
. -
REFEREKCE L E P A . . 
SER1ALS r : . 

• . . : . : . . 

THE Lm-lU/\l\Ji/vt\| WORLD-WIDP DAILV 

L A I S V O J O P A S A U L I O L I E T U V I U D I E N R A Š T I S 

4545 W E S T 63rd S T R E E T CHI.CAGO, ILLINOIS 60029 

T E L E P K O N E : (312) 585-9500 

V o t LXXI Kaina 15 c ANTRADIENIS — TUESDAY, GEGUŽE — MAY 24 ii Pfc 121 

Dole: sovietai laužo 
savo pažadus 

Buv. viceprezidentinio kandidato žodis etninėms grupėms 

Chicaga. — "Sovietų Sąjunga 
ir kiti Varšuvos pakto kraštai vi
siškai nerespektuoja religinės 
laisvės ir tautų prigimtinių tei
sių, nekreipia dėmesio į savo pa
rašą Helsinky, kuriuo buvo pa
žadėję laisva emigraciją ir šeimų 

susijungimą", šeštadienio vaka
re sakė sen. Bob Dole Chieago-
je. Dole, buvęs respublikonų pir
mininkas ir kandidatas į vicepre
zidentus, kalbėjo respublikonų 
tautinių grupių tarybos susirin
kime. 

Sovietai jaudinasi dėl 
religijos atgimimo 

Leningradas. — Leningrade 
atspausdinta brošiūra '"Viešoji 
nuomonė ir ateistinė propagan
da" patvirtina, jog Sovietų Sąjun 
gos gyventojų susidomėjimas reli 
gija tebėra labai gyvas. Brošiū
ros autoriai —Danilov ir Kove?<> 
ki, remdamiesi pravestais apklau
sinėjimais apie sovietų gyventojų 
religinius įsitikinimus bei papro
čius, pažymi, jog 20 procentų su
augusių sovietų piliečių pasisakė, 
kad yra tikintys. Len'ngrade net 
41 procentas visų gyventojų prisi
pažino, kad šventadieniais bend
rai meldžiasi šeimoje. Jaunosios 
kartos apklausinėjimo rezultatai 
yra nemažiau ateistus apvilian-
tys. Brošiūros autoriai su susirū 
pinimu konstatuoja,"kad ir tarp 
jaunų žmonių yra jaučiamas cl-
delis. susidomėjimas religija, ne 
-Jūrint, kad jaunimas nuo pat 
gimimo yra auklėjamas ateistinė
je dvasioje. 

Kaip KGB inscenizuoja 
kriminalinius 
nusikaltimus 

Iš rusų disidentų žurnalo 

Vakarų Vokietijos Frankfurte 
leidžiamas rusų disidentų žurna
las "Posev" dažnai duoda žinių 
apie Lietuvos disidentus ir pasi
priešinimo judėjimą. 1977 kovo 
laidoj yra žinia apie Lietuvių 
Helsinkio grupę. Iš Sovietų Są
jungos išvykusi istorikė Liudmi
la Aleksejevą, disidente, kovo 2 
pasirodė Vakarų Vokietijos tele
vizijoje. Aleksejevą papasakojo, 
kad sovietai visomis jėgomis sten 
giasi užgniaužti vis besiplečiantį 
žmogaus teisių gynimo judėjimą 
Sovietų Sąjungoje. 

Pirmoj eilėj stengiamasi likvi
duoti taip vadinamas Helsinkio 
grupes. Maskvos ir ukrainiečių 
grupių vadovai ir nariai areš
tuoti. "Aišku, kad ruošiamos by
los Maskvos ir lietuvių grupių 
nariams — Malvai Landai ir Vik 
torui Petkui". Kai šiuo metu vi
sas pasaulis seka, kaip sovietai 
pildo savo pažadus, duotus Hel
sinkyje, jie nedrįsta kelti savo di
sidentams bylų už žmogaus tei
sių gynimą. Tad griebiasi savo se
niai išmėgintos priemonės, disi
dentus sukompromituoti krašto 
viduje ir užsienyje, inscenizuo
jant kriminalines bylas. Dėl Pet-
kaus._sugalvojo tokią gudrybę: K 

GB pasikvietė du jo pažįstamus ir 
reikalavo, kad jie pasirašytų skun 
dą, jog Petkus iŠ jų pasiskolinęs 
stambias pinKų sumas ir jų ne
grąžinąs, nors tai yra grynas me
las. Kad KGB prigrasinti apie 
tai nieko nepasakoti, iškviestieji 
prikalbėjo apie juos daromą 
spaudimą. Atrodo, kad Petkui bus 
iškelti bvia už "sukčiavimą". 

Sen. Robert Doie 

''Sovietų Sąjunga šiandien ly- į 
gi?.i tokia, kokia buvo ir iki šiol! 
— totalitarinė valstybė", sakė; 
Dole. Jis pilnai pritaria prezldenj 
to Carterio žmogaus teisių užsi-j 
angažavimui. Tik turi rezervų.] 
kad toji kampanija gali greuaij 
baigtis. Kai susidurs su kitomis1 

svarbiomis problemomis, šį reika
lą gali užmiršti. Gali jų neiškel-j 
ti nei Belgrado konferencijoj, jei 
neras didelio pritarimo iš Vaka-į 
rų Europos sąjungininkų. 

Kad taip neatsitiktų, sen. 
Doie, kartu su Atstovų rūmų ats
tove Millicent Femvick (R., N . 
J.) pasiūlė kongresinę rezoliuci
jų, kad Amerikos delegacija Be'g-
lade pakartotu Amerikos žmoni;} 
įsipareigojimą ginti žmogaus tei
ses visam pasauly, kad konferen
cijos darbotvarkėj būtų įrašytos 
ir diskusijos apie Helsinkio akto 
laučymą. 

Doie dar paėmėjo , kad res
publikonai daugiau kreipia dė
mesio etninėms grupėms nei de
mokratai. 

Neries krantai ties Vilniumi (Bulhako nuotrauka) 

CARTERIS APIE GLOBALINI 
POLITIKA 

Numato rinkinius 
Rodezijoj 

Washingtonas. — Vkeprezi-

Begin ištiko širdies 
priepuolis 

Tel Aviv. — Menahem Begin, 
dentas Mondale, grįžęs iš Euro-1 busimasis ministeris pirmininkas, 
pos, sakė, kad Rodezijos proble-j vakar rytą buvo ištiktas širdies 
moj padaryta pažanga. Jam pavy
ko susitarti su P. Afrikos premje
ru John Vorsteriu, kad kitais me
tais Rodezijoj turi būti rinkimai. 

Valstybes tarnautojam 
draudžiama išpažinti 

tikejimâ  

Viena — Vakarus pasiekė nau
jas "Chartijos — 77" sąjūdžio 
Čekoslovakijoje išleistas doku
mentas, kuriuo yra atkreipia
mas dėmesys į čekoslovakų val
džios vykdomą tikinčiųjų perse
kiojimą. Dokumento autoriai pa
žymi, kad visi valstybinėse įstai
gose dirbantieji asmenys yra val
džios "kviečiami" susilaikyti nuo 
bet kurios religinės praktikos; ki
tais žodžiais tariant, valstybės 
tarnautojam yra draudžiama vie
šai išpažinti savo religinį tikėji
mą. "Šis valdžios potvarkis," — 
pažymi dokumento autoriai, — 
"griežtai priešinasi Visuotinei 
žmogaus teisių deklaracijai, ku
ria visiem žmonėm yra užtikri
nama religinė laisvė". 

Šis Čekoslovakijos Vakarus pa
siekęs dokumentas yra jau de
vintas, kurį paskelbė "Chartija 
77" sąjūdis Čekoslovakijoje. 

Briuselis. — Sekmadienį kilęs 
gaisras viename Briuselio vieš
buty pareikalavo 12 žmonių au
kų. Visi buvo britai turistai. Ne
mažas skaičius buvo -ir sužeistų. 

priepuolio ir laikomas intensy-

South Bend, Ina. — Preziden
tas Carteris, gavęs Notre Dame 
universiteto garbės daktaratą, sa
kė, kad jis nepritaria tokiam an
tikomunizmui, koks buvo vykdo
mas iki šiol. Ji siekia ne vien Va
karų, bet pasaulinės sąjungos. Jo 
naujoj politikoj bus noras labiau 
suprasti ir arčiatK$alaikyti ryšius 
ir su Sovietų Sąjunga, ir Kinija. 

Savo kalboje Carteris įspėjo ir 
naują, dar būsimą Izraelio prem
jerą Menahem Begin, sakyda
mas, jog Amerika pageidauja, 
kad Izraelis įvykdytų Jungtinių 
Tautų nutarimą pasitraukti iš -vi
sų arabų žemių. 

2.150 baigiančiųjų studentų su
prato iš prezidento žodžių, kad 
detante, kurios Fordas buvo atsi-

Zairo kovos baigiasi 

Kinshasa. — Maroko karinių 
dalinių vadovybė sako, kad jie 

ragg&gg savo uždavinį Zaire atliko ir grįž 
; ,. i ta namo. Mar s 'čių karių buvo 

atsiųsta 1,500. Maroko užsienio 
reikalų ministeris Ahmed Laraki, 
lankydamais Zaire, patvirtino a-
pie misijos sėkmingą baigimą. 

vioj priežiūroj. Širdies priepuolio p a s k u t i n ė vietovė, iš kurios iš

sakęs ir to žodžio neminėjo, Car
terio lūpose atgimė. "Aš tikiu į 
detante su Sovietų Sąjunga", sa
kė Carteris. 

Apie Kiniją taip pasakė: "Svar 
bu pažymėti, kad normalizuo
jant santykius su Kinija, padary-
tumėm pažangą. Amerikiečių — 
kinų santykiai- tupėtų būti cent
riniu elementu pasaulinėje rsoli-

Rodezijos nuostoliai 

Sa'isbury. — Rodezijos sunk-
vcž'mis užvažiavo ant paslėptos 
minos, kuri sprogo, ir žuvo 11 
jivilių juoatijų darbininkų, kiti 
7 buvo sužeisti. 

230 olandų įkaitų 

Zuidlaren, Olandija. — Dvi 
ginkluotos molukų gaujos užgro
bė mokyklą ir keleivinį traukinį, 

1 laiko apie 230 įkaitų. Apie 50 ke-
j leivių, daugiausia vaikų, iš trau-
I kiny, netoli Gsoningen, buvusių 

150 žmonių buvo išleista arba 
j sugebėjo pabėgti. Iš Smilde mo-
Į kyklos teroristai išleido tik 15 
Į molukų vaik^. Mokyklos langus 
j užklijavo laikraščiais. Mokytojų 
i r mokinių laiko apie 130. 

Labai panašiai buvo 1975 gruo 
Į džio mėnesį, kai molųkiečiai bu-
| vo pagrobę traukinį ir išlaikė 12 

dienų, paskui užgrobė Indonezi
jos konsulatą Amsterdame, išlai
kydami 15 dienų. 

Molukai iš pietinių Indonezi
jos salų grupės reikalauja nepri
klausomybės, bet Indonezija to 
jiems neduoda. Nesirūpino tuo 
nei Olandija, Indonezijai, buvu
siai kolonijai, sukeikdama nepri
klausomybę. Molukų Olandijoj 
yra apie 40,000. Labai nerami 
grupė. 

N u o partizanų veikimo pra-
per ketverius su puse me-

Rodezijoj jau užmuštas 991 
dzios 

• ' • 

ZlVIliS. 

tikoj, ir Kinija yra 
globalinėj taikoj". 

ra.<tinė jėga 

Londonas. — Europos Bendro
sios rinkos užsienio reikalų mi-
aisteria: diskutavo galimybę !r 
numatomus sunkumus 
oiles įsijungtų dar 

jei I j ų 
trys šalys — 

Portugalija, Ispanija ir Graikija. 

Vietoj šautuvo — 
foto aparatas 

Menahem Begin 

Geneva. — Pietų Afrikos prem
jeras John Vorster netikėtai atsi
rado Genev-jf. ir susitiko '>u 
Drambliakaulio krašto preziden
tu Felix Ikrigny. Abu kalbėjosi 
ap-"e komunistų grėsmę Afrikai. 

Madridas. — Penki nuteisti bas 
kai buvo išleisti išvažiuoti į Bei-i Klimo monografiją. 

buvo ištiktas ir kovo mėnesį. Jo 
liga kelia susirūpinimo Likud 
partijos sluoksniuose, abejojama, 
ar jis galės sudaryti Izraelio vy
riausybę. Jeigu Begin negalėtų, 
daugiausia galimybės turi parti
jos Nr . 2, Simha Erlich, numa
tytas finansų ministerij. 

Sekmadienį Begin buvo susiti
kęs su naujuoju Amerikos amba
sadorium Izraeliui Samuel Lewis 
ir kalbėjosi beveik tris valandas. 

Begin, 63 metų, yra kilęs iš 
Lenkijos. Tarnavo Lenkijos kariuo 
menėj, dvejus metus buvo sovie
tų belaisvių stovykloje. Palestiną 
pasiekė 1942 metais. 

Nairobi. — Afrikos kontinen
te Kenija užima pirmą vietą 
Šventąjį Raštą skaitančių žmo
nių gausumu. Praėjusiais metais 
Kenijoje buvo parduota iš viso 
1,530,000 Šventojo Rašto egzemp
liorių. 

Bernas. — Šveicarijoje gyve
nantis diplomatas ir teisininkai 
dr. Albertas Gerutis parašė Lie
tuvos diplomatijos istoriją ir dip
lomato bei Lietuvos Nepriklau
somybės Akto signataro Petro 

Tai buv 
1 ; 

amn^s-
( £ • ) ' imti poli Limai kaliniai 

1 T'^,-„- :TU;r " V M A * * 
Ii Cleveiande. 

stumti katangiečiai, buvo Dilolo. 
Katangiečiai yra likučiai būvu 

sių karinių dalinių, 1960 dešimt
mety norėję Ka'. ngos provinciją 
atskirti nuo Kon-io ir paskelbti 
savo nepriklausomybę. Po nepa
vykusių operacijų dauguma jų ra
do prieglaudą tafih Portugalijos 
valdomoj Angoloj. 

Prieš porą dienų sovietų žinių 
agentūra Tass dar buvo kiek ki
taip pranešusi apie kovas Zaire: 
"Sukilėliai Shaboj provincijo
je atkakliai pr\ šinasi Maroko 
ekspediciniam korpusui. Kovos 
vyksta didelėj teritorijoj. Ištisi
nio fronto nėra, ir judrios suki
lėlių voros, gerai pažįstančios vie
toves, kelia d:J -' grėsmę inter-
ventams. Tolimuosius provinci
jos kampelius sukilėliai pilnai 
kontroliuoja. Mi-age ir kito tipo 
lėktuvai, pilotuo'ami prancūzų 
ir epiptiečių, b mbarduoja Ka-
tangą. Vakarų • alstybės ir jų 
bendrininkai ir toliau kišasi į 
Zairo vidaus reikalus. Iš N A T O 
karinių sandėlių V. Europoje, A-
merikoje ir Pietų Afrikoje gabe
nami nauji girivlai ir šaudme
nys. Afrikoj ir visame pasauly 

leidyk- piktinamasi imperialistų inter
vencija' , praa&įc Tass, 

Nairobi. — Kenija uždraudė 
medžioti didžiuosius laukinius 
žvėris. Jie smarkiai nyksta. Ne
teks Kenija ir daugelio turistų, 
atvykstančių medžioti. Vietoj me-
dž.oklinių šautuvų turistams leis 
atsivesti foto aparatus. 

— Tautos fondas yra paskel
bęs TF šimtininkų vajų. Tokie 
asmenys (ar organizacijos) kas
met aukoja bent vieną šimtą do
lerių. Aukos Tautos fondui yra 
atleidžiamos nuo JAV mokesčių. 

Čekius rašyti šiuo adresu: Tau
tos fondas/ P.O. Box 21073, 
Vvoodhaven, New York 11421. 

(E.) 
Liublinas. — Kunigui niekada 

nėra lemta galutinai pasitraukti 
į pensiją. Nors būtų amžiaus ar 
ligų slegiamas, kunigas visada tu
ri daug ką atiduoti žmonėm. Tai 
pagrindinė mintis2 kuri išryškėjo 
Liublino vyskupijos surengtame 
nuo pareigų pasitraukusių seny
vo amžiaus kunigų susirinkime. 
Kunigai-pensininkai vyskupui už
tikrino, jog jie yra pasirengę, rei
kalui esant, padėti jaunesniem 
kunigam, kurie dėl įvairių prie
žasčių laikinai negali atlikti savo 
sielovadinių pareigų. 

Numato ekonominių ir a 
tracinlų kliūčių, kurias 
būtų daug keblumų. 

tmin is -
nugalėti 

Washing 'nnas . — Carterio ad
ministracija J. Tautų Vaikų fon
dui įnašus padidina. Iki šiol 
\mcr ika kasmet įmokėdavo po 
20 mil. dol., pažadėjo dar 6 mil. 

į r ' r l o eti . 

Kennedy kritikuoja 

Washingtonas. — Sen. Ed. 
Kennedy smarkiai kritikuoja Car 
terio administraciją, kad nepri
verčia Amerikos korporacijas ne
bendrauti ir neprekiauti su Pietų 
Afrika, laužo įsipareigojimus boi
kotuoti baltųjų mažumos val
džią. 

Atleido uz prezidento 
kritikavime 

Belgradas. —Jugoslavijos te
legramų agentūra Tanjug pra
nešė, jog Angolos marksistinė 
valdžia pašalino du aukštus pa
reigūnus. Valdančiosios Liaudies 
išlaisvinimo partijos centro ko
mitetas atleido Nito Alves, ad
ministracijos ministerį, ir Jose 
Dunem, armijos politinį komisa
rą. Atleido juos už kritikavimą 
prezidento Agostinho Neto. 

AR STIPRI SOCIALISTU IR 
™ M »NISTU DRAUGYSTE? IU/T.U 

listai 
Paryžius. — Prancūzų socia-

pradeda svarstyti, kas atsi
tiks su dabartiniu kairiųjų jėgų 
solidarumu, jei blokas laimėtų 
būsimuosius parlamento rinki
mus, ar koalicija su komunistais 
neiširtų, rašo kolumnistai Evans 
ir Novak. Kalbėdamiesi su vienu 
iš vadovaujančių socialistų, iš
girdo tokj pareiškimą: "Mes esam 
tikri, kad komunistus gaies'me 
sukontoliuoti, o jei to negalėsi
me padaryti, mes su jais sąVngą 
nubrauksime". 

Vakarų susirūpinimas komn-
nistų artėjimu į valdžią Prancū
zijoj ir Italijoj yra didelis. Tie du 
kraštai galėtų iškristi iš Vakirų 
sąjungos. Pasikeistų ir politinis, 
ir karinis žemėlapis, pavojuj bū-

» 

ZA+ZZ, »a.&e«tf 

tų ir Amerikos politika. 
Vienas artimas prezidento Gis-

card bendradarbis suabejojo, kad 
socialistai galėtų sukontro'uoti 
komunistus. "Mažoji jėga socialis
tų kabinete, sakysim šeši ar sep
tyni ministeriai iš bendro skai
čiaus 18, sudarytų stiprų kumštį 
ir automatiškai būtų didelė grės
mė socialistams". 

Socialistai, būdami didžioji 
partija kairiųjų koalicijoj, neleistų 
komunistams kabinete užimti 
krašto gynimo, užsienio reikalų 
ir (vidaus reikalų) kas kontro
liuotų policiją. Mitterran 3, socia
listų vadas, pasirengęs pasakyti, 
ką jis mano apie sovietus. Jei 
prancūzų komunistai norėtų iš-
/ien eiti su sovietais, jis pasiry
žęs sudaryti kitą koaliciją, anti
komunistinę, apeliuoti į prancū
zų nacionalizmą. Aišku, tokios 
kombinacijos sudarytų nemaža 
sunkumų. 

KALENDORIUS 

Gegužės 24: Meletas, Zuzana, 
Algirdas, Gina. 

Gegužės 25: Beda, Grigalius, 
Almantas, Jovilė. 

Saulė teka 5:24, leidžias 8:11. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, karšta ir 
į drėgna, apie dQ laipsnių. 

file:///mcrika
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2 DRAUGAS, antradienis, 1977 m. gegužės mėn. 24 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJfiGLUO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS { SVEIKATĄ, 1601 YVest Garfield Blvd., Chicago, DL 60636 

MA2AI CHOLESTEROLIO 
TURINTIS MAISTAS 

Fleisckmann's. Kietieji margari-
Maistu g>'dyti sklerozę yra j 
tinkamiausias tos nege
rovės tvarkymas. 

Mediciniška tiesa 

Daug pašauktų - maža iš
rinktų. Taip kalba išmintingos 
knygos. Tai tiesa. Ir todėl tiesa, 
kad žinoti ir pajėgti žinias savo 
gyvenime pritaikyti yra du visai 
skirtingi dalykai. Tas pajėgumas 
priklauso nuo žmogaus asmeny
bės susitvarkymo. Visi žmonės iš 
paviršiaus maždaug yra pana
šus — iš tolo atskirsi, kad tai ne 
kitoks gyvūnas, o žmogus. Bet sa
vo vidumi, sava asmenybe mes 
kiekvienas skiriamės kaip dangus 
nuo žemės. Dauguma mūsų dar 
nesame savomis asmenybėmis 
tapę žmonėmis. Todėl ir nepajė
giame žmoniškai elgtis. Nesuge
bame kaip reikiant gyventi, kad 
pa|ėgtume sveikais ilgai išsilai
kyti. Nuo mūsų tokio asmenybė
mis menkumo ir gaunasi visi var
gai ant šios žemės. Mes nesuge
bame sveikai užsilaikyti, norime 
visi sveikais būti. Šitaip negali bū
ti. 

Nėra malonesnio dalyko žmo
gui, kaip stebėti, artumoje būti, 
reikalų turėti su gerai išauklė
tais — auklėjamais vaikais. Tokie 
yra švarūs, tykūs, darbu nau-
cHngu užsiėmimu, žaidžia vienas 
kito neskriausdami, mokosi kaip 
mokytojas pageidauja, vyresniam 
tinkamą pagarbą savo darbais 
rodo, jų patarimo klauso. Taip 
maloniai nuteikia ir pacientai gy
dytoją, kurie klauso dabartinės 
medicinos patarimų. Nieko ne
padės žmogui net geriausios gy
dytojo pastangos, jei žmogus ne
atsisakys savo senų - nesvei
kų Įpročių valgyme. Tokie žmo-
ri^s anksti ims negaluoti sun
kiausia liga — skleroze. Bet jie 
nesutiks su tos ligos sukeltais sun
kumais — jie ieškos pagalbos tik 
tada. kai ji nebus galima. Tai ir 
yra šių dienų žmogaus didžiau
sias vargas. Jis laiku nesitvarko. 
O kai jau šaukštai po pietų — ta
da mėgina sveikai valgyti. Sten
kimės mes visi taip nesielg 

žovių sriubos; trys uncijos jautie
nos; salotai; trys valgomi šaukš
tai itališko padažo; ketchup — 
mustarda; trys pusiukės aprikosų; 
du saldūs cukriniai pyragaičiai, 
su alyva gaminri; ketvirtis kvor
tos nugriebto pieno (8 uncijos). 

Vakarienė: pusė puodelio pami-
dorų sunkos; trys uncifos viščiu
ko, ketvirtis puodelio BBQ padažo, 
gaminto su aliejum; pusė puode
lio trintų bulvių; tiek pat žir
nių su prieskoniais ir dviem ar
batiniais šaukšteliais aliejaus: ko-

nai (stiek margarmes): Promise. ? p u s t o gabalas, paruoštas su alie-
Specialūs margarinai: Diet Mažo-į j a u s padažu: pusė puodelio apel-
la, Imitation Margarine, Diet 
Fleischmann's Soft, Sxueeze Par
kay Liąuid, Whipped Chifflon. 

Negalint gauti minėtų marga
rinų, prisieina naudoti antros 
rūšies sveikatingumo atžvilgiu se~ 

sinų gėralo; riekė duonos; vie
nas arbat inis šaukštelis marga
rino; du arbatiniai šaukšteliai 
cukraus ir puodelis kavos. 

lhvida. Nepasirengęs sava asme
nybe priimti tiesą žmogus atme-

kančlas margarinų rūšis (accep- t a v i s u s n a udinsrus jam teikia 
table). Minkštieji (soft tub mar- mus p a t a r i m u s . Taip pasielgs dar 
garines): Nueoa, Parkay, Blue s a v o a s r n e n y b e nesubrendęs iki 
Bonnet, Chiffon, Imperial Soft p j au t in io žmogaus. Tokiems jo-
—Spread. Kietieji margarinai ( į5e patarimai negalioja. Uz tai 

margarines): Fleisch- vjsi> galintieji save priversti pil-
Bluebrook, Jewe! Ma"U<!yti sveikatos nurodymus, pildy-

(Stick 
manrrs. 
Mazola. Nucoa, Parkay Corn Oil, 
Imperial. 

Iš specialių margarinų iŠ bė
dos galima naudoti sekančias rū
šis: Diet Bluė Bonnet, Diet Im
perial, Diet Chiffon, Whipped 
Imperial, Salt — Free Chiffon. 

Sriubos 

Visos namuose gamintos sriu
bos ir pirktos (commercial soups) 
pagamintos iš leistų valgyti mais
to gaminių. Nenaudojamos sriu
bos, pagamintos iš saldans pieno 
(\vhole milk) ar smetonėlės. Tai
gi, dabar lietuviai valgys šalti-
barščius pagamintus su kiauši
nio baltymu (be trynio) ir be 
smetonėlės, pakaks pasukų (but-
termilk). Jei norit — galėsit pri
dėti dirbtinio kiaušinio - try
nio skonis be trynio — be cho
lesterolio. 

Saldumynai ir trečiasis valgis 

Naudotina sekantieji saldu
mynai: cukrus (geriau rudas), si
rupai, medus, molasses, jelly, 
jam, paprasti iš cukraus gamin
ti salėfainiai, kramtomoji guma 
(tiems, kuri be jos apseiti negali), 
marshma!]ows, iello, sherbert, 
water ide, vanilla wafers, arromot 
cookies, angel food cake. namie 
gaminti Fruit whips, pudding 
custard, cake, pie ir pyragaičiai, 
pagaminti su nugriebtu pienu, 
kiaušinio pakaitalu, kiaušinio 
baltymu bei aliejum. 

Nenaudotini saldumynai: le
dai k- tedeiais pienas^ Komerciš-

Sveika. Marija... — gieda lietuvio sodybos Chicagoje lietuviai geguži
nių pamaldų metu. Iš k.: Alfas Brinką, Anelė Kirvaitytė ir Jcne Bru
žienė Nuotr. M. Nagio 

Pastabos ir nuomones 

LIETUVIAI SUVALKŲ TRIKAMPY 
DISKRIMINUOJAMI 

Jau nuo pernai metų lietuviai tą atstovybę prie Vatikano, ku-
Suvalkų trikampy nebe vieną ri panašiais klausimais ex offi-
ka r t ą skundėsi -Tėviškės Žibu- tio privalo daryti žygių, kad t a 
rnidse"' ir Kitoje mūsų spaudo- jautri opa būtų kuogreičiau i r 
je, kad lenkiškoji bažnytinė vy- švelniau užgydyta. 
rėsriybė (hierarchija) neleidžia 

' j iems lietuviškai melstis Sei
nų bazilikoje, kurią lietuviai 
str kitais tikinčiaisiais savo dar
bu i r aukomis pastatė. Pr ieš 

kuomet 

Ligi šiolei iš to šono, deja, jo
kių žinių neturime, a r b a nežino
me iš viso, k a s atstovybės daro
ma ir padaryta. 

kime sveikatos dėsnius visą savo 
gyvenimą. 

Sulaukti ankstyvos sklerozės 
yra tas pats, kaip ne laiku sirg 
ti, net mirti. Todėl keiskime vi 
sus savo nesveikus fpročius. Keičia 
si žmonių pažiūros i daugeli da
lykų. Keiskimės ir mes į sveikiau j . , : . T . . .. . , . , . d - s 
besiekiančiuosius. Tik tada gale- A n t r ą | pasaulini karą, kuomet Ligi sioi is tos puses, deja, 
Desieigianauosius. i IK iaaa ga e ( fa&evvskiroavo a a. jokių žinių neturime, a rba neži-
s m e ilgiau gėrėtis būdami sveiki. • oeuiuose t eoev \ sūpavo a. *. j * * ^ ^ .-. -•.- -
™ « . , i ,. . . .^, iw<?kunas Antanas Karosas, nome kas šituo jautr iu klausimu 
Mažai cholesterolio turintis. vyskupas Antanas rv«iiobd.a, J „„„„„„,« 
maistas yra geras padėiėjas mums! toks klausimas nebuvo keha- daroma. Man is ies nesmagi 
kovojant su skleroze. Tad prisitai-! mas, nes krvo traktuojami su pnrmnti mūsų atstovybes fak-
kvkime savo skoniui maistą iš i l eh ta iš kaip lygūs su lygiais. tą, St . Girdvaimui tebesmaudo-

- . , . , . J ? .; h a n t •pilnateisio a t s tovo rangu, 
patartinų naudoti valgio garnį-, ^ ^ D a s a u l į n j s k a - į a i Briusely ^vo p a n i o š t a 
nių. Visi pamirškime senoviškas . „\ , . , \ .... . . * r , 
"Lietuviškas Virėjas" ar pana- r a s ^ e s e <^de^ politinių per- t a r p t a u t i n e genocido paroda, 
šias knygas su valgio gaminimu, \ m a m * ^ c ^auuz ių Imtuvai m ū s ų a t s t o v y b e , 0 j e nedalyva-
naudojant trynius, grietinėlę, l a - | i r h e u v i a I H S ' *™ ? e ^ b u t ų : Ve vo. nors medžiagos turėjome ne
šimus.!. Ta i jau praeities dalykas, i ^ t e k o n e t , r e ! i ^ a e s l a i ; v e f n e i , mažiau 

į buv. nepriklausomos Lietuvos 
Nežiūrint, kaip stipriai buvo- į teritorijoje, nei mišriose srityse, 

me įpratę į nesveiką —choles- į j ^ j r n t K ) šimtmečių lietuviai gy-
teroliu gausų maistą, šiandien j v e B O ^ i^ų kilmės žmonėmis, 
kiekvienas pradėkime skaniai ir į K a i p j^ista, kai skaitome jų pa
sveikai maitintis aukščiau pa t a r - j ^ j ^^ j^uy ; terMke, paskelbtame 

i 

• ' 

tišM UTHUANIAA vt\>fcU>-WTDlS D&ML\ 
oc.ctii lass l̂ >i;«gt poJh" at daeiųįo. Blioola ?«6Uisfce<S d*t$y, 
exc«pt įautejU, T.egal hoblays, days aftea Christma.v aad Ea«Cf 

bv b< Lithuanian Catholic Press <y>ciety 

Subscnpdon Rates $30 00 — Chicago, Ooo* County alinei? 
Caaad* Elsewbere i» t&s U.aA- $280š>. ForagE coua-
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5 4^0 — 4:30, Sestartieniai.- s nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių i 
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s • Administracija dirba kas- a to susitarus. Redakcija už skelbi- s 
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tu maistu. Visus tris straipsnius 
išsikirpkite ir visam laikui po 
ranka turėkite. Nereikės tada 
kartoti šiame skyriuje Šiuo reika
lu naudingo maisto receptus. 

Nepamėgdžiokime sveikatos 
dėsnių nesilaikančiųjų — try
nius, taukus, saldumynus... ker
tančiųjų elgesį. Tokiems nesusi-
valdėliams prekybininkai patai
kauja —jie pelnosi žmonių svei
katos sąskaitom Mes visi pradėki
me sveikai, mažai cholesterolio 
naudodami, maitintis. 

ti. Cia paduodamas medicini!- k i kepsniai. Visi saldainiai ir tre
kas žinias stenkimės visu lOOĮČiojo patiekalo gaminiai, paga-

pr i ta i - !m l T ) i l naudojant šokoladą, sal-procentų savo gyvenime 
kyti. Tik tada mes turėsime ge
resnių pasėkų kovoje su visomis 
ligomis, įskaitant ir sklerozę. 

Dar karrtą atsiminkime, kad be 
musii pastangų atsisakyti nesvei
kų valgio įpročių mes nieko 
gero neapturėsime iš čia paduo
damo mažai cholesterolio turin
čio maisto. 

Ričhaiai 

Dviem atvejais jau aptarėme 
mažai cholesterolio turintį mais-

dų pieną, smetonėlę ar kakao rie
šutus. 

Skysčiai — gėrimai 

Naudotini visi gėrimai, išsky
rus tuos, kurių reikia vengti, bū
tent: visi gėralai pagaminti nau
dojant saldų pieną, smetonėTę ir 
Šokoladą. Pajėgus lietuviai, žino
ma, vengs svaigalų. 

įvairus maistas 

'Tėviškės Žiburių" 16-m nume
ry, kad lenkų komunistinė vy
riausybė geriau lietuvius t rak
tuoja, negu šiometinė lenkų baž
nytinė vyresnybė. 

Nesileidžiant į plačias infor
macijas, tenka pastebėti mūsų 
lietuviškos visuomenės didelį su
sirūpinimą dėl tos lietuvių sale
lės Suvalkų tr ikampy išlikimo, 
ka i jai neleidžiama net bažny
čioje lietuviškai melstis, a rba 
jie nustumiami į nebetinkamą 
apeigoms seną, apleistą koply-

Pasiskaityti. Low Cholesterol | čią. Mūsų spaudoje prieš tokią, 
Diet, Cook County 
Dictary Department. 

Tel PB 8-S23S 
Oft. ANNA BAUUH&S 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES EB 

GėRKLfiS LIGOS 
S S 8 We«t 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą. 

"'~1iįTFiūiI5"~~ 
AkoS»-rtj» ir nufwnf Ilgo* 

ClmAolrutiag t^iirar&t* 
6448 9a. Pateški Beed iOrawlord 
HeOcal Baftffiag). i^L LT7 5-6446 
Pi Itnia ygonit* pairai «tLsitarim% 

akamMtti S74-8*»4. 

Leidžiama: jodo turintį druska 
^ , .. . ,. . , (iodized salt), visos žolės ir prie-

Ta. Dabar toliau susipažinsime su Į T >- • ,u u „ • • 
• . . . . v . . t . ĮsKomai (herbs. spices, seasonmgs. 

taip \nsu mėgiamais riebalais — ' . -v . . . 
RORius jų naudinga valgjii ir ko
kti; reikia vengti. TI riebalų galima dienoje suvalgyti aliejų tris 
ar daugiau valgomus šaukštus. 
Leidžiami vartoti Šie aliejai: corn, 
safflowcr. soybean. cottonseed ir 
^unflo\ver. Čia minimi angliški 
pavadinimai, nes tik taip vaum-
dindami krautuvėje jų galėsite 
nusipirkti. 

Sakot) uždaras (padažas —dres 
-ingi ir dirbtina (ne pieno ga-
minvs) smetonėlė pagaminta iš 
minėtų valgyti leistų aliejų. 

Majonezas ir į si gamini pana-
:ūį padažai leistini valgyti ne 
diueiau kaio vienas valgomas 
^aukštas per parą. 

Specialūs margarinai naudoti-
n; — ne visi margarinai valgy-
• :- ; . Labiausiai patariama (pre-
ferred) n a u ^ H Sekančias tris 
rū-ii 

lai 

gravies. sauces). pagaminant juos 
iš leistų maisto gaminių bei jia-
skanintojų dėl kvapo. Leidžiami 
taip pat kukurūzai, paruošti 
naudojant aliejų. Visus riešutus 
galima valgyti, išskyrus tuos, ku
rių reikia vengti (coeonut, ma-
cadamia nutš).Leistinos alyvos. 

Nenaudotini: visi padažai, je? 
jie pagaminti ne »§ leistų naudoti 
aliejų bei nugriebto pieno. Kaip 
fcirnėta. nenaudfctina šokoladai., 
cocan:it. 
riešutai. 

rasbews, makedoni :^!.; 

Paprasto maisto pavyzdys 

Pusryčiai: pusė puodelio apel
sinų sunkos; tiek pat avižinių 
javainių; ketvirtis kvortos (S un
cijos) nugriebto pieno; viena rie
kė duonos (toasf). du arbatiniai 
šaukšteliai specialaus margari
no; vienas valgomas laukltas jėl-

Fiargaiinų: minkštieji j ly; ksfur! arfatlnfąi 'paukšteliai 
įai (soft tub margąri-icukra&ur:*v!ena<"pli5rftli5^|v6št 

SIUVAMOJI 
K I S E N I N * MAŠINCLĖ 

už k i tas dalyvavusias 
parodoje tautas . Vėliau buvo pa
siaiškinta — "laiko neturėjimu" 
į ? ! ) , tik nebuvo pasakyta ko
kius kainus mūsų atstovybė tuo
met nukasė... Vatikane turėjo
me rimtą užnugarį kardinolo 
Pizzardo asmeny, kur i s kar tą 
netaktiškai buvo atstovo įžeis
tas, bet pasilikusio Lietuvos i r 
lietuvių bičiuliu. 

Šiuo metu (kardinolas Piz
zardo jau mirė) , tur ime Lietu
vos draugą kardinolo Samorė 
asmeny, Vatikane tur int į dides
nį svorį už varšuvinj kardinolą 
VySnasKį ifao labiau, kad kard5-
nolas Samorė kaip t ik tvarko 
Bažnytinį skyrių. 

Jeigu mūsų atstovybės Rei
kalų Vedėjas negalėtų daug k o 

Hofpital: šiems laikam* ZtinkwĄ7~d£ P a s i e k t i > ^ ^ 1 negalėtų papra-
krtmSnadja bendras Žygis ne- s ^ paramos h e t t m a m s Smflffl-
pradėtas, nors ji vykdoma tik kų t r i k a m p e kūne ema su savo 
todėl, kad lietuviai laiko s a v e s k ™ u d a ^ » P 8 ^ F ? * 8 

tokiais if n o r i l a d jų vaikai to- i į v y k u s i ą lenk^ską tetemmz-
i ;„;„ T; *., ̂  *_ ^^;ui ,* . , „„„„i cną. Atrodo, kaa Reikalų veaė-kiais įietuvjais pasiliktų, nepai-. . _ ^ iyu __,»«A. -^^ ., -,.,., 
sant iŠ kurio šono toji diskrimi
nacija eitų. 

D I . f U BLAŽYS 
PLAŪtŠŲ IR VIDAUS E3GO£ 

* i l « * n i ^ » t a l l r n l l i i s l r V i n i S M 

ataa sa. ftedaie M « n 
Vai.: vtraaaa.. antra4. U- «efr»lrta-i. 
- ... ft. liti 7:SO rai rakaMt .^ te j 

•ortrad. nuo 1 iki S vai 
Pagal susitarlma-

Ofh» telef. WA V.4870 
BcMKfc Mi Wimtodk ft-«W48 
į t ^ ^ j f c ^ — . w .^ i i a II tm. ą .m *> * • • —* • 

fea Offeo HE 4-»49, rez. S8S-333S 

GYDYTOJAS IR CHItlURGAS 
2434 West 7lst Street 

Vai..- pirm., ketv. i lkl 6 v popiet. 
\ntrad., penktad. 1-5. treč ir Šeštai 
•ik susitarus 

Dr. Ant. Kartoko kabterta pcrSraS 

DR. ESMtniD E. CIARA 
OPTOM33TRISTAS 

37t9 West Slst Street 
Tet — GR 6-2400 

Vai. pagal susHarlmą: plrmad tr 
;etv. 1-4 Ir 7-9; aatrad Ir p©nkt 
10-4; Seštad 10-3 vai. 

Tet. ofiso ir buto: OLympic M13f« 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
I4 ta So. 50th A ve., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-S *a£ vak 
iSskyrios trečiadieaiua. 

Šeštadieniaia 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL RElianee 5-1K11 
DR. WALTER 1. KSRS7UK 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59tb Street 

TaL: plrmad., antrad., ketvirtsd Ir 
peaktad. nuo 12-4 vai., popiet, ir S-8 
vai. vak. Treč. ir šežtad. uždaryta. 

Ola taL 735-1477; Res. 246-2S39 
DR. L DEGKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Specialybe — Serrų ir 

EmocttnSa ligos 
CBAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 SO. Prilauki Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kišeninę siuvamąją mašinėlę 
^ įkons t ravo amerikiečių firmos 
'Spense r gift inkorp. ,? specialis
tai. J i te lpa an t delno kaip žieb
tuvėlis ir susideda i portsigaro 
didumo dėžutę. Sakoma, kad 
mašinėlė labai patogi, kai rėi-

Po visų lietuvių nesėkmingų 
žygių lenkų bažnytinėje vyres
nybėje, dau.ceBui kyla klausi
mas, kodėl Vatikanas, negalėtų 
patvarkyti. .Hgu, kaip žinia ir 
Lenkijos kardinolas Vyšinskis, 
matomai tendencingai infor
muojamas, neš ima šito j au t kia t ruput į pataisyti prairęs 

drabužis, ypač praverčia kelio- j j . a u s " k i a u s i r r o s p ę s t i , 
nėję a r atostogaujant. Kad i 
pradėtų siūti, pakanka paspaus- į Pirmon galvon — mes gi tė
ti specialų mygtuKą. § • ; beturime formaliai neppnaikin-

z&}^ Proaisč,'ParEay CdSiCC,i Pieiū&: lėkštė (6 uncij&JfdM* /fe,taucagoje, gyventojos 

jas ne tik galėtų, rjet if rMv^-
lėtų surasti Vatikano sferose 
paramą. Dr. P . Mačiulis 

IHftlHI!llHlfllf1K*M!IIHHIIiniHnillllltK* 

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
Ra<ttJo Valanda Jao SS m. tarnanj* 
Ve«r Jeraej. K«w York fr Or>naentio«« 

U«toviaiBBt 

Kaa Sefttadior4 nuo 4 iki S vai popia* 
UI WEVD Stotlea Now Torki ( l t t t 
t a , AM ir >7.» m«». T U ) . 

Otrekt — m. Jokfiba* i. 8tska« 
1467 Foroe DHre 

AtoniKAiiistiIe, N. J. #Um 

K»M8,.')i« tAlp pat kl&ij«yt* TJs 
ru^iiku kultOrlnlų vai andq vogių kai 
be tf Seton Hali Universiteto radi.l 
nott«* (New Jersey W9€>U. OT.5 mec 
""M) Plnnad 7:800:80 v a i vakar* 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG8 
KCDIKir IR VAIKU IJ.GOS 

SPFX!IAI.ISTE 
BffmiCAL Bl'IIiI>TXG 

7156 South \Vestern Avenne. 
Valandos*: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet -
Oriso tet. RE 7-U68; rezid. 239-291S 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6^»? 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2434 West 71st Stree* 

<•! OP ir Campbell A»e. kampaa) 
VaJL: pjrmad., antrad.. ketvirtad te 
penktad 3 iki 7 v p. p. Tik snaitarac 

O P T I C A L S T U D I O 
V I O L E T A KAKOsAirfi 

7051 So. Washtenaw. Tel. 778-67V 
Pritaikomi akiniai pagal gydytai 

receptus. 
Didelis akinių rėmų pasirinkimą* 
Vai.: pirm., antr., penkt M-6:3*. 

Ketv. 1-8 v. vak. šest. 10-4 v. p. 9 
Trečiadianiais uždaryte-

Telef. — 283-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. VVABASH ATB. 
4200 5 0 . CEVTRAL AT&. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
W. 71st S t — TeL 737-5141 Rezid. tol — GI 8-6873 i 2618 

DR. W. M. EISIN-EISINAS T i k ™ 'SgJgZSjČF S 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS į Vai Pagal susitarimą Uždaryta traC 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
«1S2 So. KedTie Ave. WA &-2670 

Valandos pagal susitarimą. 
«auunbinU: Sfi 

Jei ne-. 
S-O0OL 

DR. A. B. 6LEYECKAS 
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Seniausia Lietuvių Radio progra

ma Naujoj Anglijoj iŠ Stoties 
vYNSR, 1360 bansa, veikia Bekm?-
dieniais nuo 1:<W iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutėa 
pasaka, šią programą veda Stepo. 
nas ir Valentina Minkai. Bfttnio 
reikalais kreiptis S Baltic Ftorists 
— gėlif bei dovana kraotave, 502 
E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten 
pat gaunamas dienraštis "Dran
gas" ir rasite dideli -pasirlnkiKą 
Eetuvislra knygų. 

Ofs. PO 7-6009, Bes. GA 3-7278 

DR. A. IENKINS 
GYDYTOJAS IR CMRURGAS 

S844 We«t 6Srd Street 
Valanda* pagal •ustt&rnmą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA -

CHIRURGIJA 
8214 No. Westera Avenne 
l f t f Hm. Westera Avenae 
TeL atsakomas 12 valandų 

480-4441 — S61-4605 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGTJA 
2656 W. 6Srd Stieeit 

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

Ofiso teL 776-2880, rez 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A 8 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
oriao telef. RE 5-4410 

RetMendJoe telet. GR S-Stlt 
Vat: pirmad., antrad. ketvirta* 

BUO 1 iki 3 valandos popiet 

Įstaigos tr buto 652-1381 

DR. FERD. V H . KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 S. 49tli Conrt, Cicero 
10-12 ir 4-7 
tiee. tr Beit 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų Hgos 
Oftaas ir rez. a«sa W. Stati 8 t 

Tet PRo^ped S-19SS 
Oftao vaL: pirm., antr., fra*. II 

penkt. nuo 2-4 vai. Ir t-% v. va> 
9e*t 8-4 p. p. h- Įtrtp fclko «uittarts> 

Ofiso tel. HK 4-2123. narna GI 8-61V5 

DR V. TUMASONIS * 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vat: oirax. antrad., setv. te p#aktad, 

2-5 tr i.1 — II ankato aoaltaroa 

TeL ofiso PR 04446 
DR. F. C WIRSK0NAS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3107 Mest 71st Street 

Vaiandoe. i 
Tree tr »«Mad -6 vai. popiet. 

i) HaaNartms 
Ofiso teL 586-3166; namų 6364850 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

6234 S. Jvarragaaseft Are, 
VaL pirm^ antr., hetv. ir peoh|. |>7 

Oesttufieoiais pagal susitarimą 

file:///vhole
file:///ntrad
file:///Vestern


Visuotinis susižinojimas —-

LAIMĖJIMAI, PAVOJAI IR ATSAKINGUMAS 
Šiuolaikiniam žinių perteiki- naudoti šlykščiausiems vaiz-

mui — komunikacijai .prisiminti dams, prievartai, žmonių žudy-
buvo skelbiama gegužės 22-oji mams, revoliucijoms pateisinti. 
diena. T a i dienai paminėti skir- Eilinis žmogus ne visuomet šu
tas šūkis: laimėjimas, pavojus ir geba atskirti melą nuo tiesos, 
atsakingumas. Tai trys skirtingi propagandą nuo tikro gyveni-
dalykai, n u o kurių priklauso ko- mo, prievartos pateisinimą nuo 

MILSTAR'.IAC'JA SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
įkademija, Daba* sovietai turi 13o j vid.<h:m). Jos tikslas — paruošti 

» w i . . . . . £ M * * 4 J . i i v . * > . \ . - . aviac 

Komunizmas ii karas — labai artimos sąvokos 

/. VAIČEUŪNAS Kai kurie kariniai stebėtojai sa 
ko, kad vakariečiai nepastebi So 
vietų Sąjungos sumilitarinimo. I dėję ir vedė keletą didesnių ir raa-
O tas Sovietijos gyventojų sumi-įžesnių karų. Kai kuriuos karus 
litarinimas yra labai išplėstas, j jie ir laimėjo (Vietname). Čia ko-
nors sovietų oficialus metinis ka-imunistai giriasi, kad jų partiza 

muniskacijos vertė žmogaus, tau- apsaugos prieš blogį. Užtat jam j rinis biudžetas nėra didelis —21 nai nugalėjo JAV-bių tris dide 
tos, valstybės gyvenime. tomis pačiomis priemonėmis rei- j bil. rublių, kai JAV — 109 bil. do-

Susižinojimo priemonės šian- kia pagelbėti visuotiniame susi- į lerių. JAV karinė vadovybė ka-
dien yra jau n e tik spauda, bet žinojime dalyvauti su atsaxomy • riuomenei ginklus ir aprūpini-
ir radijo siuntos, televizija, žinių bės už save i r kitus pajautimu, 
agentūros, specialūs reporteriai ir Komunikacijos pri >monėm:c 

korespondentai, žurnalistai ir ypač pasinaudoja komunistinis 
komentatoriai. Šiomis priemonė- pasaulis žmonėms svetur klai-
mis pasiekiama daugelis kraštų, dinti. Yri būtina prieš jį pas'a-
žinios per trumpą laiką — mi- tyti stipresnes priemones, kad jos 
nutes a r valandas apskrieja visą atsvertų daromą žmonijai žalą ir 
pasaulį. Ta i tar tum susiaurėjusi parodytų tikrąją tiesą tų kaistų 
erdvė ir sutrumpėjęs laikas. Ein- žmonėms kurie paty? tieses ne-
steino žodžiais tariant, reliatyvu- gali su^-noti. Teisinga informa-
mo teorija veikia ne tik gamtoje, eija laisvesiems reik'a pa^rvlbėti 
bet ir žmogaus susižinojime. Tad žinių teisingumą atskirc'r na-" 
ir naudinga, kai jau keleri metai tendencingos propagandos. ų 
popiežius, katalikų vyskupai ir pavojų yra net ir laisvėje, nes ko-
kitų religijų atstovai primena ge- mentatoriai iškreipia perduoda-
rąsias ir blogąsias to visuotinio mų žinių prasmę. 
susižinojimo puses, nes už viską 
atsako žmogus, dalyvaująs ži 
nių perteikimo sistemoj* 

les ir gerai ginkluotas armijas. 
Sovietų Sąjungos militariza

vimą pradėjo jų garsus karo va-
| m ą brangiai perka iš atitinkamų; das Frunze, kuris 192o nuo Rau-
korporaciįų, o sovietai viską pa- Į donosios armijos vyriausio posto 
sigamina patys ir labai pigiai, j nusodino L. Trockį. Frunze jau ta-
Jei JAV darbininkas per dieną už- i da pasakė, kad karo negali laimė-
dirba 30 — 40 dolerių, tai sovie-jti vien kariuomenė. Jai turi padė
tų darbininkas 3 — 4 rublius. i dėti civiliai daliniai: partizanai 

Sovietai savo krašto žmones;ar panašaus pavadinimo kovoto-
sumilitarina per mokyklas, kom-|jai. Kai 1941 m. sovietinės armi-
jaunimo ir Osoviachino karinę or- Į jos nepajėgė sulaikyti vokiečių 
ganizaciją. Dabar pastarosios var- kariuomenės puolimo. Stalinas 
das pakeistas į Dosaaf. Skaito- j griebėsi ir partizaninio karo. Tie-
ma, kad dabar Sovietų Sąjungo- j sa, be Vakarų karinės ir ekonomi-
je 25 proc. gyventojų jau yra ka- į nes paramos Sovietai prieš vokie-
riškai paruošti (P . C. 1976. X. jčius nebūtų laimėję, betgi jiems 

Atsakomybė komunikacijos 

ruošti puolamajam karui. Pats 
Brežnevas jau pasiskelbė sovietų 
imperijos maršalu. 

Sovietinė militarizacija reiškia
si keliais atvejais: karininkams 
duodamas didesnis išsilaisvinimas, 
karinis paruošimas vidurinėse ir 
aukštose mokyklose ir savaran
kiška civilių pagalba armijai, ka
ro aviacijai ir karo laivynui. 

Karininkų lavinimas 

Po civilinio karo sovietai mažai 
turėjo gerų karininkų, todėl sku
biai steigė aukštąsias karo mokyk-

23 karo akademijas. Sovietų karo karo laivynui specialistus, kurių 
mokykloje vidutiniškai priskai-' neturi galimybės paruošti mo-
čiuoiama daugiau kaip 1000 ka- j kyklos ar pati kariuomenė. O tų 
riūnų. Sakoma, kad dabar sovie-1 specialybių susidaro per 2.000. 
tai karo mokyklų skaičių dar pa-i Tai, kaip sovietai sako, yra sava-
didino (40). Cia visai nemini- j norių organizacija, kuri pati ruo-
mos KGB mokyklos, kurių taipjšiasi karinėms specialybėms, 
pat labai daug, nes vienu metu Šios organizacijos žinioje yra au-
Sovietų Sąjungoje buvo 4 mil. 
karių ir 7 mil. kgbistų. 

Sakoma, kad dabar Sovietų S-
-gos kariuomenėje 45 proc. kari
ninkų yra inžinieriai 'arba tech-

:o klubai, šaudymo galerijos, ra
dijo operaciniai būreliai, parašiu 
tizmas, lakūnų lavinimas ir t.t. 
Ji išsilaiko iš loterijų, aukų, na
rių mokesčio ir šiek tiek iš vals-

nikai,o raketų daliniuose net 751 tybės. 1972 m. nariai mokesčio 
proc. Civiliai studentai taip pati sumokėjo 25 mil. rublių. Vienas 
turi išeiti nustatytą karinį kursą. Į 
kad kartu su diplomu gautų ir 
atsargos karininko laipsnį. Sovie 
tai aukšto išsilavinimo vy 

priemonių panaudojime yra to~ i Uį ^ UįJ ^ %Ąsį ę 
• Susižinojimo nauda ir laimė- k;_a būtina, kaip gydytojui yra į m o k ė t u ^ ^ ^ 

jimas yra žmonių bendravimo b*m*s ^ ^ M Q . P « y a ^ l § a B t a v a . p S t D l e i ^ c a n a ^ 
sustiprinimas. Žmogus žmogui vz savo protesmi pasiruošimą ei-j 
turi būti brolis, kuris gailėtųsi nant prie ligonio. Spauda —tai Į JAV teisininkas Q. Wright sako: j 
savo ar t imo jo nelaimėje, gydytojas, saki ChamberU'nas,j "Valstybės karo metu turi tenden-

34 p ) , nors ne visi jie yra unifor- Į padėjo ir jų partizanai. Todėl ir 
muoti ir ne visi jie yra vienodo į dabar Sovietai ruošia savo gy- i ma buvo kilę iš kolchozininkų. 
karinio paruošimo. Sovietai yra! ventojus karui: visi privalo mokė- j Jie nebuvo vertingi, bet masė da-
numatę krašto gyventojus kariš- ti vartoti ginklą, atlikti sprogdini- j rė savo, o iš masės iškilo ir ver

ias, o taip pat tinkamesnius kan- j rus lengvai koptuoja į kariuome-
didatus siuntė į laisvojo pašau- nę, jei tai yra reikalinga, todėl 
lio karo akademijas. Bet, kaip jau pas juos daug civilių inžinierių ir 
buvo minėta, 1936 —38 m. Sta-1 mokslininkų dėvi karines unifor-
linas sunaikino daug karininkų • m a s -
(75.000?). Prasidėjus Vokietijos j Sovietai savo karininkų apmo-
— Sovietų S-gos karui, sonetams k y m e ^ buvusius Rusijos ca 
labai trūko karininkų. Jie per 6 
mėnesius paruošė apie 200.000 
jaunų karininkų, kurių daugu

mus, pajėgti pergyventi sunkias '• tingesnių karininkų. 
gyvenimo sąlygas, pasitenkinti 
menku maisto daviniu. 

Dar anksčiau bolševikai sa
kė, kad krašto kariškiai ir civiliai 

džiaugtųsi kitų laimėjimais, kai žymusis Amerikos žurnalistikos j cijos tapti socialistinėmis, o ko-
jie ką gero padaro žmonijai ar profesorius. Gydytojas nedaro be į munistinės valstybės turi ten-
jos daliai. Spauda, radijas, televi- ?trakingumo to, ko norėtų nesą-į dencijos vesti karus. Socializmas! tarimus, bet jis padarė ir stambių 
zija šiandien padaro artimais moningas ligonis. Jis daro tik į yra karas prieš kapitalizmą, kaip I klaidų: sunaikino daug vertingų 
net tokius žmones, apie kuriuos tai, ką jis mediciniškai žino, jog į feodalizmas prieš agrarianizmą. I sovietų karininkų, kolchozų stei-
anksčiau nieko nebuvo žinoma, reikalinga daryti. Ir spaudos Moderni socialistinė valstybė yra i gimu labai nuteikė krašto gyven-

Po Antrojo pasaulinio karo Sta
linas pasižymėjusi maršalą Žuko
vą pasiuntė į Odesą, nes pabijo
jo jo perdidelės įtakos. Vėliau Žu-

turi būti suausti į vieną audeklą, j kovas buvo atšauktas į Maskvą. 
Nors Stalinas vykdė Frunzės pa- nes teko susirūpinti karininkų la-

' " ~ • vinimu. Bet praktiškai tas lavini-,' Karinis apmokymas mokyklose 

panaši į feodalizmą savo dvasia 
ir organizacija". 

Nors sovietai puola laisvąjį pa-

Spauda žodžiais ir vaizdais duo- žmogus, šiuo atveju — radijo ir 
da žinių iš pasaulyje vykstančių ts'evizijos pranešėjas, turi per-
gamtos nelaimių ar didesnių kitų duoti tokias reikiamas žinias, ku-
kitų nedalios apraiškų, kad ge- >i°s nepakenktų k'tam, nesuža- šaulį kaip karo rengėjus, bet so-
riau gyveną galėtų kitiems pade- ,J°tu j au t imo sielų, nepažemintųj cializmas ir karas yra labai arti-
ti. Spauda ir žinių agentūros vieno žmogaus kito išaukštini-j m o s sąvokos. Socialistai (kemu-
duoda žinių apie skriaudžiamus mui. Atsakingumas žinių p?rtei-
ir kank inamus žmones tų politi- kime yra toks didelis, paVtžia 
nių sistemų, kurių neturėtų bū- tas Dats Chamberlainas, kad 
ti. Prieš komunizmą ir ki- spauda ir spaudoje dirbanti?.: 
tas diktatūras laisvas žmogus ga- oirmiausia turi žinoti, kam kai
li kovoti ir prisidėti prie žmogaus ba, apie ką kalba, kokia jo kai 
teisių, laisvės ir žmogiško gyve- bos išvada dabar ir kokia bus už 
n imo stiprinimo. Šią komunika- metų ar net kelerių. Spaudos ats-
cijos naudą žmonėms reikia ver- tovas — tai tėvas, kuris, ve ; į t 
rinti ir komunikacijos priemones masis "s'k}l per lieptą, nepilei-

nistail karus veda savo krašte ir 
užsienyje (1917 —20 m.) . Jie po 
Antrojo pasaulinio karo buvo pra

lojus prieš komunizmą. Dėlto Sta
linui nepavyko "suausti karius ir 
civilius į vieną audeklą"'. 

Dabar tą pačią doktriną vykdo 
L. Brežnevas. Jis pralenkia Stali
ną, nes ir taikos metu ne tik su
geba užmigdyti vakariečius, bet 
dar iš jų gauti ir ekonominės pa
ramos krašto militarizavimui ir 

rus Caras Petras I įsteigė karinę I ^ . ^ . ^ {j g e n e r o l u s 

rnokyKlą turtuolių vaikams, o 18 m i n : s t e r i j o f e c i v i l i u k a r i n i 
šimtmetyje Rusijoje jau buvo 4 
kadetų korpai. 1S30 m. Rusijoje 
20 proc. mokyklinio amžiaus vai
kų jau buvo karinėse mokyklose, 
o 1850 m. jų jau buvo 30 proc. 
Plečiant carų laikų karinį moks
lą, 1800 m. buvo įsteigta karo 
ehirurgi'-.ė akademija, o 1832 m. 
— Generalinio štabo akademija, 
Artilerijos akademija, Karo teisi
nė akademija ir kitos. 

fabrikas tai organizacijai pado
vanojo 12.000 rublių. 

Dosaaf organizaciją daugumo
je užpildo komjaunuoliai, kurių 
dabar priskaičiuojama iki 28 mil. 
Yra ir kitokių narių, nes joje pri-
skaitoma per 65 mil. narių arba 
25 proc. krašto gyventojų. Tos 
organizacijos ofieialius pareigū
nus — instruktorius apmoka 
valstybė. Jos vadovybę daugu-

| moję sudaro atsargos karmin
us. Karo 

am la-
\ immui vadovauja gen. ltn. A. 
Odintsov, o civilinei apsaugai 
— gen. pik. A. Altunin. 

Sovietai militarina savo gy
ventojus, bet kartu ir bijo, kad 
sumilitarinti gyventojai karo me
tu neatsuktų ginklų į pačius rau
donuosius militaristus ir kapita-
talistus. Jeigu žydai bėga iŠ Sovie
tų Sąjungos, tai rodo, kad tenai 
žmonių gyvenimo sąlygos labai 
blogos ne tik fizine, ekonomine, 

mas prasidėjo tik 1960 m. t. y po , «. . « . . . : Sovietai vidurinėse mo<yx>Jse! oet ir dvasine prasme. Vargu tokĮ septynių metų nuo Stalino m:r- . , . , . . . , " «. , V . y .,. . . i.'.iff.g., ; v , ' i įvedė Karini parengimą, kuri des- kraštą gins sumilitarinti gyven-
to atsargos kanmnxai. Kai moki-ties. Karininkų 

įkurta keletą karininkų akademi
jų: Lenino karinė — politinė aka
demija. Artilerijos technikos aka
demija. Karinė artilerijos vadova
vimo akademija ir eilė kitų. 

Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
sovietai turėjo 109 karo mokyk
las ir 14 karo akademijų, kurių 
garsiausia buvo Frunzės vardo a-

tojai. 

BŪDINGAS MUZIEJUS 

Krokuvoje (Lenkijoj) įsteig
t a s farmacijos muziejus. De
šimtyje salių y r a 1500 ekspo
natų, pavyzdžiui. XLX a. vidu-

gerbti, nes jos yra ne tik mūsų d.v:ia jo lankos, norą abu moka 
tautos laisvės viltis, bet ir visų plaukt;. 
pavergtųjų paguoda. 

Min in t komunikacijos dieną, 
prisimenami ir pavojai, kurie iš
kyla, greitai perteikiant žinias, 

Žmogiškas atsakingumas lydi 
kiekvieną visur ir visada.Jam rei
ki.: atsakyti už savo vaikų ttidfe-
j.mą bent tiek, kad jis nesijaustų 
k't nors dar auklėjime stokojęs, 

kaip )c'1 suaugęs vaikas eina k la id ' i -

niai praeina karinę programą. 
jie, reikalui esant, tuojau gali bū
ti pasiųsti tiesiog į kovos dalinius. 
Tš Maskvos per parą jie gali būti 
pasiųsti j R. Vokietiją, Čekoslova
kiją, o per 3 paras — prie Kinijos 
sienos. 

Karinis aomokvmas mokyklo
se sukelia ir nesklandumų nes rio vaistinės įrengimas, vaisti-
mokvklos direktorius turi savo n n 4 i n d a i * Porceliano, krištolo, 

; tikshB, o karinis instruktorius — | specialaus stiklo. Vaistinės rū-
i savo. Kai kur (Gudijoj) mokyk- syje eksponuojami didžiuliai 
i los jau statomos taip, kad jose ™dai, kuriuose būdavo laikomi 
būtų ginklų sandėlys, šaudykla ir : įvairūs tepalai, antpilai , eliksy-
kiti įrengimai. Žinoma, visi jau-!™1- Gydomasis vynas laikytas 
nuoliai privalo lankyti tik dieni- specialiose s tat inai tėse. Apva

liose stat inaitėse su Zodiako 
ženklais būdavo saugomi ven
grų vynai, ovalo formos stat i 
naitėse — Viduržemio jūros 
tautų vynai. Miestiečiai vidur-

kariniu 

Sovietai demonstruoja savo karine galybę. Karinis paradas Pskove 

bet komentuojant jas taip, 
nori at i t inkami žinių perdavėjai ga's keliai-. Valstybė reikalauja 
a r jų vvresnybės . Šiuo atveju ko atsakingumo už laisvę ir laisves 
munikacijos priemonės yra ne panaudojimą kito atžvilgiu. Prf. 
žmonijos gerovei ir visuotiniam H- usymas tai ar kitai tautai rei-
susižinoįimui. bet propagandai, l i a u j a atsakingumą jausti sa y -
)ornis skelbiamos 'diktatūriniu F i r " ž tautos ateitį, nes tautos 
vvriausvbiu pageidaujamos ži- n e r * Šalia žmonių — tauta susi-
nios žmonėms klaidinti. Tomis deda iš žmonių, jai pnklausan-
priemonėmis skleidžiamos šven- & * « jos savo charakterio atsme-
čiausios tiesos, doriausios mintys, ™sių '" !a* skolingų. 
gražiausios idėjos, bet taip pat Taip pat kiekvienas turi jaust i 
jomis galima skelbti žmones, y- aiickingumą prieš Dievą ir arti-
pač jaunimą, žalojančias idė- mą. kai liečiami ne tik santykio 
jas vaizdus, klaidas ir netiesą, su Dievu, bet if su artimu reika-
Prieš tą pavojų ir turi būti pa- lai. Niekas neturi teisės kito pa
statytos užtvaros, nes tikrasis ko- smerkti ar suniekinti, nes už nu-
munikacijos tikslas — atskleisti sikaltimus baudžia teismai. Nie-
tiesą. atstatyti pagarbą i* meilę kas taip pat negali klaidų, nusi-
žmogui. kaitimų, daromų tautai ar visuo-

N e komunikacijos priemonės menei skriaudų pateisinti nes fai į 
spauda, radijas, televizija, agen- įstatymų galioje. Kitaip yra prisi- -įg 
tf,ros — vra blogos, bet tų prie- dėjimas prie kito kriminalinių Į 
monių panaudojimas. Komuni- nusikaltimų. Spauda, tai panau-i — Lenkai jau prie pat Vilniaus. Visi, kas tik gali, 
kacijos diena kaip tik duoda pro- dodama, daro didesnį nusika'ti-1 skuba evakuotis iš miesto. Nedelskit ir jūs 

nę mokyklą. 

Sunkiau su kariniu apmoky
mu fabrikuose ar kolchozuose, 
kur tas apmokymas dažniau at
liekamas po darbo valandų. Čia 
toks karinis , ! dieni užeidavo j vaist inę išgerti aDmokvmas duodat , . , . ' . .-^ į vvno taures , pasmaližiauti me-mazai naudos, nes jis suristas su! * ,. " . . , , . . . 
darbininku išnaudojimu: fabri- į duolių. Marcipanai, saldainiai 
kuose ir kolchozuose darbininkai! iT meduoliai anuomet būdavo 
gauna menkus atlyginimus, o už Pardavinėjami vaist inėse. Ma-
kariniame paruošime sugaištas į t v t . n u o t a d a ^ * i r Paprotys 
valandas jiems neapmoka. Atlv-1 amerikiečių vaistinėse pardavi-
ginimus gauna tik kariniai inst-

.lr ruKtoriai. 
Dosaaf 

nėti valgius ir gėr imus . 
Be to. farmacijos muziejuje 

saugoma daug ver t ingos archy
vinės medžiagos. Muziejaus bi-

Sovietų Sąjungoje yra karinė bliotekoje — 6500 tomų specia-
organizacija'Dosaaf, Lbuv. Oso-!lios l i teratūros. j m 

Karo lakūnas 
Lietuvos karo aviacijos veterano - lakūno 
pulk. ltn. Leonardo Pesecko pasakojimai 

gą tas priemones labiau įver- mą, negu paprastas žmogus, nes 
t int i , jas panaudoti gėriui, gro- ji palieka istorijai nusikalti nus 
žiui ir tiesai, bet ir pasipriešinti, išteisinamus ir už tiesą ir žmo-
kad jos nebūtų naudojamos blo- gų kovojančius pasmerktus. Tos 
giui skleisti, kriminalams išgarsin- atsakomybės neturi komunizmo 
ti . diktatūroms įtvirtinti, ken- propagandininkai. Bet tą atsa-
čiančiųjų kančioms užslėpti ir komybę turi turėti laisvas spa-i-
valdančiujų darbams padidinti, dos žmogus, gerbiąs laisvę > 
Propagandininkams žmones žmogų. Ir tai yra teisingas komu 
klaidinti nėra sunku, kai tas pa- m'kacijos priemonių panaudoii-

gali tobulai mas. " « * 

— Nėra , broliuk. Jau visus išdalinau. i barstom atsišaukimus. Tarpais a t s i suku a tga l — bet 
Ateina Jablonskis, krapštydamas smakrą. į Gustaičio vis nematau. Jo taip ir nesulaukiau. Vėliau 
— Negavau žemėlapio. Juos grobstyte išgrobstė. paaiškėjo, kad jis, vos pakilęs — nukr i to aerodrome. 
— Nieko, — raminu jį. —Aš pažįstu Daugus. J Įgula tada prisikrovė per daug bombų. Mašina, a t -

etas priemones Jie 

GENITJ KERŠTAS 

K a r t a i s aplinkos pusiausvy
r o s sua rdymas gali tu rė t i pačių 
nelaukiančių pasekmių. O kad 
t a ip pasi taiko. įsitikino Japoni
j o s k u r o r t o Atamio gyventojai. 
Mat , kuror to apylinkėje buvo 
visiškai iškirsti medžiai. Dau
g y b ė ten gyvenusių genių pa

siliko be maisto, š ie uolūs 
paukščiai geniai "atkerši jo" tuo, 
k a d pradėjo kapoti savo snapais 
kuror to vilų durų ir langų rė
mus, jm 

— Žydai rašo iš dešinės j 
kairę. 2ydui dienos pradžia — 
saulėleidis, šeštadienis praside
da pttnktarlynio vakarą. 

Kylame iš Kirtimų su "Albatrosu". Paskutinį 
kartą žvelgiame j senąjį, didįjį mūsų miestų miestą, 
Kada sugrįšime atgal? Akiratyje dar kurį laiką ?'ypi 
atsisveikindamas Gedimino kalnas. Jis bus keliarodis 
būsimam mūsų keliui atgal, šnabždu aš. 

Už valandos lenkai jau priartėjo prie pat Vil
niaus. Pirmiausiai jie užėmė aerodromą, bet ten rado 
tik tuščią pievą, prie angarų alyvos nujuodintą žole. 
Grįždamas a tga l Albatrosas atrodė ypač nepatenidn-
tas — jo motoras kukavo labai piktai ir gąsdinančiai. 

Bombarduoju Varėną 

1920 m. spalio mėn. 4 d. mūsų lakūnai puolė iš 
oro Varėną, šis puolimas — vienas didžiausių, kokį 
įvykdė nepriklausomybės kare mūsų karo aviacija. 
Turėjau garbės tame antlėkyje dalyvauti ir aš. Skri
dome su ltn. Jablonskiu. Mūsų aparatas — lėtas, pla-
čiasparnis "Albatrosas". Prieš skrisdami jį apžiūrė
jome. Senas ir susidėvėjęs lėktuvas, bet pilniausiai 
juo tikime. Turėtų viskas kuo puikiausiai eiti ir vie-
nan ir kitan galan. Prieštaringos mintys mudviejų ne
vargina. Bėgu kulkosvaidžių. Ginklininkas akėstclėja 
rankom; 

Tame miestelyje buvau ne sykį. Kaip nors susigaudy-
sime. -*»<**• 

Turime skristi Varėnon penkiomis mašinomis, bet 
mūsų "Albatrosas" lėtesnis, tad su kitu žygyj dalyvau
jančiu Albatrosu judėsime kartu, o greitieji LVG pa
sivys. Netoli taikinio susitikę visas penketas bendrai 
pulsim stotį. Imu bombų kabinom kiek t ik lenda: 12 
juodų, sparnuotomis uodegomis torpedų, dar dvi dė
žes mažų granatėlių. 

plyšusi nuo žolės, nustojo greičio, griuvo per sparną 
ir sutiško. Didi laimė, kad bombos t ada netvykstelėjo 
— nė vieno sveiko plauko ten nebūtų likę. Gustait is ir 
jo žvalgas net rimčiau neprisitrenkė. P a t y s be kitų pa
galbos išlindo iš sukniužusio "Albatroso" . 

Prie Daugų ežero pamačiau mus besivejančią LVG 
trejetuke. Tuoj Jablonskis surietė puslankį ir prisijun
gė. Traukėme pirmyn. Įdomu prisiminti anų dienų ko
vos taktiką. Sukamės apie Varėnos geležinkelio stotį 

Prieš skridimą būrininkas atvelka ir didelį pundą i faip, kaip kas išmano. Vienas ekipažas iš vienos pu-
spausdintų lapelių su antrašte 

"Į Lietuvos gyventojus". 
Man perduoda štabo paliepimą: —Kol priskrisi 

ligi Varėnos — barstyk ant kiekvieno didesnio mies
telio. 

sės gyvenvietės, antrasis iš kitos, vienas žemiau, ki tas 
aukščiau. Mūsų aukštis 400-500 metrų. Kar ta is dar 
žemiau. Svaidau sprogmenis su t ikru azar tu . RanKos 
lengvai kilnoja plieninius cigarus ir mažas g rana tas . 
Ir vis stebiu, kas darom po manimi, ten žemai... 

Tuo metu nelengva buvo Lietuvai. I^enkai dide- j Stotį, geležinkelio kelius bei iešmus, g re ta esantį 
lėmis jėgomis įnirtusiai brovėsi. StiprŪ3 dvasia turėjo ' mišką pradėjo dengti sprogimų dūmai. Neatsimenu, 
būti ne tik kareiviai, bet taip pat a tsparūs panikai ir , kelintą ratą mudu darome. Vėl pr iar tė jame prie mū-
kiekvienas civils gyventojas užfrontėje. Atsišaukimai \ rinio stoties pastato. Kaip tik t u o me tu gret imai na-
kaip tik turėjo žadintis provincijos žmonių dvasią, mo stovėjo garvežys. J i s alsavo ka r š tu garu, nes kami-
paneigti visokiausius gandus. į nas virė dūmais. Tačiau mašinistai, maty t i , palindo po 

Aerodrome visa įgula jau sukinėjasi aplink apačia arba pabėgo šonan, nes garvežys nejudėjo. Me-
sprogstamos medžiagos prikrautus lėktuvu?. Sušildo-1 tu bombą, turėdamas vienintelį tikslą — pataikyti į 
me savąjį, apsikeičiam linksmais žvilgsniais su greti- garvežį. Akis ištempiu, kur blykstelės. Laukti ilgai 
mu Albatrosu, kurį vairuoja Gustaitis, ir mechanikai i neteko. Plykstelėjo sprogimo dūmai.. . Net šoktelėjau 
jau traukia medines pakyštes iš po ratų. Propeleriai i sėdynėje, š imts pypkių! Kaip t ik prie garvežio. Bom-
staugia. i bos dūmai vilkte apvilko visą garvežį. To negana — 

Mudu su Jablonskiu pakylam pirmieji. Ore dai- baisiai ėmė švirkšti balti garai . Aišku, kad p rak i r t au 
rausi antrojo lėktuvo. Tačiau jo vis nėra. Padebe- į garvežio kaulą! Greit nebevažiuosit... 
•yae nastabtel.pai ir oep&lauksL. Varome savo kurmi, j (Bui daugiav) 
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DRAUGAS, antradienis, 1977 m. gegužės mėn. 24 d. IŠRINKTI Į LJS TARYBĄ 
JAV Lietuvių Jaunimo są» 

jungos valdyba nuoširdžiai svei
kina naujai išr inktus tarybos 
narius. J t a rybą išr inkti : 

Connecticut — Sigita Bane
vičiūtė, Ramunė Bernotaitė ir 
Ramutė Kemežaitė, 

i Michigan — Violeta Abariūtė , 
Rusnė Baltrušaitytė, Audronė 
Kasputytė ir Rober tas Seienis, 

savo gilios prasmės šiuolaiki
n iame sumateriaiėjusiame pa
saulyje. 

J e r sey ir VVashingtonui bus pa
sk i r t i nariai, nes iš tų skyrių 
nebuvo jokio atsiliepimo rinki
mų reikalu. 

Taip pa t norėtumėm pareikš
ti didelį ačiū kiekvieno skyriaus 

oooooooooooooooooooooo-oooc 
tO<ft — SO% — 30% pig iu mokgsrt 
u i apdraudę nuo ugnies Ir automo
biliu pas 

FRA N K Z A P O L I S 
3208% \V.sj »5tn Street 

Cnicagu, Ulinois 
Tel. — GA 4-8S54 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

New York — Raimundas Bal- r inkimo pirmininkui už tvar-
sys, Antanas Dambriūnas, Dai- kingą rinkimų pravedimą. Ti-

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A T E 

'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^ 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

v l s ę rftšln 

St . Petersburgo Lietuvių klubo žymiai praplės tos ir sumodernintos sa lės 
p a s t a t a s Nuotr. A. Pupelio 

Lietuviai Floridoje 

na Jurkutė, Birutė Radzivanie 
nė,Liucius Strazdas 
Vainius, 

Ohio — Nijolė Lenkauskaitė, 
Rasa Petra i tytė i r Ugnelė Sta-
saite, 

kimės, kad nauji t a rybos na-
ir Jonas r iai at l iks savo pareigas sąži

ningai, nenuilstančiai i r su en
tuziazmu. Pranešam, kad jų 
p i rmas žingsnis įstojant JAV 
L J S ta rybos pareigas bus ats-

savo apygardas pirmam | ""'""^ *' Philadelphia — Juozas Kra- t ovau t 
kauskas, Algis Maciūnas ir Ka- ' naujos ta rybos suvažiavime, ku 

Daytona Beach, Fla. 
MOTINOS DIENA 

Daytona Beach, Ormond 
Beach, Deltonos ir ap. lietuviai 
1-ma kart organizuotai prisiminė 
lietuvę Motiną. Minėjimas įvyko 
gegužės 7 d. švedų restorane. 
Bendrų vaisių metu organiza
cinės komisijos vardu Adolfas An
drulis pasveikino susirinkusius į 
šį gražų Motinos dienos minėji-
ną ir pagrindinį žodį tarti pa
kvietė Jurgį Janulaitį. Kalbėto
jas trumpoje kalboje išryškino 
lietuvės motinos didijį vaidmenį 
šeimos ir lietuvių tautos gyveni
me. Lietuvė motina amžių bėgy
je nenuilstamai budėjo ne tik šei
mos bet ir savo tautos sargyboje. 
Lietuvė motina išaugino tauriuo
sius sūnus ir dukras, kurie Lietu
va, visų lietuvių motiną, prikė
lė laisvam, nepriklausomam gy
venimui ir vėliau ją gynė nuo 
nuožmiųjų raudonųjų ir rudų
jų priešų. Lietuvė motina kan
čioje ir džiaugsme dalinosi visais 
rūpesčiais ne tik šeimoje bet ir tė
vynės likimmiame gyvenime. 
Tik lietuvės motinos meile šei-

musių, augusių ir senosios kar
tos lietuvių. Vyriausias amžiumi 
turįs per 90 metų amžiaus, bu
vo Kas — Kasmauskas, senosios 
kartos veiklus lietuvis ir dabar dar 
aktyviai dalyvauja parengimuo
se, vairuoja automobilį ir domi
si lietuvių gyvenimu. Ona Me-
kartienė, 83 metų, Amerikoje iš
gyvenusi 65 metus, labai guvi, pil
na sąmojaus, kalbėjo, kad šių 
laikų jaunos lietuvės motinos tu
rėtų savo vaikus išmokyti lietu
viškai kalbėti, ką ir ji yra pada
riusi. 

Kuduiis reiškė viltį, kad šioje 
lietuvių kolonijoje ateityje lietu
vių susibūrimai dažnės ir bend
romis jėgomis atlikti galės ir nau
dingų darbų. 

Minėjimas praėjo nuotaikingai 
ir šventiškoje nuotaikoje. 

J. Rimtautas 

St. Petersburg, Fla. 
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS 

r is įvyks birželio 11—12 d., 
Philadelphijoje. 

Birutė Zdanytė, 
J A V L J S Valdybos pirm. 

zys Razgaitis, 
Rochester — Danutė Kroky-

tė, Juozas Laukaitis , P e t r a s Ma-
t iukas ir Kęstut is Saladžius, 

Vakarų — Dona Bužėnaitė, 
Asta Grakauskai tė ir Rimas Po-
likaitis, 

Vidurio Vakarų — Gintautas j Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

4. 8C B.VYS - TeL RE 7-5168 
o o o o o o o o o o o « o o o o o o o o o o o ^ 

|vairiQ prekft) parttrtakima* ar 
*an<rl»»t 13 mosi) sandelio. 
OOSMOS PABCELS EXPRES8 
SIUNTINIAI f LIETUVĄ 

Halated Su, Čtucago, UL « o W 
1801 W. 69 St., Chieago, 01. SO«2f 

Telef. 925-273? — 254-3820 
V. VaJanttnaa 

Marąuette Pke. parduodamas 0 bu
tų po 4 kamb. puikiam stovy namas. 
3 mas. garažas. Brutto pajamos 
$750.00 per mėn. Prašoma kaina 
$54,500. Apyl. 68 ir Campbell Ave. 
Del informacijos rašykite adresu: 
RAJtL, PO. Bos 5130, Pompano 
Beach, Florida 33064 

Motinos dienos minėjimas St. 
Petersburge Įvyko gegužės 8 d. 
Floridos Lietuvių klubo salėje, 

mai ir Lietuvai, lietuvių tauta I Minėjimą atidarė klubo vice-
amžiais išliks gyva, o jos didvy-jpirm. K. Jurgėla, pakviesda-
riškų pasiaukojimų niekada ne-j mas prel. J. Balkūną sukalbėti 
užmirš jų vaikai. Amžių kovos, | maldą. Visi dalyviai sugiedojo; nuotaikoj 
Sibiro tremtis, partizanų didvyris-! posmą "Sveika Marija. Motina žmonių. 
kūmas liudija, kad lietuvė moti-, Dievo". 
na mūsų tautos istorijoje vaidi-! Klubo pirm. A. Karnius iškė-
no ir tebevaidina didelį vaidme-,lė Motinos dienos reikšmę ir pro 
H Prieš ją lenkiame su didele pa- gramai pravesti pakvietė A. 
garba ir meile galvas, o amži- Kamiene. Minėjimo programą 
nybėn išėjusias pagerbiame susi-.atliko jaunimas, St. Petersbur-
kaupimo minute. Kalbėtojas jgo lietuviškų studijų anglų kai 
nuoširdžiai pasveikino minėjime ba mokiniai. Ši studijų 

Burokas, Pe t r a s Kisielius, Milda 
Kupcikevičiūtė, Virga Markevi
čiūtė, Vincas Olšauskas, P ranas 
Pranckevičius, Indrė Ramanaus
kaitė, Vytenis Rasut is , Edis Ta
ras ir Pet ras Vilkelis. 

Bostonas pavėlavo ir todėl 
neturime jų rezultatų. New 

oratorijos "El i j as" (muz. Men-
delsson'o) i r "Oi k a s " (muz. 
Šimkaus. Solistui akompanavo 
Claudia Kyle. Užbaigai visi pro
gramos atlikėjai padainavo 
"Močiute, motinėle" 

Klubo pirm. A. Karn ius pa
dėkojo programos vedėjai i r vi
siems prisidėjusiems prie pro
gramos atlikimo. 

Po programos lietuviškų stu
dijų mokiniai įteikė po gėlytę 
savo močiutėms ir mamytėms. 

Pagerbdami motinas, pietų 
metu stalus ap ta rnavo vyra i . 

Pažymėtina, kad l ietuviškas 
studijas lanko i r dalyvavo pro
gramos at l ikime Grabnickų ir 
Linartų vaikai, kur ie gyvena 
Orlando, Fla., apie 90 mylių nuo 
St. Petersburgo. 

Minėjimas praėjo pakilioj 
Dalyvavo apie 300 

A. Kliorienė. 

nes JIS plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

REMKTTE "DRAUGĄ". 

M. A. Š I M K U S 
JfOTARY PCBLIC 

DTOOME TAI SERVICE 
4359 S o . Mapiewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI tr 
kitokį blankai 

Parduodamas tuščias 
S K L Y P A S 
rezidencijai statyt. 

7715 S. VVHIPPLE ST. 

Imperial ReaJ Es t a t e 
TeL — 774-7600 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ą pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Notar ia tas — Vert imai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So . Kedrie Ave. — 778-22SS 

W A N T K D — MOTKBT8 

WANTED FULL TIME HOUSE-
KEEPER. Go. To care for iafant and 
do general cleaning. North Sbore 
suburb. Near train stauoc. Referen-
ces required. Some F.ngtish 
sary. TeL — 433-2537. 

I N D U S T R l A L SEvTTNG 
MACHENE O P E R A T O B S 

Esper i ence N e c e s s a r y 
Apply In Person 

American Goard-It Company, Ine. 
1240 N o . H o m a n , Chieago, I1L 

C 0 U N T E R W 0 M E N 
needed t o serve sandwiches 

t o pubfic 
Full or par t tame. 

400 SEMINARIJOS 
AUKLĖTINIŲ 

Popiežius Paul ius VI audien
cijoje priėmė daugiau negu ke-

grupė; turis šimtus Lazdo regiono (ne
dalyvavusias motinas, palinkėda- veikia jau visus 1976-77 moks-,toli Romos), seminari jos auklė-
mas ilgo amžiaus ir pareikšda- -o metus. Mokyklą globojo LB j tinįų._ Juos.. Šventasis. Tėvas 
mas dėkingumą už didelį rūpesti St. Petersburgo apylinkės vai-į nuoširdžiai pasveikino, paragin-
šeimai ir lietuvių tautai. : dyba, pirmininkaujant P. Sta- j damas gerai pasiruošt i kuni-

. . . . ueliui. o mokyklos vedėja y r a ' gys t ė s pasaukimui, atsižvelgiant 
Bronius Jus.<ys prisiminė s a v a - L ^ ų i a j ^ Karnienė, kuri, h dabartinių laikų reikalavimus, 

ją vaikystę, savo mamytes m a - Į ^ , Kalvaitytei-Velbasienei ir 
lę ir jos didžiuosius įsipareigoji
mus. Kreipė dėmesį į šių laikų 
motinai ir jų uždavinius. 

Po trumpą sveikinimo žodį ta
rė Antanas Kašubą. Vacys Dzen-
kauskas. Antanas Sprlndys, visi pa 
sidžiaugdami šiuo kultūringu 
motinos dienos minėjimu, reikš
dami viltį, kad šios apylinkės lie-iįytei žemei 

muz. P. Armonui talkinant, pa
ruošė minėjimo programą ir jai 
vadovavo. 

Programa buvo Įvairi ir Įdo
mi. Violeta Grabnickaitė 

Visada ištvermingai vykdykite 
pavestą misiją, pažymėjo Popie
žius seminaristams, i r pasitikė-
kit Kristumi, kur is nugalėjo 
pasaulį. Atskiroje audiencijoje 

f ! Šventas Tėvas taip pa t šiandien 
metų) paskaitė "Geriausia ma- p r i ė m ė 1 2 u Trapis tų vienuolijos 
ma", o Angelytė Linartaitė (12 ^ f a į v r i g į vienuolių kontempia-
m.) padeklamavo eilėraštį "Ma t y v i n i a gyvenimas sk i r tas mai-

tuviai vis dažniau ir dažniau bur-
sis į vieną, gražią lietuvišką šei
ma. 

Po oficialios dalies buvo pa
sidalinta Šios lietuvių kolonijos 
gyvenimo nuotaikomis. Jurgis Ja-

padėlčojo Organlzaei-
— Aldonai San-

nušaitis 

Po to, muz. Armonui grojant, 
mokiniai pašoko kalvelį, šokė
j a i : Silvija Kalpokaitė ir J im 
Albee. Angelytė Linartaitė ir 
Violeta Grabnickaitė. Kristina 
Grabnickaitė ir Gintaras Grab-
nickas. Anita Gurinskaitė ir 

dai ir darbui, nėra p ra radęs 

P L U M B I N G 

laite ir Tony Jakušoyas, Rita nei komisijai 
dargienei, Artgelei ir Antanui Ka-. , 
ifatZ - , j , r - « J i - • - • Razsyte ir Mike Jakusovas. Bar 
subam ir Adolfui Andruliui " " 5 J 

Vonnj, virtuvės smxą \T vandene 
tfldytuvu. specialistas. VirtuvSŠ ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir In 

F r a n k C z e r w i e c , L i n d a J u r g ė - { rfytdes. Glass blocks. Sinkos vamz 

uz bara Albec ir Juozukas Linar-rupestingą sio minėjimo suorga- j "a^a -c"*'vv 

Jis Derdavė nuoširdžią [* ,*_, _., 
Eilerastj 

nizavimą. 
Amerikos Lietuvių tarybos JAV 
Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos ir Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto padėką už 
Vasario 16 d. minėjime surinktas 
Lietuvos laisvinimo reikalam 
aukas. Supažindino ir su nau-

Mamytė" padėklą 
mavo Anita Gurinskaitė (14 
m.) ir Onos Lukauskaitės Sibi
re parašytą eilėraštį padeklama 
vo Linda Jurgėlaitė. 

Kris t ina Grabnickaitė (18 
m.) paskambino Clementi ' Ta-

jai įsikūrusiais šioje apylinkėje ;rantelą", dalį Rachmaninovo 
lietuviais — Jathyga ir Juozu piano koncerto Nr. 2 ir bisui — 
Bartkais, Vladu Skirgaila ir Del-Į "Nemunėlį' 
tonoje "besikuriančiais Vlade ir 
Gediminu Lapėnais. Pristatė ir 
svečius H Kanados Pilipavičių 
šeimą. Minėjime dalyvavo gra
žus būrys lietuvių, jų tarpe ne! < m u z - Caccini), ariją — rečita-

džiai išvalomi elektra. Kreiptis aut 
7 Iki 8 vai. ryto arba po 5 vaL vai 

SERAPINAS — 773-0288 

tiiiiitiitiniiiiiiiJiiiiii i i i i i i i i i i i i i iuiiiiiii ij 

Michiana Shores (l vaL nuo Chi-
. Į cagos miesto centro) savininkas par-

I duoda gražioje vietoje su medžiais 
R e m k i t t u o s b izn ier ius , kur i e i ~~ ^J^ miegamų bungakm. Oro vė

sinimas, daug priedų, su baldais ar 
be baldų, plius dar 2 sklypai su me
džiais. Prieinama kaina. Skambinti 

219 —844-5400 

C H A R C O A L P I T 
4644 W. 63rd Street 

HELP W ANTED — VYRAI 

skelbiasi "Drauge' 

no. 

A. f A. PATRIOA KILKUS 
PAGAL TĖVTJS GUTOWSKI 

Gyveno Chieago, Illinois, Marąuette Parko apyL 
Mirė" geg. 22 d., 1977, 9:30 vai. vak., sulaukus 73 m. amžiaus. 
GirriS "Lietuvoje, Krožėje. Amerikoje išgyveno 53 ml : ~ * "" 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Lucille Shukis, žentas Bru-
4 anūkai Paul, Steven, Mary Lynn ir Carol Ann Shukis, sesuo 

Hattie Peterson, ir kiti giminės, draugai ir pažstami. 
Velione buvo našlė a. a. Charles Kilkus. 
Priklausė sv. Kazimiero Seserų rėmėjų draugijai — amžina narė. 
Kūnas bus pašarvotas antrad., 4 vai. popiet Petkaus Marąuette 

koplyčioje, 2533 W. 71 S t 
Laidotuves įvyks trec., geg. 25 d. iš koplyčios 10 vai. ryto bus 

atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bos nu
lydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Gėhų prašome nesiųsti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose 'aidotuvėse : 

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-2345 

Jaunystėje į Dievo prieglobstį išėjus brangiam 

A. t A. JULIUI BOBELIUI, 
užjaučiame liūdesy prislėgtus tėvus DALIJį ir ALTos 
pirm. DR. KAZĮ BOBELIUS, seseris ir brolius, L ir 
DR. M. DESENIŲ šeimą ii visus artimuosius. 

V. ir K, Kleivai 

• . 

st. 

Kun, J, Gasiūnas 
L Ir J, Grigaliūnai 
A. ir A. Karniai 

PetrsbTirg, F la . 

Dr. J. ir 0, Petrikai 

Budraitis Realty Co. 
DRAUDIMAI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ 

5 akrai žemės, 2 namai, puikus so
das. Prie 123-čios ir Archer. $97,000. 
Lemonte — 2 mūro namai po 4 butas. 
10 metų senumo. Kaina $130,000. 
12 batų mūras. Labai gerai prižiū
rėtas. Prie 63-čios ir Komensky. — 
$185,000. 

8348 So. Archer Avenue, Willow 
Springs, ŪL, 6 kamb. (3 mieg.) mūro 
bungalow. įrengtas rūsys, 2 maš. ga
ražas. Platus totas. $46,500. 

8 miegamų mflr. rezidencija su pil
nu valgomuoju. 2 mai. mūro gara
žas. Prie 66-os ir Mozart. 

8 modernūs butai. Labai gerai išlai
kytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Apyl. 55-os ir Kedae. 

60 akrų farma į pietvakarius ano 
Lemont UI. Galima išdalyti sklypais 
naujai statybai. Kaina $5500 už akrą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Parinksime nuomininkai 

4243 W. 63rd S i teL 767-0600 

6 batų paikus mūrmfe. Arti Bv. 
Knržtaas lfeoniii5s. $17,600 pajamų. 

Erdvus mūro bongalow. S mlftg., 
valgomasis. Artt mūsą ra3tln«a 

2 butai tr btenis. Labai ffara trana-
portadja. Arti bažnyčioa. 

Taverna ir • kamb. tarta* 
Reikia greit parduot Duokit 
ma. 

2-jq butq naedmia. 112.090. 

S I M A I T I S R E A L T Y 

2951 W. 63rd Street — 436-7978 

Maintenance Mechanks 
We need experienced people in me-
chanical maintenance of all types of 
piant machinery, especially bigh 
speeed produetion maenines. 

AB company-paid benefits 

Cail Personnel — 
8 4 7 - 2 2 4 4 

THE U0H MATCH CORP. 
0F AMERICA 

3421 W. 48Hi Plaee 
An Eąual opportunity empioymt 

nNTTOMOJAMA — P O B B E N T 

Bnuom. buvusio saviairiv 2-jų 
miegamų apSild. butas. Oro vėsini
mai, "buOt-in" orkaite. Plius Biege. 
]ow klnmai visam bute. Puikiai deko
ruotas. 2 blokai nuo Sv. Kryžiaus aV 
gordoftk Susitarimui apžiūrėti skam
binkit nuo pirmad. 9d penktad. tarp 8 

v. r. ir 5 v. • . teL 827-8682 

Išrraom. m i e g a m a s kambarys Mar
ą u e t t e Pke . Gal imybė naudotis vir
tuve ir v i sa i s patogumais . Skam
bint po 6 v . v . 7 ^ - 5 6 ^ 

H n u o m . ZIĄ k a m b . šviestis butas 
moteriai . A r t i krautuvių ir š v . An
tano bažn. Cicero. Skambint tarp 2 
ir 5 v . popiet tel . 652-5746 

P U I K I D O V A N A Š V E N Č I Ų I B KITOSHS PKAGOMIS 

ŠV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO i 
ę* A N T R A L A I D A 

— I š l e i d o — 
U E T U V I Ų K U N I G Ų VIENYBfc 

M e c e n a t a s — PreL Juozas Karalius 

Na/u.ias;s Testainentaa yra praktiško formato įrištas kietais virše
liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato d§ka laida 
oarduodama prieinama kaina. 

O a c n a m a " B B A U O O " knygyne 
Kaina — $5.00 

Illinoia gyventojai prašomi pridėti 50 centtj mokesčtams h- p«r-
siunttmut. (Kitur gyvenantieji prtdSkite 25 centai). 

Gera proga v i s i ems į s igyt i Naująj į Testamentą . Siųskit ažsakymns 

D R A U G A S 
4545 Wesi 63rd Street 

Chieago, Illinois 60629 

I E Š K O N U O M O T I 

Dviem saaugusiem reikalingas 4 
ar 5 kamb. botas Marąuette Parke 
arba toliau \ vakarus. Skambint 

438-0709 

SKELBIMAS 
Ištaisytas 4 botų mūras. Atskiri 

nauji gazu Šildymai 2 auto mūro ga
ražas. Platus sklypas. Marąuette Pke. 
$43,900. 

Tvarkingas S-jų botų mūzas. Nau
jas gazu Šildymas. 3 auto mūro ga
ražas. Didelis sklypas. Gage Pke. 
$38.600. 

Gražiai apkaltas, su nauju stogu 
2-jų aukštų didžiulis namas. Naujas 
gazu Šildymas, nauja elektra. Dvigu
bai platus sklypas. Vakarų Marąuette 
Pke. Pelningas. $25,900. 

2 butų gi alus mflras Marąuette 
Pke. 2 atskiri gažo Šildymai Įrengtas 
betsmentas. Garažas. $32,000.00 

8 kamb. rezidencija, tvirto mūro. 
PrieS parką. Labai dideli kambariai. 
l į £ vonios. $26.000. 

VALDIS REAL ESTATE 
S t a West T U * Stieet 

TuL 787-720S arba 7S7-MUM 

MISCELLANEOUS 

oooooooooooooooooooooooooi 

snnvmnAi i LIETUVE 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 406S Archer Ave. 
OsVmgo, m . M 6 ą teiet. 927-fifto 
>oooooooooooooooooooooooo» 
>oooooooooooooooooooooooooi 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau s s — tr mdedi 

»m £ į * įsvalaa *į>pį i 
Ir pssflrtHi s H <injj|. Josou 
Hldrtavaa. Kretptla 

A. BANYS — teL 447-8801 
cooooooooooooooooooooooooe. 

a 
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MOV ING 
HSUBNAS perkransto baldos h* ki
tus daiktus. Ir tt toli miesto IsVoV 
mai h* pilna apdraudė. 

D C M E 8 I O 1 

Muzikos mokslų studentas Riį 
mas Karnavičius-Kamius (21Į 
m.) giliu įsiisutririu eoio padai
navo: ^Amarilli. ana bella" 

W!HDERS MEDIGAL ARTS, 
3213 W. 63rd Street 

Tel. WA 5 - 4787 j 
PRISTATYMAS N EMO R A M A I 

«!«• aataiefonnoatm jfimų g y d y t o į u l 

Supažindinkime Amerikiečius su mūsų tautos 
kančiomis ir tikinčiųių persekiojimu — 

TIE VIGUTIOHS OF HUMAN RISHTS IN SOVIET 
OCCUPiEO UTHUAHIA, a report for 1976. 

K _-,. dokumentuota ir akademiškai paraošta. 160 
pusi. Išieido J A V L 2 Kraš to Vaidyba. Kaina $4.25 gu 
persiuntimu. Gaunama: DRAUGAS, 4545 VS, Sird S t , 
Chicaeo n 6 0 ^ 9 

tik aauiųjų ateivig, bet čia gi- t y v ą ' L o r d God of Abraham" iš ^ĮUĮuitHUĮMMtuuj^.iuuuiuuiĮĮmiua, 

HAJSUA NOREIRIENe 
VYTAUTAS ŽtrRAUSKAJ 

SIUNTINIAI Į LIETUVį 
L*bal p*ts**tl*nj*mam grrrm rltim 

prekS^ MalfltM S Koropo* 
W. ta t* s t , Ckteaco, I 

TEUU — WA S-S7S7 

iHiiiitHimiimmmumiiiniifniiMiiHm 
į T E L E V I Z I J O S 

M I G L I N AS T V 
[ Spalvotos h- Paprastos. Radijai 

Stsrao tr Ore Vemiatuval 
y i e i v A s i y 
Parda^iiaaj b Taisymas 

S4« W. «W* ŠL, tel. T?«.1«N 
H||lHIHUHUIlHl^nwnnmiŲftqm^^ii» 

OOftOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO«( 

N A M Ų R E M O N T A S 
PRIEINAMA KATNA 

Tateau ir naujai įrengiu vosJss, 
rirtuvna ir naujas tabas. {rviffto 
kambarius rūsy. Dažau. 
Osmaa, teL 776-0882 po 6 v. vsk. 
K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

f** 

m m m m m m m m m a m 
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|< DRAUGAS, antradienis, 1977 m. gegužės mėn. 24 d. 

Abiturientams pagerbti vakarienėje geg. 14 d. Chicagoje. Iš kairės: kun. J. Prunsks. gen. kons: J : Dauž-
vardiene, EI. Juciūte, E. Diminskienė, D. Kurauskienė, L. Moterų federacijos Chieagos klubo pirm. M. Mar
cinkienė Nuotr. A. Plaušinaičio 

CHiCAGOS ŽINIOS 
UŽDARĖ 34 LANDYNES 

Mero Bilandic patvarkymu 
policija Chicagoje dėl nesilaiky-,. 
mo statybų ir kitų nuostatų už-; 
darė 34 "suaugusių" parduotu-, 
ves, kur rodomi nešvarūs filmai 
ir platinami tokie pa t spausdi 
niai. 

REKORDINE ŠILIMA 

Chicagoje penktadienį buvo I 
95 laipsniai šilimos — gegužės' 
20-tai dienai rekordinė šilima. 

NAUJI 89 SERŽANTAI 

Chicagoje 89 policininkai geg. 
20 d. buvo paaukgcinti į seržan
tus. 

KATALIKU 
LTNtVERŠITETAI 

Chieagos arkivyskupijoje vei-1 

kia 6 katalikų universitetai ir. 
kolegijos su 31,161 studentu.-
Arkivyskupija turi 25 aukšt.] 
mokyklas su 10,213 studentų, ir 
dar Chicagoje yra 49 katalikų 
privačios aukšt. mokyklos su 
50,423 auklėtiniais. Veikia 388 
parapinės mokyklos su 150,117 
auklėtiniais ir d a r 9 privačios 
kat . pradžios mokyklos su 1,292 i 
mtflcimais. 

NAUJA BAŽNYČIA 

Ukrainiečiai Chicagoje, 5000 j 
N. Camberland. pasistatė naują 
Šv. Juozapo bažnyčią su 13 
bokštelių. Ją geg. 15 d. pašven
tino vysk. Gabro. 

SUMAŽĖS CHICAGA 

Gyventojų tyrimo centro, esan
čio prie Chieagos universiteto, į j 
direktorius Phillip M. Hauserj 
s k e ^ a , kad Chicagoje žmonių! 
skaičius nuolat mažėja ir 2001 
metais gali belikti tik apie 2 mi
lijonai gyventoją. 

KOMUNIKACIJOS DIENA ! 

Laikraštininkus, radijo ir te-:j 
Ievizijos darbuotojus kard. Co- \ 
dy gegužės 25 d. susikviečia 

vadinamai komunikacijos die
dai. Šv. Vardo katedroje 5 vai. 
15 min. v. a t n a š a u s šv. Mišias, 
bus jteikti arkivyskupijos moks-
lapiirgiai pasižymėjusių studi
joms, po to — vaišės katedros 
salėje. 

DUJOS I Š ANGLIŲ 

Bus p a s t a t y t a s fabrikas Illi
nois valstijoj netoli Pekino 
miesto, k u r i š akmens anglių 
bus gaminamos kūrenamos du
jos. Fabr ikas pradėsiąs veikti 
1980 m. 

NAMAS UŽ 1 DOL. 

Butų ir miestų pažangos de
par tamentas lengviausiomis są
lygomis padeda nupirkti apleis
tus namus. Pvz . ka i kurie gy
ventojai Roselande, pietinėj Cbi-
cagoj, y ra pirkę namus už 1 dol., 
paskiau gavę paskolą jiems rei
kiamai a t remontuot i . Tūkstan
čiai žmonių 23-se JAV miestuo
se yra t a i p p i rkę namus už 1 
dol" 

DVI MIRTYS 

Plėšikas R. L . Schultz, 38 m., 
užpuolė S. Cohen, 63 m., jo na
muose, 2124 Cummings, Chica
goje. Užpultasis , matyt , tren
kė taip st iprų smūgį, kad plė
šikas parkr i to be sąmonės, bet 
ir pats Cohen gavo širdies smū

gį, po kurk) nebeatsigavo. Par
grįžęs sūnus rado abudu parkri-
tusius. Pašaukė policiją. Tuo į 
metu plėšikas atsigavo. J i s ' 
grūmėsi su policija, kuri jį nu
galėjo ir nuvedė i automobilį, j 
Vežamas jis, nors surakintas, j 
įstengė išimti iš kišenės bute-1 
liuką su labai stipriais nuodais,! 
atkimšo surakintomis ranko- i 
mis, išpylė ant automobilio sė
dynės ir, sulaižęs cianido nuo
dus, vežamas mirė. 

65 REVOLVERIAI 

Pereitą savaitgalį čikagiečiai 
buvo kviesti sunešti ginklus j 
prie bažnyčių ir sinagogų. No-1 
rimą surinkti, kad būtų mažiau 
užpuolimų. Buvo atnešti 65 
revolveriai ir kiti šaunami gin-1 
klai, kurie bus sutirpinti ir iš 
jų nulietas paminklas, pager
biant atminimą žuvusių užpuo
limuose. 

PARALYŽUOTA STUDENTĖ 

Dėl poli jo ligos prieš 17 m. ' 
paralyžuota Ginger Esi ar, ne
valdanti kojų ir rankų, dabar 
turinti 32 m., gyvenanti Naper-
ville priemiesty, baigė North 
Central kolegiją geriausiais pa
žymiais. J i niekad nebuvo toje 
kolegijoje, o mokėsi namie, kitų 
padedama. Ji t ik truputį gali 
pajudinti rankas. Per 5 m. ji 
parašė 65 laiškus Illinois reha-
bilitacijos departamentui, kol 
gavo leidimą studijuoti. 

ĮHŪSĮI kolonijose! 
Brockton, Mass. 
i* -

RETOS IŠKTLM2S 
| V . KAZIMIERO BAŽNYČIOJ 

Birželio 12 d. 3 vai. p. p . at
vykęs iš Vakarų Europos vysk. 
j įa tanas Deksnys suteiks diako-
po šventimus parapiėčiui Jo-
gsui Prūsaičiui, kelerius metus 
Sėkmingai tęsiančiam teologijos 
Studijas Romoje, šv. Kazimie-
to kolegijoje. 'Didelė Dievo do
mina mūsų parapijai turėti šias j 
akilmes ir po kelių mėnesių —I 
jauno lietuvio kunigo primici-, 

A. A. 

JONAS VIRBYLA 
Gyveno Chicago, IHinois, Brighton Parko apyl 
Staigiai mirė gsg. 21 d.. 1977 apie 4:30 vai. popiet, sulau

kęs 74 m. amžiaus. ' . . _ _ . 
Gimė Lietuvoje. Vilkaviškio apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agota (Bagdonaitė) 

3 dukterys: Dana Reinienė, žentas Stasys, Teresė Ančiulien-' 
žentas Stasys ir Irena Kubiliene, žentas Algis, sūnus Vytis, 9 
anūkai, 5 proanūkai, Lietuvoje 2 seserys ir brolis bei kitf gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas EudeiMs-Gaidas-Daimid koplvčioie 
4330 S. Califofute Ave. ***• * *" 

Laidotuvės įvyks treč., geg. 25 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuilūdę: Žmona, dukterys, sumas, žentai, anūkai ir proa
nūkai. 

Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. tel. 523-0440 

Šv. Kazimiero parapijos kle-
bpnas kun. Petras Šakalys kvie-
l ia iškilmėse dalyvauti parapie į 
| i us ir apylinkių lietuvius, pra- į 
l an t Dievo malonių būsimajam 
lietuviui kunigui Jonui Prūsai
čiui. # . Ribdkvenč 

Gėles visoms progoms 
KEVERLY HTLLS GELTNYCIA 

2443 1 U I 63rtl STREET 
TrtPfonai: P3 *-0<W ir P R -̂0x34 

Taip pat naujoj Barbaro* ir 
Gene Drishių krautuve. 

"HIE D MS'" STORE 
MIS Sotnhvp<i Hwy. Oak Lawn 

A. t A. CHARLES KUKETSKIS 
Gyveno 2243 W. 23rd Street, Chicago. m. 
Mirė g*g. 22 d.. 1977, 9 vaL ryto, sulaukei 86 m amž. 
Gimė Chicago, m. 
PaSffike a'deliame nuliūdime žmona Hfelen TRupšytė). se

suo Mary GavriJ ir ios vaikai Hefen Streit. .Toseph G&vril ir Ro-
nald Gavril. švogerka Mary Rohacik su vyra Jasep'n, švogeris 
Charles Rupsis su žmona Bernice, pusseserė Frances Cooke ir 
Stella Lenzzi. pusbroliai Victor Cooke? su žmona Bernice ir An-
ton Katkus su žmona Rose, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2314 W'est 
23 Plaee. 

I^aįdotnvp-* jvyks treč.. ge* 23 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydyėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyč'ą, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į gv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sesuo ir kiti giminės. 
Laid. direkt. Steponas C Lack, tel. VI 7-6672. 

PA DĖKA 
Po dviejų metų sunkios, skausmingos ir nepagydomos vėžio li

gos, š. m. balandžio men. 17 d. mirė mūsų mylimas, vos gyventi 
pradėjęs, 19 metų sūnus ir brolis 

A. f A. 
EUGENIJUS KRIAUCELIŪNAS 
Palaidotas š. m. balandžio mėn. 20 d. šv. Kazimiero lietuvių 

kapinėse. 
Šia proga norime visiems nuoširdžiai padėkoti taip gausiai at

silankiusiems f koplyčią ir į laidotuves ir tuo pasidalinant mūsų 
skausmu šioje liūdesio valandoje. Ačiū visiems už maldas, užuojau
tas žodžiu ir raštu, gėles ir už aukas vėžio ligos tyrimams, kad pa
greitintų surasti priemones šiai skausmingai ligai nugalėti. 

Ačiū gerb. kanauninkui V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, 
bažnyčioje ir kapuose ir už prasmingus, paguodžiančius pamokslo 
žodžius. Ačiū Ekscelencijai vysk. V. Blizgiui ir visiems gerb. kuni
gams, kurie atsilankė j koplyčią ir j laidotuves ir už maldas už a. a. 
Geniuką. 

GiH padėka ir mūsų mieliems solistams, p-tei Danai Stankaity-
tei, p. Jonai Vaznehui ir akomponiatorhri muzikui Alvydui Vasaiėiui. 

Ypatingą padėką norime išreikšti dr. K. Bobeliui už nuoširdžius 
ir tėviškus patarimus, už kartu važiavimą su Geniuku į M. D. An-
derson ligoninę, Houstan, Texas, už jo lankymą ligoninėje ir nuola
tinį konsultavimą su dr. M. Samuels. 

Gili padėka dr. J. Starkui už rūpestingą priežiūrą Palos Community 
Hospital. Ačiū dr. P. Zliobai už pagalbą Geniukui skausmo valan
dose. 

Nuoširdžiai dėkojame ir laidotuvių direktoriams Whitey ir 
Stanley Evans už rūpestingą patarnavimą Geniuko paskutinėje že
miškoje kelionėje. 

Dar kartą visiems nuoširdus Kriaučeliūnų šeimos ačiū. 
Nuliūdę. Irena, Vida, Jolita ir Leonas Kriaučeliūnai. 

B O N I F A C A S SANOVVSKIS 
Gyveno Chicago, rilincis. 
Mirė geg. 23 d., 1977, sulaukęs 88 m. amž'aus. 
Gimė Lietuvoje, Gankių kaime. Amerikoje išgyveno 87 m. 
Pasiliko dSdaliame nuliūdime žmona Elizabeth (Augustai-

tė) . 2 dukterys Beity J . Sann ir Lilian Toth, žentas Andrew, 
sūnus Albert Sanowskis, marti Maryann. 3 anūkai Randy A. 
Toth. Jan M. Toth ir Albert J. Sanowskis. kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antrad. 2 vai. popiet Mažeikos-Evans 
koplyčioje, 6845 S. VVestem Ave. 

Laidotuvės Įvyks treč. geg. 25 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnus, žentas, marti ir anūkai. 
Dėl informacijos skambint tel. 927-1911. 

mylimam vynu 

A. t A. JONUI PODERiUI mirus, 
didelio skausmo valandoje žmoną ADELĘ P0DERIE-
NĘ ir jų gimines bei artimuosius nuoširdžiai uzjau-
cia 

L J. Andriušiai, P. V. Dubauskai 
V. Butkis, G. J. Mathikas 

DR. KAZIUI BOBELIUI Amerikos Lietuviu 
Tarybos pirmininkui ir jo šeimai, netekus 
sūnaus, gili? užuoįrtą reikia 

St. Petersburgo Alfo skyrius 

Buvusiam mokiniui 
A + A 

JULIŲ! VYTAUTUI BOBELIUI mirus, 
jo sesutėm?: ALDONAI ALENUTEI. RŪTELEI; bro
liams: ALGIUI. JONUI; TĖVELIAMS ir artimiesiems 
giliausia užuojautą reiškia 

Dariaus Girėno lituanistine mokykla 

V I E N O S A I S T R O S I S T O R I J A 
% Šis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Unamuno 
' Pradėjus romaną skaityti — nenorisi sustoti. Tikra 

intriguojantis. Išvertė iš ispanu kalb"s Povilas Gau-
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama 

, Draugas 4545 W. 63rd St., Chicago. III 80629. Ka 
* na su persiuntimu — $4.25 

- • a 

Mylimam sūnui 

A. t A. JULIUI VYTAUTUI mirus, 
tėvus DR. KAZĮ IR DALJ4 B0RELIUS. velionio sesu
tes ir brol.us, kitus gimines bei artimuosius nuošir
džiai užjauč'ame. 

Amerikos Lietuviu Tarybos 
Racine, Wis., Skyrius 

Mylimam Simui, 

A. t A. JULIUI BOBELĮ mirus, 
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą Drau
gijos narei DALIAI B0BELIENEI ir jos šeimai. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

i 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VTDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. OAIMIl 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

1330 34 South California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 9852 

4605 07 South HermHage Avenue 
Telefonas YArds 7 1741-2 i 

P E T K U S 
1AROUETTF F U N F R A ! H O M f 

2533 ffest 71 St. Tel. GRovehifl 6-2345-6 
(410 So, 50th Ave.* Cicero T0wnha(l 3-2108-9 

4IR3Tfi ACTOMOBUJAMS STATYTI 

. 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Mariai. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LTUJANICA AVE. Trt. YArds 1-MMl 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SuNOS 
2314 W. 2Srrt PLACE Tel. Virsima 7-6672 
2424 W. 6Sth STREET Tel. REpttbMe 7-1213 
11029 šonthwf«.t HiehwaT, Pal<« Hills 1IL Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CALIFORMA AVE. Tel. LAfajrette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
33S4 SO, HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. LTTU.AMCA AVE. TeU YArds 7-1138-39 

J -

VASAITIS-BUTKUS 

1446 SO. 50th AVE., CICERO, ILL TeL OLympk: 2-lftM 

* 
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X Dr. Adolfas Darnusis, ži
nomas visuomenės veikėjas, ak
tyvus priešnaciškos ir prieš-
bolševikiškos rezistencijos da
lyvis, ruošiasi atvykti į Chicagą. 
Jis dalyvaus Liet. Fronto bičiu
lių ruošiamame Juozo Lukšos -
Daumanto ir birželio aukų mi
nėjime, kuris įvyks birželio 12 
d. Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Tuo pačiu metu apatinėje 
salėje ruošiama Lietuvos re
zistencijos dokumentinė pa
roda 

X Marijonų Bendradarbių sei
mas, įvykęs pereitą sekmadie
nį vienuolyno patalpose prie 
"Draugo", buvo darbingas. De
legatus atsiuntė 5 skyriai. Su
silaukta daug sveikinimų. Pla
čiau rytoj. 

X Komas Urbonas vėl atida
rė Cicero Delicatessen krautu
vę naujoje vietoje, 5000 W. 
16-th St., Cicero, 111. Jo krau
tuvėje gaunamas "Draugas", 
geros prekės ir visi maloniai ap
tarnaujami. 

X A. a. Joana (Deckvtė) Gu
delienė, 48 m., sekmadienį žuvo 
auto nelaimėje netoli Parvey, 
111. Velionė Vokietijoje gyveno 
Kannau stovykloj. Velionė bu
vo ištekėjusi už čia gimusio lie
tuvio, kuris prieš keletą metų 

mm 
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5VČ. M. M. GIMIMO PARAPIJOS 
j AUKSINIO JUBILIEJAUS IŠKILMĖS 

Chicagos Mar^uette Parke' labai gražiai, taip pat giedojo 
susirinko tūkstančiai dabartinių' solistai M. Momkienė. V. Mom-
ir buvusių parapiečių švęsti kus ir G. Mažeikienė. Kardino-
auksinę parapijos sukaktį, ku-;las Cody buvo nustebintas gie-
rioje dalyvavo ir savo žodį tarė i dojimo gražumu. 
Chicagos arkivyskupas kard. į Pamaldas tvarkė kun. Pr. 
Cody. Šv. Mišias koncelebravo i Kelpšas, skaitymus Juozas Po-
toj parapijoj įšventinti kunigai, j Ukaitis ir Talesford Witchell. 
vysk. Vincentas Brizgys ir para j Pamokslus abiem kalbom sakė 
pijos kunigai su klebonu kun. į kun. A. Zakarauskas, priminda 
Antanu Zakarausku. j mas parapijos istoriją ir nucšir 

Pamaldos pradėtos iškilmin- j dų buvusių klebonų darbą. Ypa-
ga procesija iš klebonijos į baž- į tingai buvo iškelti nuopelnai 
nyčią. Eisenoj dalyvavo drau-1 kun. A. Baltučio, kuris davė pa 
gijų, vienuolijų atstovai, svečiai ; metais įdėjo daug triūso. 

mirė širdies smūgiu. Velionė 
X Poezijos dienos Chicagoje I Marijos aukšt. mokykloj dėstė 

šiemet pradedamos šį penkta- \ vokiečių kalbą. Automašiną 
dienį, gegužės 27 d. 8 vai. vak. į viaravęs Edmundas Norusis iš-
Jaunimo centro kavinėje Pir-Įkko sveikas. Jis sako praradęs 
masis vakaras skiriamas Oska- • kontrolę, kai jo kelią perkirto 
rui Vladislovui Milašiui. Apie jį! kita mašina, 
paskaitą skaitys rašytojas An- x Amerikos Lietuvių Mon-
tanas Vaičiulaitis. 0. V. Mila
šiaus kūrybą rečituos ir vaidins j čeLūnų vardo vaikų namelius, Į kilmėse kun. A. Kezys pažymė-
aktoriai Stasė Kielaitė ir Jonas j visuotinas - - - -

Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai 1976-77 mokslo metais. 
Trečioje eilėje iš kairės į dešinę sėdi: Jonas Jasaitis, Bronė Stravinskienė, Vytautas Gutauskas — direkto
riaus pavaduotojas parengimų reikalams, Nijolė Naus ėdienė, Jonas Variakojis — tėvų komiteto pirminin
kas, Julius širka — direktorius, Danutė Bindokienė -— direktoriaus pavaduotoja, Jonas Bagdonas — inspek
torius, Regina Kučienė, Irena Smieliauskienė ir Edvar das Gudonis — akord. Nuotr. V. Noreikos 

kunigai ir Kolumbo vyčiai 
Bažnyčia buvo tiek prisigrū-

rapjiai pradžią ir pirmaisiais 
Kard. Cody trumpai pakalbė-

dusi, kad vos tilpo tie, kurie da i jo apie parapijos naudingumą 
lyvavo procesijoje. Parapijos Į ir pažangą. Taip pat paskaitė 
choras, vad muz. A. Linui ir K. į Šv. Tėvo Pauliaus VI-jo pa-
Skaisgiriui, tikrai iškilmingai j laiminimą parapijai, suteikian-
sutiko kardinolą, įžengiantį į I tį visiems parapiečiams atlai-
bažnyčią, kuri buvo išpuošta ju- j dus. 

Iškilminga vakarienė 

Vakare Martinique restorane 

Kelečius. Visuomenė kviečiama! ketvirtadienį, gegužės 26 d., 8 v. j paroda. Joje išstatyta apie 130 b a l i e n ė Jį oodeuueng T" Ki -
Holvvanri na«rprh;QTit naannlinin vak. mokvklos Dataloose. Susi- I Harhii Kiekvienoi Darodoi vis •_••-•:• w ' ^ > dalyvauti, pagerbiant pasaulinio j v a k - mokyklos patalpose. Susi- j darbų. Kiekvienoj parodoj vis 
masto poetą ir nepriklausomos; rinkimo metu bus renkami di- būna stipresnių eksponatų ir 

merio perfilmuotas 5 TV tinklo 
filmas. Visi tėveliai kviečiami 
dalyvauti. Bus vaišės. 

x Balfo gegužinė - piknikas 

Lietuvos pasiuntinį Prancūzi- į rektoriai ir bus rodomas Grei-
joje jo 100 metų gimimo sukak
ties proga. 

X Cicero lituanistinės mo
kyklos mokinių tėvų susirinki
mas įvyks rytoj, trečiadienį, 7 
vai. vak. parapijos mažojoj sa
lėj. Visi tėvai kviečiami daly
vauti, nes bus aptariamas 
tolimesnis mokyklos egzistavi
mo klausimas. 

X Romas Sakatlolskis iigšiol 
gyvenęs Takoma Park, Mary-
lande, persikelia į Chicagą. Nau
jasis adresas: 2532 West 46th 
Place, Cbicago, UI. 60632. 

X Audronės Ambrazaitytės, 
Juozo Gudinsko ir Danguolės 
Stončiutės-Kuolienės dailės pa
rodos atidarymas įvyks gegužės 
27 d. 8 vai. vak. Čiurlionio gale
rijoje. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE biliejiniais ženklais, vėliavomis 
ir gėlėm. Chorą, paįvairino smui 

MENO MĖGĖJŲ PARODA i mas — medžio drožiniai, O. Ru- Į atsiminti mokyklą ir parapijos ! kininkas P. Matiukas, harpis-
Jaunime centre Chicagoje š ė n i e n ė ~ mozaika, V. Burnei- j židinį, neužmiršti to, ką mokyk-' ^ E cefani fe vargonininkas susirinko per 900 svečių prie 

~" -'"-'-"" : ' v *='•••'•«-'•-««-•'•'• .-:•.._...... .,.,.:,-, ^ „ „ „ ^ ^ ; « . ._ . .. ~. ....... p u o t o s s t a l o Grojo Franz Ben-
teler orkestras, susidedąs iš 8 
smuikų ir penkių kitų instru
mentų. Smuikininkai atliko 
koncertinę dalį. Dainavo sol. 
Algirdas Brazis. Jam akompa
navo jo duktė Beverly Opelka. 

Vakaro iškilmes atidarė Vin
cas Petrošius, vietoj a. a. Juo
zo Bankey, kuris mirė banketo 

,,,..,.„ tidarvta Meno| k i e n ė fc ^ Baltramonaitė — j loj išmoko, skatino išnaudoti g- [ ^ Kaminskas. Choras giedojo 
tessori dr-jos, kuri remia Kriau- i mėgėjų paroda. Atidarymo iš- ? * ? $ %7*?**rZ ^ Į ̂  didinimui visus galimumus. 

dis, J. Smilgiene ir J. DockieneĮ Dėkojo mokyklos mokytojams, 
s u o k i m a s įvyks I jo, kad štai jau ketvirta tokia ~ ^ S * * Ž t ^ ** S T ^ I k t e ? o n į ' . P * 1 ^ 0 3 . m o k y k l o s 

R v » ^ - - . I s . fo f^o ™ i 5 n ! k o s darbais dalyvauja H. Ga- vadovybe!, tėvams ir visiems, 
padėjusiems mokyklą išlaikyti. 

Abiturientų klasės auklėtoja 
jau kai kurie galvoja apie indi
vidualias parodas. Šie mėgėjai 
menininkai išaugo iš meno kur
sų Jaunimo centre. Juose per 
eilę metų dės ė dailininkai: A. 

įvyks liepos 24 d. Polonia Gar- j Kurauskas, J. Kinkienė, A. Ve-

vaitytė, P. Masilionienė. A, Gar-
benytė ranka dažytais karoliais.; m o k A K a i m e n ė kvietė bran-

Visiškai savita technika L. | g i n t i l i e t u v i š k ą ž o d į ? d ė k o j o ^ 
Tijūnelienės: panaudodama spal j v a m s ^ p a s t a n g a s v a i k u s m 0 . 
votų gėhų lapelius, žiedus, aug- j k y t i l i t u a n i s t i n i ų d a l y k u > fc^ 
meni ją, šaknis, supresavusi ir L a b i t u r i e n t a m s e i t i t i e s i u ke_ 
išdžiovinusi ji įstengė sulipdyti j l i u š i a m e daug vilionių turin-

den. Valdyba prašo kitų orga- I selkienė, D. Stončiutė-Kuolienė, JionaJUS. , R u g "* , i a u k u s ' . , . T " j ų i čiame krašte. j . .^. J ?L-_. ^ 7 . 1 - , , L -.„ .. . ,. Zr_T kryžių kalną, Gedimino pilj, Ru-
dr. M. Gaižutienė, seselė Mer
cedes, R. Lapšienė, M. Holecek. 

nizacijų — sambūrių rezervuoti 
minėtą dieną Baltui. 

x Alfonsas Venclovas, Cice- į Buvo mokoma tapybos, kerami-
ro, LB vald. pirm., praėjusį sek- į kos, audimo, makrame. Geri re-
madienį parapijos salėje padarė į zultatai. Dėkojo kursų ir paro-
įdomų pranešimą apie JAV par- i dos organizatorei J. Smilgienei. 
kus. Parodė daugelį skaidrių; Pakvietė ir kitais metais paro-
ir paaiškino, kaip keliautojai: dą surengti, 
gali pigiausiai ir lengviausio-

Atestatus įteikė parapijos 
dem, žmogų ant menulio ir kt. | klebonas, čia gimęs, bet lieta-
Parodyta daug sumanumo ir j v i š k S v f e t i m o r e i k a l ą į v e r t i n ęs 
kruopštumo. Parodoje bene s t i p - j k u n J o n a g S t a n k e v i č i u g > 
nausia dalis — keramika. Jau-

mis sąlygomis pamatyti Ameri
ką, miegoti parkuose savo atsi
vežamose palapinėse. Pabrėžė, 
kad keliautojai yra draugiški ir 
geri žmonės, niekur neteko su-

J. Smilgiene pagarsino paro
doje su savo kūriniais dalyvau-

nimo centras parūpinęs net ir 
krosnį keramikos kūriniams iš
deginti. 

Šiemet buvo tik dveji kursai: 
keramikos (M. Gaižutienė) ir 
tapybos (ses. Mercedes). Paro-

jančius mėgėjus, iššaukdama į | a a atdara kasdien nuo 7 iki 9 v. 
sekmadienį nuo 11 iki 1 v. 

dideliu susidomė-

atidarymo vakarą atsilankiu
sius. Parodoje dalyvauja: I. Ge- j p . p . įr n u o 7 ::kį 9 v_ v . Uždaro-
lažienė su piešiniais įvairiomis m a ses 99 vakarp 

.•^. . , . .„A _ . J : J ^ 5 . . " , I tapyba. F. Gresiute, — jvain M. Ga;žut:enė pavaizdavo kera-
tapyba, D. Krumplienė — ak
varelė, J. Gasparas — tempera, 
J. Zdanienė — siūlai, A. Verbic
kas — tušas ir medis, M. Bru
žaitė — aliejus, paišelis, St. Ži
levičius — aliejus, keramika, 
akvarelė, dr. R. Povilaitis — | nioji mokykla 
metalo skulptūra, A. Foskoči 

išklausė su 
j'imu 

X Visi kviečiami dalyvauti 
Margučio gegužinėje - piknike 
gegužės 29 d. sekmadienį, Po
lonia Grove, 4602 Archer Ave., 
Chicagoje. Pradžia 12 vai. At
silankę smagiai praleisite po
pietę ir paremsite Margučio ra
dijo veikimą. (pr.). 

x Keliaujantiems Angjijon. 
Atvykstantiems atostogauto-
jams Londonan, išnuomojami 
kambariai gražioje ir ramioje 
Londono dalyje. Trumpesniam 
ar ilgesniam laikui. Nuomoja
ma tik iš anksto susitarus. Ra
šyti: Dainora. 14, Priory Rd. 
Kew, Surrey, England. Tel. 
01-940-6377. (sk.). , 

X Viktoras Martinka yra 
X Maloniai kviečiame atsilan- i Morgan Parko akademijos 

kyli j Trijų Dailininkų parodą,! aukšt. mokykloj vienas geriau-
kurioje dalyvaus Audronė Am- s]ų mokinių. Jis yra gavęs Me-

minę kūrybą, buvo parodytos 
Baltuonio darbų skaidrės. J . Pr. 

CICERO LITUANISTINES 
MOKYKLOS IŠLEISTLVĖS 
Cicero aukštesnioji ir žemes-

mokslo metus 

Mokyklos mokytojų tarybos 
sekretorius A. Venclovas per
skaitė mokytojų posėdžio nuta
rimus, iš kurio paaiškėjo, kad 
Cicero aukštesniąją ktuanistinę 
mokyklą baigė devyni mokiniai: 
Vikt. Barkauskas, Vytas Bu
kauskas, Ina Gadliauskaitė, Vi
da Kuprytė, Vytas Mickus. Ire
na Mickutė Vikt. Radvilas, Ire
na Skopaitė, Edv. Šulaitis, pir
mieji mokiniai V. Kuprytė, I. 
Mockutė, A. Šulaitis. 

Baigusius sveikindamas kle-
!x>nas kun. J. Stankevičius kvie
tė abiturientus būti gerais žmo
nėmis, tai padės visiems išlikti 
ir šaun'ais lietuviais. 

Parapijos mokyklos vedėja ses. 
Salvatorė, su kuria lituanistinė 

lietuviukams pamilti lietuvių 
kalbą. Linkėjo abiturientams 
likti ištikimais Dievui, o tai pa
dės išlikti ir ištikimais Lietuvai. 

Chicagos aukšt. mok. direk
torius J. MasilionU kvietė iš
likti tvirtais, lietuviškais, neiš
raunamais medžiais. 

Abiturientų vardu gražią at- ™g™° laikotarpy, 
sisveikinimo kalbą pasakė Vida I Invokaciją sukalbėjo vysk. 
Kuprytė, iškeldama lietuviško j v. Brizgys. Kardinolo vietoj at-
žodžio prasmę ir jo pergalę. Į vyko vysk. Nevin Hayes, O. 
Abiturientė dėkojo mokytojams: Carm, Chicagos augziliaras. 

brozaitytė, Juozas Gudinskas ir 
Danguolė Stončiūtė - Kuolienė. 
Parodos atidarymas 1977 m. 

x Jonas Motiejūnas, nuošir-
| dus "Draugo" skaitytojas Chi-
I cagoje. pasveikino savo dien-
l raštį. atsiųsdamas metinį pre-
I numeratos mokestį ir 19 dolerių 

auką. Labai ačiū. 
x Po penkis dolerius au

kojo: 
Viktoras Galinis, RichmOnd, 

Mill, 
Petras Dūda, Chicago, 
Laura Jurkštas, Arlington. 
Visiems tariame malonų ačiū. 
X Aukų atsiuntė: 3 dol. — 

V. ŽirguleviČius; po 2 dol. — 
Fel. Krumplys, Alg. Čepulis, J. 

rit ir Illinois valstijos stipendi
jas. Su tėvais gyvena Mar-
ąuette Parke, 71 St. Domisi 

gegužės 27 d., 7 vai. vak. Čiur-1 sportu, filosofija, tautiniais šo-
honio galerijoje, 5620 S. Clare-; kiais, dalyvauja lietuviškoj vei- Į Sedlickas. Marija Juozėnienė, M. 
mont Ave. Paroda tęsis iki bir- į ki0j. Studijuos Northvvestern į Klimas. Visiems dėkojame. 
želio 5 d. Rengia Chicagos Stu- universitete. x Inž. Juozas i. Ardys, žino-
dentai Ateitininkai. (pr.). j x Cicero kolonijoj birželio mas Lietuvių Bendruomenės 

X Jeigu norite sužinoti, ko- ^ ^ minėjimai bus du. Bir- darbuotojas, siųsdamas prenu-į los direktorių kun. dr. A. Juš-
dėl pasaulyje yra daugiau blo- Į ž e l i o 5 d- m i n ė J i m ^ ^ p 8 ^ C ice*: meratos mokestį, atsiuntė ir 10 j ką, pastebėdamas, kad staigi 

baigė gegužės 21 d. ir tą dieną raokyk,a *•»* l a b a i daug bendro, 
parapijos salėje įvyko mokvk-1 a e k o J ° v i s i e m s ' ^ ^ P ^ J 0 

los baigiamasis aktas, sutrau- į m o k y k l a J i r * • Pa«u padėjo 
kęs būrį mokyklos mokinių, tė
vų ir rėmėjų. Išleistuvės pra
dėtos trumpu mokyklos direk
toriaus J. Jakubkos žodžiu, bu
vo sukviestas prezidiumas, su
giedoti JAV ir Lietuvos himnai. 
Malonu pastebėti, kad tarp pre
zidiume sėdinčių mokyklos mo
kytojų, buvo net keturi jauni, 
dauguma baigę tą pačią Cicero 
mokyklą abiturientai. Tai nau
jieji mokytojai — L. Radvilai
tė, J. Arštikytė, Z. Vaičiūnienė 
ir V. Vaičiūnas. Invokaciją su
kalbėjo parapijos klebonas kun. 
J. Stankevičius. 

ir visiems įgalinusiems šiai mo
kyklai veikti. Abiturientai per
davė simbolinį mokyklos raktą 
baigiamajai klasei. Priėmusių-
jų vardu už raktą, kaip simbolį 
j mokslo vartus, padėkojo V. 
Laniauskas. 

Po to buvo įteikti pažymėji
mai ir perkeltiems į kitus sky
rius mokiniams. Pirmieji, o ir 
ne pirmieji, mokiniai apdovano
ti knygomis. 

Baigiamąjį žodį tarė mokyk
los tėvų komiteto pirm. K Raz
ma, dėkodamas visiems tėvams 
ir mokyklos rėmėjams. Žodžiui 
buvo pakviestas ir vietos gy
ventojas Al. Baronas, kurio 
knygomis dalis vaikų buvo ap
dovanota. 

Po iškilmių visi mokiniai ir 
tėvai buvo tėvų komiteto pa
vaišinti. Visi reiškė viltį, kad 
nepaisant, jog mokinių mažėja, 
mokykla vis galės ir toliau eg
zistuoti L. Galinis 

Prie didžiojo stalo sėdėjo vysk. 
V. Brizgys, prel. J. Tadaraus-
kas, miesto meras M. Bilandic 
ir jo sužadėtinė Heather Mor
gan, seselė Lorenza, šv. Kazi
miero seserų vyresnioji, parapi
jos kunigai Puchenski ir V. Za
karauskas, kun. J. Kuzinskas, 
vakaro vedėjas, V. Birgelis, vie
nas iš parapijos steigėjų, J. Du-
binskas, W. Urban, parapijos 
trustistai, Lietuves garbės kon
sule Juozapina Daužvardienė. 
Ji pasakė pagrindinę banketo 
kalbą angliškai ir lietuviškai. 

Kun. klebono Zakarausko kal
ba buvo nuoširdi ir pilna dėkin
gumo susirinkusiems ir visiems 
buvusiems ir dabartiniams pa-
i'apiečiams. Iškilmes baigė sve
čias iš Hamiltono, prel. J. Ta-
darauskas. 

Tikimės, apie šias iškilmes 
bus daugiau rašyta spaudoje, 
taip pat mūsų dienraštyje ma
tysime nuotraukų. P. P. Č. 

Abiturientus pasveikino mo
kyklos direktorius J. Jakubka, 
prisimindamas ir mirusį mokyk-

gio negu gero, *ooj užsisakvki- ' ro Mt°s s^113- ° b i r z e h o 1 2 a" 
te J. Burkaus 444 puslapių kny- i C i c e r o ^ apylinkė. Altos mi-
gą - "Du dvasinio būtvbiu pa- ! r , ė J i m e k a I b ė s k u n - d r- J - P r u n s -
sauliai": Sūduva, 809'Rambleįkis. ^ ~ s t u d - R" Šohūmntė. 
St , Hot Springs, Ark. 71901. i x Benediktas S. Jurėnas, tu-
Kaina $8.50. (sk.). j rįs nuosavą CPA įstaigą Chi-

j cagoje, atvykęs į "Draugą" įsi-
llllllllIlIlliillHlIllilllllIllllIillllIlllIMllIill gijo įvairių knygų angių kalba 

x A. a. Leonardo šimučio už 70 dol. 
surinkta dokumentinė medžią-

dolerių auką. 
dojame. 

Nuoširdžiai dė- mirtis budija gyvenimo trapu
mą. Kvietė abiturientus visada ' 

ga — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo VVashmgtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta knygoje "Amerikos Lietuvių 
Taryba*. Knyga kainavo 10 
doi dabar ja 
gauti už 3.35 
tinau. 

x Juozas Kernagis, Chicago, 
I1L, atnaujindamas prenumera
tą, paliko 10 dolerių auką. La
bai ačiū. 

X Per "Kūlgrindos" premje
rą Marijos aukšt. mokyklos au-

'Drauge'* galima i cūtorijoje buvo pamesta auksi-
dol. su persiun- n^ apyrankė. Radėjui, gražinus, 

fpr.). bus atlyginta. Skambinti teL 
87S-«S09. sk ) . 

SUNHY HILLS, FLA. 
New Yorko ir New Jersey lietuvių komitetų dėl Sunny HiUs vardu 

norime duoti trumpą pareiškimą apie esamą šios kolonijos padėtį. 

Prieis tris metus pradėtas mūsų darbas suburti didesnį skaičių 
lietuvių į Sunny Hills naujo miesto gražią vietovę, nežiūrint neužtarnau
tos kritikos, jau turi gerus pagrindus ir gražią ateitį. 

Šiuo metu virš 200 fiklypų yra lietuvių nuosavybėje. Dar šiais 
metais mūsų komitetų 4 nariai statosi naujus namus. Jų pėdomis seka 
keletas iš skirtingų Amerikos vietovių tautiečių. 

Malonu mums pasidžiaugti, kad mūsų siekimai pradeda įsigy-
vendinti ir prašome visus pamiršti pavydus ir bereikalingas kritikas 
mūsų geriems tikslams. 

Pakartotinai pnmename, kad mes kviečiame tik tuos lietuvius 
prisidėti prie mūsų, kurde dėliai susidėjusių aplinkybių turi palikti esa
mas gyvenvietes ir keltis į gražesnę gamtą, sveikesnį klimatą, pigesnę 
prag^erūmo viietovę, kartu nepasimetant nuo lietuvių ir lietuviškos 
ve'klos. 

Mūsų tikslas nėra skaldyti ar naikinti lietuviškas kolonijas Ame
rikoje, bet padėtį jiems neišsibarstyti kuriantis naujose vietovėse. 

Tiems lietuviams, kuriems Sunny HiEs vietovė a r mūsų idėja 
nepatinka, linkime geriausios sėkmės kur jie bebūtų. 

JONAS ZUBAVIČIUS 
VYTAUTAS BELECKAS 

Cicere ;a-.:stir.čs mokvklos mc ".a;. mok. žibutės Vaičiū-
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