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Kai saugumas kišasi 
į bažnytinius reikalus 

Vaikų dalyvavimas procesijoje — Nusikaltimas" 

8 

N. Radviliškis 
Nemunėlio Radviliškio Ka
talikų Bažnyčios kun. Dub-
nikui Juozui, Martyno 

Remiantis LTSR MT nutari
mu, LTSR Konstitucijos str. Nr. 
96, LTSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo {saku iš 1976 m. rug-
piūčio 10 d, Nr. 181 bei 1918 
m. sausio 23 d. dekretu "Dėl 
bažnyčios atskyrimo nuo valsty
bės ir mokyklos nuo bažnyčios" 
N. Radviliškio Darbo žmonių 
deputatų taryba primena Jūsų ži
niai sekančiai: kad turimonrs N. 
Radviliškio apylinkės Darbo 
žmonių deputatų tarybos ir N. 
Radviliškio vidurinės mokyklos 
ž'niomis Jūs pažeidėte aukščiau 
rafnėtus vyriausybinius nutari
mus, nes praktikuojate nepilna
mečių mokinių patarnavimą Mi
šioms ir kt. apiegoms. 

Tarybin'ai religinių kultų įsta
tymai sako, kad religinė bend
ruomenė yra tikinčiųjų piliečių, 
turinčių ne mažiau kaip 18 me
tų, vieno ir to pat'es kulto vie
tinis susivienijimas bendram re
liginių poreikių tenkinimui. Tai
gi nepilnamečiai piliečiai, nebū
dami religinių bendruomenių na
riais, negali būti organizuojami 
atlikinėti religines apeigas: pa
tarnavimui prie altoriaus, gėlių 
barstymui, kulto reikmenų neši
mui procesijose, bažnytiniame 
chore ir pan. 

Visus religinius patarnavimus 
tūri atlikti patys pilnamecai re
liginės bendruomenės nariai. 

N. Radviliškio apylinkės Dar
bo žmonių deputatų tarybos vyk
domasis komitetas pasilieka sau 

teisę kontroliuoti, kaip vykdote 
atitinkamus vyriausybinius nuta
rimus apie religin'us kultus. 

N. Radviliškio apylinkės 
D2DT vykdomasis komitetas 

Pirmininkas 
(parašas ir antspaudas) 

N. Radviliškio vidurinės 
mokyklos direktorius 

(parašas ir antspaudas) 

N. Radviliškio vid. mokyklos 
pirminės partinės 

organizacijos sekretorius 
(parašas) 

Radvil'škis 
1977.JV.8 

Nuorašą gavau: 
(kun. Dubniko parašas) 

Atsakymas į N. Radviliškio 
DŽDT vykdomojo komiteto 

raštą 
Atsakydamas | N. Radviliškio 

D2DT vykdomojo komiteto 
man daromus priekaištus, pareiš
kiu: 

1. LTSR Konstitucijos 96 str. 
suteikia kulto laisvę visiems pi
liečiams, nedarydamas jokių dis
kriminacijų amžiaus bei padėties 
atžvilgiu ir jų niekam neapribo
ja. 

2. Minimi tarybiniai religinių 
kultų įstatymai, apribojantys 
kulto laisvę iki 18 metų amžiaus, 
yra aiškiai priešingi. Konstituci
jos 96 str., nes pagal visuot'nės 
teisės normas, įstatymai, prieš'n-
ti Konstitucijai, neturi jokios ga
lios. 

3. 1918 sausio 23 dekretas 
aiškiai kalba apie "mokyklos at
skyrimą nuo bažnyčios", bet ne 
mokinių —žmonių atskyrimą 

"Dievas ir Tėvyne" Nr . 2 

Kovoje už tiesą 
Kas. Antano Yliaus kančių kelias 

25 
(Tęsinys iš vakar dienos) 

Po mėnesio kun. A. Ylių Šiu
pyliuose aplanko Religijų kultų 
įgaliotinis Tumėnas. J s beveik 
nieko nekalbėjo, tik kantriai iš
klausęs daug valandų trukusius 
kun A. Yliaus samprotavimus, 
pareiškė: 

—Neskubėk. Ką nors padary
sime. Manau, kad atvažiuos kas 
nors iš "Komjaunimo Tiesos" 
redakcijos, gal net pats nete'sin-
go straipsnio autorius Laurinai
tis, ir susitarsite, kokiu būdu at
šaukti šmeižtą, atitaisyti skriau
dą. O kai dėl ate'ties, tai dabar 
aš garantuoju — aš pats imsiuos 
priemonių, kad tavęs nebešmeiž-
tu, 

Kun. A Ylius vėl laukia. Kol 
kas ramu. Tik neteisingo straips
nio, kaip išsireiškė Tumėr.aSj au

torius Laurinaitis taip ir neatvy
ko. Nieko nuostabaus: Religijų 
kultų įgaliotinis — saugumo va
lios vykdytojas, todėl nėra ko t 
kėtis, kad pažadai bus įvykdyti. 
Tačiau saugumas taip pat tegu 
nesitiki, kad kun. A. Ylius su
tiks užsiverbuoti arba bent "ką 
nors parašyti ar pakalbėti prie 
religiją, buržuazinius nacionalis 
tus ar amerikonus".Tokio straips
nio su kun. A. Yliaus parašu ta
rybinėje spaudoje nebus. O jei; 
kun. A Ylių čekistai be; antire
liginė propaganda ir toliau ne 
psliks ramybėje ir iam leUueOi k<"> 
kiu nors būdu užprotestuoti, pa 
tikėkite, nesutrik lys jokie mikr^ 
fonai, jokie agentai, pusiaukelėje 
jis aesosTos, -!rą?:'.'i padarys tai 
ka !aikys teikalingu padaryti 
nes jis gali ir susideginti, ir su
rasti dar lyžtingesnių kovos prie
monių. 

(Pabaiga), § 

nuo bažnyčios. Reikia skirti 
įstaigą (mokyklą) nuo mokinių 
(individų), apie kuriuos dekretas 
nieko nesako. Neleistina sumai
šius terminus įstatymą aiškinti 
išplėstai, ko nenumato įstatymas. 

4. Baudžiamojo kodekso 145 
str. numato bausmes tiems, kurie 
trukdo piliečiams atlikti religi
nes apeigas. Taigi DŽDT vyk
domasis komitetas šiuo raštu kiš 
damasis i Bažnyčios grynai vi
daus reikalus nusikalsta prieš 
tarybinius įstatymus (B. Kodek
sas str. 145). 

5. Atsižvelgiant į visą išdėsty
tą reikalą, darau išvadą, kad N 
Radviliškio D2DT vykdomojo 
komiteto man atsiųstas raštas, 
kaip nejstatymiškas ir priešta 
rauiantis Konstitucijai, manęs 
neliečia. 

Kun. J. Dubnikas 
Šio rašto nuorašą pasiunčiau 

Panevėžio vyskupui. 

Kaimas 
1977 gegužės 15 Kauno ekskur

sijų biure į\yko vadovų semina
ras — ekskursija po Rytų Aukš
taitiją, kurios metu aplankė Ro
kiškį, Svėdasus ir kt. vietoves. 
Svėdasuose apžiūrėjo vietas, su 
sijus'as su rašytojo Vaižganto gy
venimu. Išvažiavus iš miestelio, 
ekskursantus pasivijo milicinin 
kas ir civiliai apsirengęs vyriškis, 
kurie patikrino kelialapį. Paskui 
pradėjo priekaištauti, kam orga
nizuotai aplankė bažnyčią (ne 
pamaldų metu!). 

Pasigėrėkime saugumo opera
tyvumu! 

Nuo kada ir kokiame kodekse 
įėiimas i bažnyčią laikomas nu
sikaltimu? 

Suomijai 60 metu 

OlaTinlinna pilis, pietinėj Suomijoj. statyta viduriniais amžiais. Pilies kieme kiekvieną vasarą vyksta operos 
festivaliai. Suomija mini 1917 gruodžio 6 atsiskyrimo auo Rusijos paskelbimo šventę, nepriklausomybės pa
skelbimą 

Belgradas. —Ispanijos delega
cija Belgrado konferencijoj Hel
sinkio akto vykdymui .peržiūrėti 
sekantį 35 valstybių suvažiavimą 
pasiūlė suruošti Ispanijoj. 

Įsileis 10,000 
vietnamiečiu 

\Vashingtonas. — Valstybės 
sekretorius Cyrus Vance kreipėsi 
į valstybės gynėją Griffin Bell, 
prašydamas leisti priimti dar 
10,000 vietnamiečių pabėgėKų, 
dabar esančių Azijos teritorijoj, 
daugiausia mažuose laiveliuose, 
kai niekas nenori jų priimti. 

Kiekvieną mėnesį iŠ Vietnamo 
pabėga iki 1,500 žmonių. 

Sovietai nori bazių 
Ispanijoj 

Madridas. — Sovietai paprašė 
ispanų leisti naudotis jų uostu 
įlankoje skersai nuo Gibraltaro. 
Ten lankytųsi tik "nekariniai'' 
laivai. Gibraltare, kaip žinome, 
yra MATO karinė bazė, stovi bri
tų ir amerikiečių karo laivai. So
vietų laivai, aprūpinti sekimo 
aparatais, iš ten galėtų stebėti 
Polaris raketomis aprūpintus 
amerikiečių povandeninius lai
vus. 

IRAKAS PASITRAUKĖ IŠ TRIPOLIO 
KONFERENCIJOS 

Tripoli. — Arabų radikalai 
savo tarpe nesutaria. Irakas pa
sitraukė iš Tripolio konferenci
jos. Taha Jazravvi, Irako prezi
dento Ahmed Bakr pavedimu, 
nepritarė kitiems penkiems part
neriams imtis labai greižtos ak
cijos prieš Egiptą. Išėjimas dar 
kartą parodo didelį Irako ir Si
rijos nesutarimą. 

Irako išėjimas buvo smūgis Li
bijai, konferencijos šeimininkui. 
Libijos informacijos minirterijos 
atstovas sakė, jog likusieji penki 
kraštai vakar pasirašė sutartį, 
kurioj, kaip tvirtina neoficialūs 
šakiniai, reikalaujama su Egiptu 
nutraukti diplomatinius santy

kius ir iš Kairo iškraustyti Ara
bų lygos būstinę, o jei ten, Kai
re, bus Šaukiami lygos posėdžiai 
ir toliau, juos boikotuoti. 

Prezidentas Sadatas iš Kairo 
atsiliepė, jei Tripolio konferenci
joj ir buvo nutartas ekonominis 
boikotas, tai Egiptui nepakenks, 
jis dėl to nesijaudina. 

Jordanijos karalius Husseinas 
II pažadėjo skristi į Kairą ir Da
maską, bandys atstatyti arabų 
vienybę. 

Maskva. - Sovietų "Pravda" 
paminėjo būsimą Kairo konferen
ciją kaip nepriimtiną ir žalingą. 
Konferencija, greičiausiai, prasi
dės gruodžio 14. 

. > ' £ * '*.*(. ••-<>>• , v.?<**>įn*C,-* 

Aleksandro Sapiegos (1730-1793), 
b«v. Lietuvos didžiojo etmono ir 
valstybei. kar.e>r.:. ir.tsr.^-:čc r°.r,-
Ve-a \r,*°7i3"'i?5' '^i^ems-s vie-a-

Reikalauja 
autonomijos 

Madridas. — Sekmadienį Ispa
nijoj buvo daug demonstracijų. 
Demonstravo apie 3 milijonai. 

I Didžiausios demonstracijos buvo 
Malagoj, raikalavo autonomijos 

i Andalūzijos provincijai, Ispa
nijos pietuose. Vienas žmogus už-

! muštas, keliolika sužeistų. 

Patikrins užtvankas 
Washingtonas. — Prezidentas 

j Carteris įsakė patikrinti visas 
j Amerikos užtvankas, išvengti to
kios nelaimės, kokia buvo jo pa-Į 
ties valstijoje. Georgijoje. Iki 
1973 rugsėjo 30 bus patikrinta 
1.800 užtvankų. Darbas kainuos 

į 15 mil. dolerių. 

\ew Delhi. — Sprogimas su-
j ardė Indijos Boroda įmonę, ga-1 
i minusią sunkųjį vandenį atomi- Į 
nei jėgainei. Gali praeiti metai, 
iki bus galima įmonę pataisyti. 

I • Washingtonas, — Valstybės 
j sekretorius Cyrus Vance dar šios 
į savaitės pabaigoj skris į Vid. Ry-
! tus ir oaiudins Genevos konfe-' 

Vakaru formule 

Belgradas. — Belgrado konfe
rencijoje Amerika pasiūlė tam 
tikrą formulę žmogaus teisėms 
apsaugoti. Tai būtų įrašyta į ga
lutinį aktą, baigiant šią konfe
renciją. Pasiūlymą remia visos 
16 Atlanto pakto šalys. 

Sovietų reakcija kol kas, sako
ma, buvo "švelni". 

Bonna. — Du įtakingi laisvų
jų demokratų partijos nariai, par
lamento užsienio reikalų komite
to atstovai Kurt Jung ir Juergen 
Moellemann Nobelio taikos pre
mijai pasiūlė Egipto prezidentą 
Anwar Sadatą ir Izraelio prem
jerą Menachem Beginą. Savo siū
lyme sako, kad reikia pagerbti 
tuos, kurie nori padaryti galą pa
saulyje plintančiai neapykantai 
ir kaltinimams vienų kitiems. 

-.r.._i. .-v.ii 

xe ijesjū-ce į rentos atna ?Ta?;T*?VIl^Y w0 ri-Ai-v 
Vokiečiai r-ici. •jrie'jti teroristus, {tariamųjų, sulaikytų 

Nukrito pagrobtas 
lėktuvas, ž ivo 100 

Singapūras. —Malezijos lėk
tuvas su 100 keleivių buvo pa
grobtas ir nukrito į pelkes neto
li Singapūro. Visi žuvo. Spėjama, 
kad pilotas nenorėjo pasiduoti 
piratams ir su jais grūmėsi. Liu
dininkai matė, kaip lėktuvas ore 
nenormaliai kilo ir leidosi, pas
kui sprogo ore. Pilotas per radi
ją pranešęs, kad lėktuvą užvaldė 
japonų "raudonosios armijos" te
roristai, nors Tokijoj ir abejoja
ma, kad tai galėjo padaryti jų 
žmonės. 

Tarp keleivių buvo Ir 20 už
sieniečių. Buvo Kubos ambasado
rius Malajams Mario Garda su 
žmona, du Pasaulinio banko ofi
cialūs pareigūnai iš Washingto-
no, buvo ir Malezijos žemės ūkio 
ministeris Ali Ahmad 

Britu kariai 
Bermudoje 

Hamilton, Bermuda. — I Ber-
mudą atvyko 200 britų karių ir 
padeda policijai palaikyti tvar
ką. Tris paras vyko riaušės, pa
degimai, protestuojant prieš 
įvykdymą mirties buasmės dviem 
žmogžudžiams. 

Bermuda yra britų kolonija, 
turinti labai plačią autonomiją, 
gyvena 22,000 baltųjų ir 33,000 
juodųjų. 

Turime nauja 
imperatoriuj 

Bangui, Centrinė Afrika. — 
Turime naują imperatorių ir im
periją. Jean Bocassa, buvęs .pran
cūzų kariuomenės parašiutinin
kas, jau iškilęs į kariuomenės 
štabo viršininkus, 1972 nuvertė 
prezidentą David Dacko ir val
dė prezidento teisėmis. Susižavė
jęs Napoleonu, pasielgė labai pa
našiai: sekmadienį pats save vai
nikavo imperatorium. Vainikavi
mo iškilmės buvo labai didelės, 
kainavo apie 25 mil. dolerių, kas 
sudaro ketvirtį valstybės metinio 
biudžeto. 

Centrinės Afrikos "Imperija** 
turi kiek daugiau negu 2 mil. 
gyventojų, užima 263,000 kv. my
lių plotą, yra viena neturtingiau
sių valstybių pasauly. 

Potvyniai 
Washingtono valstijoj 

Seattle. —Washingtono vals
tijoj dėl didelio lietaus kilo dideli 
potvyniai, nuskendo penki žmo
nės, nuostoliai milijoniniai, pa
plauti keliai, nunešti tiltai. 

Toledo. Ohio. — Shngo audra 
perėjo Indianos ir Ohio valsti
jas. Toledo apylinkėj vakar bu
vo uždarytos mokyklos. 

Washingtonas. — Vakar va»» 
kare turėjo prasidėti 130,000 
angliakasių streikas. Ginčai su ka
syklų savininkais tęsiasi ilgai, 
nieko nepadėjo nei federalinės 
valdžios tarpininkai. Streikas ga
li būti ilgas ir nuostolingas. 

mrMm 
Gruodžio 6: Mikalojus, Ašelė, 

Tolutis, Vėtra. 
Gruodžio 7: Ambraziejus, Ser

vą, Domeika, Taute. 
Saulė teka 7.02, leidžias 4:20, 

ORAS 

Dalinai apsiniaukę, daug šal
čiau, vėjuota, galimas sniegas, 
naktį apie 5, dieną apde 15 laips-

^niu, 

file:///Vashingtonas
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KELIAS J SVEIKATĄ 
Vr MK- ff B SVEIKU PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS | SVEIKATA. 1601 West Garfield BrnL, Chieago, £L 60636 

Telefonas FB 64488 
i«n 
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MOTERIŠKIEJI HORMONAI 
Nėra pagrindo, kad mo-Į trumpą laiką. Gi, moteriškės var-
teriškieji hormonai sukę- toja moieriškuosius hormonus 
Ha vėžį. 

P.G.FmcKU.D. 
mažesnėmis dozėmis ir per 20 
metų ar ir dar ilgiau. 

Minėti tyrimai atlikt: Ziei — 
Finkle ir Thomas Mack nurodė. 
kad didelė dalis moteriškių bu
vo vežk) dažnesnio atsiradimo 
amžiuje. Joms buvo rasta gimdos 
vidinėj sienelėj vėžys; nors jos bu
vo vartojusios moteriškuosius 
hormonus, dar tas nenurodo, kad 
tie hormonai sukėlė joms vė
žius. 

Kai mėnesinėms sustojus (gy
venimo permaina — postmeno-
pausal) moteriškės ima moteriš
kuosius hormonus (estrogens), 
jos dažna: ima kraujuoti iš mote
riškųjų organų. Tada gydytojas 
turi tokią moteriškių gimdą išva
lyti (diagnostic curettage). Tu--
būdu daugelis ankstyvame sto-

mcteriškės tirti dėl jų gimdos 
kaklelio (cervbc) vėžio (daromas 
taip vadinamas Pap tyrimas). 
Tada daug daugiau buvo suran
dama gimdos kaklelio vėžių. 

-
Tūli lietusiai ir svetimieji gy-

aysoįai bara tas savo pacientes, 
kurios, kitų gydytojų patartos, 
naudoja moteriškuosius hormo
nus (estrogenus) dėl gyvenimo 
permainos (mediciniškai — post-
menopausal) negerovių. Toks 
minėtų gydytojų elgesys remiasi 
paskutiniu laiku mediciniškoje 

- literatūroje pasirodžiusiais straips
niais, tvirtinančiais* kad moteriš
kieji hormonai gyvenimo permai
nos sulaukusioms (postmeno-
pausal women) moteriškėms ga
li padidinti pavojų.susirgti vė
žiu, ypač tokj vėžį gauti gimdos 

• vidiniam paviršiuje, (endomet-
rium). 

Baimės priežastys 
- * 

Mediciniškas žurnalas "The 
Medical Letter du kartus (1973 
ii 1976 m.) perspėjo, kad nevar
totume moteriškųįiį hormonų 
nei laikinai, nei nuolat Televizi-

-. jos programa "Marletplace" il
gai kalbėjo apie kylanų' pavojų, 
moteriškais hormonai moteriš
kes gydant "Con«um&r Reports", 
patikimas, nemediciniskas leidi-1 
dinys net keturis puslapius pa-! 
skyrė aiškinimui pavojingumo 1 
moteriškių moteriškais hormo-1 
nais gvdvmo. "\ewsweek" 1976 
m. lapkr. m. ir daugelis laikraš
čių paskyrė savus editorialus mi- | 
neto pavojaus paskelbimui. 

Atlikta daugelis tyrimų su gy
vuliais, patvirtinančių, kad mo
teriškieji hormonaf "'gali sužadin
ti veži. ypač gimdos vidinėj šiene- j 
lėj (endomentrium). Gydytojai 
Ziel ir Finkk dirbą Kaiser Perma- į Stasys Lukoševičius, veiklus Alvu-
liėnte Medical Center, L.A. ty- į *> iždininkas Nuotr. M. Nagio 
rė 94 moteriškes tun'nČias gim
dos vidinės sieneles vėžius (endo-
roetrium cancer) ir palygino su 
atitinkamomis moteriškėmis, 
kaip kontrolinėmis. Jie surado, 
kad daug daugiau vėžiu sergan-

, Čių moteriškių vartojo moteriš
kuosius hormonus (conjugated 
estrogens, pavyzdžiui Premarin). 
Toms, kurios vartojo minėtus 
moteriškuosius hormonus, joms 
buvo net 7.6 kartus didesnė gali
mybė susilaukti vėžio gimdos vi
diniam paviršiuje (endometri-
•um). 

Thomas Mack ir kiti tyrinėto
jai peržiūrėjo 63 vėžį' vidinėj gim
dos sienelėje gavusias moteriš-

• kių ligos istorijas ir, .palyginę su 
u kontrolinėmis moteriškėmis, su-
. rado, kad vartojimas bet kokios 
.. rfižies moteriškųjų hormonų 

padidina pavojų aštuonis kartus. 
Vartojimas sintetiniai gamin

tų moteriškųjų hormonų (stil-

Ma.oV tyrimams, Vttre, tirdVmiJ 
nedaug pacienčių, pranešė feūk 
57 proc. ir 89 proc. estrogenus 
vartojusių moteriškių vėžius ga
vo gimdose. 

Makštyse pasitaikantieji vė
žiai tų moteriškių pagimdy
toms mergaitėms, kurios sunku
moje būdamos vartojo dideles do
zes moteriškųjų hormonų — 
tai tikra audinių pakitimus suke
lianti pasėka (teratocarcinnoge-
nic). Niekas neįrodė vėžių pa
gausėjimą motinoms. 

Pagaliau minėtas VVeisso su 
talkininkais tvirtinimas, kad šifv 
me krašte gausėja susirgimai vė
žiu moteriškių gimdose, yra ne
teisingas. Šiame krašte moteriš-

| kių gimdos vidinėse sienelėse su
sirgimai vėžiu visai nepagausėfo. 
Cramer su talkininkais tyrė šia
me krašte moteriškių gimdos vė
žius du kartu. 1948 — 49 ir 1969 
— 71 metais (national cancer 
survey) ir susekė, kad tikrai su
mažėjo gimdos vidinės sienelės 
šio krašto moteriškių vėžys. 

Tikrų susirgimų minėtu vė
žiu skaičių sunku susekti, bet 
mirtingumas moterų jų gimdos 
•vidinės sienelės vėžiu yra sėkmin
giausiai susekamas. Minimas 
vėžys sudaro rk 1.38" proc. visų 

! moteriškių Įvairiopų vėžiu mi-

PARENGIMAI C H I C A G O J 
1*77 METAI 

Gruodžio 9 d. — Vakaronė su 
dr. A. Štromo pa£kaita Jaunimo 
centre, ruošiama Santaros -
šviesos. 

Gruodžio 9—18 d. — DaiL A. 
Algmino dailės darbu paroda. 
Jaunimo centre. 

Gruodžio 10 d. — Chicagos 
Aukšt. lit. mokyklos tradicinis 
vakaras Jaunimo centre. 

— Vytauto D. šaulių rinkti
nes ruošiamos Kūčios šaulių 
namuose. 

Gruodžio U i - Muziko VI. 
Jakubėno vienerių metų mirties 
sukakties minėjimas Jaunimo 
centre. 

Gruodžio 16 d. — Ateitininkų 
kūčios Jaunimo centre. 

Gruodžio 17 d. — Marguette 

— Naujųjų metų sutikimas, 
ruošiamas l ie tuvių operos Jau
nimo centre. 

— Naujųjų metų sutikimas 
ruošiamas "Dainavos" ansamb
lio Jaunimo centre. 

1978 METAI 

Sausio 12 o*. — Skaučių "Auš
ros Vartų" tunto tradicinis ba- į 
liūs Jaunimo centre. 

Sausio 21 d. — Vyčių choro 
metinis banketas B. Pakšto sve
tainėje. 

— Spaudos balius Martnji-
que restorano salėse. 

Sausio 22 d. — Vysk. V. Briz-
gio kunigystės 5 0 metų sukak-
ties minėjimas Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. 

Vasario 4 d. — K Donelaičio 
balius Jaunimo 

IHE UTBTANIAJ) WOKLD-WIDE DAILY 
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«xcept Sundayą Legal Holidays. days after Cfaristmas 

by the Trthntir-r OathoUc Press SocAety. 

vyįe gimdos vėžių susekama. Pa-j rf ^ } ^ I a i k o s i . ^ o . 
našiai nutiko, kai pradėta DUVO 

Parko lituanistinės mokyklos lit. mokyklų 
kalėdinė eglutė parapijos salėje, centre. 

— Dariaus ir Girėno lit. mo-, — Anglijos, Britanijos Lietu-
kyklos galedų eglutė Jaunimo ;vių klubo Užgavėnių vakaras 
centre. i Jaunimo centro kavinėje. 

— Muzikų Iz. ir Vyt. Vasy-i 
liūnų koncertas Jaunimo centre, j 
ruošiamas l ietuvių televizijos. 

Gruodžio 18 d. — Tradicinės 

P R A N E Š I M A S 
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija rvoSM 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
išvaizdoje. Del jvairh} ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kaina, 

Nuo i. m. gmocžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 
"r**™* 6 men. 3 mes. 

Chfcago ir Coek apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Kitur JA.V. 31.00 18.00 13.00 
Užsienyje 3400 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

Kasdienine DRAUGO laida 20 cento; 
ieštadieniais su priedu 25 centai. 

DRAUGO tĘmmmaiĖm mokama 9 anksto 

Vasario 12 d. — Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimas, ruošiamas Chicagos 
lie. tarybos Marijos aukšt. mo-

Bet niekas negalvoja, kad Pap ty
rimas sukelia veži. 

Moteriškieji hormonai gali bū
ti naudojami tvarkymui neregu
liarių kraujavimų mėnesinėm 
sustojus (postmenopausal blee-
ding). Jau tas toks kraujavimas 
gali būti dėl vėžio atsiradimo — 
taigi jau prieš hormonų vartoji
mą buvęs. 

Patalogai specialistai gydytojai 
žmogaus audinių tyrimuose — 
turi gerai galvą pasukti, kad tei
singai atskirtų vidinės sienelės 
padidėjimą (hyperplasia) — gė
rybini procesą nuo toje vietoje at
siradusio vėžio. Daugelyje atve
jų moteriškieji hormonai suke
lia vidinės gimdos sienelės minė-

vus jau metų metais. 
Ka rodo duomenys? 

Dabar aktualiausias klausi 
mas: kas moteriškėms daryti, 
kaip joms elgtis su moteriškais 
hormonais, jais gydymosi reika
le? 

Buvo atlikti penkeri savaran
kiški tyrimai (Zussman, L.: The 
climacteric. Proc R. Soc Med. 
66: 183 — 186, 1973), apiman
tys ėmusias moteriškuosius hor
monus 1422 moteriškes" per 14 — 
25 metus. Jų tarpe buvo laukia
ma krūties ir moteriškųjų orga
nų vėžių 96, bet iš tikrųjų vė
žiu susilaukta tik penki atsitiki
mai. Tyrinėtojas Gordon su tal
kininkais tyrė — gydė 220 mote
riškių nuo kairių suminkštėji
mo (osteoporosis) per 1768 taip 
vadinamus paciento metus. Tai 
tiek metų išeitų gydymo, jei 
viena pacientė būtų gydoma vie
nerius metus. Daugiausia buvo 
gydoma moteriškais hormonais, 

vunieciu kūčios Jaunimo centre. ; . , . . 
Gruodžio 25 d. — Kalėdiniai! **„ . £ ' ^ . . . . _ - . , , , . . ; Vasario 12 d. — Cicero Altos šokiai, ruošiami Akademinio , -. _ . ~ ~ 

. . . . - , _ , . _. ; skvnaus ruošiamas Lietuvos 
skautų sąjūdžio Jaunimo centre, i J . . . , , . . . . _ 

SI d. — Naujųjų i a e p ^ a u s o m y b e s minėjimas Sv. 
Antano parap. salėje. 

Vasario 19 d. — šv . Kazimie
ro seserų, rėmėjų metinis žaidi
mų pobūvis Marijos aukšt. mo
kyklos patalpose. 

Kovo 4 d. — Illinois liet. res
publikonų lygos metinis atžy-
mėjimų banketas Liet. taut. 
namuose. -

Kovo 11 ir 12 d. — Verdi 
operos "Nabucco" spektaklis 
ruošiamas Lietuvių operos Ma
rijos aukšt. mokyklos salėje. 

Kovo 19 d. — Verdi operos 
"Nabucco" spektaklis, ruošia
mas Lietuvių operos Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. 

Bal. 1 d. — Cicero lituanisti
nės mokyklos vakaras Šv. Anta
no parapijos salėje. 

Naujųjų 
Metų sutikimas, ruošiamas Vy
tauto D. šaulių rinktinės Šaulių 
namuose. 

— Naujųjų metų sutikimas, 
ruošiamas Cicero jūros šaulių 
Klaipėdos kuopos, šv. Antano 
parap. salėje-. 

— Naujųjų metų sutikimas, 
ruošiamas-Amer. liet. inž.-arct-
s-gos Chicagos skyriaus Land-
mark salėje. 

liškai tos moteriškės, kurios dar 
turi neišimtą gimdą. Tuo būdu 
apsaugojama gimda nuo vidinės 
sienelės atnaujinimo '—atstaty
mo. Imamas moteriškasis hormo
nas tris. savaites; viena savaitė — 
pertrauka. 

Kai kurių gydytojų buvo pa
tariama imti per minėtą mote
riškųjų hormonų pertrauką ki 

TeL Pr 
DR. ARNĄ BALIUKAS 
AKTU, AUSŲ, NOSIES IR 

GBRKT.ftS LIGOS 
2808 West OSrd Street 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. l t . G. DALUKAS 
te aotera ttgoa 

Ginekologine Chlrargfja 
Road (Crawlord 

Priima 

BaBdiag). TeL LU 1-8448 
•VnmlT'iitl 374-8*44. 

ligonius pagal snaltarima. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ LR. VIDAUS LIGOS 

MnrcaeCte Medlca] Cente* 
61S3 So. Redzle ATesne 

Vai: pirmad.. astrai Ir ketvirtai 
6 Iki 7:80 va.1. rakaro. 

Se*tad. nuo 1 iki t rnX. 
Pagal •ositarlma. 

OOBO Wef. WA 5-2S70 
Besld. teL waibrook S-S048 

TeL <^so ir boto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave^ Cicero 

Kasdien 1-t va i Ir S-8 vai. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniai* U iki 4 vn\. popiet 

TeL BEttsnce 5-1811 
DR. WALTER J. KIRST0K 

f Lietuvis gydv-..x>.»aa • 
S92S W«rt 59th Stiect 

VaL: plrmad., antrad.. ketvinad. If 
penlctad- nuo 12-4 vai. popi-t Ir l-t 
vaL rak. Troi. Ir šeštad. u&l&rytav 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHERURGS 
KCDIKIŲ IR TAIKI UGOS 

SPECIAIJSTB 
BTEDICAL B r m > D « } 

71M Sooth Wef%ero Avcnae. 
balandos: Kasdien nuo 10 >&L ryto 

lkl 1 vaL popiet 
Ofiso teL BE 7-1168; rezld. Si 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 888-22S8 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
84S4 West 71st Street 

t^ horinoną — orogestroną. Pas-
vadinamais Premarin, po 1.25 mg.' Etiniu metu pastarasis-hormonas 
kiekvienoje tabletėje T>Tinėtojai 
statistiškai apskaičiavo, kad lauk
tina buvo 20 susirgimo vėžiu at
seikimų. 15 tiesų jų buvo tik 8, 
i? kurių tik trys buvo gimdos vi
diniam paviršiuje, nė vieno ne
buvo vėžio gauta gimdos kakle
lyje ar krūtvje. 

Svarbiausia moteriškųjų 
hormonu veikla 

Dauguma šeimos gydytojų 
pataria vartoti moteriškuosius 
hormonus gyvenimo permainos 
sulaukusioms moteriškėms pa-
liuosavimui jų nuo šilimos mu
šimo (hot flashes), nuovargio, 

tą padidėjimą, ne vėžį. O dėl j nusilpimo, raumenų — sąnarių 
sunkumo tuos du procesus vidi-j skausmu ir dar kitų negalavi-
nėj sienelėj atskirti mikrosko- į m ų . Dauguma gydytojų mano, 
piškai —dažnai paprasta hor-1 j^d daugelvįe atveju minėti hor
monų sukelta hyperplasija (gė- j m o n a i v e i l į a teieiamai, nors S -
rybinis stovis) palaikomas (klai- i toin tnVJac mnt^n'?!?^ •n-Hant t™ bestrol) nescių mq^nskių atro-į (• .v „-v. v į i a i P roKias motemkes g>aant, tu-

•Į v*. > v* i Q I I * Q 3 I / f CZiU. dė, kad sukelia makšties vėžį to 
- kių moteriškių . pagimdytoms 

mergaitėms. Tyrinėtojas Weiss ir 
kiti nurodo, kad šiame krašte 
dažnėja susirgimai vėžiu gimdos 
vidiniame paviršiuje. Manoma, 
kad toks dažnėjimas tokių vėžių 
minėtose vietose turi ryšio su 
moteriškųjų hormonų vartoji
mu. 

Teisingi ar klaidingi duomenys? 

Tyrinėtojas Hertz tvirtina, kad 
daugelis su gyvuliais atliktų ty
rimų nepritaikomi žmogui. Ne
žiūrint tokios tiesos, pakartotini 
bandymai sukelti vėžį beždžionių 
gimdos vidinėse sienelėse mote
riškais hormonais — nepasisekė. 
Pakartotini tyrimai vartojant es
trogenus it sukeliant piktybi
nius auglius gimdoje (mesothe-
iioraas) atrodo ne taip jau pati
kimi. 

Dauguma minėtų su gyvu-
Sab tyrimu atlikta* naudojant 
labai dideles moteriškųjų hor-
moaų dozes, palyginus, *w 

aiškinant 

ri didelės įtakos nusiteikimas jų 
(plaeebo effect) — gaila, kad la
bai nedaug atlikta tyrimų šioje 
tokių hormonų veikloje. Minė
tų nusiskundimų tokioms mo
teriškėms šalinimas yra pati 
svarbiausia moteriškųjų hormo
nų veikla. Yra dar ir kita nau
dinga moteriškųjų hormonų 
veikla — kaulų stiprinimas jų 
suminkštėjimo atveju, kraujuje 
cholesterolio mažinimas. Apie tai 
— kita proga. Dabar susekta, 
kad moteriškieji hormonai gali 
sukelti giliųjų venų užsikimši
mą (thrombosis) — panašiai vei
kiančios prieš pastojimą varto-
iamos piliulės (The pili) — jo
se randas? moteriškieii hormonai, 

gimdo? sienelėse — endomet- j T u o klausimu reikia daugiau stu-
~> diju. Jei minimas teigimas pasi-

Naujausi tyrimai 
Dabar jau atlikti kiti tyrimai, 

moteriškųjų hormo
nų vartojimo ir vėžio atsiradi
mo moteriškių gimdose, jų vi
dinėj sienelėj. Shanklin praneša 
apie tyrimus su 64 moteriškėmis; 
jų gimdos -vadinėj sienelėj, var
tojant moteriškuosius hormonus, 
buvo rasta 24 proc susirgimų vė
žiu. Pernai įvyko Meksikoje pa
saulinis moterų ligų gydytojų 
suvažiavimas. Jame dr. Hofmeis-
meister pranešė apie 21,856 at
liktus tyrimus (biopsijas) gimdos 
vidinių sienelių. Tokiame tyri
mų skaičiuje buvo rasti gimdo
se 236 susirgimai vėžiu (vidinėse 

proc. minėtai tirtų moteriškių! 
vartojo moteriškuosius hormo
nus. 

Minėti tyrimaf, atlikt! su daug 
didesniu skaičiumi moteriškių, 
stipriai yra labai priešingi minė- j Visi gydytojai pritarta, ift6tief< 
tiems Ziel — Finkle ir Thomas j kuosius hermomis tųfi imti cik-

tvirtintiĮ, tai butų neigiama mi
nėtų hormonų įtaka. 

Hormoną! ta&mf m 

jau rečiau naudojamas. 
Čia aprašomo straipsnio auto

rius gyd. P. G. Finch, dirbąs Kim-
berley, B. C. stebisi, kad ne visos 
moteriškės apturi nemalonius 
šilimos mušimus, jų mėnesinėm 
sustojus. Kai kurios moteriškės 
labai gerai jaučiasi, imdamos mo
teriškuosius hormonus; jos juos 
laiko energijos teikėjais (energy 
pilis). Kitos — jokio skirtumo ne-
jaučiančios, ar jos ima tuos hor
monus ar ne. 

Dabar yra žinoma, kad mote
riškieji hormonai reikšmingame 
kiekyje gaminami taip pat ir rie
balinėse celėse bei antiinkstinė-
se liaukose.(suprarenals). Matyt, 
įvairi Čia tų hormonų gamyba 
(ne tik moteriškuose organuose) 
ir įtakoja minėtą moteriškių 
skirtingą reagavimą į moteriš
kuosius hormonus. 

Yra įvairios rūšys moteriškųų 
hormonų —natūralus ir dirb
tini. Natūralūs gaminami iš ku
melingų kumelių šlapumo. Jie 
vadinasi conjugated estrogens. 
Yra sintetiškai pagamintų estro
genų — jie vadinasi, pvz., stil-
bestrol. Sakoma, kad natūralus 
estrogenai esti geriau pakeliami 
negu sintetiniai, bet gyd. Finch 
nežino tokiai nuomonei patvirtin
ti atliktų tyrimų. 

Išvada. Gydytojo žinioje mo
teriškėms reikia vartoti moteriš
kuosius hormonus tik tada, kada 
reikia. Kilusi baimė dėl jų var
tojimo, kaip matom, nėra tikrai 
pagrįsta mediciniškais tyrimais. 
Kaip ir kiekvieną vaistą, mote
riškuosius hormonus reikia var
toti kur ir kada reikia ir dar kaip 
reikia. 

Pasisjcaiivti. Canadien Family 
Physician 23:1248 Oetober 1977. 
Ten paduota tuzinas atliktų tyri
mų — Šiame straipsnyje minė
tų dWtwWojif a t l ik l į 
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KURSAI 
ŠEIMOS KLAUSIMAIS 

Poznanės Popiežiška jame Te
ologijos Fakultete vyksta aka
deminiai kursai šeimos klausi
mais. Kursai, kuriuos šiais me
tais lanko apie 60 studentų, tę
siasi dvejus metus ir apima te
ologijos, praktinės sielovados, 
psichologijos, medicinos, socio
logijos ir kitas mokslo sritis. 
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Nenuoširdžios dejones — 

SAVĘS PAČIŲ NUSIVERTINIMAS 
Kai žvelgi \ šių meni veik- krvngresu ar manifestacija plečia 

los derlių, nustembi ne didžiųjų ir giMna savo idėjų paveikumą, ji 
įvykių didingumu, ne kasmetinių savo tr.:mtyje rengia narius visų 
susirinkimų ar seimų svarstymais sričių darbams. Krikščioniškos, 
ir pasiryžimais, bet nuolatinėmis tautines ir kultūrinės ateitininkų 
kai kurių dejonėmis ir nuolati- organizacijos tikslai — subran-
niu verkšlenimu dėl "nepasiseki- dinti asmenybes pilnutiniais 
mų". Praėjo tikrai didingas atei- žmonėmis, kad je tiktų tautos už 
tininkų kongresas su labai įvai- daviniams savo paskirtimi ir ta
ria ir plačia religine, tautine ir lemais. Grynoji politika turi būti 
kultūrine programa. Praėjo su palikta politikams ar jai besiruo-
dideliu pasisekimu mokslininkų šiantiems. Idėjiškai gilus ateiti-
ir specialistų suvažiavimas su ninkas visuomet yra ir tikras pa-
plačiausios apimties mokslo ir notas, nes jis sąmoningai anga-
kūrybos svarstybomis. Prabėgo žuojasi tautai Visur politikos ki-
Altos suvažiavimas, svarstęs sa- šimas tiktai parodo, kad kai kas, 
vos veiklos ateitį. Praeityje jau yra verkšlendamas dėl "politikos", 
ir Vliko seimas, peržvelgęs da- nejaučia tikrovės ir neturi atsa-
barties tikrovę ir pažvelgęs į atei- komybės pajautimo. Tokie ir pa
ties perspektyvas. Paminėta dau- rodo, kad jie nesupranta nieko 
gelyje lietuvių telkinių Lietuvių nei apie politiką, nei apie ideolo-
Bendruomenės sidabrinė gyvavi- ginį asmens pasiruošimą, todėl 
mo sukaktis. Plačiai nuskambėjo nesugeba net atskirti kongreso 
išimtinai tik katalikams rengia- prasmingo šūkio nuo jo praktiš-
ma arkiv. Jurgio Matulaičio 50 ko įgyvendinimo, kuris yra aukš-
metų mirties paminėjimai čiausio idealo nuolatinis sieki-

Tie įvykiai jau yra išeivijos is- mas. 
torijos neištrinamuose pusla- Ideologinės organizacijos, auk-
pruose įrašyti, kad išliktų ir atei- lėjančios tautinę sąmonę ir ug
dančioms kartoms. Tais įvykiais dančios solidarumą, išeivijai yra 
gali pasidžiaugti juose dalyvavu- daug reikšmingesnės, negu išim-
sieji, juos ruošusieji atitinkamų tinai politinės. Tik tautiškai ir 
idealų žmonės. Tais įvykiais gali idėjiškai stiprus asmuo supranta 
pasigėrėti ir visi kiti. kurie rūpi- savo tapatybę, aukojasi tautai ir 
naši, kad išeivija nebūtų tik iner- žmonijai, ypač išeivijoje, kur rei-
tiška masė. tik sentimentais gy- kia vesti nuolatinę kovą už savo 
venančių senelių būrys. Visi kar- i r tautos išsilaikymą. 
tu gali ideologiškai. tautiškai, m 
kultūriškai ir kūrybiškai stiprėti 
ir palikti tautos aruoduose supil
tus geros veiklos vaisius. 

Pirmiausia reikia gerų žmo
nių, suprantančių idėjų vertę ir 
savo pačių atsakomybę. Tik ge
rumu persiėmę žmonės gali tapti 
gerais krikščionimis, tautine 
prasme gerais lietuviais, kad tau- . . . 
tos ir jų pačiu likirninis ke- ** Sf™ vaikų auklėjime, nerei-
lias nesiskirtu nei' jų troškimuo- k i a k a l t m t į t , k t e v u s" B e t * * 
se, nei darbuose. * * Jr * • t e v a i n e ? a h »okyti ki-

tų, kaip jie turėtų savo vaikus 
auklėti. Kai senam tėvui Mask-

. - • voie beldžiantis į Amerikos am-
budais ren- ' . * 

basados duns ir laikraščiams 
skelbiant įvykį vaikai, nenorį 

AR 1$ TIKRO SU LENKAIS 
NEREIKIA SIEKTI SUSIPRATIMO 

Su lenku intelektualais ir ką Lenkijos premjeru sako 
Taikos ii rygybet ?ardu 

Lietuvių išeivija nėra išimtis, 
kad neturėtų priežasčių dejonėms 
ar nepasitenkinimams. Bet reikia 
tik nuoširdžių dejonių, o ne veid
mainiškų. Kai sava grupe nepa
tenkintas iš jos pasitraukia, tai 
jos niekinimas yra savęs paties 
niekinimas. Kai tėvams nepasise-

.--

Išeivijoje gerus žmones — 
gerus lietuvius ir gerus krikščio
nius — įvairiausiais 
gia ideologinės organizacijos, 
tautiniai sambūriai, net šokių ar 
dainų rateliai. Juo labiau šio 
tikslo siekia didžiosios organizaci
jos, galinčios sudaryti sąlygas 
bent retkarčiais plačiau pasi
reikšti ir intymiau savo tarpe pa
bendrauti. Tai ir atliko ateiti
ninkų kongresas savųjų tarpe, tai 
atliko mokslininkų suvažiavimas 
intelektualams į lietuvišką darbą 
įjungti 

Beveik vist? tautų išeivija sve
timame krašte turi vieną bendrą 
polinkį — nusivertinti ir nuver-

bomis, suredagavus ne kaip me
džiagą, bet kaip svetimiesiems 
suprantama informaciją, rūpina-

seimos susijungimo ir rūpesčio 
senu tėvu. neturi vaidinti didvy
rių ir kitus mokyti tėvų meilės ar 
moralės. Tai yra išimtys mūsų 
Išeivijoje, bet tos išimtys nedaro 
niekam garbės, nes visi vienas už 
kitą bent dalinai yra atsakingi. 

Politiniai rūpesčiai yra lietu
vių išeivijos gyvenimo dalis. 
Nuo tarptautinės politikos pri
klauso pavergtos Lietuvos vardo 
ir pavergtųjų vilčių išlaikymas. 
"Kronikos" yra krauju rašytas 
šios dienos okupuotos Lietuvos 

nką. Pradeda dokumentas. Ją skleisti yra mūsų 
slėgti amžiaus našta, silpsta kS- ^ ' 
no ir sielos jėgos. Daugelis išei
viu nepajėgia prigyti naujame 
podirvyje ir vis gyvena tik pra- , . . „ . . . . . , 
eitimi, nieko nelcurdami ir nieko S1 K " ™ ^ ^ ^ • R e l ^ n ^ *įl-
sukurti jau nesitikėdami. Bet jie fa- ^ " " S S S P"deda» 
nuolat reiškiasi viešumoie savo x a s t , k J g ^ Rehpnes šalpos at-
niumėiimais dė! bet kokio ivy- s t a v ' a i ] " * • * • ̂ r e i s > k a d *U* 
kio. nes niekur neranda savęs. O n >au d f * f u *% ™hl™% N f 
savęs ir negali rasti kai jau yra f V i ! i T ' ^ T ^ - Č ! f ..." . • i _* J j„„ tenka keliu dešimčių tūkstančių ateiusi nauja karta, vadovaujan- ., „ • . . . . . 
. Z j i _ - toliau Kronikas skleisti. Šiai 

t? tiems patiems darbams, nors ir . r. ,„. . , . . 
, . ^. f , - i . institucijai nuoširdžiai talkino 

skirtmeais budais. , . . .. _ . . . , . 
Ne čia vieta guosti verkšlenan- k<£ s orgaiuzaajos. Dėlto puldi-

, . . . , .. j . nedarni kitus, kad nesiima Re
čius rr nieko pozityvaus nedir- .. . . v . . . . . , , 
bančius. Reikia sutikti su rašvto- į T " ^ l 1 ** J a u d,fbamų d f** 
jo Tomo Manno pareiškimu, kad z e m m a f .organizaciją ir jos 
« _« . v, . _ _ atstovus, kūne savo nesu ze bei į-

senatves ašaros nešluostomos - , _, . t ^ . ° 
, . v .., j . mus bando pnmesti kitiems, 
fos nėra ataros, o tik sugedusių K 

akiu apraiška". Negalima čia kai- Labai verta rūpintis, kad vi-
bėti ir aklam apie spalvų grožį — soms organizacijoms užtektų ats-
tai gali padaryti tik specialistai tovų į reikiamus postus tęsti lie-
aklųjų mokytojai Tačiau gyven- tuviškiems darbams. Ideologinės 
t? viltimis, pasitikėti tautos gaju- organizacijos tai ir ruošia. Parti-
mu ir vertinti net išeivijos dar- jos ir grupės, kurios nepajėgia 
bus tautos ir tautiečių gero- prieauglio pasiruošti, jau samdo-
'vės mastu šiandien yra kiekvie- si hibridinius atstovus, kurie ne-
nos organizacijos ir intelektuali- gali nei ideologiškai, nei politis-
nio sąmoningumo dar neprara- kai jų astovauti. Čia tai tikrai 
dusio asmens pareiga. reikia rūpesčų ir bendros talkos. 

Kai politinis sambūris svarsto Auklėti jaunesnius ir juose pra 
politinės veiklos planus ir gali- tęsti savo siekimus — tai nereiš-
mus žygius, jis atitinka savo tiks- kia griauti, kas statoma ar jau 
lą. Kai ideologinė organizacija pastatyta. PS. 

Iškeltas klausimas dėl lietuvių 
santykių su lenkais "Draugo" 
rugsėjo 15 d. straipsny "Vilnius, 
lenkai ir spalio 9-ji", susilaukė 
dviejų stiprokų pasisakymų. Al
gio A. Regio "Laiškas Draugui" 
rugsėjo 28 ir K. Barono "Vilniaus 
Diena" spalio 10. Kadangi ši 
problema labai svarbi, ypač atei
čiai, tad gera, kai šį klausimą 
pasvarsto daugiau žmonių ir iš 
įvairių pusių. 

Mano mintis buvo, kad Lietu
va su Lenkija, patinka ar ne, yra 
ir pasiliks kaimyniniais kraštais. 
Istorinėj eigoj reikalai tarp jų bu
vo labai susipynę ir lietuviai nuo 
to yra labai nukentėję. Len
kai jiems yra atnešę labai daug 
skriaudų. Dėlto santykiai tarp jų 
buvo labai įtempti. Kai dabar Lie 
tuva yra užgožta rusų, o Lenkija 
yra rusų kontrolėj, tai ten padė
tis laikinai lyg ir užsikonserva
vus. Betgi visi tikime, kad Lietu
va atgaus nepriklausomybę, o 
Lenkija išsivaduos iš rusų "glo
bos". Jei nebūtų tikima, tai ir san
tykių klausimas turėtų kitą plot
mę. Ryšy su laisvės atgavimu 
lietuviams su lenkais turint bend 
ras sienas ir prie to painų rusų 
įsiterpimą j Karaliaučiaus sriti, 
neišvengia rrtai teks susidurti ir 
spręsti tarpusavius reikalus. \-
temptų ir nedraugiškų santykių 
puoselėjimas sunkina padėtį. Jei 
pavyktų santykius sušvelninti, 
būtų didelis patarnavimas atei
čiai. Suprantama, nė sutarčių ar 
derybų šiandien niekas nėra 
kompetentingas vesti. Nė tokių 
žodžių, kaip A. Regis ironizuoja, 
savo straipsny nevartojau. 

Pesimistinės nuotaikos 
A. Regis mano, kad pilnas su

sipratimas su lenkais nėra įma
nomas, tad siekimas bent dalinio 
būtų tik erzelio pratęsimas. Anot 
jo lenkai turėtų krikščioniškai 
apgailėti smurto padarinius už
grobiant Vilnių ir parodyti lietu
viam nuoširdų draugiškumą. Vie 
toj to jie ir dabar išeivijoj yra į-
kūrę "Vilniaus milosnikų" dr-ją 
ir veda prieš lietuvius konspira 
ciją. Šiandien komunistinė Lenki
ja pretenzijų į Vilnių nereiškia, 
tad ir jokio susipratimo su len
kais ieškoti nesą reikalo. Ką lie
tuviai galėtų padaryti, tai ''šu
te i Kti lenkams privilegiją atsipra
šyti už kraujo aukas ir begėdiš
ką klastą." (Gaila, tokios dorybės 
šių dienų pasauly neegzistuoja. 
J.K.). 

K. Baronas, savo straipsny, taip 
pat mano, kad su lenkais jokio 

JONAS KUPRIONB 

pasikalbėjimo ar pasitarymų ne
gali būti. Vilnius yra Lietuvos sos 
tinė ir negali būti jokių derybų 
objektu (tuo tarpu, teisingai J.K). 
Taip pat išeivijoj nėra nė su kuo 
derybas vesti.Egzilinė Lenkijos vy
riausybė ir toliau nesustabdo sa
vo žmonių nuo leidimo žemėla
pių, kur Vilnius ir Lvovas rodo
mas Lenkijos ribose, ir nedrau
džia lietuvius šmeižiančių leidi
nių- Straipsnį baigia rašytojo Ig
no šeiniaus posakiu, kad, "eida
mas kalbėtis su lenkais, statyk ir 
šautuvą į kampą". 

Šios mintys yra labai charak
teringos ir jos nėra pripuolamos. 
Tai giliai sužeistos lietuvio šir
dies balsas. Taip pat tai balsas 
po tiek daug lenkų padarytų 
skriaudų, kad nebėra nei pasiti
kėjimo, nei vilties, jog, kalbant 

laukia fo vizito JAV-ėse. šis len
kų intelektualas spaudoj yra pa
skelbęs eilę labai vertingų ir pa
lankių straipsnių apie Lietuvą. 
1967 m. Poznanės universitetas 
yra išleidęs jo objektyvų veikalą 

—Historia Litvy, 348 puslapių. 
Dabar ruošia naują papildytą lai
dą. Tai reikšmingas santykiavi
mo pavyzdys, savo vaidmeniu 
toli pralenkiąs grupės "milosni
kų" ar "parašiutininkų" erzelius. 
Tai ir yra viena iš priemonių 
siekti susipratimo. Ieškant gali
ma būt rasti ir, tikriausiai, yra ir 
daugiau. 

"Tėviškės Žiburiuose" im. 
birželio 9 d. buvo įdėtas Stepo
no Setkaus gana platus pasikal
bėjimas su egzilinės Lenkijos vy
riausybės Londone premjeru K 

Padidėjus lėktuvų grobimam* ir terorizmui. Vakarų Vokietijos aerodro
muose įvesta labai griežta keleivių ir jų daiktų tikrinimo kontrolė 

čiusi prieš lenkus, kad jie Lietu
voje neliktų už "lietuviško mūro 
sienų" (nors toks išsireiškimas 
nėra aiškus). Premjeras taip pat 
pareiškė, kad lenkų tauta buvo 
nustebinta lietuvių svetingumu, 
kai 1939 m. vokiečių sumušti 
lenkų kariuomenės daliniai ma
siškai bėgo į Lietuvą ir čia buvo, 
kaip jis pats sako, tikrai krikščio-

LATVIŲ STIDUŲ 
SEMINARAS 

Mrunsterio latvių gimnazijo
je, Vak. Vokietijoje lapkričio 
13—18 d. suruoštas jaunimui 
nuo 16 iki 25 metų amž. semi
naras. Svarbiausia tema: "Žmo
gaus teisės — idealai ir tikro
vė Europoje 19T7 metais*'. 

•>- w- ^ Prof. L. Šulcą iš Gotingeno 
Sabbatu. Šis asmuo, užimantis niskai priglausti. Niekas iš k n - j ^ ^ n r f e p a t ą : •lmos&}1& ^ 
tokį viršūninį postą, neabejoti
nai yra įtakingas politikoj ir nu-

. . . . . , simano, ką šneka. Dėlto jo Žo-
* su jais, dar butų gahma k o « a ž i a i s ^ ^ „ ė t i būtų netiksliu- į k o t i bendros kalbos kovoje su 
nors gero pasietu. Tokios nuotai-! 

kų, patekusių į vargą, neturėjo 
jokių nusiskundimų dėl lietuvių | 
priėmimo. Jo manymu, reikia ieš-

sės Vakarų ir Rytų sąvokos 
apibrėžune". O. Brovers iš Bo
nos kalbės apie "Žmogaus tei-

; eės ir okupuotos Latvijos kas-
, . . . . ga. Tiesa, tame pasikalbėjime yra i bendru priešu. Mes lenKai myli-, nurodant Sovietų Sa

kos dominuoja :r d.desneie j i y j g kurių dalvkų reikalingų pla- ™ ^ t u v a (čia gal jau diplomą-! ^ " ^™™rl ^ S i k o s 
hetuvių tautos dalyje Bet* p-\ J S g 2 £ B e t ( ^ " — ^ — ~~ «- — J * * * * - — ^ L - ^ 
hau pagalvojus, nesunku supras- j o k a l b a k b a J ^ ^rhiSiXlsia 
U, kad tai yra nuotaikų kraštu-! pu&yM n e p a t a i k a v i r n u m i n i o s 
tinumai, tiek lietuvių, tiek ir len 
kų, kurie vis dar steigia **Vilniaus 
milosnikus" ar ruošia veteranų 
parašiutininkų suv-mus, kaip bu 
vo šiemet rugsėjo 4 d. Eilzabeth, 
N.J., kur jie nutarė atstatyti Len
kiją su Vilniumi ir Lvovu. Bet tas 
tik verčia irusišypsoti, nes nė vie
nas iš tų parašiutininkų dėl savo 
pažengusio amžiaus tikrai nebe
norės tūpti ant Vilniaus. Tokių 
nuotaikų puoselėjimas yra žalin
gas abiem pusėm. Jei tikima į a-
teitį, tai negalima netikėti, kad 
lietuvių lenkų tarpusaviai reika
lai turės būti tvarkomi O jei taip, 
tai kodėl dabar nesiimti ruošti 
tam tinkamesni klimatą, O gali
mybių yra Tauta susideda iš ats
kirų individų. Ką viena grupė ar 
partija ar vaMžioj esantieji pa
daro, toli ne visi tautiečiai tam 
pritaria, bent dažniausiai Taip 
ir dėl lietuviams padarytų skriau

d ų lenkų tarpe yra pajėgiančių 
plačiau galvoti ir numatyti 

Su lenkų intelektualais ir ką 
Lenkijos premjeras sako 

Mūsų tautietis miškų inž. Vin
cas Žemaitis, besidomįs Lie
tuvos sienų ir santykių su kaimy
nais klausimais, artimai bendrau
ja su Poznanės Adomo Mickevi
čiaus universiteto prof. Ar. Jesy 
Ochmanskiu. Su juo susirašinėja, 

nuotaikoms, kaip pvz. "Vilniaus 
milosnikams" ar "parašiutinin
kams". , 

Štai ką jis sako. Anot jo, Vil
niaus užėmimas buvusi lenkų di
delė klaida Kaip ir jis pats nuo 
mažens buvęs įpratęs manyti, 
kad tarp lietuvių tautos ir lenkų 
nėra jokio skirtumo. Tokj jo gal
vojimą pakeitęs tik susitikimas su 
Vacį. Sidzikausku. Dabar, anot 
jo, nauji laikai, ir lietuvių tauta 
šiandien esanti tiek toli nuo len
kų, kaip dangus nuo žemės. Klai
dų Lietuvos atžvilgiu iš lenkų pu
sės buvę padaryta daug. Pvz., kad 
ir svajonė apie uniją. Tokia sva
jonė buvusi ne tik neteisinga, bet 
ir žalinga Šių laikų lenkų, gal 
tik su mažom išimtim, troškimas, 
matyti Lietuvą visiškai laisvą ir 
nepriklausomą su sostine Vilniu
je. Vilnius buvo ir liks neginčija
ma Lietuvos sostinė Tačiau jis 
užsimena, kad esanti problema, 
kai tas miestas esąs lenkiškas ir 
daug lenkų praeities tame mieste 
Čia premjeras jau apsirinka, nes 
negi jis nežino, kad pagal 1970 
metų gyventojų surašymą Vilniu
je lietuvių yra 42.8 proc, o lenkų 
20 proc. Taip pat miesto statyba 
tiek išplėsta, kad jis įgauna visai 
naują vaizdą. Tad visai netiks
linga Vilnių dabar laikyti lenkiš
ku miestu. Jis taip pat bijo, kai 

tinis gestas), nes per ją esame j 
pasiekę didelės istorinės šlovės. ^ ^ 
Ta mūsų meilė niekados ateity! 
nebepretenduos į Lietuvos laisvę 

ir 
Daktarė Rasma gildė 

iš Bostono kalbėjo apie "So
vietų Sąjungos tautybių klau-

ir nepriklausomybe. Baigdamas i ^ V*y&*™>* perspekty-
pasikalbėjimą premjeras pridūrė, I ^ * 
jog turįs vilties, kad tai nebus 
paskutinis. 

K Sabbatas jau antrą kartą 
yra egzil. lenkų vyriausybės mi-
nisteris pirmininkas. Jo pareiški
mas per "Tėviškės Žiburių*' ko-

Po šių įvadinių referatų 
sekė BBC darbuotojo pasto
riaus J. Sapiešo iš Londono ap
žvalga apie "Žmogaus teisių są
jūdį Sovietų Sąjungoje ir sateli
tų kraštuose, apžvelgiant jo 
pradžią ir išsivystymą". Jis 

respondentą yra įsidėmėtinas, jkyajfc fa. a p * teisių kovotojų 
Ka p kritiškai ir su^nepasitikėjimų | ^ „ ^ kalinimus ir politinių 

disidentų uždarymą į psichiat-į visą tai bežiūrėtume, toks vir
šūnėje stovičio lenkų politiko 
pareiškimas negali praeiti šiaip 
sau pro ausis. Tai klausimo pas
tatymas visai kitoje šviesoje, ne
gu iki šiol buvume įpratę iš len
kų girdėti Tegu šiame klausime 
dar slypėtų šiokių ar tokių neaiš
kumų, betgi kardinalinis jo pas
tatymas yra aiškus ir daug ža 

rines ligonines. 
Jaunimui skirti šie refera

tai buvo papildyti dar ki
tais, nes vis aktualesnė pasida
ro Belgrado konferencijos eiga. 

Studijų seminaro dalyviai iš 
JAV, Kanados, Australijos, Vo
kietijos, Anglijos ir kt., meėgino 

dant s. "Tėv. Žib." koresponden- į rasti atsakymą j klausimą: 
tui jis nurodė savo vyriausybės j "Kiek patriotiškas yra išeivi-
atstovą Toronte, tikriausiai jų tu 
ri Chicagoj ir kitur. Vadovaujan
tis jų premjero pareikštomis min
timis, reiktų juos kontaktuoti. Tai 
yra ženklai, kurie rodo, kad su 
lenkais verta ieškoti susitikimų 
Kiekvienas ta kryptimi pasieki
mas būtų laimėjimas abiem pu
sėm. 

jos latvių jaunimas ir ar jis nori 
ir pajėgs kovoti už savo tautos 
žmonių teises?". 
Seminaro pabaigoje buvo Lat

vijos nepriklausomos valstybės 
paskelbimo 1918 m. lapkričio 
18 d. minėjimas su Latvijos 
vėliavos pakėlimu, iškilmingu 
aktu bei koncertu. A. T. 

do nuo to, ką jis veikia, nieko 
parūpina jam literatūros, dabar, lietuvių tauta taip labai nusista- Į neprivalėdamas veikti 

— Kas jis per žmogus pasiro-1 — Kai dramblys bėdoje, net 
varlė j) spiria. 

fDadų patarlė 

MIRTIS D«L DEGTINES 

Barbara Henley. 27 m., Chi-
cagoje nudCrė savo vaikina Th. 

atsisakė nupirkti degtines. Po 
to pati pašaukė policiją į savo 
butą 1111 W. Roosevelt, kur 

Freesaa* 33 B ^ UŽ taž, kad $a!i*y*o nužudymas. 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALNIB 

51 
Sunkiau būdavo nustatyti, kur yra mirtinoji nuo

dėmė, o kur dar galima paskaityti lengvąja ir kokia 
gausybė mažųjų pasidaro didžiąja ir kada yra nusi
kaltimas prieš Šventąją Dvasią, kada nei a a žemėje, 
nei danguje nebus atleidimo.- Nusikalstama mintimi, 
žodžiu ir veiksmu. 

— Lengviausia yra atgailoti už nuodėmes, pada
rytas mint-imig, kai tuo tarpu kitas reikia atitaisyti, 
atsiteisti vienokiu ar kitokiu būdu, o to žmonės labai 
nenori daryti — tik vienu išpažinimu nori lengvai iš
sisukti Cia vėl turime aiškiai pasakyti Dievo reika
lavimus, — kartodavo profesorius. Cia jis prisiminė 
savo parapijos altaristą, senuką uolų kunigą, kuriam 
taip rūpėdavę, kad žmonės atsiteistų už padarytas 
skriaudas, kad, jau einant po išpažinties nuo klausyk
los, kartais dar kartą užsimiršęs primindavo: 

— Atiduok jam tą atgal . . 
Įdomios paskaitos būdavo apologetikos profeso

riaus —apginti savo tikėjimą Cia profesorius turi 
būti labai plačiai išsimokslinęs, sekti mokslo pažangą 
ir gyvenimą. Mokslo visuma ne prieštarauja, bet la
biau tikėjimui padeda. Tačiau Karužai mokslo metų 
pabaigoje atrodė, kad šioje srityje galėtų būti dar 
daug daugiau įdomios argumentacijos pateikiama, kad 
ne viskas yra panaudota savo tiesai apginti Jis mąs
tydavo, gal ir gera i kad atsirado mokslo vardu tikė
jimą užpuldinėjančių, tuomet atsirado nuodugnesnių 
jiems paaiškinimų, naujų įrodymų buvo surasta, buvo 
labiau pažiūrėta kritiškai Jis norėtų šioje srityje gi
lintis ir savo tikėjimą dar atokiau apginti Jis aorėtg 

Jo draugas Kasniūnas ir daugelis kitų sėkmingai 
rašinėjo laikraščiams. Kai kurie iš baigusiųjų jau dirbo 
redaktoriais, kiti —jau visų pripažinti ir jtakingi 
spaudos bendradarbiai Kasniūnas prisimena jo anks
tyvuosius spaudos bandymus ir vis ragina jį rašyti 
Jo tokios kalbos Karužai patinka, ir jis jį vis labiau 
pamilsta. Tačiau Karuža laikosi savo seno pasiryži
mo — būti nuošaliai, niekur neprasikišti kol nebūsi 
studijų užbaigęs ir pilnai subrendęs. Jis žino, kaip 
lengva jauname amžiuje padaryti klaidas, gerai neap
galvotus išsišokimus ir dėl to būti paniekintam ir at
stumtam... Ne, jis jau yra skaudžiai pasimokęs iš tų 
klaidų ir daugiau jų nepakartos. Tačiau jis savo Petrui 
to visko negali pasakyti Gal jis ir nesuprastų, pats 
nieko panašaus neišgyvenęs. Nors jis yra jo artimiau
sias draugas, bet į savo vidaus pasaulį jo nėra gi
liau įsileidęs. Niekas kitas iš žmonių, net ir jo myli
miausias žmogus šiame pasaulyje, jo motulė, jo vidaus 
pasaulio nepažįsta — niekam jis nėra jo atvėręs pla
čiau. 

Karuža dabar jaučiasi, kad tikrai ir pilnai arti* 

šią mokslo sritį labai išplėsti visų mokslų naujausią 
pažangą tuojau panaudoti ir kritiškai įvertinti 

Bažnyčios istorija, paties rektoriaus dėstoma, taip 
pat yra labai įdomi Ją studijuojant, tenka paliesti 
bendrąją pasaulinę istoriją, Bažnyčios įtaką tam isto
riniam procesui kultūrai ir mokslui 

Visa seminarijos mokslo programa atrodė Karu
žai labai įdomi atrinkta ir vis papildoma naujais da
lykais, vis naujų profesorių dėstomais. Visi socialiniai 
klausimai yra nagrinėjami ir duodami aiškūs atsaky
mai viską paremiant krikščionišku teisingumu ir ga
lutinuoju tikslu. Pasididžiuojama tais kunigais, kurie 
padarė geros įtakos socialiniam teisingumui krikščio
niškai kultūrai ir mokslui 

— Pirmieji universitetai yra atsiradę Vakarų Eu
ropoje, praplečiant kunigų seminarijų mokslo progra
mas, o ir mūsiškis senasis Vilniaus universitetas taip 
pat tokiu būdu yra išaugės. Bažnyčia visais laikais 
yra buvus mokslo pažangos ir švietimo nešėja, tokia 
ji bus visuomet- Kaip neteisingai ir užgauliai atrodo] 
kai kurių neišmanėlių pravardžiavimas "nepažan-i 
giais"-. — sakydavo rektorius savo paskaitose. m a s a s m u o J a m >Ta Diev^- Niekas kitas iš žmonių 

«„ „ . . , , „ „ , ' negalėtų taip artimas būti. Dievui jis nuolat su <&• 
Tų ryškesniųjų u- plačiau žmomų kunigų tarpe j , ^ ^ 5 ^ 

pasitikėjimu atveria save ir visą laiką jo būdavo P ^ t o a s ir kunigas Mykolas Krupavičius., a r t u m ą j a u ^ J U ̂ ^ ^ ^ ^ D i e v M ^ ^ ^ pravedęs žemės reformą Lietuvoje, ir šiaip veiklus vi
suomenininkas. Klierikų tarpe jis buvo labai populia
rus, beveik legendinis vyras. Jų pasikalbėjimuose jis 

tas jį džiugina ir stiprina. Jis galėtų gyventi jau vie
numoje ir nesijaustų vienas. *nk per ilgesnį laiką jim 
jėjo į tą intymų santyki su Dievu, ir tas jį daro labai 

buvo vadinamas vardu Krupas, tur būt, iš asociacijos i a i m i n g u . J i a U k j a r a n o r i t ^ ^ a ptMxia(A Aėa>. 
su garsiuoju Krupo plienu 

Mokslo ir dvasinio ugdymo programa juos kiek
vieną dieną vis daugiau pripildydavo, vis labiau su
žavėdavo naujai patirtais dalykais, šviežiai surasta 
tiesa, o tie įžiebdavo kitas idėjas. Tas Karužą ir gal 
visus tiesiog sprogdino — norėjo rašyti į laikraščius 
ptačiaa kalbėti ftaonftrrs, bent jau save išsakyti 

ti ir pats vis j jį artėti. 
Dabar jau jis supranta padėtį tų. kurie Dievą yra 

praradę arba jo dar nesuradę: kokie jie nelakūngL 
klaikiai pasimetę, vieniši... Jiems Dievo reikia. Jis tar i 
jiems padėti Dievą surasti 
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NOSU KOLONIJOSE 
Letnont, III, 
PALAIDOJOME MOKYTOJA 
JADVYGĄ LUKOŠlŪNLEXC 

Lapkričio 10 d-, tuoj p o pu
siaunakčio, mirė Lemonto Mai
ronio l i tuanist inės mokyklos 
mokyto ja Jadvyga Lukošiūnie-
n ė (Vaitkutė) , sulaukusi 68 m. 
Ji su vyru Pranu ir Dukra Da
lia, maždaug pr ieš 2 0 metų nu
sipirkę žemės, pasistatydino 
namą i r pastoviai mūsų apylin
kėje įsikūrė. B e t p o kelerių me
tų , neilgai tepasirgęs . mirė jos 
v y r a s i r Dalios tėvelis, buvęs 
nepriklausomoje Lietuvoje, Paš 

montuotas. Visokiems remonto 
darbams numatoma iš le ist i per 
1.220.000 doL ir truks ga l tre
jus metus . Andrius Laukaitis 

ASMEHIMS dės veikti ne anksčiau, kaip 
ateinančių metų liepos mėnesį, 

Nemokamas skiepijimas n u o į j ^ ^ feug pamėgtos ~įa,m įstaty
mui įgyvendinti naujos tai-

Gary, IncL 
R U Z G Ų VEDYBINIS 

JUBILIEJUS 

Lapkričio 12 d. Marytė ir Vla
das Ruzgai šventė savo vedybi
nio gyvenimo 2 5 metų sukaktį. 

gripo-influenzos vyks gruodžio 
9 d. tarp 2 ir 4 v a i p o pieta* j t y k u * 
mero įs taigoje (Mayor's off ice) , 
2353 W e s t 63rd Stree t d u c a -
go . 31. VISTA savanoriai bus 
vertėjais. 

Vyresnio amžiaus (65 metų ir 
daugiau) bei invalidai Illinois 

j valstijos gyventojai , turį teisę, 
[bet dar nepaprašę nekilnojamo 
i turto, pirkimo ( sa les t a x ) mokės 
; čių ir n u o m o s dalies grąžinimo 

C L A S S I F IED GU IDE 

i i š Dlinois vals t i jos iždo už 1972, 
- R i t a , Linda ir E d - i 1 9 7 3 ? 1 9 7 ^ 1975 y. 1975 metus , 

vardas, surengė savo tėveliamsj p^gai "Illinois 1363 T a x Rebef 
iSaxon salėje didelę "staigmeną" i c i a j m F o r Grant F o r Senior 

—pagerbimą, pakviesdami apie | Citizens a n d Disabled Persons" 
150 giminiu bei Ruzgų artimųjų. 1 į s tatymą, populiariai vadinamą 

'Circuit Breaker", gali ta i dar 
kas. paprašyt i ligi š ių metų gruodžio j ta ip pat priima aukas kalėdi-
t ų valdvboje. a u k š t a s "valdinin- i Banketui vadovavo inž. Pranas, 

(Cinkus, atvykęs iš Tennessee su 
A. a- Jadvvga j au nuo 1964 ! s*vo žmona Birute, kuri yra Ma

ni, mokytojavo m ū s ų mokyklo- rytės Ruzgienės sesute 
je , mokė trečiojo skyriaus lie- < Marytę ir Vladą Ruzgus svei-
tuv iukus Buvo LB. Balfo, Lie- ! J"no & * parapijos vardu kun. 
tuvos Dukterų d-jos Chieagoje ' h*- Urbonas, padėkodamas 
narė. B e t tur būt labiausiai jai: Jiems už dideJi pasiaukojimą bei 
buvo prie širdies mokymas i r ! atliktus darbus parapijai ir litu-
auklėj imas lietuviukų, nes buvo j anistieni mokyklai. Op. sol . So-
mokyto ja ir l ietuvių jūrų skau-1 fija Adomaitienė sveikino speeia-
^ i bu eilėraščiu ir visos giminės 

Pal iko liūdinčius: dukrą Da- j vardu įteikė dovaną — l i e t me-
lią, žentą Liudą Slėnį, brolį ra- į nininko paveikslą. Dr. Adolfas 
šytoją Marių Katiliškį, jo žmo- j Šležas žodi tarė Ruzgų vestuvių j J ^ * ' 

(brolienę) poetę Ziną, jų jdalyviu vardu, iškeldamas kele-, p r ^ d e n t a s Carteris spalio 
tą gražiu prisiminimų. Antanina j p r a d ž i o j e ^ ^ m ^ £į£ 
Neiniene pasidžiaugė savo duk-' 
relės ir žento gražiu Šeimos gy
venimu, o visi banketo dalyviai 
sugiedojo Ruzgams "Ilgiausių me
tų!" Šokiams grojo A Stelmoko 
orkestras iš Chicagos. 

Marytė ir Vladas Ruzgai yra 

Vyresnio amžiayg etninės kil
m ė s asmenų suradimo projekto 
(Projeot Senior Ethnie Pindi 
l ietuvių sekcijos seniūnas Vyt. 
A l e x Račkauskas (telef. 863-
58*4) , pasilieka tose pareigose 
dar Hgi 1978 m, spalio 1 d. Kiti 
t o s sekcijos nariai — Aldona 
Rimienė (telef. VI 7-6184), 
S tasys Gečas (telef. 254-9442) 
kaip ir Račkauskas nemokamai! 
teikia informacijas, ir padeda 
užpildyti įvairius pareiškimus 
valdžios Įstaigoms bei išduoda 
R T A pažymėjimus papigintai 
važinėti Chicagos ir apylinkių 
autobusais ir traukiniais. Jie 

IAM OMOJAMA — TOK, B E N Į 

Išnuomojami miegamieji kambariai 
porai ar vienam asmeniui. Pompa-
ao B -u<. k. Floridoje. STkunKiat — 
1305) 943-9735 

A L • B * A T HELP WA>TED — VISAI 

Moro tmngalero. g kamto. ( S saieg.), 
30 p. sklypas. Naujas šidlymas. Pa-

Tuojau galini* !iriUiH.n 
65-ta ir Artesian 

ŠIMAITIS R£ALTY 
Insorance — luomam Ta* 

4 kam*, bota* Bngfetoa 
Pke. 47 ir California apyL Suau
gusiems arba pensininkams. Be gy. . . . 
vuhuku. Skambant LA 3-9164 arba Z a M W . bilū 5 t . , 4 3 o - 7 8 / 0 
867-0784 vakarais. 

; -
M I S C E L L A N S O U 8 

LUMBEfi SALESMEN 
Full tune salesmen ror buildmg 
matenals departmeni. Full bene-
£Lu aad diseount Gromth. poten-
JĮM>V-

L G. HOME CENTO 
1112 Ogdm A\<*roe 

OOWNER?Į GROVE, ILL. 
Pitone — 9 Oi 0X0 

u _ » v wmĖ net » » • » » » » » » • ' • • > • te I 
PACKAGK EXPRE8S $mWM0& 

MARIJA NOREIKEENfc 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

3 1 dienos i m t i n a i Anksčiau to
kiems p r a š y m a m s nebuvo nu
sta ty tas terminas , bet dabar 
gubernatorius Thompson pasi
rašė Įstatymą, k a d tik vienerių 
metų la ikas leidžiamas tokiems 
p r a š y m a m s pareikšti. Pažymė
tina, k a d tie išmokėjimai neturi 
nieko bendro s u beturčių šelpi
mu, bet nustato , kad prašanty
s i s nebūtų turėjęs ta is metais 
daugiau negu 10,000 doL pa-

niams maisto paketėliams, kas
m e t išdalinamiems vargan pa
tekusiems apylinkės lietuviams. 

Pažymėtina, kad vyresnio 
amžiaus etninės kilmės asmenų 
suradimo projektas yra globoja
mas IHrnois departamento sens-
tančhrjų reikalams (Illinois De
partment on Aging) ir minėti 
bendradarbiai y r a VISTA (Vo-
hmteer I n Service To America) 
savanor ia i V. A, B . 

pageidaujamo* gotom 
prekes. Maistas Ii Oaropo* mmOStą. • 
3806 W. m au, Chicago, HL * * * • t TEU — WA 6-2787 
• r r v * I M « 1 * 
llMHtllHII1HHIHNnNflHI»HHtHM>M|tlMi 

linksmai nusiteiksite perskaitė j 
šį humoristinį eilių rinkini 

s lapai 

MARQl ETTE PARKE 
I kamb. mūriais. Gazu šildymas. 

Garažas. $1&750. Arti 71-o* ir 
CampbeB. 

Mfinots — taverna ir 2 botai Ca-
i re SMymas. žemiau $40,000. Arti 
171-os ir Cakforaia. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
. Namą pirkimas — Pardavhuaa 

Valdymas 
Draudimai — Iscome Tas 

Netariata* — Vertimai 

WRA1 LR MOTISYS 

n ą 
dukrą Agnę, labai darbščią stu
dentę. L B veikėją, mūsų mokyk 
Juzę Žiogienę, Moniką Rimkie-
los mokytoją. Dar tr is seseris: 
ne, Genę Mickevičienę s u šei
momis . 

Buvo pašarvota Chieagoje 
Evans laidotuvių namuose ir \ 
lapkričio 14 d. p o šv . Mišių tie-' v e i k ] i 1 ^ ^ kolonijos šeima, 
tuvių bažnyčioje Marąuette ; V l a d a s atvykęs į Ameriką dar ga-
Parke, palaidota galia mylimo . n a j - a u n a s > tarnavo Amerikos ka-
vyro Prano Lukoš iūno Šv. Ka- ; rfuomenėje, baigė elektronikos 
zimiero lietuvių kapinėse. j n ^ y ^ i ą i r dabar yra vienos kom-

N E G R I A U S , BET i panijos "bosu". Ta ip pat yra liet. 
Šv. Kazimiero 

ženklelių į s tatymą, 
be kitų pakeit imų, 
ženklelius nereikės 

pagal k u r į 
už maisto 
nieko jmo-

— Amerikoj per metus v i 
dutiniškai i šgerto alaus asme
niui t enka 2 1 galionas. 

REMONTUOS 
Jau anksčiau buvau rašęs 

("Draugas", š. m. sausio 10 d.), 
k a d Cook apskr. mokyklų val
d y t o j a s (Superintendent) buvo 
davęs paliepimą š ia i s metais, 
vasaros atostogų metu. nu
griaut i valdžios mokyklos pa
statą , ka ip nesaugų ir neatitin- ( 

kant į s tatybos ir apsaugos j 

parap. komiteto 
I narys, Altos direktorius, ir visų 
: lietuvių organizacijų Garyje veik
lus narys. Marytė, taip ją čia vi-

;si vadina, baigė Gary gimnaziją 
, ir dabar yra apskrities centrinės 
i bibliotekos vieno skyriaus vedė-
i ja. Ji čiz gimusi, ne tik gerai 
ikaiba bei rašo lietuviškai, bet 

a labai pamilusi Lietuvą, jos, 
nuostatams. j dainas, kultūrą, meną ir visa. 

Šios mokyklos pastato prie- į kas lietuviška. Jos šeimoje tęsia-
s t a t u o s e yra įsikūrusi ir mūsų į mos visos lietuviškos tradicijos 
Maironio liT»i:ii=*unė mokykla. į — nuo velykiniu margučių iki 

P a s t a t *s yra istorinis, staty- Į kalėdinių šiaudinuku eglutės. Šio 
t a s l££s) m. i r priskaitomas J meno Marytė su savo vaikais mo-
prie architektūrinių paminklų, j kėši Chieagoje imdama ten pa-
Yra įregistruotas ir pripažintas į mokas ir dabar kiekvieni metai ji 
"Nat ional Regis ter of Historie j papuošia lietuviškų raštų šiau-1 
S i tes" . Dėl nugriovimo buvo Į dinukais eglutę bažnyčioje ir Ii- Į 
subrazdę beveik v i s o miestelio tuanistinės mokyklos eglutę salė-1 
gyventojai su didžiausiu pasi
ryž imu jį išgelbėt. Buvo prašo
m a pagalbos iŠ senatorių A. 

je. Lituanistinei mokyklai ji uo-
liai dirba jau beveik 20 metų. Iš-11 
sužino ir savo vaikus lietuviškus 

S t e v e n s o n ir Ch. Percy. o taip Į— R :
t a ir Linda baigusios 

pat ir kongr. E . Derwinski. Bu 
v ę pakviesti apžiūrėjimui žy
m ū s s tatybos inžinieriai ir kiti 
specialistai . 

T a d a rašiau, k a d iškilo dide
li g inčai ir subruzdimas ir ne
ga l ima buvo žinot i , kas laimės. 
Dabar jau v isas t a s reikalas iš
s isprendė, ir mokyklų valdyto
ja s pralaimėjo. Mokyklos pasta 
t a s nebus nugriautas , bet atre-

net. 
mokyklą buvo joje ir mokytojos. 
Marytė dirbdama bibliotekoje se
ka spaudą, žurnalus, enciklope
dijas ir radusi ką netikslaus apie 
Lietuvą visada reaguoja savo 
laiškais amerikiečių spaudoje 
gindama Lietuvą. 

Banketas buvo šaunus. Linki
me Vladui ir Marytei dar daug 
gražių šeimos gyvenimo dienų! 

Banketo dalyvis 

« • * * 

MARY MELKUS 
Pagal pirma vyrą Amfantieaė 

Gyveno Oiicago, Dlinois, Bridgeporto apyL 
Mirė gruodžio 4 d., 1977, 6:45 vai. vak* sulaukus 94 m. 
Gimė Lietuvoje, KSdainių apskrityje, Krakių parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime gūsius Antanas ir marti Jose-

phine Ambutai 2 podukros Agaes ir žentas Aibert Rainiai ir 
Adelė Šokai, žentas Stanley SokaL 5 anūkai, kiti gimines, drau
gai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Wa!ter ir motina a. a. Seselės M. 
Matildos, prančiškietės. 

Priklausė Gyvojo rožančiaus, Haldos Apaštalystės, šv. 
Pranciškaus tretininkų. £v. Kazimiero Seserų rėmėju, T. Mari
jonų rėmėjų ir šv. Pranciškaus Seserų rėmėjų draugijoms. 

Kūnas pašarvotas Jurgio P. Radmino kopyčioje. 3319 S. 
Lituanica Ave. Lankymo valandos nuo 2 iki 9 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks treč., gruodžio 7 d- iš koplyčios 9:45 vaL 
ryto bus atlydėta į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Bo pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero betuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: f^mfn^ draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Šonus, podukros, marti, žentai ir psĮĮaĮi 

Dėl informacijos Bkambint teL 927-1138 

PADĖKA 
Mieliems Prieteliams — M. ir V. Bankauskams, Č. h* 

S. Bankauskams. V. ir A. Biliūnams, K. Grigaitytei-Grau-
dis su šeima, P. ir O. Griškeliams, J. ir M- Janickams, 
E . Jankienei, M. ir J. Jokubaičiams, A. Juknevičiui, F . ir 
J. Kanapėnams, J. ir L. Karpavičiams, J. i r D. Kaunai-
t ė m , K. ir G. Kodaičiams, J. ir A. Klimams, krikšto duk
rai Žibutei ir Paul Knepper, krikšto dukrai Margaritai su 
šeima, A. ir A. Linams su dukra Laura. K. ir M. Luikams, 
P. ir E. Leonams , J. ir 0 . Ribinskams, M. Rudai t iene i V. 
Saladžui . kun. A. Senkui, K. ir Z. šeputoms, P. ir O. Ši
lams , A. ir A. Skučams, B. ir S. StarJškiams, E. ir J. 6i-
ieikiarus, J. ir J. Švoboms. A . ir Y. Zaparackams, A . ir 
S. Zaparackams — pareiškusiems užuojautą mūsų myli
m a m broliui P-:trui mirus Lietuvoje, nuoširdžiai dėkojam. 
Jūsų nuoširdūs užuojautos žodžiai, teikė mums daug 
stiprybės to se liūdnose dienose. 

<htiė ir Joną* Kučinskas 

JOSEPHINE ŠARKA 
(SUARK) 

oaan'it 
Gyveno Chicago, Dlinois, Marąuette Parko apy!^ anksčiau gy-

'eno Bridgeporto apyL 
Mirė gruodžio 4 <L, 1977, 1:45 vaL popiet, sulaukus 88 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Vainuto parapijoje. 

Amerikoje išgyveno virS 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Helen, žentas Joseph 

Muskus ir Ann, žentas John Jusauskas, 5 anūkai: Capt. Thomas su 
žmona Lynnmarye Muskus, U ^ ^ ^ Geraldine ir James Muskus. 
Martene su vyru Robert Vrbs ir Ronald Jfcsauskas, proanūkas Da-
vid Thomas Muskus, šVogerka Heien Okas, giminaitis prei. John Ku
čingis, gyv. Los Angeles Califbraia, Iieurvoje sesers vaikai, ir kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė T. Marijoną rėmSfe 7. Pranciškonų rčmėjų, T. Jė
zuitų rėmėjų, Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų. Amžino Rožančiaus ir 
Gyvojo Rožančiaus draugijoms. 

Kūnas pašarvotas Phillips — Lasaaauskas koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica. 

Laidotuves įvyks tref., grood. 7 d. ig koplyčios S-.30 vai. ryto 
bus atlydėta j Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks geduhn-
*os pamaldos už veliones sieic. Po pamaklų bus nulydėta j Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gžlių prašoma aukoti 5v. Mišioms. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, taniai, safifctt ir proanūksl 

Laidotuv-.ų direkt IVanss X. fcshsniįtnlMi. Ttt. VA 7*»Oi 

Knygos autorius dr. S. Aliūnas 
88 psL knygoje pateikia 60 unks
nių eilėraščių. 

Eiliuotą linksmą j vadą parašė po
etas A n t Gustaitis. Knygos kaina 
2.25 doL. Lieraviskos knygos klubo 
nariams trečdaliu pigiau. 

Užsakymus siųsti "Draugo"* ad
resu. Blrnois valstijos gyventojai 
prideda 5% mokesčių. 

MNIieHMaMMMMMMmtinUimUIIMIUt 

REALTY 
I. B A C E V I Č I U S 

J 
MS8 So. Kedzle Ave. — 778-2233 

M.LS. 
M A B Q U E T T E P A R K E I B 

P I E T V A K A K I C O S E 

OIHmittNttfUHIlHiiiilIiiMIHIHflHKHHIU 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Pfesaame ir vaskoojams 
visų rftSų aibtdiB. 

J I. B U B N Y S - T A B B 7-«168 
Hllllll.tlttilnlIllIUIIUIHIiUIMimtlMlUIH 

Budraitis Realty Co. 
IWAUDIBIAI {VAIRIU B O S I U 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Parinksime ttuomimnkua, 

4243 W . 63rd S t , t e i 767-0600 

B A N K I N G 
UJIIVERSAL TELLER 

We are seeking a Univerasl Teller. 
Mušt be esperienced. 1-3 years 

i pref erred. Mušt have neat appear-
• ance and good personality. 

Excellent benefits 

NATIONAL REPUBU6 BANK 
506 So. Bacine Ave. 

829-6766 — Mr. Driess 

Waitresses & Waiters 
For 3rd Shift 

Good pay and eonditiens-

See MR. PACE 

SAMBOS RESTAURANT 
1500 Butterfield Boad 

Dowuers Grove, DL—TeL 629-6270 

I S I G Y K i T E D A B A B 

VIENOK MAROUETTE ATEITININKU KELIU 
PARKAS 6RAZUS ŽMONIS — LAIKAI — DARBAI 

(1911 - 1927 - 1977) 
"randi". 2 auto 

^ * 2 a s . 7 S r k u * tuoj gauml i ^ . ^ l ^ t T ^ ^ ' 
Į M * I grasųjį M ^ e t t T V ^ \f ^ 1 ° f j 5 ™ £ £ ? * & ^ ^ 

• skubiofa? deryboms i K a m a m peraontsnn $2^0. Užaa= 
Meras. 2^ų ankstų, • ty ies i i lų 2'j k V m u s siųsti: 

DRAUGAS. 4545 W. 63rd St^ 
Clii<»ęot BĮ. H0629 

iiUilllltlUlilIlilllilIlUHIltlttHilMHililUK: 
Ivalriij prekln paatrtnMmna mėtom*-

Idai r* mn=o mttaŠBMo. 
CO8MO8 PARCEL8 EKPBESS 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
2S©i W. «»tli St, OMoago. HL eoeas t vtita atnaujintas. Marąuette Pke. KaU 

Telef.: S2.V27S7 — 2.Vt-SS30 *& «2&.O0a 
IIIHiMMiHIlIlHIHIHilillHil 2rtų bet . 

t0% — 99% — S»% 
už apdrsodą IMK 
bfflo pas 

HMkSsIt 

FRANK Z A P 0 L I S 
S206^ Weat »»«» Street 

CWca«t», mtmate 
TeL — 6A 4^«S4 

H tl 

pietą BrtgfaUigi Pke. Ahnmn. langai, j 
Atskiri gazo šMyrosd. Dvigubas ga-i 
ražas. Dsbar galite nupirkti už 31,000. i 

OUelis sritae •iiagu*'"' ant plataus; 
sklypo. Gaza fttkjymas. Marouetts-
Pke. $25.750.oa 

1S batą 
apie $22X100 metimų pajamų, naujas 1 
stogas, gazo šildymas ir elektra. Mar- į 

fiililiiliiliilliiiilillllillililiiiiimiilliiiun qoBtte Pke Pimgiasnm pirkflM kal-
SIūNTimAI IUETU?^ Im-vmmm _ _ _ įWĮ7uL 

. » Dviein birt* aeisvo Dtvta. 10 •».< P a i s t y t a »awa. 72 pusi. 1977 m. 
ir k i t a ? k r a š t U S ^ ^ ^ r n u ^ n a e ^ r ^ a ^ d e S ' ^ 6 ^ * * t Korsaka i t e s^ i . 

SESmsSKšA «MS a r d a i r n ! 1 ^ &*&*• įrengtas, beveik tre-!1 ~ ***** peraiunti»u 
•OUJ, m « A M * 4-1-* n Į T T « M i a o s butas, gražiam bešsmonte. daug 

rEIJKSAS BREWEBIS 

Skambantis Laikas 
Eilėraščiai 
— o — 

ku viešės. 

s vertaa $60,000. niniimnmiHiHiHHtitmniuuuumntm 
IHHilIlIinHHIHIilHmmilIlIiliilItlMIHUII 

MAMy APilLDYMAS -
Tataao .ienas Ir sodedo nanrai p»-

**w. PlgM H*»km »*pf?l atrrMNv Ir 
perdirbo del dn)n. {deda n a d m M-
ijrtavus. KretpUe — 

A, BANTS — TeL 447-8800 
'fMinilllllllMIIIIIItlIHIIHitff 

taus Aiypo 
namas ant oia-

Maiuuelle Pke. 
•Idypes h> 

Marąuette Pke. Vertingas pirkeka. 

Užpakymus srusti: 

DRAUGAS. 4S45 W, «Sra St^ 

CAlracA. m. 

*MMHmiilHHHH 

untnimnitmim — — i 2625 West TI si Street 
A . V I L I M A S ^ 737-7286 ar 737^534 

O V I N G • 
anSCEJLLANEOrs 

Valdis Real Estete THE SECRET U F I OF THE 
P0LITICAL REFU6EE 

|vairiq a t s t u m q 

Tei. — 576-1.882 

Miittiuiiiiiiuiiiiuiimiifiifiiimiiiiiii 

RAOIO PROGRAMA 

Vai vieno ftmogana išgyvenimas 
pasmukęs negrįžti į pavergta, fcė-

im 

M. A. 11 M K 8 S 
HOTARY P U R U C 

VS OOMT, TAT SKRVICK 
4259 8o. Mapknrood, teL 2S4>748» 

Taip pat daromi VEHTBIAL 
GIMINIU iškvletttnal. pUdoaot 
PILISTTB&S PRAŠYMAI tr 

kitokie Maak^l 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimniiniuiiutiiiiHiitmiiNi 
M O V I N G 
M I G L i N A S TV 

8ps. -Atcs į Paorastoa. ?j 
M I G L I N A S T T 

# T A » Ir ūiljaa aodratnia. 
TĖL. — W A 5-MOCt 

iinmminiMiiiufiiHiimNiNuiuiii 

l ietuvių Radio progra-
\§M NsarjoJ Anglijoj i i Stoties 
į mtSM. L860 bansa, veikia •ekma-

disniaia nuo 1:00 iki 1:30 vaL po 
j piet į — perduodama vėliausių, pa

saulinių fimų santrauką h* komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutes 
pasaka, Mą programą veda Stepo
nas ir Valentina Mmkal. Biznio 
rslkaiais kreip-^^ * Ri ~.- F"iori*t« 
— gėfic bei dc^asti kran*o^»- W2 
E. B H B * » I Į . Scv Bivttem* Hajw>. 
92117. Telefnraa 2BMM48- Te-
eat ga^ransas dUer^-aAus * "Drau
gas*' r̂ rasi',^ djdfi^ įA». - i i*%j 
Seto-viAkų knygų. 
• IHtUUinUIHI I IUt l I lHIUIMfHl l l l l l i l IUIMI 

n pemuntunn 
••sitfniiittinHiitiainttiiHiuii 

WI"lii«tfTllinuni!lfllirHfllMilllii»itHUi 
ANBBIUS \OBIMAa 

"SANTAKA^ 

15-ka novelių. B jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista. 304 
1977 m. Viršelis daiL 
*%rtnd**ff Kaina su 
$630. Ufcakymua siųsti: 

Chiesgo. rn. qo*sa? 
SSK *-«»<»-

iiMiiiiMiiiiiiiiuiiiiMMiiminiiniinimna! 
i T E L E V I Z I J O S 
' ki*us dnist'^a Ir iš tr>ii miesto le»-

Ptmw ^ On. V*elntT:VHi 
MORENAS perkrsusto įgudus *i 

Pardsvtmss tr Tsiay*ssM 
2S4A W. 89th St*, «eL 7 7 « - 1 4 * l 
iiiiitiiiiiunnmiuiiuiuuiHiuiiiiiHiHi! 

Birrnerisjrie 

p§ 41e^naJKy)i 

P L U M B I N G 
Vonių, •vtrtrrrm "rinki' ir ^^r.^i>^s 

sfidyt'uvų specialistai. 7\rt :~-b> ^ 
vrauos kabinetai. Keraroiicoa .r irt 

*fc wm T iki 8 vai. ryto a r t e po 5 
**?. ' a k 

•iHiuiitiiMiiiiiiuiiiiiiiiiniuitiafitnauM 

VIZITINTU ROKTEUIT REIK-ALF 
Viatinru korteMą naTior:-s~Tai» ^rr* 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gndaąn visi-
ttnes korteles. 

F e n i c a i t « "Drangą". 
] k j t tan* e n i Į > » H | l l -

l 
tradją visais 

"Drango" admimn-
panšiaia reikalais. 

pttteakiotž afišą pataraavi-

duokite 
R S M 5 T T 5 " ^ U T J S Ą ' 

file:///OBIMAa
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MŪSŲ KOL ONIJOSE 
Hot Springs, Ark. 

U E T U V I Ų MOTERŲ 
LABDAROS ORGANIZACIJOS 

VEKLA 

Šios organizacijos veikla prasi
dėjo Liucijos Gudelienės pager
bimu. Vos Liucijai Gudelienei 
apsigyvenus Ho: Springse, paju
tome jos neapskaičiuojamai ver
tingą {našą į lietuvių visuomeni
nę veiJclą. Ji darbštumu, ištver
me, idėjų gausumu ir švelnia 
nuoširdžia pagalba artimui, pasi
darė lyg pagrindinė ašis. 

Šiandien ]i yra Lietuvių Mote
rų labdaros organizacijos pirmi
ninkė, LB vicepirmininkė, pla
čiausiai žinoma ir vertinama -
populiariausia lietuvė tarp savų
jų ir amerikiečių. Ją pažįsta ir ger
bia žymūs profesionalai, valdžios 
tarnautojai, įskaitant ir Arkanso 
gubernatorių. Su jos nuomone 
skaitosi ir f subuvimus kviečia į-
vairios moterų ir mažumų orga
nizacijos. Ypač ją ir jos Įgimtus 
meniškus gabumus įvertina vie
tinis Chamber of Commerce. 
Kur tik prireikia talkos, pirmiau
sia kreipiasi i ją ir žavisi jos pa
siūlymais. Praeitais metais pa
kvietė ją lietuviškais ornamen
tais išpuošti didžiausios konven
cijų salės sieną. Šįmet vėl pakvie
tė ją papuošt: lietuviškais orna
mentais Kalėdų eglutę ir surikiuo
ti į damų vienetą ketų tautų eg
lutes. Be to buvo asmeniškai pa
kviesta tautiškais rūbais atsto
vauti Chamber of Commerce de
legacijoje pas gubernatorių. Čia ji 
kartu su Tamošaitiene atstovavo 
LB. Jos rūbų puošnumas susilau
kė ypatingo dėmesio, ir guberna
torius mielai padarė keletą nuot
raukų, pozuodamas su jomis, ku
rios tilpo Little Rock ir Hot 
Springs dienraščiuose ir televizi
joje. Be to dažnai tenka matyti 
vietiniame dienraštyje jos foto
grafijas ir veiklos apibūdinimus 
— taip jai atsidėkoja amerikie
čiai oficialiai, o asmeniškai — su 
daugybe laiškų. 

Prieš penketą metų lietuvių 
moterų būrelis, įvertindamos Liu
cijos aktyvumą ir nuopelnus vi
suomenei, sumanė ją pagerbti. 
Vardadienio proga suruošė jai 
draugiškus pietus HolIywood In. 
restorane ir įteikė kuklią dova
nėlę. 

Liucija, atsilygindama už pa
gerbimą, pasiūlė visom, ieškan
čiom artimesnio bendravimo, pa
našiai kas mėnesį pagerbti var
duvininkes. Ir taip užsimezgė pir
mas darbščiųjų bitelių susivieni
jimas. 

Ieškodamos didesnio iškilmin
gumo, jaukumo ir nuošalumo, 
persikėlė į Royal Vista In., nau
jausią ir moderniausią viešbutį. 
Čia gavo atskirą salę su iškilmin
gai papuoštais stalais, įvairiais 
patiekalais ir tarnais. Susirinku
sios pagerbdavo varduvininkes 
sveikinimais, dainomis, gėlėmis, 
pietumis ir dovanomis. Vėliau a p 
tardavo degamuosius LB reikalus 
ir tyliai įsijungusios į aktyvią tal
ką, sunkiausiąją naštą užsidėda
vo ant savo pečių, o laurus pa
likdavo LB. 

Po metų, pastebėjusios, kad 
prabanga reikalauja didelių iš
laidų, nutarė jos atsisakyti. Ga
vusios pasiūlymą laisvai naudo
tis Southern H.A sale, persikėlė į 
kuklų lietuvišką viešbutį, kur už
gimė ir ilgokai išsilaikė beveik vi
sa Hot Springs lietuvių veikla, 
kol prireikė erdvesnių patalpų. 
Čia jos susirinkdavo varduvinin
kes pasveikinti ir veiklos gaires 
nustatyti. Kartais ir svečių pasi
kviesdavo. Ypač dažnas svečias 
būdavo kun. P. Patlaba. 

Apie pusantrų metų išvargu
sios nepatogiose vaišėms patal

pose, laisvai gavo modemišką vi
suomeniniu ryšių salę Arkanso 
Banko naujausiame pastate. Da
bar vėl modernioje ir jaukioje at
mosferoje pagerbia varduvinin-
.<es ir planuoja visuomeninę veik
lą, paįvairindamos programą pa
skaitomis ir kun. Patlabos kelio
nių skaidrėmis. Čia jų subuvimai 
išsivystė į rimtą įregistruotą lab
daros organizaciją. 

Dienos programą pravesda
vo kiekviena iš eilės. Bet kažko
kio likimo jėga visos pirmaujan
čios pareigos savaime sukrito ant 
Liucijos pečių - ji buvo nerinkta, 
bet visų pripažinta vadovė. Daž
niausiai iškilusiuose darbuose jai 
talkininkaudavo a.a. Marija Vai-
čaitienė ir Juzė Ramienė. Bet ne
galima sumažinti ir kitų neišvar-
dkitų narių pasišventimo ir nuo
pelnų. Jos visos vieningai dirbo ir 
tebedirba didelius labdaros ir tal
kos darbus. 

Į pirmąją oficialią valdybą įei
na:. L. Gudelienė - pirmininkė, 
A Igaunienė - kasininkė, D. Gar-
bonkienė - parodėlių ruošėja, M. 
Dimšienė - kontrolierė. 

Visuose LB susirinkimuose, mi
nėjimuose ar parengimuose nau
dojamės jų ir kitų prijaučiančių
jų moterų paruoštais stalais ir su
aukotais vaigiais. Turėjome 5 iš-

• 

čTslSorfu? S a l p jS b w p e n s e - s?<£rrH. SosfriaSteral p i m i ^ r - r "DRATt?AS. *ft*r*3:«*-:s. l???-sr. 
dota, ji nežinanti. Tuo pačiu j kavo dr . Petrauskas , sekreto- , ""~"~""""——————-
buvo prisiminta, kad brolis P a - : r i avo d r . Slavinskas. Į ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B , 

nės iš vietos lietuvių surinko. Vė- i prockas iškėlė New Yorke dir-

5 5. 

liau jų pavyzdžiu pasekė vietinės busio p i rmo išmokslinto l ietu-
bažnyčios ir prekybininkai. Rė-! vio dr. Kurš iaus 

Po susirinkimo sekė bendri 

mė ir buvusiąją Radijo klubo va-
landėlę.Sunku susumuoti iš iš
vardinti aukas, jų darbą ir išlai
das. Nepamiršo jos ir dvasios va
do kun. P. Patlabos, įruošė po
ilsio kambarį. 

Lapkričio 26 d. jos susirinko 5 
metų veiklai atžymėti. 

Bronė Marin 

Brooklyn, N . Y . 
RYTINIŲ VALSTIJŲ 
FRATERNĮTIECILJ 

SĄSKRYDIS 

Kultūros židiny. Brooklyne, 
lapkričio 20 d įvyko rytinių 
valstijų "Fraternitas Lituani-
ca" korporacijos brolių sąskry
dis. Tokie sąskrydžiai daromi 
kas metai nuo korp. įsteigimo. 
Sąskrydis prasidėjo pamaldo
mis pranciškonų koplyčioje. Pd 
jų įvyko fraternitiečių t rumpas 
pasi tarimas apie praeitą ir nu
matomą veiklą, o ponios ir šei
mų nariai apžiūrėjo Galdiko pa 
rodą. Sekė bendras posėdis, da
lyvaujant fraternitiečių šeimų 
nariams ir net kai kurių vai
kams su šeimomis. Brolis dr . 
Ingelevieius trumpoje kalboje 

kilmingas Kūčias, 2 šokių festi- priminė, kad korp. buvo įsteig-
valius su parodėlėmis ir stalais' ta Rusijoje prieš 69 metus ska-
amerikiečiams ir šokėjams pa- t int i lietuvybei brolių tarpe i r 
vaišinti, 2 festivalius su me- skatinti juos visomis priemo-
niškų išdirbinių parodėlėmis nėmis grįžti tėvynėn ir ten dirb j 
ir kepiniais amerikiečiams, užsi- \ ti lietuvių gerovei. Dienos a t ro- į 
tęsusius po 14 dienų, 7 eglutes su ta| be vilties, bet žinome, kad Į 
jų pagamintais šiaudinukais' Lietuva tapo nepriklausoma. į 
miesto valdybos ir Šv. Jono pa- Į J is palygino žydų tautos isto- į 
rapijos salėse, velykinį stalą ame- Į riją su Lietuvos. Žydai viltimi 
rikiečiams, pietus vyskupui ir ku- j įr darbu įkūrė nepriklausomą 
nigams pagerbti, atsilankiusiems j valstybę. Taigi, ir Lietuvos at-
į Vasario 16 .paminėjimą, 2 lėlių, j eitis dabar nors atrodo bevil-
medžio išdirbinių ir gintaro pa-!t iška, bet pastangos ir darbas 
rodėles Federasl banko salėje, už- į t au tos vaikų turės vainikuotis 
sitęsusias po mėnesį. { jų progra- j nepriklausoma Lietuva, 

i mą įeina narių ir jų šeimų su do- E k e l t a s r e ikalas papildyti 
vanelerrus lankymas ligoninėse. | jgMnaia n a r i ų s k a i č i ų _ Bet k o r p 
Mirusiųjų narių ir jų seimų pa-' t i k m e d i k U ) ^ ^ i ^ o 

gerbimas mišiomis, gėlėmis, u-
žuojautomis ar darbais. Ypatingų 
švenčių progomis altorius ar kop
lyčios puošimas gėlėmis ir sek
madieninis giedojimas pamaldų 
metu. 

šviesti niujorkiečius. Jo pastan
gomis dr. Kuršiaus atminimui 
yra lenta prie tų namų. kur j i s 
gyveno. Tuo pačiu išleista t r u m 
pa dr. Kuršiaus monografija, 
dabar randama kai kurių medi
cinos mokyklų knygynuose. Dr . 
Matukas, Alkos muziejaus Put-
namo s ta tybos darbų prižiūrė
tojas, skat ino broliu? aukot i 
muziejaus s ta tybai , nes jame i r 
mūsų brolijos archyvai gali at-

„cr.. i p i e tūs i r draugiški pašnekesiai. 
ska t iną naujus siekius ir dar 
b u s tėvynės laisvei kelti. Ryti
nių valstybių fraternitiečiai pa
didėjo vienu nariu, nes dr . 
Kr iauč iūnas persikėlė iš Ohio į 
Pu tnamą nuolatiniam apsigyve-
nimui. / . Kr. 

— Teisybė būti laisvam ap-
tėp ia teisę būti skirtingam. 

Charles E. Hughes 

Lietuviui patriotui 

A. t A. Kpt. STASIUI JURUI mirus, 
jo liūdinčią žmoną p. JADVYGĄ, dukrą dr. DANU
TĘ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

Pagarsėjo ir piniginėmis iš ka
sos aukomis: po 50 dol., LB, Bra
žinskams, Šiluvos Kryžiui, Koply 
čios pagražinimui, vietnamie
čiams, kuriems dar du perpildy
tus automobilius naujų ir pavar
totų drabužių, avalinės ir pataly-

;vra 
3unkumų. Nutar ta siūlyti korp. 
centro valdybai pasvarstyti s t i 
pendijų a r pašalpų davimą me
dicinos studentams, kad jie susi 
domėtų korporacija. Į paklau
simą, kas atsitiko su a. a. bro
lio dr. Paprocko r inkta medžia
ga apie dviejų brolių: dr. Ma
čiulio ir dr. Žemgulio ir trečio 
dr . Gudonio ir jų komunistus 
žudytojus. Paprockienė atsakė, 
kad surinkta medžiaga perduo
t a dr. Pemkui, "Medicinos" re-

JL t A. Aleksandra Lawren 
Pagal ttvos Kanoscevicii 

Gyveno East Chicago, Indiana. 
Mirė gruod. 3 d. 1977. 9:25 vai., ryto. sulaukus 89 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Josepnine White, žentas 

Watson, 3 anūkai, 6 proanūkai, 2 broliai ir 2 seserys ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami 

Kūnas pašarvotas Rannells koplyčioje, 192 W. Davis St., Ham-
let, Ind. Laidotuvės įvyks antrad., gruod. 6 d. iš kopi. 10 v. ryto 
bus atlydėta į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią. Hamlet, Ind., kurioje 
įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus atlydėta 
į Lietuvių Tautines kapines. 2 vaL popiet. 

Nuoširdžiai kviečiame visus r gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

NoHodę: Duktė, žentas, atrakai, proanūkai ir kiti giminės. . . 
Laid. direkt. Rannells, tel. (214) 867-3321 

Mielam Bičiuliui 
A. + A. 

dailininkui TELESFORUI VALIUI mirus, 
jo žmonai ALDONAI ir kitiems giminėms nuoširdžią 
užuojauta reiškia ir kartu liūdi 

Aldona ir Viktoras Petravičiai 

BEVERLY HTLLS GELINYCIA 
Tfetot: PB M M | Ir PB S-0S34 
Tlaip pat naujoji Barboros b-

O o e Driskių krautuvė 
THE DABY ŠTOKE 

• U thMifcimt «wy, Oak L M I 
M . tft-lUft 

« i * 

Mielam jaunystes bičiuliui 

A. f A. MAMERTUI STROPUI mirus, 
jo žmonai Poniai STROPIENEI, DUKTERIAI, SŪ
NUMS ir jų šeimoms reiškiu nuoširdžią užuojautą ir 
kartu Liūdžiu. 

MJiklninkas Henriko* toptois 

kartu liūdime. 

Lietuviu Kataliku Susivienijimo 
160-ta Kuopa 

A. t A. Domininkas Kriščiūnas 
Gyveno 2616 W. 69 St.. Chicago, niinois. 
Mirė gruodžio 4 d.. 1977. 9 vai. ryto, sulaukęs 93 m. amž, 
Gimė Lietuvoje. Šiaulių apskrityje Pašvitinio parapijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio duktė Fridą Ramas su 

vyru Adolph, jų sūnūs Banry ir Jeff, pusbrolio duktė Aldona 
Ankus su vyru Juozu ir jų sūnūs Algis ir Vytautas, pusbrolio 
žmona Viktorija Antanaitienė ir kiti giminės Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 
69 Street. ^ 

Laidotuvės įvyks antrad,, gruod. 6 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą.. Po pamal
dų bus nulydėtas f Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Giminės. 
Dėl informacijos skambint RE 7-1213. 

Po sunkios ligos 

KUN. PETRUI DAGIUI miras, 
žmonai ARLIANAI, šeimos nar iams ir giminėms bei 
New Yorko Lietuvių Evangel ikų parapi ja i nuoširdžia už
uojautą reiškia ir k a r t u liūdi 

Lie tuviu Evangeliku Taryba 

A. t A. Dr. VALENTINUI BAGDONUI mirus, 
jo žmonai BIRUTEI bei kitiems giminėms ii pažįsta
miems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Lietuvos Veterinarijos Gydytoju 
Draugija Išeivijoje 

Buv. mūsų mokyklos Tėvu Komiteto nariui 

A. t A. VLADUI ILGINIUI mirus, 
jo žmoną STASC, DUKTERIS, buvusias mūsų 
mokyklos mokines, DANGUOLĘ, NIJOLC ir DAIV$ ir 
sūnus KASTYTĮ ir RIMANTE su šeimomis nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Brightcn Parko Lituanistinės Mokyklos 
Vedėja, Mokytojai ir Tėvu Komitetas 

Didžio liūdesio valandą mūsų mieląją DANGTJOLC. 
jos MAMYTE. S E S U T E S ir BROLIUS, tėveliui 

A. t A. VLADUI ILGINIUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame. 

E l e n a ir Mečys Krasauskai 
A l b e r t a s i r S tasė Stoikai 
Viktorą* 

Mylimai mamytei 

A. t A. KATRINAI DRŪTlfNEI 
Lietuvoje mirus, 

sūnų ANTRNĄ DRŪTĮ su Šeima ir kitus gimines nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Brighton Parko Namu Savininku 
Draugijos Valdyba ir nariai 

Brangiam tėveliui taip staigiai ir netikėtai mirus, 
mielai 

DANGUOLEI ILG INYTE I 
ir jos ŠEIMAI reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Irena ir Vytas Radžiai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 So, Calitornia Avenuo 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenuo 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

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

K U 
MARQUbTTE FIJNERAL HOME 

T Ė V A S IR S 0 N U S 
TRYS M0DE&M6KO8 KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
I4I0 So. 50th A ve., Cicero T0wnhall 3-2166-9 

AIKATfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

IAIIX)TUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetmrlf Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S3OT SO. L1TUANICA AVE. Td. I Asm 7-34*1 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IrSONDS 
2314 W. 23rri PLACE T«t Vlrgfcri* 7-6671 
2424 W. 69th STREET Tel. REpaMfa 7-1213 
11029 Soatbwe*t Hi«hw«y. Pak* H11K 110. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CAJUPOBNIA AVE. TaL LAfmyetto 3-3573 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

MIS 80. UTUANKA AVE. Tei. YAnto 7-1138-St 

VASAITIS - BUTKUS 

1444 80. fiOtJi ATOL, CICERO. ILL. TU. OLyajri* l - I M t 
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DRAUGAS, antradienis, 1977 m. gruodžio mėn. 6 d. 

Į X Cicero Balfo skyriaus na-
] rių ir aukotojų metinis susirin-
į kimas vajaus pabaigtuvių proga 
į įvyks gruodžio 11 d. 10:30 vai. 
6v. Antano parapijos šv. Mišios, 
kurias atnašaus ir pamokslą pa-

I sakys kun. A. Rutkauskas, gie
dos 8oL Dalia Kučėnienė ir pa-

x A. a, preL Mykolo Krapą-1 rapijos choras, vadovaujamas 
viciaus septynerių metų mirties I™112- A- Skridulio. 11:30 vai. 
sukaktis buvo paminėta praė- j parapijos salėje Balfo centro 
jusį sekmadienį Cicero šv . An-! valdybos pirmininkės Marijos 
tano parapijos salėje. Minė ji- Rudienės i r skyriaus valdybos 
mą t rumpu žodžiu pradėjo vie- j pranešimai, naujos valdybos rin-
tos Krikščionių dem. sk. pirm. ! kiroai ir visų pabendravimas. 
K. Mickevičus. Invokaciją i v i s i kviečiami dalyvauti, 
sukalbėjo kun. V. Bagdanavi-; X Andrius N'aujokas, Nor-
čius. Paskaitą, iškeliančią pre-įridge, m., paprašė išsiųsti di-
lato principingumą, skai tė sve- j dėsnį šventinių kortelių kiekį ir 
čias iš Clevelando Alg. Kasulai- j aukojo 10 dolerių. Dėkojame, 
tis. Meninę programos dalį j X Dr. F . Tauat-Kelpša, Ever-
atliko j aunas smuikininkas Dū- i green Pk., DL, aukojo 10 dol. 
da ir soL V. Liorentas. Abiems j Ačiū. 
akompanavo muz. A. Jurgutis , j x Juozas Tamašauskas, Put-
Trumpą žodj tarė Altos pirm. I nam, Conn., dėkodamas už kor-
dr. K. Bobelis. Minėjimas baig- : teles, atsiuntė 10 dol. auką. 
tas Tautos himnu. P o minėji- i Ačiū. 
mo dalyviai buvo pavaišinti ka 
vute ir užkandžiais. 

x Aleksandras Štromas, So- į savo dienraštį 10 dol. auka. Dė 
vietų disidentas, šiuo metu gy- į kojame. 
venas Anglijoje, penktadienį, Į 
gruodžio 9 d., 7:30 v a i vak 
Jaunimo centro kavinėje skai-

IŠ 
IR 
J. A. 

ARTI 
TOLI 

CHICAGOS ŽINIOS 
PLfcšIKAI ER TAKSI 

mokslininkas, dirbąs Aberdeen 
Proving Ground, MD tyrimų la
boratorijoje, drauge su ki tais 
bendradarbiais buvo pagerbtas 
už nuopelnus tyrinėjimų srityje. 
J a m į;eiktas prezidento J . Car-
terio sveikinimo bei padėkos 
'aiškas ir stambesnė piniginė 
dovana. J is gavo ir kitų dova
nų bei sveikinimų. Pagerbimo 

Agronomų sąjungos Chicagoje suruoštose V. Alanto i omano "Liepkalnio sodyba" sutiktuvėse susipažįsta iškilmėse dalyvavo keturi gene-
su kūriniu Gediminas Indreika, Indreikic«nė. agr. K. h. dreikiene, Petras Indreika (stovi) ir agr. R. Memėnie- rolai daug kviestinių svečių. 

Chicagoje galioja nuosta tas , 
kad asmuo, nubaus tas u ž api> 

VALSTYBĖSE plėsimą, panaudojant ginklą, 
* . . ,. A. i negali gaut i taksio šoferio leidi-

Alg. Žukas, lietuvis i ^ r į b a r L u t h e r Miller prieš 
12 m. nuteis tas už tokį apiplė
šimą, bando šį nuosta tą su
griaut i , iškėlęs teisme byl%. J | 
remia advokatų sąjunga. 

PRIGRIEBĖ TĖVĄ 

:.ė Nuotr. A. Šeštoko 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS a. a, St. Šiaučiūną, Br. Nainį, i viškai. Domino visus taipgi 

SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ j P. Vėbrą, K. Drungą, J. Jasait į , ' svečio inormacija apie kultūri-
dr. J. Bajerčių, P . Gauči, o taip nę bei politinę dabarties situa-
pat LB St. Louis apyl. pirminin- i ei ją Izraelyje, apie tenykščių 

„ . ^. 9„ . , ką Z. Grybiną ir Kenoshos —į Lietuvos žydų buitį ir jų nuo'cai- j nauja 
j žinomas klevelandiškis. parėmė ^ayaitgaų švente 25 metų su- B r J u š k ą J ų v a r d u p a d ė k o s k a S - pokalbiuosna vėl buvo | kuri pasiskirstė 

x Dr. 

Lietuvių Bendruomenės Vidu-
Edmundas Juodėnas, rio Vakarų apygarda pereitą 

Dr. Žukas tyrinėjimo srityje 
dirba daugiau kaip 10 metų ir 
y ra vieno skyriaus vedėjas. J i s 
yra sūnus žinomo muziko — 
vargonų virtuozo Jono Žuko. 

(V. R.) 

Apylinkės teismas nuspren-
i dė, kad sunkvežimio šoferis W. 
jDumgan, 49 m., t u rė s sumokėti 
šalpos įstaigoms 3,000 doL J is 
1971 m. persiskyrė su žmona 
ir paliko ją su ketur ia is vai-

ikais , nieko neduodamas pragy
venimui. Žmona paprašė šalpos 
ir gavo, bet dabar te i smas nu
sprendė, kad t a s tėvas tu r i grą
žinti šalpos išmokėtas sumas . 

t 

tys paskaitą "Poetinės santvar-į 

X 

kas. 
f J . V. Petkunas, Ch. Žalumas; KOS pakeitimo gahmvbės Sovie-i _ . . _ _k_... . _ -f . . „ „ r 0 . i po 3 doL — B. Puipauskas, J. tų Sąjungoje . Rengia Santara- *~_ * . v •t ~- o J Skuodas, Edv. Balcens, K. P. Šviesa. i ~~į. " ^. ^ - . . , . • -~ « »JJ c- »->tJi r ^ - įSusinskas, E. Remiene. A. Lau x Aristido E. Bičiūno, Cm- ,„, , L •» , T • ? . . , 

cagos transportacijos direkto
riaus. 

kaktuvinę šventę. J i pradėta | . 
I šeštadienio vakare 
i banketu Jaunimo centro didžio-

Aukų ats iuntė: po 4 doL j O J e salėje. Apgardos pinninin-
Aleškaitis, A. V. Čalkaus- k a s K ^ S L a p a i t i s nuoširdžiu 

J. Naikehs, Olga Tilindis, žodžiu sve'kino susirinkusius 

KANADOJE 
— WeUand, O n t , išr inkta 1 

LB apylinkės valdyba, buvo mirtinai peršautas 15 m. 
pareigomis: moksleivis David Karpiel. Ne-

MIRTINA N E L A B I * 

Apie vidurnaktį šeštadienį 

džius, J. Rauba. 

svečius ir viešnias, kurių buvo 
pilnutėlė salė. Jis pažymėjo, 
kad 1951. L 14 Vyčių salėje bu
vo įsteigta Liet. tremtinių są-

V. Darni jonai- į u n g a , kuri 1952. XI. 24 peror-

A-MTY" I ž o d * t a r ė J o n a s J a sa i t i s - P35*" I įjungta sandariai užbaigtos no- Į Vincas Bieliūnas — p i r m . Ma- laimė įvyko, kai Karpiel su savo 
dtažnum ^ ^ c ^ k a d L B išaugo į di-1 velės paskai tymas, lyg iš Kel-! ry te Čepukienė — sekr., Anta- d r augu Lance Kibilko, 19 m , 

delį medį. kuris nešąs gerus vai- j mės persikeliant į Izraelį. I r vėl į nas Žinaitis — iždin. Į pra lėkė raudonas šviesas ir 
Prisiminti ir kiti L B dar- j pynėsi marga pokalbių, klausi- j — "Dagys dejuoja ir dainuo- bandė pabėgti nuo besivejančių 

mų ir komentarų įvairovė. Va- i j a " knyga išėjo Kanadoje, jos policininkų. Policija pasivijusi 
karonė užsitęsė lygiai dvi va-į leidėjas pats autorius daiL J . a t idarė automobilio duris , bet 

laišką sekmadieni iš- ; ** ' K ®*V***&k**, P. PMenai-! g a m z u o t a j J A V Liet. Bendruo-
tis, E. Radionovas, J. Živat menę. Minėjimo akademinei 

; kauskas, R. Stakauskas. Jadvy- j d a l i a i vadovauti pakviestas Juo-
| ga Osrogorsky. Labai ačiū. j ^ Ivanauskas. 

Sekė sveikinimų eilė. Lietu-

spausdino "Chicago Tribūne". 
Rašo apie susisiekimo proble
mas invalidams. 

X šv . Kryžiaus ligoninė jau j x Po 3 doL aukojo: Vaclovas į 
yra parengta duoti specialią į Butkys, kun. V. Pikturna. V. įv o s ? e n - konsule J. Daužvardie-
katalikų televizijos programą iš; Sinkus, V y t Vanagas, K. To-į nė pasidžiaugė LB atliktais dar-
specialių kanalų. Ligoninės ka-1 toraitis, Lina B. Kriaučiūnaitė, į b a i s . lietuvybės išlaikymo pas-
pelionas kun. P . Kelpša ir infor- Jadv. Kuncaitienė, J. Kartinas,; Angomis * talka kovai dėl Lie-
macijos vadovas G. Liner daly- A. Grigaliūnas, Vai. Balčiūnas, | ^ v o s laisvės. PLB pirmininkas 
vaus arkivyskupijos rengiamo- Andr. Mironas, Ot. Šaulius; ^ r - Nainys ragino bendraome-
ie konferencijoje gruodžio 9 d. 2 dol. — Petronėlė Laureckas. ;™™ n k u s toUau &vhti mūsų pa-
pasidalinti patirtimi, kaip bū- Br. Juška. Maloniai dėkojame.; pju. įsiikirrui ir 
tų galima specialias programas! 
pravesti ligoniams. Kalėdų me
tu bus ypatingos programos, 
kurios paguos tuo metu ligoni
nėje sergančius. 

X Balzeko lietuviu kultūros 
muziejaus moterų gildą ruošia 
kalėdines vaišes su programa 
gruodžio 11 d. 4 vai. p . p . 

X Lietuviu kataliko sushiem-
jimo 163 kuopos narių metinis 
susir inkimas jvyk3 gruodžio 11 
d., 11:30 vai. Švč. Mergelės Ma-' korteles, po 5 dol. aukojo: 

X Aukomis po 5 doL "Drau
gą" parėmė: 

L Banis. Cleveland, 
Ana Jonas, Urbana. 

H. h. Vilkaitis, Thomaston, 
A n t Juodzevičius, Chicago, 
K. Jasėnas. Deltona, 
Ed. Stepas. Clev. fParma), 
Bronė Čižikas. Chicago. 
Visiems maloniai dėkojame, 

X Dėkodami už kalėdines 

sius. 
buotojai. 

Meninėje programos dalyje 
pasirodė žinomas humoristinių 
eilėraščių autorius poetas An
tanas Gustaitis, atvykęs iš Bos
tono, paskaitęs desetką eilėraš
čių ir vieną feljetoną. Čikagiš-
kių ir kitų lietuvių labai mėgs
tamas "Antrasis kaimas" su
vaidino scenoje trumpus devy
nis humoristinius vaizdelius. Vi
sa meninė programos dalis su
silaukė karštų plojimų. 

"Trumpa akademija" (taip 
buvo parašvta kvietimuose) i r . 
menine programa t ruko beveik į *f-* ^ V ° S U r U O S ^ S P ^ 

Po to buvo vai- i W sestadienj, gruodžio 3 d 
"" ' kuopos vyresnieji 

landas, bet i r po to, kavutę Dagys, 78 Chelsen Ave., Toron-
gurkšnojant, daug kas a s m e n s - j to, O n t , Canada M6P 102. Kny-
kai tęsė su svečiu pokalbius bei; gą spausdino Litho Ar t s . Tira-
susipažinimus. I š Chieagos ra- j žas 1,000 egzempL Tai 150 psL 

leidinys, kuriame sudėta daili
ninko poezijos, prozos ir dramos 
kūriniai, iliustruoti paties dai
lininko skulptūrų nuotraukomis. 
Knyg°je daugiau poezijos, per
sunktos tėvynės ilgesiu. Pav . 
Dagys eiliuoja: "Ten augom 

Valančiaus | m e s ' 

čytojas išskrido į New Torką . 
Iš ten dar keliaus į Washingto-
ną ir Montrealį, kur taipgi susi
tiks su l i teratūros bičiuliais. 

ADVENTINIS 
SUSIKAUPIMAS 

jaunuoliai vėl bandė su auto
mobiliu pabėgti . Automobilio 
dur i s laikęs policininkas Rober t 
Doneske, 38 m., paslydo, j o re
volveris iššovė. Kulka pa ta ikė 
Į Karpiel galvą. Nuvežtas J Šv. 
Kryžiaus ligoninę, buvo r a s t a s 
negyvas . 

PARODA 

Cicero Vysk. M. 
kuopos tradicinis advento susi-

St . Xavier kolegijoje, 3700 
kaip vienas, kaip bitės W. 103 St., nuo lapkričio 30 d. 

avily, dabar išsiblaškėm pavie- iki gruodžio 9 d. vyks ta seselės 
niui, toli viens nuo kito, toli." Į H. Stefensmeier meno paroda. . 

Pijus Venclova, Chicago, 
Joeephine Grikis. Buffalo, 
A. Verbickas, Chicago. 
J . Kulikauskas, Easton, 
Jonas Talandis, Chicago, 
Ona Stasiulienė, Chicago, 
Jonas Janušauskas, Chicago. 
Visiems maloniai dėkojame. 

Po penkis dolerius au-

rijos Gimimo parapijos salėje. 
K a r t u bus paminėta ir 50 metų 
sukakt is nuo kuopos įsteigimo. 
Visi kuopos nariai ir kitųJcuopų 
ats tovai kviečiami da lyvaut i 

X Valeria A. Shaules, Coun-
t r y Club Hills, DI., Chieagos lie
tuvių moterų klubo vardu pa
sveikino "Draugą" švenčių pro
ga i r a t s iuntė 25 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

X Dr. Ju rg i s ir Dr . Petronėlė 
S ta rka i . Chicago, EI., paaukojo 
penkis š imtus (S500.00) doL 
Lietuvos Išlaisvinimo Tauto3 
Fondui Vliko darbams remti . 

(pr.). 
X Pasakų knyga "Kalnuose**, 

pa r a šy t a Mildos Kvietytėa, iš
leista "Pasakų fondo", jau gali
ma gaut i i r padovanoti savo 
mieliesiems vaikučiams. Leidi-, 
nys daiL Ados Korsakaitės- j Jėjimas 3 dol 
Sutkuvienės gražiai ir gausiai j r 6 1 1 ^ tvarkingai. 
iJiustruotas. Knyga gaunama j x Chieagos Aukst. Jft mo-
"Draugo" administracijoje. Kai- kykk* vakaras bus gruodžio 10 

x 
ko jo : 

P. Čfernius. Chicago, 
F. Gedvilas, Kanadoje, 
V. Gruzdys, Euclid, 
John Bacanskas, Manchester, 
J. Šalna, Grayslake, 
P. Bedulskis, Ingleside. 
Labai ačiū. 

Lietuvos labui. 
I Pavergtųjų tautų komiteto Chi
cagoje pirm. Victor Vikšninš 

j išreiškė viltį, kad Lietuva, Lat-
| vija ir Estija bus laisvos. Lat-
įvių komiteto atstovė Rūta E5-
chenelds džiaugėsi, kad lietu
viai, latviai ir kitos tautos su
tart inai dirba. Perskaityta 
sveikinusių raštu eilė, pristatyti 
įžymesnieji šventės svečiai 

Iš Philadelphijos atvykęs pa
grindinis šventės kalbėtojas 
J A V LB krašto valdybos pirm. 
Alg. Gečys sveikino čikagiškius 
L B centrinių organų vardu, dė
kojo jiems už didžiulę talką vi
sai Amerikos lietuvių Bendruo
menei, jos institucijoms, už 
dainų, tautinių šokių Švenčių, 
teat ro festivalio, mokslo bei kū
rybos simpoziumų ruošimą, tft. 
mokyklų globą, knygų, leidimą, 
spaudai už malonų talkinimą. 

tris valandas, 
šės ir šokiai. Neo-Lituanų or
kestrui grojant. 

Vakare kuopos vyresnieji na 
riai prieš šv. Mišias a t i k o re
liginio žodžio ir giesmės mon
tažą. Giedojo uniformomis pasi-

JAUNIMO CENTRO 
TRADICINĖ VAKARIENĖ 

Vaičaičiui, š i s savo t rumpoje 
kalboje labai nuoširdžiai įver
t ino A. Kezio darbą, kur i s jo 

J i kasmet ruošiama Jaunimo; ioč^BlB . ^ ^ l a i k a dirbo 7 <jie-
puočęs moksleivių choras, fleita1 centrui pa remt i Šiais metais į ^ ^ ^ 7 n a k t i s savaitėje' 
grojo F. Radvilaitė, čelo D. j suruošta gruodžio 4 d. didžio- j j J C direktoriaus pareigų per-

;mo programa buvo tę
siama sekmadienį. 10:30 vai. 
ryto Švč. M. Marijos Gimimo _ __ 
parapijos bažnyčioje Marąuette į Markelytė i r g i ta ra J . Tautvi-j joje salėje, ku r prie stalų buvo Į ^ ^ ^ a p e i g a s įsipynė sietui A-
Parke. Klebonas kun. Antanas j įaitė. Pastaroj i dar pagiedojo į susėdę apie 400 Jaunimo centro Gotcejtienė, kuri keturių Chica-
Zakarauskas. dalyvaujant gau-1 keletą giesmių solo. ; rėmėjų. Vakarienė pradėta , j 
šiai visuomenei, organizacijų ! ! JC direktoriaus kun. A. Kezio | 
vėliavoms, atlaikė iškilmingas ' 
pamaldas ir pasakė gražų pa
mokslą. Darniai giedojo para
pijos choras, vedamas muz. Ant. ; 
Lino, ir solistai. ( b k ) . 

RAŠYTOJAS ICCHOKAS 
MERAS KULTŪRINĖJE 

VAKARONĖJE 

p08 pirm. 

Praėjusios savaitės penktadie
nio Jaunimo centro kultūrinė 
vakaronė kavinėje buvo skir ta 
susitikimui su rašytoju Icehoku 
Meru. Šeimininkas kun. Algi-. ; , , . . , „ 
mantas Kezys, SJ, vakaronės! . . . . . , , 0 

Pagyrė, kad daug lietuviškame moderatorium pakvietė Kazį! K u o P ° ! . 1
g l o b e j a £ 5 P r a p " ° 

darbe atlikta, sustojo prie k a i ! B r a d u n ą . g i s gausiai susirinku- ^ * 5 f t ^f*™ P " 8 1 ^ * 
kurių nesklandumų i r pabrėžė, i s i ą p u b l i k ą t r u m p a i supažindino! s i e m s ^ p n e ^ ^ V f f v a K a r 0 

kad opozicija yra normali ap- g^ rašvto 

Į pamaldas jaunieji įėjo ne- į žodžiais, vakariene. Stalo mal
šini degančių žvakių indeliu, j d a sukalbėjo kun. A. Saulai-
Šv. Mišias atnašavo kun. K. Tri- į t is . Kai šventės dalyviai buvo 
makas, taip pa t pasakė ir gra- j duona ir vynu pasistiprinę, ta i -
žų pamokslą, daugiausia taiky- j gį ^ t ū s ir kant rūs , prasidėjo 
damas jaunesniems, apie gėrio | humoro vakaras. Trys dramos 
ir meilės žvaigždelę. 

Pamaldos buvo tikrai gra
žios, visi išgyveno tikrą Kalė
dų laukimo nuotaiką. Po pa
maldų parapijos salėje buvo 

gos skaučių -tų t un tų vardu 
kun. A. Keziui įteikė išgražintą 
medinę lėkštę, o naujam J C di
rektoriui kun. A. Sau la ič iu i .— 
"valdžios ženklus" — skautišką 
Švilpuką i r gražiu kaspinu per
r iš tą šluotą. Beje šis įrankis 
'abai reikalingas, nes JC direk-

aktoriai - J. Valentinas, Jul ius j torius n e r e t a i b ū n a ^ « < » js-
Balutis i r Romas Stakauskas t&igo& g ^ ^ m m # 
papasakojo susirinkusiems įvai-1 K u n A Saulaitis, perfinda-
rių humoristinių n » o t ^ i J ^ j m a š pareigas; p r i s i^Sin6 , '1c* i 

šio darbo bijojęs i r vengęs. ir naujų anekdotų. Išskirt inai 
bendra vakarienė, kurią t rumpu minėtinas J. Balučio a t l ik tas ! T a č i a u ^ k a i į į " ^ p į v y ^ c ^ į g 
sveikinimo žodžiu pradėjo kuo- pasakojimas iš rašyt . Česlovo pasistengsiąs šiai įs taigai 

V. Kuprytė, maldą i Grincevičiaus raš tų — "Kaip 
Trimakas.! ubagai ėjo į atlaidus". Pobu-

ju Meru ir jo kūryba. 
raiška, tačiau ji turėtų reikš- p 0 t o nuoširdų pokalbį su vi-
t i s faktais, ne šmeižtais, apkal- g ^ užmezgė pa ts svečias ra-
bomis a r cu^kriminacija. Iškėlė' šytojas, nušviesdamas gana su-
reikalą laikytis demokratinių; dėtingą jo gyvenimo kelią į 

X Lietuviškasis jaunimas dėsnių. Jis dėkojo L B apygar-. lietuviškojo žodžio li teratūrą. 
kviečiamas atvykti į ČALM dų ir apylinkių vadovams, švie- į^vo kūrybos ir savo patir t ies 
Tėvų komiteto rengiamus šokiu.? t imo institucijoms, vienuoli- j iliustracijai paskaitė ištraukėlę 

iš romano "Ant ko laikosi pa-

paruošimo, ypač iškeldama jau
nesniųjų globėjų V. Naujelytės. 
R. Olšauskaitės ir Arv>-do 2ygo 

K. 
vio svečiai aktorius šiltai sut i
ko ir nuoširdžiai plojo. 

JC direktorius kun. A Kezys 
savo žodį pradėjo iš Evangeli
jos paimtu punktu, ku r kalba
ma, kad atėjo laikas duoti apy-

nuopelnus. Plojimais buvo su-; skaitą ir savo pareigas k i tam 
tikta visi talkininkai i r taip pa t ; perduoti. Apyskaitos, tiesa, j is 
šventėje dalyvavęs ateitininkų 
federacijos vadas dr. P. Kisie
lius. 

i-a 3 dol. (79 psl.). 

MiiiiiiiiiMiiniiuiiiHiiHiiiimntimttMm 

JŪRATĖ IR KASTYTIS 
3 veiksmų opera 

Išpildo Chieagos Lietuvių Ope
ros choras, so'istai ir orkestras 
Dirigentas Aleksandras KnėhV 
nas. 
Graži Kaiėdinė . .dovana. Albu-
mas 3 Plokštelės. Kaina B a j ^ ^ ^ a T ^ 

gruodžio 10 d. 9 vai. vak. Jau- joms. dvasininkams, spaudai už 
cimo centro apatinėje salėję. Bendruomenės idėjų bei reikalų 

Prašome apsi- puoselėjimą, dėkojo dirbusiems 
(pr . ) . i ir tebedirbantiems, ragino sti

printi Liet. Bendruomenę. 
Valdybos pirmininkas, pasi

džiaugęs, kad daug čikagiškių 
energingai dirbo, apgailestavo, 
neturįs galimybių jų visų atžy
mėti. Taigi specialius žymenis! 
į eikė tik trims asmenims: dr.! 
A. Razmai — Liet Fondo pir-j 
mininkui, pro. dr. Tomui Re-j 
meikiui — už jo talką LB-nei, j 
pr is ta tant lietuvių tautos šauks- į 

d., 7:30 vai. vak. Jaunimo cen
tre. Programą atliks patys 
mokiniai. Atvykite ir tuo pa
remkite mokyklą. Suaugusiems 
auka 12.50 dol., jaunimui 3.00 
doL Stalus užsisakyti pas S t 
Kefečiene, teL 254^69W arba 
D. Vflrtorienę teL 778-456L 

(pr.). 

saulis". Po to spalvingame po- j mo, ir iš toliau, 
kalbyje su vakaronės modera
torium ir su publika buvo pa
liesta daugybė klausimų ir pro
blemų, liečiančių šiandieninę lie
tuvių literatūrą ir asmenišką 
Mero angažavimąsi rašyti lietu- tės 

nedavė i r gerai padarė, nes jo 
per beveik 6 metus Jaunimo 
centre atlikti darbai visiems ge
rai žinomi. J is nuoširdžiai pri
sipažino kitiems gera padaręs 
tik todėl, kad turėjęs daug tal
kininkų. Bet ir jų dėl laiko sto-

St ro-

1 mą paruoštais anglų kalba lei-
X Eaj»t Chicago, Ind, Lietu- diniais (Violations) i r kukliam, i 

vfų medžiotojų ir meškeriotojų bet be galo darbščiam LB dar-
klubas rengia N. Metų sutikimą bų puoselėtojui Antanui Karei-

parapijos sa- vai už jo didžiulį darha. tvarkant persiuntimu $15.55. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS,I vakarienė ir tradicinis šampa- j Apygardos pirm. K. Laukai-
lėje. Geras orkestras, skani ir ekspedijuojant LB leidinius 

4545 West 
UL 60629 

63rd S t , Chicago, 

<?tifrtĮM;M?ii!HfM"!|f??;;if 

nas. Pakvietimai gaunami pas t is atskirai atžymėjo buvusius 
valdybos narius. Pradžia 8 vai. apygardos pirmininkus: M. Ja-
vak. „(pr.). | k a i t į R Krone, A. Juškevičių, tr.i'ii-'iz: 

Buvo svečių, senimo ir jauni-
Visi prie kavos 

ir užkandžių galėjo pabendrau
ti. Dalvvavę pamaldose ir sa-
lėje turėjo progos pajusti t ą j * » * d a l ^ ^ T f ^ M « 1 
tvlųjį susikaupimą ir ramybę, ^ ( c h o n * ™**>' ^ **% 
kurią mums neša Kalėdų š v e n - i f e n C f ^ e n o į ™ » ***?$* * 

L. GaL I ^ I u t^* EuS- Butėną (televizi-
į jos valandėlė). Vakarių seimą, 
I D. Bruškytę. P . Kleinotą ("Mu-
: sų žinių" leidimo talkininkus), 
Maryte Smilgaitę (JC filmų stu-

1 dijos darbuotoją), D. Fainh&u-
zą. M. Morkūną (Etninės enci
klopedijos leidimo talkininkus), 

, iškėlė jaunuosius talkininkus 
I — V. Dundzilą ir R. Orentą. 
, Dėkojo JC rėmėjams, kurie vien 
tiktai kavinės praplėtimui su
dėjo 40.000 dol. Statybą vyk
dant dauc padėję arch. L. Stan- Į 
kaitis, statybos darbų vykdyto-} 
j as J. Skorubskas. Ypatingą į 

atlikęs programą Cievelande euruoštame Kratau.. Valdovo ^ k ^ i š r e i S k ė nuoširdžiam J C j 
Nuotr. VI Bacevičiaus į techniškam t&Udnisksi Antarmi | 

va
dovauti , "kuo daugiau sušluoti 
i r kuo mažiau šalin nušluoti". 
Toliau j is pasisakė esąs septin
tas is JC direktorius, tačiau iš 
jų pirmasis, kuris nebeatsime
nąs Lietuvos. Jaun imo cen t ras 
ir toliau turėsiąs likti visų lie
tuvių c e n t r u P rašė Dievo pa
galbos, kad taip būtų, dėkojo 
rėmėjams. 

Susirinkusieji dėkojo kun . A. 
Keziui už nuoširdų darbą, 
džiaugėsi, kad jis ir toliau pasi
lieka J C darbuose, ta lkindamas 
nau jam vedėjui. Visi sveikino 
kun . A. Saula i t l l inkėdami sėk
mingo darbo ir žadėjo j a m ir 
jo vadovaujamam Jaun imo cen
trui savo pagalbą. ( b k ) . 

VLADAS JUODEIKA 

DIDŽIOJI ILIUZIJA 
Martalonas tMlfoje ir tikrovėje 

I-mas tanias 
Tai kapitalinis veikalas — Mark

sizmas teorijoje. Markso kJeofogtnis 
formavimasis, dialektinis materializ
mas, marksistinė ekonomika, mark
sistinė politika, religija ir moralė 
marksizmo Šviesoje, vertybių hierar
chijos suvulgarinimas ir socializmo 
problematika. 

Knyga 720 pusi., kietais viršelis!*. 
Kaina su persiuntimu $1555 Ameri
koje. Užsakymus siųsti: Drangas, 

W. Orai St^ Oifraga, B 
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