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Kratos, tardymai ir areštai 
Antano Terlecko butą kratė dvi dienas 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Kratos metu prie Terlecko na

mo atėjo dar vienas vaikinas ir 
per langą pas:teiravo A. Terlec
ko žmonos, kur jų sūnus. Vos 
Terleckienė spėjo jam atsakyti, 
kad sūnaus nėra ir nebus, kai 
atėjusį sugriebė saugumiečiai ir 
įsitempė į vidų. Vaikinas atsisa
kė pasisakyti savo pavardę ir taip 
pat buvo pasodintas kambaryje. 
Salia jo atsisėdo saugumietis. 
Kiek pasėdėjus, vaik'nas staiga 
šoko pro duris laukan ir pabėgo 
I mišką. Saugumiečiai griebės; 
tardyti Terleckų šeimos narius 
tačiau pabėgusio niekas nežino-
jo. 

23 vai. nakties krata buvo nu
traukta. Naktį namuose liko bu
dėti trys saugumiečiai, o A, Ter
leckas buvo sulaikytas ir išvež
tas į Saugumą. Išvežamas, ne
paisydamas saugumiečių draudi
mo, atsisveikino su savo šeima, 
pers:žegnoio prieš kabantį ant 
sienos kryžių, garsiai paprašė 

- Dievockad jam suteiktų stiprybės, 
sakė vaikams mylėti Lietuvą ir 
laukti jo, nes jis vis tiek dar su-
grįŠiąs. 

Sekančią dieną (rugpjūčio 24) 
9 vai. ryto krata vėl buvo tęsia
ma toliau. Krata vyko be A. Ter
lecko ir buvo baigta 16 vai. Per 
dvi dienas iškratytas butas, visi 
lauko sandėliukai, malkinė, iš
kasinėtas sodas ir miškas aplink 
namus. Sandėliukyje, be to. dar 
buvo atplėštos grindys ir iškasi
nėta žemė po grindimis. 

B lauko į butą kratytojai at
nešė daug paketų su įvairia lite
ratūra, sakydami, kad juos rado 

sandėliukuose bei užkastus sode. 
A. Terleckas pareiškė, kad jis pri
siima atsakomybę tik už tą me
džiagą ir tuos daiktus, kurie rasti 
jo bute. Visa kita, kas atnešta 
:š lauko, yra ne io ir jis aoie tai 
nieko nežinąs. Darže, sode ar 
miške užkasti ar par'ėti kok'us 
nors paketus gali bet kas, neiš
skiriant ir pačių saugumiečių, ku-

Antanas Terleckas 

rie seniai ant jo "griežia dantį" 
ir ne sykį grasino jį "sudoroti". 
Taip pat ir į lauko sandėliukus 
gali įeiti kas nori, nes jie nera
kinti, o šunį kažkas neseniai nu
nuodijo. 

A. Terlecko bute rasta: rašo
moji mašinėlė, jo paties pareiš
kimų, adresuotų Podgornui ir An
dropovui, nuorašai; kun. P. Ra
čiūno pareiškimo Šakių rajono 
vykdomajam komitetui nuora
šas; Siniavskio telefono numeris 
Paryžiuje ir keletas adresų. 

Iš lauko buvo atnešta kita ra
šomoji mašinėlė, o atneštuose 
pnketuose rasta: "LKB Kronikos 
6 numeriai; "Aušros" 2 nume
riai; "Laisvės šauklio" 3 numė
t a i : fotoiuosta su tekstu rusų 
kalba "Atviras laiškas 'Literatur-
naja gaze'a' redaktoriui Čakovs-
kiui" ir "Marčenkos bylos doku
mentai"; daug storų prirašytų są
siuvinių su užraša's "Mintys die
noraščiui"; K. Skebėros priYmi-
rimai 49-se sąsiuviniuose (rank
raštis) bei 28 laiškai, adresuoti 
K. Skebėrai; knygos "Kovaliovo 
byla" (rusų kalba), išleistos 
1976 Niujorke, 90 fotografijų. 

Iš paketų išimta taip pat visa 
eilė rašomąja mašinėle spaus 
dintų straipsnių: "A Sniečkaus 
nuopelnai Lietuvai", "Kaip trė
mimą vaizduoja tarybinė litera
tūra", "Ir toliau klastojama Lie
tuvos istorija", "Mūsų uždavi
niai", "Tragiško liūdesio dienos", 
"Kodėl girdoma Lietuva?", "P . 
Griškevičiaus pasiaiškinimas", 
"Socialistinė revoliucija TSRS pa 
siuntinybėje Kaune", "Lenkiškos 
mokyklos — Lietuvos rusinimo 
įrankis", "Nugalėtojai neteisia
mi", "Atlanto nugalėtojus mi
nint", "Dorovė be religijos", 
"Leiskite nušluostyti Jums aša
ras arba A "Sniečkaus nuopelnai 
Lietuvai", "1941 birželio sukili
mas Lietuvoje", "Prie Visagino 
ežero", "Simo Kudrkos teismo 
procesas", "B senovės į dabar 
tį", "Stalino aukos", "Hitlerio 
aukos Lietuvoje", "LKB Kroni
kos leidėjams — 17 lietuvių inte
ligentų. 1975 rugpjūčio 4 d 
"Lenininė ^ k r a ' Lietuvoje". 

Kratos protokolą A Terleckas 
ir jo duktė atsisakė pasirašyti. 

HUA APIE TAIWAN0 
"IŠLAISVINIMĄ" 

Trakų pilis šiandien 

Vysk. J. Labukas 
_j Rome? 

• 

LABDARYBE - SOY. SĄJUNGOJ NUSIKALTIMAS 
Aleksandro Solženicino žmonos Natalijos pareiškimas apie Aleksandro Ginzburgo 

. 

K Natalijos Solženicin, Alek
sandro Solženicino žmonos, kal
bos ištraukos, pasakytos spaudos 
konferencijoj,- New Yorke. 

1974 metais, po ištrėmimo iš 
Sovietų Sąjungos, Solženicinas 
įkūrė Šveicarijoj Rusų Socialinį 
fondą, kuriam jis paaukojo visus 
pinigus, gautus už knygą "Gula
go Archipelagas". To fondo val
dytojas Sovietu Sąjungoje buvo 
Aleksandras Ginzburgas, kuris 
šias pareigas ėjo trejus metus — 
iki buvo suimtas. Per tą laiką 
fondas padėjo šimtam politinių 
kalinių šeimų, nekreipdamas dė
mesio į gavėjo tautybę, įsitikini
mus ar religiją. Šelpiamųjų tarpe 
buvo rusai, ukrainiečiai, lietu
viai, žydai, vokiečiai, armėnai, 
gruzinai, estai ir totoriai. Jie pri
klausė rusų ortodoksų, mahome
tonų, baptistų ir kitoms religi
nėms bendruomenėms. Vieninte
lis šelpimo kriterijus — jo reika
lingumo laipsnis. Ginzburgas tu
rėjo tas išimtinas savybes, kurios 
yra reikalingos atliekant šį taip 
sunkų ir pavojingą darbą: švel
numą, drąsą, pusiausvyrą ir retą 
atminti, nes žinoio vaikų skaičių 
įbocvKaoj &uo% Jums bexa*u-

suenumD priežastis 

kas Sirgo ir kokių vaistų jam rei
kėjo, kokiai mergaitei trūko šil
tų drabužių, kuri žmona neturė
jo pinigų pasiųsti vyrui siuntinį 
ir kam trūko pinigų traukinio bi
lietui nupirkti, kad galėtų aplan
kyti kalinį stovykloje. Nors Ginz
burgas pats sunkiai sirgo, jis vi
suomet turėjo laiko kitiems. 

Dirbdamas šalpos darbą, jis 
buvo nuolat sekamas, jo kores<-
pondencija buvo sulaikoma, na
mas nuolat krečiamas*. 1977-tų 
metų vasario mėnesį jis buvo sau
gumiečių suimtas. Norėčiau pa
stebėti, kad mūsų krašte gerada
rystė visuomet buvo laikoma pa
vojinga valstybei. Komunistai ko
vojo prieš labdarybę 60 metų. 
Mūsų laikais kalėjimų prižiūrėto
jai užleidžia šunimis žmones, ku
rie drįsta prisiartinti prie kalinių 
kolonos, kad duotų jiems duonos 
gabalą, ir leidžiama net į juos 
šauti — "humaniškas" sovieti
nis žmogus leidžia tai daryti. Se
nais laikais nė viena našlė ne
atsisėstų prie velykinio stalo, pir
ma nenunešus maisto į miesto 
kalėjimą nepažįstamam kaliniui 
— tai buvo tradicija. Dabar kali-

įCiua kicuiarru tik ^eakijj kilogra

mu siunta per metus, ir tai tik po 
to, kai jis pusę savo bausmės yra 
atlikęs... 

Šiuo metu sovietų slaptoji mi
licija stengiasi sužinoti šelpiamų
jų pavardes ir kartu bando šmeiž
ti fondą Šveicarijoj, dalindami 
anoniminius laiškus Vakarų 
spaudos atstovams. 

Fondo valdytojais Sovietų Są
jungoje dabar yra Ginzburgo 
žmona Irina ir Sergėjus Chodoro-
vičius. Žmonės laisvam pasauly 
sunkiai supras, kaip galima būti 
persekiojamam už labdarybę. Ko
dėl taip yra? Taip yra, nes komu
nizmas yra priešas humanizmo, 
taip pat jis kovoja prieš bet ko
kią religiją, ir pasigailėjimo są
voka jam nesuprantama. Tik už 
tai Ginzburgas buvo suimtas, lai
komas kalėjime visus metus be 
teismo, visiškai izoliuotas. Šimtai 
žmonių apklausinėjami, grasina
ma jiems ir reikalauja duoti klai
dingus paliudijimus. Ir už tai jis 
bus teisiamas. Nežiūrint kokie ab
surdiški kaltinimai bus surasti, 
nežiūrint koks teismo spektaklis 
bus surežisuotas, tai bus komu
nizmo teismas prieš žmonišku-

{»§• (EI. 

Paryžius. — čia iš okupuotos 
Lietuvos atėjo žiz^a, kad vysk. J. 
Matulaitis-Labuk? % Kauno ir Vil
kaviškio vyskupijų apaštalinis 
administratorius, rengiasi vykti į 
Romą tartis Vatikane dėl kai ku
rių bažnytinių reikalų sutvarky
mo ir naujų vyskupų paskyrimo. 
Tai kelia susirūpinimą pavergtos 
Lietuvos kunigų ir tikinčiųjų tar
pe. | 

Nori atskirti 
Kanarų salas 

Tripoli. — Afrikos valstybių 
organizacija pradėjo kampaniją, 
kad Kanarų salos Atlante, neto
li nuo Afrikos, gautų nepriklau
somybę. Ragina savo narius rem
ti salų separatistų sąjūdį. Salas 
valdo ispanai. 

Sovietu ginklai 
• • • 

)ijai Etiopi 
Ankara. — Nežiūrint Turkijos 

protestų ir skundų, virš jos teri
torijos sovietų lėktuvai tebeskren
da. Neabejojama, kad jais gabe
nami ginklai į Etiopiją. 

Youngstcwn, Fla. — Trauki
niui nuėjus nuo bėgių, iš tankų-
-vagonų ant gretimo plento pa
sipylė nuodingas skystis. Mažiau
siai 8 žmonės užtroško, 67 atsi
dūrė ligoninėse. Panašioj nelai
mėj prieš porą dienų Waverly, 
Tenn., žuvo 11 žmonių, buvo 
sužeistų, ir kilus dėl to gaisrui, 
miesto centre išdegė trys blokai. 

Sovienj kariuomenėj 
4,1 miL vynj 

• 

Washingtonas. — Atstovų rū
mų Karinis komitetas pateikė ra
portą apie sovietų kariuomenę ir 
kariniams reikalams išlaidas. Ži
nias surinko CIA Priešingai ne
gu oficialiai skelbia Maskva apie 
savo "mažinimus" karo mašinai, 
nuo 1967 iki 1977 tam reikalui 
išleido 20 proc. daugiau negu 
Amerika. Kai kurioms pozicijoms 
sovietai išleidžia pustrečio karto 
daugiau už mus, pvz., tarpkon-
tinentinių balistinių raketų, po
vandeninių laivų raketų ir bom
bonešių gamybai ir nuo tokių 
pat ginklų gynimuisi. 

Tuo pačiu metu, per dešimt
metį, sovietų karių skaičius buvo 
padidintas 700,000, ir šiandien yra 
apginkluoti 4.1 mil. vyrų, dau
giausia armijoj. "Amerikoj yra 
priešingai: nuo 1968 kariuome
nės skaičius nuolat mažinamas", 
sakoma komisijos pranešime. 

Manila. — Azijos šalių plokš
telių gamintojai susirinko į pir
mą konferenciją ir pradėjo svars
tyti, kaip apsisaugoti nuo "mu
zikos piratų", kurie kopijuoja iš
leistas plokšteles, daugina ir nie
kam nemoka honorarų. Azijos 
šalių plokštelių gamintojai per 
metus turi 200 mil. dolerių nuos
tolių. 

Mogadishu. — Praėjusią savai
tę Ogaden teritorijoj somaliečiai 
nušovė 47 etiopus, praneša Mo
gadishu radijas. 

Buenos Aires. — Traukiniui 
susidūrus su sunkvežimiu, užmuž-
tų buvo 57 ir sužeistų 120. 

Pekinas. — Kinijos liaudies] 
kongresas, aukščiausias įstatymų 
leidimo ir administravimo orga
nas, pradėjo 5-jį kongresą. Hua 
Kuo-feng, partijos pirmininkas ir 
premjeras, atidaromo] kalboj pa
brėžė svarbiausius uždavinius. 
Po pirmųjų metų valdžios persi
tvarkymų ir politinių varžybų 
ateina laikas susikoncentruoti 
svarbiausia į žemės ūkio produk
cijos pakėlimą, paskui šalies su-
pramoninimą bei prekybą. Jis 
taip pat paminėjo, kad armija 
turi neužmiršti savo įsipareigoji
mų "išlaisvinti" Taiwaną. 

Daroma išvada, kad ekonomi
niai reikalai yra svarbiausi, ir 
kad nuo Mao linijos siekti visuo
tinės revoliucijos jei ir neatsisa
koma, tai nors nelaikoma svar
biausiu uždaviniu. Hsinhua, žinių 
agentūra, cituodama Hua ilgos 
kalbos (3.5 vai.) ištraukas, Tai-
wano reikalo kaip ir neminėjo. 

Belgrado konferencijoj 

Hua dar sakė, kad grumtynės 
su dviem "hegemonistinėm ša
lim", Sov. Sąjunga ir Amerika, 
didėja. Ypač su sovietų sočia-
limperializmu. Bet po to pridėjo, 
kad Kinija siekia geresnių santy
kių su Amerika ir Vakarais. 

Kongrese dalyvauja 3,456 de
legatai ir jų svečiai. 

Nutrauks ryšius su 
palestiniečiais 

Kairas. — Jei pasitvirtins tei
gimai, kad Kipro aerodrome su 
kipriečiais dalyvavo ir palestinie
čiai ir visi pradėjo šaudyti į Egip
to specialios komandos vyrus, 
Kairas su Palestinos išlaisvinimo 
organizacija ir jos vadu Yassir 
Arafatu nutrauks bet kokius ry
šius, sakoma oficialiuose Kairo 
sluoksniuose. 

NESUTARIMAS DEL BAIGIAMOJO 
DOKUMENTO 

. 

Belgradas. — Belgrado konfe
rencijos dalyviai vis dar nepajė
gia pašalinti nesutarimo dėl bai
giamojo dokumento teksto. So
vietų Sąjunga priešinasi dalyvių 
daugumos reikalavimui baigia
majam dokumente įsakmiai pa
brėžti visų kraštų įsipareigojimą 
apsaugoti žmogaus teises bei lais
ves. Sovietų atstovas dėl to net 
pasitraukė iš darbo grupės, ku
riai pavesta suredaguoti baigia
mojo dokumento pastraipą žmo
gaus teisių klausimu. Tokiai pa
dėčiai susidarius, Lenkijos ir 
Vengrijos delegatai pasiūlė sura
šyti baigiamąjį dokumentą tik 
tais klausimais, dėl kurių visi 
konferencijos dalyviai sutaria. 

Vakarų kraštų delegacijų var
du sovietų siūlomą dokumento 
projektą atmetė Britanijos atsto
vas Parsons, pažymėdamas, jog 
jų projektas panašus į sulopytą 
drabužį. "Nežiūrint be skaičiaus 

lopų, drabužyje atsiranda vis 
naujų skylių,' h*, būtent, labiau
siai matomose vietose", sakė Par
sons. 

• 
Rusų projektą atmetė ir jugos

lavų delegatas, sakydamas, jog 
siūlymas yra priešingas Helsin
kio konferencijos ba;giamojo ak
to raidei ir dvasiai. "Joks koi^ 
ferencijoje dalyvaujantis kraštas 
neturi teisės kitiems primesti sa
vo valios, o tuo labiau negali 
vienašališkai priversti užbaigti 
konferencijos darbus. Reikia ieš
koti kompromisinio sprendimo. 
Kompromisui būtina, kad kiek
vienas konferencijos dalyvis bent 
dalinai atsisakytų nuo savo rei
kalavimų". 

Dėl baigiamojo dokumento su-
redagavimo kilusių sunkumų 
Prancūzijos respublikos preziden
tas Giscard d'Estaing pasiuntė 
laišką Brežnevui. 

L-c.:ijos kararaai jp^įf'^ n j N M i HUtOBtoil 

Teroras Addis Ababo 
gatvėse 

Addis Ababa. — Užsienio laik
raštininkų lankymasis Etiopijoj 
dabar labai suvaržytas, ir žinių 
iš ten nedaug. Neseniai UPI da
vė įspūdžius vieno koresponden
to iš Addis Ababos. 

Koks teroras sostinėj galima 
spręsti iš to, kad po kiekvienos 
nakties gatvėse galima rasti nuo 
5 iki 20 žmonių lavonų. Juos 
nušauna milicija, kovodama su 
"liaudies priešais". Vidurnak
tį pasibeldimas į duris ir ištem
pimas •įtariamojo yra kasdienis 
reiškinys. "Saliamono ir Šebos 
miestas" šiandien pavirto baimės 
ir teroro miestu, kur mirtis tyko 
kiekvienam kampe. 

Per porą mėnesių, kai prasidė
jo "raudonasis teroras" prieš po
grindžio "baltąji terorą", buvo 
nužudyta apie 1,000 žmonių. 
Draudimas išeiti iš namų prasi
deda nuo vidurnakčio, bet jau 
temstant visi grįžta ir užrakina 
duris. Politinių priešų ieškojimas 

Suomijoj 

Helsinki — Kovo 1 prisieks 
naujam terminui dabartinis Suo
mijos prezidentas Urho Kekko-
nen. Tą dieną turės būti suda
rytas ir paskelbtas naujas minis-
terių kabinetas. Premjeru pasiliks 
tas pats Kalevi Sorsa. Vyriausybė 
bus penkių partijų — centro ir 
kairiųjų — koalicija. 

Infliacijos padariniai 

Washingtonas. — Sausio mė
nesį pragyvenimas Amerikoj pa-, 
brango 0.8 proc Chicagoje dar 
daugiau — 1.4 proc 

KALENDORIUS 
t 

Vasario 28: Rutinas, Antonija, 
Vilgardas, Alna. 

Kovo 1: Albinas, Antanina, 
Tulgaudas, Rusnė 

Saulė teka 6:29, leidžias 5:38. 
OBAS 

Daugiausia apsiniaukus, 2 ry
to galimas sniegas, apie 28 laips
niai. 
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• KELIAS J SVEIKATĄ 
VESIEGTl IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KEUAS f SVEIKATA. 1601 West Garfield Brvd., Chicago, IL. 606S6 

Telefonas FR 6-t>4>9 

—vaistu val<?vrpiT U7ttlčr?r>* v?-> 
durių gerą veiklą. Nė vienas lie-l 
tuvis neturėtų dabar turėti kietų j 
vidurių. Tada jis neturės sužeidi-; 
mų išeinamojoje žarnoje. Aišku. į 
kad tada toks rečiau sunegaluos 
storosios žamos uždegimais. Taip 
bus geriausiai apsisaugota nuo 
chroniško prostatos sunegalavi
mo. 4. Bakterijos prostaton pa
tenka dar ir iš viršutinių šlapu
mo takų jiems užsidegus. Tai 
inkstų, i? inkstų einančių ka-

p - ~ > « mJL* ± p i sulaikomas šlapumas pūs lė je . ! 1 1 ^ < u r e t e r i u ) & P 3 " 0 5 5 š l a P u ' 
f o s ^ a i ^ ^ - V ' T a d n e t i i l ^ i m e i § s | a p i n t i ! mo pūslės sunegalavimai. Cia to-

PROSTATOS NEGEROVĖS 

riausias ligos tvarkymas. nors mažiausiam reikalui esant 
Susitvarkykime tuo reikalu, eida-

Mediciniška tiesa į mi į ilgiau užtrunkantį užsiėmi
mą, kurio metu šlapintis ne vi
sada bus patogu. Ilgos pamaldos, 
paskaitos, susirinkimai, koncertai, 
opera... vis tai progos šlapumo pūs 

Chroniškai negaluojančioje 
prostatoje įsiveisia dažniausiai 
šios bakterijos (iš eilės mažėjan
čiu dažnumu): Staphylococcus į lės pertempimui sulaikytu šlapu-
aureus ir albus, Streptococcus fe- mu. Venkime buvoti ilgėliau to-
calis ir viridans ( pūlius dažniau- se vietose, kur išsišlapinti nepa-
siai sudarančios bakterijos), Es-'togu. 
cherichia coli, Corynebacteriumį - ,<•• ; . . , . ,. , 
hofmanrdi ir xerose, Aerobacter!. ,R an.<sto pasinnk.me aplinką, 

0 , . ;kad nereiktų šlapumo sulaikyti aerogenes, Pseudomonas aerugi- ., . c . - -i . "" . « . . , per ilgai. Suprasdami ilgesnio ne-nosa ir •Neissena gonorrhoeae : » . * , . . r ., , f. , . ,„ • . , ,. v- L j . •• \ issislaomimo reikalą. kiekvienas (triperi sukeliančios baktemos). 
Vieną tokių bakterijų rūšių ar 
keletą jų rūšių gaUma surasti 
bakteriologiškai t ir iant iš prosta
tos ir sėklinių maišelių išspaus
tą masažuojant sekretą. Augi
nant tokio sekreto bakterijas kul
tūroje, tik trečdalyje tokių tyri
mų galima užauginti kenksmin
gas bakterijas (pathogenic). Ant
rame trečdalyje tokių kultūrų 
išauga nekenksmingos (nonpa-
thogenic) bakterijos vyrui. Liku
siame trečdalyje tokių kultūrų 
(apie 30 proc.) ir mikroskopinių 
tyrimų nerandama jokių bakte
rijų išspaustame iš prostatos ir 
sėklinių maišelių sekrete. 

. 
Nauja samprata dėl 

chroniško prostatito kilmės 

Švedijos gydytojai Frankson ir 
Peterson dabar patiekė naują 
sampratą apie chroniško prosta
tos uždegimo priežastį. Jiedu su
sekė, kad chronišku prostatos ir 
sėklinių maišelių uždegimu ne
galuojančių vyrų šlapimo pūslė 
esanti suglebusi — atoniska 
(atony) — neturi spaudžiamo
sios jėgos šlapinantis — nepajė
gia reikiamai išspausti Šlapimo 
lauk (no micturation pressure). 
Tiedu gydytojai teorizuoja, kad 
šlapumo pūslės suglebimas — ato-
nija bei sėklinių maišelių užde
gimas atsiranda pasėkoje sunega
lavimo iš nugaros smegenų iš
einančiųjų ir minėtus organus 
įnervuoiančiųjų nervų. 

Žiemos nuotaika skaidrina Lietuvio 
sodybos gyventoją nuotaikas 

Nuotr. M. Nagio 

mokėsime ir pajėgsime reikiamai 
susitvarkyti. Už tokią tvarką mes 
apturėsime dideli gėrį — atitolin
sime galimai ilgiau chronišką 
prostatos ir sėklinių maišelių už
degimą. Tokį uždegimą turėti 
ar neturėti yra didelis skirtumas. 
Jį stipriai paiaučia minėtą uždegi
mą gavęs. Tat nepamirškime, kad ? 
užbėgimas ligai nž akių yra ge
riausias jos gydymas. Todėl sten
kimės daugiau apsišviesti su pros
tatos ir sėklinių maišelių sune
galavimų aplinkybėmis. 

Kaip bakterijos patenka 
į prostatą 

Net ketveriopi keliai įgalina 
Šlapumo pūslė gali suglebti dar bakterijas pasiekti prostatą ir sėk-

ir dėl jos pertempimas reikiamai ymhis maf5eiius. 1. Tiesioginiu 
neišsislapinant. Cia visiems \ie-\ye]iu esančios bakterijos šlapu-
tuviams prisimintinas faktas, kad ' 
neišsislapinant reikiamai šlapu
mo pūslės raumenys pervargsta, 
jų jėga silpnėja. Todėl niekada 
nesulaikytinas šlapumas norint 
šlapintis. Tada nebus šlapumo 
pūslė išpūsta — ji nebus verčia
m a suglebti — persitempti, šioje 
srityje daugelis vyrų apsileidžia. 
Ta ip elgdamiesi jie gali artinti sau 
prostatos ir sėklinių maišelių 
chronišką uždegimą. Taigi, jei, 
ypatingais atvejais gydytojas ne
nurodo kitaip elgtis, visada vyras 
turi šlapintis, tik pajutęs natū 
ralų norą tokiam reikalui. 

Keiskime sam nesveikus 
įpročius sveikesniais 

Sulaikymas šlapumo pūslėje, 
panašiai kaip dalinas užsidary 
mas skrandžio, pradžioje sustip
rina skrandžio ir pūslės sienelių 
raumenis. Vėliau, sienelių išsi
plėtimui įvykus, susilpnėja siene
lių raumenys — darr«i suglebu
siomis. Todėl, visi vyrai, pratin
kitės apseiti be šlapumo pūslės 
pertempimo. Stenkitės apsati be 
svaigalu, ypač be alaus. Venki
me ir visokių birzgalu, pepsų, 
'dažytų vandenų. Tai vis begal
viams gėralai. Svaigalai sumaži
na noro šlapintis jatrsmą — pūs
lė persitempia per daug prisipil-
džius Šlapimu. 

Dar vienas dalykas — tai tingė-
imas dažnai keltis šlapintis nak

tį — lova šilta, nesinori keltis ei
ti išvietėn norint Šlapintis. Taip 

mo kanale netoli tos pūslės besi-
randančios, kai vamzdelis į tą ka
nalą įvedamas (kateterizacija), 
arba kai uždegimas esąs Šakume 
(perineum) išsiplečia iki prosta
tos. Pastarasis kelias pasitaiko re
čiau. 2. Kraujo keliu atnešamos 
bakterijos iŠ tolimesnių kūno 
vietų į prostatą: sugedę dantys, 
tonsflos. šalia nosies esančios kau
linės daubos (sinusai), taip pat ir 
odos supūliavimai. Dabar bus 
kiekvienam aišku, kaip stropiai 
kiekvienas turime bėgti chroniš
kam prostatos uždegimui už akių, 
per tinkamą tvarkymąsi savos 
sveikatos visame kūne. Mat, kiek
viena kūno netvarka, net toliau 
nuo prostatos esantis uždegimas 
gali prostatoje sukelti uždegimą. 
3. Lymfos takais bakterijos gali 
patekti prostaton iš aplinkinių 
Organų. Yra žinomi atsitikimai, 
kai po chemoroidų gydymo in
jekcijomis gavosi prostatos užde
gimas. Tafp pat žinoma, kad iš-
e-namosios žarnos uždegamai gali 
sukelti prostatos negerumus. Tai
gi, ne vien prostata rūpinkimės 
jai susirgus. Reikia visus kitus or
ganus lygiai stropiai prižiūrėti, 
kad jie būtų atsakančioje padėty
je 

Čia vartojimas juodos rupios 
duonos labai padės išvengti žar
nose kišenėlių (diverticulum) 
susidarymui, o jau susidariusiose 
uždegimo išvengimui. Lietuviš
kas maistas su gausiu sriubų 
vartojimu ir daugelio daržovių 

kio negerumo išvengimui daug 
padeda gausiai naudingų skys
čių (vaisių sunkų, sriubų, vaisių 

—daržovių) vartojimas — iki 
pusantro ar net dviejų litrų 
(kvortų) šlapumo per parą tu
rėjimo. Dar sėdimos šiltos vonios 
padeda greičiau susitvarkyti šlapu
mo takų sunegalavimus. Todėl 
visi jau dabar pratinkime save 
prie sveiko valgymo ir gėrimo. 
Nuo čia prasidės chroniško pro
statos ir sėklinių maišelių užde
gimo išvengimas. 

I Š V A D A . Laimingoms 
pagyvenusiojo ateities dienoms 
kiekvienas turime dabar rengtis. 
Tinkamas maistas ir sveikas gė
rimas laiduoja didelę dalį mūsų 
sveikatingumo, įskaitant ir apsi
saugojimą nuo chroniško prosta
tos ir sėklinių maišelių uždegi
mo. Kiekvienas pradėkime nuo 
tokių negerovių dabar saugotis, 
ruoškimės per savo charak-
yra daug sunkiau pagydyti, ne
gu dabar nuo tokios ligos apsi
saugoti. Meskim šalin blogą įpro
tį — tik tada gydytis, kai suser
game. Daug išmintingiau elgsi
mės, kai kiekvienas bėgsime kiek
vienam susirgimui už akių. To
kiam bėgimui kiekvienas dabar 
ruoškimės per savo charak
terio sužmoninimą — tada pa
jėgsime mediciniškomis žiniomis 
kuo sėkmingiau pasinaudoti. 

Pasiskaityti. Geriatries, Volume 
16, No. 2 February, 1961. 

Cicero LB išruoštame Vasario 16-tos minėjime dalyvavo apylinkes 
Karo veteranai (VFW #9115 Grant-Parkholme Post) . Iš kaires: J. 
Kasuiaitis, buv. komandierius; E. Wiils, nagelbinio vieneto pirm.; C. 
\fazutis, buv. pirm.; P. Kucin-Kucinas, komandierius; ir B. Johneon, 
paradų viršila Nuotr. J. Kuprio 

NAUDINGĄ PATARIMĄ j 
ĮGYVENDINK — j 

SVEIKESNIS BOSI 

PROSTATA IR AUSTRIJOJE 
U E T U V I U I NEDUODA 

RAMYBĖS 

Klausimas. Mielas Daktare, e-
su "Draugo" prenumeratorius ir 
skaitytojas. Tamstos vedamą sky
rių "Kelias Į Sveikatą" kartu su 
žmona visada perskaitom, nors 
ne visada tų patarimų laikomės, 
nes Austrijoj gyvenimo lygis ne 
toks, kaip JAV-bėse. Kiaulienos 
taukų čia žmonės mažai maistui 
naudoja, bet sviestą ir kiaušinius 
su tryniais visi valgo su apetitu. 
Dėl aukštos sviesto kainos (66 ši
lingai kilogramui t.y. 4.25 dol.) 
jis mažiau vartojamas. Daugiau- | 
sia žmonės čia vartoja alyvas ir J 
margariną (jo kilogramas 20 
šil.). Ir mes sviesto vartojam tiki 
retkarčiais, bet kiaulieną mėsą su! 
lašiniukais noriai valgom, ypačl 
parūkytą kumpį su lietuviškais 
raugintais kopūstais. 

Dabar dėl mano negalavimų. 
Esu 76 metų. Dar Lietuvoje 1936 
m. susirgau plaučių džiova ir pu
sę metų gulėjau Panemunės T B 
C sanatorijoje. Sveikatai nesitai-
sant 1937 m. išvykau Italijon, 
Sondalo TBC sanatorijon. Alpė
se greit pasitaisiau 1938 m. grį
žau Lietuvon. 1948 m., būnant 
Tirolyje, vėl atsinaujino džiova, 
teko gulėti sanatorijoje, gydytis.; 
Pasitaisiau, bet lflcau kaip ir ne
darbingas. Dabar gyvenu iš ma
žos žmonos pensijos. Kukliai pra
gyvenant ubagauti nereikia. 

Blogiausia man tai su prostata. 
Pirmą kartą padarė operaciją 
1959 m. 1967 m. operavo prosta
tą net tris kartus vieno mėnesio 
bėgyje, nes labai kraujavo. 1972 
m. vėl operavo du kartus prosta
tą. 1975 m. vėl du kartus. 1976 
m. vėl vieną kartą. Dabar vėl 
sunkumai su šlapinimusi. 

Insbrucko klmikos, kur buvau 
operuojamas dėl mano prostatos, 
daktaras sako, kad mano prosta
ta tokia reta, kaip, brangakme

niai Tyrolyje (Ihre Prostata so 
selteri, wie Edelsteine in Tyrol). 
Atrodo, kad vėžio nėra, tą tvirti
na ir daktarai. 

Skaičiau Tamstos vedamajame 
skyriuje, kad Tamstos pasiūlytas 
naujas vaistas cinko sulfato ne tik 
padeda sklerozėje, bet ir prie pros
tatos negalavimų. Paskutinį kartą, 
būdamas klinikų urologinėje am
bulatorijoje, prašiau prirašyti 
man tų vaistų. Peržiūrėjo dakta
ras registrą ir atsakė, kad tokių 
vaistų Austrijoje negamina. 

Dar turiu nemažą astmą, ko
jos truputį tinsta, sunkoka vaikš
čioti, tai dviračiu važinėju. Tu
rėjau susisiekimo nelaimę. Kitas 
įvažiavo į mano dviratį. Lūžo pe
ties kaulas, blauzdos kaulas ir 
apatinis žandikau!:s. Tris savai
tes gulėjau ligoninėje. Tris va
landas buvau be sąmonės. Pasi
taisiau. Prašau prisiųsti man vais
to — Cinko sulfato ir patarti, 
kaip man toliau tvarkytis, kad 
galėčiau sėkmingiau savas nelai
mes nugalėti. Dėkoju. 

Atsakymas. Vaistas pasiųstas 
Austrijort Tur būt, esi žemaitis, 
kad taip lengvai nepasiduodi 
Tamstą apguiusiom visai eilei ne
galių. Laimingas esi, kad vis ga
nėtinai susitvarkai, nors kitas se
niai jau būtų suklupęs, tiek var
gų pergyvendamas. Maitinkis, 
kaip išgali ir kaip širdis priima. 
Ką dabar turi, priseis turėti visą 
Tamstos amžiaus laikotarpį. 
Svarbu, kad nespartintumei turi
mų negalių blogėjimą. Pildyk te
nykščių gydytojų patarimus. Mai

tinkis, kaip pasisakei. Vartok gau
siai skysčių. Tas gerai ne tik pros
tatai, bet ir astmai. Mesk rūkyti, 
jei rūkai. Būk visur dvigubai at
sargus. Cinko sulfatas talkins 
Tamstos negalėse, ypač kojų skle
rozėje. Sėkmės, vėl parašyk. 
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JĖGA IR ŽMONIŠKUMAS 

"Jėgos priemonėmis ir ginklų 
pagalba niekada nebus galima 
įgyvendinti tarpusavio brolišku
mo žmonių t a r p e ; brol iškumas 
tur i būti kur iamas, ugdant soli- | 
darumą, rūpinantis žmonijos; 
kultūrine, ekonomine i r sociali
n e pažanga" — pažymėjo popie
žius Paulius V I pr i imdamas 
naujojo Burundi ambasador iaus 
skiriamuosius r a š t u s . "Diploma
tiniai atstovai gali daug pa ta r 
nauti šioje plotmėje," pažymėjo 
ppoiežius, — "nes j iems yra pa
vesta draugystės i r ta ikos misi
ja . Diplomatinių a ts tovų užda
vinys y ra st iprinti t au tų ta rpu
savio santykius, ugdyt i t au tų 
tarpusavio susiprat imą ir pasi
tikėjimą, tuo pačiu t a rnau jan t 
taikai i r visuotinei pažangai. 
Tai pagrindiniai t ikslai, kurių 
siekia i r Apaštalų Sostas, pa
laikydamas diplomatinius* san
tykius su pasaulio valstybėmis". 
Taip kalbėjo Šv. Tėvas. 
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A D V O K A T A I 

C H A R L E S P. KAL 
& A S S O C I A T E S 

Ofs. tel. 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd SI. , Cicago, O . 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak 
Trečiadieniais uždaryta. 

Seštad. atdara pusę dienos. . 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus 
•iiiHiimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiifiiif 

Telef. — PE 8-3229 

DR. AHNA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i Rd . ( C n m f o r d 
Medical Bui lding) Tel . LU 5-6446 
J e i neats i l i ep ia s k a m b i n t 374-8004 

Pj i ima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

Maruuette Medical Center 
6132 So. Kedzio Avt-nuc. 

Vai.: pirniad., antrad ir ketvirtad. 
« iki 7:30 vai. vakaro. 
ŠeštaH. nuo 1 iki 3 vaL 

Pagal susitarime. 
Ofiso telet, WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbroak 6-3048. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRUjEtGAS 

1443 So. 50di Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vaL ir. 6-8 vai,.vak., 

. išskyrus trečiadienius.-
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. oopiet. 

Tel. REUaoce 5-1811 

OR.WALERi.KIRS70K 
Lietuvis gydytojas) 

3925 West a!»r h Street 
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
KCDIKiy IK VAIKV LI«OS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BCILDING 

7136 South Western Avenue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet -
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 2S9-2919 

Marija. Bosienė padeda Lietuvio 
sodybos lankytojams, lengvindama 
troškulį vaisių arbata 
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O N A 
Vytautas F. BELMJŪS 

Įvairūs pasakojimai surišti su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 
Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 
m. Kaina su persiuntimu $5.30. 
Užsakymus siusti: 

Drangas, 4545 W. 63rd Sfc, 
Chicago, m . 60629 
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= PUTKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS ^ 

] SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO ( 
1 A N T R A L A I D A 5 
s - i s i e l d o -
• 
| Mecenatas —* Prel. Juozas Karalius 
| Naujasis Testamentas yra pratiško formato, įrištas kietais virše-
H lials. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida 

parduodama prieinama kaina. 
Gaunama "DRAUGO" knygyne 

Kaina — $5.00 
IlHnois gyventojai.prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui. 

(Kitur gyvenantieji pridėkite 25 centus). 
Gera proga visiems jsigyti Naująjį Testamentą. Siuskite užsakymus: 

D R A U G A S 
4545 Wesf 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

rtiMtihritwiiiiiWMWiiiniMm)iii;iii'iiiimiUHiiiiiinniiiiiii.iiu;iniiinniiiiiiniiii7 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETEft T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt. 

tik susitarus. 

Dr. Jonas G. BYU-BYLAITIS 
CtALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L GiARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West ols t Street 
TeL — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirniad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; šežtad. 10-3 vai. 

Ofis, teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervn Ir 
Emocines ligos. 

CRAWPORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
pfenktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

O P T I C A L S T r D l Č T 
VIOLETA KAROSATra 

7051 So. WaAhtenaw — Tel. 778-67M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus. 
Didelis akinių rSmų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:30. 
Ketv. 1-8 v. vak. šešt. 10-4 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta, 

Telef. — 282- 4356 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTC LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE, 
420© NO. C E N T R A J J AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad.,' ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 6 iki 8 vai 
vak. šeStad. nuo 1 iki 4 vaL 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SS44 West 631^ Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUGAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 No. Western Avenue 
1002 No. Western Avenue 
TeL atsakoma 12 valandą 

489-4441 _ 561-4605 

įstaigos ir boto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Coqrt, Cicero, fflL 
Ka*diea 10-12 ir 4-7 

Eskyru* treč. Ir SeStad. 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 6-0617 
Ofiso vai.; pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2452 W. 5»th 84. 

TeL FRospect 8-1224. 
Ofiso vai.: pirm., antr., t r e . !r 

penkt. nuo 2—4 vai. Ir 6—t v. vak. 
£ « * t 2 - 4 p. p. ir kitu laiku susitarus. 

Ofiso tel. H E 4-212». Varnu OI 3-619.1 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 

2-5 ir 4-7 '— ii anksto susitarus. 

Tel. ofiso PR 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 71st Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet 

Treč. ir Sestad. pasai susitarimą. 
Ofs. teL 586-3108; namn 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIORA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 So. Nsmgsaset t Amane 

VaL: pirm., antr, ketv. Ir penkt 
2-7; fteitadieniais pagal gusftarhną. 
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KOMUNISTINES PROPAGANDOS APGAULE 
Komunistų propaganda viduje pragyvenimo galimumus, pade-

ir svetur skelbia, kad Vakarų me- da išsilaikyti jo šeimai ir dar įsi-
dicininis aprūpinimas liečia tik gyti naujesnių mediciniškų prie-
turtinguosius, o paprasti darbi- monių. Be to, tiems patiems gy-
ninkai ir neturtingieji yra apleis- dytojams reikia visu uolumu skir
ti. Tuo tarpu komunistiniuose, t i daug valandų kokiam nors pa-
kaip jie mėgsta rašyti "socialis- cientui, esančiam "lygesniųjų" 
tiniuose", kraštuose visi yra ly- kategorijoje, nes nuo to priklau-
gūs gydyme, rūpinantis jų sveika- so jo darbo sąlygos, ateitis ir pa
tą, pasinaudojant ligonine ar me- sisekimas praktikoj. Užtat "bla-
dicinos aptarnavimu. Bet šveica- t o " — priemokų praktika medi-
rų "Neue Zuercher Zeitung" cinoje i r sveikatos priežiūroje nie-
Maskvos korespondentas, ištyręs kais paverčia visą socialinį drau-
ligoninių ir klinikų veiklos tinklą, dimą, sveikatos aprūpinimą ir 
pastebi, kad Sovietų Rusijoje ir žmonių išsilaikymą, 
kituose kraštuose lygybė skirtai- L y g i n d a m a s s u Vakarų apdrau-
gai suprantama - t i e k šiaip jry- d a fr V a k a r u o s e p r a k t i k u o j a m a 
venime, tiek ir sveikatos aprūpi- m e d i c i n a > komentatorius sako, 
nimo^poziunu yra lygus » * V J i t - ^ f c h s negali pagerinti so-
gesnf piliečiai, neskaitant tu, 
kurie yra "lygiausi" prieš įstaty
mus, nes jie įstatymus leidžia ki
tiems, o patys sau jų netaiko. 

Kalbėdamas apie sveikatos ap- ^ . . _ , > ; M V O ^ 
drauda, apie rūpesti sveikata, sis ^ r ū i n i m o r e i k a l a i s > ^ 
korespondentas ima* s a k o k a d n o r f tik t o b u I e s n i o , efektyvesnio, 
komunistų aprūpinimas piliečių ^ . n ė l y g i n t i n e g a l i m a s u m . 
sveikatos yra tik propagandine s i š k u . n e s Q a ^ ^ s r e i k a . 
apgaule, nieko bendro neturinti l a f e ^ i n a s i n e tik i e n t a s > ^ 

BREŽNEVO IMPERIJOS BALANSAS 

vietinės medicininės apdraudos, 
kurios visai nėra, kol pats pacien
tas jos nepagerina kyšių ir pri-
mokėjimų pavidalu". Jei laisvie 

su tikruoju gyvenimu. Tiesa, kad i r gydytojas. I ligonines galima eiti laisvai, jei 
tik gydytojas paskiria, bet ligo- J a u b u y o n e ^ ^ ^ i e 
nmes žemo lyg.o Geresnes patai- g ^ ^ piktnaudžiojimą psichi-
pos ir geresm gydytojai, gali dau- a t r i n e „ ^ ^ ^ p r i . 
giau laiko skirti pacientui, yra v e r s t i i j a i ^ ^ § i k t į . 

rezervuoti komunistų pareigu- ^ b u v o ^ s m e r k t a t a r D t a u t m i a -
nams - partųos vadovams, mi- m e i c h i a t r i j o s d ^ j ų 
mstenjų aukštiesiems tarnauto
jams, kariuomenės vadams, žy
miesiems menininkams i r ' ki
tiems ypatingų užsiėmimų asme 

kong
rese, nors rusai prieš tai protes
tavo. Mažiau naudojama psicho-
snalizė, mėgstama net pervertin-

...,. ti Vakaruose. Bet ir ši mokslo ša-
nims. Eilinis pilietis tun tenkm- į , d a ž n a i n a u d o j a m a tik rie. 
te labai menkomis sąlygomis, v a r t a i ^ j inti< ž ^ ė m s ko-
blogais vaistais neatsargiomis o- m u n i s t i š k a i perauklėti i r ypač 
peracijomis ir be pnezniros gydy- j a u n i m u i į t a i g o t L p s i chologija 
mu. Čia matoma tokia lygiųjų n a u d - a m a svarbiausia mokykli-
u lygesniųjų pacientų atranka, n i o a m ž i a u s v a i k a m s p r f v e r s t i fr 
kokios nerasi laisvuose kraštuos*, k e t j ^ k a s s k e l b i a m a m o k y k . 
net ten, kur ligonines netun pa- ^ n e kIausyti tėvų, nuteikti 
kankamų įrengimų ir modernios - u o s rfeš r e l i g i j ą i r d a r y t i a t . 
medicinos priemonių. v i r a i s ^ ^ a r ^ ^ ^ 

Svarbiausia, kad vaistų _ garny- n u o l a t m ė m i s 
abejonėmis. 

na yra labai bloga. Užsienio vais
tą neleidžiama n e t i š pažįstamų Tačiau, grįžtant prie rūpesčio 
gauti, o tie, kurie importuojami, žmonių sveikata, reikia pripažin-
kidžiami įsigyti tik pirmos klasės t i , sako "Neue Zuercher Zeitung" 
pacientams, tai yra tik tiems, ku- korespondentas, kad komunisti-
rių sveikata reikalinga partijai ar n ė J e medicinos apdraudoje yra ir 
valstybei. gerų dalykų, būtent įstatymai, 

* kurie skelbia medicininį aprūpi-
Jau ir Vakarų žurnalistams S- n imj*> sveikatos reikalus, ligonių 

nomas žodis "blatas". Tai reiškia priežiūrą ir lygybę. Bet tai tik į-
kyšį, priėjimą pro užpakalines statymai. Jie praktikoje nevykdo-
duris, papirkimą pareigūnų, me- m i - J i e l i e k a ^k popieriuje ir ne-
dicinos tarnautojų, gydytojų, ku- taikomi paprastam žmogui. Cia ir 
tie gali pacientui pagelbėti be J™ didžioji apgaulė, kuri reika-
valstybės ir partijos kontrolės. l i n š a propagandai, nors netaiko-
Tai lyg savitarna, kuri priverčia m a saviems žmonėms. Ta i ap-
pačiam apsitarnauti — pasirū- S a u l ė , kurios reikia užsieniui pa-
pinti geresniu kambariu, gerės- rodyti, kad jis žavėtųsi komunis-
niu patarnavimu, gydytojo vizi- tmiais įstatymais, tuo tarpu ne-
tu, ypač geresniais vaistais. Tokia leidžiant matyti svetimiesiems 
"blato" praktika yra ne tik ligo- rodyti, kad jis žavėtųsi komunis-
ninėse, bet ir kitose srityse, kur tos nelygybės, kuri yra ta rp privi-
eiliniam piliečiui, darbininkui ar legijuotų partijos pareigūnų ir 
net specialistui tenka susidurti su paprastų žmonių —milijoninės 
valdžios biurokratais. Bet tai ypač masės. 
išplitusi praktika sveikatos aprū- č i a ir reikia sustoti, nes čia pra-
pinime, nes čia tokia "savitarna" sideda "lygiųjų" ir "lygesniųjų" 
reiškia gyvybę ar mirtį. pacientų atskyrimas, kurį retai 

Pastaruoju laiku pasaulinėje 
spaudoje dažnai pakalbama apie 
tikrą ar spėjamą Brežnevo ligą. 
Bet pasirodo, kad vis dar jis yra 
ne ligonis, nors viešumoje pasi
rodo mažiau, negu anksčiau. Su
prantama, kad, turėdamas jau 
pilnus 72 metus amžiaus, slenka 
mirties keliu. Todėl spaudoje daž
nai spėliojama, kas bus jo įpėdinis, 
kokios linijos jis laikysis. T a pro
ga yra optimistų, kurie galvoja, 
kad po Brežnevo daug kas pasi
keis į gerąją pušį, bus užimta ki
tokia kryptis ir pan. Besirengiant 
rašyti Brežnevo nekrologus, daro
mas jo politinio gyvenimo ba lan
sas. 

Imperialistinės politikos vadas 
Tą balansą svarstant, Brežne

vo biografai ir kritikai neatkrei
pia dėmesio į vieną reikalą, kuris 
yra nepaprastai svarbus, būtent , 
kad Brežnevas 12 metų išbu
vo ne tik vienos iš supergalybių 
galva, bet ir komunistų galva. 
Jis yra atsakingas ne tik už vidaus 
politiką, už Sovietų Sąjungos im
perialistinę politiką, bet ir už po
litinio biuro propagandininkų ir 
integralistų veiklą pasaulinio 
masto apimtyje. Jis ant savo pe
čių neša daugybę aukštų pa
reigų, darbo bei atsakomybės la
bai sunkią naštą. Ant vieno žmo
gaus pečių Sov. Sąjungoje niekad 
nebuvo sukrauta tiek svorio. Juo 
labiau tas svoris darosi sunkesnis, 
kai gyvenimo saulė jau slenka į 
saulėleidį. 

Pasaulio arenoje nėra kito tokio, 
kuris savo rankose laikytų tokią 
didelę daugybę pareigų ir val
džios vadžių. Tad nenuostabu, 
kad, pasibaigus Brežnevo valdy
mui, paaiškės jo valdymo ba lan
sas ne tik su neigiamaisiais aspek
tais, bet ir su teigiamaisiais, ku
riuos Rusijos ir komunizmo isto-

%0z 

Nebus lengva naujam vadui perimti visas pareigas 
-

rikai pasistengs priskirti Brežne- rika buvo priversta apleisti Vlet-
vo amžinajai šlovei. 

Kas seka Sov. Sąjungos ekono
miją, pripažįsta, kad ji yra užkliu
vusi, karišku terminu tariant, už-
sikirtusi šaudomame ginkle San
tykiai su Vakarais , o ypač su 
Jungt. Amerikos Valstybėmis, yra 
tik formalus, o ne realus atolydis. 
Kinija vis d a r yre "durklas Sov. 
Sąjungos pašonėje". Vakaruose 
atsirado autentiški ar nuduodan-
tieįi tokius ereziarchai, išradę 
naują vadinamą pliuralistinį ir 
demokratinį komunizmą. Jie at
sirado ne d ė l klaidingos Brežne
vo politikos, bet dėl prieštaravi
mų, kurie pastebėti marksizmo 
doktrinoje, kurios Kremliaus ideo
logai laikosi, kaip kokios nepalie 
čiamos tiesos. 

Brežnevo pusiausvyros laikymas 
Reikia pripažinti Brežnevui ne

paprastą sugebėjimą išlaviruoti, 
kada Chruščiovas sudavė baisų 
smūgį stalinizmui. Tada Brežne
vui reikėjo išlaviruoti tarp pro
tingų konservatorių ir užsidegu
sių naujovininkų vidaus politi
koje, išlaikant nepažeistą mark
sizmo ideologiją. Brežnevą kalti
no, kad jis surišęs Sovietų eko
nomiją su kapitalistine ir suteikė 
buržuazijai deguonies, siųsdamas 
žaliavų, o ne paskubindamas 
Vakarų fatalinį sugriuvimą. Bet 
Sov. Sąjungos diktatoriui buvo 
nesunku tokiems priekaištams at
sakyti, kad Sovietų Sąjungai rei
kia Vakarų technologijos, o kar
tais ir kviečių, kad būtų galima 
išvengti bado . Taigi atoslūgiui su
mokėta ka ina apsimokėjo. 

Brežnevas taip pat kaltinamas, 
kad jis komunist inių partijų kon
ferencijoje Berlyne padaręs nuo
laidų ideologinėje plotmėje ir sa
vo dviprasme laikysena iššaukęs 
eurokomunizmą. Bet Brežnevas 

LIETUVOS GENERALINIO KONSULO IR 
VLIKO PRIĖMIMAS NEW YORKE 

Kodėl taip yra, paaiškina tas 
pats šveicarų žurnalistas. Jeigu 
gailestingoji sesuo turi aptarnau-

•asi Vakarų kraštuose, ypač civi
lizuotose ir kultūringose tauto
se. Komunistai, palenkę kultūrą 

Ii kelias dešimtis ligonių ir per ir dvasines vertybes, suniekina 
mėnesį gauna tik 70-90 rublių, žmogų, padarydami jį tik įrank-
tai ji neturi kitos išeities, kaip kiu, tik daiktu, naudingu jo dar-
uoliau aptarnauti tuos, kurie jai bo rezultatais, bet nuvertinę as-
primoka, padidindami algą ir pa- menį. Kai nėra laisvės, tai žmo-
gerindami pragyvenimą. Jei gy- gus praranda savo asmenybę. Kai 
dytojas gauna 100-150 rublių per nėra rūpesčio žmogumi kaip as-
mėnesį ir turi bėgte bėgti nuo meniu, pilietis praranda žmogiš-
vieno prie kito. net gerai jo neap- kas teises — apsispręsti, laisvai 
žiūrėjęs, tai ir jis priverstas gydy- tvarkyti savo gyvenimą ir jaustis 
ti geriau tą, kuris padidina jo naudingu visuomenei. P.S. 

namą, nugalėta karinėje plotmėje, 
ko nėra atsitikę visoje Amerikos 
istorijoje Vietnamiečių laimėji
mas, o Amerikos pralaimėjimas 
reikia priskirti kariškai ir finan
siškai paramai, kurią Hanoi ga
vo iš Sov. Sąjungos. Brežnevo 
laikais Sov. Sąjunga išplėtė savo 
įtaką Afrikoje, sukurdama ten 
savo satelitus. Jo valdymo metu 
Sovietų karinė jūrų galybė bu
vo taip išplėsta, kad Sov. Sąjun
gos povandeniniai laivai, pavir
šiaus laivai, pavadinti "žvejybos 
laivais", žvalgybiniai satelitai ir 
karinės bazės, sutelktos prokomu
nistinių valstybių, yra visuose 
pasaulio vandenyse ir nėra tos 
jūros, kurios nekontroliuotų Sov. 
Sąjunga. dabartinis karas Af
rikoje, kada remiama Etiopija 
prieš Somaliią, rodo, ko siekia 
rusai šiame žemyne, kuriame yra 
gausūs naftos šaltiniai. 

Komunizmui nepasiekiamas 
pasaulis 

Jei komunizmas rado lengvą ke
lią į Afriką, Aziją ir Europą, vis 
tik yra dar du pasauliai, kurie li
ko neįkandami ir priešingi ko
munizmo įtakai ir plėtotei- Tai 
amerikietiškas ir musulmoniškas 
pasaulis. Šiaurės Amerika, gy
vendama pilnu laisvės gyvenimu, 
negali žavėtis komunistinės revo
liucijos vilionėmis. Kai Amerikos 
darbininkas uždirba mažiausia 
5000 — 6000 dolerių į metus, nie
kad nesirinks sovietinio darbinin
ko pavyzdžiu, kur piliečiai per 
60 metų dar neturi pagrindinių 
žmogaus laisvių ir elimentariau-
sių žmogaus teisių, o darbinin
kui labai gerai, jei per metus už
dirba vos 1200 dolerių. 

Tai yra istoriniai faktai, kurių 
nepajėgia paslėpti sovietinė pro
paganda. Jei imsime Pietų Ame-

Lietuvos geo. konsulo Ir Vliko 
suruoštam Vasario 16-sios pri
ėmime dalyvavo per šimtas sve
čių, kurių tarpe aštuonių drau
gingų valstybių konsulai, Ukrai
nos prezidentas egziryje ar . My
kolą Livvicki su keliais ukrainie
čių vadais, Europos Pavergtų
jų tautų gen. sekretorius Go-
domski su žmona, Bulgarijos 
Tautinio komiteto pirm, dr. 
Petkoff, Rumunijos Tautinio 
komiteto pirm. Jon Vavala, Pa
saulio Estų tarybos pirm. H. 
Raudsepp, Pabaltijo Moterų 
klubų pirm. Helga Ozolins, JAV 
Liet. Bendruomenės pirm. Ge
čys su žmona, Laisvės Radijo 
lietuvių, latvių ir estų skyrių 
vedėjai ir eilė New Yorko lietu
vių organizacijų vadovų bei lie
tuviškosios spaudos bendradar
bių. 

Svečius pasitiko Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis Ir Vliko 
pirm. dr. J. X. Valiūnas su žmo
nomis ir Simas Kudirka. Pir
moji į priėmimą atvykusi Hel
ga Ozolins Pabaltijo Moterų 

Kudirka pasidžiaugė Vasario 
1&- ja, kuri lietuvių tautai ir 
jam esanti laisves simbolis. 

Pristatydamas pereitais me
tais į laisvąjį pasaulį iš okupuo
tos Lietuvos atvykusį Kęstutį 
Jokubyną, konsulas pastebėjo, 
kad, nors jo į laisvę išvykimas 
ir nebuvo toks dramatiškas 
kaip Simo Kudirkos, vis tik jis 
Sovietų kalėjimuose ir darbo 
stovyklose praleido daugiau 
kaip septyniolika metų. Joku-
bynas ilgesniam žody taisyklin
ga anglų kalba sužavėjo klau
sytojus išreikštų minčių gilumu. 

Ukrainos vardu sveikinimo 
žodį prancūziškai tarė jos pre
zidentas egzūyje dr. Mykolą 
Liwicki, pabrėždamas lietuvių ir 
ukrainiečių tautų draugingumą. 
Paskutinis kalbėjo Pavergtųjų 
Europos tautų generalinis se
kretorius Godomski, prisimin
damas Vaclovą Sidzikauską ir 
pabrėždamas, kad Pavergtųjų 
tautų organizacijoje lietuviai 
pastoviai vaidino vadovaujamą 
rolę. Trumpas minėjimas buvo 
užbaigtas Lietuvos himnu. Po 

puikiai vino, kad Italijos, Pran-'riką, atrodo, kad ten buvo visos 
cūzijos ir Ispanijos partijos euro- (Sąlygos komunizmui įsigalėti: gy-
komunizmu prisidengia lyg skrais
te, kad būtų lengviau įžengti į 

Rašyt Vladimiras Bukovskis, Sibi
ro kankinys, AFL-CIO darbininkų 
unijos kviestas, lankėsi Amerikoje. 
Paskaitose jis nušvietė, kokia prie
varta egzistuoja Sov. Rusijoj. Čia 
Bukovgkis matyti pasikalbėjimo 
metu. 

valdžią, į "broliškų Vakarų par
tijų" eiles. Tačiau, kada Brežne
vas perleis komandos lazdą ki
tam ir padarys užsienio politikos 
apžvalgą, niekas negalės paneig
ti, kad Sov. Sąjunga pasinaudojo 
komunizmu, kaip labai veiksmin
gu instrumentu sustiprinti Sov. Są
jungos imperijos galybei ir įtakai 
įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Ta politika yra jėgos politika, ku
rią Brežnevas drąsiai ir atvirai 
slėpė, kad neišsauktų per daug 
karštų konfliktų. To reikalavo 
lankstumas ir praktiškas protin
gumas. 

Brežnevo valdymo laikais Ame-

ventojų skurdas, žmonių išnau
dojimas, diktatūros. Rusiją su
kūrė komunistinę Kubą kaip 
prieŠtiltį revoliuciniam šuoliui į 
kitas Pietų Amerikos valstybes, 
bet tas šuolis buvo užblokuotas 
ne tik dėl to, kad kariniai reži
mai Pietų Amerikoje laikosi išdi
džios nacionalistinės politikos, ko-
kir buvo prieš Kolumbą, bet ir 
dėl to, kad, nepaisant tokių le
gendinių "didvyrių", kaip Gue-
vara, gyventojų masės yra alergiš
kos bet kokiam marksizmui, ir 
tie maištininkai, kaip "tupama-
ros", "montoneros" nėra Castro 
komunizmo tipo. 

Musulmonų pasaulis, nors kai 
kurie arabų vadai, kaip Gheda-
fi ar Boumedienne atvėrę savo 

klubų federacijos vardu prisegė 
Simutienei orchidėją. įpusėjus to svečiai vaišinosi ir snekučia-
priėmimui, konsulas Simutis pa- vosi daugiau kaip valandą. 
kvietė Daivą Kezienę perskai
tyti valstybės sekretoriaus Cy-
rus Vance raštą Lietuvos ats
tovui dr. S. A. Bačkiui Vasario 
16-sios proga. Po to konsulas 
A. Simutis trumpam žody api
būdino Vasario 16-sios reikšmę 
ir pakvietė tarti žodį konsulari-
nio korpuso dekaną Urugva
jaus gen. konsulą Goyen-Alvez, 
kuris priminė, kad Urugvajus 
džiaugiasi turėdamas nemažą 
skaičių lietuvių. Jo kalbą susi
rinkusieji sutiko šiltais ploji
mais. 

Prieš pristatydamas Simą Ku
dirką gen. konsulas Simutis 
papasakojo apie sausio 23 d 
OBS televizijos tinklą JAV-bėse 
ir Kanadoje transliuotą filmą 
"The Defection of Simas Ku
dirka", kartu padėkodamas CBS 
bendrovei už atkreipimą dėme
sio į žmogaus teisių laužymą 
okupuotoje Lietuvoje. 
susirinkusiųjų buvo 

Tenka dar pastebėti, kad CBS 
televizija ruošia naują translia
ciją apie Simą Kudirką per sa
vo tinklą JAV-bėse ir Kana
doje. Tam tikslui savaitę prieš 
Vasario 16- ją buvo pradėtas 
filmuoti ir rekorduoti pasikal
bėjimas su juo, užtrukęs dau
giau kaip tris valandas. Sekan
čias dvi dienas filmuotcjai jį 
sekiojo ir filmavo jo namuose, 
prižiūrint šildymo sistemą, tai
sant užraktus, elektros jun
giklius ir t . t . Penktadienį at
sekė jį į Vasario 16-sios priė
mimą, filmuodami ir rekorduo-
dami kiekvieną jo žingsnį susi
tinkant svečius, draugus ir 
kalbant į susirinkusius. Susi
darė daugiau dvylikos valandų 
filmas, iš kurio bus padaryta 
penkiolikos minučių santrauka 
ir transliuojama per antrąjį te
levizijos kanalą BiU Moyer pro-

Kudirka' gramoje. New Yorke progra-
sutiktas. ma bus matoma kovo 9 d 8 va L 

miestuose 
Bep. 

griausmingais plojimais. Trum- vakare, o kituose 
pam, bet prasmingam žodyje, vietos laiku. 

uostus Sovietų Sąjungos laivams, 
padarė tai, kad gautų iš Sov. Są
jungos politinės ir karinės para
mos, vis tik liko uždaros komuniz
mui. Komunistams ir maoistams 
Kristus, Buda, Konfucijus neeg
zistuoja, jie yra mirę ir nebuvę, ta
čiau ne Mahomedas. Daugelis 
arabų diktatorių primetė savo 
tautoms "realistinį socializmą" — 
vienintelę partiją, kuri suvaržė 

asmenines laisves. Tačiau nedrįso 
gyventojams uždrausti klauptis 
ir kakta paliesti žemę, kai iš mi
nareto bokšto pasigirsta muezino 
skardus balsas. "Vienas yra Die
vas ir jo pranašas Mahomedas". 

Taigi Brežnevui negalima pri
dėti prie garbės, kad šie du pasau
liai (amerikietiškas ir musulmo
niškas) neatvėrė savo vartų sovie-

(Nukerta į 5 pei.) 

SALEZIEČIAI PAS ŠV. TfcVAj Paulius VI, jus esate jaunimo 
tarpe gyvojo Kristaus liudyto
jai, ir tuo pačiu ugdote jauni
me meilę Dievui 

Švento Pranciškaus saleziečio 
vardo vienuoliją praėjusio šimt
mečio antroje pusėje Torine įs
teigė šv. Jonas Bosko. Per pa
lyginamai trumpą laiką ji tapo 
viena iš didžiųjų šių laikų vie
nuolijų, kurios pagrindinis tiks
las yra — jaunimo auklėjimas 
ir apaštalavimas misijų kraš
tuos* Vienuoliai saleziečiai bu-

Popiežių Paulių VI aplankė 
apie 250 šv. Jono Bosko sale
ziečių vienuolijos generalinės 
kapitulos narių. Jiems tartame 
žodyje šventasis Tėvas primi
nė, kad saleziečių vienuolija, 
nors įsteigta tik prieš šimtą 
metų, yra gražiai išplėtusi vai
kų ir jaunimo auklėjimo veiklą 
įvairiuose pasaulio kontinentuo
se. Savo gerais darbais, pasi
aukojimo dvasia, tnefle. akais-

KAN. FELIKSĄ KAPOČIŲ 
PRISIMINUS 

DR P. MAČIULIS 

Kai kas gali paklausti, ką gi veikia vyskupo ka
tedros vikarai. Cia turime paaiškinti, kad jų pareigos 
skiriasi nuo parapijos vikarų. Jis eina kasdien vadi
namas kanoniškas katedrų pareigas, atseit, kasdien 
priešpiečiais ir pavakariais katedroje pusiau rečitaliu, 
pusiau giedodami atlieka kanoniškas valandas, pava
duodami kapitulos dignitorių kanauninkų ir prelatų 
prievolę, nes kanoniškos valandos šitiem dignitoriams 
privalomos. 

Atlaikę kasdien savo mišias, jie pripuolamai iš
klauso išpažinčių, jei penitentų pasitaiko, pašaukti ne
atsisako aplankyti sergantį ligoninėje, retkarčiais pa
krikštija naujagimius, jei kas kreipiasi. Tai nėra jų 
tiesioginė pareiga, bet patarnavimas artimui, kaip ir 
pridera kiekvienam kunigui. Taip šis reikalas atrodo 
teoriškai. 

1920 metais Kaune kunigų skaičius staiga nepa
daugėjo, o gyventojų skaičius kasdien didėjo su Lietu
vos vyriausybės persikėlimu iš Vilniaus. Be civilinės 
valdininkijos, daugėjo ir karinės vadovybės personalo 
skaičiai: karo mokykla, kariuomenės štabas ir kariuo
menės dalinių įstaigos. Anot kun. F . Kapočiaus pasi
sakymų ir Kauno vyskupo katedra padaugėjo tokiais 
naujais klijentais prie klausyklos ir kitais reikalais, 

ku* lietuvės mėgdavo puošti gyvomis gėlėmis, o Kau- praskleisti Kauno miesto lietuviškų parapijų vaizdą. 

mroiy nr dgPMgs"!"!, kaiaėjo - vo ^erai zmomi ir Lietuvoje. i 

ypač iš karininkijos kadrų, bent prieš didžiąsias me
tines šventes pastebėdavai naujų penitentų. 

«atas bažnyčias prieš šventes, ypač vasaros la>{ booo fflreagae. Šitoje vietoje norime keliais sakiniai*! 

no vyskupo katedra parapiečių kaip tokių neturėjo, 
nors joje altoriai gegužės, birželio ir spalio mėnesiais 
būdavo net gražiau gėlėmis papuošti. Tai atlikdavo 
ne kas kitas, kaip tos Šv. Zitos draugijos tarnaitės. 

Burtis draugėn, pasirinkus patrone Šv. Zitą, jas 
paskatino prel. P: Januškevičius. Pirma atsirado jų 
valgyklėlė, mokykla, kur mergaitės buvo ruošiamos 
geromis praktiškomis virėjomis. Pirma senamiesty 
ties Rotuše, kiek vėliau jos įsteigė švarią valgyklą 
"Rūtą" Savanorių prospekto papėdėj, o 1920 metais 
atidarė savo kuklų, švarų ir pigesnį viešbutį, berods, 
Mickevičiaus gatvės dešinėje pusėje. 

Eidamas katedros vikaro pareigas, kun. F . Kapo
čius greit pastebėjo zitietes. bepuošiančias katedros 
altorius, tapo jų patarėju ir bičiuliu. Kadangi kuni
gų vis tebebuvo nedaug, jam teko apsiimti kapelio-
nauti pirmoj suaugusių gimnazijoj. Kas be to, kai dr. 
J. Eretas pradėjo telkti baudies jaunimą į "Pavasario" 
draugiją, paplitusią visoj Lietuvoj, ir čia Kapočius 
atėjo jam į talką, padėdamas redaguoti pavasarininkų 
mėnesinį laikraštuką. 

Pareigos pareigomis katedroje, bet turint jaunat
viško entuziazmo ir karštą širdį, suskirsčius darbo 
dieną į valandas, galima tikslą pasiekti. Kapelionau-
damas vakarais suaugusių gimnazijoje, jautė reikalą 
savo turimas žinias papildyti universitetiniais šalti
niais. Ir čia jis ištesėjo. Kun. P . Kapočius atgaivai nesė
dėjo prie kortų stalelio, bet triūsė visuomenėje, judė
damas kaip maža, darbšti skruzdėlytė. 

— Taip greit prabėgo penkeri metai, man bevika-
raujant vyskupo katedroj, — anuos metus prisiminęs, 
pasakodavo kun. F. Kapočius, gavęs naują pasky
rimą eiti Prisikėlimo nauios paraniios Žaliakalrv We-

Prieš pirmąjį pasaulinį karą Kaunas rusams pir
moj eilėj buvo administracinis centras su gubernato
riaus kanceliarija ir jo nuolatine gyvenviete, žemaičių 
(Samogitiensis) vyskupija buvo įsteigta Varniuose, 
Po antrojo 1863-4 metų nepavykusio sukilimo prieš 
caro neteisėtą priespaudą gubernatorius buvo pasiūlęs 
carui mūsų garsųjį liaudies švietėją vyskupą Motiejų 
Valančių ištremti iš Žemaitijos. Konkrečių įrodymų 
prieš vyskupą neturint, caras, gal dalinai skaitydama-
sis su pasauline opinija, nesutiko ištremti, bet leido 
vyskupiją atkelti į Kauną griežtesnėn gubernatoriaus 
priežiūron. 

Buvusieji katalikų vienuolynai — pranciškonai, 
jėzuitai, karmelitai ir kamenduliai — buvo uždaryti, 
panaikinti, vienuoliai išsklaidyti, jų centrai rusų pa
sisavinti. Suglaustai tariant, katalikai tesinaudojo 
dviem bažnyčiom: Senamiesty — Švč Trejybės ir buv. 
Karmelitų, kurioms vyskupas suteikė parapijų teises. 

Kadangi Kaunas rusams pirmoj eilėj buvo atra
mos punktas prieš vokiečius — tvirtovė su vienuolika 
atsparos punktų-fortų, tai pats miestas buvo viso-
kiariopai suvaržytas, skurdo dėl gyventojų prieauglio 
ir statybos atžvilgiu, neleidžiama buvo statyti aukš
tesnių kaip dviejų aukštų pastatų. Įskaitant tvirtovės 
įgulą, pats miestas nesiekė nė 60 tūkstančių gyventojų. 

Vokiečių okupacijos metais gyventojų nepadau
gėjo, priešingai, gal kiek sumažėjo pirma dėl darbų, 
svarbiausia dėl maisto stokos pasisklaidė apylinkėse. 

Po vokiečių kapituliacijos Vakarų fronte H. XL 
1918) vaizdas pradėjo keistis: Lietuvos tarybai 1918. 
n . 16 dieną paskelbus nepriklausomą Lietuvą, Kauno 
miestas pradėjo atsigauti, tikėdamasis geresnių laikų. 

(Bus daugiau) 
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VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Rockford. Illinois 

Du pilni autobusai daugiau
sia uniformuotų šaulių ir kele
tas automobilių su rinktiniais 
jaunais tautinių šokių šokėjais 
vasario 19 d. atvyko i Rockfordą 
padėt-: to miesto ALT skyriui iš
kilmingai atšvęsti Vasario 16r 
tos šventę. Per eilę metų šios iš-
vykjos tapo lyg tradicija. Labai 
gražu, nes to miesto lietuvių ko
lonija, nors gerai organizuota, 
yra negausi. Su Chicagos šaulių 
pagalba šventės atgarsiai plačiai 
nuskamba miesto spaudoje ir val
džios sluoksniuose. 

Iškilmės pradėtos iš Liet. klu
bo. Ilga procesija tvarkingoje ei
senoje ėjo į Sv. Petro ir Povilo lie
tuvių bažnyčią. Visas pašalinis 
judėjimas laike eisenos miesto val
džios buvo sulaikytas. 

Bažnyčia nėra turtinga, net 
nepajėgianti turėti nuolatinio 
vargonininko. Klebonas, bene ai
rių tautos, gerokai pramokęs lie
tuviškai. Apie ji buvo pasakyta, 
kad daug gero yra padaręs lietu
viams. Pamaldas atlaikė kun. J. 
Borevičius. kurio puikus pamoks- ronima. 
las ir be vargonų giedamos baž
nytinės giesmės visus sužavėjo. 

Minėjimas ir meninė dalis pra
dėta antrą valandą Liet. klubo sa
lėje. Talentingas inž. S. Surantas 
po įvadinės kalbos pakvietė pro
gramą pravesti K Rutkauską. In-
vokaciją sukalbėjo -vietos klebo
nas, pradėjęs keliais sakiniais 
švaria lietuvių kalba. Himnus 
giedojo Simonaitytė — Gaižiū-
nienė. Pagrindinę kalbą pasakė 
inž. Garbonkus. Vasario šešiolik
tos aktą perskaitė Špokaitė. Rezo
liuciją, kuri bus pasiųsta šalies 
vyriausybei, perskaitė S. Rutkaus
kas. 

Fo to buvo pietus, giedami 
Amerikos ir Lietuvos himnai,, 
dainos. Atliko lietuvių klubo 
moterų choras, o inž. Daugėla 
iš Manchesterio rodė paveiks
lus iš Lietuvos. Matėm prieška
rinę Lietuvos gamtą ir dabarti
nės okupuotos Lietuvos vargus. 

Salė vos sutalpino dalyvius, 
buvo apie 250 asm. Rinkliava 
nebuvo daroma — kas norėjo, 
savanoriškai aukojo. 

3HRB A. JOZAKAS 

Mirė laidotuvių biuro direk
torius Albinas Jozakas. 62 m. 
Vasario I i d. 12 vai. šv. Pranciš 
kaus bažnyčioj gedulingas Mi
šias su parapijos klebonu kun. 
A Jašiūnų koncelebravc Švė. 
Marijos bažnyčios kun. J . Gal-
lagher, švč. Trejybės bažh. kun. 
Pėkor ir šv. Jurgio bažn. Ha-
verhill klebonas ktm. Juozas 
Svirskis. Sanctuariume dalyva
vo Ir nepriklausomų lenkų kle
bonas. 

menkos ir Lietuvos himnai. Am- j Uiski, E. b? A. Smetonų, A ir B. 
žiną ugnį uždegė savanoris maj. Sondžių, G. Sadūnienės, Dimos ir 
L. Verbickas, L. Jurgėlaitė ir Vasiliausko. 

A. a. Albinas buvo labai švel
naus būdo, draugiškas, dosnus, 
lietuvių ir kitų gerbiamas. Pali
ko žmoną Juzefiną ir sūnų Je-

PARAPHOS DEIMANTINIS 
JUBILIEJUS 

Šiais metais bus švenčiamas 
parapijos deimantinis jubiliejus. 

Iškilmėms ruošti išrinktas ko 
mitetas darbuojasi. 

/ . Skersys 

Su Petersburg, Fla. 

Meninėje dalyje solistė Gaižiū-
nierrė padainavo: :"Kur lygių ly
gios lankos" — Olekos, "Apie Jo
ną ir Oną" — Šimkaus, "Oi už-
kilokit vartelius" — Dvariono, 
"Sode" — Gudauskienės, "Na tai 
kas" — Kavecko ir "Prisimink žo
dį" — Raudonio. Rinktinės tau
tiniu šokių jaunieji šokėjai, va
dovaujami Jūratės Jasaitytės, mo
kytojos Violetos Atkinson ir pra
nešėjos Valerijos Sparkytes, pa
šoko Mikitienę, lenciūgėlį ir blez-
dingirų" jonkeli. 

Ši puikiai pravesta Rockfordo 
lietuvių šventė, manau, paliko 
visiems gilų įspūdį. K. Rutkaus
kas yra puikus žodžio meisteris, 
bažnyčioje asistuojant pamaldoms 
ir salėje yra nepamainomas. Jis 
buvo vienintelis, nors dar gana 
jaunas, skirtinas prie gimusiųjų 
nepriklausomoje Lietuvoje. Visi 
kiti tai pokario vaikai ir aukštą
jį išsilavinimą gavę Amerikoje. 
Inž. Garbonkus švaria lietuvių 
ir vietine kalba nesišvaistė atsibo
dusiomis frazėmis apie kunigaikš
čių galybę aria Juodąsias marias. 
Jis moksliškai ir įtikinančiai kal
bėjo, kodėi lietuvis r Lietuva tu
ri būti laisvi. Ilgakalbių nebuvo, 
ir tai gerai. 

ALTos veiklai paremti surink
ta gerokai — tūkstantinė su vir
šum. Pabaigoj visi buvo pavaišin
ti gerais pietumis. 

Lawrence, Mass. 

Lawrence lietuviai Lietuvos 
neprikl. šventės minėjimą at
šventė vasario 19 d. šv. Pranciš 
kaus parapijos salėje. Organi
zavo ir vadovavo nenuilstantis 
Altos skyr. pirm, Jonas Stun-
dža. 

11:45 vai. šv. Pranciškaus 
bažnyčioj parapijos klebonas 
kun. A. Jasiūnas laikė šv. Mi
šias Lietuvos intencija su ati
tinkamu pamokslu. 1 vai. para
pijos salėj susirinkimas. Sveiki
no naujasis miesto meras — 
teisininkas Le Febre, o Massa-
chusetts valstijos senatorius 
Wall ir gubernatoriaus patarė
jas dr. Murkey išrūpino iš gu
bernatoriaus mūsų šventei ras* 
tiška proklamaciją. 

Šventė prasidėjo vasario 16 d., 
kai Viktorijos Jacobsen, čia gimu
sios lietuvaitės, nenuilstamos 
veikėjos, pastangomis St. Peters-
burge, Treasure Island, St. Pe
tersburg Beach, Pinellas Park ir 
Gulfporto vietovėse merai šią 
dieną paskelbė lietuvių diena ir 
prie rotušių (City Hali) ar biblio
tekų buvo iškeltos lietuvių vėlia
vos, sakytos merų bei mūsų ats
tovų kalbos, dalyvaujant gausiai 
susirinkusiems lietuviams. Daugu
mas moterų buvo tautiniais dra
bužiais. Niekas nepaisė nė pliau
piančio lietaus! Vasario 18 d. tą 
jubiliejų paminėjo mūsų lituanis
tinė mokykla, suorganizuota ir 
vadovaujama V. Kulbokienės ir 
veikianti nuo šjn. vasario 4 d. 
Filmą apie Lietuvą rodė V. Vaš
kelis. 

Vasario 19 d., sekmadieni, 10 
vaL ryto buvo iškilmingos 
mišios Šv. Jono bažnyčioje, Tre-
sure Island. Jas atlaikė ir įspū
dingą pamokslą pasakė prel. J. 
Balkūnas apie pavergtos Lietuvos 

p. Vaškienė. Kadangi garbinga 
mūsų viešnia St. Petersburgo me
re C. Friedman turėjo greitai iš
vykti, tai savo sveikinimo žodį ta
rė anksčiau negu buvo numaty
ta. Ji priminė, kad jos senelis bu
vo kilęs iš Vilniaus, o ji pati la
bai gėrisi lietuvių kultūrine veik
la ir linkėjo Lietuvai laimingos 
ateities. Kun. T. Degutis invoką-
cijoje meldė Dievo ir šv. Kazi
miero globos ir malonės grįžti į 
laisvą tėvynę. Susikaupimo mi
nute pagerbti Lietuvos laisvės 
kovotojai. L. Jurgėlaitė, lituanis
tinės mokyklos mokinė, paskaitė 
Floridos gubernatoriaus Rubin 
Askev paskebimą vasario 16 d. 
Lietuvių dienos visai Floridai. 
Dar sveikino Tresure Isalnd me
ras Stubb, lietuvių draugė rašyto
ja M. Shųck, latvių atstovas Bau-
man ir raštu — St. Petersburgo 
estai. 

Pagrindinis šventės kalbėtojas 
Bronius Kliorė vaizdingai nušvie
tė ilgaamžės Lietuvos valstybės 
tradicijas, jos valstybingumo su
brendimą. Nuo Mindaugo laikų 
per 600 metų mūsų valstybė gy
vendama pavojingoje tautų kryž
kelėje, tarp nedraugiškų kaimy
nų sugebėjo ne tik išsilaikyti, bet 
kaip magnetas geležį, pritraukti 
ir slavų kunigaikštystes į valsty
bės vienetą, anuomet didžiausią 
Europoje.. O galybės ir pasitikė
jimo raktas buvo kaip tik tas vals 
tybinis subrendimas — tvarka, 
teisingumas ir globa visų piliečių. 
Ir po Liublino unijos išlaikėme 
svarbiausius laisvos valstybės po
žymius — turėjome savą teritori
ją, administraciją, kariuomenę, 
iždą, teisę. 1918-20 metų valsty
bės atstatymo kovose per trejus 
metus, galima sakyti, pakartoja
me ilgaamžės kovas su visais mū
sų priešiškais kaimynais. Ne
triukšmingą, bet giliaprasmę kai 
bą prelegentas baigė šviesiomis 
viltimis į tautos ateitį ir sekan
čių kartų sąmoningumą. 

L Jurgėlaitė jautriai padekla
mavo Vytauto Aido eilėraštį "Ti
kiu", sukurtą Sibire. Muziko P. 
Armono vadovaujamas 34 asme
nų choras darniai padainavo: 
"Savanorių maršą" — Paulausko, 
"Keleliu ėjau" — Adomavičiaus, 
'Tėviškės klevai" —Gaižausko 
ir "Šiaurės pašvaistė" — Sodei
kos, žodžiai B. Brzdžionio. 

Šaulių kuopos atstovas už nuo
pelnus įteikė medalį J. Butkui; 
nusipelniusiai šaulių veikėjai E. 
Daknienei medalis bus atsiųstas 
vėliau. Aukų surinkta: Altai — 
1,570 dol., Lietuvių Bendruome
nei — 825 dol., Vlikui — 626 doL 
Rinkliavą tvarkė: L. Kačinskas, 
K. Grigaitis ir K. Palčiauskas. Sce 
ną meniškai dekoravo dail. J. Juo
dis, padedamas Augustino ir 

V.K. 

Milsij kolonijose 
Philadelphia, Pa. 

— Sunkiai serga Povilas Iih-
kutnas. Guli ligoninėje. 

— Sirgusi apie 4 mėnesius 
Stasė Bendžienė jau pasveiko. 

— Po didelės operacijos Be
nedikta Misliauskienė iš Media, 
Pa., pagijo. 

— Visgelai susilaukė sūnaus 
Antanėlio sausio 19 d. Džiau
giasi Antanas ir Kotryna Vis
gelai, senelė Teklė Matusevi-
čienė, 85 metų, ir sesutė Karoli
na, 3 metukų. Krikštvnos kovo 
5 d. 
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B E A L E S I A T E HELP WANTED — MdtERYS 

JEZUTTC PROVINCIJOS 

Dvi vokiečių jėzuitų provinci
jos susijungė į vieną — pasiva
dinusią šiaurės Vokietijos pro
vincija. Susijungusios jėzuitų 
provincijos yra vadinama že
mesnioji vokiečių jėzuitų pro-
provincija su centru Koelne ir 
Rytų Vokietijos jėzuitų provin
cija, kurios centras yra Berly
ne. Susijungusios vokiečių jė
zuitų provincijos bendrai veiks, 
vykdant apaštalavimo darbą, 
tiek Vakarų, tiek Rytų Vokie
tijoje. Vokiečių jėzuitų provin
cijai, kurios vadovu yra išrink
tas kun. Guenther Gerhartz, ir 
toliau priklausys Skandinavijos 
kraštų jėzuitai ir Rodezijoje 
veikiančios jėzuitų misijos na-

. riai 

iiuiiiiiHiiHminiimiuiiiiiiniiiiiiuiniiiii 
PACKAGE EXPRESS AGENCT. 

MARMA NOKESEJDESm 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Labai paKKidaujamop geros roSles 

prekių. Maistai tš Europos sandelUj. 
2BOS W. 6Mb St., Chfcago, BL MM2S 

r i ; _^, \b A &-27S7 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiitttHimniH 

SIUNTINIAI f LIETUVI* 
ir kitos kraštus 

N E D Z I N S K A S , 4865 Avcfcer Ava. 
Cbieago, HL 606S2, tetef. 037-5980 

• kamb. mfir. S miegami. 65 ir Tal-
man.. $27,500. 

Gražus btmgalow — 6 kamb. 2 ŽHB-
aiai. 83 ir Kedzie. $64,200. 

13 metą senumo. 5% kamb. 3 mie
gami. Daug rūbinių. 2% mas. garažas. 
63 ir Narragansett $54,000. 

2-jų aukštų — 2 po 6 kamb. mur. 
65 ir Tai man. $32,500. 

56 akrų žemea Lemom*. $10,000 
už akrą t 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — tnoorae T a x 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 

O V I N G 
Š E R Ė N A S perkrausto baldus tr 
k i tus daiktus. Ir i š toli mies to le i 
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA V 8 0 6 8 

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitmiiiiHiiiHiimiiiiiiiiiB 
M. A. š I M K U S 

SOTARY PURLIO 
INOOME TAX SERVICE 

4259 8 0 . Maptevrood, teL 254-7450 
Taip pa* daromi VERTTMAI. 
GIMINIŲ Iškvietimai pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai. 

miitiHiiiiiiiiimiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii 

M A R Q C E T T E P A R K E 

S-jų botų mūrinis po 5 karab. 
Gazu š i ldymas. Mūr. garažas . Arti 
66-os Ir Talman. Žemiau $34,000. 

B U T Ų N U O M A V I M A S 

N a m ų pirkimą* — Pardavimas 
Va ldymas 

Draudimai — Ineome T a s 
Notariataa — Vert imai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

« 4 M Ro R w l r * * » — T7R.229S 

TVPIST 
NEED PERSON PART TTME. 

, PJLEASE ,CONTACT: 
MISS GRANT — 372-2144 

n* interested in part tlme; typing 
hours flejrible, salary open Call 
betweėn 9 AJM. and 5 P.M. w e * d a y s . 

H O l t S E K E E P E R 
6 days par węek. Livz in or go. 

Own room, T.V. Ref. Mušt speak some 
Englisli. 

279-S26A. A S K ror Mr. CeknzL 

Lady Heeded To Live In 
Afrt> ASSIST with Gfeneral House-
work^ and Be Corapanion to felderly 
ambulatory Lady. ROIM, BOARD — 

Ptus S90Jirt A WE$Ė. 
PLU3, Round TYjp Tiekei to Your 
Hometerid. a?ter 1 year. libefal t ime 
off. Very pleasant surroundiiigs. 

(Suburban N<MThbrpok Home). 
... AIusi speak English. 

Call MRS STUBES — 9 ą.riL to 4 pan. 
Monday thru Frfblty. 
7 2 6 - 9 6 0 6 

Paieškojimas 
A N T A N A S JAUNIŠKIS ieško sa 
vo buvusių draugų. J i s yra studi
javęs Vilniuje, o dabar gyvena 
Kaune. Prašome atsi l iepti* per 
Benių Kašhtska, 776 Railev Rd. , 
W. Hearietta , N . T. 14586, telef. 
716—SS4-9416 

iitiiiuHiiiMniifiiinitiiiiiiiiiiiiliiiiiiifitiii 
Ivairip prekių po.siiiwktmaw nebran
giai tš mūsn sandetto. 

COSMOS P A R C E L S 13DPRI5SS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
SS33 S. Halsted S*., Chieago. m «e«©8 

2501 W. 6Mh St-. Chicago, 1U. 60629 
Telef.: »25-2TS7 —- 234-3S20 

V y t a u t a s Valant inas 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIMHIII1IIIIII 

itmti 

Banaičio 

JORATĖ IR KASTYTIS 
S veiksmų opera 

Dainuoja Chicagos l i e t u v i ų Operos 
Dana Stankaitytė . Marga 

rita Momkienė, Aldona Stempužie* 
nė, S t a s y s Baras . Groja simfoni
nis orkestras. Diriguoja Aleksand-
rasKuciūnas. 
Puiki dovana. Albumas. 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15.55 
ras Kuciūnaa 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname i r vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

J . B U B N Y S — TeL R E 7-5168 

Parduodamas 5 5 pechl pločio na 
mas — 2 krautuvės . Gal ima pirkti 
ir su geležies (hardware) bizniu. 
2 maš . garažas . 2612 W. 71 S L 
Tel. 476-2427 

Budraitis Realfy Co. 
Mes su 50 Jctom namų pardavimo 

įstaigom aptarnaujame pietvakarių 
Chicagą — tas daug pagreitina 
pardavimą ir pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti botą 

be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. 

Taip pat, abejojant dėl turimo 
DRAUDIMO, ar norint apdrausti 
NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ ir 
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 63rd St., Chicago, BL 

767-0600 arba 778-9871 

H E L P W Ą N T E f a VYRAI 

P O L I S H E R & _ E X P E R T > 
Good base pay, plūs piecė work, and 
overtime. Benefits. 

A K L E N G T O N P L . ^ T l N G CX>. 
# 1 S. Vermont, Palatine, DL 

TEL. 359-1490 

O ^ i O 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel.: 376-1882 arba 376-5996 

i r 
šildytuvų special istai . Virtuvės ir 
vonios kabinetai . Keramikos ir kt . 
plytelės. Glase blocks. Stokos 

l i te kreiptis n u o 7 iki 8 vaL 
arba po 5 vai . vakaro . 

S E R A P I N A S — 636-2900 

r y t o 

kančias, rusinimą ir bedievinima, j Kraujelio. Pietus apie 400 žmo-
ieviesdamas visus krikščionis į į n j ų pagamino M. Bozienė, talki-
kryziaus karą prieš bedieviškąjį ru S 
sų komunizmą. Daug lietuviu j 
moterų čia dalyvavo amerikiečių į • • • ^ • • • ' • • • • • • • • ^ • • • ^ ^ r a 

dėmesį patraukusiais tautiniais! P L. U M B I N G 
drabužiais. Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 

Tą pat dieną 12:30 mi-n. pa
maldas įvyko Gulfporto Sv. Var
do bažnyčioje, kur prisiglaudusi j vamzdžiai išvalomi elektra. Ga-
mūsų misija. Sv. Mišias celebravo 
klebonas kun. T. Degutis, prel. J. 
Baikūnas ir kun. J. Gasiūnas. Pat
riotinį pamokslą pasakė kun. J. 
Gasiūnas apie pasitikėjimą Dievu 
tautos nelaimėse, reikalą susiklau 
symo ir tėvynės ir visa lietuvių 
brolių meilę. Pavyzdžiu statė Die
vo išrinktosios tautos izraelitų 
kančias S ištvermę, kad per 
2000 m. išblaškyti pasaulyje iš
liko ištikimi Dievui ir savo tau
tai. Lietuvos žemės ir brolių lie
tuvių meilė bei Dievas mūsų prie-
galuda ir stiprybė — šūkis tebū
na visų mūsų idealas, — mokė 
garbusis pamokslininkas. 

Užsakymus siusti: 
4545 West CSrd S t , 
60639 
IHIMUIIMHIIIIMIIHIIIIII 

D R A U G A S 
Chicago, f H. 

3 5 ^ 

10% — 20% — SO% pigtam mok«8lt 
a i apdntari* nao u^nien *r • • t n i o -
bDk» pas 

FRANK Z A P 0 L I S 

Jonas Mulokas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 
fti knyga ne-^enial gauta . Kie

tais viršeliais. 116 pus i . Iš le ista 
Mdboume, Australijoje. Kaina su 
persiuntinra $4.30. 

Užsakymus siusti — D R A U G A S , 
1545 West 6Srd S t , Chicago. DL 

60629. 

Lietuvių šlube susirinkę apie 
450 žmonių, papietavę ir atidavę 
aukas Lietuvos vadavimui, iš
klausėme turiningos programos. 
Minėjimą pradėjo klubo pirmi
ninkas £. Jurgėla, jautriu žodžiu 
prisimindamas laisvės kovas. To
liau minėjimui vadovivo G. Ju-
zukaitienė. Įneštos dviejų vietos, 
šauliu, kuopų vėliavos ==&. tl-' 

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE 
Atvaizduoti nenmdai Bėjusiame O. Nendrės romano 

A N T R O J I B A N G A 
Apie šį romaną rado: 

"O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato I ietuvos flki-
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį ankstų idealų, gfliai religingą, suprantanti so
cialinius reikalus" (Darbrninkaa, 1970, 78 a r i . 

"O. Nendres pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų amonfaT (TevOkes Aidai, 1*70. 43 i r . ) . 

Knyga gaunama "DBAUG0T ir pas platintoju*. 
m m 

y 

RADK) PROGRAMA 
Seniausia Ltetuvių Radk) progra

ma Naujoj Anglijoj iš Stoties 
WNSR. 1300 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis J Baltic Fktrists 
— geHų bei dovanų krautuve. 502 
E . Broadway. So Boston, Mass 
02127. Telefonas 2684489 Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir 
rasite dideli pasirinkimą lietuviškų 
koygu. 

Baltas Sniego Parkas 
4 vienetą maras n* garažas. Mar-

ųoette Fke. Naujas gazu iUdymas. 
Našlė atiduoda už $38.800. 

Paffidmas. 5 kaiab. 18 metų mflras 
Ir garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marųuette Pke. $29,900. . 

Grąžos platus sklypas Ir garažas 
Marouette Pke. Vertingas pirkėjui. 

Liuksas "ranch". Beveik naujas 
romėnų maras. 3 mieg. Radiant Šil
dymo dvi kontroles. 2 auto maro 
garažas. Daug priedų. Tik pamate 
aupirksite už $40.000. 

Grąžos 5 kamb. apie 20 metų ma
ras. Pušų medžio beismentas. 2 auto 
garažas. Marquette Pke. Tuoj galite 
užimti. $27,900. , • 

Tvirtas 2-jų s — Į maras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas susileido fld 
$38.500. Marouette Pke. 

Valdis Real Estate 
2625 Wesi Tlsf Street 

TeL 737-7261 tr 737-8534 

We Need Rn Ali Around 
M E T A L W 0 R K I N G 

S H 0 P M A II 
With s o m e w e l d i n g experience. 

Exce l lent benef i t s . S t eady w o r k . 

CaD— 
344-6690 fof interview 

SHEET METAL MAN 
Some eseperience in shear and 

punch press. 

Refrigeration Trainee 
Vffll train. Good co. benefits. 

Call — MR. MŪLLER 
Between 10 and 11 a-m. 

2 4 2 - 6 9 4 6 

V Y R A I I R M O T E R Y S 

niiiiiimiiiiiminiiiniiiHiiiiHiniiiiiiiiiiii 
Radijo Valanda Jau viri 35 m. tarnau
ja New Jersey, N e w York ir Connecti-
eut lietuviams! 

Kas Šeštadieni nuo 4 iki 5 vai. popiet 
iš WEVD Stoties New Yorke 1330 
kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak 9 7 9 
meg. FM. 

Direkt Dr. Jokūbas J. Štokas 
14*7 Force Drive 

Mountalnside, N J . 07092 
TeL 2S2-55SS (eode) 201 

KvieCiame taip pat klausyti Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
a Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU 8 9 ^ meg. 
FM) Pirmad 73f>*30 v a i vakaro. 

( (VadorsBja prol. L Štokas) 

^l^lUlullUlIilUlUlllHHI'ifi • • • "• 

MAr. « f>m*l po 6 kamb, Ooraa 
tDvetrtaTlTK«». MarqT>*tt* Parlt*. — 
$42.900. 

M«dtaK S b o a * po ft kamb. U*. 
tam tznokSjtm&a. Marąuette P«rk«. i 
ist.ua 

SfflORM 4 nenetu tr gura f— Umr- ] 
«u«tte Park*. Pigus. $S8 50t 

SUartil P^acrjL S 
ps.r<lijoiam.'i9 d«l llgoa. $35,000. 

Me* tmfme pardaTimal Ftoriaoi 
vlw>kiq m m v . Norintieji pirkti, par-
daoti sr mainyti. tfcamMnkK mama. 

VAINA REAL ESTATE 
TeL — 925-6565 

D Ė M E S I O 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKrU.Ū 

Vizitinių kortel ių naudojimas y r a 
gražus paprotys. Biznieriai ja s p la 
čiai naudoja. B e t t inka Ir visų luo
mų a t s t o v a m s turėti graž ias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją v isais panašiais reikalais. 
Bus i te patenkinti mūsų patarnavi-

t * * » H 

• • • i 
1 * 1 T. T K I T r. P A R A R 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimitiiitiiiiininnitfii 

THE BALTIC NATIONS 
P r o l dr . B R O N I O * . KAKLO 

naujas a n g l ų k a l b o j e veikalas, ku
rį s u d a r o t r y s d a l y s . Pirmoji pa
teikia B a l t i j o s Val s tyb ių istorija 
bei pol i t inę s t r u k t ū r ą , antroji — 
s a u g u m o s i e k i u s sr i t inėje mtegra-
d jo je . trečioj i — n D karo į ta 
kos anal izę tau t in iu h- tarptauti
niu požiūriu V e i k a l a s gražiai iš
le i s tas ir t i n k a bet kokia proga 
amerikieč iams į te ikt i ka ip dovana. 
Kaina $12.00. 3 2 0 pusi . Užsakyt i 
paStu 

D R A U G A S , 4 5 * 5 # s s t «Sri SCfset 
CMtssSO, TBL fltft 

, n i i a o i s g y v e c t o j a i prideda 60c 
mokesZių ir pėrshXQtir/o ^!av!fftrf 

iiiliiHtnrnmimiin;:itnii:umuniiiHiiiu 

P A I N T S P R A Y E R S 
2nd SHLTT 

We have excellent openings for 
paint sprayers wi th a minimum of 2 
years eseperience. 

You mušt have the ability to mix 
and mateh all types of paints and 
be experienced in conveyor rype 

spraying. Some heavy lifting reųuired. 
We offer job .securįty, excellent 

starting salary and complete benefit 
package. 

CaB for appointiiieirfc. 

Gftorge Pike — 893-6206 
STEWART - VfftRIIER CORP. 

Alemite & Irstrument DH. 

1826 Kversey Parfovay 
Chicagc, Illinois 60614 

BątiaV Onpertanity Bmptorar J t / F . 

JBSTXm09AMA- -ZT FOfT&EfiT 
ISBMOHL 4 kasnb. b o t a s suaugu* 

šiems, be va ikų , arba pensininkas . 
Jokių g y v u l i u k ų 45 -os ir Fairfield 
spyL S k a m b i n t te l $2St-^t<t4 s r b a 
776-0784 

http://ist.ua


. . . . . . . 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami Beach, Fla, 

VASARIO 16 MINĖJIMO 
DALYVIAI NESUTILPO 

LIETUVIU KLUBO SALĖJE 

Vasario 16 minėjimas prasidė
jo vasario 18 lietuviškomis Šv. 
Mišiomis St. Francis De Sales 
erdvioje bažnyčioje, kur buvo už
pildytos visos sėdimos vietos. 

Sekmadieni, vasario 19, ALTos 
Miami skyriaus suruoštam Vasa
rio 16 minėjiman Miami Lietuvių 
klube prisirinko pilna didelė sa
lė. Tarpe seniau ir vėliau atvy
kusiųjų lietuvių ir plačios Mi
ami ir Miami Beach apylinkės, 
didelę dalį sudarė svečiai atosto-
gautojai iš Fort Lauderdale, Pom-
pano Beach, Palm Beach, Juno 
Beach ir tolimesnių apylinkių. 
Prie 360 paruoštų sėdimų vietų 
prie pietų stalų visi atvykę ne
galėjo sutilpti ir dalis grįžo. 

Oficialiąją minėjimo dalį pra
dėjo ALTos skyriaus pirm. Petras 
Šilas. Vadovaujant tautine juos
ta pasipuošusiam Pet. Skikūnui ir 
asistuojant tautiniais rūbais pasi
puošusioms moterims, buvo įneš
tos Amerikos, Lietuvos ir daly
vaujančių svečių — rumunų 
tautinės vėliavos. Jas pagerbus pir. 
Šilas tolimesnei programai pra
vesti pakvietė žinomą kultūrinių 
renginių vadovę Kunigundą Ko-
datienę, kuri savo poetišku žo
džiu pažadino susirinkusiųjų tė
vynės meilės jausmus ir pakvietė 
solistę A. Dambrauskaitę sugiedo
ti Amerikos ir Lietuvos himnus, 
o akompanuoti muzikę D. Liaug-
minienę. Sugiedojus himnus, 
dr. kun. V. Andriuška sukalbė
jo prasmingą invokaciją, o K. Ko-
datienė pristatė minėjime daly
vaujančius savanorius — kūrė
jus: pulk. Antaną Stapuliorų, Vla
dą Šapėną, dr. Kaz. Pautienį ir 
vienos minutės atsistojimu ir susi
kaupimu pakvietė pagerbti visus 
už Lietuvos laisvę mirusius sava
norius — kūrėjus, partizanus, ka
rius, dabar tebekovojančius ir mir
štančius brolius okup. Lietuvoje, 
bolševikų kalėjimuose ar Sibiro 
taigose. 

Pagrindiniu šio minėjimo kal
bėtoju buvo pakviestas žinomas 
VLIKo veikėjas, agronomas Jonas 
Daugėla. 

Tarp daugelio kitų reikšmin
gų veiksmų Lietuvos laisvės ko
voje, prelegentas paminėjo jūrei
vio Simo Kudirkos ir Nijolės Sa-
dūnaitės atvejus ir ypatingą dė
mesį skyrė pačioj Sovietų Sąjun-

• BREŽNEVO BALANSAS 
(Atkelta iŠ 3 psL) 

tinės markės komunizmui. 
įpėdinio klausimas 

Kai Brežnevas bus priverstas 
dėl savo ligos užleisti vietą įpėdi
niui arba kai jis mirs, tam įpėdi
niui paliks labai sunkų paliki
mą: ekonominę krizę, neišpainio
tą SALT klausimą, suma
žinimą karinių pajėgų Eu
ropoje (o jos vis didina

mos), santykius su kai kuriomis 
Europos komunistų partijomis, 
ieškančiomis naujų kelių į socia
lizmą, santykius su kom. Kinija, 
viduje vis stiprėjantį disidentinį 
sąjūdį, sovietinių masių reikala
vimą ryškesnės gerovės — štai 
tas sunkus palikimas, kuris no-
roms nenoroms teks kaip nors 
painioti. Brežnevui kartumo, kad 
jis negalėjo dėl Sov. Sąjungos la
bo išspręsti tiek painių problemų, 
nesušvelnina faktas, kad jis vie
nintelis iš Sov. Sąjungos diktato
rių tuo pačiu metu buvo valsty
bės galva, pirmasis partijos sek
retorius, kad keturis kartus buvo 
apdovanotas Sov. Sąjungos didvy
rio ordinu, kad buvo paskelbtas 
imperijos maršalu. Perdaug naš
tų, perdaug pareigų, perdaug pa
gerbimų ir ordinų vienam žmo
gui, nors ir marksistui, teoriškai 
priešingam bet kokiam "asmeny
bės kultui", kuo Chruščiovas ap
kaltino Staliną, o praktiškai labai 
patenkintam, kai jis liaupsinamas 
ir smilkomas visai panašiai, kaip 
Sulinas. 

J. V. 

goj prasidėjusiam disidentiniam 
judėjimui. Šitokiam judėjimui iš
siplėtus galima tikėtis išpūsto so
vietinio mificino subyrėjimo ir tuo 
pačiu Lietuvoj naujos laisvės už
tekėjimo. Tik toks šiuo metu Lie
tuvos iš komunistinio jungo išsi
laisvinimas daugiausia duodąs vil
čių. Tokiam veikimui turi būti 
paruoštas mūsų jaunimas ir jis tu
ri užimti senų veikėjų vietas. 

K Kodatienė pakvietė skyriaus 
išdininkę Jadvygą Jankienę per
skaityti gautas proklamacijas, ku
riomis Floridos valstijos guberna
torius ir didžiojo Miami miesto 
meras yra paskelbę Vasario 16 
kaip lietuvių dieną šioje valsti
joje ir Miami mieste. 

Programos vedėja K Kodatie
nė pristatė minėjime dalyvaujan
čių pavergtų tautų: rumunų 
(su vėliava), estų, baltgudžiu ir 
lenkų atstovus, kaip garbės sve
čius, o susirinkusieji juos priėmė 
rankų plojimais. Toliau pakvies
tas klubo direktorių pirmininkas 
Paulius Leonas perskaitė anglų 
kalba paruoštą rezoliuciją. Rezo
liucija dalyvių gausiais rankų 
plojimais 'buvo priimta ir bus iš
siuntinėta valdžios įstaigoms. 

ALTos skyriaus pirm. P. Šilas 
paminėjęs, kad joks visuomeni
nis ar politinis darbas be lėšų ne
įmanomas, kvietė minėjimo da
lyvius savo auka paremti ALTos 
darbus. Gausus aukų rinkėjų bū
rys, vadovaujamas p. Šilienės pa
sklido salėje tarp dalyvių ir vė
liau patiria, kad buvo surinkta 
2,000 dol. Iki šiol žinomi stam
bieji aukotojai yra daktarai V. ir J. 
Dubinskai — 165.50 dol. D. ir O. 
Braukliai — 100 dol. Kiti bus pa
skelbti vėliau. 

Po aukų rinkimo prasidėjo me
ninė dalis ir K Kodatienės iš
kviesti scenon išėjo iškilieji mūsų 
operos solistai Dana Stankaitytė 
ir St. Baras, o jiems akompanuoti 
buvo pakviestas mūsų kaimynas 
jaunas, gabus muzikas ukrainie
tis p. Bohdan Sperkacz. Mūsų 
gerieji solistai savo solo dainomis 
ir duetais taip užbūrė salę, kad 
nepertraukiami aplodismentai 
tęsdavosi po kelias minutes ir vi
sai publikaį sustojus. Šio neuž
mirštamo koncerto aprašymas 
priklauso kompetentingiems as
menims. Meninės dalies užsklan
dai p. Sterkūnienė, buv. Panevė
žio valst. teatro artistė, jausmin
gai padeklamavo poeto B. Braz
džionio šiai progai pritaikytus 
eilėraščius. Minėjimas baigtas pie
tumis. Koresp. 

Palm Beach, Fla. 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

LB Palm Beach apylinkės 
valdyba vasario 18 d., Šv. Po
vilo katalikų bažnyčioje ir salė
je surengė Vasario 16 minėji
mą. Šv. Mišias atnašavo ir pri
taikintą šiai šventei pamokslą 
pasakė kun. A. Senkus. Pamal
dų metu solistė O. Blandytė-
Jameikienė labai gražiai pagie
dojo porą patriotinių giesmių. 
Pamaldos baigtos Marija, Ma
rija, 

Apylinkės pirm. Z. Strazdas 
pradėjo oficialią minėjimo d a l i 
Padėkojo visiems už atsilanky
mą. Kun. Senkus paskaitė in
vokaciją. Sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Vienos mi
nutės susikaupimu pagerbti 
žuvę už Lietuvos laisvę. Pi rm. 
Strazdas pr is ta tė paskaitininką 
rašyt. V. Alantą, buv. "Lietu
vos Aido'* redaktorių. Paskai
tininkas, kruopščiai paruoštoje 
savo paskaitoje, Vasario 16-sios 
aktą pavadino lietuvių tau tos 
renesansu. Labai aiškiai išve
dė gražią paralelę t a rp šio ak
to ir karaliaus Mindaugo karū
nacijos. Gausios auditorijos 
paskaita buvo išklausyta su 
ypatingu dėmesiu. Dalyvių ilgi 
ir gausūs .plojimai aiškiai pa
rodė paskaitos dideli įvertinimą, 
ypač tos vietos, kuriose paskai
tininkas pareiškė, kad jis y r a 
su tais mūsų tautos išmintin
gais vyrais, kurie sako, kad 

Solistai Dana Stankaitytė ir Stasys 
somybes minėjimo šventėje Miami, 

Baras dainuoja Lietuvos nepriklau-
Fla. Nuotr. R. Vertelkaites 

mūsų tėvynės pavergėjas Sovie
tų Sąjunga vis daugiau ir ar-1 
čiau slenka prie subyrėjimo. 

R. Zotovienė perskai tė Flo
ridos gubernatoriaus Reubin 
Askew proklamaciją, kur ia š. 
m. vasario 16 diena yra skelbia
ma visai Floridos valstijai Lie
tuvių diena. 

Meninę programą atliko P . 
Banienė, paskai tydama B. Braz
džionio "Gimtosios žemės il
gesį" ir V. Tamulaičio "Savoje 
žemėje". 

Minėjime dalyvavo ir Palm 
Beach County komisionierių 
pirm. Mrs. Peggy Evat t , kuri j 
ilgoj ir gražioj savo kalboj iš
pasakojo garbingą Lietuvos is
toriją, įvertino lietuvių tautos 
papročius, kultūrinę veiklą, pa
linkėjo Lietuvai laisvės ir per
skaitė Palm Beach County pro
klamaciją, kuria vasario 16 die
na yra skelbiama visai šiai 
County Lietuvių diena. 

Stud. R. Čerškutė perskaitė 
valdybos paruoštą Lietuvos lais
vinimo reikalams rezoliuciją, 
kur i dalyvių vienbalsiai buvo 
priimta. Rezoliucija bus pa
siųsta šio kraš to vyriausybei. 

Lietuvos laisvinimo reikalams 
aukų surinkta Lietuvių bendruo
menei — 387 dol., Tautos fon
dui 385 dol. ir Altai 55 dol. 
Dalis aukotojų savo auką skyrė 
dalimis visiem trim, a r kuriem 
dviem veiksniam. 

V. Alantai i r A. Juškos iš 
Detroito čia y ra atvykę atosto
gų ir apsistoję pas savo drau
gus, veiklius bendruomeninin-
kus J . M. Jokūbaičius. Alantas 
j minėjimą buvo atsinešęs kele
tą savo knygų paskutinio ro
mano "Liepkalnio sodyba". 
Knygos greit buvo išpirktos. 

BALFO PIRMININKĖS 
RUDIENĖS PRANEŠIMAS 

Vasario 10 d., Juno Beach] 
Metodistų parapijos salėje įvy
ko Balfo pirmininkės Marijos 
Rudienės paskaita. Pa lm Beach : 

Balfo skyriaus pirm. V. Biliū- Į 
nas pr is ta tė dalyviams paskai-1 
tininkę, apibūdindamas jos nu
veiktus darbus, teikiant pagal
bą jos reikalingiems broliams 
ir sesėms lietuviams. Pirm. Ru
dienė pareiškė didelį džiaugs
mą, kad ir čia y ra jau įsisteigęs 
Balfo skyrius. Palinkėjo ge-
rausios sėkmės. Paskaitininke 
nurodė, kam ir kokiais atvejais 
y r a teikiama pagalba. Aiškiai 
i r išsamiai atsakinėjo į pateik-

! tus gausius klausimus. Kiek 
liečia testamentinius palikimus, 
Balfo centras ruošias blankas, 
kuriose nurodys, kaip rašyti 
tokios rūšies tes tamentus . Tie 
blankai greitu laiku būsią pa
siųsti visiems Balfo skyriams. 

Skyriaus pirm. Biliūnas visų 
narių ir svečių vardu pareiškė 
nuoširdžią padėką už įdomų 
pranešimą. 

A. Biliūnienės visi buvo pa
vaišinti kavute i r pyragai
čiais. P . Mikšys 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 

2443 WEST K?rd STREET 
Telefonai: PR <MW»3 ir PR 84S34 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Gene Drrshhj krautuve 

THE DAISY STORE 
•918 Soothwest Hwv- Oak Lawn 

TeL 440-131S 

Mušu kolonijose 
Brooklyn, N. Y. 

UŽGAVĖNIŲ BALIUS 

Užgavėnių balius buvo sureng
tas ir pravestas L.K. Moterų są
jungos, 29 kuopos narių vadovau
jant pirm. Eugenijai Kezienei. 
Vasario 5 d., sekmadienį, tuoj po 
sumos užgavėninės su blynais ir 
visokiais užkandžiais vyko Ap
reiškimo parapijos salėje. Apie 
šimtas svečių susirinko užbaigti 
priešgavėnį. Rengėjos labai sko
ningai ir gražiai priėmė viešnias 
ir svečius iš parapijos ir apylinkės. 
Kun. Juozas Čekavičius palinks
mino sąmojingais pasakojimais, 
o Aloyzas Balsys pravedė dainas. 

i Parį «ro'rvc ^e^o'o 'visiems, vpač ' 
Marytei Shalins. Buvo perduoti 
kun. Prano Raugalo sveikinimai. 

L IETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Apreiškimo parapijos bažnyčio, 
je minėjimas buvo vasario 19 d. ! 

sekmadienį. Koncelebracinės Mi- ; 

šias aukojo kun. Pranas Raugalas, | 
kun. Antanas Račkauskas ir kun. 
Juozas Čekavičius, Įneštos or
ganizacijų vėliavos — saulių, ra-
muvėnų, L. Vyčių, L.K. Moterų 
sąjungos ir tautinės. Kun. Pra
nas Raugalas pasveikino daly
vius, pasidžiaugė Lietuvos gene
ralinio konsulo Aniceto Simučio 
dalyvavimu pamaldose. Konsu
las kalbėjo iš sakyklos ir išreiškė 
tikėjimą, kad tikintieji Lietuvoje j 
atlaikys bedievišką spaudimą ir 
ištvers sunkioje kovoje už tikėji
mą ir Lietuvos laisvę. Pamokslą 
sakė kun. Juozas Čekavičius. Au
kas nešė Audrė ir Asta Lukoševi-
čiūtės, Gailė Katinaitė, Nina ir 

i Laima Jankauskaitės. Lietuvos Vy 
čių gėlių vainiką žuvusiems už 
Lietuvos laisvę atnešė Vytenis 
Radzivanas. Pamaldose dalyva
vo skautai ir ateitininkai. Parapi
jos choras, vad. Viktoro Ralio, su 
solistais Mečiu Razgaičiu, Leonar
du Raliu, giedojo Mišias ir gies
mes, o pabaigoje Lietuvos himną. 

KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS 

Kun. Ladas Budreckas minės 
kunigystės 50 metų jubiliejų Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje š. 
m. lapkričio 12 d. 

DRANGAS artfro^iortis ĮP7R nj. -T»spr*o mėr». 2? d. 9 

<? 

A. t A. JUZEFAI USEL1ENEI mirus, 
jos seseriai ONAI MIKRŠAUSKIENEI su šeima, dukrai 
JUZYTEI ir giminėms Lietuvoje reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Stanislava Beržinskiene 
Bronislavas k Morta Norkai 

Kanada 

Mielą 

VERONIKA JANULAITIENE 
ir JOS ŠEIMĄ, Lietuvoj jos tėvui mirus, nuoširdžiai 
užjaučia 

šarausku šeima ir 
Kun. Jurgis šarauskas 

: . 

ŠIOS PLOKŠTELES DAUGELIUI 
DAR NEŽINOMOS 

{driorco A. Dvarioną* Sokfq rinkinys XXV 
(cfadnavo Biruti TmotHtiHupi 

1. Septintame rojuje — anglų valsas 
2. Mūsų susitikimas — tango 
4. Nuostabus berniukas — Cho Cho __. K^_._ — 
5. Klajojančios rožes — lėtas fokstrotas!!. Sudie — anglo, valsas 
6. Ilgesy* — tango 12. Gal bOt, gal bot — bofero 

rinkinys ""Svajonių 
7. Jaunystės meile — tango 
8. Ta naktis — anglų valsas 

10. Kengūrų samba — samba 

Įdataavo A. 
1. Kur lankos žaliuoja — tango 
2. Amour-Beguine 
3. Laukia, sugrįžk — valsas 
3. Sutemų daina — tango 
4. LJudna — tango 
5. Maryte mėlynake — fokstrotas 
6. Tflt tau, Rio Rita — fokstrotas 

tokių rinkinys XXVI 

1. Granada — Isp. fantazija 
2. Pavasaris už lango — tango 
3. Su tavim kartu — cha cha 

4. O Ramunėle, pasakyk — valsas 
V. Tavo akys — rumba 
8. Žavingos nakty* — fokstrotą* 

7. 2ibuokies — valsas 
& Balti žiedai — manbo 
9. Svajone — tango 
9. Nakties serenada — tango 
10. Aldona — tango 
11. Kodą neatėjai — fokstrotas 
12. EI to, maigyte — fokstrotas 

"O RamnnHe, pasakyk*', šokių muzika 

1. Faustas 
{dainavo V. Grigaitieni 
CavaDeria Rusticana 
{dainavo V. Gngaitien* 
Kai mes augom du broliukai 
4_j3UuiGSt dflJTtf 
Vai nekukuok 
Liaudies daina 
įdainavo S. Graužini* 
Gražino* arija 
Gražinos arijos tąsa 
įdainavo F SauleviOflte 

7. Senam sode — tango 
S. Niekad sekmadieni — cha cha 
9 Jauna kai buvau — beguine 
10. Sia nakt — cha cha 
11. Pavydas — tango 
12. Kaip ir aJ — rock 

matų rinkiny* VD 
1. Mano gimtine 

įdainavo A Kutkauska* 
2. Užginta daina 

įdainavo A. Kutkauska* 
S. Prapuoliau, motule 

Jdiinavo K. Petrauskas 
4 Du broliukai kunigai 

Įdainavo K. Petrauskas 
& Sudiev, kary 

įdainavo K. Oranta* 
6 Ispaniška meile 

įdainavo K. Oranta-
Visos 00* ptaidMI* kainuoja & po 18.00 G* 

D R A U G A S 
4645 W. 63rd St., Chlcago. III. 60629 

• Užsakant pridėti 50 c. u i kiekvieną plokštele persiuntimui. Illinois 
gyventojai moka 5% mokesčių. Užsakymui į Kanada reikia pridėti po 
$1.50 pašto išlaidoms. 

TEATRINIO VALGO KELIAIS 
Juozas Kaributą* 

Memuarai . 50 metų teatr inio darbo sukakčiai paminėti. 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
ta is viršeliais. Kaina su persiuntimu $10.30. Užsakymus 
siųsti — • 

DRAUGAS, 4545 W. 68rd S t , Chicago, DL 60629. 

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 skaitytį — nenorisi sustoti. Tikrai 
intriguojantis. Išvertė iš ispanų kalbos Povilas Gau-
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugas 4545 W. 63rd St., Chicago, m 60629. Kai
na su persiuntimu — $4.25 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00YYDAS P. SAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

• * 
4330-34 So. California Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4605 07 South Hermltage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika y Evans 
: + 

Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERNAVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
TeL737-86C3 
TeL737-86Ci 

P E T K U S 
TAVAS IR ŠONUS 

MARCUETTE FUNERAL HOME 
TETS MODEBN1AKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-5 
1410 So. SOth Avon Cfcoro T0wnhill 3-2108-9 

ADOTS AUTOMOBILIAMS 8TATTT! 

LABDOTLFVIV DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SO. LITUANICA AVE. TeL YArtli 7-SM1 

STEPONAS C. LAGK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE 
M t t V . M b STREET 
11021 Southwest H10jway, Palos m*, ra. 

VTrjjima 74672 
TcL REpobHc 7-1213 

TeL I74441I 

PETRAS MELIONAS 
4MB SO. CALIFORNIA AVE. TcL LAfayettt 2-3573 

JURGIS F. RUDMIN 
BIS SO. LITUANICA AVE. TcL Y A r * MISfr* 

POVILAS 1 RIDIKAS 
B54 90. HALSTED STREET TcL Y Ar* 7-ltll 

VASAITIS • RUTKUS 
MM SO. Be* Av*, CICERO, 1LL, TcL OLymsfc 3-MM 

Perskaitę"'~Draua7', duokit^kitiems!' 



e 

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. vasario mėn. 28 d. I 

X •'Audros" jaunių choras 
gražiai pasirodė Ford City 
krautuvių centre vasario 17 d. 
vakare. Rabilotte Ford City 
Assodatkm of Mercbants var
du pristatė šį jaunimo vienetą, 
vadovaujamą muz. F. Strolios. 
Po to buvo dainos ir tautiniai 
šokiai, pritariant orkestrui. 
Kiekvieną programos dalį tiks
liai apibūdino F. Strolia. Tai? 
pat Žiūrovams buvo paaiškin
ta vasario 16 d. reikšmė lietu-

X Solistė Danutė Stankaityte 
atliks meninę programą • kon
certą "Draugo" premijuoto ro
mano, kurio autorius yra rašyt. 
Anatolijus Kairys, premijos 
įteikimo iškilmėse balandžio 23 ' v^rns. p o programos Ford City 
d Jaunimo centro didžiojoje' prekybininkai mūsų lietuvišką 
salėje. Iškilmėms bilietai jau Į jaunimą pavaišino, 
spausdinami ir greitai bus ga-| * "Elta-Press" italų kalba 
Įima juos įsigyti. Tūkstantinės leidžiamas biu'etenis, 1977 m. 
mecenatai Ada ir Andrius Sku- lapkričio numeris, pasiekė 
Čai iš Lake Worth, Fla., gal būt, "Draugo" redakciją. Viršelis 
taip pat dalyvaus iškilmėse ir iliustruotas Sibiro tremtinės 
įteiks premiją laureatui už jo Nijolės Sadūnaites nuotrauka, 
romaną 'To Damoklo kardu". Biuletenį redaguoja dr. Claudio 

x Algis Šliužas iš Chicagos 
ir Mary Gogo Northern Illi
nois universiteto gavo universi
teto specialius atžymėjimus už! 
trijų spalvų litografiją. A. šliu
žo litografija, sulaukusi didelio 
susidomėjimo, pavadinta "Mts-

CHICAGOS ŽINIOS 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

SU NAUJA ŠIRDIM 
Poucininkas W. R. Hougesen 

grįžta į darbą su nauja širdimi. 

GAUS PUSANTRO 
MILIJONO 

Niaz A. Nazir, 27 m., pakis-
Jo' paties širdis buvo' išsiplėtus tanietis, gyvenąs Melrose Parke, 
ir sumenkus, kad buvo pavojus 1976 m. susidūrus sunkvežimiui 
gyvybei. 1977 m. spalio 27 d su automobiliu, turėjo sunkų 
S^anford universiteto ligoninėje, smegenų sužalojimą. Keturis 
Chicagoje, jam buvo persodin- mėnesius išgulėjo ligoninėj, 52 
ta nauja širdis. Dabar jis jau- dienas be sąmonės. Aštuonis 
čiasi gerai ir pradeda darbą mėnesius buvo gydomas, Reha-

Jaunimo centro jaunių choras "Audra", vad. muz. F. Strolios, po pasirodymo BU dainomis ir šokiais Chi- P 0 ^ ^ raštinėj, Cnicagoj. bilitacijos institute, Oucagoje. 
cago Daley Center patalpose vasario 16 d. Nuotr. A. Piaušiaaiėio D e š m ė *> P ^ P^HyMota, 

DĖL MOTERŲ . jam sunku kalbėti ir judėti. 
PRARADO 18 BOL. Jis gaus 1.52 mil. doL kompen-

". . sacijos. Taip susitarta- be 
Chicagos miestas praranda i ^ — ^ 

18 miL dolerių, nes ERA — mo-
jterų lygių teisių sąjūdis — pa-. GAUDYS NEMOKANČIUS 

GYVATARAS CHICAGOJE baitytė, Ramunė Verbickaitė ir čiai.susitiko su Chicagos gran-j skelbė boikotą Illinois valstijai, Gubernatorius Thompson pa-
Pirmiausia išsiaiškinkime, Viltė Zubrickaitė, panaudoda- diečiais h* kitais lietuviais, nuo- i 

kas tas "Gyvataras". Tai gyvo m o s mxxs* U a u d i e S d a m ų m o t y " 
tempo lietuvių liaudies šokis, v u s ' i " t a * ė &***1 P ™ * * ^ 

Fincati ir Vincas Mincevičius. š o k a m a s po r o n i i g > e i l ė s e > š i u o kiekvieną šokį. Išskirtinio dė-
vardu yra pasivadinusi 1 9 5 0 ^ o susilaukė puikus jaunas 
m. Hamiltone, Kanadoje, įkurta' • * * * * » * * • Kazimieras Deks-

Daug išspausdinta medžiagos iš 
"Kronikų" ir kitokios, liečian
čios komunistų persekiojimo 
būdus pavergtoje Lietuvoje. 

X Lietuvių fondo valdybos 
posėdis kviečiamas kovo 8 d.. 

que" (kaukė). Apie tai plačiai trečiadienį, Jaunimo centro ka-
rašoma "Northern Star" laik-įv i n ėJ e ' k u r pranešimus padarys 
raščio vasario 22 d laidoje. ! valdybos pirmininkas, tarybos 

x Lietuvių Dantų gydytoj*' pienininkas ir sekretorius, in-
draugijos metinis susirinkimas vestavimo komisijos vadovas i r 
bus ateinantį sekmadienį, kovo'**- ^ P P*1 b u s diskusijos 
5 d, 12 vai Liet Tautiniuose įvairiais klausimais. ypač dėl 
namuose. į P 8 ^ 0 skirstymo. Bus perduo-

X SoL Praurimė Ragienė a t - 1 t o 8 J*u Paskirtos sumos. Kvie-
liks meninę programą Liet res- į "ami dalyvauti ir spaudos ats-
publikonų rengiamoj vakarle- j t o V a i *** ^^ suinteresuoti L:e-
nėj kovo 4 d Liet. Tautiniuose! *"*"* f o n d o v e i k l a -
namuose. Jai akompanuos muz. Į x ^ < m a s Sturas, nuoširdus 
Manigirdas Motekaitia j skaitytojas Lakewood, Ohio, 

x Žvilgsnis j šių dienų krikš-! atnaujindamas prenumeratą _at-
Čionišką gyvenimą — šią temą 
nagrinės Dr. Vytautas Vygan
tas kovo 3 d 7:30 vaL vak. Jau
nimo centro kavinėje ruošiamo
je Gavėnios vakaronėje. Vaka
ronę ruošia Chicagos Ateitinin
kai sendraugiai Visi kviečiami 
atsilankyti. 

X S t B-dzeko Muziejaus lie
tuvių kultūrai puoselėti patal
pose. 4012 Archer Ave., įvyko 
to Muziejaus moterų organiza-! 
ei jos Guild susirinkimas — 
Vasario 16 d minėjimas. Ati
darymo kalbą pasakė pirminin
kė Blanche Kezys. Po minė
jimo buvo vaišės ir jauki nuo
taika. 

X Jonas Krištolaitis, Cleve-
land Ohio, skelbiamas "Drau
go" Garbės prenumeratorium, 
gausia auka parėmęs savo dien
raštį. Labai ačiū. 

x EmiL į. Misiūną*. Chka-

tautinių šokių grupė, kuriai jau 
Ugus metus vadovauja energin-1 

nys. 
Dalį vakaro programos atli-

širdžiai pasidalino įspūdžiais. 
(bk). 

HELSINKIO KOMISUOS 
PIRMININKAS CHICAGOJE 

Kongresmanas D. Fascell, 
Kongreso sudarytos Helsinkio 

kuri nepritaria konstitucijos a f c y r t a p i e 2 „ ^ d o L ^oj^^. 
keitimui jų naudai. Moterys M O t i , ^ 5 ^ ^ ^ gaudymą tų. 
kliudo Illinois miestuose šaukti 
konvencijas. 

MIRTYS GAISRUOSE 

Chicagoje per paskutinius 
trejus metus gaisruose žūna vi-

kurie reikiamai nemoka mo
kesčių. 

šokių mokytoja k o č i k a g i s k i a m s Jau gerai pa- komisijos pirmininkas, penkta- dutiniškai 6.15 žmonių kiekvie-
Genovaitė Breichmanienė. Gy- Ž J s t a m a ' P° r* k a r t u * a k o n c e r * 
vataras yra, rodos, daugiausia t** 0 * •o B 8 t* *»** P a k a l l U £ -
keliavusi iš visų mūsų tautinių 
šokių grupių: jau 1968 m. ats
tovavo Kanadai tarptautiniame 

kytė. Ji, akomponuojant muzi
kui Aloyzui Jurgučiui, darniai 
atliko keletą dainų, kompozito-

Geles liaudies medicinoje 
Nasturtų sėklos kadaise buda-

dienį, vasario 24 d., Chicagoje, nam 100,000 gyventoju, ir tai vo rauginamos ir valgomos. 
Užsienio reikalų taryboje ture- yra didžiausias procentas tarp je-gu j ^ y r a aoimtas depresi-
jo paskaitą apie Belgrado pasi- JAV didmiesčių. Nenuostabu, jos a r jaučia'nervinį išsekimą, vi-
tarimus. kad per pastaruosius trejus me-|si§kai tinka suvalgyti iki 10 nas-

Carterio vyriausybės pau- tus Chicagoje ugniagesių suma-
10 fo. festivalvje Prancūzijoje, šoko , r i ų ~ V Kuprevičiaus, VL rinkta žmogaus teisių politka žėjo 

kugelyje K a n a d a vietovių, Į g * * ^ " ^ ^ ° - ^ J H * * . " ! ? * * * * * * * H KLBJECIU SUVAŽIAVIMAS 
Australijoje. Pietų Amerikoje, 
JAV-bėse ir kitur. 

Vasario 26 d. vakare čikagiš-
kiai. gausiai užpildę Jaunimo 
centro salę, turėjo gerą progą 
pasigėrėti gyvatariečiais, kurie 
scenoje pašoko 19 šokių: kepu
rinę, kadrilių, gyvatarą, blez-

siuntė ir 20 dolerių auką. Tuo i ̂ S * 1 * landvtinį, ūsauninką, 
būdu jis dosniai parėmė savo 8 U ^ ! ę . tryptinį subatėlę. H 
dienraštį. Maloniai dėkojame ir programos dalyie malūną, 
skelbiame Garbės prenumerato
rium. 

aukštaičių kadrilį, aštuonytį, 
abrūsėli, čigonėli, sadutę, rez-
ginėlę. senių šoki, pasiutpolkę 
ir suk, suk ratelį. 

Žiūrovai galėjo porą valan
dų pasigėrėti tikrai geru tau
tinio šokio menu: darnūs, su
derinti šokėjų judesiai, puikus 

liaus kūrnius. Pagerbdama; mų objektą, kuris populiarus 
prieš porą metų Chicagoje jai 
akomponavusį a. a. Vladą Jaku-
bėną. jo atminimui, kiek savo-

turtų sėklų. 
Kai būna išvargintos akys, nas

turtos taip pat tinka. 
Gerausia tas sėklas valgyti 

pasauly. Tai ilgalaikis užmojis, Prieš Castro nusistatę Kubos; dalias, 
— kalbėjo Fascell. Sovietų Są- emigrantai Chicagoje, Bismark j j u sėklos naudodamos apetitui 
junga visą laiką nori įteisinti viešbuty, turėjo trijų dienų sužadinti ir kirmėlėms išvaryti iš 

tiškai interpretuodama, padai- į pokario sienas. Aktyvistų veiki- savo seimą. Nusprendė įsteigti vidurių. 
navo "Na tai kas" (K. Binkio mas už ge'ežinės uždangos pas- for.dą ginti kubiečius, įkalintus Į Sutrintos sėklos tinka gydyti 
žodžiai). j katino vakariečius daugiau do- |ar apkalMntus už jų pastangas j akies m'ež;ui, spuogams ir voČ ai. 

Gyvatariečius į Chicagą at- mėtis žmogaus teisėmis. Belgra-. laisvinti Kubą iš Castro vergi-; Sukapotų lapų ir žiedų dedama 
kvietė mūsiškė tautinių šokių I do konferencija davė progos iš-
grupė "Grandis", kun'os vado
vė Irena Smieliauskienė nuo-

kelti žmogaus teises tarptauti
nėj plotmėj. Čia daug iniciaty-

širdžiai sveikino svečius, dėkojo \ vos parodė JAV ambasadoriis 

jos. I) salotus. 

kad būtų išleisti sulaikyti šei- Į mansą", B. Sruogos "Tu ateik į 
vadovams ir visiems šokėjams, į Goldbergas. Amerikiečiai kalbė- į m o s nariai, kongresmanas tvir-1 vyšnių sodą", A. Mackaus "Lie-
"kurie atvežė dikagiškiams pa- jo faktais, suminėdami vardus, vtul0. kad tik viešoji opinija 
vasario džiaugsmą". Vadovai; Rusai ėmė ginčyti, kad čia jų 
apdovanoti gėlėmis. Vadovė GJ vidaus reikalas. Tada amerike-
Breichmanienė džiaugėsi nuo- (č!ai rusams priminė, kaip Brež-
širdžiu čikagškių svetingumu, nevas kėlė priekaištus dėl JAV kokie faktai iškelti. Sovietų Sąj. 
dėkojo kvietėjams ir žiūrovams, vidaus santvarkos ir prispyrė tai sukliudė. 

Štai "Gyvataro" šokėjų eilė: rusus, kodėl Brežnevui galima į J A V Helsinkio komisija po 

JAV komisija norėjo užbai
giant sudaryti pilną dokumentą, 
kokie dalykai buvo svarstyti ir I padainavo keletą Punsko ir par-

tuvą" ir Maironio "Lietuva 
brangi". Vita Markelytė (ir 
su gitara) ir Arvydas Žygas 

tizanų dainų ir V. Markelytės 
dainą jaunimui "Aušt, aušta 
rytas". Vienoje jų dainuotų 

Šokių repertuaras gražūs tra- Petras Bilda, Raimundai Butke- kištis į JAV vidaus reikalus, o; Belgrado konferencijos savo d a i n u prasmingai skambėjo: 
dicin-ai sokejų drabužiai. P a - ' v į e ^ . Klara Deksnienė, Mari- vakariečiams nevalia kalbėti veikimo nesustabdys o ve iks , "™ ^ ^ m u m s ^ ^ difi-
nr t i ra vyrai_ šokėjai: dažniau- ^ ^ j ^ ^ G u d i n , k a i J o . a p i e žmogaus teisių laužymą 
sia tvirto kūno sudėjimo, ii- ^ ^ } r K r i g t i n a J o k u b v n a i . 0 ^ . Sąiungoje. 
tyermmgi. Jie šoko kojas ap- t ė s R f i t a J u g ^ ė y i d a s K a i n , s Belgrado diskusijos padės įgy-
siavę tautiniu hetuvių senovis- K ę s t u t i s Kaminskas. Janina Ki- vendinM Helsinky priimtus žmo-
ku apavu — naginėmis, su ap i- s i ū n a i t ė T e r e s ė Kochankaitė, gaus teisių principus, 
varomis, kas mūsuose lyg ir T o m a g Kochznk^ s ^ ^ K o n . Carteriui buvo nelengva apsi-

ftenytė, Loreta Kalvaitytė, Ra- spręsti žmogaus teisių klausimą 

bent iki kitos konferencijos už r o s 

2-3 m., gal būt, Madride. 

VĖL KAUS MUMS 
LAISVĖS DIENOS 

Minėjimui pasibaigus, po per-
Pr.! +raukėlė8, čia pat buvo šios apy-

i linkės susirinkimas, kuriame 
'buvo išrinkti keli nauji valdy
bos nariai, šiuo metu valdy
bą sudaro: kun. J. Borevičius, 

Išskirtinai gerai pašoko be m o n a Kochankaitė, Vidas Lu- padaryti JAV politikos svartiu ; L B Gage Parko apyhnkė Lae- š v e d i e n ė v $0$^ j g ^ p ^ 
I fc J o judrius šokius — gyvata- košius. Anelė Murauskaitė, Ani- penktu. Dabar JAV turi Va s - ; t u V 0 3 nepnklausomybės atkūn- mXJ^ fjenySt 0 revizijos koi 

Washingtc;io. j rą, malūną. Šokėjos ypač gra- ta Pakalniškj-tė, Laura Pietron- tybšs sekretoriaus pavaduotoją' ™° s u k a * t * paminėjo yasano ^ P o v i l a i t i s ir TaUat-Kelpša. 
D. C, kalba Hamiltono lietuvių su-! ^ , ^ J ™ ^ „ ^ ^ ^ M^^in. *._:. T T ^ _ ^ „ « . . . : . . , . . , , r : J . £. 4..^., UI„ . ,« ,J^„_„ į 26 d. Jėzuitų koplyčioje kun. . ^ T 

Viktoras Nakas iš 
£ i ^ T i £ u v o . ^ k blezdin- t o n i o , Kristina Staniulytė. Vida žmogaus teisių klausimams, 

go. Dl.. parėmė "Draugo" spau-; bės minėjime, v Nakas vra gavęs ^ e l e J e ' subatėlėje, žiūrovus ge- Stankutė. Virginija Stukaitė, Kongr. Fascell buvo paklaus-|J- tSf^n^aa, apyi. j a i ayoos 
dos darbus 7 dolerių auka. j už lietuvišką veiklą Eugenijaus ra* nuteikė komiško pobūdžio se- Edmundas ir Robertas Tiriliai, tas, ar Belgrade buvo keliama n a r 3 ? ' atnašavo sV. M-fiias ir 
Ačiū. I Kriaučeliūno jaunimo premiją — n»ų šokis, kurį atliko keturios Rūta Urbaitytė, Rūta Vaitony- tautų laisvo apsisprendimo tei- fasakė patriotišką pamokslą, 

x UHja ir Valentinas Ramo- ^ ^ I ^ I ^ K T ***"* Chi- &™*n ^kė jų poros, čia šo- | tė, Ramunė Verbickaitė, Viltė sė, pvz. Pabaltijo valstyb- - ^ ^ ^ ^ *>uti vieningais ko-
niai, žinomi čikagiškiai. prie 
prenumeratos mokesčio pridėjo 
didesnę auką. Dėkui. 

x Zita Žvirzdieaė, Olympia, 
Washington, atsiuntė malonų 
laišką, prenumeratos mokesti ir 
10 dol. auką. Labai ačiū. 

X Aukų atsiuntė: po 4 doL 
— Jonas Hartvigas, Balis Sau
lis, Pranas Polteraitia, Jonas 
SUbšinskas; po 3 doL — A. 
Baleišis. R. Stropus, AL Joman
tas. Ant Vaitkus; 1 doL S t 
Skrebys. Visiems maloniai dė
kojame. 

x Bilietai į Lietuvių Styginio 

cagoje balandžio 16 d. >ių 
kėjai puikiai vaidino senių -— Zubrickaitė ir Linas Zubrickas. Lietuvos, Latvijos, Estijos. 
vyrų ir moterų judesius, bar- Grupės vedėjos pavaduotoja Ire- Kongr. Fascell pažymėjo, kad 
nius ir nesutarimus. I š viso šo- n a j0kubynienė. tas klausimas turėjo būti ir bu-

Draugo" redakcijai ilgesnį j k° gražiai ir darniai. Taigi j Pasibaigus Gyvataro koncer- vo keliamas. Tam tikro paleng-
raštą, kuriame iškelia dr. j . j "Gyvataras" vertas išskirtinio tui, "Grandies,* globos komite-' vėjimo emigruoti buvo pasiekta.. 
Adomavičiaus gailestingumą ir! <3^mesk>. 

Nuotr. M. Borusier.ės 

X Adelė Duoblienė parašė 

pagalbą jos ligos metu. Ja i su
sirgus A. Kirvaitytė nuvežė j 
Lietuvio sodybą, kur ligonei 
suteikta reKdama pagalba. A. 
Duoblienė savo laiške rašo: 
"Nuoširdus ir atidus gydymas, 
vaistai, puikus butas, maistas 
paruoštas ir papildomai dapirk-
tas, kasdieniniai daktaro apsi
lankymai, patarimai, globa, 
raminantys žodžiai bei humo-

Ansambuo R*»ligin| koncertą ras liks nepailstama man do-
gaunami Vazneuų prekyboje, 1 vana" 
2501 W. 71 S t , teL 471-1424. 
Koncertas ruošiamas kovo 12 

Pranešėjos — Jolanta Joku-
tas f pirm. Ir. Kriaučeliūnienė) Koks sėkmingiausias būdas da-
suruošė vaišes, kurių metu sve- ryti spaudimą į Sov. Sąjungą, 

d , 5 vai. popiet Jaunimo cen
tre, (pr.) 

x 1978 m. kelionių ) Vilnių 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Manų Kielą, 6557 
So. Talman Ave.. Chicago, DL 
60629. telef. 737-1717. (pr.). 

X Julija Cijūnelienė dirba 
nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje Ocero, DL Jei norite 
parduoti savo namus Cicero ir 
Berwyno apylinkėje, mes jiems 
turime gerų pirkėjų. Įkainuo
jame ir įvertiname ju*»ų namus 
be jokio atlyginimo. Dėl visų 
informacijų skambinkite Towne 
Kealty tei. 656-38801 (ak,). 

X Alfonsas Gerčys, Belleville, 
Dl., maloniu laiškeliu padėkojo 
"Draugui" už kalendorių, korte
les, atnaujino prenumeratą ir 
pridėjo 9 dol. auką. Labai 
ačiū. 

X Stasys Čepas, Westo.n, 
Ont., Kanadoje, atsiuntė 7 dol. 
auką. Dėkui. 

X Bronius Misevičius iš T > 
ronto aukojo "Draugui" 5 do
lerius. Ačiū. 

X Stasys Vanagu nas, Tuscon, 
Ariz., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 10 dolerių auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X Inrtė Jasulaikytė. Chica
go, m., aukojo 7 dolerius. La
bai ačiū. 

J . M. 

«mtmm\iwsmr, imtm 

voje dėl Lietuvos laisvės. Per 
Mišias gražiai pagiedojo soL 
E. Blandytė. 

Po pamaldų minėjimas buvo 
tęsiamas Jaunimo centro kavi
nėje. Minėjimą pradėjo LB 
Gage Parko apyL pirm. L Ston-
čienė, į prezidiumą pakviesda-
ma kun. J. Borevičių, R. Kas
parą, J. Masilionj ir vėliavų pa
lydoves Smilgaitę ir Eidukaite, 
Chicagos aukšt. ir Dariaus Gi
rėno lit. mokyklos mokines. 
Vietoj vainiko, dedamo prie 
paminklo žuvusiems dėl Lietu
vos pagerbti, pirmininkė įteikė 
aukas Chicagos aukšt lit. mo-
kyk'ai ir Dariaus Girėno lit 
mokyklai. Sugiedojus himną, 
toliau minėjimui vadovauti bu
vo pakviestas s tud Loreta 
Stončiūtė. 

Pagrindinę kalbą pasakė Ro
mas Kasparas, PLB valdybos 
narys. Savo kondensuotoje kal
boje jis neanalizavo tolimo
sios mūsų tautos istorijos, bet. 
pasiremdamas A. Maceinos min
timis, žvelgė į dabartinę išeivių 
masę, ragindamas nevirsti tik 
duoneliautojais, bet dirbti švie
timo ir kultūros darbą, kurti 
vertybes, kurios, jei mes patys 
nebesulauksim Lietuvos laisvės, 
po mūsų pasieks Lietuvą. 

Meninę programos dalį atliko 
studentai ciceriečiai. Daiva Mar-

JAV ir Lietuvos vėliavos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, Lietuvos nepriklausomybės dienos mi- kelytė labai gražiai paskaitė 
' nėjiajo metu. Miaąjuoa, auruočė Lk*. ft»drao«aeate apj^nkė Nuotr. P. Molėtos [Putino "Rūpintojėli'' ir "&o»j 

VYTAUTAS ALANTAS 

LIEPKALNIO SODYBA 
— o — 

Romanas i i Lietuvos ūkinin
kų gyvenimo. Iliustracijos Dr. 
agr. Antano Verbicko. 440 psL 
Kaina su persiuntimu $10.51. 
Leidėjas — Lietuvių agronomų 
sąjunga. 1977 m. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd 81 

Chirago. 01 60629 

Aidas tarp dangoraižių 
O. NENDRĖ 

Tremtinių, ką tik atvykuaiu I 
Ameriką, gyvenimo apraiyinas 
kuris atitiks daugumo* prisimini 
mus. 

Pirmieji (spūdžiai iiame sveti 
mame krašte, sutiktos čia proble
mos, Įsikūrimo sunkumai, nupasa 
kojami lietuvės našlės lupomis ku
ri atvykusi su trimis vaikais sten 
giasi čia sukurti jiems ir asu ateit; 

Realūs vaizdai, kasdieniška kalba 
lengvas stilius neturi Jokių varei 
nančiių puošmenų knygą paverčia 
lyg paties skaitytojo autobiografi-
JB. 

Osssams "t»R % ror.". Ratas -
KUM) Tai grali ssvsss sVesAs 

niiaots State gyventojai turi prfe 
knincm nHdMJ 5 « taksu 

• • • • • — — Į 
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