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Amerikos įsipareigojimai 
NATO paktui padidės 

Viceprezidento Walter Mondale pirmoji kelione į Vakarų Europą ir Japoniją 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris iš pirmų dienų imasi 
skubios diplomatinės akcijos už-
megsti tamprius ryšius su Ameri
kos sąjungininkais. Praėjo vos 
-trys dienos nuo inauguracijos, ir 
jis jau pasiuntė savo artimiausią 
bendradarbį, viceprezidentą Wa l -
ter Mondale į Europą ir Japo
nija. 

Mondale į Vakarų Europą iš
vyko sekmadienį. Vakar jau susi
tiko su Belgijos ministeriu pirmi
ninku Leonu Tindemans, apsi
lankė N A T O taryboj ir Bendro
sios rinkos vyr, būstinėje. Atlan
to pakto nariams Mondale sakė, 
kad prezidentas Carteris, nežiū
rint biudžeto žadėto mažinimo 
gynybos reikalams, NATO pak
tui įsipareigojimus padidins, ne
mažins. Biudžeto mažinimu no
rima tik suprastinti darbą, iš
vengti paralelizmo ir bereikalin
gų išlaidų. Kur ir kokia forma 
Amerika įsipareigos NATO rem
ti daugiau, bus tariamasi su są
jungininkais. Šnekėjosi Mondale 
ir su Olandijos vyriausybe. 

Skrisdamas į Europą, laikrašti
ninkams kalbėjo? kad nerei
kia laukti naujų, dramatiškų pa
sikeitimų užsienio politikoj, bet 
naujoji administracija sieks tik 

Vel tarpreligine 
Maskvos konferencija 

Londonas. — "Soviet News", 
sovietų ambasados Londone biu
letenis, paskelbė, kad vėl bus 
tarpreligine taikos konferencija, 
"kuri turės atremti pasauly sklei
džiamus šmeižtus apie tikėji
mo persekiojimą Sovietų Sąjun
goje". Konferencija bus 1977 bir
želio 6-10 dienomis Maskvoje. 
Dalyvaus krikščionys, budistai, 
judaistai, muzulmonai ir šinto-
istai. Iš viso būsią apie 500 ats
tovų. Konferencijos pavadinimas 
į anglų kalbą taip išverstas — 
"Rėligiuos Figures for Lasting 
Peaee, Disarmament and Just 
Relations between Nations". Pa
rengiamojo komiteto pirminin
kas yra rusų ortodoksų Bažnyčios 
metropolitas Juvenalius. 

Laikrodis, varomas 
saulės energija 

Tokijo. — Japonai pagamino 
pirmą pasauly rankinį laikrodį, 
varomą saulės energija. Jo cifer
blate įmontuotos aštuonios mi-
niatūrinės saulės baterijos. Laik
rodis, 10 minučių pabuvęs saulės 
arba ir dirbtinėje šviesoje, gali 
eiti šešis mėnesius. Nauji laik
rodžiai pradėti masiniai gaminti 
ir pardavinėti. 

Washingtonas. — Du senato
riai, demokratas Sam Nunn 
(Ga.) ir respublikonas Dewey 
Bartlett (Okla.) , grįžę iš Euro
pos, aplankę NATO šalis, susi
pažinę su gynyba, paskelbė 20 J 
puslapių pranešimą ir nusiskun
džia Pentagonu. Pentagono tvir
tinimu, sovietai staigiu puolimu 
Vakarų Vokietiją užimtų per ke
lias savaites, o senatoriai sako, 
kai tai padarytų per kelias die
nas. Reikia viską daryti, kad to
kioj katastrofos nebūtų. ! volą, žu 

glaudesnio bendradarbiavimo su 
natūraliais sąjungininkais. Di
džiausios problemos, kurios už
gulė Carterio administraciją nuo 
pirmos dienos, yra SALT H.dery-
bos su sovietais dėl naujos strate
ginio ginklų apribojimo sutar
ties sudarymo. Antrasis rūpestis 
— tarptautinė ekonominė konfe
rencija. 

Kelionėj Mondale žada išbūti 
apie dešimt dienų. Lankysis dar 
Bonnoje, Berlyne, Romoje, Pary
žiuje, Londone, Tokijuj. 

Washingtone aiškinama, kad 
Mondale kelionė yra daugiau 

informacinė, iš pirmųjų šaltinių 
surinkti faktus, išklausyti pagei
davimų ir patarimų. Carterio 
žmonės ir anksčiau kritiškai atsi
liepdavo apie Fordo administra
cijos nenorą artimai bendradar
biauti su sąjungininkais. Simbo
liniu žestu bus ir Mondale apsi
lankymas Vakarų Berlyne, rodan
tis, kad šiam atskirtam miestui 
duoti įsipareigojimai ginti jo tei
ses galioja ir toliau. 

Madridas. — Kairieji teroristai 
pagrobė dar vieną aukštą Ispa
nijos pareigūną, kariuomenės 
teismo narį, generolą. 

Amalrikas karę nukele Vilniaus Elta apie 
10 ar 20 metų 

Berkeley, Cal. - Sovietų istori-

Čekoslovakijos įvykius 
Vilniškė El ta apie 

Iš arkivyskupo'Jurgio Matulaičio mirties 50 metų minėjimo Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (Bri-jhton Par
ke), Chicagoje. Pamokslą sako kardinolas John Cody. šalia altoriaus matome Čiurlionio ansamblį iš Cleve-
lando, pamaldų metu giedojusį Alfonso Mikulskio suk ortas Mišias už kenčiančią Lietuvą. 

(Nuotrauka P. Maletos) 

Vilnius. 
kas Andrejus Amalrikas, daug ; Čekoslovakijos įvykius Ok. Lietu-
kentėjęs už savo knygą, paskelb- vos žmonėms papasakojo bolše-
tą Vakaruose, '"Ar Sovietų Są
junga išsilaikys iki 1984", dabar 
važinėja po Ameriką. Kalbėda
mas Berkeley universiteto stu
dentams, neišvengiamą sovietų -
kinų karą jau nukėlė dešimt ar 
net dvidešimt metų vėliau. 
Anksčiau buvo įsitikinęs, jog ka
ras, kuris sugriaus scvietų imperi
ją, įvyks prieš 1984 metus. 

Nukėlė, pastebėjęs paskutinių
jų metų sovietų lankstumą, o ki
nų karinės galybės jis nežinojo, 
bent kiek ją buvo pervertinęs. Jis 
tikras, kad pagrindinės priežastys, 
kurios sukels tarp jų karą, tebėra 
ir7os liks. 

Amalrikas yra autorius ir kitos 
knygos apie Sibiro koncentraci
nes- stovyklas "Priverstinė kelio
nė į Sibirą". 

Mirė Suomijos lietuviu 
veikėjas Marganavicius 

vikams būdingu stiliumi, paci
tuodama Prahos komunistų or
gano "Rude Pravo" vedamojo 
ištraukas: 

"Siekiant patvirtinti šmeižikiš
kus prasimanymus apie "žmo
gaus teisių paleidimą'* Čekoslo
vakijos Socialistinėje Respubli

koje, panaudojami atskiri asme
nys arba' grupelė žmonių, kurie 
tebesiremia antip-irtinėmis pozi
cijomis ir negali susitaikstyti su 
socialistinės Čekoslovakijos laimė
jimais. 

"Rude Pravo" pažymi, kad at
skiri atskalūnai antikomunis-

Kambodijoj išžudyta 
1 miL žmonių 

Bangkckas. — Žiniomis iš piet
ryčių Azijos, Kambodijoje nuo 
komunizmo įcigaiėjimo buvo iš
žudyta tarp 1 ix 1.2 milijono gy
ventojų. Tuos skaičius pateikia, 
tvirtina jų teisiagumą ir toks la
bai patikimas žamalas "Reader's 
Digest". VleriF jų mirė badu ir 
dėl ligų, kitus sušaudė, o kai trū
ko kulkų, ta: juos kardais užka
pojo. 

Kiek Amerikoj žydu 

New Yorkas. — Iš naujai iš
leisto žydų metraščio matyti, kad 

tinių centrų užsakymu fabrikuo- Amerikoj yra 5.8 milijonai žydų, 
ja visokius provokacinius laiškus, arba 2.7 nuošinčiai visų gyven-
kuriuos naudodama, Vakarų tojų. Daugiausii jų gyvena New 
propaganda triukšmauja apie Yorke — 1.9 m 1., toliau Los An-
"žmogaus teisių pažeidimą". Ko- gėles — 455,00), Philadelphijoj 
kie iš tikrųjų šie žmonės, pasi- — 350,000, Ch:ago j — 253.000. 
vadinę '"žmogaus teisių gynėjais", 
aiškiai rodo jau pats faktas, kad 
juos reklamuoja tokios užkietėju-

masinės informa-
i. 

Komunistai norėjo 
sudeginti Kairę 

Kairas. — Po to, kai Egipte bu 
vo numalšintos riaušės, kuriose 
vien užmuštų buvo 68, vidaus 
reikalų ministeris Sayed Fahmi 
paskelbė kai ką daugiau. Jo žo
džiais, buvo susektas sąmokslas 
sudeginti Kairą. Jis dar pridėjo, 
kad veik visi suimtieji riaušių da
lyviai priklauso komunistų parti
jai arba yra jos simpatikai. Kaire 
ir kituose miestuose buvo konfis
kuota tūkstančiai lapelių, kuriuo
se raginama rengti sabotažus ir 
pradėti visuotinę revoliuciją. 

Egipto spauda dar skelbia, jog 
komunistų partija palaikė glau
džius ryšius su Pietų Jemenu. Iš 
ten gaudavo instrukcijas, atėju
sias "iš toliau". 

Santiago. 

šios reakcingos 
HELSINKIS. — Iš čia prane- cijos priemonės, kaip Springerio 

šame, kad praėjusių metų gruo-, spauda ir Miuncheno ardomo-
džio 24 mirė a.a. Augustas Juo-: šios radijo stotys. 
zas Marganavicius, sulaukęs 86 į "Straipsnyje rašoma, kad Va-
metų amžiaus. Velionis buvo pla- karų propaganda plečia šmeiži-
čiai žinomas Suomijos lietuvių kiškas akcijas, siekdama suklai-

darbo • P1"00- " ° t re^' i ; m e t u Allendes veikėjas, lietuvių reikalus šiame dinti kapitalistinių šalių 
krašte atstovavęs apie 60 metų. žmones, kuriuos slegia ekonomi-
(Plačiau vėliau). I nės krizės našta". 

Vienam konfiskuotam lapely 
buvo labiausiai* puolamas prezi
dentas Sadatas už nutraukimą 
draugiškumo sutarties su Sovieti; 

Amerikoj yra daugiau žydų nei s ą ; u n g a -
et ku r kitur pa-auly. Izraely yra 

Dėl komunistų suėmimų atsi
liepė ir Maskva. Sekmadienio 
"Pravda" griežtai paneigė komu
nistams metamas kaltes dėl riau
šių ir pridėjo, kad Egiptas pasi
davė visiškai Vakarų imperialistų 
įtakai, pasidarė socialistinio pa
saulio priešu. 

tik 2.9 mil. Sovietą Sąjungoj žy
dų yra 2.6 mil. 

lėje 1976 metais 
infliacija pasiek' 174.3 procen
tus. Ta i laikom' jau laimėjimu, 

I nes 1975 infliacija buvo 340.7 

viešpatavimo ir nualinimo Čilės 
ūkis, nors i r lėt i, bet atsigauna. 

Suomiu-;;. *::v;u -ir-jf-s narini 1TO 
Leila M e-rį e m. Kv: Oc'Acr danr.;:. 
r.s prcf. H. Gurr.mervp. ."b:: v. Lie' 
Egzemplarovaite, A. Raatikainen. 
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Mar 
M nfrr.r.riusomybes šventę svenc: 
b (m;r ;si 1943), Aina Marganavičif 

ų draugi jos pirmininkas) teis. R. Forsen, 
kataLkų klebonas Hovers. A. ius, karo 

Sčdi (iš k.) : 
Stovi; ministe-
sulato 3ekr. E. 
elionas R. Tii-

Lisitzin. izt E. Soedermar. žurn. Koivula. dr M. Meiliem ir Lietuves i3^3u.: - Pv. Oeiier 

Nuteisė lenku 
darbininkus 

VARŠUVA. — Varšuvoje vei
kiančio komiteto darbininkų tei
sėm apsaugoti atstovas praneša, 
kad lenkų milicija įvykdė kratas 
dviejų komiteto narių, Jacek Ku-
ron ir Blumensteino, butuose. 
Kratos užsitęsė daugiau negu še
šias valandas; milicija konfiska
vo rašomąsias mašinėles ir visus 
komiteto veiklą liečiančius do
kumentus. Po kratos, Blumenstei-
nas buvo suimtas. 

Vakarus taip pat pasiekė žinia, 
kad teismas Lenkijoje nuteisė tris 
darbininkus, apkaltintus dalyva
vimu praėjusių metų birželio mė
nesį įvykusiose protesto demons
tracijoje dėl maisto gaminių kai
nų pakėlimo. Ursus traktorių fab
riko darbininkai Marek Majews-
ki ir Adam 2ukowski buvo nu
teisti po trejus metus kalėti; tre
čiasis darbininkas Jerzy Malkie-
wicz buvo sąlyginiai nuteistas 
vieneriems meams, 

Danai išvarė lenku 
diplomatę 

Kopenhaga. — Danija išvaro 
lenkų diplomatą Viktorą Kiri-
čenko. Iki šio mėnesio pabaigo 
liepta jam išvažiuoti. Apkaltin
tas šnipinėjimu. 

Ambasadorius Slanisla\v Pich-
tet protestavo dcl išvarymo ir 
ministeriui pirmininkui Ankc 
Joergensenui įteikė raštą, nei
giantį pirmajam ambasados sekre
toriui metamus kaltinimus. 
Danų vyriausybė lenkų pasiaiš 
kinimo nepriėmė. 

Sovietu gamyba 
plano neįvykdė 

Maskva. — Sovietų Centrinio 
statistikos biuro pranešimu, 
1976 Sovietų Sąjungoj ekonomi
jai po II pasaulinio karo buvo 
vieni sunkiausių metų. Gamybos 
didėjimo procentas buvo labai 
menkas. Tik kelios pramonės ša
kos išpildė savo normą, numa
tytą planą. 

Vakarų ekonomistai spėlioja 
priežastis. Manoma, kad produk
cija sumažėjo, kai pradėta reika
lauti ne vien -išpildyti kiekybę, 
bet ir kokybę. Visi žino, kad la
bai didėlis procentas gaminių ne
gali būti niekur iškištas dėl blo
gos rūšies prekių 

1976 produkcija pakilo tik 4.8 
proc., kai 1975 buvo pakilusi 7.5, 
o 1974 net S proc. Statistiniam 
raporte pasakyta, kad daugiau 
pagaminta automobilių, televizi
jos aparatų, skalbimo mašinų, 
šaldytuvų, bet lengvosios pramo
nės gaminių pagaminta mažiau 
nei buvo suplanuota, tik 3 proc 
daugiau nei 1975. 

Automobilių nelaimes 
ok. Lietuvoje 

Vilnius. — Spaudos žiniomis, 
1976 metais ok. Lietuvoje buvo 
3215 automobilių nelaimių, ku-
iose žuvo 831 žmogus, sužeistų 
m\o 4939. Dėl automobilių vai
notojų kaltės žuvo 552 žmonės, 
dėl pė-čiųjų neatsargumo 222. 
Dėl neblaivių vairuotojų kaltės 
šernai užregistruota 1329 nelai-
nės. Jose žuvo 213 žmonių, o su
leistų buvo 946. Neblaivūs pės-
'•iųjų keliuose žuvo 88, o sužeistų 

' buvo 402. 
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Luxor, Egipte, būdingas kampeli3 

Vokiečiu laikraštis 
apie "LKB Kronikę" 

Stuttgart, V. Vokietija. — Va
karų Vokietijos dienraštis "Stutt 
garter Zeitung" paskelbė veda
mąjį straipsnį apie 'Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos"' reikš
mę. Straipsnyje iškeliamas išskir
tinis šio leidinio pobūdis, vaiz
džiai nušviečiantis tikrąją religi
nę padėtį Lietuvoje. "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika," — 
rašo "Stuttgarter Zeitung", — 
akivaizdžiai liudija, jog po dau
gelio komunistų viešpatavimo 
metų Lietuvoje tikėjimas tebėra 
gyvas, jog šio krašto katalikai 
drąsiai gina savo teisę į religijos 
laisvę. 

Khartoum, Sudanas. — Etio
pijos sukilėliai Eritrėjos provin
cijoj giriasi užėmę dar vieną cent 
n'nės kariuomenės stovyklą vos 
15 mylių nuo Sudano sienos. \ 
nelaisvę paėmę 119 etiopų. 

WashingtOrias. — Diplomatų 
priėmimas, iškilmingi pietūs, Bal 
tiesiems rūmams kainuoja daug. 
Vidutiniškai vieno asmens pri
ėmimo kaina yra apie 170 dole
rių. 

Pekinas. — Teng Hsiao-ping 
jau paaukštintas, gavo komunis
tų partijos vicepirmininko titulą, 
rašo "Chicago Daily News". 

KALENDORIUS 

Sausio 25: Ananijas, Agapė, 
Viltenis, Žiede. 

Sausio 26: Timotiejus, Paulė, 
Rimantas, S.'egė. 

Saulė teka 7:10, leidžias 4:56. 

ORAS 

COLDER 

Dalinai saulėta. Šalčiau, apie 
20 laipsnių-
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1 DRAUGAS, antradienis, 1977 m. sausio 25 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI DR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS | SVEIKATA, 1601 W « t Garfield Blvd., Gfak««o, EL 60638 
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TVARKYKIME SAVO SVEIKATĄ 

Reikia keisti gyvenimo 
kryptis, norint pastebi-
miau pagerinti savo svei
katą. 

Mediciniškas tiesa 

Šiandien visi gydytojai skun
džiasi, kad per daug pacientų ne
pildo pagrindinių gydytojų nu
rodymų. Tik išmintingieji pajė
gia prisitaikyti prie šios dienos 
mediciniškų reikalavimų, o visi 
žmonės nori — tiesiog trokšte 
trokšta būti sveikais. Sveikata 
neateina pati savaime. Ją reikia, 
kaip jauną vaisinį medį, reikia
mai prižiūrėti nuo pat žmogaus .,. \ nos gvdvmo tiksiąs vra penkeno-mazens. Dar daugiau - reikia \ „ , r»_ ' i- i ., ° , i pas. 1. Prasaimrmas skausmo žmogaus sveikata statyti nuo dari T - . .. r, n ° . . j - - ^ krutinėję; 2. Pagerinimas gyveni-
negimusiojo pradėjus. Turime 
sveikus tėvus turėti, sveikai 
vaiką pradėti motinos iščiose, 
svaikai jį ten užaugint iki jam 
gimstant. Sveikai pagimdytą rei
kia nesužalotai jį auginti iki jam 
subręstant. Čia reikės duoti nau
jagimiui sveiką kūno, proto ir 
jausmų - asmenybės maistą iki 
jam" subrendant Tik minė
tai sveikai užaugintasis gali ti
kėtis geresnės sveikatos savo am
žiuje, ypač senatvės sulaukus. 

Sklerozės gydymas — 
jos prišaukėįų naikinimas 

Išeina, kad mums veikia steng-1 
tis ne tik skausmus krūtinėje ša
linti, bet ir gyvenimą prailginti, 
žinoma, kartu jį laimingesnių j 
padaryti. Tokio tikslo atsiekimuij 
reikia šalinti iš žmogaus gyve
nimo sklerozės vyriausius prišao-
kėius. Jų svarbiausi yra septyni: 
1. perriebus kraujas: 2. perriebus 

vaikais, gyventi. Pradėkime save žmogus; 3. rūkymas; 4. pakeltas 
kraujospūdis; 5. tinginyste - ne
veikia; o taip pat ir persiplepė-
jomas; 6. cukraligė: 7. perrūgš 
tus kraujas - podagra. 

Šiuos septynis blogumus reikia 
šalinti, visu pajėgumu kovojant 
su skleroze. Kartu reikia vartoti 
prieš krūtinės skausmus kartu 
dvejopus vaistus: -nltroglyceriną 
ir prieš *slgį imamą Inderal tab
letes. Pastarūjų reikia imti įvai
rų kiekį: nuo 20 mg. keturis kar
tus per parą iki 120 mg. keturis 
kartus paroje. Jei toks gydymas, 
vaistas ir minėtus septynis skel-
rozės prišaukėjus reikiamai šali
n a n t nesumažina krūtinės skaus
mų, tuomi aėatitolma galimybę 
ankstybos mirties-tada reikia o-
peruoti širdį. Bet, kaip minėta, to
kia operacija nėra pyragai. Atsi-
mintina, kad ne kiekvienas šir
dies skleroze negaluojantysis bū
na operuojamas. Tokia operacija 

gerbti; savo elgesiu išsikovokime 
sau žmoniško asmens teises į ilgą, 
laimingą, be suluošėjimo gyve
nimą. Kiekvienas lietuvis turi ga
limybę sulaukti saulėto saulėly
džio. Tik jau šiandien kibkime 
už sveikatą užlaikančios ir ją tai
sančios veiklos. 

Sklerozė — didžioji mūsų 
nelaimė 

Širdies kraujagyslių priskreti-
mas - sklerozė pasireiškia skaus
mais krūtinėje. Tie skausmai ži
nomi krūtinės anginos vardu 
(angina pectoris). Tokios angi-
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Kas daryti blogos 
sveikatos suaugusiems 

Nenusiminkime visi suaugusie
ji ir gerokai jau pagyvenusieji, 
kai mus vargina įvairios negero
ves. Yra būdų kiekvienam page
rinti savo sveikatą. Tik kiekvie
nam reikės keisti savo nesveikus 
gyvenimo įpročius sveikesniais. 
Čia susiduriame su sunkumu keis
ti save į sveikesnę pusę. Kitos 
išeities neturint, priseis. su 
nemažu pasiaukojimu gerinti sa
vo liguistą stovį. Juk naujieji atei
viai prisiderino šiame krašte, pri-
STversdami dirbti niekad savo 
gyvenime nedirbtą darbą. Taip 

Kerelienė; viduryje tarp sodybiečių Blažaičių; Alvudo Lietitvio 
sodyboje, Chicagoje • Nuotr. M. Nagio 
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mo kokybės; 3. Pastiprinimas kai
rios širdies skilvelio darbo; 4. 
Prailginimas gyvenimo; 5. Apsau
gojimas žmogaus nuo širdies a-
takos (mycardial infarction), pa
sitaikančios po ilgiau užsitęsusios 
anginos. 

Remiantis statistikos duomeni
mis, nuo krūtinės anginos miršta 
4 proc. sergančiųjų. Čia visi atsi
minkime, kad prašalinimas vien 
krūtinės skausmo nėra tas pats, 
kas prailginimas gyvenimo. Mat, 
sklerozės pagrindinai negydant, 
nieko daug gero neatsiekiama 
krūtinės skausmų sumažinimu. 
Jei krūtinėj skausmus laikinai ir 
prašalinsi, nieko sklerozei neda
rydamas, žmogui gyvenimo ne
prailginsi. Už tai visi imkime gy
dyti sklerozės pagrindus, o ne 
vien tik mažinimu krūtinės 
skausmų, kaip dabar beveik visi 
kad elgiasi, rūpinkimės. Taip pat 
nieko nepadės gyvenimo prailgi-
ginimūi sumažininimas krūti-

daroma tik trejopai širdies skle
roze negaluojantiems: 1. Užąkus 
pagrindinei kairės pusės širdies 
arterijai; 2, Labai negaluojant dėl 
skausmų krūtinėj; 3. Labai nepa
jėgiant judėti į e skausmų krūti
nėj. Operacija nedaroma tiems, 
kurių širdies skausmus dėl sklero 
zės galima lengvai sutvarkyti 
vaistais ir gyvenimą prailginti 
t inkamai tvarkantis su minėtais 
sklerozės prišaukėjais. Žinoma, 
neoperuojami visai sklerozės su
menkintieji. 

Todėl visas mūsų dėmesys skle
rozę gydant turi būti nukreiptas 
ant šimtaprocentinės kovos su 
skleroze. ' 

Gydytis sklerozę niekada 
nėra vėlu 

Vieną svarbiausių priežasčių y-

take Worth. Fla. 
' NUNEŠIME VASARIO 

ŠEŠIOLIKTAJAMv 

' 1977 m. sausio 8 d. įvyko Lie
tuvių Lake Worth klubo metinis 
Susrankimas, kuriame buvo iš
rinkta 197? metams valdyba ir 
revizuos komisija. Valdyba pa
reigomis 'pasiskirstė šitaip: Anta
nas Rugys -r- pirm., kun. And
rius ^Senkus — vicepirm.. Ada 
Skučienė — sekr., Vrrrcas Dovy
daitis — ižd. ir Stella Augūnie-
nė — ūkio reikalų vadovė. 

Kadangi 1976 m. gruodžio 11 
d. klubo susirinkimas nutarė va
sario 12 d., šeštadienį, suruošti 
Vasario šešioliktosios minėjimą, 
todėl naujoji valdyba, gavusi to
kį didelį ątsąkomingą darbo krai
tį, tuoj pradėjo vykdyti minėjimo 

paruošiamuosius darbus. 
Vasario šešioliktosios minė

jimas įvyks šia tvarka: 
1 vai. p. p. Sacret Heart Church 

kuri yra prie North M St. ir 4th 
Ave. sankryžos, bus lietuviškos 
pamaldos. 

Tuoj po pamaldų, t. y. antrą 
valandą po pietų, Carpenters 
Hali (611 Lucerne Ave.) bus mi
nėjimas: Amerikos ir Lietuvos 
himnai, invokacija, paskaita, me
ninė dalis ir, po to pietūs ir daly
vių pabendravimas. Pietų kai
na 4 dol. asmeniuL 

Valdyba nuoširdžiai kviečia 
visus apylinkės lietuvius ir sve
čius iš tolimosios šiaurės šiame 
Lietuvių Lake Wor th klubo pa
rengime gausiai dalyvauti. Be to, 
valdybai svarbu iš anksto žinoti 
kiek asmenų yra pasirengę atsi
lankyti šiame minėjime, kad 
šeimininkės paruoštų tinkamą 
kiekį pietų. Bent 4 dienas prieš 
minėjimą malonėkite pranešti 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada skaitytojas yra užsi
mokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto -
D-etams 6 men. 3 mes. 

Chicago, Cookapskr. - * 
ii Kanadoje $3000 $17.00 $12.00 
Kitur JA.V 28.00 16.00 11.00 
Užsienyje .... 31.00 19.00 13.00 
Savaitinis _.. 20.00 13.60 7.00 i 

E • Redakcija dirba kasdien = • Redakcija straipsnius taiso savo s 
E 8:30 — 4:30, šeštadieniais S nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių S 
E 8:30 — 12.00. 2 nesaugo. Juos gražina tik iš anks- s 
S • Administracija dirba kas- g to susitarus. Redakciją už skelbi- s 
E dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- = mų turinį neatsako. Skelbimų kai- 3 
= dieniais nuo 8:30 iki 12:00. S nos prisiunčiamos gavus prašymą. £ 
flIlIlIlIlIltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIHIlIlIlIlIillIlII^ 

nėj skausmo operuojant širdies'™ ketveriopa gausa Tnaister J. 
kraujagvslps — įstatant naują 
kraujagyslę vieton priskretusios, 
jei nieko nedarysi pagrindinei 

karininkai ėmėsi juodadarbio ! negerovei - sklerozei, kuri priskre-
veiklos. Taip mokvtojai griebėsi tina arterijas. Cia reikia mums, I tryniais) per l<-ką mėnesių, | u -
uŽ prižiūrėtojo darbų. Taip šei- gydytojams, nustoti įtikinėti p«. J silaukta 60 proc. užakimo jų ar-
mininkės stojo prie mašinų. Ir cientus. kad širdin naujos gyslos I t e r 1 ^ - Ju kaujuje cholesterolis 

cholesteroltu. 2. riebalais, 9. sal 
durnynais, ir 4. valgomąja drus
ka. Beždžiones maitinant choles
teroliu gausiu maistu (kiaušinių 

gerai padarė - Išsilaikė, net iški
lo — savo sveikatą pataisė, nes 
kitaip būtų žuvę. Naujieji ateiviai 
ėmėsi ir ištvėrė tokisose darbuo
se, kurių neėmė, ar paėmę metė 
už keiių dienų šio krašto gy
ventojai-

Taip mes visi turime elgtis ir 
sveikatos gerinimo srityje. Mes
kime nesveikus šio krašto žmo
nių įpročius persivalgant, persi-
sėdint, daržuose-daržeHuose ne
dirbant, persisvaiginant, persirū
kant bei įvairiausių vaistų, daž-
naf'niekam "tikusių per daug var
tojant. Mes. lietuviai, iš savo tė
vų paveldėjome darbštumą, var
go pakentimą ir vienas kitam tal
kinimą visame kame, ypač ne
laimėse. 

Šiandien mums gresia viena 
didžiausių žmogaus nelaimių -
perankstybas luošumas ir net 
mirtis. Už tai visi, sujungtomis 
jėgomis, stokime gintis nuo luo-

įstatymo operacija yra svarbiau-1 P^il° . i k i 4 0 ° ^pf*t-į?*& 
šias sklerozės gydymas. Tai ne
tiesa. Kaip jau minėta, ta opera
cija nepraitgina žmogaus gyveni
mo. Visi atsiminkime - tada grei
čiau pradėsime su skleroze rei
kiamai kovoti. Taigi, širdies 
kraujagyslių pakeitimas sveikes
nėmis dažnai laikinai prašalina 
krūtinėj skausmus, bet žmogaus 
gyvenimo neprailgina. 

Visi gydytojai žino, kad kartą 
pakeitus sergančias - priskretu
sias širdies arterijas sveikomis. 
reikia po kelių mėtų tokį žmogų 
vėl'operuoti, mat tos naujos krau 
jagysJės vėl užanka, jei su skle
roze reikiamai nekovojamą. Ži
noma, gydytojai vėl operuos to
kio širdį antrą kartą ir praneš, 
kad operacija pasisekė. Žinotina, 
kad pirmą kartą širdies krauja
gysles operuojant miršta 3 proc. 
pacientų, antrą kartą operuojant, 
mirštama 6-8 proc. Geriausiai 

I pasiseka tiems pacientams, kū-

poniai St. Augūnienei, 1231 South 
į visokius niekus tiek medicijoje, į Palimvay, Lake - Wor th i Fia., 
tiek religijoje, tiek visuomeninia- ' 33460, tel. (305) o82 — 5523, — 
me bei asmeniniame gyvenime.' arba poniai A. Skučienei, 1709 
Imkime ryžtis reikiamai maitin
tis ir gydytis. Tada tikrai sveika
tą savą pagerinsime. Tik sa
vo darbo nepaveskime jokiai pi
liulei. " b * 

Pasiskaityti. Urban Health, De 
cember, 1976. 

TeL P B 8-3229 
DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GėRKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. e. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Butlding). TeL I.V 5-6446 
Priima ligonina pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-8004. 

North Paimvvay, Lake Worth , 
Fla., 33460, tel. (305) 588 — 
3068. 

Taigi, ligi malonaus pasima
tymo Vasario šešioliktosios minė
jime. -

V. Dovvdaitis 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai.: p i rmai , aatrad, tr ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vaL 

Pagal susitarimą. 
Otiso telef. VVA 5-2070 

Rezid. tel VTAlbrook 5-3048 

TeL Ofiso H E 4-5849, rez. 388-2238 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet. 
Antrad., penktad. 1-5, treč. ir šeštad. 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremč 
DR. EDMUND E. GIARA 

OPTOMETTRISTAS 
2709 West 51st Street 

TeL — GB 6-2400 
Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. ir 

ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt. 
10-4; šeštad. 10-3 vai. 

TeL ofiso ir bato: OLympic 2-415* 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išslkyTus trečiadieniu^. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. 'tįopiet. 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas} 
3935 West 59«Ji Sfreet 

Vai.: piirmad:, antrad., ketrirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 va., popiet ir 6-8 
vai vak. Treč. ir" šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 
KCDIKTC IR VATKU UGOS 
- . spECXAi;iarK .; : 

MEDICAL HOLDING 
7156 Seath Western Avenue. 

Valandos: Kasdien nuo 10 va., ryto 
iki 1 vai. popiet. 

Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2»l» 
Ofe. HE 4-1818; Rez. PB «-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvtrtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSATie 

7051 So. Wasbteaaw. Ttel. 778-67M 
Pritaiomi akiniai pagal gydytojų 

receptus. 
Didelis akinių rėmų pasirinkimas. 
Vai.: pirm., antr., penkt 10-S:80. 

Ketv. i-S v. vak. šėšt. 10-4 v. p." p 
Trečiadieniais uždaryta. 

šumo bei ankstyvo gyvenimo rurj , . , - * ' . , . S nems nautos širdies arterijos uz-
dens. ar ntn tikros gyvenimo ne-< , , _. • K-_*^ ^~«. 

• j , . . , ?7 i i - j Į anka. kurios pirma kartą ope-
mos. Visi, vienas kitam taiKinda- , , v - i -̂ . • 

. . . . . ., ' ruotant oar nebuvo uzakusios, ir 
mi. pradekime pamesti nesveiicusj, . . , . *„^^^ 
. ~ , i . j t. . kunems pirma kartą }statvto-
įprocius vaisant bei darbu<^>an-i... , , •• • • S^1L« 
*r . , . s , . i i - , | t arusia dar stipnar neuzanka. 
tis. Imkime oaugiau paklusti1 ' 

šiandieninio mediciniško nuro
dymo mums negailinčiai medici
nai. Tik tada mes pajėgsime ge
rinti savo nors ir labai sunkią 
padėtį sveikatos srityje. Visokie 
pančiai mus sulaiko nuo šian
dieninės medicinos pagalbos. Mes 
kreipiamės pagalbos prašydami 
pas gydytoją dažniausia tik tada, 
kai jau pagalba būna gerokai pa
vėluota, kai gydytojas priverstas 
su mumis elgtis kaip su vaikais: 
^uoif piliulę - h tą, kad aprim tu
me, o liga mus toliau kapuosna 
paskubintu greičiu duobėn varo 

kad sklerozė gali būti didžia da
limi prašalinta. Maitinant minė
tai susirgdintas bezdJHpnes be.try 
ni'4'..maistU; per ^"mėrtesių^ įų 
kraujuje. •-.. cholesterolis < fitįp/.; 400 
mg. proc. nukrito iki 140 mg. 
proc. Tada tų beždžionių 60 proc. 
priskretusios arterijos atsitaisė iki 
20 proc. priskretimo. 

Ar mes žmonės, vis dar ir to- J- Puidokas ir E. Tamošaitienė Lietuvio sodybos Chicagoje pažmonyje 
liau save marinsime netikusiu gy a t i ^ • * • programą Nuotr. M. Nagio 
venimu - tinginyste, persivalgy
mu ir persirūkymu, bei pakerto; 
krauįospūdžia netvarkymu?1] 
Dar reikia nepersūdyti maisto 
Būtinai grįžkime į naomi, saikin
gą visuose reikaluose gyvenimą. 
Kitos išeities nup perąnksty-
bos mirties mums niekas nurody
ti negali, nes jos nėra -ir negali 
būti. Tad atgimkime iš van
dens ir dvasios kaip sako šventos 
knygos. Tai reiškia - tvarkyki-
mės su savu kūnu ir nusiteiki
mais. Pradėkime apseiti be •nerei
kalingu mums visokiausių dabar 
vartojamų priedų. Saikingas - tik 
rai tk^o\iškas gyvenimas ir toks 
maitinimasis, vengiant viso*^ 
nuodų, užtikrins mums vi$5ea*s 
visų turimų ligų palengvinimą. 

Išvada. Atsikratykime visokių 

Ofs. t e l 735-4477; Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Specialybe — X e m | Ir 

Emociines ligos 
CRAWFOED MEDICAL BTrTLm?M3 

6449 So. Piilaskl Road 
Valandos pagal susitarime. 

Kerid. teL _ GI 8-6873 
DR. W. M. EISIII-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave, WA 5-2970 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti: >H 2.0001. 

Telet - - 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ UGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 ?»0. WABASH AVTE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLEOKAS 
(Kalba Retav^car>" 

OPTOMETRIS^A^'*'*: į'* 
2618 W. 71st S t — TeL 7374149 

Tikrina akis. Pritaflco akinius Ir 
"Contact lenses" 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta t f* i 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — B E 3-5893 
Speeiarybi Akių ligos 

3907 W«wt lOSrd Sfereet 
Valandos pagal susitarimą 

M i e l i T a u t i e č i a i , 

Blogiausiai pasiseka pakartotina 
širdies (Operacija tiems pacien-1 išnaudotojų patarnavrrrtais: Vre-
tams. kurie po operaciios apturi i ni perša motcrifns visokius Vafs-
nuolatinius krūtinėj skausmus; tus dušams. Gydytojai tvirtina, 
(stable angina) ir kuriems užan-jkad vanduo ir muilas, be jokių 
ka pirmos operacijos metų įstaty-f priedų, yra geriausias vaistas 
tos kraujagyslės. Dabar chirurgai į prieš moteriškųjų organų uždegi-

I 

stengiasi pirmą kartą operuoda
mi persodinti ne vieną priskretu
sią kraujagyslę, bet dvi, tris, ar 

mus. Tas pats pasakytina apie 
kovą su kitomis ligomis. K da
bartinių vaistinių reikia išmesti 

daugiau. Tuo būdu tikimasi is- į 90 proc. visų ten esamu "vanstų 
vengt» pakartotinu operacijų.'Jie tik kenkia žmonėms. Bet pa-i p 
Matom, kad ir su operacijomis ?!rUakyk dabartiniam Iraogui ne-!I 
die? kraujagysles perstatant nėra; vgrtct! aspirine (išskysrus leuma-
P^Tigai. Reftia muinš vigtems ktv j toidiaiii artritu stMŠrgimą), nie 

Tegu LiAuvos žmonių kančia okupacijoje paskatina 
mus visus g i i s ia i dalyvauti Vasario 16-tos minėjimuose, 
reiškrant prdtestą prieš Lietuvos pavergimą. Savo veikla 
ir aukomis r e i k i m e Lietuvos laisvinimo pastangas. Įver
tinkime, kad Jau ketvirtas dešimtmetis Jungtinėse Ameri
kos Vals tybė j Amerikos Lietuvių Taryba, apjungianti vi-
s\f pašaulėži^ų. visij politinių įsitikinimų lietuvius, vado
vauja TipttHįs laisvinimui. 

* - - - A - ' _ 

Parer i i šias pastangas, siųskime Vasario 16-tos 
aukas Amer*>s Ltetuvių Tarybai iš anksto, arba įteiki
me aukas p # 16-tos minėjimus. Kitomis progomis ne-
pamiršdami fenemtt i r t««Mi veiksnius, kurie i ^ iv i^>^ 
vadovauja kį tūr iniuose ir šalpos uždaviniuose. .-' < 

Tik d i rbami iš vieno, tik remdami pastangas kiek
vienos instittlijos. dirbančios savoje srityje, mes pasiek
sime laimė^i^, atlikdami savo užduotį išeivijoje ir siek
dami laisvės |>rangiai Lfetuvai. 

I' 
•II>UHS Talandis. Pirmininkas 

ILMERIKOS LIETUVitl RESPUBLIKONŲ 
FEDERACIJA 

Gana mums taip, pagyveauaai* Ivoū su skloossi visomtf | *^mi$ . I.kas neklausys, 

Ofiso tfiL — m 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 

9 O K S A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., aatrad.. ketvtrtad. b penkt 
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 iki S vai. 
vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vat 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR, K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

GHTRURGUA 
5214 No. Westem Avenue 
1002 Ne>. Wea*ern Aveone 
TeL atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

Įstaigos ir boto teL 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MiDrCDfA 
1407 S> 49th Court, Ocero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
IlelLjiufl tre*. ir Šešt. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, P0SLEŠ IR 

PROSTATO CHIRURCSUA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare. 

Ofiso teL 776-2880, rez. 448-5549 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 68rd Street 
•Ofiso telef. RE 5-4410 

Rezidencijos leiet. GJ5 S-061I 
pirmad., antrad. ketvirtai. 1 

popiet 
VaL: pirmad., antrad 

penktad. nuo 1 iki 3 vai. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 5Mb St. 

Tel. PRospect 8-1228 
Ofiso vai.: pirm., antr., tre& ir 

penkt. nuo 2-4 vai. ir 6-8 *. vak. 
Sežt. 2-4 p. p. Ir kitu laiku 

Ofiso tel. HE 4-2123. namq GI g-«lM 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 

2-5 ir 6-7 — i3 anksto susįtaruA 

TeL ofiso PB 6-6446 
DR. F. C WrNSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 West 71st Street 

Valandos: 1-6 v&L popiet. 
Treč. ir šefitad. pagal susitarto*. 

Ofiso teL 586-3166; namų 686-4816 
DR. PETRAS ŽLI0BA 

GYDYTOJAS TR CKTRURGAS 
9234 a Narragaasett A«e= 

Val= pirm., antr., ketv. ir penkt 3-T 
deštaojaniale pagal BtuttarJma 

TV * tn t - "ranifin, , 
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tautybių reikalai 

NAUJOS VYRIAUSYBES POLITIKOJE 
Prieš rinkimus visiems kandi- uuopu ta pati baltoji rasė iš Pie-

datams, ypač partijoms, rūpi et- tų Europos iš Viduržemio jūres 
ninių grupių balsai. Tautiniai pakraščių šio palinkimo neturi, 
susigrupavimai yra vertinami, Užtat jie suserga kitokiomis ligo-
net giriami. Paskirų tautybių de- mis, pvz. semitų rasė kepenų ak-
legacijos buvo priimtos preziden- menimis, juodieji kepenų, kasos 
tinių kandidatų, partijų vadovai (pankreas), plaučių chroniško-
Stengėsi su jomis palaikyti arti- mis ligomis. Paveldėti fiziniai 
mesnius ryšius. Viena partija polinkiai turi įtakos į gyvenimą, 
prieš kitą, vienas kandidatas į Vieni saugojasi vieno maisto, ki-
aukščiausiąjį valstybės postą iš- ti kito. Kas vieniems sveika, ki-
oaudojo kito suklupimus kalboje tiems sukelia vėžį, plaučių ar ke-
ar pareiškimuose. Etninės grupės penų ligas. 
tikėjo pažadais, pritarė vieno ar Baroni ne be reikalo priekaiš-
kito kandidato pareiškimams, tauja tiems mėginimams viso-
kurie buvo palankūs tautybėms, kiais būdais sunaikinti etninį 
priešinosi pareiškimams, kurie kaimyniškumą, kur tos pačios 
Amerikos politiką kreipė t ik į vi- kilmės žmonės labiau gali sugy-
daus reikalus. Partijoms taip pat venti, stropiau gerinti savo gyve-
buvo reikalingi etninių grupių nimo sąlygas, išvengti paveldi-
žymesnieji vadovai, nes jie galėjo mų ligų ar susikurti artimesnę 
turėti įtakos rinkimams. aplinką. Dirbtinis vertimas išsi-' 

Tačiau po rinkimų iš karto žadėti savęs yra ne tautybės skie-
vaizdas pasikeitė. Etninių grupių pijimas, o žmogiško gyvenimo ir 
reikalai vėl grįžo į savo veiklos gyvenimui gerinti sąlygų naiki-
ribas, o valdžios pareigūnai jau rūmas, atėmimas pagrindo žmo-
vaizduoja valdovus, kuriems ne- gui būti laimingesniam laisvame 
seikalingi nei tautiniai susigru- ir turtingame krašte. 
pavimai, nei jų patriotinis nusi- * 
teikimas, nei savitumai ir etai- f a s pats mons. Geno Baroni, 
nes žymės, nei pagaliau jų įsipa- turėdamas patirties miesto pasto-
reigojimai savo kilmės kraštams, r a c į j o s darbuose ir gerai įsižiūrė-
prisirišimas prie savo tradicijų ir ^ į tautines ir rasines grupes, 
savo artimųjų. Tautinės grupės virtusias jau etninėmis ir mišrio-
ir jų organizacijos vėl tapo tik mis grupėmis, tvirtina, kad su-
etnikais, kurie turi būti suvirinti pHkėjęs " gyvenimas, be skonio 
katile ir klausyti išrinktųjų. Už- maistas, kuriame nėra įvairumo, 
tat suprantamas susirūpinimas yra n e Amerikos palaima ir atei-
pačios Amerikos likimu, įos pat- $& laidas, bet kasimasis po jos 
riotiniais jausmais ir įsipareigoji- pamatais. Tai naikina tikrąjį pat
inais, jos tautine mozaika. Ji vėl riotizmą. Mėginimas visus daryti 
apipilama kasdienybės dulkėmis, "gerais amerikiečiais" pagal viri-
kad taptų tik mase. nimo metodą yra noras su-

Tokį įspūdį išreiškia "Miestų naikinti kultūrą, civilizaciją, di-
etninių reikalų centro" vadovas džiąją žmonių dalį padaryti ma
mom. Geno Baroni savo biulete- ^ į į protavimo, be siekimų ir be 
nyje, išleistame prieš pat prezi- kūrybinės dvasios. Amerikai 
dentine inauguraciją. Jis šiuo at- b e n t trečiame nepriklausomo gy-
veju atvirai kalba apie žalą, ku- venimo šimtmetyje, tvirtina mi-
rią darė ir daro 'Mrinimo kati- n ė t a s autorius, reikia suprasti, 
las", mėgindamas įskiepyti ame- kad čia kiekviena tauta atsineša 
rikietiškumą, pirmiausia sunai 
kindamas kilmės žymes, kalbą, kūrybą. Čia tauta susidariusi 
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JAV pardavinėja maistą ii kitas gerybes 
B. JABLOSSklS 

Kol kom. K'nija palaikė su So-'nia! kombainai, traktoriai ir bul-
vietų Sąjunga santykius ir nau- vėms ka^ti mašinos. 
dojosi jos patarėjais bei techni- Statybų brigados nesuspėja 
ka;s, buvo užsisklendusi nuo va- pastatyti reikiamo kiekio butų, 

j karų pasaulio. Nepalaikė su juo įmonėms pastatų ir atlikti kitų į-
i jokių ryšiu. Savo auklėtiniui Mao įpareigojimų. Nauju namu stO-
i Tse tungui ne tik padėjo išstum- gai kiauri, , iduje tinkas byra 
' ti iš Kinijos žemyno Chang Kai nuo s'enų, vandentiekio ir kana-
šeką, bet vėliau gelbėjo kiek ga- lizacijos įrengimai dažnai neve:-
lint greič'au įvesti marksizmo - kia. Nauji pastatai jau re'kaiingi 

| leninizmo sistemą Kinijoje. j pataisymų, patvarkymu. 
Daugelio metų raida rodė, kad 

ši sistema net Sovietų Sąjungoje 

Chicagos kardinolas arkiv. Jurgio Matulaičio 50 mirt ies sukakties minėjimo pamaidose Nekalto Prasidėji-
jimo par. bažnyčioje Brighton Parke sausio 23 d. Iš k airės: Waukegano Šv. Baltramiejaus par. klebonas 
kun. J. Kuzinskas, Šv. Kryžiaus par. klebonas kun. V. Mikolaitis, Chieagos arkivyskupas kard. J. Cody, 
augziliaras vysk. A. Abramowiez. Cicero Šv. Antano par. klebonas kun. J. Stankevičius ir Marijonų vien. 
viceprovinciolas kun. S. Saplys, MIC. Nudtr. P. Maletos 

neveikia. Tad kaip ji galėtų pa 
kelti kom. Kinijos žemės ūkio ir 

Pekinas nusisuka nuo Maskvos 

Pekino ir Kremliaus santy
kiams sutrikti turėjo įtakos ne tik 

pramones pažangą. Sovietų Sovietų nepasisekimai, bet ir Ru-
penkmečių planai stumia vienas sijos carų karine jėga atimti iš Ki 
kitą, bet vis nesugeba sukurti nijos imperatorių Sibiro ir kiti 

Vakarų Europa, JAV gynybi
nis prieštiltis, pergyvena drums
tas nuotaikas. Jos yra priešiškos. 
Kai Sovietai pokario metais rū
pinosi karo nusiaubtos krašto da
lies atstatymu, Vakarų Europa 
tesirūpino tik popieriniu saugu
m o klausimų narpliojimu. Ma
ža Sovietų karinė grėsmė Vaka
rų Europoje ugdė aplaidumą. 
Kam rūpintis saugumu, šiam 
reikalui išleisti milžiniškas su
mas, jei nėra jokios grėsmės. 

Ūkinis taupumas, demokrati
nių santvarkų gana lėta veikla, 
politinis nesutarimas vertė vis 
tenkintis sprendimų atidėliojimu, 
pateisinti Vakarų Europos gyny
binį apsileidimą. Šio meto ūkinis 
sunkmetis vertė žymiai apkarpy
ti karinius valstybių biudžetus. 
Anglija buvo priversta vis siau
rinti karines išlaidas, kai kraš-

savo dalį ir ją įdeda į Amerikos j t o ūkiui i o p y t i būtinos milžiniš-

EUROPOS SAUGUMAS 
Sovietų spartus apsiginklavimas kelia susirūpinimą Vak. Europoje 

GEDIMINAS GALVA 

tesirūpina tik popieriniu savo 
saugumu. 

Visa tai ir sukėlė nerimą Va
karų Europoje, kai vakariečiai 
atvirai pradėjo šnekėti apie So
vietų ginklų persvarą. 

Pentagono pranešimas 

Gynybos departamentas patei 

karinių klausimų, nesklandumų 
savanorių kariuomenėje, ginklų 
atgyvenimai, apsiginklavimo po
būdis ir finansiniai reikalai. Vi
sa tai liečia ir Vakarų Europos 
saugumą. 

komunistų žadėtojo "'rojaus." 
Valstybiniai dvarai neužaugi

na pakankamai grūdų, daržovių 

plotai prie Kinijos. Mao tikėjosi, 
kad nuoširdus bendravimas ir 
vienodos idėjinės pažiūros su-

ir vaisių. Dalis derliaus beveik teiks progą lengvai Sibiro rakštį 
kiekvieneriais metais lieka žie- i pašalinti - draugiškai spręsti Si

biro grąžinimą kom. Kinijai. 
Kremlius net į kalbas nesilei

do šiuo reikalu, net griežtai at
metė Mao iškeltą klausimą ir pa-

mai laukuose. O javams ar bul
vėms nuimti naudojami sovieti-

Šiaurinio Atlanto santarvė ga-'. 
užouoli-' sa"ae» ^ac* Sibiras yra Sovietų nuo-

savvbė, kurios Maskva niekados atgrasyti 

- . ' - • 

etninių atstovų nuo naujos vai 
džios aparato yra ženklas, kad n j 0 . Ir ta i negali būti suvirina- j 
Amerikos trečiojo šimtmečio m 3 ) nes tai nėra tos pačios me-
dvasia dar neatitinka laiko rei- džiagos junginys. Tautybės turi 
kalavimų ir kaimyninių santykių būti tik sujungtos, duodant joms 

ir jų ainiams galimumus reikštis 
politikoje, visuomenėje, kūryboje 

Net didieji amerikiečių laikraS- j r naujos kultūros bei tautos su-
čiai Skelia, kad dar taip neseniai sidaryme. To kaip tik pasigen-
buvo neįmanoma psichologijos, dama naujosios vyriausybės po-
genetikos, patologijos mokslams Htikoje. 

. žmonių tyrinėti etniniu atžvilgiu. .Pagal istorines vadinamų 
Kaip rašo Donald Zochert, "nativistų", kurie dėl pelno ir 
mokslinis kolumnistas "Daily dažnai dėl religinio fanatizmo 
News" dienraštyje (sausio ^ ) ) , norėjo nuvertinti imigrantus, pa
tai buvo taip neseniai, kad tokie žiūras išskirti etnines grupes yra 
tyrinėjimai būtų buvęs įžeidimas Amerikos suniveliavimas į primi-
etninėms grupėms ir amerikie- tyvumą, į izoliacionizmą, prara-
tiskumui. Baroni prideda, kad gi- dimą savo įtakos pasaulyje ir su-
snimas šiame krašte visai ne- daryti pasitikėjimo stoką vienų 
panaikina žmogaus prigimties kitais net vidaus tvarkoje. Šiuo 
polinkių ar paveldėjimo vien pa- atveju būtų geriausi linkėjimai, 
sakymu, kad jis turi būti ''geras anot Baroni, ne anų laikų imi-
amerikietis". Būti geru amerikie- grantams, o kaip tik šių laikų po-
čiu nereikia išsižadėti nei sa- litikams ir partiniams oportū-
vęs, nei savo kilmės, bet reikia nistams pereiti EIHs salos ("Aša-
kurti Amerikos gyvenimą tose są- rų salos") sunkumus. Jie tada ge-
lygose, kokios yra, ir padėti savo rfau suprastų savo įsipareigoji-
kaimynui geriau suprasti vienam mus tautai, valstybei ir žmonijai. 

uždavinys — 

kreiva akimi žvel-
žymes, kalbą, kūrybą. Cia tauta susidariusi iš | kos užsienio paskolom 

kultūrą, tradicijas. Atstūmimas ateivių i r jų vaikų, iš tautybių,1' p _ .. 
rasių, tikėjimų ir pounkių misi-! g .& . J T J T A t l a n t o s a n t a r v ę < 

Degoiininkai rūpinasi tik tauti
niais reikalais, o prancūzai ko
munistai priešiški santarvei. Ita-

, , . .-„ . lijos vyriausybė kabo ant siūlo, 
rei<smes- : r ™ a i n i a m s *' m r" ; r •" kurį visada gali nukirpti komu-

nistai. Šiuo metu jie tariasi san
tarvės šalininkais, bet rytoj gali 
nuomonę pakeisti. Jei Jugoslavija 
subyrės ir ten įsitvirtins Sovietai, 
ne tik Adrija, bet ir rytinė Vi-
duiiernio jūra gali patekti Sovie
tų įtakon. Graikijos ir Turkijos 
nesutarimai nežada pragiedrulių. 
Ispanijos priklausomybė santar
vei tebelaukia sprendimo. Neša-

kieji Vakarų Europos kraštai 

• ' • 

lis 

kė prez. J. Carteriui pusiau vie
šą pranešimą apie JAV karines 
pajėgas. Šimtai darbuotojų ruošė 
minėtą raštą, kurio atspaude 
1000 egz., darė JAV ir Sovietų 
karinių pajėgų palyginimą. Čia 
pateiksiu tik labai glaustą karo 
žinovų išryškintą karinių pajėgų 
sugretinimą. Jis yra klaikus, pri
siminus, kad prieš šimtmečio 
ketvirtį JAV kai kurių ginklų mo
nopolį turėjo ir vy-avo 
apsiginklavimo srityse. 

Pentagono iinovm teigia, kad 
Sovietai jau bepralenkią JAV to
limojo ntotolio raketų skaičiumi 
ir jų pajėgumu. Karinės techno
logijos b^re rusai daro rimtą pa
žangą pralenkti amerikiečius 
ir iškoveti apsiginklavimo per
svarą. Sjvietų karnio jūrų lai
vyno psšanga yra ryški varžy
tis su JA/. 

Ten avirai įspėjama Šiaurinio 
Atlanto antarvė, kad Vakarų Eu
ropai grsia netikėtas užpuoli
mas. 

Šiuo netu JAV karinis pajėgu
mas dar kiek didesnis už Sovie
tų, bet asai stengiasi šią pu
siausvyrą pakeisti savo naudai. 
Pranešim paliečiami daugelis 

Įsidėmėtinas pareiškimas 

Gen. A.M. Haig, vyriausias ka
ro vadas Vakarų Europoje, gana 
ryškai aptarė Sovietų apsiginkla
vimą ir jo pasekmes (U.S.News 
-World Report,1977.I.17): "So
vietų apsiginklavimas tebevyks
ta sparčiais šuoliais. Mes turime 
kritiškai vertinti susiklosčiusią 
padėtį, nes ji liečia Vakarus. So
vietų apsiginklavimas nebuvo 
staigus, nes jam skirtos sumos 
buvo didinamos nuo raketų kri
zės Kuboje 1962 m. Antra, So
vietų apsiginklavimas iš esmės 

visose j pakeistas nuo žemynų gynybos į 
I visuotinį, liečiantį visą pasaulį. 
Jie ypač rūpinasi strateginiais 
ginklais, nes pastaruoju metu 
naudojamos keturios naujos ra-
ketos.Naujomis SSN-8 ir SSN(Ė) 
-18 raketomis, kurių branduoli
niai šaudmenys lekia skirtingo
mis kryptimis, iš povandeninių 

netmai stipri 
ką. Ją liečia minėta besikiečian-
ti padėtis, jei nebus rastas bū
das susitarti, iškils rimtas pavo
jus Vakarų saugumui sunykti. 
Vakariečiai jau pradeda pripa
žinti Sovietų karinės jėgos augi- j l i u ' , . r e m a t ė ' k a d » « « , 
mą ir jos pavojų, jei nesugebės 

neatsisakys. 
Mao tuojau išvarė Maskvos pa

karėjus ir technikus ir ėmė megz
ti santykius su laisvuoju pasau-

laivų, esančių Barento jūroje, ga
li apšaydyti Vakarų Europą, 
JAV ir Kiniją. Sovietai turi įvai
rių tolimo nuotolio raketų didelį 
išteklių". 

Per paskutinį dešimtmetį So
vietų kariuomenė padidinta 1 mil. 
vyrų. Divizijos padidintos ligi 
3,000 vyrų, tankų skaičius padi
dėjo 40 proc., o patrankų net 
100 proc. Karinis jūrų laivynas 
žymiai sustiprėjo". 

jai pasipriešinti. 
Pavėlintas pabudimas 

Santarvei priklausantys kraš
tai pajėgė sutelkti 90 proc. ka
rių, 80 proc. karinių jūros lai
vų ir 75 proc. orinio laivyno sa
vo daliniuose. Nuo 1970 m. iki 
1976 m. buvo padidintos karinės 
išlaidos. Šiais metais, išskyrus 
minėtas išimtis2 vėl daugiau lė
šų skiria apsiginklavimui. Ar šios 
priemonės veiksmingos atgrasyti 
Sovietų staigų puolimą? 

Apkarpyta ir nesutarianti Eu
ropa per ilgai gaišo spręsti svar
biausius politinius klausimus. 
ypač rūpintis savo saugumu. Iki 
šio meto ji pasikliovė Amerikos 
40 divizijų talka ir jos branduo
liniais ginklais. Ar JAV panau
dos visas jėgas ginti strategini 
Europos prieštiltį, staigaus už
puolimo metu? 

Sovietai turi apsčiai vidaus rū
pesčių, o jų santykiai su kinais, 
nežiūrint pagerėjimo, vis dar 
įtemti. Kinų-rusų santykiai pra
ėjusių metų pabaigoje kiek pa
gerėjo, nors Pekine rusus tebeva
dina imperialistais ir ideologi-, 
niais pakrikėliais. Ateityje jų san- j 
tykiai gali pakitėti. Vidaus san-j 
tykių Įtampa gali paskatinti rau-j 
donąją armija brautis į vakarus, i 

prekiaudami su šio pasaulio pra
moninėmis valstybėmis, pakėlė 
savo pramonę ir apsirūpino mo-
derniškesnėmis mašinomis ir į-
rankiais. 

Pekinas, užmezgęs 1972 m. 
prez. R. Nixono lankymosi metu 
su JAV geresnius santykius, pra
dėjo dairytis JAV žemės ūkio gė
rybių. 2emės ūkio skyriaus pra
nešimu, JAV kom. Kinijai jau 
stato 8 trąšų įmones ir jas aprū
pina moderniomis mašinomis. 
Tuo pat metu kom. Kinija pra
dėjo pirkti iš JAV grūdus, med
vilnę, sojos pupeles ir alyvą. Šį 
sandėrį Pekinas aiškina 1973-74 
m. blogu derliumi, nes prieš tai, 
esą, išsiversdavo savo derliumi. 
Greičiausia šiuo grūdų pirkimu 
norėta plačiau plėsti santykius. 

Kitas žemės ūkio skyriaus pra
nešimas apie užsienio ūkį kalba, 
kad 1973 m. JAV pardavė kom. 
Kinijai 55 proc. grūdų, 30 proc. 
medvilnės, 90 proc. daržovių a-
]yvos ir atliekamas sojos pupeles, 
o 1974 m. 40 proc. grūdų, 54 proc. 
medvilnės ir vėl visas pupelių at
sargas. Per metus pirkdavo nuo 3 
iki 6 mil. tonų kviečių. Bet 1975 
m, tepirko tik 3,4 mil. tonų. 

Vrocentų ir svoric svyravimai 

Pati kom. Kinija teigė, 
(Nukelta į 5 psl.). 
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Dešimt tūkstančii km 
per Amazoniji 

24 
A. SAULAITIS 

P o kiek laiko labai ima niežtėti nosis. I sa ip brau-
• 

• r -

kitą. Etninių grupių -, -. 
Nepaisant ilgesnio ar trumpes- nepasiduoti pilkos masės n u o t a i - J H * vis daugiau niežti. Tur but, jau suamsi baisia 

ruomenės, kurias jis aptarnauja. Upių, rodos, ketu-1 tyje pritaisome motorą — ir pradeda iš kar to smagiai 
rios a r penkios, po keletą bendruomenių, dar t rys urgzti. Privežame valtį prie klebonijos prieplaukos, iS-
prie pagrindinės Amazonės pietų vagos ir viena sale
lėje. Iki tolimiausios bendruomenės 10 ar 12 valandų 
laivu. Kunigas turi ir būti upėje jūrininkas, ir mokė
ti pasi taisyt i dizelo motorą, laviruoti siauruose ka
naluose, išsivirt valgi, nes sustodamas bendruomenė
se negali prašyt i maisto iš gyventojų, nes taip jų šei
moms nepakaktų valgio. 

Išplaukia iš klebonijos savaitei, dviem, lanko vie
ną bendruomenę po kitos, miegodamas laivelyje, ten 

mo gyvenimo šiame kontinente koms. Jos turi tik geriau įsižiurę- tropine liga. Tiesiog nėra kur dėtis, negal i* atlaikyti, j v i rdamas sau užkandį, skalbdamas drabužius. Moko 
žmir- ti į savo troškimus, savas tradi- Po dviejų valandų draugas perima vair. Paklausi. • vaikus, kalbasi su suaugusiais, apvesdina, krikštija, ir šiame klimate, kilmės užmir 

Šimas nesudaro atsparumo Ii- cijas, savo rūpesčius ir sugebėji-
goms, paveldėjimui ir įpročiams, mus, kad jų įnašas Amerikai ne-
Dabar yra žinomos vadinamos būtų mažesnis, negu buvo jų se-
"etninės ligos". Tai paveldėtas nolių. Kiekviena grupė turi iš-
kai kurių tautų, ypač kai kurių skirtinių savitumų, bet tai ir yra 
rasių palinkimas tam tikroms Ii- Amerikos turtas. T u o turtu ir ga
goms. Minėtas autorius "Daily Įima pasitikėti, nes tik kūryba, 
News" dienrašty mini mokslinin- tikrasis patriotizmas, o ne parti-
kų tyrimų rezultatus, kad pvz. nė reklama padarys Amerika to-
baltoji šiaurės rasė turi didesnį kią, kokia ji iš tikrųjų gali ir turi 
palinkimą alkoholizmui, tuo būti. P. S. 

a 
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AŠTRUS KARDINOLO 
VIŠINSKIO ŽODIS 

Varšuvos arkivyskupas kar
dinolas Višinskis savo kalboje 
dar kartą griežtai pasmerkė 
darbininkų persekiojimą už da
lyvavimą riaušėse šių metų par 
vasarį, protestuojant prieš mais
to produktų kainų pakėlimą. Su 
tais darbininkais, pažymėjo kar
dinolas, valdžia pasielgė netei-
Įfogąj, Ha dartiaiakai 

"Ar mano nosis raudona?" "Ne, kodėl feusi?" at-; patepa ligonius, išklauso bendruomenės bėdų. rūpesčių, 
sako. Paaiškini, kad baisiausiai niežti, i , t a i pn- j prašymų. Sugrįžta dienai dviem pasilsėti, įsipilti kuro, 
klauso prie šio laivo motoro rūšies, jis gi eebina visa! įsidėti maisto, ir vėl išvyksta. Kai kas iš tolimų sody-
laivelį. Visi apie ta i žino". Mat, motorą yra. vieno j bų a tvyks ta į valsčiaus centrą kunigo aplankyti, jo 
cilinderio, smarkiai muša variklį i r visasfeivas dre- į papras ta i neranda. Zakristijonas vis turi paaiškinti: 
ba, nebent atsistosi ant pirštų galų (po kte laiko taip Į "Išvykęs lankyti bendruomenių", 
nuvargsti) arba atsisėsi an t gamtos duo* spyruok j Pr ia r tė jame prie miesto naujos prieplaukos. Ato-
lės. Ačiū Dievui, neužklupo kokia baisi ca, Mara jo s iūgio m e t u an t laivelio stogo užsilipęs vos pasieki 
salos pakraščiu varomės iki mažo miesteli, kur io gra- prieplaukos viršų. Užmeti krepšiuką, kažin kaip užrėp-

lioji viršun. Čia ir į talką ateina skautiškas patyri
mas, nes laivą reikia taip pririšti , kad bangos jo į 

ži balta bažnytėlė matosi iš tolo. 

UPINĖ PARAPIJA 
lavo nieko kito, kaip tik žmo
niškų gyvenimo sąlygų. Darbi
ninkų masės, susirūpinusios dėl 
kasdieninės duonos stokos sau 
ir savo šeimom, turėjo piiną tei
sę viešai protestuoti dėl maisto 
stokos. Jie neturėjo būti nei I 
persekiojami, nei tardomi, nei | Amazonijoje dirbančių kunigų, lietuvių iferazilų, ar 
baudžiami sunkiomis kalėjimo' seselių sunku išpešti ką nors apie juos psus, nes jie 
bausmėmis. Katalikų Bažnyčia taip pilnai gyvena kitų gyvenimu. 
Lenkijoje, pažymėjo kardinolas Draugo jėzuito parapija didoka. Pažiūjęs į smul

ki) žemėlapi matai , kaip paupiais i ibars ty i 36 band* 

prieplaukos rąs tus nesudaužytų, i r kad virvės ne-
Pamaži prieš upės srovę plaukdami jiiarajo sa- nu t rūk tų a rba laivo nelaikytų ta ip tampriai, kad nu

los parapiją Amazonės žiotyse, su draugt iu tarėme. 
kad k a m nusibodo gyvenimas, arba jas neranda 
prasmės, teatvažiuoja čia, į karštą, vandei apsemia
mą, neturtingą salą ir dirba — neturės t laiko ne 
noro apie asmeninius sunkumus galvoti. 1 tikrųjų, iš 

krauname daiktus. Jau trečia valanda, tai bevei laikas 
gamintis pietus. 

Suplovę lėkštes leidžiamės apžiūrėti miestelio, ku
riame gal du tūkstančiai gyventojų, išsiskirsčiusių per 
tr is gatves, tradicinę Amazonės miestelių struktūrą. 
Pirmoje eilėje savivaldybės rūmai, teismas, turtinges
nės parduotuvės ir pasiturinčių žmonių namai. Antro
je eilėje jau ne tiek balti žmonės, o trečioje gatvėje 
— tamsesni ir neturtingiausi, kurie kartu ir patys ma
loniausi. Namai iš lentų, pakelti an t polių, stogas šiau
dinis, ta i yra, iš palmių supintų lapų. Seniau viskas 
stovėjo ant polių, bet pamažu lentpiūvės išmetamomis 
piuvenomis buvo užpildyti tarpai, taip kad gatvės siū
buoja, kaip apaugusios pelkės. Tiesiog nejauku, o kar
tais gatvė užsidega, kai piuvenos pūdamos įkaista ir 
pradeda smilkti, šalia bažnytėlės degančios aikštės 
niekas nesugeba užgesinti, kcl ateis lietaus laikas. 

Artimesnes bendruomenes kunigas aplanko kas 
mėnesį, tolimesnes tik dukart per metus. Kiekviena 
bendruomenė turi savo "ekipą", kuris moko vaiku
čius, sekmadieniais praveda pamaldas, rūpinasi dva*-
siniu gerbūviu. Nors žmonės indėnų kilmės, bet, t u r 
būt, gamtos sąlygos neleidžia kar tu gyventi. Jie mėgs
ta vienumą, išskyrus per metinę kiekvienos bendruo
menės mėgiamo Šventojo šventę, kada ir tolimi paupio 
kaimynai suplaukia smagiai laiką praleisti ir kar ta is 
net pasimušti. "Bet dabar, bendruomenėms įsisteigus", 

skęstų, kai vanduo tr is met rus pakyla du kart per pa
rą-

Sį k a r t ą klebonas atsivežė šiek tiek prekių ir ką 
tik iš geradariu JAV-se gautą 6 ]/2 arklio jėgų mo- . 
toriuką valčiai, kuris dar įpakuotas didžiulėj dėžėj. Į P a s a k o J a vienas j kleboniją užsukęs, "viskas keičiasi. 
Nėra ka ip ant prieplaukos iškrauti , senasis valties mo-; Žmonės nori kar tu dirbti, kar tu rūpintis mokyklomis, 
t o ra s streikuoja, tai laivą įvežame į siaurą, bet gilią U t r a u k t i visas apylinkės šeimas, net susidėti pardavį-
Uanką, pr i r i šame prie medžio Šakų, ir bandome prieš j dėdami užaugintus produktus, kovodami už žemesnes 
srovę ir t is- iki klebonijos. Nejuda, srovė per stipri. Su- j 
galvoja išimti naują motorą i i dėžės. 8vyruodami vai-1 

kainas krautuvėse". 

{$ua feugftKO 

. 
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Laiškas iš Puerto Rico 

EL MORRO IR SAN CRISTOBAL ĮSPŪDINGI 
DR. GR. VALANČIUS 

Kelionėje patyriau ne vieną ] prasideda, čia pat jis ir pasibai-
staigmeną. Štai jau kelintoji iŠ 
eilės. Laukė manęs tokia ir Puer
to Rico. Prieš tai nežinojau, ne
buvau nė girdėjęs, kad čia pašė
lusiai gražu. Niekas nebuvo 
m a n pasakęs, kad San Juan "wa-
terfront"' yra tiek pat žavingas 
kaip Rio de Janeiro ir nepalygi
namai gražesnis kaip Miami. Gal 
Puerto Rico permaža; reklamuo
jasi, milijonas ją kasmet lankan
čių turistų nepakankamai kalba 
apie matytas įdomybes. Trys mi 
lijonai puertorikiečių perdaug 
kuklūs ir nesididžiuoja arba mes 
jų ispaniškojo dialekto nesupran
tam. 

gia. Beje, šiaurinė Espagnolos 
salos dalis (Hait i ) ir rasiš-
kai tamsesnė - homogeniškesnė, 
beveik be baltosios rasės priemai
šos. Šiaip ar t a i s kalbėsime, tik 
baltarasiai geba iš pet ies paju
dinti, gyvastingai pažangos ke
liu žengti, kai tamsiaodžiai juos 
tiktai daugiau ar mažiau sėk
mingai seka, o dažniausiai tol i 
užpakaly atsilieka. 

Mokesčių privilegijomis trau
kiamas Amerikos kapitalas ū-
kiškai stipriai pakėlė ir supramo
nino šią sslą. Cia gali rasti gana 
stambią tekstilės, chemijos, elek-
tos instrumentų ir mašinų gamy-

M a n pasiekė kaip aklai vištai bos pramonę. Klesti ir žemės ū 
grūdas rasti. Cia viskas brangu, kis, nors žemė ne kokia, bet oras 
bet 8 doleriai už m a n o šaunią 

Jei ne karo laivyno bazė. vie
na kita naujokų apmokymo ka
reivinė ir aviacijos punktai, nė 
nežinotum, kad tai Amerikai pri
klausanti sala. Jie čia turi visišką 
laisvę. Mane ypač stebino labai 
menkas anglų kalbos mokėjimas. 
Labai retai tesutiksi vietinį, vis-
tiek seną ar jauną, su kuriuo pa
doriai susikalbėsi angliškai. Ma
tomai ir mokyklose į anglų kal
bos mokymą žiūrimą pro pirštus. 
Net ir tie, kurie aptarnauja ispa
niškai nemokančius turistus, te
susikalba dideliu vargu, laužyda
mi, stenėdami ir prakaituodami. 

Buvo didelė pagunda per toli 
nusikišusią Puerto Rico salą ap
lenkti. Tai būtų buvusi neat
leistinai didelė klaida. Ji visais 
atžvilgiais verta lankyti. 

EI Morro ir San Cristobal pilių 
- tvirtovių lankymas kiekvienam 
turistui padarys labai didelį ir il
gai neužmirštamą įspūdį. Tai iš 

viso vienas įspūdingiausių daly
kų, pergyventų ir matytų Karibų | 
sritį lankant. Vien tik Yucatano 
pusiasalis su inkų architektūros | 
paminklais tam įspūdžiui tepri
lygsta, ir tai vargu pilnai pri
lygsta. 

C L A S S I Fl ED G U I D E 

Tarptautinės gamtos apsau
gos sąjungos duomenimis, per 
pastaruosius 400 metų išnyko 
217 paukščių porūšių. 

m 

"Villa Blanca" visai žmoniška. 
Autobusas nr. 17 iš tarpt, aerod
romo iki pat San Cristobal tvirto
vės San Jaun senamiesty mažai 
laiko ir pinigų teturinčiam turis
tui — tikras išganymas. Patariu 
ir kitiem, į San Juan atskridus 
ar laivu atplaukus, tą patį daryti, 
ką aš aklai ir niekieno nepatar
tas dariau ir esu labai paten
kintas. 

Visas naštas apsaugoje palikęs 
ir t ik lengvut į popierinį maišelį 
su pižama nakčiai tepasiėmęs, 
17-ju numeriu drožiau keliolika 
myl ių tiesiai į senamiestį. 

[ 

LIETUVOS 
AIDAI 

RADIJO PROGRAMA 
Peoktad.. 9:30 iki 11 \. vak. 
Iš W O P A — 14»0 AM banga 
Sekmad. »:30 iki 10 v. ryto 

iš WJOB — m o AM banga 
KAZE BRAZDŽIONYTĖ. vedėja 
2646 V . 71 St., Chicago, Iii. 60629 

TeL. (312) 778*5374 

N i e k o nenustosi naujamiesčio 
centro su liuksusinių viešbučių 
dangoraižiais nepamatęs, bet la
vai daug, stačiai viską prarastum, 
mažiausiai pusdienį nepaprasto 
įdomumo EI Morro ir San Cristo
bal tvirtovėm lankyti senamies
ty nepaaukojęs. Cia ir rasi visas 
įdomybes, kurios į Puerto Rico 
taip labai traukia turistus, kaip 
traukia karabelninkus didieji Že
maič ių Kalvarijos arfaidai. Išlan
džiok, kaip aš dariau, visus ne 
tik abiejų didžiulių pilių kampus 
ir bokštus, bet ir paties senamies
čio kampelius. Cia viskas labai į-
domu. Gatvės, krautuvės, bažny
čios, rankdarbiai, muzika ir ar
chitektūra akį traukte patraukia. 

N ė nebandau aprašyti istori
nės Ispanijos didybės, kurios ka
daise auksais turtingas užjūrio ko 
lonijas š imtmečius išsaugojo ne
nugalimosios EI Morro ir San 
Cristobal tvirtovės Puerto Rico 
saloje. &os .milžiniškos pilys, ku
rias daugybę metų ispanai statė, 
plėtė ir _ stiprino^,.^^ė_nę tik_Jų 
nuosavybes Karibų jūroje, bet ir 
visą užjūrinę imperiją. Tai gar
siai bylojantys Ispanijos praeities 
didybės, turt ingumo ir galybės 
liudytojai. 

Nors aplamai susipažinkime su 
šia labai įdomia Karibų jūros sa
la, kurios ispaniškai kalbantieji 
JAV piliečiai, 3 milijonai gyven
tojų, savo išvaizda yra tikros 
meksikiečių ar vadinamų "chica-
nos" kopijos. Gyventojais sala 
sparčiai gausėja, metinis prieaug
lis labai didelis, bet nė vienas 
neskursta, duonos visiems užten
ka. Amerikos socialinės globos į-
statymais jie kaip pilnateisiai pi
liečiai apsaugomi ir globojami. 
San Juan jau išaugo į blizgantį 
ir klestintį pusmilijoninį didmies
tį, o ir Ponce su Baymon jau did
miesčiais darosi. Puerto Rico sto
v i daug arčiau tolimesnio, bet 
aukšto standarto Curacap, negu 
prie artimesnių kaimynų San D o 
mingo ir Hait i , kurių gyvenimo 
lygis daug žemesnis, negali nė 
palyginti. Jų -visų trijų kaimynų 
(vienas prancūziškai, du ispa
niškai kalbantieji) tik tamsūs 
veidai ir išorinės povyzos tepa-
našios. Bet čia tas panašumas 

idealus. Temperatūra pusiau tro 
pine, tesvyruoja tik tarp 70-85 
laips. F. Per ištisus metus iškrin
ta ir lietaus kritulių nemažai, y -
pač pajūriuose. Klimatas lengvi
na tabako, kavos, cukraus nend
rių ir vaisių augintojų verslus. 

Kolumbas į krantą 1493 m. 
išlipęs pavadino salą šv. Jono 
Krikštytojo (San Juan Bautista) 
vardu ir paskelbė Ispanijos kara
liaus nuosavybe. Netrukus atvyko 
pirmieji kolonistai, o po jų pra
dėta atgabenti ir juodų vergų iš 
Afrikos. Tik 1873 m. vergija, se
kant Lincolno pavyzdį, tepanai-
kinta. Buvę vergai ilgainiui susi
maišė su baltaisiais, o daugumas 
susitelkia dabartinės Haiti plote. 
1899 m. karą pralaimėjusi Ispa
nija buvo priversta atiduoti Ame
rikai ir savo salas vakarinėje he -
misferoje. T o m s saloms demokra-
tinė Amerika vėliau suteikė ir po- ! 

litinę nepriklausomybę: Kubai 
1902 m., Filipinams 1933. Puer
to R b o 1917 m. paskelbta auto
nomine teritorija, visiem gyven
tojam suteikiant JAV pilietybę 
su visom civilinėm teisėm (be 
teisės balsuoti prezidento ir kong-
resmanų rinkimuose), bet ne vi
som prievolėm (nemoka mokes
čių) . Puerto Rico salos gyvento
jai išgyveno baisų siaubą, kai 
1899 m. audros ir uraganai už
mušė apie 4 0 0 0 žmonių (ispanų 
"ditvų" kerštas), o didžioji dep
resija 1930 m. daugumą jų (60 
proc.) padarė bedarbiais, atėmė 
duoną. 1947 m . salos autonomija 
išplėstą, patys gyventojai renka 
gubernatorių "iš "savų žmonių tar
po. 1952 visuotiniu balsavimu 

priima savą konstituciją. Dema-
gogah - Kubos • inspiruoti, pradeda 
propagandą, "revoliucinį" judėji 
mą tariamai už atsiskyrimą nuo 
Amerikos. Bet 1967 metų refe
rendume tie propagandistai žiau
riai pralaimi: tik 1 proc. balsų te-
pasisakė už salos visišką nepri
klausomybę nuo JAV2 39 proc. 
išreiškė norą turėti valstijos sta-j 
tušą Amerikos unijos ribose, o di
delė dauguma (60 proc.) pasisa
kė už status ąuo, t.y. likti auto
nomine JAV teritorija (common 
wea!th) kaip ir ligšiol. 
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NAUJAUSIOS KNYGOS, NEĮTRAUKTOS Į "DRAUGO" 
PLATINIMO KNYGIJ KATALOGĄ 1976 METŲ 

LIETUVIŠKAS PAMABYS 
H. Tamašauskas 
Pakalnės ir Labguvos apskritys, 336 peL $6 00 

UETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS ŽODYNAS 
V. Pėteraitis 
Apie 30.000 žodžių kietais virš. IO.OO 

minkštais virš. 8 00 
UETITVIV LITERATŪROS ISTORIJA, m ir IV dalis 

Pranas Naujokaitis po 10 00 
MOCnJTftS DOVANflLfi 

Danutė Iipčiūtė-Augienė 
Iliustravo Jadvyga Paukštienė 

Vaikams, 71 psl. 4 00 
NEGĘSTANTI LIEPSNA 

Religiniai sonetai, 50 psL 
Rankraštis gautas iš Lietuvos 2 00 

PRANAS DOVYDAITIS 
Juozas Girnius, išleista 1975, 776 psl. 15 00 

ROMAS KALANTA 
V. Abatas , 114 psl., 1976 3.00 

RCTOS IR LELIJOS 
P. Enskaitis, 134 psl. 
Skautiški apsakymai 

UŽ VASAROS VARTŲ 
Leonardas Andriekus, Poezija. 80 psl. 

LJTHUANIANS Hf AMERICA 
Dr. Antanas Kučas, 1975, 349 psL 

RELIGIJOS FILOSOFIJA 
Antanas Maceina, 335 psL 

HISTORY OF UTIIUANIA 
Dr. Joseph B. Končius, 142 psl. 

POPULAR IJTHTJANIAN RECIPES 
J. Dauzvardis 
VTI-th edition, 130 psL 

KIŠKICIO VARDINES 
Stasys Džiugas 
Eilėraščiai mokyklinio amžiaus vaikams, 50 psl. 
Iliustravo dail. VL Stančikaitė 

JTJODVARIAI 
Paulius Jurkus 
Pasaka - Poema, 200 psl. 

LIKIMO AUDROSE 
Vladas Vailionis 
Romanas. 344 psL 

LJTHUANIAN CHRISTLAN DEMOCRACY 
A. J. Kasnlaitis. 244 psi. 
NERAMIOS DIENOS 
Jonas Matulionis, 579 psL 

PENKTOJI LAISVOJO PASAULIO LIKTU VIŲ 
TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTfi 
Red. D. Bindokienė 

PO VASAROS 
Vitalija Bogutaitė 

Eilėraščiai, 69 psl. 
RINKTINIAI RAŠTAI 

K Avižonis, 614 psl. 
SAVANORIO IR KONTBA2VALGYBININKO 
ATSIMINIMAI 

Jonas Demereckis, 200 psl. k. • . 
m. • . 

VAKARAS SARGO NAMELYJE, Antanas Vaičiulaitis, 163 p 
STRIPTIZAS 
Iccokas Meras, 277 psL 

ŠIMTAS ŽAIDIMŲ 
V. Augulyte ir J. Pbčas, 1^8 p s i 

ŠV. DVASIA, BAŽNYČIOS ATNAUffKTOJA 
123 psl. 

TOLIMŲJŲ KRAŠTŲ MIRAŽAI 
A. Saudargienė; 342 psl. 

4.00 

3.00 

6.00 

6.00 

3.00 

4.00 

2.50 

3.00 

7.00 

4.00 

15.00 

2.50 

4.0« 

16.00 

k. v. 
m. v. 

B O D Y W 0 R K C 0 L L ! S I 0 N , E X P E R T S 
J. STANEVIČIUS 

(Fender) Pilnas Pataisymas 
Transmissions — Dažymas — Motoro 
— Karo&erijos (body) ir Sparno darbas 

FOR LESS 

Chicago, Illinois 60182 
2637 W. 47th$t.ftel, 523-1249 

PROF. AUGUSTINAS VOLDEMARAS 
Red. Morkas šimtais, 672 psl. 

ERELIŲ KORAT 
Petronėlė OrmtaJtė 
Romanas, 384 psL 

EUROPIETE 
Stasys Būdavas 
Romanas, 173 psl. 

| 
METMENYS Nr. 32 

Kūrybos ir Analizės žurnalas 
DULKES RAUDONAM SAULfJLEipY 

Vincas Ramonas 
Romanas, 399 psl. 

ZOD2IAI KAIP SALOS 
Aldona Vešciunaitė 
Eilėraščiai, 64 psL 

KtCIOS 
Stasys Yla 

Prasmė, simboliai, maldos, 22 psL 
JAUNAMARTE 

Jonas Valaitis 
Apysaka, 126 psl. 

k. 
m. 
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V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rūšių grindis 
J. BUBNYS — TeL R E 7-5168 
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įvairių prekių pasU-tnkfcnM a* 

brangiai Iš mūsų sandelio. 
OOSMOS PARCELS EYPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
S33S S. Halsted St. Chicago DL 0S6OS 
JMH W. 69th st., Chicago, UJU 60&2S 

Telef. 925-2787 — 254-8389 
V. Yalantina* 
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MOVI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TELEF. — WA 5-806S 
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 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

VEDZLVNSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, m. 60633, telef. 927-5980 

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 c 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namu pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — lncome Tai 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2288 
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 

MARIJA NOREDUENE 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rošiee 

prekės. Maistas iš Europos sandelių 
2608 W. 69th St., Chicago. UI. 8062*. 

TEIA — WA 5-2787. 

B E A L E S T A T E 

Z I O R Ė K I T E 
Didžiulis, gražiausias 2-jų butų mū

ras Maniuette Pko. patogiausioje gat
vėje. Prieš 16 metų moderniam žmo
gui statytas. Jmokšti apie $15,000. 

2 aukštų namas ant plataus skly
po prie Marquette Pko. už Kedzie. 
Virš $5,500.00 lengvu pajamų me
tams. Paveldėjimas ir šeimos turto 
padalinimas. Cžteks įmokėti $7,000. 

Delikatesų pelningam Bizniui dide
lis namas, įrengta patalpa ir gražus 
butas gyventi. 50 p. sklypas, 2 gara
žai 4-riom mašinom. Už viską įmokė
ti apie &.000 do). Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Harųuette Parke. 

Labai graži 3-jų aukštų rezidencija, 
1 % vonios. Sausų pušų beismentas. 
Karpetai, virtuves pačius, daug prie
dų, įmokėti apie $7,000.00 ir galite 
keltis. Arti 72-os ir Kedzie. 

4 butų mūras. 3 auto mūro gara
žas. Iš gerų rankų, priešais parka. 
Naujas gazų šildymas ir elektra 
$s,500 pajamų. Vertas $50,000. 

lVį aukšto mūras. 2 auto mūr. ga
ražas Originali 25 metų gera statyba. 
Erdvūs 2 butai. Senute nepajėgia, 
turi parduot Marąuette Pke. Pigiai 
$3-.0uo. 

17 metų didelis 2 aukštų mūras 
Ir 2 auto m&ro garažas. "Radiant" 
šildymas. Marąuette Parke. 
$88,000.00. 

Platus lotas arti 3v. Kryžiaus ligo
ninės. Pigus. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 

TeL 787-7206 arba 737-8534 

H t f WANTED — VYRAI 

H E L P WANTED SERVICE 
WE ARE LOOKTNG FOR BEEF 

BONERS & BEEF BUTCHERS 
No ezper. necessary. We will train. 

NATIONWlDE BEEF INC. 
219 N o . Greeu St. Tel. 829-4999 

HELP WANTED — MOTERYS 

Cicero — Netoli šv. Antano bažn> -
čios išimom, švarus 4 kamb. butas 
(1 miegamasis) vienam asmeniui. 
Tik 45 doL mėn. Teirautis teL — 
656-2234 

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 -
Puikus 8 butų mūras. Arti sv. Kry

žiaus ligoninės. Virš $19,000.60 paja
mų. Palikimas — lengvai nupirkslte. 

Gerai išlaikytas mūrinis, 2 po š lt. 
ir veikiantis biznis. Arti Campbell Ir 83 
čios g-vfe. Virš $500.00 pajamų m&n. 

Tikrai gražus bungakm. 8 mieg. Ir 
valgomasis. Patogus susisiekimas. I 
vakarus už Cali/omia ir 88-«ios. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street — 436-7878 
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 

GAL FRIDAY 
I want a person that can think. 

Take charge of wholesale order 
desk. Jt consists of billing, typing 
aad occasional dictaphone. 5 day 
wk. 8:30 to 4:45. Ali f ringe bene-
fitis induding profit sharing. 

188 W. Randolph, Rm. 1727 
For interview Tel. 332-5100 

CI^ANING LADY — FULL TIME 
Mature person to clean motei rooms 
and answer phones. 

CALL 8 TO 12 NOON — 832-9043 
Ask for Joe Buoci 

COUNTRY AIRE MOTEL 
312 E. Lake SU Addison. I1L 
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M. A. Š I M K U S 
NOTAKY PTJBIJC 

DTCCK1CE T A I SEKVTCB 
4259 S. Maplevrood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VSRTTMAI, 
OIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRASTMAI &• 
kitokį blanką* 

MiiiiiiumniMiiitiimiuiiniHtimimiiiiii 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Taisau senos ir sudedu naujus pe-
čtas. Pigiai gvalau taipgi alyvmlua 
tr perdirbu del dujų. Įdedu vandens 
šildytuvus. Kreiptis 

A. B A N Y S — teL 447-8806 
flIlHIIIIIItlIlIlIfiUIllllHllllIlilIlIflIIIUIllll 

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 c 
NAMU REMONTAS 
PRIEEiAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vuniaa. 
Tn-tuves irnaujas lubas. Irengm 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmą*. teL 776-0882 po 6 v. vak, 
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 c 

ijiHniiiiiimufuiiniiummnmiHunuHJ 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

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

2846 W. 69tb SL, teL 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiHUiiHiiimuuiiiiiuiiiiiiiii; 

D Ė M E S I O I 

illIlIillIlIIIllIIIlIIIlilIllIlliimiHflIIIIIIIIlII 

fiR REIKIA VTZITINIŲ 
KORTELIŲ? 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jae 
plačiai naudoja, bet tinka ir visų 
luomų atstovams turėti gražia* 
vizitines korteles. 

Kreipkitės J "Draugo" adminia 
traciją visata panašiais reikalais 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

iiiiiiHiniiiiHiinmiiniinifitiHiiiniiiiHii 

CLERK-TYPIST 
Minimum typing speed 45 w. p. nj. 
Paid Vacation and Holidays. 

A.C.A. TEMP. LNC. 
875 N. Micbiaun Ave., CMcago 

TeL — 366-1633 

CLEANING W0MAN 
for 3 bedroom house wanted 1 day 
per week. Vic. 95th and Western. 
$20.00 per day. 

288-5465 or 239-7347 

VYRAI K MOTERYS 

C A F E T E R I A H E L P 
COt-NTTEB SERVERS & CASHTERS 

Xigbt & day work Good pay 
benefits. Apply in person or pbone. 

AMERICAN FOOD SYSTEMS 
7100 McCormlck Blvd. 

Linootovrood, DL 262-1600 e i t . 214 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

For rent 6 room apt. l s t floor, 
S230.00 mon. Security deposit re-
ąuired. N o pets. Vic. 69th and Ar-
tesian. 385-6334, after 5 p. m. 

Uisakyreus slysti: DRAUGAS. 4S4S W. 63rd ! > 
ehieatt, IL 6062S 

P. S. Si skelbimą išsikirpti ir pasilaikyti 
• • i • IIII ISMIIII m • ' m 

THE F 0 R T Y YEARS 
0F S A R K N E S S 

Apie istorinius lietuvių kovos metus. 
Parasfi Dr. Juozas Vaišnora 

Į anglų kalbą išvertė 
Juozas Bulevičius 

Si {domi knyga gaunama DRAUGE 
Kaina $2. Kietais viršeliais — $3 

U M » M » » * » l » M M I M I M t > l 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
16% — 30% — S0 p^Ekta Mok&dte 
ai apdrauda nuo ngntea Ir automo-
MUo pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208H Weat Mb StreM 

Chicago, flilTiois 
Telef. OA 4-8654 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

L I A T O I E S M E N A S 

"DRAUGE" 

"Draugo* ada^riistraclioje 
galima pasirinkti įvairių liau
dies meno darbų: medžio, kera
mikos, drobės, taip pat lietuviš
kų lėlių ir lietuviSkų kos t iumų 
moterims. 

Apsilankykite J "Draugo'' ad-
mirūstraciją k pasižiūrėkite. 
Gal rasite kai k ą padovanoti 
draug'JMS. 

"Lrango" adresas : 4545 W. 
63rd Street, Chicago, m . 60629. 

D Ė M E S I O t 

iiiimiiHiinimiimmiminiiiiiiHiiiiiiiiH 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinKų ir vandens 

šildytuvų specialistas. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kL 
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Kreiptis nuo 
7 iki 3 vaL ryto arba po 5 vaL vak. 

SERAPINAS — 77S-02OS 
inHiMinmniHMHiuiHiimimiuniminii 
IIUUUUIHUJIIIIIIIIHIIlllllHHiUIIIIUIHIUI 

WIND£RS MEDICAL ARTS, 
3213 W. 83rd Stre«t 

TeL Wfl 5 - 4787 
PRISTATYMAS NJE2MDKA2HAI 

Mea patelefonuosim jūsų gydytojui 
iniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHU 

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

Apdraostas perkranstymaa 
įvairių s t e tamų 

.: 878-1881 arba 

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

— Paruošė — 
DipL teis. Pranas fialas 

Testamentai su legališkomis 
formomis bei afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
Cia nuosekliai aptariamas testa

mentų reikalingumas ir jų galia 
bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-«e 
veikiančius įstatymus bet ir Vokie
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Garniams "DRAUGE* 

$&50: 5e tų formų — $3.00. PHi» 
S0 eente perslimttino išlaidoms 
niinoia gyventojai prašomi pridėti 
dar I proc mokesčiams 

Į S I G Y K I T E D A B A I 

unuitniHinmiiiiiiiniiiiiiiiHiniiiiiiiiiin 

L A I L I E T U V O S V Ė L I A V A 
P L E V Ė S U O J A A N T J Ū S C 

STALO 

" D r a u g e " kiekvienas gaH įsi
g y t i mažą l ietuvišką vėl iavą, 
kur i nuolat papuoš Jūsų n a m u s . 
Š io s šUkmės vėl iavėlės y r a 
graž io s ir yra s u mediniais į-
s t a t o m a i s koteliais. Kaina tik 
$ 1 . 0 0 s u p e r d u n t t a m TJžsaky 
m u s s ^ s k K e : Draugas . 4 5 4 5 W . 
8Srd S t r e e t Chicago, UL 60620. 

'iumnimmuiniitiiniiiiiiniiiiiiiumuin 
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Dr. Petras Vileišis, buvusio LB organiza< 
buvo pagrindinis kalbėtojas JAV LB 
Pbiladelpbijoje. Nuotraukoje, minėjime s 
mergės gimnazijos 1925 abiturientai. Iš 
JAV Krašto valdybos reikalų vedėjas Ai 
žūtis. 
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POLITINIŲ STUDIJŲ 
SAVAITGALIS 

Lietuvos -laisvinimo problema
tikai palaikyti gyvai savoje vi
suomenėje, tarptautinės politikos 
kryptims ir savosioms pozicijoms 
paanalizuoti, naujų idėjų kavai 
dėl Lietuvos laisvės paieškoti 
Los Angeles Lietuvių fronto bi
čiuliai kasmet organizuoja poli
tinių studijų savaitgalius. Šiais me 
tais studijinis savaitgalis įvyksta 
vasario 5-6 d. §v. Kazimiero pa
rapijos salėje. 

Studijų programoje atvykę iš 
kitur dalyvauja Raimundas Ku-

PREKYBA SU KINIJA 

(Atkelta iš 3 psl.). 
anl^čiau beveik savo derliumi 
išsiversdavo, nes 1956 m. pirko 
tik 6 proc. užsienio gėrybių 
Darbštūs kiniečiai, dirbdami 5 -1 

laukus su primityviais žemės į-
rarkiais, užaugindavo net 75 
proc. grūdų. 1961 ir 1970 m. 
tarpsnyje Kinija kviečių pirkda
vo daugiau negu kiti kraštai. 
Bet didžiausi ir pastovūs grūdų S r 
pirl:ėįai buvo Sovietų Sąjunga 
ir Japonija. Kom. Kinija tik du 
kartus juos pralenkė grūdų kie
kiu 

Kol santykiai su Sovietais bu 
vo geri, kom. Kinija daug dėme- Į 
sio skyrė žemės ūkiui. Tačiau 
jieisu pablogėjus ir Sovietams ė-
m u s teikti Kinijos pasienyje kari
nes jėgas, kom. Kinija pradėjo su-
da> inėti grūdų atsargas karo me- į 
tu i Daug jaunų vyrų buvo paim-i 
t a ia ūkių į kariuomenę. Senesni į 
nuėjo į ginklavimo įmones. Ir pi- j 
nigų atsargos buvo naudojamos; 
n e grūdams, bet ginklams kalti. ' 
Greit buvo išvystyta branduolį-, 
n ė bomba. 

Politinės raidos kaita 
Pagrindinis akstinas kom. Ki- Į 

niįos užsisklendimo politikai keis) 
ti buvo arogantiškas Maskvos ei- j 
gesys dėl Sibiro. Kitu veiksniu 
reiktų laikyti prekybos ir santy
kių siekimą su laisvaisiais kraš
tais. Didelė, bet neturtinga kom. 
Kinija net su daugybe darbo ran
kų savo jėgomis nesugebėjo pada
ryti pažangos, nes revoliucinis ka
ras- labai nualino kraštą. Be to, 
i r Japonijos karo veiksmai II pa
saulinio karo metu labai nusiau
bė. 

Kom. Kinija buvo priversta pa
sirinkti dvi galimybes: atsisakyti 
Sibiro klausimo ir toliau klusniai 
tarnauti Maskvai ar megzti san
tykius su laisvojo pasaulio pra
monės valstybėmis, kurios turi 
pažangių technologiškų priemo
nių atsilikusiems kraštams padė
ti. Reikėjo veikti greitai, nes praei
ties įvykiai parodė, kad Krem
lius žiauriai elgiasi su satelitais. 
— Vengrija ir Čekoslovakija. Jos j \ 
buvo sutriuškintos Sovietų t an - j į 
kų vien dėl to, kad bandė šiek 
tiek pasinaudoti laisve. 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILU, GtLIN\ C1A 

2443 WEST 63rd SREfT 
Telefonai: PB 84833 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Sene Drhshių krautuvė. 
TTO DAISY STORI 

9918 3etrthwest Hwy, Oak Lawa, 
TeL 49*131% 

Lnio komiteto vicepirmininkas, 
25 metų sukakties minėjime, 
įsitikę mokyklos draugai, Uk-
kairės — dr. Petras Vileišis, 
:anas Gailiušis ir Pranas Gai-

Nuotr. K. Cikoto 

IFORNIJOJ 
s, JAV LB Tarybos prezidiu-
pirmininkas, iš Clevelando, 
:ina ir dr. Domas Krivickai 
rashingtono ir dr. Kazys Am-
aitis iš Indianos. Šiais me-
programa sutvarkyta taip, 
sudaroma galimybės kiek 

na daugiau pasireikšti sve-
ts, nagrinėjamų klausimų 
ertams. R. Kudukis skaitys 
aitą apie Lietuvos laisvini-
perspektyvas ir viešoje "spau-

konferencijoje, ""Meet the 
s" pavyzdžiu, nagrinės Lietu-

Bendruomenės sąrangos ir 
ų apimties klausimus. LB Ta-
s pirmininkui klausimus pa-
, Gražina Krivickienė, Rūta 
a Vidžiūnienė, dr. Vladas 
leika ir prof. Jonas Kuprionis. 

arptautinės teisės ekspertas 
. dr. Domas Krivickas disku-
įe paskaitoje kalbės apie Hel
io susitarimus ir žmogaus tei-
apsaugą. Helsinkio susitari-

nėra tapę istoriniu įvykiu, 
šiais metais Be lgrado tarptau-
je konferencijoje bus tikrina 
i tų susitarimų veiksmingu-
;. Leonardas Valiukas, Rezo-
ijoms Remti komiteto pirmi-
kas, kalbės apie palankesnių 
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J U L I U S ŠI 
DipL Miškin 

Baltimorės Lietuvių Bendruome 
po sunkios ligos mirė 1977 sausio 22 
Baltimore Medical Center. 

Gimė 1911 m. geg. 25 d., Vaine 
krityje. 

Pasiliko dideliame nuliūdime ži 
sūnūs Rimas ir dr. Eugenijus, ma 
Danius, Lietuvoje brolis Vytautas, 
ne. Aldona Diržinskienė, Bronė IX 
Magdute ir Ona šilgalytės, kiti gimi 

Kūnas pašarvotas MacNabb kop 
Catonsville, Maryland. 

Gedulingos pamaldos įvyks treč. 
bažnyčioje. Po pamaldų bus nulydė 

Nuoširdžiai kviečiame visus gii 
mus prisiminti velionį maldose, 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marti, 

Mielai narei 
A. f A 

JADVYGAI GRIGALIŲ 
mūsų narėms: jos dukteriai UI 
INDREI bei kitiems giminėms 
užuojautą. 

Lietuva 

Mūsų mielam bičiuliui 

MA. JULIUI 
atsiskyrus iš mūsų tarpo, žmc 
EUGENIJUI su Šeima ir 18*01 
jautą skausmo valandoje reišJ 

Stesj 
Jonai 

vrOTERIS N U 8 0 V * 
UŽPUOLĖJĄ 

na Montgomery, 35 m., 
j vaikų motina, buvo už-
namų koridoriuje, vaka-

Jhicagoj. Užpuolėjas Eric 
•. 25 m., atėmė iš jos 2,45 
Moteris suskubo išsi-
i revolverį iš apsiausto 
s ir tą vyrą, grasinusi 

mirtinai peršovė. 

>ALEY PALIKIMAS 
a s Daley testamentu sa-
nosavybę paliko žmonai 
>rai, 68 m. Testamentas 
t as teismui patvirtinti, 
nentas sudarytas 1974 m. 

MIRTIS BASEINE 
t in Luther King aukst. 
tlos, 4445 S. Drexei, Chi-
;, maudymosi baseine plau • 
pamokose mirė moksleivė 
te Randall, 17 m. 

URTINGAS SUKČIUS 
> Miami, kurio metinės pa-
m. kalėti už išeikvojimą 
siekė 100,000 dol., nuteis-

i milijono dolerių Exchan-
nke, Chicagoje. 

MTLIJON 

Dr. T. E 
kūręs savo 
St., Chicag 
40 gydytoji 
pacientų p< 

Cicero 
lituani 

jo ARI 
suvis* 

limo darbui sąlygų lietuvių 
nenėje sukūrimą. "Į tobu- j 

Lietuvių Bendruomenės j 
ią" temą simpoziumo for-į 
agrinės praktišką darbą dir- | 
netos bendruomenininkai. j 
lazys Ambrozaitis, LFB Ta-

pirmininkas, vienas iš 
m. sukilimo vadų ir šiuo 
vienas iš pagrindinių mū-

iltūrinio gyvenimo organi-
ų, kultūrinę ir rezistencinę j 
apjungs diskusinėje paskai-! 
"Kultūrinio ir laisvinimo | 

> linkmės". 
adų komisiją sudaro dr. 
is Juodeika, Ignas Medziu-
r Juozas Kojelis. Visuomenė 
iama studijų savaitgalio! 
amoje dalyvauti. Visi turės' 
>s aktyviai įsijungti į klau- į 

svarstymą. Įėjimas laisvas. 
oji sesija prasideda vasario 

(šeštadienį) 9:30 vai. ry-
Ę. Kazimiero parapijos vir-
ėje salėje. 

J. Kj. 

NIEKEI mirus, 
JOJAI LUKAS ir anūkei 

reiškiame nuoširdžią 

s Dukterų Draugija 

ŠILGALIUI 
>nai EMILIJAI, sūnums 

nuoširdžiausią užuo-

s ir Sražint KHgit! 
i ir Ale Kniauki! 
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IERIAUS SKOLA 

Howard buvo su-
kliniką 850 W. 103 
jje, kur dirbo apie 
, priimdavo apie 400 
r die'ną. ir per me

tus kar ta i s pa 
4 mil. dol. I š 
talpos. gydą 
P a t s gydytoja 
prabangiai 14 
Mirdamas pal: 
dol. skolos. 

Šv. Antano parapijos vikarui ir 
įtinęs mokyklos direktoriui 

A. + A. 
un. dr. ANTANUI JUŠKAI 
DMKSIEMS gilią užuojautą rei 
is lietuviais liūdi 

Cicero Lituanistines n 
tėvu komitetas 

UN. DR. ANTANAS J 
Šv. Antane parapijos asistent 

veno Cicero, Illinois. 
rė 1977 m. sausio 23 d., 4 vai. ry to . 
5. 
nė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, 
Jelažių kaime. 
siliko dideliame nuliūdime pusbroli: 
riminės Lietuvoje bei Argentinoje. 
klausė ir dirbo daugelyje organiza 
nas pašarvotas Vasaitis-Butkus l 
Lvenue, Cicero. Antradienį 7 vai. va 
.ntano bažnyčią, kur bus maldos ui 
imas. 
idotuvės trečiadienį, sausio 26 d.. 
redulingos pamaldos už velionio sii 
lydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių k 
loširdžiai kviečiami visi : parapiečia 
; dalyvauti šiose laidotuvėse. 
iliūdę GIMINĖS. 
Jd. direkt. Vasaitis-Butkus, Tel. OL 

ngiai Motinai Lietuvoje mi 
A N T A N U I L E V U 

aiškiame gilią užuojautą. 
Gediminas Bu! 
Vytautas cern 
Marytė černiū 
Dana ir Vytas 

imai motinai 

M I L I J A I L U K O Š E V ! 
sinyben iškeliavus, skausmo pi 

ir IU0Z4 GVILDŽIUS, jų Seimą 

širdžiai užjaučiame ir kartu liū 

Regina ir Kz 

nai mctmai 

A. Emilijai Lukosevicier 
U ir JUOZ^ GVILDŽIUS bei jų s 
nuoširdžiai užjaučiame. 
YHhilrr «a Gsnitnl Nijoii i< 
Ltttda G*«idlenį l^fo i>-

jamos siekė net DRAUGAS, antr 
jų apie 3 mil. iš —^————— 
lt netu' t ingus. 
i Howard gyveno 

kambarių bute. 
£o apie pusę mil. 

os parapijos 

— Vienintelės 
rkfi yra nuolati 
jokių apgailesta> 

Brangia] 

nirus, 
ikia ir kartu 

okyklos 

Al 
I 

Suomijoje 
SOFIJAI I 
NEI ir VE 
liūdime k 

LJŠKA 

sulaukęs 6 3 m. 

Vadoklių vals-

Kazys Meško-

:ijų-
>plyčioje. 1446 
;. b u s perkeltas 
velionį i r atsi-

10:30 vai. ry to 
Lą. Po pamaldų 
įpines. 
, draugai i r pa-

2-1003 2533 We 
1410 U 

usr 

00VYC 

LA 
Uetuvly 

TI 
Bt7 10. U 

STEPO 
3314 W. S 
M M I . I 
uta semi 

Ott §0. C 

10. I 

SS1£ SO. 

1441 10. • 

adienis, 1977 m. sausio 25 d. 5 

pergalės, ku- savu pačių pergalės. 
aės ir nepalieka! Sapoleonas 
,imų, yra mūsųj 

am Dėdei 

k. A 

J G U S T U I JUOZUI 
VIARGANAVIČIUI 
i mirus, jo žmonai AINJU ir jo seseriai 
! Lietuvoje) ir jos dukrom REGINAI, GE-
R0NIKAI reiškiame gilią užuojautą ir 
artu. 

Vera, Stasys ir žibutė 
Daugėlai 

ffiZEIB*MNS 
Laidotuvių Direktoriai 

' 6845 S0. WESTERN AVENUE 
> TRYS MODEBMfiROS 

UK-CONDITIONUD EOPLTCI09 
«AMNOMS VIETA 

I HEpubUc 7-8600 REpubHc 7.8601 

> E T K U S 
3UETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR ŠONUS 

ntYB MODEBNIAKOt KOPLVClCX» 

St 7lst St. Tel. ORovenhilI 6-2345-6 
. 50tn A ve., Cicere T0wnhali 3-2108-9 | 
AIKftTjl ATJTOMOBIllAMS STATUTI 

U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

IAS P. fiAIDAS ir GERALDAS F 0A1M1H 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
34 South Ctttftmia Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-98S2 
87 South Hermiragt Avenue 

Telefonas — TArds 7-1741-2 

EDOTUVIV DIREKTORIAI 
Laidotuvių Dktktorlv Asociacijos Nartai 

ANTANU M. PHILLIPS 
MAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
[TUANICA AVB. Tel. YArd» 7^*1 

INAS 0. LA0R (LACKAWICZ) Ir SŪNŪS 
Srd PLACE TeL Vlrgįnia T-6673 
* STREET T«L REpobHc 7-1213 
mm m&w*į, PalM HUJt, OL TeL 1744411 

PETRAS BIELIŪNAS 

AUFORNU A VE. TeL LAfayette 3-3571 

POVILAS J. RIDIKAS 

1ALSTED STREET TeL YAnb 7-1IU 

JURGIS F. RUDMIN 

UTCANICJA AVEv TeL ¥Ard» 7-HS8-S9 

VASAITIS - BUTKUS 

m im, CICERO, nx rei OLYapte 3-i«n 

r 

i 



DRAUGAS, antradienis. 19?? m. bauste 25 d 

X Prel. dr. Vytautas Balčiū
nas iš Putnairi, Conn., buvo at
vykęs posėdžiams į Chicagą, 
dalyvavo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio minėjime — Čiurlio
nio ansamblio koncerte ir pa
maldose, aplankė savo artimuo
sius. Vakar išskrido namo. 
Šia proga svečias aplankė 
"Draugo'' redakciją ir pasikal
bėjo apie religinių knygų leidi
mą ir lietuviškos spaudos dar
bus. 

x A. a. kun. Antano Juškos 
kūnas pašarvotas Vasaitis-But-
kus laidotuvių koplyčioje. Šian
dien, antradienį, 7 vai. vak. kū
nas bus perneštas į Šv. Antano 
par. bažnyčią, kur bus gedulin
gos pamaldos ir atsisveikini
mas. Trečiadienį, sausio 26 d., 
10:30 vai. Šv. Antano bažnyčio
je šv. Mišios už velionio sielą 
po to palydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

X Lietuvių radijo forumas, 
vedamas Marijos ir Antano Ru
džių, gražiai prisiminė arkivys
kupo Jurgio Matulaičio sukak
tį. Buvo pakalbėta apie gali
mumus sulaukti šventojo arki-j 
vyskupo J. Matulaičio asmeny
je, taip pat perduota iš jo gar
bei suruošto Čiurlionio ansamb
lio koncerto dalis programos su 
įdomiais Marijos Rudienės ko
mentarais. 

X Brighton Park — McKin-j 
ley Park Life savaitraštis pra-| 
eitą savaitę labai plačiai aprašė | 
arkivyskupo J. Matulaičio 50 j 
metų mirties sukaktį, kuri buvo ; 
švenčiama Nekalto Prasidėjimo! 
parapijos bažnyčioje praeitą 
sekmadienį. Kard. J. Cody da
lyvavo iškilmėse ir pasakė pa
mokslą iškilmingų šv. Mišių j 
metu. Straipsnį parašė žuma-j 
listas Stasys Pieža, buvęs "To
day" laikraščio religinių žinių 
redaktorius, kuris jau yra išėjęs I 
į pensiją ir gyvena N. Judson,i 
Ind., bet nuoširdžiai domisi lie-; 
tuviškais reikalais ir dažnai 
juos garsina katalikiškoje ir 
miesto spaudoje. 

x Antro Kaimo naujos pro
gramos paskutinis spektaklis 
sausio 30 d.. 3 vai. popiet Jau-; 
nimo centre. Rengia ir kviečia. 
Jaunimo centras. Vietos rezer-; 
vuojamos tel. 778-750D. (pr.) I 

X Pranešame Cicero koloni
jos lietuviams, kad American 
TraveI Service Bureau atidarė 
kelionių įstaigos skyrių Šv. An
tano Taupymo bendrovės patal
pose. Cicero. Parduodami lėk
tuvų bilietai, kelionėms į įvai
rius pasaulio kraštus ir Ame
riką. Taip pat ruošia ekskursi
jas į Lietuvą. Dėl informacijų 
skambinkite 652-5707. Tarnau
tojai kalba lietuviškai, (sk.). 

X L. B. Gage Parko apylin
kės metinis susirinkimas šau
kiamas sausio 30 d., t. y. šį 
sekmadienį, 11 vai. ryto Jauni-j 
mo centre. Yra pakviestas sve-, 
Čias Balys Raugas JAV Krašto 
valdybos vykdomasis vicepirm.; 
organizaciniams reikalams iš 
New Jersey. kuris tars pagrin-
d:'nį žodį. Bus ir daugiau sve
čių, taip pat ir L. B. V. V. nau-, 
jas pirm. K. Laukaitis. Bus da-1 
renkama ir dalis valdybes. Vi
sus šios apylinkės lietuvius 
kviečiame skaitlingai dalyvauti. 
Kviečia valdyba. 

Pirmininkė Izabelė Stončienė 
' (pr.). « 

X Lietuvos Saulių Sąjungos 
Tremtyje išleista anglų kalba 
dr. K. Jurgėlos knyga "Lithu-
ania: the outpost of Freedom", 
jau platinama. Užsisakant paš
tu kaina 10.60 dol. Čekius 
siųsti cv iždininkui: Stasys Ber
natavičius, 1513 So. 48th Court, 
Cicero, minois 60650. Knyga 
yertiaga — įsigykite. (sk.). 

X Ričardas Daunoras, perei
tų metų vasarą pasitraukęs iš 
okupuotos Lietuvos ir šiuo me-

I tu gyvenąs Paryžiuje, dėkoda
mas Baltui už suteiktą pinigi
nę paramą, pranešė, kad nuo 
sausio 10 d. išvyksta į Briuselį, 
kur dainuos Le Theatre Royal 
de la Monnaie operos teatre. 
Sutar^ pasirašė per impresario 
iš Organisation Artistigue In
ternationale ir yra užangažuo-
tas dainuoti šešiuose "Aidos" 
spektakliuose Egipto karaliaus 
rolėj. Spektakliai įvyksta sau
sio 30 d., vasario 2, 5, 8, 11 ir 
13 d. Briuselyje žada pasilikti 
iki vasario 14 d. 

X Sol. Bintas Strimaitis, vie
nas mūsų jaunųjų dainininkų, 
gyvenąs Toronte ir Kanadoje 
baigęs dainavimo bei konserva
torijos studijas, mūsų Operos 
pakviestas, šiemet atliks Romeo 
partiją Gounod operoje "Romeo 
ir Julija", kurios spektaklis bus 
lalandžio 3 d. 

IŠ ARTI IR TOLt 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dr. Feliksas Palubinskas, 
profesoriaująs California State 
universitete, Long Beach, gruo-

Dalis svečių arkiv. J. Matulaičio sukakties minėjimo pamaldose Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje sausio 23. 
Nuotr. P. išlaktos 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
REIKŠMINGU SUKAKČIAI 

SKIRTAS KONCERTAS 

Praėjusį savaitgalį Cbicagojc , __ _ . . 
buvo paminėta arkivysk. Jurgio k o m ? - J į ^ u b e n ą » ^ v o 

X Walter Lukštą, čia gimęs, M a t u l a i č i o 5 0 m e t ų ^ ^ ^ su_ konservatorijos klases draugę 
bet gerai lietuviškai kalbąs lie- k a k t i s B ^ ^ b u v o k_Eeseniai automobilio nelaimėje 
tuvis, Illinois karo veteranų i v f e g t a s g Cieveiando Čiurlionio įzuvuslą E - G a u ^ e n ę , pakvietė 
komandierius. kaip skelbia | a n s a m b l i s k u r i s . j u s į ^ i salę mirusius pagerbti susikau-
"Chicago Daily News" dienraš- ^ ^ ^ k o n c e r t ą M a r i j o s ! F ^ o minute 
tis, pastebėjo, kad prez. Carte- į a u k š t m o k ^ ^ Ą i e ^ » — 
rio amnestija dezertyrams yra v y s k j M a t u l a i t į # k u r i o me]ls 
tik žaizdų atnaujinimas toms , v i t r a ž i n i s p o r t r e t a s b u v 0 a * * 
šeimoms, kūnų nariai yra z u - ! t y t a s s c e n o j e > k a l b ė j o m a r i j o m i i 
v ę , ir tiems vyrams, kurie ko- ; v i e n u r f i j 0 8 a t s tovas kun dr \ ^ V l 3 1 ******* P° ^*> L a * 
vojo Vietname ir paaukojo savo | v i k t o r a s Rįmšelis MK. Jis d y n ė l i s - Tautinių šokių grupė 

lės žiūrovų labai šiltai sutikti.; pradėjo Dariaus ir Girėno pos-
Dirigentas muz. A. Mikulskis,, tas, šauliai, skautai, ateitinin-

; prisiminęs neseniai mirusi kai su uniformomis ir vėliavo
mis. Be Amerikos ir Lietuvos 
vėliavų, buvo dar apie 20 įvai
rių organizacijų vėlyvų su pa
lydovais, kurie, sustatę vėliavas 
prie altoriaus, atsisėdo jiems 
skirtuose suoluose. 

Čiurlionio ansamblis su cho
ru, kanklėmis ir skudučiais jau 
buvo užėmęs savo vietą šalia 

Po pertraukos ansamblio mo
terų choras padainavo A. Mi
kulskio stilizuotų dainų ciklą: 
Kur lygios lankos, Audėjos dai-

pašventintos plotkelės ir dvylika 
| tradicinių kūčių vakaro valgių. 

Kūčios pradėtos choro įgiedo-
!ta giesme: "Išleiski rasą", mal-

. . . , » , ... , „ !da, kūčių stalo palaiminimu ir dzio 30 d. skaitė paskaitą Tarp-! ' . " T : , , .. . . . . „ . . . , . . . j .. pasidalinimu piotkeles, linkint tautinio biznio akademijos r f,. ~ , . . . _. 
konferencijoje, Aleksandrijoje, į tarpusavio meiles brolybėje, šias 
Egipte. Toje išvykoje dalyva-1 a P e « M a t h k o k u n ' A n t a n M P e r " 
vo ir jo žmona Saulė Palubius-1k u m a s ' K ū c l u v a k a r ą ^ l m 0 

k i e n ^ | atstovė Virginija Ignataviciūtė 
— A. a. Julius Šilgalis, ilga-' ^P*1"* k a l b a P a s k a i t ė Aldonos 

mėtis LB Baltimorės apylinkės! Dambravienės paruoštą straips-
pirmininkas, po sunkios ligos n i a P i e lietuviškus kūčių papro-
mirė sausio 22 d. Baltimorėje. č l u 3 i r išklausė Van Dyck kalė-
Laidojamas rytoj. Liko žmona d li dramą: "Ketvirtasis išmin-
Emilija ir sūnus Rimas. Antra-!č : u s"- Programa buvo kelis kar
šis sūnus inž. Eugenijus su šei-jtus duodama per Amerikos Bal-
ma gyvena Clevelande. Balti- i sa. • Vatikano radiją į Lietuvą, 
moriečiai labai pasiges darbš-į Bernelių Mišiose buvo gieda-
taus ir pareigingo savo pirmi-! mos magnetofono juoston įrašy-
ninko bei nuoširdaus ir šimpa- i tos Kauno Įgulos bažnyčios ir 
tingo lietuvio. 

— Amerikos Balso lietuvių 
Memmingeno lietuvių chorų į-
giedotos kalėdinės giesmės. Re-

laidos transliacija sausio 20 d. Ilginį įvadą padarė kun. A. Per-
sutapo su prezidento inaugura- \ kūmas. Nutilus kalėdinėms gies-
cija. Tiesiogiai sekant iškilmių I mėms, dar ilgai šnekučiuotasi, 
eigą, buvo perduotos preziden- j džiaugiantis, kad mūsų seni pa
to J. Carterio ir viceprezidento j pročiai yra gyvi ir kad atranda-
W. Mondale kalbos. Programai j ma būdų šias tradicijas naujai 
vadovavo Amerikos Balso Lie-! įprasminti. A. V Misiūnienė 
tuvių tarnybos viršininkas A. 

trumpu, įtaigiu žodžiu apibūdi- chorui dainuojant, lumzdeliams 
ir kanklėms skambinant, pašoko 
subatėlę, oželį, kalvelį ir ma
lūną. Tai buvo viso, pilna žo-

gyvybes". 
X "Cicero Life" laikraštis | n o arkivyskupą kaip žmogų, 

įsidėjo į pirmą puslapį nuo-! lietuvį ir Bažnyčios aukštą dig-
trauką iš Lietuvių televizijos nitorių. Kalbėtojas pastebėjo,. . . . 
sukaktuvinio baliaus. Joje ma- k a d arkivyskupas kuris, tiki- ] d z l ° P 1 ^ ^ . ansamblio pasiro-
tyti lietuvių respublikonų lygos mas i< b u s p a s k e ib tas šventuoju, I Q y m a s - ' D a m o s s t l U z u o t o s A -
pirm. Kazimieras Oksas, PLB y r a vienuolvnų steigėjas, net 151 M*1™1^0- P o to mišrus cho-
pirm. inž. Br. Nainys ir JAV t vienuolijų paruošęs įstatus. T a i p ! r a s P a d a i n a v o Skamba, skamba 
kongreso narys John Fary (R. p a t p a m i n ė j o , kad apie arkivys- k a n k U a i > Ž v e n S ***&* 7

l a n k o J ' 
— 5 distr.). Taip pat įdėta ir k u p ą w a i š l e i s t a s l e i d i n y s k u . Rambyno baladę, čia kraštas 
vakarui vadovavusio dr. F. : riame p a v a i z d u o t a s š i o d i d l i o j o liūdnas, Vestuvių baladę, Pa-
Kauno nuotrauka. Fotografija K e t u v i o vyskupo gyvenimas. j partelis ir tradicmi Namo. Dai-
"Cicero Life" redaktoriaus „ . *• ,- • _ u l n a s sn choru solo damavo sol. 

^iv,^ u ±MX^ n o u M i i o i n Koncertą Čiurhomo ansamb- T „ . . . . . . . . . . ~ 
Sean O'Gara, kuris labai daž-: - * c h d ė - A \Irena Gngahunaite, Algis Gy-
nai savo redaguojamame laik- M i k u l g k i o ^ ^ V^J M e s į lys, Raimundas Butkus. Visi 
raštyje parašo apie hetuvius. a d a i n u o s i m . T o l i a u p a d a i n a v o \ ]^enmmkai buvo gražiai pmm-
"Cicero Life" yra apie 30 psl., įiur]ionio A n p u s ė j

P
N e m u n o , | t j - pora damų buvo išprašyta 

ema tris Kartus per savaitę. M Fetr&usko į j ^ daina, ^ ^ ^ 1F JOS b U V ° d a h n a i p a " 
X. Mikss Lisaosiiss, Waterbu- A mkulskio M o č i u t e m a n o i r : kartotos, 

ry-, Conn., nuolatinis dienraščio , G r u o i ž i o ž v e j a s p 0 t o k a n . , 
rėmėjas, vėl pne prenumeratos k : į m ė M i Bankaitytė pa-! , , . . - ,. w . ... . . • ,>_, 
mokesčio pridėjo 22 dol. auką. • „,, u ;„^ I . „^ . IA_;„ A ™ ; I J I „ .pramos dalyviams ir svečiams, | kų apklausinėjimo byloje. Prel 

Petrutis ir vyr. red. J. Blekai-
,. . . . . . .. ,tis. Tą patį vakarą vietinė 

altoriaus. Praadejo P ^ * W w £ S s toSim spe-
pamaldoms, fijo vysk. V. Bnz-

pagrindinis celebrantas, 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Stasys Vaišutis mi

rė sausio 9 d. ir buvo palaido-

gys, 
su koncelebrantų būriu, vysk. 
A. Abramowicz su asista ir, ly
dimas Kolumbo Vyčių Munde* 
iein padalinio, Chicagos arkivys
kupas kard. John P. Cody su 
asista. 

Prieš pradedant šv. Mišias, 
[parapijos klebonas prel. Dama
zas Mozeris pasakė trumpą žo
dį angliškai ir lietuviškai, pa
sveikindamas kardinolą, vysku
pus, kunigus, organizacijas, 
Čiurlionio ansamblį ir visus su
sirinkusius ir paaiškindamas 
pamaldų tvarką. J is prisimi
nė, kad dar 1926 m. jam, jau
nam altoriaus berniukui, teko 
tarnauti arkiv. J. Matulaičiui 
šventinant Šv. Antano bažny-

Pabaigoje trumpu žodžiu kun.! čią Cicero lietuviams, teko da- j dunaktį atlaikytos iškilmingos 
dr. V. Rimšelis padėkojo pro-|lyvauti beatifikacijos hudinin- j Bernelių Mišios. Jose dalyvavo 

cialų reportažą apie Amerikos; tas Springvale kapinėse. Sulau-
Balsą. Ekrane tarp kitų buvo, kė 71 metų amžiaus. Buvo gi-
matomi A. Petrutis ir J. Blekai 
tis, perduodant pranešimą į 
Lietuvą. 

YENECUEL0J 
— Po dvidešimties metų Ve-

nezuelos lietuviai vėl turėjo ben
dras kūčias. Praeityje daugeliui 
lietuvių, ypač viengungiams ir 
šeimoms be vaikų ir be giminių. 
Kalėdų laikotarpis atnešdavo 
liūdesį. Šiais metais visi tautie
čiai rinkosi šventojo vakaro ra
mybei savon bendruomenės šei-
mon. Ir šį kartą kūčių mintį į-
gyvendino dr. Vytautas Dam-
brava, kurio rezidencijoje buvo 
suruoštos bendros kūčios, o vi-

Jis skelbiamas "Draugo" Gar
bės prenumeratorium. Nuošir
džiai dėkojame. 

X V. Vaičiulis, nuoširdus 
"Draugo" skaitytojas Kanado 

skambino kanklėmis A. Mikuls
kio kūrinį Lietuvos giružė. 

^ " į pakviesdamas visus dalyvauti I Mozeris kvietė visus melstis, 

rų choras padainavo muz. A. j 
Mikulskio stilizuotą Kai aš jo
jau per žalią girelę, J. Gaide
lio Naktis prie Nemuno ir V 

; pamaldose bažnyčioje. 
Ansamblio dirigentas yra Al. 

Mikulskis, orkestro vadovė Ona 
Mikulskienė, choro vadovas Ry-

kad arkiv. Jurgis greičiau būtų 
įskaitytas į palaimintųjų ir 
šventųjų eilę. 

Šv. Mišias laikė vysk. V. Briz-
je, kaip ir daugelis kitų, nusi- -r , , . yr •, » . , tas Babickas, scenos vadovas gys su pagrindiniais celebran-, , . ,__ . . T. .jakuoeno Kad as lojau per ber-1 „ ' . .. . _ _ . f . . % ° , . . , . . . . . , 
skunde netvarkingu pašto pa- - r ^ i •. • *.- «. * u : •. Petras Maželis, tautiniu šokių tais kun. v. Mikolaiciu ir kun. kių _, _ . _ , yną. Tiek chorai, tiek kankh- , . , . , , . . „ _ 
tarnavimu. Rašo įteikęs skun- •„,,. v„„ .,- -~ *— : vadovai Rimas Aukstuons ir Ru 
, . . .. * . v , . ninke buvo pilnos Manjos sa- . . 
dą vietos pašte. Kartu atsiun- Į ta Motiejūnaite. Ansamblio vai 

apie 60 tautiečių. Klovienei ir 
Vaisiūnienei teko valgių organi
zavimo ir paruošimo darbas, o 
jaunimo pirmininkas Aras Ma
žeika vežė šieną, ji klojo ant ilgo 
stalo ir dengė baltomis staltie
sėmis. Ant stalo buvo padėtos 

tė prenumeratos mokestį ir au
ką. Dėkojame. 

X Aukų po 7 dol. atsiuntė: 
L. Spuras, Chicago, 
Ona Stasiulienė, Chicago, 
Kazė Brazas, Oafclawn. 
Visiems dėkojame. 
X Po 5 dol. aukojo: 
K. Grajauskienė, Don Mills. 
Simas Brizgys, Chicago, 
Viktoras Žeronas, Chicago, 
A. Malinauskas, Chicago, 
V. Kamantauskas, Norwood. 
Labai ačiū. 

S. Sapliu, MIC. Taip pat kon- ir br. T. Margis, MIC 
celebravo kunigai: provincio-
las J. Dambrauskas, J. Bacevi 

Iškilmingų šventų Mišių me
tu nuo pat pradžios giedojo I dvbą sudaro: Vladas Plečkaitis, 

X Mykolas Komaras, Chica- p i r m R a i m o i i d a s Butkus. Pau-
go, 111. .aukojo 10 dolerių. La- i i R a Mašiotienė, Danutė Ramo-1 revlčius, P. Cinikas, J. Juozevi-1 fonso Mikulskio sukomponuotas 

čius, prel. V .Balčiūnas, J. Bo-1 Čiurlionio ansamblis, komp. Al

bai acm. Įnienė, Vytautas Sniečkus, Pra-
X Antanas Jucėnas, Center-: nas Mašiotas ir Giedrius Laz-

ville, Mass., prie prenumeratos; dinis. 
mokesčio pridėjo 11 dol. auką. j Koncerto programa buvo lie-
Labai ačiū. Įtuviška, rimta, gerai tinkanti 

X Aukomis po 5 dol. dien- į tokios sukakties paminėjimui. 
raštį parėmė: į Muzikinį įvertinimą duosime vė-

K. Gaputis, Kanadoje, 
Nemira Šumski3, Chicago, 
Povilas Kantas, Chicago, 
X Inž. Karolis Bertulis, Chi-

liau. L. Augštys 
PAMALDOS ARKIV. J. 

MATULAIČIUI PAMINĖTI 
cago, 111.. atsiuntė sveikinimus Į Sekmadienį, sausio 23 d„ 1:30 

X Įdomų ir įvairų koncertą ir auką. Ačiū. Į vai. p. p. Nekalto Prasidėjimo 
rengia LKR šalpos rėmėjų są- * Auka po 4 dol. atsiuntė: į bažnyčia Brighton Parke jau 
junga vasario 6 d̂ , sekmadienį, A. Maciejauskas. V. Gylys; po Į buvo pilnutėlė žmonių, susirin-
3 y. p. p. Marijos aukšt. mok.' 3 dol. — L. Krivickas, B. Bil-1 kusių paminėti Dievo tarno ar-
salėje. Programoje šokėjai, dai- vaisas; po 2 dol. — J. Statke-'kivyskupo Jurgio Matulaičio 
nininkai, kanklininkės, liaudies! vičius, J. Sližys, K. Vadišius, M. į 50 metų mirtie3 sukaktį. Pro-
instrumentų kvintetas. Pelnas i Vaičius. Dėkojame 
skiriamas persekiojamai Bažny
čiai okupuotoje Lietuvoje remti 
ir LKB Kronikų leidimui, (pr.) 

X Buvę M. A. Vysk. M. Va
lančiaus kuopos nariai ir būre
lių globėjai yra nuolankiai pra
šomi pasidalinti turimomis nuo
traukomis ir prisiminimais su 
š. m. kovo 5 d. 25-tus gyvavi
mo metus švenčiančiais kuopos 
nariais; nuotraukas siunčiant 
kuopos vaizdinę apžvalgą ruo
šiančiam Jonui Kupriui, 1806 
So. 49th Ct. Cicero, 111. 60650, 
o prisiminimus ar sveikinimus 
— kuopos laikraštėlio redakto 
rei Vidai Kuprytei, adresas tas 
pat. (pr.) 

Aldona Prapuolenytė, 
globėja 

įcesiją bažnyčioj prie altoriaus 

čius, K. Kuzminskas, J. Mačiu- i ir Eucharistiniam kongrese gie-
lionis. A. Nockūnas, K. Puge-
vičius, V. Rimšelis, I. Urbonas, 
J. Vaškas, J. Velutis ir S. Yla. 
Ceremonijoms vadovavo kuni
gai J. Duoba ir T. Kisputis. 

Pamokslą Mišių metu angliš
kai pasakė kard. J. Cody, iškel
damas arkiv. J. Matulaičio he
roizmą gyvenime, darbuose ir 
kančiose. Priminė, kad jam te
ko sudaryti liudininkų apklausi
nėjimo bylą, kuriai vadovauti 
Chicagoje buvo paskirtas vysk. 
A. Abramowicz, ir apklausinė 
jimų dokumentus perteikti Šv. 
Tėvui. Kardinolas savo gilia-

dotas lietuviškas mišias už ken-
čiačią Lietuvą. Mišias giedo
jo mišrus choras su kanklių 
pritarimu ir net skudučiais. 
Choras giedojo visas įprastines 
mišių dalis: Viešpatie, pasigai
lėk, Garbė Dievui aukštybėse, 
Tikiu, Šventas, Šventas, Garbė, 
kurs ateina Viešpaties vardu, 
Tėve mūsų ir Dievo Avinei}. 

męs Želvos apylinkėse. Buvo 
ramaus būdo, dirbo su lietu
viškomis organizacijomis, para
pijai. Paliko žmoną ir tris sū
nus — Longiną, Rapolą ir Algį. 

— A. a. Antanas Karpis mi
rė Sydnėjuje. Buvo gimęs 1911 
m. Liepojuje. Nepriklausomy
bės metais gyveno ir dirbo Šiau
liuose. Australijoje buvo akty
vus ramovėnas, teatro grupės 
ir lietuvių parapijos narys. Lai
dotuvės buvo iškilmingos, pasa
kyta kalbų. Laidojimo apeigas 
atliko kunigai P . Butkus ir P. 
Martuzas. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

SUDEGĖ MERGAITĖ 

Palikta viena mirtinai apdegė 
2 m. mergaitė Brenda Lee 
Ridgel, gyvenusi 1728 N. Key-
stone, Chicagoje. Policija prie 
jos rado žiebtuvėlį ir mano, kad 
gaisras kilo bežaidžiant tuo 
žiebtuvėliu. 

BUTE 20 GYVULIŲ 

Teresė Gordon, 50 m., gyve
nanti 1400 W. Le Moyne, Chi
cagoje, savo bute laiko 8 šu
nis ir 12 kačių. Ji sakosi my
linti gyvuiius. 

IEŠKO DUKTERS LAVONO 

Barbara Glueckert, 14 m., 
dingo iš moderniosios muzikos 
koncerto Elgine 1976 m. rugp. 
21 d. Jos tėvas Robert Gluec-

Aukojimo metu įr^jpabaigoje k e r t k a r t a i s p r a i e idz ia 50—60 
~,.~,~ ~~~ v a j ieškodamas jos lavono, įsi-buvo sugiedota giesmė už tė

vynę, Marija, Marija, Lietuva 
brangi. Pasibaigus Mišių apei
goms, choras kartu su visa 
bažnyčia sugiedojo Tautos him-

me ir išsamiame pamoksle ne n 3- Giedojimas buvo skirtingas 
tik nurodė arkiv. Jurgio šven- n u 0 įprastinių, iškilmingas, 
tumo žymes, bet kvietė ir lie- įspūdingas ir visiškai naujas. 
tuvius, kuriuos pavadino tikė- Mišių pabaigoje taip pat su; t y t a k a d t e n n a u d o j a m i n a r k o _ 

tikinęs, kad «ji nužudyta. 

AREŠTAVO 38 

Palicija vadinamame Chicago 
Afterk Dark klube areštavo 26 
vyrus, 11 moterų ir savininką, 
iš viso 38 žmones. Buvo nusta-

tikai. 
GAISRAS IR MIRTIS 

Kaimynai įstengė iš degančio 
namo 4228 N. Kennmore, Chi
cagoje, ištraukti gyventoją Pe-

Argentinos lietuvių dainininkė Adriana Jocytė dešinėje), atvykusi su 

jimo gynėjų tauta, maldomis ir procesija buvo išlydėtas kardi 
prašymais prisidėti, kad ta by- n o I a s ir visi dvasiškiai, dalyva-
la greičiau būtų pravesta ir kad v ? koncelebracinėse Mišiose, po 
greičiau visa krikščionija su- t o išlydėtos vėliavos. 
lauktų naujo šventojo, kokio Žmonės skirstėsi gib'ai susi-
reikia moderniems laikams. telkę, su dideliais įspūdžiais, _ _ o -

Lietuviškai pamokslą sakė prisimindami didį Lietuvos sūnų i ter Morse. 53 m., ir labai nu-
vysk. V. Brizgys, kviesdamas arkiv. J. Matulaitį ir išsineš- j etebo radę, kad jis buvo nužu-
vtsu3 melstis, labiau supažin- darni ilgai atmintyje išliksian- į dytas 30-čia peilio dūrių. Po-
dinti jaunimą su arkiv. Matu- čias lietuviškų mišių melodijas, licija tiria, ar gaisro priežastis 
laičio idėjomis, siekimais ir dar- Su dėkingumu prisiminė šių nebuvo padegimas, stengiantis 
bais. daugiau pasitikėti savo iškilmių rengimo komitetą, su- paslėpti žmogžudystę, 
pastov'omis pastangomis bylai darytą daugelio organizacijų ir 
pagreitinti. * j Marijonų vienuolijos. Prel. D. I BRANGS VAISIAI 

Šv. Rašto skaitymus atliko Mozerio, parapijos klebono, bu-j Šalčiai pakenkė Floridos so-
kun. V. Mikolaitis, evangeliją vo suorganizuota gera tvarka, dams ir daržams. Numatoma, 
— kun. S. Saplys. Aukas prie Visi galėjo pasididžiuoti šia tau- kad gali pabrangti apelsinai. 

motma koncertuoti j Jungtines Amerikos Vaiatvbes. Su ja jos' tėvai ir , altoriaus nešė ses. Margarita, tinę ir religine demonstracija. į vynuogės, pamidorai ealotos 
3a-^£inic:i sesutė Nuotr. Rasos Lukofevi&ūtfci A. Snarskienė, dr. P. Kiaislius Ps. Į kriaušės ir kiti vaisiai 


