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IŠ Y . PETKAUS BIOGRAFIJOS 
Redakcijos pastaba. Apie Vik-| 

torą Petkų atsiminimų straips
nis: "Tokį mes jį pažinome", pa
sirašytas "Tautiečiu", buvo at
spausdintas "Aušros Nr. 13. Pub
likuojame ir šį rašinį, patei 
kiantį keletą naujų V. Petkaus 
gyvenimo faktu. Straipsniuose iš-
ryški ir kai kurie skirtingumai, 
kuriuos ateityje V. Petkaus bio
grafams reikėtų išaiškinti. 

Viktoras Petkus gimė 1931 m. 
netoli Raseinių, Aleksandravos 
kaime, valstiečių šeimoje. Mokėsi 
Raseinių pradžios mokykloje, vė
liau gimnazijoje. Jau nuo pat 
ankstyvos jaunystės pradėjo do
mėtis literatūra ir istorija. Tam 
turėjo palankias sąlygas — galėjo 
naudotis puikia ir turtinga buvu
sio Dominikonų vienuolyno bib 
lioteka bei archyvu. 

Užaugęs religinėje šeimoje, ar
timai bendraudamas su bažny
čios atstovais — dvasiškiais, vei 
kiamas teigiamos knygų įtakos, 
jis ir pats tapo giliai religingas. 
Besimokydamas gimnazijoje, V. 
Petkus įkuria katalikiškos mokslei 
vių "Ateitininkų" sąjungos Ra
seinių kuopą ir jai vadovauja. 
Čia jis — aktyvus narys ir vado
vas, uolus sąjungos idėjų propa
guotojas. 

Nors pokario metais "Atei
tininkų" sąjunga, kaip ir visos 
lietuviškos bei katalikiškos orga
nizacijos, buvo likviduota, tačiau 
jos nariai savo veiklą toliau tęsė 
pogrindžio sąlygomis. Už tai V. 
Petkus 1947 m. buvo areštuotas 

ir nuteistas 5 metų bausme pri
verčiamųjų darbų stovykloje 
Komi ATSR. Nepakęsdamas sun
kių stovyklos režimo sąlygų bei 
administracijos savivaliavimo, kar 
tu su vienu likimo draugu iš sto
vyklos pabėgo. Tačiau netrukus 
Pečioroje buvo sulaikyti ir atvež
ti į Intą. Nežiūrint panaudoto 
smurto, įvairių fizinių bei mora
linių bausmių, stovyklos admi
nistracija atitinkanti dar pratę
sė kalinimo laiką, t y., neužskai
tė atkalėto laiko. Nuo prailgin
tos bausmės išgelbėjo Stalino mir 
tis, ir 1953 m. paskelbta amnesti
ja "Dėl nepilnamečių atleidimo 
nuo bausmės". Tuo būdu, 1953 m. 
pavasarį V. Petkus buvo paleistas 
iš įkalinimo vietos. 

Grįžęs į Lietuvą, tęsė nutrauktą 
mokslą vidurinėje mokykloje, o 
po to, nežiūrint įvairių trukdy
mų, studijavo Vilniaus Univer
sitete lietuvių k, ir literatūrą. 

Tačiau neilgai džiaugėsi at
gauta laisve, neilgai naudojosi 
mokslo vaisiais. Valdžios atsto
vams nepatiko jo meilė lietuviš
kajai knygai, gimtai kalbai, pa
garba tautos istorijai, juos erzino 
jo įtaka bei autoritetas besimo
kančiam jaunimui. Todėl, neskai
tant visų kitų "nusikaltimų", V. 
Petkus buvo apkaltintas J. Baltru
šaičio poezijos propagavimu ir 
platinimu jaunimo tarpe. Už tai 
jis 1958 m. buvo nuteistas 7 me-

j tams kalėti. 5į kartą jau nebe To 
j limojoj šiaurėj, o Mordavijos sto-
I vykiose. 

(Bus daugiau) 

EUROPAI SVARBIAU 
BIZNIS, NE SANKCIJOS 

Prezidentas siūlo boikotuoti Olimpiadą 
partnerių pa-

Britanųos užsienio reikalų ministeris lordas Carrington (kairėje), 
kurių Pakistane jau yra apie pusė milijono ir atbėga vis naujų. 

viešėdamas Pakistane, aplankė afganus pabėgėlius. 

ŽADA PAKISTANUI 
ĮVAIRIĄ PARAMĄ 

Indija bijo priešo stiprėjimo 
VV'ashingtonas. — Prezidentas i Pareiškimai apie paramą Pa-

Carteris patvirtiro pasikalbėji- j kistanui sukėlė specialistų pa-
me su televizijos koresponden- j sisakymus apie Pakistano ka-
tais, jog Amerika yra įsiparei- j rines jėgas. Pripažįstama, kad 
gojusi ginti Pakistaną, jei rei-' Pakistano kariuomenei 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

kia, ir karinėmis jėgomis. Pa
kistanas turi su Afganistanu il
gą, 1.200 mylių sieną. Amerika 
jau pažadėjo Pakistanui ginklų, 
400 mil. dol. vertės. 

Pakistane lankosi Kinijos už 

trūksta 
prieštankinių ir priešlėktuvinių 
ginklų. Lėktuvai ir tankai se
noki, tačiau Pakistano jėgos ge
rai organizu*vos ir turi gerus 
vadus. Pakistano karinėje aka
demijoje, kuri pagrįsta garsio-

— Buvęs Aukščiausiojo teis
mo teisėjas William Douglas 
mirė 81 metų. Teisme jis išbu
vo 36 metus, pasitraukė 1975 m. 
lapkričio mėn 

— Prezidentas Carteris pri
tarė Egipto prašymui padidinti 
ekonominę, karinę paramą. Per 
2 metus bus duota dar 1.1 bil. 
dol., jei Kongresas patvirtins 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris, sekmadienį pasirodęs 
NBC televizijoje, "Meet the 
Press" programoje, pareiškė, 
jog Olimpiniai žaidimai turėtų 
būti boikotuojami, perkelti į ki
tą valstybę arba atidėti, jei 
Sovietų Sąjunga neištrauks sa
vo kariuomenės iš Afganistano 
per vieną mėnesį. Sovietų in
vazija yra rimčiausia grėsmė 
pasaulio taikai nuo II-jo Pasau
linio karo laikų, pasakė prezi
dentas. Jo nuomone, nutarimui 
boikotuoti žaidimus pritaria 
amerikiečiai. Jie neremtų JAV 
sportininkų siuntimo į Maskvą, 
kol sovietų kareiviai okupuoja 
Afganistaną, pasakė prezidentas 
Carteris. 

Korespondentai iš Europos 
sostinių praneša, kad čia prita
rimas Olimpinių žaidimų boiko-
tavimui yra šaltokas. Pats val
stybės sekretoriaus padėjėjas 

Europos rinkos 
žiūrų. 

Pripažįstama, kad Europos 
sąjungininkai daugiausia paža
dėjo Amerikai nesiųsti sovie
tams prekių, kurias parduoti at
sisakė Amerika. Tas liečia ir 
javų pardavimą. 

Vakarų Vokietijai detentė 
svarbi palaikant normalius san
tykius su Rytų Vokietija. Dar 
daug vokiečių kilmės žmonių 
laukia repatriacijos iš Rytų Eu
ropos šalių. 

Europoje, praneša korespon
dentai, jaučiamas tam tikras 
nepasitikėjimas Amerikos vy
riausybės nuotaikomis. Dažnai 
tenka išgirsti priekaištų dėl 
prezidento Carterio posakio pa
sikalbėjime su ABC televizijos 
reporteriu Frank Reynolds, ku
riam prezidentas pasakė: "Mano 
opinija apie rusus praėjusią sa
vaitę pasikeitė daugiau drastiš-

sxyDes s a u i m. «... .. - . „ , 
Warren Christopher ir pasekre- kai negu per praėjusius du su 
torius Richard Cooper pripaži- puse metų". Kritikai namie ir 
no Briuselyje, jog ieškant eko- Europoje nurodo, kad toks pri nominių ir politinių sankcijų 
prieš Sovietų Sąjungą, nesiekia
ma bendros akcijos, tačiau — 
įvairių, paralelinių veiksmų. 
Atskiros vyriausybės nutars, 

Kaip žinoma, Izraelis priešinosi k o k i ų iniciatyvų griebtis, pro 
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Mažai vilčių 
nubausti raną 

sienio reikalų ministeris Huang Į šios britų Sandhurst akademi-
Hua, kuris piktais žodžiais pa- j jos tradicijomis, mokosi daug 
smerkė Sovietų Sąjungos inva- • svetimų kraštų karininkų. Pa-
ziją ir pažadėjo Pakistanui Ki- j kistano karininkai paruošia ka-
nijos paramą. Hua pasakė, jog j reivius Persijos įlankos kraštuo-
sovietai, kaip ir visi istorijos: se ir daug pakistaniečių lakūnų 
agresoriai, kada nors susilauks; skraido arabų aviacijų lėktu-
pralaimėjimo. Maskvos žygis j vuose. Pakistane buvo nusi-
gresia taikai ir saugumui visoje j skundimų, kad kariuomenės va-

Ajatola pašalino marksistų kandidatą 
Teheranas. — Ajatola Kho-1 idėja Iranui labai nepopuliari 

meinis paskelbė, kad prezidento į Europoje. Daugelis valstybių 
rinkimuose nebus leidžiama da- i atsisakė prisidėti prie sankcijų, 
lyvauti mujahedinų partizanų! nes jų nenutarė Jungtinės Tau-
grupės kandidatui Massouduij tos. Kaip žinoma, sankcijų siū-
Rajavi. Nors jis nebuvo laiko-|lymą vetavo Sovietų Sąjunga, 
mas svarbiu kandidatu, šis reli- j Sankcijoms nepritariančios ša-
ginio vado išėjimas prieš mark-' lys dabar aiškina, kad nėra ju-
sistinės grupes kandidatą laiko-\ ridinio pagrindo sankcijas 
mas svarbiu. Rajavio kandida-; skelbti. 
turą rėmė ir mažumų: kurdų, j Meksika ruošia pasiūlymą 
baluchų veikėjai. Ajatola pasą-; Jungtinėms Tautoms, kad jos 
kė, kad tokie kandidatai, kurie j sudarytų tarptautinę komisiją 
nebalsavo už naująją konstituci- Į Irano skundams prieš šachą iš-
ją, neturėtų dalyvauti ir pagal į klausyti. Iranas, siekdamas to
tą konstituciją vykdomuose į kio tarptautinio forumo, žada 
rinkimuose. Kaip žinoma, muja- Į paleisti amerikiečius įkaitus, 
hedinų organizacija kritikavo Sutinkama, kad Mganistano 
konstituciją, nes ji pripažįsta tik įvykiai nukreipė pasaulio dėmesį 
šijitų sektą ir ją laiko valsty- į n u o Irano ir jo laikomų ameri-

Pietvakarių Azijoje, pasakė mi 
nisteris. 

Į pažadus remti Pakistaną 

dovybė silpninama, skiriant ka
rininkus įvairioms valstybės ad
ministravimo pareigoms. Dabar 

atsiliepė Indijos premjerė Gan- j tinė valdžia bando mažinti šią 
dhi, sakydama, jog Amerikos j praktiką, tačiau kariuomenė to-
ginklai Pakistanui gali šaltąjį j liau ueka svarbiausias Pakista 

bine religija 
Teherano radijas paskelbė, 

kad ajatola pritarė ir konstitu
cijos papildymui, kuris suteiktų 
sunių musulmonams tas pačias 
teises, kaip ir šijitams. šiuos 
papildymus rekomendavęs revo
liucinės tarybos narys, buvęs 
užsienio reikalų ministeris Ibra-
him Yazdi, kuris vadovavo spe
cialiai komisijai derybose su 
įvairiomis Irano mažumomis. 
Naujoji Irano konstitucija savo 
12-me straipsnyje sako: "Oficia
li Irano religija yra šijitų islamo 
sekta . Sis principas yra amži
nas ir nekeičiamas". Ajatola 
sutiko prie šio straipsnio pridėti 
atitinkamą papildymą, kuris pa
tenkintų mažumas. Papildymą 
turėtų patvirtinti gyventojų re
ferendumas. 

Prezidentas Carteris patvirti
no, kad Amerika didins spaudi
mą Iranui. Stebėtojai pripažįs 
ta, kad 

kiečių įkaitų. Kai kas kritikuo
ja Ameriką, kad ji savo žygiais 
prieš Iraną stumia jį į sovietų 
glėbį, apsunkina sankcijų so
vietams svarstymą. Manoma, 
kad išsprendus Irano - Ameri
kos ginčą dėl įkaitų, Iranui bū
tų patogiau išeiti prieš sovietų 
invaziją Afganistane, kur so
vietų divizijos sudaro grėsmę 
Iranui. 

Teko nupiauti 
prezidento koja 

Belgradas. — Jugoslavijos pre
zidentui Tito buvo nupiauta kai
rioji koja, nes įsigalėjo gangrena 
ir buvo pavojus jo gyvybei, pa
skelbė jugoslavų spauda. Jugo
slavijos vyriausybė susirūpinusi 
dėl .prezidento sveikatos, kartu 
paneigia, jog kraštas ruoš:asi ne-

_ . ramumams po galimos 87 metų 
tarptautinių sankcijų | prezidento mirties. Krašte ramu 

karą paversti "karštu". Indijai 
labai rūpi Amerikos ginklai Pa
kistanui, ne tiek ginklų kiekis, j 
kiek Amerikos laikysena, pasą- j 
kė Gandhi. 

Kubos žinių agentūra skelbia 
iš Afganistano, kad Kinijos pu
sėje jau kelios savaitės vyksta 
įtartinas kariuomenės judėjimas. 
Irane afganų sluoksniai paskel
bė, kad septynios sukilėlių gru
pės Afganistane tariasi sudaryti 
bendrą vadovybę ir paskelbti 
rusams "šventąjį karą'. 

Ateinantį sekmadienį Pakis- j 
tane turi įvykti musulmonų vai- j 
stybių užsienio reikalų ministe- j 
rių suvažiavimas, kuris svar-1 
stys broliškos šalies — Afga-1 
nistano užpuolimą. Sirija jau; 
paskelbė nedalyvausianti šioje 
konferencijoje, jos pradžia su
tampa su Izraelio - Egipto ryšių 
užmezgimo diena. Palestinos 
Laisvinimo organizacija irgi 
paskelbė neatsiųsianti savo ats
tovų. 

"Reuterio" žinių agentūra 
skelbia, kad į Kabulo aerodro
mą kasdien nusileidžia sovietų 

1 karinio transporto lėktuvai. Di-
| dieji, keturių motorų "Antonov-
122" iškrauna ginklus, tankus, 
šarvuočius, o mažesni lėktuvai 

j — maistą ir amuniciją. Dėl šio 
transporto nukenčia tarptauti
nio keleivinio transporto vyks
mas. 

tik piliečiai rūpinasi ilgamečio 
prezidento sveikata, skelbia jugo
slavų agentūra. 

no administratorių ir 
zervuaras. 

vadu re-

Egipto ginklavimui moderniais 
lėktuvais. 

— NATO gen. sekretorius 
Joseph Luns kelis kart pasmer
kė sovietų invaziją Afganista
ne, tačiau pabrėžė, jog NATO 
šalys toliau pasisako už detentę. 

— Prancūzijos sporto komi
teto pirm. Claudde Collard pa
reiškė: "Prancūzija bus Mask
vos Olimpiniuose žaidimuose, 
kurie skirti sportininkams, ne 
— politikams". 

— Egipto sporto ministeris 
Abdel Hassan ragino arabų 
valstybes paremti Ameriką ir 
boikotuoti Maskvos Olimpiadą. 

— Turkijos miestuose daug 
pastatų nešildomi, nes trūksta 
šildymo alyvos, praneša kores
pondentai. 

— Pernai iš Vakarų pabėgusi 
NATO štabo tarnautoja Ursel 
Lorenzen, komunistų šnipė, pa
pasakojo Rytų Vokietijos vy
riausybės sušauktoje spaudos 
konferencijoje, kad NATO pla
nuose numatyta kirsti Sovietų 
Sąjungai pirmą atominį smūgį. 
Ji mačiusi dokumentą, kur JAV 
prezidentas sutikęs, jog kilus 
karui, už 17 d. Vakarai duotų 
Sovietų Sąjungai pirmą bran
duolinių jėgų smūgį. 

— Ispanijoje sprogo bomba, 
žuvo 4, sužeista 19 žmonių. Spė
jama, kad tai baskų teroristų 
darbas. 

— Kinija pakvietė gastroliuo
ti Bostono Baleto teatrą, kelio
nė planuojama gegužės mėn. 

— Japonijos policija tebelaiko 
kalėjime britų "beatles" daini
ninką McCartney už marijua-
nos įvežimą j Japoniją. 

testuojant prieš Afganistano 
invaziją, nepastatant į pavojų 
detentės ir nenutraukiant su Ry 

sipažinimas rodo, koks naivus 
buvo Amerikos prezidentas. 
Vienas turkų laikraštis, komen
tuodamas prezidento pareiški
mą, pareiškė, kad gal dėl tos 
pažiūros Amerika pasitraukė iš 
Saigono, paliko Angolą ir nė 
niršto nepajudino padėti Irano 
šachui. Turkijos užsienio rei-
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aiškino Christopher. 

Iš Europos sąjungininkų tik 
Britanija parodė didesnį entu-

men nurodė, kad Turkija ne
seks Amerikos sankcijų Sovietų 
Sąjungai kelyje. Turkų sočia-

Amerikos ieškomoms ! listų partija, esanti opozicijoje, 
ziazmą 
sankcijoms. Tačiau britų spau
da pasmerkė kitų sąjungininkų 
"suskilimą, nesutarimą ir nesu
gebėjimą" vieningai atsiliepti j 
sovietų agresiją. V. Vokietija, 
Italija ir Prancūzija nenori sa
vo sankcijomis pakenkti bizniui 
su Sovietų Sąjunga ir jos sate
litais. Prancūzų spaudoje net 
pasitaikė priekaištų Britanijai 
kad ji seka Ameriką, o ------

-r * -
net kritikavo gynybos su Ame
rika sutartį, sakydama, kad, ki
lus karui, sovietai pirmiausia 
dėl tos sutarties pultų Tur
kiją. 

nežiūri 

Planuoja atšaukti 
Hermitage parodas 
Washingtrmas. — Vyriausybė 

planuoja atšaukti numatytą so-1 
vietų Leningrado Hermitage mu-! 
ziejaus eksponatų parodą Ameri- Į 
koje. Paroda turėjo būti atidary-
ta Washmgtone gegužės mėn. ir. 
turėjo aplankyti New Yorką. Det
roitą, San Francisoo ir Minneapo-' 
lį. Paroda finansavo Minneapolio 
Central Data bendrovė, išleidusi 
oarodos reikalams jau apie mili
joną dol. 

Jau paskelbta, kad atšau
kiamos gastrolės: Krasnojarsko 
šokių grupės, smui'kimnko Vladi
miro Spivakovo, dirigento Jurio 
Temirkanovo, pianisto Andre
jaus Gavrilovo ir Glinkos choro. 
Gastrolės atšauktos protestuojant 
prieš 9Cvieff invaziją Afga
nistane. 

Sovietai atvvks 
į %e™°s žaidynes i Pekinas. _ Amerikon atvyko 

Maskva. — Sovietų sporto laik- į studijuoti Kinijos vicepremjero 
rastis paskelbė, jog nežiūrint, kak> Deng X-iaopingo «ūnus Deng Chi-

Joanai Kuraitei 
Jaunimo premija 

Sausio 20 d. po pietų dr. Leo
no ir Irenos Kriaučeliūnų na
muose posėdžiavo Eugenijaus 

Atvyko studijuoti 
vicepremjero sūnus 

Amerika pasielgs vasaros žaidi
mų atžvilgiu sovietų sporti-
ninikai n^boikotuos žiemos žai
dynių Lako Placid. N.Y. vasario 
mėn. Sov:n:ų atletai aktyviai ren
giasi šiom^ žaidynėms ir žinios, 
kad mietai neatvyks į Lake Pla
cid, esančios melagingos, rašo 
„Soviets-ky Sport". 

fang, kuris Rochesterio universi
tete stud juos fiziką. Jis esąs apie 
30 metų amžiaus. §ia proga 
spauda skelbia, jog Amerikos uni
versitetuose Wisconsine ir Nevv 
Yorke studijuoją kinai labai ge
rai pasirodė chemijos ir fizikos 
studijose ir yra įlaimėję savo fa
kultetuose pirmąsias vietas. 

Kriaučeliūno tūkstanties dolerių 
Jaunimo premijai skirti komisi
ja, kurią sudarė pirm. Regina 
Kučienė, sekretorė Emilija Sa-
kadolskienė, nariai — Vida Jo
nušienė, Gintaras Aukštuolis ir 
Antanas Saulaitis. Komisija, 
apsvarsčiusi visus pasiūlymus 
ir rekomendacijas 
Kriaučeliūno Jaunimo premijai 
išrinko Joaną. Kuraitę iš Kana
dos. 

Joana Kuraitė yra pasižymė
jusi savo veikla lietuvių tarpe, 
tarp lietuvių jaunimo ir suau
gusių, įsijungusi į Kanados lie
tuvių politinę reprezentacija 
tarp kanadiečių ir kitų tautinių 
grupių, atstovaudama lietu
viams. Jos pastangomis buvo 
daug laimėta lietuvių reprezen
tacijai ne tik Jaunimo kongreso 
metu. bet ir nuolat ginant lietu
vių interesus prieš Kanados vy
riausybę ir net rašant raštus 
Jungtinėms Tautoms. 

I^aureatei buvo tuojau pra
nešta telefonu. Premijos įtei
kimo iškilmės bus sutartos su 
laureate vėliau ir jos bus Kana
doje arba Chicagoje. 

Posėdžiui pasibaigus, komisi
ja ir būrelis Kriaučeliūnų šei
mos artimųjų buvo pavaišinti 
vakariene. 

Kancleris Schmidt 
palaiko detentę 

Bona. — Vakarų Vokietijos 
kancleris Helmut Schmidt pareiš
kė parlamente, kad jis nepakei
tė savo planų vykti į Rytų Vokie
tiją ir Maskvą. Jis pabrėžė, kad 
V. Vokietija solidarizuoja su 
Amerika. Jis pasiūlė naują fi
nansinę paramą Pakistanui ir 
Turkijai, tačiau jis pasisakė už de
tentės išlaikymą ir plėtimą, ne
žiūrint vyriausybės nepritarimo 
žygiui Afganistane. 

Minėjo Varšuvos 
išlaisvinimą 

paaiu^^vo i Varšuva, —Lenkija sausio 17 
Eugenijaus ! d- minėjo Varšuvos miesto išlais

vinimo 35 m. sukaktį. Vyriausy
bės komunikatuose ir kalbose pa
brėžiamas miesto sunaikinimas, 
reiškimą padėka rusų kariuome
nei, kuri miestą išlaisvino ir pri
menamas lenkų tautos pasiauko
jimas atstatant iš griuvėsių sosti
nę. Niekur neminima, kad iš
laisvinę Varšuva, apie 40,000 ru
sų kareivių pasiliko Lenkijoje. 

— Romoje sprogo bomba po
licijos barakuose, sužeisti 18 po-
'icininkų. Bombą gyrėsi nume
tusi Raudonoji brigada. 

KALENDORIUS 

Sausio 22 d.: Anastazas, Ble-
^ilė, Aušrys, Nautė. 

Sausio 23 d.: Ildefonsas. 
Emerencija, Gailys, Tautvile. 

Saulė teka 7:12. leidžiasi 4:52. 
ORAS 

Debesuota, gali snigti, tempe-
ratūra dieną 35 L, naktį 20 L 
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RIEBIOJO SULIESĖJIMAS 
Jei neturi jokio noro rie-1 kęs, o amerikiečiu amžiaus vi-
baly atsikratyti, žinok, 
kad niekas tokiam negali 
padėti suliesėti. 

Gyvenimiška tiesa 

Riebaus žmogaus gyvenimas 
yta. daug trumpesnis ir ligomis 
gausesnis, palyginus su norma
laus svorio žmogaus amžiumi. 
Todėl riebiu buvimas yra savęs 
palaipsninis žudymas. Savižudys 
tė tikinčiam krikščioniui yra nuo
dėmė, o netikėliui — per savo ap
sileidimą nieku virtimas. Taigi, 
vienaip imsime, ar antraip j nu
tukimą žiūrėsime: kiekvienam dar 
savo galvos nepametusiam reikia 
ryžtis suliesėti iki normos. 

Pirmasis žingsnis į svorio su-
normalinimą nėra dieta bei iš
aiškinimas, kodėl žmogus turi su
liesėti, ar pamokslavimas apie 
riebailu pertekliaus žalą įvairiems 
kūno organams. Šitokios ir pana
šios pastangos dar nė vieno žmo
gaus visam laikui nesuliesino iki 
normos. Mat, tai vis buvo staty
mas namo nuo stogo pradėjus. 
Jau net vaikas žino, kad tokia sta
tyba užsiimdamas niekada {pado
raus namo nepastatysi. Pagrin
dinis ir pirmas žingsnis i per cLde 
ho svorio sunormavimą yra noras 
ailiesėti. Tai nemeluotas troški
mas, tai iš tikros širdies einančios 
pastangos susitvarkyti su mums 
gyvenimą trukdančiais riebalais. 
O toks troškimas esti žmogui ga
limas tik tada, kai jis savo asme
nybe, nusiteikimu suauga į nor
maliai elgtis pajėgianti asmenį. 
Tikrai žmoniškos, kitaip sakant, 
geravališkos asmenybės išug
dymas kiekvienam žmogui yra 
sunkiausias rr svarbiausias darbas 
jo gyvenime. Mat, tik geravališ-
ką asmenybę turintis žmogus 
pajėgia elgtis žmoniškai, sugeba 
pildyti naudingus patarimus ir 
būna pajėgus pildyti gamtos bei 
Tvėrėjo kiekvienam žmogui nu
statytus dėsnius. 

gumas 18 proc. didesnis. O 30 sva 
ru perviršis padidina mirtingu
mą 28 proc 

Kitaip tą patį nusakant išeina, 
kad iš dešimties riebiu 30 metu, 
sulaukusiu šeši dar bus gyvi 60 
metų sulaukus ir tik trys bus gy
vi septyniasdešimtmečiai. Gi, iš 
normalaus svorio 30 mėty sulau
kusiu bus aštuoni gyvi šešiasde
šimtmečiai ir penki bus gyvi 70 
metų sulaukus. 

Dar kitaip aptariant, nutukė-
lių mirtingumas aiškėja, kad rie
biu tarp 20 w 65 metu amžiaus 
mirtingumas yra 150 proc. dides
nis pajryginus su normalaus svo
rio žmonių mirtingumu. 

Dar ne visas blogis nutukė-
lįams suminėti. Ne tik trumpiau 
nutukėiis gyvena, bet ir daug 
nelaimingiau. Mat, riebalai yra 
didžiausia priežastis kūno sunyki
mui — degeneracijai. Liguistais 
nuo riebalu tampa širdis, inkstai, 
kepenys ir tulžies pūslė. Sity or
ganu nykimas jokios laimės žmo
gui neatneša-

Trečdaliu (30 proc.) riebūs 
žmonės miršta daugiau nuo vė
žio kaip normalų svorį turin
tieji. 90 proc. visų cukralige 
sergančiųjų yra riebūs. Gydyto
jai net vadina cukraligę riebaus 
žmogaus palydove. Taigi, riebaus 
žmogaus amžius nėra ilgas ir jo 
gyvenimas nėra laimingas. O kur 
dar įvairiausios ligos apsėdusios 
riebiuosius. Todėl nereikia rie
biam žmogui džiaugtis, bet visi 

Žmogaus organai, įskaitant 
sąnarius — kaulus, esti sutverti 
atlaikyti suaugusio vyro 160 sva
jų svorį, o ne kokius 250. Tai iš 
kur ta smilga galės gyvuoti, jei 
ant jos kas nors mėgins kabinti 
kilogramą, kai ji tik vieną — 
kitą gramą svorio atlaikyti savo 
liemeniu sudaryta yra. Todėl ir 
mes visi būdami "tokie paritus, 
tokie pastačius", širdingai nusi
teikime kaip nors sunormuoti 
savus lašinius. Tik taip nusiteiku
siems tolimesnė kalba apie per 
didelio svorio numetimą bus nau
dinga. Visi kiti nei klausykit, nei 
skaitykit žinių apie suliesėjimą, 
nes jums-tai pro vieną ausį įeis, o 
pro kitą išeis jokios naudos ne
suteikus. Už tai pasiryžusiems su
liesėti ir tame ryžte ištesėjusiems 
ateis atpildas: jie atrodys gražiau, 
bus sveikesni ir jausis geriau. 

Daug pasauktų —maža 
išrinktų 

šiame krašte vienas iš trijų 
gyventoju sveria daugiau, negu 
reiktų sverti pagal turimą kūno 
sudėtj ir ūgį. Taigi net 50 milijo
nų amerikiečiu yra įsisiautę į rie
balu kiautą. Moteriškių yra pro
porcingai daug daugiau nutuku
sių kaip "vyrų. Ir kaip nutukusie
ji nesiteisina dėl savo riebumo — 
tik paikiausykime! 

Girdi, esą sveika turėti kiek rie 
besnę odą: riebalai šildo kūną — 
kaulai taip pat nejaučia šalčio 
žiemą, tuomi jie apsaugoja žmo
gų nuo ligų — nuo peršalimo. 
Be to, kai susergi ir nevalgai — 
yra iš ko numesti svorį. Dar ne
užmirština, kad riebūs žmonės yra 
labai sukalbami, malonūs, nieka
da nesibarą — dažnai vien juo
kus krečia. Tik pažiūrėk į nutu
kusius amerikiečius: jie ilgiausiai 
gyvena, nes kas trečias jų nutu-

durkis yra ilgesnis kaįp kitų kraš
tų žmonių. Neužmirškit žvilgte
rėti į nutukusius dvasiškius bei 
gydytojus. Jie, matyt, panaudoja 
savo nutukimą idant labiau žmo 
nėms patiktų. 

Nutukėlis toliau teisinasi taip. 
Girgi, niekas negali pasakyti, kiek 
kuris turi sverti. Vieni žmonės su
naudoja daugiau suvalgyto mais
to — ir jie lieka liesi. Kiti natū
raliai esti kiek per riebūs. O nu
tukėlis turi lėtą medžiagos apykai 
tą — jis nesunaudoja suvalgytą 
maistą taip kaip kitas — todėl jis 
tampa riebiu. Be to yra storakau-
lių ir stipraus — stambaus kūno 
sudėjimo — tokie sveria daugiau 
negu normaliai. Dar nepamiršti
na, kad nutukėlio motina ir tė
vas buvo riebūs —taigi, tokių 
vaikams yra natūralu būti kiek 
per riebiais-

Dažnas nutukėlis visai neskai
to savęs prie riebiųjų: "Aš esu 
tik stambokas, o ne riebus. Kai 
žmogus sensti — daraisi daugiau f 
riebus, tai natūralu. Vaikai grei-1 turime jo gailėtis, 
tai auga, daug juda — jie nerie- [ 
būs. O senstant — juosmuo di
dėja". Taip ir panašiai žmogus 
savo lašinius pateisina. 

Nenorįs numesti svorį dažnas 
sako sau, kam jis turįs atsisakyti 
valgymo malonumo. Maistas yra 
vienas iš nedaugelio dalykų tei
kiančių pasitenkinimą. Žmogaus 
nervai atsileidžia tris kartus per 
dieną sveikai — gerai pavalgius, 
o kai kiek jis nutunka — ketina 
prisilaikyti kiek ir numesti nese
nai uždėtą riebalinį priedą. 

Buvęs darbštus ar buvęs sporti
ninkas prideda keletą svarų dėl 
dabartinio neveiklumo. Tokie 
nenusimena, tikisi padirbėję bei 
kiek pasportavę vėl savą svorį at
gauti. 

Kai žmogus pradeda prisilaiky
ti dietos perdidelio svorio nume
timui, jis susilaukia nenumatyto 
negerumo — nepasitenkinimo. 
Be to, visi žino, kad kuris nume
tė svorį — jis jį vėl atgavo per 
dešimt kartų trumpesnį laiko
tarpį, negu per tą laiką, per kurį 
jam sekėsi perdidelis svoris suma
žinti. 

Lietuvio sodybos CMcagojc pažmonio programą seka (ii k.): Antanas Pū
tis, Antanas Butkui k- Jonas Jankauskas. 

Nuotrauka M. Nagi* 

DIDŽIOJO LATVIŲ RAŠYTOJO SUKAKTIS 
Karolio Skalbęs šimtmetis 

AJL TENISONAS 

Išvada. Niekam nepaveskime 
savų pareigų — suliesėjimas nu
metant perdidelį svorį kiekvieno 
riebaus žmogaus pareiga. Nepa
veskime jos piliulei, dietai, gim
nastikai, liaukoms bei kam kitam. 
Nieko nepadės žmogui be tikro 
noro atsikratyti riebalų pervir-
šiaus jokios kitos pastangos. Pir
miausia turime pradėti nuo svar
biausio ir sunkiausio darbo: tu
rime ryžtis asmenybe tvarkytis ir 
tame ryžte ištesėti. Kitokio nu
tukimo tvarkymo medicina dar 
nežino. Mat, tik subrendusios as
menybės savininkas pajėgia pil
dyti gydytojo nurodymus visose 
srityse, įskaitant ir visas priemo
nes nutukimui sėkmingai sutvar
kyti ir tokiame sutvarkyme per 
visą savo gyvenimą ištverti. Dau
giau apie tai kitą kartą. 

Pasiskaityti. Andrew Wrliliams: 
You casn reduce. Hearthside Press 
Inc. New York 16 

Kiti pataria žmogui tvarkytis 
su perdideliu svoriu valgant tik 
išalkus ir nieko burnon nede
dant sočiam esant Jai manai, 
kad dietos ir perdidelio svorio nu-

SVEKO MAISTO RECEPTAS 
Kentelopas su varške ir yougurtu 

Produktai: 1 kentelopas, 2 puo
dukai savo gamybas varškės % 
puoduko jogurto savo gamybos, 
Y2 puoduko korinkų (smulkios 

metimas tamstai yra dėmesio ne- i juodos uogos) 1 šaukštas citri
n a s , netgi pavojingas dalykas nos žievelės susmulkintos. 
— tai užmiršk visus gydytojo pa
tarimus ir eik savu keliu toliau 
kaip iki šiol kad ėjai. 

Vienok nepamirština, kad yra 
dar ir antroji pusė svorio nume
timo reikale Išmintingam ją su
žinoti yra labai pravartu. Jei pats 
Skaitaisi prie išmintingųjų — 
gilinkis toliau į tvarkingo svorio 
numetimo reikalus. 

Gyvenimo faktai ir svoris 

•Kaip ten riebulis nesiteisintų, 
dėl savo nutukimo, riebus žmo
gus turi vargo su savais riebalais. 
Nė vienas nenori būti vadinamas 
riebiu Norėdamas numesti svo
rį, turi daiktus vadinti tikrais jų 
vardais. Taigi, mes riebų žmogų 
vadinsime ne kitaip kaip nutukė-
liu — riebuliu 

Žinoma, stambių kaulų žmo
gus turi daugiau sverti nebūtinai 
būdamas per riebus. Jei abejoji 
dėti savo svorio — teiraukis, ką 
pasakys tikrai nuoširdus draugas 
ar vyras — žmona. 

Neteisinga kalba būk riebieji 
tuo pačiu yra sveikieji 

Surinktos žinios tvirtina, kad 
45 metų sulaukusių ir 10 svarų 
virš normos sveriančių mirtin
gumas yra 8 proc. didesnis paly
ginus su normaliai sveriančių 
mirtingumu. Gi, 20 svarų per
viršį svorio turinčiųjų mirtin-

Darbas: Kentalopą perpiauti 
per puse arba į 4 dalis skiltimis, 
išskaptuoti sėklas ir nulupti. Varš 
kę pertrinti ar sumalti ir su yo-
•gu-rtu ir dalim citrinos žievelės iš
trinti. Sudėti razinkas ir išmaišy 
ti. Sudėti kupstais į kentalopus, 
apibarstyti citrinos žievelėmis ir 
gerai atšaldyti. 

Pastaba: Vietoj korinkų nau
dotini ir kiti priedai, pavz. juodos 
tik ne geltonos razinkos, supjaus
tytos datulės, figos, ypač juodos, 
arba sukapoti riešutai. 

Vengti kokoso riešuto, nes tai 
kietinantieji riebalai. Taip pat 
vengti ir pakepintų migdolų, 

Praeitų metų pabaigoje lat
viai iškilmingai ir gražiai pami
nėjo savo tautos iškilaus rašyto
jo Karolio Skalbės 100 metų gi
mimo sukaktį 

K. Skalbė gimė 1879 m., buvo 
aktyvus latvių tautinio atgimi
mo ir nepriklausomybės kovų da
lyvis. Jo literatūrinis palikimas — 
12 poezijos rinkinių, 50 prozos 
kūrinių, 76 jo sukurtos pasakos, 
daugybė kitų rašinių. Ypatin
gai Skalbė išgarsėjo kaip latvių 
pasakų meistras- Jo raštai atski
rais rinkiniais ir tomais išleisti ke
liais atvejais nepriklausomoje ir 
okupuotoje Latvijoje, išeivijoje. Į 
lietuvių kalbą išversti jo Aukso 

obelis, Paparčio žiedas, 59 pasakos. 

Baltijos institutas Stockholme 
latvių rašytojo — poeto Karolio 
Skalbės 100 metų gimimo sukak
tį paminėjo paroda, kuri buvo 
suruošta Stockholme. Ją suruošė 
arcn. A. Legzdinš, o atidarė ins
tituto valdybos narys fii mag. P. 
Johansons. Rašytoja Veronika 
Sfcreleitė savo paskaitoje nagri
nėjo K. Skalbės lyriką žvedų kal
ba, nes į parodos atidarymą be 
latvių buvo atėję švedai, estai ir 
lietuviai. Skalbės kūrinių frag
mentus buvo į švedų kalbą iš
vertę P. Johansons, kuriuos jis 
pats ir skaitė. 

Parodoj išstatyta medžiaga lie
čia rašytojo gyvenimo paskutinį 
laikotarpį. Cia išstatyta tik K 
Skalbės būdingesnieji eksponatai. 

Apie rašytojo gyvenimą ir kū
rinius jo duktė Mzė yra parašiusi 
knygą "Kariis Skalbė stasta" (Ka
rolis Skalbė pasakoja), kuri iš
leista jubiliejiniais metais ir iš
statyta parodoje. 

Parodos turinys: Prie įėjimo K. 
Skalbės kailiniai, kepurė ir laga
minas. Lagaminas, tiesa, išmirkęs 
ir nukentėjęs Visbio Gotlande, ka 
rantino pirtyje nuo dezinfekcijos. 
Kailiniais apsivilkęs K Skalbė 

stovėjo naktį Kuršių pajūryje, 
laukdamas laivo 1944 metų lap
kričio 11 dieną, kuriuo plaukė 
per Baltijos jūrą. Parodoje išsta 

tyta Latvijos vėliava. Ji turi ilgą 
istoriją. Ji buvo jau išstatyta 1945 
m. per Pabaltijo pabėgėlių etno
grafinę parodą Stockholme, ja 
buvo apklotas K Skalbės karstas 
ir ji buvo išstatyta atidarant 14 
parodų tema „Latvija užmiršta 
žemė". Kartu stovi K Skalbės 
gimnazijos vėliava iš Fichbacho, 
Vokietijoje, vėliau 1972 m- nu
vežta į Chicagą. Tarp vėliavų iš
statytas C Skalbės portretas ir 
tekstas "Visiems latviams", rašy
tas Tautinės tarybos pavedimu 
1917 metais Valke ir išplatintas 
Latvijoje 35.OO0 egzempliorių. 

Iš kitų dokumentų: B K Skal
bės paskutiniųjų laikų kūrinių 
rankraščiai ir plunksnakotis. K 
Skalbės kūriniai suskirstyti į pen
kias grupes: Seniausieji kūriniai 
iš Zeltinio leidyklos Rygoje, 1906 
metų K Skalbės raštų rinkiniai 
iš Latvijos Nepriklausomybės lai
kų, rinktiniai kūriniai rašyti trem 
tyje. Be to K. Skalbės kūriniai iš
leisti okupuotoje Latvijoje ir K 
Skalbės kūriniai, t. y. jų vertimai 
svetimomis kalbomis ir pan. 

Neįmanoma čia viską iš išsta
tytų parodoje K. Skalbės daiktų 
ir darbų išvardyti, čia ir auksi
nis laikrodis dovanotas rašytojui 
jo draugų 1921 m. Parodoje gali
ma žiūrėti K. Skalbės namo "Saul 
rietu" —svečių knygą, pradėtą 
dukros vestuvių dieną, 1934 me
tų lapkričio 7 dieną. Paskutinis 
įrašas —'7anis Medenis su šei-
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ma" iš 1944 metų rugpiūčio 12 
d. J. Medenis davė K Skalbei savo 
arklį ir Skalbė galėjo tokiu būdu 
pasiekti Ventpilę ir Gotlandą. 

Po Veronikos Streiertės paskai
tos sekė E. Daržinio noktiurnas 
"Mužam žili ir Latvijas kalni" 
(Amižinai mėlyni yra Latvijos 
kalnai). 

K Skalbės muziejus laikinai 
yra Lizetės Skalbės bute, kur ji iš
gyveno 30 metų- Sis K. Skalbės 
muziejus laukia galimumo, kad 
jis galės būti perkeltaB į "Satdrie-
tus", K Skalbės nuosavus namus 
Vecpiebalgoje, taigi laisvoje Lat
vijoje. 

Rašytojo —poeto K Skalbės 

pasaulyje, pvz. Miunsteiyje, Me-~ 
mmingene, Miunchene. Prie K. 
Skalbės kapo Švedijoje jo vaikai
tis Martynas uždegė žvakę ir pa
dėjo gėlių vainiką. PEN klubo 
prezidentas M. Ziverts pasakė su
sirinkusiems jausmingus pami
nėjimo žodžius. K Skalbės duk
tė Ilzė deklamavo savo tėvo ei
lėraštį, skirtą rašytojui Antanui 
Austrmiui. Net okupuotos Latvi 
jos spauda — "literatūra ir me 
nas" paskyrė K Skalbės paminė 
jimui kelis puslapius teksto. 

— Mūsų tautybes išlaikymui 
ir laisves kovai spauda yra pa
grindinė priemonė ir svarbiau-

100 metų gimimo sukaktis pami- [šias ginklas. 
nėta ir kitose vietose laisvajame luotas Vaisnys, SJ. 

VAIKYSTE IR VEDYBOS 
Nauja dr. JONO BALIO iiteista knyga 
Serijos "Lietuvių Tautosakos Lobynas" 
VIII t. X, 172 pusi. 1S79. Atspausta 300 
egz. ir gaunama tik iš leidyklos: Lithu
anian Folklore Pub^ 1105 Chiswell Ln.. 
Silver Springs, Md. 20901. Kaina $6.00 
ir už persiuntimą paštu 60 cts. 

Turinys: Lietuvių liaudies tradicijos. 
Priedas: J. Balio bibliografija. Tekstai j 
lietuviškai, vokiškai ir angliškai. Kai j 
kuri medžiaga gali būti laikoma nepa
dori. Pirmenybe teikiama asmenims, 
įsigijusiems Lobyno VT ar VU t. Čekis 
bus sugrąžintas, jei knyga negales bū
ti prisiųsta. Dar galima gauti "Loby
ne" VI t ($8.0tfc i r V f l t ($6.00). 
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JURGIS MATULAITIS 
Stasys Yla 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo rai ta is pririša skaitytoją, 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių Ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuraa. 

Išleido ir apaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pusi., 1977 m. 
Kaina su persiuntimo $7.41. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Chicago, m. •0628 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radlo programa 

Naujoj Anglijoj iš Stoties WLYN. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo 
rists — gėlių bei dovanų krautuvę. 
502 E Broadway. So. Boston. Mass 
02127 Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
lite didelį pasirinkimą lietuviškų kny
gų 

Įjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiti 

I GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 
| SOL. DANOS STANKAITYTfiS i 
I (Įdainuota lietuviškai) = 

I O P E R Ų A R I J O S 1 
= Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. I 
= Dirigentas Alvydas Vasaitis | 

| GRA2INA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, 
§ CAVALERIA RUSTICANA LR KITOS. 

| Kaina su persiuntimu $10.75. Visakymus siusti: S 
1 DRAUGAS, k5k5 W. 6$rd St., Chicago, IU. 60629. į 
I UI. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. 5 
•7iiiHiiiiiiiMiiiiiiHiiiuiniiiiiiHiiiiii«uiiiiMiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiimm«niiiimmiiiin»5 
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DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 
Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą . 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

Vai. pagai susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel . - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
3656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JEHKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court. Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč >r šešt. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm., antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 . 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Te4. REHance 5-1811 -

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS : 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. irpenktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždarvta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel . 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

Te l . -GR 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123, namų GI 8-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs. tel 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai: pirm . antr ketv ir penkt. 

2—7) šeštadieniais pagal susitarimą. 

I M M H 



žmogaus teisės 

VAKARŲ PAGUODA, DIKTATŪRŲ BOTAGAS 

Kalbos apie žmogaus teises, ku
rias pabrėžia ne t p r aga i š t i ngas 
Helsinkio sus i ta r imas , y ra apgaulė 
V a k a r a m s ir naujos bausmių prie
žastys komunis t inėms valdžioms. 
J a u ir laisvojoje spaudoje r a šoma , 
kad čia per daug k a l b a m a apie 
laisvę, ka i tuo ta rpu komunis t in ia i 
diktator ia i ją naudoja ka ip priemo
n ę baus t i tuos, kurie nor i žmogiškų 
teisių ir pr imena, jų žodžiais ta
riant, "kapi ta l is t in ių imperial istų 
propagandą" . Ta ip tie švent i lais
vės žodžiai komunis t in iuose kraš
tuose dėl laisvojo pasaul io kalbų 
t a m p a botagu pavergt ies iems ir 
nenorint iems parduot i s avo są
žinės ir žmogiškumo. 

Apie t a i a tv i ra i buvo k a l b a m a 
v a d i n a m a m e Sacharovo te isme, vy
kus iame Washingtone . Į j j buvo su
kviesta įvairių l iudininkų, mačiu
sių iškentusių ir pergyvenusių 
komunis t inę t ikrovę Sovietų Rusi
jos valdose, ka ip Ukrainoje , a r sate
lituose, kaip Lenkijoje ir ki tur . Liu
d in inkai a tv i ra i kalbėjo apie 
k o m u n i s t i n i u s t e i s m u s , ku r ių 
sprendimai iš anks to su ra šy t i KGB 
policijos ir bausmės iš a n k s t o pa
skirtos "kenk ian t iems socialistinei 
s an tva rka i " . 

Net naujoji Sovietų konsti tucija, 
kuri ka lba apie laisvę, pr ipažįs ta 
tik tokią laisvę, kuri y ra neats
k i r i ama nuo kolektyvo. Pask i r a s 
sovietinis pilietis apie bet kokią 
laisvę ne t negal i kalbėti , n e š t a i yra 
šmeiž imas vals tybės ir pasiprie
š in imas bendraja i t va rka i . Alex-
ander Je sen in - Volpinas , kur i s ge
r a i paž įs ta sovietinę teisę, pabrėžia: 
"Net eilinis pilietis, jei jis i r pri
klauso valdžiai , p i rmiaus ia tu r i pa
reigą st iprint i sovietinį solida
rumą ir autoritetą. Ki tu atveju jis 
y r a vals tybės pr iešas . J i s n e t turi 
pareigą sekti tokius, kurie pr ie tos 
tvarkos nepr is ideda" . Todėl t e n tiek 
daug šnipų ir s laptų agentų, kurie 
nepriklauso policijai, be t tu r i nuo
la t būti policijos page lb in inka i , jos 
akys ir ausys savo bendrada rb ių ir 
ka imynų tarpe. Tokia t v a r k a ir yra 
nuola t in is kalė j imas be laisvės 
vilčių. 

Komunis t in ia i te ismai , k a i p skel
bia Friedrich Neznansky , n ė r a tei
s ingumo įstaigos. J i e y r a t ik slap
tosios policijos ir part i jos į rankiai 
baust i visus nepa t ik imus a r ne t įta
riamus, gal inčius n e t a r n a u t i ko
munis t ine i biurokrat i ja i . T a s pa ts 
l iudininkas, kuris y r a i lgai dirbęs 
komunist iniuose teismuose, aiškiai 
sako, kad "70% visų bausmių yra 
ske lb iama už p ras iženg imus prieš 
sovietinę s an tva rką ir sovietinius 
į s ta tymus , nenaudo j an t jokio tiks
lesnio t a rdymo ar ka l tės iš tyr imo". 
Net pos ta l in in iame la iko ta rpy kas
met n u b a u d ž i a m a iki 2 milijonų 
600 tūkstančių piliečių, iš kurių iki 
milijono ir keturių š imtų tūks tan
čių priverčiamųjų darbų stovyk
lomis. Tos stovyklos n ė r a n e tik iš
nykusios , kaip skelbia komunis t inė 
p ropaganda ir ka ip ją kar to ja neat
sargi ir blogai informuota Vakarų 
spauda , bet jos ne t sust iprintos, 
kad daugiau pr ievar tos d a r b a i s bū
tų žmonių suna ik in t a ir daugiau 
valstybei už dyką dirbtų. 

Komunist inių teismų uždavinys 
pirmiausia y ra t a r n a u t i komunistų 
parti jai ir va ls tybės poli t ikai . Jei 
pasikeičia politinė krypt is , t a i net 
aukščiausi pare igūnai ne visuomet 
spėja pasikeist i ir s avo nuomonė

mis bei veiksmais prisitaikyti prie 
naujos politikos. Dėlto ir jie dažna i 
a ts iduria teismuose. O jau teismai 
iš anksto , k a i p minėta, turi spren
dimus. Teismuose, tiesa, y ra kal
tintojai ir gynėjai, bet tiek vieni, 
tiek an t r i parenkami iš patikimų 
partijos biurokratų ir jau žino, koks 
turi būt i kal t inimas arba gynimas , 
— ka l t inamas i s tik mažuose daly
kuose tegali pa ts teisintis a r savo 
kaltės gintis . 

Dar blogiau, kad teismams į 
pagalbą a te ina vadinami policijos 
bendradarbia i , ypač jaunuoliai, pri
klausą komunistinio jaunimo bū
riams. Jie y ra prižiūrimi griežtų 
partijos pareigūnų ir turi įtikti sa
vo v a d o v a m s skundimais, šnipi
nėjimais, dažna i net teroro veiks
mais, pvz. sumušdami a r už
mušdami įtariamuosius, prie ku
rių sunkiau pačiai policijai prikib
ti. Tokiu būdu sumuštas ir nužudy
tas buvo ukrainiečių kompozitorius 
VI. Ivasiuk, o lietuvių kalbininkas 
prof. J . Kazlauskas. 

Tai, kas buvo paliudyta Sacharo 
vo teisme Washingtone, neduoda 
pilno komunistinių teismų vaizdo, 
nes Sovietų Rusijos įstatymai ne
leidžia skelbti kriminalinių nusi
kaltimų, jo labiau kriminalinių 
teismų, . kuriuose yra baudžiami 
tikrieji kriminalistai . Kitaip ta
riant, politiniai nusikaltėliai, ne
sut inką su komunistine politika ir 
t i roniška valdžia, baudžiami už kri
minalinius nusikaltimus ir "socia
l i s t i n ė s v a l s t y b ė s š m e i ž i 
mą". Levas Judovičius, buvęs 
sovietinis advokatas , sako š iame 
teisme, kad "Stalino laikais dauge
lis buvo sunaikinami tuoj po teis
mo a r net be teismo sušaudymu, o 
dabar daugelis pranyksta Gulago 
stovyklose be jokios žinios, kur i r 
kada jie mirė" . Į klausimą, a r kada 
gali sovietiniai teismai ir įstaty
mai prieš žmogaus teises pasikeis
ti, dr. Kons tan t inas Sims a tsako, 
kad "t ik tuo atveju pasikeis, ka i 
pasikeis v i sas sovietinis valdžios 
apa ra ta s , sunyks komunistinė dik
ta tū ra ir bus pakeistas teroras prieš 
kitaip mananč ius piliečius. O t a i 
reiškia visišką komunistines val
džios sunaikinimą".. Detentės lai
kotarpyje š i s Sacharovo te ismas 
yra vienas iš antikomunistinių 
pasireiškimų prieš Sovietų įtaką 
laisvajame pasaulyje. Tačiau ta i 
nepakeitė laisvųjų kraštų valdžios 
politikos Sovietų Rusijos atžvilgiu, 
kaip r a š o m a "National Cathol ic 
Register", kuris davė plačias iš
t r aukas iš to teismo. Tik gerai, kad 
daugeliui laisvųjų atvėrė akis prieš 
sovietinę propagandą laisvajame 
pasaulyje. 

Pareiškimai , kalbos vyriausybių 
aukščiausiose viršūnėse, ne t kal
bos, primenančios pavergtus kraš
tus, t ė ra tik savęs gynimas, o ne de
tentės pragaišt ingumo laisvajam 
pasauliui ryškesnis atskleidimas. 
Tai padarė tik užpuolimas Af
ganis tano, kuris jau seniai ko
munistų įtakoje ir Sovietų "patarė
j ų " v a l d o m a s s v e t i m o m i s 
rankomis. Invazija atvėrė dauge
liui ak is ben t ta prasme, kad net 
valdžios viršūnės pradeda prisipa
žinti nepažinusios komunizmo ir y-
pač Sovietų Rusijos tironijos, nors 
tai rodo tik laisvųjų nuolaidžiavi
mą ir na ivų politinį nesusigaudy
mą.- p.s. 

Senąją Sovietų Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos draugystę prieš 40 metų prisimenant. Maskvoje 1939 metais pasi
rašius Stalino—Hitlerio paktą, kuriuo buvo rusams atiduoti Pabaltijo ir kiti kraštai. Iš k.: J. Ribbentropas, J. Stalinas. 
Dešinėje — vertėjas Partovas. 

SOVIETŲ RUSUOS PROBLEMOS 
Jų neišsprendžia, nes partija valgo darbininko 

uždarbį 
(Tęsinys) T a r y b i n ė 
sistema panaš i j tą rusų istorinį plė
šiką Solovej Rozboinik„ kurs plėšė ir 
žudė žmones (Drg. 1979.X.20 Nr.244, 
I P-). 

Ką į tai galėtų pa*sakyti prof. Ig. 
Bestuževas? Juk tą tiesą pa r a šė 
lietuvis kunigas , kurs viską m a t ė ir 
pergyveno. 

P e n s i n i n k a i 
Ig. B. giriasi, kad komunistinėje 

„Istorijos kaip vandens lašai pana
šios viena į kitą. Jų būtų galima papa
sakoti ir daugiau. Nutiko tai Kalinin
grade, Šiauliuose, Panevėžyje... Gal 
įvykių geografija būtų dar labiau išsi
plėtusi, jeigu ne teisingumo organai. 
Pantelejeva ir Terechova, abi Galinos, 
buvo sulaikytos mieste prie Nevėžio. 
Septyni „vizitai" (1978.IX.27 — X1.15), 
įskaitant ir du Kaliningrade, Galioms 
atnešė pelno — daiktais ir pinigais — 
daugiau kaip už 3000 rublių. 

Stebėtinas „dujininkių" operaty
vumas: sakysim, Šiauliuose tą pačią 
spalio 19 dieną jos apsilankė net tri
juose butuose. Veikimo metodas — 
visur toks pat: paskambindavo prie 
durų ir paaiškėjus, kad namuose tėra 
mažametis (kaip jos pačios prisipažino 
— „iki dešimties metų") vaikas, pri
sistatydavo esančios butų fondo eks
ploatavimo tarnybos darbuotojos. Kai 
vaikas įleisdavo j butą, Terechova 
„užimdavo" mažytį (duodavo popie
riaus ir liepdavo rašyti apie savo tė
vus), o Pantelejeva tuo metu ieškodavo 
kambariuose pinigų ir vertingų*daiktų 
— žiedų, laikrodžių, skėčių, rūbų". 

„Devyniolikmetės Terechovos išsi
lavinimas — aštuonios klasės. Pantele-
jevos — septynios... Abi niekur nedir
bo, tačiau uždirbti norėjo. Didžiąją dalį 
pavogtų ir už parduotus daiktus gautų 
pinigų Galios iššvaistė restoranuose..." 

J . V A l C E L I Ū N A S 

santvarkoje darbininkai gali išeiti į 
pensiją 55-60 metų amžiaus, bet jis 
nepasako, kad tie pensininkai ir 
toliau turi dirbti, nes iš gaunamos 
pensijos negali pragyventi. Laisva
jame pasaulyje darbininkai gali iš
eiti į pensiją 48 metų amžiaus, išdir
bę 30 metų. Jie gauna 15 kartų 
didesnę pensiją, negu Sovietų pensi
ninkai, išdirbę iki 55-60 metų ma
žiaus. Sovietinėje santvarkoje yra 
pensininkų 75-78 metų amžiaus, 
kurie dar dirba, nes iš gaunamos 
pensijos nepragyvena. 

Viena lietuvė, kuri iš pavergtos 
Lietuvos a tvyko į Vakarus ir, pama
čiusi parke lietuvius pensininkus, 
sakė: „Lietuvoje pensininkai rūpi
nasi savo darželiu, paršiuku, vište
lėmis, nes tai jų pragyvenimo 
pagrindas, o čia pensininkai parke 
geria kavą, skaito knygas, žurna
lus, šnekučiuojasi". Ig. B. i rnemini , 
kad sovietinėje santvarkoje pensi
ninkai turi pragyventi iš 20-40 
rublių mėnesinės pensijos. J i s visai 
nemini, kiek toje santvarkoje darbi
ninkai uždirba, nemini maisto pro
duktų ar prekių kainų, tarsi tie daly
kai neįeitų į darbininkų ekonominį 
gyvenimą. O tas ekonominis gyve
nimas yra labai skurdus, neskai
t an t komunistų. Viena tautietė iš 
pavergtos Lietuvos rašo: „Mėsos 
nusiperkame ir išsiverdame tik 
sekmadieniais. Kasdien valgome 
sriubą su duona. Dirbu viena, o val
gome keturiese". Tada darbe į 
valandą ji gavo 45 kapeikas. Dabar 
gal gauna 60 kapeikų. Geresnių 
mėsos gaminių kilogramas kai
nuoja 5-6 rubliai, bet ir tų produktų 
sunku gauti . 

Tokia y ra ekonominė padėtis 
darbininkų ir pensininkų. Betgi Ig. 
B. sako, kad ekonomijai sustiprinti 
reikia tai rišti su visuomenės gamy
bos efektyvumo didinimu. Tas rodo, 
kad Sovietų darbininkai turės dar 
sunkiau ir daugiau dirbti, o apsi
gręžęs sako, kad „reikia išlaisvinti 
milijonus dirbančiųjų, kuriuos bus 
galima nukreipti į labai reikalingas 
buitinio aptarnavimo liaudies švie
timo ir sveikatos apsaugos sis
temas". Badaujančiai liaudžiai 
sveikatos apsaugos sistema nieko 
nepadės. Ar vertas tas švietimas, jei 
profesoriai kišami į kalėjimus, jei 
diplomuotas inžinierius nueina ka
poti mėsos, kad ir jis gautų tos 
mėsos gabalėlį, o direktorių yra su 
pradžios mokyklos išsilavinimu. 

C a r o p a l i k i m a s 

Ig. B. sako, kad tarybinėje Rusi
joje skurdų palikimą paliko caras. Ir 
po 60 metų nuo caro nužudymo dėl 
komunistinės ekonomijos men
kystės d a r vis kaltinamas caras. 
Caras javus pardavė užsieniui, o 
dabart iniai carai javus perka iš už
sienio. Caro laikais Rusijoje duonos 
buvo 19-kos rūšių. Jos svaras kai
navo 3-6 kapeikos, sviesto svaras 
10-12 kapeikų. Sovietų Rusijoje 
sviesto svaras kainuoja apie porą 
rublių. Po antrojo pasaulinio karo 
Vokietija buvo sudaužyta ir oku
puota. J i turėjo kom. Rusijai sumo
kėti 10 bil. dolerių karo mokesčių. 
Vienuolika bilijonų dolerių „karo 
reparacijų" Rusija gavo iš JAV, bet 
ekonominiu atžvilgiu liaudis visą 
laiką yra elgetos padėtyje. V. Vokie
tija iš karo griuvėsių į ekonominiu 
atžvilgiu pirmaujančias valstybes 
pašoko per 15-20 metų, komunistinė 
R. Vokietija dar tebeskursta, nes ji 

yra sovietinė. 
Numatyta , kas Sov. Rusijos eko

n o m i n i a m p a g e r i n i m u i r e ikės 
„kompleksinio na šumo padidinimo, 
visos visuomenės gamybos efekty
vumo ir kokybės pager inimo. Tada 
tarybinės Rusijos liaudies ekono
minis gyvenimas pagerės" . Žino
ma, jei Sovietų darb in inka i vėl turės 
dirbti 60 valandų savaitėje, komu
nistų ekonominis gyven imas page
rės, bet vargu pagerės l iaudies 
ekonominis gyvenimas . Atrodo, kad 
komunistiniai profesoriai žodžiais 
siuva kailinius. 

A p m o k ė j i m a s už d a r b ą 

Toliau vėl a i šk inama: „Numa
tyta ir kaip šią problemą išspręsti: 
tobulinti darbo paska tų ir gamybos 
organizavimo sistemą. Ska i t an t už 
darbą, vis didesnę reikšmę reikėtų 
skirti vertinimui ir apmokėjimui ne 
šiaip už darbo kiekybę a r kokybę, 
bet už galut inės produkcijos, kuri 
at iduodama vartotojui, kiekį ir ko
kybę. Organizuojant gamybą, turi 
būti .toliau vystomi lenininiai demo
kratinio central izmo principai , 
griežčiausia vals tybinė plieninė 
drausmė, esan t gr iežčiausiam vien-
šališkumui ir asmenine i a tsakomy
bei už kiekvieną pavestą darbą, o 
kartu plati masių iniciatyva, akty
vus kolektyvinis da lyvav imas , pri
imant visus svarb iaus ius nuta
rimus. 

Čia jau pa rodomas ne tik 
komunistinis botagas , bet ir nely
gus apmokėjimas už darbą. Darbas 
bus įvert intas ir gerai apmokė tas 
tam, kas gaminį įteiks vartotojui. 
Išeina, kad galvijų augintoja i gero 
atlyginimo negaus . Negaus gero 
atlyginimo nė galvijų skerdikai , odų 
išdirbėjai ir batų siuvėjai. Batus 
vartotojams parduos batų parda
vėjai ir gaus gerą at lyginimą, nes 
jie gaminį įteikia vartotojui. Kad 
sovietinėje sistemoje krautuvių 
pardavėjai g a u n a gerus at lygini
mus, yra daug pavyzdžių. 

Štai v ienas pavyzdys . Vienas 
Gruzijos pilietis nuvyko į Maskvą 
nupirkti žmonai kail inį paltą. Kaili
nių paltų krautuvėje jis pap ra šė 
dviejų paltų. Pardavė ja pasakė , kad 
visi kail iniai pa l ta i išparduot i . 
Tarybinis gruz inas jai pasakė , kad 
jam parduotų du kai l inius pal tus , už 
kuriuos jis užmokės. Vieną pal tą jis 
pasiims, o kitą pal tą galės pasi imti 
pardavėja. Tuojau a ts i rado du pal
tai. Panaš i prekyba vyksta ir visose 
tarybinėse krautuvėse, nes iš už
darbio ne įmanoma pragyvent i , o 
pardavėjai gaminį įduoda tiesiog 
vartotojui. 

Kaip bus vykdomi lenininiai 
demokratiniai principai , t a ikan t 
griežčiausia valstybinę drausmę ir 
vienvaldiškumo a t sakomybę — 
sunku p a s a k y t i . S v a r b e s n i u s 
sprendimus d a r y s ' kolektyvas, o 
atsakomybę turės vienas žmogus. 
Ar nuo to pagerės pavergtos liau
dies ekonominis gyven imas? Tokie 
sovietiniai laimėjimai skelbiami jau 
nuo 1917 metų. 

(Pabaiga) 

PALIKAU MIELAI 
TĖVIŠKĘ 

Spaudoj ir gyvenime 

RUSĖS APGAVIKĖS LIETUVOJ 

Atsiminimai 
F E L I K S A S P E M P Ė 

Pavergtos Lietuvos humoro žurnale 
„Šluotoj" išspausdintas Laimučio Zub-
ricko, Panevėžio liaudies teismo pirm. 
ir „Šluotos" korespondento Gintauto 
Stalnionio reportažas „Dujininkės", ku
riame rašoma, kaip dvi kolonistės ru
sės plėšikavo. Tam tikra prasme jų plė
šikavimas primena ir panašius sukčius 
Amerikoje, kai įvairia dangstimi butus 
įeina tariami dujų ar elektros „tikrin
tojai". „Šluota" rašo: 

„Čirkštelėjo skambutis. Prie durų 
stovėjo dvi nepažįstamos tetos. Dujų 
patikrinti atėjo. Bet tetos ne tik dujas 
tikrino. Joms turbūt labai patiko butas, 
nes jos vaikštinėjo po visus kambarius. 
Dar tą patį vakarą Darutės mama pasi 
gedo 302 rablių. auksinio žiedo... 

Tą pačią dieną „dujininkės" apsi 
lankė ir pas mažametį Donatą, kurio 
tėvai irgi buvo darbe. Moteriškėms 
reikėjo dar ir išmatuoti butą, todėl 
viena pabuvo virtuvėje su Donatu, o 
kita matavo... Grįžę tėvai nerado 
laikrodžio, sudedamojo skėčio, žiedų... 

Mažosios Dalytės tėvai tądien taip 
pat dirbo, kai paslaptingosios tetos 
atėjo pas juos „patikrinti dujų". Viena 
iš jų davė Dalytei popieriaus ir liepė ra
šyti apie tėvus: pavardė, vardas, kur ir 
kuo dirba... Iš šito buto kartu su „duji-
ninkėmis"dingo 200 rublių, keli laikro
džiai, sudedamas skėtis — iš viso daik 
tų už 487 rublius". 

Besiart indamas plentu prie miestelio pama
čiau paplentėje žuvusių karių supiltus kapus. 
Tai buvo palikimas prie J iezno ėjusių kovų rusų 
su vokiečiais. Ant žuvusių karių kapų pastatyt i 
papras t i mediniai kryželiai su karių vardais ir 
pavardėmis . Vokiečių karių kapai papuošti 
gražiais juodais šalmais su auksinės spalvos di
deliais ereliais, o an t rusų karių kapų, kurie buvo 
tame pa t žemės sklype, pas ta ty t i tik mediniai 
stačiatikių kryželiai be karių pavardžių, be jo
kių puošmenų. 

Miestelyje, Jiezno dvaro sode, kuris priėjo 
prie pa t bažnyčios, a t r adau kitus dar didesnius 
žuvusių karių supiltus kapus . Ir čia vokiečių ka
rių papuošti panašiai , kaip ir tie prie plento. Ru
sų pavardės ant kryželių čia jau užrašytos, bet 
puošmenų irgi jokių. Ant vieno stačiatikių kry
želio, žiūriu, užrašas: "Piotr i Sasnovski"... 
Pamatęs ir perskaitęs tą užrašą, tiesiog apstul
bau. Juk ta i mano dėdės Petro Sasnausko 
(mamytės brolio) va rdas ir pavardė užrašyta. J i s 
kaip tik karui prasidėjus buvo karau pašauktas 

ir išvyko į rusų kariuomenę. O kad kryželis 
pas ta ty tas stačiatikių tikybos, tai man visai ir į 
galvą neatėjo mintis, kad jis buvo katalikų tiky
bos. Atsiklaupęs prie to kapo i r sukalbėjęs 
"Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie!"... par
skubėjau namo, visai neaplankęs savo draugo 
Jurgio. 

Pa rė j ę s m a m y t e i p a p a s a k o j a u , kad 
mačiau žuvusių karių kapus ir a n t vieno kry
žiaus parašytas vardas ir pavardė lygiai tokia 
pat kaip dėdės iš Guscionių vienk., Butrimonių 
valsč. 

Mamytė, išklausiusi tą mano pasakojimą, 
kiek susimąstė, bet mane susinervinusį ramin
dama atsakė, kad tai ne dėdės kapas , bet ten bus 
palaidotas žuvęs kitas koks asmuo tokiu vardu ir 
pavarde, koks nors rusas. Mamytės raminamas 
nusiraminau. Bet kada tik nuvykdavau į bažny
čią, vis tą kapą aplankydavau, nes vaizdavausi, 
kad ten mano dėdė Petras Sasnauskas yra palai
dotas. Ir tas mano patir tas įspūdis liko atmin
tyje visą mano gyvenimą, nors, karui pasibai
gus, ačiū Dievui, sugrįžo sveikas ir gyvas mano 
dėdė. 

Kitą dieną su draugais išėjau į Jiezno m. pie
tų — vakarų pusę apsidairyti, kur buvo rusų 
kareiviai išsikasę kelių kilometrų ilgio apkasus 
ūkininkų laukuose. Ten radome krūvas šovinių 
tūtelių, visokių aprangos dalykų, sulaužytų ir 
sveikų šaukštų ir, žinoma, radome, nors ir ne
daug, nesunaudotų šovinių, kurių ir buvo mūsų 
vyriausias tikslas ieškoti. Tuos šovinius mes, 
vaikai, labai branginom, nes iš jų pasigamin-
davom įvairių šaudymo priemonių, žinoma, vai
kiškų. 
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Bet tos vaikiškos šaudymo pr iemonės buvo 
pavojingos ir patiems šaudyto jams. Reikėdavo 
su jomis a tsargia i ir apdai r ia i elgtis, nes ki ta ip 
gali išplikyti akis ar sužaloti k i t as kūno dal is ir 
pačiam šauliui. Tas atsit iko du ka r tu s ir m a n : 
vieną kartą, bešaunant iš savo g amy b o s ran
kinio pistoleto, po iššovimo at i t rūko vamzdis 
nuo medinės rankenos ir l ėkdamas a tga l pra
mušė man dešinės akies paakį . Bet la imingu 
sutapimu tik pro šalį p r a l ėkdamas m a n kliudė ir 
sužeidė lengvai. Jeigu b e š a u d a m a s būčiau 
pasilenkęs kiek daugiau į dešinę pusę, t a i atitrū
kęs nuo rankenos vamzdelis , l ėkdamas a tgal , 
būtų man į akį sulindęs. 

Antrą kartą atsitiko daug blogiau. Buvo kai
rės rankos tarpupiršt is ta rp nykščio ir smil iaus 
pirš tų, b e š a u d a n t " r a n k i n ė m i s g r a n a 
tomis",peršautas ir teko kelis mėnesius gydytis , 
kol užgijo. Bet nors ir gerai sugijo — žaizdos 
žymė pasiliko visam amžiui. 

Kaip tos " rankinės g r a n a t o s " iš šovinių 
padaromos ir kaip jos var tojamos, čia nemi
nėsiu, nes tai ilga procedūra. 

Paskutiniais vokiečių okupacijos meta i s 
pradėjo ir Jiezno žydai daugiau spekuliuoti ir 
nelegalia prekyba verstis; a tgabendavo cukraus , 
druskos ir kitų gyvenimui reikal ingų reikmenų. 
Vienu žodžiu, spekuliuodavo visa kuo. 

s 

-

. (Bus daugiau) 
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DRAUGAS, antradienis, 1980 

TEISYBES VARDAN 
P. Čepėnas ir D. Fainhauzo knyga apie Amerikos lietuvius 

DR. V. SRUOGIENĖ 

(Tęsinys) 

Tačiau tenka apgailestauti, kad 
šių pavadinimu skaitytojas ne
rastų jokiame kataloge, nes jų 
antraštės yra: "Lietuvių teatro 
raidos bruožai" ir "Lietuvių teat
ras Peterburge". Jeigu D. Fain-
hauzas naudotųsi P. Čepėno pa
mokymu, tai iš V. Maknio kny
gos sužinotų, kad P. Čepėno siū
lomi menininkai, kuriuos Fain-
hauzas neva turėtų paminėti, 
anot V. Maknio, "meniniu po
žiūriu laurų nepelnė" (psl. 258). 

Apgailestaujama, kad knygoje 
neišvardinti lietuvių rašytojai 
A. Tulys, B. Laucevičius-Varg-
šas, L. Šimutis, dr. Montvydas, 
kun. Lapelis. A. Zolpis. Pripažįs
tant jų didelius nuopelnus vi
suomenės gyvenime, tenka abe
joti, ar jų raštai buvo užėmę to
kią svarbią vietą mūsų literatūro
je, kad vertėtų juos minėti bendro 
pobūdžio veikale? Juos paminė
jus, tikrai būtų mūsų testimo-
nium paupertatis... 

Labai ginčytina yra P. Čepė
no nuomonė, kad D. Fainhauzas 
laiko M. Tvarauską, A. Strupins-
ką, A. Juškevičių, K. Dembskį 
Amerikos lietuviu dvasinio ir kul
tūrinio gyvenimo vadais, o ne J. 
Šliūpą, Šėmą, Burbą, kaip "Ilg
šio! yra visuotinai įprasta". Tik
rovėje D. Fainhauzas mini Tva
rauską, Dembskį ir kitus asme
nis kitame kontekste tarp išemi
gravusių į JAV 1863 m. sukilė
lių, iš kurių kai kurie tapo lietu
vių dvasios gyvenime vadais. Nie
kur čia tie asmenys nepriešpa
statyti šliupui, Burbai, Šernui, o 
išvada daroma iš vieno konteksto 
ištraukto sakinio, nieko bendro 
neturinčio nei su Šliūpu, nei su 
Burba (psl. 11). D. Fainhauzas 
niekur nepaneigė Šliūpo reikšmės, 
o priešingai skiria jam vieną iš 
žymiausių vietų Amerikos lietu
vių dvasiniame ir politiniame 
gyvenime (psl. 77, 78, 81, 85, 87 
ir l t ) . 

Tikrai, knygoje pasigendame 
fakto, kad laisvamanis J. Šliūpas 
su kunigu A. Burba pirmieji kūrė 
lietuviškas parapijas. Bet, deja, 
jie veikė ne Chicagoje. Taip pat 
failą, kad nepaminėtos Chicagos 
Tautinės kapinės. 

Galima sutikti su V. Trumpa, 
kad D. Fainhauzo knygoje pasi
taiko disproporcijos (V. Trumpa, 
Vertinga knyga. Įspūdingas pa
minklas Chicagos lietuviams. Aki
račiai. 1978, No. 4) . Be to, gali
ma užtikti knygoje smulkių ne
tikslumų ar pasikartojimų. Gai
la laiko toliau smulkintis, nors 
yra dar daugiau P. Čepėno nei
gimų, kuriuos reikėtų atremti. 
Retai rasime veikalą, kuriame bū
tų viskas tobula. Berods, iš visų 
P. Čepėno priekaištų tik vienas 
reikšmingas, su kuriuo tenka pil
nai sutikti — tai klaidingai para
šytas Vištytis... 

Turiu pareikšti, kad niekada 
neteko man skaityti recenzijos, 
kurioje nebūtų iškeltas nė vie
nas teigiamas recenzuojamo vei
kalo bruožas, kaip šiuo metu at
sitiko su P. Čepėno recenzija. 

Mano nuomone D. Fainhauzo 
monografija yra gerai parašyta, 
jaučiama kultūringo, prityrusio is
toriko — rašytojo ranka. Be tuš
čiažodžiavimo, lengva forma su
telkta ir atrinkta daug pagrindi
niu faktų. Daugeliui pati tema 
yra nuobodi, o čia ne iš vieno 
skaitytojo girdėjau, kad nuo pir
mo iki paskutinio lapo perskaitė 
su dideliu susidomėjimu. 

Apibendrinant tenka padaryti 
išvadą, kad P. Čepėno recenzija 
yra ne tik neobjektyvi, bet prieka
binga ir tendencinga. Pats tonas 
užgaulingas. Tas labai kenkia P. 
Čepėno moksliniam vardui. 

Visą P. Čepėno straipsnį per
skaičius, kyla klausimas, ką tokios 
recenzijos duoda pozytyvaus? Ar 
tai nėra pavyzdys, kaip nereikia ra 
syti recenzijų? 

Turint galvoje šį P. Čepėno 
s*raipsnį, deja, jau nebe pirmą 

m. sausio mėn. 22 d. [ prof. dr. D. Fainhauzo bendradar
biavimu. Jei pasitaiko, kad koks 
kitatautis pamini spaudoje Lietu
vą ar lietuvius, mes jo vardą 
linksniuojame ir liaupsiname jį. 
Tai kodėl mes turime juodinti 
kitatautį, bet mums draugišką 
mokslininką — istoriką, kuris apie 
mus parašė vertingą veikalą? 

Baigdama norėčiau pridurti, 
kad pati Amerikos Lietuvių Bib
liotekos leidykla nusipelnė žymiai 
palankesnio vertinimo, negu P. 
Čepėnas jai duoda. Pradėjusi dar
bą vos prieš porą metų, būdama 
nelengvose materialinėse sąlygo-

išleido jau penkias vertingas 
knygas ir tapo viena iš nedauge
lio Amerikos leidyklų, kuri spe
cialiai ruošia etninius leidinius. 

(Pabaiga) 

rodo, kad jo tikslas diskredituoti 
kitatautį mokslininką lietuvių vi
suomenės akyse. Su juo glaudžiai 
bendradarbiavo prof. dr. Z. Ivins
kis, prof. dr. J. Puzinas, prof. dr. 
J. Jakštas, prof. dr. R. Misiū
nas, kiek man žinoma, dr. P.Lo-
sovskis ir daug kitu mokslininkų. 
Tik vienas P. Čepėnas, naudoda- Į se 
mas netikras premisas bei insinu
acijas, stengiasi jį atstumti. O tu
rėdami taip mažai istorikų spe
cialistų, galėtume tik džiaugtis 

SIS TAS PASAULYJE IR TARP LIETUVIŲ 
Kiek baslių buvo, kiek jų dar bus 

MEČYS ŠILKAITIS 

Minesotos universiteto tyrinė
tojų grupė jau kuris laikas veda 
tyrinėjimus, ar žmogaus asmeny
bės išsivystyme daugiau įtakos 
turi jo prigimtis, ar jo gyvenamo
ji aplinka ir gyvenimo sąlygos. 
Duomenys renkami apklausinė-
jant skirtingose sąlygose gyvenu
sius dvynukus. Paskutiniu laiku 
daug dėmesio sukėlė Springer 
dvyniai, kurie vos kelių mėnesių 
amžiaus buvo atiduoti auginti 
skirtingoms šeimoms, kol paga
liau po 39 metų gyvenimo atski
rai vėl susirado vienas kitą Pir
mųjų apklausinėjimų metu bu
vo surasta daug panašumo abie
jų gyvenime, ko jau negalima bū
tų priskirti atsitiktinumui. Pa
vyzdžiui, abu jie buvo vedę ir iš
siskyrę. Jų žmonų vardai buvo 
tie patys. Jaunystėje kiekvienas iš 
jų turėjo šunį, kuriam davė tą 
patį vardą. Polinkiai irgi pana
šūs. Pomėgiai ir gabumai tie pa
tys. Abu dirba panašų darbą. 
Atostogas praleisdavo toje pat 
vietovėje, nors ir niekad nesusiti
ko vienas su kitu. Dabar įsitikino, 
kad ir abiejų galvojimai yra pa
našūs. Netgi, jei vienas ju prade
da pasakojimą, kitas įsiterpęs ga
li tą pasakojimą tęsti. Migreniniai 
galvos skausmai dėl įtampos var
gina abu vienodai. Abu iš ner-
vuotumo kramto nagus ir pana
šiai. Vienintelis skirtumas paste
bimas tame, kad vienas jų daugiau 
išraiškus žodiškai, kitas raštu. 

Prieš keliasdešimt metu tuo 
klausimu pravesta studija priėjo 
išvadą, kad visgi prigimtis turi 
daugiau įtakos žmogaus asmeny
bės ugdymui, negu gyvenamoji 
aplinka. Tačiau ta studija nebu
vo visapusiškai išdirbta ir nesusi
laukė platesnio pritarimo. Dabar
tiniai tyrinėtojai jau yra matę 
20 porų dvynių, kuriuos deta
liai apklausinės, ir tikisi, kad po 
penkerių metų darbo galės pa
teikti konkrečias išvadas su doku
mentuotais įrodymais. 

Sakoma, kad daug rašytojų, 
jei jau nebadauja, tai su savo ta
lentu vos pajėgia sukurti pragy
venimą sau ir savo šeimai. Ta
čiau, kaip visur, taip ir šioje sri
tyje yra išimčių. Pavyzdžiui, Ju-
dith Kranz už romaną "Princesė 
Daisy" gavo 3.2 milijonus dole
rių. Autorius Gay Talese už vei
kalą "Kaimyno žmona" surinko 
3.5 milijonus dolerių. Cia įskai
tomas ir mokestis už teisę susuk
ti filmą. O Herman Woulk pra
lenkė visus. Už savo monumen
talų ir labai populiaru veikalą iš 
II pasaulinio karo pradžios "Karo 
audros", parduodamas filmavimo 
teisę, iš ABC — TV gavo net 25 
milijonus dolerių. 

Su nuostaba stebimas didėjan
tis "Jeans" kelnių populiarumas. 
Dabar rinkoje galima rasti įvai
riausių iškirpimų ir kainu kel
nėse, kurios daug kuo skiriasi nuo 
originalių LEVI modeliu. Praei
tais metais Gloria Vanderbilt pa
leido į rinką savo paženklintas 
kelnes ir labai sėkmingos rekla
minės propagandos dėka pardavė 
per metus net 6 milijonus porų. 

Ne visi vienodai mato tuos pa
čius dalykus. Neseniai Chicagoje, 

tos demonstarcijos prieš salėje 
vykstantį koncertą. Vėliau ko
mentuojant tą įvykį, viename lie
tuviu laikraštyje buvo priskai
čiuota truputį daugiau kaip ke
turiasdešimt demonstrantų. O 
kitas laikraštis jau matė minią iš 
daugiau kaip šimto asmenų. Gal 
dėl prieblandos ir buvo galima su
klysti dėl vieno kito asmens, bet 
toks didelis skirtumas praneši
muose greičiausiai įvyko todėl, 
kad vieni JŲ skaičiavo galvas, o 
kiti rankas ir kojas. 

1980 metai — sovietinio rojaus 
pradžia. Nikita Chruščiovas 1961 
metais visuotiniame deputatų su
važiavime paskelbė grandiozinį 
planą, pagal kurį 1980 metais bus 
pasiektas pilnutinio komunizmo 
įgyvendinimas Sovietų Sąjungoje 
ir marksistinė doktrina, išsivada
vusi iš kapitalistinių įtakų, pa
sieks triumfalines aukštumas. Tai 
būsianti aukščiausios gerovės So
vietuose pradžia, savo pasiekimais 
toli palikusi "demokratinę" Ame
riką. Brežnevas, apskelbęs Nikitą 
bukapročiu ir jo vardą ištrynęs iš 
istorijos lapu, visgi niekad neat
šaukė, nei papildė visuotinio su
važiavimo priimto plano. Stebint 
ŠIŲ dienų įvykius ir matant So
vietų trūkumus žmogaus gero
vės srityse, prieinama išvada, kad 
Rusija ne tik nepriartėjo, bet dar
gi atsiliko nuo esamos gerovės 
Amerikoje. Tai tebuvo tik karšto 
oro burbulas kaip ir daugelis ki
tų pažadų. 

1979 metais Chicagos lietuvių 
gyvenimas pasižymėjo itin spal
vinga veikla. Minėjimai, atžy-
mėjimai, koncertai, šventės, pa
rodos, vakaronės — net po ke
lis renginius savaitėje. Judėjo ir 
skautai, ir ateitininkai, ir jauna
lietuviai, ir šauliai. Neatsiliko 
ir respublikonai, ir demokratai, 
ir įvairos sąjungos ir draugijos. 
Buvo ir didesnių (brangesnių) 
parengimų, vadinamų baliais. 
Buvo ir Operos balius, daktarų 
(kitaip sakant daktarienių) ba
lius, Lietuvių fondo balius, 
"Draugo" balius, Jaunimo centro 
balius, inžnierių balius. O kas 
gi prilygs Tautinių šokių (Ta-
landžio) ir PLB Kultūrinės tal
kos komisijos (Kriučeliūno) ba
liams. O visiems kitiems, mažes
niems kultūriniams ir pramogi
niams renginiams išvardyti reiktų 

viso laikrašiio lapo. Rudžių su
rengtos vesttivės savo dukrai Ro
žytei atvirame ore su 500 svečių 
savo originalumu prilygo Holy-
woodo pastatymui. Netikėkit, jei 
kas sakys, kad Chicagos lietuviai 
jau pradeda pavargti. Atrodo, 
kad 1980-ji metai nebus bloges
ni. Bus naujos Operos pastaty
mas, Dainava pasirodys su nau
ju Čičinsku. Bus ir koncertai ir 
minėjimai ir šventės. Bus ir ba
liai: Spaudos balius, Operos ba
lius, ir daktarų balius ir Lietuvių 
Fondo balius ir "Draugo" balius 
ir t. t. ir t t. Pačiu svarbiausiu 
įvykiu reiktų laikyti tarptautinę 
Lietuvių Tautinių šokių šventę. 
Ta proga, manyčiau, reiktų su
rengti tikrai lietuvišką balių — 
dvi ištisas dienas. Kelių valandų 
laiko neužtenka pažinčių atnau
jinimui ir senų draugysčių pager
bimui. Teko nugirsti, kad PLB 
renginių "direktorius," dr. A. 
Paulius rudeniop planuoja "Lo-
veboat" tipo ekskursiją visiems 
tiems, kuriems jau nusibodo 
atostogavimas Graikijoje, Ispani
joje, Italijoje ar Aruba salose. 

CLASS I Fl ED G U I D E 
K E A L E S 1 A 1 E M I S C E L L 4 N E O B S 

Savininkas parduoda Z^ų butų namą. j «sssggss 

KAM KALBA 

Vaikiukas, atsiklaupęs prie 
savo lovos, kalbėjo poterius. 
Motina, laukdama prieškamba
ryje, šūktelėjo: 

— Aš tavęs negirdžiu! 

— Dovanok, mamyte, bet aš j 
ne į tave kalbėjau. 

2 butai po 3 mieg., vienas 2-jų mie
gamų. Karštu vand. apšild. 17 m. se
numo. Liuksusinis butas savininkui. 
Prašoma kaina $120,500. Arti 59-os ir 
Central Park Ave. Kalbėkit angliškai 

TeL — 7764238 

K O G I L A U K T I 
Puikiausio mūro 22-jų metų bun-

galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų aukštų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in 
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tei. 737-7200 ar 737-8534 

.uiiiimiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii 
Įsigykite naująjį ALOYZO 

BARONO romaną 

LAIVA! IR UOSTAI 
Jurgis Gliaudą apie šį romaną 

sako: "Šalia pagrindinių personažų 
autorius pateikė visą tuziną kitų, 
gyvų ir tikrų, kurie, tarp savęs 
skirdamiesi modus vivendi meto
dais, sudaro sultingų, spalvingų 
portretų galeriją". 

Išleido Lietuviškos knygos klu
bas 1979 m. Viršelis Nijolės Vede-
gytės - Palubinskienės, 276 pusi. 
Spaudė Draugo spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $7.75. UI. gyv. pri
deda 35 et. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 
4545 West 63rd Street, Chicago, 111. 
60629 
iiiiiimiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 

iy2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu 
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik 
$24,900.00. 

2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $27,900 

H f f f NUOMAVIMAS 
SaniŲ pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Oraodimai — Income Tas 

\ o t a r i a t a * — Vertiniai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedrie Av. — 778-2233 

pneš prof. čr. D. Fainhauzą, at- Į prie Jaunimo centro buvo sureng-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiininimiiiiiii 

GERA PROGA ĮSIGYTI ŠIAS 
PAPIGINTAS KNYGAS 

NEGĘSTANTI SVTESA, Pranas 
Garšva, M.I.C., Tėvų Marijonų 50 
metų veikla Amerikoje . . . . $2.00 
RELIGINIS PRADAS MAIRONIO 
KŪRYBOJE. Alf. šešplaukis $2.00 
KULTŪRINES GELMES PASA
KOSE. V. Bagdonavičius. Tautosa
kinė ir Teologinė studija I ir n da
lis •• $5.00 
DIDYSIS INKVIZITORIUS. A. 
Maceina. Dievo ir žmogaus santy
kiai pasaulio istorijoje $1.00 
SŪNUS PALAIDŪNAS, vysk. Ful-
ton Sheen. Išvertė kun. J. Kara
lių* $1.00 

Užsakymus siųsti DRAUGO ad
resu, niinojaua gyv. prideda 5% 
mokesčių. 

IIUIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIUIIUIIIIIinillHlllil 

K a z i o B a r a u s k o 
Iš "Draugo" Rimties Valandėlės 

Parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelis šimtus pamokslų po-
I puliariam "Draugo" skyriui. Jo at- į 
j minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu į 
j Aloyzas Baronas atrinko aktua-
i liuosius. V. Bagdanavičius laido-
I jant velioni sakė, kad "jokio 
i straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su-

; sikaupęs". 

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge, 
4545 W. 63 St., Chicago. UI. 60629. 

Persiuntimas 25 centai. (Hiinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių). 
iiiimimmmmiiiiimimimimiiiiiiiiiiiii 

iiiiimiiimimiiiiimiiiiimiiiiiiiimiiiiiii 

Lietuva bolševikų 
okupacijoje 

JUOZAS PBUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dyta ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
pėda, Chicago. 1979, 240 psl. Spau
dė Draugo spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. p . Aleksos. Kama 
su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd S t - Chicago, m. 
60629. 

m. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
imi i i i imui imi in i i i i i i iuui imiuuni i ' i i i 
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Lietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais {rengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis* Setą proga, 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tas 

Notary Public 

2951 W.63rdSt., 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiii 

We'll help you make fhe right movė. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybę Chicagoje ar bet kur Ameri
koje, prašome skambinti ar užeiti 
i mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi
ruošė joms patarnauti. 

Mes priklausome MLS ir tarime 
komputerį. 

Virš 500-tai namų pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
independently ovvned and operated 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

liUitiiiiuiiiiiitiuiiiuiitiitiiiiiiiiuiuuuiii dienraštyje Drauge" . 

D Ė M E S I O 

iiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražua paprotys Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir riaų luo 
mų atstovams turėti grasia vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" tdmlnU-
tracija visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų pataraari* 
m u 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 405» Archer Ave. 
Chicago, m. 60632, teL 927-5980 

10% — 20% — 30% pigiau mokesti 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

FRANK ZAPOLIS 
Tetef. GA 4-8654 
3208y2 w. 95th Street 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudą. 

TeL — WA 5-8063 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiniinnit 
Įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iŠ muša sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 SU Chicago, 111. 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valactinas 
llllllllllllilIlHIIIIIIIIIIIUllUlUimillUllllJ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimn 

M.A. Š I M K U S 
OfCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBIIC 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iHHHlltlHinm I I HiiiimniniHHi 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll, 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
imiiiiiiiiiiHimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiii 
IIIIIHillllllllllllHIHIIIIIIIIIIUlIUIlIUIIIIII 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insored 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Glass bioeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
lllllllllllllllilIlIlIlIillIliUUlUUUiUUlIUIII 

iiiiiiiimimiimiiiiiiiiiimiiimniiimiiiiit 

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 

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHUIIIIIIIIIU 

« M M > I H M I M , 

V A L O M E 
KELMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

PACKAOE EXPRESS AGENCY 
MARIJA NOREIKJEN'fi 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

For rent — 2 bednn. apt. 
Vic. 60th & California. 

Adults only. Call after 6 p. m. 
376-5345 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

Jonas Karvelis 

PREKYBININKO KH.IU 
Prisiminimai 1905-197? • • 

Didelio formato, 456 pusi. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. Illinois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, BL 60629 

Henrikas Radauskas 

EILĖRAŠČIAI 
(1965-1970) 

Pomirtinė Poezijos knyga. 
Išleido Vytautas Saulius 1978. 

Tiražas 350 egz., 100 pusi. Knyga 
gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai
na su persiuntimu $6.73. UI. gyv. 
prideda 5% mokesčių — 30 et. Už
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 
W. 63rd St , Chicago, DL 60629. 

HELP WANTED — MOTERYS 
• — -ąr 1—r • Į į į į į M B m _ n m „ 

RN'S 
Full or part time poeitions avail-

able in General CCU & SICU Nurs-
ing. Open on ali shifta. Located in 
Lincoln Park area. Roosevelt Memo-
rial Hospital offers excell- benefits. 
Starting salary oomm. vr/ exp. No 
shift rotations, every other weekend 
off. \ 
Contact Narse Recruiter 751-4000 
An Equal Opportunity Emptoy»r 

SEWING MACHINE 0PERS. 
Experienced on industrial sewing 
machine. Any age welcoaae. Paid 
holidayB, co. benefits, incentive 
program. Mušt speak English. 

Call MR. RICH 284-6909 

VYIIAJ IR MOTERYS 

INSURANCE CLAIMS 
ADJUSTER 

Experienced Group 
Major Medical 

Call Mi.Callas 738-6162 

HELP W ANTED — VYRAI 

DRAFTSMAN 
Structural steel shop detailers. 
Overtime. Free insurance, hos-
pitalization a n d paid vacation. 

TeL — 922-6310 

DtE REPAIRMAN 
Experienced m maintnat)^ intri-
cate progressive dies. Top pay and 
benefits. W 

MARK INDUSTRIES, INO. 
One Univeraity Dr„ ArUngtoa 
Hts„ D\ 60004, TeL 259-7750 

DIE - SETUP MAN 
6» st., Chicago, m. 6062* aPee<1 progressive dies. Top «ay 

TEL. — WA s-2787 and benefits. 
MARK INDUSTRIES, INC. 

One Univeraity Dr., ArUngtoa 
Hts„ IL. 60004, TeL 259-7750 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

H E L P W A N T E D — M A L Ė * r E M A L E 

BR0WN'S CHICKEN MANAGERS 
NEEDED FOR SOUTHWEST SIDE LOCATIONS MUŠT BE 
EXPERD & MATUKE. EXCELL. SALARY & BENEFITS. 

CALL: MR. STURTNO BETWEEN 2 & 4 p J L 
2 4 7 - 7 0 0 3 

Archeraod Kedrie 28th aad Kedzie 43rd and Asnfcad 

uuiui i i i i i i i i i i i imii i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i I ~i 

H E L P W A N T E D — M A I . 
.iimiiimtmiiuiiHimiiiiiiiiiiiiiHnmtlIiii 
> 

OWNER - OPERATORS 
j D.0.T, ąualified with tandem axle tractor for piggy 
Ė back operation. Kck up and delivery within 400 mile 
i radius. Chicago-based. EtceHent pay package. 

TEL -312—226-7828 
t 
HiiiummimmutHuiHuummm 
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LB VID. VAKARŲ APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 
Sausio 13 d. i Jaunimo centrą Pavergtu tauty paradą 

suva^vo apylinKiu pnmuiiufcai poentre spallio 13 dieną. 
kr valdybos nariai informaciniam 
posėdžiui. Jau ketveri metai iš 
eilės j apygardos valdyba ruošia 
šiuos informacinius susirinkimus. 

miesto 

Suvažiavimą atidarė apygar
dos pirm. Kazys Laukaitis, į pre
zidiumą pakviesdamas Vytautą 
Kamantą, Joną Urboną ir Anta
ną Juodvadkį. Buvo atstovams 
pristatyta apygardos valdyba. 

• K.-Laukaitis pakvietė PLB pir. 
Vytautą Kamantą duoti praneši
mą. V. Kamantas trumpai api-
h*j4inQ PLB valdybos darbus per 
1979-metus. Kalbėjo apie Pasaulio 
LfetuviŲ Jaunimo kongresą, kad 
Jis /pavyko gerai ir daug gero iš 
jo "išsivystys. Buvo paaiškinta, 
kaip bus paskirstytas pinigu liku
tis nuo kongreso: ketvirtadalis pi-
nigį Tieka sekančiam kongresui, 
kuris vyks 1983 metais Šiaurės 
Amerikoje. Pusė pinigu lieka Jau
nimo sąjungos veiklai sakantiems 
ketveriems metams ir kitas ket
virtadalis lieka Jaunimo sąjungos 
ir PLB kartu suorganizuotiems 
darbams. Pavyzdys šitokių bend
rų darbų buvo Simo Kudirkos 
nusiuntimas aplankyti Pietų Ame 
rjkos lietuvius. V. Kamantas pa
dėkojo apygardos apylinkių na 
riams ir apygardos pirmininkui 
uz-suriraktas aukas Jaunimo kong 
reso ruošimui- Pirmininkui K La u 

Apygardos valdybos vicepirmi 
ninkas kultūriniams reikalams 
Julius Valeika pranešė suvažia 
vimui apie IX tarybos sesiją Cle-
velande. Tarybos nariai iš Vidu
rio Vakarų apygardos gausiai da
lyvavo visose diskusijose ir įvai 
riose komisijose. Pirmininkas Lau
kaitis prašė, kad visos apylinkės 
atidžiai sektų krašto valdybos 
nurodymus. Visi aplinkraščiai tu 
retų būti siunčiami apylinkės pir 
mininkui, kad jis ar ji galėtų me 
džiagą .peržiūrėti ir pasidalinti su 
valdybas nariais. Taip pat Lau 
kaitis pabrėžė, kad apylinkės kuo 
daugiau skelbtų savo veikią ir at 
liktus darbus spaudoje. Kuo daž 
niau reikėtų leisti aplinkraščius, 
kuriuose apylinkės žmonės gale 
tų skaityti, ką jų išrinkta valdy 
ba atlieka. Yra taip pat labai 
svarbu bandyti kuo dažniau į 
amerikiečių spaudą siųsti aprašy
mus apie lietuvių veiklą. 

K- Laukaitis kalbėjo apie Lietu 
vių dienas, kurios bus antrus me 
tus iš eilės ruošiamos Chicagos 
apylinkėje. Birželio 28 Jaunimo 
centre vyks dar nenustatytas kul
tūrinis parengimas. Sekančią die 
ną, birželio 29 d. bus gegužinė. 
Laukaitis jau iš anksto prašė 
apylinkių pagalbos šių dienų ruo 
Šimui. Šios Lietuvių dienos yra vi 

MOSU KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

UŽGAVĖNIŲ VAKARIENE 
Lietuvių Meno mėgėjų ratelio 

ruošiama Užgavėnių vakarienė 
įvyks vasario 16 d , šeštadienį, 
7 vai. vak. Maironio Parko d-
dždojoje salėje. Ratelio narė.> 
visus pavaišins lietuviškų Užga
vėnių patiekalais. Programą at
liks Šv. Kazimiero parapijos 
vyrų choras, vadovaujamas mu
ziko Z. Snarskio, akompanuos 
vargonininkė O. Kersytė. Po to 
šokiai. Rengėjai kviečia vietos 
ir aplinkinių kolonijų lietuvius 
atsilankyti. Bilietus įsigyti iš 
anksto, nes kiekvienais metais 
jų pritrūksta. 

Praėjusių metų lapkričio mė
nesį suėjo 30 m. nuo Meno mė
gėjų ratelio įkūrimo, ši sukak
tis bus prisiminta per Užgavė
nių vakarienę. Tai ilgas kelias, 
nueitas lietuviškai dainai pasi
šventusių žmonių, paaukojančių 
daug laisvalaikio valandų. Bėgo 
metai, keitėsi veidai, vieni pasi
traukė, kiti išsikėlė gyventi į ki
tus miestus. Kai kurie mirė. 
Dažnai už juos ratelio valdyba 
užprašo šv. Mišias. Dabartinis 
Šv. Kazimiero parapijos choro 

vadovas muz. Z. Snarskis buvo 
ir meno mėgėjų ratelio vadovas 
keletą metų, kuriam pašventė 
taip pat savo jėgas, laisvas po
ilsio valandas. 

Valdybą sudaro pirm. V. Ro
že vičius. Jis nuo pirmųjų rate
lio įsteigimo dienų įsijungė į jo 
eiles. Savo gražiu balsu jį pra
turtindavo dainuodamas solo, o 
dažnai girdėdavome jį giedant 
bažnyčioje sekmadieniais per 
šv. Mišias ir kitomis progomis. 
Vicepirm. St. Valinskas, sr., 
sekr. E. Gorodeckienė, pirmoji 
ratelio pionierė, ižd. Degutiene 
ir seniūnas B. Naras, buvęs ra
telio pirmininkas. 

Ratelio įkūrėjas yra Leopol
das Jakubauskas. Jis nepri-

gražiu humoru dažnai paįvai
rindavo programa ratelio paren
gimų metu, garbės narys. 

Ratelio valdyba kviečia buvu
sius savo narius prisiminti tuos 
gražiuosius praeities metus, ka
da dainavome kartu. 

J. M. 

GELBSTINT NEGIMUSIUS 
Septynerių metų sukakty nuo 

to meto, kai JAV aukščiausias 
teismas leido abortus, sekma
dienį Chicagos katedroje buvo 
pamaldos, kurių metu kard. J. 
Cody ragino baigti tuos šiur
pius nusikaltimus. Kard. Cody 
priminė, kad nuo 1972 m. sau
sio 22 d. jau buvo legaliai nužu
dyta apie 1.5 mil. negimusių. 
Pamaldose dalyvavo apie 1,500 
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— Romos istorija bus mūsų 1 — Dideliems dalykams atlikti 
istorija, jeigu negrąžinsime sa-1 privalome ne tik veikti, bet ir 
vo vaikų į atsparumą, pašiau- svajoti; ne tik planuoti, bet ir 
kojimą ir pareigingumą. tikėti. 

Tayior CaldweU Anatole France 

klausė ratelio chorui, bet savo; žmonių. 

kaiČiui buvo perduotas padėkos sų lietuvių, ne tik pačios Chica 
laiškas iš PLB valdybos už jo j gos, ir norime įtraukti kuo dau 
darbyir rūpestį, ypač organizuo' ' " ~" ' *-'"*"- " *-
janr Lietuvių dienas, kurios labai 
daug atliko. 

giau žmonių j darbą ir ruošą 
Tikimės, kad šių metų Lietuvių 
dienos bus daT puikesnės, negu 

ir 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Daytona Beach, Fla. 
MINĖSIME 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĘ 

Daytonos Beach ir apylinkių 

Buvo V. Kamantc minėta, kadi £ « * ? m e t U ^ r . ^ Z L ™ * 
PLB valdyba įkūrė Švietimo k o | ^tuvių pagalbos ,r parėmimo. 
misiją, kuri rūpinsis Pietų Ameri Modestas Jakaitis buvo pa 
kos ir Australijos švietimu ir mo kviestas apibūdinti artėjančios I Amerikos lietuvių klubo valdy-
kyklomis, taip pat neužmiršda i šokių šventės ruošimą. Šventė; ba vasario 16 d. ruošia Lietu
mi ir mokyklų Europoje, kaip! vyks Chicagos International Am Į VOS nepriklausomybės atkūrimo i 
Vasario 16-tos gimnazijos. Buvo j phitheatre liepos 5 dieną. Lėšų __ Vasario 16-tosios minėjimą, 
susirinkusiems priminta, kad | reikia labai daug sutelkti, nes rei Į minėjimą atvyksta prel. J 

kia apmokėti keliones jaunimui | galiūnas, kuris ta proga atna-
iš Pietų Amerikos. Yra ruošiami' 

PLB valdybos iniciatyva iš Pietų 
Amerikos atvyks du jaunimo vie 
netai koncertuoti Šiaurės Ameri 
koj ir Kanadoj, taip pat darbo 
daug artėjančiai Pasaulio Lietu 
vių tautinių šokių šventei sėkmin 
gai pasiruošti. Susirinkę atstovai 
atidžiai ir labai susidomėję iš 
klausė pirmininko V. Kamanto 
perduotas žinias. 

Pirmininkas K. Laukaitis pa 
kvietė krašto valdybos vicepir 
mininką organizaciniams reika 
lams Joną Urboną duoti prane 
Šimą*. J. Urbonas pranešė apy 
linkių pirmininkams, kad kraš 
tcTvaldyba stengiasi laikyti glau 
dšitje' ryšius su apygarda ir viso 
mis jos apylinkėmis. Sakė, kad 

įvairūs parengimai šokių šventei 
paremti. Tikimės, kad visi tautie 
čiai gausiai šventę parems-

Kun. K. Kuzminskas davė trum 
pą pranešimą apie „Lietuvių Ka 
ta>likų Bažnyčios Kronikas". „Kro 
nika" jau yra atspausdinta ita 
IiSkai ir yra ruošiama spausdin 
ti keliomis kitomis kalbomis. Bu 

šaus šv. Mišias Taikos Karalai
čio katalikų bažnyčioje 11 vai., 
Ormond Beach. Tuojau po pa
maldų visi lietuviai renkasi į 
švedų restoraną, Ormond Beach, 
kur minėjimas bus tęsiamas. 

Minėjime pagrindinę kalbą 
pasakys svečias prel. J. Balkū-
nas, bus trumpa meninė pro
grama. Reikia manyti, kad kaip 

vo visi raginami įsigyti šiuos ypa į anksčiau, taip ir šiais metais, 
tingus raštus. 

Vidurio Vakarų apygardos pir 
mininkai arba apylinkių atsto 
vai davė trumpus pranešimus 
apie savo apylinkių veiklą ir atei 
ties planus. Buvo išreikšti įvai 

mąciją persiųsti krašto valdybai, 
ypač apie savo valdybos narius. 
Jeigu yra problemų, J. Urbonas 
sakėrkad nebijotų skambinti kraš-
tojyaldybai ir klausti jų, ką da
ryti. 

ICrašto valdyba ragina visas 
apylinkes Vasario 16-tos proga 
ruošti minėjimus ir rinkti aukas 
Lietuvos išlaisvinimui. Perdavė 
auk^ 'lapus apylinkės atstovams 
ir ragino bandyti aplankyti vi 
sus savo apylinkės narius. Dar 
kart? pareiškė, kad valdyba no 
ri'fcuo artimesnius ryšius palai 
kyti su visomis apylinkėmis. 

Po to buvo pranešimai iš apy
gardos valdybos narių. K. Laukai 
tis kalbėjo, kad Vid. Vak. valdy 
ba dirba sąžiningai ir pagal kraš 
t$ valdybos duotus nurodymus 
if, taisykles. Bandoma turėti kuo 
artimesnius ryšius su visomis apy 
gardos apylinkėmis. Valdybos 
nariai lankosi apylinkių susirin 
kirmiose ir kituose parengimuo 
sė h" bando išklausyti visų pra
nešimus bei pasiūlymus. Taip 
pat labai svarbus apygardos dar 
bąstrtstovauti- lietuviams amerikie 
čįu bei kitų tautu tarpe- Valdy
bas sekretorė Danguolė Valenti 
raitė yra daug darbo įdėjusi šio 
je_ srStyje, ypač pabaltiečių orga 
ruzacijose. Šį rudenį apygardos 
valdyba suruošė Pabaltiečių va 
kirą Jaunimo centre, kur atsilan 
kl ne tiktai lietuviai, bet ir estai 
ir latviai. D. Valentinaitė taip 
pat parūpino autobusą, kuris nuo 
Jaunimo centro vežė žmones i 

yrS._!a'bai svarbu apylinkių infor j rūs pageidavimai dėl apygardos 
bei krašto valdybos verkios. II 
gesnius pranešimus su įvairiom 
apyskaitoms pirmininkai perduos 
per apygardos atstovų suvažiavi 
mą Jaunimo centre balandžio 27 
diena. 

Klausimuose ir sumanymuose 
buvo išreikštos kelios stiprios 
mintys. Visas suvažiavimas suti 
ko, kad reikia kuo daugiau skelb 
tis apylinkėms spaudoje, ypač 
amerikiečių laikraščiuose, televi 
zijos ir radijų stotyse. Kiekvieną 
atliktą darbą reikia kaip nors pa 
skelbti, kad visa visuomenė gale 
tų sekti lietuvių veiklą ir darbus. 
Taip pat buvo pareikšta nuomo 
nė, kad būtinai reikia užmegzti 
artimesnius ryšius su latviais ir 
estais-

Baigiantis suvažiavimui, pir 
mininkas Kazys Laukaitis perskai 
tė dvi trumpas rezoliucijas, ku 
rias susirinkę atstovai priėmė. 
Pirmos rezoliucijos mintis, kad 
Vidurio Vakarų apygarda mora 
liai remia krašto valdybą ir Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės vai 
dybą ir jų dabartinę poziciją, lie 
čiant VLIKą. Antroji rezoliucija 
išreiškia, kad Vidurio Vakarų apy 
gardos apylinkės pageidauja kuo j 
daugiau bendradarbiauti su pa 
baltiečių tautomis ir prašo kraš 
to valdybos duoti jiems pagalbos 
ir nurodymų, kaip šį darbą ge 
riau atlikti. 

šios kolonijos lietuviai prisimins 
mūsų vadovaujančius veiksnius 
ir šia proga, laisvo apsisprendi
mo principu, savo aukomis pa
rems Vliko, LB ir Altos dar
bus. 

Po minėjimo ir bendrų pietų 
ten pas įvyks klubo metinis na
rių susirinkimas, kuriame bus 
išrinkta 7 direktoriai sekančių 
metų kadencijai ir kontrolės 
komisija. Iš išrinktųjų direkto
rių bus sudaryta ir klubo naujo
ji valdyba. 

Pažymėtina, kad dabartinė 
klubo valdyba, vadovaujama 1 
Antano Kašubos, po ilgesnių pa-; 
stangų, klubą įregistravo Flori-1 
doje valdžios įstaigose ir dabar į 
klubas įgauna juridinio asmens : 
teises. Si kolonija vis daugiau 1 
ir daugiau rodo gyvestingumo, Į 
klubas jau turi 125 narius, čia \ 
kuriasi iš šiaurės ir kitų vieto
vių atvykstą lietuviai. Tikima
si, kad ši kolonija ir ateityje 
sparčiai augs lietuvių šeimomis, 
nes įsikūrimo sąlygos geros ir 
pati vietovė labai tinka ir lie
tuviams kurtis. 

i. Rimtautas 
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Lietuvos atsiminimai 
RadHo Valanda Jau 38 m<»tus tar-
nadja N<>w Jer*ey. \ e w York )r Con-
ncct ioi i t lWnvln.m» ! 
Kas MtCBdleoj tvio • Iki 5 vai po
piet 15 WKVI) Stoti«.« N«-w Yorke 
1330 |( | | . , AM Ir nu" 7 iki 8 vai 
sak. 97 9 mee . FM. 

m rėkt r»r J o k ū b a i J. Stnk*» 
1467 F o r c e Drlve 

Moiintainstde. V. J. 070M 
Tel. 2 3 2 - 5 M 5 (coriel 201 

Suvažiavimas buvo uždarytas, 
sugiedojus Lietuvos himną. 

K v i e č i a m e taip pat klausytis Lietu
v i škų kultūrinių va landų anglų ka.ba 
iŠ Seton Hali Univers i te to radijo s to 
t ies <New Jersey WSOt' . 89.S m#». 
F M ) P irmad 7 : 3 0 - 8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Stukaa) 
Agnė KatUiškytė j , n i | | „ | 

A. f A. 
VYTAUTAS AGLINSKAS j 

DipL agronomas 
Gyveno 6332 S. Maplewood Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirg sausio 20 d., 1980 m. 3 vai popiet, sulaukęs 69 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Sakių apskrityje, 2virgždaičių valsč., Prans-

kabūdžio kaime. 
Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 broliai: Algirdas ir dr. Kęstutis, 

brolienė dr. Juzė; pusseserės: Aldona Jamdolienė su vvni Antanu, 
Konstancija Nenortienė su vyru Vaclovu, Gražina PažimSnienė; 
pusbroliai Vladas Sinkus su žmona Raminta, Vytautas Sinkus, Vin
cas Ambraziejus su žmona Rozalija; tetėnas Juozas Jakimavičius ir 
Lietuvoje pusbroliai Jonas ir Vladas Ambraziejai su šeimomis, ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Laid. direkt Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 

71 Street. 
Laidotuves įvyks trečiadienį, sausio 23 d. B koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoišrdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Broliai, brolienė ir kiti gimines. 

Laid. direkt Donald A Petkus. Tel. 476-2345. 

Daug metų Sibire kentėjusi 

A. f A. 
ONA KRASAUSKIENĖ mirė Lietuvoje. 
Dideliame liūdesyje pasilikusiems jos vaikams 

Lietuvoje: sūnui VINCUI ir dukrai JADVYGAI su 
šeimomis ir JJLV. jos dukrai ELENAI STANČIŪVIE-
NEI su šeima širdingą užuojautą reiškia 

Lietuvių Bendruomenės East St. Louis 
apylinkes lietuviai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mielam 

A. t A. med. gyd. Dr. STASIUI PACEVIČIUI 
iškeliavus į amžino poilsio vietą, jo žmonai JANI
NAI, DUKROMS, SŪNUI ir broliui dr. ANTANUI, jų 
šeimoms ir kitiems giminėms reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime jo netekę. 

Antanas, Marija ir Vida Kiliai 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

A. t A. Agr. VYTAUTUI AGLINSKUI mirus, 
jo brolius ALGIRDĄ ir dr. KCSTUTĮ su ŠEIMOMIS 
bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Irena ir Edmundas Yaitkai 
Stratford, Connecticat 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St. , Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel . 470-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7 -3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Te!. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpuhlic 7-1213 
1029 Southwest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel . LAfave t t e 3 - 3 5 7 2 

Perskaitę " D r a u g e duokite j i kitiems. 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave. ( K I R O . II I Tel. OLympic 2-100 
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x JAV LB Brightoa Parko 
apylinkės valdyba, kurios pir
mininku yra J. Šlajus ir iždinin-
gu S. Jokūbaitis, kreipdama di
delį dėmesį į lituanistinį švieti
mą ir į mūsų kultūrinę veiklą, 
jau daugel metų kaip kasmet 
pinigine auka padeda Lietuvių 

X Vadovas Kleiza, PLB vai-1 Operai. Ir dabar jie pirmieji 
dybos vykdomasis vicepirminin- j atsiuntė auką su tokio turinio 
kas, vasario mėnesį lankys Ar
gentinos, Brazilijos ir Urugva
jaus lietuvius ir dalyvaus jų 
ruošiamuose Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo šventės mi
nėjimuose. Su tų kraštų Bend
ruomenių valdybomis ir darbuo
tojais jis tarsis lietuvių švieti-

laišku: "L. B. Brighton Parko, 
apyl. v-ba, brangindama jūrų 
pastangas lietuvių garbei Lietu
vių operą išlaikyti gyvą, Jums 
siunčia $75.00. 

X Mečys Bužėnas, čikagiš-
kis, prie prenumeratos mokes-

| čio pridėjo 10 dol. auką. Labai 
mo, kultūros, politikos ir kitais į a č i u -
reikalais, nes PLB valdyba pa- į x Stasys Baras, žinomas so-
laiko glaudžius ryšius su visų "*tas. Palos Pk., 111., atnaujin-
kraštų lietuviais. damas prenumeratą pridėjo 25 

dolerių auką. Už paramą nuo-
X Simas Kudirka su žmona Į š i r d ž i a i dėkojame ir skelbiame 

dausio 20 d. išskrido į Europą, \ jį Garbės prenumeratorium. 
kur Paryžiuje jį sutiko Lietu- x Adomas Banys, River 
vių Bendruomenės Prancūzijos Grove, 111., atsiuntė Garbės pre-
, _. „ , , . . . , j numeratos mokestį. Maloniai dė-
krasto Valdybos pirmininkas • 

^ ko j ame. 
kun. J. Petrošius. Ten per te
leviziją bus rodomas Simo tra
gedijos filmas. Jis kalbėsis su 
prancūzų spaudos, radijo, tele
vizijos reporteriais ir dalyvaus 
su JAV ambasadorium Arthuru 
Goldbergu. Vėliau jis vyks į 
Vakarų Vokietiją ir, globoja
mas LB krašto valdybos pirmi
ninko Andriaus Smito, aplankys 
Vokietijos lietuvius. PLB ir LB 
Australijos krašto valdybos 
kviečiamas birželio mėnesį S. 
Kudirka lankysis Australijoje. 

X B. Petraitienė, ilgametė 
"Draugo" skaitytoja, gyvenan
ti 937 W. 34 PI., Chicagoj, yra 
stipriai amžiaus ir nesveikatos 
palenkta. Aplankymas jai at-

IŠ ARTI IR TOLI 
k A* VALSTYBĖSE rinkusiems savo asmeniškus 

pergyvenimus už geležinės xš-
Napoleonas Nycrges, San- d a n g o s G i n t ė D a m u š y t ė g ^ 

pasakojo apie vaikų persekioji-

"Plieno" vyrijos Chicagos skyriaus dalis savo narių susi rinkime gruodžio 16 d. pHeniečio Stasio Didžiulio iš Mel-
bourno, Australijos, laikymosi proga Chicagoje. Svečias sėdi trečias iš kaires. N'uotr. Jono Kuprio 

CH1CAGOJE IR APYLINKĖSE 
PRADĖJUS LANKYTI PĖDA-1 šių kultūrininkų ir visuomeni-

GOGLNĮ LITUANISTIKOS 
INSTITUTĄ 

Baigdami aukštesniąją litua
nistinę mokyklą, visi jaunuoliai 
svarsto ateities planus. Didelė 
dalis labai greitai apsispren
džia, kad lituanistinių studijų 
jiems pakaks. Jie svajoja apie 
'"laisvus" šeštadienius ir džiau
giasi, kad pasibaigė lituanisti-

ninkų su gilesniu lituanistiniu 
išsilavinimu. 

Institutas skiriasi nuo aukš-
tesnios lituanistinės mokyklos. 
Iš studentų yra daug reikalau
jama, bet darbas yra įdomus bei 
skatinantis. Įgijęs bendras li
tuanistines žinias mokykloje, 
studentas institute dirba aka
deminėje aplinkoje. Institute 
kursai yra išsamūs. Čia pabrė
žiami ne tik bendri bruožai, bet 

savaitę iki vasario 16 d. imti-

! nės mokyklos "kančios". Labai 
į maža dalelė B anksto P ^ ^ Į į j į ^ j ž e s y s "yra skirfaunas 
i toliau tęsti lituanistikos studi-; d e t a l ė m s m s tituto lektoriai yra 
Į jas. Yra ir tokių, kurie negali s U t u a n i s t a i ^ p a t y r ę p e d a g o . 

x Ona M. Caltegaris Paserbs-1 apsispręsti ką daryti. j ^ J į e ^ mm g r i č i ų g ^ 
kytė atvyksta iš Argentinos su Į BN vasarą daug galvojau apie į Lektorių informacijos yra tiks-

t "Žibučių" vokaline grupe duoti į Pedagoginį lituanistikos institu-, lįog įr detalios. Jie stengiasi kuo 
neštų paguodos ir suraminimo. Į koncertų Chicagoje, Clevelande, j ^ - A-r lankyti, ar ne Norėjau į geriau paruošti tuos jaunus 

Toronte ir St. Petersburge, Fla .! i r bijojau. Žinojau, kad būtų! žmones, kurie ateityje dirbs lie
j i yra veikli skautė, dalyvavusi Į naudinga įsigyti daugiau litua- j tuviškoje visuomenėje. 

nai. Tą savaitę, Cicero Altos 
skyriui paprašius, miesto v-ba 
sutiko paskelbti lietuvių savai
te. Vasario 10 d. sekmadienį 
10:30 vai. bus pamaldos Šv. An
tano bažnyčioje. Tuojau po pa
maldų parapijos salėje įvyks mi
nėjimo akademinė dalis. Bažny
čioje ir salėje dalyvaus jūrų 
šauliai ir karo veteranai su vė
liavomis. Pagrindinę kalbą pa

ra Monica, Calif., ilgesniame 
laiške "Santa Monica Evening 
Outlook" dienraštyje sausio 8 
d. išveda paralelę tarp Sovietų 
šiuo metu vykdomos agresijos 
prieš Afganistaną ir 1940 įvyk-

j dytos Baltijos valstybių okupa
cijos. Laiško autorius sarkas-

! tiškai pastebi, kad, kaip tada, 
taip ir dabar Sovietai "gerašir-

j diskai eina "gelbėti tų tautų 
• nuo priešų". Prezidento Carte-
I rio pareiškimas, jog jis dabar 
supratęs, kad Brežnevas mela
vęs, "rodo daugelio Amerikos 
vadų bedugnį žvėries — komu
nizmo tikrosios prigimties nesu
pratimą". 

— Jaunimo simpoziumas Los 
Angeles politinių studijų savait
galyje sausio 26-27 d. nagrinės 
temą "Jaunimo politinis sąmo
ningumas: jo stiprinimas ir 
konkrečios reiškimosi formos". 
Svarstybų dalyviais yra pa
kviesti D. Barauskaitė, A. Gra-
kauskaitė, I. Bužėnaitė, D. Gu-
dauskaitė, G. Grušas ir R. Po-
likaitis. Beveik visi dalyviai yra 
aukštųjų mokyklų studentai, 

mą Lietuvoj. Minėjimas įvyko 
Sacred Heart universitete Brid-
geporte, Conn. Dalyvavo apie-
200 žmonių. ^ ; 

— Clevelande kovo 8 d. kul
tūrinėj vakaronėj dalyvaus ra
šyt. Alg. Landsbergis. Dainuo* 
Ramovėnų vyrų choras, ved. J. 
Kazėno. 

PRANCŪZIJOJ 
— Filmas "The Defeetion of 

Simas Kudirka", rodytas JAV 
televizijoje 1978 m., buvo rodo
mas sausio 18 d Kanadoje i . 
m. per Hamiltono televiziją. Tas 
pats filmas š. m. sausio 22 d., 
bus rodomas Prancūzijoje. Po 
filmo numatytos diskusijos, ku
riose dalyvaus ir pats S. Ku
dirka. Jo vertėju bus Petras 
Klimas, Lietuvos diplomato sū
nus. 

AUSTRALIJOJE ~ 
— A. a. Juozas Grybauskas 

mirė sausio 8 d. Melbourne, su
laukęs 68 metų amžiaus. Gyve
no Moe miestelyje. Liko jo duk> 

veiklūs Jaunimo sąjungos ir ide-Į tė Bugvilionienė" gyvenanti Mel 
ologinių organizacijų nariai. 

— "National CathoBc Regis-
ter" redaktorius Fran Mayer iš 
Kalifornijos ir korespondentas 
Bruce McColm sausio 7 d. lan
kėsi Lietuvių Katalikų religinėj 
šalpos įstaigoje Brooklyne, kur 
vedė pokalbį su Religinės šalpos 
direktorium kun. Kazimieru Pu-

sakys S. Surantas, Rokfordo' gevičium. Kun. Pugevičius juos 
Altos pirm. Kalbės ir kviestieji apšvietė apie dabartinę Lietu-

X Algimantas Sidas Barke-
ley, Calif., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 12 dol. auką. 
Labai ačiū. 

X Elena Petreikienė, čikagiš-
kė, aukojo 10 dol. Maloniai dė
kojame. 

Pietų Amerikos Uetuvių kongre- j nistikos žinių, bet nenorėjau 
se Urugvajuje, gabi sportiniu-1 prarasti šeštadienių 'laisvės", 
kė ir gera dainininkė. Bus ma
lonu išgirsti Argentinos lietu
vaičių ansamblį, kuriam vado-i ^4 — * « « » « , rCun» uuuu. Į ^ i n d r a s tikslas, iš jų daug 
vauja dr. Jonas Simanauskas. Vasarai baigiantis prašiau į tikisi ir jais pasitiki. Lektorių 

x Jadvyga Kolienė, čikagiš- ' patarimų. Visi draugai, pažįsta- į pasiaukojimas pakelia studentų 
X Ona Daškevičienė, žinoma I kė, aukojo 10 dol. Ačiū. i mi, buvę mokytojai, net tėvai; nuotaiką bei entuziazmą. Ben-

Į institutą studentus traukia 
. . ne tik noras įgyti daugiau li-

Taip pat dažnai galvojau, k i e k ; ^ ^ ^ 
bus darbo per savaite. O norint n u o t a f l ^ ^ ^ s t u d e n t u s ri. 
ką nors pasiekti, reikia dirbti 

čikagiškė, dažnai paremia savo 
dienraštį. 
dama prenumeratą, 
dol. auką. Labai ačiū 

X Jonas ir Leokadija r>^. i man sakė, kad peikia man pa-
Ir dabar a t n a u j i n - ; ^ ^ - * ą į ^ a tnauj in- j č i a m apsispręsti. Apsispren-1 j a , v į e n u s ^ kįtais jungia ne 
irneratą, a^mnte 10 a a m i , f m^^Se 1Q \ džiau, kai spaudoje pamačiau | palaužiama dvasia. darni prenumeratą aukojo 

; dolerių. Dėkojame. 
x Zenonas Krasauskas, Chi- x Dėkodami už kalendorių, 

j pranešimą ir kvietimą, kad su
interesuoti jaunnolia 

svečiai, valdžios atstovai. Me
ninę dalį atliks I. Petrauskienė 
ir R. Kasiulis. Bus pagerbti sa
vanoriai kūrėjai, renkamos au
kos laisvinimo reikalams, pasi
rašoma peticija ir užbaigoj už
kandžiai. Minėjimą ruošia Cice
ro Altą. Visi kviečiami iškil
mėse gausiai dalyvauti. M. 

STANDARD FEDERAL 
PAGELBĖS MOKESČIŲ 

REIKALAIS 
Standard Federal taupymo 

bendrovė, kuri yra 4192 South 
Archer, Chicagoje, pagelbės in
teresantams pildyti metinių mo
kesčių reikalavimus pirmadie
niais ir ketvirtadieniais nuo 9 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Šeš-

Esu laimingas, kad apsispren-1 t adieniais tik iki 12 vai. Ba-

drame darbe studentas sustiprė

tus! j Chicagos Pedagoginį urorini lite r 2 5 " 1 l a n k y t i P e d a ? ° ^ n i U t u a - !benec , Yasus ir Tague komp 
cago, m., parėmė mūsų spaudos j po 5 dol. aukojo: Kazys Gricius. į l į į j į į i n s t i t u t ą | nistikos institutą. Nors d a r b o j n i j a atsįų s specialistus. Patar-
darbus 10 dol. auka. Dėkojame.' Ona Meidus, Romualdas Pred- i daug, jis įdomus, įvairus. Dėko- j n a v i m a a p r a s i d ė s sausio 26 d. 

i kelis. Aid. Meilus, Povilas Šu- P i r m ą k a r t ą * institutą atvy- Į j u tėvams ir mokytojams, ku- j 
X Aukų po 5 doL atsiuntė: ! k y s J u r g i s M i k a i i a j Pranas Mi-i k a u s u drebančia širdimi. M - A daug metų manyje ugdė 

Vincas Beresnevičius, L. Pau- Į CReleviČius. Visiems maloniai; n 0 ^ a u k o t l k ė t i s ' T a č i a u S™" j lietuviškumą. Be jų rūpesčių 
liūs, Adelė Bričkienė. M. Mar-! dėkojame i t a i apsiraminau, kai pamačiau j kažin ar būčiau padaręs 
kūlis, Era. Tutlys, W. Seikus, C. I i gražų būrį jaunų lietuviukų ir sprendimą. Dabar suprantu, kad 
Geležiūnas, Sofija Bražionienė. • x J o n a s J^ST^ torontiškis, j malonių lektorių, kurie naujo- lankyti Pedagoginį lituanistikos 

kus šiltai sutiko institutą yra mano šventa pa-
Lankyti Pedagoginį institutą reiga. Lietuvai reikia naujų jė-

yra nauja, bet maloni patirtis 

vos Bažnyčios padėtį ir painfor
mavo apie tikinčiųjų kovą su 
okupantu. Jie šias žinias žada 
atspausdinti ateity "National 
Catholic Register" leidiniuose. 

— Ritonė Ivaškaitė, ateitinin
kė, studijuojanti Connecticuto 
universitete, Kalėdų atostogų 
metu dirbo Religinėj šalpoj. Ji 
savanoriškai paaukojo savaitę 
laisvalaikio Religinės šalpos dar 
bams. 

— Gintė Damušytė, Religi
nės šalpos darbuotoja, gruodžio 
9 d. dalyvavo Bridgeporto Žmo
gaus teisių koalicijos suruoš
tam minėjime su kalba. Minėji
mo tema: disidentų vaikai. Žy
dams atstovavo Valentin Gur-
vits, ukrainiečiams — Valentin 
Moroz, Jr., žymaus ukrainiečio 
disidento sūnus. Šie du prele
gentai, neseniai atvykę iš So
vietų Sąjungos, pasakojo susi-

• CHICAGOS 2INIOS 
Visiems dėkojame. parėmė mūsų spaudos darbus, 

j atsiųsdamas garbės prenume-
X Pensininkų klubas (toks, j ratos mokestį. Labai ačiū. 

kokį jį matė rašytojas Kazimie
ras Barėnas) bus parodytas An
tro Kaimo naujoje programoje 
sausio 19, 26, 27. taipgi vasa
rio 2 ir 3 dienomis, Playhouse, 
2515 W. 69 St. Rezervacijos 
434-7004. (pr.) 

STREIKAS KALĖJIME 

, . . _ - _ . Cook apskrities kalėjime sar-
gų. Tikiuosi baigti trejų metų ^ s e k m a d i e n į p r a d ė j o t e l e f o . 
kursą ir savo pasiaukojimu bent, ^ ^ ^ ^ ( < s e r g a „ T a i g a . 

riškis. aukojo 10 dolerių. Dėko-! centrą susirenka kelios dešim-1 dalį tų naujų jėgų Lietuviai pa-, v o t i š k a g s t r e i k a s siekiant di-
x Viktoras Ališauskas, cice- Į Kiekvieną šeštadienį į Jaunimo 

jame. 
x Julius Veblaitis, Union. N. 

J., prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo 10 dolerių auką. Ačiū. 

X Vyt. Cižauskas šv. Anta-X Tauragės krabo metinis 
narių susirinkimas įvyks sau-! n o ParaPJJos Detroite Spaudos 
sio 27 d sekmadieni, 1 vai ''•• k i o s k o vedėjas, 1979 metų bėgy- \ besimokantiems lietuviškai. Ne lyvaujant jos aukštiesiems pa-
popietSauhų namuose,*2417 w ' | J p p a t i n o nemaža betuviškų - " " ! ":~"- " A , : " * — 
43 St. Nariai prašomi atsinešti i k n v ^ ' s u r i n k o n a u ^ P^nume 

dėsnių algų. 

LAIŠKAI IS IRANO 
JAV indėnų veikėjas John 

Thomas, kuris buvo nuvykęs da-

ys jaunuolių, kurių tikslas yra Į skirti. Darius Pofikaitis 
išmokti daugiau apie tėvynę j V A S A R I 0 1 6 MINfiJIMAS 
Lietuvą. Jie studijuoja lietuvių | 
kalbą, gramatiką, istoriją, lite-į Vasario 16-tos minėjimo pro-
ratūrą. Jie nori įsigj-ti kuo dau- j ga bus keliama Lietuvos tauti-
giau žinių, kad ateityje galėtų nė vėliava vasario 9 d. 12 vai. . . . . . 

' šią medžiagą perduoti ir kitiems ; prie Cicero miesto valdybos, da- j **** ^ano revobuciomerių 
' šaukiamoj vadinamoj Pasaulio 
visi institutą baigusieji taps mo- reigūnams. Vėliavos kėlimo I iaaisvinimo konferencijoje į 
kytojais. Tikimės, kad institu-, apeigas atliks Cicero jūros š a u - l ^ a g ą atvežė laiškų nuo įkai-

nario knygutes. Susirinkimas I ^ " D r a ^ i ' ' »* ^ k a ** 11™ i ^ d y s labai reikalinga ,; lių kuopa « * * » » • ^ ^ S H S ^ S S V Z J l " 
iwk, n r f L t . t a i^Vh,™ „ a . : Kai atsiskaitė. Dėkojame. žurnalistų, rašytojų bei kitų ru-1 bus kehama kasdien per ištisą * ™ 4 M 

IŠMESTAS KŪDDaS 
įvyks nežiūrint atsilankiusių na
rių skaičiaus. Po susirinkimo 
vaišės. Klubo valdyba 

(pr.) 

X Švč. M. Marijos Gimimo 
mokyklos Motinų klubas rengia 
tradicinius šokius sausio 26 d., 
8 vai vak. mokyklos salėje. Pro
gramoje — šilta vakarienė, Neo-
Lituanų orkestras ir laimėji
mai. Stalus užsisakyti pas Al
mą Geležranienę MI 476-5782. 

(pr.) 

x Kardiologams reikalinga 
ofiso tarnautoja (receptiomst). 
Pageidaujama su medicinine I 
patirtim. Kreiptis į Rasą tel, 
925-2670 tarp 10 v. r. ir 12 v. d. 

(Bk.)[ 

— 31,011 dol., jo padėjėjas 
28,107 dol., elektrinių taisymų 
superintendentas — 39,334 dol., 
dažytojas — 24,503 dol., tin
kuotojas — 24,100 dol., jo pa
dėjėjas — 20,777 dol., sunkve
žimio šoferio padėjėjas 26,306 
dol., užkandų patalpų tvarkyto
jo padėjėjas nuo 24,278 iki 28,-
414 dol., elektros inžinierius — 
35.013 dol.. mechaniškas inži
nierius — 29,530 dol. 

PERŠOVĖ UŽPUOLĖJĄ 

Sekmadienį banditas R. Quinn 
buvo pro langą įsibrovęs į Krikš
čionių Pagalbos Dievo Motinos 
kleboniją, 832 N. LeClair Ave., 
Chicagoje. Išgirdęs triukšmą, 
kun. R. Heidenreich pašaukė 
policininką. Banditas iššoko pro 
langą ir ėmė grumtis su poli
cininku Kosirog, norėdamas 
atimti jo revolverį. Pagaliau 

spėja, kad kūdikis buvo tik 1 0 | b a n d i t a s ė m ė ^ ^ j Policininkas 
valandų amžiaus. Nors lauke 

bourne. 
— Viktoras Laukaitis, ALK 

federacijos pinnininkas, staiga 
susirgo ir yra gydomas Šv. Vin
cento ligoninėje, Melbourne. 

— Australijos Lietuvių Ka
talikų federacijos XTV suvažia
vimas įvyko pr. metų gruodžio 
mėn, paskutinėmis dienomis 
Sydnėjuje. Dalyvavo 51 atsto
vas iš įvairių lietuvių kolonijų ir 
dar šiek tiek svečių. Federaci
jai vadovaująs pirm. V. Lau
kaitis pateikė išsamų praneši
mą apie organizacijos veiklą. 
Pasidžiaugė, kad savaitraščio 
"Tėviškės aidų" leidimas ir 
spaustuvė sustiprinti, kad kolo
nijose vyksta pamaldos, remia
ma persekiojama Bažnyčia. Per 
paskutinius dvejus metus fede
racija turėjo 65,000 pajamų ir 
apie tiek pat išlaidų. Buvo pa
skaitos, pranešimai, diskusijos, 
pamaldos. Ilgiau sustota prie 
lietuvybės išlaikymo ir jauni
mo reikalų. Federacijos valdy-
bon išrinkti: V. Laukaitis, -V. 
Žemaitis, H. Statkuvienė,- V. 
Vaitiekūnienė, V. Čižauskas, J. 
Keblys, E. šemetienė, J. Jur
gelaitis. 

PAS LATVIUS 
— Amerikos latvių respubli

konų federacijos suvažiavimas 
įvyko Lansinge, Mich. Latviai 
respublikonai geriausia veikia 
Californijoj ir Minnesotoj. Iš
rinkta valdyba pirm. Inesė Sto-
kes (Illinois), Aivare Jerumanis 
(California), Regina Rekis (In
diana), Harijs Markevics (M3-
chigan). 

imiiHiiiiiiimmiffMtmmmtiinnttii* •• 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, m. 60629 ' 

iiiiimMimiimiiiimiiiiimiiiimiimfttin 

Gatvelėje už 203 W. Division, 
Chicagoje. buvo rastas kūdikis 
9 svarų 4 uncijų. Jis buvo su
suptas į baltą rankšiuostiį ir 
mėlyną antklodę. Gydytojai 

amžiaus, 
buvo 25 laipsniai, kūdikis išliko 
gyvas ir buvo padėtas ligoninėj 
j inkubatorių. Ieškoma motina 

AUKŠTOS ALGOS 
Prie Chicagos mokyklų defici

to nemažai prisideda aukštos 
metinės techniškojo personalo 

N. Nausėdienės vaidinimas 
nės mokyklos skyrių iru>kjriai 

vaidina įvairių pradi-
Nntcr. J. TunulaiHa 

paleido perspėjančius šūvius 
Nesustojant, jis buvo peršautas 
į pečius ir į klubą, nugabentas 
į Šv. Onos ligoninę. 

PAVOJINGAS LEDAS 
Parkų distriktas prašo tėvus, 

kad perspėtų vaikus apie šią 
žiemą esantį ploną ledą Chica-

aisro? sareas — technikas gau-: gos parkų kūdrose, kad jie nei
na 33 213 Ąn] margai 25,471 tų, kur padėti ženklai — nesau-
dol. konstrukcijų analizuotojas gu. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Aveirae 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

•-• *:• <s> 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiimiiiminiiMui 
Kelias į altoriaus garbe 

J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 nv 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE. 

diiiimimiiiuuiiiiiiiiHiiiHiHiiiiiiHiiiim 




