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Čekoslovakijos komunistai 
r*.. . •-* r ~ . _ — _ . i 

nesutaria dėl Dubče 
Vieniems 
gas 

'Prahos pavasaris" buvo tik eksperimentas, kitiems — politiškai pavojin-

Praha. — Vakarų dip'omatai partijos vadas. Stalino laikais Korespondentas sako kad so- l 
nujaučia, kad Čekoslovakijos sėdėjęs kalėjime, laikomas vi- vietų pozicija nėra aiški. Viešai 
komunistų partijos viršūnėse y- dūrio žmogumi. Dubčeko laikais Erežnevas Husaką labai ramia. 
ra nesutarimo dėl Dubčeko pra- buvo spėjęs pasidaryti įtakingu. Spėliojama, "og Maskva norėtų 
dėto "Prabos pavasario" jver- bet po invazjos labai greitai su- matyti fiesingą č koslovddjos 
tinimo, sako Otto Doelling. AP gebėjo prisitaikinti Maskvai ir komunistų partiją, ir reikėtų re-
korespondentas. Balandžio mė- Įgijo pasi'ikėjimą. Jo neištiko habilituoti tam tikrą skaičių 
nesi įvyks Čekoslovakijos ko- likimas, ka'p kitų 500,000 ko- Dubčeko šalininkų. Tai suma-
munistų kongresas, ir tas rei- munistų. tame skaičiuje ir Dub- žintų Europos komunistų skili-
kalas gali sukelti ginčų. Kai vie- čeko, kurie buvo iš partijos pa- mą. Kremlius vi s dar siekia su-
ni 1968 metų įvykiuose nieko lalinti. 165,000 jų neteko ne tik šaukti 28 Europos kraštų ko-
baisaus nemato, žiūri tik kaip partijos kortelės, bet ir darbų, munistų partijų* suvažiavimą, 
į eksperimentą, tai kiti. konser- Dubčekas taip pat gavo tik pap- bet susiduria su kietu pasiprie-
vatyvieji, įrodinėja, jog Dubče- rastą darbą Bratislavos miškų šinimu jugoslavų, rumunų, ita-
ko laikai ir jo užsilikę garbin- kontoroje. 

Cficialiuose sluoksniuose ban
doma užginčyti, kad kortelės ne
tekimas reiškia ir pašalinimą iš 
darbo, o partijos organas "Rude 
Pravo" pridėjo, kad "partija ne
nori jų, Dubčeko šalininkų, lai
kyti pasmerktais visą gyveni-

tojai yra kraštui nelaimė. "Va
dovaujantieji sluoksniai ir šian
dien tebėra suskilę", sakoma 
diplomatiniuose sluoksniuose. 

Kongresas bus antras "lega
lus" po 1968 įvykių. Kietos lini
jos atstovas Vasil Bilak mato 
Dubčeko "bacilas" vėl beplin-
tančias, ir įspėja prieš bet kokį 
liberalėjimą. Bilak pareigos yra 
palaikyti ryšius su užsienio ko
munistinėm partijom. Jis įspė
ja, kad "atleidimas varžtų tau
tai nepriimtinas, o politiškai tie
siog ialingas". 

lų ir ispanų partijų. Jos jau 
atvirai pradeda kaltinti Kremlių 
hegemonija ir kritikuoja Mask
vą dėl 1C6S invazijos. 

Nepatvirtintomis žiniomis 
Dubčekas yra parašęs laiškus 
Rytų Vokietijos ir Italijos ko
munistų partijoms, prašydamas, 
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Maskva. — Užsienio spaudos kraštas pats išsimaitinti negali, 
atstovai iš Maskvos savo laik^Jo nusivylimą savo planuotojais 
raščiams pateikdami nuotaikas į galima buvo pajusti, kai jis kri-

mą" ir ragina vėl pradėti dirbti kad Maskvos kongrese būtų į-
naudingą darbą. Kiek kitaip pa
sakė "Tribūna" savaitraštis, la
bai konservatyvus: "Dubčekiz-
mas nėra miręs ir laukia progos, 
kada galės sugrįžti. Tik jie ne
turi pagrindo tikėtis, kad mes 
nematome jų dviveidiškumo ir 
galime toleruoti jų politines idė-

rašytas į darbotvarkę ir "Če 
koslovakijos klausimas". Ispani
jos komunistų gen. sekretorius 
Santiago Carrillo buvo irgi šali
ninku, kad tas klausimas būtų 
išeitas. Jis v i s tik nebuvo iškel
tas, nes tai būtų buvęs rusams 
didelis smūgis, ir Maskva pasi-

Jaukus Vilniaus senamiesčio kampelis, iš Gedimino aikštės į Universi
teto gatvę 

Gusav Husak, prezidentas nr jas" rūpino nuo to apsisaugoti. 

1976—L. Katalikų 
Bažnyčios Metai 
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nė 1976 met'i-3 slualbis Tjetuvos 
Katalikų Bažnyčios Metais. Šiais 
metais žymima reikšminga su 

Gali nutrūkti 
Irano - Kubos 

santykiai 
Teheranas. — Iranas su Kuba 

diplomatinius santykius užmez 

apie įvykusį sovietų komunistų 
kongresą ir darydami išvadas, 
prieina vieningos išvados: jokių 
naujų ekonominių idėjų, jokių 
pasikeitimų. "Pravda" ir kiti 
laikraščiai garbina praėjusio 
penkmečio planuotojus, džiau
giasi laimėjimais ir kalba apie 
tolimesnius gigantiškus užmo
jus. Apie tai, kad seni metodai 
t-krai paseno, ir kraštas dar la
biau atsilieka nuo kapitalistinių 
Vakarų, nedrįstama prisipažin
ti. 

Nelauktina nei jokių politinių 
palengvėjimų viduje. Kongresas 
priėmė domėn Brežnevo žodžius, 
kad "demokratija negalima be 
disciplinos", ir tas pasakymas 
bus taikomas užgniaužti kiek
vienai laisvesnei minčiai. Vadi
nas, jokių palengvėjimų netenka 
laukti bent tol. kol Brežnevas 
bus savo vietoje. 

Kongrese Kosyginas gyrėsi, 
jog sovietai pirmauja pasauly 
naftos, anglies, plieno ir dar kai 
kurių strateginių medžiagų pro
dukcija, bet nieko neminėjo, kad 

Sužeistieji kubiečiai 
į R. Vokietiją 

. 

tikavo "nevykusią statybą", Uo
gą patarnavimą, nepatenkina
mą kokybę, biurokratiją. V si 
laukė ir nesulaukė apie ūkinin
kavimo metodų pakeitimą. Net 
jokių šviesesnių užuominų ta 
linkme. Vienintelė viltis, kad da
bartiniai viešpačiai jau neilgai 
bevaldys, ir naujo j generacija 
juk turės kartą praregėti ir pri
pažinti nedovanotiną atsilikimą, 
sako "Echo de Paris'*. 

Sprogimai Kinijos 
naftos šaltiniuose 
Tokijo. — Taiwano žinių a-

gentūros žiniomis, komunistinės 
Kinijos šiaurės rytuose, Man-
džūrijoj. Tačing naftos laukao-
se, įvyko labai didelio masto 
sprogimai, didžiausi tos rufies, 
kokius žino istorija. Nuostoliai 
dideli, naftos tekėjimas sustojo. 

Teroristai 
Argentinoj 

kaktis: 725 metai nuo Karaliaus į ? e v o s P n e s s^1 3 mėnesius, ir 
Mindaugo apslkrikštijimo. Lie-i J i e S*11 n u t r ū k t i - Užsienio reika. 
tuvių jaunimas rengia žygį už ^ ministerija pareiškė Kubos 

ambasadoriui protestą. kad 
Castro Maskvoje susitiko su I-
rano Tudeh partijos vadovu Iraj 
Eskandari ir pažadėjo savo vi
sokeriopą pagalbą. Tudeh parti-
ia Irane yra priešvalstybinė, ne-

I legali, ir toks Castro pareiški-

tikėjimo laisvę. (E.) 

Pokalbis su Jurašais 
Kovo 13 įvyko uždaras pokal

bis su Jonu ir Aušra Jurašais, 
kurie neseniai atvyko i Jungti- į mįg yra nieko daugiau, kaip 

Pra' ~-Z"<^t nekreipia dėmesio į 30vietų karius ir su jais nenori kalbėtis 

Protestai padėjo 
Varšuva. — Kai buvo ruošia

ma nauja Lenkijos konstitucija, 
intelektualai ir katalikų Bažny-

studentai -a,-o 
prieš Amerika 

Sugebėjo pralįsti 
pro cenzūrą 

Maskva. — Trys skirtingų 
meno šakų kūriniai, su sąmojum 
iškelia kasdenio gyvenimo sun
kumus Sovietų Sąjungoj, susi-

Bangkokas. — Apie 3.000 Ta-
čios vadovybė protestavo dėl kai Į jo studentų surengė demonstra-
kurių nepriimtinų susirišimų ! ciją prieš Ameriką, reikalauda-
su Sovietų Sąjunga ir nepilnai m*. ^^ amerikiečių kariai grei-

• - i • • rian n a ^ r a i i k h i K?rkac i iuos i lauke labai dldcilO pas iek imo, 
srarantuoiancios asmens laisves. • c i a u pasi.rauKių. j\azKas j juos . ~ "~_"T 
Protestai at-odo oadė^o ir va-' P r a d ė Jo žudyti, metė granatą. Buvo tai rašytojo Jun Tnfono-
1 ° ^ ' - ' ' - ! žuvo keturi ir sužeistų buvo 80. | ™ novelė "Kitas gyvenimas". 

i Kita grupė studentų išėjo prieš j atspausdintas literatūros žuma-
I demonstruojančius. Juos per- ]e "Novy Mir"; gruzino režisie-
! skyrė policija. Policija taip pat rtaus filmas "Afoniįa'* ir Mi-

sario 10 buvo patvirtinta kons
titucija su pakeitimais. Pvz. su 
sovietais nekalbama apie "nesu
griaunamus ryšius", bet sako
ma, kad "draugystės ryšiai turi 
būti stiprinami". Įterptas ir 
straipsnis apie Lenkijos nepri
klausomybę bei suverenumą. 

Konstitucija buvo priimta 344 
balsais. Susilaikė tik vienas Sta-
nislaw Stomma, "Znak" katali
kų grupės pirmininkas. 

Gtendale, Cal. — "The Voice 
of The Martyrs" (3/1976) įdė
jo Nijolės Sadūnaitės ištraukas 
iš teisme pasakytos kalbos ir 
pridėjo nuotrauką. 

apsaugojo ir Amerikos ambasa
dą nuo užpuolimo. 

Ta jo premjeras Kukrit Pra

nės Valstybes. Dalyvavo gen. 
konsulas Simutis, Vliko valdy
bos ir tarybos nariai, Lietuvos 
Laisvės Komi'cto nariai, PLB 
atstovai, Simas Kudirka ir kt. 
Jurašai papas?.kojo apie padėtį 
okupuotoje Lietuvoje jiems iš
vykstant, atsakinėjo į klausi
mus. Pokalbis buvo labai įdomus 
ir naudingas. 'E.) 

Bus kova 
del valdžios 

Tokijo. — T 'žsieniečiai diplo
matai apie Kiniją taip išsireiš-
kia: dabartinė kova tarp deši
niųjų ir radikalų yra tik žanga 

kurstymas sukilti, sakoma pro
testo notoje. 

Libane 
atsinaujino mūšiai 

Beirutas. — Libano muzul-
monai, remiami tankų ir artile
rijos, Beirute užėmė krikščio
nių laikomą viešbutį Holiday 
Inn, 26 aukštų namą. Paskui 
buvo pranešta, jog krikščionys 
viešbutį atsiėmė, bet muzulmo-
nai tai paneigė. Yra ir tam tik
ras skaičius užmuštų. 

Libane susidarė 14 karininkų 
taryba, norinti pašalinti prezi
dentą Franjieh. Tarybos pirmi-

į tikras grumtynes, kunos pra-j ninkas gen. Aziz Ahdab jau pa
sidės Mao Tse - tungui mirus. Į siskelbė Libano gubernatorium. 

chailo Rochčin teatrui parašy
tas veikalas "Reparatūra". 

Užsienio korespondentai pa- Į 
moj pratęsė amerikiečių buvimą j žymėjo, kad autoriai sugebėjo | 
iki liepos 20. Anksčiau buvo s a - j p r a l i r t i p ^ partijos užkrautus 
kęs. kad Amerikos bazės turi; v a r ž t u g menininkams statomus 
būti ištuštintos iki kovo 20. Nu- į reikalavimus, ir 
tarimas neliečia 270 Amerikos1 

karinių patarėjų ir instruktorių. 

Grasinimai 
Amerikai 

N>w Delhi. — Indijos parla
mente komunistų atstovas Bho-
gendra Jha pasiūlė nutraukti 

i diplomatinius santykius su A-

cenzura neap
sižiūrėjo. Galimas dalykas, kad 
dėl to kas nukentės. Svarbiau
sia, kad tai įvyko tada, kai visi 
buvo užsiėmę partijos XXV su
važiavimu. 

Washiiurtonas. — "U.S. News" 
rašo, kad nežiūrint prezidento 
Fordo ir sekretoriaus Kissjnge-
rio užuominų, jog jie turi prie
monių sulaikyti Castro. jei jis 

Maskva. — Vakarų žvalgyba 
informuoja savo kraštus, kad 
Brežnevas, nežiūrint geros iš-, 
vaiados. tebedirba tik vieną treč-j m e n k a ' Je i * į k l a u s y s Indijos; j ^ ^ p r a d ė s , < a n t r ą ^ ^ ^ 
dalį laiko, palyginus su ankstes-1 įspėjimo ir statys karinę bazę praktiškai tokių planų nėra, tvir 
niilf metais, 1 britu, Diego Garcia saloje. «tina kariniuose sluoksniuose. 

17 bilijonų manuų Vakaru Vokietija ligi šiol išleido atominės energi
jos tyrinėjimą m s. Atominius reaktorius ji yra pastačiusi ar stato dau- . 
gelyje kražtu. Vokiečių "Biblia" tipo reaktorius laikomas geriausiu ! v*tev, žymus sovietų biologas ir 

Berlynas. — Į Rytų Vokieti
jos b'gonines iš Angolos atvežta 
keli šimtai sužeistų kubiečių. 
Veža juos ne į Kubą, nes Cast
ro nenori parodyti savo pilie
čiams, kokių nuostolių patyrė 
jo kariai toli nuo Kubos, kovo
jant dėl svetimų interesų. 

Prancūzai apie 
lietuvių rezistenciją 

Sergei Kovalevo byla, jo teis
mas Vilniuje ir ž'auri bausmė 
nuaidėjo ir tebeaidi visoje pa
saulio spaudoje. Lietuva. Vilnius 
ir "Katalikų Bažnyčios Kroni
ka" nenueina nuo spaudos pos
lapių, gtai kelių prancūzų laik
raščių straipsniai ir atsiliepimai. 

Le Monde (1975X11.12) rašo: 
"Sergei Kovalev pradėjo bado 
streiką". Le Quotidien de Paris 
(1975X11.12): "Balsas, šaukiąs 
Lietuvoje". L'Union (1975X11. 
13, Reims): "Laisvės S3SR — 
Ideologija \r Tikrenybė". L'E-
veil de la Haute Loire (1975. 
XTI.14): "Septyni metai stovyk
los ir trys metai trėmimo Kova-
levui". Le Petit Btai des Cotes 
du Nord (1975X1X20, Saint 
-Brieuc): Labai atvirai. L"Ec-
ehur (1975X11.13. Nantes): 

į "Nuo Nobelio premijos iki disi-
j dentų proceso". Presse Oesan 
| (1975Xn.l0. Nantes): ''SSSR 
Į — biologo disidento procesas". 
i L* Monde (19761.3): "Joks į-
statymas neleidžia bausti už 
nuomonių skirtumą — Tvirtina 
sovietų teisingumo pirmasis vi-

: ceministras". 

Daugumas laikraščių pažymi, 
! kad Kovalevas negali bausmės 
! apeliuoti. Taip pat pažymėjo, 
kad Nobelio taikos premijos ga
vėjas, Andrėj Sacharov, tuo me-

i tu. kai Oslo mieste jo žmonai 
buvo įteikiama premija, stovėjo 

[Vilniaus gatvėje prieš teismo 
rūmus, kur buvo teisiamas jo 
bičiulis ir vienmintis Sergei Ko-

Buenos Aires. — Teroristai 
nušovė penkis policir nkus ir 
sužeidė policijos pareigūną sau
gojusį kongreso nario Porto na
mus. Įvairūs užpuldinėjimai, 
šaudymai ir sprogdinimą; turį 
tendencijos didėti. 

Kiek turėsime 
apelsinų 

Washingtoiias. — 2emės ūkio 
departamento apskaičiavimu, 
šiais metais apelsinų derlius bus 
3 proc. mažesnis, sieks 23L8 
milijonus dėžių. 

Numato pavojų 
Hilo miestui 

Honolubi. — Geologai prana* 
sauja, kad iki 1978 liepos mėne
sio Mauna Loa ugniakalnis išsi
verš ir užpils dalį Hilo miesto 
Hawajuose, esančio už 30 mylių. 
Lava pasipils dabar esančiu nu
sausinimo kanalu, todėl reko
menduojama imtis atitinkamų 
priemonių ir kanalą nukreipti 
kita linkme. 

Paryžius. — Viceprezidentas 
Nelson Rockefelleris atvyko [ 
Paryžių ir dalyvaus Amerikos 
200 metų nepriklausomybės mi
nėjime Prancūzijoje. Prancūzų 
ruošiamos iškilmės keliose vie
tose tęsis tr is dienas. 

TripoSs. — Libija uždarė E-
gipto žinių agentūros įstaigą ir 
jos vedėjui liepė išsikraustyti. 
Egiptas atsiliepė, kad tą patį jie 
padarys ir Libijai. 

KALENDORIUS 
Kovo 23: Turini jus, Akvilė, 

Galgintas, Vismante, 
Kovo 24: Agapitas, Kotryna, 

Daumantas, Niką. 
Saulė teka 5:52, leidžias 6:05. 

ORAS 

Daugiausia saulėta ir šilčian, 
pasaulyje kovotojas už žmogaus teises. E., apie 65 laipsniai 

/ 
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SVEIKATĄ 
NESIRGTI IE STC3KTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
S I U A S { SVEIKATA, 1601 West Gurūeld Bhd., €Wcago, m. 60636 

• 

VIRŠKINIMO KANALAS IR MES 
Pažink pats save — pajėg
si sveikiau gyventi. 

• 

Gyvenimo tiesa 

Daugelį mūsų išnaudoja įvai
riausi .perėjūnai. Tik tu, lietuvi, 
neapsižiūrėk — bematant būsi 
apipešiotas, kaip anas viščiukas 
virtuvėje. Kar? žmonės, nepažįs
tamieji istorijos, yra tapę vaikais, 
taip nežinantieji savo kūno pa
grindinių ramsčių — lieka auko
mis savo tamsumo. 

JfUd virškinimo kanalas yra Įa-
hąi svarbus mūsų gyvavimui, ne
daugelis žino. Dar didesnis skai
čius mūsiškių visai nesirūpina bū 
^ sveikais. Jie pilą blogesnius da
lykus į skrandj, negu į savo au
tomobilio baką. Tik pagalvoki
me, kaip gali atlaikyti tavo virš
kinimo kanalas, blogiausiais da
lykais prikimštas: j jį mes kem
šame blogas nuotaikas, ryjame 
stambiausiais kąsniais riebiausius 
gabalus, "tauriaisiais" skysčiais 
atskiestus, dar aštresniais daly
kais "'pagardintus", ir norime, 
kad tas kanalas mus maitintų 
stipriausia sveikata. Tokio stebuk 
\& nebų.yOj nėra ir nebus gyve
nime. Q mes, kaip anos bedie
vybės davatkos, tikime nesamu 
dalyku. Tai užrištomis akimis 
per gyvenimą ėjimas. Blogai, kai 
naudingiausią kūno dalį — virš
kinimo kanalą žmogus ardo viso
kiausiais nuodais ir tariasi sau 
laimę kuriąs, sau nuotaiką skaid
rinąs save drąsesniu darąs. Ga
na mums tokio savęs apgaudinė
jimo ir per tai savęs be laiko 
kapuosna varymo. Tik šviesa ir 
tie?i mus gali išvesti sveikaton 
šioje srityje. Štai žiupsnis medi-
chjiškos tiesos virškinimo kana
lo reikalu. 

tuomi savo sveikatą stiprina. Kur 
tau, mes valgome iš ryto taip 
skubėdami, kad ryjame stovė
dami, dargi vieną koją audamie-
§i — visi skubame, lėkte lekia
me darban, kad galėtume ilgiau 
pamiegoti, daugiau lėbauti, gau
siau savą sveikatą įvairiopai nie
kinti... 

Kaip ant linijos fabrike me
džiagos, taip per rirškinimo ka
nalą slenka maistas, kol jis įvai
rių "darbininkų" esti surūšiuo
jamas, suskirstomas, sutirpdomas 
ir sučiulpiamas į kūną (kraują 
bei limfą kraujo ir limfos ta
kais). Tik nepasisavintina me
džiaga šalinama laukan. 

Bilijonai dolerių sveikatai 
— jos kaip nėra, taip nėra 

Michigano valstybiniam uni
versitete dirbąs profesorius Law-
rence Power tvirtina, kad šiame 
krašte kas metai išleidžiama svei
katos reikalams 121 bilijonas do
lerių, o čionykščio žmogaus svei
katos reikalai (jo amžiaus ilgu
mas, laimingumas) nė kiek ne-
sitaiso. Pagal profesorių, taip yra 
todėl, kad mes, gydytojai esame 
apsileidę apsaugoti žmones nuo 
chroniškų ligų, kurių pasėkoje 
žmonės susilaukia širdies atakų 
dar jauname amžiuje. Šita ap
sauga būtų labai sėkminga, jei 
gydytojai daugiau kreiptų dėme
sio j žmogaus mitybos pagerinim-
mą. Dabar dauguma šio krašto 

sulaukę. Veltui išleidžiamas 121 
bilijonas kasmet šiame krašte 
sveikatos reikalams, nes mūsų gy 
vertimas nė kiek nepailgėjo, ne
pagerėjo. Mes nekrentame nup 
staigių susirgimų kaip seniau, bet 
mus pakerta jaunose dienose chro 
niškos ligos: širdies kraujagyslių 
sklerozė (jos galutinė stadija — 
širdies ataka), paralyžius (stro-
kas), cukraligė ir plaučių išsi
plėtimas (emphysema), atsiran
dąs dėl rūkymo. 

Apsisaugojimo reikalas 

Kuo geriau mes imame supras
ti esmę minėtų chroniškų Bege
ri ovių, tuo geriau mums išryš
kėją nuo jų apsisaugojimo bijlą-
n urnas. Mes turime visi Uįsąmo-
ninti, kad apsauga nuo dabarti
nių, mus žudančių ligų, yra ge-
riausias nuo jų gydymasis. 5:^: į 
geriausias tos tiesos patvirtinimas. 
Daugiau,negu 700,000 amerikie
čių kasmet miršta nuo ši.iiis 
kraujagyslių ligos. Dabar vienas 
iš penkių pačiame savo amžiaus 
žydėjime, pačiame darbingume 
šio krašto gyventojas apturi Šir
dies kraujagyslių ligos reiškinius. 
Taip nutinka žmonėms, sulauku- į j j r O C k t O H * M c i S S . 
šiems 40-50 metų amžiaus. TreČ- j 
daliui lokių ligonių toji chroniš- KAmaERO i a s t m i u 
ka širdies kraujagyslių liga pasi- i ^ ^ •*«» 
reiškia vienu ir pirmuoju simp-
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Nuotr. M- Nagio 

• Redakcija airt>a kasdien 
&30 — 4:3C, šeštadieniais 
&30 — 12:00. 

• Adnuniatraci.a dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, sesu-
dtassis nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
ftesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi* 
mų turini neatsaką Skelbimu, kai
nos prisiunčiamos gavus pr&Syma 

i 
i 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

• Virškinimo kanalas 

Virškinimo kanalas nėra pa
prastas vamzdelis per kurį pras
lenka kiekviena medžiaga, mūsų 
per burną nuryta. Gėrį ir blogi 
tas kanalas yra priverstas per sa
ve praleisti. Tik žmogaus išmin
tis sugeba jį apsaugoti nuo ne
geistinu dalykų per ji slinkimo. 
Kaip Sueso kanalu nepraleidžia
mi nepageidaujami laivai, taip 
per mano, tamstos ir kiekvieno 
kito virškinimo kanalą turėtų 
būti praleidžiami tik mūsų išmin 
ties atrinktais dalykais. Tik tada 
mes pajėgsime bųti laimingi, svei 
ki ir stiprūs. Tvėrėjas mums su
teikė visas galimybes būti savo 
bimas kūrėjais. Stenkimės šia ga
limybe pasinaudoti, nuo visokių 
prietaru — kartais stebuklais va
dinamų — atsikratę. 

Virškinimo kanalas yra ištisa 
virtinė organų grupių, tarnau-
naujančių maistą paversti kūnui 
naudingais dalykais. Nė vienos 
laisvos vietos nėra pakelyje per 
visą virškinimo kanalo ilgį. Tas 
kanalas prasideda nuo burnos ir 
baigiasi išeinamąja anga. Nė vie
nos "privačios"' vietos tame ka
nale nėra. Viskas paskirta mais
to sunaudojimui. Burnos gleivi
nės paviršiuje yra tepalų — sei
lių atsiveriamosios angos. Seilės 
ne tik suvilgo, bet ir pradeda 
virškinti maistą — jos verčia 
krakmolą į cukrų. Kitaip krak
molas (duona, vaisiai, daržo
vės) nepasisavinti kūno, išeitų 
pro išeinamąją angą laukan. To
dėl seilių neieškokime vaistinė
se — jų nespiaudykime (kaip 
rūkoriai kad elgiasi), bet kram
tydami maistą su seilėmis suvil
nykime labai gerai kiekvieną kąs
ni Tik taip suvHgytą nurykime 
— ne kitaip. 

Negerkime skysčio, turėdami 
kąsnį bųmoje. Tą kąsnį vilgyki-
me savomis seilėmis. O nurijus 
kąsnį, užgerkime r tuščią bumą 
mums naudingo skysčio. Tai bus 
gamtiJkas elgesys. 0 kiek mūsiš
kių šitaip gamtiškai elgiasi ir 

tomu: širdies ataka. Ir kas blo
giausia, kad septyniems iš de
šimties tokių ligonių tas pirmas 
tos ligos ženklas pasireiškia toli 
esant nuo širdies atgaivinimo 
centrų. Taip ir miršta septyni iš | 
dešimties tokių ligonių be tinka
mos pagalbos. Ar ilgai mes to
liau taip save marinsime? Nuos
tabus yra žmogaus apsileidimas. 
Buvo laikai, kai chirurgai Pary
žiuje juokėsi iš pirmo anglų gy
dytojo, pasiūliusio plautis rankas 
prieš operaciją. Buvo laikai, kai 
mokyti juokėsi iš prancūzo gy
dytojo, pradėjusio vaikus skiepyti 
nuo raupų. Dabar mes taip pat 
neišmintingai elgiamės — mes 
nekreipiame dėmesio į apsaugą 
nuo mirtinos širdies kraujagys
lių ligos. 

Kovo i d. šv. Kazimiero liet. 
parap. mokykla, mokytojų Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų su 
dviem pasaul.etėm, vedama e-
nergingos ir gabios lietuvaitės 
ses. Dovydos (Ramanauskaitės) 

1 su mokiniais suruošė 3 valandų 
Įvairią, turir.lr.gą programą. 

Mokiniai, tėvai ir parapiečlai 

kalys. Parapijos choras, ved. J. 
Gaidelio, giedojo J. Gaidelio su
kurtas Mišias. Sol. Stasys lie
pas St. Maniuškos Maldą už 
Lietuvą ir Maldą į šv. Kazimie
rą. 

Gaila, kad parapijos organi
zuotasis jaunimas — ateitinin
kai, skautai ir L. Vyčiai su savo 
vėliavomis šį kartą pamaldose 
nedalyvavo. Nebuvo šaulių, ro-
movėnų, kurie kitados būriai* 
atlydėdavo vėliavas, prieš alte-

aiiiiitiiiiiiiHuniiiiiiiiimiiiiHiiiiHHuiiiiiiuiUiiiiiiiiiiiiiinuiiaiimmmuiiniimt; 
TeL PB 8-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
2858 West 83rd Street 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

Regtdiuokime mitybą 

Aktorius Alfas Brinką Lietuvio 
sodybos, Chicagoje paimonyje pri
mena nepriklausomybės laikus. 

, Nuotr. M. Nagio 

žmonių serga nuo per gausaus 
maisto. Taip, mes esame neda-
simaitinę nuo persivalgymo. Ken 
čiam nuo per riebaus, per saldaus 
ir per gausaus maisto. Tai nelai
mė žmogum netapusio žmogaus, 
kai jis turi pilnus šaldytuvus 
maisto ir juo ima šauktis sau 
širdies ataką. 

Plaučių uždegimą pakeitė 
širdies ataka 

Kas girdėjo, kad dabar žmogus 
mirtų nuo plaučių uždegimo, 
šiltinės ar difterito? Juk tos li
gos žudyte žudė mūsų vaikus ir 
suaugusius tėvynainius. Dabar 
plaučių uždegimas aplanko savo 
plaučius privėmusį girtuoklį ar 
paskutiniomis gyvenimo dieno
mis kurį nors senelį. Šiaip tos 
staigios ligos visuose pažangiuo
se kraštuose yra pranykusios, ar 
labai retai pasitaikančios. "Za-
palenijos" ir tyrai bei smauginy-
čios yra praeities blogybės šiame 
krašte. Bet kas iš to, jų vieton 
stojo mus marinti chroniškos ne
gerovės. Vieton pakulinės virvės 
užsismaugimui, mes dabar naudo 
j3me šilkinį raištį. Mes nemirš
tame nuo plaučių uždegimo, bet 
rudens lapais krentame nuo Šir
dies atakų pačioje savo amžiaus 
vasaroje, vos 40-50 metų amžiaus 

Kai kurie gydytojai įperša žmo 
nėms netiesą, būk gydymasis nuo 
širdies kraujagyslių ligos, kartu 
ir nuo širdies atakos, yra tech
nologija: gatvių kertėse širdies 
gaivinimo vietos (defibrillattors), 
greitai lekiančios greitosios pa
galbos mažinos, išmokimas bur
ną naudojant gaivinti ataka su-
sirgusįjį, širdies kraujagyslių pa
keitimo (by-pass) operacijos. Tai 
viena pusė pagalbos nuo širdies 
ligų sergantiems. 

Profesorius Power mano, kad 
daug sėkmingiau galima bus ko
voti su širdies atakomis tada, kai 
žmonės persiims tiesa, kad tinka
mas maistas yra jiems geriausias 
vaistas nuo daugelio negalių, o 
labiausiai nuo širdies atakų. Rei
kia kiekvienam iŠ mūsų keisti sa
vo persivalgymą į tinkamą, mi
tybą. 

Nesikvieskime širdies atakos 

Dabar nuolat girdime, kad tas 
ar kitas mirė staiga, nė žodelio 
netaręs, nuo Širdies ligos. Net gy
dytojai labai pamažu persiima tie 
sa, kad trunka ilgus metus, kol 
žmogus susilaukia krūtinėje 
skausmų (anginos) ir širdies ata
kos. Reikia žmogui metų metus 
gyventi pavojingoje zonoje — da 
bartinės visuomenės pakentime 
sveikatai žalingos veiklos. Juk 
mes dabar elgiamės, savo Širdį 
žudydami nuo jaunų dienų: mes 
pakeltą kraujospūdį reikiamai ne
tvarkome, rūkome, nesimankŠti-
name, kaip mūsų tėvai kad turė
jo mankštintis dėl duonos kąsnio. 
Blogiausia, kad mes valgome me
tų metais tokį maistą, kuris rie-
bina mūsų kraują iki dvigubo 
virš normos suriebėjimo. Mūsų 
kiaujo riebumas pakyla iki dvi
gubai didesnio suriebėjimti, paly
ginus su ne tiek daug maisto tu
rinčių žmonių kraujo riebumu. 

Nesistebėjime todėl, kad nuo 
1950 metų aštuonis kartus padi
dėjo išlaidos sveikatos reikalams.-
dabar jau Kasmet išleidžiąnias 
121 bilijonas,,0 amerikleclcš Su
augusiojo amžiaus vidurkis ne
pagerėjo, kad galima būtų apie j 

džiaugėsi drausmingais, gražiai | rių išstatydavo. Vėliavą teatne-
paruoštais, nuo vaikų darželio j šė tik LKMS-gos 15 kp. mote-
ligi 8 kl. mokiniais. Pusę pro-j rys, pasipuošusios tautiniais 
gramos kuri tęsėsi 3 valandas,! drabužiais. Klebonas orgamza-
mokiniai svečius žavėjo gies-icijas su vėliavomis kvietė pa
inėmis, eilėraščiais ir tautiniais I maldose dalyvauti. 

Po pamaldų klebonas, dėko
damas dalyviams, pastebėjo: 
"Mūsų jaunimas miega, o ko
munistai dirba universitetuose, 
mokyklose ir visur. Budėkite, 
kad nežūtume". 

Po pamaldų parap. mokyklos 
salėje buvo pusryčiai, kuriuos 
paruošė Moterų s-gos 15 kp. 
valdyba, talkinant L. Vyčiams. 

Sol. St. Liepas, akomp. Juliui 
Gaideliui, padainavo Kam šėrei 

šokiais. Kita pusė laiko buvo 
skirta JAV 200 metų gimtadie
niui. 

Scenoje pasirodė mokyklos u-
niformomis vilkj 186 jaunųjų 
veidai. Tai ses. Dovydos veda
mas ehsras. Sutartinai, gražiai 

į padainavo Ptuk§tužėH skrajū-
nėli lietuviškai ir 6 dainas an
gliškai. Klausytojai negailėjo 
plojimų. 

Na, ir staigmena — mok. E . 
Bailey su savo klasės mokiniais: žirgel;. M. Petrausko, ir Tų mer-
užtraukė vedėjai ses. Dovydai i gelių dainavimas, A. Kacanaus-
pagerbimo, padėkos dainą. Gėlės ko. Solistas klausytojų šiltai bu-
ir dainos žodžiai daug dirban- v o .priimtas. 
čiai ses. Dovydai užpelnyta do- Vyčių pirmininkė anglų kal-
vana, kuo ji labai džiaugėsi. ba supažindino su šv. Kaa-

Trumpomis kalbomis vysk. mieru. Eilėraštį paskaitė Tere-
J. F . Maguire, profesor. kun. j į ^ J ^ J ^ J T ? ^ 

DR. K. G, BALU KAS 
Atenčerua t» moterų ilgus 

GiDekotogtaS Chirurgija 
6449 So. Polanki Boad (Crawford 
Medlcal Boilding) TeL L C 5-6446 
Priima ligoniu* pagal «uaitanaia 
Jai neatsiliepia, skambinti 874-8004 

§L V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

M*i-qoette Medlcal Cente* 
9132 So. Kedzle A .e . 

VaL: plrmad., antrad. ir ketvlrtad 
t Iki 7:80 vaL vakaro. 

Sečtad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal «u8itarima 

Offlso tetef. VTA 6-2670 
Rezid. teL WAlbrook &-S048 

1 TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7Ut Street 
Vai. pirm. ketv. 1 Iki * popiet 

antrad., penkta. 1-5, tred. ir Se&t tli 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremF 

DR. EDMUND Ę. C1ARA 
0PTOMETRISTAS 

2109 West 51st Street 
TEL. GR t-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. tr 
fcetv. 1—4 ir 7—9: antrad. ii penk-
tad. 10—4, ieftt&d. 10-8 vai. 

Pr. Manelis, sesuo vyresnioji 
Annunciata ir kleb kun. P. ša-

į Vyčių 1 kp. įteikė 200 dol. sti
pendiją. Teresė Dilytė yra pa-

kalys užbaigė gražų šv .~Kaž i -1^3™^* P1*™ k l i r s o • t u d e n t *-
miero pagerbįmą. Laisvės Varpas oro bangomis 

Kovo 7 d. pirmasis Lietuvos k o v o 7 ± perdavė P. Viščinio 
paskelbtas šventuoju šv. Kaži- j paruoštą programą. Klausytojai 

I mieras iškilmingai paminėtas jo į išgirdo vyskupo A. Deksnio tu-
vardo bažnyčioje 10 vai. Mišias; riningą pamokslą, pernai Šioje 
atnašavo ir tos dienos minčiai j bažnyčioje pasakytą ir Varpo 
pamokslą pasakė kun. P. Ša- į vadovo įrašytą į juostas, ir Su

žiedėlio žodį, supažindinant su 
šventuoju. Perduota ir sol. Liū

tai kalbėti. Tai labai nežmoniŠ- do Stuko Šv. Kazimierui giesmė, 
kas faktas šio krašto žmonėms j E. Ribokienė 
įpratusiems apturėti gėrį už įdė
tas pastangas. Ir tai atsitinka 
darniausiai dėl to, kad šio kraš
to žmonės kenčia nuo menkos mi 
tybos dėl persivalgymo, persigėri-
mo ir persiriebinimo. 

IŠVADA. Sugrįžti į sveiką gy
venimą per savo asmenybės su
žmoginimą — tokį darbą nuo 
mažens pradedant, turime kiek
vienas stengtis. Suaugusiems kiek 
sunkiau seksis, už tai mes savo 
teisingu gyvenimu pradėkime tal
kinti savo vaikams. Tik tada me
diciniška pažanga bus mums 
naudą nešantis gėris. Tad kiek
vienas nuo Šiandien grrebkimės 
už svarbiausios veiklos — savo 
sveikatos apsaugos! 

PASISKAJTYKIM Medical Opi 
nion, Vo!. 5, N a 2, FeVruary 
1976. 

Ob. teL 7354477: Rez. 246-2838 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA DR CHIRURGl 

Specialybė — Nervų Sx 
EknoetB^s Ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUBUDINO 
«44» So. Piilaskl Road 

V&l&ndoe pagal susitarimą 

Rezid. teL — OI &-687S 

DR, W. M. EISIN-EISMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6182 So. Kedzie *ve„ WA 5-2fiTO 
Valajidf>s p»Kal ra$>itarima. Jei oe-

atsiliepte, skaaabinU: MI 2-0001. 

TeL — BE 8-5898 

M . A. B, 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
Sm West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso Ir Imto Oiy»|rie 2-415* 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 
1443 So. 50th Av&. Cloero 

Kaadlen 1-1 vaL ir C-8 yaL 
lAatyrus tr^žiadienlna 

SeMadieniaia 12 ir 4 v&L 
TeL BEBSOSB 6-1811 

DR. WALTER J. KIRST U K 
(lietuvis gydytojas) 

S925 West SBth Street 
VaL plrmad., antrad.. ketvlrtad. k 
peoktad. nuo 12-4 vaL popiet ir 6-1 
vaL vale Žoėtad. 12-2 vai. popl«t e 
tre£ladieniala uždaryta, 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 
KŪOIKIT IR VAIKC UOOĖ 

s P E O i A u s r e 
SCEDICAIi BLTLDDVG 

71M Soatta Weaten ATCOBS 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 
Iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL R E 7-11«S; readd. 2SS-291S 
Ofiso H E 4-1818. Rez. P B S-MS1 

DR. 1 MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHmUROAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7Lst Street 

(71-oa Ir Campbell AT«U, t.ampeey 
VaL: pirmad.. antrad., ketvtrt. i 
penkt. 8 iki 7 y. p.p. Tik ausltaroa. 

TeL T7S C503 

DR. VIDAS J. NEMICKAS 
filRDIES IR VIDAUS LH3G6 

2454 West 71*t Street 
Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T U D I O 
Vtof F7TA KAROSATT* 

7051 So. Wasbtenaw. tel. 778-S7M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptua. 
Didelis akinių r&mų pastrtnktaoaa. 

Vai.: pirm., antr, penkt. 10-640. 
Ketv. 1-8 r. v. SeSt 10-4 y. p. 

1 .-ečiadienlals uždaryta. 

Telet. — 282-4421 
DR. ROMAS PETKOS 

JUCIU LJ30& — CHIR1IROUA 
(MBS* 

111 NO. WABA8H AYB, 
UOO KO. CENTRAL AVB. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLE6KAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

J818 W. 71»t St. — TeL 781-1141 
Tikrina akta. Pritaiko akinius Ir 

••conttact lenses** 
VaL pajcal ra.<$ttariaia. ridaryta 

• Chicagos OHare aerodro
me judėjimas yra didžaumasi 
visoj Amerikoj. 
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Ofiso t e l e t PR 8-2230 

DR. 1ANIRA JAKŠEYIČIUS 
i O K 8 A 

V A I K Ų L I G O S 
2636 Wes* 6Srd Street 

Plrmad. antrad.. ketvirtad., ir penkt 
nuo 12 Iki 1 vai. Ir nuo 5 Iki 8 vai 
vmk.. Mtad. nuo 1 iki 4 vaL 

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

DR. A. JENKIHS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

S844 West 63rd Street 
Viiacdos paga. B'..aitar;nią 

W!HDERS MEDICAL ARTS, 
3 2 1 3 W. 63rd Street 

Tel. WA 5 - 4787 
PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

Mes patelefonuosim jūsų gydytojui 
uitiuitciiitiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiinu1 

KXXJOOOOO<X>00<X><X>00(>000<>000<X><X>0<>0<X>00<>000^ 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STEETT TEL. — C \ 5-7252 
RADIJO LR STERKO APARATŲ PARDAVDlAS IR TAISYMAS 

nmT t̂.tjft PASIRINKIMAS rVAIRLAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

X>000«00000<X>000<>00^00<>P<>00<>00<>00«00<^»000000»0»0^00» 

DR. K. A. V. JUČAS 
•SS-4441 — LO 1-4608 
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StiprySe taikoje — 

TAIKOS UŽTIKRINIMAS 

tedros, skaitydami "Lietuvos 
K a t Bažnyčios Kroniką", parašy
tą krauju ir ašaromis. Gatvėje pa
statytas didelis kryžius kreipė 
praeivių dėmesį į tautos kančias 
komunistinėje vergijoje ir laisvės 
troškimus pasaulyje. Kiek praei
viai domėjosi šia neįprasta de
monstracija, tiek įtakos darė lie
tuvių studentų užmojis. Vieni jų 
gal praėjo nieko nematydami ir 
negirdėdami, kiti sustoję teiravo
si, kas čia vyksta. 

Aišku, kiekvienas nuėjo savo 
keliu su skirtingais jausmais — 
su pritarimu, indiferentišku ne-
sidomėjimu ar net pasipriešini
mu. Tačiau šis studentų užmojis, 
nors vienkartinis ir neįprastas, 
parodė lietuvių jaunimo domesį 
savo tolimų brolių kančiomis ir 
persekiojimais, parodė ir norą at
kreipti amerikiečių dėmesį į dau
geliui tautų komunizmo atneštą 
vergiją, kuri politinių ir visuo
meninių institiucijų neretai jau 
skandinama užmarštyje. 

Įvykis atkreipia mūsų akis ir 
i amerikiečių susirūpinimą ko
munistinių kraštų, ypač Sovietų 
Rusijos atžvilgiu. Štai, "Chicago 
Tribūne" (kovo 21 d.) redakci
niu straipsniu atvirai pasisako a-
pie Amerikos politikos silpnumą 
prieš komunistinę veržia. Čia ra-

Lietuviai studentai pereitą sa- komunistinių kraštų atstovai m ė -
vaitgalį 40 valandų dieną ir gino nuteikti, kad tas klausimas 
naktį budėjo prie Chicagos ka- iš viso nebūtų svarstomas arba 

būtų svarstomas tik "Helsinkio 
teatro" dvasioje, kuria mėg ina 
gyventi Vakarai ir kurią išnau
doja komunistiniai Rytai". 

Tas pats kun. Rossel ir p r i 
mena, kad Maskvos patr iarchas 
yra suniekinęs Vakarams t ie
są atskleidusi A Solženicyną i r 
išteisinęs Sov. Rusijos ateistus 
persekiotojus. Jis net nepasmerkė 
komunistų palaikomų įvairiuose 
kraštuose teroristų, neva kovo
jančių "už žmogaus laisvę". 
Svarstydamas politinės stiprybės 
laisvose valstybėse ir moral inės 
atsakomybės visose religinėse 

Vokietijos kanclerio rinkimams artėjant 
Bundestago rinkimu propaganda lėta 

Rinkiminė propaganda į šių 
metų naująjį V. Vokietijos parla
mentą — Bundes tagą yra p ra 
sidėjusi. Sprendžiant iŠ jos lėtu
mo, negyvumo IT miglotumo, a t 
rodo, kad visos trys partijos — 
socialdemokratai ( S D P ) , krikš
čionių demokratų unija ( C D U ) 
ir laisvieji demokratai (FD) — 
yra įsitikinusios, jog dabartinės 
V. Vokietijos ekonominės ir poli
tinės krypties nere ikk keisti. 

Dabar t inė koalicinė vyriausy
bė jaučiasi stovinti a n t tvirto pa
grindo ir nenor i jo prarasti. Jei 
metų bėgyje per rajoninius r in
kimus vienas kitas partijos atsto
vas ir nubyra, tai ne taip svarb 

A J. STANKUS 

grupėse klausimą, jis pr imena t i - į nes koaliciniai talkininkai — lais 
kintiesiems Solženicyno W a -
shingtone reikšmingą pareiški
mą: "Komunistiniai vadai ver t i 
na tik stiprumą ir niekina bei iš
juokia tuos, kurie visuomet j iems 
nusileidžia". Žmogiškoji i r 
krikščioniškoji atsakomybė tu r i 
rodyti tvirtumą ir aiškų žodį 
prieš persekiotojus. 

"Helsinkio teatre suvaidintą 
komediją", kaip rašo šveicarų 
"Die Tat", amerikiečiai pakar
toja detentės vardu, vokiečiai va
dinamu įtampos atleidimu, be t 
iš tikrųjų yra tik apgaulė, už ku
rią tautos ir net krikščionių gru
pės jau dabar moka kraujo ka i 

šoma: "oficialiai aiškinama, kad n ą " . Tai viešoji politika. Tač iau 
mes Maskvai davėme ženklą, jog y r a žmonių, rašo toliau minėtas 
daugiau netoleruosime Angolos laikraštis, kurie tiki į žmogų, 
įvykio". Bet tai nepagelbėjo nei žmogaus asmens vertę, kraujo 
Angolai, nei Amerikos politikai aukos brangumą ir savo nenuga-
Reikėjo, rašoma vedamajame, 
"karštąja telefono linija pašauk
ti Leonidą Brežnevą arba amba
sada turėjo įteikti aiškią notą už
sienių reikalų ministerijai". 

Kai valstybės sekretorius už
tikrina kongreso komisiją, kad 
Kremlius yra įspėtas, kad dau
giau tokios avantiūros nebus, 
tai Kremlius net dėmesio nekrei
pia ir toliau "kelia pragarą Afri
koj". Ir laikraštis padaro išvadą, 
kad prieš rusus turi sutartinai ir 
stipriai klabėti ne tik vyriausybė, 
bet ir kongresas bei visa tauta. 
Tik tuo atveju komunistams bus 
tikras ženklas, kad Amerika toli 

limų troškimų išsipildymą. La i 
mi ne tie, kurie dėl laikinos ra
mybės atsižadą milijonų paverg
tųjų, bet tie, kurie niekad nebijo 
net gyvybės aukos už savo tau tas , 
laisvę ir žmoniją. Amerika jau 
rodo kai kurių savo kandidatų į 
valdžios postus lūpomis tau tos 
valią nepasiduoti, Europa at
bunda kovoje prieš infiltruotų a-
gentų veiklą ir spriasi jų kėslams. 

Šveicarų "Die T a t " , ci tuoda
mas Amerikos prezidento G. For
do pareiškimą, kad jau atsižada
ma "detentės" vardo, daro išva
dą, kad Amerika jau pradeda su-

mesnės veržlos tikrai netoleruos. P™sti, jog ankstyvesnis to paties 
» Fordo pareiškimas apie " ta iką 

Dar anksčiau apie stiprybės stiprybėje" y r a vadovaujant i idė 
įrodymus taikoje rašė šveicarai J*, kunos ji tun siekti. Amerika 
ir vokiečiai, kurie arčiau jaučia J a u r o d o k e l i ž* P r i e š komunizmą, 
komunizmo ardomąją veiklą k » n * informacijų šaltiniai —j 
Kalbėdamas apie Bažnyčių Eku
meninę tarybą, šveicarų protes
tantų kunigas Huster pareiškė, 
kad išsirinkimas pirminin
ku rusų ortodoksų atstovo yra su-

laikraščiai, televizija ir radijas — 
pradeda atviriau kalbėti prieš 
komunistų siekimus Afrikoje, A-
zijoje ar Vidurinių Rytų proble
mose. Ir dar pabrėžia, kad A m e -

griovimas ilgų metų ekumeninių rikcJe yra daugiau kaip 20 m i l i 
pastangų ir pasiektų vienybės jonų amerikiečių, kilusių iš tų 
vaisių. Juk rusų atstovai, kurie į * " 

vieji demokratai , priešingai, sa 
vo atstovų skaičių didina. Krikš
čionių demokratų unija jaučia, 
kad ji tautoje turi daug simpati
jų, bet kažkaip neranda tinkamų 
propagandinių ginklų pradėti 
puolimą. 

Socialdemokratai 
Socialdemokratai dabartinia

me Bundestage turi 202 atstovus, 
taigi yra mažumos partija, nes 
krikšč. demokratai tur i 245 ats
tovus. Bet S D P ir F D sudaryda
mi koalicinę vyriausybę, turi 
gerą va ldymo rekordą ir tol iau 
tvirtai laikytis. Praeities žaizdos 
— infliacija, recesija — jau be
veik užgydytos. Nors praeiti me
tai visai V. Europai buvo blogi, 
V. Vokietijos prekybinis balan
sas suvestas su 372 bilijonų mar 
kių pelnu. Tokiu pozityviu ba
lansu negali pasigirti nė viena ki
ta valstybė. Žvelgiant į 1976 m e 
tus, V. Vokietijos fabrikai turi 7 
procentais užsakymų eksportui 
daugiau, negu turėjo šituo laiku 
pereitais metais . Bendrai, kraš
to gamyba šiais metais pakilsian 
ti 5 procentais. Ta i yra oficialūs 
valdžios įstaigų daviniai. Priva
čių šaltinių žinios kalba visai ką 
kitą. 

V. Vokietijoje nūdien dar yra 
1.2 milijonai bedarbių. Vyriausy
bė prašo, kad fabrikų vadovybės, 
pasitarusios su darbo unijomis, 
sumažintų pilnai dirbančiose į-
monėse antlaikių valandas, kad 
galėtų įsprausti į tą įmonę vieną 
kitą bedarbį. Be to, vyriausybė 
paskyrė 100 bilijonų 
šalpos ką tik baigusiems 
las, kurie ligi šiol vii 
darbo. Tai reiškia, kad 
tijos p ramonė dar ne ve 
tempu, nors giriamasi, 
porto užsakymų esa ?ak: 

I r dar š tai kas: V. Vokietijoje! 
ir visoje V . Europoje jau ne pa
šnabždomis, bet garsia: kalba

ma, kad 1977-80 kils antra ban
ga infliacijos, kuri bus daug aš-
trenė. 

Krikščionys demokratai 
Taip esant, V. Vokietijos opo

zicinė krikščionių demokratų u-
nija, vadovaujama Helmu: Kohl, 
visai nesiskubina į rinkiminį sū
kurį. Jie pasitenkina koalicinės 
vyriausybės kritika, kad per daug 
išleidžianti pinigų vidaus nebū
tiniems reikalams, kad duodanti 
per didelę laisvę kairiųjų gaujoms 
ir kad perdaug pataikaujanti dar
bininkų unijoms. Kai kurie CDU 
partijos vadai labiau linkę pa
laukti opozicijoje dar vieną ter
miną, negu patekti vyriausybėn, 
laimėjus laimingu atveju rinki
mus, kada jiems patiems neaišku, 
kokių priemonių griebtis duoti 
tautai žymiai apčiuopiamus eko
nominės ir politinės pažangos 
vaisius. 

Anksčiau buvo minėta, kad 
C D U turi vokiečių tautoje daug 
simpatijų. Klausimas, ar jie tas' atstovais Bundestage reikėtų pa-
simpatijas išnaudos savo laimė- Į vadinti liberalais. Savo ideologija 
jimui? Kancleris Schmidt buvo ] jie nesiderina nei su SDP, nei su 

Drėgnas vasario vidurio antra
dienio vakaras. Kultūrinio centro 
salėje, regis, šalčiau nei gatvėje. 
Vidury savaitės ji nešildoma, o 
čia dar, kažkokius įrengimus ge
rindami, vyrai atidarė vienas šo
nines duris. Drėgmė smelkiasi iki 
kaulų. Skersvėjis tuščiais parketo 
plotais pasiekia visus kampelius. 

Salės vidury', tarp dviejų kreip-

ir legalizuoti naują privilegijuo
tą klasę — darbo unijų klasę, ku
riai, kaip visose valstybėse maty
ti, tautos reikalai mažai terūpi. 

C D U nesipriešina, kad darbo 
unijos turėtų savo atstovus fabri
kų vadovybėje, bet tik atstovus, o 
ne direktorius. 

Kai kurie stebėtojai mano, kad 
C D U partija, laimėjusi rinkimus, 
gali V. Vokietiją įtraukti į izolia
ciją, ir antra, kad tai yra stipriai 
suskilusi partija. Krikščionys de
mokratai yra labai stiprūs ir pui
kiai organizuoti Bavarijoje. Bet 
čia jie turi savo nenugalimą va-, 
dą Strauss. Abiejų partijų tikslai | laidinukių ir sijonėlių spalvom 
yra tie patys, bet H. Strauss sie
kia daug aiškesnės partijos lini
jos, ypač kovoje prieš komuniz
mą. Strauss nėra Kohl priešas, 
bet aiškiai jo ir neremia. Tai yra 
paslaptingas asmuo, kuris kol kas 
stovi šešėlyje, nerodydamas savo 
tikrojo veido. Kai kurie CDU vei
kėjai jo pasirodymo net bijo. 

Laisvieji demokratai 
Šitą V. Vokietijos partiją su 49 

NIEKAI ŠALTIS IR MONOTONIJA, 
KAD ŠOKIU ŠVENTĖJ TRIUMFUOTUME 

Reportažas iš jaunių repeticijos Detroite 
ALFO.YSAS NAKAS 

laipsnį. Kai susižiedavo su ameri
kiečiu berneliu, ir tą tautinių mū
sų šokių pamokė. Jos vestuvėse 
šoko visa Šilainė, o porą šokių 
su visais šoko ir jaunikis. Dabar 
Asta su vyru gyvena Grand Ra-
pids mieste — už 200 mylių. Kiek
vieną savaitę dvi dienas ji skiria 
ir skirs Šilaine:, iki Penktoji Tau
tinu šokių šventė praeis. Bet ko-

šinio stulpų, į ratą renkasi jau-1 kiu oru antradienio ryte ji va-
nuoliai. Šešiolika jų. Aštuonios i žiuoja į Detroitą. Vakare, va, 
poros. Mergytės palaidais, daugu- j kultūriniame centre su švilpuku 
ma ilgais plaukais, marguoja pa- \ šokančių žingsnius derina. Kitą 

Vyrukai beveik visi su blue jeans,: 
tik iki juosmens ryškiose rainose į 
ir lygiose marškinių - megstinių 
spalvose skęsta. Dauguma mergy- • 
čių baleto bateliais, o vyrukai — j 
sportiniais. Jie visokio ūgio. Jie 
blondinai ir brunetai. Jų amžiaus 
vidurkis — 15-17 metų. Jie rate-; 
lyje ne visi. Aštuonios poros šo- j 
ka, o dar kelios laukia ženklo, 
iki bus pakviestos šokančius pa
keisti. 

I rato vidurį ateina Asta Ba-
nionytė-Conner. Lieknutė, it 

paruošęs įstatymo projektą, kad 
visuose V. Vokietijos fabrikuose 
vadovybėje būtų pusė darbdavių 
atstovų, o kita pusė darbininkų. 
Antra, 10 procentų įmonės pelno 
turėjo būti išdalinami darbinin
kams akcijomis, kurias po kiek 
laiko jie gali atsiimti arba išsi
keisti į pinigus. Šitam įstatymo 
projektai C D U pasipriešino taip 
stipriai, ypač parodžius nepasi
tenkinimo tuo įstatymu ir kanc
lerio talkininkams FD, kad įsta
tymo projektas buvo išimtas iš 
Bundestago programos. CDU į-
tikinančiai įrodė tautai, kad 
SDP nori V. Vokietijoje įsteigti 

i , n i T ~ . , . . , . . , . smilga, blondine, ilgom tamsiai 
CDU. Dėlto 1 rinkimus eina kaip Į . , , , , . . ., 
individuali partija ir, kaip jų va
das Hans Dietrich Genscher pa
tvirtino, jie kovos su abiem di-
džiosiom partijom. 

Laisvųjų demokratų partija ga
lima palyginti su didele laikro
džio švytuokle. Ji eina nuo 
šinės, iki kairės, bet gali sustoti ir. , . , 
pačiame centre. Kurion pusėn j d u o d a m a , iki gavo 
rinkimų balsai bepakryptų, ne: "^———^—^^— 
viena, nei kita didžioji partija ne

pilkom kelnėm ir mėlynu megs-
į tuku apsirengusi. Ant kaklo jos 
galybės ženklas — švilpukas, 
švilpuką ji dažnai naudoja. As
ta —Šilainės augintinė nuo vai
kystės. Ji čia šoko, Detroite mo-

jT i kyklas lankydama. Šoko bene 
penkerius metus Ann Arbore stu-

magistro 

rytą važiuoja namo, pas vyrą. 
Šalia šokėjų ratelio, ant šaltos 

metalinės kėdės, sėdi Vidas. Ant 
jo kelių — akordeonas. Jis, kai 
nustoja grojęs, smarkiai kosti. Sa
ko, jis turi karščio ir baisu, kad 
smarkiau nesusirgtų. Asta moko 
Vėdarą. Vėdarui visas pusvalan
dis, gal kiek daugiau. Vėdaro pil
nos ausys, pilna drėgna, šalta sa
lė. Ratelis apskritas. Jaunuoliai 
stengiasi. Bet Astai vis blogai. 
Švilpukas stabdo Vidą ir ratelį. 
Čia ji prieis prie Ramonos, prie 
Vidos, Ramunės. Patemps už ran
kovės Gintą. Arvydui į ausį pa
šnabždės. Papūs savo sugrubusias 
rankas ir vėl pamos Vidui gro-

! ti. Figūros gražios ir įvairios. Bet 
i muzika, muzika! Baisi monoto-
į nija! Iš kur aš ją taip gerai atsi
menu? Ar tik ne Svirkų Untaniu-

'• kas Rudžiuose ją grodavo kaip 
! polką? Iš tikrųjų! Kai geresnio 
j muzikanto nebūdavo, jis po va-
; landą plėšydavosi, prakaitu per-

! dabar eina pasitarimai tarp i mirkęs, už save didesnę armoni-
^ D U ir FDP vadų tuo klausimu, j ką apglėbęs. Tai būdavo Unta-

ekumeninės tarybos kongresą at
vyko užmegsti ryšių su kitomis 
krikščionių bendruomenėmis, 
atstovavo ne savo tikintiesiems, 
o savo ateistinei valstybei Rusi
jos vyriausybė ir vienintelė vai

tautų, kurios šiandien yra ko
munist inėj priespaudoj ir negal i 
pasinaudoti VVilsono po pirmojo 
karo pasiūlytu tautų apsisprendi
mo dėsniu. Tai viltys, kurios 
stiprina Europos vakarines vals
tybes išlaikyti laisvę ir paverg-

išsilaisvinti džią turinti komunistų partija tuosius išsilaisvinti is vergijos, 
persekioja visas religijas, visų re- Nors tos viltys šiuo metu suvy-
ligijų atstovus ir sudaro privilegi- niotos "nešvariuose Helsinkio 
juotą ateistų klasę, aklai klausan- vystykluose", bet juk visiems ži-
čią partijos vadų. noma, kad rusai dar jokių susi-

Bazelio protestantų atstovas tarimų nėra išlaikę, taigi negali 
kun. Rossel pareiškė, kad tokie tikėtis ir Vakarų nuolat inių nuo-

kuriuose iš darbot- laidų. 
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mokyk-
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r. Vakle-

<?.L eks-
ikain?:. 

gaus absoliučios daugumos. Rei- , 
kės koalicinės vyriausybės. FDP i o e t oficialiai FDP nėra dar įsipa-1 niuko polka. Nepabaigiama, kol 
vadai yra pasiryžę jungtis į tą ko- į re4?oJusi susirišti su viena ar kita! paskutinės šokėjų poros iškrisda-
alicinę vyriausybę, kuri duos partija. Jų ambicijos gana dide-Į vo iš koto... O dabar —Vėdaras, 
jiems daugiau vietų kabinete. Jau *•* Ie i S D P žymiai pralaimėtų irt Juo kankinasi šie jaunuoliai, kad 

I vėl FDP vadus paprašytų padėt-; tik tobuliau rugsėjo penktąją iš-
sudaryti koalicinę vyriausybę, tai eitų. 
kai kas spėja, kad Genscher %i 
iįs pareikalauti kanclerio vietos. 

Tautos numonė 

reje). krkšr .o ' .^ demokratu pa 
mut SchnndV dabartinis kancleris 

Tąkart] Vokietijoje: Helmut Kohl (kai-
rti oa stsfa •ras ir socialdemokratas Hel-

Dar per anksti užčiuopti tautos 
nuomonės pulsą.Pirmieji viešo-i 
;ios nuomonės rezultatai rodo,! 
<ad vokiečių tauta šiais sunkiai-j 
iiais laikais nenorėtų rizikuoti 
naujais partijų bandymais, bet 
kartu ir bijo, kad vienos partijos 1 
igas viešpatavimas veda prie 
kraštutinumų. Tiesa, koalicinėje 
vyriausybėje tų kraštutinumų 
lengviau išvengti, bet dažnas 
valdžios keitimas išmuša vyriau
sybę iš pastovaus kelio. 

Taip didieji visuotinių rinkimų 
aktoriai vis dar nepasirodo. Laiko i 
dar yra pakankamai. 

Repeticija prasidėjo tuoj po 
j septintos ir truks dvi valandas. 
; Be penkiolikos aštuntą Vėdarą 
\ pakeitė Prienų Suktutė. Čia mu-
: zikoj daugiau tonų. Jau Svirkos 
; Untaniukas nebeišgrotų... Pasikei-
: tė kelios poros. Vienos nuėjo il-
1 sėtis, kitos stojo į ratą. Suktutė 
įvairesnė, bet ir švilpuko garsai 

i dažnesni. Čia Asta vėl ir vėl ta
riasi su Galina Gobiene. Taip, 
Galina dalyvauja kiekvienoje re
peticijoje Švilpuko Penktosis T. 
š. šventės meno direktorė nebe-
vartoja, kai Astos švilpukas pa
kankamai skardus. Bet balselį ki
tose repeticijose girdėjau taip pa
leistą, kad kultūrinio centro sie-

iNukelta į 5 pusi.) 

TIRONŲ NAGUOSE 
Pažvelgęs į 
— Ačiū tau 

H imą. Matau. 

5 3 P r i s i m i n i m a i 

Vėl grįžtame prie mūsų stu
dentų demonstracijos, kuri tik 
primena, kad Amerikos žmonės 
yra atsakingi už laisvę ir vergiją, 
kad jie turi rūpintis ne tik inte
reso požiūriu, bet ir su moral ine 
atsakomybe jungti žmones vie
ningai ginti laisvę prieš tironą. 

P . S. 

pasitarimai 
varkės išimami tikinčiųjų 
persekiojimo klausimai, sunaiki
no prasmingumą tos organizaci
jos, kuri tiek metų kovojo 
prieš bet kokius persekiojimus ir 
norėjo įgyvendinti pagarbos dva
sią skirtingomis pažiūroms į re
ligines praktikas. "Užuot pa
smerkę tikėjimo persekiojimus, 

Spamfoje ir gyvenime 

SUSISIEKIMO NELAIMĖS LATVIJOJE 
"Padom ju jaunatneje" E. Ziedinš j vimo. Palyginus susisiekimo nelai-

apžvelgia susisiekimo nelaimes mes Latvijoje su susisiekimo nelai-
Latvijos teritorijoje per 1975 me-.mėmis labiau motorizuotame kraš
tus. Rašte paminėti skaičiai rodo, «. «»!,««•« — - • *•• 
kad per tuos metus jvyko 4770 3U: i ̂  ~ V a ^ j ų Vok.etijoje. tenka 
sisiekimo nelaimių ir Žuvo f}69 žmo- l***8**^ kad i,Latwjoje žuvusiųjų 
nės, o tapo sužalota 4358. 46% , skaičius proporcionaliai y r a daug 

it) 

M. K L Y N A I T I S 
— K a i p supras t i ? Visą naktį melavai ? 
— T a i p , šios nakties mano parodymuose -.era nė 

vieno žodžio teisybės. Tik melas, melas ir dar kar ta 
melas . 

Paskut in ius žodžius ištariu ki^k pake!*' 
J i s tik p a t r a u k i a pečiais, bet nieko neatsako. 

Apie sept intą valandą uždeda man ar." 
grandines ir vėl tempia mane į kalėjimą. Vos 
Visas k ū n a s skauda, r<?t galva ši karta -
Bijau, k a d gatvėje nesugriūčiau. Bet Tietzas 
džio nesako, neragina skubėti. Slenkame iš lėto šalu
t inėmis gatvėmis . Žinau, kodėl šalutinėmis —nenori 
i r jis parodyt i didvyriško gestapo r a k t a s da-'~>o. nes 
m a n o išvaizda kiekvienam pasakys, iš kur a š parei-

abudu esa 
eis viskas ir, jei 
dar pasimatysim* 
viską tada pasik^ 

broti, už manęs supratimą ir užjau-
to esi lietuvis, taigi esame broliai, 
iančios tautos vaikai. Tikėkime, pra-
Divas bus mums gailestingas, mes 
. Gal tada nieko nereikės bijoti, apie 
Ibėsime. O dabar dar kar tą tau ačiū 

tonu 

ranku 
aeinu. 

--d gęsta 
nė zo

nų ir ka ip jsiut lakt draskė mane. 

už manęs supratimą. 
Prieina prie mares, patapšnoja per petį i r sako: 
— Nenusimink, būk kantrus. 2inok, kad dabar 

daug lietuvių ir šiame krašte kenčia. Bet praeis viskas. 
O dabar atsigulk 

Jis iše:na. Galvoju, ir čia yra žmonių, kurie su
pranta mane. žino, kad nekaltai esu tironų kankina
mas. 

Klūrau prie lovos ir meldžiuosi: 
— Viešpatie, padėk man šiose sunkiose bandymo 

vateadMfei Suteik man jėgų ištverti iki galo. Viešpatie, 
gMMl ir mano šeimą šiuo metu. Būk su ja, nepalik 
o? vienos, bet lydėk ir globok savo meilės, malones 

i ir gailetingumo ranka. Viešpatie, globok ir mano bro-
! lius, šiuo metu kenčiančius kaip ir aš. Mūsų visų vil-

Įe iname į kalėjimo rašt inę. Ten sėdinti raštinės tys, Viešpatie, tik tavyje. Tik tu mus ir mūsų ken-

įeiaimių. [vykę dėl per greito važia-1 didesni*, 

t a r n a u t o j a baimingai pažiūri į mane ir ' 1 ° : :-»*aukia 
prižiūrėtoją. Šį ka r t ą k i tas — K l a i p ė • ? kr-.-V) lie
tuvis. S impat i škas žmogus, vidutinio amžiau?. ?ai tru
putį senesnis už mane. 

Įveda į mano vienutę ir prakalba lietuviškai, klai— 
pėdiet iška t a r m e : 

— N a tik sakyk, ką padarei, kad jie tave taip 
skaudžiai sumušė? 

A t s a k a u : 
— Niekam nieko nepadariau. Du biaurūs žmonės 

skundžia mane ir meluoja. 
Jis , l inguodamas ga lvą sako : 
— J a u , neduok Dieve, šiais laikais priešą turė

t i , esi t a d * žmogus prapuolęs. 

čiančia tėvynę p*" šias prarajas išvesi. Dar kar tą 
prašau Tave, nepalik manęs mano šeimos ir kenčian-
'ių mano br<Viių ir sesių šiose audringose gyvenimo 
iienose. Nepalik mūsų vienų šiuose audrų sūkuriuose. 

Klupau prie lovos. Kažkas pajudino durų lange
lio dangtelį (vilkelį). Tikrina ir stebi mane. Gal tas 
pats malonus prižiūrėtojas, lietuvninkas, su kuriuo ne
seniai taip nuoširdžiai pasikalbėjau. 

Atsigulu. Už valandėlės įneša pusryčius. Keliu 
ir bandau valgyti. Duonos negaliu kramtyti, skau
da žandikaulius, burną. Ją padedu į spintelę. Geriu 
tik sriubą. Jau keturių dienų duonos riekutės spinte
lėje, negaliu sukramtyti, net sriuboj mirkinimas nepa-

| deda. Tikiu, kad liausis kada nors šėtonai mane dau- { 

žę, išgis žandikauliai, galėsiu vėl kramtyt i , tada gar-
dii<įi ją suvalgysiu, žinau, kad j i dabar man labai 
gardi. 

Vėl atsigulu, bet užmigti negaliu. Skauda visą 
kūną. Vaitausi . Pagaliau atsikeliu. Palengva susitvar
kau savo kambarį ir sėdžiu. Net darbo šiandien man 
neįneša (apie darbus kalėjime vėliau užsiminsiu). Grei
čiausia t a s nuoširdusis prižiūrėtojas taip patvarkė, 
nes jis šiuo metu budi šiame kalėjimo aukšte. 

Sėdžiu ir ilgai ilgai galvoju. 
Jei kada nors anksčiau kas nors man būtų sa

kęs, kad ir aš galiu į kalėjimą patekti, tą žmogų bū
čių nesveiku palaikęs. Už ką? Kodėl? Nieko neskriau
džiu, niekam blogo nedarau, nevagiu, neplėšikauju. Už 
ką aš eisiu į kalėjimą? š ta i kiek daug tiesos ir gilios 
išminties aname pasakyme: lazdos, terbos ir tumios 
neišsižadėk. 

Leidžiu per smegenis visą šių dienų odisėją. Ieš
kau jos užuomazgos. Vėl prisimenu aną svečią B. ku
ris pernai vasarą (1942 m. birželio mėnesio pabaigoje 
ar liepos mėnesio pradžioje), užėjęs pas mane, gyrėsi, 
kad čia, Palangoje, suorganizavęs "būrelį", net t raukė 
iš kišenės kažkokį sąrašą, bet pamatęs, kad aš nepri
tariu, nesidomiu jo darbu, jo organizavimo sistema, 
įsikišo šį popieriaus lapą atgal į kišenę. Kad jis į šį 
savo vadinamą "būrelį" galėjo į traukti Pakutinską, 
Rymeikį. man nekyla abejonių. J u k jis apie Pakutins
ką manęs klausė nuomonės, teiravosi, bet, tur būt, 
nekreipė dėmesio. Jis jau anksčiau žinojo mano nuo
monę ir apie Rymeikį. Su pastaruoju jis irgi palaikė 
glaudžius ryšius. Bet kaip į tą grupę galėjo į traukti 
Baltrimą, Zabulionį, Nauburą, Urniežių, Mockų? J u k 
jų kai kurių B visai nepažįsta. J ie niekada nesileis į 
kalbas su B., k u r maišysis Pakutinskas, Rymeikis, Bič-
kūnas, Jankauskas ir visa eilė kitų, kurie man ir mano 
prieteliams visai nepažįstami, tiesiog cvetimi. 

(Bus daugiau) 
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Kovo mėn. 28-tą d., 

J A U N I M O C E N T R E 
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Jūsų dalyvavimas koncerte pa
gelbės mūsų dienraščiui tęsti sa
vo svarba vždaviB}. Kviečiame vi
sas skaitlingai dalyvauti. 

3:00 valandą po pietų 
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VIENYBES SĄLYGŲ POKALBI TĘSIANT 
Dienraščio Draugo vasario 5 <t. todėl labiau verta auka. skirti", 

nr. pasisakėm dėl J. Jasaičio sąiy- J Antra, aukų reikalas dabar jau 
gų vienybei atstatyti. Taip pat 
gavom JAV LB tarybos narės di. 
R. Somkaitės laišką, komentuo
jantį Jasaičio sąlygas, Dr. Somkai
tės laiško mintys irgi nusipelno 
būti viešai svarstomos. 

Dr. Somkaitė žvelgia i demo
kratiją iš esmės ir mūsų pačių de
mokratiją. Ji visai teisingai pa
stebi: "Ar valstybėje, ar bendruo
menėje, ar draugijoje demokrati
niai rinkimai ir yra demokrati
niai tuo, kad įgalina (kandidatų) 
pasirinkimą. O ten, kur yra pasi
rinkimas, yra neišvengiama ir agi
tacija už pasirinkimą". Tai visiškai 
suprantama demokratiškai besi
tvarkantiems ir demokratines tra
dicijas turintiems kraštams. Pvz. 

yra ne tik HAkos - LB klausimas, 
bet Altos - LB - Vliko klausimas, 
nes Vlikas taip pat nepriklauso
mai telkia sau lėšas**. Trečia, Al
tą, turėdama aukų rinkimo mo
nopoli galėdavo pati sau jų dau
giau surinkti, tačiau apskritai 
"dafcar suaukojama suma bus di
desnė, nes kiekvienas aukotojas 
nori, kad jo pasirinkta paremti 
organizacija juo daugiau lėšų su
telktų". Todėl nuosekli išvada: 
'Ta aukotojo pasirinkimo laisvė 
aukingumui yra naudinga. Nau
dinga ta laisvė yra dar ir tuo, 
kad skatina gautas aukas kuo 

j tikslingiau sunaudoti. Aukoto
jui ne vis tiek, ar jo auka dykai 
ar vaisingai bus sunaudota". Pri
dėkime dar ir nuo savęs: aišku, 

Amerikos rinkimuose girdime H į S t u naudingiausia dėflėšų rin-
vairių priekaištų, bet del to č i a ' k i m o s u s i t a r t i 
niekas nekelia klausimo, kad rei
kėtų ir pačių demokratinių rinki
mų atsisakyti, ir niekas po rinki
mų nemaištauja. Amerikos rin
kimai taip pat nebeapsieina be 
įtampų, pvz. šiuo metu aiŠ-
1u įtampa tarp prezidento Fordo 
ir jo varžovo Reagano. Tačiau 
čia įtampos atleidžiamos demok
ratinio džentelmeniškumo: "Bet 
po respublikonų konvencijos 
sprendimo pralaimėjęs tikrai ne
maištaus, o tik pasveikins laimė
jusį". O kaip yra pas mus? Netu
rėjimas demokratinių rinki
mų nuo 1926 metų demokrati
jai mūsų nebrandino ir, pridėki
me nuo savęs, nemažą mūsų dalį 
nuteikė prieš demokratiją ir 
prieš rinkimus. Ir Jasaičiui gru
pinė propaganda tarybos rinki
muose nepriimtina, nes tokia 
propaganda esą mus skaldanti. 
Jis siūlo jos atsisakyti. Dr. šom-
kaitė Čia jį klausia: "Ar Tamstai 
neatrodo, kad tol, kol LB orga
nizacija tvarkosi demokratiškai, 
iŠ rinkimų proceso išjungti rinkė-
ftj agkaciją už sau patinkamus 
kandidatus būtų antidemokratiš
ka priemonė, o faktiškai ir neį
vykdoma?" (neįvykdoma, kai 
Balsuojama ne už vieną, bet už 
kelis.kandidatus). Tačiau aš pats 
ir toliau esu tos nuomonės, kad 
rinkiminė propaganda ir agitaci
ja (ar kaip kitaip tai vadintume) 
turi būti dalykinė ir džentelme
niška, kartu sutikdamas su dr. 
Somkaite, kad "dėl (dabar besi
reiškiančios) nesubrendėlių gru
pelės" Bendruomenei nebūtų 
tikslinga atsisakyti demokratinės 
santvarkos. Trapi ši santvarka, 
bet ji į Bendruomenės gyvenimą 
įtraukia daugiausia Žmonių, dėl 
to yra ir geriausia. Srovinis atsto
vavimas mūsų sąlygomis remiasi 
tik nedaugeliu asmenų (dau
giausia draugais), o demokratija 
yra atvira visiems: pvz. kiekvie
nas čia gali balsuoti ir būti ren
kamas. 

Dr. Somkaitė norėtų, kad Va
sario 16-osios proga sudėtos Lie
tuvos vadavimo darbams lėšos 
butų kuo vaisingiau sunaudotos. 
Visi to norim. Deja, taip nėra: 
"Pavyzdžiui, — rašo dr. Šomkai-
tė, — 1975 metais Lietuvos va
davimo darbams LB yra išleidu
si tik apie 10 tūkst, doL, o Altą 
— apie 71 tūkst. dol., iš kurių 
apie 50 tūkst. nenurodytiems ir 
nckonkretiiucrtiems reikalams. 
Užtenka palyginti abiejų organi
zacijų išlaidas- ir atliktus už tas 
išlaidas darbus, kad paaiškėtų,! 
kieno rankose aukotojų sudėtas i 
pinigas yra vaisingesnis ir kam 

ir jas paskirstyti 
pagal planuojamus ir derinamus 
darbus. Deja, dabartinėmis sąly
gomis net prie derybų stalo neį
manoma susisėsti, nes vis remia
masi kažkokiais jau tolimos pra
eities "susitarimais". Todėl nieko 
kito nebelieka kaip remtis visuo
mene. Negi jau nenorime skai
tytis su paties aukotojo valia ir 
apsisprendimu? Juk jis aukoja ne 
kieno kito, bet savo paties pinigą 
ir tam tikslui, kuris jam atrodo 
naudingiausias. Altos monopolis 
aukoms rinkti, pasak dr. Šomkai-I 
tės, "yra miręs, ir netikslinga rū-1 
pintu jį iš numirusiųjų prikelti". 

Labai gerai, kad dr. Somkaitė 
mūsų vienybės sąlygų pokalbį 
pratęsė. Lygiai gerai, kad toks 
pokalbis prasidėjo JAV LB tary
boje. Reikia tikėtis, kad pokalbi
ninkų dar bus ir daugiau, tad ge 
riau susivoksime padėty, kas mus 
vienus nuo kitų skiria ir kas ga
lėtų jungti. Be principinio pobū

džio pastabų, dr. Somkaitė taip 
pat yra pateikusi ir konkrečių 
siūlymų. Pvz. bet koks plebisci
tas, t.y. Jasaičio siūlomas balsavi
mas kai kuriais klausimais, "bū
tų visai tuščias" be išankstinio 
Altos ir LB susitarimo: LB 
vienaip ar kitaip nubalsuotų, o 
Altą tai ignoruotų, ir toks balsa
vimas jokių vaisių neduotų (sa
kysim, dr. Somkaitė siūlo balsuo
ti pritarti ar nepritarti JAV LB 
visuomeninių reik. tarybą daryti 
"bendra Altos - LB organu"). 

Kas kita dr. Somkaitės siūly
mai, liečia pačią LB. Pvz. ji siū
lo "bet kokiam nepasitikėjimo 
šešėliui išblaškyti" į LB apy
linkių rinkimų komisijas stebėto
jais įvesti kandidatų siūlytojų į-
galiotinius. Betgi neformaliai 
daug kur šitaip ir daroma. Saky
sim, Clevelande balsai visados 
skaičiuojami viešai, ir visi, kas 
tik nori, čia gali tikrinti balsuo
tojų sąrašus, stebėti balsų skai
čiavimo duomenis ir kt. šitaip at
virai ir tvarkingai dirbančios rin
kimų komisijos čia" ligi šiol ko
kių skundų nėra susilaukusios. 
Nežinau, ko čia daugiau reikėtų. 
Viskas, taigi ir pasitikėjimas ar 
nepasitikėjimas, turi turėti savo 
ribas. 

Dr. Somkaitė taip pat teisingai 
nustato diagnozę, kad visų nesu
tarimų šaknys slypi minėtose Al
tos - LB įtampose, todėl reikia 
nuoširdžiai pritarti ir jos laiško 
baigiamajai išvadai: "Nors Al
tos reikalus sprendžia ne išeivija, 
o tik tam tikros iškabos, pripa
žinkime, kad savo metu už tų iš
kabų buvo ir didelė tikrovė, o 
LB organizacijos iš viso nebuvo. 
Todėl ir Altos - LB santykiavi
mo įtampos panaikinimą spren
džiant, atrodo, būtų teisinga ir 
tikslinga pripažinti ir pagerbti 
praeities palikimą ir jo atliktą di
delį vaidmenį, pasistengiant su
rasti praeities palikimo su dabar
ties tikrove sugyvenimo ir sutar
tinio reiškimosi būdą, veikimo 
simbiozę. Be abejojimo, tai tega

li būti abišalio kompromiso iš
dava**. 

Kai kas kompromiso, deja, rei
kalauja vien iŠ LB: >i turinti at
sisakyti savo esmės, turinti atsis
tatydinti jos taryba bei valdyba 
ir Lt Iš tikrųjų LB yra tik gyni
mosi padėty, kada jai •'bekom-
promisinę kovą" paskelbė Altą, 
už kurios nugaros, dr. Somkaitės 
žodžiais, stovi išsirikiavę buv. de
mokratinės Lietuvos partijų Šešė
liai. Ar ne metas taip pat komp
romisų reikalauti ir g Jų? 

Stasys Barzdukas 

C L A S S I F I E D G U I D E 
; 

IŠNUOMOJAMA — FOR 

Mūsu kolonijose 
Bridgeport. Conn. 

VYSKUPIJOS KUNIGAI UŽ 
ŽMOGAUS TEISES 
PAVERGTIESIEMS 

Kun. F. Pranekaus, 5v. Jurgio 
parapijos klebono, pastangomis 
Bridgeporto vyskupijos Kunigų 
taryba kovo 1 d. posėdyje nuta
rė kreiptis į Amerikos katalikų 
Vyskupų konferenciją su .prašy
mu, kad Amerikos vyskupai vie
šai pasisakytų už pagrindines 
žmogaus teises visiems, o ypač 
tiems, kurie yra Sovietų Sąjungos 
ir kitų komunistinių rėžinių prie
spaudoje. 

Kun. F. Pranckus kreipėsi į 
Kunigų tarybą tuoj po Žmogaus 
teisių minėjimo, įvykusio Bridge-
porte 1975 metų gruodžio 10 d. 
Jį stipriai parėmė vikaras kun. 
B. Scanlon. Kiti Kunigi! tarybos 
nariai taip pat pabrėžė, kad 
krikščioniškoji dvasia reikalauja 
būti jautriems kitų kančioms, ne
žiūrint, kaip dideli fiziniai nuo
toliai skirtų juos nuo mūsų. 

Mokytojai, terapjstai„ specia
listai ir administratoriai, dirbą 
su invalidais vaikai Illinois vate 
tijoje turės savo suvažiavimą 
Pick — Congress vieaimty, Chi-
cagoje, kovo 26 d. 

DRAUGO" DIENRAŠTIS, 
minėdamas JAV-bių nepriklausomybes paskelbimo 200 
metų, lietuvių masinės emigracijos į Ameriką šimt
metį ir "Draugo", pradėto leisti 1909 m. o nuo 1916 
m. be pertraukos leidžiamo dienraščio 60 nu sukaktis. 

Kviečia visuomenę 
aplankyti jo ruošiamą JAV lietuvių senosios išeivijos 
istorijos, gyvenimo, veiklos bei darbų apžvalgine 

P A R O D A 
kurioje bus pateikta a p i e 3000 e k s p o n a t ų . 

ĮVYKS 1976 M. BALANDŽIO 2 - 4 DIENOMIS 

5620 SOUTH GLAREMONT A V E N U E . . . . . . . JAUNIMO CENTRE 
PARODA ATIDAROMA balandžio 2 d., penktidinb 7 f. ttfc 
LANKYMO VALANDOS: 

Balandžio 2 d., penktadieny 7 • 18 vai, vak. 
Balandžio 3 ir 4 d. (šeštadieni ir Mkmadleaj) 

Parduodamas visai naujas 
kitimas 9x12. 
TeL 7S3-8267 

BENT -BOSCELIANEOUS 

I E A L E S T A T E 

BJUCK RANCH 
3 yean oi*. Bear Wasiūngton Sonare 
MalL 3 bedrooms, carpeted thruot, 
centrai air, oversiaed garage witb 
opener. Many convenieni eactras. Low 
30"s or ofler. 

TEL. 333-2478 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
DL 60632, teki. 927-5880 

HELP WANTED MOTERYS 

ALTERATIO* LA0Y 
Esperieneed to fit aad aew. Do 
good worfc—good pay. Mušt speak 
Engliah. Call MR3. MILLER 

TeL 527-3768 

3 BEDROOM ERICK. Cerajaic tile j 
bath. Fmisbed temt. New Stove & į 
refrigerator. Storam aad sereens. 
Gftrpeting. Near 81st Place and 
Lawndale Ave. Higb 3Ca. 

284-2130 or S82-2430 

BEVERLY SUOKĘS, IND, 
Former modei boma, 3 or 4 bed
imą. Large corner lot. Mortgage 
balacce can be assumed. Only — 
$24,800. 
DUBOT3 KEALTT - 219-872^46'! 

IR GYVENKIME CIA 
Arti 73 ir OaUCorase. 20 m/»fca pul 

kas 8 v»«»fc 2 ankstu mttraa, 2 au
to mūro garatea PatranV.'.nH ryv«rr.*5 
S2S,S»0. 

VATfcamiAni pruttvėotmial u- ti«k-
vtenam žmojrui parima p^rai pirkr. 2 
pnfc>.t) nitirc ns-nti. '.iuitsus Z K.̂ jr.b 
botas ir modernus biznis. Namas sta
tytas prieš 18 metu. Beveik prie* pat 
Baająuette Pfc. t»81oeo. 

ražas. 3£apqu«tte Fke. Arti 
$27.X>0. 

• Ti—*-. taip BSNiJa* 
•^••ch". 2 vlrtnvss, 2 vantos. Nanji 
varpetsl Arti BrtgMen Pko. Oattt* 
creit užimti. ft$,SOO. 

« s s t s BkflsSB rrrrHn TMdrsn. « au
te mtro garažan. Patiks Ir J u m Mir. 
ąnette pke. $66.000. 

i i sAmsu. 4 Iratų mOrss. S s s t o 
mftro garažas Atskirt nauji sttdymai. 
Oentr. atr oondltkmirar. Arti Maria 
Hieh. *4«,00«. 

2 batą mc''mxi^ aiftrs; mantas so 
csraStL At* lr t S l M y c i ' P^mt gnia 
gatvt Haitraetta Pfcs. » l « . 6 » . 

VALDIS REAL ESTATE 
8828 W. 71st 8 t , M . BE 7-7266 

«BMISKSaajB»MSBSM*SBBBtBaBBaBBSkSBaBSB*BBBaBlSaB»BBB^BBBBSSSaSBStaBSaBV 

1IIHIIIiUIIHIIIIIIIIHWIIIIiraimillll!llrKt 
BTTŲ Vnrjil%VIML\a 

Stną pfa-kJraa* — Pardavimas — 

P w Jhnsl — b M H Tmx 
NsfertalM — Ver t in i 

BELL REALTY 
§4/3 įįt. KrM« i i * — 7784288 

sjotu<imwinimnwMrimiiTttnsnmn 

M. A. š flfl K U"s 
KaUKt ESTATK, N'OTARY PTBIAU 

CTCOME TAS SERVICE 
8 2 9 b. ĮJanl^ood, teL 254-7450 

T»lp pat iiarmtl VBHTi3£Al. 
OI M IKI V lfikvjetlraal. pildomi 

p-.iETV^ea rp-\.97MAi s? 

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

Apdraustas perkraustym&s 
| {vairia atstumų 

828 WEST 34th PLACE 
X«L — FBontier 6-1882 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ? 

Vizitinių kortelių naudojimas yn 
cn±:ia paprotys. Biznieriai jas pls 
Sisl naudoja, bet tinka ir visu luo 
arų atstovams turėti grasias vU 
ttnca korteles. 

KrcOdtės J "Drauge'* administra 
nją visais pasaMaia reikaiaia. B3 
•ite patetk.rt: k!̂ -k-r>ną kartą. 
oooooooooooooooooooooooooo 

HELP WANTED — VYBAI 

S E W E R T R 0 U B L E S ? 
A. J's Sewer Service 

TJcensed & Bonded. 24-hour serv. 
3ewer cleaaiog, rodding & repsir-
lag. I do n y own work. 

TEL. — 478-5595 

P O R T E R 
Esper. preferred. Excelient seeari-
ty for tbe furore. Apply in person 

Tuesdsy. Wedaesday, Tbuzsday 
10:00 AJA. to 4:00 PJ4, 

VBfTURE STORES, IRC. 
5 0 0 River Oak W e s t 
Gatamet City : l l imois 

A a Eqnal Oppc^tunity Smployer M/B 

inscsaxANEOiJS 

HEATTNG OOSTBACTOR 
Ir perstatau senus visų rūšių 
apžildrmni pe^oa, air eonditisaJa*; 

Įrengiu mieste ir uimiesty aaaj«3 
ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai. 

DOMAS ŽUKACSKAS 
4444 So. Westen Av 
S į į s M S į BHssis SSSS 

Tele*. — VI T-S447 

• • J* M 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkraoslo baldus ir ki
tus daiktus. Ir M. toli nuėsta leidi
mai ir pilna apdrauda. 

T E L E F . — WA y&m 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S T V 

Spalvotos ir paprastos 
BADU AI, 

Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2846 W. 69th SL, teL 776-1486 

MABLIA N O K E K I E M E 
VYTACTAS 2CKACSKAS 

SIUNTIMAI i UETUVį 
labai pageidaujamos geroe rSšies 

prekes. Maistas 16 Europos sand*Un-
^— w. estu st , chicago, m. seeas 

TEL. — WA 5-2t8t 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

te 

J. BUBNYS — TeL BE 7-8168 

-oooooooooo«ooooooooooeoo<x 
i t betų aslrss S ***- sao Cicere 

Ave. Vks Sioooo pstamų. 2enl sw> 
tprsrtil Paikus išvestavbnss. 

4 paos, butų TOCJ 
Gesoa pajamos. Savininkas finansuoja 

l4ne aukšte ir 2 kamb. virSaj 
X vak. aoo Bedate. 

ummititfiftiuiMiiiiifHiimnifiiiHiiHiHi 

PLUMBING 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens Šil
dytuvų specialistas. Virtuvės ir vo
nios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Glass blocks. Sinkos 

\ vamzdžiai išvalomi elektra. Kreip
tis po 6 vai. vak. 

SERAPINAS — 778-0205 
mmiininniimmHiMuiinnmiinnnttmi 

fvairlu prHciii pwirinkinaaa ss» 
brsssjiai iš m&są saclel io. 
CD6MOS PARCELS EXPBES8 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

SSSS S. Baktted St., Chicago n t SASOS 
tSOl W. 6»th Si.. Chicago, I U. 60S2S 

TeL WA 5-2737, 254-&3S» 
V. Vi 

-LIETUVOS ATSIMINIMAr* 
Radijo Valanda Jau $5 a a t a m s ų * 
Nerw Jetscr. N«w Torit ir Ooaaeeti-
eut Uetuvlamsl Kas ^ostadlssi ano * 
iki 5 vai. popiet, Ut W . . V D Stolfee 

• Ner Torke {18M sU, Ast tr »7.» 
meg. FM) . 

Dtresa. — Dr. JeMbi* J. 
14S7 FOroe intve 

•tsuumiaili^i, H. t. 
Te*. 2S2-SOSS (oses s e i ) 

K-ie^laaae taip pat klausytis — 
L-ieMviSktj knhSrrattj vstaa^ų anstų 
kalba, U Seton HaU Cblvsnttete ra
dijo stoties: (Kew Jersey W 8 0 C , 
nt.t meg Wt PlrtsadU T:tSig:t^ 
v. vak. (Vadovauja proL J. Stuacas) 

t l M A I T I S 1 E A L T Y 
BU 
W. « e M M. 486-7878 

%#^# »»!<< 

ta% — SO% — tft«r, pigiau mokėsite 
\*t apdrasdą nuo agniea te 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

PuHiJ dovana — bet kana 
pr*«» ! 

PoptriaT Lithuanian 
Recipes 

PATIKSUNTA XR PAOBASDITA 
LAIDA 

Saredsgave 
DanlvmreVuJ! 

•eaoooooooooooo-aoeeooėoooo j t > a t o P*9 

F S A t K Z A P 0 L I S 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDUOSTT -

ITAH0S DRAUOTUU 

Afl^28MS8f 
Ava 

S208*-4 tTe-K SSth Street 
C t̂fdajpn. iftHaovu 

Telef. r,\ 4-HS.V* 

NAMŲ APŠILDYMAS 
T a i H k n tM>tM154 te ededn naujas ns-

Purial išvalau taipgi alvvinfas 
te perdirbu dSl duja. Įdeda 
iadytoras . Kreiptis — 

A. BANYS — teL 447-8808 

Pertkaitę "Drangą", duo 
aite kihemi pasiskaitytL 

Siom dienom Draugo spaustuvė 
išleido sėstąją laidą iies populia
rios virimo knygos J. Daurvardše-
ne vėl patikslino ir pagražino fiią 
laidą naujais pauolinais. 

Tai geriausia dovana naujom 
tenoaom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supaMcdteiti 
juos SQ Mteuvisku maistu ir viri
mu. Si knyga yra sukėlusi daug 
pasisekImn lietuvių ir kitataučių 
darbo vietose ir organizacijose. 

Knyga yra laba. grafisl {rate* h* 
spalvotomis iliustracijoaus, Laba* 
patogi vartojunui. 

Užsisakykite paltu: 
DR* roAK kasytai sfcflssB 

4545 Wea4 48rd Stesst 
Chieago, D&sste « 0 8 » 

Kama $3.50. Pridėkite 80 centų 
palto ifiteidoms minois gyventojai 
pridėkite S0 eeatų mokesčiams Ir 



TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

V-aos Tautinių šokių šventes komiteto nariai ir spau dos atstovai Jaunimo centre įvykusioj spaudos konfe
rencijoj. Iš kairės: S. Džiugienė. 8. Juodelis, kons. J. Daužvardienė, kun. J. Vaišnys, SJ, A. Rauchas. Sto-
fi ¥L Butėnas, L Šidlauskas, A- Baronas, B. Džiugas, E. Jaiįjtfevičiūtė, V. Raaniūnas, A. Pužauskas, D. 
Bielskus, P. Petrulis, dr. K. Jučas. Nuotr. V. Noreikos 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
MiamL Fla. 

NAUJAS 
NUOSAVYBIŲ PARDAVĖJAS 
.... 

Antanas Vaina. gyv. Miami 
Beach, Floridoje. Homis dieno
mis išlaikė namų pirkimo i r par
davimo (Brokerio) egzaminus ir 
įsigijo teisę ir laipsnį atidaryti 
nuosavą Real Es ta te jstaigą. 
Tai yra pirmas iš naujųjų atei
vių lietuvis, kur is Miami Beach 
nugalėjo sunkumus ir greitu lai
ku atidarys t en pat savo nuo
savą raštinę. 

Chicagoje A. Vaina y ra pažįs
tamas kaip apsukrus ir geras 
nuosavybių prekybininkas, nes 
daug metų jis gyveno Chicago
je, ten turėjo savo Vaina Real 
Es ta te įstaigą Marąuette Parko 
apyiinkėje ir sėkmingai j a ver
tėti. 

-^-Regina ir A. Vainai užaugi
no dvi dukras, kurios baigusios 
Chieagos aukšt . lituanistines 
mokyklas ir universitetus. Gra-

Antanas Vaina 

žiną ištekėjusi už dr. Kastyčio 
Latožos, Oak Lawn, 01., ir au
gina dukrą, kur i yra 5 mėnesių 
amžiaus. Nijolė mokytojauja a-
merikiečių mokykloje. 

Antanui ir Reginai Vainams 
linkime geros sėkmės. S t D. 

SVEČIAI 

Šf sezoną Miami Beach saloje 
turėjome mielų svečių — aukš
tą valdžios pareigūną Valdą 
Adamkų su žmona Alma ir jos 
pusseserę, Juliją Bičiunienę su 
simumi ir marčia Vince Bičiunie
nę su dviem vaikučiais ir Vin
cės motiną. Jie visi buvo apsis
toję J. Jazbučių motelyje Surf-
side. Solistas Baras su žmona taip 
pat buvo atvykę. Svečių i? Ka
nados yra daug. Apsilankė ir kun. 
Juozas Venckus, savo neilgas 
atostogas praleidęs pas Ak ir J. 
Klimus, taipgi Toronto Prisikė
limo parapijos klebonas kun. Au
gustinas Simanavičius, apsistojęs 
pas D. K. VVertalkus drauge su 
broliu solistu Algirdu Simanavi
čium su žmona Rūta. 

POBŪVIS PAS ANITĄ KARNS 

Vieną lietingą popietę susirin
ko visuomenininkės, buv. daini
ninkes Arutos Kanu ir jo* mo-

tinos Onos Navickienės namuose 
kviesti svečiai abiejų, kunigų iš
leistuvių proga. Pirmiausia ap
žiūrėjome savininkių senoviškus 
stilingus namus, kurių viename 
tų daug kambarių, ir radome dvi 
mielas, ramiai mezgančias lietu
ves: Elsę Bumelienę ir Paulę 
Paškauskienę. 

Prie vaišių stalo, be namiškių 
ir viešnių, buvo kun. Juozas Vens 
kus, kun. Augustinas Simanavi
čius ir jo brolis Algirdas su žmo
na , dar prisijungė Aleksandra i r 
Juozas Klimai ir Šias eilutes ra
šanti. Susipažinus su stalo kai
mynais, maloniai pasikalbėjus ir 
pasivaišinus, visi įžengėme ; erd
vų saloną, kur stovėjo du pianino 
instrumentai. Pianistė ir buv. 
solistė Anita Kams paskambino 
porą dalykų ir taip pat mielai 
akomponavo Kanados solistui bo
sui Algirdui Simanavičiui. Švel
niu, aksominiu balsu jis padai
navo lietuviškų dainų, ypač gra
žiai interpretavo *'Visur tylu, vi-> 
si jau miega...'' Persimetus i 
Strauso valso melodijas, E. Bu-
melienė pasirodė kaip šokėja. V i -

| si jai nuoširdžiai plojo už t a ip 
! nelauktą programos paįvairinimą. 

įsismaginę dar drauge padaina
vome liaudies dainų. O per d i 
delius salono langus liejosi sro
vės tropikmio lietaus, kurio pa-

Į baigos nebuvo vilties sulaukti. 

Palinkėję laimingos kelionės iš
vykstantiems ir padėkoję vaišin-

] goms seimininkėms, greit sulipo-
i me į automobilius ir taškydamie

si per balas, laimingai pasiekėme 
1 namus. 

Philadeiphia, Pa, 
LB RUOŠIA SVARSTYBAS 

Tęsdama sutartį su federalinės 
valdžios National Endowment 
for Humanities įstaiga, JAV LB 
Visuomeninių reikalų taryba ko
vo 28 d., sekmadieni, Philadelphi 
joje ruošia simpoziumą tema 
"Lietuvių kultūrinis palikimas 
(heritage) praeityje, dabartyje ir 
ateityje". Simpoziume dalyvauja 
Amerikos lietuvių katalikų tarny
bos direktorius kun. K. Pugevi-
čius, visuomenininke ir publicis
tė dr. Elona Vaišnienė ir Penn-
sylvanijos universiteto profesorė, 
pagarsėjusi etninių grupių studi
jomis, dr. Carolyn Golab Plocha. 
Simpoziumui, kuris vyks anglų 
kalba, vadovaus Charles Zerr, 
daug talkinąs JAV LB krašto va l 
dybos nariams. Simpoziumas 
įvyks Šv. Andriejaus parapijoje 
(19th ir Wallace Šts.), 12 vai. 
p.p. tuoj po lietuviškų Mišių. 
Simpoziumo rengimas yrą finan
suojamas minėtos amerikiečių 
įstaigos "Great Issues" fondo ir 
jo eiga bus filmuojama perduoti 
per auklėjamosios televizijos tink 
lą. JAV LB krašto valdyba kvie
čia Philadelphijos ir apylinkių 
lietuvius kuo gausiau šia kultū
rine pramoga pasinaudoti. Visais 
reikalais- prašome kreiptis į JAV 
LB VRT-os pirmininką Alg. Ge -
čį. - ^ a i . 

DIDELIS UŽGAVĖNIŲ 
BALIUS 

Šv. Jurgio parapija turi seną 
gražią tradiciją prieš gavėnią su
ruošti pobūvį. 

Šiais metais Užgavėnių balius 
(jau 40-asis iš eilės) įvyko Va
sario 28 d- parapijos salėje. Prie 
gražiai paruoštų stalų susėdo 
230 dalyvių. Svečių tarpe bu
vo kun. dr. Širvaitis, Joseph Ma
ry Vila mergaičių gimnazijos ka
pelionas, kun. Jurgis Degutis Šv. 
Andriejaus parapijos klebonas, 
kun. Eugenijus Wassel (Vasi
liauskas), Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, kun. H . Kaufmann, 
kaimyninės protestantų parapi
jos klebonas, kunigai Bernardas 
Šimkus ir Pečiukevičius, 7 sese
lės iš Joseph-Mary Vilos, adv. 
St Mankus ir kiti. Iškilmingą 
vakarienę pradėjo vietos klebo
nas prel. Vitas Martusevičius ir 
maldai sukalbėti pakvietėkun. 
Vasiliauską. Prie pakilios nuo
taikos, besivaSinant -skaniais šei. 
mininkių paruoštais valgiais ir 
besidalinant įspūdžiais, laikas 
bėgo greitai. Vakarienė buvo baig 
ta malda, kurią sukalbėjo kun. 
H. Kaufmann. Vėliau gerai muzi
kai grojant buvo šokiai. 

Balių ruošiant, daug nuošir
daus darbo įdėjo Marija Rauliš-
kevičienė, Adolfina Sarcevičie-
nė, o daugiausia — Albina Ce-
batorienė. Joms talkininkavo 
apie 30 padėjėjų. Šių metų pa
rengimo tikslas — sutelkti lėšų 
naujų stalų įsigijimui. 

Šv. Jurgio parapija yra senas 
tikybos ir lietuvybės židinys. At
einančiais metais ji švęs 75 m. 
veiklos sukaktį. Jau 35 m. kaip 
parapijoj klebonauja prel. dr. 
Vitas Martusevičius, kuris per
nai atšventė 70 m. amžiaus su
kaktį. Jam talkininkauja apsuk
rus, energingas vikaras kun. Pra
nas Jaraška. Turi parapijinę mo
kyklą su 250 mokinių, kurioje 
dirba 7 seselės (visos kalba He 
tuviškai) ir 2 pasaulietės mergai 
tės. Vargonininkas Stasys Pet
raitis, mirus Dzikui, ilgokaf va
dovavo lietuviškai radijo valan
dėlei, kurią vėliau perėmė Lie
tuvių Bendruomenė. Eucharis
tinio kongreso lietuviškajame ko 
mitete šiuo metu iš šv. Jurgio 
parapijos dirba kun. Pr. Jaraška, 
Antanas Kazlauskas, H . ir Ir. 
Sarsevičiūtės. 

Seniesiems imigrantams bai
giant išmirti, naujiesiems atei
viams išsikeliant į kitas vietas, 
lietuviška veikla silpnėja. Deda
ma vilčių i kun. Pr. Jaraška ir 
į kitus aktyviu* narius, kad jie 
darys viską, kas įmanoma, jog 
šv. Jurgio parapijoj lietuvybės 
aukuras ir toliau rusentų. 

B. Vaškaitis 

(Atlcelta L: 3 pusi.) 

nos dreba. Tik ne šiandien. "Šį-
vaittu- esu atosu ^osc , SUKO man 
Galina. Ir šypsosi. Žinau, 
kad atostogose- Kitaip — būčiau 
jau kelius kartus girdėjęs... "Ato
stogaudama" tik su Asta konfe-
ruoja, bet taip tyliai, kad šokėjai 
nežino, kada kurį iš jų apkalba. 

N'uo aštuntos — sepnnių mi
nučių pertraukėlė. Manote, kad 
jie, šokėjai, pavargo? Vyrukai su
griebia kamuolį ir puola krepši
nio žaisti. Mergaites striksi salės 
pakrašty, krizena arba šnibždasi 
labai svarbias paslaptis... 

Salė nė kiek neįšyla Asta apsi
velka maxi paltą. Galina apren
gia puspalčiu Vidą, bet kai akor
deoną tampyti pradeda, puspaltį 
vėl jis nusimeta. Paba r Šustas, 
Šustas, Šustas. Dabar Šusto pilni 
visi salės kampeliai. 

O salės gale sėdi kelios mo
tinos ir viena kitai pasakoja, pa
sakoja, juokiasi, rodo nuotraukas, 
pasakoja. Studentė Rita, atvežu
si brolį Rimą, ruošia referatą. Ji 
buvo Pietų Amerikoje, atstove 
Darbo universitete gerokai prisi
krovę. Studentė Kristina sėdi ant 
baro ir laukia sesutės Ramonos. 
Pranas Gobis rodo man metale 
išlietas sunkias, meniškas Vytis. 
Salės pakraščiu pereina klebo
nas kun. Viktoras Kriščiūnevičius. 
Su paltu, skrybėle. Algimantas 
Rudžiūnas su Mykolu Abarium 
švaistosi šen ir ten, visokius, daik-
us nešiodami. Ta i jie sukėlė skers

vėjį, atidarę šonines duris. 
Pusė devynių. Devynios be 

šunta Šustą. Tarpdury pasirodo 
Danutė Jankienė, Gražina An-
kienė, Eugenijus. Jankus. Dar pen
kios minutės — baltuose kai l iuo 
se atšviečia Vanda Vaitienė. Ves
tibiulyje klega Elvyra Idzelienė, 
Birutė Sverienė, Jurgis Idzelis. Kai 
be dešimt devintą su savo jauni
m u važiuoju namo, tarpdury su
tinku Aldoną ir Kazį Stašaičius, 
o mums centro aikštę paliekant, 
į ją ritasi dar keli automobiliai. 
Kas gi jie, kuriuos pavardėmis 
įminiau? Ogi Šilainės veteranai, 
vieni šokę prieš dvidešimt šeše
rius, kiti prieš keliolika, kiti prieš 
kelerius metus. Dabar jie ateina 
repetuoti. Ak, dabar ir akordeo
nistas kitas —pats didysis Rimas 
Kasputis. Neklausiau, ar Galina ir 
dabar dvi valandas atostogaus, 
ar abi su Asta iki vienuoliktos 
veteranus šokdins. Bet ir neklau
sęs žinau, kad ir Galinai, ir Astai, 
ir Pranui — dar dvi valandos ne
šildytos salės, dviejų ar vieno šo
kio monotonijos. Toks yra jų ant
radienis. Kiekvienas antradienis 
dar ištisą pusmetį. O penktadi-i-
niais, jau vienai Galinai su švil
puku besiautėjant, šoka ir šoka 
pagrindinė — elitinė — Šilainės 
grupė. 

Tris valandos ketvirčius dar 
sėdžiu prie vairo, kol per dvide
šimt mylių išbarstau savo šokė
jus. Šmėkščioja pajuodę nesi
baigiančios žiemos sniego pusnys. 
Mano mintys laksto nuo Toron
to prie Niujorko, prie Hamilto
no, prie Čikagos, prie Bostono, 
prie L A Galina sakė, kad visur, 

DRAUGAS, antradienis, 1075 m. kovo men. 28 d. 5 

bus inspekcijos, suderinimai, ap- • tinentuose rengiasi Penktajai 
dailinimai. Visa Šiaurės Ameri- Tautinių šokių šventei, kuri Čika-
ka ir kelios grupes w:ua->t kon- #.<•> Amfiteatre įv > ks> rugsėjo 5-ją. 

Mūsų Mielam 
A.-f A. 

KAZIMIERUI VILKUI mirus, 
jo žmoną FRID* VILKIENĘ, sūnų EUGENIJŲ ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Kvikliu šeima 

dvidešimt Šešiolika jaunuolių vis' visi repetuoja kaip pas mus. Tuoj 

A A 

PAULINA ŠILEIKIENĖ 
Pagal tėvus Jatulevičiūtė 

1975 metais kovo mėn. 23 dieną po sunkios ligos ligoninėje mirė 
mano mylimoji žmona Paulina. 

Gimė -Lietuvoje, Biržų apskr.,, Vabalninko mieste. 
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Ljko dideliame liūdesy vyras Mikas. Lietuvoje liko jos brolis 

Juozas ir broiienė Jatulevičiai ir jų vaikai — dukra Paulina Varei
kienė, jos vyras ir broiias Povilas bei jų šeimos. Lietuvoje liko mano 
giminės —dvi seserys: Uršulė Miškinienė, Elena Juškėnienė ir jų 
šeimos; mirusio brolio Juozo Sileikio ir mirusios sesers Anelės Mie
želienės vaikai bei kiti giminės. 

Mes Tavęs, mūsų mylimoji Paulinyte, niekuomet neužmiršime. 
Kiekviena diena man primena Tave, kai įspūdžiais dalinomės, džiau
gėmės šviesiomis dienomis. Dabar ten — 

Liko miegančios žuvėdros 
Ant baltojo smėlio krantų, 
— Ir mano laimingos dienos, 
Kai mudu vaikščiojom kartu-: 

Ilsėkis ramybėje, mylimoji Pauttnyte! 
Liūdi vyras Mikas ir giminės 

SVEIKATOS PARODA 

Chieagos miesto rotušėje — 
City Hali (Randolph ir Clark 
gatvių sankryžoje) bal. 5 — 16 
d. įvyks vadinama Healthora-
ma: paroda, vaizduojanti, ko
kius sveikatos patarnavimus 
teikia įvairios miesto įstaigos. 

A.fA. 
KAZIMIERUI VILKUI mirus, 

jo sūnų vyr. sktn. fil. EUGENIJŲ VILKJĮ, Šeimos na
rius ir artimuosius giliai užjaučia 

"Rambyno" stovyklavietes komitetas 

Brangiam Tėveliui 
JL + A. 

KAZIMIERUI VILKUI mirus, 
jo sūnų filisterį EUGENIJŲ VILKJį ir jo seimą nuo
širdžiai užjaučia 

Valentinas Varnas ir vaikai 

Mirus 

A. t A. Veronikai Adamonytei-Jančienei, 
jos broliui JURGIUI ADAMONIUI ir dukteriai ZINAI 
CR0SS ir jų Šeimoms reiškia gilią užuojauta ir kar
tu liūdi 

Veronika! Anelė Ir Leenas Kauliniai 

A. f A. 
KAZIMIERU! VILKUI mi.-js. 

jo sūnų filisteri EUGENIJŲ VILKA, šeimos narius ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Akademinio Skautu Sąjūdžio 
Los Angeles skyrius 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S I R S 0 N U S 
TOYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7Ist St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ava., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIK&Tfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. SAIDAS ir GĖRALOAS F. DAIMID 
TRTS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 - 34 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu; Laidotuvių. Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 8 0 . LTTCANICA A VE. TeL YArds 7-8401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrjciiiia 7-6872 
2424 W. G9th STREET TeL BEpabUc 7-1213 
11029 Soathw«U Hlglnray, Palos BUls, Itt. Tel. 974-4410 

PETBAS^BIttlBNAS 

4348 SO. CALTFORMA A VE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS l RI0IKAS 

3254 SO. BALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JUftOiS F. RUDMIN 

3319 SO. IJTUAMCA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 

1443 SO. 50tb A ve- CICERO, CLL. TeL GLympic 2-1003 
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x Bilietai j Draugo dailiojo 
žodžio sukaktuvinį konccertą, 
kovo 27 d. gaunami Drauge ir 
Marginiuose — 2511 W. 69 th 
S t . 

X "Cicero life" laikraštis į 
p i rmą puslapj įdėjo tautiniais 
r ūba i s pasipuošusių mokinių 
nua t rauką , prie tautodailės pa
rodėlės. Nuotraukoje maty t i 
L a i m a Šulaitytė, Rūta Norkutė, 
V y t a s Laniauskas, Mark Lopez 
i r R ū t a Končiutė. 

X Janina Juknevičienė p a 
globos vaikus A. Kuprevičiaus 
koncer to metu balandžio 10 d. 
J a u n i m o centre. 

x Tūkstantis lietuviškų kny-
g c i r knygų apie Lietuvą anglų 
ka lba , išleista lietuvių išeivių 
Amerikoje XIX — XX amžių 
sąvar toje , jau yra sutelkta vie
noje vietoje. Visa ši medžiaga 
k a r t u su kitais 2000 įdomių eks 

f 

X Pranas Rockaitis y r a na- ! 

rys istorinės komisijos, kuri 
renka medžiagą apie 23-ėios Cbi j 
cagos srities (vvard) praeiti 
nuo 1600 metų ir dabar. Jie 
tiria senus žemėlapius, žemės 
perleidimo dokumentus, laiškus, ! 

paveikslus, laikraščius i r kitą . 
medžiagą, kuri bus išspausdin- • 
ta a tski ru leidiniu. Apie ta i pa-i 
skelbė "Southtovvn Ekonomist". j 

x Kun. dr. A, Baltinis, LKM 
akademijos narys, prieš savo ! 

mirti parašė monogrofiją "Vys
kupo Vincento Borisevičiaus. 
gyvenimas ir darbai". Tos mo- Į 
nografijos sutiktuvės bus balan ; Mokiniai atlieka programą Brightan Parko LB suruo štame minėjime vasario 22 d. Kairėje m«z. F. Strolia 
džio 4 d. 1:30 vai. pcpiet Jauni 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Sovietų Sąjungos tautybių 

čių vietos spaudos iškarpos. 
— Dr. P . Pamata i t i s su iino-

įvenęs Los Angeles, Calif., išsi-
i kėlė gyventi į Wes t Point, N. 

mo centre. LKM akademijos 
Chicagos židinys visuomenę 
kviečia dalyavuti. 

X Naują LB Lemonto apy
linkės valdybą sudaro dvejiems 
metams išrinkti Silvija Breime-
rienė, Juozas Ivanauskas, Ro
mas Kronas Jr. ir Vytautas šo-
liūnas. Likusią vienų metų ka
denciją tęsia Kazys Balčiūnas, 
Agnė Katiliškytė, Birutė Navic 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
STUDENTAI BUDĖJO 

40 VALANDŲ 

Pereitą savaitgalį rinkdamiesi 
į Šv. Vardo katedrą Chicagoje 
žmonės matė neįprastą vaizdą: 

kienė id rūmininkas Kazys Lau aikštelėje prie^ katedros durų Po
kaitis. 

nizuoti savanoriai lietuviai stu- \ 23 d. ruošiamam banketui. Vy-
dentai. į čių salėje. Ižd. J. Blažys valdy-

Juos stebint, kaižkaip uždegan-ibo3 nar iams įteikė pla'inimui bi 

na Elvyra, 25-rius metus įsgy-
problemos nagrinėjimas. Kon
ferencijos taip pat nagrinės pa
baltiečių santykius su jų kaimy- ' y p a s dukter ^ ^ ^ ^ n t a s , 
nais. Programai vadovauja ^ ^ 0 3 kariuomenės pulkinin-
prof. Edward A. Allworth. Vyk k a s y ^ W e s t P o i n t k a r o a j ^ . 
domajam komitetui vadovauja: ^ ^ j ^ dėstyčojas. Dr. P . Pa-
Robert Rusis. Simpoziumų da- j m a t a i t i s , buv. kriminalinės poli-
lyvių tarpe iš lietuvių minimi'' c i j o s Lietuvoje viršininkas, Los 
profesoriai: V. Vardys, R. Mi-< Angeles lietuvių gyvenime reiš-
siūnas, Julius Slavėnas, Rim- k e s į kaip plačių pažiūrų žmo-
vydas Šilbajoris, Viktorija gug. Priklausė Lietuvių Ben-
Skrupskelytė, Jonas Balys ir druomenei (buv. L B Santa Mo-

, kiti. Norintieji gauti daugiau nicos apyl. -sekretorius), Rezo-
informacijų, prašomi rašyti ad- liucijoms Remti komitetui, Tau-
reru: AABS Conference, 366 tinei Sąjungai, buvo nuolatinis 
S6th Street, Brooklyn, N . Y. politinių studijų savaitgalių 
11209. programų dalyvis, LB Talkos 

— UBA - BATUNas šiemet Lietuvai komisijos narys, spau-
ŠvenČia savo veiklos dešimtme- \ d<» bendradarbis, Liet. 2urna-
tj Jungtinėse Tautose. BATUN | * * * s-gos garbės teismo narys 
as buvo sukurtas tuoj po Lap-i"* •*• 

X Margučio radijo progra
moj šį trečiadienį 2 vai . bus 

pona tų bus parodyta Lietuvių j p e r d u o t a a p a s i k a l b ė j i m a s s u „ , 
senosios išeivijos gyvenimo, veik | š y L D B i n d o k i e n e a p i e <.D r a u_ 
j o s i r darbų parodoje, kur ią ; g 0 „ p r e m i j u o t ą j Rralikausko 
ruoš ia "Draugas ' balandžio 2 _ r o m a n ą , M a r t M a ž v v d a s 

4 dienomis Jaunimo centro di- v i lniuie" 
džiojoje salėje. x ^ ^ B m ž a s g V e n e c u e . 

x A. a. Kazimieras M i k a s j lQS a t s i u n ; t ė 
mirė pereitą penktadienį arkiv. 
J . Matulaičio namuose, Putna-

AČ:Ū. 

3 C * 

dolerių auką. Dė
kojame. 

x Romas Malėta, Cicero, EI., 
me, Conn., kur jis pastaruoju | a t s i u n t ė ^ a u k a 

metu gyveno. Velionis buvo ca-; 
r inės armijos ir Lietuvos ka
r iuomenės karininkas, vėliau 
a u k š t a s policijos pareigūnas, ; 

Panevėžio apskrities policijos j 
vadas , policijos referentas. Pu t -
n a m e liko žmona Fridą, Los An
geles sūnus Eugenijus su šei
ma, Kanadoje duktė ir kiti gi
minės. 

x Stasys Koženiauskas, Phi -
ladelphia, Pa., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 15 dolerių 
auką. Šiuo jis skelbiamas 
' 'Draugo ' ' Garbės prenumerato
rium. Už auką dėkojame. 

X Po 4 dolerius aukojo: 
E d . Varekojis, D. Polikaitis; 2 
dol. — Jonas Prunskis; 1 dol. 
— J . Zagarauskas. Ačiū. 

x Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
— J u s t a s T. Šaulys. Liudas Na t 

vėjo dailiais lietuviškais orna
mentais išpuoštas 12 pėdų kryžius 
(Poskocimo). Prie jo stikle de
ganti žvakė, šalimais studentai, 
pakaitomis skaitantieji "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką". 
Čia pat ir stambus plakatas, aiš
kinantis, kad vykdoma jų 40 va
landų vigilija, minint 4 metų su
kaktį nuo "LKB Kronikos" pasi
rodymo. Praeiviams dalinami la
peliai. Jų vienoje pusėje lietuviš
kas Rūpintojėlis su išrašu iš Rau
dų knygos: "Visi Jūs, kurie pra
šinate, žiūrėkite ir matykite, a r 

čiai veikė jų ryžtas. Pasiūlius au-Įlietų. Nu ta r t a sušaukti v i s u o - 1 k r i č i o l 3 manifestacijos Madi-1 — St. Pe te rsburgo Fla. lietu
ką prisidėti prie lapelio (daug tinį narių susirinkimą balandžio | * » Soja*" Garden Nevv Yorke viams gavėnios susikaupimo 
tūkstančių) spausdinimo išlaidų, 
jie atsisakė norį, kad tai būtų jų 

7 d. 2 v "p p Gage Pa rk Field-1 ir po 15,000 pabaltiečių žygio į dienas — balandžio 12, 13, 14 
house. Nuta r ta kre :otis į na-!Jungt ines Tautas 1966 metų — praves pranciškonas kum 

vienų auka, parodant užuojautą rius, kad padovanotu laimės šu : pradžioje. Per dešimtį savo Leonardas Andriekus. Konfe-
teismuose, kalėjimuose, vergų jliniui dovanėlių, išsirinkti nomi- veiklos metų BATUNas atliko rencijos bus 5-6 vai. Gulforte, 
darbo stovyklose, bepročių ligo- j nacijos komisiją naujai va ldy- ' t iek daug, kad šiandieną jau Floridoje, Šv. V a r d o katalikų 
ninėse kankinamiems broliams, j bai išrinkti.. J . S k e i v y s visos pasaulio valstybės žino parapijos baš : / -
"LKB Kronikos" leidėjams. 

"Chicago Tribūne" religinio 
skyriaus redaktoriui jie pasiuntė 
paaiškinimą apie šio budėjimo 
prasmę, pažymėdami: "Sėkmin
gas katalikų pogrindžio žinių tar
nybos veikimas Lietuvoje net iš
tisus ketverius metus sudaro staig-

MARGUCIO KONCERTAS 
aoie Lietuvos, Latvijos bei Esti- * St. Pe tersburgo, Fla., pran-
jos nedalią ir dabartinę padėtį ciškonų namų viršininkas kun. 
Sovietų priespaudoje bei t roš- Tadas Degutis. 

KANADOJE 
"Margutis parodo gražią ini 

?iatyvą vis naujomis meno jėgo- i k i m 3 "* daromas pastangas a t 
mL\Sekmadienį Jaunimo centre1, gauti laisvę ir nepriklausomy 
Margučio koncerte įdomią dainų 
programą atliko svečiai iš Kana
dos, Toronto, solistai — Rimas 

meną Sovietų gyvenimo eksper- J Strimaitis, lyrinis tenoras, ir Va 
tams. Jie tikėjosi, kad "Kronika 

, , ,. , , , . bus greit sunaikinia po to, kai 
vra koks didesnis skausmas, ka ip , , , , , , , . v ' . 
.as, kuris slegia mane"... 

Antroje lapelio pusėje paaiš
kinimai, kad Lietuva yra Sovie
tų Sąjungos okupuota ir ten reli
ginis persekiojimas. Nuo 1942 m. 

— leidžiama slaptai LKB Kroni
ka, kur keliami prisspaudos 

iovas Verikaitis, bosas baritonas. 
Abudu publikos buvo šiltai su
tikti. 

Pirmoji jų repertuaro dalis bu-
o lietuviška: duetai — O : le-

l kia, lekia (Čiurlionio), Per am-

keletas bendradarbių - rašytojų, 
spausdintojų ir platintojų buvo 
sugauti, areštuoti ir pasmerkti. O 
tačiau "Kronika" ir toliau išeina 
ketvertą kartų per metus". j žius teka Minija (Budriūno). Sol. 

Studentų viltys, kad ir kituose Verikaiti: patraukliai padainavo 
Juozapo dienos m i e s t u o s e , k i t u o s e kraštuose he-1 t r i s Jakubėno dainas: Sutemc 

roiškoji "LKB Kronika" bus taipį n a k t i 3 , Plaukia antelė, Liūdna 
„ T paminėta, o tie įvykiai teiks pa-j ^lėraštis. R. Strikaitis, nauja pa

laktai ir šaukiamasi pagalbos. 1 a- „lfVJa r.r-krwmtipm<: TiPtnvrrc •• m.5 
JT? . guoo.ą prispaustiems Lietuvos i e g a Ch cagos 

da pažymima, kad si 40 vai. s tu- ' 

Jim Thompson, resn:. :andi-
datas j gubernatorius, kaiba Jauni
mo centre, Illinois Lie'uvių respub-

kus . Ona Deveikis; po 2 dol. A. h k o n ų b a n k e t o I r"e tu v 

Kiesiūnas Ant. Ragauskas, M. 
Pe t ra i t i s , A. Gerkienė; p o 1 
dol. — A. Žitkus, B. Karazijie
nė. Labai ačiū. » 

x Dali. Valdos Šingždaitės 
m e n o paroda atidaroma šį 
penktad. . kovo 26 d.. 7:30 v. v. 
J aun imo centre. (pr . ) 

x Karys Kvnas iš Cicero, BĮ., 
y r a naujas mūsų Operos mece- j 
na t a s . J is prie lietuvių kultūri- ih o 1* 
nio ir meninio darbo — trijų j 
lietuviškų operų pastatymo p r i J keliolikamečių iš tolimesnių mies 
sidėjo su 100 dol. čekiu, t u o žy- t o d a l i ų -

clentų vigilija skirta paminėti ket
virtas Kronikos metines. Lapelis 
užbaigiamas studentų malda: 
"Šv. Juozapai, kuris pats pažinai 
remtinio dalią, išmelsk mums, 

prislėgtiems, išmintį ir ištvermę, 
kad mes nesukristume priespau
dos dienose, kad visi sunkumai 
stiprintų m u s kaip ugnis sukie
tina plieną. Šv. Juozapai, dvasi-

1 nių gėrybių sarge, duok mums 
meilės, ištvermės ir vienybės dva
sią". 

Jie prašė neskelbti jų vardų: 
"Mes neieškome sau nei garso, 
nei garbės. Čia mūsų susitelkimo 
vigilija". 

Pradėjo ją penktadienį 8 v. va-
Policija Marąuette pa rke areš kare studentai ateitininkai, per 

t avo 28 jaunuolius, kurie, nepai- visą naktį budėdami prie lietu-
sydami perspėjimų, gė rė alko- visko kryžiaus ir skaitydami "Kro-

bus perduoti ; niką". Praeiviai domėjosi. Skai-
teismui. Į parką privažiuoja 

Chicagos žinios 
AREŠTAVO MARQUETTE 

PARKE 

miai sumažindamas 
išlaidas. Ačiū. 

jų dideles! KALĖJD1AN UŽPUOLIKĄ 
(pr.) 

Dvylikos metų mergaitę 
X Grupinės kelionės į Vilnių } nuskriaudęs ir nužudęs Joseph 

— vietų dar yra. Kreipkitės pas 1 Dwayne Svvansey. 17 m. gyve-
Galaxy Tours atstovą Chicagoje j nę s 1740 E. 92 S t . Chicagoje, 
Marijų KiHą 434 - 9655 arba nuteis tas 15 metų kalėti. 
Egidijų Jušką 852 8107. 

(sk.) 

X Dr. Jadvyga ir dr. Vikto
r a s Dubinskai. negalėdami da
lyvaut i lėšų telkimo bankete ko-

AJJRIJOS PREMJERAS 

Į Chicagą šiomis dienomis at
vykęs Airijos premjeras Liam 
Casgrave pareiškė, kad gcriau-

tė dalinamus lapelius. Vidurnak
tį atėjo treejtas vyno patrauku
sių negrų. Matydami, kad čia 
kažkas su tikyba surišts. pu ša
kojosi, kad jie nepriklauso Baž
nyčiai, bet tiki ir Die\•« įu ey-
venime turįs balsą. Prie-'.-, kated
ros zakristijonas. Pat>res, kad š a 
studentai lietuviai, p a s i n e . Kad 
ir jis lietuvis —Lee r. arda 5 "̂  'i-
liūnas. Studentams atrakino gre
timais esančią pastogę, prausyk
lą, ir tai buvo gera pagalba. 

Nuo šeštadienio 8 vai. ryto 
budėjimą perėmė Lietuvių stu-

žmonėms, kad jie ne vieni, jau-į-rausiu plojimų 
noji studentijos karta su jais. Jau. Ugnslė (Brazinv 
žinoma, kad "Liberty" radijas 
ap;e tai pranešė okupuotos Lie
tuvos žmonėms. 

Vienas nuotykis. Vieną budė
jimo naktį prie studentų priėjo 
truputį įsilinksminęs amerikietis. 
Pasiklausė, kaip jie skaito "Kro
niką", išgirdo Sovietus minint, 
dar pasitaikė vietelė, kur pertei
kiamas sovietinis pasisakymas, 
tai amerikietis antikomunistas už-
siedgė: "Ką čia, jau ir prie baž
nyčios komunistinė demonstraci
ja"! Studentai tvirtino, kad ne. 
parodė jam ir kryžių. Pilietis 
žvilgterėjo, pamatė spinduliuo
jantį ratą aplink kančią. Jam pa
sirodė, kad toks dalykas gali būti 
sovietiškas ir vėl ėmė burbuliuoti. 
Pagaliau studentams pavyko iš
siaiškinti, kad ir jie tos pat prieš-
komunistinės nuotaikos. 

/ . Prunskis 

scenoje susilaukė 
už savo d?.:n33' 

vaigždutė 
(D oriono) ir Ne =nar \ 
liai (Šimkaus). Pirrr 
baig2i -magių liaudies 
etai: Grom;tėIę pan: 
ant akmenėlio. Solistų susidaina-
vimas išsiliejo vėl duetų melodi
jomis: Ten mano tėvynė (Bra
žinsko), Kur Nemanai jaunų 
dienų (Makacino), O: griežle 
griežlele (liaudies), Vai, tos žu
vys (Juozapaičio). 

Publikai darė į-pūdį dainų 
sklandus atlikimas ir jų lietuviš
ki patriotiniai motyvai. Ta pačia 
nuotaika' ir savo antrą solo da
lį pradėjo sol. V. Verikaitis, dai
na Oi, neverk motušė!e(Nauja
l io) . Programą praturtino ir jo 
padainuotos tarptautinių kompo
zitorių arijos iš Makbeto (Verdi) 
>r Kornevilio varpų (Planąuette). 
Šios dainos buvo atliktos su ypač 
ryškiu draminiu išraiškingumu. 

bę. Ši BATUNo veiklos sukak- — A. a. Liudas Stadis, 59 mė
tis bus iškilmingai paminėta jo ^ amžiaus, mi rė kovo 13 d. 
metinėje konferencijoje, kuri Wellesley ligoninėje, Toronte. 
įvyks birželio 5 d. Carnegie In- Velionis paliko žmoną Aldoną 
ternational Center patalpose fc d v i nepilnametes dukreles, 
prie JungLinių Tautų Nevv Yor-j — Kanados lietuvii. ; likių 
ke. Šiai sukakčiai atžymėti yra 
išleidžiamas specialus iliustruo
tas leidinys, kuriame bus atžy
mėta visa BATUNo veikla 
Jungtinėse Tautose nuo pa t jo 
Įsikūrimo dienų. Šis istorinis 
bei sukaktuvinis leidinys bus 
gausiai iliustruotas, jo išleidi
mo išlaidos bus padengtos iš 
Tautų apmokamų sveikinimų bei 
rke'b :mų. Kas norėtų čios su-
kaktiiaa proga pasve'kinti BA-
TUNą a r pat -Vn 1 - ' savo ^ke^bi-

• a aa e 'ei din- pra oma 

moterų draugijos Delbi skyriui 
per dvejus metus vadovavo su
mani valdyba: p i rm. J. Žiogie-
nė, vicepirm. V. Garnelienė, 
sekr. B. Vytienė, ižd. H. Rugie-
nienė, St. Rosenberg ligonių lan 
kytoja i r D. Norkienė. Jos or
ganizavo paskai tas , minėjimus, 
kas sekmadieni žiemos metu 
vaišino parapijiečius kavute ir 

i skaniais sumuštiniais, palaikė 
' ryši su ka"adiečių moterų or-
sra.n:zaoi;om pas iun 'ė Suvalkų 
trikampio lietuviams keliolika 

itmtmtą. Sausio "4- d. visuoti-
ia" ie susirinkime paskirstė 

relną: religinei ša'pai S100, 
L'et vlų Fondui S50, Tautos 
Fondui $50, Bendruomenės kny 
gynui $50, centro valdybai $40, 
"Moters" žurnalui $50. "T. Ži
bur iams" $25, Vasario 16 gim
naz in i $25, protiškai atsiliku
siems vaikams $20, "Ateičiai" 
$15. Skyrius t u r i 55 tautietes. 

V-eipt's i BATUNo ;staisrą. 2789 
fohurz Avenue, Bronx. NY 
10465. 

— Uršulės Astrienės, iš 
Grand Rapids, Mich , permijuo-
tas paveikslas šį kovo mėnesį 
puošia gal daugelio lietuvių sie-
mas išleistas Tomant 's banko 
kalendoriuje. Kas įdomu, jog 
šis bankas labia gražiai atskirą 
13-os paveikslų rinkinį vardu N a u * # v a l d > ' b a P a s k i r s t ė pa-

reigomis: p:rm. Rožė Augusti-
navičienė, vicepirm. Vanda L a 

"Talmant 's Ar t Fair Collection" 
išleido, kuriame U. Astrienė da-
. . . . . . . . . . . . . . piemene, ižd. E lena Rugiemenė 
lvvauia, kaip vienintelė lietuvė r , _ , , x. .Y. . 

sekr. Elena Augustinavičiene, 
parengimų vadovė Regina Ber-
žinienė, ligonių lankytoja Al
bina Lapėnienė. 

/ 

vo 27 d., 7 v. v. Beverly C o u n - l s i a s b u d a s šiaurinėj Airijoj pa- dentų sąjungos nariai. Oro biu 
t r y Club, aukojo 100 dol. V-tai 
Tautinių Šokių šventei paremti. 

(sk.) 

X Aukų po 5 dolerius atsiun
t ė ; B. Murinas, Albinas Sinkus; 
3,50 dol. — B. Petrauskas; 2 
dol. — dr. Juozas Petrikonis. 
Labai ačiū. 

X Lietuvii; Tautiniuose Na
muose, 6422 So. Kedzie Ave., 
Chicago. kovo mėn. 26 d. 7 vai. 
v., atidaroma dail. P. Bu gaili š-
KI.I tapybos paroda. Paroda tę-
sis Ki kovo 29 d. Lankymo va
landos šešt. ir sekm. 10 v. r . — 
9 R yak. (pr.) 

s iekti pastovumo yra sudaryt 
vyriausybę, j kurią Įeitų katali
ka i ir protestantai. Meras Da-
ley premjero garbei suruošė 
p ie tus Palmer House viešbuty
je . 

STINTŲ GAUDYMAS 
Michiganc ežere Chicagos pa

krantėse st intas bus galima gau 
dy t i nuo bal. 1 d. iki gegužės 1C 
d. 3 v. p. p. Gaudymo laikas 
apr ibotas : kasdien nuo 7 v. v. 
iki 3 vai. ryto. Neleidžiama pa
krantė je kurt i ugniakarų, sta
t y t i palapinių. Reikalaujama, 
k a d gaudytojai, vyresni kaip 
16 m. išsiimtų leidimus. 

as skelbė apie artėjantį uragano 
nešamą lietų. Jie buvo apsirūpi-
nę lietsargiu, plastikiniais neper-
šlapamais apsiaustais. Kai jau 
stipriau ima lietus kristi, vienas 
pasilieka skaityti lietsargio ap
saugoje, kiti laikinai subėga į ka
tedrą ar į tą atvirą pastogę. Nuo 
šeštadienio vakaro 8 v. iki sek
madienio ryto 8 v. budėjimą pe
rėmė skautai akademikai. Aplin
ka ten ne per daug saugi, tai nak
čiai budėti rinkosi vyrai. Budin
čius aplankė ir katedros klebonas, 
pakalbėjo su jais ir sakėsi buvo 
paveiktas jų kultūringumu. Sek
madienį nuo 8 vai. ryto iki 12 
vai vidurdienio nudėjo neorga-

Juozas Skeivys, nau.-!^5 Chicagos lietuvių 
kas. kalba pensininkų susirinkime. 

KU O-JOS pirnun n-
Nuotr. M. Nagio 

PENSININKŲ VAIJ0YBOS 
POSĖDIS 

Lietuvių Pensininkų sąjun-

Bisui dar padainavo jumoristinę 
serenadą: ''Jeigu mylimos mergi
nos*'. 

Sol. Strimaičio antrą solo dai
gos naujai išrinktas pirmininkas ' n ų d a l j s u d a r ė k o m p o z i c į j o s : <*_ 
sukvietė valdybos, revizijos i r r e n a d a (Toseli), arija iš operos 
parengimo komisijų posėdį ko-• " T ^ R 0 J d-vs" (Lalo). Tavęs ne-
vo 12 d. Dan Varnas patalpose. Į bemyliu (Tosti). Džiugu, kad 
Posėdžiui vadovavo pirm. J. į sol. Strimaičio asmeny atsirado 
Skeivys. Vienas svarbiausių pajėgus tenoras. 
reikalji paairuoftimag balandžio I Programa pasižymėjo nauju-

menininkė. Kovo mėn. 24 d. ji 
yra. pakviesta parodyti ameri
kiečiams velykinių kiaušinių 
marginimą Belmonte, Mich. (fil
muojama TV tinklui); kovo 
m. 31 d. — Gr. Ranids Miesto 
Muziejaus ir Mr'r.o 3a:erno<; 
'-;nš-.-;rra!T irsri kiaušinių dažy
me nuo 2 iki 4 va!, v. p.; o ba-
'..'; •' ' : r>- ^f'~:. 3 rĮ. r-jr> 10 va ! . — 
St. B a l ^ k o lietuvių kultūros 
muziejuje, Chicagoje 

T it'tnvoi Vyrių Amsterda
me, N. Y., surengtas Lieta fui 
Nepriklausomybės minėjir-as 
susilaukė atgarsio amerikiečių j 
spaudoje. Puikią paskaitą skai
tė prof. dr. Jokūbas Stukas iš 
Nevv Jersey. Tai rodo amerikie-

mu, rimtis pynėsi su humoru, ir 
publika entuziastiškai reiškė sa
vo pasitenkinimą. Sklandžiai for-
tepionu akomponavo muz. J. Go 
vedas. Daaguma dainų buvo lie
tuviškai, dalis originaliom pran
cūzų, italų kalbomis. Bisui du
etu padainavo Ten mėlynas dan
gus. 

Trijų torontiškių talentingai 
atliekamą programą Chicagos 
lietuviai sekė su susidomėjimu ir 
palydėjo gausiais plojimais bei 
pasitenkinimo šauksmais. 

I. Daugi. 

iiiimimuimim'M!M!tTtniKMMHinnnft!i 

X Medžio ir keramikos rank
darbių galima gauti "Draugo" 
administracijoje. Yra gražių do
vanų įvairioms progoms. Pr ie 
progos apsilankykit ir matysite, 
kad kainos y r a prieinamos. 
Galit gauti mažų lietuviškų vė
liavėlių ir kortelių visoms pro
goms. Aplankykite "Draugą", 
4545 W. 63rd S t Chicago, ŪL, 
60629. 
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