

* . 
"Drange" adresas : 4 5 4 5 W 

63rd Street, Chicago, OI 6 0 6 2 S 

M. A. Š I M K U S 
\ O T 4 K Y PUBIJC 

CVCt»MF TAI SERVICE 
4359 S. Maplenrood, tel. 3M-745t 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
OIM!?m; »kvĮettmai. piidoml 

PTLrJSTTBes PRAŠYMAI Ir 
kitokį blankai 

IIHiHHHIIIHIIIIIiiiiHiuilIllIllIlllUUIlIlii 

P L U M B I N G 
VonljĮ, virtuv 

šildytuvų spec 
vonios kabint 

Tamip Iy t e l s*- G l a s s 

džiai išvalomi 
7 ud S vaL ryt- arba po 5 vaL vak. 

SBAPESAS — 7784205 
miniinir numini 

sinitu ir vandens 
aiistps. VirtuvSs ir 

Keramikos ir kt 
h jcks. Sinkos vamz-
e-ektra, Kreiptis nuo 

.'iiiiiiiiiiiiiMuiiiiiiiuMiiiiiiinmnniiiiuH 
N A M Ų APŠILDYMAS 

Taisau senos ir oodedn nanjn* p a 
£hM. Pigiai išvalau taipgi alyrlntat 
Ir perdirba del daja. {dedn vaaden* 
Šildytuvui Kretptlg 

A . B A N Y S — tet 447-8809 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiui 

ooooooooooooooooooooooooo* 
NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai freogin funisa 
virtuves Imaujaa lubas, {rengto 
kambarius rūsy. Patsų 
Zigmas, taL 776-0882 po 6 v. vak. 
•oooooooooooooooooooooooooc 
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TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
Stereo ir Oro VMataval 
Pardavimas ir Taisymas 
M I G L I N A S T V 

2S48 W. fi9th S t , ta t 776-14M 
! i l I I I i I ! ! ! i n ! i l l i l ! l l l l l H l l l l l l l l l l U U m i l l H U 

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

Apdraustas perkraostymas 
|valriq atotaaaaj 

87S-18S1 arka 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o -
: 10% — 20% — Sd pigton 
i o i apdrmad* nuo esnies tr 

Milo pas -* ^ 

F R A N K 2 A P 0 L I S 
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TjnkHįaaį nusiteiksite perakaita 
s] humoristinj eilių rinkiol 

Alijošiius lapai 

Krygoa autorius dr. S. Aliūnaa 
88 psi. knygoje pateikia 60 links-
mų eilėraščiu. 

Eiliuotą Įtekamą įvadą paraše po
etas Ąat. Gugtaitia. Knygos kaina 
2.25 doL, Lietuviškos knygos klubo 
nariamą trečdaliu pigiam. 

Užsakymus siųsti "Draugo*" ad
resu, niinois valstijos gyventojai 
prideda 5 % mokesčiu. " &t 

(M I I I I I I I I I I I I IH I I IU IH I I IH I I I I I I I I I I I IH IH I I f l 

— - ^ — b t - , 
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RADIO PROGfiAMA 
-

Seniausia Lietuvių Radijo Programa 
Naujojoj Angliįoj iš, stoįęs WLYN 
1868 aaaga veikia sekmadieniais nuo 
W 8 W 1:30 vaL po pieta — pef 
duodama vėliausių, pasaulinių JHnių 
santrauka u komentarai, muzika, dat 
nos, ir Magdutįs Pasaka. Šią pro
gramą veda Steponas J. ir Valenfina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis ) 

Florists — gSBą aei dovanų 
302 E, 3roadway, So. Boa* 

ton, Mass. 02127. Teiet'pnas 288#488. 
Ten pat gaunama^, dįsnrąltis "Drau
gas** ir didelis pasirinkimas lietuviš
ką knygą. 

aaosH weat astb 
Chieago, rjUnoU 
Tri«L GA 4-saM 

oooooooooooooooooooooooooc 

Biznieriams apsimoka skelbtk 

"Draugo'* 

PrieS kiek laiko buvo išleista žy
miausių anglų rašytojų novelių a s -
tologija. įsigykite šią knygą s a « 
arba kaip pratmhsgą '^—urą laV 
tiems švenčių proga. 

ANGLŲ NOVELE 
Tai pirma tokios apnnttas (460 

puaL) ir vertes antologija talpinan
ti 24 rinktines novslea, kurios pir
mą kartą yra išverstos ir audėtoa { 
iią knygą. Joa aušavi kiekvieną 
skaitytoją. Antologiją paruoš* ir 
komentarus pridėjo Povilaa Gaueya. 

Uisakymus siųsti: 
DRAUGAS 4541 W. 8Srd SL, 

DL 80629 

87.00. 

prideda 5% 

• » » • » • » • « » M M M M M M M » » 

Apsmioka akelbtis dien. DRAUOK, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai

nos yra vjpienaa prieinamos. 
•m**mmm*m$*mm* m naaaaaaą 

'iiiiiiiuiuitmiiiifiiiiiiHiuiiiiiiiniiiiHim 
Paiki dovana. — bet korta 

progai 

Popular Lifhuaman 
Recipes 

IBPAGRASINTS 
LAIDA 

•o 
. - • 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
Išleido šeštąja laidą šios popufia, 
rios virimo knygos. J. Daušvardfe. 
aė v*l patikslino ir pagrasino ttą 
atidą naujais paruošimaia. 

Tai geriausia dovana naujom 
tnaonom ar marčiom. DaugeHs aa-
doTanoja kitataučiua supajindintl 
juos su Ketuvislru maiatu tr viri. 
am. Si knyga yra sukėlugi daug 
paaiaekimo lietuvių ir UtataoJta 
darbo vietoaa ir " ** 

Knyga yra labai gragai triŠta f? 
spalvoto mia Uiustracijomia Latbaf 
patogi vartojimuL 

Ušsiaakykita paštu: 

DRAUGAS, Knygų skvrtaf 

file:///OT4KY


MAŽO PELNO DIDELĖ ISTORIJA Į 
A. SAULAITIS 

i 

Prieš jaetus iš Sao Pau lo , Bra- vių ir įmšSą įnašus, remrinių p a - ! 
zilijos, į dešimti valstybių n a m o jamas . suvenyru pelną ir kitas į-į 
išskrido apie 550 l ietuviu, daly- plaukas, komisija apmokėjo visas j 
yavu<įuį U«čianae Pasau l io Lietu- išlaidas. įskaitant n e m o k a m a i 
vki jaunimo kongrese. Paruošimo pravtstą studijų savaitę, ir ra - : 
ir šio pirmojo l ietuviu pasauli- ; do 65,000 kruzeini arba l ikut i , ' 
n i o sąskrydžio darbų išvarginti kiek mažesnį už tūkstantinio va-i 
komite ta i ir komisijos pas inaudo- j jaus metu surinktas lėšas. 
fc 4ikirsromis vasaros atostogomis, 
koT 1976 kovo — gegužės mėne
siais suvedė galutines sąskaitas ir 
išsiskirstė. Liko tiktai Brazilijos 
JK finansų komisija, vadovauja
m a prel. Pijaus Ragažinsko ir ižd. 
f o n o Ta ta rūno . 

Kai 1972 metais b u v o nutar ta 
Jconjpresą ruošti P i e t ų Ameriko
je , atstovai iš Argent inos , Urug
va jaus ir Brazilijos aps iėmė dar
b u s , suprasdami, k a d 
Lietuvių Bendruomenės valdyba 
iŠ I I . PLJIC. likučių a r kitu lėšų 
r e m s šių trijų kraštų finansines 
pastangas. 1974 m. pabaigoje Pie 
tų Ameriką aplankęs P L B vice-
p i r m . Romas Kasparas posėdžiuo
se aiškiai pranešė pietiečiams, 
k a d teks verstis v ie t inėmis pa 
s tangomis kiekvieno krašto ren
g in iams. Tai buvo, atrodo, vie
n a s svarbiausių įnašų, paveiku
sių kongreso pasisekimą platesne 
visuomenine prasme. 
- Artėjant kongresui, Brazilijos 
JK finansų komisija sugebėjo su
kelt i tokį susidomėjimą, kad 87 
asmenys ar draugijos paskyrė po 
tūks tant į kruzeirų ( t u o metu a-
pie šimtą dolerių) lėšų vajui, n e 
ska i tan t ir nuoširdžiu mažesnių 
aukų . Sudėjusi JK atstovų, daly-

Pat i finansų komisija n u t a r ė 
Brazilijos JK komitetui siūlyti tas 
lėšas skirti j aunimo stovyklai Įsi
gyti, ir visas komitetas, prieš da r 
bą baigdamas, nusprendė p in i 
gus duoti stovyklavietei. Prasidėjo 
t inkamų sklypų medžioklė m a ž 
daug 150 km. ratu apie Sao Paul į , 
apžiūrėta apie šimtą Turimoms 
lėšoms įkandamų plotų. T u o t a r -

Pasaul io j p u P r a $ i d ė J ° d e r v b ° s t a r p trijų di-
' dėsniu Sao Paulo lietuvių organi
zacijų valdybų — Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenės, kurios ži
nioje JK pinigai. Lietuvių Kata l i 
kų Šv. Juozapo Bendruomenės 
(Vila Zelinos parapija) ir Lie tu
vių Sąjungos Brazilijoje. P o 
sėdžių metu paaiškėjo, kad Lie
tuvių Sąjunga Brazilijoje, užsiė
musi savos būstinės, buvusios dr. 
V. Kudirkos mokyklos, r emontu , 

išiuo metu negali prisidėti, o 
Liet. Ka t Bendruomenė savo iš
gales prie pastangų pri jungsianti . 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Linksma "Palangos" skautų ir skaučių vieneto pavasario valandelt 
stovykloje netoli Sao Paulo Brazilijoje. Nuotr. A. Saulaiėic 

Pri tapo ir m in t i s įgyti vieną skly
pą, ku r i ame būtų j aun imo sto
vyklavietė ir lietuvių senelių so
dyba. 

Susidariusi abiejų valdybų ko
misija ė m ė ieškoti priemonių 
sklypą įgyti t a ip . kad neapkrau
tų kolonijos didžiule skola per 
eilę metų , t u o būdu suvaržydama 
kitą eil inę ir ypatingą veiklą. Fi
nansų komisijos iždininkas Jo
nas T a t a r ū n a s pasiūlė pirksimo-
je žemėje parduot i sklypus l ietu
vių še imoms, ir bematan t iš su
sirinkusiųjų atsirado tuzinas, k u - j apmokės 
ris sutiktų prisidėti. Galų ga le i hektarų 

viai, dešimtis me tų svarstę ir 
svajoję apie nuosavą stovyklavie
tę j a u n i m u i ir senelių židiniui. 
J aun imo kongreso dėka j a u turi j a 1 ' bs 
savą žemę, kuriai rengiami p la- į*° tus planus , 
nai ir skelbsimas pavad in imo . Nuosavybė, aišku 
konkursas. Iš kalvos viršūnę, slė
nį ir du upelius ap imanč io skly
po 250,000 kv. me t rų penktada
lis parduotas (a r parduosimas) 
šeimoms už 20,000 kruzeirų įna
šą, mokamą pusę iš karto ir pu
sę per dvejus metus. Šeimų sody
bos apims 50.000 kv. met rų ir 

daugiau , negu viso 25 
žemės kainą, palikda-

į d a l i a : e ina BLB v a r d u , kol jos J D K A U G A S , ke tv i r tadienis , 197T m. s aus io 2 0 d. 
j galės būti teisiškai pervestos Bra

zilijos Lietuvių J a u n i m o sąjungai 
BLB globoje, nes JK l ikutis — 
j a u n i m o reikalams. P a s i t a r i m u o -
se apie stovyklavietę n u o l a t da
lyvauja 1975 m. įsteigtos BLJS 
valdybos p i rm. A r n a l d a s Zizas . 

! arba valdybos nar ia i . 
, Taigi J a u n i m o kongreso l iku-
i tis Brazilijoje bus l ie tuvių ko-
j lonijdi pelnęs bent 900 .000 kru-
j zeirų arba paties p e l n o d a r 1400 

procentų daugiau , ir pats lieka 
j nepaliestas (žemei p i r k t i ) . (Kru -
! zeiras 1977 sausio m ė n . ve r tas a-

pie JAV 8 centai , taigi sklypo 
vertė — 73,000 d o l . ) . Atskaičius 
šeimoms pr ik lausančią ž e m ę , l i 
kusi priklauso pus iau a b i e m s or
ganizacijoms, kurių trys a ts to
vai su šeimų t r imis a t s tovais i š -

stovyklavietės s ta tu tą ir 

1976 lapkričio mėnesį surasti du j m o s 200,000 kv. metrų stovyklai 

A M E D E T E N T Ę 
į & J . 
(Atkel ta i š 3 p s l . ) . 

s t ipr int i krašto apsaugą ir t iems 
re ika lams nesigailėti paskir t i d a u 
g i a u pinigų, bet nesumažin t i kraš
t o apsaugos re ika lams biudžeto 
5 ^ — 7 bfl. dolerių, k a i p žadėjo 
pada ry t i kandidatas i prezkien-
tus*Jimmy Carter is . 

Netf iama, kad j i s s a v o pažadą 
įvykdytų dabar , kai Amerikai 

pne minera l in ių i iT senelių sodybai " n e m o k a m a i " . 
JK pelnas, banke paaugęs iki 88,-
000 kr., įmokėtas stovyklavietei 
įsigyti, bet, šeimoms pabaigus 
savo įnašus, tos lėšos vėl sugrįš 
ir galės būti panaudotos stovyk
lavietei įrengti, nes JK lėšos ofi-

Clarisė Baeevičiūtė. da r tik penke
rių metų, dalyvauja skautų ir skau-

D i e u i u i , joje. 
Sao Paulo, 

Nuotr. A. Saulaičio 

reikia susirūpinti savo saugumui ČSJ vieneto stovykloje, kuriai vado-
k #edeisti Sovietams n e tik pas i - ' *au j* "Palangos" vieneto vadovė 
vy t i , bet ir pra lenkt i , ko siekia So-1 g ? * K Bacevičienė 
v ie ta i ir jų karo v a d a i . Sovietį 
k a r o grėsmė jauč iama daugiau 
V . Europoje i r Įeituose ^kraštuose, 
k u r i u o s Amerika y r a Įsipareigoju
si r emt i net kar inėmis jėgomis. 

Pajuto pavojų V, Europa 
Sovietų Sąjunga, sustiprinusi { 

s avo karo jėgas, suda ro didelį pa
vojų visai V. Europa i , pareiškė 
g e s . A.M. Haig, Šiaurės Atlanto 
sąjungos vyriausias vadas . Paska
t in ia is metais Sovietai žymiai su
s t ip r ino savo karo jėgas ir pasi
ruošė naujai imperialist inei pol i -
tiktai. Geru Haig pasikalbėjime 
s u " U S Htm and W o r l d Re 
p e r i " redaktorium Įspėjo vyriau
sybę ir gyventojus apie paskuti
n i u metu labai sust iprintas So
v ie tų karo jėgas Rytų Europoje. 
J is priminė, kad Sovietų karo 
vadovybė bet kur iuo metu gali 
permest i toliau esančias savo jė
g a s ir grobti naujas žemes V. 
Europoje . Norint rusus nu© agre
sijos sulaikyti, reikia gerokai su
st ipr int i karo jėgas V. Europoje. 
Joks kitas pavojus V . Europai ne-\ 
gresia, išskyrus Sovietų karo jė
gas , laikomas strateginiuose R. 
Europos plotuose. 

Amerikos karo vadovybę n u 
stebino praeitų m e t ų pabaigoje 
įvykdytas JAV satelito sunaikini
m a s Sovietų oro erdvėje. Iki šio 
m e t o amerikiečiai visai negalvo
j o apie bet kokius k a r o veiks
m u s erdvėje. Bet Sovietų karo va
dovybės elgesys su beginkliu 
Amerikos satelitu p r iver tė klausi
m ą skubiai iš nau jo svarstyti i r 
imt i s reikiamų apsaugos priemo
n ių . 

t inkami sklypai 
vandenų kuror to Atibaia. apie 
70 km. n u o Sao Paulo, gražioje 
aukštumoje. Vienas sklypas m a 
žesnis, — apie šeši hektarai , ki
tas didesnis, kur iam reikėtų 900,-
000 kruzeirų. Būsimieji šeimų 
plotų savininkai abi vietas a p 
žiūrėjo, n u t a r ė pirkti didesnį, 
jeigu atsirastų bent 30 šeimų per 
pora savaičių. 

D a r b o d ienų vakarais susirin
kę lietuviai nepaprastai greitai 
susiorganizavo. JK iždininko J. 
T a t a r ū n o ir LKB pirmininko kle
bono kun. Juozo Šeškevičiaus pa
skatinti. Gruodž io pradžioje į-
nešdami pusę sklypo kainos, or
ganizatoriai j au buvo gavę 43-jų 
šeimų įnašus ir savaitrašty
je "Mūsų Lietuvoje" pranešė, 
kad pa rdav imas laikinai sustab
dytas, nes pakankama i lėšų su
rinkta. N u m a t y t a da r parduoti 
žemės, iš viso iki 50 sklypų po 
1 00(1 kv. me<ru. 

Sao P a u l o ir apylinkių lieru-

gal i iškelti 
nesantaiką, kurios ir p a č i a m e 
Sao Paulo netrūko. T u o p a č i u sto
vyklavietės organiza tor ia i ž ino, 
kad nuosavybė p a d e d a išlaikyti 
savininkių - organizaci jų d o m ė 
si ir dėmesį, s u d a r y d a m a sąlygas 
joms ilgiau gyvuoti. O j a u n i m a s 
po tiek me tų ir tiek stovyklų lie- j 
tuviu ir k i ta taučių vasarvietėse Į 
turės nuosavą plotą stovykloms, 
studijų d ienoms ir išvykoms. Lie
tuviai seneliai t u r ė s šviesesnes 
gal imybes ku r nor s prisiglausti . 

A . A-

ANTANO L. PAULSON 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą. ir rėvą Antaną, kurio netekome 
1976 m. sausio 20 d. Palaidotas «• ento Kazimiero kapinėse. 

Palikai Tu mus visus dideliam^ liūdesyje. Bet Tu jau mūsų 
nebegirdi ir nebematai. 

Mūsų brangiam vyrui i r tėvui pagerbti, vyskupas Vincen
t a s Brizgys atlaikys dvejas šventas Mišias švento Kryžiaus li
gonines koplyčioje, Marąuette Parke, sausio 20 ir 21 d.. 6:30 
vai. ry te . 

Maloniai kviečiame visus — gimines, d raugus ir pažįsta
mus su mumis pasimelsti už a. a. Antano sielą. 

Nuliūdę: žmona Ona. duktė Ann, <«ūnus .Janas su savo 
žrnosa Marijona ir anūkė Vun i Marie 

Laidotuvių Direktoriai 
8845 S0. W£STERN AVENUE 

— Šventumas nėra svajonės, bet 
Dievo malonės pripildytas pareigų 
atlikimas ne savo naudai , bet tar
naujant visam pasauliui. 

Kun. J . Duoba 

Lietuvos garbes konsului, šauliu žvaigždės ordino kav.. Juo- f 
zo Daumanto šauliu kuopos garbės nariui, 

A. t A. Dr. Jonui Juliui Bielskiui mirus, 
j o žmona ONĄ, dukrą KCTĄ, sūnų A.LFRED.4. ir jų a r t imoes ins 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

LOS ANGELES JUOZO DAUMANTO 
ŠAULIŲ KP . VALDYBA IR ŠAULIAI 

TRYS MODERNIŠKOS 
ATB-GONDinOVED KOPLYCIO0 

U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR Š O R U S 

_ — _ _ _ _ _ _ _ • • « * > -

Mielai bimtininkei 

A. t A. Jadvygai Grigaliūnienei mirus, 
dukroms LIUCIJAI, ir TERESEI, sūnui ALOYZUI, jų 
šeimoms ir kitiems giminėms gilią užuojauta reiš
kia 

L. D. Kunigaikštienės Birutes Df-jos 
Centr. Chicagos Skyrius 

. 

O^RS W5l0fftS pTTJpOfTtS 
KVERLY HILLS GČUNYCIA 

2443 WEST Mrd SRĖBT 
Tetefmai: PR M H S ir R MftM 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
6 M § DftaMą krauturf. 

THE DAISY STORE 
MIS Soutbwe*t Hwy, OB* Umt, 

TeL 4M» 1318 

A. t A. VYTAUTUI MAURUKUI mirus, 
jo brolius — KfiZIMIERJJ, JU0Z& J0HJ| ir jų Sei
nai; Lietuvoje brolius ANTANE ir ALBINA, seseris 
IZflBELC, PETRONĖLĘ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Uodas, Terese, Dana, Lile Tamašauskai 
Vincas Senda, Petras Kasulaitis 

A. f A. 
VINCAS LANKAUSKAS 

A t s a r g o s k a p i t o n a s 
Nepriklausomos Lietuvos laikais buvęs Ukmergės. Utenos i r 

Vilkaviškio saugumo policijos virškiinkas 

Gyveno Ouicago. Illinois, Marųuette Pa rko apyl. 
Mirė 1977 m. sausio 18 d., 11:15 vai. vak., Central Conrmu-

nity ligoninėje, sujaukęs 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vyžuonų mieste. 

Amerikoje išgyveno 25 m. 
Pasiliko nuliūdime Lietuvoje duktė Danutė ir žen tas Algis 

Misiūnai.' 4 anūkai, sesuo Genė Jurgelevičiene, mirusių brolių 
i r seserų vaikai. Amerikoje liko giminaičiai Janina ir P r a n a s 
Gaigalai. Dalia, Vytautas ir Vilija Januškiai, L a i m i t e Kisielie
nė su dukrele Dalyte, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtad., 3 vai. popiet P e t k a u s Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St . 

Laidotuvės įvyks penktad.. sausio 21 d. iš koplyčios 9 vai. 
ry to bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapi jos bažny
čią, kurioje Įvyks gedulingos pamaldos ttž velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas i Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai prašome visus draugus bei paž įs tamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė su šeima, i r Gaigalo bet -fanu^kiu šeimos. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345 

. 
TRYS MODEBNUKOR KOPLYČIOS: 

2533 West 7lst St. Tel. GRevenhill 0-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero fOwnhall 3-2108-1 

AUTOMOBILIAMS STATUTI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GEJULDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4005 01 South Hermi t. gt Avenue 
Telefonas - YAzds 7-1741-2 

Brangiai MOTINAI miros Lietuvoje, 
DR. BIRUTEI KASAKAITIENEI, lentui BRONIUI ir 

giminėms reiškiame giliausią užuojautą ir drauge 
Undine. 

Marija, Jurgis ir Kazys Kasakaičiai 
Ona £asakaityte-Nakiene 
Antanas Nakas ._. . w 

Mielai motinai 
A.f A. 

JADVYGAI GRIGALIŪNIENEI mirus, 
jos dukrai ir žentui LIUCIJAI IR JONUI LUKAMS bei 
kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Reiniu šeima 

'iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiimmmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Savanorio ir Kontražvalgybininko Atsiminimai 
Tai lietuves žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys, 

kurias aprašo I. DEMERECKIS savo knygoje. 
Gaunama _ 

Kaina minkštais viršeliai $4.00, kietais $5.00 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chlcato, III. 00020 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu; Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

W 7 SO. LTTUANICA AVE. TeL Y Ardf 7-S4M 

STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) Ir SONOS 
2814 W. Strd PLACE TeL \ l r ? i n » 7-6673 
MM V . M STREET TeL RtpuhUc 7-UU 
u n Biuiii* nglnvųr, P^M mm, n. TeL t7M4it 

PETRAS MEUONAS 

CM 9 0 . CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette VSS71 

POVILAS J. RIDIKAS 

to. HALSTED STREET TeL YAnb 7-ltll 

JUR6IS F. RUDMIN 

SS19 SO. LITTJANIOA AVE. TeL TArds 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 

um so. A m , CICERO, BJL TeL OLVnyjte l-ll 
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DRAUGAS, kstvlrtadienls, 1977 m. sausio 20 d. " 

x Lietuvos Saulių Sąjungos 
tremtyje kultūrinis suvažiavi
mas rengiamas, vietoj kultūri
nes savaitės, 1977 m. liepos 2— 
4 dienomis, Union Pier. Mich. 
Šaulės ir šauliai kviečiami suva
žiavime dalyvauti. Suvažiavimo 

j stovyklos vadovu pakviestas 
X Čiurlionio ansamblio dide- j g e n . T . Daukanto jūrų saulių 

lis koncertas, susidedąs iš dai- j kuopos Chicagoje pirmininkas 
nųT kanklių muzikos ir tautinių 
šokių, bus šį šeštadienį, sausio 
22 d., 7 vai. vak. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Koncertas 
rengiamas arkiv. Jurgio Matu
laičio, kurio beatifikacijos byla 
vedama Romoje, mirties pus
šimčio metų sukakčiai paminėti. 
Bilietai gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69 St. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

X Cicero šv. Antano parapi
jos bažnyčioj ir salėje kovo 5 d., 
šeštadienį, 7 v. v. įvyks M. A. 
Vysk. M. Valančiaus kuopos 
25-ji šventė: pamaldos, iškilmin
gas posėdis, meninė programa 
ir vaišės. Visi buvę kuopos 
nariai ir globėjai nuoširdžiai 
prašomi šventėje dalyvauti. * 

X Ona ir Andrius Mironai, 
dalyvavę Australijos lietuvių 
dienose, iš Fidži salų atsiuntė 
sveikinimus, pažymėdami: "Esa
me pakeliui namo, nes belieka 
sustoti tiktai Havajuose. Iš 
Australijos negalėjome nė žo
džio rašyti, nes visą laiką buvo
me užimti svetingųjų lietuvių. 
Fidži charakteristika —* varlės. 
Jų čia visur pilna". 

X Kova su skleroze — 470-oji 
AJvudo radijo paskaita šį šeš
tadienį, 9 vai. ryto, Sofijos Bar
čus radijo šeimos valandos 
metu. 

X "Ačiū "Draugui" už gerą 
informaciją ir atidžiai atlieka
mą lietuvišką kultūrinį darbą, 
leidžiant įdomų dienraštį" — 
rašo mums spaudos darbuoto
jas Vladas Mingėla iš Detroito, 

Edmundas Vengianskas. Suva
žiavimo programa bus įvairi ir 
įdomi. Suvažiavime taip pat 
kviečiami dalyvauti ir visi besi
domintieji šaulių kultūrine vei
kla ir organizacija. 

X Stasys Pakatinskas. Cice
ro, m., maloniu laiškeliu padė
kojo už "Draugo" kalendorių ir 
atsiuntė 8 dol. auką. Ačiū. 

X Vytautas Janulaitis iš Chi-
cagos maloniu laiškeliu padėko
jo "Draugui" už 1977 metų ka
lendorių ir atsiuntė auką. Ačiū. 

X Mary E. Kober, Port Wa-
shington, N. Y., atsiuntė 10 do
lerių auką. Dėkui. 

X Petras Lileikis, Tillson-
burg, Ont., dėkodamas už ka

lendorių ir korteles, aukojo 8 
dolerius. Dėkui. 

X "Kad ir per ateinančius de
šimtmečius "Draugas" būtų vi
sad laukiamas ir mielai skaito-

IŠARTI IR TOLI 

Arkivyskupo Jurgio Matulaičio herojinio gyvenimo liu dininkų apklausinėjimas vyko Chicagoje, nes Ameri
koje dar yra gyvų liudininkų, galinčių paliudyti beati fikacijos byloje. Nuotraukoje Chicagos arkivyskupijos 
sudarytas" teismas liudininkams apklausinėti. Iš kaires (sėdi): marijonų provinciolas kun. Juozas Dambraus
kas, MIC, mans. E. Smaza, teismo-apklausinėjimo pirmininkas vysk. A. Abramowicz, mons. D. Mozeris ir 
kun. V. Mikolaitis; (stovi): kun. P. Skrodenis, MIC, kun. J. Kuzinskas, kun. J. Rolek, kun. P. Kelpšas ir 
kun A. Noekūnas, MIC. Jie visi dalyvaus memorialin ėse šv. Mišiose sausio 23 d. 1:30 vai. p. p. Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje (California ir 44 St.) Brighton Parke, kur Čiurlionio ansamblis giedos lietuviškas 
mišias 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
PEDAGOGINIO INSTITUTO 

LTNKSMAYAKARIS 

Pedagoginis lituanistikos in-
rašo mums savo laiš- £ t i t u t a s s a u s i o 1 5 ± Alinimo 

centre, Chicagoje, surengė links-
mavakarį. Pažymėtina, kad in
stitutas veikia jau nuo 1958 m. 
Ateinančiais meta's švęs dvide-

x~Beveriy Shores Lietuviu; šimtmetį Per jį jau yra pėrė-
ję apie 300 studentų, iš kūnų 
71 gavo diplomus. Instituto 

ke Valerija Kundrotienė iš Pi-
geon, Mich., siųsdama prenume
ratos mokestį ir 10 dol. auką. 
Labai ačiū 

klubo vadovybė, per Valerijų F. 
Radį, atsiuntė "Draugui" ma
lonų laišką, linkėjimus ir 15 do
lerių auką. Labai ačiū. 

x Aukų atsiuntė: 3 dol. — 
P. Peškaitis, A. Dubinskas; 
2 dol. — Vidutis, J. Uksas, 
Reškevičius. Dėkojame. 

po 
A. 

X Lietuvos Saulių Sąjungos 
Tremtyje išleista anglų kalba 

čius, kurie atvyko nepaisyda
mi šalčių. Išvardijo svarbiuo
sius mecenatus: Tėvus jėzuitus, 
Lietuvių Fondą, Tautinį akade
minį sambūrį ir kitus. 

Pasidžiaugė jau dirbančiais 
buvusiais instituto auklėtiniais. 
Iš Bostono atvažiavęs M. Dran
ga, 

Meninę programą sudarė pa
čių studentų įvykdytas insceni-

I žavimas dr. J. Kaupo "Daktaro 
Kripštuko pragare". Atliko stu
dentai: V. Kelmelis (dr. Kripš-

X L. Vyčių 36-ta kuopa ren
gia šokius "Heart of My Heart" 
vasario 26 d. Dariaus-Girėno 
salėje. Bilietus prašoma užsisa
kyti pas Marilynn Harding tel. 
656-5366. (pr .) . 

trijuose kursuose dabar yra 40 E 
studentų. Dėstytojų — 32. Aki
vaizdinio skyriaus direktorius 
— A. Dundulis, neakivaizdinio Į t . . k;iH , M Andri^naūė :čičiu-
— I. Serapinas. Instituto veik-j k a s ) j R Orentas (Belzebubas), 
lai daug padeda geras būrys į A ž y g a g ( B e l z e b u b o pasiunti-

jnys). Režisavo M. Andrijonai-
surengė ko- tė, sceną tvarkė M. Andrijo-

- - » ^ J - K y l T ' " \ Į " ^ Į į ~ ~ misija, kurios pirniininkė buvolnaitė, D. Bilaišytė ir R. Likan-
dr. K. Jurgėlos knyga "Lathu-> r*,.. , . . , „ Lw,*~ S„ ; M „O AT SoT-oUH-ė. 

b - ° • R. Andrijauskiene, padėjėja S. deryte, šviesas — N. Serelyte, 
Pranckevičienė, narės — A. Ka-' grimavo R. Andrijonaitė. Bu

vo galima pasigėrėti gražiu stu 
Kubilienė, V. Orentienė, J. 

mecenatų. 
Linksmavakarį 

ania: the outpost of Freedom" 
artimas "Draugo" bendradarbis,, jau platinama. Užsisakant paš-, , 
siųsdamas sveikinimus ir auką. ^ kaina 10.60 dol. Č e k i u s ! m l n e n e ' Kazlauskiene, K. 
Dėkoiame • *• •»JKJ- \~ • o± - -o ! Kubilienė, V. Orentienė, J. 
i^eKuj«une. siųsti cv iždininkui: Stasvs Ber-1 ' . . , . , , . . , * , 

S t x . icuoo AO*\. r* -A iPemkuviene, I. Regiene, L Se-
natavicius, 1513 So. 48th Court, ,. . * ' . , t . . . TT.. 
Cicero, Illinois 60650. Knyga 
vertinga — įsigykite. (sk.). X Antro Kaimo spektaklis 
rengiamas sausio 30 d., 3 vai. 
popiet Jaunimo centre. Daly-

D. Viktorienė, A. Vik-relienė, 
tora. 

Linksmavakarį pradėjo dir. A. 

X A. a. Dr. Vinco Kožicos vavimo auka: 5 dol. salėje prie 
septynerių metų mirties sukaktį stalo, 3'dol. balkone. Rengia «*• ĮJj. Ls ta į a o ū 

x A. Mitkevičius iš Los An
geles apmokėjo dviejų metinių 
prenumeratų išlaidas ir pridėjo 

minint, Šv. Mišios bus atlaiky
tos sausio 21 d., penktad., 7 v. 
ryto. Šv. Juozapo bažnyiioje, 
Libertyville, m.. Prince of Peace 

kviečia Jaunimo centras. Vie
tos rezervuojamos tel. 778-7500. 

(pr.). 
X O a. a. Agr. Praną Če-

bažnyčioje, Lake Villa, UI., ir T. ^ ^ penkerių metų mirties pro-
jėzuitų koplyčioje Chicagoje. g^ gy M&įog bus atnašautos 
Prašome pasimelsti už velionio s a ugį0 22 d̂ , 
sielą. Žmona ir sūnūs 

(pr.) . 
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-T747 «pr.> 

x East Chicagos LB metinis 
susirinkimas įvyks sausio 28 (L, 
sekmad., po lietuviškų šv. Mi
šių šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos salėje. Susirinkimą pra
dės, prezidiumą pakvies ir rin
kimus praves JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos pirm. Kazys 
Laukaitis. Apygardos valdyba 
maloniai kviečia visus lietuvius 
susirinkime dalyvauti. (pr.). 

X Balzeko lietuviškos kultū
ros muziejui reikalingas as
muo, kuris moka rašyti ir kal
bėti angliškai ir lietuviškai, pa
dėti Stasiui Balzekui muziejaus 
vedime ir veiklos organizavime. 
Pareigos neužimtų pilną laiką. 
Rašykite: Stanley Balzekas, Mu-
seum of Lithuanjan CuJture, 
4012 S. Archer A\e., Chicago, 
m. 60632. (sk.). 

X Vienos savaitės ekskursija 
} Lietuvą, balandžio mėnesio 15 
d., 1977 m. Rezervacijoms ir in
formacijai kreiptis į Heger Tra-
vd Bureao, Inc., 6118 W. Cer
mak Rd., Cicero, OI. 60650. ***. 
I N U ar 863-4774, !•*.) j 

7 vai. ryto Tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Prašome 
prisiminti mirusį savo maldose. 

(pr.). 
X Juozas Žvynys patyręs In-

eome Tas pDdytojas, greitai ir 
tvarkingai užpildys jūsų Fede
ral ir State Income Tax. Kreip
tis visomis dienomis, neišski
riant ir sekmadienių, nuo 8 vai. 
ryto iki vėlaus vakaro. 7259 S. 
Franctsoo Ave. Telef. PB 6-13491 da kas penktadienį dalyvauja 

salės pirmenybėse. Bilietus pa
piginta kaina, galima gauti 
Lituanicos Klube 2622 West 

X Dėkodami "Draugai'* už 
gerą informaciją, aukų po 5 do
lerius atsiuntė: 

Juozas Mikūnas. Gulfport, 
Elena Mickeliūnas, Richmond 

HiU, 
A. Brokevičius, Chicago, 
Teodoras Gečas, Chicago, 
Elena Abramikienė, Sauk Vil-

lage. 
Labai ačiū. 
X Feliksas Lukauskas ilga

metis Lituanicos Futbolo klubo 
žaidėjas ir komandos vadovas, 
Salės futbolo turnyro išlaidoms 
sumažinti paaukojo šimtą dole
rių. Lituanicos pirmoji koman-

(sk.) 
X Romas Paulėnas, naujag 

brokeris padeda nupirkti, par-. .. _. . .. . . 69th St. Tel. 476-9479. Pensi-duoti stakus. options, bonus n • , - u • J_ n^T •.. . , . . . .nmkams ir studentams tik vie-fondus. Reikalui esant kreiptis į 
Rodman 
132-Ofififl 

& Renshaw, (312) 

X Aplankykite International 
Meat Market. Atvykę rasite 
mūsų gamybos produktų ge
riausią kokybę ir pasirinkimą, 
kaip skilandžiai, rūkyti įvairūs 
kumpiai, palengvicos, medžiokli
nės dešrelės, rūkytos ir šviežios 
dešros, jauni paršiukai, šoninės 
ruledoms, veršiena, jautiena, 
aviena ir kits. Tai mūsų ilgų 
metų specialybė! Rūkytus pro
duktus, pagal užsakymą, siun
čiame paštu ir į kitus Amerikos 
miestus. Parengimams ir ba
liams duodame nuolaidas. Savi
ninkai — Izabelė ir Petras Bur-
kauskai, tel. 436-4337, Interna
tional Meat Market, 2913 W. 
«3rd St.. Chicago, UI. 60629 

kas, narys dr. L Ragas. Drau
gija turi apie 200 narių. 
Gydytojai šaukia susirinkimus, 

ruošia pavasarinį balių ir vasa
ros gegužinę, leidžia žurnalą 
"Mediciną", kurį redaguoja dr. 

nas doleris. Reikalui esant K. Pemkus. 
Klubo nariai nuveš į rungtynes, j Susirinkusieji turėjo progos 
Mašinos važiuoja apie 6 vai. vak. apžiūrėti gausią dr. R Povilai-

(pr.). čio metalo dailės darbų parodą. 

dentų lietuvių kalbos mokėji
mu. Vaid.nimas praėjo sklan
džiai. 

Rengėjų komiteto pirmininkė 
R. Andrijauskienė padėkojo vi
siems prisidėjusiems prie paren
gimo, dovanų aukotojams, komi
teto narėms, jaunimui. 

Svečiai vaišinosi, šoko, gro
jant neolituanų Vyčio orkest
rui, kurio muziką dainomis pa
įvairino ins ituto diplomantė L. 
Andrijauskaitė. Institutas ruo
šia naujus mokytojus lituanis
tinėms mokykloms ir yra daug 
nusipelnęs jaunimo lietuviškame 
auklėjime. 4. Pr. 

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
POBŪVIS 

Dundulis, pasveikindamas sve- lietuviai gydytojai turės sa 
simpoziumą Amerikos gydytojų 
įvažiavime McCormick Inn ko
vo 4 d. Simpoziumą praves dr. 
M. Vygantas .kalbės dr J. Gn-
ganūnaitė - apie širdies chi-
Lg i j ą , dr. R. Nemickas - a p i e 
persodinimą širdy naujų gyslų. 
f r T T a l a i t i s - apie pakitimus 
širdies smūgio atvejais• P ™ " 
nlnkas supažindino su D o n e ^ 
čio mokyklos išleistais naujais 
vadovėliais. Gydytojai nuspren
dė skirti 1000 dol. švietimo ta
rybai, Utuanistinių mokyklų rei-

Iškilus Encyclopedia Lituani-
ca klausimui, dr. M. Vygantas; 
pranešė, kad jis p a a u k o s i ą 
enciklopediją Chicagos miesto 
bibliotekai. Dr. L. Ragas susi-, 
rinkusius gydytojus supa-} 
žindino su Urugvajaus konsulu 
F Stungevičium. Jis yra valdy-j 
bose apie 20 civilinių, profesi-1 
nių organizacijų. F. Stungevi- j 
čius kalbėjo apie moderniuosius 
komunikacijos būdus, kūne jam 
nažįstami, nes jo vadovaujamų 
bendrovių komunikacijos pas
laugomis naudojasi mokslo įstai
gos, įvairių kontinentų institu
cijos. 

F . Stungevičiui už paskaitą 
padėkojo dr. L. Ragas ir pirm. 
ir. J. šalna. 

Visi dalyviai buvo pavaišinti 
vakariene. J- D^S 1 -

J. A. VALSTYBĖSE 
— Kun. Antanas Sabaliauskas, 

misionierius salezietis, jau 21 
metai gyvenąs saleziečių vienuo
lyne Cedar Lake, Ind., praeitais 
metais atšventė 50 metų jubilie
jų vienuolinio gyvenimo ir šiais 
metais švenčiąs 45 metų kuni
gystės. Per pastaruosius trejus 
metus iš apylinkės amerikiečių 
sunešamų vartotų rūbų į Lenki
jos Suvalkų trikampį neturtin
goms lietuvių šeimoms yra pa
siuntęs 914 vidutinių siuntinių. 
Jis yra jų siuntęs ir anksčiau. 
Be to, jis jau nuo 1956 metų 
yra pasiuntęs ne mažai siunti
nių okupuotos Lietuvos vargs
tantiems broliams. 

— Vytautas Bruzgys ir Gra
žina Tamulytė iš Boston, Mass., 
buvo atvykę į Los Angeies pra
leisti švenčių ir buvo sustoję 
pas savo sesutę ir mamytę Bi
rutę Tamulienę, Šv. Kazimiero 
klebonijos šeimininkę. V. Bruz
gys iš profesijos yra chemikas, 
dirba Polaroid Co. ir priklauso 
Bostono Lietuvių vyrų oktetui, 
o G. Tamulytė kaip gailestingoji 
sesuo dirba ligoninėje, operaci
niame skyriuje. 

— Viceprezidentas su lietuviu 
jaunuoliu. Clevelandietis Linas 
Johansonas, nors būdamas tik 
17 metų, labai daug valandų 
yra įdėjęs prez. Jimmy Carte 
rio rinkiminėj būstinėj. Linas 
buvo vienas iš maždaug 50 as
menų, kuris buvo pakviestas 
dalyvauti "Thank you" pusry-

čiuse, kuriuos suruošė JAV vi
ceprezidentas Waiter Mondale 
HoUenden House, Clevelande, 
1976 m, spalio 31 d. Linas tu
rėjo progos asmeniškai pasi
šnekėti ir nusifotografuoti. 
Nuotraukoj matyti viceprez. W. 
Mondale ir Linas Johnson. 

— Gen. St. Raštikis, Lietuvos 
kariuomenės savanoris - kūrė
jas, šiuo metu gyvenąs Los An
geles, Calif., jau kelinta savaitė 
guli ligoninėje. Jam senatvėje 
vis dažniau atsiveria nepriklau
somybės kovose gauta žaizda, 
kurią reikia nuolat prižiūrėti ir 
stipriai gydyti. 

— Clevrlando moksleiviai ir 
studentai ateitininkai ruošia po
etų Vyt. Mačernio ir Kazio Bra-
dūno kūrybos vakarą vasario 
5 d., 7:30 v. v. Lietuvių namuo
se. Dalyvauja aktorius Kazys 
Veselka ir poetas Kazys Bradū-
nas. Bilietai gaunami pas T. 
Palubinską (932-3798) ir A. 
Kazlauską (731-4029). Po pro
gramos — šokiai ir vaišės. Va
karo metu bus pristatytas 
naujas K Bradūno poezijos rin
kinys "Alkana kelionė". 

KANADOJE 
— A. a. Julius Rupkalvis, 65 

m., mirė sausio 10 d. Paliko 
žmoną, dukrą ir 13 metų sūnij. 
Laidojamas sausio 14 d. iš Pri
sikėlimo šventovės lietuvių ka
pinėse. 

— Jonas Pevcevičiusy, 24 metų 
amžiaus, gydosi Šv. Mykolo li
goninėje. Jis apdegė gaisre, gel 
bedamas draugą, peršalo ieško
damas pagalbos pas kaimyną. 
Jiedu buvo nuvykę į tėvų vasar
namį Honey Harbor, Ont., pa
ruošti pobūvio motorinių rogių 
sporto mėgėjams. Naktį, jiems 
bemiegant, užsidegė vasarnamis 
nuo įkaitusios krosnies. J . Pev-
cevičius spėjo išbėgti, o jo drau
gas John Wozniczka žuvo. Pir
masis, bandydamas jį dar gel
bėti, basas bėgo ištisą mylią 
pas kaimyną ir ten pats perša
lęs sukniubo. Apie tą įvykį pra
nešė "The Toronto Sun" 1977. 
L 10. 

CICERO JŪROS ŠAULIŲ 
VEIKLOJ 

Jūros šaulių kuopa ''Klaipė-
ia" šiuo metu yra viena sti-

Ipresniųjų Cicero organizacijų, 
niinois lietuvių gydytojų į į ^ daugiau kaip šimtą narių, 

draugija sausis 16 d. turėjo sa- Į ^^j^. veikloje gyvai reiškiasi. 
vo pobūvį Tautiniuose namuo- j Gruodžio 31 d. Šv. Antano par. 
se, Chicagoje. Susirinkimą pra- i sai£je turėjo Naujųjų Metų su
vedė dr. J. šalna, draugijos pir- j į^ jm^ fcurin atsilankė apie 220 
mininkas. Kiti valdybos nariai: | įmonių. Programą pradėjo Šau-
vicep. dr. K. Jablonskis, ižd. dr. j i i ų gąjungos centro vald. jūrų 
O. Nakas, sekr. dr. M. Trima- j ̂ auiįų vadovas S. Paulauskas, 

nvokaciją sukalbėjo kun. dr. A. 

S°rnos viloje. Lement, BL, Juozo Mažrmio iškeltai! bankete Franz 
1HLJL. j Beateler gražiai groja savo trųu, šimtų mėtį se&oao "SUKfirariM*''. 

Juška. Kaip garbės svečiai da
lyvavo Šaulių s-gos pirm. K 
Dabulevičius, kūrėjų - savanorių 
z. v. pirm. J. Švedas ir biruti-
ūnkių pirm. M. Babickienė. 
.Salę skoningai papuošė šaulės 
Palionienė, Pranckevičienė ir 
Dubauskienė, padedant šauliams 
Ašokliui ir Dekeriui. Salę su
tvarkė šauliai Bliujus, Gailius, 
Kulbokas, Skopas ir kt. Val
giais rūpinosi R. Latožienė, gė
rimais — Tiknevičius ir Latoža. 
Meninę programos dalį savano
riškai atliko dr. J. Briedis ir R. 
Petrauskienė, padainuodami so
lo dainų. 

Priartėjus 12 vai., Šaulių są
jungos pirm. K. Milkovaitis vi-
sls pasveikino, palinkėdamas 
laimingų metų, ir pakvietė su
giedoti Tautos himną. Po to 
buvo linksminamasi, dalijamasi 
įspūdžiais ir vaišinamasi. 

Ateičiai šauliai numato sau
sio 23 d. 2 vai. p. p. Pečkių sve
tainėje turėti metinį jūros šau-

|lij | "Klaipėdos* kuopos narių 

susirinkimą, kuriame bus ren
kamas kuopos pirmininkas ir 
valdyba, įteikti apdovanojimai, 
kandidatų priesaika ir kiti rei
kalai 

Vasario 6 d. "Klaipėdos" 
kuopos šauliai dalyvaus Lietu
vos nepriklausomybės šventėje, 
kurią rengia Cicero Altos sky
rius. Visi kuopos nariai renkasi 
uniformuoti šv. Antano para
pijos salėje 10 vai. Tą pačią 
dieną ir toj pačioj salėj po mi
nėjimo bus "Klaipėdos" H: 
"Daukanto" jūrų šaulių kuopų 
susirinkimas. Susirinkime bus 
renkamas jūros šaulių rinktinės 
pirmininkas ir išrenkamas jai 
vardas. 

Vasario 12 d. 11:30 vai. visi 
"Klaipėdos" kuopos nariai ren-. 
kasi Šv. Antano par. mokyklos 
kieme su automobiliais ir kartu 
vyksta į Cicero miesto valdy-! 

bos rengiamą Vasario 16-tosios 
dienos proga tautinės vėliavos 
pakėlimą. Kazys Obeliškis 
8-TA DIDŽIAUSIA ILLINOIS 

VALSTYBĖJE 

Justinas Mackiewich, Jr.^ pir
mininkas Standard Federal tau
pymo ir skolinimo bendrovės, 
kuri Brighton Parke ir Garfield 
Parko apylinkėje praneša, kad 
turtas pasiekė daugiau kaip 
342 milijonus dolerių. Per pra
eitus metus taupytojai sudėjo 
74 milijonus dolerių. Daugiau 
kaip 13 milijonų dolerių nuo
šimčių buvo išmokėta taupyto-
jams per pereitus metus. Tai 
yra didžiausia suma mokesčių, 
išmokėtų per vienerius metus. 
Standard Federal bendrovė da
bar turi 23,170,008 dol. pertek
lių apsaugoti taupytojų santau
pas. 

ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO 
MIRTIES SUKAKČIAI PAMINĖTI 

MIŠIOS IR KONCERTAS 
PROGRAMA ATLIEKA 

ČIURLIONIO LKTUVI Į TAUTINIO MENO ANSAMBLIS 

KONCERTAS — Marijos ankstesniosios mokyklos salėje, 
6727 S. CaHfornia Av., Chicago, UI. 60629 
1977 m. sausio 22 d. 7:00 vai. vakare. 

Bilietus galima įsigyti Marginiuose: 
2511 W. 69 S t , Chicago, UI. 60629 

MIŠIOS — Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke, 
sausio 23 d. 1:30 vai. p .p . 


