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Mokytojai milicininkų 
pareigose 

Viduklės milicijos įgaliotinis ir dvi mokytojos gatvėj ir butuose gaude vaikučius ii 
Tede tardymui į vidurinę m kyklą 

16 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

Po liūdnai pagarsėjusios Vėli
nių procesijos į Viduklės kapines 
apylinkės pirmininkas A. Zig
mantas parašė skundą, kad "kle
bonas Alf. Svarinskas rel'gine 
procesija papiktino miestelio ko
munistus ir sutrukdė judėjimą". 
Raseinių valdžia perredagavo šį 
kaltinimą: "papiktino miestelio 
gyventojus ir sutrukdė judėjimą". 
Įdomu butų ž'noti, koks procen
tas Lietuvos komunistų piktina
si religinėmis apeigomis? Po ad-

"Klasiikas pavyzdys — šūur 
va. Kasmet (taip pat ir šįmet) 
pavaduotojas Z. Butkus nurodo, 
koks kunigas galės įmonėms sa
kyti pamokslus, laikyti pamal~ 
das. Pernai paskutini sekmadie
nį procesijoje galėjo eiti tik ke
turi rajono patvirtinti kunigai, 
o Hti privalėjo žiūrėti pro za-
krutijos langą3'. 

mmistracinės komisijos nuobau
dos ir vėl A. Zigmantas ieškojo 
miestelyje liudininkų. Raseinių 
liaudies teisme A. Zigmantas bu
vo liudininku. Taigi, pagal rei
kalą: tai skundėjo, tai liudytojo 
rolėje. Šiuo atveju jam dar pavy
ko rasti vieną fiktyvų liudytoją 
J. Zdanį, dirbantį Miškų ūkyje, 
o teisme pristatytą kaip visuome
nini autoinspektorių. 

Dar pemai rudenį Raseinių 
rajono pirmininkas A. Skeiveris 
savo kabinete, dalyvaujant pava
duotojui Z. Butkui, man gras:-
no: "Mes neapkęsime savo rajo

ne tokio kunigo. Čia klauso visi 
kolūkių pirmininkai". Turėjau 
progos pareikšt1, kad nesu kolū
kio pirmininkas ir manęs nesais
to bedievių 1961 instrukcijos, ku
riomis abu vadovai tuomet mane 
Švietė, bet bažnytinė teisė ir vys
kupo nurodymaL 

Tenka pris'minti, kad prieš ke
letą metų ta pati rajono admi
nistracija suorganizavo Girkal
nio klebono kun. Prospero Bub
nio, liūdnai nuskambėjusį Tėvy
nėje ir visame civilizuotame pa
saulyje, gėdingą teismą už vai
kučių egzaminavimą. 

Rajono vadovai per eilę metų 
įprato administruoti Bažnyčią. Ir 
niekas nedrįsta jiems pasipriešin
ti, nes visi žino, kad kunigo ta
rybiniai įstatymai negina, kad 
teisybės jis niekur neras. 
Klas'škas pavyzdys — Šiluva. 
Kasmet (taip pat ir šįmet) pa
vaduotojas Z. Butkus nurodo, 
koks kunigas galės žmonėms sa
kyti pamokslus, laikyti pamal
das. Pernai paskutinį sekmadie
nį procesijoje galėjo eiti tik ke
turi rajono patvirtinti kunigai, o 
kiti privalėjo žiūrėti pro zakristi
jos langą. 

Šiandien, baig'ant rašyti šį pa
reiškimą, naujas įvykis nustebi
no vidukliškius. Viduklės mili
cijos įgaliotinis ir dvi mokytojos 
(viena :š jų mokyt, Petraitytė) 
gatvėje ir butuose gaudė vaiku
čius ir vedė tardymui į vidurinę 
mokyklą. Dalis spėjo namie užsi
rakinti. Todėl pagavo tik penk :s. 
Tėvai buvo darbe. Todėl vaiku
čiai buvo palikt1 baudėjų vaMai. 
Žmonės pasipiktinę tokiu milici
jos ir mokytojų elgesiu. Įdomu, 
ka'p pažiūrės prokuratūra į to
kias nepilnamečių gaudynes, tar

dymus be tėvų žinios ir vert :mus 
rašyti diktuojamus pareiškimus. 
Viena aišku: tai aiškus fizinis ir 
moralinis vaikų žalojimas. 

Koks baisus paradoksasl Kuo
met paaugl'ai šeštadieniais ir 
sekmadieniais kultūrnamyje kei
kiasi, mušasi, į klebono šulinį 
primėto nuorūkų, akmenų ir rąst
galių, kuomet žmonės naktimir| 
bijo praeiti Viduklės gatvėmis 
tai nėra nei milicijos, nei moky-Į 
tojų. Greitu laiku jie patys iij 
kentės nuo šio jaunimo. Apiej 
tai esu kalbėjęs ir pavaduotojui 
Z. Butkui, ir saugumiečiams. 

Chuliganams laisvė, o geriems! 
vaikams gaudynės ir tardymai.. 

Bet šie liūdni faktai (ne vie 
ninteliai Lietuvoje), yra geriau
sias įrodymas apie "pilną sąžinės 
laisvę" Lietuvoje ir bedievių var
tojamas priemones kovoje su re
ligija — ne moksliniais argumen
tais, bet prievarta ir diskrimina
cija. Bet šios priemonės iššau-| 
kia priešingą efektą. Žmonės, su
žinoję apie baudžiamąją ekspedi
ciją, telefonu ir gyvu žodžiu reiš
kė užuojautą, vaikai meldžiasi 
už savo kleboną. Sustiprėjo pa
rapijiečių religinis aktyvumas ir 
religinė praktika. Šiemet jau kon 
sekravau virš 26,000 komunikan-
tų. 

Anksčiau paminėti įvykiai yra 
grubiausias tarybinės konstituci
jos, Visuotinės Žmogaus Teisiųj 
Deklaracijos ir Helsinkio susita
rimų pažeidimas. Todėl prašau 
Jūsų Ekscelenciją, pareikšti ati
tinkamoms įstaigoms griežčiau
sią protestą dėl kunigo ir tikin 
čiųjų diskriminavimo. 

Kun. A. Svarinskas| 
Viduklės kleboną? 

Viduklė,1977.VIII.9 

Viduklės bažnyčia Prieškarinė nuotrauka 
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( B Br. Kviklio archyvo) 

VIETNAMO -KAMBODliOS KARAS 
DAROSI KARŠTESNIS 

Kambodijos kariuomene atgauna iniciatyvą 

Amerikos pareiškimas 
eurokomunizme 

pakenkė 

Madridas. —- Amerikos blogas 
atsiliepimas apie eurokomuniz
mą ispanų komunistams negalė
jo būti pareikštas blogesniu me
tu kaip dabar, sako "Monitor". 
Santiago Carrillo, ispanų komu
nistų vadas, atsiliepė ir tai pava
dino Amerikos kišimusi į Euro
pos reikalus. "NATO nėra vien 
Europos pusiausvyros instrumen
tas, bet nori būti ir Europos po
litikos instrumentu". Juo labiau 
keista, kad šiuo klausimu Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos nuomo
nės sutampa. 

Panamos Miestas. — Panama 
nesutiks su jokiais kanalo sutar
ties papildymais, sakė derybas 
vedęs Carlos Guevara. Preziden
to Carterio ir Panamos šefo Tor-
rijos paskelbti paaiškinimai pa
gal tarptautinę teisę yra pakan
kami ir jokių kitų nereikią. Jei
gu būtų pridėta naujų aiškinimų, 
Panama turėtų vėl ruošti plebis
citą, o tam šalis nėra pasiruo-
Įįjį 

Ispanų komunistų vadas Santiago 
Carillo, Maskvai sukeliąs galvosū
kį, nes neprisilaiko Kremliaus lini
jos 

Derybos įvyks, 
tik buvo atidėtos 

Jeruzalė. — Egipto-Izraelio de
rybos vis tik įvyks, tik jos prasi
dėjo ne vakar, kaip buvo pla
nuota, o turėtų praridėti šian
dien. T ias žadėjo išskristi ir vals
tybes sekretorius Vance. 

Apie politinių 
kalimų padėtį 

Florencija. — Andrejaus Sa
charovo svainis inžinierius Jef-
rem Jankelevič spaudos konfe
rencijoj kalbėjo apie politinių ka
linių sunkią padėtį jo paties tė
vynėje, Rusijoje. Jankelevič su 
šeima prieš kurį laiką gavo lei
dimą emigruoti. 

Politinio 'persekiojimo priežas
tys dabar, tiesa, yra kiek pasikei
tusios: jei praeityje Sovietų Są
jungoje milijonai žmonių buvo 
persekiojami, suimami ir tremia
mi vien dėl to, kad buvo įtaria
mi neprisilaiką esančios santvar
kos taisyklių ar priklausė kokiai 
nors etninei grupei, tai šiandien 
tūkstančiai žmonių persekiojami 
ir kalinami, kad išdrįsta pasi
naudoti visuotiniai pripažinto
mis žmogaus teisėmis, kad trokš
ta laisvai išreikšti savo mintis, 
arba religinius įsitikinimus. 

'Ši skaudi padėtis susidariusi 
krašte, kuris yra irgi pasirašęs 
Visuotinę žmogaus teisių dekla
raciją ir Helsinkio baigiamąjį ak
tą, tebėra visu greižtumu tęsia
ma ir dabartinėje Rusijoje. Tai 
liudija nuolatiniai mokslo ir kul
tūros žmonių suėmimai ir Hel
sinkio grupių, nariu, areštai". 

Bangkokas. — Viso mėnesio 
Vietnamo - Kambodijos karas 
darosi karštesnis ir pavojinges
nis, rašo "Los Angeles Times". 
Vakarų ekspertų žiniomis, pra
džioje sumušti kambodiečiai at
gauna iniciatyvą. Pasiskirstę į 
nedideles partizanų grupes, pra
dėjo atakuoti, įsiveržė į Vietna
mo teritoriją, užatakavo Ha Tien 
miestą prie Tajo Uankos. 

Vietnamo kariuomenė yra įsi
veržusi į Kambodiją tarp 5 ir 10 
mylių, įsirengė ten bazes ir gavo 
nurodymą iš vadovybės iškyšu
lius praplėsti, sueiti į sąlytį su 
kambodiečiais ir jų pajėgas su
naikinti. 

Kambodijos vadovybė savo ka
riams įsakiusi atakuoti vietna
miečius visur, kur tik galima, bet 
neimti belaisvių, pasidavusius ar 
ne šaudyti. Jų pradėtais kontra
puolimais buvo nustebinti patys 
vietnamiečiai. Prireikė keisti ir 
invazijos planus, iš kai kurių 
"Papūgos snapo' vietų ne tik bu
vo išstumti, bet ir patys pasitrau
kė. 

Aiškių fronto linijų nedaug 
žinoma. Yra vietų, kurios eina 
iš vienų rankų į kitas- Tokiu 
minimas Ba Vet miestas ant 
abiejų valstybių sienos, kur ke
lias Nr. 1 įeina į "Papūgos sna
pą". Keturios Kambodijos divizi
jos, kurias vietnamiečiai buvo su
mušę, vėl atsigavo, nors ir neži
nomas jų stiprumas. 

Kambodiją fronte turi apie 
25,000 vyrų armiją, o Vietnamas 
80,000. Tik Vietnamo armija nė
ra tokio stiprumo, kokia buvo 
1975, užėmus Saigoną, sakė vie
nas Vakarų karo attache. Jiems 
labai trūksta gazolino tankams 

ir, svarbiausia, jie blogai ap
skaičiavo kambodiečių jėgas. Ne 
skaičiuje glūdi galybė. 

Vietnamiečiai negali prisipa
žinti, kad jie negalės įveikti Kam
bodijos. T o negalėtų suvirškinti 
nei Hanojus, nei Maskva. 

Suomiai renka 
prezidentę 

Helsinki. — Sekmadienį ir va
kar suomiai rinko 300 elektorių, 
kurie vasario 15 išrinks šeše
riems metams prezidentą. Nea
bejojama, kad juo bus tas pats 
Urho Kekkone, 77 metų valsty
bininkas. 

Pabrangs daržoves 
Los Angeles. — Califomijoje 

j dvejų metų sausra pasibaigė, tai 
S o v i e t a i a p i e V i e t n a m o j Seras ženklas ūkininkams, bet 

* blogai, kad lietaus iškrenta vie-
— K a m b o d l J O S k a r § į nu meru per daug. Imperial slė

ny, į pietryčius nuo Los Angeles, 
Maskva. — Sovietų žinių agen- vanduo apsėmė daržovių dirvo-

tūra Tass apie Kambodijos ir I n u s> tūkstančiai tonų salotų, ko-
Vietnamo karą savo biuleteny; P ū s ; u i r m o r k u , numatytų siųsti 
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taip praneša Vietnamo Socia
listinės Respublikos Užsienio rei
kalų ministerijos spaudos ir infor
macijos skyrius išleido rinkinį 
faktų ir dokumentų, rodančių, 
kad demokratinė Kambodiją rim
tai pažeidinėja Vietnamo Socia
listinės Respublikos suverenumą 
ir teritorijos vientisumą". 

D a r Tass pacitavo Indijos "pa
žangios visuomenės" laikraščio 
"Patriot" informaciją: "Dviem 
šalim iškilo tam tikros teritori
nės problemos, ir Vietnamas ne
kartą siūlė jas išspręsti vadovau
jantis abipusiška pagarba ir te-j 
ritorijos vientisumu. Dabartiniai ' 
įvykiai, sprendžiant iš visko, su
siję su Pekino provokaciniais 
veiksmais. Pekino vadovybė re
mia Kambodiją'*. 

Kubiečiai, sovietai 
eritrejieciu; nelaisvėje 

Beirutas. — Eritrėjos sukilėliai 
paėmė į nelaisvę su etiopais ir 
kubiečių bei sovietų karių, sakė 
Al Said, eritrėjiečių sukilėlių va
dovybės atstovas. 

Chicagon, pradeda pūti. Tas slė
nis aprūpina daržovėmis beveik 
80 proc. visos Amerikos. Reikia 
laukti kopūstų, salotų ir kitų dar
žovių kainų pakilimo. 

Palestina nebus 
komunistine 

Beirutas. — Abu Iyad, Palesti
nos išlaisvinimo organizacijos Al 
Fatah grupės vado pavaduoto
jas, sako, kad PLO nėra ir ne
bus nei radikalų grupė, nei ko-

jmunistai.Būsimoji Palestinos vals
tybė niekad nepasidarys komu
nistų satelitu. Palestiniečiai nori 
savo nusistatymus išdėstyti Ame
rikos administracijai ir išsklaidy
ti klaidingus aiškinimus. 

Būtų juokinga, 
jei ne tragiška 

Chicaga. — "]ei visas reikalas 
nebūtų mirtinai rimtas, kai ku
rie manevrai dėl SALT derybų 
iššauktų juoką, gal būt histeriš-
ką juoką, bet visvien juoką", ra
šė vakar dienos "Chicago Tribū
ne" vedamajam. Tie komiški bal
sai pasigirdo tragiškose SALT de
rybose, kai buvo ir toks projek
tas: iš sovietų prezidento Leoni
do Brežnevo išgauti raštą, ku
riuo jis iškilmingai pažadėtų sa
vo naujo Backfire bombonešio 
su atomine bomba niekad nepa
naudoti prieš Ameriką. 

Toliau laikraštis sako, kad so
vietai nesilaikė ir nesilaiko jokių 
sutarčių (taikos metu) , pvz. 1975 
Brežnevas pasirašė Helsinky gerb
ti žmogaus teises, bet neįvykdė 
nei turpinėlio pažado, o kas bū
tų atominiam karui prasidėjus, 
kai jie skubėtų greičiau sunaikin
ti Amerikos pasipriešinimą ir at
kirtį? 

Paryžius. — Prezidentas Gis-
card, turėdamas minty Carterio 
administracijos komentarus apie 
eurokomunizmą, pridėjo, kad 
Prancūzija būsimuosiuose rinki
muose neleis niekam kištis į bal
savimų reikalus. 

Humpbrey palaidotas 

St, Paul. — Senatorius Hubert 
H. Humchrey vakar buvo pa
laidotas. Į laidotuves St. Paul at
skrido ir prezidentas Carteris. 

Buvęs viceprezidentas, senatorius 
Hubert H. Humphrey, miręs sausio 
13 d. 

ITALIJA BE VYRIAUSYBES 

Amerikiečių Šarvuočiai, po karo patekę Vietnamui, dar su Amerikos 
ftęnVlaifi vieno parado metu Saigone (dabar tas miestas vadinamas Ho 

1 d Minhj, 

Roma. — Italijos 35-as kabi
netas po II pas. karo vakar re
zignavo. Ministeris primininkas 
Giulio Andreotti prezidentui Gio-
vanni Leone įteikė atsistatydini
mo raštą. Pagal tradiciją Leone 
pradeda pasitarimus su partijų 
vadais ir greičiausiai ketvirtadie
nį paves tam pačiam Andreotti 
sudaryti naują vyriausybę. Spėja
ma, kad kokia nors forma komu
nistai turės balsą vyriausybėje ir 
bus išvengta naujų rinkimų. At
sižvelgiant į sunkią ekonominę 
padėtį ir politinio pobūdžio te
rorizmą, balsavimai šiuo metu 
būtų nepageidaujami. 

Andreotti, krikščionis demo
kratas, vis dar nenori įsileisti ko
munistų. Jo poziciją remia ir 
Amerika. Pasigirdo balsų ne tik 
iš italų kairiojo bloko, bet ir iš 
prancūzų, kad toks Amerikos ki
šimasis į kitos valstybės vidaus 
reikalus ne vietoj. 

Vyriausybės krizė gali būti il
ga. Jeigu kabineto sulipdyti n e 
bus galima, gali prireikti paleisti 

parlamentą ir rinkti naują. Vi
suomenės opinijos tyrinėtojai tei
gia, kad būsimuosiuose rinki
muose nuosaikiosios vidurinės 
partijos pralaimėtų, laimėtų tik 
kraštutinumai — krikščionys de
mokratai ir komunistai. Paskuti
niuose rinkimuose kr. demokra
tai surinko 38.8 proc. balsų, ko
munistai 34.5 o roc 

Šioji paskutinioji vyriausybė iš
silaikė palyginti ilgai — 18 mė
nesių. Vidutiniškai kabinetas ne
išbūna pilnų metų. Tokia susida
rė Italijos tradicija. 

KALENDORIUS 

Sausio 17: Sulpicijus, Leonilė, 
Dovainis, Vilda. 

Sausio 18: Leobardas, Beatri
čė, Darius, Ragnytė. 

Saulė teka 7:15, leidžias 4:46. 

ORAS 

Apsiniaukę, galimas 
apie 20 laigsniij, 

sniegas, 
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KELIAS I SVEIKATA 

NESIRGTO m SVEIKTI P . U S G U M O U G D Y M A S 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D . 

K E L I A S J SVEIKATA. 1601 vVest Garfield Blv<L. C U r a g o , I L 60636 
Telefonas F R 6-6*89 

PIRMIAU ŽMONIŠKUMAS — 
TIK PO TO SVEIKUMAS 

Savo asmenybe netapęs 
žmogus neįstengia priim
ti šių dienų medicinos 
mokslo nurodymų. 

YVUbert S. Aronovv. M. D. 

Kaip svarbu kiekvienam žmo
gui susitvarkyti savo asmenybę 
ir tapti sveikesniu, nurodo Kali
fornijos universiteto darbuotojų 
atlikti tyrimai. Minėto universi
teto ir Veteranų ligoninės (Long 
Beach. Calif.) širdies ligų žino
vas kardiologas W. S. Arono\v su 
savo talkininkais atliko bandy
mus, liečiančius žmogaus apsau
gą nuo Širdies atakos. Tyrimų 

je riebalų (cholesterolio ir tri-
glyceridų), nemetė rūkę. nesu
liesėjo, kraujospūdžio nesumaži
no ir cukraligės neapsigydė. Prie
šingai, jų kraujo riebumas ir 
kraujo spaudimas buvo rastas dar 
didesnis antru kartu juos tiriant 
po 10 — II mėnesių. Taigi, jie 
dar arčiau prisiartino prie širdies 
atakos, nors gydytojai didžiai 
daliai jų aiškino turimą pavojų. 

Taip ir tvirtina Kalifornijos 
universiteto širdies ligų skyriaus 
viršininkas . gyd, Aronovv. kad 
vien žmogaus apšvietimas nesu
mažina žmogui pavojaus susirg
ti širdies ataka. Priešingai, kai 

Visi š ie didžiuliai pastatai Chicagoj priklauso L ie tuv io sodybai. Cia dažnas l ietuvis nori apsigyventi., o g y 
venantieji nenori kitur išeiti Nuotr . M. N a g i o 

duomenys dabar buvo paskelbti! kuriuos menkos asmenybės tiria-
metiniame širdies ligų specialis-i muosius minėtos ligos apšvieti-' 
tų suvaži avime (American Cod- į mas dar toliau atitraukė nuo gy-
diology), Houston mieste. 
Neklauso mediciniškų patarimų 

reiJcia zmo-dymosi. Matom, kad 
guje žmogų išugdyti ;— tik ta
da jis pajėgs sveikai gyventi. 

— taip ir toliau rūko. Kaip jie 
kavą gėrė, persivalgę, girtavo — 
taip jie ir toliau elgiasi. Joks gy
dytojas nepadės menkos asmeny
bės pacientui — pacientas tik 
pats sau gali talkinti, jei jis steng
sis asmenybe tikresniu žmogum 
tapti. 

Asmenybė yra >uma įvairių 
smegenų veiklos pasireiškimų 
išorėj. Tai suma žmogaus turi
mų kūniškų, proto ir 
savitumu. Tuom: kiekvienas mes 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. Tuos 

prez. 
galė-

Buvo tirta jokių nusiskundi- Į 
mų neturintieji 2,524 žmonės. Nei į Išvada. Nieko nepadės nė ge-
praeityje, nei dabartyje tie žmo- i riausi gydytojai, nė sudėtingiau

sios operacijos, nė aukščiausiai iš
sivysčiusi technika gydyme, jei 
nebus žmoguje žmogaus —jei jis 

nės niekuo nesiskundė. Buvo tir
ti jie, ar neturi širdies atakos 
šauklių: per riebaus kraujo cho-

pats žmogus, nei jo gydytojas ne
pajėgia sumažinti paciento turi
mus širdies atakos šauklius. Men
kos asmenybės žmonės kaip rūkė i ne News; Vol. 8, No. 8,1975. 

lesteroiiu bei triglyceridais, pake!- j neturės normalaus charakterio — 
to kraujospūdžio, cukrinės ligos,j tvarkingos asmenybės — išsivys-
didelio nutukimo ir ar jie rūko. j čiusių pakankamai jausmų. O 
Tai šeši didžiausi širdies atakos j mes kaip tik i šiuos svarbiausius 
šaukliai žmogui. Tyrimo duome- '• dalykjus kreipiame mažiausią dė-
nys buvo pateikti pačiam tiria-! mest LTž tai laikas — jau net ge-
majam ir jo gydytojui. ; rokai pavėluotas —ryžtis ir dirb-

Pirmieji ištirti 1,250 žmonių! ti savo asmenybės patobulini-
buvo mokomi, kaip . atsikratyti j mui. Be tinkamos asmenybės nei 
minėtų šešių širdies atakos 
šauklių. Jiems buvo duotos šio 
krašto širdies ligų gydytojų 
draugijos (American Heart As-
sociation) išleistos knygeles, aiš
kinančios, apie minėtus širdies 
atakos šauklius. Kuris žmogus tu
rėjo kurį iŠ minėtų šešių šauk- į 
lį, tąm ir reikiama literatūra bu-į 
vo pateikta. Tie žmonės buvo j 
kviečiami ateit: į keturias paskai
tas vakarais, kuriuose buvo aiš-į 
kinama apie minėtus širdies ata
kos šauklius. 

Visi 2,524 žmonės pirmą kartą 
smvo tirti ir paprašyti ateiti po 
10 ar 11 mėnesių antram patik
rinimui. Jų tarpe buvo tik 1,250 
apdovanotų minėta literatūra ir 
jiems buvo skaitomos keturios 
minėtu reikalu paskaitos. Štai kas 
gavosi. 

Nėra asmenybės —nėra ir 
sveikatos 

Nors ir mokomi buvo paskai
tose ir jiems suteikta buvo reikia
ma literatūra, jų daugelis neatė
jo pakartotinam patikrinimui dėl 
turimų širdies atakos šauklių. 
Iš- pirmą Įtartą tirtų 2,524 ant
ram patikrinimui atėjo tik 1,817 
žmonės; Net daugiau antram pa
tikrinimui atėjo tų žmonių, ku
riems nebuvo suteikta literatūra 
ir nebuvo laikomos minėtos pa
skaitos susipažinimui su širdies 
Atakos šaukliais. Matom, kad 

skiriamės nuo kitų įr kartu pana 
sėjam į kitus. 

Už tai turinčiam sveiką as
menybę yra vienas malonumas 
gyventi žemėje: toks domisi svei
kų gyvenimu, nesivaišina kavu
te, nes žino, kad kava yra nuo
das širdžiai ir kitiems organams. 
Toks žmogus šalina nuodus iš 
savo kūno ir savo aplinkos, pildo 
gydytojo nurodymus — už tai to
kie rečiau serga ir nunokę mirš
ta. Tat, visi ryžkimės ir dirbkime 
savos asmenybės bent per mili
metrą sužmoginimui. Visi pa
mokslautojai eikime nuo tuščia-
bilystės prie gyvenimo pagrindų 
stiprinimo. 

! mitetas negalėjo veikti. 
; atstovus paskyrė tiktai 
I Carteris. Tada komitetas 

PASKAITA APIE BELGRADO I jo pradėti veikti. Pasigendama, 
KONFERENCIJA kad vietinė spauda per mažai 

Į rašo apie Pabaltijo valstybes. 
Sausio 4 d.. Lietuvių kjube\ V o k i e č i ų s p a n d a d a ž niau mini 

buvo dr. K. Bobelio paskaita, g i u o s r e i k a l u s vokiečių dabar-
apie Belgrado konferencija. Klu t i n ė v a l d ž i a o f i c i a l i a i rįaak P a_ 

ausmų |bo pirm. A. Karnrus žinodamas,, ^ ^ i š s i l a i s v i n i m o b l ą . ^ 
•"* i kad čia vasaroja dr. Bobelis, ketų mums tuo reikalu daryti 

pakvietė M padaryti pranešimą < į t a k o g ^ ^ ^ 
apie vykstančią konferenciją. 

Dr. K. Bobelis padėkojo Kar Iki šio laiko išsilaisvinimo ko 
voje mus rėmė kongresmanai ir 

niui už malonų publikai prista-j ^ ^ a t s t o v a i p ^ reikėtų? 

tymą :r papasaKC-ic ? v ^ - I k a d s t i p r i a u r e ^ ų i r vykdomo
ji valdžia. Po JAV atstovo Gold 
bergo kalbos, kurioje jis aštriai 

Pasiska:tyti. Intemal Medi 

džius. Patekti į vykstančios kon 
ferencijos vidų spaudos atsto-
vams neįmanoma Dr. K. Bobe- , k a l t i n Q ^ ^ m M^ft, v a l s 

č *Jt? l " ? ^ ? ^ ^ * ^ okupacijos, pabrėždamas, bę tiktai kaip JAV atstovybes i fead ^ ^ ^ ^ p a 

patarėjas. 
Prižiūrėti Helsinkio konferen 

cijos nutarimams JAV-bėse 
sudarytas komitetas: 6 žmonės 
iš kongreso atstovų, 6 žm iš 
atstovų rūmų ir 3 atstovai iš 

baltijo valstybių okupaciją, ru
sų atstovas Varoncovas patarė 
nuvažiuoti pažiūrėti tos didžiau 
šios "demokratijos". 

Po Helsinkio konferencijos 
buvo būkštavimų, kad Pabalti-

vykdomosios valdžios. Prez For į .Q v a l s t y b i ų ^ vMog^J0t ^ t 
do valdžia nepaskyrė tų trijų at 
stovų, todėl tas priežiūros ko-

Lietuvio sodybos p a i m a m o programą seka ( iš k . ) : Aldona Ankienė. 
Sofija Budrienė. Marija Skodž ienė ir Vincas Kuliešius 

Nuotr. M. Nagio 

HAUOlNGft PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK 

SVEIKESNIS BGSI 

» jaučiasi ir jums dėkoja. Už jūsų 
patarimus ir vaistus — dėkoju. 

— : 

71 METU KOJOMS PAGALBA 

Klausimas. Gerbiamas daktare 
Adomavičiau, aš kreipiuosi i jus. 
prašydama pagalbos mano ko-

žmogaus nusiteikimas (jo asme-IJoms. Esu 71 metų. jaučiuos ne-
nybė) yra svarbiausias veiksnys 
žmogaus sveikatingumo ugdyme. 
Gali apšviesti menko charakterio 
žmogų, silpnos asmenybės tvari
nį, kiek tu nori — jis nepasinau
dos šiandieninio mokslo šviesa 

blogai, bet vargstu su kojomis. 
Kai vaikštau, tai po kiek laiko 
blauzdose atsiranda skausmai, at
rodo blauzdos plis. Turiu susto
ti pailsėti. Einu pas daktarą. Tu-

Atsakymas. Gerai, kad taip svei
kai gyveni, elgiesi ir valgai. Tik, 
kada pildysi gydytojo nurody
mus: apseiti be druskos ir be gy
vulinių riebalų? Vis besistengda
ma jau sulaukei 71, tai ko dar 
lauki: mesk juos visai nuo savo 
valgomojo stalo. Pildyk savo gy
dytojo nurodymus — jis gerai 
tamstos sveikatą prižiūri. Tams
tos nusiskundimai primena skle
rozę kojose — arterijose. Cinkas 
yra geras pagelbininkas tokioje 
ligoje, šalia kitų priemonių, jau 
čia pakartotinai minėtų. Nepa-
sigyrei, gal rūkai: tik metus rūky-

riu aukštą kraujo spaudimą, bet ti bet kokie vaistai imtini, o ne ki-

Geriu vaistus: Serapes, Indocin,(jo patarimus, o ne tik tuos, kurie 
25 mg.. Peritrate, SA 80 mg. Gy- j Tamstai pratinka. Visi turėtume 
venų prie jūros, mėgstu vaikščio- j iš Tamstos pasimokyti, kaip vaikš-
ti pajūriu ir kas dieną pavaikš- čioti ir kaip dviračiu važinėti, bei 
tau 4 mylias. Važinėjo dviračiu. 

savo sveikatos pagerinimui. Toks | j svyruoja tarp 180)90— 145)75. taip. Reikia pildyti visus gydyto-
nesijaučia sergąs, nors ir turi šir
dies atakos šauklį --jis ir nesirū
pina ateitimi. Tik, kai širdies 
giltinė su dalgiu jam apie širdį 
pasišvaisto — jis skuba, greito
sios pagalbos talkinamas, ligoni
nėn gydytis. Visi žinom, kad to
kia elgsena nėra protingo žmo
gaus darbas. Bet taip būna gyve
nime, neretai ir mūsiškių tarpe. 
Apsisaugojimas nuo ligos yra tik
ras nuo tos gydymasis. 

kai nėra vėjo. Esu 5 pėdų, sveriu 
152 svarus. Stengiuos mažinti drus 
ką ir gyvulinius riebalus. Valgau 
daug vaisių ir daržovių. 

Prašyčiau, daktare, man pagel
bėti ir atsiųsti vaistų bei pata
rimų. Gal man pagelbėtų cinko 
sulfatas? Viena mano pažįstama 
su tokia liga buvo pas jus ir jūs jai 

Minėtai tirtieji — ir apšviesti 
mediciniška literatūra nė nesi-
ri&ptno prasaTfmi Širdies atakos 
Šauklius: jie nesumažino krauju- pstrelbėfote. dab*r vfsai gerai prieš 16 metų turėjau lengvą 

daržovėmis ir vaisiais misti. Tams
tos prašyti vaistai pasiųsti. 

GERIAUSIAS GYDYMASIS — 
UŽBPGIMAS LIGAI U2 AKIU 

Klausimos. Gerbiamas daktare, 
nesenai pradėjau "Draugą" skai
tyti ir patiko man jūsų "Kelias į 
sveikatą''. Būtų malonu nors per 
laišką jus pažinti. Aš nevartoju 
vaisrę, išskyrus vitaminą C. Jau 

galvos svaigulį. Praeitą metą jis 
pasikartojo. Prieš keletą dienų 
vėl pajutau svaigulį. Jaučiu gal
voj silpnumą. Daktaras davė vais
tų "Vertigo". Kraujo spaudimas 
130)80. Svoris 159. Neturiu karš
čio. Daktaras sakė gal širdies rit
mas neaiškus, bet aš nieko ne
jaučiu, tik šlapimą turiu dažnai 
tuštinti. Kai kada neiškenčiu nu
sipirkti iš Health Store Lecithin, 
kaip aguonos grūdai — būk tai 
dėl širdies gerai. Mielių milte
liai tai nepatinka — burnoj ve
liasi lyg klijai Esu 80 metų. Pa
tarkite man, kaip tvarkytis su svai
guliu. Dėkoju ir viso labo. 

Atsakymas. Laikykis savo gydy
tojo nurodymų. Gali dėl širdies 
ritmo sutrikimo gautis svaigulys. 
Tokiu atveju gydytojai prirašo 
Inderal vaisto tabletes. Kovok su 
skleroze, imdamas Cerebro—ni-
cin kapsules, iki kas aštuonias 
VaL vieną. Išpilti gali raudonu
mas pusvalandžiui — neišsigąsk. 
Dar cinko kapsulės praverčia su 
skleroze kovojant Po vieną, tris 
kartus per dieną, pavalgius per 
kokius du mėnesius, po to vienam 
mėnesiui pertrauka. Vaisiais ir 
daržovėmis mišk, pridėdamas viš
tienos bei kiaušinio baltymų — 
virtų, ar ant alyvos pakeptų. 
Venk gyvulinių riebalų ir choles
terolio: dešrų, riebių, sūrių, rau
donos mėsos, gyvulinių riebalų, 
iškaitant sviestą. Reiktų pasitik
rinti kraujas dėl triglyceridų, 
cholesterolio, uric acid. cukraus 
ir, taip vadinamų HDL (high 
density lipoprotein). Tada gydy
tojas patars turėdamas duomenis. 
Bet tamstai geriausiai bus atsi
gulti ligoninėn prostatos operaci
jai. Tada viskas bus ištirta. O gul
tis vis vien turėsi, nes jau dabar 
dažnai šlapiniesi. Nelauk, gali 
prisieiti staiga gultis operacijai 
prostatos, kai staiga sustos šlapu
mas. Už tai dabar palengva būsit 
parengtas prostatos operacijai — 
tada ir galvai bus geriau, nes da
bar susilaiko šlapumas ir krauju-
je šlapalai. Jie didina galvos suki
mąsi. Nesirūpink, esi gero gydy
tojo priežiūroje — tik klausyk jo 
patarimų, ir maždaug riktuokis, 
ksrp čia tamstai priminta. Sėk
mės, brangus ir garbingas lietuvi! 

dabar atrodo, kad nėra ko bijo
ti. Buvo kalbama, kad Lietuvos 
konsulams išmirus, nebus pa
skirti kiti į jų vietas, bet Los 
Angeles paskirtas generaliniu 
konsulu inž. V. Čekanauskas. 

L. Naikus 

Of. fenas 6 . BYLA-BYLAITIS 
GALVOS K STUBURO U G O S 

2858 W e s t 63rd S tree t 
Ctaicaco. DL 6 0 8 2 9 

TeL — 476-3409 
v«landos pagal • suartiną 

imiiiiiimmiimiuiiiiiiiiiiiimiiimiiitii! 
A d v o k a t a i 

C H A R L E S P. K A L 
t A S S O C I A T E S 

Ofs. M . 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd St.. Chicago, m. 

Darbo vaL nuo 9 iki 5 v a i vak. 
Trečiadieniais uždaryta 

M a a s atdara puse dieaoa 
H M duodame {vairius teishntai 

ostartmos 

iiiiiiftiiiHiHiHiitwiimiimiiiHininintn 
tiiiiiiiiiniimiminaw—naiMiiiHiMin 

Patai dovana — net kuria 
proga! 

Popular Ltthuanian 
Recipes 

v o 
Juozapina Oaušvardlene 

P A T I K S L I N T A IR P A G R A Ž I N T / 
LAIDA 

ftiom dienom Draugo s p a u s t u v 
Išleido sept intą laidą i ioa puplia 
rioa virimo knygos . J, Daužvardie 
ne vėl patikslino Ir pagraž ino ii» 
laida naujais paruostmaia 

Tai geriausia dovana oaujon 
žmonom ar marčiom. D a u g e l i s ap 
dovanoja kitataučius aupažindin 
darni juoa s u l ietuvišku mai s tu b 
virimu, fti k n y g a y r a sukė lus i la 
bal daug pasisekimo l ie tuvių ir ai 
tataučhj darbo vietoaa Ir orajaa in 
cijoae 

Knyga yra labai gra l ia i {rttta i' 
• u spalvotomia i l ius trad totnia L* 
bai patogi vartoj imui 

Ula ieakyldte pastų 

D R A U G A S , K a y g a 
4545 Weat 6Srd Stresą 
O a k a g o . nilaoto 

Kaina $4.00. Pridėkite 3 0 centu* 
paš to Išlaidoms niinoia g y v e n t o 
Jai pridekite 30 centu mokas/tarnu 

įiMtMMiiiiiiiiinfiiiiMiiniifiiimMiHiiiiiM 
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jaetams 
Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kitur JAV 31.00 
Kanadoje 33.00 
Užsienyje . ' . . . . 34.00 
Savaitinis 25.00 

na is ani 
6 mėn. $19.00 

18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

CSMJ 

3 men. 
$15.06 

13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas. 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 100 . 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra
šymą. 

Telef. — P R 8-3229 

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

GKRKT.flS LIGOS 
2 8 5 8 W e s t 63rd S t r e e t 

Valandos paga l sus i tar imą 

DR. K. G. BALU KAS 
aaassaaąji tr moterų u«aa 
GlnesaoioKtae Chlranrlja 

6449 S o . Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bui ld ing) TeL L U 5-4J446 
• « oeMKlUepla, aftJUBtMiiU 874-aOS4 
Pritina ligoniu* p&gral n u i t u i m t 

DR. VL BLAŽYS 
P L A U Č I Ų I R V I D A U S LIGOS 

Maj^oett* Medical Oenter 
S1SS So. Kedzie Arenae 
plrmad.. antrad. Ir kctvlrtaa VaL 
6 Iki 7:S0 vai rakaro. 

•estad. mio 1 IU 1 vai. 
Pagal aualtartina. 

OflKO telef. WA 5-3670 
teL WAIbrook &-404a 

TeL of i so H E 4-5849; rez. 388-2233 

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

2434 W e s t T l s t S t r e e t 
VAI*: pirm., antr., ketv. Ir peakt 
1 :00-5:00 ral. popiet, tr«£ Ir *e*t 
tik anai tara . 

Dr. Ant. Rudoko kibliu f | pereurf 

DR. EDMUND L CIARA 
C * T O M E T R I S T A S 

1709 W e s t 51at S tree t 
T a t — G B 0-2400 

VaL: pagal aosltarbna: ptrmaa. Ir 
katv. 1-4 ir 7-9: antrad. Ir peakt. 
10-4: ftefttad. 10-f ral. 

TeL ofise Ir boto: OLympie 2-4L59 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
1443 So. 50th A ve., Cicero 

Kaadten 1-i vai. Ir 6-8 vaL Tas. 
«akyraa trečiadieniu? 

SeMadienlala I I Ori * ra i popiet 

Tel. REBance 5-I81I 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
įLietuvis gyd>tojas) : 

3925 W e s t 5»t S tree t 
VaL: plrmad., antraa.. Kviv\rntA. n> 
penktad. nuc 1J-4 vai. popi»t Ir B-t 
vai vak Tiei" ir *̂ ftta<i <i?<taryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G E 
KrmKir/ I R V A I K I , i . tuna 

8PKCIAIJST* 
aiEDICAL Bl ILUtNG 

71M South WeMen Avcame. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryta 

iki 1 vai. popiet 

Ofs. teL R E 7-1168; rez. 239-2919 

Ofs. H E 4-1818; rez . P R 8-9801 

BR. L MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR C H I R U R G A S 

Specialybė v idaus ligoa 
2454 Weet 7 1 s t Street 

(71-o*- ir Campbell Ave. kanapai, 
VaL: plrmad.. antrad., ketvlrad. a> 
penktad. 8 iki 7 v. p. p. Tik 

O P T I O A L S T U D I O 
VIOl.FTA RAROSAirt 

7051 So. Wasbtcna« — TVL 77S-«7aa 
Pritaikomi akiniai pagal ardytoja 

receptus. 
Dideli, akiniu rėmų pasirinkimas 

VaL: pirm., antr.. pankt 1»-»:S0 
Ketv. 1-8 v. vak. seit . 10-4 v. p. a> 

Trečiadieniais uMaryta. 

Ofis. teL 735-4477; Rez . 246-2839 

DR. L DECKYS 
G Y D Y T O J A LR C H I R U R G £ 

Bpectsljng — Vervu kr 
E a m d a b Osjoa 

C R A W F O R D MERICAL. BLDG. 
6 4 4 9 So . Pulaski R o a d 

valandos pagal *usrtartina. 

teL — GI 8 4 8 7 3 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
A K U Š E R I J A LR M O T E R Ų LIGOS 

GINEKOLOGINC CHIRURGIJA 
8131 S o . Kedasa Ave. W A 5-2670 

BR. A. B. 6LEVECKAS 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 

T**. — B E S-589S 
Spec ia lybė Akių Hgoa 

3967 W e s t lOSrd S t r e e t 
Va landos paga l suattaiiraą 

Ofisą teL — P R 8-2220 

BR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
__ J O K A A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

trmad., antrad., ketvlrtad. Ir pankt 
•oo I I iki 2 vaL Ir nuo i Iki * vai. 

nuo 1 iki 4 v*L 

Teief. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
SKITJ LIGOS — C H m r R G U * 

Ofisai: 
111 Ko. WABAKR AVaV 

aaoe NO. CENTRAIJ AYB. 
Valandos pagal 

BR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 
a akla. Pritaiko aksasaa ar 

"Oomart lenses" 
2618 W. lUt S t — TeL 737-5148 
VaL pagal scaifertina. Uždaryta 

Ofs . P O 7-6000 Rez. G A 3-7278 

BR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 

8 8 4 4 W e s t 6Srd S t r e e t 
Valandos pagal susi tarimą 

BR. LEONAS SEIBBTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
3096 W. SSrd Straat 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
tr ketv nuo 5-7 vakarą 

Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-5545 
BR. L J. SIMONAITIS 

GYD T T O J A 8 
Adnass 4255 W. 6Srd Street 

Ofkn tesel. R E S-441S 
BcaSdeacIjoa tassL OR s - a t t t 

Ofiso vaL: plrmad. tr ketvirtsA 
ano 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet 

BR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5 2 1 4 N o . Western A v e n u e 
1002 N o . Wes tern A v e n u e 
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Žmogaus teisių deklaracija 

KOMUNISTINĖS GRĖSMES AKIVAIZDOJE 
Pereitų metų gruodžio 9 d. 

Belgrado konferencijoj JAV am
basadorius Arthur Goldbergas 
pasakė kalbą Jungtinių Tautų pa
skelbtos Žmogaus teisių deklara
cijos 29-nerių metų sukakties pro
ga. Šiai deklaracijai žengiant į 
trisdešimtuosius metus, Goldber
gas iškėlė viešai iš naujo jos 
reikšmę ir vykdymo reikalą. Jis 
priminė, kad "neatimama jos 
vertė ir žmonijos lygios ir nepasi
savinamos teisės glūdi pasaulio 
grindime laisve, teisingumu ir 
taika". Ir tai neturi būti tik "iš
kalbingas paminėjimas", bet do
kumentas, kuris turi veikti pilie
čių ir paskirų asmenų gerovei. 
Jis priminė taip pat, kad žmo
gaus teisių deklaracijos tikslas 
buvo ir (tebėra "draugiški santy-
kai tarp tautų". 

Šios deklaracijos sukaktis bu
vo proga kelti žmogaus teisių 
klausimą, kuris buvo jau kelis 
kartus iškeltas JAV prezidento 
Carterio, pakartotas įvairių vy
riausybės pareigūnų, bet vėliau 
pritildytas, kad nesutrukdytų po
litiniams ir ekonominiams ėji
mams Belgrado konferencijoje. 
Ir jei čia ne visiškai karto
jasi Helsinkio akto ironija, tai 
vis dėlto laisvųjų atstovų ir ko
munistinio bloko susikirtimas ir 
savotiškas "baigminio akto" aiš
kinimas žmogaus teisių deklara
cijai, net trisdešimtuosius metus 
pradedančiai, nesudaro didelių 
nuopelnų, kuriais galėtų pasi
girti bet kuris ją pasirašęs kraš
tas. Juo labiau to negali parodyti 
komunistiniai kraštai, kur žmo
gaus teisės uzurpuotos partijos ir 
valstybės, kur paskiras žmogus 
padarytas vergu ir laisvė tėra tik 
tolima svajonė. 

Iškėlimas šios deklaracijos 
reikšmės — tai lyg naujas paju
dinimas žmogaus teisių klausimo, 
baigiamo užmiršti konferencijoje 
lf net viešojoje informacijoje. 
Bet tai yra klausimas, kurio įvyk
dymas stiprina civilizuotą pasau
lį, skatina tautas ieškoti laisvės 
net didelėmis aukomis, kaip disi
dentiniu judėjimu už geležinės 
uždangos, plečia jos svarstymus 
laisvajam pasauly, kad jis pajus
tų grėsmę ir savo laisvei. 

Goldbergo priminimas apie 
paskirų žmonių ir sambūrių, są
žinės ir religinių įsitikinimų lais
vę, kuri yra numatyta Žmogaus 
teisių deklaracijoje ir baigminia
me Helsinkio akte, yra naudingas 
žmogaus teisių priminimas daly
vaujančioms gausioms 35 valsty
bių delegacijoms. Tačiau kalbos 
ir pačios sukakties praleidimas 
spaudoje, ypač Amerikos, yra ne
dovanotinas. Tai paminėjo ir sa
vo komentarais palydėjo tik vadi
nama dešinioji ir liberalinė Eu
ropos spauda, net pabrėžtinai 
•tardama apie Amerikoje vykdo
mą tylos sąmokslą. Gal dėl to, ra
šo šveicarų "Die Tat", kad Ame
rikoje šių problemų yra mažai, 
gal kad amerikiečiai nejaučia ko
munizmo tiesioginės grėsmės, bet 
greičiau, kad amerikiečiai nesi
domi pasaulio reikalais, o tik savo 
ekonominiu gyvenimu. 

Buvusio valstybės sekretoriaus 
H. Kissingerio pokalbis pereitą 
savaitę su spauda televizijoje šiek 
tiek daugiau suteikė šviesos ir 
žmogaus teisių bei komunizmo 
grėsmės toms teisėms ir laisvėms 
požiūriu. Kissingeris aiškiai pa
reiškė, kad komunizmo grėsmė 
Europai ir Azijai yra didelė, di
desnė, negu daugelis šiame kraš
te įžvelgia. Nepaisant, kokia for
ma komunizmas reiškiasi vieša
jame gyvenime, — rusiškam, ki

niškam, vietnamiškam ar euro-
komunistiniam, — jis yra didelė 
grėsmė žmogui ir žmonijai, ne
išskiriant net laisvųjų kraštų. 
Kaip pavyzdį jis nurodė Italijos 
komunizmo sukeltas riaušes ir 
valdžios krizę. Priminė prancū
zų komunistų pastangas savo glė
bin paimti socialistus ir kitus li
beraliuosius, kurie mėgina įsi
brauti į valdžios aparatą, kurį vė
liau galėtų lengvai perimti į sa
vo partijos nagus. 

Nors nei Belgrade, nei įvai
riuose pareiškimuose teisiogiai 
neiškyla pavergtųjų tautų išlais
vinimo ir laisvo apsisprendimo, 
o tik žmogaus teisių klausimai, 
nors ir komunistinės grėsmės pri
minime pavergtieji neminimi, 
bet aiškiai nurodomos tikrosios 
komunistinės vergijos apraiškos. 
Pavergtųjų kova už savo laisvę ir 
disidentinis judėjimas laikomas 
vidaus gyvenimo reikalu, bet vis 
tik toje grėsmėje jis iškyla kaip 
savitas akstinas susimąstyti ir 
apie naują politikos kryptį. 

* 
Minėdami komunizmo grės

mę, — Kissingeris aiškiai, Gold
bergas tik diplomatiškai, — abu 
kalbėtojai prisimena priespaudą 
įvairiuose kraštuose. Ta prie
spauda ir smurtas veikia neigia
mai ne tik komunistų valdomų 
kraštų žmones, padarytus prie
vartos įrankiais, bet veikia ir ki
tus kraštus, savo propaganda kel
damas nepasitikėjimą visuome
nine tvarka, nepasitenkinimą 
valdžia, žiaurias kovos priemo
nes ir sunkiai suvaldomą teroriz
mą. Terorizmas yra apėmęs di
džiąją laisvojo pasaulio dalį. 

Kissingeris net priminė, kad, 
jeigu ir ne visą terorizmą orga
nizuoja Sovietų Sąjunga, tai vi
sas teroristines organizacijas re
mia finansiškai, ginklais, apmo
kymu, globojimu, ir skatinimu. 
Nieko bendro neturi japonų tero
ristai, kurie yra išimtinai komu
nistai, su Artimųjų Rytų arabų, 
siekiančių Palestinos išlaisvini
mo, teroristais, bet jie veikia 
jungtinėmis pastangomis ir tais 
pačiais ginklais. Nieko bendro 
neturi nė vokiečių teroristai su 
arabais ar Pietų Amerikos te
roristais, bet taip pat matoma, 
kad tarp jų yra toks glaudus ry
šys, kokį gali sudaryti tik viena 
ranka — komunizmas iš Krem
liaus ar Pekino. 

Terorizmą Kissingeris pavadi
no viena didžiųjų priemonių ko
munistinio įsivyravimo laisvuose 
kraštuose, pirmiausia laisvojoje 
Europoje ir Azijoje. Komunis
tams paėmus valdžią, teroristai 
bus nereikalingi ir bus greitai 
sunaikinti, kaip nenaudingas e-
lementas "komunizmo statybai". 

Šiuo metu prieš terorizmą vi
sais jo pavidalais turi kovoti lais
voji žmonijos dalis. Negalima dė
tis su viena teroristus remiančia 
komunistų grupe prieš kitą, nes 
yra didžiulė klaida, kad "mano 
priešo priešas yra mano drau
gas". Laikinai gal taip, bet tik 
tol, kol bus reikalinga bet kuriai 
komunizmo formai. Terorizmas 
laisvuose kraštuose turi būti at
mestas, kaip tam tikra komuniz
mo grėsmė laisvei, asmens vertei, 
tautų ateičiai ir žmogaus 
teisėms. Bet koks buvusių ar da
barties teroristų rėmimas yra rė
mimas komunizmo, kuris tik ieš
ko priemonių, kad laisvuose kraš
tuose vieni su kitais kovotų, vieni 
kitus niekintų, gindami net kri
minalistų nusikaltimus. Jais ko
munizmo veržia skinasi kelius į 
pasaulio užvaldymą. 

PJ_. 

Ok. Lietuvos valstybinis biudžetas 
Finansiniai pramones įmonių neg alavimai kelk dideli tosirnpimmą 

RASTA VERTINGŲ MENO 
ŠEDEVRŲ 

Gražiame Tamgalos tarpekly
je į šiaurės vakarus nuo Alma 
Atos uolose archeologų rasta 
per 5000 graviūrą. 

Tarp tų 3—4 tūkstančių me
tų senumo meno šedevrų yra 
kompozicijų, vaizduojančių sau
lės kultą, dviračius kovos veži
mus. "Galerijoje" ištisas rinki
nys iškastini; gyvūnu, atvaizdi). 

Skitų periodo graviūros raižy
tos skitų - sibiriečių stiliumi ir 
primena to periodo daiktus, lai
komu? Ermitažo aukso kamba
ryje. 

Žodis "tamga" reiškia genties 
arba giminės ženklą. Archeolo
gai teigia kad tarpkelyje nuo 
seniausių laikų buvo vietinių 
genčių šventovė, kur žmonės 
rinkdavosi tikybinėms apeigoms. 

įm 

Valstybinis biudžetas yra glau
džiai susijęs su įmonių veikla, t. 
y. su valstybinio plano vykdymu. 
Ok. Lietuvos 1977 m. valstybi
nis biudžetas pergyveno sunkme
tį dėl įmonių netesėjimo. Štai ke
li pavyzdžiai. 

1977 m. per pirmus 11 mėne
sių net 34 įmonės, t. y. daugiau 
kaip 17 proc valstybinių pra
monės įmonių, neįvykdė pelno 
planų siekiančių 6 mil. rub. Pel
no planų neįvykdė kas trečia 
Statybinių medžiagų ministeri
jos ir kas penkta įmonė Vietinės 
pramonės ministerijoje. 

Daugelis pramonės įmonių ne
ūkiškai tvarkosi. Kai kurios įmo
nės vis dar gamina niekalus (bro
ką) ir dėl šios priežasties turėjo 
6 mil. rub. nuostolių. Lengvosios 
pramonės ministerijos įmonės, 
tenkinančios gyventojų poreikius, 
dėl niekalų nuostolis siekė 3 mil. 
rublių. 

Pramonės įmonės gaminančios 
kiek geresnes prekes, pakėlė pre
kių kainas. 1977 m. per 10 mėn. 
net 39 įmonės pakėlė prekių kai
ną 5 mil. rub. Kainos pakėlimas 
atpkarpo gyventojų pirkimo ga-
lią. 

Nėra ko kalbėti apie geresnės 
kokybės prekes, kai lengvosios 
pramonės įmonės per 1977 m. pir
mus devynis mėn. sumokėjo virš 
1 mil. rub. pabaudą už niekalų 
tiekimą ir 700,000 rub. pabauda 
teko avalynės gamykloms. Į rin
ką patenka net duona, mėsa, pie
nas ir kiti maisto gaminiai, ne
tinką nustatytoms sąlygoms. 

Biudžeto pajamos 1978 m. 
Biudžeto pajamos ir išlaidos 

siekia 2,226,400,000 rub. 1978 m. 
numatytos biudžeto pajamos be
veik 43 mil. rub. mažesnės už bu
vusias 1976 m. 

Apyvartos mokestis yra svar
biausias pajamų šaltinis, liečiąs 
gamybinę ir prekybinę prekių 
apyvartą. Jis siekia 1,2 bil. rub., 
taigi 54 proc biudžeto pajamų, 
šaltinis yra pelno mokestis, sie-

GEDIMINAS GALVA 

kiąs 378 mil. rub. Šios su
mos 478 proc. paliekama įmo
nėms. Valstybei teks 465 mil. 
rub., taigi sudarys 21 proc. biu
džeto pajamų. 

Gyventojų pajamų moKestis 
sieks 278 mil. rub., taigi 12,5 proc 
biudžeto pajamų. Biudžeto paja
mų likutis sudurstomas iš kitų 
šaltinių. 

Išlaidos ūkio reikalams 

Biudžeto didžioji dalis, ty.1,39 
bil. rub., skiriamas ūkiui skatin
ti ir įmonių nuostoliui padengti. 
Be šios sumos pačios įmonės pa
sirūpins 941 mil. rub. ūkinei veik
lai. Bendroji suma ūkiui skatinti 
gali siekti 2,331 bil. rub. Švietimo, 
kultūros ir socialiniams reikalams 
numatoma išleisti 771 mil. rub. 

Biudžeto aptartis rodo, kad 
komunistinė santvarka remiasi 
valstybiniu kapitalizmu, kai vals 
tybinės įmonės skatinamos dary
ti didesnę apyvartą ir pelno siek
ti. Pelnas susidaro mažinant iš
laidas, apkarpant darbininkų at
lyginimą bei keliant kainas. Dar
bo atlyginimą ir prekių kainas 
nustato valstybė. Komunistų par
tija, nieko bendro neturinti su 
komunizmu, rikiuoja valstybės 
ūkį. 

Išlaidos pramonei 
Pramonei finansuoti iš valsty

binio biudžeto ir kitų šaltinių 
imtinai paskola numatyta 438,5 
mil. rub. Šiuo metu rūpinamasi 
ne naujas įmones statyti, bet 
esančias plėsti. Pramonės veiklos 
skatinimas yra netolygus ir nevi-
sur sėkmingas. Dėl daugelio prie
žasčių, liečiančių. sovietinės 
santvarkos negalavimus, mėsos, 
pieno perdirbimo, vietinės pramo
nės ir statybinių medžiagų įmo
nių pelnas mažėja, taigi iš įdėto 
kapitalo vis mažiau gauna paja
mų. 

I žemės ūkį numatoma įdėti 
682 mil. rub. Iš biudžeto bus 

Klaipėdos krašto sukilėliai 1923 m. sausio 16 d. 
Iš Br. Kviklio archyvo 

skirta 320 mil. rub., o 362 mil. 
rub. iš ūkių pajamų ir bankų 
paskolų. Valstybė rūpinasi ypač 
tiesioginiu žemės ūkio gamybos 
skatinimu. Žemės sausinimui, miš
ko tvarkai ir veterinarijos reika
lams skiriama 67 mil. rub. 

Apie 60 proc. drėgnų žemių 
jau nusausinta. Žemės gerinimas 
tebetęsiamas. 1978 m. numatyta 
atlikti uždarą sausinimą 120,000 
ha plote. Nemaža našta gula biu
džetą iš vienkiemių perkeliant 
gyventojus į gyvenvietes ir tebe-
statant gyvenamuosius namus 
kultūros reikalams ir ūkinius pa
status. 

Statybos 
1978 m. statybos reikalams ir 

svarbesniems kapitalo įdėjimams 
skiria 800 mil. rub. Šiam reikalui 
iš biudžeto skiriama 434 mil. rub. 
Statybose pasigendama tinkamo 
planavimo projektuoti, darbus 
vykdyti ir savo metu juos baigti. 
Daugelis statybos darbų neįvyk
domi skirtu metu. 

Statybose dėl blogo darbų or
ganizavimo ilgokai prastovi dar
bininkai ir statyboms tarnaujan
čios mašinos. Dėl statybos lėšų 
švaistymo, darbo jėgos netauso-
jimo ir statybinių medžiagų ne-
taupymo gerokai pabranginama 
pastatų savikaina. 

Visuose Sovietuose 1978 m. te
bus tik baigiami uždelsti staty
bos darbai. Net gamybinių pa
statų naujai statybai žymiai su
mažintos lėšos. 

Kiti reikalai 
Apskritai, Maskvos ranka 1977 

m. nebuvo duosni ok. Lietuvai. 
Mažai ką padidės mažmeninės 
prekybos apyvarta, menkai page
rės socialinis aprūpinimas ar bui
tinis patarnavimas. Kolūkiečiams 
teišmokęs 83 mil. rub. pensijoms 
ir pašalpoms. Daugelis kolūkie
čių gauna tik varganas pensijas, 
iš jų negali net išsimaitinti. 

Švietimo reikalams numatyta 
skfcji 428,5 mil. rub. Net Vilniaus 
valstybinis universitetas dejuoja 
dėl menko medžiaginio aprūpini
mo. Ką jau bekalbėti apie kitas 
mokyklas, nors moksleivių skai
čius bendrojo lavinimo dienos 
grupėse numatyta 11,8 proc. pa
didinti. 

Maskva rūpinasi gamybine sri-
timi,ypač žemės ūkiu,nes ji siekia 
kuo mažiau svetur grūdų pirkti, 
daugiau gyvulių, ūkio gaminių 
gauti. Žinoma, jai mažai terūpi 
ok. Lietuvos gyventojų gerovė. 

Štai miestams ir rajonams skir
ta 522,5 mil. rub. Atrodo nemaža 
suma. O miestai neturi net gat
vėms valyti mašinų. Deputatas 
V. Sakalauskas taip aimanavo 

ĮDOMI ENCIKLOPEDIJA 
Bet ne žodžio nesako apie įos rėmėjus 

V. K. BANEUS 
Šiais laikais bibliotekose, kny-| rė labai didelį šuolį ir kai kurių 

gynuose randame įvairiausiomis 
kalbomis išle'stas enciklopedijas. 
Enciklopedijos apima bene visas 
žmonijai žinomas mokslo, meno, 
folosofijos bei religijos sritis. Taip 
pat yra enciklopedijų, kurios ba
zuojasi t'k vienu specifiniu klau
simu ar dalyku, kaip pav. žukla-
vimo ar medžioklės, šautuvų en
ciklopedijos. Enciklopedijų tiks
las yra sutelkti kuo daugiau ži
nių, faktų apie įvykusį didžios 
reikšmės įvykį, svarbų dalyką, 
klausimą ar asmenį. Tačiau bent 

j man :ki šiol nebuvo tekę surasti 
enciklopedijos, kuri sutelktų dau
gumą klausimų, problemų, pa
slapčių ir faktų, kurie moksliš-1 ? a l i a u mokslininkai nėra vi<min 

kraštų civilizacija pasiekė stebė
tinai aukštą laipsnį. 

Nežiūrint tų visų atsiekimų, 
mokslininkai minėtoje enciklope
dijoje pastebi, kad tik labai maža 
dalelė gamtos paslapčių yra pa
vykę moksliškai išaiškinti ir ga
lutinai atskleisti. Mūsų techno
logijos išrastos raketos, net pats 
žmogus, aplankė mėnulį, skrieja 
į kitas planetas. Tačiau enciklo
pedija pažymi, kad iki šiol moks
liškai nėra nustatyta ir tvirtai 
įrodyta, ar mūsų žemę supanti 
saulės sistema 'r toliau einanti vi
satos erdvė vra tikrai beribė, o 
gal turi kokius ribotumus? Pa

kai dar iki šiol neištyrinėti ir 
žmogaus proto neišspręsti. Ma
žam būreliui moksirninkų kilo 
mintis mėginti surinkti kiek ga
lint platesnę medžiagą apie iki 
šiol žmogaus protu neišrištus 
reiškinius, klausimus bei dalykus. 

Tokią keistą, bet kartu įdo
mią encyklopediją išleidžia Per-
gamon Press leidykla pavadini
mu 

"The encyclopedia a of 
ignorance" 

Būrelis iniciatorių mokslinin
kų subūrė 60 įvairių sričių 
mokslininkų, kurie paruo
šė savo straipsnius tai minėtai 
enciklopedijai ir angliškai kal
bančiame pasaulyje yra pati pir
moji tokios paskirties enciklope
dija. 

Encyclopedia of Ignorance la
bai akivaizdžiai parodo, kad žmo
gaus protas ir jojo galvojimo pro
cesas yra dar labai ribotas viso
kių problemų išsprendimui ir 
iki šiol esamų gamtinių paslap
čių atskleidimui. Sakoma, kad 
įvairių sričių (astrononrjos, me
dicinos, fizikos, filosofijos, chemi
jos, etc) paslaptys žmonijoje pa
laipsniui vystėsi per ilgiau kaip 
3000 m. Tik XX amžiuje moks
las, ypač griežtieji mokslai padą 

praėjusioje aukščiausioje tarybo
je: "Statybos kelių ir komunali
nių mašinų gamybos ministeri
ja labai silpnai kuria našią tech
niką. O kol projektuotojai ir ga
mybininkai ruošiasi darbui, pa
grindinės valymo priemonės te
bėra šluota, kastuvas, grandiklis 
ir skuduras". Juk tai sovietinė prie
šakinė technika, kuria rem'asi 
Maskvos finansų politika. 

KLAIDŲ ATITAISYMAS 

G. Galvos straipsnyje "JAV 
ūkis 1978 m." pastebėtos korek
tūros klaidos. L "dufpingas" turi 
būti: dempingas, 2. "1971 m. 
gruodžio mėn. plieno kainos vėl 
buvo keliamos", turi būti: 1977 
m. gruodžio mėn... 

cos nuomonės, kas iš tikrųjų yra 
masė — materija. Jau ilgus me
tus mokslininkai tą klausmą yra 
tyrinėję, bet vieningo atsakymo 
vis nesuranda. Niekas dar nežino 
(moksliškai neįrodė), kaip mūsų 

saulės sistema atsirado Moksliš
kai dar nesurasta, kaip gyvybė at
sirado, kaip gyvybės evoliuc ja 
prasidėjo ir vystėsi. Žinoma, jau 
yra mokslininkų įvairiausių iš
vedžiojimų, teorijų, bet niekas 
jų galutinio tikslngumo nėra 
įrodęs. Medicinos ir biologijos 
moksluose yra toli pažengta, bet 
iki šiol dar nėra tiksliai nustaty
ta, kaip skirtingos lytys (vyriška 
ir moter'ška) atsiranda ir kur yra 
jų pradžios išraiška? Mokslinin
kai intensyviai studijuoja ir sten
giasi surasti ta junginį tarp pro
to (smegenų fiziško objekto'* ir 
galvojimo proceso. Tas vskas 
dar yra neišaiškinta paslaptis. Nei 
medicinos, nei psichologijos ar 
kiti moksl'ninkai nėra išaiškinę, 
kodėl žmogus, sutikęs gyvatę, iš
sigąsta? Kodėl, būdamas mylimo 
žmogau, globoje, gerai mtsiteikia, 
turi malor. Į jausmą? Viena* iš 
tų 60 rašančių mokslininkų 
pastebi, kad mokslo nėra tiksliai 
nustatyta, kas yra mokslo patir
tis ir kas yra to mokslo objektas. 
Gi kitas mokslininkas pabrėžia, 
kad jie skęsta nežinios jūroje, kas 
liečia gyvų organizmų augimo 
procesus. Jau yra nustatyta, kas 
yra molekulė ir kaip molekulės 
dauginasi organizme. Tačiau, dar 
nei vienam mokslininkui nėra pa
vykę išaišknti, kodėl ir kaip vie
nų molekulių augimas išsivysto 
į puikiai žydinčią gėlę, o kitos į 
žmogui reikalingą akį, ar ranką. 
Tas viskas dar priklauso paslap
ties pasauliui. Todėl yra sakoma, 
kad žmogaus proto suvok'mas — 
žinojimas tėra tik lašelis prieš 
aplink supančios nežinios vande
nyną. 

— JAV daugiausia miršta 
širdies smūgiu, po to vėžiu ir 
trečioj vietoj apopleksija ir ne
laimingais atsitikimais. 

MUŠKIT BŪGNUS 
JURGIS JANKUS 

Atėjo kitas noras: knietėjo raštu perbėgti savo 
dienas, nupiešti galeriją portretų tų žmonių, su kuriais 
teko dirbti, ir tų, su kuriais tik prabėgom, bet neuž
mirštamai teko susidurti. Svajojo įžangai formą rasti 
išsikalbėjime su vaikystės draugu. Atmintis juk kaip 
užrakinta skrynia. Reikia tik apsukti raktą, pakelti 
viršų, ir atsiminimai pradės kilti ir verstis per kraštus, 
kaip švelni vilna. O pradžiai raktas geriausias vaikys
tės bičiulis. Vienas žodį, kitas žodį, vienas atsiminimą, 
kitas atsiminimą. Paskum sėdėk ir pink pynę taip, kaip 
iš praeities plaušai driekiasi. Jeigu tik niekas netruk
dytų, jeigu tik niekas ant sprando nesėstų. Bet, va, jau 
praeitą pavasarį paskambino žmogus. Girdi, parduok 
namą. Esą, žmonės atsikelia iš kitur, nori rasti vietą 
netoli mokyklos. Pavežiojęs juos po apylinkę, ir tas 
namas labai patikęs. Labiau, negu kurio kito. Ir kainą 
galima būtų gauti gerą. Juozas padėkojo, pasakė, jog 
smagu, kad jo namas patinka geriau, negu kiti, tik 
kad ir pačiam jis patinka, tai ir negalvo jąs parduoti 

—Vistiek pagalvok, aš dar pašnekinsiu. 
Po to nepraėjo nė savaitė. Juozas krapštinėjosi 

darže, kai dailiai apsirengęs vyras, matyti, neprisis
kambinęs prie durų, atėjo pasidairyti į kiemą. Pamatęs 
Šeimininką, nė kiek nesumišo. 

—Aš taip ir maniau, kad čia. Dabi.- iupraz-u. ko-1 

dėl nenori parduoti, akimis apmetė erdvų kiemą.|laikrodėlį ir pasakė: — Labai gaila. Smagu šnekučiuo-
•w*_» _ • m • * _ v __ _ t_ • • • _ _ — _ _ _ • « I . • m _ _ . Kai Juozas į tą pašnekinimą nieko nepratarė, jis 

pasisakė esąs tas pats namų pardavėjas, kuris prieš 
porą dienų skambinęs. 

Kaip ar pagalvojai? pridėjo. 
— Kad čia nėra ko ir galvoti, —truktelėjo pečiais 

Juozas ir vėl pasilenkė raišioti pamidorų. 
—Suprantu. Tie visi medžiai, tur būt, paties už

auginti Gaila palikti, bet jeigu galima gerai gauti, kodėl 
ne. Kiekvieną darbą žmogus parduoda. 

— Parduoti tai parduoda, tik vis iš reikalo, o aš 
tuo tarpu jokio reikalo nejaučiu 

— Bet jeigu gerai užmokės, žmonėms tikrai vieta 
patinka. 

— Klausyk, aš manau, kad jie ne milijonieriai, ir 
čia ne pilis, kurios vertė būtų anapus rinkos kainos. 
Tokių namų ir tokių vietų kainos žinomos, o mano 
laikas jokia kaina nenuperkamas. Nebegali jo gaišinti 
pereikraustinėjimams. 

—O, dėl to nesuk galvos. Atsiųsim kraustytojus, 
ir kaip mat perkels. Taip sutvarkysiu, kad perkraus-
tymą užmokės pirkėjas. 

— Bet vienas knygas tvarkingai susikrauti reikės 
kelių savaičių, o paskum tiek pat vėl susitvarkyti. Ne, 
tiek laisvo laiko aš nebeturiu. 

— Bet juk esi pensininkas? 
— Tai kas! Manai, kad visi pensininkai neturi kur 

laiko dėti? 
— O ne, aš taip negalvoju. Vistiek pasvarstyk. 

Jie vidaus nematę siūlo dvidešimt, kai pamatys, tikrai 
pridės. Kada užeisim kartu. Pamatysi, labai malonūs 
žmonės. 

— Neverta nė laiko gaišinti, — pažiūrėjo Juozas 

tis, bet aš turiu atsiprašyti 
—Bet jeigu užeisiu su tais žmonėmis, kurie nori 

pirkti, laukan juk neišvarysi. 
— Žinoma, kad ne. Dar nieko pro duris nesu iš

metęs, nors kartais ir labai reikėtų. 
Palydėjęs pirklį ligi gatvės ir palaukęs, kol tas 

nuvažiavo, vėl sugrįžo į daržą. Toks ant sprando ko-
rimasis buvo kiek sunervinęs, ir juto, kad rašyti tuo 
tarpu negalės. Reikėjo kokią valandą pasikrapštyti, 
leisti sukeltam irzlumui nustovėti į žemę. 

Vos spėjo pasilenkti, kai ant tvoros pasirėmė kai
mynas. 

— Ar jau grynai sutarėt? — paklausė. 
Juozas ne iš karto sugriebė, apie kokį sutarimą 

jis kalba. Tik po kelių akimirkų tesumetė. kaimyną 
bandant pradėti kalbą apie namą Tada ir sužinojo, 
kad jokie žmonės to namo nenori, bet broliai Konkos 
tam miesto pakrašty rengiasi dar vieną plazą atidaryti 
Juodu jau nupirko ruožą miesto miško ir visos gatve
lės namus. 

— Mudu su žmona, — šnekėjo kaimynas, —jau 
seniai galvojom, kad reikėtų parduoti, bet vis vilkinom, 
kol pasitaikė. Rugsėjo mėnesį išsikeltam į tuos aukš
tuosius, čia tuoj už ligoninės. Bus ramiau. Nereikės 
nei žolės piauti, nei sniego kasti Tik mudviem pasi
sekė: išspaudėm dvidešimt tris, o kiti pardavė po de
vyniolika, po dvidešimt. Mišką, sako, dar šią vasarą 
pradės kirsti. Bus darbo, kol kelmus išvers, o su na
mais tai tik kelios dienos. Pravažiuos buldozeriai, ir 
net čia gimęs vietos nebepažins. Padarys cemento dy
kumą. 

|Ba_i dtacteni 
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SUKILIMAS AR DRĄSUS ŽYGIS? 
Klaipėdos vadavimo 55 m. sukaktį prisimenant 

PRANAS NENORTA 

- " v VJWMU. 

Dar iš anų laik iicų. kada Alek
sote man teko lankyti carinę pra
džios mokyklą, prisimenu vieną 
eilėrašti — pasakėčią, sukurtą pa
saulinio garso rasų rašytojo L 
•Krylovo, kurią vertėjas buvo lie
tuviškai pavadinęs "Kiškis me
džioja'*. Pasakėčioje posmuoja
ma, kaip kažkada lokys savo už
puldinėjimais bei plėšikavimais 
tiek įpykdęs kitus miško gyven
tojus, jog jie nusprendė padaryti 
jam galą. Išsivarę jį į gryną lau
ką, pagavę ir nugalabiję, o pas
kui su pasigardžiavimu grobį da
lijęs! tarp savęs. Kur buvęs, kur 
nebuvęs, taip pat atliuokėjęs pra-
skeltalūpis kiškis ir be žodžio tuoj 
čiupęs lokio ausį. 

— Ei, žvairy, pasitrauk šalin! 
— sušukę žvėrys. — Nepadėjai 
lokį gaudyti, tai ir skerdienos ne
gausi. 

Kiškis ėmęs teisintis ir įrodinė
ti , jog baidęs lokį iš miško, jog 
jis, kaip ir kiti žvėrys, esąs pilna
teisis šio miško gyventojas, o čia 
dabar kažko daug nepageidau
jąs — tik vienos lokio ausies. Ši
toks drąsus kiškio pasisakymas pa
galiau taip teigiamai paveikęs 
miško gyventojus, jog jie nuspren
dę jojo norą patenkinti. 

Rūpesčiai dėl "lokio ausies" 

Klek panašiai, kaip kad anie 
miško gyventojai su lokiu, I-jam 
pasauliniam karui pasibaigus, 
vadinamoji Santarvė elgėsi su nu
galėta Vokietija, kai kurias jos te
ritorijos sritis dalydama nuo se
niau nuskriaustiems kaimynams. 
Taipgi Vokietijai priklausiusį 
Klaipėdos kraštą — tą "lokio 
ausį" santarvininkai buvo kaip ir 
numatę atiduoti Lietuvai, kuri, 
daugiau kaip 120 metų slopina
ma rusų okupacijos, pagaliau net 
ginklu atsikovojo, ką buvo prara
dusi — savo nepriklausomybę. 

Kokia sunki ir pavojinga buvo 
mūsų valstybės atstatymo pra
džia, dar daugelis patys atsime
name. Be galo daug ko stigo, ir 
šalis atrodė nelvginant "gulįs 

mą, paprastai minimas buvęs įsis-
Teigęs Mažosios Lietuvos Gelbė
jimo komitetas, kuriam pirmi
ninkavo Martynas Jankus, o vice-1 
pirmininku parinktas. Jurgis Strė- j 
kys. Teigiama, jog komitetas, su-i 
rinkęs iš vietos gyventojų bū-| 
rius sukilėliu, Lietuvos savano-' 
riams padedant, vykdęs sukilimą, 
kuriam vadovavęs paslaptingasis, 
beveik legendinis Jonas Budrys. 
Kiek tokiuose aprašymuose tikro
vės, kiek malonios vaizduotės, ta
riuosi, kiek paaiškės iš tolimes
nių šio mano rašinio eilučių. 
Mat. kaip iš anuomet sugaudy
tų žvalgybinių duomenų buvo 
paaiškėję, dauguma Klaipėdos 
krašto gyventojų tada svajojo 
apie grįžimą prie Vokietijos arba 
apie savarankišką respubliką 
(Freistaat). Dėl to galėjo atkris
ti bet kokios pastangos telkti iš 
vietinių gyventojų sukilėlius 

paskelbė, jog važiuojame į Klai
pėdos krašte prasidėjusį sukilimą. 
•Pabrėiūnai įspėjo* jog- nuo dabar 
jis vadinsis Jonas Budrys. Apda
lijo slapyvardžiais i j kitus parei
gūnus. Man įsakė laikinai eiti 

C L A S S h F I E D G U I D E • 

iAEfiKO NUOMUOT1 

Dirbančiai moteriai reikalingas 3 
a š t v e d ž i o p a r e i g a s ir p a v a d i n o i ar 4 kamb. butas 1-me aukšte, į 

Paminklas ž u v u s i e m s u ž Kla ipėdos 
k r a š t o laisvę 1 9 2 3 m . K l a i p ė d o s 
kapinėse A . L y m a n t o p i e š i n y s 

i m č i a u kiek u ž k a n d o s ir k i t ų k e 
l i o n e i b ū t i n ų r e i k m e n ų . A p i e 
k o k į ruoš iamą s u k i l i m ą j i s m a n 
neužsiminė. Tik kitą dieną, jau 
nuvykęs į Šančiuose buvusią ka
rinę geležinkelio stotį, kur į pa-

už prisijungimą^ pneUetuyos .^0 Į s t a ^ u s v a g o n u s . t a l p i n e žygį. 
ninkai. sužinojau, koks čia reika-prašytį tam tikslui santarvininkų 

talkos, kad padėtų Mažajai Lie- i k s S u ' t e l k t i d u junginiai 
tuvai pritapti prie Didžiosios, bū
tų buvęs tuščias laiko gaišini
mas. Taigi beliko vienas tiks
las — invazija, karinis įsiver
žimas arba, kaip rašinio ant
raštėj pasakyta, drąsus žygis. 

Sukilimas ar drąsus žygis 

Invazijos Klaipėdos kraštan ga
lima buvo laukti ir iš Lenkijos 
pusės, o tatai būtų mums reiškę 
naujo karo grėsmę su lenkais. No
rint suuosti, ar lenkai tikrai nori 
pasisavinti tą kraštą, Lietuvos vy
riausybės buvo pavesta išaiškinti 
saugumo žvalgybos skyriuje dir
busiam, apie kontražvalgybą ge
rai nusimanančiam karo valdi
ninkui Jonui Polovinskui. Tas ap
dairus vyras, pasirėmęs turimąja 
gera agentūra ir papildomai su
rinktomis žiniomis, painformavo 
vyriausybę, jog lenkai ir tikrųjų 
tyko griebtis invazijos. Tad mū-

esa-
lonai, kurie ir tuo pačiu laiku tu
rėjo pasiekti Klaipėdos kraštą iš 
dviejų šonų: -vienas ties Taura 
ge — Lauksargiuose, kitas ties 
Kretinga — Bajoruose, pro ku
riuos man teko važiuoti. 

Tai buvo 1923 m. sausio 9-oji. 
Vėlai vakare pajudėjome iš vie
tos ir, pralindę tunelį , atsisveiki
nome su Kaunu, ta rdami "Iki 
pasimatymo-" Pirmasis ešalonas 
nudundėjo savo keliu, į iš anks
to numatytą vietą. Antrasis, pri
važiavęs Palemono stotį, pasuko 
į Kaišiadoris, iš kur paėmė šau
lių būrį ir, grįždamas tuo pačiu 
keliu atgal, pasinešė į skirtąją 
vietą Kretingos l inkui. 

Perrengiant karinius dalinius, 
pritrūko civilinės aprangos, to
dėl mūsų ešalonas priverstas su
stoti Jonavoje. Telefonu susisiek
ta su Kaunu, prašan t Saulių są-

Skryba. Parodė čia pat ant grin-
-dų gulinčius tris maišus, prikimš 
tus lietuvių, vokiečių ir prancū
zų kalbomis spausdintų atsišau
k imų. Jie buvo sumaišyti, reikė
jo pertikrinti, rūpestingai pagal 
kalbas suskirstyti ir vėl sudėti į 
maišus. Čia buvo pirmas mano 
darbas, atliktas kelionės į Klaipė
dą metu. 

Kelyje mus išriko dar viena ne-
,sekmę. Anais laikais, norint gele
žinkeliu pasiekti Kretingą, būti
nai tekdavo pravažiuoti Mažei
kių stotį. Kadangi per šią stotį 
eidavo traukiniai ir į Rygą, lat
viai čia turėjo įsteigę savo karinę 
komendantūrą ir kartais trauki
nius tikrindavo. Mūsų ešalonas 
čia taip pa t sulaikytas ir trauki
nio palyda įspėta, jog toliau ga
lės važiuoti tik po patikrinimo. 
2ygio vadovybė pasipriešino ir 
derybos užsitęsė apie valandą. Tik 
susisiekus telefonu su Ryga, gau
tas sutikimas traukiniui praleisti 
be t ikr in imą 

Nors kelionėje pasitaikė iš ank
sto nenumatytų kliūčių, vis dėl
to garvežys, įgudusio mašinisto 
valdomas, mūsų ešaloną laiku 
atbogino į vietą. Traukinys sus
tojo apie vieną kilometrą prieš 
Kretingos stotį. Žygininkai, išli
pę iš vagonų, tamsoje paskirais 
būriais, karininkų vadovaujami, 
t raukė Mažosios Lietuvos pasie
n io link. O mesv keli ne rikiuo
tės pareigūnai, likome vagone 
saugoti vežamo valdiško turto. 

(Bus daugiau) 

^••» B E A L E S T A I B H E U P W A \ T C D — UOTEBYS 

vakarus už Rockwell St. N u o m a 
nedaugiau 150 dol. 778-1907 

M t s C f c L L A N B O l * 

2-ju batą marinis namas Mar- rVanted —, C t e a n i n g W o m a n 
eaette Pke. į vakarus nuo Kedrie. \vtednesdays. Beverly ai»a. 
Geram setovy. Gera kaina. Skani- [ 
trint po 6 v. v. teL 778-1552. Cafl *38-l4&> 

BL VEJU. V SHOK0S, INDIANA. 
3 miegami, 1% vonios. Ant 2-jų skly
pų, 3 blokai nuo ežero. Rūsys ir pri-

i jungtas garažas. Su. visais įrengimais. 
HIHIIIIUIItttlUIIIUUUlUMlItlIltUUIltMUIt! Tuojau salima užimti. Galimas "Fu-
P | U l U I B 1 N d ' t U T y N&tional Park leaseback". 

Vonių, v irtuves a u k ų tt vandens! S * ^ 9 ^ Kreiptis į Reraad, CaHafaan 
š i ldytuvų specialistai. Virtuvėn ir I R e a f t y — Skambint 219 — 92*429* 
vonios kabinetai. Keramikos i r k t l ~m—rw — 
plyteles . Glass blocka Sinkos Į Savininkas parduoda 6 kamb. mūr. 
vamzdžiai išvalomi elektra. Kreip- į bungalow Švč. M. Marijos Gūnimo 
tta nuo 7 Ud 8 vai ryto arba p o 5 f parap., 65-os ir Rockwell apyl . Rū
tai Vft.lt 

S E R A P I N A S — 636-2960 
tlllllllMIIHIIItUIHIIIHIHinilllllllllUIIIUII 
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REMODELING 
Atlieka "r*airiu* namą taisymo 

darbus. 
JUOZAS VENCKAUSKAS 

Skambinti vakarais — 582-7606 
• • • * » • » » > • • • » • • • » « « • » • • • • • -

HOUSEKEEPER 
Doctar*s horae in Waeaa» needs 

tve-m Hottsekeeper. Private cjuarters 
avaUable. Large- bume. No small 
chįldren. Some En$L5h necessary. 
i • i < — _ 

H E L P W A \ T U > ™ VYRAI 

PRESSMAN 
sys . Uždaras porčius. Gazu apšild. j Esperieaced ror 56 Miefala 2 ookw 
Kaina mažiau $25,000. 

Skambint 448-677S 

a p i m o K a aca inus ome. D&AUUa* 
a s e n s pm<?muisl « » » i » « i ^ u * 
tuvių rtl—raana, gi »»* l t pgū kai 

Mūrinis 27 metų. Gerame s tovyje . 
6 kamb. 3 miegami ir pristatytas 
didelis valgomasis arba 4 mieg. 
Kabinetinė virtuve. Brangį vonia. 
Sausas rūsys . Nauj i kilimai. Daug 
priedų. N a m a s prie 71-oe ir Saw-
yer. 

BROKERIS P- 2 F M B A K B 
P R 8-6916 

lęttersvess. Board w w k , moatly dle 
euttinjf wlft some light priatiac. 

• - . 

rTASCA M>CATfOW 
oaeortantor 

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

M . _ am-UK 
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ti-ngai suskato rūpintis ne tik švie- tame krašte 
timu, bet ir ūkine gerove. Neiru- tuo pat metu 
kus įvedė saugų nuosavą pinigi
nį vienetą — litą ir ėmė vis pla-
čiaus megzti prekybinius ryšius 
su užsieniu. T o akivaizdoje vis 
labiau gyvėjo siekis prieiti prie 
Baltijos jūros — gauti Santarvės 

lių su civiline apranga. 

Žygio ruoša ir išvyka 

siūlė, a 
tusi. tik žinau, kad ;:s emesi va
dovauti sukilimui. Būti vadu žy-

jungos vadovybę skubiai parū 
sų vyriausybei nebebuvo kitos I p į n t j trūkstamą kieki drabužių. 
išeities: ji privalėjo vien savo ka- j Skubų traukinį, susidedantį iš 
rinėmis pajėgomis vaduoti Klai-j garvežio ir vieno vagono su dra-
pėdos kraštą ir priglausti jį prie j bužiais, atlydėjo iš Kauno Sau-

kiškis ant dirvono, nuogas be ži- j Lietuvos. Šį drąsų žygį nutarta j u ų s a jungos ūkio vedėjas A. R-
pono". Vos kovoms su priešais pa- \ vykdyti kiek galint slapčiau, vie- j | a ? ^UT\S j a u g anksčiau buvo 
liovus, Lietuvos vyriausybė ryž- i Šurnai skelbiant neva prasidėjusį; įpareigotas parūpinti aprangos vi-

sukilimą, o slapta j s j e r m Jygininkams. Perdavęs tą 
pat metu pasiunčiant tenai aprangą, atsiprašė už padarytą 

mūsų rinktinių karių bei šau-1 apsirikimą, bet sus inemnus iems 
karininkams to buvo per maža: 
jie reikalavo karo valdininką A. 

! R-šą nubausti, o du balsai net 
•Jeigu jau ruošiamas perversmi- '< pasiūlė perduoti jį karo lauko 

nis sukilimas, nors ir tik taria-' teismui ir sušaudyti. Tuo tarpu 
mums numatytą Klaipėdos uostą maSj tai kas nors jam turi vado-1 J. Polovinskas tylėjo ir klausės*. 
laivybai Deja, kol nusistovės tik- vauti. Lietuvos vyriausybė dairė- į Kivirčui kiek apr imus , jis visai 
ros Lietuvos valstybės sienos ir ji g tinkamo asmens aukštesniųjų j šaltai, ramiu balsu paaiškino ne
tvirčiau atsistos ant kojų, san- j karių tarpe, tačiau neatsirado sa-; tikįs klaidą įvykus dėl kieno nors 
tarvinmkai buvo nusprendę; vanorio, kuris, civiliškai apsiren-: blogos valios. Suklysti pasitaiką 
Klaipėdos kraštą — Mažąją Lie- j ges, imtųsi vado pareigų kari- j kiekvienam, ypač darbu apvers-
tuvą patys globoti, iš karto pa
skirdami Santarvės karinės komi
sijos Klaipėdoj viršininku pran
cūzų gen. Odry, kurį netrukus, 
1921 m . pavasarį, pakeitė Pran
cūzijos užs. reikalu ministerijos 
pavestas civilinis komisaras Gab
rielius J. Petisne. 

Iš prancūzų nebuvo mums 
daug ko tikėtis. Turint galvoj la
bai glaudžią anuometinę jų bi
čiulystę su lenkais, o Lietuvos su 
Lenkija savitarpio nesugyvenimą, 
Klaipėdos klausimas ėmė kelti lie
tuviams nerimą, juoba pajutus 
prancūzus delsiant tuo klausimu 
savo pažadą. Lietuvą pasiekė gan
das, kad Lenkija kėsinasi į Klai
pėdos kraštą ir nori, kad ta "lokio 
ausis" jai būtų priskirta. Galimy
bė — visiškai patikima, ypač pa
siremiant 1920 m. spalio 9 Suval
kuose iškilmingai pasirašytąja su
ta r t im, kurią lenkai rytojaus die
ną begėdiškai sulaužė ir užgrobė 
ne nk mūsų sostinę Vilnių, bet ir 
plačias jos apylinkes. 

Tuomet Lietuvos vyriausybė su 
prato, kad reikalas labai rimtas 
— tiesiog deginamas ir kad ilgiau 
delsti nebeįmanoma. Iki tol gal 
daugiausia bus sielojęsi Klaipė
dos krašto likimu keletas susipra
tusių bei patriotiškai nusiteiku
sių vietinių didlietuvių. 

Rašant apie Klaipėdos sukili-

ATVIRUKAI 
Čekoslovakijoje gyvenantis 

prof. A. Kočenda per keturias-
deSim* metų sar toko 1.520.000 
itvirukų. T a jo kolekcija sveria 
sep tynias tonas i r paskirs tyta 
keliuose kambariuose. Jo rinki
ny je yra a tvi rukai geografinė
mis , istorinėmis, karinėmis, 
spor t inėmis i r kitokiomis temo
mis . Seniausias j o kolekcijos at
virukas yra iš 1886 metu. 

iiimiiiiinmiitiiimuiiHiiiHfimmmiiiii 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St., teL 776-1486 

Ml 
3 miegami. 

JU.TAPEUTHE 
OPEMTOR 

Mušt be ezperienced. 2nd shift 
SScceUent compauy benefna. 

Gali Bos Bojaa 

874-1200 
U A . l i . t o 4 : 3 0 P . M. 

• 

05 Ir Troy. 5 kamb. 
mūras. $28.000. 
65 ir Homan. 6 fr**"^ 
beismentas. $35,000. 
72 Ir FairftokL 4 mteganu mOrtato. 
$31,000. 
42 ir O a Į f a H Medinis 2-jų botu 
po 4 kamb. $21,000. 
M ir Washteoaw. Medinis 2-jų butų 
po 5 kamb. $24,500. 
71 ir RoekucH. Mūrais 2-)ų botą. 
Skiepas. $36,900. 
43 ir SaerssMBta. 2-jų botų marais . 
$41.500. 
88 ir Artssbn. Mūrinis B butų. 
$43.500. 
63 ir Tripp. 8 metų senumą 3 ofisai, 
3 butai, jrengtas rašys. Atskiras s i . 
luinos 2 mat. garažas. $86£00. 

Budraitis ReaHy Co. 
4243 Wes* 63rd SfersH 

TeL — 767-8680 

TURRET UTK€ 
OfERATOR 

Mušt be eaperienced. 2ad shift . 
E z o e l l e n t c o m p a n y benefits. 

: niams veiksmams. Man nežino-: tam A. R-šai. Liepė jam grįžti" i 
ma, ar J. Polovinskas pats pasi- j Kauną, o mūsų traukinys padi-

vyriausybė bus jį pakvie-j dintu greičiu skubėjo į paskirties 
vietą. 

Kelionės metu J. Polovinskas, 
giui, kuriam vykdyti sutraukiami sukvietęs vagone į vieną vieta, 
geriausi aktyviosios karinės tar- j štabo karininkus ir kitus drauge 
nybos daliniai ir saulių būriai, j _ 
tegalėjo tik patyręs, ankšto | 'imi miimv įHiitniifiNi 

Liehnros atsiminimai 
Radijo Valanda jau virt 35 m. tarnau
ja N e w Jersov. New York ir Connecti-
c j t lietuviams} 
K a s šeitadfeėj nuo 4 iki 5 v a i popiet 
i š WEVT> Stoties NTew Yorke 1330 
k i . , AM ir 97S neę. FM. 

Dtrskt. ftr. MoMsss J. Sta lus 
1487 Pores OrHrs 

TllilsSSatisll ' Į T 87882 
T s i 2 S M 8 8 S (cods> 281 

Krteaarae taip pat klausytis Lietu. 
v t B m ksltariaių valandų anglų kalba 
iŠ Setoo Hali Universiteto radijo sto. 
t i e s (t*m Jersey WSOU, 39.5 meg. 
FM) Pfrmad. 7-J0-&30 vai. vakaro. 

(Vadovauja ssąf. J. S ta tas ) 

I I Į J Į > Į » » » » • » »r»> • s y 
PA<mAGB EZFBE3B8 AOKNOT 

MARIJA NOBOKsENfi 
SIUNTINIAI I LIETUVą 

r «t «*t. OMcasb, m. 
T L U — WA a.S9St 

» » l * l » l j | « l « « t H A « l » » > > » » « ! 

8MMiiuiiiiiiimHHiiwiiiiiiTiiiiiHuiiiiiiH 
V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

O a B R o n B B j a a 

874-1280 
U A, M. to 4:30 P. M. 

B0MN6MILL 
0KNAT0R • 

TIK SAVŲJŲ TARPE 

Mušt be ezperienced. 2nd shift. 
Eseettent company beceflta. 

OaUBosr Bojaa 

874-1200 
U A. M. to 4:30 P. M. 

j s I C I f E I T E 
» » • • • • • • • 
O A B A B 

8 visastų mtras ir ĮSISIM. Mar-
ąuette Fke. Naujas gazo Šildymas. 

- NaS* atiduoda u* 38,8000. 
PaOktasss. 5 kas*. 18 sartą artai 

I ir garažas. Centr. oro Šildymas ir «a-
, sijiuuous. Jrengtas beiamentaH ir kit)" 

E î ^SJSST r ^ i r * •*•*_«**» ««-!• om» 
JORATE IR KASTYTIS 

v h ų 
J. BUBNYS — TN 
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiifii 

BE 7-AKR 

1 iiiiiiiiMiiMiiiiiiiinm 

laipsnio karys, o ne karo valdi- A N D B I C S V O K B t A S 

WSANTAKAW 

15-ka noreliu. H Jų trys buvo pra 
mliuotos. Gražiai išleista. 304 paaL. 
1977 m. Viršelis daiL Giedros Tr«> 
čiokaites. Kama su 

DBAUGA&. 454fi 
flrteacRv HL 
•tllHIIUIIIlMHUIIUHH 

ninkas J. Polovinskas, kurs iš vi 
so nebuvo tarnavęs kariuomenė-
}e. Todėl susitarta taip, kad ka
riniams veiksmams iš karininkų 
tarpo buvo sudarytas štabas, o 
J. Polovinskui, tariamajam ^ K H T o l i a K v n , n rfustt 
limo vadui, skirta likti įgalioti
niu — ryšininku tarp Lietuvos Į 
vyriausybės ir štabo. Svarbiam 
reikalui ištikus, jis turėjo galia 
sustabdyti kovos veiksmus ir apie 
tai skubiai painformuoti vyriau
sybę. Taip šnekėjo tarpusavyje i 
žygj keliaują vyrai. 

Pats žygis, kaip sakyta, buvo 
laikomas didelėje paslaptyje. Tuo 
laiku tarnavau vienoje karinės 
ištaigos dalyje, kuriai vadovavo 
karo valdininkas J. Polovinskas. 
Vieną dieną, baigiantis darbo lai
kui, jis pakvietė mane i savo ka
binetą ir pranešė, kad rytoj drau
ge su juo gausiu vykti komandi-
ruotėn ne mažiau kaip dviem sa
vaitėm, įspėjo, kad apsivilkčiau 
gerais civiliniais drabužiais, pasi-

0 0 6 M O B P A B G E I 4 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
8. Hafctted St>, CUoaaa, m. 

SSei W. fl»th S t . OMoaco. U . 
Trtrf.: SSS-S7S7 — 254-SSSA 

Vytautą* ValantliiaA 
llllllllllllllllllllllllllllllll 

l « « — 2 8 * — 3*% pastoa 
a i apdraudė, ano ogotm tr 

F R A N R Z A P O L I S 

ME0ICAL ANTĮ 
MIS W. OSftf Slrtfl 

T«LWA5-4787 

uiuiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiiii i i ifii i i i 

snnmrfTJu Į urnjv3 
ir kitas kraštus 

N K D Z D I H K A a 4888 Aiekar Ava, 

gatvėje. Maruuette Pke. $28v960. 
Mfaras. 2-|ų anksta, 8 i iaaSiihĮ. S 

auto ZBOTO garsiai, GaM% raake. gak 
i bOti atoau^ntaa Msrąuetts Pke, 
| n a $25,000. 

UKHUi muro Daos^anr 
! sklypo. Gazu Hktynaa 
į Pke. $29,758.08 

18 botą 
spie $22X180 rnetM* pajam* asajaa 
seogaa, sazu sudyatas ir įsul.tia. 
quette Pke. Phdgingaia BUIB8}SI 
• I — tai atradimas. 

Driafe Į r t j Į r t s e i ptft% 18 

maro garažas 
Stot butas, giažisas 
kiU) priede Orstt 
vertas $80.000. 

tt 
Msrqwtte Pka. Verttojtas ptrkajet 

Valdis fieal Estate 
2625 West 7lst Slrttt 

TtL 737-720S ar 737-S584 

ehoras, Dana Stankaitytė, Bfarga-
rita Momkjene. Aldona Stempužle-
Dė, Stasys Baras. Groja simfoninja 
orkaatraa, Dirisruoja Aleksandra* 
Kuirosas. - -

PaOd kalMfnt dovana. Albume 3 
plokštimis Kairia sa rmrtaiillimi 

USsskymos siųsti: DBAVGAS, 
« t f t Wwt 88rd S t , Chka^o. 

gydytojai 

Vien* H idomtanla M * B H M S M*ini« Inyg* 

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS 

HIHIIIIIIIMIUUIUIHIIHI 
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NAMŲ APŠILDYMAS 

•ssrtjsaai dej d«da-

A. B A N Y S — 1V4. 4 4 7 - » 8 « 

%lih^biimtakm.81csrna. (Sartag.), 
30 p. skiypss. Naujas tfdlymas. P»-
Ukunaa. Tuojau gabma uUmti, 
Q5^a \T ArtesJaB 

SIMAITIS NEALTY 

2951 W. 63rd St. 43S-787S 

Ustuvojs u-
skirtumus 

Knyga yra idomi jan 
išleista JAV. Ji yra gan 
ir panašumus šiapus ir 

Salia to, ši knyga apibfkHoa vtaną II apaivinglaushi Lietuvių 
tautos asmenybių, kur! ta»*jja dsvoa; įbĖktm visoomentek), kultūrinio 
u- -eliginio gyvenimo fnima id—j iWĮ>ift1su8umoje Ustuvote. Arki
vyskupo Reinio gyvenimas, užbaigtam kaasjdaao mirtimi komuaistų 
kalėjime, jo kovos už Uatuvfo tasjsa Vilniaus srtavyakmpajojs prieš 
neįtikimai žemas ^ " ^ M m o p8888mfj8j> stoja knygoje iškyla doku* 
montuotu reslismu. 

O VI NG 
tERfiNAS psrkmosto baldus u-
kitus daiktus Ir A toli miesto lat-
dimai ir pilna apdrauda 

ĮBV. — WA a-SffS 
mmiiminuHiiiiimiiiiiiHiiiiimii m 

M. A. Š IMKUS 
ifarasrr PTTBUC 

rjfooam TAX 

Knyga yra 245 psL, 
gsnnsmsg DRAJJGH 

SfARQl TTTE PARKE 
- taverna Ir 2 

«»• HIIITISBI • • T a m i a i €Ja> almąs 
190 ? U H i y n i J I « . sgammBmBmf *?W,tB^f. 
71-os ir Califorma. 

•CTŲ NIJfMA VTMAS 

Oav 
A l * 

ANGLŲ NOVELE 
P * * * * talko MITO ĮMokma ±y-

ssmmaia a*gb| mšytaj« aareVa sm-
totogUa. į g y k i t e šią knygą saa 

kaip prasmingą dovaną ld-
i 

l a i piram toktoa aptegaa (490 
puaL) Ir vertės antologija talpinan
ti 24 rinktines noveles, kurios pir
mą kartą yra išverstos ir sudėtos j 
B* knyga. Jos sužavi kiekvieną 
akaltytoją. Antologiją paruodė ū-
komentarus pndėjo Povilas Oaocya. 
Utassyiuim siusti: 

DBAtTO A8 4548 W. CSaA »W 
m. tsesg 

.- .. 

Kaina $t 00 
Dlinois gyventojai prideda 5% 

REALTY 
• A C E V I C I U S 

Taip pat darocal VKKTIMAI. 
TnOK 
PtTJl 

OIMINIŲ MOtiUjOasj, 
IBITTB' PRAJTktAI «r 

kttofeto t laakal 
letdfnym, 

PLATINKITE 15RAU&Ą'* 

Vmttteh) korteliu naudo jbnas yr» 
grasos paprotys. Btmieriai jss pttv-
Bai naudojo. Bet tinka ir rlsų tao-
mą atstovams turėti graBas vmi» 

Fa-<~ 

tmdją 
\ 

mOaų 

i i HB 

• 

BtAierfanM apsimeta. akjaBv 

jį kitiems pasiskaityti 

^ a a a n a a 
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JAV LB KULTŪROS TARKOS VEIKU 
Lapkričio 30 d. buvo išleistas giau studijų apie Lietuvos ir vi-

paskutinis 1977 metų aplinkras- so Pabaltijo istoriją, tautosaką, 
tis kultūriniais reikalais. Pasirašy- literatūrą, ekonomiją, kalbotyrą, 
tas tarybos pirmininko Juozo Gai- socialinį klausimą ir pan. Ši drau-
los ir vicepirmininko Cezario gija leidžia žurnalą "Journal of 
Sufldoko. j Baltic Studies" ir biuletenį "aabs 

Aplinkraščio pradžioje prime-' Newsletter". 
narna, kad 1978 m. liepos 1-21 Is naujai išleistų knygų ap-
dienomis įvyks -Pasaulio Lietuvių' linkraštyje paminimos P. Čepėno 
dienos Toronte, Kanadoje. Nors į "Naujųjų laikų Lietuvos istorijos" 

zfuc anertu TcaW>a "T.i+hTianian N a - ' no'o Hvi cfulčras, o Tos savo EeTru! 

didžiaraia rengimo našta guls 
ant Kanados LB ir ŠALFASS, 
bet nemažesnė finansinė našta 
teks ir Amerikai. Pavasarį Ameri
koje bus pravestas finansinis va
jus, kuriam vadovaus Aleksand
ras Vakselis ir jo sudarytas ko
mitetas. 

Apylinkės raginamos, ruošiant 
Vasario 16-sios minėjimus ir ieš
kant jiems kalbėtojų, nesiriboti 
vien tik politikais. Laikraščio re
daktorius, universiteto profeso-
sius, radijo ar televizijos prane
šėjas dažnai gali daugiau ko pa-! tirti, kad čia gyvena "viščiukų 
sakyti ar ateity Lietuvos bylos pulkininkas" Harland Sanders. 
reikalu pasitarnauti, negu trpis-; 2monės jam šį pridėtinį titulą su
kas kongresmanas ar miestelio. teikė už jo išgarsėjusį receptą pa
valdžios pareigūnas. Kviečiant ruošiant "Kentucky Fried Chi-
lietuvius kalbėtojus prašoma dė- cken" viščiukų patiekalą, 
mesi atkreipti į mūsų kultūrinin- . . 
kus ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Viščiukų P«lkinmką 

tional Costume". Knyga pratur
tinta autentišku drabužių iliust
racijomis, paaiškinimais apie au
dimo budus ir kita medžiaga apie 
lietuviškus drabužius. Ji bus nau
dinga ir svarbi savo kultūriniu 
įnašų ne tik lietuviams, bet ir 
angliškai kalbantiems, įdomi bib
liotekoms, meno mokykloms ir 
kitoms institucijoms. 

Aplinkraštyje duotos šių leidi-
pirmasis tomas ir dr. V. Juodei- nių kainos ir adresai, kur juos 
kos "Didžioji iliuzija — Mark- galima užsisakyti, tikint, kad ap-
sizmas teorijoje ir tikrovėje", \ linkraštį gaunančios apygardų ir 
taip pat pirmasis tomas. Lietuvių į apylinkių valdybos, JAV LB ta-
Tautodailės institutas Kanadoje rybos nariai ir kultūros darbuo-
leidžia dail. Antano ir Anasta- j tojai pasinaudos gauta informaci-
zijos Tamošaičių- paruoštą kny- \ ja ir prisidės prie šių leidinių pla-
gą apie lietuvių tautinius drabu- į tinimo. j.g. 

VIŠČIUKŲ PULKININKAS ATRADO SAVO KELIA 
Keliaujant per Kentucky ir su- įskaitant kelionėse praleistas ne

stojus Shelbyville mieste teko pa- miegotas naktis. 
Jaunystėje Harland Sanders 

sąjungos atstovus bei kitus veik
lesnius •jatmnolitrs. Apie pačius 
minėjimus rašoma: "Stenkimės, 
kad minėjimai butų trumpi, 
sklandus, su kultūringa progra
ma. Niekas taip žmonių neišbai-
do kaip valandomis besitęsią mi
nėjimai su ilgiaosių rezoliucijų 
skaitymais, nesibaigiančiais gar
bės svečių pristatymais ir į lan
kas išeinančiais, bet nieko konk
retaus nepasakančiais kalbėto
jais. <K anksto programose at
spausdintos rezoliucijos, pasiruo
šę minėjimų pravedėjai, nustaty
tas kalbėtojams laikas, paliks ne 
tik mūsų tautiečiams, bet ir sve^ pagal specialų recent; 
čiams svetimtaučiams malonų ir : ant vartotojo stalo 

Harland 
Sanders visi atpažįsta iš skelbi
mų, kaip simpatiškai atrodantį 
džentelmeną su nusmailinta 
barzdele pražilusiais plaukais ir 
dėvintį baltu švarku su juodu 
kaklaraiščiu.. Ir kas jo galėtų ne
atpažinti, jeigu jis su savo viščiu
kų armija jau yra užkariavęs 45 
valstybes, įskaitant ir Izraelį, ku
rio nepajėgia nukariauti arabai, 
įkūręs 6,500 visame pasaulyje stra 
teginių bazių. Gal geriausiai jį 
pažįsta karingieji gaidžiukai, nes 
per jo įkurtą viščiukų paruoši
mo įmonę kasdien jų netenka 
gyvybės milijonas su viršum. Jie 

patenka 

šventišką įspūdį". 
Vasario 16-sios aukų reikalu 

prašoma stengtis, kad visur bū
tų įgyvendintas laisvas aukotojo 
apsisprendimo principas. Taip 
pat pabrėžiama, kad aukos skir
tos LB nenaudojamos vien tik ke
lionėms į Washingtoną, bet kau
piamos įvairiems leidiniams ang
lų kalba leisti. Kultūrininkams 
įsidėmėtina* kad kasmet LB išlei
džiamas "The Violations of Hu-
man Rights in Soviet Occupied 
Lithnania" yra vienintelis leidi
nys, kuriame plačiai paliečiamas 
pavergtos Lietuvos kultūrininkų 
persekiojimas. Lėšos yra reika
lingos ne tik to leidinio paruo
šimui ir išleidimui, bet taip pat 
ir jo platinimui angliškai kal
bančiojo pasaulio politinėse ir 
kultūrinėse institucijose. 

Aplinkraščio antroji dalis skir
ta supažindinti su kai kuriais 
anglų kalba leidžiamais biulete
niais ir naujaisiais lietuviškais 
leidimais. The National Center 
for Urban Ethnk Affairs leidžia j 
mėnesini biuletenį "Intercommu-
nity Arts", kuriame dažnai mini
mi ir lietuviai. Būtų naudinga,' 
kad ne tik LB apylinkės, bet ir 
kitos lietuviškos organizacijos 
siųstų jam žinutes apie atskirų 
vietovių Hetnvišktts -renginius. 
Biuletenis siuntinėjamas veltui 
ir Jį galima užsisakyti: The Na
tional Center for Urban Ethnic 
Aifairs, 1521 16th Street, NW, 
Washfngton, DC 20036. 

Pabaltijo Studijų Draugija 
(The Association for the Ad-
vancement of Baltic Studiesjnc.) 
įsisteigusi 1968 m., nori išplėsti 
savo veikimą siekdama daugiau 
narių ir tuo pačiu daugiau skai
tytojų savo leidiniams. Draugi
jai Šiuo metu priklauso apie 750 
Ittvią, tstų ir Hetuvhj. Būtų svar
bu, kad lietuviai gausiau įsijung
tų draugijon ir per jos veiklą bei 
eldinius pateiktų anghj kalba dau-

Pats pulkininkas yra jau pasie
kęs gražaus amžiaus —87-rių me
tų ir vargiai besitiki, kad būtų 
pakeltas į generolus, nors išlaikė 
karinę paslaptį, niekam neišduo
damas savo recepto. Jis dar tebė
ra darbingas ir per mėnesį dirba J jaunystėje pulkininkas nuleido 
36 — 38 darbo dienas, žinoma i savo kardą. Ji vėliau jam padova-

yra išbandęs visokius amatus: 
ūkininko, tramvajaus kontrolie
riaus, gaisrininko, gyvybės drau
dimo pardavėjo, gazolino stoties 
vedėjo, net buvo pradėjęs studi
juoti teisę. Paskutinis jo darbas — 
užkandinės prižiūrėtojas. Jis atve
dė jį į tikrą pašaukimo kelią, pa
siekiant "pulkininko" laipsnį. Per 
savo ilgą gyvenimą tik vieną kar
tą tebuvo paėmęs atostogų ir tai 
jau jaunystei pasvirus į antrąją 
pusę, būtent sulaukus 78 metų. 
Visą laiką turėjo prižiūrėti viš
čiukų ūki, kuris šiandien jau yra 
virtęs bilijoniniu bizniu. 

Jeigu tektų keliauti per Ken
tucky, vertėtų sustoti Shelbyville 
miestelyje, užsukti į Claudia San
ders Dinner House ir paragauti 
pagal pulkininko receptą paruoš
tų viščiukų pat'ekalo, nors pats 
pulkininkas geriausiai mėgsta: 
prime steak, hickory cured smo-
ked sugar ham, Kentucky Fried 
Chicken ir South African lobster 
tails. Šis restoranas tai Shelbyville 
miestuko pažiba, nes jam vado
vauja pulkininko žmona Claudia 
Prieš jos simpatiškas akis dar 

12 anūkų. Ištekant vyresniajai 
dukrai tėvas padovanojo Flori
dą, t y. suteikė jai išimtiną teisę 
Floridoje pardavinėti Kentucky 
Fried Chicken. Bet sužinojęs, kad 
įpėdiniams reikės mokėti federali-
nei valdžiai paveldėjimo mokes
čius, jis pats įkūrė labdaros fon
dą, į kurį kasmet paskiria apie 
200,000 dol. Iš šio fondo sušelpia
mi studentai ir įvairios organiza
cijos, reikalingos materialinės 
paramos. 

Šiandien visi žino, karp popu
liarios Kentucky Fried Chicken 
užkandinės, kurios užkariavo va
karų Europą, arabų kraštus ir 
tarpsta prie Egipto piramidžių. 

Gal po keliolikos šimtmečių 
mūsų gyventą 20-jį amžių ar
cheologai pavadins : "Viščiukų 
kultūros era". Bet iš anksto rei
kėtų padaryti pastabą, kad jie 
nepriskirtų Sovietų Sąjungos te
ritorijos, nes viščiukai per geleži
nę užtvarą nepatenka. Bet yra 
gandų, kad McDonald bando 
pralaužti šią užtvarą ir sporto 

TJLLTNOfS TtEZOOTCIJA 
APIE KUDIRKA 
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Ulinois atstovų rūmai priėmė 
rezoliuciją, kurioje pagiriamas 
laikraštis "Sun-Times", WBBM 
televizija, Allstate apdraudų; 
bendrovė ir Chicagos miesto1 

mokyklos už pasiryžimą parody- [ 
ti Simo Kudirkos filmą ir pa
skleisti filmo skriptą tarp moks
leivių. Pažymima, kad tai turi 
auklėjamosios reikšmės. Rezo
liucijoje skelbiama, kad atsto
vų rūmai laukia, kada Lietuva 
vėl bus laisva ir nepriklausoma. 
Rezoliucijos pagrindinis siūly
tojas buvo John J. Beatty, jį 
rėmė Madigan. 

— Amerikoje 20—32 mil. 
žmonių turi kokių nors proti
nių problemų. 

olimpiados proga Maskvoje pa
statyti auksinę arką, iš po kurios 
galėtų maitinti ne tik sporto he
rojus, bet ir komunistų partijos 
"didvyrius". 

P. Indreika 

A. + A. FRANK P O S H K A 
Gyveno 7200 S. California Avenu*. Chicago, Ulinois. 
Mirė sausio 12 d., 1978, sulaukęs 90 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers dukterys: Bernice Cof-

fey ir Helen Kundrat, artimi draugai Marija ir Juozas Bosai, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks treč,, sausio 18 d. iš koplyčios 10 vai. ry

to bus atlydėtas į Švč. M- Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Giminės. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345 

JL + A. 

Puik. ANTANUI SKIRPSTONU! mirus, 
žmonai p. SKMPSTŪNIENEI, dukrai ĮRENKI ir sū- i 
mii ALGIMANTUI reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Karolina Navickienė ir suirus 
Janina Puškoniene su šeima 

A. t A. Kazimierai fcniukaiKenei mirus, 
jos vyrą ANTANĄ, dukteris JANI, BR0NC su seimą 
ir EMILIJĄ BRIZGIENC, vyrą PETRĄ ir jų vaikus 
ANTANĄ su žmona RAMUNE, ROMUALDĄ su žmona 
NORA, VINCĄ ir VIDĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

A. ir J. Baronaičiai 
V. ir M. Derančiai 
J. ir L Derančiai 
E. ir D. Derančiai 

,Y BBU8 aaUNTOA 
t ff« M8SS Ir t * M W 

Taip pat naujoji Barborai Ir 
G«M Drtahių krautuvė 

THB DAB3T 810BB 

Mylimai motinai 

A. t A. Petronėlei Dundzilienei 
mirus, A. S. S. Chicagos Skyriaus pirmininkui skau
tininkui fil. ANTANUI DUNDZILRI, jo šeimai ir vi
siems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Akademikiu Skaučių Draugovė 
^ . Chicagos Skyrius 

A. t A. Petronėlei Dundzilienei mirus, 
jos sfimii ini. ANTANUI DUNDZILAI, broliui ALOY
ZUI SIRUČIUI, dukterėčiai BIRUTEI DHUNGUNEI, 
sūnėnui VYTAUTUI SIRUČIUI ir ju šeimoms gilios 
užuojautos žodžius taria 

Elona Ir Aleksandras tujai 

P A D 
1978 sausio 10 d. Chicagoje mirė masę mama, sesuo ir gi

minaitė 
•__ 

l t A. Petronėlė Dundziliene 
Ją palaidojome 1978 sausio 13 d. šv. Kazimiero lietuvių ka

pinėse. 
Širdingai dėkojame visiems, kurie atsilankė į koplyčią, 

meldėsi ui velionę, aukoja šv. Mišioms ir lietuvių organizaci
joms, pareiškė mums užuojautą, dalyvavo laidotuvėse. 

Ypatingai dėkojame mielam giminaičiui Dr. Jurgiui Star
kui su žmona, kurie velionę gydė ir stiprino. 

Dėkojame kun. P. Dambrauskui, kun. P. Garšvai, kun. V. 
Rimšeliui, kun, J. Borevičiui, kun. A. Keziui ir švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos kun. A. Zakarauskui ir kun. A. Puchenski. 

Esame dėkingi Amerikos Lietuvių-R; K. Moterų Sąjungos 
67-os kuopos narėms, Putnamo seselių rėmėjų narėms ir šv. 
Kazimiero seselių rėmėjų dr-jos 8-to sk. narėms už nuoširdų 
velionės prisiminimą maldose; su šiomis organizacijomis velio
nė bendradarbiavo. 

Ačiū Mažeika - Evans direktoriams už labai tvarkingą pa
tarnavimą. . . . 

Dar kartą dėkojame visiems. 
Sūnus Antanas, dukterys Marija 
Abromaitiene ir Aldona Sutkaitienė, 
kiti giminės 

A.f A, 
PETRONĖLEI DUNDZILIENEI minis, 

sūnui AHTArl&l, anūkams VILIUI ir TOMUI, bei vi
siems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Lituanicos Tuntas 

ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys $2.50 
DIENA PRIE EŽERO, A Baronas. Pasakaite $3.00 
DU DRAUGAI, V. Frankienė-Vaitkevičienė. Apysaka $4 00 
GABRIUKO U2RASAL, J. švabaitė-Gylieue. Apysaka $3.00 
KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos. $3.00 
KALfiDINfi DOVANA a Pūkelevi&ūtė. Eiliuota pasaka $1.50 
KIŠKUČIO VARDINES, S t Džiugas. II-ji laida. Eilėraščiai $2.50 
KETURI VALDOVAI St. Džiugas. Pasaka $2.50 
KAIP ALGIUKAS VftJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50 
LABAS RYTAS. VOVERE, J. Minelga. EilėraSčiai $2.50 
LAUMfi DAUMfi, St, Petersonienė. Pasaka $5.00 
MAŽI ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojimai $2.00 
MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlis. Ett. pasaka $3.00 
PARKAS ANAPUS GATVflS, D Puidokienė. Apysaka $3.00 
PUPUČIO PASAULIUKAS. Ona Mifcai'ait*. Pasakos $4.50 
SAULUT* DEBESĖLIUOS, L. 2 - ius. Eilėraščiai $1.50 
VYSKUPO KATINAS, C. Grincev •* Pasakos $2.50 
VYKSTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonušakė-Abromaitieoė $3.00 
PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS, B. Puketevičiutė $1.50 
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Pūkdevičiūtė $1.50 
KLEMENTTNA IR VALENTINA, B. Pūkelevičiūtė $1.50 
RIMAS PAS KĘSTUTI, B. Pūkelevlfiatė $1.50 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti ir siųsti: 
TJfcATJGA*, 4S45 W. fBtrė St, CMcago, IB. 60029. 

TJI pOTflanthną pridėti SO nmtn 

•*m*mm*m *m*+*m + mm » • 

EUDEIK IS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir CERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So, CalHonria Avanut 
Telefonai LA 3-0440 ir LR 3-9852 

4605-07 South Hormltage Avaouo 
Telefonai — YArds 7-1741-2 

Mažeika &Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH WESTERNWE 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL 737-8601 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvif DiroMoriĮ Atactaefįoi įtartai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-Mti 

STEPONAS 00. LACK (LA0KAWIGZ) ir SOROS 
2314 W. 23rd PLACE 
2424 W. 6Sth STREET 
11029 Scuthwest High»ay. Palos Hills. m. 

Tel. Vlrgtaia 7-4*71 
Tel. REpuMfc 7-1213 

TeL I74-44IH 

PETRAS BIELIuMAS 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 34S72 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-lfll 

JURGIS F. RUDMIN 
* 

3311 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 74138-SI 

VASAITIS • 
144t SO. SMt Ava, CICERO, ILL. 

BUTKUS 
TeL OLynple 2-ltaS 

'• 
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Chicagos žinios 
SUDEGA 4 VAIKAI 

Keturi vaikai 1—6 m. am
žiaus žuvo gaisre, daugiausia 
užtroškę, degant šeštadienio 
naktį jų šeimos butui Roselan-
de. 11530 So. Wallace. Gaisras 
kilo virtuvėj, nuostolių apie 
2000 dol. Kaimynai bandė vai
kus išgelbėti, bet rado duris už
rakintas, 

DAUG DIAKONŲ 

K visu JAV vyskupijų Chi-
caga turi daugiausia nuo'atinių 
diakonų, kurie pa~il:ks diako
nais ir rebus šven'ina^.i kuni
gais. Jie paclės sielovadoje. 
Visose JAV-se yra 2.387 tokių 
diagonų, Chicagoje — 311. 

LOYOLOS RŪMAI 

X Chicagos Aušros Vartę 
skaučių tunto sesės iš Tautinės1 

stovyklos Australijoje atsiuntė 
sveikinimus "Draugo" redakci
jai. Jos džiaugiasi kartu su vi-j 
sais stovyklon suvažiavusiais 
skautais skautiškai bendrauda-j 
mos ir stovyklaudamoa. 

X S t BaJzekas, Jr., išrink
tas Šv. Ksavero kolegijos tary
bos nariu. 

x Marųuette Parko namų sa
vininkų susirinkimas įvyks sau
sio 20 d. 7:30 vai. vak Mar-I 
ąuette Parko parapijos salėje. Į 
Bus susipažinimas su naujai Iš-' 
rinkta namų savininkų val
dyba. 

X Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
susirinkimas įvyks šiandien, gn-
tradienį, 8 vai. vak. Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 

x Trispalvė virš rotušės. 
Kaip "Cicero Life" laikraštis 
skelbia, nuo vasario 11 tigi 18 d. 
virš Cicero miesto rotušės, Va
sario 16-sios proga, kabės lietu
viška trispalvė. 

x Izabelė Jonaitienė, žinoma 
klevelandiškė, siųsdama prenu
meratos mokestį ir 9 dolerių 
auką. mums rašo: "Taip pamė
gau "Draugą", kad norėčiau, 
jog niekada neateitų valanda, 
kada dienraštis pritrūktų re
daktorių, bendradarbių ir skai
tytojų". Už gerus žodžius ir 
auką dėkojame. 

x Irena Lange, Fullerton, 
Calif., maloniu laiškeliu padėko
jo už korteles ir atsiuntė 10 dol. 
auką. Labai ačiū. 

x T. ir J. Paparčiai, žinomi 
čikagiškiai, dėkodami už "Drau
go" kalendorių, atsiuntė 6 dole
rių auką. Dėkojame. 

x Gražina Musteikienė, žino
ma čikagiškė, maloniu laiškeliu 
palinkėjo sėkmės "Draugo" dar
buotojams, atsiuntė metinį pre
numeratos mokestį ir auką. 
Ačiū. 

X Jonas Stoškus, Chicago. 
BĮ., dėkodamas už šventines 
korteles, atsiuntė 10 dol. auką 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X Antanina Račkauskienė, 
Chicago, BĮ., pratęsdama prenu
meratą, įteikė 7 dol. auką. Dė
kojame. 

x Juozas Sajonas, Worces-
ter, Mass., yra "nuolatinis 
"Draugo" rėmėjas. Neseniai 
jis, atnaujindamas prenumera
tą, atsiuntė 9 dolerių auką 
Dėkui. 

x Vincas Beresnevičius, Wes-
ton, Ont., Kanadoje, pratęsda
mas prenumeratą aukojo 7 do
lerius. Jis ir anksčiau yra pa
rėmęs "Draugą". Dėkojame. 

x Algirdas Baltrušaitis, 
Westmont, BĮ., užsakė "Drau
gą" vienam asmeniui ir įsiparei
gojo pratęsti jo prenumeratą 
per trejus metus. Kartu pridė
jo 7 dolerių auką. Labai ačiū. 

X Jonas Kaseliūnas, žinomas 
Medelinos (Kolumbijoje) lietu
vių veikėjas, nusipirko "Drau
ge" įvairių lietuviškos muzikos 
plokštelių daugiau kaip už 50 
dolerių. 

X 1978 m. kelionių j Vilnių 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, telef, 
7S7-1717. (sk.) . 

ATEITININKU KELIU 
tNONSS — LAIKAI — 0 \RB\ 

(1911 1927 1977) 
Redagavo STASYS BARZDUKAJ-
lileido ATEITIS Ateitininku 8alpo» 
Fondo lėšomis 1977m. 216 pual 
Raina m persiuntimu $230 Uira 
kymua siųsti: 
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Loyolos universitetas planuo-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dr. Petras Pamataitis, 
Santa Monica. Calif., atsiliep
damas \ žurnalisto John Cham-
beriaino straipsnį, "Herald-
Examiner" dienraštyje sausio 
9 d. rašo: "Mūsų vadai, detan-
tės labui, tyli, kai disidentai 
Sovietų Sąjungoje ir satelitinė
se valstybėse yra areštuojami, 
teisiami, siunčiami į psichiatri
nes l igonines. . . Prezidentas 
Carteris, nežiūrint Kongreso ir 
visuomenės protestų, gražino 
Šv. Stepono karūną komunisti
nei Vengrijai. Žurnalistas John 
Chamberlain yra teisus, teisria-
mas, jog Sonnenfieldo doktrina 
tebėra gyva Mano nuomone. 
Sonnenfieldo doktrina iš tiesų 

Simas Kudirka Chicagoj prieš savo filmo demonstrac ją su aukštaisiais to filmo demonstravimo pareigūnais. 
Matyti L. H. Williford, Allstate Insurance Co., viceprezidentas, James Hoge, Chicago Sun-Times vyr. re
daktorius, David Nelson, prezidentas ir vyr. direktorius WBBM-TV, dr. Joseph P. Hannon, mokyklų gene-

ja pastatyti naujus rūmus savo.ralinis superintendentas. Šios dienos "Sun-Times" dienraštyje yra išspausdintas Simo Kudirkos įvykio ?p-
teisių mokyklai prie State ir i rašymas. Filmą.*, bus demonstruojamas sausio 23 d. Nuotr. "Chicago Sun Times" 
Pearson sankryžos Chicagoje. 
Kainuos 4.5 mil. dol. Bus pen
kių aukštų. 

BAIGĖ LOYOL* 

Layolos universitetas sekma
dienį, sausio 14 d., Arie Crown 
teatro salėje McCormick rū
muose turėjo išleistuves gavu
sių mokslo laipsnius. Iš viso 
buvo 777 baigusių. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SIDABRINIS 

MOTERYSTĖS JUBDUEJUS 
1952 m. gruodžio 7 d. Šv. Kry-

švietimas dar daug metų gy
vuos. 

Pirmininkė V. Kerelytė padė
kojo gausiai susirinkusiems sve
čiams, paskaitininkei ir pro
gramos atlikėjams. Minėjimas 
neužsitęsė ilgai, buvo sklandžiai 
pravestas, visi turėjo progos 
pabendrauti ir pasidalinti įspū-

: džiais. Po minėjimo vyko vai-
šatrijos j š£gt kurias suruošė valdyba, pasigėrėjimu vertiname Marga- kai žemaičių tarme 

ritos ir Vaclovo Momkų nuolati- Ragana buvo mokytoja auklė- j padedama mokytojų. Buvo'pa-
nį giedojimą Švč. M. Marijos toja. Povilo Višinskio paskatin- j ruošta įvairių sumuštinių, keps-

- tyčioje kun. Jonas Bo- G i m i m 0 UetUvių P ^ P ^ ch°-> Padėjo rašyti trumpus rašinių i r nc^ n g a i susir ink. 
re. Su dėkmgumu minime so-, nėlius į to meto lietuvių spau- g į ^ vaišinosi ir vyko bendri po-
listus Margaritą ir Vaclovą! dą — "Varpą" ir "Tėvynės Sar-

NELAIMĖ DĖL VAIKO 

revičius palaimino Margaritos 
Ivašauskaitės ir Vaclovo Mon> 
kaus moterystę. Ši šeima, su
laukusi sidabrinio vedvbinio 

Sužeista 10 keleivių ir auto-' gyvenimo jubiliejaus, jau nuėjo 
buso šoferis prie Michigan ir gražių darbų kelią. 
112 gatvės Chicagoje. Nelaimė į Vaclovas Momkus, Žemaitijos 
įvyko, kai staiga ėmė skersai sūnus, gimęs Skuode. Jo vai-
•jatvę bėgti vaikas. Vengda- kystės metais siautė karas. 
-nas jį suvažinėti, šoferis greit Vaclovas 16 metų amžiaus, 
rjasuko į šoną. Autobusas pa- užkluptas gimnazijoje artėjan-
Vydo ir trenkė j stulpą. įčio komunistų fronto, palikes ^ 

tėviškę, tėvelius ir brolius, i š , . 
. . . . ,T , . .. _T . . . . . Edvardas pasirinks tėvelių Ii 
keliavo } Vokietiją vokietip- A .., , *" • _ , T__ 
je baigė gimnaziją o atvykęs 
Amerikon gilino studijas elekt
ros inžinerijos srityje. 

Margarita Ivašauskaitė, vien-
turte dulrt, Dzūkijos dukra, S Ę j ^ g " g ^ . ?*?***?* 
gimusi Kaune, artėjant frontui, 
drauge su tėveliais pasitraukė į 

! Vokietiją Amerikon atvykusi 
Margarita baigė Marijos aukšt. 
mokyklą ir studijavo Dlinois 
universitete. 

Abu turėjo gražius balsus, 
mėgo dainą ir giesmę. Atsikū- jubiliejų švenčiančios šeimos 
rus Dainavos ansambliui, Mar- visuomeninė, kultūrinė veikla ir 
garita ir Vaclovas įstoja j jį ir negęstanti laimė lydėtų j auk-
kelerius metus jame dainavo, sinį vedybinio gyvenimo jubi-
Č a jie susipažino, pamilo vienas lieju. J. Janušaitis 

x Mary Clark, Marąuette antrą ir sukūrė lie uvišką šeimą. 
Parko gyventoja, gegužės mė- Margarita ir Vaclovas apdo-
nesį išteka už Neal Ormond, vanoti gražiais balsais. Pra-

j Aurora, m. Marija yra baigusi džioje abu dainavimo mokėsi 
Marijos aukšt. mokyklą 1964 m., pas tuometinį Dainavos an-

Momkus už jų nuolatinę talką 
visuomeniniame gyvenime ir 
kultūros baruose. 

Prie šeimos židinio dažnai 
susėda visa jų šeima. Sūnus 
Edvardas, baigęs teises moks
lus, jau advokatas, besiverčiąs 
Clevelande praktika, 24 metų, 
labai gabus, universitetą bai-

aukščiausiais pažymiais. 
Reikia manyti, kad ir sūnus 
Edvardas pas 
tuvišką kelią. Edvardas gimė, 
kai jo tėve'is kariavo Korėjos 
kare. Dukrelė Vida gimė tą 
pač"ą minutę ir valandą, kai sce
noje pakilo uždanga "Kava!eris 
Rusticana" spektakliui, kuria-

gą". Tumo Vaižganto pataria
ma pradėjo rašyti apysakas ir 
didesnius veikalus. Vienas jų 
yra Sename Dvare. Jos senas 
dvaras yra lyg koks glūdumų 
šviesus žiburys, iš kurio sklinda 
šviesa apylinkės žmonėms. Se
name dvare atrodo jos jaunų 
dienų prisiminimai labai šviesūs 
ir romantiški. Kiti jos raštai 
yra didaktinio pobūdžio. Jos 
raštuose jaučiama šilta lietuviš
ka dvasia. L ;etuvoje jos raš
tai buvo labai mėgiami, skaito
mi ir studijuo-'ami. Jos raštuo
se gaMma ras i atsakymus ir į 
L'.ų dienų klausimus. 

Marija Pečkauskaitė laikoma 
me turėjo dainuoti ir jos tėve-1 lietuvių tautos auklėtoja ir mo
lis. Vidutė šiuo me u lanko' kytoja. Lietuvos vyriausybės 
Marijos aukšt. mokyklą, taip 
pat mekosi muzikos, veikli lie
tuvių jaunimo tarpe. 

Tenka palinkėti, kad šios 

ji buvo įvertinta, paskiriant 
pensiją, o Vytauto Didžiojo 
universitetas, įvertindamas jos 
literatūrinę kūrybą ir pedagogi
nius veikalus, jai suteikė gar
bė-, daktaro laipsnį. 

Šatrijos Raganos kūryba ir 
jos veikla praėjusiais metais 

kalbiai. Tai buvo tikrai kul
tūrinė atgaiva. J. Kaunas 

LATVIŲ MUZIEJUS 
CHICAGOJE 

Chicagoje yra apie 5000 lat
vių. Jie turi savo trijų aukš
tų namus — Chicagos Latvių 
sąjungos būstinę, 4146 N. Els-
ton Ave. šeštadienį, sausio 14 
d., Chicagos latviai šventė 20 
m. savo centro sukaktį Šia 
proga buvo ir tuose namuose 
Įrengto latvių muziejaus atida
rymas. 

Iškilmės buvo surištos su 
banketu ir koncertu, kur latvių 
ir italų kompozitorių dainas at
liko solistė Mara Mozga. Iškil
mėse dalyvavo ir kviesti kaimy
ninių tautų atsovai: lenkai, es
tai. Savo muziejaus vardu S t 
Balzekas įteikė latvių muziejui 
Rygos miesto albumą, išleistą 
Latvijos nepriklausomybės pra
džioje. 

į dalyvavusi lietuvių moterų klu- samblio 
bo ruoštame Gintaro baliuje.; Sodeiką. 

MOKYTOJU SĄJUNGOS 
POPIETĖ 

Jaunimo centro kavinėje sau
sio 8 d. Lietuvių mokytojų są-

Tam Chicagos latvių centrui 
visus 20 m. vadovauja V. Viks-
ninš. Pavergtų tautų komiteto 

•,;;r:arr,a: buvo paminėta ir, p i r a u n i n k a 8 chicagoje. Jis pa-
pasakojo, kad jų namuose yra 
trys salės, kur ruošiamos paro
dos, vaidinimai, koncertai, vyk-

pmese pastatytas įspūdingas 
paminklas. 

okup. L ;etuvoje. 
Ji mirė 1930 m., palaidota 

; Židikuose. Jos atminimui ka

sta chorų pratybos, skautų su
eigos, įvairių organizacijų susi 

Būsimoji pora turi magistro | nės muzikos, 
laipsnius biznio administracijoj. 

x Aukomis po penkis dole
rius "Draugą" parėmė: Vyt. P. 
Janulaitis, M. Mėlienė, Algiman
tas Dikinis, E. P. Totilas, A. 

| Grigaitis, Ona Norkūnas, Jo
nas Cinkus, I. ir J. Skirgaudai, 
A. Marchertas, J. Tarvydas, 
Pranas Ži.kus, Aldona M. Bui
vydas, Aldona Andriušis. Vi
siems maloniai dėkojame. 

X Po 4 dol. aukojo: J. Bar
tulis, J. Kizlauskas, L Reivy-
das, Pr. Danyla, Pr. Ambraze
vičius, Fr. Šlepetis, J. Plečkai
tis, I. O. Žukauskas, K Rač
kauskas. Helen Perzinskas, kun. 
J. Lechavičius. Visiems esane 
labai dėkingi. 

X Elena Songinienė, žinoma 
čikagiškė padagogė, atsiuntė 
sveikinimus ir auką. Ačiū. 

dirigentą a. a. Stepą junga suruošė Šatrijos Ragą- j Paskaita turininga, gerai iš-! rinkimai. Yra dvi nuomojamos 
Vėliau, ypač bažnyti- nos - Marijos Pečkauskaitės 100 m ą a t y t a ir tinkama forma pa- patalpos, kurių vienoje yra Lat-

pas muz. Vladą metų gimimo sukakties minėji-
Baltrušaitį. Margarita ir da- mą. Susirinko apie 150 Chica-
bar dainavimo studijas gilina gos mokytojų ir kultūrininkų, 
pas amerikietį balso mokytoją Salė gražiai dekoruota, svečiai 
T. Wikman. Pažymėtina, kad rinkosi ir sėdo prie gražiai žva-
Margarita ir Vaclovas Momkai, kėmis ir žalumynais papuoštų 
be pasaulinės muzikos, yra pa-!stalų. Minėjimas prasidėjo 4 

Antroje dalyje mokytojai V. 
Kerelytė ir Dovas Šaulys iš 
Šatrijos Raganos raštų paskaitė 
būdingų ištraukų pluoštą. Pa
baigai rašytojos prisiminimui 

mile bažnytinę muziką, giesmes; vai. p. p. Jį pravedė mokyto jų I m <*yt . Apolinaras Bagdonas 
ir tam skiria didelį dėmesį. Ii- sąjungos pirm. Vilija Kerelytė, 
dainavę kelerius metus Daina-i pakviesdamas mokyt. Stasę Pe-
vos ansamblyje, vėliau abu įsi- i tersonienę susirinkusius supa-
jungė į Chicagos lietuvių operą.' žindinti su Šatrijos Raganos Ii-

Nuo to meto ši jauna pora — teratūrine kūryba. Paskaitinin-
Margarita ir Vaclovas Momkai k ė klausytojus pavedžiojo 
— nebesiskyrė su Lietuvių ope- š a t r i J ° s Raganos tėviškę. 

teikta, susilaukė gausių plojimų, vių kredito draugija, o kitoje 
' — estų būstinė. Viena salė 
dabar panaudota muziejui. 

Muziejuj yra daug tautinio 
meno. čia vyko ir tautodailės 
paroda. Buvo daugybė tautinių 
kostiumų su manekenais, įvai
riausių audinių, drožinių, mi-

paskaitė (savo kūrybos) rasi-
nėl, Viktutė ir pasakė eilėraštį j ^ ^ f ^ y ^ * į £ 
Šatrijos Ragana. ; _ , . . I T į j 

J • salų, vario ornamentų, raštais 
Reikia pasidžiaugti, kad mo- išpuoštų pirštinių fa- kojinių, 

kytojų sąjungai vadovauja čia siūlų ir audinių gaminimo įtai-
po baigę mokslus jaunosios kartos sai — rateliai, stakles ir k t 
jos mokytojai Vilija Kerelytė ir Kostiumų yra 100 m. senumo. ra. Margarita, turinti gražų, jaunystę, studijas Šveicarijos Dovas Šaulys. Vyresnieji mo-į Pažymėtina, kad latviai savo 

gera išlavintą balsą ir vaidybi- Zueriche. Friburge ir kituose kytojai, gyvendami saulėlydžio salę išpuošė tautinių motyvų ži-
nį talentą, yra dainavusi dau- nuėstuose. j dienas, džiaugiasi, kad prieš randeliu ir kitais tautiniais or-
gelyje operų įvairius vaidme- i Šatrijos Ragana gimė 1878 m. 27 m. jų pradėtą darbą tęsia namentais. Šioms savo iškil-
nis ir susilaukė muzikos kriti- Telšių apskrityje bajorų seimo- jauniausios kartos mokytojai, mėms buvo pasikvietę A. Stel-
kų šiltų įvertinimų. Dainavos je. Visa šeima kalbėjo lietuvis- Reikia tikėti, kad lietuviškas moko orkestrą. J. P*. 
ansamblio statyUiose muziki-

yra Kssingerio doktrina, nors 
oficialiai Kissingeris nuo jos ir 
yra atsiribojęs". 

Dr. K. Ambrotaltts i i In
dianos, dr. B. Nemickas iš New 
Yorko ir poetas Tomas Venclo
va iš Californijos dalyvauja po
litinių studijų savaitgalio pro
gramoje sausio 28—29 d* Los 
Angeles Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Politines studijas 
organizuoja Los Angeles LP 
bičiulių sambūris, kurianr va
dovauja Aleksas Kulnys. 

««| Laisvę" žurnalą iki šiol 
redagavo Vytautas Vaitiekū
nas New Jersey valstybėje. 
Tolimesnį 'T Laisvę" redagavi
mą perima Juozas Kojelis Ca-
BBontjoje. Siu motų pirmasis 
- umeris išeis kovo mėnesį. 

"Now", Rocky Mountain 
News, sausio 8 d. išspausdino 
Vytauto F. Bieliajaus knygos 
••Ona" trumpą, bet labai palan
kią recenziją, primindamas, 
kad autorius yra "Vilties" re
daktorius, įvairių tautinių šo
ktų specialistas ir savo knygo
je yra davęs novelių ir pasako* 
jimų, liečiančių prieš 1930 m. 
laikotarpį. Primena, kad "Ona" 
pateikia daug folklorines me
džiagos, lengvai skaitoma ir yra 
konstruktyvi 

AUSTRALIJOJE 
— Vl-toje Tautinėje stovyklo

je netoli Melbourno dalyvauja 
300 Australijos lietuvių skautų 
— didžiausias skaičius nuo 1958 
m., ir dar 100 iš užjūrio. Sto
vyklą oficialiai atidarė ir Vik
torijos valstijos australų skau
tų vadovas dr. N. Johnson, pri
klausąs Tarptautiniam skautų 
komitetui. Stovyklautojai sau
sio 6 d. aplankė tipiškų Austra
lijos žvėrių ir paukščių sodą, 
galėjo net paglostyti kengūras. 
Vyko Australijos rajono vado
vų ir vadovių suvažiavimas, ku
riame nutarta ypatingai rūpin
tis jaunų vadovų lavinimu ir 
siuntimu į skautų vadovų kur
sus JAV. Stovyklos kapelionas 
kun. P. Butkus iš Sydnėjaus 
laikė pamaldas 400-tams stovy
klautojų ir šimtams svečių, su
gužėjusių stovyklon sausio 8 d. 
Užjūrio svečiai išskrido iš Aust
ralijos sausio 15, o vietiniai pa
liko stovyklavietėje dar parą 
vielos sutvarkyti. Antroji VI 
Tautines stovyklos dalis vyks 
JAV-ss rugpiūčio 13—26 d. 

j Stovyklos metu vadovybei bu-
jvo įteiktos dovanos, atvežtos iš 
j JAV ir Kanados skautišku; vie
netų, nedalyvaujančių Australi
joje vardu. Australijos lietu
viai sudėjo ir TS rengimo ko
mitetas surinko apie 18,000 doL 
svečiams iš užjūrio priimti ir be 
mokesčio globoti tris savaites. 

A. S. 

OKUP. LIETUVOJE 
— Kėdainiuose pastatyta ir 

atidaryta parodų salė. 
— Staiga mirė Sovietinės Lie

tuvos Šiaulių linijinio milicijos 
skyriaus viršininkas milicijos 
papulkininkis Jonas Petukaus-
kas. 

— Filatelijos paroda' buvo 
suruošta Telšiuose ir buvo skir
ta Spalio revoliucijos 60. metų 
sukakčiai paminėti. Joa inicia
torium minimas Kostas Jukne
vičius, Telšių m vidurinės mo
kyklos mokytojas. 

niuose veikaluose, kaip Sidabri
nėje dienoje, Pamario pasakoje 

X Bronė (ižikaitė. Chicago, i ir Kūlgrindoje, taip pat pasi-
D.I., maloniu laišku padėkojo už j rodė pagrindiniuose vaidmeny

se, susilaukdama užpelnyto mu
zikos kritikų įvertinimo. 

Vaclovą Momkų taip pat tu
rėjome progos stebėti Lietuvių 
operos statomose operose, kaip 

navičius. Jonas Kuprionis. Ona! malonaus tembro solistą, atlie-
Mek'šienė, P. Kubilius, dr. Ele- < kantį įvairias partijas. Vaclo-
na Mekys. E. Jonušienė, J., vas Momkus operoje ne tik dai-
Landsbergis, J. Dagys, Ant. nuoja. bet jis yra ilgametis ope-

I Tumosa. T. Jurgelaitis. Visiems ros valdybų narys, daugiausia 
I maloniai dėkojame. | besirūpinąs lėšų telkimu. Su, Ton*., ^tuvaičų da-nos grupe 

"Draugo" kalendorių ir atsiuntė 
auką. Ačiū. 

X Po tris dolerius ankojr>: 
K. Sakalauskas. V. D. Kleiza, 
A. Pestenis. K. Senikas. M. Čes-. 

VYTAUTUS MANTAS 

LIEPKALNIO SODYBA 
— o — 

Romanas ii Lietuvos ūkinin
kų gyvenimo. Iliustracijos Dr 
agr. Antano Verbicko. 440 psl. 
Kaina su persiuntimu $16.51. 

1 Leidėjas — Lietuvių agronomų 
j sąjunga, 1977 m. 
1 Užsakymus siųsti 

DRAUGAS. 454A W. 6Srd St 

CMrago, 01 60629 

Volunge koncertu oa Toronte., HftTnilt/wi» ir Moatrealyje 
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