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Kaip lengviau uždaryti 
maldos namus? 

į Apylinkių ir miestų vykdomieji komitetai pradėjo sudarinėti naujas sutartis su para-j 
pijų komitetais aplenkdami klebonus, vienpusiškai pasirinkdami eilinius narius 

7 riuose: vienas egzempliorius siun- Cituojame Didvyžių parapijos1 

čiamas įgaliotinio įstaigai, antras dvidešimtuko pareiškimą RRT 
1977 lapkričio 19 iš lagerio bu- ^,e^a relis**16* bendruomenei, tre- įgaliotiniui K. Tumėnui: 

vo paleistas Poyifczs Petronis. Jis *i(? — raJ°no vykdomajame ko- "1975 m. Didvyžių religinė 
I buvo nuteistas 1974 (žr."LKB r n ' t e t e- Sutartis naujai sudaryti bendruomenė atnaujino sutartį 

Kronika", Nr.13) už maldakny- prašome iki 1977 m. gruodžio su Augalų apylinkės vykdomuoju 
15 d. komitetu. 

1977 m. spalio mėn. pabaigojel 
Klausučių apylinkės vykdomoje 

1977.IV.22 komiteto pirmininkas Stasys 
\ Kundrotas pavedė Didvyžių reli 

ginės bendruomenės eiliniam na-
. , . - . . . Kaip buvo sudaroma ši nauja riui Albinui Radzevičiui sudary-
Kam mtoZingos naups sutartys? ^ ^ p a v v z d ž i o d ė l e i p a i m k i . t i n a u j a ^ ^ Kadangi bend-

1948 tarybinė valdžia privertė me Vilkaviškio rajoną. Pavaduo- ruomenės nariai buvo išgirdę ii-
parapijas išsirinkti "dvidešimtu- tojas Urbonas, gavęs įgaliotinio kaimyninės Alksnėnų parapijos. 
kus", vykdomuosius organus ir K Tumėno įsakymą, paėmė se- kad, nesudarius sutarties bus už-
sudaryti su apylinkių bei miestų nus sutarčių blankus, išbraukė daryta bažnyčia, todėl po nauja 
vykdomaisiais komitetais vienpu- žodžius: "...jei nustatyta tvarka sutartim pasirašė. 
siškas sutartis. nutarta uždaryti maldos namus Viską ramiai apsvarstę, mes 

1975 buvo pravestas sutarčių (kulto pastatą), kuriuo naudotis Didvyžių rel'rinės bendruomenės) 
atnaujinimo vajus, kuris užsitęsė buvo leista šia sutartimi" ir įra- nariai, pareiškiame, kad nauja 
iki šiol. Praėjusiais metais vėl šė kaip buvo įsakyta: "...jei nu- šiais metais sudarytos sutartier 
buvo atnaujinamos sutartys, net statyta tvarka bendruomenė iš- atsisakome..." 
tos, kurios buvo sudarytos 1975. registruota". Keletą mėnesių šie Bartininkų, Gražiškių ir kt. pa
cituojame RRT įgaliotinio K Tu- blankai gulėio apylinkių ir mies- rapijose apylinkių vvkdomieų ko 
meno įsakymą Vilkaviškio raj» tų vykdomųjų- komitetų stalčiuo- mitetai surinko bendruomenė?1 

gių gaminimą ir nelegalios lite
ratūros dauginimą. Prieš palei
džiant, mėnesį laiko buvo psicho
logiškai apdorojamas Vilniaus 
KGB būstinėje 

Įgaliotinis K. Tumėnas' 

v e ; *.'*•+/.•,;.•*& 

Šv. Izidorius. (Grupinė skulptūra.) Nežinomo lietuviu liaudies meniu m ko darbas, nežinoma ir vietove 

Milijonas naujij 
nelaiminga žmonių 

Nairobi. — Del karo Afrikos 
iškyšuly naujų benamių ir alka-

, ... „. . ^ , „ . „ _ „ ^ nų prisidėjo beveik 1 milijonas. 
Vykdomo'o kom'teto pirmininko st, o spalio mėn. birvo pradėta narių parašus po nau ;a sutarti I Daugiausia nukentėjo Ogaden 
pavaduotojui Urbonui: įsakymą vykdyti. Vykdymas iš mi vietin;ams klebonams n;ekoJ gyventojai, nrmažai ir kaimy 

"Kadanei jūsų ra;one esančių esmės skyrėsi nuo ankstesniųjų su- n e s a n t . 
religinių bendruomenių sutartys tarčių sudarymo. Anksčiau vyk- Vištyčio parapijoje apylinkė? 
ru DŠDT Vykdomuoju komitetu domas'S komitetas sutarčių blan- vykdomasis konrtetas pats sukū-
paseno, prašome jas sudaryti kus duodavo klebonui, o šį kar- rė nau'ą div^ešimtuką. Štai ką 
nauiai. Primename, kad sutartis tą pasistengta, kad klebonai lik- rašo tikri dvidešimtuko nariai: 
sudaroma trijuose egzemplio- tų nuošalyje. ^R»< danjrijm> 

"Aušra" Nr# 9 (49) 

Iš Lietuvos jaunimo 
sąjūdžio istorijos 

15 
(Tęsinys B vakar dienos) 

(Bus daueiaiO 

SLAPTA SOVIETU STOVYKLA 
ANGOLOJE 

mais dažnai nušviesdavo "Vis 
dar pasitaikančių pogrindinių 
organizacijų kenksmingą veik
lą" paminėdami tų klubų vado
vų pavardes. O 1977 vykusiame] 
mokytojų pasitarime A. Rim 
kus viešai išvadino kraštotyri 
ninkus "chunveibinais". Aps-I 

kėjus iš įvairią Lietuvos vietų, kritai, ideologinių pareigūnų] 
rengia vakarones-koncertus, pa i r KGB žargone kraštotyrinin-
tys važiuoja koncertuoti. Pasta kas tapo antitarybininko sino-

šiais žygiais KGB domėjosi, bet raišiais metais Profsąjungų rū- nimu. O iš kitos pusės, krašto-
dar nesutrukdė. Vėliau saugumie- mų administracija via sunkiau tyrininkais pasivadinę Ateizmo 
čiai pradėjo veikti ryžtingiau. Jie "beatranda" klubui patalpas, muziejaus darbuotojai važinė-
telefonu perspėdavo etnografinių Spaudoje staiga pasirodo klai- j© po Lietuvos kaimus, vilioda-] 
ansamblių vadovus, kad nekon- dinantys skelbimai apie klubo mi i§ žmonių maldaknyges, reli! 
certuotų ir net nesusitikinėtų su vakarones, o, susirinkus žmo- ginio turinio literatūrą, paveiks] 
kraštotyrininkais, o kultūros na- nėms. staiga paaiškėjo... kad lus, apvoginėjo koplyčias, 
mų ir mokyklų vadovus — kad klubas tokios vakaronės visai 
nesuteiktų nakvynės. Taip buvo nerengia. O kai klubas tikrai 
sužlugdytas susitikimas su Mar- ruošia kokią nors vakaronę,, 
dnkonių ir žiūrų etnografiniais paskutinę dieną renginys su-
ansambliais bei šio ciklo baigia žlugdomas: arba paaiškėja, 
masia žygis Burbiškyje (Anykš kad tam reikalui nėra laisvos 
čių r a j . ) . patalpos, arba neleidžiama kvies 

Saugumui ypač užkliuvo ren- tiems dainininkams išvykti iš 
ginio masiškumas ir populiaru- rajono. (Taip atsitiko su Dau-
mas, ir tai, kad buvo lankomi to- milų-šutų, Marcinkonių, Anykš 
kie religiniai centrai, kaip šilu- čių dainininkais). Kartais pas-
va, Žemaičių Kalvarija (Vardu- kutiniu momentu paaiškėja, kad 
va), bendrauiama su kunigais, pažymų ir leidimų pluoštas ne
lankomos bažnyčios. Ne kartą pakankamai storas. Juk visa ei-
pėsčiuosius persekiojo "fotogra- lė "atsakingų" asmenų turi ap-
fai" lengvose mašinose. Siame robuoti viešai atliekamos liau-
žygių cikle dalyvavo iš viso virš dies dainos frazę ar šokio ju

desį. Tuo tarpu S. Šimkus jau 
minėtoje knygoje skelbia (148 
psl.), kad "kaimo (Lietuvos kai 
n o — aut. past) gyventojai 
ypač mėgsta rusų liaudies ir ta-

1372 Vilniuje Respublikinių rybinių kompozitorių dainas"... 
profsąjungų rūmuose pradėjo Užslopinus "Ramuvos" ir 2y-
veikti liaudies dainos klubas, ku geivių sekcijos veiklą, suvaržius 
lio nariai kassavaitinėse repe- vosą kraštotyrinį judėjimą, val-
ticijose niokosi lietuvių liaudies dfeios pareigūnai viešuose susi-
dainų, kviečia senų dainų atli- rinkiniuose ideologiniais klauai-

300 žmonių iš įvairių Lietuvos 
vietų. "Daukanto tako" iniciato
riai ne kartą buvo kviečiami į 
KGB ir persekiojami bei gąsdi
nami. 

nai, kur subėgo pabėgėliai — Dji 
bouti, Somalija ir Kenija. 

Washingtonas. —Kai anglia
kasiai streikavo, geležinkeliai ne
turėjo ko vežioti. Vasarą gali bū
ti atvirkščiai — kai kasyklose 
darbas vyks :pilnu tempu, gele
žinkeliečiai gali streikuoti, ir ne
bus kuo gabenti anglių. 

Gamtos mylėtojų 
laimėjimas 

Washingtonas. — Raudonme
džių nacionalinis parkas šiaurės 
Californojoj praplečiamas, pride
dama dar 48,000 akrų, viso bus 
76,000 akrų. Įstatymą Carteris 
jau pasirašė. Dėl praplėtimo 
gamtos mylėtojai džiaugiasi, pro
testavo tik miško darbininkai, to
dėl prie įstatymo pridėtas 40 mi
lijonų dolerių planas apsaugoti 
dirbančiuosius. Numatoma per 
šešerius metus miškakirčius pa
rengti kitiems darbams ir garan-

Ituoti jų pajamas, jeigu jie per tą 
laiką nesusiras kito darbo. 

Londonas. — "Union Tele-
graph" rašo, kad sovietai Angolo
je turi slaptą par izanų apmoky
mo stovyklą, kur 25,000 afrikie
čių treniruojami ir siunčiami į 
Rodeziją, Namibiją ir Zairą. So
vietų ir kubiečių instruktoriai 
Missao de Boma, pietryčių An 
goloj, moko partizanus kaip var
toti Sam raketas, naudotis arti
lerijos pabūklais, raketsvaidžia: 
ir kitais sunkiaiiais ginklais. 

Amerikos žvalgyba tuos teigi
mus patvir.ino. Jau seniai žino
ma, kad Angola yra bazė. š ku
rios ruošiamasi užkurti visą -Meti
nę Afriką. Ten buvo paruošti ir 
toliau ruošiami katangieciai, ku
rie pernai nesėkminga: buvo įsi
veržė į Zairą. 

"Telegraph" korespondentas 
Norman Kirkham kartu su Ango

los antikomunistiniais partizanais 
iš Zairo perėjo į Angolos terito
riją, dvi ravaites žygiavo per 
džiungles, savo akimis ma'ė ir 
-atyrė daugelį iki šiol dar neži
nomų pasauliui faktų. Angolos 
' arluomenė, kubiečių vadovau
jama, per paskutiniuosius šešis 
mėnesius, naikindama kaimus ir 
ir vietoves, kur laikosi partizanai, 
nužudė 70,000 civilių žmonių, o 
vaikai nuo 10 iki 17 metų am
žiaus buvo evakuoti į Kubą 
"auklėjimui", iš tikrųjų pigiai 
darbo jėgai Kubos cukraus plan
tacijose. 

Nors partizanai valdo ir dide
lius Angolos plotus, giriasi laimė
jimais, bet, korespondento many
mu, jų padėtis nepavydėtina, ir 
jie prieš gerai ginkluotus kubie
čius neatsilaikys. 

Minios pasitiko 
Carterį 

Monrovia. — Prezidentas Car
teris vakar baigė vizitus ir iŠ pas
kutinės sustojimo vietos, Liberi
jos, išskrido į Washingtoną. 
Monrovijoj jis buvo sutiktas di
džiausios minios žmonių, kokia 
kada ten yra susirinkusi. 

Kinijos — Bendrosios 
rinkos sutartis 

Briuselis. — Vakar Kinija su 
Europos Bendrąja rinka pasirašė 
pirmą prekybinę sutartį. Sutar
ties reikšmė glūdi ne vien ekono
minėj, bet ir politinėj plotmėj. 
Pekinas tokiu būdu devynių ša
lių ūkinę bendruomenę pripažįs
ta kaip vienetą. Nei Sovietų Są
junga, nei Rytų Europa tokio 
prekybinio partnerio iki šiol ne
nori pripažintu 

Begin - "senamadiškas 
politikas9 , » 

(Nukirstus raudonmedžius veža į lentpjūvę. Dabar toj vietoj bus nacio
nalinis parkas 

Kinai ir sovietų 
pogrindis 

• 

Tokijo. — Japonų laikraščio 
"Asahi" žiniomis, iš Kinijos į 
Hong Kongą ateina siuntos so
vietų pogrindžio savilaidos būdu 
leidžiamų leidinių. Hong Kon-
gas? kinų rūpesčiu, tokiu būdu 
darosi prieŠ2ovietinės literatūros 
paskirstymo centru Tolimuosiuo
se Rytuose. Kaip toji literatūra iš 
Sov. Sąjungos patenka į Kiniją, 
dar nėra aišku, bet aišku, kad jos 
platinimu laisvajam pasauly ki
nai užinteresuoti. 

Geros žinios 

Nicosia. — Yra ir gerų žinių 
apie naftą: Nigerija, Alžirija ir 
Libija siūlo naftos kainas mažin
ti, nes Siaurės jūroje jau įrengti 
naftos šaltiniai daro didelę kon
kurenciją arabų naftai. Dar pra
eis kiek laiko ir Britanija boi 
Norvegija pasidarys dideliais naf
tos pardavėjais. 

Rawalpindi. — Buvusio Pakis
tano premjero Zulfikar Ali Bhi>-
to, nuteisto mirties bausme, ape
liacija bus svarstoma gegužės 6. 

Valiūno ir Lozoraičio 
pasitarimas 

Vliko pirmininką:; dr. J. K Va
liūnas kovo 14 ir 15 dienomis 
buvo Romoj, tarėsi su Diploma
tijos šefu ministeriu S. Lozorai
čiu, dalyvaujant Lietuvos atsto
vui prie Šv. Sosto. 

Diplomatijos šefas padėkojo 
Vliko pirmininkui už susirūpini
mą Diplomatinės tarnybos egzis
tencijos sutvirtinimu ir pažymė
jo, kad daromi atitinkami zon
davimai nustatyti, kur galima 
skirti naujus diplomatus. 

Pasikeitus mintimis dėl esamos 
tarptautinės padėties, buvo priei
ta išvados, kad valstybingumo 
tęstinumui užsienyje turi būti 
skiriamas didelis dėmesys, tačiau 
tę'tinumo pilnaties atkūrimas 
šiuo metu nėra aktualus. 

Pasitarimo dalyviai išreiškė 
viltį, kad politinis darbas, reika-
Taująs iš visų užsienio lietuvių 
didelių ir vieningų pastangų, 
vyks ir toliau, išlaikant bendra
darbiavimą ne tiktai tarp įvairių 
veiksnių, bet ir politinių bei vi
suomeninių organizacijų viduje. m 

Kairas. — Egipto prezidentas 
akė, kad derybos su Izraeliu bus 

tęsiamos, kai gynybos ministeris 
Ezer Weizman kitą savaitę vėl at-
.yks tartis. Sadatas apeliavo į Iz
raelio tautą ,aplenkdamas minis-
terį pirmininką Boginą, kurį jis 
pavadino "senamadišku politiku'*. 

Bolševikai, Amerika 
ir Bražinskai 

• 

Vii iias.—"Tiesa" (IIL 24) įdėjo 
: ilgoką Tasso — Eitos pranešimą 

apie Bražinskus. Nieko naujo 
neparaky a, tik kaltinama Ame
rika, kad jų neišduoda Mask
vai"... jų byla perdavinėjama iš 
vien~s vietos į kitą. o jie, beje, 

I kaltinami ne oro pira*yste arba 
žmogžudyste, o tuo, kad neteisė
tai gyvena Jungtinių Valstijų te
ritorijoje... Ši byla gali tęstis be 
galo ilgai... Nusikaltėliams gre
sia tik vienas dalykas — tai rei
kalavimas palikti Jungines Vals
tijas. Amerikos administracija net 
neketina svarstyti klausimo dėl 
jų išdavimo taryb:niams val
džios organams. Vals'ybės depar
tamento ats'ovas ciniškai pareiš
kė, kad JAV susirūpinimas dėl 
tarptautinio terorizmo neliečia 
Bražinskų". 

Kalti patys darbininkai 

Washingtonas. — Darbo de
partamentas skelbia,, kad per 
trejus paskutiniuosius metus . 
318.000 darbininkų ne*eko dar
bų tik todėl, kad dėl aukštų at
lyginimų jų gaminiai pasidarė 
per brangūs ir negali konkuruoti 
su užsienio prekėmis. 

Apgavikai per pasta 
VVashingtonas. Komercijos de

partamento apskaičiavimu klien
tai, prekes už i sakę paš u, pernai 
turėjo nuostolių 1 bil. dolerių. 
Dažnu atveju prekės būdavo blo
gesnės nei skelbiama arba jų ir 
visai negaudavo. 1976 nuostolių 
būta perpus mažiau. 

KAfENnoRiir? 

Balandžio 4: Izidorius, Bene
diktas, šilinis, Gerimantas. 

Balandžio 5: Vincentas Ferrer, 
Krescencija, Rimvydas, Žygintą. 

Saulė teka 5:31, leidžiasi 6:18. 
ORAS 

Daugiausia saulėta, 
apie 60 laipsniu, 

šiltoka, 



-
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KELIAS J SVEIKATĄ 
NESIRGTI K SVEIKTI PAJĖGOM UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS I SVEIKATA, 1901 We»t GarfkM Blvd., Chicago, IL. 60636 

Telefonas FR 6-6439 

GAIRES Į LAIMINGĄ GYVENIMĄ 
Neužtenka turėti gaires į tas — tikras lepšis. Stenkimės už-

keliaujant, reikia išmoktij laikyti savo asmenybę tokią, ko-
žygiuoti, užuot vietoje sė-1 kią Tvėrėjas mums suteikė. Net 
dėjus. 

Gyvenimiška tiesa 

Jau esame susipažinę su pen
kiolika iš dvidešimt dviejų gai
rių į pensininko laimingesnį gy
venimą. Dabar susipažinsime su 
likusiomis. 

Sužinojome, kad norint laimin
gai per gyvenimą žygiuoti, reikia j dedamosios dalys, 
pajėgti laikytis sekančių kelio ro
dyklių — gairių. Mes turime 
linksmai nusiteikę žiūrėti į gyve
nimą. Reikia puoselėti šalia sa-

aštuoniasdešimtmetė moteriškė 
gali būti žavėtina, puiki ir aiš
kiai moteriška. Taip pat ir aš-

| tuoniasdešimtmetis vyras gali bū-
I ti nuostabiai vyriškas. Tokie žmo-
; gaus būdingumai turėtų būti 
' puoselėjami, o ne slopinami, nes 
vyro vyriškumas, o moters mo-

j teriškumas yra svarbiausios — pa
grindinės žmogaus asmenybės su-

17. Kasdien padėk kitiems 

Xors už centą talkink kitam 
kiekvienu momentu, bet nė už 

savu įnašu ką nors gero dirbant 
kitiems, jausti, kad kiti didžiuo
jasi — džiaugiasi tavimi — kiek
vienam yra labai vertinga ir nau
dinga. Už tai, kad būtum pa
trauklus abiejų lyčių jaunųjų 
tarpe, turi rėdytis, kalbėti, veikti | 
aktyviai ir gyvybiškai. Baisu žiū
rėti į pajuokos vertus apsileidė
lius, kurie — kitas pinigais apsi
krovęs —turtuose paskendęs — 
vaikšto nesiskutęs, apdribusiomis 
kelnėmis, nevalytais batais, ir 
nuolat čiaupsi tabaką bei gumą. 
o atvėręs burną lieja niekus. To
kius jaunuoliai lenkia H> tolo, 
ypač, kada tokie apsileidėliai tin
giniauja, svaiginas -ir niekus kal
ba bei neestetiškai elgiasi. Visi 
turi vengti lytiško nešvarumo 
liek kalboje, tiek elgsenoje. Tai 
žmogų gyvulinantis nusiteiki
mas yra tas jo netvarkingas \y-, 
tiškumas. Suaugęs turi būti net 
smulkmenose tvarkingas ir draus
mingas pats su savimi, jei iis nori 
daryti teigiamos įtakos abiejų ly-
č;ų januoliams. Čia pataikavi
mas jaunuolio nuosmukiui, deja 
dažnai dabar praktikuojamas, 
vra ne žmoniška veikla, bet dar 

Jonė Bružienė gieda adventinio su
sikaupimo metu Lietuvio sodyboje 

Nuotr. M. Nagio 

vęs užsiėmimą, o ne vien tik apie p u s c c e n t o stenkis niekam nepa- žmogumi sava asmenybe netapu 
save triustis. Kas dieną turime 
parašyti šį tą, kad ir laišką. Tu
rime įprasti vien tik' geras kny
gas skaityti. Pratinkimės daugiau 
kreipti dėmesio į tvarkingą apsi
vilkimą. Nepamirština kūno 

kenkti. Žmogaus didelė brange 
nybė yra jausmas, kad kam nors 
padedi, kam nors gero padarai. 
Naudingu visuomenei būti yra 
kiekvieno brangus ir esminis nu
siteikimas. Kiekvieną dieną pa-

mankšta. Reikia reguliuoti savo į g a l b a k i t a m v r a įrodymas. kad 
garbėtroškos polėkius. Kiekvieną | m e s e s a m p a j ė g ū s k i t a m t a l k i n 

ti. Padėk kitam — šis auksinis 
patarimas yra taikomas kiekvie
no amžiaus žmogui. 

Nelaikykime nesiorientuojan-
eio žmogaus išnaudojimą pagal
ba jam.Dabar sveikatos srityje 
daug kur pakenkiama artimui, 
užuot padėjus. Visoki išnaudoto
jai skelbiasi plaukus atauginą, 
skrandžio žaizdas pagydą, vyriš-

sio niekdarbis, nors jis būtų ir 
aukštus mokslus baigęs. Nieko 
netalkina žmogui nei turtai, nei 
mokslas, jei jis sava asmenybe 
netampa kaip reikiant žmogumi. 
Lietuviai tokius skiria ir nuo jų 
lenkiasi — šalin traukiasi. 

dieną dirbkime kokį nors rankų 
darbą. Sekime politinį gyvenimą. 
Nusiteikime religiškam gyveni
mui, nė vieno neužgaudami nei 
mintimi, nei žodžiu, nei veiks
mu. Blogis yra gėrio stokos ap
raiška. Savyje ir artime gėrio sto
kos (blogio) slopinimas ir žmo
niškumo (gėrio) ugdymas yra 
kiekvieno ir tamstos svarbiaus 
biausias užsiėmimas, mums čia 
gyvenant. Tai pagrindinė gairė į 
laimingą gyvenimą kiekvienam 
žemės gyventojui. Vaikščiokime 
žvaliai ir sėdėkime tiesiai. Pokai
tyje tuojau eikime prie reikalo ir 
nesikartokime. Kitus sudominki
me įdomiu ir skatinančiu pokal
biu; užmirškime praeitus nema
lonumus, susikaupkime dabarties 
ir ateities darbams. Tai 14 jau 
mums žinomų gairių. Dabar su
sipažinsime su kitomis. 

15. Giedresnė veido išraiška 

Žmogaus veidas yra jo sielos 
veidrodis. Jame atsispindi visi 
žmogaus nusiteikimai, pergyve-
nunai. Leiskime asmenybės gied
rumui pasireikšti .išorėje.. Žino
ma,, visų pirma turtine patysbū-ioiicagoje pažmonyje 
ti gied/io^.rrootaikos-rT-.tik. tada| .. . . . . . . . . 
mes pajėgsime tai savo veide pa- kurną sustipriną — kai tikrumo-
rodyti. Čia prisiminkime mūsų je jie žiauriausiai išnaudoja len-
lietuvės motinėlės raukšlėto vei- gvatikius. Panašiai žmones skriau-
do grožį: jis toks mielas, už viską i džia ir tūli "pamokslininkai", kai 

kiaušinėlius paliko. 
Keletą kartų dienoje išpila pra

kaitas, po to galva palieka Šalta, 
kaip ledas ir dažnai ją skauda. 
Nesenai buvau nuvažiavusi pas 
moterų daktarę. Ji mane ap
žiūrėjusi pasakė, kad šiaip viskas' P° 

kymo. Palieku dėkinga. 
Atsakymas. Eikit pas nosies gerk

lės ligų gydytoją, nuo jo pradė
kite tvarkyti savo negalę. Blogai 
miegi — tas nurodo į galimą gal
vos skausmą sukeltą jausminės 
įtampos. Su šita negerove pir
miausia turi susitvarkyti. Tada 
galvos skausmas pranyks be spe
cialaus gydymo. Kol blogai miego
si — tol galvos skausmų neatsi
kratysi. 

Klausyk, pildyk savo gydytojo 
patarimus. Kraujo spaudimas 110 
tamstos amžiuje yra normalus. 
Mėgsta kai kurie gydytojai visoms 
moteriškėms prirašyti gūžio liau
kos hormonų (Synthroid). Juos 
reikia vartoti tik tada, kai gūžio 
liaukos veikimas nustatytas. Jo
kiu būdu ne kitaip. Kad vitami
nų prirašė, gal blogai maitinie
si. Neparašei, kokios dietos pri
silaikai dėl "skilvio mažo trūkio". 
Jokios specialios dietos nereikia 
dėl tokios negerovės. Tik mažiau 
ant sykio valgyti, nesuvaržyti vi
durių, nesilankstyti, sunkiai ne
kelti ir pusiau sėdom miegoti bei 

penkių valandų po pietų 
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vaisiu — daržovių ir 

Buvusio šio krašto prezidento 
Fordo pavyzdžiu, eikime kūrybiš
kai užimti jaunuolius savoje ap
linkoje. Tada tik mes galėsime 
džiaugtis mažėjimu kriminaK-
nių nusikaltimų jaunuolių tar
pe. Metę rūkę — girtavę, visi v y - ; s 
vesnieji, be žodžių pajėgsime nu- E 
teikti jaunuolius daugiau domė- | j 
tis kūrybiška veikla. Tik iš savęs ~ 
reikalaudami žmoniškos elgsenos, 
mes pajėgsime nuteikti jauną 
lietuvi eiti kūrybišku keliu. 

tvarkoje Tik kraujo spaudimas j skysčiu nevartoti. Tai ir viskas. 
labai žemas,—110. Ji man prira- Vartok mišrų maistą su gausa į 
šė vaistų Synthroid, 0,1 po vieną 
tabletę iš ryto. Be to vitaminų 
didėles raudonas tabletes—Para-
mettes — irgi vieną dienoje, ir 
tablečių (žalių) taip pat vieną 
per dieną. Pildau jos nurodymus, 
bet galvą skauda beveik kasdien. 
Labai blogai miegu. 

Brangus daktare 
patarti, kaip galėčiau elgtis, kad 
galvos neskaudėtų. Lauksiu atsa-

DR. K. 6 . BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. PabsU Bd. (Cr»wford 
BtedkaJ BoUding) TeL LC 5-6446 

baltymų. I * • Beatsiliepia skambint 374-8004 
Imki moteriškus hormonus, kaip 
daktarė patarė. Apie įtampos su
keltą galvos skausmą (tension 
headaehes) pasisakys šis skyrius 
kita proga. 

— Kiekvienas, atsisveikinęs 
malonėkite' su šiuo pasauliu, esti magnetas, 

kuris mus traukia į kitą pasatui 
Jean P. Richter 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiUiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiu: 

Ciceriškė mokytoja Sofija Palio
nienė dainuoja lietuvio sodybos 

D R A U G O • 

pasaulyje malonesnis. Mat, mū
sų motinėlių dvasios kilnumas, 
jų asmenybių žmoniškumas lie
te lieja*" jų veiduose. Daug kraš-
tij apkeliavome, bet niekur ne
radome tokio grožio, neužtikome 
tokio dvasinio turto, kokį turi sa
vyje lietuvė,motina ir kaip ji gra
žiai tą savo dvasinj turtą — tą 
tauriausią asmenybę rodė savo 
vaikams, ragindama vertinti tik 
dvasinį gėri- Daug kur sutinkami 
dažyti ir perdažyti — pakasyno
mis atsiduodamieji veidai dar 
aukščiau iškelia mūsų motinė
lių neįkainuojamą dvasinį turtą, 
taip ryškiai atsispindintį jų vei
duose. Žinoma, ir kitų tautų as
menybėmis turtingos motinos bei 
kiti asmenys lygiai gražiai savo 
veiduose parodo savos asmenybės 
žmoniškumą. Tad ir mes visi 
stenkimės kaupti savyje asmeny
bės gėrį ir jį rodykime savo vei
duose kaip kuris galėdami ir kur 
tik pajėgdami. 

16. Būk vyrišku ar moterišku 

Žygiuodami į pensininko die
nas, kiekvienas prisimename to
kius asmenis, kurie savomis asme
nybėmis buvo vištgaidžiai — nei 
vyrai, nei moterys — neutralūs 
savo asmenybėmis. Citokio neu
tralumo, neduok Dieve, r.e vie-
r.i^a — mūsų susilaukt:. Merki
n e :l galvos mitą, buk kapet me-

jie per radiją varo propagandą 
apie maldas, kad įsigvtum turtą, 
kad susirastum mylimąjį, kad 
mokslas be mokymosi sektųsi. 
Taip ir dar keliolika kartų šitaip 
nesiorientuojantieji gyvenime 
žmonės esti išnaudojami neva 
pagalbą teikti pasiryžusiųjų. De
ja, ir mūsuose netrūksta panašių 
išnaudotojų, kai jie visas žmo
gaus sukeltas blogybes suverčia 
velniui, o darbštumu atsiektą gė
rį priskiria angelai. Tik nereligiš
ki religininkai taip elgiasi ir skun
džiasi, kai ių niekšybė iškeliama 
viešumon. Jiems turi būti užkirs
tas kelias toliau žmonėms kenk
ti. Tikras dievobaimingumas yra 
ėjimas kitam gera daryti per as
menybės sužmoginimą. Todėl 
mes užlaikykime savo lietuvišką 
charakterį: jis skiria pelus nuo 
grūdų ir eina Tvėrėjui tarnau
ti ne liežuviu, bet visu savimi. 
Šitokio lietuviško nusiteikimo dė
ka mūsuose, palygint? su kitais, 
daug mažiau tarpsta visoki nau
jų religijų skleidėjai, naujų "gy
dymo" būdu pranokėjai. Neme
luotai lietuvis pirma apsvarsto 
reikalą, tik tada iis jį atmeta ar 
priima. 

18 Būk patrauklus ab'eiu 
tytht faunuoUams 

Laba: svarbu kičkviecam bū
ti kitiem naudingu. Jaucti, kad 

Išvada. Nelaikykime savęs pa
vyzdingu tol, kol mes nepajė
giam tvarkingai gyventi, nusi
teikti ir gyvenime vien kūrybiš
kai kitiems rodytis. Už tai kiek
vienas nuo dabar imkime steng
tis savo asmenybe, savais nusi
teikimais vien gėrį sau ir kitiems 
teikti. Tik tokiais ims sekti mūsų 
jaunimas. Tada ir mūsų aplin
kos gerėjimas bus įmanomas. Pa
kartotinai viešai čia prašome vi
sų jėgos turinčiųjų nepiktinti J S 
mažutėlių — gyventi pagal Evan- j | 
geliją: savo įtakos ribose nustoki
me toliau besisvaiginę ir rūkę bei 
kįtus visais galimais būdais nieki
nę. Stokime visų smarkumu prieš 
praktikuojamas Jjlogybes -ne tik į S 
savyie bet ir kiekviena- Yį-
me kitame. Blogybių nutylėji-Įį 
mas yra lygus blogybių darymui. Į 5 
Iš kitos pusės, nė vienas neužsi-JH 
gaukime, kai kas užlipa ant mūsų 5 
nesu varstytų batų šniūrelio: su- " 
stvarstykime kiekvienas savus ba
tus — tada niekas ant jų nemin
džios, išskyrus pakvaišėlius. To- S 
kie. kol susitvarkys, visada triukš- g 
mą kels kitų tarpe, nes jie patys S 
neturi tvarkos savyje, savoje as
menybėje. 

Pasiskaityti. Geriatries, Janu-
ary 1964. 

Dailiojo Žodžio 
= 

| K O N C E R T A S j 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

E VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuett* Mtodtaat Oenter 
6132 So. Redzie Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad 
8 iki 7:30 vai. vakaro. 
Sefttad. nuo 1 Iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. \VA 5-2070. 

Rezld. tol. WAlbroofc 6-3048. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VaL: pirm., antr., ketv. ir penki 
1:00 - 5:00 vai popiet, treč. ir aest 

tik SDsttarna, 

Romano Premijos 
Įteikimas 

Laureatas ANATOLIJUS KAIRYS 

I 

ūf. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IK STUBURO LIGOS 

2858 West <Srd Street 
CMoago, nttnots 69f29 

M . — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Or. Ant. Rudoko kabinetą perem* 

OR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tat — GB 6-2400 

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

TeL ofiso Ir bato: OLymplc 3-415? 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve., Orero 
Kasdien 1-3 vai. ir S-s vai. vak. 

išskyrus tieCiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL REHance 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

3925 West 5&th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Trec. ir ieatad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
KCDIKJŲ CR VAIKŲ LIOOS 

SPFCIAUSTB 
MEDICAL BUTLDIXG 

7156 South Westeni Avetme. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto 

iki 1 vai. popiet 
Ofs. teL RE 7.1188, 
Ofa, HE 4-1818; ras. PR 94991 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik saMtanat 

t , jil«uifti tuui bfiU aci iis, aei m ptęadnįįmmt kad pri^dedi 

NAUDINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI 

' • 

KAS DARYTI, KAD 
GALVOS NESKAUDĖTŲ 

Klausimas. Mielas daktare 
Adomavičiau, "Draugą" skaitau 
jau daug metų, taip pat ir Jūsų 
naudingus patarimus, kuriuos vis 
išsikerpu. Daugeliui žmonių esa
te padėję, norėčiau ir aš pra
šyti Jūsų patarimo, už ką iš anks
to dėkoju. 

Esu 65 metų moteris, negeriu, 
nerūkau, prisižiūriu sveikatą, 
kiek sugebu. Turiu skilvyje mažą 
trūkį, pildau daktaro įsakytą 
dietą, ta: su skilvh: neturiu daug 
vargo. Pfie? 6 rsetu; turėjau gim
dos operaciją — ją išėzaė, bet 
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DR. J . ' SIMONAITIS 
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DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
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TeL ofiso PB 04440 
F. C. WINSKUNAS 
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Perskaitę "Drauge", (bokite £ kitiems. 
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ATSUVM1S I fltOVOUCUiS 
SOVIETINE TEISE UETUVOJE 

koje mato tik išorę, o tų pačių 
sentimentų giminėms skatinami, 
negali matyti vidaus, okupacijos 
fakto, nelaisvės sukurtos baimės 
ir jų savisaugos pojūčio. Šie grį
žę tegali tik tylėti, kaip ir jų pa-

Surizgusiame pasaulyje sunku ba sudaromos kliūtys grįžus pa-
greitai ir teisingai suvokti, kur rodyti savo patirtį. Svarbiausia, 
yra tikri įvykiai ir kur tik provo- kad turistai ir turizmą skatinan-
kacijos sensacijoms kelti. Tuo už- tieji nenori vieni apie kitus gir-
siima ne tik komunistinis pogrin- dėti neigiamybių, nes jie siunčia-
dis, bet net ir laisvoji spauda ir mi tik detentei palaikyti, domė-
kiti komunikacijos kanalai, no- tis svetimais kraštais ir pažinti 
rėdami atkreipti viešumos dėmesį skirtingos politinės sistemos val-
į tokius įvykius, kurie iš tikrųjų dymo "laimėjimus", 
neturi didesnės reikšmės nei po- Dar labiau prižiūrimi ir dar 
Iitikai, nei visuomeniniam gyve- daugiau provokuojami tie, kurie 
nimui, nei žmonių susižinojimui, vyksta iš paliktos tėviškės senti-
Jų tikslas —maitinti bent dalį mentų skatinami ar giminių lan-
žmonių sensacijomis, kad tikros kyti ar su jais bent susipažinti, 
reikšmės įvykiai jų visai nejau- Tai vis lyg ieškoma savo "šaknų" 
dintų. svetimame krašte geriau prigyti. 

Terorizmas yra tapęs priemo- Ši turistų rūšis, nepaisant, ar tai 
ne, naudojama įvairių gru- būtų lietuviai, lenkai, vengrai ar 
pių valstybės piliečiams ar paski- kiti, visiškai netinka objektyviems 
rų tautų nariams įbauginti. Tero- sprendimams. Jie sentimentų įta-
ristų siekimai nėra aiškūs, jų 
programa dar neaiškesnė arba jos 
visai nėra. Jie net nesiekia val
džios, o tik stengiasi sukelti bai
mę valdžią turinčioje partijoje, 
valstybės aparate dirbančiuose, 
kurie žmonėms suteikia perdaug sttikę ten pavergtieji broliai 
ramybės ir užtikrinto gyvenimo 
garantijų. Kai prie to dar prisi
deda komunikacijos priemonės, 
labiau išgarsindamos teroris
tus negu prieš terorizmą kovojan
čius, tai ir sukelia nerimą, baimę, 
nepasitikėjimą, rinkimų pralai
mėjimą ir savo vykdomos prog
ramos stabdymą. Taip yra jau ne 
tik Italijoje, kurioje teroristinis 
pogrindis pasiekė nežmoniško 
žiaurumo ribas, bet net draus
mingoje ir ekonomiškai susitvar
kiusioje Vakarų Vokietijoje. 

Kas provokuoja teroristinius 
veiksmus, nelengva atsakyti. Ži
noma tiktai, kad teroristai mo
kosi vieni iš kitų, o daugiausia iš 

• ̂ "•''komunistinių organizacijų, skirtų 
svetur kelti nerimą ir bauginti 
žmones. Tai liečia laisvuosius 

' kraštus, turinčius ekonominę ge
rovę, bet ypač kraštus, kuriuose 
tos gerovės stokojama. Tai liečia 
net tuos kraštus, kuriuose yra di
desni skaičiai komunizmo pa-

' ' vergtų kraštų atstovų, sugebančių 
konkrečiai rodyti komunizmo 

;•-: kėslus ir kovoti prieš komunistų 
siekimus. Cia metodai skirtingi, 
bet tikslai tie patys — išsklaidyti 
antikomunistus. 

Komunistams provokacijos rei
kalingos sudrausminti vietoje 
partijai neklusnius, jos reikalin
gos išsklaidyti svetimuose kraš
tuose kovojančius prieš supuvu
sią komunistinę santvarką, prieš 
darbininkų išnaudojimą ir prieš 
persekiojimus. Tai jie žino, kad 
yra bloga, bet nuolatiniu to pa
ties kalimu jie mėgina nutildyti 
nepatenkintus. Svetimuose kraš
tuose mėgina sukurstyti tuos, ku
rie kovoja už savo gerovę, bet at
viromis akimis mato ir komuniz
mo pavojus. 

Ypač tai taiko pavergtų tautų 
atstovams, išeivijos lietuviams, 
kuriuos provokuoja sentimentais 
lankytis, sentimentais rašyti kai 
ką iš paviršiaus ir sentimentais 
pagelbėti giminėms, likusiems 
vergijoje. Tomis provokacijomis 
naudojasi komunizmo agentai 
svetimuose kraštuose, kurstydami 
veikėjus prieš veikėjus, politikus 
prieš politikus, juoba išeivius 
prieš išeivius, ypač išeivius iš ko
munistų pavergtų kraštų, nes jie 
yra akivaizdūs komunizmo dar
bų liudininkai. 

Žinoma, išeivija ir komunika
cijos atstovai, juo labiau provoka
cijoms pasinaudojantieji yra kal
ti, kai jie komunistinį melą pri
ima bent daline tiesa ir specia
liai kokio nors "Gimtojo krašto" 
propagandą perteikia neva rašy
dami prieš okupantą, o iš tikrųjų 
tą propagandą skleidžia užsienio 
spaudoje. 

Pažinti komunizmo veiklą, ži-

Provokacijos yra vienas stip
riausių būdų palenkti laisvuosius 
žurnalistus, mėginančius infor
muoti laisvąjį pasaulį apie gyve
nimą komunistų valdomuose 
-kraštuose. Vienus įtraukia į tokias 

j painiavas, kad jie tegali praneši-
' nėti tik tai, kas oficialiai patei

kiama. Kitus, kurie tokioms pro
vokacijoms nepasiduoda ir nori 
turėti laisvę savo pareigai atlik- noti apie jo veiklos būdus ir kės-

- -ti, priverčia atsisakyti turimo pos- lus, informuotis ir informuoti 
to arba apleisti kraštą. Kitaip ta- apie tikrąją pavergtųjų būklę yra 

« riant, juos sukompromituoja ir būtina, norint prieš komunizmą 
pažemina, kaip nesugebančius statyti tvirtoves, kurių nesugriau-

. savo pareigų atlikti, prieš jų vy- tų nei komunizmas tiesiog, nei 
resnybes. Vienam antram pa- komunizmo tarnai netiesiogiai. 
vyksta to išvengti, bet tai reikia Kitaip išeivija ir laisvųjų kraštų 
didelio įžvalgumo ir didelių suge- komunikacijos priemonės liktų 
bėjimų praeiti pro komunistines toli nuo tikrovės. Jos matytų pra-
cenzūras, kad jos nebepasiektų. moninę pažangą, kurios pasiekia-

Turizmas į anapus geležinės ma vergų darbu, bet nematytų 
uždangbs kraštus ne tik pataria- dvasinės priespaudos, kurią rei-
mas, bet net skatinamas. Veža- kia akylai įsižiūrėti ir iš jų elgesio 
mi studentai, profesoriai, specia- suprasti. Tačiau žinoti, kad pro-
listai pamatyti skirtumų ir pana- vokacijos tarnauja tik komuniz-
šumų, kad tuo lyg sudarytų bend- mui, yra būtina, nes nėra kito 
radarbiavimo su skirtinga politi- būdo šiuo detentės metu kovoti 

1 ne ir pasaulėžiūrine sistema at- už pavergtų tautų laisvę. Išeivijos 
mosferą, palaikytų detentės dva- provokatorius reikia pažinti iš jų 
sią. Ir turistams rodoma tik tai, darbų. To nematančius ir proto 
ką oficialiai nori parodyti "Po- senilumą kenčiančius reikia pa-
tiomkino" kaimų kūrėjai — ko- likti nuošalyje. Bet visiems reikia 
munistų propagandininkai. Kas dirbti tik kultūrinį, religinį, tau-
stengiasi pamatyti ir tai, kas yra tirų* ir visuomeninį darbą tautai 
už matomumo ribos, tas varomas ir saviesiems pagelbėti, kad jie 

į lauk, baudžiamas, neduodant tei- priespaudoje pajėgtų ištvertu 
sės pasilikti nustatytą kiką, ar- P. S. 

Sovietų Sąjungoje jau įvestai 
trečioji ar ketvirtoji konstitucija. J 
Paskutinioji yra Brežnevo konsti
tucija. Ji mažai skiriasi nuo Sta
lino konstitucijos. Svarbiausia, 
kad ta konstitucija beveik niekas 
nesinaudoja, nes yra išleista ke
lios dešimtys tūkstančių įvairių 
įsakų, aktų, nuostatų, norma
tyvų, reikalavimų ir kitokių tei
sinių ir neteisinių formalumų, 
kad juose nebesusigaudo nei tei
sininkai, nei krašto gyventojai. 

Žurnalistas Aron Garon net 
kreipėsi į pavergtos Lietuvos tei
singumo ministerį A. Randakevi
čių su klausimais, kodėl dabar 
Lietuvoje veikia keliasdešimt 
tūkstančių įstatymų. Randake-
črus to nepaneigė, bet pasakė, 
kad tie įstatymai bus peržiūrėti, 
atrinkti ir tinkami įstatymai bus 
išleisti 15-kos tomų leidinyje. 
Tas rodo, kad ir atrinktų įstaty
mų dar bus keliolika tūkstančių. 
Pvz. tik antrame įstatymų tome 
"Bendrųjų liaudies ūkio klausi
mų įstatymai", yra daugiau kaip 
300 aktų, reguliuojančių valsty
binio planavimo materialinio bei 
techninio aprūpinimo apyskaitas 
ir atskaitomybes. Kapitalinės sta
tybos įstatymų tome randama 
daugiau kaip 440 normatyvių 
aktų. Dėl tokio skaičiaus įstaty
mų, juose nebesusigaudo net 
aukšto rango komunistų parei
gūnai. Pvz. pavergtos Lietuvos 
švietimo ministeris A. Rimkus 
nežino, kad sovietinė konstituci
ja žmonėms garantuoja religijos 
laisvę. Jis baudžia mokytojus, kad 
jie dalyvavo vieno mokinio laido
tuvėse, kuriose kunigas atliko re
ligines apeigas. (Drg. 1978. HL 7., 
Nr. 55, I p ) . Matyt, švietimo mi
nisteris yra taip žemo išsilavini
mo, kad nežino krašto konstitu
cijos pagrindinių nuostatų. Jei 
žmogus turi teisę eiti į bažny
čią, tai juo labiau jis turi teisę ir 
per laidotuves nueiti į kapines. 

Besiremdamos galiojančiais 
įstatymais, įsakais ir nutarimais, 
ministerijos ir žinybos leidžia at
skirų šakų ūkinę veiklą regu
liuojančias instrukcijas, nutari
mus, įsakymus, kurie kartais dub" 
liuoja jau anksčiau išleistus, bet 
užmirštus, o pasitaiko, kad net 
prieštaraujančius galiojantiems. 
Esą, tie nenormalumai bus per
žiūrėti ir sutvarkyti. Kokia nau
da iš tų nuostatų sutvarkymo, 
įei gyventojus ir toliau terorizuos 
komunistų, KGB ir kitokių liau
dies priešu nuostatai ir jų bar
bariška veikla, kuri nieko bendro 
neturi su krašto konstitucija ir 
įstatymais. 

Teisingumo ministerija išaiški
no, kad 1941 — 52 m. didžiau-

J. VAK-FLIONAS 

šios lietuvių čeportacijos į Sibi
rą buvo neteisios: buvo depor
tuojami niekuo kalti žmo
nės ir be teismo sprendimo. Tas 
tik rodo, kad pavergtos Lietuvos 
teisingumo ministerija į teisin
gumo nuostatu vykdymą neturi 

tybinio arbitražo sprendimais iš 
respublikos įmonių ir organizaci
jų kasmet išieškoma beveik 3 
mil. rublių baudinių sankcijų 
už sutartinių įsipareigojimų pa
žeidimus, o kiek baudų sumokė
ta įmonėms susitarus be arbitra
žo. 1975 m. respublikos liaudies 

i įmonėse užfiksuota beveik 52,00C 
jokios galios. Tiesa, pats "ministe- j darbo drausmės pažeidimų, dau-
ris" aiškina, kad bus sukurtas 
TSRS teisminės informacijos cent
ras, kurio filiale bus ir Lietuvoje. 
Išeina, kad per 60 metų Sovie
tai teisminio centro neturėjo ir 
viskas buvo vykdoma be teismi
nių nuostatų, 

Sovietų ir pavergtos Lietuvos 

giau kaip 110,000 ••pravai:<štų. 
500 smulkaus socialinio turto gro
bimo faktų, 19,000 viešorios tvar
kos pažeidimų atvejų. Nesijautė 
teigiamų poslinkių ir 1976 m." 
(S. 1977. Nr. 3, 6 p.). 

Beveik pusę visų respublikoje 
įvykdomų nusikaitimų sudaro 

KAKADUS LIETUVIU DIENU G U M A 
PBANYS ALŠ&NA8 

Už trijų mėnesių Kanadoje, i Canada M6H 2W3, TeL 1416 — 
Toronte, įvyksta didžiulis įvy- j 535-9755. Sportininkams yra 
kis — Pasaulio Lietimų die- • gautas Toronto universiteto ben 
nos. Tiksliai — tai bus 1978 m. j drabutis papigintomis kainomis. 

Prašoma iš anksto rezervuoti, 
nes ribotas vietų skaičius. 

įmonėse veikia juridinės tarny- socialistinės nuosavybės grobsty 
bos, bet ir jos, anot ministerio, 
dažniausia padeda įmonių vado
vams sauvaliauti: nekovoja už 
produkcijos gerinimą, ekonomijos 
režimą, neužkerta kelio valstybės 
apgaudinėjimu:, prirašinėjimams, 
nekovoja su socialistinės nuosa
vybės grobstymu. Tik komunis
tiniai įstatymai nepaaiškina, kad 
socialistinė nuosavybė yra ta nuo
savybė, kurią komunistai išplėšė 
iš gyventojų. Kiti tiesiog sako, 
kad socialistinė nuosavybė yra 
komunistų nuosavybė, nes tos 
nuosavybės vyriausias vadovas 
partijos sekretorius 

Lietuvoje padidėjo juriskonsul
tų skaičius nuo 520 iki 730 ir dar 
jų skaičius didės. Betgi pasitaiko 
daug blogų juriskonsultų: kai ku
riems jų trūksta principingumo, 
drąsos pasinaudoti įstatymo jiems 
suteikta teise. Neretai juriskonsul
tai vizuoja įsakymus ar potvar-
ius, prieštaraujančius įstatymams, 
pritaria neteisėtiems administra
cijos veiksmams-Ministeris sako, 
"kad juridinės tarnybos vaidina 
per mažą vaidmenį, kovojant už 
gamybos efek*yvumą ar darbo 
okybę, už valstybinę, ūkinę ir dar
bo drausmę. O drausmė daug kur 
smarkiai šlubuoja: vien tik vais

iai, piliečių asmeninio turto vagys 
tės ir chuliganizmas. Sovietuose 
ir pavergtoje Lietuvoje išbadėję ir 
nuskurę žmonės vagia viską, kas; 
tik papuola po ranka. Tai komu
nistinės santvarkos išdava. Vie-; 
nas Sovietų pulkininkas pasako-! 
jo, kad Maskvoje, jam tik paėmus j šakų vadovai 

birželio 28 — liepos 3 dienomis. 

Nakvynė 
Primintina, jog torontiečiams 

lietuviams labai svarbus svečių 
nakvynių klausimas. Rengėjai 
apeliuoja į lietuvišką svetingą 
savo tautiečių talką. Dalis sve
čių apsistos pas gimines, pa
žįstamus, draugus, kitiems — 
bus patogiau viešbučiuose ar 
studentų bendrabučiuose. Ta
čiau daugeliui svečių reikės pa
rūpinti nakvynes. Todėl šių iš
kilmių rengėjai ir kreipiasi bei 
prašo, kurie gali, savo namuose 
priimti lietuvius, atvykusius iš 
Australijos, Europos, P. Ameri-

Visi chorų vadovai ar pirmi
ninkai choristų nakvynių reika
lais kreipiasi: Mr. VL Dauginis, 
1613 Bloor S t W., Toronto, 
Ont., Canada M6P 1A6. Telefo
nas: 1 — 416 — 533-1121. Taip 
pat prašoma nedelsti dėl rezer
vacijų. 

Pasaulio Lietuvių dienų ren
gėjai nori Toronto lietuviams 
priminti, kad svečių priėmimas 
nekelia jokių didelių įsipareigo
jimų bei reikalavimų. Svarbu 
svečius priimti nuoširdžiai, pa
prastai ir duoti jiems progą pa
ilsėti. Suprantama, atvykstan-

kos ir kitų tolimų kraštų, pra- į tiems iš kitų kraštų pareikalaus 
nešant: Mrs. J. Vingelienė, TeL į nemaža išlaidų, todėl kiekviena 
536-1785. į proga sutaupyti išlaidas — bū-

Pavieniai sportininkai, sporto į ** v ^ d i d e l i s laimėjimas. Ta 
savo komandos, P*&* V^S* $e Pamena hetu-

mėnesinę algą, visi jo pinigai bu- I nakvynių reikalu tesikreipia: 
vo pavogti kartu su pinigine, ją iš- i Mr. Kęstutis Budrevičius, 519 
piaunant su visa kelnių kišene. 
Vagystėmis komunistiniai kraš-
ai užima pirmą vietą pasaulyje. 
Ar Sovietų S-goje yra eilinių va
gių mokyklų — nežinia. Aukš
tosios valstybinės vagių mokyk
los, kuriose išauklėjami šnipai 
—vagys, kurie išvagia valstybi

nes paslaptis, yra kelios. 

Patys komunistai pripažįsta, 
kad Sovietuose vyksta vagystės 
dėl didelio žmonių skurdo. Reikė
tų dirbantiesiems ir pensininkams 
pakelti atlyginimą 4 — 5 kartus, 
nekeliant prekių kainų. Bet So
vietai to niekada nepadarys, nes 
jų tkslas išnaudoti darbininkus, 
o iš susidariusių resursų kelti re
voliucijas, remti revoliucinius ka
rus. Ir jie taip daro labai rafinuo
tai: vakariečiams į akis pučia 
miglas, o patys vykdo pasaulinę 
revoliuciją. 

Dovercourt Rd., Toronto, Ont., 

Kad būtų geriau prižiūrimas 
įstatymų vykdymas, pavergtoje 
Lietuvoje be milicijos ir saugumo 
pareigūnų dar laikoma antra tiek 
—100,000 milicijos pagelbinin-

kų, kurie vadinami draugovinin-

višką posaki: '*Svečias į namus 
— Dievas j namus". 

Kadangi Pasaulio Lietuvių 
dienų surengimas krinta ant 
Toronto, Hamiltono, Oakville, 
Mississaugos ir kitų gretimų 
apylinkių lietuvių, todėl visi 
kviečiami būti PLD rengėjais, 
kas sumanymu, pasiūlymu ar ge 
ru patarimu. 

Visais reikalais rašyti a r kais. Greičiausia, kad tie draugo- . . . . . w r > /v—««•«-{««« . . . . , ° skambinti: PLD Organizacinio vminkai yra neapmokami — gar-: _, , _ _, _. ° . . . _ , . , v • • < K-to pirm. J. R. Simanavičius, bes tarnyba. Kartą draugovinm- „_„.. i, ,, «* m *~ rw* , . • i i i_ L i • i i 1011 College S t , Toronto, Ont., kai saugojo kolchozo bumų lau- _ . „ „ - . « m i KO«* ivj<n , j , i . • • i . ! Canada M6H1A8, Tel. 533-062L ką kad kolchozminkai nevogtų 
bulvių. Pavakarėje ir jie pasika
sė kolchozo bulvių, pamiškėje su
sikūrė ugnį, tas bulves išsikepė ir 
suvalgė. Apgailestavo, kad netu
rėjo drurkos. 

Sovietiniai komunistai niekada 
neišlips iš- savo santvarkos pur
vyno, nes jie paneigė Dievą, nuo-

Už talką nuoširdus ačiū. 
Kiti reikalai 

— Toronto lietuviams gerai 

Dalis nepriklausomybės šventės minėjimo dalyvių ir kalbėtojas inž. Modestas Jakaitis, JAV LB vid. vals
tybių vicepirmininkas, Denver, Colorado Nuotr. Sauliaus Pliuškonio 

žinomas verslininkas — staty
bininkas, kelių rangovas ir To
ronto Lietuvių namų direktorių 
valdybos narys Stasys Kuzmas 
sutiko įeiti j PLD Finansų ko-

savybės teisę, elgetomis laiko dir- į misiją. Taip pat LN vienas stei 
bančiuosius. į gėjų ir kūrėjų, visuomenininkas 

Jonas Karpis pažadėjo savo tal
ką PLD spaudos informacijos 
komisijai. Gera rengėjų talka 
užtikrina Pasaulio Lietuvių die 
nų sėkmingumą. 

— ŠALFASS-gos klubai bei 
'vienetai intensyviai ruošiasi Pa 
šaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nėms. Balandžio mėn. įvyks Ry
tų, Vid. Vakarų ir Kanados apy 
gardų tinklinio ir krepšinio apy 
gardinęs varžybos New Yorke, 
Chicagoje ir Toronte. 

— Jau sėkmingai buvo su
ruoštos PLSŽ slidinėjimo var
žybos š. m. vasario 25-26 d. Me 
daliai laimėtojams bus {teikti 
PL2S metu Toronte. 

— Sporto žaidynių teisėjais 
(Nukelta j 5 psL). 

šių pankų stovi balti namai raudonais stogais tarp ros, Hermionai, Spetsai pasiekiami reguliariai. Eks-
aukštų medžių. Kalnai žaliais patalais užsikloję. Jū- presinis susisiekimas laivu su Agnia Marina ir Souva-
ros pakraštyje geltonas smėlis, kaip auksas žiba. '•• la. Egina turtingesnė už kitas salas. Joje geri ūkiai. 
Dangus šviesiai mėlynsF-, vanduo ryškus ir ramus. Sau-1 vyno gamyba, geriausi riešutai, figos, gėlių daržai. Na-
lutė žmonių veidus myluoja ir bučiuoja. Tik pabūk čia mai klasiško stiliaus. Graži katedra, bažnyšios, stab-
ir džiaukis. įmeldiška šventykla. 

Pasigėrėję ir pasidžiaugę prie jūros, gerai pasilsėję, Į Eginos kiti žymesni miesteliai: Ag. Marina, - žve-
sukome atgal į Volos. Makrinitsa — sustojome. Tai!jų ir vasarvietė. Joje pirmos klasės viešbučiai, kavi-
miestelis ant kalno. Namai labai seni ir nauji. Toje vi- i nės. Palaeochora nuo Eginos tik 15 min. autobusu, 
loję nemažai krautuvių ir daug turistų. Pasiekę Vo-i Seniau ji buvo salos sostinė. Joje nemažai bažnyčių, 
los miestą pavalgėme pietus ir leidomės didžiuoju ke- Nepertoli Souvala. čia geras pasigydirnas nuo reuma-
liu pro miestus, miestelius, jūros pakrantes ir kalny- to ir egzemos. Puikūs viešbučiai ir vasarvietė. Daug 
nus atgal į Atėnus — Peanią, į savo namus. Grįžome pamačiusios, pavalgiusios graikų tradicinių valgių, nu-
naktį ačiū Dievui laimingai ėjom į prieplauką kurioje turistų pilna. Vieni išlipa. 

GRAŽIOJI GRAIKIJOS 
PANORAMA 

MARIJA PETRAUSKIENE 
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Išeinant iš šio vienuolyno turistus pasitiko ožkos. 
Jos kaip sportininkės nuo aukščiausio kalno lengvai 
nušoko ir nulipo. Žmonių čia lankosi labai daug, jos 
pripratusios, tik dairosi ir tuojau prieina prie visų. 
Viskas čia įdomu ir gražu. Ir žmogaus siela, kaip dru
gelis, skraido tarp dangaus ir kalnų. 

Pakelėje, prieš įvažiuojant į vienuolynus, netoli 
jų stovėjo baltas kryžius. Tai vienintelis, kurį mačiau. 
Visur tik koplytėlės puošia laukus.Išvykdami iš Mete-
oros pro kai kurias vietoves ir miestą Larissą. kalnais 

•m 

PAUKŠČIAI TAPO 
CHRONOMETRAIS 

Peru (Lotynų Amerikoje) Cu-
lukano miesto gyventojai savo 
laikrodžius buvo įpratę tikrinti 
pagal centrinėje aikštėje sto
vinčio bokšto laikrodžio dūžius. 
Daugelį dešimtmečių veikęs lai
krodžio mechanizmas staiga 
sustojo. Kol kas neatsirado 
meistro, kuris priverstų vėl pra
bilti nutilusius kurantus, skam-
bmdavusius tris kartas i parą: 

rytą, vidurdienį ir va ka re . . . 
čulikano gyventojai ir toliau 

tikrina savo laikrodžius pagal 
signalus, sklindančius iš centri
nės miesto aikštes. Tik nebe 
kurantų, o mažų paukštelių, 
Peru vadinamų čOadomis. Sie 
giesmininkai seniai apsigyveno 
miesto aikštėje augančių kara
liškųjų palmių viršūnėse ir iš
moko mėgdžioti kurantų melio-

J * 

ir pakalnėmis leidomės į Volos didelį miestą ir uosta. 
Jame nakvojome. Pasivažinėjom su senovišku vežiku 
ir miestą gerai apžiūrėjom. Krautuvės pilnos, žmonių 
būriai. Valgyklų daug, maistas geras. Namai dideli, 
viešbučiai moderniški — visur gražu. 

Kitos dienos rytą pro Ano Volos kalnynus kelia
vome į vasarvietę vėl kalnais ir žaliuojančiais miškais. 
Sustojome prie Tembi upės. Per ją nuo vieno aukšto 
kranto iki kito — ilgas tiltas. Aplinkui dangų tiekia 
kalnynai Apačioje upės pakrantėse aukšti medžiai. 
Ir čia gražu, tiesiog fantazija Klausi savęs ir kito, a r 
tas grožis realus? Taip, tai Dievo paruošta dovana 
žmonijai Tik dailininkas ir poetas galėtų savo jaus
mus čia tikrai išreikšti ir tą grožį dailiai nukopijuoti. 

Šioje gamtoje pailsėję, važiavome toliau prie jū
ros. I r tais keliais kalnynai. Ant jų namai, muziejai, 
miškai, obuolių sodai, alyvmedžiai. Žmonės išnaudoja 
žeme, kur tiktai gali. Jei mažai vietos, tai nors gėlės 
pasodintos. 

Mes jau pajūryje — Pelion vasarvietėje, Zagoroje. 
Cia Egejoe jūra. Jot įlankos ligiagajg išraižytos, Aat 

Aegina sala 
Lapkričio 8 ankstį rytą automobiliu, autobusu, 

vėliau traukiniu (su Praurime, dukraite Skaidra) nu-

kiti vyksta atgal. Mes su ekspreso laivu nuplaukėm į 
Pireefs uostą per 35 min., nuo jo su taksiu iki Ameri
kos ambasados ir toliau namo. 

Senovėje graikai statė šventyklas gražiausiose 
važiavome į Piraeus (Pireefs) uostą ir iš jo dideliu; vietose. Jie garbino dievus šventėmis, procesijomis, 
garlaiviu nuplaukėm į pirmą ir artimiausią salą —; giesmėmis, šokiais, gyvulių aukomis ir kitaip. Dabar 
Eginą, Oras buvo geras, saulė švietė, vandenynas ra-! visur apsčiai stovi bažnyčios, koplytėlės, vienuolynai, 
mus, tik laivas plaukdamas paskui save sukėlė ban- į Juose ir miestuose — turtingi muziejai, kurie byloja 
gas, kurios putodamos ir šniokšdamos sekė keleiviams! Graikijos istorinę praeitį su gražiomis legendomis, re-
Graikijos legendines pasakas. Sėdėjome ir vaikščiojo- j ligiją, meną, mokslą ir civilizacija
me ant denio, žiūrėjom kaip žuvėdros skraidė ir skai- Savo gerųjų vaikų didelių pastangų dėka per 6 sa-
čiavome, kiek mažų sąlyčių prabėgo pro akis. Po 1.5 į vaites pamačiau miestus, žmones, aukštąsias mokyk-
val. plaukimo išlipome į uostą Eginos saloj ir tuo pa-; las, muziejus. Susipažinau su jų gyvenimu, menu. 

kultūra ir sužinojau apie tautiškas tradicijas. 
Lapkričio 9 d. gražioji viešnagė jau pasibaigė. Ryte 

ambasadoje atsisveikinau su savo žento, Ameri
kos konsulo, tarnautojais, kurie man besilankant pa

čiu vardu mieste. Toje saloje yra ir daugiau miestelių, 
vilų: Perdika, Marathon, Ag. Nectarios ir kt. 

Egina švarus nedidelis miestas. Auga alyvmedžiai, 
apie namus gėlynai. Langai prieangiai ir laiptai aps
tatyti gėlėmis. Po miestą pasivažinėjome su senų laikų rodė malonų prielankumą. 
vežiku, kiek pajėgėme ėjome pėsčios. Pasidairėme po j Vėliau lėktuvų stotyje 11:15 v. prieš pietus at-
krautuves, visko jose perpildyta, neišmanei nė ką nu- J sisveikinus su savaisiais, pasakiau paskutinį sudiev 
pirkti. | gimtajam kontinentui ir per gražiąją Romą, p ro New 

Egina 17 mylių nuo Pire jaus. Plotas 85 kv. km.,; Yorką, New Ha veną sugrįžau į Hartfordą, kuriame 
10,000 gyv. Tai pirmoji sala, pasiekiama garlaiviu, iš i gyvenu. 

Kiti aaloa miesteliai, viįoe Methana, p> (fiba!?a) 
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DRAUGAS, antradienis, 1&78 m. balandžio mėn. 4 d. 

LB KULTŪROS TARYBOS POSĖDIS 
Kovo 12 d. Ellicott City, Md., 

įvyko JAV LB Kultūros tarybos 
posėdis. Jame dalyvavo Elena 
Bradūnaitė, Juozas Gaila, Elena 
Okienė, Rūta Penkiūnienė, Ceza
ris Surdokas, Antanas Vaičiulai
tis ir Roma Žilionienė. Dėl ligos 
negalėjo dalyvauti Aleksandras 
Radžius, Linas Mikulionis buvo 
išvykęs į Clevelandą. 

Šį diskusinio ir informacinio 
pobūdžio posėdį pradėjo pirm. 
Juozas Gaila, trumpai apžvelgda
mas atliktus darbus ir ilgiau su
stodamas prie kai kurių reikalų, 
ypač liečiančių prašymus Lietu
vių fondui, perduotus Kultūros 
tarybai svarstyti. Tarybos nariai 
buvo smulkiau supažindinti su 
Manyland leidyklos rūpesčiais, 
su Matuzo turimu Lietuvos radio
fono plokštelių ir jo paties Lietu-

pirkėjui, nes straipsnius spaudoje 
apie reikšmę skaito tik tie, kurie 
ją jau prenumeruoja. Posėdyje 
nutarta ieškoti kitokių būdų 
spaudos platinimui, vajų skelbti 
š. m. spalio mėnesi, P«r vasarą 
jam pasiruošus. 

Paskutinis punktas posėdyje bu
vo kultūriniai parengimai apy
linkėse. Pastebėta, kad ypač ma
žesnėse vietovėse, kultūrinių pa
rengimų atlikėjais kviečiami vis 
tie patys menininkai, net po tre
čią ar ketvirtą kartą, kai tuo tar
pu kiti menininkai yra tartum 
užmiršti. Aišku, skriauda yra dve
jopa: dalis menininkų neturi ga
limybės su savo talentais pasiro
dyti tolimesnėse vietovėse, o tų I 
vietovių tautiečiams nesudaroma i 
progos išvysti įvairesnes progra- j 
mas. Tai įvyksta ne dėl rengėjų 

gos valios, o gal darniausiai i i Į — Bejodmejant už mylios nuo 
neturėjimo ką padoresnio veik.- ] Trakų, kunigaikščiui Kęstučiui 
ti, būtent "pešasi". Na, ką gi, labai patiko vietovė tarp ežerų, 
čia laisvas kraštas, kaip sako- ir jis ten apsigyveno, ir įkūrė 
ma. Tačiau, manau, yra rimta • miestą, pramindamas jj Naujai-
klaida j tai kreipti pernelyg j šiais Trakais, o savo sostinę iš 
didelį dėmesį ir jau nedovanoti- Į Senųjų Trakų perkėlė į Naujuo-
na klaida tai absoliutinti. Jei 
būtinai reikia tomis temomis 
rašyti, yra kitų terminų. Pa
vyzdžiui, "kai kurie lietuviai"... 
"keli lietuviai"... "kai kurie būk 
tai lietuviškos kilmės asme
nys"... Na, ir eibės kitų. Čia 
jau laikraščio vedamųjų rašy
tojų vaizduotės reikalas. Tik 

j sius. O jo sūnus Vytautas gimė 
I Senuosiuose Trakuose. Ir toje 
vietoje, kur buvo gimęs. Vytau
tas po savo tėvo myrio pats 
pastatydino Marijos apreiškimo 
bažnyčią ir apgyvendino švento 
Augustino ordino vienuolius — 
to paties ordino, kurio yra šven-

CLASSIFIED ADS 
JtlSt'fiLLAMISOrS B E A L E H T A T E 
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MARIJA NOREKIENE 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

pm?ek!aujtum*> getoe 
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prašom. 
lietuviai". Aš 
nieku nesipešu 
sugyvenu. . . 

Jokiu būdu ne "mes to Augustino vienuolynas Ty-
lietuvis, ir su 
Net su žmona 
K. Almenas 

niece, prie Krokuvos. 

Lietuvos Metraštis 

vos vaizdų filmų padėtim, su Pa-1 blogos valios, bet dėl stokos in-
saulio Lietuvių archyvo turtu ir į formacijų apie mūsų meninius 
t L Išreikšta padėka Lietuvių 
Fondui, paskyrusiam 5000 dol. 
PL archyvui, 1000 dol. dramos 
veikalo premijai ir 1000 dol. kul
tūriniams renginiams apylinkė
se. Po pirmininko pranešimo ta
rybos nariai pareiškė susirūpini
mą, kad nebuvo paskirta lėšų 
dailės premijai. Rašyt. Antanas 
Vaičiulaitis nurodė dailininkus, 
sulaukusius garbingo amžiaus, di
džiai prisidėjusius prie kultūrinio 
Lietuvos gyvenimo ne tik savo 
kūryba, bet ir kitokia veikla. Šių 
kūrėjų ir visuomenininkų su
kaktys turėtų būti atžymėtos 
kuo plačiau, neužmirštant ir me
džiaginio atsiminimo. Cezaris 
Surdokas atkreipė dėmesį į Čiur
lionio monografijos anglų kal
ba išleidimą, kuri esanti paruoš
ta ir tereikalinga lėšų jai atiduo
ti į spaustuvę. Elena Bradūnaitė 
kėlė mintį, kad Kultūros taryba 
turėtų kontaktuoti armenis, tu
rinčius turtingas lituanistines 
bibliotekas ar kitokį kultūrinį 
turtą, ir tirti to turto išsaugoji
mo ar perėmimo galimybes. 

Tolimesnė posėdžio dalis "buvo 
skirta liet. radijo valandėlių, 
spaudos platinimo ir kultūrinių 
parengimų apylinkėse reikalų 
svarstymui. 

Dar pernai iš LF buvo gau
ta 1000 dol. liet. radijo valandė
lių parėmimo reikalams. Buvo 
galvota skelbti radijo programų 
konkursą, skiriant laimėtojams 
pinigines premijas. Šiame posėdy
je kilo mintis nuo konkurso atsi
sakyti;-bet šaukti- radijo darbuo
tojų suvažiavimą. Suvažiavimo 
tikslas būtų aptarti radijo valan
dėlių įvairius reikalus, kaip pasi
keitimą programomis ir techninė
mis žiniomis, ryšių palaikymą, 
programų patobulinimą ir, gal 
būt, organizacijos jungiančios vi
sas liet. radijo valandėles įsteigi
mą. Tokia organizacija, atstovau
janti keliolikai radijo valandėlių 
įvairiuose miestuose, galėtų kreip
tis į stambesnes amerikiečių rek
lamų agentūras ir gal susilauktų 
stambesnių reklamų, ko negali 
gauti individualios radijo valan
dėlės. Dėl suvažiavimo nutarta 
kreiptis į valandėlių vedėjus ir, 
ir, jei jie tam pritars, suvažiavi
mą šauks ir finansuos Kultūros 
taryba. 

Jau eilę metų LB krašto val
dyba skelbė liet. spaudos platini
mo vajus. Nors tie vajai norimų 
rezultatų ir nėra davę, tačiau 
kiekvieneriais metais spaudai bu
vo suteikiama keletas tūkstančių 
dolerių, ko be vajų nebūtų bu
vę. Šiais metais krašto valdyba 
kreipėsi į Kultūros tarybą vajaus 
pravedimo reikalu, todėl posėdy
je tai buvo plačiau aptarta Rūtos 
Penkiūnienės ir kitų dirbusių 
apylinkių valdybose nuomone, 
daugelis apylinkių visiškai nie
ko nedarė spaudos platinimo rei
kalu, kitos pasitenkino paskirda-
mos spaudai auką ir tik mažuma 
nuoširdžiai dirbo pasiekdamos 
gražių rezultatų. Efektingiausi 
spaudos platinime lituanistinių 
mokyklų mokinis: iz apskrita: 
įaugimas, o g e r i a u ^ metodas, 
anot E Bradūnaitės, ta; "veidu 

vienetus ir individualius meni
ninkus. Apylinkių valdybos kvie-
5ia tuos, kurie dažniau minimi 
spaudoje ir kurių žinomi adresai, 
telefonai. Šiame Kultūros tarybos 
posėdyje buvo pasiūlyta sudaryti 
mūsų menininkų, meno viene
tų sąrašą su adresais ir aplink
raščio forma išsiuntinėti visoms 
apylinkėms. Visgi dalis tarybos 
narių su tuo nesutiko, nes, ne
žiūrint, kaip kruopščiai toks sąra
šas būtų sudarytas, vistiek kas 
nors bus praleistas ir LB susilauks 
priekaištų. Nepraėjo pasiūlymas 
skelbti spaudoje norinčiųjų kon
certuoti registraciją, nes užsiregis
truotų ir menko pajėgumo vie
netai, tad Kultūros tarybai tektų 
sąrašą sijoti ir susidurti su prie
kaištais arba rekomenduoti visus, 
o tai tikrai nepakeltų parengimų 
ir minėjimų į aukštesnį kultūri
nį lygį. Po ilgesnių diskusijų tuo 
reikalu nebuvo prieita prie suta
rimo, bet nutarta vistiek ieškoti 
būdų, kad patarnauti apylin
kėms ir apskritai visuomenei. 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL: 376-1*82 arta 376-5998 

SIUNTINIM I LETUVJĮ 
ir kitos kraštus 

A EDZEN'SKAS. 4685 Archer Ave 
Chicago, UL 00632, tetet 927-5986 

10<2fc — 20% — S©% 
a š apdraudę nuo 
pas mus 

pigiac mokėsite 
tr aatumo-

Hot Springs gyventojai Antanas ir Agnės Petkai 45 m. vedybinės su
kakties proga, įteikia $1000,- čekį LB apyl v-bos pinnicinkui S. Ingau-
niui, įstodami į Lietuvių Fondą. Nuotraukoje i š kairės: A. Petkienė, A. 
Petkus, apylk. v-bos nariai: M. Dimšienė, dr. V. Sakalienė, A Bertulis, 
L. Gudelienė ir S. Ingaunis. Nuotrauka Reivyčio 

F R A I K Z A P 0 L I S 
$208^, West 95th Street 

Otaieago, mtnote 
Telef. GA 4-8*54 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldu* tr 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė, 

TJEL. — W A 5-8068 

6 kamfe. oaftr. 3 miegami. 66 ir Ttl-
man, $27,500. 

Grafais bungak** — 6 taunb. 2 Ži
diniai 8a ir Kedzie. $64*200. 

M metą e p — j 5H kamb.. S 
miegami. Daug rūbinių. 2% mas. ga
ražas. 63 ir Narragansett $54,000. 

2-jų aukštų — po 6 kamb. mūr. 
66 ir Talman. $32,500. 

SS akrų senis LemOBta, $10,090 
už akrą. 

Š I M A I T I S R i A L T Y 
Insursoce — Income Tax 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 
i • i 

ttaSBBSnEDSHEMOSHBSSHBBJHHBSSBBl 

M A R Q U m T E P ARK 
2-jų butą mūrinis po 5 kamb. 

Gezu Šildymas. Mūr. garažas. Arti 
6fi-tns ir Talman. Žemiau $34.000. 

BUTV NUOMAVIMAS 
Namą pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Ta* 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

So. Kedzie Ave. - 778-320 
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LIETUVIŲ FONDUI AUKOJA 
Lietuvos Nepriklausomybės 60 me

tų minėjimo proga Hot Springs vasa
rio 19 d. tos apylinkės gyventojas 
Jonas Miceika įstojo j Lietuvių Fon-

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
GERBIAMIEJI, 

Norėčiau pareikšti pastabą 
dėlei trumpo daugiaskaitinio 
asmenvardžio, būtent žodelyje 
"mes", naudojamo laikraščio 
vedamuosiuose, dažniausiai su 
tautybę apibendrinančiu daikta-
yarfflBu "liettriiai": Pilna fornta 
skamba šitaip - l ^ ' m e s lietu-
vuu . . . . . . 

. - . . . • - . 
Esu iš profesijos inžinierius 

ir į gramatikos plonybes pre
tenzijų nereiškiu, tačiau, jei 
neklystu, šiuos du žodžius su
jungus, siekiama apibudinti vi
sus lietuvių tautai priklausan
čius asmenis. Atrodo, tad tei
sėtai galiu skaityti, kad tas 
kreipinys liečia ir mane asme
niškai bei visą eilę mano drau
gų, prietelių ir šiaip pažįstamų. 
Kol kas viskas tvarkoj ir net 
pagirtina. Smagu gi, kai apie 
tave kalba vedamajame. Keblu
mas prasideda tada, kai įsibė
gėjęs sakinys rutuliojasi toliau. 
O toliau jis rutuliojasi (tiesa, ne 
visada, bet dažniausiai) šia link
me (eituoju) — "mes lietuviai 
skaldome*". . . "pešamės".. . 
'įniršusiai imamės tarp sa
vęs". . . "drabetomes purvais"... 
Tiesa, visa tai skamba gal net 
pikantiškai, bet jaučiu reikalą 
pareikšti, jog nei aš asmeniš
kai, nei, kiek teko pastebėti, 
nė vienas i i mano vašingtoniš-
kių ar čikagišldų draugų ir prie
telių nei skaidosi nei pešasi, 
nei purvais ar kitokia šlapia me
džiaga drabstosL Tiesa, mano 
dukra su sūnum prie progos 
pasipeša, bet tai šeimos reika
las, ir vedamiesiems neskirtina 
t e m a . . . 

Prie galo ir surimtėtom trum-
pam. 

V a / i > ~ a ė a i v a "ktem. ta iO da&» 
;sai rašot, tai jMtjriajn, jog 

veidan", kai platintojas asmenis-; visgi yra tokių, kurie 8? tai dėl 
k&i perša spauda, pctencialiar: • praskydusį servu, SJ tai iš blo-

dą su $1,000. Jonas, dar gyvendamas 
Čikagoje ir dabar Hot Springs buvo 
ir yra žinomas, kaip tikras bendruo-
menininkas, didelis lietuvybės puose
lėtojas, kuklus, ramaus su visais su
gyvenamo būdo. Nebūdamas turtuo
lis, bet iš savo ilgų metų darbo ir 
kuklių pensininko sutaupų, suprasda
mas Lietuvių Fondo reikšmę, įam
žino savo vardą ateinančioms kar
toms. Janas Miceika, sielodamasis 
dėl mūsų tautos tragedijos, savo dos
nia ranka visad aukoja lietuvybės iš
laikymo ir laisvinimo reikalams. Pa

garba tūkstantininkui Jonui Miceikai. 
Jonas Miceika, įstodamas j Lietuvių 

fondą, linki jam augti, stiprėti ir sėk
mingai vykdyti užsibrėžtus tikslus. 
Didi pagarba {kūrėjams, stiprybės ir 
nepavargti ateityj. 

IIHIlIlIlIlIlIlIlHllllHIIIIIIUin 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY P C B U O 
r\OOME TAX SEBvTCE 

4259 So. M»plewoed, M. 254-7409 
Taip pat daromi VERTIKAI. 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI tr 
kitokį* blankai. 

IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIUHniHIUIHUII 

Budraitis Realty Co. 
Mes sn 50 kitom naroiį pardavimo 

{staigom aptarnaujame pietvakarių 
Oricagą — tas daug paso 
perdavimą b pirtims, 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

HELP WASTRD VYBAI 

Reikalingas 
AUTOMOBILIŲ 
M E C H A N I K A S 

IreJptis j savininką 
Miką Cesą — TeL GK © - ? m 
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EXPER'D MACHIMISTS 
A p p I y — 

HaRTHWESTERII ELECTRIC 
C0MPARY 

1750 N. Sprmgfie** 
Chicago, Illinois 
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. 

PBESS BBAKE-SHEAB 
SET l P OPEBATOK 

Exp«rienced mušt read blue pruib>. 
6' 45 ton Press Brake. 6' Shear. 
Good benefits. Appiy in Persoa 

BĖRU ARO 
DlVyBO\'EB COKP 
Bouie L Beecfaįer, IU. 

(313) 946-2881 
Equal opportunity employer. m./f. 

MACHINISTS 
Need several maintenance Machimsts 
with at least 1 year minimam experi-
ence. 
Steady work. many benefits inr.h>diBg 
profit sharing. 

A p p 1 y 
BAGCR.AFT CORPORATION 

OF AMERICA 
3900 West 43r4 vStreet 

Chicago, Bliaois 
An Equal opportunity empioysr 

Ta pačia proga su $200 savo įna-
sus Lietuvių Fondui padidino Antanas 
ir Janina Bertuliai kurie, atvykę iš 
Kanados, jau ilgesnį laiką gyvena Hot 
Springs. įsikūrus Hot Springs LB 
apylinkei, jungėsi j visuomenini dar
bą ir dabar yra LB valdybos kasinin
ku ir Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
pirmininku. Antanas 'yra labai paslau-

dosnus aukotojas lietuvybės gus u* 
reikalams. Pr. L 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDOS 
Plauname Ir vaškuojame 

visa HHK| grindis. 
t. BUBNYS — TeL B E 7*5188 

iiiiintiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiiuiiiiiiiuiuiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitiiiiiitii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos tr Paprastos. Radljsi, 

Sterso tr Oro Vėsintuvai 

N M ^ L l i A S TV 
2346 W flfttti S t . te l 736-1486 

immniii i i inHHuiii imiHHiii iHiiHiii iHi 

[vairia prefcla pa.jIrtii'Uiii— sMssMli 

OOSBfOS PABCSELS EXPBES8 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
SSSS 8. BAlsted St-, Cfalca«o. m 

SSOl W. SSth St.. Chk»«o. m . 
T d e C : SSS-17S1 — 

bs Jofcls IsJparelgoJlirjs 
'WltM 

Taip pat, sbejojast del tarimo 
DRAUDIMO, sr norint apdrsnsti 
NAMĄ AUTOMOBILį GYVYBĘ ir 
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 63rd S t , Chicago, B . 

767-6606 srba 778-6871 

Sudiev Žiemuže 
5 kamb. naujo tipo tnfir. asaasa 

Ir garažas. Centr. oro iildymaa ir 
vosimmaa. Galimo tnoj pažiarSd Ir 
nupirkti. u i S2$,S50. Marquette 
Parke. 

SCar-
Sildymaa. 

DESIGNER & BRAFTSMAN 
MECHANTC.\L 

• 

Fastest growing hydraulic vaJVo ma-
nufacturer in mldwest bas openinga 
in their englneering department tor 
detriffner and drafsman. ; 

MODUL.\R CONTROLS 
743 N. Prinoeton, Vffla Park 

TeL — 833-5^11 

» B J ' 

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

quptte Parke. Naujas Kazu 
NaSl« atiduoda ui $S8.$00. 

S kamb. labai modevaos mttro na-
' mas ant plataus sklypo, tinkama* 

Ex p e r i e n c e d 
M I C R O F I L M 

šeimai žavingai gyventi 
Kedzie, JS9.S00. 

Arti Tt ir 

IIHIIIIIMIMIMIIIIIUlHIIIUIIHIIUIIHIlItHU 

Hot Springs gyventojas Jonas Miceika (vidury KU gėlėmis) įstojęs j 
Lietuvių Fondą su $1000.- draugų tarpe. Nuotrauka Reivyčio 

P 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
H 

Padangos, priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONE TIRES. Wheel 
alignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and pipes. 
Tune-Ups, Lubrication. Ch&nge of o i 
and Filters. 

GOUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE 
2423 West 59!h Strttf — Ttl. CcR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai ryto iki 8 4 0 vai 
ftesudseniaia nuo 7:00 vsX ryto Sd 4 vaL popiet. 
ftver-tadieniais uidaryta. — $*>•. MIKAS CBSAS 

ĮSIGYKITE DABAB! 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

Gražu* piatas sklypas tr 
Marouette Pke. Vertingas pirkėjui 

Tvirtas 2-ju anksta mftraa. 2 butai 
tr maloni biznio patalpa.' 2 auto 
garažą*. Sarininkaa nusileido iki 
SS8.S0A. Marouette Parka, 

Valdis M Estate 
2625 Wesf 7l$t Strttt 

Tel. 737-7200 ar 737-0534 

OPERATOR 
Familiar with filming & deveior> 
ing process. Also need esperi-
enced TYPISTS & BOOKKEEP-
ERS. Mušt nave knowledge of 
Polish ianguage. 

\Tisit our Persoonel Office. 

• t j t 

Testamentai ta legaliSkomls 
formomis bai afidavitais 

jau gauaaml 
Tai nanja pagerinto laida 
Cls nuosekliai aptariamas tssta-

mentų reikalingumas h* jų gslia 
bei nurodoma jų forma Ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-s* 
veikianiSus {statymus, bet fr Vo
kietijoje, Angtosaksų pasaulyje beJ 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

IŠNUOMOJAMA — POB BENT 

Išnuorn. 6 kamb. butas pirmame 
aufcšte. Suaugusiems. Jokių gy
vuliukų. CSceroj — 49th Ave. 

Skambint 656-6889 

D t H E S I O ! 

j "'ItUSHftK 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinkų tr vandens 
šildytuvų specialistai Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės, Glaas blocks. Stokos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 va i ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SEBAPINAS _ 836-2980 

Polish National 
Alhance 

6100 N. Gicera Ava, 
orcall - 2864000 

• • 

Keypunch Operątor 
Tmmediate opening for fuil-time op-
erator. Small congenial department 
Quiet southwest side neighborhood. 
Excelknt fringes. 1 2 holidays. pen-
sion. health insurance. *:30 to 5-

KCLL ET^ECTRIC 
T e t — T » a i l l 

4n CQUA.I oppoitaaKy c 

. 

HEU» WANTEa> — MOTEBTS 
• 

"DBAUCHr 
S8J»: betą 

8 sros. 

5 g E 

j Apats^oka skelbtis dien DRAUGB, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie-

| tuvių d-enražt^u gi ttelbimij kaip 
no*. 'jTS vioiems pneinamna 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

s i : 

Vbatinių kortelių naudojimas yra 
grasus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka h* visu luo
mu atstovams turėti gražias vba-
ttees Vcorteies 

Sreinkites į "Draugo" admtsia-
teadją visais panašiais featilila 
Bosite patenkinti mflių pataraan-

•881 

fcy Pimcb Operator 
Immedtate opening for fuli-tune 

oaerator. Small congenial depart-
meat Quiet 8o«th.west side neigh
borhood. Escellent fringes. 12 holi
days. pension. health insurance 
8:30—5. 

BtLL ELETBK? 778-6111 
-

EmavD 
A N D B A B M A I D S 

A real good plaoe to work. Ap
piy in person if possible or caU. 

THE FORBST FLAME 
8loeOaWweHNilw.IL9aTm8e 

MATUKE WOMAX P S E S S E S 
9:30 a .m - 3:30 p.m.. 4 days per 
week. We wul trsin. Appiy be-
fore 4 p.m-

CKABM CLSANEM& 
1140 6ssJes, Hssjrasn Oras*, BJ, 

' ^ - i k ^ i i a R l *Tr̂ RU8T," 

K A * M * * i 

file:///Tisit


LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

ALTOS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

St. Petersburgo Lietuvių ta
rybos skyriaus metinis narių 
susirinkimas įvyko kovo 8 d. 
lietuvių klube, kuriame gausiai 
dalyvavo ir aptarė skyriaus bė
gamuosius reikalus. 

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirm. dail. Antanas Rūkštelė, 
kuris savo trumpu žodžiu pa
sveikinės susirinkusius ir pa
žymėjo, kad Vlikui prašant, 
jam suruošti S t Petersburge 
jo seimą — Altas valdyba tą 
pareigą apsiėmė ir tinkamai 
įvykdė. Tą pripažino Vliko 
pirm. dr. K. Valiūnas savo pa
dėkos žodyje. 

Pirmininkas Rūkštelė nuo
širdžiai padėkojo dirbusioms 
ponioms ruošiant Altos paren
gimus. Toliau padarė praneši
mą kasininkas. Padaryta graži 
apyvarta. Susirinkimas už tokį 
našų ir gerą darbą valdybai pa
reiškė padėką. Sua;rinkimas 
teigiamai įvertinęs valdybos 
gražų darbą, prašė palikti se
kančiai kadencijai. Buvusi val
dyba sutiko ir toliau vadovauti. 
Susirinkimas praėjo sklandžiai 
ir darbingai Po susirinkimo 
dalyviai buvo pavaišinti kavute, 
kurios metu pasikeista įspū
džiais. 

St. Petersburgo Altos skyr. 
sudaro pirm. dail. A. Rūkštelė, 
vicepirm. K. Kleiva, sekretorė 

A. A. JUOZĄ GRYBINĄ PALAIDOJUS KAM KAKTUSAMS 
DYGLIAI 

kienė napaleoną... 
Prie garbės stalo papuošto gy

vomis gėlėmis buvo pakviesti kun. 
T. Degutis, prel. J. Balkūnas, kun. 
J. Gasiūnas kun. Kazimieras Pat-
rick, daktaras ir žmona Petrikai, 
Kazys Gimžauskas su žmona, 
Gruzdys su žmona, J. Valauskas 
su žmona, dail. A Rūkštelė ir 
okteto vedėja Elena Rūkštelienė, 
Smigelskiai. 

Būtų buvę malonu, kad būtų 
buvę galima susodinti visus kolo
nijos gyventojus, parapiečius ir 
svečius prie garbės stalo, nes šios 
šventės minėjimas .buvo visų 
šventa Tai pirmasis parengimas, 
ruoštas mūsų naujai Šv. Kazimie
ro misijai. Misijos realybė — įvy
kusi svajonė. Darbus planavo bu
vusi katalikiškų pamaldų ren
gimo komisija. Tos komisijos dar
bo vaisiais visi džiaugiamės. 

Akademijos ir programos daly
viai, darbininkės ir vyrai talkinin
kai visi svečiai, ši minėjimą pa-
rėmusieji, savo atsilankymu yra 
verti mūsų visų padėkos. 

Donna Kamm 
Pirmininkė 

Miami, Fla 
PALAIDOTAS 

SAVANORIS - KŪRĖJAS 
JONAS JUNEVIČIUS 

Kovo 20 d. j Philbrick laido
tuvių koplyčią Miami, Fla., su
sirinko lietuvių būrys, apie 50 
asmenų, paskutiniam atsisvei
kinimui su savanoriu - kūrėju 
Jonu Junevičium. Jonas Miami 

. A a. Juozas. Grybinas 
Prieš pat savo vardo dieną 

mirė a. a. Juozas Grybinas. Tai 
buvo kilnus Suvalkijos sūnus. 

Baigęs suaugusių gimnaziją 
Kaune, buvo Paežerėlio vals
čiaus sekretorium ir studijavo 
ekonomiją Kauno universitete. 
Vėliau persikėlė į Gelgaudiškį, 
dirbo valsčiaus sekretoriaus 
pareigose, kur ir išbuvo iki pa
sitraukimo j Vokietiją. Visą lai
ką buvo geras ir praktikuojan
tis katalikas. Skaitė katalikiš
ką spaudą ir rėmė katalikiškas 
institucijas. Labai gero būdo, 
niekam nepavydėjo, nieko neuž
kabino, visi jam buvo geri ir su 
visais gerai sugyveno. Su juo 
artimai draugavome paskuti
nius 20 metų. 

Gelgaudiškio gražios 
pasotino velionį tiek, 
nebenorėjo gadinti tų 
gražių Lietuvos vaizdų — prisi
minimų svetimybėmis, taip ne
norėjo keliauti. Velionis netu
rėjo artimų giminių Chicagoje, 
todėl jo laidotuvėmis rūpinosi 
draugai Bronius Acelinas ir dr. 
J. Boguta. Laidotuvių koply
čioje velionį gausiai lankė jo 
draugai, beveik vieni vyrai Ro-
žiniui sukalbėti koplyčioje vado
vavo ir pamokslą pasakė kun. 
A. Tamošaitis. Į. kapines paly
dėjo ir apeigas atliko kun. V. 
Gutauskas. Didelis būrys drau
gų ir 2ga" vilkstinė automobilių 
velionį palydėjo į jo nuolatinę 
poilsio vietą. Iš kapinių visi vy
ko į Diamond Head restoraną 
pietų, kur dalyviai vėl prisimi
nė velioni, jo gražų gyvenimą. 

Jonas Prauskis 

a t ! i ^ Anksčiau gamtininkai manė, 
*~ -J18 kad kaktusui dygliai reikalingi 

'T1 apsiginti nuo gyvūnų. Kaktuso, 
žaliuonys sultingi, bet kas išdrįs 
jų pakramsnoti, kai tiek daug 
dyglių? 

Tačiau dabar atsakymas į šį 
klausimą visiškai kitoks. Hei
delbergo universiteto mokslinin
kai, ištyrę 70 Meksikos ir Bra
zilijos kaktusų rūšių, atskleidė 
visiškai naują fiziologinį feno
meną, būtent: dygliai sugeba 
sugerti ne tik lietaus lašus, bet 
ir mažiausias drėgmės dalelytes 
iš oro. Žodžiu, kiekvienas jų 
— mažas biologinis siurblys. 

Mšk. 

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. balandžio mėn. 4 d. 

Brangiai draugijos narei 

A. t A. ANELEI ŽEMAITIENEI mirus, 
jos dukrai dr. VINCENTINAI JURKŪHIENEI. sūnui 
VYTAUTUI ŽEMAIČIUI ir jų šeimoms reiškiame gi-
lią užuojautą 

Lietuvos Dukterų Draugija 

Velionis nevengė visuomeni
nio darbo. Vokietijoje buvo 
UNRA valdininkas. Kaselio lie
tuvių stovyklos pirmininkas, 

^ G a l v y * £ e n ė ^ k a s i n ^ A ^ ' a p y l i n k ė j e g y v e n ° . ^ f * TC**U &*»**» mokytojas. Gyven-
ir kas sekmadieni būdavo pa- damas Chicagoje vieną terminą 
stebimas Lietuvių khibe. I š pa- buV O ateitininkų sendraugių 
liktų dokumentų matyti, kad valdyboje. Daug skaitė, mėgo 

pys, y p a t reik. S. Valauskienė 
Dalyvis K. 

GRAŽIAI PRAĖJO SV. 
KAZIMIERO MINĖJIMAS 

Vietinė ALR Katalikių Mote
rų sąjungos 76 kuopa suruošė Šv. 
Kazimiero šventės minėjimą su 
vakariene, akademija ir progra-

_ ma. Negalima apsilenkti nepa
dėkojus kuopos ir mūsų Šv. Kazi
miero misijos dvasios vadui už pa
tarimus ir prasmingą invokaciją, 
programą pradedant 

Dėkingi paskaitininkui kun. J. 
Gasiūnui už puikiai paruoštą pa
skaitą, prel. J. Balkūnui už tokius 
netikėtus komplimentus mūsų 
kuopos veikėjoms. Jis paminėjo, 
kad ten, kur yra parapijose Mo
terų sąjungos kuopos, sąuingie-
tės pirmos visur talkininkauja. 

Pedagogui Feliksui Prekeriui 
dėkįngos ųž.'jrrąžiu žodžių "supin
tą deklamaciją^ Elenai .Rukšęe-
lienei ir jos vedamam oktetui už 
rinkinį naujų dainų. Jos mūsų 
programoje jau antrą kartą daly
vavo, pašventusios kelis vakarus 
pasiruošimui šiai programai. 

Didžiulis darbas, ruošiant va
kariene buvo vakarienės komisi
jos, kuriai pirmininkavo Stasė Sta-
nelienė, Bronė ir Aleksas Uiški. 
Kelių dienų ruošimo darbe tal
kininkavo Mary Boza. Ona ir Pra
nas Juškai, Liuda Sprindžiūnas, 
Julija Adienė, Ona Rinkienė ir 
Jadvyga Mockūnienė. Laimėjimų 
bei dovanų paskirstymu, pravėdi
nau rūpinosi Ona Juška ir talki
ninkės, o didesnes dovanas auko
jo Sally Zupkus ir Bronė Uiški, 
taip pat mezginius E. Mikalaus-

LIETUVUJ DIENOS 

(Atkelta iš 3 psL) 

bus dalis lietuvių ir kitų tauty
bių specialistų teisėjų. 

Aukos PLD renginiams 
plaukia. PLD Organizacinio K-
t o pirm. J. R. Simanavičius 
WIndsoro-Catham lietuvių tar 
pe surinko $1,911, inž. H. La
pas, aavminkas elektros įren
gimu, firmos Toronte, paaukojo 
1,00©. Auka PLD gauta iš 

Montrealio Lietuvių banko "l i 
tas" — $1,700. H Kanados Lie
tuvių fondo — $6,000. 

P L D Finansų komisija vi
siems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja ir prašo finansinės para
mos. Ackas galima 3iųsii: PLD 
f į į a a į c kosiisija, 1011 CoHege 
8 t . T&osto, O š t , Cazada M6H 
IAAT 

gamtą. Matyt Paežerėlio 

klube. Menininkė Vanda Game-
lienė daro piešinius ant porcelia
no ir stiklo. Buvo suruošusi pa
rodėlę Delni mieste, Ont., ir to
liau studijuoja tą idomią meno 
šaką. 

K. 

buvo gimęs 1901 m. kovo 24 
d., o buvo rastas miręs savo 
kambary 1978 m. kovo 13 d. 
Arčiau jį pažinę pasakojo, kad 
buvo kilęs iš Krekenavos vals
čiaus. Panevėžio apskr., turė
jęs ten ūkelį, laikęs bitės; anks
čiau gyvenęs Chicagoje, pri
klausęs jūrų šauliams. 

Neatsirandant, kas rūpintųsi 
jo laidotuvėmis, jomis pasirūpi
no lietuvių klubo pirm. Petras 
šilas, padedant M. Ališauskui. 
Į laidotuvių koplyčią atvykęs 
kun. Andrmška, SJ., atkalbėjo 
maldas ir pasakė atsisveikini
mo žodį, o P. Šilas atsisveiki
no susirinkusiųjų vardu kaip su 
savanoriu - kūrėju. Po t o so
listė A. Dambrauskaitė, akom
panuojant muzikui D. Liaugmi-
nienei. sugiedojo Ave Maria ir 
Apsaugok Aukščiausias, o visi 
suauinhuBiejr— atsisveikHĮD- su-vieno- laio ir sv*tirrrienw 

PANEVĖŽYS 

savanoriu-kūrėjtt 
no žodžiais. 

Palaidotas Woodlawn Parko 
kopinėse, kur kun. Andriuška 
atkalbėjo paskutines maldas. 
Visi sugiedojo Marija, Marija. 

Koresp. 

SVEČIAI 

Prieš Velykas Miami lankėsi 
iš Kanados (Tillsonburg) atvykę 
svečiai: buvęs "tabakininkas", da
bar pavertęs savo laukus į kuku
rūzų plantacijas, Vytautas Vytas 
su žmona Birute ir dukrele Ni
jole. Poetė Birutė Vytienė skaity
tojams žinoma iš periodinėj spau
doje išspausdintų eilėraščių vai
kams ir iš straipsnių "Moteryje". 
Neseniai saleziečiai Romoje dai
liai išleido jos eilėraščių rinki
nį vaikams "Karklų katinėliai", 
kurie turėjo gerą pasisekimą. 

Kiek anksčiau, taip pat 8 Till-
sonburgo, žiemos atostogų į Mia
mi buvo atvykę Petras Gamdis 
su žmona Vanda. Jie viešėjo mė
nesį ir buvo apsilankę lietuvių 

Panevėžio miestas ir visa pie
tinė jo apskrities dalis priklau
so Nevėžio baseinui, š i s ba
seinas turi trikampio formą 
(Šiauliai, Troškūnai, Raudon
dvaris) , apima virš 6000 kvadr. 
km. plotą ir yra grynai lietu
viškas, nes ir pats Nevėžis ir 
visi intakai negauna nė vieno 
lašo svetimo vandens, bet nė 

amie-, 
Lietuvos him- nims neduoda: įteka viduryje 

Lietuvos į Nemuną. 

Nevėžis, prie kurio yra įkur
tas Panevėžys, prasideda šla
piuose - pelkėtuose miškuose 
apie 7 km. į pietus nuo Troš
kūnų m. ir apie 3,5 km. j pie
tus nuo Grybulių kaimo. 

A . Rukuiža 

— Joks mūsų nuopelnas, kad 
čia atsirado, bet būtų nuopel
nas, kad sugebėtumėm pakilti 
nuo minkštasuolių ir darytu
mėm tą, ko tenai pasilikę ne
gali. Jurgis Jankus 

YOU THIS PERSON??? 
B a m $20,000 PLŪS! 

Nrtlonal real estate tnarketinjc net-
wot-k <jrfera complete training ln Real 
Estate Professton. No cost to you! 
SuccesB assored it you foll<yw oux 
plan. Cholca of locattons. C*n 
Warren Dunham 

9 6 3 - S 8 0 0 
He cares about hebping you. 

A. t A. JONUI VENCLOVAVIČIUI 
Australijoje ninit, seseriai KONSTANCIJAI MICE-
VIČIENEI, jos dukroms GRAŽINAI, RITAI, NIJOLEI 
ir jų Šeimoms, Lietuvoje seseriai ONAI KIRVATTIE-
NEI ir jos seimai bei kitiems giminėms reiškiame 
gilią užuojaut tą ir kartu liūdime. 

(nrillit ¥«u«e-e 
AdoMnt f? fttus Svtfeis! 

— Viena iš ilgo ir našaus gy
venimo paslapčių yra atleisti 
visiems ir viską anksčiau negu 
vakare eini į lovą. 

Bernard Barneli 

A. t A. KUN. EUGENIJUI SABALIAUSKUI 
Lietuvoje mirus, brolį kun. ANTANĄ SABALIAUSKĄ, 
seseris PAULINĄ DAMBRAUSKIENĘ ir VIKTORIJĄ 
0RENTIE-NĘ Amerikoje nuoširdžiai užjaučiame. 

L. 
Jadvyga Penčy liene ir sūnūs 
Rimantas ir Giedrius su šeimomis 

A. t A. Kun. EUGENIJUI SABALIAUSKU! 
Lietuvoje mirus, jo seseris VIKTORIJĄ ORENTIENĘ ir 
PAULINĄ DAMBRAUSKIENĘ, biolį KUN. ANTANĄ 
SABALIAUSKĄ, Lietuvoje brolį JUOZĄ ir sesarį REGI
NĄ bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Karolis Dabulevioius 
Maita Babickiene 
Elena ir Karolis Milkovaičiai 

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. VLADO KfELOS 
Praėjo šežeri metai, kai negailestinga mirtis iš mūsų 

tarpo išskyrė mielą tėvą, uošvį ir senelį 

Minint Šešerių metų mirties sukaktį, šv. Mišios už 
j o sielą bus atnašaujamos baL 6 d., ketvirtad., 8:30 vai. 
ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

Nuoširdžiai prašau visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti mano mylimą tėvą a. a. Vladą savo 
maldose. 

Nuliūdę: Sunūs Marijus ir šeima 

A. f A. 

EUGENIJAI JONKAITIENEI mirus, 
jos vyrui VINCUI JONKAIČIUI ir kitiems gimi
nėms reiškiame gilią užuojautą. -

: " Steponas ir Stasė Viščiai 
Agota šuopiene su dukromis 
Jonas Viscius 

Broliai 

A. t A. Kun. EUGENIJUI SABALIAUSKUI 
mirus, liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojau
tą mūsų narei VIKTORIJAI ORENTIENEI ir artimie
siems. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A. t A. PETRONEILA SHIMKUS 
Gyveno 1758 Wilmot Street, Chicago. niinois. 
Mirė bal. 3 d., 1978, 6 v&L ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Švėkšnos parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Victor, marti Ann 

ir John, marti Bernice, duktė Ann Bart. žentas John, 10 anū
kų, 7 proanūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami 

Priklausė Tretininkų draugijai ir Sv. Kazimiero Seserų 
rėmėjų dr-jai — amžina nare. 

Kūnas bus pašarvotas antrad.. 2 vai. popiet Vasaitis-
Butkus koplyčioje, 1446 S 50th Avenue. Cicero. 

Laidotuvės įvyks treč., bal. 5 d. ii koplyčios 9 vaL ryto bus 
atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Prašoma nesiųsti gėlių. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

mus dalyvauti liose laidotuvėse. 
gimines, draugus ir pažįsta-

KoIiOdp Sūafia, marčios, antikai ir proa&Ckai. 
Dėl iBforatscyoa sJtasbuit UL OL 3-1O0& arba 374-4410. 

E U D E IK I S 
UUDOTUVIC DIREKTORIAI 

JOVTOAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. OAIMK 
TRTS MODERNIŠKOS K0PIYC10S 

•330 34 S* California Aveeur 
' Telefonai LA 3-0440 u LA 3 985/ 

1605 07 South Hermrtage Avenue 
Telefonas — YAnb 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AJE. 

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

PETKUS 
r IV A S IR ŠORUS- ~ , 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRTS tfOT>ER.VMKOt* KOPLTCeOS 

2*33 West 71 St. Tel. ORovenhilI 62345-o 
UIO Se 5011) Ave., Cicero TOwaball 3-2108-0 

UKAT9 UrrOMOBTJJLAJlS eTATTO 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociadjot Raliai 

ARTARAS M. PRILUPS 
TOMAS Ir LAURYRAS LABANAUSKAS 

3307 SO. UrfUANTCA AVE. TeL TArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SOROS 
2314 W. 23rd PI. A C F. Ylrginfc 74672 
2424 W. 69th STREET TeL REpnbttc 7-1213 
11028 South wevt Highway, Palos HilK n L Tel. 9744410 

PETRAS BIELI0RAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette &SCT2 

JURGIS F. RUDMIR 
3319 SO. LJTUANTCA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

POVILAS L RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRCET TeL YArdft 7-1911 

VASAITIS-
1446 SO. oOtt AVEn aCLRO, ILL. TeL OLympic M005 



. • 

DRAUGAS, antradienis, įtfft m, fafcągfa men. 4 d. 

X Sofistai Nerija Lmkevieiū-
tė ir Algirdas Brazis, akompo-
nuojant muzikui Alvydui Va-
saičhii, atliks meninę programą 
per Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo premijos {teikimą balan
džio 16 d. 3 vai. p. p. Jaunimo, 
centro kavinėje. Premijos lau
reatas Viktoras Nakas. Visuo
menė kviečiama dalyvauti. Įėji-! 
mas veltui 

X Sol. Laima ir Algis Stepai-

X "Draugo" atkarpoje šian
dien baigiama spausdinti Mari
jos Petrauskienės "Gražioji 
Graikijos panorama". Rytoj 
pradėsime ilgesnę St. Dziko stu-jčfau, ilgą laiką gyvenę Chicagos 
diją "Vyriausias Lietuvos iš-j apylinkėse, jau persikėlė į San 
laisvinimo komitetas". Tai stu- Diego, Calif., kur inž. A. Stepai-
dija, kurioje trumpai duodama *is turi kompanijoj vadovauja-
VUko istorinė veiklos apžvalga I™* vietą. Dabartinis jų adre-
ir nurodomos ateities perspėk-i848 y a U * Crest Dr., Enci-
tyvos. 

X PreL Vytautas Balčiūnas 
iš Thompson, Conn., pereitos 
savaitės pabaigoje buvo atvykęs 
į Chicagą atlikti įvairių reikalų, 
susijusių su knygų serijos 
"Krikščionis gyvenime" leidi
mu, pasitarti su bendradarbiais 

nitas, Calif. 92024. 
X Švč. M. M. Gimimo para

pijos Šv. Teresėlės draugijos 
susirinkimas įvyks antradienį, 
balandžio 4 d., 7:30 vaL vak. 
parapijos salėje. 

X Lietuviu Istorijos draugi
jos narių visuotinis susirinki-

Dalis Cicero moksleivių ateitininkų, at'ikusių programą kuopcs metinėje šventėje. Iš kairės: R. Norkutė, 
L Mickutė, V. Radvilas, R. Končiū:ė, L. Šulaitytė. I. Gadliauskaitė, S. Baltrušaitytė ir V. Laniauskas 

Nuotr. J. Kuprio 

CHJCAGOJE IR APYLINKĖSE 

p. p. Altos būstinėje. Paskaitą 
skaitys prof. G. Galva te
ma: "Vokietijos tikslai Lietuvos 

sirinkime 
gijos narys ir 
dr. J. Prunskis 
Kejaus proga. Kviečiami nariai 
ir bičiuliai dalyvauti. 

ir aplankyti savo giminių. Šia m a a PV^s balandžio 9 d 3 vai 
proga prei V. Balčiūnas aplan
kė vysk. V. Brizgį, Marijonų 
vienuolijos provinciolą kun, J. 
Dambrauską, "Draugo" redak
ciją ir kt. Sekmadienį išskrido 
I VVaterbury dalyvauti kun. J. 
Ruokio kunigystės auksinės su
kakties minėjime. 

X Valė ir Juozas Sakiai iŠ 
Toledo. Ohio, kur jie jau dau
gelį metų gyvena, buvo atvykę 
į "Nabucco" operą ir ta proga 
susitiko su savo artimaisiais ir 
giminėmis. Dar išvyko aplan
kyti V. Šukienės tetos ses. M. 
Konstancijos, gyv. Kankakee, 
UI., o iš ten antradienį grįžta į 
Toledo. 

X Inž. Kostas Dočkus vakar 
išvyko į New Orlean, La., kur 
balandžio 3—7 d. vyksta Ame
rican Welding draugijos ruo
šiama tarptautinė metalo suvi
rinimo įmonių konferencija. 
Šiandien inž. K. Dočkus konfe
rencijoje skaito paskaita apie 
automobilių radiatorių ir kitų 
vėsinimo įren^mų gamybą, pa
gal jo pat"es užpatentuotą ir 
gamyboje jau naudojama meto
dą. Konferencijoje dalyvauia 
specialistai iš Europos ir kitų 
pasaulio kraštų. 

X Šv. Kryžiaus ligoninė ba
landžio 13 d rengia vakarienę 
su šokiais Lejrington House sa-

SKKMLM.AI PRAĖJO 
DU OPEKOS SPEKTAKLIAI 

Verdi "Nabucco" operos prem
jera šeštadienį Marijos aukšt. 
mokyklos salėje, o antras spek
taklis praėjusį sekmadienį gau
siai susirinkusiųjų buvo sutikti 
entuziastingai. Visa tai liudija, 
kad Chicagos Lietuvių operos 

^ ž m o n i ų ir jų talkininkų pastan-
j j gos nebuvo veltui. Šią Verdi bus pagerbtas ... .-

mecenatas kun.' <*«* / " f ™ " • * \ V a f l a > 

70 metų jubi- ;
t l s- rež- ^ Hoc tchormei -

isteriai Alg Gečas, Em. Saka-
jdolskienė, Alice Stephens, bale-
!to choreografas J. Puodžiūnas, 
scenos reikalų vadovas J. Paro-
nis. patarėjas K. Oželis, apšvie
timas K Cijūnėlio ir R Račiū
no, akompaniatorius A. Ka
minskas. 

Operoje labai daug dainuoja 
choras ir tai labai pagavo žiū
rovus, nors taip pat gausu ir 
solistų arijų. Operos solistai J. 
Varnelis. St Wicik, R Strimai
tis, M. Momkienė, D. Stankai-

x Regina Stankūnavičiūtė š. 
pavasarį baigia Gage Parko 
gimnaziją. Per v'sus keeverius 
mokslo metus Regina buvo mo
kyklas garbls sąraše, yra Eli-
nois Scholar, Ruderį išvyksta į 

x Juozas Žvynys, žinomas 
čikagiškis. dabar gyvenąs S t 
Petersburg, - Beach, Floridoje, 
buvo j Chicagą atvykęs ir čia 
buvojo keletą savaičių. Sugrį-
"*es at^a'. siųsdamas prenume-
'"•.to-, mokestį. ats'untė ir 25 
*-̂ orhi auka. Jis skelbiamas 
Drausro" Garbšs prenumerato-

tytė, Cath. Kogutaitė, AL Bra
zis, Bern. Prapuolenis ir S. Sa-
vrimas. Baletą šoko Violeta 
Karosaitė, Anne Acceturo ir 
Dovilė Užubalytė. Dekoraci
jos, atitinkančios ano laikotar
pio dvasią, buvo išnuomotos iš 
Milano, o spalvingi kostiumai iš 
New Yorko. Grimas ir perukai 
A. Anthony, J. Kelečiaus ir Sta
sės Kelečienės. 

Įskaitant chorą ir statistus, 
tai gana didelė grupė meno 
žmonių, nekalbant apie ša
lutinius talkininkus. Visa tai 
įgalino pastatyti gal bene vieną 
geriausiai pasisekusių operų. 

Abu spektakliai buvo pilni, 
svečiai nesigailėjo aplodismen
tų, tiek solistams tiek chorui, 
po spektaklio jie apdovanoti gė
lėmis. Gausaus orkestro prieš 
pat prasidedant veiksmui sugro
tas preliudas taip pat visus la
bai sužavėjo. 

Operos chorą, šį kartą kaip 
retai turėjusį daug pasireikšti, 
sudaro: Marcelė Arienė. Karo
lis Avižienis, Alfredas Blyskis, 
Jonė Bobinienė, Birutė Bukaus
kienė, Diane Busko, Laima Bu-
žienė, Petras Čelkis, Rita Dap
kutė. Rūta Graužmienė. Julie 
Jackevičiui, Susie Jackevičiū
tė. E-tvardas Jokūbauskas. Da
na Jurėnienė. Graž :na Ka«jpa-
rai+ienė. Gediminas Kazėnas. 

IŠ ARTI IR TOLI 
i. A. VALSTYBĖSE AUSTRALIJOJE 

x Pranas Visockis. Madison, 
Urbaną studijuoti biologiją. W5s-. P™ prenumeratos mokes-
R Stankūnavičiūtė yra baigusi čio pridėjo 19 dolerių auką ir 
Kristijono Donelaičio lituanisti
nę mokymą, pnklavsė Kerna-lėjc pagerbti tarnautojams, iš

dirbusiems ligoninėje daue me- ", *~~ — ' . " " " ^ ^ . , , , . , . i ves skaučių tuntui. Reginos ge
tų. Gros A. Modesto orkestras.! " ,3. . .. . 
J* . . . ru pavyzdžiu gimnazncie 
Tarp pagerbiamųjų yra ses. 
Bermce Emily, ses. Margaret 
išdirbusios jau 40 metų. Po 
mažiau dirbusių bus pagerbti 
Herbert Craig, Genovaitė De
gutienė. Elena Lukas ir Joana 
Šimouūnienė. 

tuo dosniai parėmė mūsų spau
dos darbui Jis skelbiamas 

X Kun. Kazimieras Pugevi-
čius. Liet Religinės šalpos ve
dėjas, grįždamas iš Sioux City, 
Iowa, kur šventė klebono kun. 
Simono Morkūno kunigystės 
40-ties metų sukaktį, sustojo į 

•.m. Už paramą maloniai dė- s t e f a Kerpienė, Lydiia K^imie-
kojame. j ̂  E'ena Knopienė, Kathy Ko-

jrut, Giedrė Končienė. Antanas 
Fovera. Bronius Mačiukevičius, 
Gailė Mačiulytė. Rūta Mfelralie-
nė. Mante M;kMe"iė, Teodoras 
Mifkus, Joms Mockaitis, Zigmas 

igo" Garbės prenumerato- ••Mol:e^us Vaclovas Momkus, 
n v a Nuoširdžiai dėkoiame. į P * * a e Naris. Birutė Naurec-

X Juazas Puodžiūnas/Water- ' k° i t ė I r ^ a Navickaitė, Pranas 
būry. Conn., atnauiindamas 0 U s - R ū t a Pakš+aitė, Julius 

tėveliai Jane ir Česius Stankū- prenumeratą, vietoie eilinio mo- P a n k * Ponia Parkenenė, Zeno-
navičiai ir jų draugai kesčio atsiuntė 50 dolerių. Jį n a s **2V\ mvyr* P l i e s s ' M~ 

X Kun. Kazimieras Simaitis, skelbiame Garbės prenumerato-h 
Detroit, Mich., parėmė mūsų rium- Už auką tariame malo-
spaudos darbus — pratęsdamas, n u ačiū. 
prenumeratą atsiuntė ir 9 do-'r 

sesutė Adriana, jos laimėjimais 
džiaugiasi brolis Raimundas, 

lerių auką. Ačiū. 
X Bronė Martin iš 

Springso. Ark., atsiuntė 9 
auką. Maloniai dėkojame. 

X K Račiūnas, Cicero, 

Hot 
dol. 

m., 
keboms dienoms Chicagoje. Yra j aukojo 7 dol 
apsistojęs šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos kapeliono namuose. 
Šia proga susitiko su įvairių 
organizacijų atstovais, apsilan
kė "Draugo" redakcijoje, kur1 

pasitarė dėl "Kronikų" leidimo 
anglų kalba. 

Ačiū. 

X J. Vidūnas, Worcester, 
Mass., atsiuntė 10 dolerių au
ką. Labai ačiū. 

x Regina Ingelevičienė, Great 
Neck, N. Y., dažnai paremia sa
vo dienraštį. Ir dabar gavome 
jos auką. Dėkui 

X Mary Jegminas, gyv. 
Streaimvood, m., pasinaudoda
ma "Draugo" paskelbtu knygų 
atpiginimu, nusipirko visą eilę 
gerų lietuviškų knygų. 

paroda, kuri turėjo įvykti ba
landžio 7 d. neįvyks — nukelia
ma į spalio mėnesį. (pr.). 

X Liūtas Grinius bus pagrin
dinis kalbėtojas Vydūno Jauni
mo Fondo minėjimo, kuris 
įvyks balandžio 16 d, 3 vai 
p. p. lietuvių Tautiniuose na
muose, (pr-)' 

X 1978 m. Velioniu J VBnhj 
tvarkaraštis >M paruostas. Tei
raukitės pa" M^n'ų Kielą. 6557 
8o. Talman A ve.. Chicago. TU 
ft0ft29 t*W 7371717 fnc * 

džius. Emilija Sakadolskienė, 
Romualdas Sakalas, Raimundas 
Samoška. Gražina Santoski, Ju
lius Savrimas, Gražina Staus
kaitė, Vladas Stropus, Erna 
Šikšnienė. Vincas Vaitkevičius, 
A1gimantas Valeika, Dana Va-
raneckienė, Jurgis Vidžiūnas, 
Bernardas Vindašius, Valerija 
Žadeikienė. Bronius Žukauskas, 
Jonas Žukauskas ir Stasys Žu
kauskas. 

kos mokslus baigęs nepriklau
somoje Lietuvoje, o dabar Da
riaus - Girėno lituanistinei mo
kyklai vadovauja dvylika metų. 
Pasirodo, ši lituanistinė mo
kykla skiriasi nuo kitų. Ji ne
turi savo teritorijos. Ją lanko 
mokiniai iš tolimesnių vietovių 
— Beveriy Shores, Elgin, Hins-
dale, Madison ir k t Kol yra 
tokių tėvų, mokinių ir mokyto
jų turėsime. 

Šią mokyklą įsteigė tėvai 
mokytojas Jonas Kavaliūnas, 
mok. M. Pėteraitienė ir kiti 
1962 m. spalio mėn. šie metai 
— šešioliktieji mokslo metai 
Nutarėme šią kuklią, bet pras
mingą sukaktį paminėt? balan
džio 9 d. 3 vai Jaunimo centre. 
Būtų džiugu, kad į šią mokyk
los šventę atsilankytų mokyklą 
baigusieji buvę mokiniai, jų tė
veliai, buvę mokytojai, dabarti
nių mokinių būrys, jų tėveliai, 
na, ir lietuvių visumenė. 

Dabar mokyklą lanko 140 
mokinių iš tolimųjų apylinkių. 
Dirba 14 mokytojų. Veikia 
choras, kuriam vadovauja muz. 
Faustas Strolia. Choras pasi
rodo mokyklos šventėse. Kalė
dų eglutėje ir kit. progomis. 
Taip pat ir tautinių šokių gru
pė, kuriai vadovauja mokytojos 
Nijolė Pupienė ir Giedrė Cepai-
tytė. Pamokos vyksta kas šeš
tadienį nuo 9 iki 1 vai. po pie
tų. Mokslo metais dirba apie 
34 šeštadienius. Mokykloje yra 
8 skyriai ir vaikų darželis. Iš 
šios mokyklos išėję beveik visi 
yra lankę aukšt. lituanistines 
mokyklas ir nemaža dalis Peda
goginį lituanistikos institutą. 

Užsimename apie mokyklos 
didžiuosius rūpesčius. Jų tarpe 
mokyklai išlaikyti lėšos. Žino
ma, sako vedėjas, dalį išlakių 
padengia tėvai mokėdami kuk
lų mokestį už mokslą. Bet to 
nepakanka. Tenka dairytis pa
jamų iš kitur. Padeda Lietuvių 
Bendruomenė, organizacijos, pa
vieniai asmenys aukomis. Tėvų 
komitetas nuoširdžiai rūpinasi 
mokyklos išlaikymu, lėšų parū-
pinimu, renginiais. Su dėkin
gumu turiu paminėti ir šių 
mokslo metų tėvų komitetą — 
V. Naudžių pirm., E. Lapėnie-
nę sekr., K. Grigaliūną ižd., L 
Pemkuvienę 

— Kun. Albinui Gurkliui MIC, 
ilgamečiui Marianapolio mate
matinių dalykų mokytojui per
eito mėnesio 16 d. suėjo 60 me
tų amžiaus, o ateinančią vasarą 
— rugpiūčio 8 d. sueis 35-ri me
tai kunigystės. Kaip mokytojas 
ji3 mokinių yra labai mėgsta
mas, o savo taikiu būdu įsigijęs 
pagarbą ir meilę savo bendruo
menės tarpe. 

— Kun. Jonui Gasiūnui gy
venančiam šiuo metu St. Peters
burg, Fla., kovo 28 d. suėjo ku
nigystės auksinė sukaktis — 
50 metų nuo įšventinimo. Kun. 
Gasiūnas nepriklausomoje Lie
tuvoje kurį laiką darbavosi pa
rapijoje, paskui studijavo Liu
vene, Belgijoje, o po to buvo il
gametis vysk. Kazimiero Palta
roko sekretorius. Vokietijoje 
dar gilino teologijos studijas, 
kapelionavo Stuttgarto ir kitose 
lietuvių stovyklose. Amerikoje 
darbavosi Bellville vyskupijoje 
amerikiečių, paskiau ligi pensi
jos East St. Louis. Ui, lietuvių 
parapijoje. Tačiau jis ir dabar, 
nors jau sulaukęs 73 metų am
žiaus, neatsisako pagelbėti vie
tos lietuviams ir kitiems para
piniuose darbuose. 

— John W. Vaitkus, profeso
riaująs ir vadovaująs bendrųjų 
studijų departamentui VVater
bury State Technical College, 
buvo išrinktas atstovu Connec-
tieut valsfijos penkių technikos 
mokyklų į aukštesniojo mokslo 
tarybą. Jis gyvena Waterbury 
ir priklauso lietuvių Šv. Juoza
po parapijai 

Kovo 12 d. Laisvės Žiburio radijas 
New Yorke buvo surengęs labai 
sėkmingą "Čiurlionio" ansamblio 
koncertą. Dalyvių tarpe pirmą 
kartą po filmo "The Defection of 
Simas Kudirka" rodymo susitiko 
du to filmo pagrindiniai asmenys 
— Simas Kudirka ir akt. Alen Ar-
kin, vaidinęs Kudirką tame filme. 
Nuotraukoje Simas Kudirka ir 
Adam Arkin (Alen sūnus, taip pat 
aktorius), Nuotr. G. Peniko 

— "Minties* spaustuvė, ku
riai vadovavo Pranys ir Elena 
Nagiai persiorganizavo ir la
bai apribojo darbus. Savininkai 
Nagiai persikėlė gyventi į kitą 
vietą ir verčiasi kitais verslais. 
Sumažėjusi spaustuvė, vado
vaujama Zigmo Kyzelio, perkel
ta į mažesnę patalpą. Ogus 
metus dirbęs šioje spaustuvėje 
dirbęs rinkėju Petras Ropė at
leistas iš darbo, ši spaustuvė 
per metų eilę išspausdino nema
ža lietuviškų knygų ir kurį lai
ką spausdino "Mūsų pastogę'' 
ir kitus leidinius. Tuo būdu jos 
nuopelnai lietuviškos kultūros 
skleidimo darbe nėra maži 

0KUP. LIETUVOJE 
— Rašytojas Jonas Mačiuli* 

parašė romaną 'Troškulys", 
kurį neseniai išleido "Vagos" 
leidykla Vilniuje. .Tai istorinio 
žanro veikalas, vaizduojąs 1863 
m. sukilimo išvakares. Autorius 
gimęs 1919 m. Kalviuose, Jur
barko apylinkėse. Baigęs isto
rijos mokslus. Yra parašęs ne
maža studijų ir apysakų. 

X Mirė Romas Jonas Gabahs, 
kino studijos operatorius. 

Naujas Lietuvos istorijos 
metraščio (už 1976 metus) to
mas pasirodė knygų rinkoje. 

— Algimantas Kviklys, agro
nomas, parašė mokslinę studiją 
"Žemaūgiai vaismedžiai", ku
rioje supažindina sodininkus su 
pagrindiniais žemaūgių vaisme
džių ypatumais, jų poskiepiais, 
sodinimo ir priežiūros agrotech
nika. Leidinys iliustruotas ati
tinkamais pavyzdžiais. 

VOKIETIJOJE 
— Pf orzheune Vasario 16-sios 

minėjimas pradėtas ekumeninė
mis pamaldomis. Šv. Mišias au
kojo kun. K Senkus, pamokslą 
apie laisvę ir blogį arba nuodė
mę pasakė kun. Fr. Skėrys. Po 
kavutės programą pradėjo A. 
Cesevičius; paskaitą skaitė dr. 
A. Veigel. Enėrasčhis dekla
mavo Vasario 16 gimnazijos 
mokinės L Pancerytė, R. Silė-
naitė ir D. Krivaitė, solo dai
navo kun. Senkus. Programa 
baigta V. Vokietijos ir Lietuvos 
himnais, šokiams grojo W. Jo
naitis, gėrimais ir kespsniais rū
pinosi Retikiai Mertinai, šnei-
deriai ir kiti. 

CHICAGOS 2INIOS 

Visas pastatymas praėjo labai 
sklandžiai, visur buvo justi ge-jir Budrienę — narę. Komite-
ra režisūros ranka, visa išspręs- j tas labai nuoširdžiai dirba ir 
ta įtikinamai ir skoningai One- j lengvina mūsų mokyklai finan-
ros gerai suredaguotos progra- sinę naštą. 

NAUJOS STATYBOS 
Chicagoje per penkerius me

tus (1970 — 1975) pastatyta 
255,200 naujų butų. čia staty
ba pralenkia Philadelphiją, New 
Orieans, San Francisco, Miami, 
San Diego ir daugelį kitų mies
tų. Ekspertai sako, kad butų 
pastatyta dvigubai daugiau, 

parengimų vadovę negu reikia. 

X Raimondas Rimkus, Sani
tarinio distrikto parinktas vie
nu rinktinių tos ištaigos vado
vaujančių tarnautojų. Jo va
dovaujančio Maintenance O p e - j H e t u v i u naudai 

y Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
Jaunųjų Akademikų meno]— K Navasai'is, Kazimieras 

Kuzelis, J. Mačiulaitis; po 3 
dol. — J. Deveikis, Bruno G. 
Shotas; po du dol. — Felicija 
Skrinskas. Zigmas Dailidka. J. 
Miltenis. T. Bauža, J. Kava
liauskienė. Visiems maloniai 
dėkojame. 

X Z. ir T. MKaiiHkai, Union 
Pier, Mich., atsiuntė auką. Ačiū. 

X Dr. Zigmas ir Iiūda Moc- kesčių mokėtojų pinigų. Už sa
kai iš Kanados buvo atvykę į vo darbus R. Rimkus yra gavęs 

; Chicaeą dalyvauti lietuvių ope- įvairių atžymėjimų. 
' roie ir ta proga. Petro Želvio x David i. Plesic, Portage, 
'ydimi, aplankė "Draugą", čia IN., prie prenumeratos mokes-
knygų papiginto išpardavimo čio pridėjo auką. Ačiū. 

X Reikalinga matininke — proga jsigijo už didesnę sumą 
Mutual Federal Savings and naujų leidinių ir paliko 10 dol. 
Loan Associatior. of Chicago. auką spaudai paremti Nuošir-

M7-7747. 

mos viršelį piešė dai i A Sutku
vienė. 

I r tenka Šiem spektakliam 
taip gražiai praėjus pakartoti 
iš Lietuviu operos padėkos žo
džius: "Visų mūsų bendras 
darbas neša puikius vaisius 
mums visiems ir kalba mūsą 

ration skyriaus biudžetas yra! 
79 mii doL Jis yra padaręs 
įvairių pagerinimų, pagal ku
riuos sutaupyta 45 mii dol. mo-

I spektaklius atsilankė nema
ža ir kifų tautybių asmenų, 
taip pat svečių iš tolimesnių 
vietovių. Meninį operos aptari
mą duosime vėliau. Trečiasis 
spektaklis įvyksta šį šešta
dienį. L. Gal. 

DARIATTS - GIRĖNO 
UTrANIKTINfcl MOKYKLOJ 

(ak,), 'diiaį dėkojame. 

x Marija Markevičienė, gyv.! Knygų glėbiu nešinas eina 
Omaha, Nebr., atnaujindama Dariaus - Girėno lituanistinės 
prenumeratą aukojo 10 dolerių, mokyklos vedėjas Juozas Pla-
Labai a&u. jčas. Tai aukjtuoauu peda^og;-

Jaunimo centre įsiviešpatavo 
tyla klasėse girdėti skardūs 
mokytojų balsai ir atsakinėjan
čių mokinių ploni balseliai 

Kukli penkiolikos darbo metų 
sukaktis, bet ji prasminga Juk 
ir ši mokykla švietė ir šviečia 
šviesiu žiburėliu, rodydama ke
lią jaunajai kartai į tėvynės 
pažinimą, į lietuviškąjį pasaulį. 

Šią sukaktį prisiminsime visi 
balandžio 9 d atsilankydami. 

J . Janasaitis 

SUDEGĖ 2 BERNIUKAI 

Du berniukai — Michael 
Wasyoko ir James Harlan, abu
du 3 m. amžiaus, žuvo degant 
namui La Grange priemiesty. 
Jų vieno motina smarkiai ap-

ŠVARESNĖ TELEVIZIJA 
Televizijos programose 1977 

m. žymiai sumažėjo prievartos 
veiksmų rodymas, bet atsiran
da polinkis į seksą. 

BAISI TRAGEDIJA 
Gydytojo žmona Linda Gold-

stone, 29 m., mokytoja, buvo 
pagrobta iŠ automobilio staty
mo aikštės 300 E. Huron, netoli 
Chicagos miesto centro, kai ji 
ėjo į pamokas ketvirtadienio 
naktį Policija areštavo įtaria
mą Hernando Williams. 23 m., 
kuris prisipažino ją nužudęs 
Jis jau buvo teisiamas už anks-
tybesnhis nusikaltimus. Gold-
stonienė įstengė pabėgti ir prie 
10400 So. Maryland Ave. bels
tis pagalbos, bet žmonės bijojo 
ją įsileisti, tik pašaukė polici
ją, šeštadienio rytą u buvo 
rasta nušauta garaže pietinėj 
Chicagos daly. Policija įtaria
mąjį suėmė, kai buvo praneštas 

į jo automobilio muneria. 

NAUJAS BANDYMAS 

Chicagos miestas ryžtasi pra
dėti naują bandymą: įvesti tvar
ką, kad prie savo namų auto
mobilius tegali statyti to bloko 
gyventojai. Tuo tarpu ši tvar
ka bandoma Hollywood 
North Park apylinkėje. Gyven
tojai už šią teisę turės mokėti 
10 doi metams. Jei šis bandy
mas bus sėkmingas, ši tvarka 
gali būti naudojama plačiau. 

GĖLIŲ PARODA 

Metinė gėbų paroda McCor-
mick rūmuose, Chicagoje, gau
siai lankoma, čia daugybė ro
žių, tulpių, kamelijų ir kitokių 
žiedų. Įrengti pavyzdiniai dar
želiai prie namų. Daug kamba
rių puošmenų. Žmonėms sudo
minti net rodomas gyvas 75 
svarų smauglys, besivyniojąs 
apie demonstruotojų kaklu . 

MERGAITĖ IŠ LENKIJOS 
Iš Lenkijos į Chicagą lėktuvu 

su tėvais atskrido maža mergai
tė Joanna Nowak, kuriai reikia 
daryti širdies operaciją, kokios 
Lenkijos ligoninės neįstengia 
padaryti Ją priėmė Iūlnois 
universiteto ligoninė, kur jos 
operaciją ėmėsi padaryti ge
riausi chirurgijos ir širdies Ugą 
specialistai Chicagos lenkai ij% 
susirūpinusią šeimą globoja. 

' 


