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| Socialistai atmeta
IX • • • * • • •Kissingerio Įspeimus

Europa įsitikinusi, įog komunistai bando atsipalaiduoti nuo Maskvos, ir su jais bend- 
rauti laikas atėjo
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New York. — Valstybės sek
retorius Henry Kissingeris ban
do įtaigoti Vakarų Europos so
cialistus, kad jie nebandytų ieš
koti bendradarbiavimo su komu
nistais, bet socialistai sako, jog 
Kissingerio pastangos gali duoti 
priešingų rezultatų, sako “NYT” 
(115). Prancūzų, vakarinių vo
kiečių ir švedų socialistų vadai 
mano, 'kad akcija prieš jų kraš
tuose komunistus gali sutrukdy
ti jiems, komunistams, nuo Mas
kvos atsipalaidavimo eigą.

Prieš socialistų konferenciją 
Helsingor mieste, Danijoj, Kis
singeris savo ambasadoriams V. 
Europoje išsiuntinėjo laiškus ir 
pavedė jiems susitikti su anų 
kraštų socialistų vadais, išdėsty
ti Valstybės departamento abe
jojimą, ar verta ir galima pasi
tikėti komunistais ir su jais ko- 
iperuoti. Nežiūrint, jog prancū
zu ir italų komunistai parodė 
daug .ženklų, .kad jie nenori pa
mušti IKremliaus diktatui, bet 
dar gali būti per anksti patikėti 
jų . intencijomis. Socialistai pa
darytų didėlę klaidą, manydami,

jog komunistai jau nėra tokie 
pavojingi, kokie buvo iki šiol.

Daugelis socialistų vadų buvo 
nustebinti tokiu Amerikos įspė
jimu. Jie mano, jog tokios pro
gos, kada komunistai bando at
sipalaiduoti nuo Maskvos, ne
reikia praleisti. Kitos gali tekti 
ilgai laukti, o Kissingerio įspė
jimas sulyginamas su John Fos- 
ter Dulles laikais. Bet tada ir 
buvo kiti laikai, buvo ir kitoks 
Vakarų komunizmas. Prancūzų 
socialistų vadas Francoiš Mit- 
terrand, atmesdamas Kissinge
rio įspėjimą, minėjo, jog komu
nistų jėgos per daug didelės, kad 
reikėtų jas ignoruoti.

Amerikos ambasadorius Šve
dijai Robert Strausz - Hupe Val
stybės departamento nuomonę 
perdavė premjerui Olof Palme. 
Vėliau Palmės asistentas sakė, 
kad europiečiai yra pakankamai 
atsargūs ir patys mato,, kaip 
spręsti savo problemas. Kiekvie
na partija pasirinks elgtis taip, 
kaip jai atrodo tikslingiausia. 
Panašiai buvo informuotas ir 
Vakarų Vokietijos socialdemo

kratų vadas Willy Brandtas. 
Helsingor konferencijos metu 
kancleris Helmut įSichmidtas pa
sirodė didžiausiu oponentu, kai 
buvo kalba apie bendradarbia
vimą su komunistais, bet vienam 
pasikalbėjime per televiziją jis 
irgi paminėjo, kad ir Kissinge
ris &ali suklysti: “Tai įrodė pra
ėjusių metų Amerikos politika”.
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Prancūzų socialistų ir komunistų vadų dialogas. Socialistų partijos va
das Francoiš Mitterrand ir komunistai Aragon bei Georgės Marchais

Radio Free Europe 
ir Žiemos olimpiada

Dinsbruckas..— Sovietų akci
ja prieš Miunchene veikiančią 
Radio Free Europe iš dalies jau 
pasiekė savo tikslą: Žiemos o- 
limpiados vadovai atšaukė kre
dencialus tos stoties atstovams. 
Toks atsitikimas yra pirmas per 
24 metus, kai olimpiados rengė
jai negalėjo atsilaikyti Maskvos 
spaudimui. Iki šiol Radio Free 
Europe korespondentai visada 
dalyvaudavo su kitais laikrašti
ninkais ar radio atstovais.

Ginčai Innsbrucke vyko nuo 
pirmųjų olimpiados dienų ir su
silaukė smarkių protestų iš va
kariečių atstovų. Atšaukimas 
buvo motyvuojamas pretekstu, 
kad radijas nepasirūpino parašo 
iš Vakarų Vokietijos olimpinio 
komiteto, vadinas, neatliko visų 
formalumų.

Austrijos olimpinis komitetas, 
aiškiai būdamas labai nepaten
kintas spaudimu iš aukščiau, a- 
tėmė korteles iš septynių kores
pondentų ir keturių technikų. 
Stoties atstovai sakė, kad jie 
dar 1974 įteikė prašymą, o pra
ėjusią vasarą gavo leidimą, ir 
olimpinis komitetas nereikalavo 
jokių kitų formalumų sutvarky
mo. RFE vadovas Lain Macdo- 
nald sakė, kad jie nori aiškiai 
pabrėžti, jog austrai čia nieko 
dėti.

Sušaudė 14 britų

"LKB KRONIKA" 1 ITALU 
KNYGŲ SERIJA

Milanas. — Milane įsisteigė 
nauja knygų leidykla, pavadinta 
Solženicino raštuose minimu 
“Matrionos namų”.vardu. Nau
jos 'leidyklos tikslas yra — leis
ti rusų ir kitų sovietų valdomų 
tautų disidentų veikalus ir raš
tus, kovojančius už žmogaus bei 
tautų teises. Leidykla yra su
planavusi keturias knygų seri
jas. Pirmojoj serijoj, pavadin
toj “Dokumentai ir liudijimai”, 
artimiausiu laiku bus išleisti 
“'Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” dešimties pirmųjų 
numerių itališkas vertimas ir 
“Sacharovo tribunolo” Kopen
hagoje aktai bei liudininkų paro
dymai.

“Matrionos namų” leidyklos 
įsisteigimas, kaip pažjTni Vienos 
arkivyskupas Koenig viename 
prancūzų žurnale, aiškiai liudys 
netikėtą ir nuostabų religijos ir 
naujojo humanizmo atgijimą 
Rusijoje bei kituose sovietų val
domuose kraštuose ir duos nau
jų vilčių visiems pavergtiesiems 
'bei kenčiantiems dvasinėse sute
mose.

Lietuviams ypač įdomu, kad 
“LKB Kronika” bus dar labiau 
išplatinta ir išgarsinta pasauly.

Čekoslovakijos 
diplomataišnipai
Washingtonas. — Buvęs Če

koslovakijos slaptosios tarnybos 
agentas Joseph Frolik Senato 
Vidaus saugumo komitete liudi
jo ir sakė, kad daugiau kaip pu
sė Čekoslovakijos diplomatų Wa 
shingtone yra parengti šnipinėji
mui ir panašiems darbams, 
nas šnipų tikinys esąs AFL-ČEO, 
visokie civiliiĮ teisių gynėjai ir 
kitokios valdžios ar privačios a- 
gentūros. Tikslas jų sukelti cha
osą nesvarbu kokiomis priemo
nėmis.

Ir katalonai nori 
atsiskirti

Barcelona, Ispanija. — Poli
cija turėjo panaudoti griežtas 
priemones, kol išsklaidė kelių 
tūkstančių minią, reikalaujančią 
politinės amnestijos ir 'Kataloni- 
jai, šiaurės rytų regionui, nepri
klausomybės nuo Ispanijos.
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Maskvos reakcija į Į Nemalonus reikalas 
prancūzų antausį olandams

«re«t

Maskva: — Maskva reagavo į 
prancūzų komunistų “herezijas” 
ir atsisakymą paklusti Krem
liaus diktatui. Pirmiausia jų 
spauda, rašydama apie kongre
są,' nieko neminėjo, necitavo 
prancūzų komunistų partijos va
do Georgės Marchais minčių. 
Paskui bene pirmą 'kartą istori
joj Paryžiaus “LHumanite”, ap
tašęs Marchais kalbą, nebuvo 
įsileistas ir pardavinėjamas So- 
Yįęfijoj. Pagaliau praėjusį sa
vaitgalį Maskvos atstovas, poli
tinio biuro narys, Andrejus Ki- 
rilenko atmetė prancūzų idėjas 
ir apeliavo į .komunistus nepasi
mesti, nepradėti klaidžioti “ne
sveikose iliuzijose”.

New DelhL — Indijos premje
rė flhdira Gandhi pripažino An
golos prosovietinį Liaudies judė
jimą ir pažadėjo visokeriopą pa
galbą kovoje prieš “Pietų Afri
kos agresiją”.

New York. — Texaco ir Getty 
Oil kompanijos gazolino kainą 
atpigino vienu centu galionui, I

Haga. — Olandijos vyriausy-
bė turi nelabai malonią pareigą 
ištirti, kiek yra tikros žinios, 
kad karalienės Julianos vyras 
princas Bernhard ir Olandijos 
'kariuomenės inspektorius yra 
gavę 1.1 mil. dolerių kyšių iš 
Lockheed Aircraft korporacijos. 
Ministeris pirmininkas - Uyl per 
televiziją sakė, jog vyriausybė 
tilo reikalu sudarys atskirą Ko
misiją.

korių Angoloje
Kinshasa. — Iš Zairo sostinės 

atėjo žinios, kad 13 ar 14 britų 
profesionalų karių Angoloje bu
vo sušaudyti, kai jie atsisakė 
kariauti. Juos sušaudė kiti britų 
kariai. Apie tą atsitikimą buvo 
paklaustas britų premjeras Wil- 
sonas. Jis nedaug ką galėjo pa
sakyti, sakė, jog tas reikalas 
bus ištirtas.

Britų kariai pradeda trauktis 
iš Angolos ir grįžta namo. Sako, 
viskas pralaimėta, pagalba pa
vėluota. Iš Kinshasos į Londoną 
jau išskrido 20 britų.

Atominis reaktorius prie San Diego

Guatemaloj 
suskaičiuota 

žuvusių 15,035
Guatemala. — Guatemalos 

valdžios sudarytas bėdos komi
tetas suskaičiavo žuvusius per 
žemės drebėjimą, ir skaičius pa
siekė 15,035. Po griuvėsiais ga
li būti ir daugiau aukų. Sužeis
tų priskaičiuota 40,000, o be na
mų liko 200:000. žemės drebė
jimai pasikartoja gan dažnai, ir 
žmonės bijo pasilikti namuose, 
nakvoja gatvėse, soduose.

Policijai ir kariuomenei saky
ta šaudyti tuos, kurie, pasinau
dodami sugriovimais, bando 
plėšti. Suimti penki žmonės su 
Raudonojo Kryžiaus ženklais, 
vietoj vaistų dalinę miego piliu
les, o užmigusių nam.uk apvog
davo.

Iš Venecuelos atvykusi pagal
bos komisija teigia, jog baigus 
skaičiuoti užmuštuosius, aukų 
gali būti nuo 20,000 iki 50,000.

Suėmė 100 kairiųjų 
portugalų

Lisabona. — Portugalijos kon
servatyvi centro partija surengė 
masinį susirinkimą, sutraukė 15, 
000 minią ir apkaltino dabarti
nę vyriausybę per daug pasiduo
dant kraštutiniai kairiesiems ir 
negalint susitvarkyti su ekono
minėmis bėdomis. Tuo laiku prie 
stadiono susirinko komunistai ir 
bandė susirinkimą trukdyti. Vie
ni ir kiti apsimetė akmenimis. 
Policija įsikišo ir apie 100 kai
riųjų suėmė.

Centro partijos susirinkimas 
buvo pirmas nuo 1974 lapkričio 
mėnesio, tik tada komunistai įsi
brovė ir susirinkimą išardė. Su
naikino po to ir partijos būstinę.

Washingtonas. — Konstituci
nės pataisos projektas apie su
lyginimą moterų teisių su vyrų 
neturi didelio pasisekimo. Kad 
įsigaliotų, dar trūksta keturių 
valstijų ratifikavimo. Virginija 
mėgino klausimą svarstyti ketu
ris kartus, ir valstijos legisla- 
tūra vis jį atmetė.

Angoloj laimi 
promaskviniai

Johannesburg, P. Afrika. — 
Čia pasiekusiomis žiniomis, pro
sovietinis Angolos Liaudies ju
dėjimas pralaužė sutiktus pasi
priešinimus ir visuose frontuose 
žengia pirmyn. Paėmė svarbiau
sią Unitos miestą Huambo (anks 
čiau vadinosi Nova Lisboa). 
Šiaurėje krito ir San Antonio de 
Zaire prie Kongo upės žiočių.

Vakariečių nuomone, tolimes
nis pasipriešinimas prieš Liau
dies judėjimą veik negalimas, o 
atvykę baltieji kariai daugiau
sia, ką jie dar gali padėti, tai 
geriau paruošti angoliečius par
tizaniniam 'karui.

Hua parinkimu 
nustebo ir Maskva

'Maskva. — Kinijos ministerio 
pirmininko pareigoms eiti parin-. 
kimas Hua Kuo-feng nustebi
no ir sovietus. Maskva tikėjosi 
taip pat, kad tos pareigos teks 
Teng Hsiao - pingui, pirmam iš 
12 vicepremjerų, kuris faktiš
kai ir tvarkė valstybę visus me
tus.

Maskvoje manoma, kad Teng 
buvo atakuojamas dėl noro at
statyti senas tradicijas, ir pas 
maoistus nesą vieningumo. Kad 
partija negalėjo sutarti dėl prem 
jero, rodo, jog skilimas yra di
delis. Buvo rastas kompromisas, 
kad Hua skiriamas tik laikinai.

VVashingtonas. — Prez. For
das taip pat nesitikėjo, kad Hua 
bus paskirtas Kinijos premjeru. 
Prezidentas, paklaustas, ką jis 
mano dėl Nisono kelionės į Pe
kiną, atsakė, kad tam neprieš
tarauja, o iš grįžusio Nlxono jo
kio raporto nelaukia.

KUBA APIE AMERIKOS 
IR KINIJOS "AGRESIJA"

Angolos įvykiai Havanos laikraščio akimis

Havana. — Kubos laikraščio 
stilius pralenkia ir savo maskvi- 
nius mokytojus. Jų dienraštis 
“Granma” taip rašo apie Ango
los įvykius:

“Įvykiai Angoloje pademon
stravo pasauliui gėdingą maois- 
tų aljansą su užkietėjusiais tau
tų nepriklausomybės, suverenu
mo. lygybės ir pažangos prie
šais.

”'Prieš Angolos Liaudies Res
publiką ir jos liaudį susivienijo 
į biaurią sąjungą imperializmas, 
rasistinis Pietų Afrikos Respub
likos režimas ir maoizmas, pa
brėžia laikralštis. Roberto ir Sa- 
vimbio, (ČIA) agentų ir PAR 
marionečių gaujos Amerikos ir

Šachas: Vakarai 
neperka jo naftos
Teheranas. — Jeigu Amerika 

ir Vakarai ir toliau mažins Tra
no naftos pirkimą, šachas Rėza 
Pahlevi nutrauks ryšius su kom
panijomis, nieko nepirks iš Va
karų, net ir ginklų, sakė minis
teris pirmininkas Amir Abbas 
Hoveyda. Iranas žino, kad Va
karai daugiau perka naftos iš 
kitų Vid. Rytų šalių, bet ne jų.

Damaskas. — Sirijos gynybos 
ministeris Mustafa Tlass įspėjo 
Izraelį, kad nesimaišytų į Liba
no vidaus reikalus ir nesabotuo
tų pasitarimus baigti naminį ka
rą. Iš Sirijos į Libaną įėję pales
tiniečių daliniai, 2,000 karių, bus 
atitraukti po mėnesio ar dviejų. Reea Pahlevi

Kinijos ginklais žudo angolie
čius. Zairo kareiviai ir Roberto 
rekrutai, kuriuos apmokė Kini- 
jos kariškiai, ir Pietų Afrikos 
Respublikos kariuomenė kartu 
su Savimbio būriais pradėjo 
“žaibišką” karą, siekdami užimti 
Luandą, pasmaugti Angolos ne
priklausomybę, kurią iškovojo 
MPLA beveik 15 metų trukusio
je sunkioje kovoje, ir paversti 
šią šalį imperialistų ir rasistų 
vasalu.

“Angolos patriotams, ginan
tiems savo žemę ir laisvę, nepri
klausomybę ir suverenumą, ly
gybę ir pažangą, teikia solida
rią pagalbą Kuba, jiems teikia 
savo politinę ir materialinę pa
ramą Sovietų Sąjunga, viso pa
saulio revoliucinės, antiimperia- 
listinės, antirasistinės, antikolo- 
nialistinės, paažngiosios ir socia
listinės jėgos.

“Kinijos vadovai, kurie skel
biasi esą revoliucionieriai ir so
cialistai, blokuojasi su Amerikos 
imperialistais ir Pietų Afrikos 
Respublikos rasistais, palaiko 
atvirus ryšius su Centrinės žval
gybos agentais ir PAR marione
tėmis negarbingame ir nešvaria
me kare prieš Angolos liaudį.

“JAV, PAR ir Kinijos sąmoks 
las agresijoje prieš Angolos 
Liaudies Respubliką — tai mark 
sizmui - leninizmui priešiškos 
macistų ideologijos ir politi
kos rezultatas”, pabrėžia “Gran
ma”.

KALENDORIUS

Vasario 10: Silvanas, Scholas
tika, Skaistutis, Gražutė.

Vasario 11: Paskalis Liucijus, 
Algirdas, Dailė.

Saulė teka 6:54, leidžias 5:16.

ORAS

Dalinai saulėta, be žymesnio 
temperatūros pasikeitimo, apie 
40 laipsnių.

nam.uk


2 DRAUGAS, antradienis, 1976 m- vasario mžn. 10 d.

KELIAS J SVEIKATĄ
NESIRGTI LB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMA VlflHJB, *L D.
ffnrJAA I KVICIKA/rĄ, 1001 W«t GerfieM Blvd^ CMtego, HL 60636

SVORIO SUTVARKYMO REIKALU
Naujausias būdas svorio 

sutvarkymui galimas tada, 
kai nutukėlis pakeičia savo 
elgesį.

Prof. Theodore 
Van Itallie, M.D.

Na ir išnaudoja (įvairus perė
jūnai galvos netekusį*—asmeny
be į tikrą žmogų neišaugusį 
lietuvį. Kad ir tokiame per didelio 
svorio atsikratyme — kiek 
čia daug apgaulės, kiek daug 
Žmogaus išnaudojimo, kad net 
baisu darosi kiekvienam, bent 
kiek žmogui padėti norinčiam. 
Visur ir visada daug kur vyrauja 
apgaulė. Mat, kai kas nors pa- 
kenkia kitam, išnaudodamas pa
starojo nežinojimą — tas tą ne
ikianti reikalo ^apgauna. Prie 
apgaudinėtojų Šliejasi gydytojo 
profesijos nepriaugę daktarai, as- 
inėnybe nesusiklostę prekybinin
kai, žmonėmis sava dvasia dar 
toli nuo žmogaus palikę visokie 
pareigūnai. Per tą žmogaus žmo
gumi netapimą šėlsta apię mus 
visokeriopa nežmoniškumo tva
nas. Jis, 'bene, ryškiausiai reiš
kiasi per didelio svorio numetimo 
reikale. Kiek čia nevertų knygų 
išleidžiama, kad tik nesiorien- 
tuojantį svorio sumažinime ap
gautų ir jo kišenę aptuštintų. 
Kiek daug įvairiausių klubų klu- 
belių susitvėrė, kad tik greičiau 
apsuk avus nesiorientuojanfįjį, jo 
•lašinius paliekant ramybėje.

Moksliškas kelias — vienintelis 
vadovas

Už tai męs, lietuviai, sųkruski- 
mė asmenybė tvarkytis, kad pa
jėgtume atsispirti visokiems ap
gaudinėtojams, įskaitant ir neti
kusius patarėjus mūsų perdidelio 
svorio numetimo reikale. O nu
mesti pergausius svarus mes kiek
vienas privalome dar Šiandien, 
jei norime nesulaukti širdies ata
kos, paralyžiaus ar invalidumo 
rytoj. Šis mėnuo skirtas pradėti 
geriau rūpintis savo sveikata, y- 
pač išvengiant širdies atakos, gy 
venimo savo sutrumpinimo bei 
suluošinimo. Gera proga kiekvie
nam nustoti būti apgaudinėja
mam, kai iper šį mėnesį spauda, 

■ radijas ir televizija pakartotinai 
ragina pradėti teisingai elgtis sa
vos sveikatos užlaikyme. Todėl 
visi ir visos lietuviai, paskutinį 
kartą aplankykite savo pamėgtą 
masažų saliona — jis nieko jums 
netalkins svorio riebalų sumaži- 
nime. Panašiai atsisakykime vi
sų kitų pusiau naudingų patarė
jų šiuose reikaluose, su nutuki
mų tvarkantis. Štai tamstoms 
moksliškas, naujas ir labai sun
kus kelias i savo sveikatą, nume
tant per gausų suriebėjimą. Už 
tai, kas jis sunkus — tik per as
menybės sužmoginimą atsiekia
ntis r- yra tikras ir sėkmingas. 
Kdlumbijos universiteto profe
sorius, šio krašto vienas stipri au
gų mitybos srityje žinovų, gyd. 
Theodore Van Itallie štai kaip 
pataria elgtis nutukimo nelaimė
ję

Gydytojo patarimai

Nutukimas yra seniausia žmo
gaus negerovė. Ji iki šiol buvo 
blogiausiai tvarkoma. Dieta po 
dietos buvo pasiūloma nutukė- 
ilrui, kad tas tik pinigus išleistų, 
o riebus ir toliaus paliktų, kartais 
tik trumpam paliesėjęs. Minėtas 
profesorius netiki, kad suriebėji- 
mas galėtų būti kada nors sutvar
kytas dieta. Jei tai būtų tiesa, jis 
būtų sutvarkytas. Nutukimas nė
ra tas pats, kaip dažna kita leng
vai sutvarkoma mitybos negero
vė, sakysim — skorbutas (vita
mino C stoka) — sutvarkomas 
vitamino C. gaunant.

Nutukėlį sutvarkyti galima tik 
Ūda, kai kreipsime dėmesį į patį 
žmogų, į jo aplinką, o ne į dietą. 
Už tai dabar .prasidėjo naujas bū

das svorio sumažinimui: einama 
prie suliesinimo per žmogaus as
menybės sutvirtinimą, per jo eit 
gesio sužmoginimą., 'Pasirodo, kad 
'be žmogaus sužmoginimo nega
lima sutvarkyti nė vienos mūsų 
tarpe kerojančios blogybės. Tiek 
karus, kriminalą, narkotizavimą
si įvairiopą, įskaitant girtavimą, 
kortavimą, rūkymą, paėmus, tiek 
mūsų tarpusavio įvairiausias peš
tynes prisiminus, -—vis tai ne
gerovės, kitaip nesutvarkomos, 
kaip per mano, tamstos ir kiek- 
vienokito asmenybės sužmogini
mą. Mat, męs dar toli gražu ne
same tie asmenys, kurie pajėgtu
me gyventi taip, kaip Dievas pri
sakė. Gudrūs sukčiai išnaudoja 
dar žmogumi netapusį žmogelį— 
■iŠ čia jo kančios įvairiausios.

Šiandien visi turime dirbti 
ir melstis, kad taikinti pajėgtu
me nežmoniškam žmogui su- 
žmoniškėti. Tik tada mes galime 
tikėtis, kad nežmoniško asmens1 
daromos niekšybės pradės nykti 
nuo šios žemės paviršiaus.

Ne kitaip atsitiks su nykimu 
riebalų kabių nuo mūsų kaulų, 
raumenų ir mūsų sielos; Tik per 
mūsų elgesio pakeitimą geresniu 
■mes gal-imė tikėtis suliesėjimo iki 
normos. Nutukėlis dažniausiai 
kenčia nė nuo jo liaukų netvar
kos bet nuo jo valgio ir darbo — 
judesio netvarkingos elgsenos. 
Asmenybe, tinkamu maistu ir 
judant nutukėlis skatina gausų 
kalorijų — maisto savame kūne.

•Dabartiniai mokslininkai ėmė 
kreipti dėmesį į nutukėlio elgesį 
ąų maistų ir.susekė tuos negeru
mus, kurie verkiant reikalauja 
pataisymo. Išeina, kad visas dė
mesys, turi, būtį nukreiptas į patį 
nutukėlį, į jo asmenybę, o ne 
vien tik į dietą. (Lengva pasakyti 
"nenusidėk” asmenybe sumen
kusiam žmogui — jis vis vien eis 
senu nuodėmingu keliu kaip ir 
ėjęs tol, kol jis susitvarkys savais 
nusiteikimais, sava asmenybe. 
Žmogaus dar netapusio žmogu
mi elgesys visada bus nežmoniš
kas, nežiūrint gąsdinimų, nekrei
piant dėmesio į visokius pamoky
mus. bei dangaus gėrybių pa
žadus. Kol asmuo nesusitvarko 
savo viduje, savais nusiteikimais, 
tol jis prie pirmos progos parodo 
savo nagus. Gali kaip nori ištre
niruoti katę laikyti žvakę tau ra
šant, bet užtenka tokiai treniruo
tai katei parodyti pelę ji męs 
ant tavo rašinio žvakę ir elgsis 
pagal savo vidinius nusiteikimus. 
Taip ir mes visi elgiamės, kai sa
vo viduje nesame prisirengę žmo; 
giskai elgsenai. Visose srityse pa
gerėjimas bus atsiektas tik tada, 
kai mes susitvarkysime savo as
menybe.

Kitaip nebus įr su nutukimu. 
Žinoma, kad žmogaus asmeny
bės sužmoginimas yra labai sun
kus, brangus ir daug laiko su
naudojantis darbas. Dabar mums 
bus aiškų, kad daug lengviau yra 
ligos — negerovės išvehgti, negu 
su ja tvarkytis, ją gavus. Už tai 
■mes jau dabar nustokime blogu 
saVo elgesiu žaloję vaikus. Kai 
mes nuo mažens imsime savo vai 
kus ugdyti į tikrus žmones savo 
pavyzdžiais, tik tada sulauksime 
žmoniškų — geravalių suaugu
siųjų; Tokie nekentės nuo dauge
lio dabar turimų negerovių: jie 
perdaug nenutuks, neapgaudinės 
savo asmenybe silpnesnio brolio, 
nekels maišačių savitarpyje. 
Nors labai sunkus žmogaus su
žmoginimo kelias, nors už tąi 
mažai kas jo griebiasi —- bet jis 
yrą, tik vienas vienintelis savai 
laimei atsiekti. Todėl kiekvienas 
•lietuvis turi ryžtis juo eiti.

Elgesys ir dieta

Yra žmonių, kurie, sakysim, 
valgo normaliai pusryčius ir pie
tus, bet grįžę ir darbo vakare ne-

normaliai daug prisivalgo — sėdi 
•iki vidurnakčio prie televizijos ir 
nuolat užkandžiauja. Taip jie 
prisipildo nereikalingomis kalori
jomis - pergausiu maistu.

. Kiti žmonės griebiasi už mais
to, tada, kai jie supyksta, ar kai 
jie dėl kokio nors mažmožio nu
simena, ar baiminasi. Visi žino
me, kad elgesys prie stalo labai ri 
šasi su žmogaus nuotaikomis. 
Ųąip. pat žmogaus valgymas bū
na įtakojamas aplinkos. Kaimy
nų, svečių, aplinkinių, giminių 
■persivalgymas — jų namuose 
lužtą s.talai nuo valgių ir “tau- 
rnj” gėrimų nuolat masina persi
valgyti kiekvieną. Tokiam masa
lui visda pasiduoda bent kiek sa
vo dvasią pastipęs. Taip ir -pagau
nama žilvis su slieku. Taip ir pra
sideda asmenybe pastipusiojo ap- 
sikrpyįmas taukais.

Už tai ^kiekvienas stenkimės sa
ve. suprasti, savo minkštas vietas 
sutvirtinti. Kai žinosi, kad būda
mas piktas daugiau valgai — su
tvarkyk savo nusiteikimus —sa
ve ištreniruok taip, kad būdamas 
piktas bėgtum vieną bloką ap
link, ar griebtumeis už kojinės 
nėrimo bei paveikslui rėmų dary
mo, bei kito užsiėmimo, o ne 
kimštųmei savo skrandį maistu 
iki nutunkant.

Žmogaus asmenybės —elgesio 
I pakitimo žinovai moko greitai 
valgančiuosius (tokie yra linkę 
■persivalgymui) padėti ant stalo 
Šakutę po kiekvieno kąsnio įdėji
mo iburnon ir valgyti tik prie val
gomojo stalo. Niekada neva Įgy
lame prie televizijos. Bus viena
šališkų atsitikimų, kad -gydytojas 
gaus iš nutukėlio 'labai nutukė- 
liui brangintiną daiktą. Jį gydy
tojas pasilaikys tol, kol nutukė
lis 'pajėgs prisilaikyti naujai jam 
nurodytos elgsenos valgyme.... 
Tai lyg užstatas, kad pacientui 
būtų lengviau pratintis į teisin
gą valgymą.

Sutvarkyk asmeny b ę — 
susitvarkys ir. dieta

Visa esmė žmogaus gero elge
sio yrą jo tapimas tuo, kuo jis tu
pėtų 'būti. Suaugimas kūnu; net 
^pražilĖmas, o taip pat ir riet di
džiausias išsimokslinimas, dar to 
Ii gražu neužtikrina žmogaus as
menybės Sveikumo — jo gerava- 
■liskiūno-, jo tinkamos elgsenos vi
same kame, o taip pat ir valgyme.

•Nutukęs žmogus prašosi ga- 
ga-lboš. Tik tinkama tokia, nors 
ir abipusiai sunki yra galima tik 
per žmogaus nusiteikimų page
rinimą. -Žmogaus asmenybės ne
galima pakeisti dieta, bet pakei
čiant žmogaus asmnybę — 'gali
ma sutvarkyti — pakeisti 'geres
niu jo valgymą. Mokslininkams 
užėmė daug 'laiko, kol jie priėjo 
prie tokio supratimo. Bet tą tai ; 
dabar, visiems yra . džiugu, kad 
mes galime eiti tikru sveikatos kę : 
liu, aplenkę visokius šunkelius. 
Čia pamoka visiems kitiems, mus 
dar po įyairiopus šunkelius ve- 
dziojaritiems. Supraskime ir susi- 
praskime visame kame, kaip mes : 
turime gyventi: tik tada mes ga
lūne tikėtis greitesnio išb.idimo 
iš dabartinės klampynės. Ir greit 
tokiam darbui atsiduokime — 
priešas yrą mūsų tarpduryje — 
netrukus gali būti vėlu bet kokią 
elgseną pradėti.

Išvadą. Įvairaus blogio mu
myse Šaltinis yra mūsų nepri- 
bfehdimas būti tikru žmogumi 
savo dvasiniais nusiteikimais. Už 
tat nustokime klaidžioję msnkys-
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• Redakciją straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsny 
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to susitarus. Redakcija už skelbi., 
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Po didvyriškų pastangų, bei di
džių aukų 1918 metais vasario 
16 dieną mūsų tautai vėl sušvito 
laisvė-ir nepriklausomybė. 'Laisvę 
laimėjusi, džiaugsmo triumfe pra 
dėjo ji naują tautinės kūrybos 
gadynę, apimančią visą tautinio 

I 'gyvenimo plotmę.
Šią prasme nuostabioji .pagal

bon atėjo ir Kristaus vietininkas 
popiežius Pijus XI. Lankydamas 
Lietuvą 1920 metų pradžioje, (Pi
jus X'I mątė mūsų tautos nepa
laužiamą tikėjimą, išlaikytą ir 
sunkiose jos 'gyvenimo valandose. 
•Jis šios reikšmingos tikrovės ne
užmiršo.

Nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybės ir visos tautos pastangų dė-. 
ka 19-2*6 metais balandžio 4 die
ną iškilmingu raštu “Lituano- 
rum gente” Pijus XI įkūrė Lietu
vos katalikų Bažnyčios nepriklau
somą provinciją, tuo užbaigda
mas Lietuvos- laisvės troškimą ir 
■Lietuvos katalikų Bažnyčios gyve
nime. “Popiežiaus Pijaus XI pir-i 
maeilės istorinės reikšmės darbas, 
■bažnytinės provincijos sudary- Į 
mas, užbaigė nepriklausomos Lie 
tuvos kūrimo darbą”. Taip verti
na vysk. P. Būčys šias Pijaus XI 
nuoširdžias pastangas.

Lietuvos bažnytinės provinci
jos, . steigimas, turėjęs didžios 
reikšmės lietuvių tautai ir vals 
tybei, šiais metais mini 50 metų 
sukaktį.

Šioje istorinės reikšmės sukak
tyje dalyvauja .pavergta tėvynė 
savo kančia- ir nepalaužiama iš
tikimybe tėvų žemei ir Kristui 
rūpintojėliui. “Lietuvos katalikų 
Bažnyčios Kronika” drąsiai skel
bia tai visam laisvajam pasauliui.

Į šį didį istorinį jubiliejų Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, 
jungianti visus laisvajame pa
saulyje esančius 'lietuvius, 1976 
metus skelbia Lietuvos katalikų

tėse, stokime.visi svarbiausio dar
bo — savo asmenybės sužmogini 
mui. Tą darbą būtinai pradėki
me nuo tik -gimusiojo. Pakeisime 
pasaulį su viena genkarte. Dar
bas labai sunkus — bet jis vienin
teliai tikras. Gana mums išnau
doti kitus įr būti išnaudoja
miems. Tapkime kiekvienas sau 
žmogumi. Tik tada išpi'ldysime 
savo paskirtį ant šios žemės 'gy
venant. Visoks kitoks kelias — 
yra vien apgaulė.

Pasiskaityti. U.S. News and 
World Report, July 22,1974

Teis. Petras Dirda (kairėje) ir Jonas Kaunas džiaugiami sveiku maistu 
Lietuvio sodybos valgykloje, Nuotr. M. Nagio

Bažnyčios metaisji kartu kviečia 
visus laisvojo pasaulio lietuvius’ 
švęsti šiuos jubiliejinius metus 
lietuvybės bei krikščioniškojo at
sinaujinimo dvasioje.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

LAIŠKAI "DRAUGUIrr

TeL PR 8-3229

DR. ANNA BALIUNAS
2858 West 63rd Street

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGOS

Valandos pagal susitarimą

——

TeL ofiso ir buto Olymple

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGU 

1443 So. 50th Avė,, Cic«
Kasdien 1 -3 vai. ir 6-8 vai tį 

Išskyrus trečiadienius. , 
šeštadieniais 12 ir 4 .vai, te
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DĖL SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ

'Dažnas iš mūsų, nors ir de
juodamas dėl per aukštų mui
tų ir kitokių rinkliavų, pasiūn- 
eiamė vieną kitą dovanų siunti
nėlį savo artimiėsieins okupuo
toje 'Lietuvoje. Tačiau paskuti
niu metu ateina žinios iš Lietu
vos, kad siuntinėliai, išsiųsti 
prieš 4 - 5, ir net 6-8, mėnesius, 
■vis dar negauti. Pasiteiravus a- 
gentūroje dėl siuntinėlių paieš
kojimo, patiriama: pagal naujai 
gautas instrukcijas siuntinėlio 
paieškojimą galima pradėti tik 
po 4 mėnesių nuo išsiuntimo, 
pristačius agentūrai adresato 
laišką. .

Agentūros pareigūnas pada
ro iš laiško išrašą rusų kalbo
je (tos vietos, kur minimas siun
tinys negautas) ir su kitomis ži
niomis siunčia į Maskvą. Dabar 
skaitosi paieškojimo byla jau 
užvesta.

(Dėl tokios paieškojimo proce
dūros daug kam gali praeiti no
ras dingusio paketėlio iefškoti. 
O spaudos siuntinėlių likimas y- 
ra dar liūdnesnis. Net tokie vi
sai nekalto turinio 'geografijos 
žurnalai (Geografių Magazine) 
arba fotografijos nuotraukų lei
dinėlis, net po keletos mėnesių 
vis dar adresato nepasiekia. Nu
stojęs vilties adresatas rašo: 
“Nesiųsk man tų žurnalų dau
giau. Akys skauda, o ir skaityti 
nemoku’’. Tai toks kultūrinis 
bendradarbiavimas pagal Hel
sinkio detante. Tyrlaukis

Paiki dovana. — bet karia 
proga !

Popular Lifhuanian 
Recipes

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
LAIDA

Suredagavo
Jaozaplna DauŽvardlenė

Šiom dienom Draugo spaustuve 1Ą 
leido Bestąją laidą Šios populiarios vi 
rimo knygos. J. DaužvardienS vėl pa 
tikslino ir pagražino Šią laidą naujai? 
papuošimais.

Tai geriausia dovana naujom žmo 
nom ar marčiom. Daugelis apdova 
noja kitataučius supažindinti juos su 
lietuvišku maistu ir virimu. Si knyga 
yra sukėlusi daug pasisekimo lietuvių 
ir kitataučių darbo vietose ir organi
zacijose.

Knyga yra labai gražiai įrišta ii 
spalvotomis iliustracijomis. Labai pa 
togi vartojimuL

Užsisakykite ją

DRAUGAS 
4545 Weet
Cblcago, Illfaiol* 60629

Kaina $3.50. Pridėkite 30 centų 
palto išlaidoms. (Dlinois gyventojai 
pridėkite 60 centų mokesčiam* ir pal 
tul)

paštu:

Knygų Skyrių*
68rd Street

DR. K. G. DALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Craivford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center
6132 So. Kedzie Avė.

pirmad., antrad. ir ketvirtad
6 iki 7:30 vai. vakaro, 

šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimo.

Offlso telef. WA 5-2070
Rezid. teL WAlbrook 5-3048

Va!.:

TeL RElianoe 5-1811 I

DR. WALTER J. KIRST®
(Lietuvis gydytojas) -,

3925 West 59th Street. - 
Vai. pirmad., antrad., ketvirftij 
penktad. nuo 12-4 vaL popiet Ir fį 
vai. vale, šeštad. 12-2 vaL popį, 
trečiadieniais uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURO 
KCDLKIV IR VAIKU LIGOS 

SPECJIALISTfi ■ 
MEDICAIi BUILDUTG M 

7156 South Western Avanu 
Valandos: Kasdien nuo 10 nl iji 
iki 1 vai. popiet 

Offiso telef. BE 7-lltt ' 
Rezid. telef. 239-2911. 1X

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
Gydytojas ir chirurgas

2434 West 71st Street
Vai. pirm. (ketv. 1 iki' 6 popiet 

antrad., penkta. 1-5, treč. ir šeši, tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street
TEL. GR 6-2400

Vai. pa-gal susitarimą: pirmad. 
ketv. 1—4 ir 7—9: '
tad. 10—4, šeštad. 10-3 vai.

Ofiso HE 4-1818. Bet PR

DR. J. MEŠKAUSKU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAŠ 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Aven kanąij 
Vai.: . pirmad., antrad., ketriAf 

pentkL Nuo 3 iki 7 vaL >4 
Tik susitarus

ir
antrad. ir penk-

TeL 778-6565

DR. VIDAS J. HEMICUI
ŠIRDIES IR VIDAUS UdŽ 

2454 West 71st Street .
Valandos pagal susitaria}

Ofs. teL 735-4477; Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRlTRGft 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės Ugos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Piilaski Road 

Valandos pagal susitarimą.

Telef. — 2824422

DR, ROMAS PETKOS
AKIŲ LIGOS — CHIRURGin 

Ofisai:
111 NO. WABA£HAVK 

4200 NO. CENTRAL AVT 
Valandos pagal susitarimi

Rezid. tek — Gi 8-6873

DR. W. M. EISIN^EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia, skambinti: MI 2-0001.

TeL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220

DU. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street

Pirmad. antrad., ketvirtad., ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vaL

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR, K. A. V. JUČAS
489-4441 — LO 1-4005 
jei neasiliepia 561-1070

• ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai: 1002 N. Westem Avė*.

5214 N. Western Avė.
Valandos pagal susitarimą

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. Ūk susitarus.

DR. FRANK PLEiKJS
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. 71st St — TeL 1X4 

Tikrina akis. Pritaiko akinto*
“conttact lenses"

VaL pagal susitarimą. IJžilaryBjį

DR. LEONAS SEIBUTB
INKSTŲ, PŪSLĖS” C 

PROSTATOS CHIRURGUS 
2656 W. 63rd Street ' 

VaL antrad. nuo 14
ir ketv. nuo 5-7 vakare , 
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Iflasiy kWi

Ieškoma būdų kontrolei ir slaptumui išlaikyti

P. GAUCYS

Jeigu kur nors kiek švelniau pa- tariamai 'buržuazinės santvarkos 
fjjoma apie komunizmą, jeigu dovanota jos klasiniam priešui, 

į darbą, Ne, čia kas -kita, o būtent — vie
nas iŠ socialinių 'revoliucinio 
proletariato iškovojimų, .pasiek
tas ir išlaikomas kasdieninėje, 
įtemptoje kavoje, ipolitiniam dar
bo žmonių avangardui — mark
sistinėms — leninistinėms parti
joms vadovaujant. Kitais žodžiais 
tariant, tai rodo augančią prole
tariato jėgą ir buržuazijos silp
nėjimą. Mūsų ideologinių priešų 
mėginimai rodyti linksmą veidą, 
nesisekant lošimui, ir vaizduoti 
savanoriškai dovanojamą gėry
bę tai, kas iš jų atkariauta kovo
je, negali būti sėkmingi”.

Šiaip politrukas giriasi, kad vi
sa tai, kas leidžiama Vakaruose, 
yra komunizmo stiprumo nuo
pelnas. Tuo tarpu kaip tik tai 
yra ne komunizmo stiprumo liu
dijimas, bet komunizmo silpnu
mo liudijimas. Vakarai nebijo 
spausdinti komunistinių raštų, 
nes pasitiki savo demokratija, o 
komunistai bijo vakariečių spau
dos nes žino, kad laisvė menki
na komunistinio režimo tvirtovę. 
Komunistai, kai jiems leidžiama 
spausdinti ar veikti, kai jiems 'lei
džiama platinti savo raudonas 
'brošiūras, teigia, kad Vakarai vi
sa tai daro todėl, kad jie bijo ko
munizmo, tačiau patys komunis
tai savo krašte varžo laisves vien 
tik todėl, kad bijo vakarietiškos 
laisvės. Ne komunistai “iškovojo 
laisvę savo skurdiem raštam Va
karuose plisti, bet patys Vakarai 
liudija, kad jie nebijo koncent
racijos stovyklų įsteigėjo Lenino 
mokslo.

įvertiname kultūrinį darbą, 
mažiau sužalotą komunistinio 

tai tuojau komunistinė 
spauda saukia, kad, štai buržua- 
nniai elementai praregėjo, kad 
jie nebegali nuslėpti nuostabių 
komunistinio pasaulio laimėjimų, 
jeigu parašome, kad kas nors mū
šį pavergtų -brolių pastangomis 
pasiekta mene ar moksle, tai ko
munistai šaukia, kad mes pripa- 
zjstime komunistinio gyvenimo 
pranašumą. Atrodo, kad, jei ne 
komunizmas, -nebūtų -nei lie
tuvių, nei lietuvių literatūros, nei 
mokslo, nei meno. Atrodo, kad 
tik komunizmas yra meno globė
jas ir “vyresnysis brolis” rusas yra 
tiesioginis lietuvių kultūros gel
bėtojas. Net ir čia atsiųsdami iš 
pavergtos Lietuvos menininkus 
Saukia, kad jie galbsti supuvu
siai vakariečių kultūrai, norėda
mi, kad mes čia nenutaustume. 
Tačiau visa yra priešingai.

Tūkstančiai tebėra Sibire, ir jų 
kultūra ir sveikata niekas nesi
rūpina.

'Komunistai viskam turi pa
ruošę atsakymus. Jeigu jau -pa
klaus, kodėl nėra daržovių ir 
grūdų, tai iš karto atrėš, kad vis
kas tai įvyksta dėl blogo oro, lyg 
kitur blogų orų nebūtų. Jeigu -pa
klausi, kodėl nėra drabužių, ava
lynės ir kitų žmogaus gyvenimui 
reikalingų kasdieninių prekių, vi
sada bus paruoštas atsakymas, 
kad Sov Rusija buvo labai su

griauta karo metu.Kad V. Vo
kietija buvo sugriauta ir šiandie
ną jau viena iš geriausiai gyve
nančių -kraštų, komunistiniam 
agitatoriui nepasakysi.

Kai paklausi kodėl ekonominis 
gyvenimas -toks skurdus, jie tuoj 
atsako, kad Sov. Rusijai niekas 
nesumokėjo karo -reparacijų, nors, 
kaip žinoma, jie po karo išplėšė 
visas užgrobtas valstybes. Jeigu 
paklaus, kodėl neskaitote Solže
nicyno raštų, visada atsakys, kad 
tarybiniai piliečiai nenori skai
tyti šlamšto, kuris niekina Le
nino kraštų didybę. Komunistai 
visada turi parengtus atsakymus, 
tam yra agitacinės mokyklos, po- 
litRikaiir pagaliau kalėjimai.

Tačiau, kai Vakaruose leidžia
mi komunistiniai laikraščiai, kai 
leidžiamos komunistam palan- 
“OS knygos, kai surengiami ko
kie nors leninistiniai minėjimai, 
kai iš viso leidžiama važinėti po- 
J'trukiško nusiteikimo -poetams 
,r menininkams, tai komunistai 
Wda šaukia, kad vakariečiai 

todėl, kad jie nebegali už
drausti, nes komunistinė pažan
ga tokia didelė ir tokia galinga, 
W Vakarai negali to nuslėpti.

Įdek laiko “Pravda” pa 
^elbė politruko Viktoro Dmitri- 
l670 straipsnį, kurį turėjo 'per
spausdinti, kaip ir visus rusiškus 
ra^i8, Vilniaus “Tiesa”, Kultu- 
T°s priešas politrukas Dmitrije- 
vas rašo: ‘ Tose “buržuazinėse 
valstybėse, kur legaliai išeina ko- 
®unistiniai laikraščiai, spausdi- 
namos revoliucingos knygos, jų 

ir grožinės, -tai nėra laisvė,

♦

Pavargę žmogų ir meną parti
jai, -nuolat komunistinio režimo 
Šalininkai tvirtina, kad komu
nistinė proletariato diktatūra yra, 
geriausia žmogui gyventi kraštas. 
Ir tai vis nuolat skelbiama ir 
skelbiama, nuolat giriamasi ir 
nuolat kalbama, kad žmogui 
perplautų smegenis. Jie nuolat 
tvirtina, koks laimingas Sovietų 
žmogus, koks laimingas meni
ninkas, kad tik kaip nors galėtų 
užgniaužti žmogaus dvasioje 
laisvės mintį ar troškimą. Jeigu 
jau savo gyventojams sunku per
plauti semgenis, tai Vakarų pa
saulio žmonėms sudaryti apgau
linga vaizdą yra daug lengviau. 
Net ir kai kurie mūsų žmonės, 
pabuvoję pavergtuose kraštuose, 
bando kalbėti, kad nesą taip blo
gai, esą žmonės pavalgę ir (įma
nomas kultūrinis gyvenimas. Be j 
abejo, viskas priklauso nuo žmo
gaus reikalavimų. Yra žmonių, 
kurie nieko daugiau nenori, 
tik duonos, ir yra žmonių, kurie 
mano, kad vergas, išlaisvintas 
nuo galvojimo ir rūpesčio, yra 
viskuo aprūpintas ir todėl lai
mingas.

Laisvajame pasaulyje laisvai 
veikti komunistams leidžiama 
ne iŠ nusilenkimo komunizmui, 
ne ..todėl, kad' komunistai išsiko
vojo tokią teisę, 'bet leidžiama 
veikti todėl, kad demokratija yra 
pranašesnė už žomunizmą, visų 
kultūrų priešą.

Nutilus Watergate bylai, spau
da, radijas ir televizija pasigavo 
kitą sensaciją — ČIA vadinamą 
nelegalią veiklą, kurią pastaruo
ju metu dar labiau padirgino jos 
įsikišimus į Angolos pilietinį ka
rą. Atstovų rūmų ir senato spe
cialūs komitetai tyrinėja jos 
veiklą, iškelia aikštėn daugelį 
jos atliktų labai slaptų darbų.

Nuskendęs laivas

1968 m. vienas Sovietų povan
deninis laivas, ginkluotas trimis 
atominėmis raketomis, nusken
do Ramiajame vandenyne 750 
mylių į šiaurės vakarus nuo Ha
vajų 17,000 pėdų gilumoje. A- 
merikiečių elektroniniai įtaisai 
nustatė tikslią jo buvimo vietą. 
1970 m. ČIA, prezidentui Nixo- 
nui pritariant, pradėjo daribus, 
norėdama į paviršių iškelti po
vandeninio laivo dalis, jo rake
tas, šifravimo mašinas ir kitus 
slaptus įrengimus.

Tam sumanymui įvykdyti rei
kėjo sukonstruoti ir pastatyti 
specialų laivą “Glomar Explo- 
rer” su keliamaisiais kranais ir 
žnyplėmis, pritaikymais iš van
denyno gelmių kelti didėlio svo
rio objektus. Praeitą vasarą, kai 
vandenynas būna ramiausias, 
šis sumanymas bent iš dalies 
buvo sėkmingai įvykdytas. Vie
nas trečdalis povandeninio laivo 
iškeltas į paviršių. Kas jame 
buvo rasta., neskaitant tam tik
ro skaičiaus rusų jūreivių kū
nų, vis dar tebėra gili paslaptis. 
Tačiau yra žinoma, kad ČIA yra 
gana patenkinta iškeltais radi
niais. Be abejo, buvo norima į 
paviršių iškelti ir likusias laivo 
dalis, bet, šitam reikalui iškilus 
aikštėn, dabar toje vietoje nuo
lat budi 3 rusų karo laivai ir ne- . 
leidžia vykdyti iškėlimo darbų.

Žvalgyba iš erdvių ,
Kita garsi byla buvo U2 žval- j 

gybos lėktuvas, specialiai ČIA ■ 
reikalui pastatytas skraidyti ' 
didelėse aukštumose ir iš ten fo- - 
tografuoti 'karinius objektus že- ‘

miausiai paimdavo duktė A. Ger- 
vinskienė. Taip jai pavyko gauti 
254,08 rb.

Gražiausiai atsitiko su Kazės 
Žiupkienės paskyrimu. 1975 m. ge
gužės 17 d. direktoriauą įsakymu, ji 
buvo įforminta ekspeditore, o po 
mėnesio — birželio 13 d. įsakymu 
— pervesta naktine gyvulių pri
žiūrėtoja. K. Žiupkienė neįsižeidė 
už tokį pažeminimą pareigose, nes 
nedirbdama nei vieno, nei kito dar
bo, vis dėlto gavo 209,69 rb.

Šios manipuliacijos su etatais ir 
atlyginimais Nuotekų tarybiniame 
ūkyje pasiekė Ukmergės rajono 
liaudies kontrolės komitetą. Ūkio 
direktorius P. Raudeliūnas ir vyr. 
bucalterė B. Kynienė už minėtus 
pažeidimus nubausti.

> mėje. Nuo 1956 ligi 1960 m., 
i kai lakūnas Gr. Powers buvo 

pašautas skraidant Sovietų Są
jungos rytuose ir fotografuo
jant strateginius Sovietų objek
tus, ypač tolimo skridimo rake
tas, buvo surinkta labai daug 
svarbių žinių.

Prie nemažiau garsių žygių 
priklauso ir Berlyno tunelis, ČIA 
pastangomis 1950 m. iškastas 
iš Vakarų į Rytų Berlyną. Tada 
buvo perjungti Sovietų vyriau
sio štabo laidai ir visi pokalbiai 
registruojami. Tik 1956 rusai 
tą tunelį aptiko ir jį užkasė.

Taip pat 1956 m. XX komu
nistų partijos kongrese Mask
voje Chruščiovas pasakė slaptą 
kalbą. Joje jis puolė stalinizmą 
ir kita kryptimi pasuko Sovietų 
vidaus politiką. C1A pasiryžo 
gauti tos kalbos nuorašą. Už jį 
vienam aukštam Sovietų parei
gūnui sumokėjo didelę sumą. Ja 
besivaduodamos, JAV gailėjo 
priderinti savo politiką prie 
Kremliaus naujos krypties.

Telefonų sekimas

1960 m. ČIA išleido daugelį 
milijonų dolerių norėdama sekti 
Kremliaus vadų telefoninius po
kalbius. Buvo pastatytas 600 pė
dų radaro bokštas tiems pokal- ' 
biams sekti. Tačiau dėl techniš
kų trūkumų jis pasirodė netin- , 
karnas. Sumanymas visvien bu- j 
vo įvykdytas satelito pagalba. < 
Jis registruodavo Kremliaus va
dų, automobiliais važiuojančių, 1 
pokalbius ir juos persiųsdavo 
JAV specialioms stotims.

Įdomus atvejis buvo ir su iš
vogtu šlapimu. CLA domisi ir 
studijuoja žymių valstybės va
dų veiklą ir. sveikatą. Norėdama 
gauti vieno žymaus vado, tuo 
metu besigydančio Vienos kli
nikoje, sveikatos būklės duome
nis, ji per savo agentus išvogė 
jo šlapimo pavyzdžius.

Kitas ČIA laimėjimas buvo į- 
vykdytas 1950 m., tai užverba
vimas Sovietų pulk. Olego Pen- 
kovskio, dirbusio Sovietų gene
raliniam štabe. Per eilę metų 
ligi 1862 (kai jis buvo suimtas 
ir sušaudytas), Penkovskis teikė 
ČIA tūkstančius slaptų doku
mentų apie atominių raketų iš
vystymą, jų pritaikymą ir kitas 
karines paslaptis. Norint pilnai 
suprasti to žygio reikšmę, reikia 
įsivaizduoti Pentagono štabe a- 
merikiečių pulkininką, šnipinė- 
jantį ir rusams perduodantį svar 
bius slaptus dokumentus. j

Technologijai vis darant pa- i 
žangą, ja pasinaudojo ir ČIA 1

ir specialiais satelitais erdvėse 
rinko žinias, specialia kamera 
fotografavo plačius plotus, gau- 

. tas žinias persiųsdavo JAV sto- 
> tims. Kitokių konstrukcijų elek

troniniai prietaisai sekė lėktu
vus ir jūrose plaukiančius laivus 
bei gaudė kitų kraštų komuni
kacijos priemonių veiklą. Tačiau 
dauguma techniško pobūdžio ži-, 
nių surenka žemėj įrengtos sto
tys. Kiekvienam kontinente yra 
“klausymo taškų”, kurie rekor- 
duoja radijo pranešimus. Visos 
surinktos žinios perduodamos 
ČIA vyriausiai būstinei.

Didelės sumos ir apsauga

Visa tokia ČIA veikla reika
lauja didelių sumų. Vienas sėk
mingiausių užmanymų buvo ru
sų povandeninio laivo dalies iš
kėlimas, kuris kainavo 250 mili
jonų dol. Žinoma, dauguma lė
šų sunaudota “Glomar Explo- 
rer” laivo statybai. Jam pasta
tyti reikėjo dvejų metų. Mas
kuojant jo paskirtį, buvo sako
ma, kad jis skiriamas iš jūros 
dugno iškelti mangano rūdai. 
Dabar, negalėdamas vykdyti sa
vo pirmojo uždavinio, jis tikrai 
skiriamas mangano rūdos iškė
limo darbams.

Pradėjus tas ČIA operacijas 
viešai nagrinėti, ji susilaukė di
delių nemalonumų. Kongreso 
komitetai kelia klausimą, ar bu
vo pateisinamos tos išlaidos, ku-|

Šen. Henry M. Jackson, siekiąs demokratų nominacijos j JAV pręziden- 
to postą, pirmas demokratas kandidatas prisidėjęs prie Baltų kraštų 
rezoliucijos, maloniai priėmė lietuvių ir latvių atstovus sausio 28 d. 
Washingtone. Baltų komiteto nariai Edvardas Šumanas, Baltų Komite
to reikalų vedėjas, dr. Jonas Genys — Amerikos Lietuvių tarybos ats
tovas, ir dr. Talivaldis Smitą.— Amerikos Latvių tarybos atstovas, ap
lankė šen. Jackson ir padėkojo jam už jo tvirtą pareiškimą Pabaltijo 
kraštų laisvės reikalu ir prisidėjo prie Baltų rezoliucijos. Šen. Jackson 
dalyvaus pirminiuose rinkimuose kovo 2 d. Massachusetts velstybėj, 
kovo 9 d. Floridoj, balandžio 6 d. New Yorke ir balandžio 27 d. Ponn- 
sylvanijoj.

VANDENYNŲ SUSITARIMAS ĮSTRIGO
Skirtingos nuomones ir pavydas trukdo

B. JABLONSKIS
Valstybių atstovų susirinki

mas Genevoje neišsprendė nei 
teritorinių, nei tarptautinių van
denynų teisių. ŠĮ kartą turėjo 
baigtis ginčai ir vandenynų pikt- 
naudojimas.

Dėmesio centras buvo geogra
finis, ekonominis ir politinis 
klausimas, kuris suskilo į dvi 
skirtingas pažiūras. Jūrinės ir 
pramoninės valstybės ■— Ame-

rių pareikalavo rusų laivo dalies Japonija ir Sovietų Sąjun-
iškėlimas, ar tai buvo klaida, 
kuri neturėtų pasikartoti. Ar 
ČIA turi imtis darbų, kurie, jei
gu iškiltų viešumon, galėtų pa
kenkti labai jautriems JAV san
tykiams su Sov. Sąjunga? Kon
gresas yra linkęs labiau sugriež
tinti ČIA tolimesnės veiklos 
kontrolę.

Tačiau ČIA pažymi, kad ru
sų laivo iškėlimo projektas sa
vo drąsa buvo lygus U2 lėktuvo 
technikai ir laimėjimui, davu
siam neįkainuojamai svarbių ži
nių. Nepaisant nepalankios spau 
dos, radijo ir televizijos kriti
kos (labiau susijusios dėl radi
kalių elementų sekimo viduje) 
ČIA išliks, nors ir labiau suvar
žyta, nes jos veikla nepamaino
mai būtina. Tikimasi, kad bus 
rastas kompromisas tarp jos 
veiklos slaptumo ir reikalo pri
žiūrėti jos veiklą.

MIEGO LIGA

Daugiau negu ketvirtadalis 
Illinois paukščių rasti su už- 
krėtomis miego ligos, kurią 
gali perduoti ir žmonėms. Bijo
masi, kad vasarą susirgimai ta 
liga nepadažnėtų.

’ ga —palaikė tradicinę vandeny
nų laisvę su aprėžta teise ir 200 

‘ mylių vandenimis naudotis. Iš
106 mažai ar mažiau išsivysčiu- 

’ šių išsiskyrė 77 valstybės. Jos 
panoro suvažiavimą panaudoti, 
kad kuo daugiau “ekonominės 
naudos” išspaustų iš kitų vals
tybių vandenynų. Taip pat mo- 
nopolitinių teisių siekė bet ku
rios valstybės 200 mylių vande
nyse.

Ilgiausius teritorinius vande-1 
nų pakraščius turi Amerika — 
Aleutų, Havajų ir Mikronezijos 
salos. Be to,turi galingą, laivy
ną ir daugiausia įdėjusi pinigų į 
vandenų mineralų šaltinius. Tai 
suteikia-pagrindą tikėtis dides
nio suvažiavimo palankumo jos 
200 mylių vandenyse.

Žuvininkystės padariniai
Nuo 1930 iki 1970 m. žuvinin

kystė pakilo nuo 21 iki 70 mil. 
tonų. Nuo nesaikaus komunisti
nių valstybių žvejojimo prie ki
tų valstybių žuvingųjų pakralš- 
čių žuvys ne tik čia ,-bet ir to
limuose vandenynuose labai su- 
mažėjomažėjo.

Žvejojimui sustabdyti JAV

stybėms leisti žvejoti tik tiek 
žuvies, kiek jos reikia mitybai. 
Lašišas žvejoti visų valstybių 
žvejams 200 mylių nuotolyje ir 
tolimuose vandenynuose, kur jos 
mėgsta dideles gelmes.

Kada jos plaukia į nesūrius 
vandenis neršti, — upes, ežerus 
ir kitas vietas, — jų apsauga 
turėtų pasirūpinti tos valstybės, 
kurių žemėje yra tie vandenys. 
Šiam tikslui, reiktų tarptautinių 
taisyklių.

Alyva ir metalai

Apie 20 proc. pasaulio alyvos 
gaunama iš-vandenų, Iki 1980 
m. jos -kiekis dar pakils. Ameri- . 
ka siūlo, kad 200 mylių vande
nyse esą mnieralai priklausytų 
tik toms valstybėms,, kurių 
krantus šie vandenys skalauja. 
Tarptautinių vandenų mineralus 
pavesti tarptalitinio autoriteto 
globai. Bet žemyno ir tos vals
tybės, kurių 200 mylių vande
nyse nėra mineralų, nuogąstau
ja.’ kad jos iš tarpt, vandenų 
turtų turės mažai naudos.

Ugi ginčai praeitame suvažia
vime ėjo dėl mangano metalo. 
Juo padengti milijonai kvadra
tinių mylių vandenų dugno. A- 
merika ir kiti pramoniniai kraš
tai pateikė planą, kad jo panau
dojimas būtų pavestas tarpt, au
toritetui. Metalui išdirbti jis tu
rėtų išdavinėti leidinius tik toms 
valstybėms, kurios jam išsiurbti 
turi priemones. Leidimų savinin
kai turėtų būti įpareigoti savo 
nuožiūra naudoti metalus ir gau
tu iš jų pelnu dalintis su rietur-

Naujosios Anglijos tolimojo žve- tingomis valstybėmis, 
jojimo žvejai siūlai visoms vai- (Nukelta į 5 pusi.)

AB.

Spaudoj ir gyvenime

LINKSMI DARBŲ PASKIRSTYMAI
bliaus komunistinė “Tiesa’’ 

28 d. numeryje rašo apie 
T"*! paskirstymus. Visa tai atro- 

anekdotiška, bet yra tiesa, 
paltis rašo:
/ht/t, nereikia jokių sociologi- 

kitų tyrinėjimų bei apibend- 
nustatyti gyvenimo tiesai, 

sakysime, direktoriaus i>o8tui 
6^hka penkerių metų vaikas, o 
■•^etorės-mašiūinkės pareigoms 

!Lasmuo- kuris rašomosios maši- 
“*** nėra matęs.

Sitai užmiršo Nuotekų tarybini- 
ūkyje (direktorius — P. 

I^Sliūnas, valstybinio kontro- 
funkcijas atlieka vyriausio 

* buhalterė B. Kynienė).
..Tai va, vieną gražią dieną, o tiks- 
*7^ — 1975 metų vasario 1 d. di- 
7*toriau«i Įsakymu sekretorės-ma 
įĮfthėi pareigoms buvo priimta O. 

Sekretorė tai sekretorė.

Bet bėda ta, kad O. Plerpienė var
gu ar kada nors savo gyvenime 
buvo mačiusi rašomąją mašinėlę.

Ką gi, jei Žmogus negali eiti sa
vo pareigų, — taip pat ne bėda. 
Svarbu, kad tik paimtų atlyginimą 
— 65 rublius per mėnesį. Tą pui
kiausiai atlikdavo Onos Plerpienės 
marti Laima, dirbanti tame pačia
me ūkyje kasininke, bei sūnus 
Plerpa — skyriaus valdytojas.

Per devynis mėnesius ši Šeima 
gavo 635 rublius už tai, kad Ona 
Plerpienė ramiausiai sėdėjo namie 
Ir taisė pietus šeimynykščiams.

Tokių nutikimų šiame tarybinia
me ūkyje būta ir daugiau. Direkto
riaus 1975 m. sausio 8 d. įsakymu 
buvo priimta vyresniosios buhalte
rės pareigoms Stasė Narušienė. Ji 
su buhalterija bendra turėjo tiek. 
Įdek reikia apskaičiavimams namų 
ūkyje, o jos vardu atlyginimą ra-

TIRONŲNAGUOSE
Prisiminimai

M. KIJCTNATTIR

sako:
— Taip negerai, pavojinga.
Pro mažas lubų dureles kopėčiomis lipame į pa

čią palėpę. Ten krūva sudaužytų čerpių nuo mokyklos 
stogo. Pažiūrėjęs į jas, pakraipė galvą. Pakelia akis 
aukštyn į stogą, pastebi eilę nukirstų stogo sijų ir sa
ko:

— Tikri šunys. Patylėjęs vėl sako: <
— Drauge direktoriau, už pusės valandos šio į- 

rengimo čia nebus. Ačiū, kad mus painformavote.
Vos tik išėjo minėti “svečiai”, mokytojų kamba

ry dalinuosi su mokytojais laimėta kova. Pastebime 
pro langą, kad nuo mokyklos stogo lekia į mokyklos 
aikštę čiužiniai, lentgaliai. Dabar pertrauka, daug mo
kinių lauke. Greit griebiu skambutį, šaukiu moki
nius į klases. Greitai atbėgęs kareivis prašo, kad duo
čiau stiegiu sudaužytoms pakeisti. Už pusvalandžio 
vėl atbėga ir kviečia eiti pažiūrėti, ar tinkamai užtai
sytas stogas. Kaip jie ten pritvirtino nukirstas sijas, 
net nežinau, bet stogo anga buvo užtaisyta. Karei
viai tuoj iš mokyklos išnyko.

Vėliau mačiau, kad tokį pat sekimo punktą jie 
įrengė ant miškininko Brazdeikio namo miestelio vi
dury. Šis pastatas taip pat buvo pakankamai aukš
tas.

Vėliau dažnai pagalvodavau, kad buvau pataikęs 
ant protingo žmogaus. Jei būčiau pataikęs ant kokio 
fanatiko komunisto, daugiau saulės šviesos nebūčiau 
matęs po minėtų politrukų atsilankymo.

Po kurio laiko sužinojau, kad puskarininkis, ku
ris įrengė ant mokyklos stogo šį sekimo punktą, buvo 
nubaustas areštu ir iškeltas į dalinio būstinę Rietave. 
Kai aš teiraudavausi šio puskarininkio, kur jo balinio

nuo laiško išsiuntimo rytą po pirmos pamokos mo
kytojų kambary randu dų politrukus, —-vieną kapito
no, kitą leitenanto laipsnio. Kapitonas, senyvo am
žiaus, pradeda:

— Drauge direktoriau, girdėjome, kad jūs mumis 
skundžiatės.

Atsakau:
— Pirmą kartą aš jus matau, kaip aš galiu ju

mis skųstis. Nežinau nei kas jūs, nei iš kur atvykote. 
Savyje jaučiu, apie ką eina kalba.

Rodydamas į viršų sako:
— Ten, tuo įrengimu ant mokyklos stogo.
— Taip, tuo aš skundžiuosi, —atsakau. — Ka

rinis įrengimas ant mokyklos stogo stato į pavojų ke
turis šimtus mokinių. Be to, per išgriautą mokyklos 
stogą lyjant vanduo teka į mokyklos patalpas. Kiek
vienu metu gali kilti gaisras nuo sudrėkusių elektros 
laidų. Kalbu per vertėją, verčia mokytojas St. Baltri- 
mas, prieš pirmą pasaulinį karą buvęs mokytojas. Ki
lus karui, buvo mobilizuotas ir pasiųstas į karo mokyk- 
lą. Po karo buvo mūšų kariuomenės karininkas majoro 
laipsny. Bolševikų iš kariuomenės paleistas, vėl grįžo ; 
mokytojauti. J

Politrukas kapitonas sako man: |
— Kodėl, direktoriau, nekalbi rusiškai? 
Atsakau:

. — Aš — ne rusas.
Jis man:
— Aš taip pat ne rusas. Na, o dabar 

žiūrėti.
Labai džiaugiuosi. Naktį kaip tik Ujo. Iš ryto, užė

jęs į patalpas, mačiau, kad ant grindų didelis vandens 
klanas. Tikiu, kad mokyklos sargai dar nebus iššluos- štabas, atsakydavo, kad Minsko

į XBiu daugiau!
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— Nu, kon aš galiu čia padaryti, kas mani klau

sys, daryk pats kon gali, bet muni palik, —toks to 
ramaus, tylaus žemaičio-komunisto atsakymas. Rašau 
apskrities pradžios mokyklų inspektoriui, negaunu jo
kio atsakymo. Lapkričio pradžioj gaunu raštą iš Kre
tingos apskrities komiteto pirmininko priešgaisrinės 
apsaugos reikalu. Ten labai griežtai įsakoma, kad įstai
gose už priešgaisrinę apsaugą atsakingi įstaigų virši
ninkai mokyklose — jų vedėjai. Reikalui esant, jie tu
rėjo įvesti ir naktinį budėjimą. Tai turėjo atlikti įstai
gų tarnautojai, mokyklose —mokytojai.

Nusišypso proga vėl bandyti nusikratyti sekimo 
punktu. Tuoj rašau apskrities komiteto pirmininkui:

— Ant mokyklos stogo raudonosios armijos ka
riai įrengė karinį sekimo punktą, išgriaudami mokyk
los stogą. Pro išgriautą stogą, lietui lyjant, vanduo te
ka į nakvynių patalpas — mokyklos trečiąjį aukštą, 
gula ant grindų, pro jas sunkiasi giliau į pastatą. Po 
grindimis yra mokyklos elektros laidai. Nuo vandens 
jie gali sudrėkti ir kiekvienu momentu mokyklos na
me gali įvykti gaisras. Kol šis sekimo punktas nebus 
nuimtas nuo mokyklos ir stogas vėl sutvarkytas, už 
gaisrą ir jo pasekmes negaliu būti atsakingas.

Nors apskrities komiteto pirmininkas buvo komu
nistas, bet buvo gudrus ir rimtas žmogus. Į mano ras- : __ ___v______o_______ __
tą atkreipė rimtą dėmesį. Po trijų ar keturių dienų! tę. Įėjęs į patalpas ir matydamas vandenį ant grindų,į

einam pa-
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MUZIKANTAI AIKŠTĖJE
Brazilijos šiaurės rytuose

A SAULAmS

Savais reikalais skubėdamas < .tais parapiečiais. Be išimties, pa- 
Cearos valstijos sostinės FortaJė- sakoja vyskupas, jie ir jų žmo- 
zos gatvėmis, išgirsti skardoką j nos, jei yra vedę, dirba religinė- 
akordeono, mušamo instrumento j 

trijų berniukų balsą, kurio pa- 1 
traukta susirinko praeivių minia, i 
Patraukliu, greitu ritmu dainuo- : 
ja tos srities liaudies dainą, su- i 
kuriačią žiūrovuose keistą nuo
taiką: žiūrėdamas į žmonių vei- « 
dus apčiuopiamai jauti, kad kai
miška daina iššaukia ne tik vai
kystės ar jaunystės atminimus, 
bet ir tame tarpe įvykusių pa
kitimų žaizdą. Paprastai tokiems 
muzikantams mieste meta centus, 
o čia lyg į šventą įvykį žiūrėda
mi nieko nepadeda arba kepu
rėti įmeta perstambų •popierinį pi
nigą.

Į svetimą didmiesčio kultūrą 
patekę mažamoksliai kaimo žmo
nės praranda netik savo — kitam 
vargingai atrodančios —- jaunys
tės atminimus, -gyvenimu išreiš
kiamas bendruomenines verty
bes, bet ir tampa šiuolaikinės 
ekonominės sistemos aukos, dir
bančios už mažą atlyginimą di
delį pelną pasiekiančioms fir
moms. Nors ta -pati Brazilija, bet 
šiauriečių žmogiška kultūra lie
ka -paslėpta ar užkniaubta beas
menės svetimos ‘‘civilizacijos”. 
Gal ir jausdami, kad nedidokų 
berniukų daina su muzika yra gi
li jų pačių dalis, minia pinigėlių 
nemeta ir su seniai aplinkos nu
slopintu pasididžiavimu žiūri, 
klausosi, išgyvena, netaip greitai 
skubėdami toliau.

Tokią pat veido išraišką pas
tebi minioje, kai lietuviškai at
rodą, bet niekur nematyti vei
dai seka lietuviškus šokius ir dai
nas kokiame nors pasirodyme Sao 
Paulo centre, .pavyzdžiui, meti
nės paba-ltiečių parodos metu. 
Nuo lietuviško gyvenimo ir daž
nai nuo jo šaltinių —senelių 
ar tėvų — atitolę (lietuvių kil
mės žmonės įlyg atbunda ir -pra
deda žibėti pasididžiavimu, prieš 
vėl pasinerdami visai kitoje ir 
lietuviškai kultūrai svetimoje ap
linkoje. Dažnai nedrįsta nei pa
sisakyti, o suka ratą aplink sce
ną ar apie parodos rodinius, lyg 
norėdami daugiau suprasti ir 
daugiau išreikšti. Panašus, ma
nau, ir pergyvenimas Lietuvoje, 
kur kultūrinės apraiškos —dai
nos, šokiai, papročiai, menas — 
nebėra tik kasdienybės dalykas, 
o rezistencijos prieš tautinę 
skriaudą ženklai ir priemonės.

Sąlygų atitolinti nuo savitos 
kultūros šiauriečiai nors tą mi
nutę, susispietę ratu, išgyvena 
■tai, kas sava, ir ko niekas nega
li iš Jų širdžių ištraukti.

įFortalėzos vyskupas, tuo pačiu 
Brazilijos vyskupų -konferencijos 
pirmininkas, į savo nelabai tur
tingos arkivyskupijos Bažnyčios 
ateitį žiūri -taip: “Pažiūrėsime, 
kur Dievas mus ves”. Milijoninė 
vyskupiją neturi nei vieno klie
riko. Kaip vyskupui atrodo Baž
nyčios darbas ateityje?

Vysk. Aloyzas Lorscheider, ki
lęs iš vokiečių imigrantų apgy
ventos srities Brazilijos pietuose, 
•prasitaria, kad gal Šventoji Dva
sia. norinti ką nor> parodyti ir 
pasakyti, jeigu neatsiranda pa
šaukimų kunigystei tradicine 
prasme. Jam atrodo, kad visai 
galima tokia “sistema”: iš mažų 
bendruomenių provincijoje ar 
miestuose išauga krikščioniškos 
šeimos vadovai, kurie lavintųsi 
ne seminarijose, bet religinių stu
dijų centruose, išbarstytuose po 
vyskupiją. -Jausdami pašaukimą | 
ir bendruomeninę atsakomybę 
priimti kunigystės sakramentą, 
jie būtų išventinti tarnauti kaip 
tik tai bendruomenei, iŠ kurios 
išaugo ir kurioje jau reiškėsi kaip 
kateki9tai, •liturgijos vadovai ir 
panašiai, ar būtų vedę ar nevedę, 
šypsodamasis paklausia, kiek 
mokslo buvo atsiekę dauguma 
kunigų prieš Tridento suvažiavi
mą XVI amžiuje.

■Pastoviai susitinka su kunigais, 
kurie “apleido” kunigystę, norė- 
daznas jais rūpintis kaip ir ki-

jc srityje patarėjais, mokytojais, 
liturgijos vadovais. Jų paklaustas, 
ar galį dalinti Komuniją (Bra
zilijoje plačiai įvesti pasauliečiai 
Eucharistijos ministrai) arba pa
mokslus sakyti, vysk. Lorscheider 
atsako, “Bet kaip tik tam buvo
te įšventinti”.

Nedingsta iš vyskupo akiračio 
ekonominiai rūpesčiai. “Be uz- 

Į sienio pagalbos dauguma šiaurės 
ir šiaurės rytų Brazilijos vysku
pų mirtų badu”. Koelno ir kitos 
vyskupijos kasmet parūpina jo 
vyskupijos kunigams automobi
lius ir skiria sumą (rodos, 50,000 
markių), vyskupui .išlaikyti ir es
miniams reikalams. “Kada nors

•tas šaltinis išdžius, ir neteisin
ga, kad -nuolat būtume kitų iš
laikomi”, bet ilgai truks kol “de
šimtinės” ar panašūs įnašai taps 
vyskupijos gyvenimo dalimi.

Apie civilines skyrybas, kurių 
valdžia nepripažįsta ir kurias no
rima įvesti, vyskupų konferen
cijos pirmininkas pareiškė, kad 
iš vis nereikėtų niekd šiuo klau
simu sakyti. Visų pirma, advoka
tų ir kiti mokesčiai už skyrybas 
■per teismą prieinami tik labai 
mažai daliai gyventojų; antra, 
tokiais atvejais žmonės susitvar
ko, išlaikydami dvi Šeimas. Ir 
(trečia, yra daug svarbesnių ir 
skubesnių socialinių, šeimos, 
švietimo ir religinių klausimų, 
kurie turėtų patraukti .vyskupų 
dėmesį ir rūpestį.

Kur būtų galima tikėtis gele
žinės, kiek “triumfalistinės” ran
kos, šio arkivyskupo asmenyje j 
sutinki kuklų, sumanų, išradingą 
asmenį, ieškantį Šventosios Dva
sios šviesos ir vis kartojantį, 
“Pažiūrėsime, kur Dievas mus 
ves”.

A. 1 KUN. PRANAS LINGYS
19O4.VI.17 — 1975.Vin.23

Telegrama iš ‘Lietuvos praneš
ta apie įkun. Lingio mirtą. Nuo 
pavasario žinojau, kad jis nega
luoja. Tad žinia apie mirtį ne
buvo staigmena.

Mudviejų pažintis prasidėjo 
1918 rudenį. Šakių gimnazijoje 
buvom bendraklasiai. Artimiau 
susidraugavom tik nuo V kla
sės, per veiklą ateitininkuos. Tais 
metais, 1921—22, jis buvo dra
mos sekcijos pirmininkas. -Pats 
gerai vaidindavo senius ar pa
juokos vertus tipus.

Gražiai piešdavo. Padėdavo 
piešti vakarų dekoracijas, šalia 
nuolatinių mūsų dekoratorių, 
taip pat bendraklasių, a.a. Juo
zo Kondroto (t 1953 JAV-bėse), 
a. a. Česlovo Šukaičio ( t 1959 
■Lietuvoje) ir Antano Tamošai
čio (dabar Kanadoje, dailinin
kas).

VI klasėj Pranas įstojo į iite- 
| ratūros sekciją, bet kaip 'literatas 
nesireiškė. 'Jo rašiniai buvo dau
giau publicistika. Tačiau dau
giausiai jo iniciatyva buvo suor
ganizuota ir išleista keli nume
riai šaipos laikraštėlio “Papliauš 
kos”.

VII klasėje susidomėjo tauto
saka — dainomis, patarlėmis, ku
rių daugybę turėjo prisirašęs iš 
savo močiutės (motinos mo
tinos), kuri jam ir seseriai šei
mininkavo, Literatūros sekcijoj 
suorganizavo tautosakos laikraš
tėlį ‘‘Tautos Žiedai”. Išėjo jo, be
rods, du stori sąsiuviniai, dau
giausiai jo ir prirašyti.

VIII klasėje ateitininkuos su
organizavo mokslinio lavinimo
si būrelį, į kurį buvo susispietęs— 
jo. paties posakiu, kuopos 
originalus. Iš to “mokslininkų” 
■būrelio vėliau vienas buvo dės
tytojas Kauno universitete.

Baigęs gimnaziją, 1925 rudenį 
atvyko į Kauno universitetą. Įsto
jo į teologijos — filosofijos fa
kultetą studijuoti filosofijos siste- 
~mos, filosofijos istorijos ir lietu
vių literatūros. Dirbo rimtai, bet 
prasikišęs studijose nebuvo. At
rodė, ruošėsi būti gimnazijos mo
kytoju.

1929 pabaigoje išlaikęs baigia
muosius egzaminus universitete 
atėjęs pas mane, pasisakė, kad 
dabar manąs kiek pasilsėti, pa
simokyti daugiau lotynų kalbos,

o .paskui stosiąs icunigų semina- 
rijan.

Tas c‘poilsis” tęsėsi pusantrų 
metų. 1931 rudenį įstojo į Vil
kaviškio kunigų seminariją. Kaip 
baigęs universitete filosofiją, bu
vo priimtas į IV kursą ir po tre
jų metų 1934.VI.17, savo 30-tą 
gimtadienį, buvo įšventintas ku
nigų.

Neteko man jo stebėti iš ar
čiau kunigavimo metais. Bet -mū
sų draugystė nenutrūko ir jis mus 
tiek Kaune, tiek vėliau 'Marijam
polėje atlankydavo. Nuoširdžiai 
pasikalbėdavom ir apie praeitį ir 
apie dabartį. Tik 1944 vasara 
galutinai mus atskyrė: jis liko 
tėvynėje, mes atsidūrėme už jos 
ribų.
r Kun. Pranas buvo mielas ir 
nuoširdus, nors savo elgesiu ir 
galvojimu daug skyrėsi nuo kitų, 
gimnazijos bendraklasių buvo va 
dinamas filosofu, nes daugiau už 
kitus domėjosi (filosofija, pasau
lėžiūriniais klausimais. Buvo pro
to, ne jausmo žmogus. Nepaisė 
priimtų elgsenos formų — buvo 
originalas, liaudies sūnus nuo pat 
jaunystės. Jo .gyvenimo filosofi
ja buvo, kad žmogus turi būti 
nuoširdus, o visokie mandagu
mai dažnai esą veidmainiški.

Nevengdavo savo -mintis vie
šai pareikšti ir jas ginti. Kiek bu
vo nuolankus žemesniam, tiek kie 
tas aukščiau stovinčiam, reikalau 
jaučiam pagarbos.

Kaip kunigas turėjo savyje kaž
ką, strazdeliškai -liaudiško. Iš pir
mo susitikimo daug kam nepatik
davo. Bet arčiau pažinę pakeisda
vo nuomenę.

Tas liaudiškas stilius, atrodo, 
ir saugojo jį po 1944 metų. 
Išvengė tremties, paskutiniu lai
ku buvo Pakuonio klebonas.

'Mirė Kauno klinikose 1975 
rugpiūčio 23. Palaidotas savo 
gimtosios Sintautų parapijos ka
pinėse, kurios yra priglaudę ir jo 
tautosakos šaltinį — močiutę ir 
tėvus ir seserį- Likęs yra tik jau
niausias (brolis.

Laidotuvės buvusios labai iš
kilmingos. Pakuonyje pamaldose 
dalyvavo daug žmonių, vyskupas 
ir apie 50 kunigų.

M.J. Adomaitis

Aloyzo Barono

CLASSIFIED GUIDEl
PROGOS — OPPORTUNITIE8

FOR BEAUTICIANS

71st & Kedzie — $45,000.00

Beauty shop with beautiful apt. 2 
stores and 2 car garage.

M. R. JENKINS — 239-7200

Jaunimo centre pamesti 45 doleriai.
Radėjui bus atlyginta.

Skambint HE 4-8366

MISCELLANEOUS

HELP WANTED —,

WANTED MAIDS Ajfo
LAUNDRY HELP ’j

Fuii tune 5 day vveek. Ej^į 
FULL TJME 5 DAY

Excellent benefiti
833-3600 — Ext

HOUDAY INN, 17 W. IM.
Oak Brook Terrace, ]M

R E A L ĮSTATE

Mūrinis 5 kambarių bungalow 
apylinkėj 58-os ir Fairfield Avė. 
Pilnas rūsys. Garažas. Skambinti:

PRospect 9-2811

Savininkas parduoda 2-jų aukštų na
mą su valgyklos bizniu. Viskas naujai 
Įrengta. Brighton Pke. ant Western 
Avė. Parduoda dėl senatvės. $32,500, 
arba pasiūlymas. Nepraleiskite pro
gos. Skambinkit 523-0645 arba 254-6045.

oooooooooooooooooooooooooo
HEATTNG CONTRACTOR

Įrengiu miesto Ir užmiesty naujus 
ir perstata, u senus visų rūšių namo 
apšildymui pečius, alr conditioning 
ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. Westem Avė. 

Chicago, III. 60609 
TeL VI 7-8447.

00000000000000000<XXX><»«W

RADIO PROGRA
Benlaunla Lietuvių Radiolų 

ma Naujojoj Anglijoj gJ 
WL YN 1360 banga ve&ii J 
dieniais nuo 1:00 fld 1^30 3 
pietų — perduodama 
saulinių žinių santrauka 
tarai, muzika, dainos ir 
pasaka. Bią programą vbaT 
naa J. Minkus. Hado 
kreiptis į: Baltis 
bei dovanų krautuvę, K)2 H L 
way, So. Boston, Mbm. TeS 
AN 8-6489. Ten pat gaiaS 
dienraštis Draugas.

LEMONTE
4 butų mūro namas $60,000.00.
Sklypas 1%. akro su medžiais — 

$9,000.00.
Namai $18,000.00 iki $150,000.00.
Ūki s su narna is, $4,500.00 už akrą. 

5 akrai miško. įmokėti $5,000.00.

ABROMAITIS R. E.
1005 Porter Street
Lement, III. 60349

Telef. — 257-6675

ATEITIS TIKRA
H butų iškilaus grožio mūras. 4 au

to mūro garažas. Patiks ir jums Mar- 
ąuette pke. $66,000.

« kamb. 15 metų mūras. Įrengtas 
beismentas su virtuve. Naujas gara
žas. Arti 72-os ir California. Vertas 
pirkti. $27,700.

Liuksus nauja rezidencija, 8 kamb. 
tinka ir pajamoms. Arti Talman ban
ko. Ekstra platus lotas. 2 auto gara
žas. $38.000.

Didelis mūr. namas. 6 kamb. Puiki 
vieta. Marąuette Pke. Graži vonia. 
Naujas gazu šildymas. Garažas — 
$21,000.

Modernus 4 butą mūras. 2 auto 
mūro garažas. Atskiri nauji šildymai. 
Centr. air conditioning. Arti Maria 
High. $45,000.

Modernas 2 aukšti? namas. 2 auto 
mūr. garažas. "Radiant” šildymas. 
Puiki apyl. Marąuette Pke. Vertas 
daugiau bet gavom už $38,800.

2 butu modernus mūro ■ namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami graži 
gatvč Marąuette Pke. $36,600.

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 71st St., teL RE 7-7200

10% — 20% —- 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas

F R A N K Z A P 0 LI S
3208% West 95th Street 

Chicago, Illinois 
Te. GA 4-8654

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Įvairių prekių pasirinkimas, ne- 

biungiai iš mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELS EXPRESS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
2501 W. 69th St. Chicago, III. 60629. 
3333 So. Halstod Chicago, III. 60608, 

TeL WA 5-2737, 254-3320.
V. Valantinas

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MARIJA NOREIKLENR 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

SIUNTINIAI I LIETUVA
gerios rūšiesDabai pageidaujamos „___

prekes Maistas iš Europos sandelių. 
2608 W. 69tb St„ Chicago, UI. 60629.

TEL. — WA 5-2787

M O V I N G
SERRNAS perkrausto baldus ir Jo
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda.

TELEF. — WA 5-8063

oooooooooocrooooookjoobooofto
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis.
BUBNYS — TėL RE 7-5168

Juras 
Pruns 
nė. dr

Mel

WINDERS MEDICU U| “
—— — — - — - tinka,

mones 
tokią- 
išsivys 
Jos pc 
teiktų 
jOB tl 
trukdj 
kovpti 
linĖno

3213 W. 63rd StreK
Tel.WS 5-4717

DIABETINIS MAKASi 
GAMINIAI

PRISTATYMAS NEMOKAI 
Mes pa telef onuoBim jūsų gytyj

KAIP SUDANU 
TESTAMENTL!

V

ABRAOMAS IR SONUS 
premijuotas romanas 

grįžo į Draugo 
knygyną 

Dabar jau galima gauti 
"DBAUGO" KNYGYNE 

antrą laidą.
Kaina — $4.50 

(Užsakant paštu, reikia pridėti 
60 cėatų mokesčiams ir paštui)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namu pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas 

Draudimai — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — 778-22331 

iiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiii | 
ftQ0OOO<XXXX><XX>CX>0O<XXXXXX>O 

M. A. ŠIMKUS
KKAL ESTATE NOTARY PUBUC 

INCOME TAX SERVICE
1259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU IŠKVIETIMAI, pildomi 

PUJETTBfiS PRAŠYMAI ir. 
kitokį blankai

CFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO)

>0000000000000000000000000

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
NAMŲ APŠILDYMAS

Taisau senus Ir įdedu naujus pe
čius. Pigiai išvalau taipgi alyvinius 
ir perdirbu dėl dują, (deda vandens 

. šilytuvus. Kreiptis —
| A BANYS — 447-8806
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; 
iimiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
MIGLINAS TV 

Spalvotos ir paprastos 
Radijai

Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69th St. — TeL 776-1486

I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė., 
Chicago, HL 60632, teL 927-5980

— Paruoiė — 

dipL teis. Pranas Sob

Testamentai su legalHM 
formomis bei ifldnM

jau gaunami.

Tai nauja pagerintais
Ola nuosekliai aptariamu^ 

mantų relkalingurnaa Ir jy 
bei nurodoma ją fonmfrp^ 
mi pavyzdžiai ns tik ĮKpl 
veikiančius įstatymus bet k 
tijojs, Anglosaksų passulyjl^ 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

Gansanm "DRAIGT
Kaina n LegaliŠkomli F®®* 
$3.50; Se tų formą — $101 . 
Illinois gyventojai pnioalP* 

5 nroe. mokeižiiat

Kazio Barausko
B DrauKO RIMTIES VALANDĖLES 

parinkti pamokslai, 
Mtapaiusdinti knygoje

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS
A a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelia šimtus pamokslų po
puliariam “Draugo” skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua- 
liuoaiua. V. Bagdanavičiua, laido 
jaut velionį, sakė, kad “jokio 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su- 
sikaupęs”.

Knygos Išleidimaa sutampa su jo 
70 m. giminu ir 46 dl kunigystės 
stftaktiuil.

Kaina $4.00. Gaunama “Drauge”. 
4545 W. 63 St, Chicago, I1L 60629. 
(Peraiuntimmy 9K centai, ir Illinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių).

3 batai po 4 kamb. mur. 2 auto ga
ražas. Gaao pečiais šildymas. Brlffh- 
ton Pke.

S batai Ir krautaTūs patalpa. Medi
nis, gerai prižiūra tas narnas. Briffhton 
Parko centre.

ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tax

2951 W. 63rd St. 436-7878

lllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllll

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDUOSIT - 

NU0M0SIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4369 Archer Avė., 254*5551 

Lemonte, 135th & Archer Avė 
TeL — 257-5861 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Perskaitę “Draugą”, duokite

jį kitiems pasiskaityti.

FRANK'S TV and RADIO, INC.
540 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252
RADIJO fit STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
IDEUS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 

3 SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Illllllllllllllllillllillllllliilliiiliiiiiiiiiiiiiii

PLUMBING
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens šil
dytuvų specialistas. Virtuvės ir vonios 
kabinetai. Keramikos ir kt. plytelės. 
Glass blocks. Sinkos vamzdžiai išva
lomi elektra. Kreiptis po 5 vai. vak.

SERAPINAS — 778-0205
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A. VILIMAS 
MOVI N G

Apdraustas per k raus tymas 
Įvairių atstumų 

823 WEST 34th PLACE 
TeL — FRontier 6-1882

Maža lietuviškai
Visuose lietuviškuose^ 

se turėtų būti lietuvi&i ^ 
va. Nėra vietos dažnai 
vėliavai iškabinti, bet F 
laikyti mąžą vėliavutyi^ 
mojo stalo. Galima ir 
ryti gražią kombinadiL 
Amerikos vėliavuke. 
“Draugo” administndV 
pristatyti tokias maM r 
vėliavukes, kad Lietu** 
va plevėsuotų Jūsų

Tokios vėliavos kain^ 
$1.50, (reikia pridėti 
mokesčių ir 25 centus 
siuntimą, jei gyvenate 
valstybėje). Užsakymu*1? 
te “DRAUGAS”, 4M5J

COLLISION EiPI*'1

J. STANEVIČIUS J 
Transmiasions — Dažymas — 
— Karoserijos (Body) ir 

(Fender) Pilnas PBtotay***
GAS FOR LES3 J ( 

2637 W. 47fh St., tol. 5^‘ , 
Chicago, Illinois i

Perskaitė "Drauge", duokite ji MjĮ*

’ Prą 
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BęįįJ Jurašai ^hicaK0S beturiu tarpe vasario 1 d. Marijos aukšt. įmok, salėje. Iš kairės: dr. J. Valaitis, kun. J. 
ypmskis, J. Karvelis, Jonas,Jurašas, Marija Rudienė, Aušra Jurašienė, Lietuvos gen. kons. J. Daužvardie- 

. Nuotr. P. Maletosh Pn,D5nia'
IBŽ. Jr. G. Balukas. 

ir konJT |

Jfits 
-132
15°- 22^0 
* Blinojg K

MŪSŲ K O L O N I J O S £
tiiiių organizacijų atstovus ir us- 
d’arė ibendrą komitetą, kuris su
organizuotų Vasario 16-tosios — 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
valstybės atstatymo minėjimą. 
K. Juknelis, apylinkės pirminin
kas, aptaręs susirinkimo prasmę, 
pakvietė pirmininkauti Oto Me- 
jerį ir sekretoriauti St Vidmantą. 

Susirinkime minėjimui -rengti 
■komitetas buvo išrinktas iš se
kančių! asmenų: O. Mejeris — 
pirm., St. 'Vidmantas — sekr., J. 
•Urbelis — kasin., Vyt. Šuopys - 
programos vykdytoju. Svečių pri
ėmimu rūpinasi: Z. Sinkevičienė, 
O. Junkerienė ir K. Valienė. Vai- 

Jos pageidauja teisių, kurios su-' šes organizuoja: P. Tautkus, R. 
teiktą ir joms po 1 balsą. Tada Čepelė, V. Rakauskas. Salę puo- 
jos turėtų persvarą ir galėtų'

| trukdyti turtų panaudojimą ir 
į kovoti dėl didesnio pelno pasida- 
I finsno.

Vandenynų tyrinėjimai

| Pramoninės valstybės bijo, 
Į kaė tyrinėjimai nepavirstų šni- 
■ pinėjimu. Komunistinių valsty- 
1 bių žvejybos laivynas ne tik gau- 

j j do žuvis prie kitų valstybių kran
tų, bet ir šnipinėja. O kas ga- 

pIKkMk rantuos, kad kitos valstybės, ra- 
davHah kitų vandenyse minera-

nl.
ita kidi
lamas testfrj 
r ją
ir psduodfr 

pagal JAV 
sėt Ir Vokbj 
įsaulyji N 
▼oje.

lUGV
la Ibraoflk
53.00.
šernai pridW 
■i&ms

I

1 Mo’ortc. Amerikos Liptų-* kurios sėkmingai surengė

Melrose Park, UI.

MERAS PASKELBĖ
LIETUVIU SAVAITĘ

LB Melrose Parko apylinkės
I raldjh sausio 30 d. sukvietė vie-

VANDENYNAI...

(Atkelta iš 3 pusL)
Bet 77 valstybių grupė šį pa- 

siūlymą pasmerkė, pa.vadinda- 
IL ARTI IM “IuPikavimu”- Joms nepa- 
— - • j tinka;kodėl tik turimoms prie-

| menes valstybėms būtų sutelkta 
i tokia teisė ir proga naudotis ne- i 

išsivysčiusių valstybių turtais. |

Street 
1787
8TA8IB

IOKAMA1 
m gydyto#

dabai

šia: dail. Br. Murinas ir J. Čer
nius.

(Nutarta minėjimą rengti va
sario 21 d. (šeštadienį) 7:30 vai. 
vak., iBurger salėje (HiTsh ir 16 
gatv. kampas). Pagrindinė kal
bėtoja pakviesta visų gerai žino
ma jaunimo organizatorė, stu
dentė Kasa Šoliūnaitė.

Jonas Rugelis, Lituanistinės 
mokyklos vedėjas, paprašytas su
organizuoti minėjimui meninę 
programą ir ją 'pravesti. Mokyk
los jaunimas uoliai mokosi dai
nų ir tautinių šokių, studentės 
Irena Katelytė ir Astra Valytė ža
da paskambinti pinaninu. Šiemet 
tikimasi, kad į minėjimą ateis 
jaunimas, nes jie ir įsijungė j 
programos rengimą.

Į lų. nepanaudos tik savo tikslam. 
' Kitaip samprotauja moksli

ninkai. Jie teigia, kad dėl tyri
namų sustabdymo daugiau pra 

■ rastų pažangios, negu neišsivys- 
i trasios valstybės. Žemę turėtų 
j gerai ištirti, nes -beveik trečda- 
| lis. jos yra padengta vandeniu.
j Tyrinėjimams priešingoms val

stybėms Amerika siūlo išleisti 
griežtus nuostatus, leidžiančius

< tik taikos reikalams tirti 200 
. mylių vandenis. Tyrinėjimuose 
j turėtų dalyvauti valstybių atsto- 
• M kurių terit. vandenyse jie 

vyb. Visi radiniai turėtų pri- 
khusyti terit. vandenų savinįn- 
karas,-

Be io, Amerika pažadėjo pri- 
® prie kitų valstybių moky- 

Į mo naudotis mokslinėmis prie- 
j orėmis. Ji tiki, kad tai padėtų 

tokį valstybių ekonomijai vys- 
W Tačiau trečiojo pasaulio 
valstybių karingųjų vadų dau- 
otuna Amerikos paslaugą panei-

BARBARA KALLEN
KALVELIS
Jurėnaitė

(Pagal pirmą vyrą Kesiūnas)

Gyveno 5734 S. Talman Avė., Chicago, Illinois. 
Mirė vas. 8 d., 1976, 5:10 vai. ryto, sulaukus senatvės.
GimS Lietuvoje, Biržų rajone, Kauno apskr., Pasvaliečių kaime. 
Amerikoje išgyveno 64 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Raymond, 2 sūnūs Adolph 

Kassen, marti Anastasia, ir Walter Kassen, marti Albiną, 4 anūkai, 6 
proanūkai, sesuo Rose Inores su šeima, švogeris Paul Kesiūnas ir jo 
duktė, 2 pusbroliai Paul Zalubas ir Romualdas Zaluzas, jo žmona Alek
sandra ir sūnus, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Buvo amžina narė Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų ir T. Pranciškonų 
rėmėjų draugijų.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno kopi. 4348 S. Califomia Avenue. 
Laidotuvės įvyks treč., vas. 11 d. iš kopi. 9 vai. ryto bus atlydėta į 

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo par. bažnyčią, kurioje įvyks ged. 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkai.

Laid. direkt. Petras Bieliūnas — •Tel. LA 3-3572

i Deiybų tąsa

Aštuonias savaites vykusios 
ievoje derybos nepadarė pa- 
^os, Tik susirinkimo pirmi- 
ūfflkaa suraižė kitoms deryboms 

pasiūlymus, kurie turi 
Jos bus New Yorke.

Sjlymai pirmiausia nori ap- 
nMi r vandenų 'laisvę. Jūrinės 
‘’^ybės mano, kad joms turė- 
Ofti suteikta išimtinė teisė 

vandenyse, pramoninės 
'^tybės yra išleidusios griež- 

įstatymus taršai tvarkyti. 
Jc< nenori, kad aplinkos apsau- 
® dar daugiau varžytų.

Net optimistai tiki, kad de- 
gali užtrukti dar daug 

įįį Pramoninės valstybės, tu- 
techniškas priemones, 

W jag išnaudoti, o neišsivys- 
valstybės priešinsis. ĮKon- 

?eaa8 jau priėmė 200 mylių van 
?'n1 naiidojlmo įstatymą, bet jo Į 
lojimas atidėtas ligi 1977

|

A. t A. Klementina Montwillo
Pagal tėvus Krazowska 

‘ Pagal pirmą vyrą Zalgiewicz
Gyveno Chicago, Illinois. Mirė vas. 9 d., 1976, 8:30 vai. ry

to, sulaukus 91 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Baisiogalos parapijoje, Padgojų dvare. 
Amerikoje išgyveno 75 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Henry Žale, marti Flo- 

rence, marti Thelma Žale (našlė a. a. Zenono), brolio vaikai: 
Richard ir Robert Kranz, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Maldos Apaštalavimo dr-jai, Tretininkų dr-jai ir 
Polish Women’s Alliance of America. Amžina narė T. Salezie
čių rėmėjų dr-jos.

Kūnas bus pašarvotas treč., 10 vai. ryto Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 St.

Laidotuvės įvyks ketv., vas. 12 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę :i Sūnus, marčios ir kiti giminės.
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213

Brangiai motinai
A. f A.

SOFIJAI BABELIENEI mirus, 
nuoširdžiausiai užjaučiame, liūdinčius sūnų dr. KA
ZĮ BOBELĮ, jo šeimą ir kitus gimines.

Felicija ir Lionginas Pliūros 
Ona ir Viktoras Kažemžkaičįai

i vių Piliečių klubo pirmininkas, 
j painformavo susirinkusius, kad 
■miesto meras -Augusto Taddeo 
■pasirašo ir skelbia Melrose Parke, 
vasario 9—'15 d. lietuvių savaite.

Visi apylinkės lituviai ir sve
čiai esate nuoširdžiai kviečiami 
minėjime dalyvauti, Lietuvos lais 
vinimo bylai auka prisidėti. Be 
to, visi būsite gražiai priimti, -tau
tiniais ženkliukais papuošti ir 
pavaišinti.

LIETUVOS DUKTERŲ
susirinkimas

Melrose Parko apylinkės L.| 
Dukterys turėjo . susirinkimą va
sario 1 d. Eag les salėje. -Dalyva
vo 30 narių. Apsvarstė savo 
numatytą veikimo programą: nu 
tarė gegužės 16 d. suruošti ba- 
zarą Eagles salėje, numato turėti 
laimės šulinį —loteriją, laimės 
■ratą, svečius žada vaišinti savo 
darbo pyragais, kava ir daug įvai
rių pramogų turėti.

Po susirinkimo buvo pagerbtos 
ir pavaišintos -darbščiosios po-

rudens balių. Vaišėse dalyvavo 
53 asmenys. Be .to, buvo pasvei
kinta baliaus rengimo pirminin
kė gimtadienio proga Zina Sin
kevičienė ir sudainuota ilgiausių 
metų. W. Vatartas, kaip stambus 
aukotojas lietuviškiems reika
lams, -buvo pagerbtas ir jam įtei
kė Oto Mejeris visuomenės vardu 
atžymėjimą

NAUJA LB APYLINKĖS 
VALDYBA

Sausio 27 d. J. Urbelio bute į- 
vyko pirmas naujos valdybos po
sėdis, kuriame pasiskirstė parei
gomis sekančiai: pirm. K. Jukne
lis, -vicepirm. J. Rugelis —švie
timo ir jaunimo reikalams, vice
pirm. St. kantaras — informacijos 
reikalams, kasin. ’J. Urbelis, sekr. | 
St. Vidmantas, K. Tautkus — re
zoliucijų ir visuomeniniams rei
kalams ir A. Stankevičius — 
kandidatas. Šeimininkė Urbelie- 
nė visus pavaišino skaniais su
muštiniais.

S.Š.

A. f A.

PETRONĖLEI DAILIDI'ENEI mirus, 
dukterį ELEONORĄ MKETURIENĘ, sūnų ZIGMĄ DAI
LIDĘ ir jų šieimas, nuoširdžiai užjaučiame.

Adolfas, Jadvyga ar Laima 
Pu poliai

I
 KAZIUI VESELKAI ir šeimai,

netekus mielos mamytes ir močiutes, nuoširdžią ra 
užuojautą reiškia

Birutė Kožicienė
Mimas ir AistisA. f A.

MARIJA ŽILIENĖ
BONGAII^AITĖ

Gyveno 7042 S. Maplewood Avenue, Chicago, Illinois.
Staigiai mirė vasario 8 d., 1976, 9:45 vai. vak., sulaukus 

brandaus amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Anykščių valse., šlavenių dvarelyje. 
Amerikoje išgyveno 26 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo prof. dr. Vanda Tumė

nienė, serėčia dr. Ona Valaitienė su vyru adv. Jeronimu, gyv. 
Hamiltone, Kanadoje, seserėčia dr. Sofija Rimkevičienė su vy
ru dr. Jonu, svainė Grasilda Lukienė su vyru Juozu ir dukro
mis Danute ir Gražina su šeimomis, svainis Tomas Žilys su 
žmona Anele ir dukromis Aldona ir krikšto dukra Nijole ir kiti 
giminės kituose kraštuose.

Priklausė Lietuvos Dukterų dr-jai ir Birutiečių dr-jai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette koplyčioje, 2533 W. 

71 Street.
Laidotuvės įvyks treč., vasario 11 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Sesuo ir kiti giminės.

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

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad šių metų 
vasario 6 d., 9:30 v. v. Šv. Kryžiaus ligoninėj mirė mūsų mylima teta

A. j* A»
TERESĖ VIERAITYTĖ, 

sulaukusi 78 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Skardupių kaime. Gy
veno Šakių kaime, Pajavonio valsčiuje, Vilkaviškio apskrity. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Juozas Vieraitis su šeima 
ir jo dukra Birutė su šeima, sesers sūnūs Jonas Maila su šeima Lie
tuvoje, pusseserė Stanislava Ribkevičienė, pusbrolis Petras Kasulai- 
tis Čikagoje. Brolio vaikai Čikagoje: Albina Šabrinskienė su šeima, 
Zenonas Vieraitis su šeima, Kazys Vieraitis ir Izabelė Barkauskienė 
su šeima, Teofilė Ciparienė su šeima Kanadoje, Genovaitė Juodelie- 
nė su šeima Kanadoje. Sesers vaikai: Bronius Žukauskas ir Albina 
Murauskienė su šeimomis Waterbury, Conn., sesers dukros: Elena Še- 
pikienė su šeima Kalifornijoje, Magdalena Petrulienė su šeima, Ona 
Drūtienė su šeima, Brone Kelmelienė su šeima, Danutė Mieliulienė 
Čikagoje, sesers duktė Zuzana Hughes, jos duktė vienuolė seselė Ma
rija karmelite Škotijoje.

Kūnas pašarvotas Eudeikis-Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. Ca
lifomia Avė. Laidotuvės įvyks antradienį, vas. 10 d. iš koplyčios bus 
atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 
rioje 9:30 vai., įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, pussesere ir pusbrolis, brolių ir seserų vaikai ir 
kiti giminės.

Laid. direkt D* Gaidas ir G. Daimid — Telef. LA 3-0440.

ku-
pa-

(la

TVR ATJGarifradienig, 197# m. vasario mėn. 10 d.

DR. KAZIUI BOBELIUI ir seimai, 
netekus mielos mamytes ir močiutes, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Birute Kožiciene

{Rimas ir Aistis

Brangiai motinai

A.+A. SOFIJAI BOBELIENEI 
mirus,

liūdinčius sūnų dr. KAZĮ BOBELĮ, Amerikos Lietuvių Tary
bos Pirmininką, jo šeimą ir kitus gimines bei artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

A.LT-os RACINE SKYRIUS

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West Tįsi St Tel. GRovehili 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKSTR AUTOMOBILIAMS STATYTO

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOi WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS
AB4X>NDmONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpnbUe 7-8600 REpabUe 7&01

lUDEiKIS1
Laidotuv|q Direktoriai 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4330 South Califomia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermltage Avenue
Telefonas YArds 7-1741 i

TeL LAfayette 3-3572

TeL YArds 7-1911

TeL YArds 7-1138-39

TeL Ol^ympio 2-1003

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LADANAUSKAS

3307 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrglnia 7-6872
2424 W. 69tr STREET TeL REpublic 7-1213
11023 Southwest Highway, Palos Hills, DL TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. CALEFORNIA AVĖ,

POVILAS J. RIDIKAS

3254 S, DALSTED STREET

JURGIS F. RUDMIN

3319 S. LITU ANICA AVĖ.

VASAITIS - BUTKUS

> 1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILU



J
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DRAUGAS, antradtenii, 1076 m. vasario mėn. 10 d.

X Živilės N.umgaudaitės vado 
vaujama Jaunimo centro dra
mos studija ir Emilijos Pakštai- 
tės Vadovaujama kanklininkių 
grupė atliks Lietuvos Neprikišu 
somybės atstatymi sukakties mi 
nėjimo jaunimui meninę dalį. 
Minėjimas rengiamas vasario 13 
d., penktadienį, 8 v. v. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Įėji
mas laisvas.

X Jonas. Kimbarkas, Cicero 
miesto sekretorius, kviečia vi
sus Cicero lietuvius Lietuvos 
nepriklausomybės šventės pro
ga dalyvauti Lietuvos ir Ameri
kos vėliavų iškilmėse, vasario 
14 d. šeštadienį, 12 v. Cicero 
miesto rotušės aikštėje. Iš
kilmių tvarka: vėliavų pakėli
mas, Amerikos himnas, miesto 
proklamacijos skaitymas, kun. 
J. Stankevičiaus, Šv. Antano p- 
jos klebono, žodis ir Lietuvos 
himnas.

X LB Manuette Parko apy
linkės susirinkimas šaukiamas 
vasario 22 d. tuojaulpo 11:30 
v. pamaldų vietos parapijos sa
lėje. Pranešimą padarys Vid. 
Vakarų apygardos pirm. M. Ja 
kaitis apie balsavimus į LB 
VIII tarybą, valdyba duos apie 
praeitų metų veiklą apyskaitą. 
Visi kviečiami dalyvauti susi
rinkime, parodant, kad jiems 
rūpi ne tik savi reikalai,, bet ir 
pavergtos tautos vargai.

X Illinois Tautinių grupių 
respublikonų tarybos metiniam 
susirinkime sausio 28 d. išrink 
ta nauja valdyba: prez. Kazi- 
rniaras Oksas, pirm, vicepir. 
John Spatuzza, antru vice pre
zidentu Mitchell Zadrozny, iž
dininku Edward Gjersten, pro
tokolų sekretore Inese Stokes, 
korespondentiniu sekretorium 
Wayne Schmidt.

X Lietuvių Prekybos rūmų 
ruošiamas Vasario 16 minėjimas 
įvyksta vasario 11 d., trečiadie
nį, 7:30 vai. vak. Dariaus — 
Girėno svetainėje. Kalbės kun. 
dr. J. Prunskis, meninę pro
gramą atliks sesutės Naureckai- 
tės. Visi kviečiami dalyvauti.

X Cicero Šv. Kazimiero Ak. 
rėmėjų susirinkimas įvyks tre
čiadienį, vas. 11 d. 7 vaL vak. 
mažoje parap. salėje. •

X Snieguolė Jurskytė, Phila 
delphia, Pa., yra nuolatinė 
“Draugo“ rėmėjai Ir dabar, at 
naujindama prenumeratą, ji 
mus pradžiugino 12 dol. auka. 
Labai ačiū.

X Aukų atsiuntė: 5 dol. — 
D. Slavinskas iš Hamilton; po 
4 dol. — Liudas Reivydas, Br. 
Žutautas. Labai ačiū.

X George J. Smalys, Great 
Neck, N. Y. šiuo metu negaluo
ja ir yra gydytojo priežiūroje. 
Siųsdamas mums prenumera
tos mokestį ir auką rašo: 
“Draugas yra mano laukiamas 
kiekvieną dieną. Jį skaitau 
daugelį metų ir visada laukiu“. 
Ačiū. Linkime greitai pa
sveikti.

X Aukų atsiuntė: po 2 dol. 
—' Ed. Augustaitis, Petruševi
čius, R. J. Marčiulionis. S. M. 
Jameikis, Gudonis; po 1 doL 
— Anna Noreika, Ig. Visockas. 
Labai ačiū.

X Tadas K. Rūta, Chicago. 
III., žinomas solistas ir visuo
menės veikėjas, atsiuntė auką. 
Ačiū.

X Vladas Staškus, Detroit, 
Mich., aukojo 7 dolerius. Dėkui.

X Aukų po 5 dolerius at
siuntė:
Alf. Šilbajoris, London, 
Pranė Skruodienė, Cicero, 
Zenonas Krasauskas, Chicago, 
Povilas Dunderas, Toronto, 
Sofija Raksnys, Hallandale. 
I/ibai ačiū.

X Švč. M. Marijos Gimimo 
par. bažnyčioje Lietuvos nepri
klausomybei paminėti bus Šv. 
Mišios vasario 15 d. 10:30 vai. 
Prieš tai bus vėliavų pakėli
mas. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti pamaldose su vėliavo
mis. . Chicagos Lietuvių Tary
bos rengiamas minėjimas bus 
2 vai. p. p. Marijos aukšt. mo
kyklos salėje, kur kviečiami 
visi dalyvauti.

X Agr. Antanui šantarui 
gimimo dienos proga duktė su 
žentu Dalia ir J. Nicholsonai 
vasario 7 d. surengė vaišes, ku 
riose dalyvavo būrelis sukaktu 
vininko draugų ir artimųjų. 
Svečių vardu su 65-ju gimta
dieniu ir pensijos amžiumi pa
sveikino prof. Balys Vitkus, pa 
kviesdamas visus sugiedoti. Il
giausių metų. Jubiliatas pensi
jon tuo tarpu dar neišeina, 
ypač nežada dar pasitraukti iš 
lietuviškos veiklos.

X Patikslinimas. Rašant 
apie “Medicinos“ žurnalą praei
to šeštadienio laidoje, įsibrovė 
korektūros klaida administraci 
jos adrese. Turi būti: 10326 
Kipling St., Wėstchester, UI. 
60153.

x Leonas Raslavičius yra su 
sirgęs ir paguldytas ligoninėn 
La Grange mieste. Jis gydosi 
dr. A. Lipskio priežiūroje.

X LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdybos pasitarimas 
įvyko vasario 4 d. Jaunimo 
centro kavinėje. Pasitarime da 
lyvavo Chicagos LB apylinkių 
pirmininkai. Apygardos pirm. 
Modestas Jakaitis painformavo 
apie Vasario 16-tos minėjimą, 
LB tarybos rinkimus, tautinių 
šokių šventę ir Amerikos 200 
metų nepriklausomybės sukak
ties paminėjimą 
. X Bronius Jančys, dažnai 
dainuojąs “Pirmyn” choro sta
tomose operetėse ir kituose 
renginiuose, , dainuos pritaiky
tas dainas poetės J. Augustai- 
tytės - Vaičiūnienės dviejų me
tų mirties sukakties minėjime. 
Jam akompanuos * Genovaitė 
Aleksiūnaitė - Mitchel.

X Elena Songinienė nuo pra 
eitos savaitės guli Loyolos ligo 
ninėje, kur jai tiriama, sveika
ta. Ligonei teks ilgiau ligoni
nėje pabūti.

X Patikslinimas. “Draugo“ 
-pirmadienio, vasario 9 d., lai
doje 6 psl. po nuotrauka turi 
būti: “su vysk. V. Brizgiu ir 
klebonu kun. J. Matučiu** (ne 
kun. J. Motušių). Už klaidą at 
siprašome.

X Filatelistų draugijos “Lie
tuva” biuletenio š. m. Nr. 1 jau 
išleistas ir išsiuntinėtas skaity
tojams. 33 puslapių apimties 
iliustruotame leidinyje rašo K. 
Meškoms, V. Lesniauskas, J. Ma 
silionis, J. Žygas, J. Grigaliūnas, 
A. Bernotas, E. Petrauskas, K. 
Karuža, A. Žakas, V. Pugalevi- 
žius. Redaguoja E. Petrauskas. 
Pateikta daug įdomios medžia
gos apie Lietuvos pašto ženklų 
laidas, ženklų falsifikavimą, 
antspaudus. Įdomi filatelinio gy
venimo kronika ir kiti.

X “Southtinvn Economist“ 
laikraštis didesniu straipsniu at 
žymėjo Lietuvos Vyčių ruošia
mą Vasario 16-sios minėjimą, 
kuris įvyko praėjusį šeštadienį. '

“DAINAVOS” ANSAMBLIO 
statomo muzikinio veikalo 
MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS 

MOKYKLOS SALEJE 

Pamario pasaka 
bilietai

į abu spektaklius; vasario 28 d. 
18 vai. vak. ir vasario 29 d. 3 vai. 
p. p. parduodami “MARGINIŲ” 
prekyboje, 2511 W. 69th St., te
lef. PR 8-4585 (darbo valando
mis). Kaina: $8, 1, 6, 5, 4, 3.

(pr.)

“Žilvičio“ tautinių šokių grupė, vad. V. Stankienės ir A. Mažeikienės, šoks Chicago Public Library,
Randolph Rotund, vasario 18 d., 12:15 v. po piet. Nuotr. P. Maletos

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
NAUJAS LIETUVIŠKAS 

FILMAS — SALA

Būtų atliktas labai didelis dar
bas, jeigu būtų filmoje ąždokų- 
mentuotas mūsų išeivijos gyveni
mas, nes vaizdinė dokumentaci
ja dažnais atvejais pasako, dau
giau, kaip ilgos kalbos. Galime 
pasidžiaugti, kad šį darbą jau 
vykdo Lietuvių foto archyvo 
Chicagoje vedėjas kun. Algiman
tas Kezys, sukūręs visą eilę do
kumentinių filmų.

Sausio 6 d. vakare Jaunimo 
centro didžiojoje salėje Chicagos 
visuomenei buvo parodytas dvie
jų dalių filmas “Sala”, vaizduo
jąs vienos lietuviškos salos -— lie
tuvių kolonijos Los Angeles gy
venimą. Įėjimo aukos buvo ski
namos Jaunimo centro liet, te
levizijos programai paremti.

I-ji filmo dalis buvo bendroji. 
G’a -uždokumentuotas šios lietu
vių kolonijos organizacinis gyve
nimas: prel. J. Kučingio vado
vaujamos Šv. Kazimiero parapi
jos darbai ir veikla, parapijos cho 
ras, parapinė ir lituanistinė mo
kyklos, aukšt. lituanistiniai kur
sai, Balfas, lietuviškas radijas, 
jaunimo organizacijos — skautai, 
ateitininkai, tautinių šokių šokė
jai,- kelios kitos organizacijos. Pa
rodyta daugybė gražiausių šios 
vietovės vaizdų. Iškelti labiau 
ekonomiškai pasireiškę lietuviai,
jų įmonės. Iš > jų tarpo išskirti- kų. Taigi jų visų sutartinių pas- 
nai minimas inž.'. .Gasparas Kar - tangų dėka Los Angeles lietuvių 
lauskas, sukūręs stambią geležies! 
suvirinimo aparatų gamybą 
“Arę” ir dosniai parėmęs šio 
mo gamybą.

Antroji filmo dalis skirta 
Tuviams kultūrininkams, jų 
rybai, darbams ir gyvenimo
dili pavaizduoti. Beveik kiekvie
nas kultūrininkas nufilmuotas 
savo gyvenamoje aplinkoje -— jo 
bute ar sodyboje. Štai jų eilė: 
poetas Bernardas Brazdžionis, 
komp. B r. Budriūnas, solistai 
Birutė ir Rimtautas Dabšiai, An
tanas Pavasaris, Korsakaitė, Stasė 
Klimaitė, rašytojai: Jurgis Gliau
dą, P. Orintaitė, Juozas Švaistas, 
Alė Rūta, Andrius Noririias, Ele
na Tumienė,. Įamžinti ir jau 
mirusieji rašytojai — Juozas Ti- 
ninis ir Pranas Lembertas. Paro
dyta archeologė dr. Marija Gim
butienė ir jos liaudies drožinių 
rinkiniai, skulptorius P. Jakubo
nis ir jo .darbai, dail. Jonas Rim
ša, arch. Ed. Arbas, komp. G. 
Gudauskienė, aktorius J. Karibu
tai, muzikė Raimonda Apeikytė,

patriotinius darbus ir kviesda
mas remti Altą, kaip vieną už 
Lietuvos laisvę kovojusių orga
nizacijų. JAV ir tautos himnus

SOLISTES ROMOS MASTIENfiS 
LAUKIA CARACAS IR MEDELYNU
Vasario m. 11 d. į Pietų Ame

riką išlydime dar vieną mūsų 
tautinės kultūros ir dainos meno 
reprezentantę solistę Romą Mas- 
tienę.

Solistę Romą Mastienę išeivi
joje gyveną lietuviai gerai pažįs
ta. Ji pagrindines partijas yra 
dainavusi Chicagos lietuvių ope
rose, Dainavos — Sidabrinėje 
dienoje. Ji aplankė su savo reči 
taliais ir koncertais visas didžią
sias JAV ir Kanados lietuvių ko
lonijas. Davusi daug pasigėrėti i 
nų koncertų ir iš meno kritikų 
susilaukusi gražių vertinimų. 
Užklausta kada išvyksta, atsa
kė, kad Chicagą palieka, vasario 
m. 11 d. Kelionėje prabus apie 
tris savaites. Venecuelos lietuvių 
kvietimu pirmiausia ir viešės 
Venecueloje. Vasario 15 d., Lie

fil-

lie
ku 
bū-

filmų aktorė Rūta Kilmonytė-Lee> 
žum. Bronys Raila, Lietuvos gen. 
konsulas dr. J. Bielskis, visuome
nininkai Aleną Devenienė, Juo
zas Kojelis, kartografai Andrius j sugiedojo sol. Janina šalnienė, 
Alg. Gustaitis, lituanistas dr. Ka-1 
zys Alminas, prof. VI. Juodeika! 
ir keletas kitų.

Iš filmo pateiktos medžiagos 
matyti, kad lietuviška “Sala” la
bai gyva, veikli ir turtinga įvai
rių sričių kultūrininkais.

A. Keziui, jau patyrusiam fil- 
muotojui, visais požiūriais pavy
ko sukurti tikrai gerą, aukšto, 
meninio lygio kultūrinį — doku-1 
mentinį filmą, uždokumeųtuoti Į 
lietuvius ir išeivijai nusipelniu
sius asmenis ir draugijas, kurie 
liks gyvi net ir tada, kai jų šiame 
gyvenime nebebus. A. Keziui l._ 
mo sukimo ir techniškojo gami-| 
nimo darbe talkino Kalifornijoj 
dirbąs P. Jasiukonis, jau ir ame
rikiečių tarpe žinomas geras fil
muoto jas, režisierius ir filmu
technikas, turįs nuosavą filmų 
laboratoriją. Menki techniški trū
kumai, kai kurie nelygumai, vie
tomis netobulas apšvietimas, jo
kiu būdu. nesumenkina šio fil
mo.

Filmas buvo sukamas Kalifor
nijoje 1972-1974 m. Jo gaminto
jai įdėjo į jį labai daug darbo 
ir pastangų, mecenatai, rodos, 
šiam geram darbui negailėjo au-

gyvenimo skerspiūvis išėję tikrai 
obulas. Šio. filmo prieš-premjeros 
žiūrovai Chicagoje nesigailėjo 
plojimų ir gerų atsiliepimų. Čika- 
giškiai su ramia širdimi šį nau
ją kūrinį — “Salą” palydį į Ka-Į 
lifomiją, kur ir įvyks filmo prem
jera. Tikėkime, kad ji virs malo
nia visos kolonijos švente.

(ik)

CICERO ALTOS SURENG
TAS VASARIO 16-SIOS 

MINĖJIMAS

Praėjusį sekmadienį Cicero Al
ios skyrius suruošė Vasario 16- 
sios minėjimą parapijos salėje. 
Prieš tai šv. Antano parap. baž
nyčioje buvo pamaldos, kurių 
metu apie lietuvių kovas už lais
vę pamokslą pasakė kun. A. Juš
ka. Po šv. Mišių sugiedotas Lie
tuvos himnas. Pamaldose orga
nizacijos dalyvavo su vėliavomis.

Salėje minėjimą pradėjo dr. P. 
Atkočiūnas, vietos Altos sk. pir
mininkas, ^primindamas senųjų

• j patriotinę invokaciją sukalbėjo 
. kun. A. Juška. Lietuvos nepri

klausomybės atkūrimo aktą per
skaitė Gint. Baronas, asistavo 
Ina Godliauskaitė ir Irena Sko-j 
paitė. Cicero miesto prez. Kas- 
ner proklamaciją, skelbiančią 
Vasario 16-jų 'Lietuvos diena, 
perskaitė mokyt. Alvyda Bauku- Į 

i tė. Ji taip pat perskaitė negalė- 
i jusio atvykti kongr. Henry Hyde 
laišką, kuriame jis smerkia Lie
tuvos okupaciją ir pažada ginti

■ Lietuvos reikalus. A. Baukutė 
į taip pat perskaitė ir rezoliucijas, 

fil-' re^a^a^jančias Lietuvai laisvės.
' Jos bus persiųstos prez. G. For
dui, valstybės sekretoriui ir Uli- 
nois senatoriams bei kongreso 
nariams. Chicagos Altos sk. 
pirm. Kazys Oksas sveikinimo 
žodyje iškėlė Vasario 16-sios mi
nėjimo prasmę, kvietė vieningai 
įsijungti 
akciją.

Po K. 
keliančio 
laisvę savanorių reikšmę, buvo | 
tautiniais ženkliukais atžymėti 
salėje tuo metu buvę savanoriai; 
kūrėjai Breivė, Klikna įr Rūbas. 
Programai vadovavo Sofija Pa
lionienė.

Meninėje dalyje mokyt. A. Ka- 
šubienės paruoštą montažėlį at
liko D. Pranckevičiūtė, V. Palio
nis ir E. Pranckevičius, o R. Va- 
'balaitjytė padeklamavo. J. ŠaV 

! nienė, akompanuojant Idai Pet
kus, padainavo keletą lietuvių ir 
kitų kompozitorių kūrinių. Ji bu
vo išskirtinai šiltai klausytojų 
sutikta. Menininkėms įteikta po 
puokštę gėlių. Taip pat šiltai bu
vo sutikta Chicagos tautinių šo
kėjų grupė Grandis, pašokusi 
trejetą tautinių šokių, akordeo
nu pritariant A. Stelmokui. Vie
neto vadovei I. Smieliauskienei 
taip pat įteikta gėlių. Buvo ren
kamos aukos išskirtinai tik Al
tai. Surinkta per 900 dol. Minė
jimo metu buvo renkami para
šai po rezoliucijomis senato na
riams, prašant pasmerkti Lietu
vos okupaciją. Po pora valandų 
užtrukusio minėjimo .svečiai ga
lėjo pabendrauti ir pasivaišinti 
kavute. Kor.

I

į Lietuvos laisvinimo

Miklovaičio žodžio, iš
kovojusių už Lietuvos

DUETŲ IR PIANINO 
KONCERTAS

Venecueloje. Vasario 15 d., Lie
tuvos nepriklausomybės, šventės 
proga dainuos Venecuelos lie
tuviams, žinomą, įr venėcuelie- 
čiams, Caracas mieste.

Antra sustojimo vieta — Ko
lumbija, Medelinas. Į čia atvyk
ti kvietė Kolumbijos simfoninis 
orkestras. Su šiuo-orkestru va
sario 23 ir 24 d. Medeline ko- 
lumbiečiams duos du koncertus.

tuvos nepriklausomybės, šventės
proga dainuos Venecuelos lie-
tuviams, žihomą, įr venėcuelie-
čiąms, Cąracas mieste.

Antra sustojimo vieta — Ko
lumbija, Medelinas. Į čia atvyk
ti kvietė Kolumbijos simfoninis
orkestras. Su šiuo-orkestru va
sario 23 ir 24 d. Medeline ko-
lumbiečiams duos du koncertus.

Solistė Roma Mastienė

- Ičia lietuvių esama maža, u 
į tikimasi, kad ir jie į konce^ 
i silankys. Paklausta ar 

yra kada viešėjusi Pietų 4? 
koje, atsakė, kad į Piety 
riką vyksta pirmą kartą. J 
nepažįstamas kraštas, jį ‘ 
bai domina ir stengsis šių J 
tų gyvenimo būdą, jų 
ir kultūrinius polėkius a? 
pažinti.

— Gal prasitartumėte..’ 
koncertų repertuarą? T

— Turiu koncertams at^t 
repertuarus. Caracase, VjJ 
16 dienos proga ruošiainaioJ 
certe dainuosiu daugumą u 
vių kompozitorių kūrimų 3 
mirštant ir mūsų gražiąją J’ 
dies dainų.

Dainuosiu Jakubėno, ęd 
džio, Kačanausko. Budriui^ ; 
levičiaus, čerienės, Gudanįjl 
nės, atseit, lietuvių kompjd 
rius.

Kituose koncertuose, bey 
minėtų lietuvių kompotu 
dainuosiu Griego, Leonk®^ 
Hahn, Gounod, Thomasirįl 
komp. kūrinius. Be to, Mei 
ne su simfoniniu orkestru def 
operų arijų koncertą.

— Jei ne paslaptis, kas pi 
jo šią kelionę suplanuoti?

— Venecuelon pakvietimu 
vau dėka inž. Algio Liepinį 
gyvenančio Chicagoje, pastai 
Gi Kolumbijon vykstu, kaipi 
nėjau, simfoninio orkestro h 
šiama. Toliau solistė pastdė. 
kad kiekvienam menimnfrį 
vykti ir kitur dainuoti yradfe 
garbė ir malonumas. — 
aš šia kelione esu labai įbj 
kinta. Tikslas — turimose 
mybėse bent mažytę dalelę/ 
skleisti ir lietuvių tautos u 
ninių vertybių, dainų graį: 
bendrai daina 
pačią Lietuvą, 
t ei Romai linki geriausiose 
mės.

I

pakalbėti d 
Lietuviai»

ne lieb’ ”, Rudens ir vakaro dai
nos bei Kelionė jūra. Romantiš
kos, lyriškos dainos, atliekamos 
pasiruošusių solistų N. Linkevi- IŠARTI IR TOL

Aušra Marija ir Jonas Jurašai aktyviai dalyvavo LFB suruošiame politinių 
studijų savaitgalyje, įvykusiame sausio 24 ir 25 dienomis Los Angeles Hilton 
Viešbutyje. Vienos politinių studijų savaitgalio pertraukos metu (iš kairės): 
Alė Rūta-Arbdenė, Jonas Jurašas, L. Valiukas, Bem. Brazdžionis. Aušra Ma- 

| rija Jurašienė, E. Arbas, £. Ą, Raulinaitis Ir D. Madaalionė NmHr. L Kanto

Savo lietuviška veikla Putna- 
mo seselės laimi daug simpatijų 
išeivijos visuomenėje. Sekmadie 
riį į rėmėjų Chicagos apygardos 
surengtą koncertą Jaunimo cent 
re suėjo tiek publikos, kad sun
ku buvo sutalpinti.

Solistai Nerija Linkevičiūtė ir 
Bem. Prapuolenis pradėjo duetu 
iš Mon te verdi operos “L’Incoro- 
nazione di Poppea“. Po to ėjo 
arijos ir duetas iš Handelio ope
ros “Giulio Caesare“. Abu daly
kai originalia italų kalba solistų 
buvo atlikti pasigėrėtinai. Toli
mesnė programos dalis buvo vo
kiškos Mendelssohno-Bar tholdi 
kompozicijos: “Ich woUt’« mei-

či.'tės ir B. Prapuolenio, suteikė 
klausytojams daug pasigėrėji
mo.

Solistus fortepijonu palydėjo 
pianistas Saulius Cibas, kuris 
publiką sudomino savo paskam
binta Brahmso Rapsodija Op. 
79. Jaunas pianistas parodė mu
zikinį subrendimą.

Pirmąją koncerto pusę solis
tai užbaigė romantiškais Mozar- 
to duetais: Tau širdį dovanoju 
ir Duok ranką man, brangioji. 
Publika reiškė entuziastišką pa
sitenkinimą.

Pertraukos metu svečius vai
šino koncerto rengėjos, rėmėjų 
valdybos narės: pirm. M. Reinie
nė, vicep. O. Gradin^kienė, vice- 
pirm. S. Endrijonienė, Z. Pupie- 
nė, B. Jasaitienė, A. Kareiva, D. 
Augienė, V. Čepaitienė.

Antroje koncerto dalyje solis
tai klausytojams davė lietuviš
kos kūrybos — liaudies dainų: 
Brolužėlis žirgelį balnojo, Svote
li ridilio, Rugelis, Čibi ribi, Puti
nas žydėjo, Subatos vakarėlį. So
listai stebino negirdėtų liaudies 
dainų pasirinkimu. Tarp dainų 
buvo įtarpas — M. K. Čiurlionio 
Humoreska, su įsijautimu atlik
ta pianisto S. Cibo.

Koncertas turėjo ir naujų Į 
staigmenų — tik prieš porą sa-! 
vaičių D. Lapinsko sukurtas dai 
nas: Ko, mergyte, liūdi, Mergų-1 
žėlė mano, Jos buvo įdomios 
savo nauju įvairumu.

Melodingo ir įvairaus koncer
to užbaigai publikos mėgiami so
listai N. Linkevičiūtė ir B. Pra
puolenis dar padainavo Lauksiu 
tavęs — A. Raudonikio ir tris G. 
Gudauskienės: Tu mylėk, Ar at
eisi, Prisiminki. Estradinės mu
zikos melodijos publikos buvo 
labai šiltai priimtos. Pakartoji
mui dar išprašė Plaukia sau lai
velis.

Gausų koncertą solistai atliko 
be jokių nuovargio ženklų.

ARGENTINOJ
— Baigė mokslą. Jonas $ 

tas, Vandos Katinaitės ir 
Čikštų sūnus, šiomis diemP 
baigė mokslą — Buenos $ 
universitete studijavo arc$ 
turą, dabar gavo arčiui 
diplomą. Pažymėtina, kad 
tai visus savo vaikus 
aukštąjį mokslą: Eugenija!5 
a^ių gydytoja, Aldona 
vų jų kalbų specialistė, o dsk 
Jonas — architektas.

— Fa ustinas Švenčioui-’ ? 
keltas į Teniente Coronelk? 
nį. Tai yra aukščiausias $ 
nis, kurį yra pasiekęs li^ 
Argentinos kariuomenėje.^ 
kiname.

NAUJOS PRENUMEllfl 
KAINOS NUO KOVO ii
Reikia manyti, nebus nu0S^Lr 

darome pranešimą apie 
tos kainų pakėlimą.

Visos kainos kyla. MSr 

brangsta, paštas reguliariai 
rifą, bet negerina Patan’?v®į

Tačiau mūsų pabrangini^), 
toks, kaip kitų laikraščių. Vie^/ 
tuvių laikraštis net Šiuo 
brangesnis, negu mūsų dienrj^ 
po kainos pakėlimo. Nuo s* < 
mos dienos vienas čekų dieniu 
brango nuo $28.00 iki 5® *

DRAUGAS pasilieka pif<*į 

tuvių dienraštis ir spausdins < 
šia puslapių kas savaitę 
kuris kitas lietuvių laikras

DRAUGO administracijoj 
skaitytojams du mėnesius Pj > 
senomis kainomis. Nuo 
kainos bus pakeltos. Tw r 

kitę Šia proga.

Chicago, Cook. III. 
Kanadoje
Kitur
Užsienyje 
Savaitinis

$28.®
$23-00
$26.00
$29-0®
$18-00

DRAUGAS kainuos; 1/
p
t
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