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Naujas būdas pasityčioti 
iš kunigų 

Apie kun. Zigmą Neciunską filmas "Ii per amžių amžius" buvo sulipdytas maskuotu 
ii klastingu būdu 

SKUNDAS 

Dėl LTSR Ministrų Tary
bos Valstybinio Televizi
jos ir radijo komiteto veik
los, šiurkščiai pažeidusios 
elementarias teisingumo ir 
teisėtumo normas, liečian
čias asmens orumą ir reli
ginio kulto apeigas. 

LTSR M T Valstybinio televizi
jos ir radijo komiteto pareigūnai, 
maskuotos ir klastingos apgaulės 
būdu, be mano žinios ir sutikimo, 
suorganizavo manęs nufilmavimą 
Kaišiadorių rajono vykdomąja me 
komitete ir laikantį Mišias Kal
vių bažnyčioje. Tokį sumontuotą 
filmą per televizijos laidą, vardu 
"Ir per amžių amžius", laikas nuo 
laiko su šmeižiančia mane infor
macija demonstruoja Lietuvos ti
kintiesiems ir visuomenei. 

Aš buvau oficialiai iškviestas 

atvykti į Kaišiadorių rajono vyk
domąjį komitetą. Ten mane siun
tinėjo iš kabineto į kabinetą, už
duodami nereikšmingus klausi
mus: apie turistu lankymąsi 
Kalvių bažnyčioje ir pan. Pasiro
do, atvykę televizijos darbuotojai 
su iš anksto paruošta aparatūra 
mane ten filmavo. 

Vėliau Kalvių bažnyčioje, man 
belaikant sekmadienį šv. Mišias, 
susikaupusiai besimeldžiant gau
siai susirinkusiems parapijiečiams, 
į bažnyčią, sukeldami triukšmą, 
įsibrovė vyrai su televizijos apara
tūra ir be mano leidimo ėmė fil
muoti, šeimininkaudami bažny
čioje tarsi nuosavoje studijoje. 

LTSR BK 143 str. numato baus
mę laisvės atėmimu ligi vienerių 
metų už pažeidimą įstatymo dėl 
Bažnyčios atskyrimo nuo valsty
bės, taigi ir valstybės atskyrimo 
nuo Bažnyčios. 

Minėtu įsibrovimu buvo šiurk
ščiai sudrumsta švenčiausių ttki-

Kalvtų. ajiksčiau i raku ;a r>ar Kaisi&CK ių ra j . , bažnyčia 
(Iš Br Kviklio archyvo) 

tiesiems kulto apeigų, būtent šv. 
Mišių rimtis, buvo giliai užgauti 
besimeldžiančiųjų religiniai jaus
mai. 

Momentas, kai aš dalinu Ko
muniją, filme yra palydimas to
kiais diktoriaus komentarais: "To
mis pačiomis rankomis šventino 
banditų ginklus ir kankinimo įran 
kius". 

Šios insinuacijos bei teiginiai, 
liečiantieji mano asmenį ir veik
lą pokario metu, pasitelkus visų 
veikliausią propagandinę priemo
nę — pakartotinas televizijos lai
das, yra nedovanotinas tyčinis 
nuolatinis mano asmens įžeidinėji
mas su tikslu mane diskredituoti 
kaip kunigą, Katalikų Bažnyčios 
atstovą visos tikinčios ir netikin 
čios Lietuvos visuomenės akyse. 

Tokiu negarbingu ir neteisėtu, 
šmeižikišku būdu sumontuotas 
filmas yra šlykštus prasimanymas 
ir nusikalstama veikla, baudžiama 
LTSR įstatymais. 

Tas faktas, kad praeityje tary
binio teismo sprendimu aš, kaip 
politinis kalinys, iškalėjau sustip
rinto režimo lageryje 10 metų, dar 
neduoda niekam teisės, praėjus 
20-čiai metų vėl m a n e maltretuo-
ti ir terorizuoti. 

Pagaliau mano teisminės bylos 
medžiaga nurodo, už ką aš buvau 
nuteistas 10 metų. Pokario meti 
nekartą maitinau Lietuvos parti 
zanus, nepripažinusius teisėtu Lie 
tuvos inkorporavimo į TSRS su 
dėtį, juos materialiai rėmiau ir su
tuokiau vieną jų porą. Filmo re 
daktorių propaganda, esą aš šven
tinęs banditų ginklus bei kanki
nimo įrankius, yra ne dokumenti
niai faktai, o piktvališkas šmeiž 
tas. 

(Bus daugiau) 

S0L2ENICINAS PASMERKĖ 
GINZBURGO SUĖMIMĄ 

Cavendish, Vt. — Aleksandras 
Solženicinas su širdies skausmu 
pasmerkė paskutinįjį sovietų 
veiksmą, poeto Aleksandro Ginz
burgo suėmimą. "Suėmimas Gin
zburgo, svarbiausio Rusų sociali
nio fondo reprezentanto, nėra 
tik paprastas ir įprastas nusikal
timas prieš disidentą. Veiksmas 
yra Įrodymu, kaip sovietų val
džios žmonės badu nori sutriuš
kint? ^Šlrhtus suimtųjų ir perse
kiojamųjų šeimos narių, o kitus 
tūkstančius tokiu būdu nori nu
tildyti. Tas nusikaltimas verčia 
Vakarus labiau susirūpinti, negu 
kiekvienas iškart gali suprasti, 
pakankamai neįsigilęs į šią 

Naujas karinis 
satelitas 

Cape Canaveral, Fla. — Karo 
aviacija į tolimąsias erdves iškė
lė satelitą, kuris turės tikslą sekti 
sovietų ir kinų satelitus kitiems 
satelitams naikinti. 

žiaurią istoriją*", sakė Solženici
nas. 

Pinigai, kuriais šelpė vargan 
patekusias šeimas Rusijoje, buvo 
Solženicino siunčiami iš jo ho
norarų už knygas. Siunčiami bu
vo legaliai iš kurių pagal vei
kiančius sovietų įstatymus nau
dos turėjo ir sovietai, atskaity-
dami sau trečdalį. 

Francistovvn, Botswana. — A-
pie 140 tėvų, kurių beveik 
400 vaikų pagrobė Rodezijos 
partizanai ir nusivežė į Botswa-
ną, nuvykę prašė vaikus paleis
ti. Dideliam nusivylimui tik 51 
vaikas, daugiausia mergaitės, su
tiko grįžti. Kiti nori pasilikti ir 
treniruotis, išeiti kario apmoky
mą ir kariauti. 

Roma. — Traukiny, einančiam 
iš Italijos pietų, per Romą iki 
Šveicarijos sienos, buvo rasta 
bomba su gaištuku. Dar 30 mi
nučių, ir ii būtų sprogusi. Trau
kiny važiavo apie 500 žmonių. 

Stipri opozicija 
prieš Gandhi 

New Delhi. — Indiros Gandhi 
opozicija sušaukė masinį susirin
kimą, kuriame dalyvavo apie 
200,000 žmonių. Tai buvo aki
brokštas premjerei, nes į jos šau
kiamą susirinkimą atėjo apie 
100,000, ir daugelis pradėję 
triukšmauti iš susirinkimo išėjo. 
Opoziciniam susirinkime buvo 
raginama Gandhi iš valdžios iš
mesti, nebalsuoti už jos partiją. 
Rinkimai į parlamentą numaty
ti kovo 1. 

MIG-25 
buvo neįvertintas 

Londonas. — Paskutiniame 
"New Scientist" numery panei
giami ankstesni amerikiečių ir 
japonų ekspertų teigimai apie so
vietų MIG-25. Anksčiau buvo 
tvirtinama, jog tas lėktuvas nie
ku per daug nenustebino, jis 
dar neprilygsta Amerikos tos ka
tegorijos lėktuvams. Dabar sako
ma priešingai, yra kuo sovietai 
viršija. 

MTG-25 į Japoniją atgabeno so
vietų lakūnas Viktor Beleako. 
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Hawajuose, kur amžinas pavasaris 

RODEZIJO j NU2UDE 7 MISIONIERIUS 
Salisburv. Juodieji nacio- pirmas: gruodžio mėnesį buvo 

nalistai Mušami misijoje nužudė 
septynis kataliką baltuosius mi
sionierius. Du jų buvo kunigai jė
zuitai, vienas W>lis ir keturios 
seselės. Išlikęs gyvas kunigas pa
sakė, kaip buvo: sekmadienio va
kare misijos stotį apsupo juodieji 
partizanai ir šaltakraujiškai pra
dėjo šaudyti. 

Rodezijos arkivyskupas Patrick 
Chakaipa, juodasis, pasmerkė to
kį savo tautiečių barbariškumą. 
Nužudytieji misionieriai buvo 
britai, vokiečiai ir airiai. Misio
nierių žudymas Rodezijoj jau ne 

Ugandoje kankinami 
kaliniai 

Londonas. — Amnesty Inter
national pateikė raportą Jungti
nėms Tautoms, i kuriame sa
koma, kad Ugandoje tebevyksta 
suimtųjų žmonių kankinimas. 
Kalėjimuose juos kankina arba 
sušaudo Idi Amino kareiviai. 

Nori greičiau pašalinti 
baltųjų valdžią 

Dar Es Salaaro. — Tanzanijos 
prezidentas Julius Nyerere pra
šė pas jį apsilaižiusį Amerikos 
ambasadorių Jungtinėms Tau
toms Andrew Young, kad Ame
rika pritaikintų v akcijas Rodezi-
jai ir padėtų g ičiau nuversti 
Ian Smith vyri sybę. Amerika 
Rodezijos neboik tuoja ir iš jos 
importuoja chromą. 

Iš šalčių fronto 
YVashingtonas. — Praėjusį sa

vaitgalį Amerikos viduriniuosius 
vakarus ir rytus pasiekė trečioji 
šiais metais šalčio banga. Madi-
sone, Wisc., buvo minus 19 laips
nių (F) , Columbus, Ohio, — 11, 

nužudytas vyskupas, kunigas ir 
seselė. 

IŠ kur tokia neapykanta misio-
nier'ams, negalima suprasti. At- BirmingH?.m, Ala., IT virš nulio. 

o Floridos šiaurėje apie 40 laips
nių. 

Centrinis meteorologinis biu
ras ramina, kad dar šios savaitės 
vidury Chicagoj ir į rytus nuo 
Mississippi temperatūra pasieks 
40 laipsnių ir prasidės sniego tir
pimas, tik įspėja, kad žmonės bū
tų pasiruošę vėlesniems potvy
niams. 

virkščiai, katalikų Bažnyčią ir mi
sijas atakuoja ir kritikuoja Ian 
Smith vyriausybė, kad jie remia 
juoduosius ir gina jų teises, pro
testuoja, kai baltieji kareiviai su
ima juoduosius ir vartoja žiau
rias priemones, todėl'ir arkivys
kupas Chakaipa misionierius va
dina geriausiais afrikiečių drau
gais ir tarnais. 

Mušami misija yra apie 37 my
lios į šiaurės rytus nuo Salisbury. 

Prašo neremti 
žiaurių programų 

Chicaga. — Amerikos gydyto
jų susvienijimas prašo didžiąsias 
korporacijas nustoti remti ir ne
duoti skelbimų televizijos prog
ramoms, kuriose yra daug žiau
rumų. Dr. Rkhard Palmer, AMA 
prezidentas, parašė 10 korpora
cijų raštus, įrodinėdamas, kokią 
daro žalą netikusios programos. 
Nekalbant »pie kitas blogybes, 
"siaurumai prisideda ir prie pro
to ligų didėjimo. 

Korporacijos jau atsiliepė ir 
pažadėjo su AMA kooperuoti-
Minimi jų vardai: Sears, Chev
rolet, American Home Products, 
Eastman Kodak, Procter and 
Gamble, Burger King, Pepsi, Ge
neral Foods, Schlitz, American 
Motors. 

Corvalan norėjo 
pasilikti Šveicarijoj 

Ciurichas. — Šveicarų laikraš
čiai rašo, kad Čilės komunistų 
vadas Luis Corvalan, iškeistas į 
sovietų rašytoją Vladimirą Bu-
kovskį, labai norėjęs pasilikti Švei
carijoj, bet tie sovietų pareigū
nai, kurie buvo atvežę Bukovskį, 
Corvalaną veik jėga įsodino ir 
išsivežė į Maskvą. Jokio pasirin
kimo nebuvo. 

Yra žinoma, kad Corvalan 
jaučiasi belaisviu Sovietijoj ir tu
ri kalbėti tik kas jam pasakyta. 

Nairobi. — Amerikos ir kitų ša
lių turistai tris dienas buvo už
kliuvę ir neturėjo priemonių ii 
Tanzanijos išvažiuoti. Tanzani
ja ir Kenija susipyko, uždarė sie
ną, nutrūko ir lėktuvų susisieki
mas. Sekmadienį amerikiečius, 
kanadiečius ir vokiečius išgabe
no iš Amerikos atsiųsti Pan Am 
lėktuvai, o kiti šiaip taip su kliū
timis pasiekė Keniją sausumos 
keliais. 

Kai Sovietų Sąjunga sulau
žė su taikiąja Lietuva sudary-
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ith. Re; njos mimsteris 
pirmininką 

Nauji sovietų ginklai 
— spinduliai 

VVashingtonas. ..— Malcolm 
Currie, pasitraukiąs iš savo pa
reigų kaip gynybos priemonių ty
rinėjimo direktorius, pateikė Penį t a s sutartis, kad net pačią Lie-
tagonui raportą apie sovietų ban - j t uvą okupavo — y r a tik da!is 
dymus su naujais ginklais. Nau- j SS tarptautinių nusikaltimų 
jausią, tai karas tolimosiose erd- Į Lietuvos valstybės atžvilgiu, 
vėse. naudojant tam tikrus ener- j Kita dalis jos nusikaltimų y r a 
gijos spindulius, kurių greitis bū
tų šviesos greitis. 

Blogai sunaudoja 
Amerikos pinigus 

Washingtonas. — Sen. Abra-
ham Ribikov, Valdžios operacijų 
komiteto pirmininkas, sako, kad 
55 tarptautinės organizacijos, ku
rioms Amerika iš iždo pride
da per metus 1 bil. dolerių, blo
gai atlieka savo pareigas, pini
gus iššvaisto neleistinu būdu, 
samdo per daug personalo, moka 
labai dideles algas. 

Washingtonas. — Prezidento 
Carterio duktė Amy, 9 metų, sek
madienį baptistų bažnyčioje bu
vo pakrikštyta. Krikšto apeigas 
stebėjo IT jos tėvai. 

Vėliau, laikraštininkams ne
pastebėjus, ir be jų palydos pre
zidento šeima nuvyko į Kennedy 
Center ir žiūrėjo operą Madame 
Butterfly. 

Washingtonas. — Žiemos Šal
čiai amerikiečiams kainuos 15 bil. 
dolerių, apskaičiuoja kongresma-
nai ekonomistai. Vien tik paja
mų biu maz.au 8.5 b i l d o l 

DIDYSIS MŪSŲ RŪPESTIS 
Sovietu nusikaltimas Lietuvos valstybes 

ir lietuvių tautos atžvilgiu 

prieš pačią lietuvių tautą, jos 
narius. Tūkstančiai suimtųjų 
ir masinis išvežimas į kančias 
ir mirtį nešantį Sibirą — pir
muosius SS okupacijos metus 
neišdildomai įrašė j. mūsų tau
tos kančių istoriją. Antroji 
SS okupacija palietė savo nai
kinamomis priemonėmis veik 
trečdalį mūsų tautos. Pilni ka
lėjimai, laisvės kovotojų naiki
nimas, iš ūkininkų jų žemės 
atėmimas, penki masiniai iš
vežimai kūdikių, senelių, ligo
nių ir sveikųjų, ir tų, kurie po 
daugelio tremties metų, iš'.iko 
gyvi, negrąžinimas į Lietuvą, 
yra akivaizdūs nusikaltimai 
prieš žmogaus teises. 

Tai vyko pokario metais, ka
da kitos pasaulio valstybės ne
kreipė j tai dėmesio, nes pa
čios gydėsį karo padarytas žaiz
das. Pagaliau SS nustojo vyk
dyti masinius išvežimus. Ta
čiau lietuvių suėmimai, jų žudy
mai, laikymas kalėjimuose ir 
darbo stovyklose nesiliauja. 
Nors jau. atrodo, SS turėjo lai
ko sukurti ir sukūrė va'domąjį 
aparatą, nors priorganizavo į 
Kompartiją H 126,000 aarių, 

pristeigė visokių kitų organiza
cijų, bet lietuvis nėra ir nega
lės būt i savo krašte šeimindn-
kas, kol Lietuva bus okupuo
ta. Kraš tas rusinamas ir so-
vietinamas. Lietuvis skriau
džiamas. 

N e tik pasirašyta, bet ir ra
tifikuota žmogaus teisių dekla* 
racija. Pasirašytos kitos tarp
tautinės sutar tys . Bet lietuvio 
žmogaus teisės Lietuvoje try
piamos. 1977 sausis gausus 
tarptautinių agentūrų ir didžių
jų laikraščių SS orbitoje esan
čių korespondentų pranešimais 
apie sustiprėjusius žmogaus 
teisių pažeminimus ne tik Lie
tuvoje, bet ir kituose SS domi
nuojamuose kraštuose. Todėl 
sausio 8 VLlKo valdybos nariai 
ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
valdybos atstovai aiškinosi 
' k a i p geriausiu būdu ginti So
vietų okupuotoje Lietuvoje su
t ryp tas žmogaus teises". (E) . 

KALENDORIUS 

Vasario 8: Jeronimas, Kointa, 
Dormantas, Nirma. 

Vasario: 9: Donatas, Apoloni
ja, Girvydas, Algė. 

Saulė teka 6.S7, leidžias 5:13. 

ORAS 

Didėjantis debesuotumas, Šil
čiau, apie 25 laipsniai. 

http://maz.au
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR ŠVEISTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ABOMAVKJTOS, M, D. 
KBUAS | SVEIKATA, 1601 West Garfiekl Blvd., Chicago, IL 60636 

SEPTYNIOLIKMEČIŲ SVEIKATOS 
REIKALAI 

Kūnas, asmenybė, pajėgu
mas ir ateitis — tai jau
nuolio svarbiausi rūpesčiai: 
jie turi būti pavieniai ir 
meiliai tvarkomi. 

Medicinos reikalavimas 

Tinkamai tvarkydami jaunuo
liu negalavimus, galime daug 
padėti septyniolikmečiams, pa
ruošiant juos įvairiom suaugusiojo 
pareigom, įskaitant ir dvasininko 
veiklą, kuriai pašaukimų dabar 
stokojama. Jau žinom, kad žmo
gaus asmenybė stipriausiai būna 
formuojama pirmais dviem žmo
gaus amžiaus metais. Svarbu nesi

l iaut i tinkamai tvarkytis žmo
gaus asmenybę, iki jam subręs
tam. Todėl jaunuolio negalavi
mų tvarkymas yra labai svarbus. 
Jis turi būti kiekvienam jaunuo
liui nuoširdus. Kitaip pagalba 
septyniolikmečiui nebus galima. 

jaunuolis skiriasi nuo vaiko 

Jaunuolio gyvenimo tarpsnis 
įvairiai aptariamas - svarbiausia, 
kad Šis laikotarpis yra perėjimas 
S vaiko į suaugusiojo gyvenimą. 
Chronologiškai jaunuolio (sep
tyniolikmečio) amžius skaito
mas nuo tuzino metų iki 21 . 
Svarbu nepamiršti, kad to laiko
tarpio žmonės labai įvairuoja: 
kas vargina ankstybo amžiaus 
(13 metų) jaunuolį, visai kiti rū
pesčiai suka galvą vėlybesaio lai
kotarpio (19 m.) jaunuolį. 

jaunuolis skiriasi ir nuo vaiko 
k nuo 

Suprasti ir padėti 

Abu laikotarpiai - vaiko pra
eityje ir suaugusiojo ateityje yra • 
jaunuoliui reikšmingi, jis po ke- • 
lių metų taps suaugusiu. Vieno 
ypatingai šiame - jaunuolio am
žiuje jis reikalingas yra savitos 
globos: jaunuolis reikalingas 
žmogaus jį suprantančio ir ypa
tingas jo negeroves tvarkyti pa
jėgiančio. Tas gydytojas, kuris 
nuoširdžiai domisi jaunuolio ne
sklandumais ir nori-ai imasi dar
bo su jaunuoliais - atranda di-
didelį pasitenkinimą, giliau pa
žindamas ir atsakančiai tvarky
damas jaunuolio nesklandumus. 

Jaunuolis gali turėti savo ne
gerumams tvarkyti specialų gy
dytoją. Taigi, atsiminkime, kad 
jaunuolis yra pakankamai senas, 
kad galėtų turėti savo negalėms 
tvarkyti savą gydytoją. Jaunuo
lis tokiam gydytojui pats pasisa
kys savo ligos istoriją, ir imsis at
sakomybės pats už savo sveikatą. 
Žinoma, ir tėvų papasakojimas 
apie jaunuolio turėtas vaikystėje 
negeroves, apie jo šeimoje turi
mus ryšius imama domėn, bet 
svarbiausias dalykas yra išvysty
ti ne viešą, patikimą gydytojo su 
jaunuoliu santykiavimą. Šito
kių santykių svarbos pastiprini
mui, gydytojas laiko savo pacien 
tu jį, o ne jo tėvus. Todėl jau
nuolis pats susitaria su gydytoju 
dėl apsilankymo gydytojo darbo Į 

ti. Gyvename labai sunkius lai-j 
kus - taip daug jausmais nesu- j 
siorganizavusiųjų randasi mūsų' 
aplinkoj. Tiesiog sunku rasti pri-, 
deramai besielgiantįjį. Visi, prie j 
irklo sėdintieji, imkime irkluoti, 
nustoję kitiems pavesdinėti irkla
vimą. Tik kai mes patys tvarky-
simės savo elgąsiuose, mes pradė
sime pajėgti jaunuoliui talkinti 
jo sunkenybėse, kurios yra jam 
vienam savitos ir tik jam vienam 
savita! elgiantis sutvarkomos. 
Daugiau apie tai kita kartą. 

Pasiskai'vti. Medical Insight. 
April 1972." 

TEismaą PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI. 

AŠTUONIASDEŠIMTMETIS 
OPERUOTINAS, JEI 

PAJĖGUS 

Klausimas. Gerb. Daktare, pa
tarkite mano tėvo reikalu. Jis iš 
Vokietijos rašo, kad jam yra už
augęs "guzas"; atrodo, kad nuo 
patrūkimo (hemia) ir susimetęs 
tik į dešinį kiaušinėlio (tęstis) 
maišeli (scrotum). Rašo, kad la
bai didelis ir užpildo visą maiše
li 

Tėtė dabar yra 81 metų. Tas 
augimas, jis galvoja, prasidėjo 
prieš 25 metus. Prieš 10 metų jis 
jau pradėjo skųstis, o dabar yra 
labai susirūpinęs. Vokietis gydy
tojas anksčiau patarė daryti ope 

••• * >:.\faj:-t- :•„."».* .*i?*Zy\jr .'.. „. .*. ,.*., .„«;. S 

Lietuvio sodyboje. Chicagoje. kiekvienam be atlyginimo matuojamas 
kraujospūdis trečiadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais, visą dieną. 
Prie darbo gail. sesuo Viktorija Karaitienė. Matuoja dar ir Anelė Kir-
vaitytė ir šio skyriaus tvarkytojas. Nuotr. M. Nagio 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
— Weįk saan See tarptautinia-! 

me turnyre pirmauja vien did-
meisteriai. 2 Be::kus vienam ra
tui padėtis bilv: tokia: Sosonko 
(Oln) 7:5 tš. iš 10, Geleris (Soy) 
7. B. Kuraica* (jgs) ir Tlmman 
(Oln) po 6.5, Olafsson (Isl) 5.5, 
A. Mails (Ang) ir Nikolač (Jgs) 
po 5, L. fcfValek (JAV) ir G. 
Boem (OIri) po 4.5, Sigurjons-
son (Isl) 3.5, LSgterrak (Oln) 2.5 
ir L. Barcis (Veng) 2 tšk. 

Moterų gr. Mana Aleksandrija 
(Sov) 9 tš. iš 10. Hortston (Ang) 
8, Vereehy (Vng), Vokržalova 

Sekančios rungtynės vasario 11 
d. įvyks So. Bostono LPD patal
pose, į kurias atvyks MIT koman
da. Vasario 18. rungtynės prieš 
Harvardo universitetą, pas juos. 

Kazys Merkis 

KAIP LATVIAI GAMINO 
SAVO PIRMAJJ CUKRŲ 

Pirmasis cukraus fabrikas 
Latvijoje buvo pas ta ty tas Min
taujoje. Ūkininkai pristatinėjo 
cukrinius runkelius ir fabrikas 
galėjo pradėti gaminti cukrų. 

Latviai dar neturėjo specialis
tų, kurie galėtų cukraus gamy-

(Čks) ir Lazarevič (Jgs) po 7 
n-.:-:a. Bet daba-, tėtis rašo, kad tš., Meisterių grupėje V. Kuprei-
apie tai tas gydytojas nenori kai- * * « (Sov) 8 ^ iš 10, Wan der .bos procesui vadovauti, todėl t o 
bėti. Tėtis vis galvojo, kad nerei- Sterten (Oln) 7.5, Christiansen cukraus fabriko s ta tytojai čekai 
kės operacijos daryti: jis to ne-> (JAV) 5.5, vengras Ballon su turėjo tokius paruošti . Svarbu 
mėgsta. Ar dabar jam jau per! australu Jemisson ir olandu Char- yra kada iš runkelių sulos reikia 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai \xf gautas prenumt- S 
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, S 
gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada skaitytojas yra užsi
mokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama is anksto 
rretams 6 mėn. 3 mfin 
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Kitur JJV.V 28.00 16.00 11-00 
Užsienyje ..„ 31.00 1900 13.00 
Savaitinis - 20.00 13.00 7 . * 

i 
• Redakcija dirba kasdien — • Redakcija straipsnius taiso savo S 
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830 — 12.00. 5 nesaugo. Juos grąžina tik iš anks- 5 

• Administracija dirba kas- 5 to susitarus. Redakcija už skelbi- 5 
dfen nuo 8:30 iki 4:30, šešta- 5 mų turinį neatsako. Skelbimų kai- 5 
dieniais nuo 8:30 iki 12.00. g nos prisiunčiamos gavus prašymą, r 

iwmui«»uiinniHuimwmmittfflHtirwi«mflitirm»flmiwt««Hi»i»: 

TeL P B 8-8229 
DR. ANKA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GėRKLfiS LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir moterų Ilgos 

Ginekologinė" Chirurgija 
6449 So. Pulaskj Road (Crawford 
Medical Bmlding). TeL LU 5-6446 
Pri ima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-8004. 

vėlu ta operaciją daryti? Tėtis 
mėgsta važiuoti dviračiu. Jis ga
na sveikas ir stiprus. 

Todėl būčiau dėkingas, jeigu 

tox po 5 tšk. | gauti cukraus kristalus. Tas pa-
— Meksikos valdžia paskyrė siekiama verdant sirupą keliais 

stipendiją šalies jaunių meisteriui j atvejais didžiuose katiluose 
Sosniegai (17 m), kai jis grižo! (boileriuose) su mažu slėgimu, 
iš pasaulio jaunių pirmenybių' tuo būdu sukeliant smarkų viri-
Oland'joje, -pasidalijęs ketvirtą' mą. gula verda t a r y t u m ragami 
vietą. Stipendija įgalins šį jau- katilas. J i verdama pirmame 

kambaryje. Toks apsilankymas į daktaras parašytumėte į "Drau-
neturi trukdyti jaunuoliui kitus j go" sveikatos skyrių patarimų. 

suaugusiojo. Jaunuoliai! įsipareigojimus tiek moksle, tiek! Kodėl tas prasidėjo? Ar tai pavo-1 n u o l į dalyvauti ^rr-.v - V ; - • ; „ , , _ , ; , „ a i k o l p a s i r o d o 
serga kai kuriomis, tik jiems vie- veikloje už mokyklos sienų. Gy- j jmga yraPNoreciau jam greičiau j t u rnyruose Vengrijoj, Cekoslova- t a m t ikro didumo cukraus kris-
niems budingomis ligomis; fizio- dytojas žino. kad jaunuoliui rei-1 pranešti Jūsų nuomonę. Lai šie k į ^ Isnanijoj, Lenkijoj, Italijoj talai ir po to «irupas persunkia-
ioginiai būdingumai yra tik jiems 
vieniems ar t imi ; jie reikalau
ja jiems būdingo dėmesio ir su
pratimo. Jaunuolio reagavimas 

pranešti Jūsų nuomonę. Lai 
Ida skirti daug savo laiko, už tai I Naujieji Metai būnąs Jums laimės 
jaunuoliai priimami pas gydyto- j ir sveikatos pilni. Dėkingas. 

DR. Y L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marcpiette Medical Center 
«132 So. Kedzie Avenue 

VaL: pirmad. , antrad. Ir ketvir tad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. \VA 5-2670 

RezML tel WAlbrook 5-3048 

TeL Ofiso HE 44849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

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

ją vakarais bei savaitgaliais ir ne
skubama fuos apžiūrint bei su 

atsinešim^ į įtampą ir ligą bei ' jais pasikalbant. Patariama pa
jų asmenybės reikalavimai yra! kartotinai apsilankyti ir nusta-
jiems vieniems saviti. Nepamirš- J tomas laikas. Gydytojo pasima-
tina. kad jų greitas augimas, jų Į tymas su jaunuolio tėvais ge

riausiai atliktinas kitą dieną, ar 
bent tos pat dienos kitu laiku. 

pajėgumas keistis ir greit atgal 
atkristi yra svarbūs veiksniai, tvar 
kant bet koką jų sunegalavimą. 
Čia prisimintinas gyvybinis rei
kalas: pats pacientas jaunuolis, S u j ^ l ^ į j į r a ^ r v n i H t 

o ne 10 liga atdžvelgtinas mėgi- į | a e n u o H u i rodomas nuoširdus, 
nant jam padėti: tvarkant jo! :.._* -:—?: ...» _„,;„^„-
reikmenis, jo jutimus, jo rūpes
čius. Pastarieji jaunuolio negeru-

Dėmesys janrruoifui 

Su ir 

Atsakymas. Gydytojai seniems 
ir silpniems neoperuoja didelės 
kylos. Suvarius į pilvo ruimą di
delį kylą, gaunasi padidintas 
spaudimas į krūtinę per diafrag
mą. Tada apsunkinama širdis ir 
plaučiai. 

Kiek aišku iš aprašymo. Tams
tos tėtis yra stiprus, sveikas ki
tais atžvilgiais ir dar dviračiu 

ir kt. Kaip žinome, tas jaunių pa- m a s j fcįfc, virimo laipsnį. Tą mo-
saulio p-bes Olandijoje laimėjo m entą . kada kristalai j au išan-
amerikietis Mark Diesen, M.D. I g ę p a k a n k a r n o dydžio, nus ta to 

— Estijos jaunių atviras pir- v i r ė j a s m e į s t r a s , paėmęs ir išty-
menybes, vykusias Taline, laimė- j r ę s s i m p o i r kristalų dydžio pa-
jo D. Jakimavičius iš Panevėžio, ' v y 2 d į > C i a reikaUngas patyr imas, 
surinkęs 6:5 taško iš 8. Mergaičių fa ^ t u r ė j o č e k ų m e i s t r a s jg. 
grupėje taipogi laimėjo Panevėžio, m Q k v t i ^ ^ ^ l a t y į B e t 
atstovė A. Sramslovarte, pelniusi j ^ k a d t a m r e i k a h l l ^ 
7 ts. is o. . . •, ,. , TJ- • • 

_ , . » , . „ . i visai nebuvo linkęs. Kai siruDs, 
— Rygoje užbaigtos Sovietų " ' S-gos jaunių pirmenybės. Jas lai-i i reikėjo persunkti toliau, jis pa

važinėja. Galima tikėtb. I sakė "dabar reikia prileisti švie-

mai turi būti lygiagrečiai tvar-
Vomi su jo pagrindine liga. Su-
f.'arkymas jaiinuolio jutimų, rū-
pe^čin ir reikmenų yra kertinis 
akmuo jo ligos gydymo. 

Kiekvieną pasiimtą darbą dau
gumas jaunuolių atlieka iš visų 
jėgų ir geidžia pripažinimo iš vi
sų, ypač S savų vienmečių jau
nuolių. Jaunuoliai priešinasi tiek 
kūniškiems, tiek psichologiškiems 
varžtams. Svarbus šito amžiaus 
žmogaus siekis yra išvystymas 
atsakomybės jausmo ir prisitaiky
mas daugiau prie vidinės savi
tvardos, negu pri& išorinių varž
tu. "U? tai jaunuolis labai rūpi
nas savitumu - nepriklausomu
mų ir lytiniu brandumu. 

launaolis labai rūpinasi savimi 
ir tuomi, kuo jis nori būti. Jis 
nuolat galvoja apie savo kūną. sa
vo populiarumą, savo pajėgumą, 
MINOS ateities planus, savo užsi
ėmimus, išvaizdą -ir savo asme
nybės formavimą. Jis laukia ir iš 
kitn drrnpsio — kad ir krri taip 
kaip jis pats kreiptų dėmesį į jo 
reikalus būti priimtam, nepri-
klausomam, turėti pasisekimą ir 
jo baimingumo supratimą. VI-
"WOSe šituose siekiuose geriausias 
jo talkininkas yra jo gydytojas. 
Pastarasis nebūtinai turi būti vai
kų ligų gydytojas, kuris jį prižiū
rėjo esant vam •v̂ tflku. taip pat ne 
NSrunai turi t*s gydytojas būti 
tas gydytojas, kuris juo rūpinsis, 
kai jaunuolis suaugs. 

Į privatus atsmesimas yra pasisėsi
mo pagrindas. Štai pavyzdys to
kios veiklos. Motina ateina pas 
gydytoją su šešiolikmečiu sū
num, teisingai Įtardamas ji nau
dojant narkotikus. Keli metai I los kitur: kirkšnyje, bambutės sri 

Kad iisimeiO lS-tis moksleivis is BaKu v. . . . , - _ , , - • , . /•> v - - i o - ^ zio sirupo ir tuo būdu darė prie dar gvvens mažiausiai penkis me G. Kasparovas, surinkęs o.o ts. „ . - ,. ., s o r> &-\s \T <? ~ .: smgą ir apgaulingą veiksmą j au is 9. PanevAZ»ns V. Zaura sui &^!
<

 I^5. r ., r*., „ . - t , .. , v , , • paruostam sirunui, vel pripilant 4 ts, pate.Ko j antrąų desimtukąJf' " - . ^ , f ., 
o vilnietis E. Rozentalis su 3.5 P * * 1 sirupo. Savo tokio veiks-
tš. atsidūrė trečiam dešimtuke 
Mergaičių p-bes laimėjo Maskvos į Ia tv i s neįstengė išmokti gamin-
Chemiįos instituto studentė TAti c u k n i - e i a nežinoma kiek 
Minogina. surinkusi 7 taškus iš! nuostolių padarė fabrikui t oks 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremč 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOME7TRISTAS 

2709 West 51st Street 
* TeL — GR 6-2400 
VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir 

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

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

Specialybe — 'Servų it 
E m o c i n e s Ilgos 

CRAWFX>RD MEDICAL BUTCDING 
6449 So. Pulaskl Road 

Valandoa pagal susitarimą. 

TeL ofiso ir Imto: OLympie M U S 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 va.1. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: piirmad., antrad., ketvirtad, U 
penktad. nuo 12-4 va., popiet Ir i 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURG8 
K r OI KM IR VAIKŲ LAOOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL B U I L D r a d 

7156 South Western AvuUMb 
Valandos: Kasdien nuo 10 va., ry to 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso tel. R E 7-1168; rerfd. aS»-9»19 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-98*1 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos " 
2454 West 71st Street 

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

tus. Todėl jis operuotinas. Pra
šykite gydytoją nuo savęs, kad 
jis palengvintų tėtės negerumą. 
Kyla į maišelį vyrams atsiranda 
dėl tų pačių priežasčių, kaip ir ky-

tyje ar dangoje (diagfragmoje). 
Tai prigimtas uždarančiųjų kana
lus raiščių silpnumas. Pasi'pusi 
vieta trūksta ir praleidžia žarnas 
ar taukinę į joms nepriklausomą 
vietą, šį kartą į maišelį. Tai ne
pavojinga operacija ir nepavojin 
ga liga, žinoma komplikacijos ga
limos kiekvienos kylos metu (žar
nų apsisukimas, stiprus {strigi
mas su gangrenos pasėka. Kiek
viena operacija irgi turi savą ri
ziką. Nėra tokio dalyko, kad tik 
vien gėrybės būtų. Apsvarsčius 
gėrį ir negerumus, operuotinas 
yra tėtis ir eikite prie to. 

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

7051 So. Washtenaw. T*I. 778-6786 
Pritaiomi akiniai pagal gydytojų 

receptas. 
Didelis akinių r§mų pasirinkimas. 
Vai.: pirm., antr., penkt . 10-5:80 

Ketv. 1-8 v. vak. šešt. 10-4 v. p . p 
Trečiadieniais uždaryta.-

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

gėsi prieš Br^ndeis universitetą, 
pas juos. Laimėjo • Brandeis un. 
komanda 3 - 2. Mums po tašką 
pelnė Jurgio Zoza ir Bronius Skra-
bulis. ketvirtoj ir penktoj lento
se. Buvo vilčių taipogi antros len
tos žaidikui Ričardui Grausliui 
pridėti laiką, ar bent pustaškį. 
kaip jis padarė rungtynėse prieš 
Danver ko:nandą. kuriose ir 

j Bronius Skrabulis laimėjo tašką. 

prieš tai motina vertė tą jaunuo
lį eiti pas gydytoja, nežiūrint, 
kad gydytojo priėmimo valandos 
buvo tuo laiku, kai jaunuolis tu
rėjo žaisti savo grupėje futbolą. 
Ntioratihis neatvykimas žaidy-
nėn baigęsis jo prašalinimu iš ko
mandos. Tas jaunuolis buvo vidu
tinės inteligencijos, bet jis labai 
mėgo atletiką. Jo išmetimas iš 
futbolo komandos ji labai skau
džiai paveikė: jis ėmė nekreipti 
dėmesio j savo motiną ir pradė
jo jo« neklausyti. Pats negalėda
mas atitaisyti savo nuostolius, jis 
ėmė mėginti rūkyti marijuaną. 
Ji dabar labai lengvai gaunama 
ir taip stipriai jo draugų skatina
ma rūky'i. Tas stūmė jaunuolį i 
asmenines ir mokymosi negero
ves. Jis liovėsi sportavęs ir pradė
jo kitokius narkotikus vartoti. Jis 
atvyko pas gydytoją, visai neno
rėdamas su gydytoju bendradar
biauti, mat gydytojas mėgino 

(pertraukti jo blogybių ratą,. Taip 
buvo pasunkintas gydymas to 

] jaunuolio visai be reikalo - vien 
dėl ne laiku mėginimu pasimaty
ti su gydytoju. 

Išvada, Nustokime \kn pa-
mokslavę jaunuoliui • jokios nati; 
cb? iš to nebos. Vįsi imkime gy-
v*nU pavyzdingai. Tada mūsų| Nuolatines Lietuvio sodybos Chicagoje pažinomo lankytojos: Antanina 
vaikai ir jaunuoliai ims mus sek- akinkienė (k.) ir Adelė Kudirkienė Nuotr. M. Nagio 

,Rezi<L teL — GI 8-6873 
DR. W. M. E1SIN-EISINAS 

mo jis nepaaiškino ir mokinys I ^ ^ i J ^ J ^ ^ J L ^ ° S 

J GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
9132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. J e i ne
atsiliepia skambint i : MI 2-00O1. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai* 

OPTOMETRISTAS 
2618 W. Tlst S t — TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akintos I* 
"Contact lenses" 

Vai pag-al susitarimą. Uždaryta tre? 

P. Kauniete M. Arlauskaitė su i ^^»^tas cukraus virtino jmokslas. Į 
3 tš. dalijosi VTI v Kada paaiškėjo, kad mokinys! 

— Bostono tarpklubinėse I. 28, l sav<> amato neišmoks, fabrikas 
iostonoLFD šachmatininkai run- | nusiuntė du latvius į vieną cuk

raus fabriką Vokietijoje, ku r t ie 
cukraus virimo mokslą greit įsi
savino ir sugrįžę galėjo puikiai 
gaminti cukrų. A. T. 

LIETUVOS 
AIDAI 

RADIJO PROGRAMA 
,t3i 

Penktad.. »:SO iki U v. »ak. 
I* WOI'A - 14!>fi AM ban^a 
Sokmad. 9:30 iki 10 v. ryto 

iš W.IOB — 1230 AM hansa 
KAZE BRAZDŽTONYTE, vedėja 
2646 W. 71 St.. Chicago. III. 60629 

Tel. (312) 77& 3̂74 

mimmfiiiiiimiiimiiiimiiiiiiiiiiiimiii! 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 8-5893 
Specialybė Akių ligos 

8907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą ' 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKšEYIčIUS 

JTO K S A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Street 
Ptrroad.. antrad. , ketvirtad. Ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo S iki S vai. 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 va1 

Ofsu PO 7-6000, Rez. GA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

8844 West 68rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

WIMDERS MEDICAL ARTS 
3213 W. 63rd Stretf 

Tel Wfl 5 • 4787 
PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

lies patelefonuosiu} jūsų gydytoju 
HiiiiuiuiiiiiiiuiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiuiiiir 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA _ 

CHIRURGIJA 
5214 No. Western Averrae 
1002 No. Western Aveave 
TeL atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

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

BENDROJI MEDICINA 
1407 S. 49Ui Coort, Cicero 

Eaadfen 10-12 ir 4-7 
BrtjTGs tssS. ir ie8t. 

DR. LEONAS SEIBUTO 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
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Laisves radijas 

PAVERGTŲJŲ LANGAS t VAKARUS 
Sotus alkano neužjaučia. Tai nepatikrintų žinių skleidimą — 

liaudies išmintis, kuri turi pla- to neneigia net kairieji socialis-
tesnę reikšmę, negu jos žodžių tai, — bet kad yra nuolat kurs-
sąskambis. "Nepagyvenę komu- tomi komunistinio bloko valsty-
nistiniame kalėjime ar viešosios bių, kurios ieško visokių būdų pa-
prievartos sąlygose nesupranta laikyti ryšius su Vakarų komu-
laisvės troškimų, noro žinoti nistais ir su visais kairiaisiais, 
daugiau, negu leidžia vyriausy- Amerikoje vadinamais "libera-
bė, patini tai, kas darosi už ko- lais". Vakarų kairiųjų tikslas ne 
munistinės kontrolės ribų", sako tiek sustabdyti informaciją į ko-
VaJeryj Tarsis, kalbėdamas apie munistinį bloką, kiek tą in-
dabartines drąsesniųjų Sovietų formaciją perteikti tik palankia 
Rusijos asmenų pastangas lais- prasme, tai yra taip, kaip ją apie 
viau pareikšti savo nuomones, save perduoda komunistinė pro-
Jis dar prideda, kad "laisvieji re- paganda. 
tai tesupranta tą troškulį žinių, Blogiausia, anot šveicarų "Die 
ateinančių iš komunistų nekont- Tat" , kad laisvieji yra taip ego-
roliuojamų kraštų, kurių žinios ir istIški, jog jie nepajėgia atskirti 
komentarai žadina bent laisvės informacijos nuo propagandos ir 
vikis". Tai prisimenama po dvi- leidžiasi suviliojami tuščių ko-
dešimts penkerių metų, kai Eu- munistinės propagandos pažadų, 
ropoję pradėjo siųsti žinias į So- žodžių ir komentarų. Kokį vaid-
vietų Sąjungą vadinamas "Iš- m e n j &a vaidina ekonominis 
laisvinimo radijas" (nuo 1951), veiksnys, sunku pasakyti, bet ir 
pakeitęs pavergtųjų būklę — ati- tai nėra paskutinėje vietoje. Pre-
daręs mažą langelį j Vakarus. kybą, turizmas, pasikeitimas ne 

Iš tikrųjų Laisvosios Europos idėjomis, o gėrybėmis ir yra to 
radijas pradėjo veikti šaltojo ka- egoizmo išraiška. Tačiau patys 
ro metu — 1949 m. 1951 m. vei
kė minėtas 'Elaisvinimo radi- neturi 
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komunistai, nei Vakarų kairieji. 
tiek įtakos, kad galėtų 

karą tuojau sutrukdyti laisvą infor-
veikia niaciją, kurios pavergtuose kraš-

džio jėga. 

* 
Neneigiant kitų radijo stočių 

ir žinių siuntimo į komunistų pa
vergtus kraštus įtakos, mums la
biausiai rūpi "Laisvės" radijo li-

jas". Pakeitus šaltąjį 
į "bendradarbiavimą", 
kaip "Laisvės" radijas, kuriuo tuose klausosi apie 80 milijonų 
kalbama ir Pabaltijo kalbomis - žmonių. O tai jau yra didelė žo-
lietuviškai, latviškai ir estiškai. 

Be to, veikia ir kiti įvairūs va
dinamo kultūrinio bendradar
biavimo radijai, kaip anglų BBC, 
amerikiečių "Amerikos Balsas", 
vokiečių "Deutsche Welle" , švei
carų ''Kurzvvellendienst", taip 
pat ir Sovietų radijas. Jie visi 
transliuoja žinias įvairiomis kal
bomis, pvz. anglų BBC 39, o ru
sų — net 84 kalbomis. Lietuvių 
kalba transliuojamos žinios .tik 
per "Amerikos Balsą" ir "Laisvės" 
radiją, nors jie tarp savęs skiriasi 
savo žinių pobūdžiu ir apimtimi. 

Aiškiausiai ir stipriausiai an 
tikomunistinėmis žiniomis reiš
kiasi ''Laisvės" ir "Laisvosios Eu-

Prezidentui Carteriui bekli-
Juojant savo naująjį kabinetą 
daug susidomėjimo sukėlė Brze-
zinskio pavardė ir, kiek skaitan
čiame pasaulyje jo asmenybė 
buvo žinoma. Carterio pasirinki
mas nebuvo per daug netikėtas. 
O mažiau politika susidomėju
siuose sluoksniuose tai visai su
prantamai iššaukė kiek atbulinę 
reakciją, gal daugiausia dėl jo 
sunkiai ištariamos pavardės, 
greit jam priklijuojant lenkiško 
Kissingerio etiketę ir tvirtinant, 
kad pagrinde net ir negali būti 
jokio skirtumo tarp vokiško žydo 
ir lenkiško emigranto galvosenų. 

Todėl įdomu buvo'sekti spau
dos reakcijas, tuo pačiu ir dau
giau susipažįstant su pačiu asme
niu ir jo galvosena bei susiran
dant senus žurnalų numerius su 
Brzezinskio straipsniais įvairiais 
užsienio politikos klausimais. 

Nepasitikėjimas visuomenėje 

Sunku bus Zbignievui nusi
kratyti nepasitikėjimu, nežiū
rint, kad buvo tėvų atvežtas į šį 
kraštą vos trejų metų. Tėvas bu
vo diplomatas savo krašto tar
nyboje, ir sūnus niekad neatsi-i 
kratė lengvo akcento. Bent jau 
mums patiems gerai pažįstant 
emigranto psichologiją, nors ir 
turint apie ją visai kitokią nuo
monę, negu tai įmanoma paša
liečiui, lukštenant Brzezinskio 
asmenybę daug bruožų bus pui
kiai suprantamų, ypač giliau pa-

Zbigniewą Braezinslų pasitinkant 

R C T A KLEVĄ YID21ŪNIENE 

Staigiai pasidarė geras tonas kri
tikuoti Amerikon '.ne linkmę 
namie ir svetur. rbinti kitas 
galvosenas. Me* gerai žinome, 
kas iš to išėjo. Visuose pasaulio 
kra!tuose sužydėjo gėlių vaikai, o 
po kiek laiko prade;o nešti ir vai
sius. 

Skirtingos nuomonės 

Brzezinskio nu >mone, Kissin
gerio politika bu vedama, tar-1 s i o n > 

purge: Politics m Soviet Totali-
tariarusm. Ideology and Power 
in Soviet PoUtic^. Aišku, Sovietu 
Sąjungos reikalų išmanymas bu
vo labai didelis pliusas Šiam e-
nergingam, ambicingam ir apie 
didžiulę politinę karjerą svajo
jančiam profesoriui. 

Carterio pasirinkimas 

Kodėl tad jį, o ne kitą pasi
rinko Carteris? Jiedu susipažino 
Trilatcral (Trilypėje) Commi-

buvo laiku 
si tautoje pasikeitinto nebūtų įvy
kę, (jei jau nepriduoti Kissinge
rio politikai kitų daug tamsesnių 
aiškinimų.) Kiekvienu atveju pa
saulis ir toliau nestovėjo vietoje. 
ir dviejų "super-power" teori
ja seniai buvo nu-tojusi reikšmės. 
Kada seniau buvo galvojama tik 
apie Amerikos - Rusijos ašį ir sa
vo įtaką į ranką ištiesusius atsi
likusius kraštus, politika neatro
dė labai komplikuotas reikalas. 
Iškilus turtingiems arabų kraš
tams, suskambėii jau visai kita 
muzika. Štai čia ir bus įdomu 
sekti naujos vyriausybės liniją, 
ypač susipažinu> su Brzezinskio 
asmeniu ir jo ne kartą išreikšto
mis mintimis. 

Su pirmąja kontraversija susi
duriame jau jo asmenyje. Nors Į 

direktorius, tuo pa t laiku būda
mas Columbijos universiteto pro
fesorius ir vadovaudamas Inter
nacionalinių pasikeitimų t>:!;įė
jimo institute. Ta i komisijai pri
klauso visi įtakingiausi elito biz
nieriai ir politikai. Ten yra nusta
tomos gairės Amerikos politikos 
krypčiai. Komisiją įkūrė David 
Rockefeller ir joje Carteris turė
jo progos daug girdėti, bet jo 

daug ne-nuomones ten niekas 

kimas — išsilaikymas ir pozityvi j n agrinėiant jo lankvtų mokyklų 
okupuotos Lietuvos žmonių m- fįlosofįją i r m o ks lo draugus. Per 
formacija. Lietuviškos laidos yra j t a s fa&B m okyklas p e r e j 0 v i s a 
tik maža dalelė visų tų siuntų, generacija vadinamojo Amerikos 
pasiekiančių pavergtuosius ir tei
kiančių objektyvią informaciją 
žmonėms, kurie kitaip nesužino
tų daugelio pasikeitimų pasauly
je, juoba savo kraštuose. Paverg
tiems lietuviams lietuviškos 
"Laisvės" radijo ir "Amerikos 

ropos" radijai. Jie labiausiai ko- ^ Į 8 ? " siuntos yra tikras langas 
munistų propagandos yra puo
lami. Tik 1976 metais "Pravdoje" 
ir "Izvestijoje" prieš šias dvi ra
dijų stotis buvo aštriai rašoma 
net 419 kartų, nekalbant apie 
priešingus pranešimus per radijo 
siuntas arba nepaprastus mecha-

į Vakarus, į laisvės viltis, į suži
nojimą, ką daro lietuviai išeiviai 
laisvės reikalui ir ką daro laisvie
ji kraštai, kad vergija greičiau 
užsibaigtų. 

elito vaikų, vėliau tapusių kraš
to politinės krypties formuoto
jais valdžios ar biznio korporaci
jų eilėse. Tai buvo vaikai žmo
nių, kurie neabejojo savo įsitiki
nimais, savo vizijos teisingumu 
Amerikai ir visam pasauliui. Tas 
branduolys laikė savo rankose ir 
valdžią, ir spaudą, ir ekonomiją, 
pakreipdamas viršūnių nutarimus 
sau norima kryptimi. 

Hanvardo universitetas gi tuo 
tarpu buvo to elito vaikų dvasios I 
vadas, formuodamas jų galvose-! 
ną jau truputį kita kryptimi. Pa- Į 

amerikiečių spa- ia iki užkimi 
mo tvirtina, kad lenkiška jo kil
mė neturi jokios reikšmės, ta 
spauda tesistengia pašalinti įspū
dį, kad naujasis valstybės sekre
toriaus patarėjas nėra jau toks 
antikomunistas, kaip iš emigran
to lenko galima tikėtis, — tas 
bruožas spaudai būtų labai ne
patrauklus, tebegarbinant deten-
tės dorybes. O mes iš tiesų tru-

klausinėjo, nes iš jo daug nesiti
kėjo. Kai Carteris išstatė savo 
kandidatūrą prezidentūrai, visi 
palaikė tai tik gražiu gestu, bet 
nedavė jam jokių galimumų... 

Tačiau Carteris ten girdėjo kal
bant Brzezinskį ir jam patiko jo 
idėjos. Kokią kryptį politikoje 

5j Brzezinskis įsivaizduoja ir kiek 
i vilties yra ja einant ką pasiekti? 

Maskvos "Izvestijos" pr . metų 
kriČio 23 d. trumpai prant? . 
". X1.20 mirė biologas Tn i -

nus Denisovičius Lysenko, sulau j 
kęs 7S metų amžiaus, išga ū 
Stalino ir Chruščiovo laikais, iri 
liau patekęs į valdančiųjų neina-, 
lonę ir baigęs gyvenimą be\ i -
pamirštas. 

T.D. Lysenko gimė 1S98.IX.29 
Karlove, Ukrainoje. Baigęs 1925 
m. Kijevo žemės ūkio institutą.! 
nuo 192S m. dirbo Odesos se- j 
lekcijos ir genetikos institute ir 
čia sukūrė savo genetikos teori
ją. I. V. Mičiūrinui mirus, pasi
reiškė kaip karštas jo teorijų se-

] kojas. L> senko atmetė M» i 
lio-Morgano teoriją, pripažįstan
čią genų, kaitos ir natūralinės 
selekcijos buvimą, išgavo jos ofi
cialų pasmerkimą kaip "užsieni
nės buržuazinės biologijos", o 
drauge pripažinimą savo pavel
dėjimo teorijai. Aukščiausio pri
pažinimo Lysenko pasiekė, kada 
1940 m. jis buvo paskirtas 2emės 
ūkio mokslų akademijos pirmi
ninku ir augalininkystės institu
to direktorium. Pagal Lysenko 
skelbtą teoriją, jokių genų nesą. 
organizmai keičiasi aplinkos skir
tingumų dėka ir tie pasikeitimai 
yra paveldimi. Tokia Lysenko te-
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T. D. Lisenko 

Brzezinskis politikai stato 
' aukštokus reikalavimus, — tai 
visų tautų moralinį įsipareigoji
mą visoms tautoms. Pradžią tam 
turėtų duoti Amerikos visuome
nė, susigrąžindama optimizmą, 
pradedant ypač intelektualais ir 
spauda, kurioje vis dar tebevieš
patauja blogio ieškojimo ir savo 

•rija buvo visiškai prie
šinga visur Vakaruose priimtai, 
eksperimentais išbandytai Men-
delio paveldėjimo ir augalų se-

li. Kai kurie Sovie
tų mokslininkai bandė priešintis 
Lysenko iš\ džiojimams, bet bu
vo likviduoti, pvz. akademikas 
Vaviiovas, vėliau miręs Sibire. 

I ysenko teorija buvo labai pa-
r'- komunist nei ideologijai ir 

ropagandai. Lysenko teorija bu-
nizmo doktrinai, kad aplinka yra I v ° laikoma nauju sovietiniu lai-
svarbiausias veiksnys, lemiąs pa-Įmėjimu, nepaprasta pažanga, ne-
orija buvo labai pakeliui komu- palyginama su "pasenusiu ir su-
grindines organizmų savybes. Į PO^siu kapitalistiniu mokslu". 
Taip Lysenko biologijos mokslą P ; 3 ? a l m a - : ideologiją ap-
pajungė komunistų partijos poli- l i n k o s faktoriai turi lemiamos 
tikai. Lysenko pastangomis Le-| reikšmės. Perkėlus šį dėsnį į so-
nino akademija 194S m. nutarė c ' a I i n e sritį, jei pagal marksiz-
pašalinti iš biologijos ir artimu- *** individas yra padaras visuo-
jų mokslų vadovėlių užsieninių menės, kurioje jis gyvena, tai, 
genėti KU pazmras. Dore, navo perorganizuojant visuomenę pa-

nejmanoma 
I d 
į duodant jam komunizmo skonio. 
j Todėl gal reikėtų į Brzezinskio 

asmenį žiūrėti kaip į maišytą eg-
zilų ir intelektualų profesorių kū
rinį. Paminėsiu čia kelias jo pa
rašytas knygas: T h e permanent 

lirnas tik Sov. Sąjungoje, kad jis 
savo paradoksinę 

krašto mažinimo manija, pnsi-
p u t f nu ja^č iamerkad , * i u 7 būt, j dengiant apsivalymo skraiste. Y-

eimanoma lenku oabėeėliui ' ?** s P a u d a t u n n t I s u P r 3 S t l s a v o ; s a ' ° parauoKiiiię ieorn.4 s 
ejmanoma ie ;.xų paDegumi r.harak'e-o -*dvm- s« sovietine sistema ir kom ir>!rvnaTiii' išauk ėti ("mn n^npr- Ua.są tautos aiardK«.e..O ugavint.. įpiomatui isaux.eti sūnų neper ', tmemis idėjomis, be ko jo 

Ar pavyks nauja kryptis 

vien tik Lysenko biologijos moks- ;*;j! komunizmo princifAis, pasi-
is ir jos produktas žmogus, taip 

Lysenko pasisekimą galima iš - j į '^ rokta "naujo sovietinio 
iti tuo paradoksu, kuris ga-

Tarptau?/ ' 'U^^e 
Brzezinskis išeina už visą pasaulį 
apimantį humanizmą '"r galin 
gųjų koop - *<a:p alternaty

vos mokslas nebūtų išsilaikęs, 
santykiuose 1 Lysenko pagarsėjo ir gavo S'.a-

mo palankumą, Sk: :lbdai ...', 
kad agrobiologijoje, esą, galima 
kaitalioti aplinkos išorines įtakas 

sudėjimas, optimizmas, patno- ! 
tizmas palengva ėjo Iš mados, j 
ypač jaunajai generacijai sėdant Į 
į profesorių ir politikų kėdes. 

Didelėmis Lietuvių Bendruo
menės ir Amerikos Lietuvių Ta-

ninius trukdymus, vadinamas rybos vadovų ir veikėjų pastan-
"sovietines birbynes". gomis buvo pasiekta, kad sustab

dytos lietuviškos laidos vėl buvo 
Kodėl šios dvi radijo stotys — atnaujintos. Jų atnaujinimas bu-

"Laisvės" ir "Laisvosios Europos" vo smūgis komunistiniam paver-] " ' 
-— labiausiai nekenčiamos, per- gėjui ir vilčių pažadinimas pa-1 3™?^ skyrių, kuris nepaprastai; 
sekiojamos ir trukdomos? Šveica- vergtiems lietuviams. Nors CHUt- S j ^ S ^ S sėkmingas 1968 i r ; . , . v. •* . m . 2 r — . . . . . . , , 11»72 metų rinkimuose, sis padarv- ; 
r ų i r vosiecių spauaa pirmiausia rme sio radijo įstaiga, pnklau- ^ sprendimas nebuvo gudrus po-' 
ir atsako, jog dėl to, kad jos dau- santi nuo kongreso, kartais su- Į litinis žingsnis. Mes tikimės, jog 
giausia žinių duoda iš pačių So- trukdo sėkmingumą, bet lietuvių • naujasis Respublikonų partijos pir-
vietų vidaus gyvenimo. Jų žinios dalies veikimo nesustabdo. Jei j mininkas sugebės suprasti svarbą veikimo 
nėra nei propaganda, nei pasigy- kartais dėl pavergto krašto saly 
rimai, bet objektyvi ir tiksli in- gų nepažinimo tenka išgirsti ir 
formacija apie komunistinio gy- minorinių garsų iš anapus gele-
venimo trūkumus, žmonių nepa- žinės uždangos, bet visuotinis 
sitenkinimą. disidentų judėjimą, įspūdis — jie džiaugiasi "Lais-
Helsinkio grupės veiklą, net lai- vės" radijo veikimu ir nori, kad 
mėjimus ir pralaimėjimus komu- jis veiktų, kol suspindės lais-
ntstinės santvarkos kraštuose. O vės žiburiai pavergtiesiems oku-
rusų radijai tokių žinių neduoda puotuose kraštuose. Ypač svarios 
arba duoda tik naudingas parti- reikšmės turi dabar, kai Helsin-
jos vadams. kio vadinamu "baigminiu aktu" 

šios dvi stotys žinias renka ne rusai apsidraudė *'sienų neliečia-
tik iš reporterių ar specialių mumą ir nesikišimą į vidaus rei-
spaudos atstovų, kurie yra šuva r- kalus". Ši informacija žadina vil-
žyti cenzūros, bet ir iš slaptų la- tis ir tiems, kurie save laiko Hel-
pelių, laikraštėlių — pogrindžio sinky laisvųjų kraštų išduotais, 
spaudos, kaip "Lietuvos Katalikų "Laisvės" radijo misija infor-
Bažnyčios Kronikos" ar "Samiz- macijos požiūriu yra tokia dide-
dato". Juo didesnių įvykių yra lė ir tokia svarbi, kad tik visomis 
Sovietų Sąjungoje, juo labiau pastangomis reikia ją palaikyti, 
puolami šie radijai ir plačiau kreiptis net į vyriausybę, jeigu susi 

tautinių grupių partijos veikloje, o 
ypač rinkimų metu. šiaip ar taip. 
respublikonų partija turės porą 
metų rimtai apsvarstyti tuos klau
simus. 

vą prieš militarinės konfrontaci-|ir taip patobulinti augalus. įs
os pozą su dviem trečdaliais Ii 

į kask) pasaulio, kuris dabar jau 
atsisako išlikti pasyvus ir nuo-

\ lankus. Revoliucinis socializmas 
į tebėra patrauklus "trečiajam 
į pasauliui", nes jis siūlo bendruo

menės idė;ą prieš modernio
jo žmogaus vienišumą ir izolia
ciją, nors nėra jokio įrodymo, 
kad žmonės socialinės lygybės ii 
brolybės kraštuose jaučiasi dides
ni bi-oliai vienas kitam, negu va
kariečių sistemose. Deten'ę kito
kiu atveju jis aptaria kaip betiks-
lią ir naudingą tik Sovietų Sąjun
gai, jei toji pasiliks prie ligšioli
nio savanaudiško 

orines aplinkos augalų įgytosios 
savybės pasidaro paveldimos ir 
todėl perduodamos toliau *M Ly-

nuomonę, kad mes jau nebegy
vename sename pasaulyje, kuria
me karinė reakcija į ekonomines 
problemas buvo morališkai pa
teisinama ir politiškai protinga. 

Brzezinskio tikslai skamba gra
žiai ir optimistiškai. Perimda
mas Kissingerio kėdę, reiki3 tikė
tis, jis turi ir kiek daug ;au įran
kių, negu tautų bendradarbiavi
mo mitą — ypač turint galvoje 
rusus ir arabus — savo planams 

egocentrizmo. j įgyvendinti. Kitu atveju jis taps 

Kai Vakaruose mokslininkai 
surišo Lysenko teoriją vadino "gražia 

comunis-; Pasaka vaikams" arba ' legenda", 
bio- į Sovietų Sąjungoje dirbtinai suda-

| rytų apraiškų paveldėjimo teori-
' ja buvo no tik patvirtinta, bet 
ir skardžiai skelbiama, propa
guojama. Lysenko teoriją taikant 
buvo gauti (bent ta :p skelbta) 
nepaprasti bulvių derliai. Kvie
čius galima pripratinti prie ste
pių ar Sibiro šalau, juos ten sė
ti ir gaut: nepaprastus derlius. 
Kukurūzus gaUma sėti bet ko
ki se klimato sąlygose, nes jie 
ten prisiderina ir turi augti, duo-

Ą 

Taigi čia jis atsišaukia į Carterio dar vienu nusivylusiu liberalu. 

u pu kų aerirųj 
K«;i Sovietų Sąjungoje įvyko 

žemė.; ūkyje kažkokia katastrofa, 
kai "Europos aruode"' — Ukrai
noje žmonės mirė badu, tai bu
vo ne vien dėl priverčiamo kol
chozų Įvedimo, ne vien dėl ne
tvarkos organizacinėje plotmėje, 
bet ir dėl Lysenko kaltės. Stali
nas, aklai pasitikėdamas Lysen
ko, "išvalė" vLus agronomus ir 

(Nukelta į 5 psl.). 
įsmtvmmmmmmmmkmkm 

SIBIRAS-TREMTINIŲ 
KAPINYNAS 

Sibiro tremtines atsiminimai 

—didžiulė krosnis, sienų pakraščiais dviaukščiai na
rai — gultai. Langai išdaužyti, skersvėjai sūkuriuo-
jasi. Sulindome j gretimą mažutį kambarėlį — prau-

užpili lašelį ant rankų, truputį pašlapini veidą ir vi
sa procedūra. Bet ir čia ne kas, vandens lageryje nėra. 

— Kelkitės, merginos! — atbėgusi Nina žadina 
syklą, geležinės krosnelės šiek tiek apšildytą. Sutū- į miegales. — Girdėjote, skambino, padjomas... 
pėme ant grindų. Nei pavaikščioti, nei lagerio apžiū- j — Skambinant tai aš girdėjau, bet nežino-

8 

rėti neturėjome jėgų, nei noro. Lauke sibiriškas šal
tis, o mes vasariškai apsirengusios, sušalusios laukė
me gauti karšt imo lašeli. Norėjome nusnūsti, taip jau 
mus buvo išvarginusi kelionė, ypač paskutinėmis die
nomis to pasiutėlio užmačios, naktimis žadinant pa
tikrinimui. 

Vietinės kalinės atbėgo su karštos kavos bake-
Suklego moterų balsai, o kareiviai grūmoja, nu- liu. Duonos neturėjo. Sakė jau trečia diena kolonoj 

tilti liepia. Kur čia ištylėsi, pamačius už vartų būrį nėra miltų, kepykla tik šiandien gavo, vakare gal iš-

Už aukštos tvoros s tūkso ilga eilė susikūprinusių 
namų, Čia pat dideli suveriami va r t au 

žmogystėlių. Vyrai a r moterys —nepažįstu: kepurė-
veikia "sovietinės birbynės", tu- darytų jai pavojų finansiškai a r ; t oS-kelnėtos, t ik iš balsų atrodo, lyg moterys būtų 
rinčios sutrukdyti šių siuntų gir- asmenų pakeitimais 
dimumą. Pavergtiesiems langą 

susilpnėti. 
į Vakarus 

Neretai šie radijai puolami ir reikia išlaikyti atvirą, kad pro jį 
kairiosios Vakarų spaudos, pri- jie matytų vilfis ir tikėtų laisve ir 
kaišiojančios jiems ne netikrų ar laisvaisiais žmonėmis. P.S. 

Spaudoj ir gyvenime 

KAS PRISIDĖJO PRIE PRAUIMEJIMO 

išgalvoja ir vienas kitą džiugina: bus karas, išeisime 
į laisvę 

Illinois Lietuvių respublikonų ly
gos biuletenio sausio mėnesio nu
meryje skelbiamos šios pastabos 
straipsnelyje "Trumpas žvilgsnis 
atgal". Jame rašomai 

"Labai gaila, kad prezidento For
do politiniai patarėjai nesuprato 
Amerikos tautinių grupių nepasiti
kėjimo valstybės sekretoriaus ve
dama Bfatouo politika. Jei tie patą* 

rėjai būtų buvę bent kiek politiniai 
jautresni, ponas Fordas būtų priė
męs priesaiką sausio 20 dieną. 

Fordo rinkiminei veiklai taipgi 

Suskaitę ir pro var tus įleidę nazarateliai vedė 
keliu, lyg kokia alėja, ku r abipus, lyg gatvėje, stūk
sojo namai. Mus pasitikusios mote rys ėjo greta klau
sinėdamos. 

— Čia etapas iš Lietuvos... Mes visos lietuvės — 
aiškinam nudžiugusios, kad ir čia radom saviškių. 

— Jus veda į pirtį, pak ra tys , maudytis negausite, 
nėra vandens. Paskui a tves į baraką, t u r būt, į de- j m u r n s autori tetas, sena lagerininke, žiūrime į ją 
vintą, jis tuščias, — eidamos g re t a vis aiškina ką Ži- į daryti. J i ramina mus. girdi, ateisianti lagerio kor 

keps — ramino mus ir klausinėjo naujienų iš tėvynės. 

jau kam... 
— Dabar žinosi —sako Nina. — Kelkitės, tuoj 

bus pravierka. Atneš karštos kavos, gavau duonos, 
išdalysime pusryčiams. 

Išbėgau j lauką nusiprausti, sr.iegas — minkštas 
pūkelis, nusvilino veidus, užtat nusiprausus ir šaltis 
neatrodė toks baisus. 

Nuostabu! Po daugelio klaikių dienų jaučiuosi 
beveik laiminga. Ištrūkau iš kalėjimo. Galiu vaikščioti 
skersai ir iši'gai po visą zoną. Nestovi už nugaros 

O ką mes galėjome papasakoti, sėdėdamos už grotų. į kareivis... R.ankos laisvos, ne užpakalyje sunertos, kaip 
nebent tuos gandus, gandelius, kuriuos patys kaliniai! anksčiau. 

Skubu pusryčiauti. Valgau j au viena. Marytė nu
ėjo pas savo drauges. Džiaugiuosi... Čia reikės maistą 

Kaip mes čia Įsikursime, kaip gyvensime? Barako \ taupyti, nedalysiu niekam. Kai neturėsią, iŠ kitų ne-
langai be stiklų, nežmoniškai šalta, malkų nėra. Lie- t 
tuvėš tvirt ina, kad niekas nepasirūpins, pačios turi
me ieškoti išeities iš visų blogybių. Dabar jau Ni: a 

ką 
omer,-

ausiu. 
Noriu viską apžiūrėti, pamatvti . Sakė, šiandien 

valgykloje pietausime, reikia HSirMti ją. 
— Stalova vot tam — parodė man rusė. 
Netoli valgyklos — šulim s. Sako vandens nėra. 

nodamos. — Na, gerai, pasimatysime, pasika >-s ime! dantė su darbininkėmis plotnikėmis. Įdės langams stik-i Kyštelėjau nosį, tikra ledo kara lyr tė : rentinio šonai, 
vėliau... Štai i r pirtis, matote, — parodė ilgą trobe:-*j... 

Iš lauko niekuo nesiskyrė nuo ki+ų pastatų. tcVia 
pat netašytų rąstų suręsta , maty t , kalinių darbas. Vi
duje šilta. Susėdome pasieny a n t žemės. Už st-Jo sė-

pakenkė nepateisinamas Respuhli- i dėjo viršininkai. Prasidėjo k ra t a , kaip įprasta .šaukė 
konų partijos centrinio komiteto į po vieną. Išpurtė visus skudurėlius, iščiupinėjo siūles, 
perorganizavimas. Metai prieš rin- j kįgenes... Ką gali rast i praė jus š imtams' tokių kratų 

per tą visą laiką, kai netekom laisvės. 
Pagaliau nuvedė į devintą baraką. Patalpca viduje 

kimus. Respublikonų partijos cent
rinis komitetas ekonominiais sume-
tiaaai* nutarė uždaryti Tautiniu 

j lus, o t a d a ieškosime malkų, pasikūrensime —šilta [atonū apledrję, spindėjo . o didelis medinis ki
bus, įbiras —vienas ledo gabalas su mažu įdubimu vidu-

Pirmą naktį lageryje pasi į r tau lyg lai. \=" įo, už je. Kiok čia pasemsi am tokiu gur-.ulu... 
durų nestovėjo kareivis, k rūanės nespaudė kaimynės j Jį vieną vos gali pakelū. N o r ė t u darbo, o dabar 
nugara, nesiūbavo, neūbavo traukinys. Atsibudau vos, išsigandau. Tai kad mane paskirtu čia vandeni semti... 
pradėjus aušti. Išsimiegojau gerai . Visos dar guli, tik. Virtuvei reikia ne vieno ir ne dviejų kihirų, o dar pir-
Bernotienė atsisėdusi jau šukavosi galvą. Seikėtu; kel- ! t is . . . Gerai, kad jo nėra. Taigi. Sėmė kalinės, r e kas 
tis, bet ką veiksi ? Kambarėlyje Salta, tamsu. Labai se- ; kitas, kol vandens buvo. 
oiai prausiausi, via iš puoduko atsigėrus i (Bus daugiau) 
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JAV LB KULTŪROS TARYBOS VEIKIA 
Naujoji LB Kultūros taryba sa- j šymų finansinės paramos įvai-

vo veikla pradėjo 1976 m. gruo- Iriems kultūriniams reikalams susi-Į Visi gauti prašymai liečia JAV] 
džio 18 d. aplinkraščiu, kuriuo; darė įspūdis, kad mūsų kultūri- kultūrinius ir švietimo reikalus metus mirusio :nz. 
naujai patvirtintas Kultūros tary-1 nis gyvenimas yra gyvastingas ir be ilgesnių svarstymų buvo per- Karazijos žmona, po 
bos pirmininkas Juozas Gaila pri-! judrus, bet reikalaujantis žymiai duoti LB Kultūros ir Švietimo ta- sunkios ligos mirė Los 
sistatė apygardų ir apylinkių | stambesnių lėšų nei LB kultu- rybai išstudijuoti ir rekomenduo- les mieste sausio 19 dieną 

glų kalba išleidimus, Amerikos j 
lietuvių dainų rinkinių paruo
šimus, muzikologijos centro iš-, 
laikymą, Etninės enciklopedijos; 
leidimą ir t. t. 

i 

LIETUVIAI 
CALIFORMJOJE 
PALYDĖTA AMŽINYBĖN 

Jadvyga Karazijienė, tik prieš 
Vytauto 
ilges ir 

Ange-

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Melrose Park, 111. 

VASARIO 16-TOSI06 
MINĖJIMAS 

sano 19 d. 7:30 v. v. Bulgers 
Hali (Veteranui 16-tos ir Hirsfc 
gt. kampas, Melrose Park, Illi
nois 

Pagrindinę kaTbą. pasakys 
stud. Petras Kisielius. Progra-

valdyboms prašydamas talkos ii j ros taryba su Lietuvių Fondo tai- ti. Kultūros tarybai buvo paskir-
finansinės paramos užsibrėžtų': ka gali sutelkti. Prašymai lietė ta 7000 dol.: P. L. Archyvo išlai-
kultūrinių darbų vykdymui. Apy- j įvairių dokumentų mikrofilmą- kymui, dailės premijai, liet. radi-
linkės valdybos prašomos būti-1 vimus, iš nepriklausomos Lietu- jo valandėlių konkursui, muziki-
nai turėti narį kultūriniams rei- vos atvežtų senų filmų atnau- nio kūrinio užsakymui ir filmų iš 
kalams, su kuriuo Kultūros tary- j jinimus, video juostų ir filmų iš mQSų kultūrinio gyvenimo pa-
ba galės palaikyti tiesioginį ryšį.! dabartinio išeivijos gyvnimo pa- - . -
Lki šiol šios apylinkės ir apygar- j gaminimus, lietuviškų raštų an-
dos pranešė savo kultūrinių va
dovų pavardes ir adresus: 

Auroros apylinkės kultūros ir 
švietimo reikalų vadovas Algis 
A. Venckus, Omahos apylinkėje 
kultūrinius reikalus tvarko pirm. 
B. Šulskis, Patersono apylinkės 
•kultūriniams reikalams vadovau
ja V. Cržiūnas. St. Petersburgo 
kultūros komisijos pirmininkė Ve
ronika Kuibokienė, nariai: Rožė 
Jasinskienė-Mainelytė ir Simas 
Velbasis 

Vakarų apygardos kultūrinių 
popiečių komisijai pirmininkau
ja Alė Rūta Arbienė. Ši komisija 
rūpinasi kultūriniais reikalais Los 
Angeles ir Santa Monica apylin
kėse. 

Worcesterio apylinkės valdy
boje narys kultūriniams reika
lams — Jonas Baškys, VVaterbu-
rio apylinkėje Viktoras Vaitkus. 

BALTU DRAMOS 
ANTOLOGIJA 

Į Kultūros tarybą kreipėsi Wa-
veland Press leidykla, painfor- J į * * * * * » * " > P a S a i a u k o " 
muodama, kad š. m. sausio mėn. 
ji išleido baltų dramos anto-

'Confronta-

bus šiemet, kaip ir kiekvienais 
Parke. Miami kolonija turi ypa
tingą privilegiją, kad jau apie 
20 metų ,kai gautas miesto or
kestro dirigento LaMonaca su-

Minenmas Įvyks ISBm. ^ ^ ^ p r a v e s t i l i e t u v i š k u m e -
lodijų programą Vasario 16 
proga. 

Kompozitorius, senukas italas 
LaMonaca pa t s kurdavo iš mūsų 
gaidų ir melodijų lietuvių garbei 

mą atliks vietos lituanistinės maršus, popurį, rapsodijas ir 
mokyklos mokiniai vad. mok/k t . , o amerikietis kalbėtojas 
ved. Jono Rugelio ir vietos jau- kalbėdavo apie Lietuvą praeity-
nimo grupė "The Melrose Park je i r dabar. Vėliau tos progra-
Lithuanian Folk Club" (Klum- mos buvo perduotos Altos pir-

sausio 22 dieną palydėta iš Los 
Angeles Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčios į Šv. Kry
žiaus kapines. 

Gedulingas mišias, gražų ir 
jautrų pamokslą oasakė ir į ka
pines palydėjo prel. Jonas Ku
čingis. 

Bažnyčioje pamaldų metu, 
viešnia iš Rochesterio, N. Y., 
solistė Janina Armonienė. akom-
ponuojant muzikui B. Budriū-
nui, pagiedojo J. Siniaus — Ak, 
mielas Tėve. Po pamaldų, da
lyvaujant jos artimiesiems ir 
gausiam būriui Los Angeles lie
tuvių, amžinai ramybei palai
dota šalia anksčiau mirusio vy
ro Vytauto kapo. 

Velionė Jagvyga paliko gilia
me liūdesyje sūnų Vytautą, 
dukrą Gražiną su vyru ir du 
anūkus. 

SIENLIGĖ 

Alergija — imuninė žmogaus 
organizmo reakcija į kai kurias 
medžiagan. Tačiau žinomiausia 
alerginė reakcija yra vadinamo
ji šienligė. Bet yra ir pavojin
gesnių alerginių reakcijų. Nuo 
kai kurių atsmos priepuolių ga
lima susirgti širdies astma, — 
sako medicinos soecialistai gydy
tojai. Žinoma daug alergijos for
mų, tai pat alerginių reakcijų, 
sukeliamų metalo nikelio, viluos, 
augalų, namų dulkių, kailio, kai 
kurių vaistų (aspirino, antibioti
kų) . Tyrinėtojai sako, kad aler
gija veikia į širdį, kartais gali 
ii būti žmogaus mirties kaltinin
kė. 

Dauguma gydytojų pataria ser 
gantiems, kad paprasčiausia prie
monė nuo alergijos yra vengimą? 
kontakto su alergenu. Tačiau ne-
visada tai įmanoma. Kiti specia
listai tvirtina, kad patikimesnė 
priemonė yra desensibilizacija — 
alergeno injekcijos, pradedanos 
duoti mažomis dozėmis ir didi
namos tol, kol ligonis atsparus 
alergenui. Sunkiau esti tada, sa
ko, kada žmonės yra imlūs ke
liems alergenams ir reakcija kiek
vienu atveju reikia kitaip slopinti. 

CLASSIFIED GUDE 
K E A L E S T A T E 

Ž I Ū R Ė K I T E 

Mokslininkai tyrinėtojai išaiš-
Velionė kentėjo didelius skaus į kino, kad alergines reakcijas slo

pina fermentai hialuronidazė. 

BadžjuJis. gražiausias 2-jų butą mit
ras Marąuette Pko. patogiausioje gat-
vžj*. Prieš 16 metu moderniam žmo
gui statytas. Įmokėti apie $15.000. 

2 aukštų namas ant plataus skly
p o prie Marąuette Pko. ui Kedzie. 
Virš $5.500.00 lengvų pajamų me
tams. Paveldėjimas ir šeimos turto 
padaliaimas. Užteka įmokėti $7,600. 

Delikatesų peluiagam bizniui dide
lis namas. įrengta patalpa ir gražus 
butas gyventi. f>0 p. sklypas, 2 gara
žai 4-riom mašinom. Už viską jmokg-
ti apie 5,000 dol. Teiraukitea bus gai
la pavėlavus Marquette Parke. 

Labai graži mūrine rezidencija, 
1% vonios. Sausų pušų bei&mentas. 
Karpetai, virtuvSa pačtus, daug prie
du. Įmokėti apie $7,000.00 ir galite 
keltis. Arti 72-os ir Kedzie. 

4 butu mūras. 3 auto muro gara
žas. Iš gerų rankų, priešai* parka. 
Naujas gazu šildymas ir elektra 
$8,500 pajamų. Vertas $50,000. 

Ui aukšto mūras. 2 auto mūr. ga
ražas Originali 25 metu gera statyba. 
Erdvus 2 butai. Senute nepajėgia, 
turi parduot. Marąuette Pke- Pigiai 
1*2,000. 

17 metų didelis 2 ankštų mūras 
tr z auto m ū r o garažas. "Radianf* 
Šildymas. Marąuette Parko. 
$38.000.00. 

Platus lotas arti 8v. Kryžiaus ligo
nines. Pigus. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 

1H. 7S7-7200 arba 737-8534 

HELP WANTED — MOTERYS 

BABY SITTER 
1 chfld. Ligfat bousekeeping. Live 

in or daily Monday through Friėay. 
CALL 947-6250 

N O K I H K K T I 

šeima nori pirkti 
Pa rke neseną 2-jų 
mieg. kamb. namą. 

Marąuette 
butu po 3 
Skambint 

476-5814 

mus. sunki liga iieleido laisvai 
judėti, ligos deformuotomis ran
komis sunku buvo apsitvarkyti, 
tačiau, nežiūrint visų ligos žiau
rių pasėkų, ji visuomet buvo 
giedrios nuotaikos, gyva ir są-

logiią anglu kalba "Confronta- sė tuv ių g i r o s e i 
t ions vvith Tvranny" (Akistatos nizacijų komitetas. Šiais me-
su tironija). Tai stambus t o m a s j t a i s komiteto pirm. yra Kazys 
su š-šiais dramos veikalais, ta ro ! Juknelis, sekretorius Romual-
kurių A. Landsbergio "Penki Ida* L - Bar . , - , ; . . ' 
stulpai turgaus aikštėje" ir A. 
Škėmos "Pabudimas". 

pė), vadov. Romualdo L. Ba- nuninkui Alfonsui Kaulakiui, 
rausko. | kuris tradiciškai, kasmet ruoš- j m 0 n i n g a pokalbiuose, maloni 

Aukos bus priimamos Tautos davo ir plėšdavo meno progrą- įr draugiška su visais ją lan-
fondui (Vlikui). Lietuvių Ben-jmas pagal Altos finansiues is- į jjjusiaig jos sunkios ligos metu. 
druomenei ir Altai (Amerikos : galės . 

Usėkis ramvbėje. skausmo ir 
tojų pa-eidavimus Š i e m e t A l t o s p i r m " P e t r a S k a n f i l * išvarginta, ir telydi ta-

Minėjima rengia Bendras S l l a s P a k v i e t e ™ne3imo pro- v e guodžiantieji amžinosios vil-
Lietuvių Melrose Parko Orga- ! ? r ama i • ^ S » z x n o m a s o l l . s t ę ties Išganytojo žodžiai - . «AŠ 

Buvo daromi bandymai su gy
vūnais, vėliau — klinikiniai. 
Naujoji Vakcina padėjo išveng
ti šienligės. Dabar tyrinėjamos 
galimybės kitoms alergijos for
moms gydyti. jm 

-

Neriją Linkevičiūtę, kuri dai- e s u prisikėlimas ir gyvenimas, 
l mane. nors ir numir-nuos Bay F ron t Parke vasario | j - a s tikį 

Juozas 

Kultūros taryba, ragindama 
visas apylinkes šia antologiją už
sisakyti savo vietovių amerikie
čių bibliotekoms ir apskritai pla
tinimui, pasinaudojo "Draugo" 
kultūrinio priedo 1976 m. lapkri
čio 20 d. kertine parašte, kurio
je buvo smulkiai aprašyta* kny
gos "Akistatos su tironija" gimi
mas ir jos reikšmė mūsų kultū
ros pristatyme anglosaksų pasau
liui. VVaterburio ir Patersono 
apylinkės pirmosios užsisakė šią 
antologiją platinimui ir biblio
tekoms. 

LITU ANUS ŽURNALO 
FONDACIJA 

Sausio 24 d. LB krašto valdy
ba savo posėdy patvirtino šią Li-
tuanus Fondacijos tarybos ir val
dybos sudėti, pristatyta Kultūros 
tarybos: R. Vedegys — pirm., 
A. Zailskaitė — sekr., J. Kučenas 
— administratorius, A. Astašai-
tis, J. Gaila, A. Gečys, J. Juozevi-
čius, S. Kuprys, A. Tamošiūnas, 
dr. J. Račkauskas ir dr. V. Vygan
tas. Lituanus žurnalo atsakingas 
redaktorius — dr. J. Račkaukas, 
redaktoriai: dr. A. Klimas, dr. T. 
Remeikis i rdr . V. Vardys. 

PREMIJA DAILEI 

LB Kultūros taryba, vetrinda-
ma mūsų dailininkų indėlį i išei
vijos kultūrini gyvenimą, pasky
rė 1000 dolerių premiją ir suda
rė jury komisiją premijai. Komi
siją sudaro dailininkai: V. Viz
girda — pirm., A. Elskus, P. Lapė 
ir R. Viesulas. Premija nebus ski
riama jau panašią premija ga
vusiam dailininkui ir jury komi
sijos nariui. Jury komisisjos posė
dis įvy^5 š. m. vasario 5 d. Kultū
ros Židiny, Xew Yorke. Premijos 
mecenatas — Lietuvių Fondas. 

LIETUVIU F O N D O PELNO 
SKIRSTYMO KOMISIJOS 

POSĖDIS 

Š. m. sausio 22 d. Chicagoje 
įvyko LF pelno skirstymo komi
sijos posėdis. Posėdyje JAV LB at-
*tov*vo krašto vaidybos paskiri 
atstovai: Švietimo tarybos pirm. 
Bronius Juodelis, Kultūros Tary
bos pirmininkas Juozas Gaila ir 

das L. 
ėmimo koordinatorius 
Urbelis. 

Norintieji laisvinimo darbus 
oaremti. bet negalintieji minė-, 

čekius nuro-! suvažiavusios, į žinomą Miam 

16 dieną, 7:45 vai. vakaro 
(Byscaine Blvd., Bay Front 
Park, Miami Down Town). 
Koncertai būna po atviru dan
gum, susirenka apie 2.000 publ1-

tų. amžinai gyvens". V. V. 

PSICHIATRC PAGALBA 

Nukentėjusiems traukinių su
sidūrime Chicagoje Northwes-
te rn ligoninės psichiatrijos in
s t i tu tas sutiko duoti mediciniš
ką pagalbą, kad sumažintų jų 
vidinę įtampą. 

kos. iš jvairių pasaulio kraštų 
jime dalvvauti. 
dant kuriai nurodytų organiza- i kurortą. N . Linkevičiūtės dai-
cijai nori skirti, y r a prašomi | ̂ as palydės LaMonaca diriguo-
siusti antrašu: Juozas Urbelis, 
1649 N. Broadwaay. Melrose 
Park. UI. 60160. Gautos aukos 
yra skelbiamos vietos apylin
kės L B biuletenyje, kuris bus 
siunčiamas kiekvienam aukavu
siam. 

NAUJA LB APYLINKĖS 
VALDYBA 

Sausio 16 d. įvykusiame LB 
apylinkės -metiniame narių susi
rinkime, prie trijų nebaigusių 

jamas orkestras. 
Vasario 19 d. 12 vai. vidudie

nį bus lietuviškos pamaldos St. 
Joseph bažnyčioje, Miami Beach 
saloje (prie Surf Side). Išpa
žintys 11:30 vai. ryto. Giedos j 
solistė N. Linkevičiūtė ir B. j 
Prapuolenis. Mišias atnašaus 
kun. J. Razutis, kun. Vincas An-
driuška sakys pamokslą. 

Vasario 20 d. minėjimas Liet. 
Amer. piliečių klube 3 vai. p . p. 

kadenciją, buvo pririnkti t rys; (3665 N. W. 34 Are ) . Kalbės 
nauji vaidybos nariai. Sausio 'Dan Kuraitis, Meno programo-
19 įvykusiame valdybos posėdy-• je laukiama viešnia solistė Ne-
je pasiskirstė pareigomis: Ka- rija Linkevičiūtė ir sol. B. Pra 
žys Juknelis — pirm.. Jonas Ru- puolenis. Programai pasibai-
gelis — Vykdom, vicepirm. švie- gus, bus ši l ta vakarienė, 
timo ir kultūros. Algis Sinkevi
čius — vicepirm. visuomeninių 
ir socialinių. Teresė Slotkutė -
Barauskienė — vicepirm. jauni
mo ir anglų kalba spaudos rei
kalams, Juozas Lrbelis — kasi
ninkas. Stasys Vidmantas — 
sekr. ir spaudos lietuvių kalba. 

Naujoji apylinkės valdyba 
kviečia apylinkės narius pa
reikšti savo pageidavimus ir pa
tiekti pasiūlymus bet kuriam 
vaidybos nariui žodžiu ar tele
fonu. Valdybos nariaį visa mie
lai priims dėmesin ir stengsis 
pagal galimybes įgyvendinti. 
Kiekvienas, turbūt, sutiks, kad 
nebuvo, nėra ir nebus tokios 
valdybos, kuri sugebėtų atspėti 
apylinkės narių ir labai rimtus 
pageidavimus bei patarimus, jei 
jie lieka nepareikšti. 

Apylinkės valdybos oficialus 
adaresas: Kazys Juknelis, 914 
N. 15 Ave.; Melrose Park. UI. 
60160. Tel. r312» 344-0820. 

Sa&ys Vidmantas 

MiamL Fla. 
LIETUVOS 

NEPRIKIŠA USOMYBfiS 
MINĖJIMAS 

Iškilmingas Lietuvos Nepri
klausomybės šventės stunėjimas 

J . Narūne 

— Užsiėmime reikalinga tr i
jų dalykų: mokėjimo, nuotai
kos ir laiko. Feltham 

Gerbiamieji, 
Minėdami Lietuvos Nepriklausomybes Vasario 

16-sios sukaktį, sveikiname Chicagos lietuvius šios 
šventes proga.. 

Kviečiame kuo skaitlingiausiai dalyvauti mi
nėjime, kuris įvyks Marijos Aukštesniosios mokyk
los salėje š. m. vasario 13 d. 2 vai. 

Gausiu atsilankymu ir anka paremsime Altą, 
kuri veda aeailaidžią kovą su Lietuvos pavergėju. 

Reiškiame pagarbos 
Amerikos Lietuviu 
Socialdemokratu S-gos, 4-ios 
Kuopos Valdyba Chicagoje 

BUDRAITIS REALTY CO. 
DRAUDIMAI IVAOUŲ RCfitC 

65 ir Rjchmon.l — 5 kamb. mū
ras, pilnas rūsys, ga.ao šiluma, potvy
nio apsauga. $22,500.00. 

72 ir Talmazi — 6 kamb. mūro re
zidencija, pilnaa rūsys, dalinai įreng
tas 2-jtj maš. garažas! 

66 b» Mozart — 4 mieganuj mūr. 
"espandafole". 2 pilnos vonios, frenjr 
tas rūšya Jnflr. garažas. $37,000.00. 

57 ir Sacramento — 8 butų mūras. 
Pilnai išnuomotas. Geras investavi
mas. 

«3 ir Aretin — Taverna iš 3 butai. 
Gazo šiluma. Pilnas rūsys. Kaina 
5 kartus- metinin pajamų. 

BCTŲ >rt:OMAVIMAS 
Parinksime nuomininkus 

4243 W . 63rd St., faL 767-0600 
\ Ttel 767-O600 

">ooo<vooooooooooooooooooooc 
Potktis 8 botų mūras. Arti 8v. Kry 

«aus Ujronlr.es. VIPS S19.000.00 paja
mų. Pal ikimą* — tensrval nnptrkslt* 

Gerai telaikytai murinto, 2 po 5 k 
Ir veikiantis biznis. Arti Campbell Ir 63 
Stos ?-v*e Virš S50O.00 pajamų m*n 

Tikrai grąžtu bongatoįr. 8 tniejr. fe-
valnromaais- Patorue raslsiekimaa. T 
vakaru* u2 Calitbrnia ir 6S-Slo«. 

S t M a i T I S REALTY 
Insnrance — Income T a x 

2951 W . 63rd St ree t — 436-7878 
ooooooooooooooooocooooooor 

ISNTJOMOJ.^MA — FOK KENT 

Išimom, kamb. su virtave. Atskiras 
įe^mas. Pageidaujarca vyresnio 
amž. vyras ar moteris. Teirautis 
tei. 776-3727 po 3 v. popiet. 

MISCELLANEOUS 

M. A. Š I M K U S 
JfOTABY PCBIJC 

tHOOMX: TAX SERVICE 
4259 S. Maptewood,teL 254-7450 

Taip pat daromi VJ8RTTMA1, 
OrMČJTŲ iškvietimai, pildomi 

PIUEBTTBfiS PRAŠYMAI tr 
ki toki ^^••fa'^ 

• - . . . . . . . . . . • > » ! 

iHmuiHtmnuiiiiiniinuiiimiKniaiiiHii 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Taisao aenos ir sadedn naajOH pe-
ans . Pigiai »vaian taipgi alyvinio*. 
ir perdirbu del dejų. įdedu vanAaa* 
iOdjtavus. Rreintia 

A, BANYS — taL 447-8806 
jiuiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMiuiiuiuiiiiim 
oooooooooooooooooooooooooo 

MAMf REMONTAS 
PRIESCNTAMA KAINA 

Tatoau ir naujai įnagis Tooiaa, 
l f c t a w Smaujae lubas. įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
a g n a s , teL 776-0882 po 6 v. vak. 
• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 

iiiniiutiuiiuiniiiHiiinniiiiiiiniiiiinmi 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas tr Taisymas 
M I G L I N A S T V 

2346 W. 6 9 a S t , teL 776-1496 
«MHHHIIHIUHmiHHIIIHIIUIfHllii»««l«l 

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

«ooooo«ooooooooo«ooooooooc 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir vaSkuujaaM 

visai rtaiu grindis 
J. BTTBNTS — TeL RE 7-5168 

oooooooooooooooooooooooooo 

B O D Y W 0 R K C 0 L L I S I 0 N f E X P E R T S 
J. STANBVICirS 

(Fender) Pilnas Pataisymas 
TraTT^nissioBs — Dažymas — Motoro 
— Karoserijn«t (T»ody) ir Sparnu darbas 

GAS FOR LESS 
Chkago. IHInois 60632 

2637 W. 47th Sf., tel. 523-1249 

ooooooooo/v>oooo<wv>^y<>ooo<><" 

braneiaf 0 m9<m «iatMffHo. 
OOSMOS PARCE3^S KX PKEM8 
SIUNTINIAI [ UETUYĄ 

SSM S. Halsted SC CUcago i n . «0«W 
KOI W . 8»tb St.. Chioago. O U «069f 

Trfef. 925-2737 — «4-SS2« 

oooooooooooooooooooooooooc 
oooooooooooooooooooooooooc 

M O V I N G 
SERftNAS perkrausto baldus ir k t Į 
tos daiktus. Ir i i toli miesto lekfl * 
mai i r pana apdrauda. 

THL«F. — WA M06S 
oooooooooooooooooooooooooo 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10% — 20% — 80 pigiau aftofcSstt* 
ai apdranda nuo ngtšm ir *ntomo-
bilio pas 

F RAN K Z A P O L I S 
uosH We« »sth nae»t 

Cnioago, IUinoia 
x^fw> BHB ^ 6 w * 

oooooooooooooooooooooooooc 

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

Apdraustas perkraas tynna 
{vairh} atstumų 

S76-188I 

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
VIOLETA 
GROJAME JUMS 

SU ŠOKIU IR DAINA 
KALNUOS DAINUOJA 

Dainuoja Violeta Rakauskaitė. Tai vieaa *š populianau-
sių ir jauniausių dainininkių. 
Įgrojo L.S.T. Korp! Neo-LRhuansa orkestras, vadovau
jamas Algirdo Modestavičiaus. Įdainavo Arūnas Gas
parai tis. 
Įgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lithuania orkestras. 

Kvintetas "BALTIJA" ir L.S.T. Kosp! Neo-Lithoania 
orkestras. 
Įdainavo "BALTIJA vyrų kvintetas. KOKIAIS KELIAIS 

AŠ KELIAUSIU 
Kiekviena plokštele kainuoja $6.00 

Užsakymus siusti: DRAUG&S, 4545 W. 63rd Si., Chicago, III, 
60629. Užsakant pridėti 5Q centų už kiekvieną plokštelę persiun
timui. lUinais gyventojai taipgi moka 5% mok esčių. 

SIUNTINIAI Į LIETU V $ 
Ir Utus krattns 

NED2INN5KAS, 4068 Archer A ve. 
Cbicafio, TJL 60683, telof. 927-5086 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
BUTŲ N1»>MAVIMAS 

Samų piridmas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — tneoms T a i 
Notartatas — Verttmai 

B E L L R E A L T Y 
I . B A C E V I Č I U S 

6455 So, Kedcie Ars. — T76-223S 

Į S I G Y K I T E D A B V R 

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ 

0-KENDE2 
Tr«ntiTrJų, tik atv^^usių J A*-

šėriką, gyvenimo aprasyrosą. 
krivis at i t iks daugumos prisimi-
oimua. 

svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos 
Įsikūrimo sunkumai, nupasako
jami lietuvės našlės lūpomis, 
kuri atvykusi su trimis vaikais 
stengiasi čia sukurti j iems ir 
sau 

Užsakytna^a į Kanada •: pndeti to $l-*3 pašto išlaidoms. i 
Liuda Germanienė. Iš gautų pra-1 metais, Miami mieste. Bay Front i 

MARMA NORETKTEVe 
VVTArTAS «7KAUSKA3 

S4WTnilAI I LKTOVą 
r«.hai pagetriatijamnA g»rr» rAStM 

•80* W «»«* »~. C * * M a m. 
TEI*. — f 4 S-1T8V 

ŽKtt^BKTTE? ETRATCrT. 

Realūs vaizdai. Kasdieniška. 
kalba, lengvas stilius neturi jo
kių varginančią puošmenų, kny
gą paverčia ryg paties skaity
tojo autobiografija. 

Gaunama "Drauge**. R~*.tną 
$5.00. 

turt orlrtStl 5 * tftkau. 

rVrsfcaftc «T>^a«gf '̂,, dnoldfie 
% kitiems pa&i&kairyfL 

m m m m 

http://Ujronlr.es


CHICAGOS ŽINIOS DRAUGAS, antradienis, 1977 m. vasario 8 d. 

SUGAVO PADEGĖJĄ JLLvNŲ TAKYBOS PAKAMA 
L I E T I M A M S 

Kolumbo vyčiai atlydi kard. Cody ir kitus dvasinink us i arkiv. J . Matulaičio minėjimo pamaldas Nek. Pra
sidėjimo par . bažnyčioje sausio 23 d. Nuotr . A. šeštoko 

PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIŲ 
ALBUMAS 

i 
Vasario 4 d. vakaronė buvo apie šios knygos išleidimą. Pir-

skirta supažindinti su nauju mąjj egzempliorių įteikė teksto 
Amerikos Lietuvių bibliotekos autoriui V. Būtėnui. Pranešė, 
leidiniu: ' 'Pennsyvanijos anglia- kad jau paruoštas tekstas ir 

renkant, R. Lapui. Supažindino 
£u Amerikos Lietuvių bibliote
kos sąranga. Yra 6 direktoriai: 
A. Kezys, dr. J. Puzinas. dail. 
V. Lukas, dail. P . Aleksa. K. 
ir S. Girniai. J au yra apie 30 
narių. Jų mokestis visam lai
kui - 100 dol. Kitas leidinys 

Areštuotas F . Sughyar, 44 m., j 
gyvenąs 6048 So. Albany, Chi- Illinois menų ta ryba paskirs-
cagoje, kai j is sėdėdamas auto- tė 35.000 dol. etninėms menų 
mobily stebėjo, kaip atlėkę ug- organizacijoms Chicagoje ir 
niagesiai gesina degančią gazoli- dar 29.750 dolerių vietinėms 
no stotį. 3000 W. 63 St., Chica- j menų organizacijoms. Jš lietu- j 
goję. Jis apkaltintas padegęs'vių. 3,500 doi. gavo Baizeko Lie - i | 
tą stotį. J o nusikaltimą per ' tuvių kul tūros muziejus, 800: 
žiūronus matė kaimynystėje dol. Amerikos lietuvių bibliote-
jaunuolis, stebėdamas iš savo ! ka savo leidiniams, 
namų lango ir kaltininką a tpa- | 
žino, nes yra buvęs tos stoties j 
tarnautojas. Padegėjas į nusi- Sekmadienį gaisras sunaikino 
kaitimo vietą buvo atvykęs su! didžiulę Goldblatt krautuvę, 
savininku, savo giminaičiu. j esančią Mount Prospect, 25 my

lios nuo Chicagos. 

SUDEGĖ GOLDBLATT 

NEBESIBYLLNĖS D £ L 
POLICIJOS 

Meras Bilandic įsakė miesto: 

kasių Lietuva". Vakaronę prade- nuotraukos naujai knygai — ^us i e chicagos lietuvius 
jo kun. A. Kezys. sveikindamas apie tautinę šokių šventę 
gausiai susirinkusius, nepaisant 
nepalankaus oro. 

Vyt. Kasniūnas nupasakojo. 

Pažymėjo, kad kelionę į Penn
sylvanija darė kviečiant prel. J . 
Karaliui, kuris vežiojo po para-

kaip uoliai šiam reikalui rinko pijąs ir skyrė 11,000 dol. kny-

Tekstą paruošė dr. D. Fainhau-
zas. Knyga bus anglų kalba. 
Ja i Lietuvių fondas jau paskyrė 
1000 dol. Čekį įteikdamas ižd. 
St. Barzdukas priminė, kad fon 

MIRTYS IR N I OSTOIIIAI 

Skelbiama, kad didžioji penk
tadienio traukinių katastrofa 
Chicagos centre, kur buvo už
mušta 11 žmonių ir ligoninėse advokatams priimti apeliacinio! 
gydomi 183 sužeisti. įvyko dėl j teismo nus t a ty t a s kvotas, k iek; 
konduktoriaus kaltės: jis ne- į procentų negrų ir kitų mažumų 
atkreipė reikiamo dėmesio į pa- ; ir kiek moterų priimti policijos; 
vojaus signalus. Automatiški tarnybon. Daugiau tuo klausi-1 
brangūs įtaisai, saugą nuo su- j mu Chicaga nebesibylines. 
sidūrimų, veikę gerai. Dėl šios | 
nelaimės jau 214 žmonių pareis- — Lengvai tiki tą. ko viliesi. 
kė kelsią ieškinius Tereneijus 

medžiagą A. Kezys, VI. Būtė- gos išleidimui. Daug padėjo kun. das jau yra išdalinęs 410,000 
nas, E. Bradūnaitė, J. Bradūnas.: J. Neverauskas, pasiekęs, kad H 0 I lietuvių kultūros reikalams. 
R. Lapas. Prisiminė vertę kny- : Lietuvių dienos pelnas _ apie Antrą tūkstantį L. fondas įteikė 
gos istoriniu turiniu ir gausio- 2,000 dol. — būtų skirtas šios V_ Xęziui dokumentiniams fifr-
mis iliustracijomis. Pennsylvani-. knygos išleidimui. Pennsylvani- r^ams kurti 
jos lietuviuose gimė mūsų pir-;jos lietuviuose rastas nuostabus 
masis spausdintas žodis. Iškėlė, nuoširdumas, kurie kvietėsi į sa- . *>y --.u -.* -
kad pirmasis parama knygai at
ėjo prel. J . Karalius. 

Knygos autorius VI. Būtėnas 

vo namus, pasakojo, vaišino. « s e n J a i paskyrė 800 dol. 
Seselė Alberta Kubiliūtė pa- : "Pennsylvanijos angliakasių 

pasakojo apie savo lietuviškus " e t a v a " - yra gražus leidinys 
papasakojo, kaip penkias savai- tėvus, mielą bendradarbiavimą albumas. Turi 342 didelio 
tes jie lankė įvairias lietuvių pa- su šios knygos autoriais, kaip f o r m a t 0 Poslapius, kainuoja 20 
rapijas ir ten turėtus nuotykius, jai malonu įstojus į lietuvaičių -

Nuoširdžiai jiems talkino seselė Šv. Kazimiero vienuolyną. Buvo I vakaronę iš Clevelando at-
Alberta. Pažymėjo, kad veikalas įteiktos knygos patarėjų komi- skrido ir Ingrida Bublienė. J i 
y ra keturių darbas: Kezio, Bū-;sijos nariams: dr. J. Fuzinui, nupasakojo matytus Pennsylva-
tėno ir abiejų Bradūnų. Tas lan-.kun. J. Prunskiui, kun. J . Vaiš- n i J°s vaizdus ir nuotaikas ten 
kymasis buvo akstinas įvairių niui. Padėkojo dailininkams, pri- sutiktų lietuvių. Pagyrė šią do-
vietų lietuviams dar labiau nu- žiūrėjusiems knygos menišką pa kumentinę knygą. Anais laikais 
švisti lietuviškomis nuotaikomis.' ruošimą: V. Lukui, D. Aleksai,; Pennsylvanija buvo lietuvybės 
Pagyrė Pennsylvanijos anglia-! jų asistentei V. Polikaitytei.j centras: ten pas ta ty ta pirma 
kasius, kurie šios knygos išleidi- Kun. Kezys pažymėjo, kad" M. į " e t - bažnyčia, ten išleista pir-
mui suaukojo apie 12,000 dol., Morkūnas net savo spaustuvę j m a l i e t- k n v g a .ten kūrėsi lie-
nors daugelis jų yra dabar be- pertvarkė knygą reikiamai a t - j tuvaičių kazimieriečių ir pran-
darbiai. ! spausdinti. Įteikė egzempliorių.! s k i e č i ų vienuolynai. Knyga 

Kun. A. Kezys iškėlė faktus ir bendrakeleiviui. m-džiaea i s u P a ž i n d i n a su 20 lietuviškų pa-

Mielam Geradariui, vargšų globėjui, kilnios sielos 
Lietuviui ir pavyzdingam kunigui 

A. t A. Kun. dr. FELIKSUI GUREGKUI mirus, 
nuoširdžią užuojautą jc ARTIMIESIEMS ir mieloms 
sesėms — LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI reiškia ir 
kartu liūdi 

Anatolijus Čepulis 
Chicago, Illin- -

MIRĖ LYSENTJO 

(Atkelta iš 3 psl.). 

biologus, o žemės ūki ėmė tvar
kyti pagal Lysenkos nurodymus. 
Ir gavosi badas. Kai kas aiški
na, kad Lysenko turėjęs nepapras
tos sugestinės jtakos Stalinui, pa
našiai, kaip kitados Rasputinas 
carui. Jis savo giliai įžvelgiančio
mis akimis kitus tiesiog hipno
tizuodavęs. 

Lysenko už "nuopelnus" gavo 

sėjimas kviečių, didžiausi žemės 
plotai paversti ganyklomis ir už
sėti pašarinėmis žolėmis. Viso to 
išvada —reikia pirktis maisto, 
ypač duonos "supuvusiuose Va
karuose". 

Tik Chruščiovui iš valdžios 
iškritus, pasibaigė ir Lysenko kar 
jera. Sov. Sąjungos mokslų aka
demijoje 1965 m. Jbuvo įrodyta, 
kad Lysenko savo teorijoje ir 
praktikoje nežinojo ir nemokėjo 
mokslinių metodų. Sov. Sąjungos 

oiogijos mokslas, 40 metų Ly-

rapijų. Skatino gyviau palaiky
ti ryšį su Pennsylvanijos lietu
viais. S. Pr . 

A. f A. 
ROZALIJAI KURMAUSKIENEI mirus, 

tariame: "Suteik jai. Viešpatie, amžinąją ramybę, o 
žemes takuos pasilikusią jos dukrą VALERIJĄ KUKD-
R0TIENC ir kitus artimuosius atsiskyrimo liūdesy pa
guoski." 

Detroito Ateitininkai 
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aukščiausia Sovietą Sąjungoje » . 
įvertinimą — lamino ordiną nz 
~ --- 1 • • senko trukdomas, atsiliko nuo 

nepaorastą pasitarnavimą pa- , r , , f 
v ! • ' . » • - .„ ^ i Vakaruose padarytos pažangos ir žangaus moKSio išvystymui . bta t . . , f . . . ' .f. i t « toasie*' lino laikų sovietinė enciklopedija' į 
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paskvre ištisus ouslapius Lvsenko nuopelnams išskaičiuoti. Esą, jis 
vedė "napaliaunamą kovą su re
akcinėmis ir idelaistinėmis bio
logijos teorijomis"'. Taip pagal 
Lysenko ir komunistus atsirado 
pažangioji ir reakcinė biologija. 

Lysenko karjera pradėjo svy
ruoti 1953 m. po Stalino mir
ties. Buvo atvirai kalbama apie 
jo .klaidas, ir jis buvo išmestas 
is Žemės ūkio moksių akademi-j 
jos pirmininko vietos, tačiau dar-
pasiliko Mokslų akademijos rrre-
zjdiumo nariu. Nors jau jo kaip 
mokslininko padėtis ėmė svyruo
ti, bet dar užsikabino už Chruš
čiovo. Jam Lysenko pažadėjo tiek 
pagerinti karvių pašarą, kad kar
vės duosiančios daugiau grietinės 
negu pieno. Chruščiovui tai pa
tiko, ir jis pažadėjo ne tik sovie
to; piliečiams, bet ir paskelbė vi
sam pasauliui, kad po kelerių 
metų Sov. Sąjunga mėsos ir pie
no produkcija pralenksianti 
Ameriką. 

Lysenko dar bandė plauku pa
viršium. Jis kūrė nau as teorijas, 
o Chruščiovas ffis ^ykde: dyky
nių pavertimas piešiniais 

pasiektų laimėjimų. Nuo scenos 
nuimtas žmogus, kuris sa

vo fantastinėmis teorijomis paliu
dijo, kaip yra neįmanoma sude
rinti tikrą mokslą su ideologine 
propaganda. 

J.V. 

GAISRAS 
ARKLIŲ LENKTYNĖSE 

Gaisras arklių lenktynių pa
talpose Washington Parke, Chi
cagoje, padarė apie 10 mil. dol. 
nuostolių. Sudegė įtaisai žiū
rovams, klubo namai, kur buvo 
restoranas, kasininkai, jojikų 
patalpos ir kambariai spaudai. 
Arkliai nenukentėjo. 

Brangiai motinėlei Lietuuvoje mirus, 
K U N . PIJUI B R A Z A U S K U I 

reiškiame gilią užuojautą, skausmu dalinamės su 
Jumis, maldomis prašom RukšČiausio amžinos ra
mybes Jūsų mirusiai motinėlei. 

Stasys ir Teresė Siikai 
Anele Ragažinsklene ir dukros 
Terese Barušauskaife 

Brangiam broliui 

GSles visoms progoms 
BEVERLY HTLLS GtLINYCIA 

2443 WEST 63rd SRĖBT 
Telefonai: PR 8-0833 k PR 84834 

Taip pat naujoji Barbara ir 
Gene Drishfų krautuve. 

THE DAISY STORE 
9918 Southvrest Hwy, Oa* Lawtt, 

TeL 499-1318 
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A. A. 

KUN. DR. FELIKSAS GURECKAS 
Lietuvos Dukterų Dr-jos steigėjas ir jos kapelionas, "Citu-Homo" 

ansamblio garbes narys, buv. Balfo direktorius. 

Buvo gimęs 1912 m. birželio 18 d. Užpaliuose. J JAV atvyko 
1949 m., kur iki susirgimo dirbo pastoracinį darbą įvairio«? para
pijose ir per eilę paskutinių metų buvo Sv. Šeimos vilos kapehonio 
asistentas. 

Giliam liūdesyje pasiliko sesuo Ona Gureckaitė-Bakaitienė su 
šeima, brolis Bronius su šeima Lietuvoje, brolis Leonas su šeima 
Mntrealyje. Kanadoje, brolis Stasys su šeima Albertoje, Kanadoje, 
pusbrolis Algimantas Gureckas su šeima Mashingtone, D. C., daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home, 2533 West 
71st Street. Antradienį, vasario 8 d. 7 vai. vakare koplyčioje įvyks 
atsisveikinimas su velioniu ir po to kūnas bus išlydėtas į Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią. Gedulingos pamaldos bus atlaiky
tos trečiadienį, vasario 9 d., 10 vai. ryte Švc. Mergeles Marijos Gimi
mo parap. bažnyčioje, po to nulydėtas j Sv. Kazimiero kapines. 

Sesuo ir broliai prašo vietoje gėlių aukoti šv. Mišioms ir kun. 
dr. F. Gurecko vardo fondui Lietuvos Dukterų Draugijoje. 

Nuliūdę: Sesuo, broliai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, telefonas 476-2345. 

MAZHKA&EVANS 
laidotuvių Direktoriai 

6845 S0. WESTER« AVENŪt 
TRYS MODERN1AROS 

UB-OONDFnONEl} &OP1YCH* 

MASINOM? VLET.a 

iEpublic 7-8600 REpublic 7-860J 

E U D E I K I S 
LMDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIM1D 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 South Caiifornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4685-07 Soiith Hermitage Avenue 
Telefonas —YArds 7-1741-2 

T t 

Brangiam tėvui 

A. t A. AUGUSTINUI NAGIUI 
mirus, dukteriai ZINAI KATILIŠKIENEI, sūnui HEN
RIKUI NAGIUI ir visiems ju artimiesiems nuoširdi 
mūsų užuojauta. 

Civiliškai 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3397 SO. LITUAMCA A VE. TeL YArds 7-S401 

I t f ETONASTC. LACK (LACKAVY1CZ) ir SOMŠT 
2314 W. 2Srd PLACE TeL Vlrginia 7-6672 
2424 W. 89th STREET TeL REpublio 7-1213 
11029 Somtimest Hlghway, Palos HilK m. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CAUFOENIA AVE. TeL LAiayette 3-3572 
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Savanorio ir Kontržvalgybininko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys. 

kurias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje. 
Gaunama __ 
Kaina minkštais viršeliai $4.00, kietais $5.00 

DRAUGAS, 4545 W, 03rd St . Chicago, III. 60629 
'" *en • uuiiiiiiiuiuiiuiiuiiiiiiiuiujiuJiuiiuiiuiiiiiiiiiiiiiinmttiiHiUMiMiuiiiiiiiiiHiiiiiuii 

FUNERAL HOMF 

POVILAS J. RIDIKAS 

3254 SO. H ,U^TED TeL Y.Vrds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. LTTL'AMCA AVE. TeL YArd.s 7-U38-:i9 

VASAITIS - BUTKUS 

i44« so m* AV*. cKacao, nx. TeL OLympk 2-100S 

> - ^ » 
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X Ses. M. Clemencia, Šv. 
I Šeimos vilos Lemonte, III., vedė
ja, turėjo akies operaciją ir 

i kurį laiką net negalėjo skai
tyti. Dabar jau sveiksta ir vėl 
globoja vilos gyventojus — se
nelius. 

x Ingrida Bublienė iš Cleve-
X Chicagos lietuvių Taryba lando buvo atvykusi j Chicagą 

Lietuvos Nepriklausomybės at- j plačiau supažindinti visuomenę 
kūrimo šventės minėjimą ren - ; s u "Pennsylvanijos angliakasių 
gia ateinantį sekmadienį, vasa-1 Lietuvos" knyga. Šeštadienį ji 
rio 13 d., 2 vai. p. p. Marijos j aplankė "Draugo" redakciją ir 
aukšt. mokyklos salėje. į pasikalbėjo įvairiais lietuvių ka-

X Liet. Kat. susivienijimo Į talikų veiklos bei spaudos rei-
160 kuopos metinis narių susi- \ kalais. Sekmadienio vakare iš
rinkimas yra kviečiamas vasa- j skrido atgal į Clevelandą. 
rio 13 d. 1 vai. p. p. Brighton i x Po penkis dolerius au-
Parko par. mokyklos patalpose ko jo : 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. į Marija Jautakis, Chicago, 
Tą pačią dieną bus šv. Mišios 
Marijonų koplyčioje. 

K. Griauzdė, Cicero, 
V. Skrebutėnas, Detroit. 
Labai ačiū. 
X Juozas Sadauskas, Vick-j 

liffe, Obio. senas dienraščio j 
bendradarbis. mums rašo: 

x Mokyt. Janina Juknevičie
nė, Kriaučeliūnų Montessori 
Vaikų namelių vedėja, yra pa
kviesta šį šeštadienį, vasario 12 
d., 11 vai. rvto skaityti paskai- 'D^augiuosiu "Draugu , kuria-; 
tą Amerikos montessorinio me-' m e randu daugybę gerų straips- ; 
todo mokytojams paruošimo | S ^ * * _ 5 E l ^ ! ! ! £ ? ! 

kursuose Chicagoje. J i aiškins 
mokymo priemonių pasirinkimo 
reikšmę. 

X Kun. Bronius Krištanavi-
čius, SJ., yra sunkiai susirgęs 
ir paguldytas ligoninėn. Šiuo 
metu guli griežtos priežiūros 
skyriuje. 

X Lietuvių Montessori drau
gija, kuri remia Kriaučeliūnų 

JS ART/ /R TOLI 
AUSTRALIJOJE i Straipsniai parašyti lietuvių ir 

j vokiečių kalbomis. "Jaunimo 
A. a. Petras Zaremba ne - ;3 a i s a s " žada išeiti 4 kartus per 

tikėtai mirė Sydnėjuje. Buvo i m e tu s_ 
veiklus lietuviškoje veikloje j _ ; < L a b d a r o s „ d r a u g i j a V o -
Aktyviai dirbo Sydnėjaus be-, ^ ^ ^ ^ ^ į ^ 
tuvių Kultūros draugijoje, pas-i . ,. -ST*-.K-— «-«,„ 

. . , . '. .. inimą. paeaiDos reikalingas tau-: kutimu metu buvo jos revizijos . .. i tiečius .komisijos pirmininkas. Liko, 
dukros, brolis ir kiti žmona, 

artimieji. 
— A. a. Juozas Blauzdžiūnas 

mirė Melbourne, sulaukęs 59 me
tų amžiaus. Palaidotas North 
Altona kapinėse. 

nusiunčia retkarčiais 
ir Punsko lietuviams 

I moksleiviams paremti. Birželio 
;4—5 dienomis Annaberge pro-
i jektuojamas suruošti "Labda-
tos" parengimas su atitinkama 
programa. 

OKŪP. LIETUVOJE 

— "Jaunimo Balso" Nr. 1 
šiomis dienomis išleistas iš spau-1 

Partizano Daumanto jaun. ateitininkų kuopos berniukų dalis su globėju Saulium Girnium pokalbio metu 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
AKADEMIKAI SKALIAI 
PAMINĖJO VASARIO 16 

laimina. Tepasitaiso pašto pa
tarnavimas". Kartu pridėjo •• 
prenumeratos mokestį ir 7 dole- i p e r e i to sekmadienio vakare 
rių auką. Nuoširdžiai dėko- j j a u n į m o centro kavinėje Chica-
jame. ; gos filisteriai skautai savo su-

X Adomas Miliauskas, Chica- e i g o s m e t u s u r u o š ė Vasario 16 
go, EI., parėmė mūsų spaudosj minėjimą. Sueigą pradėjo fil. 
darbus 10 dolerių auka. Labai, R a m u t ė Bartuškienė, padekla-
ačiū. muodama gražų patriotinį eilė-

x Aleksandra šlenienė, Chi-; r a š t į Sueigą pravesti pakvies
tas įvvko praėjusį sekmadienį v 
MarijJs aukšt. mok. salėje, f suska i t e , Dana Lapinskaitė, j 

w V v a i k ų " n T m e ^ r P r i K l e - <*?- " į *™ į " » * I tas Vytautas" Kamantas. Be Audi.s ir Grandies damos ir į į j j § ' — J ^ j į — M , - _ ' ~ 
A, - i . nnLmn hpnHm temk™ ^ ' k u s 1 ' kalbėjo* su redakto-1 oficialioje sueigos dalyje bu- šokių vienetų, dalyvavo kanklių ™ 5 * ' f ^ T * ^ ? * ? * ! * da prie ruošiamo bendro kaukių 

Dalia Petreikytė, Vyt. Kaman
tas, Pov. Gvazdinskas ir Ginta
ras Aukštuolis. (bk). 

AUDROS IR GRANDIES 
KONCERTAS 

Lietuvių katalikų religinės 
šalpos rėmėjų ruoštas koncer-

VOKIETIJOJ 
Rašytojai Ievai Simonaity

tei suėjo 80 metų amžiaus. Šia 
dos. Tai 16 puslapių mašinėle j ^ ° f * ^ T F * ^ * * * * " . , . .*. . •.."• , - , u okupantams, buvo apdovano-rasytas ir fotostatiniu būdu: !z , . „ . . . , ., .„.,. „ ta rusišku "tautų draugystes spausdintas laikraštėlis. Re- ,. _ . . . . ., , 

Idakcijos darbuotojai: A. H e r - i 0 ^ , .Specialų šiuo reikalu 
Nuotr. I. Grigaitienės ^ M š i u g ž d i n i s A . g i u g ž . ^aką, kaip skelbia okupantų 

'dinis, D. Mažeika, W. Fisher J ^ ^ P ^ 5 6 * P o a S o r n a / 
Jūratė Jurkšaitė ir Angelą Vii- « M. Georgadze. Buvo suruos-
činskaitė. Adresas: ^ e h ^ . j ta rašytojos gyvenimo ir darbų 
ger Str. 54, 6900 Heidelberg, P a r o d a -

gausybėje visada turi nukentėti W - G e r m a n v - Rašoma apie jau-; — Janina Mažlulienė išvertė 
vietiniai meniniai vienetai. į n * m o auklėjimą ir auklėsimąsi, | iš lotynų kalbos senovės romė-

Audros chore dainuoja- Guo- a p i e V a s a *io 1 6 gimnaziją, apielmį istoriko Tito Livijaus XXI, 
da Antanaitytė, Rita Ambrozai- Vokietijos lietuvių spaudą, lie- XXII ir XXJU knygas — "Ha-
tytė, Rita Dapkutė, Loreta Dau- t u v i ų Raibos kursus, pateikta nibalo karas" iš jo 142 knygų 
lyte' Rūta Gaižutytė Daiva n e m a ^ a informacijos iš Vokie- i istorinio veikalo "Ab urbė con-
Ilginytė, Irena Jasulaitytė, Sva- t i : i 'os Ue tuv i li gyvenimo, pami- dita" (Nuo Romos miesto įkū-
jonė Kerelytė, Margarita Kuly- m m a visuomenininko J. Glemžos rimo). Vertimą išleido 'Vagos" 
tė, Vanda Kuraitė, Violeta Ku-, 9 0 m e t u a m ž i a u s sukaktis.|leidykla Vilniuje. 

baliaus — Užgavėnių Jaunimo r i a i s ' atnaujino prenumeratą i r ; v 0 p a g e r b t a s Edmundas Korzo-
centre. į paliko auką. Ačiū nas, ilgametis skautų organiza-

X Dr. Tomas Remeikis. poli- j x Edmundas Vengianskas va- c i j o s darbuotojas, buv. LSS 
tinių mokslų profesorius St. ! dovaus Lietuvių Šaulių sąjungos Tarybos pirmijos ir ASS pirmi-
Joseph College. East Chicago, j ^ t ū r i n i o suvažiavimo stovyk- nįnka3. Skautiškosios vadovy-
Ind., skaitys paskaitą "Gin- |lai> įvykstančiai liepos 1—4 die- ; v ė s nutarimu pereigų metų ga-
kluotas pasipriešinimas ir šal 
tasis karas' ' Amerikos Liet. inž. 
ir arch. sąjungos Chicagos sky
riaus susirinkime šį trečiadienį, 
vasario 9 d., 7:30 vai. vak. Liet. 
Tautiniuose namuose. Kviečia
mi nariai ir svečiai. 

X Aukų atsiuntė: 3,50 dol. — 
Steponas Visčius; po 2 dol. — 
dr. T. Rymantas, J. Vizbaras. 
Barbara Bolman; 1 dol. — A. 
Marozas. Ačiū. 

ansamblis ir birDynių kvinte-i h a u s k a l t e ; N l ? Misiulyte, Ire-
tas. Programą pradėjo Audros ! n a Pranckeviciūte, Irena Race-
mergaičių choras, diriguojamas j J * * * * » Spurgytė, Irena 
Emilijos Pakštaitės, padainuo- S U t

T
k u ^ S l l v i J a

r . f e ^ ' * e P 
damas St. Gailevičiaus "Dieve, I n a vadeisaite, Vida Vizgirdaite 

gok mūsų tėvvnę", J. Zda-! i r R a m o n a į ^ 

žmona I Programos vedėjas supažindi-
O'Young, A. M. Kassel, gen. j no su įžymiais svečiais: aid. 
kons. sūnus P. Daužvardis su j R. PucinskiU, prof. J. Stuku, 
žmona, menų direktorius Mor-ĮSt. Balzeku, A. Daukiene, dr. 
gan, I. Šankus, J. Evans, kan. J. Jerome, Ph. Pakel, M. Ru-
P. Juknevičius, kan. V. Zaka
rauskas, kun. L Urbonas ir kiti. 

diene, dr. K. Bobeliu. Kalbėti 
pakvietė dr. K. Bobeų, kuris 

sau 
nomis Union Pier, Mich. Kultu- \e j a m buvo paskirtas aukš-
riniame suvažiavime kviečiami 5įa u s ;a 3 LSS Gedimino Vilko 
dalyvauti visi besidomintieji žymuo, kuriuo apdovanojami 
šaulių kultūrine veikla ir orga- s k a u t ų vadovai ir skautybei nu-
nizacija. j sipe!nlusieji asmenys tiktai ypa-

X Latvių "Chicagas Zinas"! tingais atvejais. Žymenio įtei-
isidėjo sveikinimą lietuviams k i m o apeigas pravedė ASS pir-
Vasario 16 d. proga ir plačiau į mininkas Vvtenis Statkus, o žv- . . - . . . . „ 
pranešė apie Amerikos Lietuvių' m e n j jteįkt"i pakviestas Korp!' grojo "Kanklininko dainą" V . t a s ' a ^ l k ^ s J a u n u z m o ^ u - b"-
Tarybos ruošiamą minėjimą V y t i e s garbės* narys f ii. Br. Burinsko, "Liūdna pasakėlė" B. ^o gražus Lietuvos Katalikų 
Marijos aukšt. mokykloje vasa-; Kviklys. Šia proga pasakyta; Laumenskienės, "Jau saulutė .^apycios Kronikos ir jos lei-
rio 13 d. ir Lietuvių Bendruo-j k e i 3 t a 3 trumpų, bet prasmingi} | leidos, liaudies daina. "Ant m a - . d e j u i^rtinmias. 
menės ruošiamą minėjimą jauni- i ka-;DU. ! rių kranto" J. Juzeliūno ir liau-; 
mui vasario 20 d. Jaunimo Antroje sueigos dalyje pami- dies danas Piaun broliukai", j 

niaus "Ant marių krantelio" ir I Kankhninkių vienetą sudaro. 
N. Martinonio -Pamylėjau v a - ! R l t a DaPkute, Alvyde Eitutytė, 
kar". Po to hirbvnių kvintetas, \ * " * • Kubiliūte. Rasa Naruty-
kuriame groja Rita Dapkutė, I ^ Rf t a P a k š t a i t ė , Irena Pranc-
Rūta Pakštaitė Balys Pakštas, j k e v x m t ė :f. ^ * ^onskyte. 
Balys Pakštas jr., ir Vincas! Nezmia kiek pelno Uko Lie-
Vaitkevičius, akompanuojant' t u 7 ° s j ? ! * 1 ? Bažnyčios kro-
kanklėmis Em. Pakštaitei, pa- m k o s ^ m u i , bet pats koncer-

L. Galinis 

Beta Vasario 16-ji. Žinomas "Kas bernelio Eunrsly':a", "Vai ; 
BILANTIIC 

DAUŽVARDIENĖS 
PAGERBIME 

X J. A. V. LB Vidurio Va-
kanj Apygardos Valdyba ruošia centre. 
Vasario 16 dienos rninėjimą j x Jonui Laurinavičiui, gyv. įętorikas. kelių vadovėlių auto- pūtė, pūtė, "Ka p^i gražus ,gra-1 
Jaunimui, vasario 20 d., 3 vai. p.! Chicagoje. yra laiškas iš I^nki- ^us Vincentas Liulevičius skai- žus" (žodžiai A. Vienažindžio). 
p. Jaunimo centre. Chicagos Į jos. Atsiimti "Draugo" admi- t(Į paskaitą tema "Išeivijos po-j p 0 to kanklių ansamblis pa-i I Lietuvos gen. konsulės J. 
visuomenė raginama prisidėti nistracijoje. litinė kova už tautos laisvę skambino A. Mikulskio "Kur ly- Daužvardienės pagerbimo ban-
prie JAV LB pastangų Lietu- x Marijonų bendradarbių Chi- 1917 metais". Suglaustoje, bet gios lankos". Pirmos koncerto ketą, kurį Lietuvos vyčiai sek-

cagos apskrities susirinkimas gerai paruoštoje ir puikiai doku- dalies programą baigė Audros madienį surengė Martiniąue vos laisvinimo darbe, čekius 
rašyti Lithuanian - American j vasario mėnesį neįvyks. Mari- mentuotoje pusės valandos pas- choras, padainuodamas M. Pet- restorane, Chicagoje, prisirin-
Ccmmunity of U. S. A., Inc., ir i0nų bendradarbių seimas nuke- kaitoje prelegentas pateikė įdo- \ rausko "Eina gardas", J. Indros \ ko pilna didžioji salė. Banketą mėgsta savo kalbą. Prirninė, kodama pasisakė, kad banke-

Raštu gen. konsule sveikino j džiaugėsi, kad ši diena yra at-
kard. J. Cody, Lietuvos dipl. j naujinimas pasiryžimo kovoti 
fefas St. Lozoraitis, Lietuvos Į oėl Lietuvos laisvės. Kons 
atstovas dr. S. Bačkis. gen. j Daužvardžio fondo vardu svei-
kons. J. Žmuidzinas, gen. kons. j kino kun. J. Vaišnys. Fondas 
A. Simutis, D. Britanijos gen. • premijomis skatina jaunimą tęs-
kons., Lietuvių Prekybos rū-įti tą darbą, kurį dirbo gen. 
mai, Liet. dantų gyd. dr-ja, L Kons. Daužvardis ir dabar dir-
K. Ramovė, šauliai, savanoriai.: ba Daužvardienė. Illinois -Tn-
Liet. istor. dr-ja, vilniečiai, švėkš dianos apskr. vyčių pirm. sol. 
niškiai, Chicagos moterų klu-Al. Brazys priminė J. Daužvar-
bas, skautės, LRKSA, muz. A., d.'enės augimą lietuviškoj šei-
Aleksis. j moj, dirbant lietuvių organiza-

Vysk. V. Brizgys pabrėžė, j cijese ir spaudoje. Ji buvo vei-
kad šiuo vakaru pareiškiama j kli daugely organizacijų, viena 
ištikimybė Lietuvai, pagerbiama \ iš organizatorių konsulatų mo-
didžiai nusipelniusi gen. kon- terų klubo, ji iškėlė eglučių 
šulė, atnaujinami pasiryžimai šiaudinukais puošimą, ji pradė-
veikti dėl Lietuvos laisvės vie-; jo deblutančių Gintaro balius, ji 
nybėje ir susiklausyme. 1 rašo amerikiečių ir lietuvių 

Meras M. J. Bilandic savo spaudoj. Įteikė audinį su vy-
kalboje pareiškė, kad J. Dauž-timi ir Lietuvos prisiminimų 
vardienė yra viena iš geriausių jrašu. 
konsu'ių Chicagoje, lietuviai i Gen. kons. Daužvardienė dė-

tytas — registruokitės iš anks- s a l e J e -
to — turėsite geresnį pasirinki-! x §v . Antano parapijos mo-

X 1977 metams kelionių | trečiadienį. vasario 9 d., 7 v. v. i tuva atgautų laisvę. Prelegen-
Uetuvą tvarkaraštis jau nusta-1 ̂ ' &****<> parapijos mažojoje tas pabrėžė, kad nors anais lai

kais lietuviškoji visuomenė bu
vo susiskirsčiusi į partijas, ku-

„._ ~-, , , .,. *..,- w ^ ;.„.„:„ ^^.r,„ , , , ,, .,, rios tarp savęs vedė nemažus 
mą. Taipogi turime jvainų orga- kyklos, Cicero, UI., tėvų susinn-
nizuotų kelionių: į Karibų jūros j kimas įvyks šiandien, vasario 
salas, Meksiką, Hawajus ir ki- j 8 d., 7:30 vai. vak.. parapijos 
tas šalis; papigintu skridimu i salėje. Visi tėvai laukiami. 
(charters) į įvairius pasaulio j kraštus. American Travel Ser-; 
vice Bureau, 9727 S. Westem 
Ave^ Chicago, DL 60643, tel 
(312) 238-9787. (sk.) 
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ginčus, Lietuvos laisvės reikalu 
visi lietuviai, išskyrus komunis
tus, buvo vienos nuomonės — 
svarbiausiais momentais visi 
rasdavo bendrą kalbą 

| tradicinė Lietuvos atsiminimų; priklausomos. Meras pasisakė vytė. Viską dariau Lietuvai". 
Visi svečiai solenizantei su-

birbynės. 
Antroje programos dalyje I diena. I šeštadienio vakarą buvęs lietu-

Grandies tautinių šokių grupė j Vyčių choras sugiedojo JAV **1 &: J u r ? io bažnyčios pamal-
pašoko tautinių ir stilizuotų šo-1 i r L i e tuvos himnus. Labai sklan- d o s e -

giedojo "Ilgiausių metų". Ban
keto komisijos antroji pirmi-

padėkojo kių pynę "Kai aš šokau su šel-1 c.-;^ p adainavo: Skambėkite j Bankete dalyvavo atstovai ninkė -
miu berneliu". Gausi ir gerai d a i n o s ( A P o c i a u 3 ) > Narsuolių | i š konsulatų: Domininkonų resp.. 
Irenos Smieiiauskienės paruoš-: ^ainą (E Strolios) Chorui va- Guatemalos, Libano. Liuksem-
ta jaunimo grupė, akordeonistui d o v a u j a m u z . F_ s t r o l i a > D a i n ų 

minga sueigos dalis — minėji
mas baigtas Tautos himnu. Po 

Išvykęs į Washingtoną Chi-j to pasivaišinta kavute, 
cagos meras Bilandic tarėsi su j Akademinio Skautų Sąjūdžio 

X PL B-nės organizuojama prez. Carteriu apie didžiąją Chicagos skyriui šiuo metu va-
ekskursija į "Lietuvių studijų j Chicagos katastrofą, apie Cross- dovauja A. V. Dundzila. Filis-
savaite" Anglijoje ir turizmui j town greitkelį, apie praplėtimą terių skautų vadovybę sudaro: 
po Europą išvyksta 1977 m. lie- požeminio susisiekimo. i Loreta Grybauskaitė (pirm.), 
pos mėn. gale, o grįžta rugpiū ^ ^ _ p _ ^ ^ 
čio viduryje. Kaina iš Chicagos- H H H I B ^ ^ I „ i w « l l ^ i S 
į ten ir atgal 355 dol. Dėl infor 
marinės brošiūros prašomi 
skambinti: 238-9787 arba 652-
5707. American Travel Scrvic* 
Bureau. (sk.) 

X Pranešame Cicero koloni
jos lietuviams, kad American 
Travel Service Bureau atidarė 
kelionių įstaigos skyrių šv. An
tano Taupymo bendrovės patai-

tuvų bilietai, kelionėms į įvai-, 
riu8 pasaulio kraštus ir Ame-
riką. Taip pat ruošia ekskursi
jas į Lietuvą. Dė! informacijų 
skambinkite 652-5707. Tarnau
tojai kalba lietuviškai (sk.). 

Ąžuolui Stelmokui grojant, pa-
Iškil- šoko sukčių, aplinkinį, aštuo-

nytį. abrūsėlj, landytinį, oželį, 
ūsaunyką. vienkoję polką, pore
lės polkutę šokimėlį, piemenėlį, 
pakeltkojj. juodąjį jonkelį, rez-
ginėles ir pasiutpolkę. Stilizuo
tus šokius šokančios mergaitės 
buvo trumpesniais tautinių rū
bų sijonėliais ir tai suteikė dau
giau gyvumo ir grakštumo, 
šokius apibūdino ansamblio na-

jrė Jolita Kriaučeliūnaitė. sce-

programa baigta sol. Al. Brazio 
solo su choro palyda padainuo
ta Udrio daina iš Klovos ope
ros. Pianinu palydėjo V. Kaz
lauskaitė. 

Kun. R. Zakarauskas pažy
mėjo, kad Vyčių choras yra 
vienas seniausių JAV-se ir vy
čiai turi daug nuopelnų išlaiky
dami tokių chorą. 

Invokaciją sukalbėjo Mar-
ąuette Parko vyčių dvasios va
das kan. V. Zakarauskas. Sve-

Loreta Andrijauskaitė, Ped. Lit. instituto absolventė, prie mikrofono 
linksmina svečius instituto linksmavakary sausio 15 d. 

Inos dekoracijos Vidos Naujely- č i a i b u v o p a v a i š i n t i s k a n i a va_ 
| tės, Bcemniaj drabužiai .Sofijos ' k a r i e n e 
j Pranckevičienės. Qen. konsule ir vyčius savo 

Po programos gražiu padėkos; atsilankymu pagerbė Chicagos 
žodžiu programos dalyviams meras M. Bilandic, kuri įvedė 
Religinės ?r.;pos rėmėjų sąjun-; tautiniais drabužiais pasipuošusi 
gos vardu . adėkojo Petras In- lietuvaitė J. Zakarkienė, skam-
dreika. Vadovėms buvo įteikta bant maršo garsams. Progra-
gėlių, laba; Ailtai buvo sutiktos moj dar dalyvavo jauniai vy-

: Em. Pakšt rfitė ir I. Smieliaus-. čių šokėjai, vadovaujami Frank 
kienė. v: ms programos da- Zapolio. Jie pašoko subatėlę. 

Ilyviams, kurių buvo 96, įteikta ketvirtainį, jonkelį, malūną. Šo-
trečiasis Lietuvių Katalikų Baž- kėjus akordeonu palydėjo M. 
nyčios kronikos tik ką išėjęs Shebelskis. 
tomas K : certe galėjo svečių j Supažindinta su svečiais prie 

gausiems dalyviams. Užbai
giant maldą sukalbėjo vyčių 

burgo, Panamos, Paragvajaus, į 82 kuopos dvasios vadas kun. 
Urugvajaus. Konsulų vardu |dr. L Urbonas. 
gen. kons. J. Daužvardienę j Pažymėtina, kad vyčiai vi-
sveikino jų dekanas H. O'Young, j sus savo banketo dalyvius pa-
O'Young yra laisvos Kinijos [ puošė prisegdami mažą tri-
konsulas. Ispalvę. J. P r . 

MIELI LIETUVIAI, 
J. A. V. Lietuvių Bendruomenes Vakaru Apygar

dos Valdyba skatina visus lietuvius gausiai daly
vauti ALTo ruošiamame Nepriklausomybes Atkūri
mo Minėjime ir savo desnia auka paremti la'sves 
kovos darbą. L. B. primena, kad auk:tojas, vartoda
mas laisvo apsisprendimo principą, pasirenka ku
riam iš pagrindinių laisvinimo veiksnių jo auka ar 
dalis auk:s yra skiriama (ALTui, Bendruomenei ar 
VLIKui) ir tą pažymi aukų vokelyje. 

Minėjimas įvyks š. m. vasario 13 dn. (sekmadie
ni), 12:30 vai. po pietų, MARSHALL HIGH SCH00L 
salėje. 

Nuctr. V. Noreikos buti ir daugiau, bet pajungiau, garbės stalo. Cia buvo kor*su-

J. A. V. Lietuviu Bendruomenes 
Vakaru Apygardos Vaidyba 


