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Neleidžia fotografuoti 
besimeldžiančių 

Bijo, kad nebūtų foto juostoje užfiksuota milicijos veikla, 
gaudant devocionalijų pardavėjus 

13 

Šiluva 

1976 rugsėjo pradžioje į Šilu
vą traukė minios žmonių švęsti 
Šv. Mergelės Marijos Gimimo at
laidus, kurie tęsiasi visą savaitę 
nuo 8 iki 15 dienos. Ypatingai 
daug žmonių dalyvavo atlaiduo
se 11 ir 12 dienomis. Miestelyje 
buvo pilna autoinspektorių, mili
cininkų ir draugovinmkų. Drau
govininkai gaudė devocionalijų 
pardavėjas, k r ėė net privačius 
namus, kur buvo nužiūrėję esant 
devocionalijų. Moterys rožančius 
pardavinėjo bažnyčioje prie du
rų, bet ir čia suįžūlėję draugovi
ninkai jas gaudė. Rugsėjo 8 die
ną vienas kunigas išvijo iš baž
nyčias, tris draugovininkus, vai
kiusius do/ocionalijų pardavėjas. 

Milicija gaudė fotografus, 
bandžiusius fotografuoti ar fil
muoti besimeldžiančias žmonių 
minias ir vedė juos pas Raseinių 

raj. saugumo viršininką, kuris 
buvo įsirengęs sau būstinę prie 
Šiluvos bažnyčios. Saugumiečiai 
foto juostąs ištraukdavo iš apa
rato ir apšviesdavo. Vienas 
pareigūnas, išbraukęs iš fotoapa
rato juostą, savininkui pasity
čiodamas pa:akė, kad tokių juos
tų jau turįs pilną dėžę. Pareigū
nai fotografamas draudė foto
grafuoti besmeldžiančius ir siūlė 
fotografuoti žmones dainų šven
tės metu arba vykti į Šiluvą ne 
atlaidų metu ir tada nusifotogra
fuoti. 

Sulaikytų asmenų tarpe buvo 
ir kun. Antanas Lukošaitis. Ir 
jam pasiūlė fotografuoti dainų 
šventės dalyvius. Kunigas paaiš
kino, kad jis esąs katalikų kuni
gas ir jam daugiau rūpi nufoto
grafuoti besimeldžiančius žmo
nes. Raseinių saugumo viršinin
kas klausinėjo kun. A. Lukošai-
tį, kodėl jis čia atvykęs, pareika
lavo paso, iš po išsirašė ir pasakė, 
kad "bus viskas išaiškinta". 

Tarybiniai pareigūnai bijo. 
kad po 30 metų ateistinės propa
gandos pasaulis nepamatytų mi
nių, susitelkusių melstis, ir joje 
knibždančių milicininkų be: 
draugovininkų, ypač kad nebūtų 
foto juos'oje užfiksuota draugo
vininkų bei milicininkų veikla 
gaudant devocionalijų pardavė-
jas. 

Kaunas 

1976 rugsėjo mėnesį į Berlyno 
*a:kos konferenciją buvo nuvy
kęs Kun :gų seminarijos rektorius 
lydimas Šakių dekano kun. J. 2e-
ma rčio. Tarybinė valdžia stengia
si dr. V. Butkui į palydovus į-
piršti rimtus kunigus, kad pakel
tų jo autoritetą. Kun. J. Žemai
tis važiavo į Berlyną ne savo noru 
tačiau tikintieji inteligentai ir 
daug kunigų šiai kelionei nepri 
tarė. Berlyno taikos konferencijos 
Lietuvoje vertinamos kaip dide 
lis melo burbulas, kurį rimtiems 
kunigams pūsti nederėtų. 
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Procesija j Šiluvos atlaidus nepriklausomybės laikais 

T# Venclova greit 
bus Amerikoje 

— Dr. J.K. Valiūnas, VLIKo 
pirmininkas, vasario 3 kalbėjo te
lefonu su Tomu Venclova, kuris 
yra Paryžiuj ir netrukus žada pa
siekti VVashingtoną. T. Venclova 
yra okup. Lietuvoj susiorganiza
vusio lietuvio žmogaus teisių gy
nimo komiteto narys, o dabar ko
miteto atstovas užsieny. Kiti ko
miteto nariai: Ona Lukauikaitė 
-Poškienė (tarp kitko, Poškienė 
yra visuomeninkės Sofijos Jasai
tienės, gyvenančios Xew Yorke, 
sesuo), 70 metų amžiaus, devy
nerius metus praleidusi SS darbo 
stovyklose, dabar gyvenanti Šiau
liuose, kun. Karolis Garuckas, 
jau seniai besirūpinąs religijos 
laisve, gyd. Eitan Finkeištein, 
aktyvus žydų teisių judėjimo da
lyvis, jau šešeri metai gyvenąs 
Vilniuje, ir Viktoras Petkus, tikė-
jir o laisvės gynėjas, buvęs suim
tas per ICovalevo teismą Vilniu-

Prasidejo Sacharovo 
tribunolo sesija 

Kopenhaga. — Danijos sosti
nėje prasidėjo vadinamojo Sa
charovo tribunolo nepaprasta se
sija aptarti žmogaus teisių padė
čiai Sovietų Sąjungoje ir kituose 
komunistų valdomuose kraš
tuose rusų disidentų į Vakarus 
atvestos naujos dokumentinės 
medžiagos šviesoje. Pagrindiniais 
liudininkais šioje sesijoje yra ru
sų istorikas Andrėj Amalrik ir 
Eugenij Vagin, kurie savo prane
šimuose apibūdino kovotojų už 
žmogaus teises Sovietų Sąjungoje 
tikslus ir jų veiklos priemones. 
Labai išsamų dokumentą apie pa
sibaisėtinas politinių belaisvių ka
linimo sąlygas Vladimiro kalėji
me Sacharovo tribunolui atsiun
tė Vladimiras Bukovskis. 

je. Poetas, kritikas ir vertėjas T . i leidimą. 

Venclova, 40 metų amžiaus, jau 
1975 norėjęs atvykti į Iaisvuo-
.̂ iu> vakarus, bet tik dabar guvu 

LB telegrama 
prezidentui Carteriui 

— Algimantas Gečys, JAV LB 
pirmininkas, vasario 4 pasiuntė 
JAV prezidentui Jimmy Carter 
telegramą: "Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė remia Jūsų tvirtą 
poziciją žmogaus teisių klausimu 
visuose kraštuose, ar jie silpni ar 
galingi. Mes esame įsi'ikinę, 
kad Jūsų rūpesčio išreiškimas pri-
stabdys visame pasaulyje tas vy
riausybes, kurios naudoja prie
spaudą. Mes didžiuojamės, kad 
šis kraštas vadovaujasi savo mo-1 
ralinėmis vertybėmis. Amerikos; 
lietuviai tikisi, kad t inkamu lai-I 
ku Jūs taip pat rasite galimybę : 

priminti pasaulio viešajai n u o - ' 
monei apie nesiliaujančius peligi-j 
ios persekiojimus ir kitus žmo-
gaus teisių pažeidimus Sovietų, 
okupuotose Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybėse". Panašaus tu
rinio telegramą A. Gečys pasiun-
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.c ir J-iV vaistybes i-.<rc^riu: 

Žiemos grožis 

Nauji Amerikos 
greitlaiviai 

Londonas. — B ų spaudoj 

Izraelio ir 
palestiniečių derybos 

Viena. — ''Arbeitzeitung" ži-
•• • . i ° j a m c giuui sukaupia vaisiy-

pasirode žinių a\ie naujus Ame-1 niomis, Paryžiuje, vyksta pas ik ai-. bingumo galia, iš kanos stinrv-
r ;r-,< o r r a i ' i j i v i K ^ O D O t r i n u fri_ i l^','-^,n', *„ . - . , T- „li*« I - !~-«S-^ i • . . . . . . 
rikos grerMamus. 3,000 tonų fri- j bėjimai tanp Izraelio ir palesti-
gatos gali lėkt: 80 mazgų grei
čiu ir bus didelė apsauga nuo 
sovietų povandeninių Iahų. Ak-
tyvion tarnyb n įrijungs apie 
1982 metus, bus dideliu morali
niu padrąsinimu visiems sąjungi
ninkams. 

Maskva išvaro 
2 norvegus 

Maskva. — Sovietai išvaro du 
Norvegijos amba rados pareigū
nus, be abejo. keršydami už še
šių jų diplomatų išvarymą iš 
Norvegijos. 

Prerijų gaisrai 
Australijoj 

Melbourne. Australijoj la
bai karšta ir sausa, dėl to kilo 
didelis prerijų gH:>ras, netoli Mel-
bounes apėmęs 3')0,000 akrų. Žu
vo penki žmonė ir labai daug 
gyvulių — aviu apie vieną mili
joną ir galvijų a; !e 800,000. 

niečių atstovų. Palestinos išlais
vinimo organizacija jau nereika
lauja Palestinos valstybės Izraely, 
bet sutinka šalę Izraelio. Sutin
ka palestiniečiai savo valstybę 
Įkurti vakariniam Jordano upės 
krante ir Gazos ruože. Laikraštis 
ragina Aurtrijos kanclerį Bruno 
Kreirky tarpininkauti, kad dery
bos pasisektų. Mini ir delegatų 
vardus. 

Praha. — •Čekoslovakijos ko
munistų partijos dienraštis "Ru
de Pravo" vėl paskelbė naują 
griež ą puolimą prieš disidentus. 
kovojančius už žmogaus teisių bei 
laisvių apsaugojimą. Nepaisant 
valdžias ir oficialiosios spaudos 
pastangų nuslopinti žmogaus tei
sių sąjūdį Čekoslovakijoje, vis dau 
giau žmonių pritaria jo užsibrėž
tiem tikslam. Šiomis dienomis 
garsiąją "1977 metų Chartą" pa
sirašiusių asmenų skaičius paau
go iki 448. Pradžioje buvo pasi
rašę tiktai 241 asmuo. 

LIETUVA BUS LAISVA 
Nepalaužiamai tikėkime j mūsų pergalę 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS vietų Sąjungai užgniaužus, lietu-
AKTAS, 1918 metais paskelbtas vių tautą sava norams pajun-
Lietuvos Tarybos, atkūrė nepri- gus, jos savarankiškos pažangos 
Klausomą, demokratiniais pama- vyksmą pristabdiius ir pavergi-
tais sutvarkytą Lietuvos valstybę nui užsitęsus, Lietuvos žmonių 
su sostine Vilniuje ir ta valstybę 'Gkesčiai ir viltys linksta ypatin-
atskyre nuo visų valstybinių ry- rai į jaunąją kartą. Jos prieder-
sių, kurie yra buvę su kitomis mę savajai tautai prasmingai 
tautomis. y r a i§sakcs nepriklausomybės ak-

J i s akivaizdžiai išreiškė lie- ;,° s i š n a t a r a s Steponas Kairys: 
tuvių tautos politinę valią, įkūni- , ' T a " ' i a u n i m e , noriu palinkėti, 
jusią Lietuvos žemėje tautų apsis- : a d k_ur į b ū t u m pasaulyje, visa-
prendimo teisę. d a ^ūk ištikimas savo kraštui, 

mūsų Lietuvai... Nepalaužiamai 
J o paaKstinta lietuvių tauta tikėk į mūsų pergalę, kad Lietu-

apgyne savo žemę nuo priešų, v a bus laisva. Kovoje už mūsų 
padėjo pamatus atstatytai Lietu- ateitį būk ištvermingas ir nepa-
vos valstybei, užgydė karo padą- lenkiamas" 
rytąsias žaizdas. Vyriausias Lietuvos Išlaisvini-

J a m pakluso ir nusilenkė Lie- m ? K o m ;*etas, laisvajame pasau-
tuvos priešai, iš visų pusių kėši- l v J e a t s t o v 'audamas lietuvių poli-
nęsi į jos žemes ir daug kur ją t i n e i v a I i a i jj vadovaudamas Lie-
puolę ir niokoję. tuvos laisvės darbui, šio taip 

T . reikšmingo ir Skilaus Lietuvos 
J l, kaip lietuvių tautos drąsų valstybės įvykio metinės sukak-

valstybingumo žygi. pripažino ei- ties proga, sveikina tautą paverg-
yihzuotasis pasaulis, priimdamas toje Lietuvoje, Sibiro tremtyje ir 
Lietuvą lygiateisiu tarptautinės išeivijoje. Trokštame pavergta-
bendruomenes nariu. j a m l i e t u v i u i k i e t o s ^tvermės p a_ 

J u o atkurtoji Lietuvos valsty- ^elti nuožmią svetimųjų priespau 
bė gražiai susitvarkė ir sparčiai *į* i r 'Kančią. Prašome laisvąjį 
pažangėjo visose gyvenimo srity- ^ e t u v i dar paveikiau visokerio-
se (kultūroje, moksle, mene, ū- ? a i r e m « " Vyriausio Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto pastangas. 
Kviečiame laisvąjį lietuvių jauni
mą dar ryžtingiau jungtis į Lietu
vos laisvės kovą, 

beS( semiasi ir semsis lietuvių tau- Vardan tos Lietuvos vienvbė 
ta, kol is sovietines priespaudos is- težvdi 
sivaduos nepriklausoma Lietuva. Vyriausias Lietuvos 

Lietuvos nepriklausomybę So- Išlaisvinimo Komitetas 

kyje). 

J a m e glūdi sukaupta valsty-

HELMS ŽADA APKALTINTI 
KISSIKGERI 

Buvęs valstybes sekretorius CIA direktoriui 
liepė sakyti neteisybę 

VVilmington, Del. — Buvęs kaltins, tai jis pasakvs visą teisy-
n iA direktorius Richard Helms bę apie Kissingerį. Pasakys, kad 

sakyti neteisybę jį privertė buvęs casakė kitiems tos agentūros vy 
rams, kad jeigu grand jury jį ap-

Vakaru mada 

Budapeštas. - Partijos laik
raštis ^Nepszaba ^ag*' skundžia
si vengrų jauniir:j, kad tie jau
nuoliai, "tiesiog 3amiŠę'\ norė
dami įsigyti Vok ruose paplitu
sius "blur įeans" Nenori pirkt 
vietinės gamyb- kelnių už 
do!., bet moka 
valento užsienin 

Viena — "NYT" korespon
dentas Paul Hormann buvo su
laikytas traukiny iš Prahos į Vie
ną ir milicijoj išbuvo 11 valandų. 
Ištardę jį paleido, ir jis dvi my-

! lias ėjo pėsčias iki Austrijos pa-
! sienio. Hormann turėjo galiojan-
| čią vizą lankyti Čekoslovakiją ir 
j nežino, kodėl buvo sulaikytas. 

Nrew Delhi. — Carterio motina 
- Lilian, atstovaujantį prezidentui 

• gA , , j . Indijos prezidento Ahmed laido 
ms. 

(E.), i Gyrus R. Vance. .CEO. I 

tuvėse, po palaidojimo 45 minu-
tes nu širdžiai šnekėjosi su mi-

Washingtonav —Vakar į Wa- nistere pirmininke Indira Gan-
shingtona ativyi Meksikos pre- Ihi. Carterio motina prieš de-
zidentas Jose L -ez Porti'lo i- šimtį metų buvo Indijoj kaip tai-
susitiko su prez ntu Carteriu kos korpo narė. 

Carteris vakar i'ibėjosi su am 
basadoriumi J. T Jtoms Andrevv New Delhi. — Indiros Gandhi 
Ynung. -rriž::-' Afrikos, ir su teta Vijaya Pandit, 76 metų, vie-
valstyhės sekr "ium Gyrus j na iš labiausiai žinomų moterų 
Vance. kuris v&\ išvyko į Vid. Indijoje, įsijungia į eiles tų. kurie 

į nori rinkimuose Gandhi pralai
mėjimo. Ji sakanti, kad jos gimi
naitei 11 metų valdymo užtenka. 
Nemato jokio reikalo konstituci
nių teisių susiaurinimui ir nėra 
valstybei jokio pavojaus. 

Rytus. 

Bostonas. —M achusetts kri
minaliniai nusi. 
rės bausmes su; 
res atidirbti ir s 
tėjusiems dėl sa 

*eliai, jei no-
^pinimo, tu-
yginti nuken-

> nusikaiumų. 

Apie Lietuva 
per televiziją 

— Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas New Yorke, 
Antanas Sabalis, VLIKo valdybos 
narys jaunimo reikalams, ir Dai
va Kezienė, Laisvės Žiburio radi
jo angliškos dalies vedėja, mode-
ruojant Richard H. Roffman, va
sario 16 d., 8:30 vai. vakaro kal
bės per cable televizijos J kanalą. 
Programą išrūpino VLIKo tary
bos narys ir BATUNo pirminin
kas Kęstutis Miklas. VLIKo val
dybos prašomas, išlaidas paden
gė Tautos Fondas. (E.) 

Vandalizmas kaimuose 

Golumbus — Ohio valstijos 
ūkininkai skundžiasi, kad vanda
lizmas ir vagystės per paskuti
niuosius 10 metų padidėjo ketu
ris kartus, ir kitos išeities nėra, 
kaip naktimis rakinti namus, ko 
anksčiau beveik nebuvo žino
ma. Du trečdalius nusikaltimų 
padaro nepilnamečiai. 

Kampala. — Žiniomis iš U-
gandos sostinės. Idi Amin po ne
pavykusio bandymo jį pašalinti 
liepęs sušaudyti daugiau negu 
100 žmonių. 

valstybės sekretorius, rašo "San-
day Newu Journal". 

Fed^raKnis gran 1 jury jau vi
sus metus tiria kaltinimus prieš 
Helms, prieš Tarptautinės tele-
tonų ir telegrafų kompanijos pir
mininką Harold Geneen ir dar 
kitus. Visi jie įtariami, kad sakę 
neteisybę Senato komitetui apie 
savo va.'dmepį, nuverčiant Čilės 
prezidentą Altende. Laikraštis 
rašo, kad dar 1974 Helms žadėjęs 
pasakyti, kokią rolę vaidino šioj 
istorijoj ne tik telefonų kompa
nija, bet ir Kissingeris ir net pre
zidentas Xixop*S. Tada buvęs 
valstybės gynėjas William Saxbe 
buvo pažadėjęs Helms nebausti, 
bylos jam nokeiti. 

ms ir Cennen Senate panei
gė įtarinėjimus, kad telefonų 
kompanija siuntė pinigus Allen-
de oponentams. Kitomis ži
niomis, kompanija davė 350,000 
dolerių. 

KALENDOKJU3 

Vasario 15: Faustinas, Jovita, 
Girdenis, Guntė. 

Vasario 16: Lietuvos nepriklau
somybės šventė; Danielius, Pily
pą, Vasaris, Laisvė. 

Saulė teka 6:48, leidžias 5:22. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, šalčiau, a-
pie 23 laipsniai, 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI TB SVEIKTI PAJrftGCMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, >L D. 
KELIAS | SVEIKATA, 1601 West Garfield Bhd.. Oūcago. IL 60636 
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: 'd'nasi Širdies ka:.::erizacii?.. ' S cpharyngodan idella} JAV piet-
' ryčių dalyje buvo užregistruoti 

KAI MIRCS MOKO GYVUOSIUS 
Žmogaus komp*uteris-s»\eg.e-

dėt; :§ dvieių-ayvuii-rrys Sa 
nės ir žmogiškosios dalių: 
kuri jų viršija-iokkis -elge
siais žmogus reiškiasi. 

Biologinė tiesa 

pasimokysime visi, nepakanka
mai kovoja su skleroze. 

Batsiuvys vaikšto kiaurais ba
tais, siurvėjas dėvi nuplyšusias 
kelnes, o gydytojas - nesirūpina 
savo sveikata, nors gerai ži
no, kad negalima rūkyti, riebiai 

r nervus i lau-

[gesiai su mokytais vyrukais, kaip f to ligoninę, kurion jis srųsda- ! B a l t i e j i a m ū r a i — v a n d e n s 
gjuvinti širdies ataka, gavusį-j vo savo sunkiau sitsi>-gv>sius širdi- į a u g a l i j o s v a l y t o j a i 
jį. Nors jie nentrėjo aparato, ku-ininkus. Širdies tyrimas dėl suseki- Į 
ris vi*pantį širdies ritmą i normą j mo *;rdies arterik, *<ierozės va-j pirrniejį baltieji amūrai (Cten-
gražintų (defibrillator). bet j " 
vykusia: gaivina vežamą lig 
nėn gydytoją CCP.R.), kurioje bai paslaugu* Nejaajį gydytojas j da r ' l962"meta i s . Š 
tas gydytojas tu'ėjo tą dieną as> d-aug siausme. T v nepatogu ^ - f | , a t e k o iš Azijos. 
žiūrėti ligonius. Per ambuianso^bai-buvo a n ^ jL-.nHrtčio į vis&sj 
radiią buvo pranešta ligoninės į puses sjalo gulė-i. Po liežuviu 
gydytojams. Jo jau-laukė seserys' duodamas buvo nitroglycerinas 
ir vis*s peagooaks, Mp>wiinĮWĮ}-''j:s<iwitėpg»Wo»^ ^~tfUrmnkrąt>- , o u v Q 
gaiviati miiau,iif\ nuo širdies j u. Gydytojas pa, - matė a-r: TV I . . \ , -

*** ~ - • ^ r : d " S r ^ j t ų j ų amūrų žuvų, iš jų daugiau-j 
•ja dvimetės. Kai kurios žuvys j 

valgyti, nutUKti ir nervus { 
Žmogaus kompiuteris (smege- kus pa l e ; ^ . 

nys) yra biologinis įunginjs. lis! Štai to gydytojo visus mus pa-
nėra nereliginis, netauriais ar į mokantys nuotykiai, dar prieš 

los žuvys cia 
pateko D5 Azijos. Jos pirmiau-
>iai įsikūrė Misūrio upės basei
ne iki Nebraskos. Ajavos. Mis-
fouri valstijos sienų. 1974 m. 

s .įgauta i 
keturi šimtai bal- I 
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g v i ) įoi®i buvo, įneštas >\ . g t i to - į mušLmo.̂  pa4ooisu.N xai į per. ran 
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valstybinis. KaiD kompiuterį nu-į nepilnus metus pergyventi. Šis j dirbtiniu būdu. 

reiKejo jsia-yti xvepuo|anĄ vamz 
delį i.ryklę, ir palaikyti alsavimą 

5 SeJ<ancią dieną cik Kiek skiSudė-

statai, taip jis vetiua. Kaip - dau-; gydytojas jam įprastu būdu, va-
giau g}-vuliškai, ar žmoniškai į žiavo < iračiu žmonių apgyven 

Ta rv-a namuose ns 
1 

asmuo elgiasi - priklauso nuo jo j r a 

kompiuterio: nuo smegenų nu- ' 
siat>-mo iš mažens vaiką auklė 
jam, jam suaugusiųjų gerą pa , 
\yz<į rodant, ir kūrybingą, vai-! 
ko amžiui ir polinkiam* rinkamą! 
aplinką suteikiant. -

Iki žmogaus ansžįius galo ne-; 
perskaitomos knygos, prirašytos 
jam nurodymų, kaip žmogui ei g- j 
tis, kad laimingiau-sveikiau-il-
giau gyventų. Daugumos žmonių 
kompiuteriai - iinegenys nustaty
ti daugiau ant gyvulinės dalies: 
ant pykčio, užsipuolimo, pavydo, 
nežmoniško skubotumo... Visoke
riopas gėris teikiaimas ideaUstų 
^-iesuolių atsimuša nuo. minėto, 
kompiuterio lygiai taip, kaip nuo: 
žiemą miegančios meškos. Meš- : 

kai truks dar nesuskaitomi tūks-' Į 
tančiai metų, kol ji įgaus žmonis-. 
ką kompiuterį. Su žmogaus gy-j 
vuliniu kompiuteriu truks kiek į 
trumpiau, kol jis savomis dide
lėmis pastangomis/ir dvasiškio-
gydytojo pagalba pakeis savo gy- j |§|g 
vulinį kompiuterį žmoniškesnių, j G y d E Q B r i e n r>0 operacijos daug 

Garsas- apie daktaro nelaimę 
pasklido po apylinkę. Jo pacientai 
buvo pasiųsti pas •kitus gydyto^ 
ju<. Tos pačios dienos vakaare 
k. ė ;>a v bna s s unoepma iėio. Smege
nų <ve:kįa ir širdies darbas davė 
vilčių, Buiiai konsultantų gydy-
tojg vis daugiai: ėmė tikėti jo pa-
si:ais>7»u- Jo bendradarbis iš-

į buvo visą naktį kartu su sergan-
čuioju. 

Pirmas gaivinimo valandas li
gonis prisimena tik protarpiais ir 
tik labai silpnai. Kaip per dūmus 

i prisimena, aparatai vielos, kate
teriai, į venas teką iš butelių 

i skysčiai. Jokio skausmo, jokio lai
ko pažinimo, tik kvapus gerai 
jautė. Kraujospūdis tai krito, tai 
kilo. Vienu klejojimo momentu 
jis taip spyrė žmoną, kad ta at
sidūrė kambario viduryje. 

Pamažu gydytojas suprato, 
kas įvyko. Jo draugas širdies ligų 

j specialistas patarė kuo greičiau 
ištirti širdies kraujagyslių stovį 
sklerozės a:žvilgiu. Ligonis suti
ko. 

Ketvirtai parai praslinkus. 

jo įkišimokatftterio vieta. Atvy
kęs kardiologas buvo ištįsusiu 
veidu: jb^radso.-kad ligonio šir
dies kairioji aemyn einantį arte
rija yra 8(> proc. užakusi (sterto-
sis). taip-.ipat ir diagonaiinė ane-
rija. Kitaip, girdis atrodė visa: 
tvarkoj. Tos.širdie arterijos uža
kimas iššaukia staigią mi r t . Tas 
gydytojas buvo matęs jauną spor 
tininką mirusį-st.rga - jo ta pa;ti 
arterija buvo l inkus i Ligonis ži
nojo, sad. jo š i rdis arteriją gali 

jos. Mat. snukio sandara leidžia • 
šįai žuviai ėst i net tankią van- \ 
dens dugno augaliją. 

Pirmieji šių žuvų aklimatiza-
vįmo bandymai JAV buvo pra
dėti daugiau kaip prieš 10 metų. 
Paskui buvo baltųjų amūrų pa
leista i laisvę. Jie nukeliavo 800 
kilometrų aukštyn Misūrio upe 
ir įsikūrė didelėje jos dalyje. 

Tačiau Missouri valstijos val
džia uždraudė šias žuvis veisti 
kituose vandens telkiniuose tol, 
kol galutinai nepaaiškės, kokį 

Tada tik galės p r a d ė t i jo, kaip į vaikšto ir važinėja dviračiu. Taip I W S U - smegenų vokia atsistatė 
žmogui pridera, gyvenimas. I stiprinamos širdies kraujagyslės. { beveik visiškai. Jo širdies elektro 
Toks kompiuteris pradės klausyti 
teisingų medicinišku nurodymų. 
Aišku, tada žmogui ims viskas 
geriau klotis. 

Mirtis paskatina tvarkingiau 
gyventi 

' - ' ° .* 
Daugumas žmorriu niekina gy

venimą savo elgesiu tol, kol jie'miestvje. nebuvo'per daug apsi-

Visi griebkimes tokių užsiėmimų. 

nesijautė kitaip - kaip visada. — 
jis jautėsi gerai, gal tik buvo kiek 
susijaudinęs dėl ginčo su savo 
septyniolikmete dukra. Jo gyvesnė 
mas, bendrai paėmus, buvo ge
ras. Gvvendamas dideliame prie-

būna stiprūs. Užtenka mirties 
giltinei pasibelsti i netvarkingojo 
duris, jis pirmą kartą savam gyve 
nime sukaupia likusias jėgas 
tvarkymuisi. Ir dažnai laimi. Vi
si žinom, kad reikia stebėti švie
sas, mašiną vairuojant. Lygiai ge
rai beveik visi žinom, kad reikia 
tinkamai užsilaikyti kovojant su 
skleroze - didžiausia mūsų visų 
giltine. Deja. vien žinių nepakan
ka. Reikia dar žmoniško kompiu
terio, kad žmogus pajėgtų gera<; 
žinias paversti savo gyvenimo da
limi. IŠ čia aišku, kodėl net in
telektualai, tėvai, jaunuoliai bu
čiuojasi su mirtį nešančią ciga
rete, bonkute, narkotikais... 

Kartais reikia įvairių paskatų 
žmogui, kad jo kompiuterio žmo
niškoji dalis imtų gyviau veikti, 
kad žmogus laikytųsi gyvenimo 
taisyklių. Vieną žmogų, kurio 
kompiuteris netvarkoj, paskatina 
žiūrėti važiavimo taisyklių poli
cininko paskirta bausmė. Kitą 
silpno kompiuterio savininką pri 
verčia laikytis sveiko maisto-gė-
rimo nesulaikomas vėmimas. 
Trečiam, menko kompiuterio sa
vininkui, prisieina beveik mirti 
dėl sklerozės Širdies kraujagyslė
se, kad toks jsalėtų gyventi pradė
damas tinkamu elgesiu ir maistu 
kovoti su skleroze. 

Miršta ir nenumiršta gydytojas 

Vidaus ligų gydytojas P.E. CT-
Brien. dirbęs Edmntids mieste. 

krovės gydytojo pareigomis. Ant
ros vedvbos jam buvo laimingos. 
Jis jautėsi esąs labai 
katos vyras. 

geros svei-

Tikrai kalbant, jis niekada ne
buvo nuodugniai (nuo galvos i-
ki kojų) patikrinęs savo sveika
tos. Niekad jam nebuvo padary
ta persitempiant ekletrokard.io-
grama (stress ECG). Jo kraujo 
giminaičiai buvo turėję kartais 
pasitaikančius širdies sutrikimus. 
Abu jo gimdytojai gyveno svei-

metų. Jis laikė save kai iki 
menku kandidatu i ligo
nius. Jo kraujo riebumas buvo 
normalus. Prieš dešimt metų jis 
metė rūkęs. -Per paskutinius de
šimt iTietų risčia reguliariai bėg
davo iki aštuonių mylių. Žiemą 
slidinėdavo. Vasaros savaitga
liais keliaudavo. 

Nežiūrint viso tokio gėrio, gy
dytojas prisipažįsta, kad jis gyve
no su sergančia širdimi (sklero
ze širdies kraujagyslių) metų me
tais pirm. negu gavo širdies ata
ką S vai. ryto, gegužės 18 d. 1976 
m. Ataka atėjo be skausmo - tik 
banga alpimo- akys aptemo ir jis 
sukrito. Nieko daugiau jis neatsi
mena, kas atsitiko su juo per se
kančias keturias dienas. Apie tai 
jam papasakojo kiti žmonės. 

Pravažiuojantis žmogus pir
mas pastebėjo apalpusįįį. Moki
niai buvo pas:ųsti ,paš<Hw;: am-
bulansą. Ko] greitoji pagalba at-

.-cardiograma buvo normali. Jis 
buvo išrašytas į namus ir rengė
si vykti į VVashingrono universi
tetą širdies kraujagyslių arterio-
gramos padarymui. Dešimt dienų 
reikėjo laukti - buvo nemalonu. 
Prieš širdies ritmo sutrikimą ėmė 
vaistus (InderalL Žmona turėjo 
švirkštą su vaistu Lidocainu, jei 
vėl staiga ataka pasikartotų. Mo
mentui gydytojas buvo išgąsdin
tas - nežinia dėl ko buvo pakilu
si dienai temper. iki 104 1. Labai 
visi namiškiai gydytojui talki
no. Keturi vaikai laikėsi ramiai 
apie namus. Net šunys nelojo. Gė
lės buvo atsiunčiamos pacientų. 
Vienas atsiuntė prilipinęs prie 
atvirutės keturlapį dobilą 

pavojų gali sukelti natūraliajai 
ma operuoti: vie j vietoj susiau-1 vandens augalijai ir visai ekolo-
rėjus, kitose yiete se normalios ar | ginei sistemai. j m 
terijos. Palyginti nesunki opera
cija galėjo suteik:: geras pasekąs. 

Nežiūrint tokio žinojimo, li
gonis gydytojas galvojo operuo
tis, tai vėl atsisakydavo. Specialis|~^ 
tas dėl staigią mirų iššaukančio 
susirgimo buvo atsargas 
širdies indų pakeitimą 
surgery), nes nėra žinoma, kaip 
ilgai naujai įstatytoji vena lai
kys — savo darbą atliks. Bet spe
cialistas riebalų apykaitos kūne 
neprižadėjo greito per dien pri-
skretimo pasitaisy mo. 

Žinoma, nutarimą leistis ope
ruojamam turėjo padaryti pats 
pacientas. Gydy:jjas kvietęs pa
tarėjus. Jis nebu' o būdingas ligo
nis širdies kraujagyslės operaci-, 
jai — jis neturėjo širdies anginos, 
bet jį gąsdino staigi mirtis, ku
rios galimybę jis jau pergyveno. 

Trys dienos prieš operaciją bu
vo labai niūrios. Jis jų nebūtų at
laikęs, jei nebūtų gausaus užtik
rinimo ir OFguodos. Širdies chi
rurgo jis nebuvo matęs savo gy
venime. Pažįstami jį labai gy
rė. Atėjęs prieš operaciją aneste-
sistas išaiškino jo darbą. Atsisvei
kino ligonis su namiškiais telefo
nu. Nervinas: labai, nes niekada 
jokios operacijos savo gyvenime 
nebuvo turėjęs. 

Pagaliau operacija — iš kojos 
išimta venos dalis buvo Dersodin-

S • ' Redakeija dirba kasdien = • Redakcija straipsnius taiso savo s 
5 8:30 — 430, Šeštadieniais j | nuožiūra. Nesuaaudot4 straipsniu. £ 
% 8:30 — 12.00. 3 nesaugo. Juos grąžina tik įs anks- 5 
B • Administracija dirba kas- i to susitarus. Redakcija už skelbi- = 
B dien nuo 8:30 iki 4:30, iešta- E mų turinį neatsako. Skelbimų kai- E 
3 dieniais nuo 8;30 iki Ų:00. E. nos prisiunčiamos gavus prašymą, s; 
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TeL PR 8-3229 
DR. ANNA BALiUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GėRKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir motero ligos 

Ginekologinę Chirurgija 
6449 So. Polaski Road (Crawford 
Medical Building). Tei. LU 5-6446 

Ž v d ų d a u g i a u s i a y r a J A V į Priima ligonius pasa i susilartaą. 
1 Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004. — 6 mil.. Izraelyje — 2,953,000, 

Sov. Rusijoje — 2,680,000, P ran 
cūzijoj — 550,000, Anglijoj — 

,410,000, Kanadoj — 305,000, 
patarti I A r g e n t i n o j _ 30Q,000-

I bvpass j 

?i 
skausmus ir buvo vėl į intensy
vios priežiūros kambarį patalpin
tas. Pagaliau — pasitaisė ir bu
vo išrašytas į namus. 
Keisti gyvenimą sveikesne vaga 

Per kelis mėnesius po operacijos 

DR. YL, BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Cenier 
6132 So. Redzie Avenue 

Vai.: pirmad.. antrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:30 va!, vakaro. 
ŠeStad. nuo 1 iki 3 vaL 

Pasai susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670 

R.zid. tel WA!brook 5-3048 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vaL ir 6-S vai . vak. 

išafeyrua trečiadienius 
šeštadieniaia 12 iki 4 v a t popiet. 

Atėjo diena vykti į universite-j Kartą pavalgęs 

ta vietoje vi-iaurėjusios širdies 
arterijos dalies. Operacija pavyko, 

pajuto krūtinėj 
• įMfKff 

•J^n 

Normalus širdies ritmas elektrokardiograrnojp staiga virsta širdies 
virpėjimu; žmogus dėl to apalpsta ir. jei 3gėli?. toks virpėjimas už
sitęsia, miršta. Elektriniu šoku tas virpėjimas vėl j normą atstatomas 

JIS įaute raumenų skausmus ir 
silpnumą krutinėję ir pečiuose. 
Palengva negerumai pranyko. Jis 
nebuvo daugiau mulkiu: valgė 
negausiai ir neriebiai. Žiūrėjo, 
kad nepersitemptų. Daugiau jis 
nebėgioja, bet važinėja dviračiu 
ir ilgai vaikšto. Jis galvoja slidi
nėti, tik daug silpniau. Pradėjo 
vėl gydytojo darbą ir dirba iki 
50 valandų savaitėje. Jo draugai 
gydytojai j am talkina. Jis vengia 
nervinimosi. Kas anksčiau jį jau
dindavo — dabar jis stengiasi 
leisti tuos negerumus pro pirštus. 

Prisimindamas minėtą, gegu
žės rytą. kai jis buvo bemirštąs, 
dabar įis 'jaučiasi — laimingas 
būdamas gyvas.. Menkas nepasi
sekimas — jam mirtis būtų bu
vusi užtikrinta. Dabar jis sten
giasi pildyti visus medicinos 
r skalavimus, kovodamas su skle
roze ir dirbti artimo gerovei kiek 
jis tik pajėgia. 

IŠVADA. Pasimokykime iš ši
to gydytojo nuotykių. Kovokime 
visi ^u sklerozės šaukliais: pakel
tu kraujospūdžiu, riebumu, rūky
mu, nervinimosi, persivalgymu... 

T?L Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet. 
Antrad., penktad. 1-5. treč. ir šeštad 
tik susitarus. 

Dr, Ant. Rudoko kabinetą perėmS 

DR. EDMUND E, CIARA 
OPTOMETRISTA3 

2709 West alst Street 
Tei. — GR 6-2400 

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

TeL REIiance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
8925 West 59th Street 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BITEDING 

7156 South Western Avonue. 
Val&ndos: Kasdien nuo 10 va., ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso tei. RE 7-1168; rezfei. 239-291t 

Ofs. teL 735-4477: Rez, 246-2839 

DR. L DtSKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURG2 

aąpeciaiyDe — Xervy ir 
EmfK'ilnPs figos 

CRAWFORD MF.DICAL BrjTLDtKG 
«449 So. Pnlaski Road 

Valandos pagal susitarimą. 

Rerid. te) — GI 8-6873 
DR. W. M, E1SIH-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGUOS CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 

Valandos pagal įsnsitarima. Jei n e 
atsiliepia skambinti: MI 2-OOOt. 

Pasiskaityti. 
nries. Febntan-
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AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
VAIDILŲ KANKLĖS 
VIOLETA 

Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "Čiurlionis" 

Dainuoja Violeta Rakauskaitė. Tai viena iš populiariau- & 
sių h* jauniausių dainininkių. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tei. — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEV1ČIUS 

J 0 K S A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir penkt . 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 lkl 3 vai. 
v-ak. Cf^tad. nuo 1 iki 4 va' 

GROJAME JUMS Įgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lithuania orkestras, vadovau
jamas Algirdo Modestavičiaus. įdainavo Arimas Gas
parai tis. 

SU ŠOKIU IR DAINA Įgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lithuania orkestras. 

Wash., vos 45 metų ir 15 dienų .važiavo, kas nors iš žmonių mėgi-
sulaukęs pereitų metų gegužės 18 no gydytoją gaivinti, bet niekas. | l 

krito ant žemės nuo' nežinojo tikrai kaip tai atlikti. d. staiga 
dviračio, att5ta|$S sąmonės dėl i (Čia mums visiems pamoka-mo-
širdies arterijų sklerozės - dėl tų I kykimės kiekvienas, nes nežino-
arterijų užsikimšimo, širdies ata-j me nei dienos, nei valandos, ka-
kos. Dė! tokio prie mirties priar- į da reikės teisingai gaivinti nelai-
tėjimo jis. atsigavęs, pakeitė sa-j mingąiį). Jo žmona, vykdama į 
vo gyvenimo kelią sveikesniu- į darbą, sustojo prie m irstančio vy-
Jis pats medicfnSkoje spaudoje j ro ir;, išsigandusi, neteko jėgt}. 
aprašo jo kovą su mirtim:. H jo! .Laimė, kad tuoj atvyko u-gma-

KALNUOS DAINUOJA 
KOKIAIS KELIAIS 
AŠ KELIAUSIU 

Kvintetas "BALTIJA" ir L.S.T 
orkestras. 

Korp' Nfeo-Lithuania 

Įdainavo "BALTIJA vyrų kvintetas. 

L 

lOekvien., kštelė kainuoja $6-00 

užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd S i . Chicago. III. 
60629. Užsakant pridėti 50 centų už kiekvieną plokštelę persiun
timui. Blinais gyventojai taipgi moka 5% mokesčių. 

Užsakymanui Į Kanadą - t i t pridėti po $L75 pažto išiaidoms 
m itm ' i'i— i• it— 

Ola. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DU K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5214 No. Western Avenne 
1002 No. Westem A vena? 
Tei. atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

įstaigos ir huto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT, KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 8. 49th Coort, Cicero 
Kasdien 10-12 i? 4-7 

Išskyrai trei ir AaŽL 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir CampbeU Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad. . ketvirtad. te 
penktad. 3 iki 7 V. p. p. Tite susitarua 

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

7051 So. Waslit«>naw. Te£ 778-S76S 
Pritaiomi akiniai . pagal gydytojų 

receptas. 
Didelis akiniiį rėmę jįasti*takimaa. 
Vai.: pina., "antr.. penk t . 10-S:S«. 

Ketv. 1-8 v. vak. šešt. ' 1 0 - 4 v. p. p 
Trečiadieniais uždarį-ta. 

Telef. — 282-44M ~ 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRCRGMA 
Orisai: 

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

~~DR. FRANK PUECKAS"" 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
2618 W. 71st S t •—• TeL 737-5149 

Tikrina akis . Pr i ta iko akinius Ir 
"Contact lense^* 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta t rec . 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHTRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare. 

Ofiso teL 776-2880, rez. 448-5548 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. R E $-4410 

Rezidencijos telef. G R 6-0S17 
Vai. : pirmad.. antrad. ketvirtad. » 

penktad. nuo 1 iki 3 vai . popiet. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofis»as ir re*. M i W . 5SU» St. 

TeL PRospec* S-1223 
Ofiso vai.: pirm., an.tr;, t reč. te 

penkt . nuo 2-4 vai. i r 6-8 v. vtk. 
Šešt. 2-4 p. p . Ir kitu la iku susitarua. 

Ofiso tei. H E 4-2123. Baran GI 8.61M 

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

2454 West 7Lst Street 
Vai.: pirm., antrad. . ketv . te penktad. 

2-5 te 6-7 — 15 a a k s t o susitarus. 
— ^ — i — . j ' • 

TeL ofiso PR 6-6446 
DR. F. G. VVINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHTRtjRGAS 
3107 West 71st Street 

Valandoa: 1-6 vai. popiet. 
Trec. ir SftStad. pasral tnisitarlmą. 

Ofiso teL 586-3166; naron 636-4850 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 S. Narragasnett Av«. 

Vai. pirm., aatr., kotv. ir penkt. 2-7 
ftestadisniais pagal susitarimą 

' — < - - ' « . . - O . ^ y ^ - ^ * . . • . . . • «. «, *, '. ^ >* . - • J i i i ^ y ' į J.', ,t.ė. 
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Komunistine morale, 

DOROVINIS REIKLUMAS IR PRAKTIKA 
laiko sunkų egzaminą- Ragino t ir Jogailos-JaJvygos vedybas... 
išeiviją kovoti dėl Lietuvos lais- Toliau kalbėjo: "Turime pareikS-
vės ir šiuos žygius materiališ
kai remti. 

Praėjusių metų pabaigoje ko- no Šapkaus, gimusio tik 1946 m., 
munistinė spauda pavergtoje taigi komunistinio režimo auklė-
Lietuvoje paskelbė keletą straips- tinio darbai. Jis esąs net buvęs 
nių apie komunistinę moralę, do- komjaunuolių auklėtojas, bet pa-
rovinį reiklumą, apie komunisti- sinešė į gobšumą — jis įsigijo 
nio pasaulio dorovinį pranašumą automobilį, pardavė 3 veršius, 2 
prieš vakariečius, bet tuose pa- karves, 4 kiaules ir iš viso dar 
čiuose laikraščiuose buvo straips- auginęs 11 kiaulių. Už visa tai 
nių, liudijančių priešingai. išmestas iš partijos, o taip pat 

Praėjusių metų spalio 16 d. visi dr. Šapkaus sukčiavimai ir 
"Tiesoje" buvo išspausdintas kyšininkavimai turės būti 
dviejų autorių straipsnis "Doro- kruopščiai ištirti. Visa tai, e-
vinis reiklumas"'. Tame straips- są, padarė "gobšumo aistra, ne- j 
nyje rašoma: "Ryžtingai kovoti siderinanti su partijos nario ei-1 
su privačiasavininkiškos psicho- gesiu ir partine etika". Bet kai 
logijos liekanomis.laikytis komu- kalbama apie etiką, tai juk ne 
nistinės moralės principų, giliai kas kitas kaip marksizmas įtaigo-
suprasti, kad visuomeniniai inte- ja, kad reikia rūpintis viskuo čia: 
resai yra svarbesni už asme- žemėje, ką gyventojai ir daro. 
ninius, vienas iš komunistų par- Koks nors krikščioniškas atsa- į 
tijos įstatų reikalavimų, kuriuos kingumas prieš Dievo Bažnyčios Dalis Chicagos lietuvių visuomenės pereitą sekmadieni. Vasario 16 minėjimo metu, Marijos aukšt. mokyklos 
privalo griežtai vykdyti kiekvie- įsakymus juk pagal komunistinę salėje Nuotr. V. Noreikos 
nas komunistas." Tokie komu- doktriną yra "liaudies opiumas". 

Okupuotos Lietuvos prokuro
ras A. Kairelis jau daug kartų! 

nistų partijos įstatai nepaveikia 
komunistų valdomo pasaulio 
žmonių, tie reikalavimai eina sa 

, .. . T. skundėsi, kad vvksta kvsininka-vo keliu, o gyvenimas savo. Ko- . . . , . . T- . , . . . ° , . , vimai ir grobimai. Jis savo rašte l mumstinis žmogus, kaip rodo .v ,.° «-r-\ • •>•> » -_•• 
. . . J • • išspausdintame 1 lesoje , tvirti-faktai, nedorėja. 

« 
J. Draugelis savo straipsnyje 

"Aiduose" apie komunistinę mo
ralę citavo jau dabar Izrae
lyje gyvenančio buvusio Sovietų 
sociologo Zemcovo statisti
nius duomenis, rodančius, kad 
komunistinė moralė nėra jau to
kia gera. Zemcovas rašo, kad 
1971 m. net 718,000 įvairių nu
sikaltimų padarė jaunuoliai tarp 
10 ir 17 metų. Tai du procentai 
viso sovietinio jaunimo. Tais pa
čiais 1971 m. iš L200 miestų su
rinktieji duomenys parodė, kad 
12 proc. žmogžudysčių, 22 proc. 

na: " TSRS konstitucijos 131 
straipsnį įpareigoja kiekvieną 
pilietį saugoti ir stiprinti socia
listinę nuosavybę, kaip šventą ir 
neliečiamą tarybinės santvarkos 
pagrindą". Prokuroras vartoja ir 
žodį "šventą", pasiskolinęs iš tų 
tamsybininkais vadinamų baž
nytininkų. Komunistinis proku
roras, niekindamas Bažnyčios į-
sakymus vis dėlto turi griebtis 
krikščioniškojo pasaulio termi
nologijos. 

* 
Kam tenka matyti Vilniaus 

"Tiesą", tas pastebės, kad be-
banditizmo, 59 proc. vagysčių su veik kiekviename numeryje pil-
įsilaužimais, 52 proc. apiplėšimų na įvairių kaltinimų, iš partijos 
ir 49 proc. išprievartavimų buvo išmetimų, papeikimų, kalėjimų ir 
padaryti jaunuolių, dar neturė- koncentracijos stovyklų bausmių. 
jusiu 20 metų amžiaus. Toliau au- Kai niekindami nepriklausomos 
torius tvirtina, kad padaugėjo Lietuvos valdininkus komunistai 
vagysčių, apiplėšimų, išprievar- spausdina feljetonus apie išeik-
tavimų ir kitų nusikaltimų. vojimus, prisimintina, kad išeik-

Komunistai mėgsta pasi- vojimai komunistinėj santvarkoj 
girti savąja dorove, palygindami yra daug dažnesni ir didesni, nes 
ją su "supuvusia ir susmukusia" prie to veda ne tik komunistinė 
kapitalistinių kraštų dorove, kuri moralė, bet ir buitinių prekių 
esanti kaip tik krikščioniškos do- trūkumas. Atmesdami krikščio-
rovės bankroto įrodymas. Tačiau niškas moralės normas, komu-
ne tik "supuvusiuos Vakaruos", nistai neOugdė doro piliečio, net 
bet ir socialistiniuos kraštuos ir jį bausdami, nes komunistinė 
nusikaltimai auga. 1969 m. iš- moralė jau pačioj pradžioj buvo 
leistoje Kuznecovos knygoje pradėta statyti ant tikrai supu-
"Nusikalstamumas ir nusikalti- vusių pamatų. Tiesa, pomogra-
mai" rašoma, kad "dažniausia tijos Sov. Sąjungoje mažiau, bet 
mažamečių padarytieji nusikalti- jos dar mažiau Čilėj, kurią taip 
mai yra socialistinės ir privatinės Maskva keikia. Tokie draudimai 
nuosavybės vogimas, užpuolimai, dar nerodo krašto vidinio žmo-
sužeidimai ir k t " . • gaus moralumo. Visa savo sant-

; • • • * varka komunistinė sistema yra 
Minėtame "Tiesos" straipsny- nemorali, ir todėl jų kalbėjimas 

je apie dorovę autoriai atsklei- apie komunistinio žmogaus dori-
džia įvairių faktų, rodančių, kad nį pranašumą yra tik dar vienas 
ta komunistinė dorovė nėra to- gyrimasis tarp kitų pasigyrimų, 
kia didelė, kaip kompartijos įsta- įskaitant ir tai. kad Lenino žmo-
tai reikalauja. Straipsnyje iške- gus pirmas pasieks mėnulį. 
liamas veterinarijos dr. Albi- A.B. 

Spaudoj ii gyvenime 

AR SMUNKA MEDICINA AMERIKOJ 
Dr. Edgar Berman. vienas iš pir- gumas ir neprieinamumas... Ma-

maujančių šios šalies gydytojų, su; žiausįai 80 procentų iš apie kokių 
20 metų chirurgijos praktika, dar-\ 200,00* gydytojų, praktikuojančių 
bavęsis su garsiuoju dr. Albert | šiandien mediciną, yra nusikaltę 
Schweitzer, senatoriaus H. Hump-; mažiausiai viena iš šitų klaidų." 
hrey asmeninis gydytojas, yra iš- j Dr. Bermanas pasakoja, jog dau-
leidęs nerimą keliančią knygą "The gumas gydytojų "grūda pacientus 
Solid Gold Stethoscope" (Tvirtas per savo raštines, tartum raguočius 
auksinis stetoskopas), kurioj skau-! galvijus...'' 
diiai ir negailestingai kritikuoja; universitetinės 
Amerikos klaidas medicinos srity-! . * f » l r L o r n e 1 ' unrversiteunes 

_ ., ,...-__ „ «v-*;„«„i studijos yra parodžiusios, jog 1.4 
ie. Per pasikalbėjimą su National .... . J , , , . „ , . 
į r . i!, •*._„"• Mft7£ VTT milijonai naculdvta kasmet kgom-
Eneruirer savaitraščio (19<6. XII., _. J , . , *T, _ , . „ . 4 , j * t> TT„;.,„« »„~; rtej de netinkamai išrašytų vaistų. 28) korespondentu R. Haines susi- •» Heoninėi tai dar 
rūpinęs dr. Berraanas tarp kitko , ° ? a i k * r t ^ j a u l^on^- ™ d a r 

. . . . „T> J „ ,_ ~.A.*n<„ toli gražu nesaugus. Mūsų hgoni-
pareiskia: "Per daug yra gydytojų.: _ *> p „, * ? .. 
f ^ 7 » . „ .? i- . , ,lT ;ries. net geriausios krašte, sukelia 
kūne užsiprašo atlvginimo, kūne . . & , . .,.. 
daro nereikalingas operacijas, ku
rie nesirūpina pacientais, kurie iš
jungia savaitgaliais telefoną ir ne
gali būti pasiekiami. Per daug yra 
gydytojų, labiau atsidavusių dole
riui, negu pacientui, 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI CHICAG0JE 
Reikia energingai kelti Lietuvos laisvinimo bylą 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė Chieagoje buvo iškilmin
gai švenčiama vasario 12-13 die
nomis. D a r prieš tai Chicagos 
Lietuvių Tarybos atstovai lankė
si pas vietinės valdžios vadovus. 
Šia proga specialias proklamaci
jas lietuvių ir Lietuvos laisvės rei
kalu paskelbė Illinois valstijos 
gubernatorius G. Thomson, 
Cook apskrities vykdomojo komi
teto pirmininkas George W . 

dirbti, ugdyti meilės jausmus lie
tuvių tarpe, aukotis ir aukoti. 

Pamaldose dalyvavo nemaža 
Chicagos lietuvių. Šaulių viene
tai atėjo organizuotai, unifor
muoti. Buvo įneštos organizaci
jų vėliavos. Didysis bažnyčios al
torius papuoštas šešiomis lietu
viškomis vėliavomis. §v. Mišių 
auką prie altoriaus atnešė Lie
tuvos gen. konsule Juzė Dauž-
vardienė su šaulių palyda. Pa-

Dunne ir Chicagos miesto meras maldų metu giedojo Dainavos an 
Michael A. Bilandic. Kai kurie 
amerikiečių laikraščiai ir radijo 
stotys paskelbė, kad Chicagos lie
tuviai iškilmingai mini savo ne
priklausomybės paskelbimo 59 
metų sukaktį. 

Oficialiai šventės iškilmės pra
dėtos šeštadienį (U. 12) 12 vai. 
dienos metu žuvusiųjų dėl Lie
tuvos laisvės pagerbimu prie pa
minklo Jaunimo centro sodelyje. 
Programinę dalį atliKo Lituanis
tinės aukšt. mokyklos mokiniai, 
direktoriaus J. Masilionio vado
vaujami. Žodį tarė VIII klasės 
mokinė Neris Pupiūtė. Apeigas 
pravedė Andrius Juškevičius. 
Prie paminklo buvo padėtas gė
lių vainikas. 

Pamaldos 

Sekmadienį 10 vai. ryto šv. 
Mišias Lietuvos laisvės intencija 
Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčio
je atnašavo vysk. Vincentas Briz-
gys, kun . Adolfo Stasio asistuo--
jamas. Savo pamoksle jis pažy
mėjo, kad lietuvių kova dėl Lie-

lėje suruktas Vasario 16 minė 
j imas. 

Pagrindinis šventės minėjimas 

•Jis įvyko 2 - 5 vai. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Atidarė 
Chicagos Liet. Tarybos pirmi
ninkė Kristina Austin. pasveikin
dama organizacijas ir į minėjimą 
atsilankiusius asmenis. Amerikos 

tuvos laisvės nėra baigta ir kad' legijono Don Varno posto vete-
ji bus laimėta. Skatino vieningai ' ranams vadovaujant, buvo įneš

tos vėliavos. Solistėms Kristinai 
Mileriūtei - Lindąuist ir Akinai 
Giedraitienei vadovaujant, sugie
doti JAV ir Lietuvos himnai. 
Akompanavo dr. Živilė Modes-
tienė. 

Invokaciją paskaitė studentai 
Audronė Penkiūnaitė, Algis Jo
nušas ir Loreta Andrijauskaitė. 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą perskaitė savano
ris kūrėjas Antanas Valys, stud. 
Vidos Kriaučeliūnaitės ir Zigmo 
Mikužio asistuojamas. 

Konsulės ir ALTos 
atstov6 kalbos 

Jautrią ir prasmingą kalbą pa
sakė Lietuvos generalinė konsu
le Juzė Daužvardienė, baigianti 
sveikti po ilgesnės ligos. Ji svei
kino visus lietuvius ir dėkojo už 

samblis, Aloyzo Jurgučio diriguo
jamas. Solo giedojo solistas Al
girdas Brazis. Vargonais grojo 
muzikė Marija Mondeikaitė-
-Kutz. Šv. Mišių skaitymus atli
ko Mečys Krasauskas. 

Ir kitose lietuvių parapijų baž
nyčiose, o taip pat liet. jėzuitų, 
marijonų koplyčiose buvo laiko
mos šv. Mišios ir sakomi pamoks- ' jų pastangas Lietuvos laisvinimo] kaip žymiausią metų moterį, at-
lai Lietuvos laisvės temomis. 

"Tėviškės'' liet. evangelikų 
liuteronų parapijos bažnyčioje pa
maldas atlaikė ir pamokslą pasa-

Chicagos mero žodis 

Susirinkusius maloniai nuteikė 
naujojo Chicagos mero Michael 
A. Bilandic atvykimas į lietuvių 
Šventės 'š ; ' n c Tį >'kagT<iam 
pris^a'.ė lietuvių kilmė: alderma-
nas Kenneth Jacksy. Meras pasi-
dž'augė esąs laimingas, dalyvau
jamas lietuvių tautos šventėje. 
Jis pats esąs kroatų tautos na
rys — jo tėvas ir motina, atvy
kę iš Kroatijos, įjikungę į Ame
rikos visuomenę. Jis pats, vaiką: 
būdamas, lankęs kroatų mokyk
la ir čia išmokęs savo tauto; 
kalba skaityti ir rašyti. Tuo metu 

i ši kalba buvusi jo vienintelė kai-
| ba. Angliškai išmokęs tiktai vė-

iau. Namuose kalbėjęs tik'ar 

kroatiškai. Augdamas ir vėliau 
dirbdamas, turėjęs progos pažinti 
lietuvius, su jais bendrauti, nes 
tik už kelių blokų nuo jo gyve
namosios vietos buvusi didelė lie
tuvių kolonija, parapija ir bažny
čia. Su lietuviais jį rišąs tautų 
likimo panašumas, laisvės sieki
mas. "Mus visus jungia bendra 
kova dėl tautų laisvės. Visos pa
saulio tautos turi teisę būti lais
vos. Amerikiečiai, eidami laisvės 
keliu, prisideda prie visuotinio 
laisvės įgyvendinimo". Šiuo keliu 
ir toliau turėtų būti einama. 

Meras ir jo kalba buvo sutikti 
atsistojimu ir karštais plojimais. 
Tuo pačiu būdu jis buvo drauge 
su palydovais — aukštais mies
to administracijos pareigūnais — 
išlydėtas. 

Lietuvių draugo W. Dunne 
sveikinimas 

Nuoširdų sveikinimo žodį lie
tuviams tarė jų senas draugas, 
dabartinis Cook apskrities vykdo
mojo komiteto prezidentas Geor
ge W . Dunne. Jis padėkojo savo 
"draugams lietuviams" už šiltą 
priėmimą. Pirmiausia pasveikino 
gen. konsule Juoze Daužvardienę, 

kė kun. Ansas Trakis. Pamaldų 

reikalu. Vakario 16-ąją minime sidavusią savo tautiečių gerovei, 
nelinksmose aplinkybėse, bet tu- Toliau jis priminė naująją JAV-
rime savyje gilų tikėjimą, kad Lie- -bių vyriausybę, jos darbus ir pa-
tuva bus laisva. Pasidžiaugė, kad į brėžė, kad "reikia kas nors da-
naujoji JAV vyriausybė yra ener- j ryti, kad Lietuva būtų laisva", 

metu giedojo parapijos choras' | gingesnė ir dirba mūsu priešui j Ragino šiuo reikalu daugiau ra-
muziko J. Lampsačio vedamas, i nepataikaudama. Bet "jei mes ty- j syti JAV kongresui, jo nariams, 
Tuojau po pamaldų parapijos sa- lėsime — tylės ir kiti. Reikia vi- ! siųsti laiškus pačiam Amerikos 

kelti I " somis išgalėmis kelti Lietuvos 
laisvės bylą. reikia visomis išga
lėmis stengtis, kad JAV-bės pri
verstų sovietinius rusus respektuo
ti pavergtų tautų teises ir kad 
jiems būtų grąžinta laisvė". 

ALTos vicepirmininkas adv. 
Kazys Šidlauskas, padaręs istori
nės Lietuvos įvykių apžvalgą, 
paraginęs semtis stiprybės iš pra
eities, pažymėjo, kad kenčianti 
lietuvių tauta kovoja ir puikiai 

ti Sovietams, kad pa:aulyje ne
bus taikos, kol L:ctuva i"u,bws 
laisva. Tur ime budėti, kad Lie
tuvos atstovybė Wash:ngtone bū
tų nuolatinė ir vienintelė nepri
klausomos Lietuvos atstovybė. 
JAV-bės niekad neori palirtc Li : 
uws S vietams. Tur :m b - : ' , 

kad :r toliau taip būtų. Iškėlė 
-onsulė; J. Daužvardienės da ' 

bus, pažymėdamas, kad ji, Joanor 
Arkietės pavyzdžiu, kie ai kovoja 
dėl Lietuvos lai?.ės. O moterys 
daug gali. Čia juokais priminė 
seną patarlę: ' K u r velnias nepa
siekia savo tikslo, pasiunčia mo
terį—" Lietuviai — pavyzdinga 
autinė grupė, gal ini būti pa

vyzdžiu ir kitiems. 

Dr. L. Kriaučeliūno paikai a 

Pagrindinis šventės kalbėtojas 
dr. L. Kriaučeliūnas pažymėjo, 
kad Vakario 16 turinti būti tau
tinio susikaupimo šventė. Jis pa
smerkė JAV politikų atliktą 
Vietnamo bolševikams atidavi
mo faktą, o taip pat griežtai pa
sisakė prieš Helsinkio konferen
cijos nutarimus. Ragino lietuvius 
išlikti tikrais lietuviais: "Jeigu 
mes su savo vaikais jau nesusi
kalbame lietuviškai, tai kaip ga
lime kalbėti apie lietuvybės iš
saugojimą?" Baigdamas kvietė vi
sus vienybėm Kalbą baigė žo
džiais "tegu mūsų partija būna 
Lietuva!" 

Oficialią minėjimo programą 
baigiant, specialias rezoliucijas 
Lietuvos laisvinimo reikalu pa
skaitė Chicagos ALTos vykdoma
sis sekretorius Algis Jasaitis. Jo* 
plojimais buvo priimtos. 

Meninė programos dalis 

Meninėje programos dalyje pir
miausia pasirodė Lietuvos Vyčių 
šokėjai, gražiai pašokę keletą 
tautinių šokių. Grupės vadovas 
Pranas Zapolis, akordionistas 
Michael Shebelski. 

Programa buvo baigta rašyt. 
Antano Rūko lyrine poema "Ma
no tautos istorija", kurią scenai 
paruošė ir muziką pritaikė komp. 
Darius Lapinskas. Atliko solistai 
Algirdas Brazis, Alvina Giedrai
tienė, Kristina Mileriū ė, akto
riai — Jonas Kelečius, Stasė Kie-
laitė ir Laima Rastenytė. Daina
vo "P i rmyn" choras, dūdelėmis 
grojo Raminta Pcmkutė ir Da
nutė Karužaitė, smuiku grojo 
jaunasis Aras Lapinskas, akom
panavo 2. Modestienė. Progra
mos pranešėja Elytė Snarsky'ė. 

Publikos buvo pilna salė. Lie-

prezidentui. Ir kitokiais būdais 
kelti Lietuvos laisvės reikalą. 
"Daug laiškų, jungtinės pastan
gos — gali priartinti lietuvius 
prie jų tiblo". Jo kalba buvo pa- t u v o s laisvinimo reikalams buvo 
lydėta karštais plojimais. 

R. Pucinski žodis 

Lietuvius dar sveikino lenkiš-

renkamos aukos. (bk) 

— San Marino valstybėl*je 
kos kilmės aukštas miesto parei- yra pasauly mažiausias vaikų 
gūnas Roman Pucinski. Priminė mirtingumo skaičius: xa 1.0QQ 
istorinę lietuvių-lenkų draugystę gimusių — 9.2. 

kasmet penkis milijonus susirgimo 
atvejų... Mes turime tuoj pat pra
dėti švarinti tą maišatį." pareiškia 
dr. Bermanas. 

Vertėtų priminti, jog anksčiau 
su dr. Bermanu yra turėjęs pasi-

Dr. Bermanas taip pat užpuola • kalbėjimą "Chicago Tribūne*' (1976 
Amerikos Medicinos sąjungą (Ame XII. 6) korespondentas R. Kotulsk. 
rican Medical Ass.) kaip gydytojų > kuris iš pat pirmojo puslapio da-
"didžią užtarėją" už nesugebėjimą bartinės Amerikos medicinoos klau 
"išvalyti apgavikų ir nemokšų" simą panagruiėjo dar plačiau ir 
medicini"^ profesijoj Jis sako: "Aš I nuodugniau, iškeldamas aikštėn 
turiu tam tikrą kriterijų, kuri nau- daugiau skaudžių faktų. Klausimas 
doju atpažinti gydytojams, pragy- iš tikrųjų sukelia ne tiek sensaciją, 
veliantiems ne pagal savo profesi- kiek rūpestį, ypač senatvės sulau-
ją: perdėtas panaudojimas įrengi- kusiems. kuriems taupiai teikiamo-
mų, nereikalingos procedūros, už-1 ji Medicare pasalha ne kartą kė-
aipraiymaa atlyginime, nerupeatin- 3'^f^ą^ cąvyrsl. lasaiu, (ink} 

SIBIRAS-TREMTINIŲ 
KAPINYNAS 

Sibiro tremtines atsiminimai 
13 

Apima kažkoks 
snaudulys, ne t ik pilvas ir galva visai tuščia, nieko 
negalvoji. Atsimenu, arkliai po sunkaus darbo stovė
davo ga lvas panarinę, visai taip. kaip ir mes dabar. 
Arklius pavaduojame, supanašėjome... 

Sekmadienio, poilsio dienos, be galo laukiame. Po 
visų pravierkų, paguli valandą, kitą, aplankai greti
mus b a r a k u s , pasišneki, vis šioks toks atsipūtimas, 
nes d a r b o metu taip išsikankiname, kad nereikalingą 
žodį k a r t a i s iš tar t i sunku. Kai nesiseka, tylim, pyks
tam, Elena užkeikia, no r s dažnai nežino nei už ką, 
nei a n t ko. Iš pa t ry to siaučia pūga. P ro barakų lan
gus nieko nematyt i , t ik byrąs lyg pelenai smulkutis 
sniegas. Džiaugiamės — nereikia dirbti. Po pravier-
kos, d a r b o brigados skuba an t narų pailsėti. Mes su 
Galina kaimynės. Ji, ma tau , ardo matrasą. 

— Yra, — juokiasi nudžiugusi 
— Ką rada i? 
I š t r aukus i seną kelnių kišką rodo man. 

— Autai būti , man gerai. 
Mūsų mat rasa i . senų. nudėvėtų rūbų prikimšti 

maišai. Juos išardę šį tą sau reikalingo r a r :ame. 
— Tai Halina, kai atvažiavai, vis tikėjaisi artiste 

būti, a tmen i? — erzinu ją, — o dabs vadavozas, 
autų prireikė.. . 

— Et , bus duonos, turėsiu daugiau art is tė n e 
mažai. Man lietuvės patiko. 

— Sakyk, patinka — pataisau ją. 
— Patinka, patinka... draugystės yra. 
— Draugiškos. 
Juokiasi: 
— Draugyškos. patinka. 

— Mūeų brigadoje greit išmoksi lietuviškai kalbė
ti. Tu viską supranti, ką aš tau sakau. 

— Taaip... supranti. 
Toji Galina kaip gyvasis sidabras judri, links

mutė, nenusėdi vietoje. Ji ir mane dažnai užkrečia 
optimistine nuotaika. 

Sekmadienį barako durys beveik neužsidaro: vie
nos įeina, kitos išeina. Prausykloje girdėti teška van
duo: skalbiasi, prausiasi, taip kasdien įprasta.Kitame 
barako gale mūsiškės repetuoja "Kalvelį": 

Tik kalu, kalu per dieną. 
Tik žagrelę, tik tą vieną. 
Tra lia lia lia lia 
Lia-liaa-lia... 
— Ko čia tralialiuojate bedūšninkės? Gavėnia, o 

jos linksminasi, — bamba senės. 
— Kokia gavėnia, dar Kalėdų nebuvo? — juokia

si merginos. 

— Tai adventas, ar ne vis tiek. o jūs šokate be
dievės... 

Sugėdytos išbėgo į kitą baraką. Žinoma, pritariu 
senėms, kokios čia linksmybės, kai širdis verkia? Ne
suprantame mes jų. 

Apačioje girdžiu apie Mickienę šneka. 

— Amžinatilsį, Mickienė pasimirė, — pasakoja 
Žalienė, ką girdėjusi iš gydytojos Bakšienės. 

— Ar tikrai? — pašokau nusigandusi. 
— Niaugi, ir a š girdėjau, sančastės rusė, kuri 

grindis plauja sakė: ūmir, ūmi r— tvirtina Uršulė. 
— Tai jau tikrai vargšelė neilgai lagery kanki

nosi, VQ| spėjo atvažiuoti ir nebėr... Nesulauks vaiku

čiai savo mamytėB grįžtant, — gailinosi Žalienė. 
— Jai tai dar geriau, nereikės vargelio vargt!, 

bet gaila vaikų, našlaitėliai liko ir nieko nežino, kur 
jų mamelė... 

Nuliūdome. Kur išveš j ą ir užkas nematysime, *•» 
palydėsime. Kaliniams mirusių nerodo, nei atsisvei
kinti, nei apraudoti negalime. 

Zinutė iš lūpų į lūpas greitai perbėgo baraką, 
sudrumstė kasdieninę nuotaiką. Visas apgaubė lifi-
desio šešėlis, papilkėjo surimtėję veidai. Kas žino, ku
rią dieną giltinė kaulėtu pirštu parodys į t ave?! Joa 
dalgio šešėly, apie mirtį pagalvojus, šiurpas ėmė. Gy
venimas, kad ir labai sunkus, vis mielesnis už mirtį. 
Išveš ją pro vartus, pro tuos pačius, kur taip nese
niai atėjo sveika, pilna troškimų, negalvodama, kad už 
mėnesio paguldys savo kaulelius svetimoje žemėje. 

Kitoje pusėje priešais mūsų narus dvi rusės šnab i -
dais ir juokiasi laimingos, nieko nenori žinoti apie 
mirtį. Bobos įtaria, kad jos "mylisi". Apie tokias lea-
biškas meiles laisvėje nebuvau nė girdėjusi, o čia lage
ryje yra net kelios poros. Mūsų brigados mergino* 
apšneka vokietaites Marytę su Ele. Iš tikrųjų Elė 
panaši į vaikiną. Marytė stipriai įsimylėjusi, pataikau
ja, kad tik jai įtikus. Pyks ta ir pavyduliauja pama
čius šnekučiuojant su kitoms. 

— Was machst du? VVarum. warum? — prikai
šioja jai. 

— Šmakšt tū, makšt tū, — tyčiojasi Elena, eida
ma pro šalį. —Kalbėkite lietuviškai, o ne adventiš
kai. Geriau, Ele. duok man papirosiuką... Mudvi vien-
vardės, abi kūriščiai... 

— Wa3 sagen sie? — nesupratus klausia Elė. 
— Elė nerūko, atstok, ko čia prikibai? — šoko 

ginti Marytė. 
— ... Koks tavo vyrelis, jei nerūko? 
— Eik šalin, kai spirsiu į klyną... 

(Bu» (UucUu} 



DfcAUGAS, antradienis. 19?7 m. vasario 15 d. IŠŠOKO IŠ L I E P S I 
Užsidegus butui antrame na-

I mo aukšte, 5705 So. Peona, Chi
cagoje, Jacąueline Hunter, 12 

į m., at idarė langą ir liepė iššok
ti 6 m. broliukui ir 4 m. sesu
tei, o paskiau pati iššoko. Visi 
beveik nesusižeidė, tik vyresnio
ji kiek apdegusi. Gaisras kilęs 
vaikams rūbinėje žaidžiant su 

; degtukais. 

NUŠOVĖ UŽPUOLĖJĄ 

Kensingtono nuovados polici-

Prie a. a. agr. Ju U/.O Dt).«-

Mūsų kolonijose 
Hot Springs, Ark. 

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO 

A. a. Juozas Grybauskas Lietu
vos savanoris — kūrėjas, čia gy
venęs, mirė vasario 1 d. Šv. Juo
zapo ligoninėje. Palaidotas Švč. 
Marijos bažnyčios Kalvarijos ka
pinėse. Kun. J. Burkus atliko re
ligines laidojimo apeigas. Hot 

C. Hali, turėdamas lais- į Sprogs Lietuvių Bendruomenė 
va dieną buvo tavernoje 7510 i rūpinosi jo kūno palaidojimu. Jis 
S^King Dr. J am išeinant per jbuvogimęs 1901 m. kovo 19 d. 
užpakalines duris užpuolė gink- \ Lietuvos _ Nepriklausomybės 

; luotas plėšikas, reikalaudamas | minėjimas įvyks šeštadienį. 
Policininkas grūmėsi Su 

itek sąri© 19 d., Y W C A salėja; Pas-! 
kaitą skaitys inž. P ranas Cinkus. '• 
Pamaldos sekantį sekmadienį. ' 
Tas laikys kun. J. Burkus. LB vai- ! 

dyba savo biuleteniu visus kvie 
Čia gausiai dalyvauti. 

CLASSIfiED GU1DE 

; • • • 

ŠACHMATAI 
— M. I . T. komanda a tvyks ta 

vasario U į So. Bos tono JJPD-ją 
rungtis prieš m ū s ų vyrus , Bos
tono MET lygos rungtynėse . 
Kitą penktadienį (vasar io 18) 
mūsiškiai vyks ta į H a r v a r d o 
universitetą r u n g t i s p r ieš jų 
komandą. K a z y s Merkis 

B E A l E - T A T E HELP WAJVIED — MOTERYS 

B E V E R L Y SHORES, BfD REIKALINGA MOTERIS pa-
G r a l u s 9 kambarių/namas. 3 vb- saugoti vieną kūdižį 5 dienas 
nios. Centr . oro vėsinimas. Mi- ^ „ a ^ ^ a H , r ^o p „ t o Geras 
chigan ežero Sand dunose. Kai
n a $83,000.00. 

Skambint 219—872-4621 

Ž I Ū R Ė K I T E 

savaitėje Hyde Parke, 
atlyginimas. Dėl susitarimo 

skambinti 288-3817. 

NURSING ASSISTANT 
MAJLD H, KJTCHKS HKLP 

IMdauMs, grariausiaaZ-ių butu m*i- P M g h i f t s vacatoon and benefits. 
ras Marąuette Pko. patogiausioje gat-

Stašys, kuris velioni atsisveikina ALT 

CHICAGOS ŽINIOS 

sargyba ir kun. Adolfas ; pinigu 
Nuotr. A. Šeštoko j U O ) kol įstengė išimti revolverį. 

Tada t r imis šūviais plėšiką nu
šovė 

RESPUBLIKONE 
KANDIDATAS 

PAGERBĖ SAVANORES YPATINGA LIGA 

Pakartotinose operacijose Ii-

Dennis H. Elock, vienintelis 
respublikonas aldermanas Chi-

į cagos miesto taryboje, išrinktas 
respublikonų kanididatu į Chi-

I cagos merus. 

AKMENŲ MĖTYTOJAI 

Šv. Kryžiaus ligoninė vasario; 
13 d. pagerbė savanore? talki- gonhn Larry Lippigui išimta 
ninkes. Jų tarpe jau yra išč • .-; plonųjų žarnų. Or-| 
busiu tūkstančius va . - - įas nebegali apsirūpinti 
dedant ligoniams ir aeizna .;k:a:r.ais vitaminais ir ligonis 
atlvginimo. Sad:r Jaeobs. gy- kasdien dvvlikai valandų įiun-
venanti 2753 W 7 Si .s i specialią mašiną, kuri Henry apskrity mete ̂ akmenis j 
goję, paaukojo 14.000 valą L į jo kūną vitaminus ir J' 
savanoriška: ligonių care." aai. 

NAUJAUSIOS KNYGOS. NEĮTRAUKTOS f "DRAUGO" 
PLATINIMO KNYGŲ KATALOGE 1976 METŲ 

Keturi jaunuoliai, kurie Mcj 

KAD NEBENl'YIRSTT 

Pakelto geležinkelio užsisuki
me Chicagos miesto centre, kur 
vasario 4 d. įvyko baisi nelaimė, 
dabar pritaisyti 55 pėdų ilgio 
plieniniai barjerai, kurie apsau
gos, kad daugiau vagonai į gat
vę nenuvirstų. Barjerai y r a 4 
pėdų aukščio. 

AUTOMOBILIŲ VANDALAI 

. s Tas kainuoja 40f000 
ims. 

MOKYKLOSE 

sunKvezimius 
ir vieną šoferį užmušė, nuteist i! 
kalėti iki 6 m. 

H E M A I MUZIEJUJE 

Jau at idarytas atremontuotas I 
kykJasĮ j . Simpson teat ras Field Gam-j 

šiuo metu lanko 33,964 negrų tos istorijos muziejuje ir jame; 
kai. Jų procentas auga. kovo - balandžio mėn. šeštadie-i 

įDaugumasr tų negrų vaikų yra niais 2:30 vai. p. p. bus rodomi į 
bet tėvai juos smn-; gamtos ir kelionių filmai. 

! čia, siekdami geresnio auklė
to. 

APIE ŽIEMA 

Chicagoje vasario 9 d. siisi-
Chicagos šiaurvakariuose sek- darė atodrėkis. Miestas turėjo 

madienio nakčia vandalai gek- 43 dienas žemiau šalimo ribos. 
žies lazdomis ir šūviais išdaužė 
apie 100 automobilių langus. 

VAIKŲ IŠNAUDOJIMAS 

Tai buvo šaičiausias mėnuo 
j miesto istorijoje. Ternperatū-
j res vidurkis tebuvo 10.1 laips-
' nio. Šalčiausia diena per visą 

Illinois atstovų rūmų pakomi- į šimtmetį buvo sausio 16 d., kai 
sija vasario 14 d., pirmadienį, :"'Uvo 19 laipsnių žemiau nulio 
Chicagoje pravedė apklausinėj!-1 nakčia, o dieną — 7 žemiau nu-
mus, tirdama, kiek vaikai yra &>-
panaudojami pornografiniams' 

MIRti MERGAITĖ filmams ir nuotraukoms. 

PADEGĖJŲ ORGANIZACIJA Betty Franklin, 15 m. mer
gaitė, sužeista Fenger mokyklo 

Susekta tarptautinė padegėjų ;*-.-. šeštadienį mirė vaikų ligo 
organizazcija. kurios nariai i r i ame] , Chicagoje. Kulka buvo ? i t a iP * 
Chicagoje padegmėja prekių ! perėjusi per galvą. Ji buvo vi-
sandėlius. tuo būdu iš apdrau- sai neįvefta į ginčus, tik žiūrė jo. j 
dos Įstaigų išplėšiant milijonus : kaip kiti 

imperatorius Hirokito. atšventęs 
. savo viešpatavimo 50 metų sukaktį 

moksleiviai mušėsi, 
dolerių. Tuo pasinaudoja kai Vienas jų panaudojo revolverį, 
kurie eksporto-importo \'erslai. sužeisdamas t r is , jų tarpe ir ją. 

! 

LIETUVIAI CALIFORNIiOJ 

— Vokietijos žydų pirmojo' 
pasaulinio karo metu žuvo į 
Į 2.000. Jie buvo Vokietijos ar
mijos kariai. 

VAKARU PASAULIS PLEČIA 
KOVĄ PRIEŠ KOMUNIZMĄ 

R usijos rašytojui ir laisves 

mui. 1977 sausio 30 d. i 
Los Angeles įvyko Solženicyno 
organizacinio vieneto susiri ^: 

nas. E fietuvhj dalyvan 
siekėjui Solženicynui pasiekus 'va- -Jurgis Gliaudą su žmona 
karus, jo vardas nuolat minimas ir Algirdas Gustaitis ^u žmona, 
didėiujų pasaulio akmenų, kaip T a i P p : ; : vengrų,, japonų, armė-
pavyzdinio intelektualo, kovojau-1 '">11 

či'o prieš ateistini rusų komuniz
mą, prieš neteisybes, laisvės var
žymus, prieš religinius persekioji
mus bei prieš tautų pavergimus. 

Solženicyno knygos spausdina
mos įvairiomis pasaulio kalbo-
bis milijoniniais tiražais. 

kiečiu intelektualų grupė. 

Po kelių savaičių bus šaukia
mas sekantis organizacinis susi

nąs, o vėliau vienetas bus 
nas, papildant kviestais as

menimis. 
S. A. 

BRAŽINSKAI PAS CALIFOR-
NIJOS KONGR. R.K. DORNAN 

Pr:eš išvykdami iš Califomi-
niai žmonių laisvės prineipai ps atgal į Rytines JAV-bių vais-
sraurinami. ju sąmoningai ar ne- : tijas, Pranas ir Algirdas Erazins-
samoningai atsižadant atei o priimti Ca - '-.on-

gresmano Kobert K. Dornan jo 
• ie Los Angeles dldmiesty-

. 

Laisvieji žmonės JAV bei K i 

tuose demokratijos kraštuose j re 
pastebėję, kad jų laisvė yra var
žoma diena iš dienos ir pagrindi-

LIETUVOS 
AIDAI 

RADIJO PROGRAMA 
Penktacl.. »:H0 ifcl t l T. *ak. 
Iš WOPA — 149<i AM banga 
Sekmad. 9:30 iki 10 v. ryto 

18 w.TOB — 1230 ASl banga 
KAZ£ BRAZDŽTONYTĖ, vedėja 
2S46 W. 71 Si . , ChiCagO. Iii. Sofi29 

Tel. (312) 778-537$ 

nninHiiii iniiHiittniiii iHiiHiuimnnn* 

PLUMBING 
Vonių, virtuvės stUKų ir vaadea-

šildytuvų specialistas. Virtuvės i: 
vonios kabinetai. Keramikos ir k* 
plyteles. Glass b'ocks. Sinkos varne 

j džiai iSvaiomi elektra. Kreiptis nu< 
i iki 8 vaL ryto arba po 5 vaL vak 

SERAPINAS — 77S-0205 
' i t i i t iui tMiuHHHHiinmimtiniiuutn 

PEKNSYLVANIJOS ANGLIAKASIŲ LIETUVA 
Vladas Būtėnas 343 pusi. 

THE BALTIC NAMOMS 
B. i. Kasias 319 pusi. 

LIETUVIŠKAS PAMARYS 
H. Tamašauskas 
Pakalnės ir Labguvos apskritys, 336 psl. 

UETrVTšKAI-ANGLIŠKA> ŽODYNAS 
V. Pėteraitis 
Apie 30.000 žodžių kietais virš. 

tmskštais virš. 
LIETUVIŲ LITEKATCROS ISTORIJA, m ir IV daKs 

Pranas Naujokaitis 
WOčIUTfS DOVAKĖLfi 

Dantitė Opčiutė-Augiene 
Iliustravo Jadvyga Paukštienė 

Vaikams, 71 psl. 
NEGĘSTANTI LIEPSNA 

Religiniai sonetai, 50 psL 
Rankraštis gautas iš Lietuvos 

PRANAS DOVYDAITIS 
Juozas Girnius, išleista 1975, 776 psL 

ROBtAS K%LANTA 
V. Alantas, 114 psl., 1976 

BtTOS DS LELIJOS 
P. Enskaitis, 134 psl. 
Skautiški apsakymai 

UŽ VASAROS VARTŲ 
Leonardas Andriefeus. Poezija, 80 psl. 

LrmUANIANS IN AMERICA 
Dr. Antanas Kučas, 1975, 349 psl. 

RELIGIJOS FILOSOFIJA 
Antanas Maceina, 335 psl. 

HISTORY OF LITRUANTA 
Dr. Joseph B. Komcius, 142 psl. 

POPULAR LJTHLANIAN RECTPES 
J. Dauzvardis 
vn-th editicr.. 130 psL 

KIŠKUČIO VARDINES 
Stasys Džiugas 
Eilėraščiai mokyklinio amžiaus vaikams, 60 psl. 
Eiustravo dail. VI. Stančikaitė 

JUODVARIAI 
PauKus Jurkus 
Pasaka - Poema, 200 osL 

UKTMO AUDROSE 
Madas Vailionis 
Romanas. 344 psl. 

LTTHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY 
A. J. Kasulaitis 244 psl. 
NERAMIOS DIENOS 
Jonas Matulionis, 579 psL 

PENKTOJI LAISVOJO PASAULIO LTETUvrc 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE 
Red. D. Bindck;enė 

PO VASAROS 
Vitalija Bocntaitė 

Eilėraščiai, rtc* psl 
RINKTINIAI RAITAI 

K A\ižonis, g] j pSi, 
SAVANORIO IR KONTRA2VALGYB1NINKO 
ATSIMINIMAI 

Jonas Demert" kis, 200 psl. k. v. 
m. . v. 

VAKARAS SARGO VAMELYJE, Antanas Vaičiulaitis, 165 p. 
STRIPTIZAS 
Iccokas Mera-. 277 psL 

ŠIMTAS ŽAIDEI 
V, Augulytė ir J. Pbcas. 1»S psL 

ŠV. DVASLA, BAŽN V CIOS ATNAUJINTOJA 
123 psl. 

TOLIMŲJŲ KRASTt MIRAŽAI 
A Saudargienė 342 psl. k. v. 

m. v. 
PROF. AUGUSTIN V S VOLDEMARĄ^ 

Red. Morkos - -r>fcns, 672 psl 
ERFIJŲ KORAI 

Petronėlė OrinfAiti 
Romanas, 3* 1 psL 

EUROPIETfc 
Stasys Bfidavas 
Romanas, 172 psl 

20.00 

12.00 

$6.00 

10.00 
8.00 

po 10.00 

komunizmo labui. Štai pražū-
tirfgai eigai sustabdyti steigiami 
Solženyeino vardo vienetai, gru
pės, kurių tikslas kovoti už pagrin
dines žtnonių teises, atskleisti ko
munizmo klastą bei ža'ą. Taip 
pat stengtis JAV-se išlaikyti 
stipriais be! pajėgias jėgas ko
voti prieš kotnnnizmą. 

Solženicyno grupės orga 
toriai Los Angeles bei apylinkė
se kreipėsi į Algirdą Gustaiti tal
kinti tokio vieneto suorganizavi-

IIIlIillIililiiHIltiUliHttlIIilIilflIlIlillIlIfll 

Pasimatymą išrūpino Algirdas 
Gustaitis. Kongrcsmanas R. K. 
D »an labai domėjosi Bražins
kų nuostabiais pergyvenimais, 

>usiskai klausinėjo. Drau 
pasikalbėjimai užtruko be

veik kftur'as valandas. Kongres-
taanas Dornan pažadėjo 'savo 
ta\r\ 

W?HDERS MEOIGAL ARTS. 
3213 W. 63rd Street 

Tel. WA 5 - 4787 
PEISTAr\^lAš MūMOKAMAI 

pilną paramą Bražinskų įteisini- { M** patelefonuosią jūaų gydytojui 
mui JAV-se igtflrriim, uiiiiiijiUHmuiHU«UiiUHiuiyuiui«My» 

METMENYS Nr. 32 
Kūrybos ir Ai ližės žurnalas 

DULKfcS RAUDON V M SAULfiLEIDY 
Vtecas Ram. ̂  m 

Romanas, 399 psL 
ŽODŽIAI KAIP SALOS 

Aldona Ve* e"«alt* 
Eilėraščiai, 64 tjrt. 

KtCIOS 
Stasys Yla 
Prasmė, simV ai, maldos, 22 ps t 

JATTNAM.ARTft 
Jona<: Valaitis 

Apysaka, t > vs\. 
OONFRONTATIO\ u fTH TYRANNY 

Six BaMfe Pl;i>s. 
Edfted by Ahrtds Straasneuiis. 

k. ^. 
to. V. 

4.oe 

2.00 

15.00 

3.00 

4.00 

3.00 

6.00 

6.00 

300 
• 

-

4.00 

2.50 

5.00 

7.00 

4.00 

15.00 

2.50 

4 /* 

16.00 

5.00 
4.00 
4.00 

8.00 

2.00 

2.00 

8.50 
7.50 

15.00 

6.90 
5.60 

3.60 

S6.00 

5.00 

0-25 

4.00 

v6j«. Prieš 16 m«tų B.oderniam žmo
gui statytas. fmokStl apie $16,v00.' 

S aufcriŲ namas ajK plataus skly
p o prie Marąuette Pko. už Kedzia. 
VirS $6,500^6 I««»«vu pajamą ite-
taniS. Paveldėjimas ir šeimos turto 
padaiiMiaas. Užteks jmokSti $?,0*<). 

Oelikate»q petningam bizniai dide
l is namas, .įreagta. patalpa ir gražus 
butas gyventi. 60 p. sklypaa, 2 gara
žai 4-ttoiJi maSimoBi. UŽ- visk% l&iokfi-
t i apie 5,006 dol. Teiraukitės, bus gai
la p&relavas Mar^uen* Park*. 

Iial>ai graži mūrine rezidencija, 
1 % vonios. Sauso pušų beismentas. 
Karpetai, rlrtuvea pačius, daug prie
du. Įmokėti apie $7.000.00 ir galite 

Į keltis. Arti 72-os ir Kedzle. 
4 butu mūras. S atrto mtlro gara

žas. & geru nutku, priešais parka. 
Xaujas aazu Sildynias ir elektra 
$8.600 pa^unaų. Vertas $60,00*. 

lįi auki te mūras*. 2 auto m&r. ga
ražas Originali 25 metu gera statyba. 
Erdvūs 2 butai. Senute nepajėgia, 
turi parduot. Harouette Pke. Purtai 
$82,000. 

! • meto didelis % aukStp t n ū n s 
•*• _ž auto muro garažas. "Radianf* 
šildymas. Marąuette Parke. 

, $38,000.00. 
Platus lotas arti Sv. Kryžiaus iigo-

nin«e. Pteris. 

VatBTS REAL ESTATE 
2«&5 VTest 7Ut Street 

TeL 737-7206 arba 737-8534 

Call 
Tel. 338-7800, Esct. 12 

Reliable woman for child care/ 
į housework in Beverly Hills. 2 giris; 
ages 4 and S yrs. Mondav & Wed-
nesday. Call 881-7124 

SUSCELL-^^OUS 

SIUNTINIrU 1 UETUV& 
ir kitus kraštus 

NEDZEVNSKAS, 4661 Archer Ave, 
OHeago, ffl. 60632, telef. 9Z7-S686 

Ooooooooooooooooeooooooooo 
HMRį REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengia Tunsa*. 
vtrtuvee Imaujaa iubaa Įrengiu 
Inumbariua rūsy. Dažau. 
zagmas, teL 77668® po 6 v. vak. 
•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

-

Btrdrelfis Realty Co. 
I»RAlTDi>fAl JVAfRtt ftfSlt 

• 72 ir_ Sa\vyer. 6 kam'b. 4 miėgu-
mų mūras. "KxpaRdablo". Pilnas 
rūsys. Gazo šiluma. Garažas. — 
$37,906. r 

72 ir Talman — 6 kamb. mflro re
zidencija, piinas rūsys, dalinai įreng
tas 2-jy ir.aš. garažas. 

66 ir Mozart — 4 mfecamu mflr. 
"e7rpar:dai>ie". 2- pil-nos vonios, -jreng 
taa rūs^-s. jn8r. garažas. Š537.OOO.00. 

57 ir Sacramciuo — g Butu mūras 
Pilnai išnuomotas. Geras investavi
mas. 

42 ir YVestern. Puikus investavi-
n:as. 12 butu mūras. Pilnai isnuo-
mota.s. Tik ?76.500. 

BS ir Aaętito — !'̂ iverr>s Vį 8 butai 
Gazo Siinma. Pilnas rūsys. Kaina 
5 kartus metiniu pajamų. 

B i n r ; ^ T C O M A V I M A S 

Parinksime rjuomlnijikus 

4243 W. 63rd St., tel. 7G7-0600 
Tel . 7K7-OHOO 

MARIJA NOBUKIENfi 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIDNTiNIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujumoe geros rūšies 
*».e«. Maistas ii Europos sandeliu, 

260e VF. TOtk St Chicago-. WL 60«2«. 
TKIi. — WA R-2787. 

. . . - » - . • • — . . -. . . . n . . . . . . . . . . , . , 

ooooooc-o<:̂ ^c©o^3^Kyc><><>>><>oo 

wum$ m mm* 
Kurname b <.7J-*xx-!jsasB 

1. BUBXTS — TeL RE 7-5168 
> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X K X > C O ^ O O O O O O O 

M J , Į f * R tf 3 
N"TAR\ PtrftLTC 

8 Y E A B OLD RANCH 
Ali Brick, 7 rooms. S bedrooms. 2 

baths, Family Room, Klect'-or.ip 
Kitcben finished ba<?ement ^rth W<»f 
Bar & Kitchenette. Central Air-Condi-
tioning. 3% Car Garage attached 
AND much more. In 90*s. 

297-6539 Mt. Prospect, Hl. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
BUTC 3VUOMAVIMAS 

Namq pirkimas — Pardavimą* 
Valdymas 

Draudimai — Ineome Tas 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
*. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2235 
o©oooooooooooooooooooooooo> 

»259 S. Mapleu-ooa,teLf54^745« 
T&ip pat daroTKi TSKTiMAL 

GIMINIŲ iskr-etimat plldosU 
PIUETTEĖ? pP-ArtMA» *• 

kitoto blankai 

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 0 
Prjrfkas 8 boto mūras. Arti §y, Kiy-

Baus ligonines. Viri $19,000.00 paja- į 
snu. P*Hktmas — lengvsl nnpirtartte. I 

Gerai l^iaikytM murinta, 2 po 6 k. ' 
&• veikiantis biaiis. Arti Campbell ir 6» į 
«ea g-ves. Virt $500.00 pajamų m»n. 

Tikrai gražus bungalow. S mieg. ir 
valgomasis. Patogus susisieklmsa. t 
vakaras u* Oallfornla Ir «*-čioa 

I 1 M A I T I S R E A t T Y 
™ w * * o © — Ineome Tas 

8951 W. (tSrfl Street — 436-7878 
ox>oooooooooooooooooooooooo 

M I S O C t L A N E O U S 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
{vatrtq ppeedu 

B 
€XtSKO* PABOKIS KZFRISSg 
SlfHTMYAI Į UETBVą 

%&SS H. ftulscr jd ""t, Ohioago BL •©«*• 
2S01 W «Wh St Cbicsgo. M i . «0«at 

TeW»*. 5*1-2757 — JR4«826 
f. v»lAnttrm> 

ooooofeoococ ooooooooooooooc 

363 psl. 

Užsakymus susti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd %U 
Chicago, IL 60629 

P. S. &į skelbimą s idrpti ir paaUaikyti 

S15.0O 

iwitwwtn>»nmfTfWfTnrmminH!Hwriin 
NAMŲ šTMlMša 

l««sao **<Ti«bj ir sotieAo naajas p * 
d u s . P į l a i 15-saTao taipgi ai> rlntu* 
ir p^rdfrbii 1^3 *«3*i. fdwlo «aa«*ea» 
iJM>tui«» . h.rt»*ptij. 

A. B A M š — m. 417^66 
RiiuniiHiMiii(i!mfi!iiftiiiu«.ii!UMnnii> 

| , , . , i , -

i OOOOOOOOOO&OOOOOOOOOOOOOO?' 

M O V 1 N G 
83ERJSNA3 perfcraastA balda Ir kl 
^i» <la«ms Ir iį toli miesto leki} 
BBd ir ptlrn* npdraada. 

tT?Į..TTf , — fr A WM65 
iO0O00006i . -C"0<i0ODC C-O-DOOOOOO 

T ft U T ¥ ! L & 

romanas 
Tai yra knyca. apie žmoga, ko

ris savo tėvynėje yra laikomas 
priešo. 

Aplankas Ados Korsakaitės Sot-
kovienės. Kaina 4 doL 

Gaunama "Drauge*' ir taipgi pas 
platintojos. 

mtrnmnHrni^niiimiHiŪHimnuHiim 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

galvotos Ir Papragtoa. Radijai 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas tr Taisymą* 
M I G L I N A » I V 

3546 W. 69th St t teL 776-1481 
įRNMmiiiminmmiitmiffiMiiiniiiiiii 
oooooooooooooooooooooooooo 
i e » — «>% — so P M * « M*ąfcjfa»* 
Milo pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
tse»H W«* w t t SCMH 

CbicKso, niinota 
Telef. GA 4-8*54 

ooooooooooooooooooooooooe-c 

THE FORTY YEARS 
0F DARKNESS 

• 
Apie istorinius Hetavių kovos fsetaa 

ParaSe Dr. Joozas VaUeera 
I angie ka&ą gverliB 

Juozas Bulevičius 
Si įdomi knyga gaunama DRAUGE 
Kaina S2. Kî taiS vtrSeltais — $3 

^s 

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

Apdraustas peTkradstrmae 
Įvairia atstiuiHg 

rmt&FA s7«-»«« a^« 

MSM m—m 



"^^^»»»w» 

£ r ^ . .' ' ' 

UŽGAVĖNIŲ KAUKIU VAKARAS-MARDI GRAS 
įvyks 1977 m. vas. 19 d. r šeštad., 6:30 Y. Y. Jaunimo centro visose pa ajpose ir salėse. 
Gr#s 2 orkestrai. Šokama 2-jose salėse, 
įvairi ir įdomi programa. 

Veiks gėrimo barai, restoranai, užkandines 
ir kavines. 

DAUG S T A I G M E N Ų ! 
Geriausios kaukes premijuoja
mos: S!50.00, $100.00, $75.00, 
$50.00, $25.00. 

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI. 
Įėjimas $5.00 

Rengėjai : As t ras Kaimai. Ateitininkai, 
Cicero M< Ičiotojų klubas. Ohieasjos Lie» 
tuvių O] ra, Akademikui Skautai . 111. 
Liet. 0>d . ir Danty Gyd. Moterų Pagel-
biiix Vienetas, Marąuette Parko Montes-
sori Mokykla. Neo-Lithuanų Korp!, L, K. 
Religinės šalpos S-£a ir Vaiva 

4* 
čiasi puikiausiai. Reikia stebėtis! Išvažiavus iš H o t 
jo didele energija, j ud rumu ir į pietus už m a ž d a u g 5 
entuz iazmu. Tiesa, jis sportuoja, | vaizdas keičiasi. Jau 
bėga, bet užtat ir atrodo kaip 

aštuoniolikinis. Judickas turėjo bė 
gumos, žemė der l i : 
kuku rūzu . medvilr ; . 

<rmgs \ 
ylių, jau 

.<a ly 

S T E B I R U N G A S V A I S T A S 

Ang lų gydytojas J o h n H i l iš-
i kėlė s a v o kandidatūrą \ Ka ra l i š -

P ^ y T J k ą j ą d r a u g i j a i Mokslų a k a d e - ! 
laukai. : . . . -,. . . , . . i 
. . . . j m n ą ) . J i s atsiume \ d r a u g i j ą ; — 

dos su plaucrats. kvėpavimu, bet i T a i o tęsiasi iki Lou - - f r Mi- . . . >. .._ . , . 
" K. , ' K . . " . , .. ; t ok i p raneš imą: 'Laive , k u r i a -

H o t Spnngs svarus oras ir ma-1 ss:ssipp: valstijų. 

— Gre ič iaus ia 

g a n t i s r a j o n a s 

A m e r i k o j a u - — A m e r i k o j n e t 25,000 vaiką 
y r a T a m p a , k a s m e t g i m s t a s u š i rdies de

fektais . 

pušų oras teigiamai veikia i žmo
gaus organizmą. 

Vienas dalykas, kas m a n krito 
į akį, tai švara ir tvarka jų bu
tuose. 

Taip pat susitikome Hot 
Springs ir Leoną Sabaliūną. Jis 
gyvena su savo labai nuoširdžia 
žmona ir m a m a . Jie t u r i kelis 
akrus žemės ir labai gražiai at
remontuotą namą , kuris stovi 
a n t ka lno sode. Tokios gražios 
vietos reikia ilgai ieškoti.. Apl in
kui , tolumoje maty t i miškai , kal
na i ir ramybė tiesiog užburia . 
Skaniai Sabaliūnienės pavaišint i , 
išsileidome į apylinkes pasižiū-

leidžiantis 44-tu kel iu į vakarus j leidosi į butelius tą m i n e r a l i n į ' r ė t i tuščių sklypų. Radome prie 
•per Missouri valstiją,. prasideda į vandenį . Kai kas , atvažiavęs į e ž e r o > b e t b rangūs — n u o 10,000 
prastos, uolėtos žemės, kalneliai , H o t Springs, važinėja po kalnus eina aukštyn. Arčiau ažtvankos 

ir ieško t ų stebuklingų šaltinių yra ir po 6,000, bet, pasižiūrė-

Miami, Fla.. lietuvių klubo surengtos meno šventės menininkės: iš k. į 
d. I. Zotovienė. A Pažerienė, J. Krištolaitytė i r G. Kodatienė 

PO APYLINKES PASIŽVALGIUS 
Cherokee Viliage ir Hot Springs, Ark. 

V Y T A U T A S G A V E L I S 

Pervažiavus Mississippi upę ir,, sikišusį vamzdį, iš kurio žmonės 

lonus kl imatas j a m labai padėjo! Vienas da lykas kr; 
ir dabar be jokių vaistų gyvena ir ta i apleisti n e g r ų na : : 
a t rodo gerai. 2 i n o m a , jis kiekvie-: buvusieji gyventoja i 

na š iaur in iuose n i e s 
šalpų, o jų bakūžės -

ną dieną vaikšto po kainus, gim
nastikuojąs!. Maty t , kad geras 

. akis * -
ai, kurių 
v. r gyve-

:š pa-
i su ati-
1} damos, 

- dirbo, 
e name-
ir pasta
uk menų, 
ė venti-
gyvačių 

i me a š d i rbu gydytoju, v i e n a s 
: j ū r i n i n k a s susilaužė koją. A š su- i 
| r i n k a u v i sas skeveldras, s u s t a -
• čiąu ka ip reikiant, ap ipy l i au de- j 
•, g u t u i r de rvos vandeniu. Skeve l - ! 
I d r o š g re i t sugijo i r j ū r i n i n k a s ! 
ga lė jo vėl vaikščioti, ka ip a n k s 
č iau" . 

T u o m e t u Karališkoje d r a u 
gi joje buvo daug k a l b a m a apie 
d e r v o s vandens ir d e g u t o g y d o 
mąs i a s savybes . D a k t a r o J . Hilo j 

dary tomis d u r i m i s 
kad kadaise ir čia ž. 
džiaugėsi ir kentė jo . 
liai yra dengt i skar . 
ryti an t s tu lpel ių arb 
tu rbūt , kad b ū t ų gei 
liaeija ir apsaugo t n 
a r vabzdžių. Pasižiū- s į tuos į p r a n e š i m a s sukėlė didelį sus ido-
n a m e l i u s , n e n o r o m i s Jyje pa- į mėjimą, j i s buvo p e r s k a i t y t a s 

moksl inė je sesijoje. P o kel ių die
nų Hil a ts iuntė papi ldomą r a š 
tą p r i e a n o pranešimo: " P r a n e -

širdies š ime a š pamiršau paminė t i , k a d 
amer i - I j ū r in inko koja buvo m e d i n ė " . 

M š k . 

junt i l iūdną j a u s m ą pi "iai. 

— J A V p e r 
s m ū g i u m i r š t a 
kiečių. 

m e t u -
850.000 

nusKurdę miškeliai, ganyklos ir 
piikos karvutės. Ūk ia i yra maži, 
narnai menki , daugiausia a n t ak
menų pastatyti , viskas smelkia 
biednyste. Nuo Rol la miestelio 
pasukus į kairę 63-čįu keliu pri
važiuojame prie Arkansas valsti
jos sienos, ir už 2 5 mylių yra jau 
daug kam girdėtas miestelis Che
rokee Viliage. 

Prieš keletą m e t ų buvo labai 
peršama ten pirkti tuščius skly
pus ateities įsikūrimui. Tiesa , vie
ta yra gana graži, kalnel ia i , miš
keliai, ka ip ir Missouri, viskas 
stovi a n t uolos. Yra ten keturi 
dirbtiniai ežerai, upė , kur galima 
ir žuvies pasigauti , gana gražių 
vaizdų nestokoja. Bendrai pa
ėmus, amerikiečiams gal ir ne
bloga vieta gyventi , bet l ietu-j 
viams. pr ipra tus iems gyventi lie
tuviškos bendruomenės ribose, 
ten atsiskyrus bū tų nuobodu. 
Neatrodo, kad t e n būtų galimy
bė sutraukti d idesnę grupę tau
tiečių. 

Vienas dalykas tai yra klima
tas. T ie , kurie ieško švelnesnio, 
šiltesnio senstantiems kaulams 
pasišildyti, gal ir apsivikų, nes 
žiemos yra šaltokos, o vasaros ga 
na karštos. Maty t i gana gražių 
namų. bet kiemas — vien tik 
žvyras. Pasižvalgę, pasižiūrėję į 
Ašarų tako paminklą, kuris yra 
pastatytas prisiminti Cberokėė 
indėnų tragišką mėginimą iš
vengti priverstino apgyvendini
mo stovyklose, n u t a r ė m e patrauk 
ti link H o t Springs. 

Prasideda H o t Springs 

Važiuojant per Arkansas valsti 
ją, vaizdas yra gana gražus, že
mė kalnuota , pušelės su ąžuo
lais duoda progos akiai pasigro
žėti. Bet ne tur tas dvelkia kaip ir 

. Missouri Ūkin inkų nameliai ap 
šepę, maži , s ta tyba labai prasta, 
karvutės pilkos, ožkos pilkos i r 
dirbamos žemės retai k u r bepa
matyti. Ta ip besidairydami atvy
kome į Hot Springs —garsų gy
dyklų, mineral inių šalt inių ir 
maudyklių miestą. 

Daug kas m a n o , kad ten y ra 
ištisi plota! p u r v o vonių, visokių 
šaltinių. trykštančių iš žemės 
gelmių su stebuklingai gydančiu 
karstu vandeniu . Bet kaip n u 
stebome pamatę iš šaligatvio iš-

ir išgarsintų vonių. T u o tarpu 
tos vonios yra viduje, tokios pa
čios vonios , kaip mes visi tu r ime , 
namuose . Tik toks skir tumas, kad 
t e n yra įtaisyta vamzdis , kuriuo 
veržiasi oras, vonioje vandenį 
maišo ir tave t e n gulintį masa
žuoja. Jei nori gauti da r masa
žą, tai t ave įdeda į karštą kam
bar į ir vandens garuose išsišuti
nęs išeini. Tada paguldo ant 
s talo ir masažuoja. Tie t rys daly
kai — von ia , oro masažas ir ran
kų masažas — kainuoja 10 do
lerių. T o k i ų n a m ų sr voniomis 
yra keletas ir vietų turi perteklių. 

Atvykę į Hot Springs apsisto
jome Birch motelyje. Motel į ve
da labai energingas Aukštuolis. 
Motelis susideda iš 40 vienetų 
ir yra geras, labai p r i e inamom 
ka inom. Aukštuolis atsikvietė iš 
Austral i jos savo sūnų padėt i jam 
biznyje, bet atrodo, kad jaunasis 
" a u s t r a l a s " nėra labai sužavėtas 
Amer ika ir dar galvoja apie grį
žimą. Nenuos tabu , kad j a u n a m 
žmogui , palikusiam d raugus , čia 
su senesnio amžiaus gyventojais 
nuobodu . Aplankėme Kezį ir Ju
dicką, kuriuos pažinojome dar iš 
Uch tės laikų Vokietijoje. Atrodo, 
kad t i ems dviem jaunikaičiams 
geresnės vietos visoje Amerikoje 
n e r a s t u m . Jie visur išvažinėjo, 
i šmėgino ir j iems H o t Springs 
oatiko labiausiai. 

jus į tą aukštą sieną, uz gurios • 
yra didžiausias ežeras, pereina į 
bet koks noras t en gyventi. Pa 
čiam H o t Springs sklypai nėra 
brangūs . 

Kezys kentėjo dėl šienligės ir 
j a m čia ta liga praėjo. Jis jau-

Bendrai Ho t Springs yra kli
matas švelnus, žiemos m e t u plau 
kymo baseine vanduo neužšąla, 
oras žvarus . yra daug vietos pa
sivaikščioti ir miesto vadyvybė 
sudaro sąlygas t e n gyvenant iems 
žmonėms gana patogiai ir sau
giai gyventi . Miesto gatvėse y ra 
judėjimo šviesos, kurios leidžia 
pėstiesiems saugiai per gatves per j 
eiti, y ra įtaisyti suolai pailsėti ir i 
kalnuose keliai pasivaikščioti. 
Mieste nama i nė ra b rangūs . U ž - ; 

' darius mieste lošimo n a m u s , 
daug visokio e lemento , susijusio j 
su tuo bizniu, iš mies to išsikėlė, 
todėl motel ių ir hotelių biznis su - : 

mažėjo. Ypač vasaros m e t u mote
liuose yra d a u g tuščių vietų. 
Kam kl imatas t inka, H o t Springs \ 
yra labai graži ir gera vieta gy-1 
venti. 

: '• I 

Lietuvių yra jau d a b a r n e m a 
žas skaičius, b e t yra išsisklaidę. 
Jie tur i savo pama ldas vietinėje 
bažnyčioje ir suruošia savo su 
ėjimus ir parengimus. Šiais m e 
tais ka ip taut in is vienetas labai 
gražiai pasirodė, m i n ė d a m i 200 
metų Amerikos sukaktaves, daly
vaujant miesto vadovybei ir sve
čiams. Kriminal inio e l emen to , 
kaip ir kitose Amerikos vietose, 
pasitaiko. 

Dvejų Metų Mirties 
sukaktis 

A. A. 
Juozas Sakavičius 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HTLLS GELINYCIA 

2443 WEST 63rd SRECT 
Telefonah PR 8-OS33 \t PR 84834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drishių krautuvė. 
THE DAISY STORE 

WH8 Soothwest Hwy, Oalr Lavm, 
TeL 499-1318 

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis a t skyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1975 m. Vasa
r io 16 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti . 

, 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. Už jo 

sielą šv. Mišios bus atnašaujamos vasario 19 d.. 5 vai. vakare 
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, vasario 20 d., 11 vai. ry
to T. Jėzuitų koplyčioje. Tuoj po pamaldų bus šventinamas pa
minklas šv. Kazimiero kapinėse. 

Maloniai kviečiam visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už jo 
sielą. 

Taip pat kviečiami dalyvauti prie paminklo pašventinimo. 

Nnliiklę: Žmona, dtritterys ir žentai. Lietuvoje seserys, bro
lio šėmos ir kiti giminės. 

Perskaitę "Draugt", duokite ji kitiems. 

A. f A. 
Kun. dr. FELIKSUI GURECKUI mirus, 

jo seseriai ONAI BAKAITIENEI. broliams BRONIUI, 
LEONUI ir STASIUI GURECKAMS ir visiems arti
miesiems reiškiame gilią užuoįautą. 

Kun, S. t dominas, Seseles ir Gyventojai 
šventos šeimos Vilos 

Lement, Illinois 

A. t A. Agr. JUOZUI BELIONUI mirus, 
žmonai SOFIJAI, dukroms DALIAI su šeima ir RIMAI 
bei kitiems giniinems, reiškiame gilią užuojautą. 

M. D. Reginai, A. Slapšienė 
S. i. Sinkevičiai, V. B. Sauiėnai 
B. F. Kasperavičiai 

K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR S 0 N U S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 So. 50ih Ave., Cicero TOvmhall 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. T A. KAZIMIERA RUMŠIENE 
LUKAUSKAITĖ 

Gvveno 1405 So. Talman Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė 1977 m. vasario 12 d., 9:35 vai. ryto. sulaukusi 83 metų. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Plungės valsčiuje. Jerubai-

čių kaime. Amerikoje išgyveno 28 metus. 
Priklausė L:etuvių Bendruomenei ir S.I .A. 185-ai kuopai. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Leonas ir sesers bei bro

lio vaikai L;e: . o j e . 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South Wes-

tern Avenue. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 16 d. iš koplyčios 9:00 

vai. ryto bus atlydėte. į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo 
parapijoj bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaidos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Sv. Kazimiero lietuvių ka
pines. 

Nuoširdžia -rviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs: Vyras. 

Laidotuvių d:rėkt. Mažeika-Evans - Telef. "37-8600. 

A. f A. 
Kun. dr. FELIKSUI GURECKUI mirus, 

j o seser į d r . O N Ą B A K A I T T E N Ę s u šeima i r k i t u s gi
m i n e s nuoš i rdž ia i užjaučiame ir k a r t u liūd.'me. 

B i ru tė i r J u o z a s Baądanskiai , 

R a m u n ė ir -Juozas Mikailai 

SEMS 
6845 

Laidotuvių Direktoriai 
S0. Y7ESTERN AVENUk 
TRYS MODERNIŠKOS 

UR-CONDfTIONED KOPI V CK* 

MAMNOUB VYST* 

aEpublic 7-8600 REpublk 7.8601 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Netikėtai miras 

A. + A. J U O Z U I B E L I O N U I , 
sielvarto prislėgtai žmonai ZULEI, DUKROMS ir 
artimiesiems reiškiame užuojautą ir kartu liūdime. 

Elena ir Antanas Becevičiai 
Ona ir Jonas Pupininkai 

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 

SS07 SO. LITUANIOA A V E . Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL VTrsinia 7-6672 
2424 W. 69th S T R I K T Tel . REpnbfic 7-1213 
11029 Soathwest Hlghway, Palos CTilU. III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 

3354 SO. HAL&TED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

t U t SO. LTTCANICA AVE. TeL YArds 7-1133-39 

YASAITIS - BUTKUS 

1440 SO. 50t* A w u CICERO, O I * TeL OLympic 2-1003 

» 
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DRAUGAS, antradienis, 1977 m. vasario 15 d. 

x Kun. Juozas Dambrauskas, 
Marijonų vien aoL jos provincio-
ias, y r a sukvietęs savo tarybą 
posėdžiams apsvarstyt i pereitų 
metų veiklos ir apyskaitų. Po-
sėdžiucse, kurie prasideda vasa
rio 15 d., dalyvauja tarybinin-
k_-i .ic^p:-ov. kini. S. Saplys iš 
Kenochos, kun. «V. Rimšelis, 
kun. P . Cinikas, kun. P . Garšva, 
sekr. kun. A. Naudžiūnas, eko
nomas kun. P . Skrodenis iš Chi
cagos ir ekonomo asistentas Br . 
J. Landis iš Marianapolio. Po
sėdžiai tęsis apie tris dienas. 

X L B Marąuette Parko apy
linkės susirinkimas įvyks vasa
rio 20 d. 11:30 vai., tuoj po pa
maldų, parapijos salėje. Susirin
kime bus ap ta r t i apylinkės svar
būs reikalai i r tuo pačiu metu 
bus pas i rašyta peticija, skir ta 
popiežiui dėl arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio beatifikacijos pa
greitinimo. 

X JAV Lietuvių Jaunimo 
s-gos tarybos rinkimai įvyks 
balandžio 2 d. Į tarybą gali 
kandidatuoti visas lietuviškas 
jaunimas nuo 18 iki 30 metų 
amžiaus. Kandidatai, gyveną 
Vidurio apygardoje (Chicaga, 
Cicero, Lemont, Racine, Keno-
sha) , -turi registruotis iki kovo 
5 d. pas Joną Juozevičių, 9650 
So. Komensky, Oak Lawn, m . 
60543, tel. 312 — 499-2447. 

X Lietuvių Istorijos draugija 
Vasario 16 dieną paminės susi
rinkime Chicago Savings ir L. 
Assoc. salėje vasario 19 d. 3 vai. 
Kalbės dr. Juozas Tautvilą. 
Bus rodomos Lietuvos istorinių 
vietovių skaidrės, o meninę da
li atliks Jū ra t ė . Tautvilaitė, pa
dainuodama lie uviškų dainų 
pri tar iant gitara. Kviečiami 
atsilankyti nariai ir lietuviškoji 
visuomenė . 

X Inž. Valerijonas Radys, 
Beverly Shcres lietuvių klubo 
pirmininkas, i l sunt inė jo Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
proga laiškus JAV prez'dentui, 
Indianos senatoriams ir kon-
gresmanams. Mokyt. Stasys 
Rudys, klubo narys ir P L B 
•valdybos narys , parūpino, kad 
Michigano radijo stotis Vasario 
20 d. 1:30 vai., kai Beverly Sho
res lie uviai minės Nepriklauso
mybės šventę, AM banga 1420 
(VVEMS) transliuotų specialią 
programą. Michigano miesto 
dienraštis "News Dispatch" iš
spausdino apie Lietuvą straips
nį. 

X Vito A. Yncius, Lietuvos 
Garsų radijo programos direk
torius, Pi t t sburg, Pa., prie pre
numeratos mokesčio pridėjo 
7 dol. auką. Ačiū. 

x Visi kviečiami į Užgavė
nių balių — Mardi gras Jaunimo 
centre vas. 19 d., šeštad., 6:30 
v. v. Cicero Medžiotojų - Žu
vauto jų klubas ruošia skanią 
vakarienę su stirnienos keps
niais žemutinėje salėje. Veiks 
baras ir šokiams gros Vyties 
orkes t ras su Drūtyčių trio. 

(pr . ) . 

x Čiurlionio galerijoje Jauni
mo centre vyks ta bendra paro
da Chicagos ir apylinkių lietu
vių dailininkų. Lankymo va
landos kasdien nuo 7 iki 9 v. v. 
Paroda uždaroma ketv., vasario 
17 d. (pr . ) . 

x Laimės pamėginti nereikia 
važiuoti į L a s Vegas — čia pat 
Chicagoje vas. 19 d., šeštad.. 
Jaunimo centre Čiurlionio gale
rijoje Korp! Neo-Lithuania ir 
111. Liet. Gyd. ir Dantų Gyd. 
Moterų Pagelbinis Vienetas 
drauge ruošia Las Vegas naktį. 
Daug staigmenų, puikių dovanų. 
Veiks baras ir kavinė. Kviečia
me visus atsilankyti ir paban
dyti savo laimę. (pr . ) . 

X Kun. Ričardas Saudis, Chi
cagos ark vyskupijos kunigas, 
daugiau kaip dešimtį me.ų sa
vanoriškai dirbęs Aliaskoje, 
buvęs vyskupijos kancleris ir 
apaštališkas administratorius, 
grįžo į Chicagą ir šiuo metu 
darbuojasi Šv. Antano let . pa-
rapjoje, Cicero, UI. Kun. R. 
Saud s anksčiau yra dirbęs Vi
sų Šventųjų ir Šv. Anatno lie
tuvių parapijose. 

x Steve Puidokas yra krepši
nio žaidėjas Washington valsti 
jos komandoje, kurioje j : s pa
sižymėjo k;ip ypatingas žaidė
jas. Jo motina Genovaitė Pui
dokienė dirba telefoniste ir in
formatore Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Ji turės progą aplankyti 
VVashington State komandą, va
dinama "Steve Puidokas Day" 
— jos sūnaus pagerbimo proga. 

X Pr. Dielininkaičio moksl. 
ateitininkų kuopa ruošia kau
kių vakarą šį šeštadieni, vasa
rio 19 d., 7 vai. vak. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Kviečiamas visas prieš
mokyklinio ir mokyklinio am
žiaus jaunimas su tėveliais. 

X Kun. dr. Jonas Borevičius 
atnašaus šv. Mišias vasario 20 
d. 12 vai. Beverly Shores, Ind., 
Šv. Onos bažnyčioje ir pasakys 
pamokslą Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga. 1 vai. p. 
p. Stankūnų Pine restorane 
ivyks minėjimas, kuriame kal
bės Marius Kasniūnas. Vasa
rio 16 d. minėjime dalyvaus 
plačios apylinkės lietuviai iš 
Union Pier, Harbet , New Buf-
falo, Michiana Shores ir kt. 

Martiniąue restorano salėje, Chicagrje, Lietuvos vj^ų banketo metu, buvo pagerbta Lietuvos ges. konsu ė 
Chicagoje J. Daužvardenė. Stovi (iš h.): sol. .Algirdas Brazis, I. Sankutč, J. DauIvarJienė. Ta.: inės Ki-iijos 
konsulas, vysk. V. Brizgys, Chicagos miesto meras A. Bilandic. Nuote V. Noreikcs 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
ATSISVEIKINIMAS SU A. A. 
KUN. BR. KRIŠTANAVIČIUM 

Vasario 11 dieną Chicagoje 
miręs a. a. kun. Bronius Krišta-
navičius, SJ, buvo tyli. bet la
bai gili asmenybė, atlikusi dide
lius darbus. Mirusiojo palaikai 
iš pradžių buvo pašarvoti J. 
Evans laidotuvių koplyčioje, o 
pereito sekmadienio popietės 
metu pervežti į Jaunimo centro 
didžiąją salę — pašarvoti pas
tate, kurį jo vadovaujami lietu
viai jėzuitai pastalė ir paskyrė 
lietuvių jaunimo reikalams. Tai
gi kunigą Krištanavičių pagrįs
tai tenka laikyti Jaunimo centro 
tėvu. 

Atsisveikinimą su mirusiuoju 

pradėjo kun. Jonas Boievičius, 
S J, pabrėždamas, kad velionis 
savo krikščionišką ir lietuvišką ; 

misiją vykdė ypatingai uoliai, į 
savo darbą įliedamas visą šir-c 
di ir visas jėgas. Ypač daug: 
dėmesio skyrė jaunimui. Šiuo į 
keliu ėjo visą gyvenimą, dary
damas gera . 

Toliau su velioniu atsisveiki
no: Chicagos aukšt. lituanisti
nės mokyklos direktorius Juo-i 
zas Masilionis, Pedagoginio lit. 
instituto direktorius Aleksand
ras Dundulis, pik. Karolis Dabu-
levičius (ramovėnų, savanorių-
kūrėjų, šaulių ir birutininkių 
vardu), P L B pirmininkas inž. 
Bronius Nainys. Paskutinis 
jautrų žodį tarė Lietuvhi jėzui-

Michael A. Bilandic, Chicagcs mies
to meras, sveikina lietuvius Vasa-

; rio 16 minėjimo metu, Mari jas 
i aukšt. mokyklos salėje 

Nuotr. V. Noreikos 
X Michael A. Bilandic, Chica

gos miesto meras, savo įsta1 go
ję vakar priėmė Chicagos lietu
vių demokratų vadus — prezi
dentą Stanley Balzeką, J r . ir 
Charles A. Biechem, viceprezi
dentą, kurie j į lietuvių demo
kratų vardu nuoširdžiai pasvei
kino gimimo dienos proga. Me
ras išreiškė lietuviams demo
kratams padėką. 

X Southtovvn Econombt. Chi
cagos pietryčių dalies laikraš
tis, pereito sekmadienio laidoje 
gražiai paminėjo lietuvių tauti
nių šokių grupę "Grandį" ir Lie
tuvos vyčių šokėjus, atspaus
dindamas nuotrauką ir pažymė
damas, kad lietuviai šokėjai 
pasirodys su savo tautiniais šo
kiais Ford City prekybos cen-

, tre, prie 76 ir Cicero gatvių 
Vasario 16 dieną 6:30 vai. po 
pietų. Vadovauja Irena Smie-
liauskienė ir P ranas Zapolis. 

X LŠST Jūrų šaulių rinktinė 
Chicagoje įsteigta vasario 6 d. 
Jos pirmininku išrinktas j . šau
lys pulk. Jonas Švedas, vicepir
mininkais bus gen. Daukanto 
ir Klaipėdos j . šaulių kuopų pir
mininkai arba jų įgaliotiniai. 
Rinktinei išrinktas Nemur.o var
das. Steigiamąjį ak tą pasirašė 
Ed. Vengianskas. Reg. Latožie-
B§, ^ Zinkns, J. Dekeri? ir S. 

. Paulauskas. 

X Lietuvos vyčių 112 kuopos 
narių susirinkimas šaukiamas 
šiandien, antradienį, 8 vai. vak. 
Švč. M. Marijos parapijos Mar
ąuette Parke patalpose. 

X Chicagos ateitininkų reko-
lekejos ruošiamos kovo 9—12 
dienomis, Jaunimo centre. Pra
ves kun. Jonas Kubilius, SJ, 
atvykęs iš Montrealio. 

x Lietuvių filat3listų draugi
jos "Lietuva" naujas biuletenio 
Nr. 1 (171), skirtas š. m. sau-
io — kovo mėneriams, jau iš-

rp?usdintas ir išsiuntinėtas pre
numeratoriams. K. Meškonis 
rašo apie dr. J. Basanavičių jo 
50 metų mirties sukakties pro
ga, pateikiama dr. J. Puzino 
rašinio tąsa apie senosios Lie-
'uvos susisiekimą ir paštą. Ki
ti bendradarbiai: V. Urbonas, 
P. Masilion'enė, K. Kaminskas, 
A. Bernotas, E. Petrauskas, V. 
Fugalevičus. Redaguoja E. 
Petrauskas, administratorius K. 
Rožanskas. 

x Stasė Kasnickienė, išsikė
lusi iš Chicagos į Harbert, Mich., 
visą laiką toliau lankė kūno te
rapijos specialistų suvažiavimus 
ir įvairius pasitobulinimo kur
sus. Kaip daugiausia lan-
kusi ir juos baigusi aukščiau
siais pažymiais, ji buvo išskir
tinai pagerbta ir apdovanota 
terapijos specialistų suvažiavi
me. Prieš porą metų ji buvo 
išrinkta iš kelių šimtų kandi-

i datų labiausiai pasižymėjusia 
kūno terapijos specialiste ir 
apdovanota diplomu bei pre
mija. 

X Stasys Petrauskas, Detroit, 
Mich„ paprašė išsiųsti jam 
"Draugo" kalendorių ir atsiuntė 
auką. Dėkojame. 

x Lietuvių Operos naujo pa
statymo — Gounod 5 v. operos 
"Romeo ir Julijos" spektakliai 
įvyksta kovo mėn. 26 d., 8 vai. 
vak., kovo 27 d., 3 vai. popiet 
)r balandžio mėn. 3 d., 3 vai. 
popiet Chicagoje. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 W. 69th 
St. Bilietų kainos: parteryje — 
12.50. 10, 8 ir 6 dol.: balkone 
— 11, 7.50 ir 5 dol. Paštu bi
lietai užsakomi: siunčiant čekį 
ir būtinai pažymint spektaklio 
dieną, šiuo adresu: Lithuanian 
Opm, Qnfx~ «!. \ r tesian A«c , 

Chicago, ffi. 60629. (pr . ) . 

X Marąuette Parko lituanis
tinės mokyklos mokinių ruošia
mas Vasario 16 minėjimas įvyks 
šį trečiad enį, Vasario 16 dieną, 
11:45 vai. mokyklos patalpose. 

x Juoze Augaitytė, buv. Lie
tuvos operos solistė, savo la'š-
ke skundžiasi netvarkingu paš
to patarnavimu, nurodydama, 
kad d enral t is ją pasiekia labai 
pavėluo ai, numeriai gaunami 

e iš ellėr, o kartais ir visai ne
ateiną. Bet "dar v's kantriai 
laukiame geresnių dienelių" — 
ražo ji a;: mokėdama dviejų pre
numeratų i š a d a s ir siųsdama 
auką. D'koiame. Jos skundas 
perduotas :,ašto įstaigoms. 

X Ft*'ranija Norton Getspū-
das, Chicago, III., pagerbdama 
savo mirų-; o tėvelio a. a. Pau
liaus Get.-i ūdo atminimą, pasky
rė "DrauTui" 25 do'erių auką. 
Nuoširdžia: dėkojame. 

X Lietinių filatelistų "Lietu
va" dr-jos valdybą šiuo metu 
sudaro: Jonaa Adomėnas (pir-
mnr'nkas. . R. Lapas, Ant. Be-
leška, St Juodvalkis, Aleksa *•: 
Žakas ir Kazys Rožanskas. 

X Vladas Pranckus, Chicago, 
.111., a tnauindamas prenumera-
1 tą, palik, auką dienraščiui sti-
] printi. Dėkui 

X Marius Kiela jau turi pa-
: ruošęs 1977 m. kelionių į Lietu
vą tvarkaraštį per Gordon 

j Travel S. r\ ice, Chicago. Dėl in-
! formacijų kreipkitės tel. (312) 
434-9655 ^rba rašykite: Marius 
Kiela, G-V>7 So. Talman Ave., 

, Chicago. H! 60629 (ak.) 

tų provinciolas kun. Leonas 
Zaremba. Visi kalbėtojai iškė
lė velionio asmens geruosius 
savumus, a t l i k u s darbus, rū
pestingumą, pagalbą jaunimui. 
Reiškė nuoširdžią užuojautą 
lietuviams jėzuitams, nepilnų 
metų bėgyje netekusiems trijų 
kunigų. Muzikas Balys Pakš
tas, jo dukrelei Emilijai kank
lėmis akompanuojant, jautriai 
rageliu pagrojo lietuvišką rau-į 
dą. Atsisveikinimas baigtas] 
giesme "Marija, Marija". 

Pirmadieni 10 vai. ryto toje 
pačioje Jaunimo centro salėje, 
kur velionis pašarvotas, buvo: 
atlaikytos koncelebracinės šv. 
Mišios, po kurių velionis iš jo! 
sukurtos Jaunimo pastogės buvo 
gausiai susirinkusių čikagiškių 
palydėtas į Šv. Kazimiero liet. j 
kapines ir palaidotas liet. jėzui
tų skyriuje. . (bk ) . 

BAIGĖ UNIVERSITETĄ 

Julija Pleirytė - Kasnlūnienž 
baigė aukščiausiais pažymiais 
— eum laude Purdue universi
tetą ir studijas tęs mokslo laips-
i iui. Mokslo metu ji buvo iš
rinkta profesūros ir studentų 
'abiaudai moksle pasižymėjusia 

Julija Kasniūnienė 
studente ir apdovanota garbės 
diplomu bei premija. Julija au
gindama du vaikus, šeiminin-

j kaudama namuose ir padėdama 
į šeimos biznyje, surasdavo laiko 
j mokslui, jos mėgiamiausiam užsi 
! ėmimui. Be studijų, ji labai 
daug skaito grožinės literatūros 
knygų. Savo pomėgiui lankė ir 

i baigė namų dekoravimo kursus. 

Aktyviai veikusi skautuose ir 
korp! Neo-Lithuania, ji ta ip pat 
buvo pasižymėjusi sportininkė 
ir yra laimėjusi ne t keliolika 
premijų. 

Praėjusią vasarą su vyru 
Vytautu, vaikais Vytuku i r 
Ninute buvo nuvykusi į skautų 
stovyklą ir, anot jų visų, atgimė 
kaidrioje lietuviškoje skautiš

koje dvasioje. Jaunimas netru-
ai3 žada į s i jung i j skautų ei

les. K. 

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS BRIGHTON 

P A R K E 

Vasario 6 d. šios apylinkės 
Lietimų B-:iės valdyba suruo
šė visiems lietuviams šventė"? 
minėjimą, į kurį a t s i ' a ' k ė nema
žas skaičius apylinkės gyvento 
jų. šventė pradėta 10 vai. ryte 
pamaldomis Nekalto Prasidėji
mo par. bažnyčioje. Prieš pa
maldas į bažnyčią įžygiavo litua- j 
nistinės mokyklos mokiniai, j 
Lietuvos vyčiai, skautų, ateiti- Į 
ninku atstovai, nešdami Ame-j 
rikos, Lietuvos ir savų organi- j 
zacijų vėliavas. Pasigesta Šau
lių sąjungos vienetų atstovų su 
vėliavomis. Šv. Mišias a tnaša- ' 
vo ir pritaikytą šventei pamoks
lą pasakė kun. dr. J . Prunskis, 
kuris paryškino, k a d anais lai
kais tautos daug sielvarto ir 
kančių nešė netekusios laisvės, i 
Antrojo pasaulinio karo sūku
riuose ir Lietuva neteko laisvės, 
jos vaikus išsklaidė po svetimus 
kraštus, tūkstančius ištremda-
mi į Sibiro tundras ilgai kančiai 
ir mirčiai. 

Pamaldų metu giedojo para
pijos choras ir sol. Tadas Rūta. 
Po pamaldų sugiedotas Lietu
vos himnas. 

Tą pačią dieną, 1 vai. po pie
tų parapijos salėje buvo minė
jimas. J i at idarė apyl. v-bos 
pirm. Vytenis Šilas, dėkoda
mas visiems už atsilankymą, 
apibūdino šventės reikšmę ir jos 
minėjimo prasmę, pakviesda-' 
0933 minėjimui vesti v-bos vke-
pirm. Rūtą Juškienę. Sugiedo
ti Amer'kos ir Lietuvos himnai. 
Invokaciją sukalbėjo parapijos 
klebonas prel. D. Mozeris, pra
šydamas melsti Dievo tarno 
irkiv. J. Matulaičio, kurio mir
ties 50 metų sukakt is čia buvo 
nin'ma, kad laikytų globoje 
sietuvą, užtartų ją ir sutrum-
p ntų vergiją. Nepriklausomy
bės paskelbimo ak tą perskaitė 
mckslevė Ramunė Zapustaitė, 

-istuojant kitoms. 
Pagrindinę kalbą pasakė PLB 

icepirm. Romas Kasparas . Jo 
codis buvo gerai išmąstytas ir 
naujov'škas, iabaiu primenąs 
urnos lietuviams gyvenantiems 
liame didelių laisvių kraš te nu
veiktus ir atl iekamus darbus 
''etuvybės baruose, mūsų parei
gas fcauvo tautai , nes esame ne
atskiriama jos dalis, išlaikyti 
savų tėvų kalbą ir ją ugdyti 

I jaunimo tarpe, gerbti gražius 
i lietuviškus papročius, stengian
tis juos skleisti svetimųjų tarpe, 
gyventi viltimi i r giliu tikėji
mu į Lietuvos prisikėlimą. Išei-

1 vijos istorija — išeivijos teis-
i mas. 

iŠ ARTI 
Ik TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Violeta Kuncaitytė, ba'gu
si sociologiją Kent valstybinia
me universitete, dirba VVashing-
tone National Centre for Urban 
and Ethnic Affairs inform. 
centro direktorės pareigose. 
Ji ta ip pat rūpinasi tautinių 
studijų populiarinimu ir fondų 
iš įvairių fundacijų bei iš JAV 
vakSuę istaijų išrupinimu. Vio-

a d m i s lictiviškuoju gy -
i ' į u ir eina į JAV LB vicuo-

: n'nlų reikalų tarybą. 

- Amerikos Lietuvių Bend 
;i:o:nenė iš eido anglų kalba 16 
puslapių leidinėlį, kuriame infor
muojama apie Lietuvos žydus 
jų gyvenimą nepriklausomos 
Lietuvos metais ir jų tragediją 
Lietuvą okupavus naciams. Įva
das parašytas pačios LB vado
vybės, o teks tas perspausdintas 
iš Lietuvių Enciklopedijos. 

— Brocktono, Mass., naujai 
išrinktoji LB apylinkės valdyba 
pareigomis pasiskirstė: Juozas 
Rentelis — pim., Myk. Suba-
tis — vicepirm., Liuda Šukienė 
— sekr., Stasė Jančiauskienė — 
ižd. ir Vida Sužiedėlienė — val
dybos narė. 

KANADOJE 

— Arkiv. Jurgio Matulaičio 
50 metų mirties sukakties pa
minėjimas Montrealyje įvyko 
sausio 31 d. parapijos svetainė
je. Už didelius jo darbus katali
kybei norima jį pakelti į šventų
jų garbę. J i s buvo marijonų 
kongregacijos atnaujintojas i r 
N. Pradėtosios Marijos seserų 
vienuolijos įsteigėjas. Seselė po
etė O. Mikailaitė skaitė paskai
tą "Susitikimas su Dievu', ji iš
samiai nagrinėjo dabartinio 
žmogaus susitikimą su Dievu. 
Taip pat buvo rodomos ir aiški
namos įdomios skaidrės iš Šven
tosios Žemės vietovių. Klausy
tojų buvo nemažai, buvo maty
ti ir j aun ino . Po minėjimo visi 
buvo pavaišinti pyragais ir ka
va. Minėjimą rengė N. Pr. Mari
jos seserys. 

0KUP. LIETUVOJE 

— Mirė Augustinas Beržins-
kas, "Minties" leidyklos ateisti-
•>is l i teratūros redakcijos yędė-
as, padaręs daug žalos, skleis

damas ateistinę literatūrą ir 
žalodamas Lietuvos žmonių sie-
as. 

Montažas — Lietuva amžių 
bėgyje, paruoštas mokytojos S. 

iJonynienės ir Gr. Meiluvienės. 
Ji atliko lituanistinės mokyklos 
mokiniai, pasipuošę tautiniais 

BrishU 
šventes 

„c . i i j prog-.irr.^ Lietuvos Nepriklausomybės 
Nuotr. M Magio 

i ūbais. Jis visas perpintas dia
logais, vaizdeliais ir dainomis, 
kvėpuojąs meile savo tėvų žemei 
Lietuvai. Jame atsispindėjo 
Lietuva: 2000 m. pr. Kristų — 
1795; 1795—1918. 1918—1940 
ir 1940—1977 metų laikotar
piais. Tautinius šokius šoko 
taip pat mokyklos mokiniai: 
sėjau rūtą. suktinį, šustą, suba
tėlę ir kubilą. Juos paruošė 
mokyt. Rūta Juškienė. Pažy
mėtina, kad nemažo rūjesčio, 
laisvalaikio paaukavo muz. 
Faus tas Strolia, paruošęs dainas 
ir grojęs akordeonu dainoms 
ir šokiams. 

Dėkingumas tėveliams, kurie 
sudaro sąlygas vaikams pažinti 
tautos praeitį ir ją pamilti, 
mokytojams išugdžiusiems gi-
bą meilę savo kalbai ir papro
čiams, parapijos klebonui prel. 
D. Mozeriui už pagalbą litua
nistinei mokyklai, seselėms už 
sudarymą galimybių naudotis 
mokslo priemonėmis ir pritaiky
tu laiku. Taip pat Liet. B-nės 
valdybai, kuri šią šventę suruo
šė, į t raukdama į programą mū-
eų gražųjį atžalyną. Minėjimo 
metu surinkta aukų apie 650 
dolerių. Užsibaigus programai, 
pirmininkas nuoširdžiai padėko
jo dalyviams, programos atlikė
jams ir šventės ruošėjams už 

.pagalbą. S. J a i M 

\ 
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