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Kiekvienoms pamaldoms 
reikia leidimo 

Al iiaidynu tuos Vatikano lizdus' 
s 
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Žvirgždaičiai 

1977 spalio 10 Žvirgždaičių 
koplyčioje po 19 m. pertraukos 
tvyko laidotuvių pamaldos. Sakių 
rajono valdžia sutiko, kad K. 
Naumiesčio klebonas kun. J. Ja
kaitis aptarnautų Žvirgždaičių 
tikinčiuosius. Buvo pašventinta 
koplyčia ir altorius. Žmonės ver
kė 8 džiaugsmo, ,o Jaunosios 
gvardijos kolūkio pirmininkas Li
sauskas, kurio teritorijoje yra 
Žvirgždaičiai, pyko ir klausinėjo 
žmones, kas esąs tikinčiųjų kovos 
už koplyčią inspiratorius. Sis ko
lūkio pirmininkas pasižymi savo 
despotiškumu ir žmonės jo bijo 
kaip žandaro. Vėlinių išvakarėse 
vėl įvyko pamaldos, kuriose da
lyvavo daug žmonių. Po jų ko
lūkio pirmininkas išsireiškė: "Aš 
išardysiu tuos Vatikano lizdus". 

Žvirgždaičių tikintieji kiekvie
noms pamaldoms privalo gauti 
Sakių raj. vykdomojo komiteto 
raštišką leidimą. 

Žalioji 

Klausučių apylinkės pirminin
kas St Kundrotas įkalbinėjo žmo
nes, reikalaujančius bažnyčios 
atidarymo (žr.wLKB Kronika", 
Nr.3G), kad atšauktų savo pa
rašus. Pasišaukęs žmones į savo 
būstinę, nesivaržydavo net pasi
tyčioti iš tikinčiųjų. » 

1977 lapkričio 16 i Vilkaviški 
pas rajono pirmininko pavaduo
toją Urboną buvo iškviesti du 

religinės bendruomenės (dvide
šimtuko) nariai. Nuvyko 7. Pa
vaduotojas pranešė, Kad Lietu
vos KP CK sekretorius Griškevi
čius i tikinčiųjų pareiškimą (žr. 
"LKB Kronika",Nr.30) atsakė 
neigiamai — CK bažnyčios klau-

Lietuvos laukų Rūpintojėlis 

simo nesprendžiąs. Pavaduotojas 
Urbonas pareiškė, kad ir Religi
jų reikalų tarybos įgaliotinis esąs 
šiame reikale bejėgis. Visa galia 
spręsti Žaliosios parapijos likimą 
pavesta Vilkaviškio rajono val
džiai ir jis, pavaduotojas, dary
siąs įtaką, kad rajono vykdoma
sis komitetas nesutiktų Žaliojoje 

etidaryu" bažnyčią. 
1977 lapkričio 20 126 Žaliosios 

tikintieji pasiuntė L. Brežnevui 
pareiškimą, kuriame prašo padė
ti atidaryti jų parapijos bažny 
čią. Pareiškimas užbaigiamas: 

"Šiais metais mes girdėjome 
daug gražių žodžių apie naują 
Konstituciją, kad joje visiems pi 
iiečiams užtikrinamos teisės į są 
žinės ir religijos laisvę. Tačiau 
mūsų rajone tikinčiųjų teisės pai
somos ne daugiau kaip Pietų Af
rikoje negrų teisės. 

Prašome Jus, Generalini Sek
retoriau, įsikišti į šį skaudu 
mums reikalą, nes jau neturime 
daugiau kur kreiptis, nebent i 
tarptautines žmogaus teisių gy
nimo organizacijas". 

1977 gruodžio 26 pas RRT įga
liotinį K. Tumėną nuvažiavo Ža
liosios tikintieji — J. Nešukaitis 
J. Jasaitis, B. Gudaitienė, K. Bub-
naitienė ir T. Kaminskienė. K 
Tumėnas prikišo, kodėl tikintiej 
nešvenčia Kalėdų, o važinėja pa." 
ji. Šie atsikirto, kad neturį ku: 
melstis, nes bažnyčioje įrengtas 
malūnas. įgaliotinis pareiškė 
kad jam lengviau atidaryti be* 
kurią bažnyčią Vilniuje, o ne 
Žaliojoje ir patarė išsinuomoti 
kur nors kulto reikalams patal
pas. 

Žaliosios parapijos katalikų ko
va už savo bažnyčią pailiustruo
ja beteisę tikinčiųjų padėtį — kur 
besikreipsi, visi tave pasiųs pa? 
rajono valdžią, o jos priešakyje 
pastatytas koks nors bukas ir ak
las pareigūnas fanatiškai visko 
neigs ir draus. 

Kertuojų ežero pakrantė Molėtų apylinkėj 

Manevrai prie 
Kinijos sienos 

Maskva. —Tasso pranešimu, 
Brežnevas, lankydamasis Kinijos 
pasieny, stebėjo karinius manev
rus prie Amūro ir Ussuri upių. 
Su juo buvo ir gynybos ministe-
ris Dmitri Ustinov. Brežnevą: 
rezultatais buvęs "patenkintas". 
Tass pridėjo, kad ^'Kariai paža
dėjo dar geriau pasiruošti ir pa
didinti savo karingumą ištikima: 

stovėti socialistinės tėvynės sar
gyboje". 

Susirūpinimas 
civilių apsauga 

KLAIDINGAS SPRENDIMAS 
"Prezidentas parode nepakankamą supratimą atsakomy
bes pareigų, kurioms jis išrinktas", sako Chicagos di
džiausias laikraštis 

"Auk*99 Nr. 9 (49) 
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Kokių ganytojų 
reikia Lietuvai? 

Tik M tokiu, kurie būtų įrankiu likviduoti Bažnyčią 

• 
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(Tęsinys iš vakar dienos) 
Tarybinė vyriausybė matyda

ma, kad ji sugeba pravesti sau 
tinkamus kandidatus į vyskupus, 
pakeitė nuomonę, kad Lietuvai 
pakanka vienos ar dviejų vysku
pijų ir tiek pat vyskupu. Religijų 
reikalų tarybos įgaliotinis pradė
jo visur skelbti, kad greitu lai

ku susitvarkys visų Lietuvos vysku
pijų reikalai, kad visos vyskupi
jos turėsiančios savo vyskupus. O 
vysk. J. Labukas kunigams saky
davo: "Kiek Lietuvos Bažnyčiai 
vyskupų reiks, dek jis Romoje jų 
gaus". 

Tiesa, Lietuvos vyskupijoms rei
kalingi vyskupai-ganytojai. Šiuo 
metu Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 
neturi nė vieno vyskupo Ordina
ro. Tik Kauno arkivyskupija ir 
Panevėžio vyskupija turi vysku
pus, Apaštališkuosius administ
ratorius. Vilniaus arkivjįskupijos 
ir Kaišiadorių vyskupijos Apašta
liškieji administratoriai, vysku
pai civilinėj valdžios išttemti iš 

savo vyskupijų. Šių aniejų vysku 
pijų reikalus jau daugiau kaip 
16 metų tvarko Kapituliniai vika
rai. Neturi vyskupo ir Telšių vys
kupija, ją valdo Kapitulinis vi
karas. Vilkaviškio vyskupijos, ku
ri yra prijungta prie Kauno ar
kivyskupijos, reikalus tvarko Kau
no arkivyskupijos Apaštališkasis 
administratorius. 

Lietuvos kunigai ir tikintiej 
nori turėti atsidavusius Bažny 
čiai vyskupus. Todėl kandidatu 
į vyskupu turėtų parinkti ne Re 
ligijų reikalų tarybos įgaliotini 
ir KGB, bet visi Katalikų Bažny
čios Lietuvoje vyskupai: tiek ei 
nantys šiuo metu savo tiesiog; 
nes pareigas, tiek valdžios paša
linti ir iš remti vyskupai. Til; 
visų Lietuvos vyskupų atestacija 
apie kandidatus į vy kupus gali 
padėti šV. Tėvui susidaryti mora
linį tikrumą dėl jų tinkamumo 

Mums reikia tokių ganytojų 
kurie savo gyvenimą aukotų žmo
nių tikėjimui stiprinti ir dorai 
kelti, (šio straipsnio pabaigos pri 
siųstam egz. nebuvo). 

Pasipelnymas 
is žmonių kančfci 

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
vyriausybė nuo 1964 metų yra 
išmokėjusi Rytų Vokietijai vieną 
bilijoną ir 23 milijonus markių 
už politinių kalinių išlaisvinimą 
ir jų globą. Tokiu būdu buvo iš
laisvinta apie keturiolika tūkstan
čių Rytų Vokietijos politinių ka
linių, o daugeliui kitų belaisvių 
buvo suteikta materialinė pagal
ba. Politinių kalinių išpirkimo 
iš Rytų Vokietijos akcija ir toliau 
vykdoma. 

Bengalijoj žuvo 
tūkstantis 

Dacca. — Kilus jūrų audrai. 
Bengalijos įlankoje buvo apvers
ta ir sudaužyta ap>ie 100 di
desnių ar mažesnių laivu, ir žuvo 
apie 1,000 žmonių. 

Mogadishu, — Somalijos vy
riausybės nuomone, Afrikos išky
šulyje kilęs konfliktas tegali bū
ti sureguliuotas tik su sąlyga, jei 
iš Ogadeno bus atitrauktos visos 
užsienio kraštų karinės pajėgos, 
jei ten bus pasiųs'as neutralių 
valstybių taikos korpusas ir žmo
nėms bus užtikrinta teisė į ne
priklausomybę. Ogadene dabar 
yra keli tūkstančiai kubiečių kâ -
reivių ir daugiau negu tūkstan
tis karinių patarėjų. 

Washingtonas. — Gynybos sek
retorius Harold Brown nori su
stiprinti civilių priešlėktuvine 
gynybą. Prezidentui parengtam 
pranešime sako, kad naujasis so
vietų už garsą greitesnis bombo
nešis, Vakaruose vadinams Back-
fire, pajėgus pasiekti Amerikof 
taikinius. "Gaila, kad mūsų poli
tika paskutiniaisiais metais nenu
mato skirti daug dėmesio konti
nento gynimui, kai nuo tarpkon-
tinentinių ir iš povandeninių lai
vų paleidžiamų raketų apsigyni
mo kaip ir nėra". Siūlo susirūpin
ti civilių gyventoju apsauga ir 
tam reikalui iki 1984 skirti kas
met bent po 50 milijonų dolerių. 

Prašo atšaukti 
boikote Turkijai 

Washingtonas. —Valstybės ir 
Gynybos departamentai kreipėsi 
į Kongresą, ragindami atšaukti 
ginklų pardavimo draudimą 
Turkijai. Vance savo pareiškime 
pridėjo, kad tokiu būdu bus pa
gerinta "politinė atmosfera". 

Chicaga. — Vakar dienos 
"Chicago Tribūne" vedamajam 
apie prezidento neutroninės bom
bos gamybos atidėjimą tarp kit
ko taip sako: "Atidėjo tada, ka
da nereikėjo atidėti. Tai dar vie
na administracijos klaida, kuri 
•̂ ali sukliudyti rusų karinę 
bangą. Jis (Carteris) vėl nori pa
laukti, kiek sovietai susilaikys su 
savo atominių ir paprastų ginklų 
orograma. 

Neutroninės bombos sprendi
mas deperatiškai reikalingas 
jau dabar. Yra pakankami daug 
savyzdžių, kaip jie pasirodė pra
eity — jie niekad tuo pačiu ne-
įtsilygino. Pavyzdžiui galima im
ti ir B-l bombonešio sulaikymą. 
Sovietų persvara žmonėmis, grei
taisiais tankais, lėktuvais yra to
kia didelė, kad ekspertai yra be
viltiškoj padėty, jei reikė'ų gin
ti Europą tik paprastais ginklais. 
Reikia ko nors daugiau. 

Daug kas abejoja, kad Ameri
ka panaudos 7,500 reguliariu 
atominių ginklų, dabar sukrautų 
Europoje. Beviltiškoj padėty gali 
prireikti ir juos panaudoti. Tada 
kritikai neutrono bombos matys, 
kad atominiai ginklai daro daug 
didemę žalą ir sugriovimus, ne
gu būtų buvę su neutronu. Bus 
aišku, kad per vėlu sugrįžti prie 
neutroninės. 

Kol ginklas yra tik ant braižy
tojų stalo, daug vertės neturi ir 
negali priversti sovietų susilaiky
ti nuo tolimesnės karinės progra
mos. Nei šioks, nei toks sprendi
mas tik jiems parodys, jog pas 

mus trūksta griežtumo. Naująjį 
prezidentą Kremlius išbando, ir 
jis jau du kartus bandymų ne
atlaikė — su B-l ir dabar radia
cijos bomba. 

Carterio sprendimas laikytinas 
tam tikra prasme arogantišku. 
Jis neklaurė ekspertų dėl bombo
nešio ir beveik vienbalsiai reko
menduojančių neutroninę bom
bą. Jo pareiškimas, kad "tik vie
nas buvo išrinktas prezidentu", 
rodo nepakankamą supratimą at
sakomybės pareigų, kurioms ji? 
išrinktas. Amerikiečiai ne tam iš
rinko nežinomą buvusį povande
ninio laivo karininką į viršūnes, 
kad jis nuolat vetuotų siūlymus 
pačių šauniausių šios šalies ge
nerolų, admirolų ir civilių ginklų 
specialistų bei diplomatijos eks
pertų. 

Ofenzyva prieš 
partizanus 

Johannesburg. —E skirtingų 
Šaltinių ateinančios žinios pa
tvirtina faktą, kad 5,000 ku
biečių, 1,200 angoliečių ir 1,000 
Namibijos partizanų, esančių An
golos pusėje, pradėjo ofenzyvą 
prieš Angolos partizanus Cuan-
do Cubango provincijoje, priet-
vakariuose. Naudojami ir sovie
tų MIG-21 lėktuvai 

Kapituliuos ir 
eritrejieaai 

Beirutas. — "Monitor" žinio
mis iš Beiruto, Eritrėjos sukilė
liai, matydami Etiopijos ir Kubos 
karių susikoncentravimą juos pul
ti, pasiūlė tartis. Eritrėjiečiu su
kilėlių vadas Ahmed Nasser, kal
bėdamas su Reuterio atstovu, sa
kė, kad nori baigti 17 metų tru
kusį sukilimą. Jo partizanų yra 
apie 12,000. 

Filipinuose suimta 550 

Manila. —Filipinų sostinėje 
buvo suimta 550 demonstrantų, 
tarp jų ir opozicijos vadų, kurie 
įscenizavo "demokratijos laidotu
ves" ir protestavo prieš rinkimų 
suklastojimą. Dar apie 303 kitų 
užsidarė katedroj ir budės tol, 
kol bus paleisti suimtieji Kovo 
21 balsavimų rezul'atus jie vadi
na klastojimais ir apgavyste. 

• 

Viršūnių konferencija 
Bonnoje 

Kinai apie Armėnijos 
okupacija. 

Pekinas. — Oficialioji kinie
čių žinių agentūra Naujoji Kini
ja kovo 30 dieną paskelbtame 
rtraispnyje griežtai pasmerkė So
vietų Sąjungą, kad ji Armėnijos 
respubliką tebelaiko prijung
tą prie sovietų teritorijos. "Armė
nijos prijungimas prie Rusijos", 
sako agentūra, "buvo prieš 150 
metų Rusijos carų įvykdytas prie
vartiniu būdu, ginklų, korupci
jos ir diplomatinių intrigų pagal
ba. Todėl kaip praeityje taip ir 
dabar jos prijungimas prie Ru
sijos yra neteisėtas". 

Šanchajuje 
rehabilituota 

10 tūkstančių 

Pekinas. — Pekino "Liaudies 
Dienraštis" pranešė, jog Kinijos 
liaudies respublikos vyriausybė, 
likvidavusi vadinamąją "keturių 
gaują", Šanchajuje rehabilitavo 
daugiau negu 10 Rūkstančių val
džios ir partijos pareigūnų ir pa
prastų piliečių: darbininkų, moky
tojų, intelektualų. Dienraštis pa
žymi, jeg 1968 metais, valdant 
vadinamajai keturių gaujai, vien 

"Laiminga šeima" (Nusipirkusi televizijos aparatą). Tokie plakatai [ mokytojų Šanchajuje buvo likvi-
kabinėjami Saac&a.uje, Kuujoja duota apie trys tūkstančiai. 

Bonna. — Liepos mėnesį Bo
nnoje įvyks pramoninių kraštų 
viršūnių konferencija, kurioj da
lyvaus ir Carteris. 

Marksizmas lygus 
rasizmui 

Windhock. — Nambijos piet
vakarių Afrikos liuteronų Bažny
čios vadovybė paskelbė pareiški-
mą, kuriame griežtai pasisako
ma prieš marksistinę ideologiją. 
"Marksizmas yra tiek pat žalin
gas, kaip ir rasistinė apartheido 
politika", — pažymima pareiški
me, ''jei Namibijoje įsigalėtų 
marksizmas, jo atneštoji vergija 
niekuo nesiskirtų nuo dabartinės 
rasinės diskriminacijos". 

Mirė pref. A. Levanas 

Vak. Vokietija — Pranešama, 
kad Vak. Vokietijoje šiomis die
nomis mirė prof. dr. Aleksandras 
Levanas. Velionis buvo gimęs 
1905 m. gegužės 8 d. Baigęs stu
dijas Kaune ir Romoje, mokyto
javęs Utenos ir Kražių gimnazi
jose, vėliau dėstęs Vytauto D. 
univ. Teologijos filosofijos fa
kultete. Buvo didelis kovotojas 
už blaivybę ir tais klausimais 
Jaug rašęs. Pastaruoju metu nuo 
lietuvių buvo atitrūkęs. 

KALENTX)RnJS 
Balandžio 11: Leonas D., Ge

ma, Vykintas, Daugailė. 
Balandžio 12, Julius, Vizija, 

Girulis, Liepsnelė. 
Saulė teka 5:19, leidžias 6:21. 

ORAS 

Apsiniaukę, 70 proc galimy
bė lietaus su perkūnija, vėsiau, 
apie 50 Uipsniu, 
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PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ 
NEGEROVIŲ ŠAKNYS 

Šiandieninės negerovės turi 
šaknis praeityje. Tinkamai 
tvarkykimės! 

Mediciniška tiesa 

Gražiausiai savo darbais pasi
rodė Lietuvių operos Chicagoje 
darbuotojai. Tikras džiaugsmas 
ir dvasios atgaiva buvo žiūro
vams. Nelaimė, kad nemažai lie
tuvių tapo dideliais nikotino ver
gais: gražiai pzš.puošusios rietu
vės negražiai elgėsi pertraukų me
tu: jos (žinoma ir jie) taip pri
rūkė koridorių, kad nerūkantieji 
trokšte troško. Laimė; kad nebu
vo atvykusių svetimtaučių gydy
tojų, kaip planavo čia rašanty
sis: neleistinai elgėsi mūsiškiai 
rūkantieji. Jie pasirodė didžiausi 
nikotinui adiktai ir nepalygina
mi savanaudžiai: nekreipė dėme
sio į savo artimą nerūkantįjį. Jie 
sėjo vėjus-netrukus jie ims piauti. 
audrą. Mat, Cook apskrities li
goninėje anesthesiologijos depar
tamento vedėjas gyd. Vincent 
Collins gydytojams pranešime 
tvirtino, kad rūkantysis dešimt 
cigarečių per dieną vieną mėne
sį — po operacijos gauna plau
čių komplikacijas septynis kartus 
dažniau už nerūkantįjį. Visoje 
Amerikoje minėtu reikalu yra at
likti tyrimai trijų grupių tyrinė
tojų. Štai ką susekė minėti tyri
nėtojai. Vidutiniškai imant visus 
amerikiečius: rūkančius kiek ir 
nerūkančius — jie po ope
racijos gauna plaučių komplika
cijas 6.9 proe. O. rūką po dešim
tį cigarečių bent vieną mėnesį — 
po operacijos apturi plaučių kom 
plikacijas 38.6 proc. O plaučių 
komplikaciją po operacijos gau
ti, ar negauti yra didelis skirtu
mas. Kartais tas skirtumas lemia 
gyvenimą ar mirtį. Tokios tiesos 
išmintingam pakanka. Jis ži-( 
rtos, jei nežinojo, kai reikia gy-į 
venti, kad mažiau negerovių su
silauktų. Bet netvarkingajam jo
ki faktai nepadės tol, kol jis nuo 
nikotino adikcijos nepasigydys. 

Didžiausia liga — 
asmenybės stoka . 

. . • . . - • » . • » . < -

'Gook apskrities ligoninės vi
daus 'ligų*' 'Skyriaus dfreKtofTus 
gyd. Frederic Steigmanas sako, 
kad viena laimė jam, jog jis 
greit apleis ligoninę: jam sun
ku tvarkytis su gydytojais, kurie 
dėl asmenybės stokos daugiau do
misi laboratorijos duomenimis, o 
ne ligonių gydymu. Nėra žmogu
je, nors ir labai mokytame, asme
nybės - nėra gėrio nei jam, nei 
jo tokio aplinkoje esančiam. Tas 
gydytojas stebisi ir dejuoja, kas 
bus netolimoj ateityje, kada čio
nykščiai žmonės ėmė taip spar
čiai menkėti savomis asmenybė
mis. Nežiūrint didžiausios tech
niškos pažangos, nebus reikia
mos mediciniškos pagalbos to!, 
kol Žmonės neatgaus savo asme
nybės. 

Praeityje nustota asmenybė, 
lemia labai ligotą ateitį. Taip at
sitiks ir asmenybės nustojusiems 
lietuviams, dėl rūkymo mes ken
tėsime ir pagalbos negausime. 
Geriausios operacijos geriausių a-
nestesiologų talkoje atliekamos 
neduos mums reikiamos naudos. 
Blogiausia, kad tokią nenaudą 
didžiumoje mes patys būsime už
sikrovę ant mūsų pečių. 

Bet kurios kalbos apie dėl rū
kymo gaunamą plaučių vėžį žmo 
gui be asmenybės nepadės — jis 
šiandien toliau rūkys, kad rytoj 
imtų dejuoti ir Dievui išmėtinėti 
dėl jį užgulusios nepagydomos li
gos. Dažniausias vėžys šiandien 
srar.das: vyrų plaučiuose o rr.ote-
7-:5k:ų — ko! Hz :ų kr£?/;ė. Bet 
rš*£iribsb£ }zvi v e j s a Vyraus. 
Dar p^ukirr. — dar toliau u ip 

moteriškės rūkykite kaip operos 
spektaklių metu kad rūkėte — ir 
jums bus ne už kalnų tokie pat 
plaučių vėžiai, kaip dabar yra vy
rams. Šiandien negerovė yra su
leidusi šaknis vakarykščioje die
noje. 

Visą gyvenimą 
gyvenkime tvarkingai 

Pagyvenusiųjų dažnos ligos tu
ri savo šaknis taip pat praeityje. 
Didelė nauda medicinos, kad ji 
susekė dabartinių negerovių šak
nis, esančias praeityje. Reikia tvar
kyti priežastis ligos - tada leng
viau tvarkysis pati tos priežas
ties sukelta negerovė. 

Imkime tokią žmogaus ligos 
istoriją. Septyniolikmetis jaunuo
lis turi kraujospūdi 130 ir 90. Jo 
kojos kiek pasmėlusios, delnai 
šaltai prakaituoti, jam truputį 
trūksta kvapo kiek padirbėjus ir 
gydytojas randa jo Širdį dėl ne
žinomos priežasties kiek padidin
tą. 

Dvidešimt metų sulaukęs, 
jis nesijaučia kaip reikiant: bijosi, 
jaunuolis eina pas gydytoją, 
kad su juo kas nors bloga nebū
tų. Jis bijosi kurti šeimą, nes ne
sijaučia esąs pakankamai stiprus. 
Kartais jam ima plakti širdis; Ji 
muša su peršokimais. Kiek susi
jaudinus, kraujo spaudimas pašo
ka iki 145-95. 

Kristaus metų sulaukęs minė
tas jaunuolis gali apturėti staiga 
užeinanti galvos svaigulį - tai ga
li būti mažo smegenų pakenkimo 
reiškiniai, bet niekas nekreipia 
dėmesio — sako, kad tas vyras 
yra per jaunas smegenų gyslų li
gai. Gydytojas gali susekti tokio 
šlapume kiek baltymų. Jo čiur-
nos gali būti patinusios. 

Toks žmogus, keturiasešimties 
metų sulaukęs, gali jausti krūti
nėj skausmus, kaip ženklą Širdies 
kraujagyslių susiaurėjimo. Jo 
kraujospūdis gali pakilti iki 160-
100. Jis gali susilaukti vieno -
kito lengvo apalpimo. Tai gali 
būti dėl širdies kraujagyslių li
gos, p taip pat ir dėl smegenų, ar
terijų mažo pakenkimo (stroko). 
Eo V> gali- to žmogaus charakte
ris kiek pasikeisti. Jis gali tapti 
mažiau pajėgus darbe ir netoks 
energingas. 

Penkiasdešimties metu sulau
kęs, toks žmogus ima rūpintis 
savo širdies stoviu. Gali būti mo
mentas, kada jo širdies kraujagys
lės dalinai užsikemša. Jis gali ne
pajėgti savaitėmis dirbti. Kiek pa
dirbėjus, jam gali imti kvapo 
trūkti. Gali gydytojas rasti ma
žos arterijos plyšimą akies dug
ne. Jo inkstai gali imti šlubuoti. 

Pacientas, sulaukęs kapos me
tų gali apturėti pilną vaizdą pa
kelto kraujospūdžio ligos: tada i-
ma nebetarnauti kaip reikiant 
Širdis, inkstai ir smegenys. Tik 
tada toks kreipiasi pas gydytoją, 
gula ligoninėn ir mano, kad jis 
tinkamai elgiasi. Toli gražu taip 
nėra: taip gydantis dažnai jau bū 
na Šaukštai po pietų. Jo liga tu
ri šaknis jaunystėje. Reikia tada 
ligos Šaknis rauti. Žinoma, gydy
tis reikės kiekvienu metu, bet gy
dymosi pasėkos priklausys, kaip 
gerai tvarkysis žmogus per visą 
gyvenimą, reikiamai tvarkytis 
pradėjęs nuo pats savo gyveni
mo pradžios. Taip turi elgtis visi 
ne tik rūkoriai, bet ir visi kito
mis ligomis negaluojantieji. 

Imkime, tokį atsitikimą. Moti
na ir sesuo turėjo krūties vėžį. 
Tokiu atveju visos moteriškosios 
toje šeimoje turi labai r>u(*dug-

tikrint; " • ' c r.i jcrutis 
-r-v I - A ir pas Ty^ytoią. T:k ta, 

būt: h:ku sunkti; !c:rr.o!e v. 
galės 

Žmogaus ligos istorija 

Žmogus nuo vaikystės turėjo 
šieno šiltinę (hay fever). Tai 
alergiška liga. Vėliau jam išsi
vystė nosyje polypai. Kartais jo 
kvėpavimas būdavo švilpiantis. 
Vėliau gavo plaučių išsiplėtimą 
— emfizemą. Tada jo krūtinė bu
vo panaši į statinaitę (išsiplėtu
si). 

Pusamžio sulaukus ėmė jo šir
dis šlubuoti. Persirgus porą kar
tų plaučių uždegimu, gavosi bron 
chų išsiplėtimas. Kartais bronchi
tas paaštrėdavo. Pagaliau toks 
žmogus susilaukia dešiniosios šir 
dies nusilpimo, dėl to jo kepenys 
patinsta ir jis tampa beviltišku 
luošu žmogumi. Tos negerovės 
šaknys irgi yra jaunystėje. Tada 
reikia tinkamai tvarkytis, norint 
senatvėje sveikesnių dienų susi
laukti. Dabar žmonės numoja 
ranka į pataisomą dalyką — ne-
sitvarko. O kai jau liga progre
suoja iki nepataisymo - tai tik 
tada žmogus mėgina gydytis. Bū
kime išmintingi ir laiku tvarky
kimės negalavimus. 

Nedrąsaus žmogaus negerovės 

Šio jaunuolio ligos istorija gali 
būti emocinės negerovės pavyzr 
dys. Nedrąsus, svajotojas, neprak
tiškas, ramus atsiskyrėlis, kuris 
turėjo tik vieną draugą mokyk
loje ir kuris mėgo vienas tolokai 
vaikščioti. Kolegijoje jis baimino
si dėl lyties dalykų taip, kad ne
pajėgė toliau studijuoti. Jo brolis 
parvežė jį į namus. Metų metais 
jis turėjo daugelį liguistų pergy
venimų. Tai jo skrandis gedo, 
tai apie jo žarnas kaž kas rėplio
jo. Jis stengėsi išsisukti nuo mi
nėtų negerovių - taip jis buvo ke
lis kartus dėl vidurių operuotas. 

Kai jo smegenų sklerozė vystė
si, jis daugiau ėmė, kitus įtarinė
ti: pradėjo skųstis, kad kaimynas 
naikina jo smegenis su į jį at
kreiptu radaro spinduliu. O kai 
jis ėmė kaimyną teisman trauk
ti ir grasino jam pakenksiąs - rei
kėjo jį patalpinti psichiarrinėn 
ligoninėn. Matom, kad ir šitokia 
negalės forma prasideda žmogui 
labai anksti ir tęsiasi per visą jo 
gyvenimą. 

Išvada. Negerai, kad tūlas gy
dytojas kelerius žmogaus, tos pa
čios ligos etapus ima laikyti at
skiromis ligomis, kai iš tiesų yra 
viena ir ta pati liga visame žmo
gaus amžiaus bėgyje. Nepamirš
kime, kad yra ligų prasidėjusių 
žmogaus jaunystėje ir užsitęsian-
čių per visą gyvenimą, jei jos bū
na laiku ir tinkamai tvarkomos. 
Tai tarsi ilga kino filmą yra ta 
žmogaus ilgai užsitęsusi Kga. Rei
kiamas tokios ligos supratimas į-
gaflihš žmogų ieškoti pagalbos 
ankstyboje ligos stadijoje. Tada 
pagalba žmogui bus daug sėk
mingesnė. Juk, negalime mes to
liau save, sakysim, tabaku be a-
todairos sirgdinti šiandieną, o 
tik dėl tabako mirtinai sunega
lavę, pradėti gydytis rytoj. Tvir-
tėkime asmenybėmis naudoda
miesi dabartinės medicinos pa
slauga - tada mums bus daug 
lengviau tvarkytis su daugeliu 
negalių. 

Pasiskaityti. Geriatrics. Decem 
ber 1967. 

PARENGIMAI CHICAGOJ 
Balandžio 14 d. — Vakaronė 

Jaunimo centro reikalais Jau
nimo centre. 

BaL 15 d. — "Grandies" tra
dicinis vakaras Jaunimo centre. 

— Krhnries klubo parengimas 
šaulių namuose. 

BaL 16 cL — Knaučeliūnų 
premijos jaunimui įteikimo iš
kilmės Jaunimo centre. 

— Vydūno Jaunimo fondo 
sukakties minėjimas liet. tauti
niuose namuose. 

— Bostono vyrų seksteto 
koncertas Jaunimo centre, ruo
šiamas Lietuvių televizijos. 

— Rašyt. T. Venclovos nau
jos knygos "98 eilėraščiai" pri
statymas, ruošiamas Santaros-
Šviesos Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. 

BaL 21 d. — Vytauto Nako 
prisiminimui skirta vakaronė 
Jaunimo centre. 

senjoru gegužinė 
pagerbimas Vyčių 

— Vyčių 
— Motinos 
salėje. 

Gegužės 12 d. — Muziko D. 
Lapinsko jaunimo sambūrio 
operetė Jaunimo centre. 

Gegužės 1S d. — Cicero litua
nistinės mokyklos vakaras šv. 
Antano parapijos salėje. 

Gegužės 14 d. — Muziko B. 
Markaičio kūrinių koncertas 
Jaunimo centhre. 

— LB Vid. Vakarų apygar
dos atstovų suvažiavimas Jau
nimo centre. 

— D. Lapinsko jaunimo sam
būrio operetė Jaunimo centre. 

Gegužės 20 d. — Poezijos pa
vasaris, ruošiamas Chicagos 
poezijos draugijos Amerikos le-
gijono Don Varno posto patal
pose. 

Gegužės 21 d. — "Sandaros" 
gegužinė Vyčių sodelyje ir sa
lėje. 

— "Aido" choro koncertas, 
„ , , . ruošiamas P U S Ryšių centro 

'•Lituaracos sporto klubo J a u n i m o ^ ^ 

Bal. 22 d. — Lietuvos dukte
rų draugijos pavasario balius, 
Jaunimo centre. 

Vidurio Vakarų apygardiniai 
šokiai Jaunimo centre. 

— Vyčių namų direktorių ban
ketas Vyčių salėje. 

— Marąuette Parko lit namų 
savininkų org-jos pavasarinis 
balius parapijos salėje. 

Bal. 23 d. — "Draugo" roma
no premijos įteikimo iškilmės 
Jaunimo centre. 

— Seselių pranciškiečių rė
mėjų Chicagos apskr. vakarienė 
Nekalto Prasidėjimo" parapijos 
salėje. 

BaL 28 d. — "Laiškų Lietu
viams'' vakaronė ir rašinių 
premijų įteikimas. 

Bal. 29 d. Jūros saulių 
Daukanto kuopos banketas Sau
lių namuose. 

— Antrojo "kaimo teatro nau
ja programa, ruošiama Jaunimo 
centro Liet. televizijos valandė
lės, Jaunimo centre. 

— Ulinois bet. gydytojų drau 

Gegužės 26-27 d. — Lietuvių 
poezijos dienos Chicagoje, Jau
nimo centre. 

Gegužės 27 d. — šaulių s-gos 
centro valdybos ruošiamas pa
rengimas šaulių namuose. 

— Kun. A. Lipniūno ateiti
ninkų kuopos balius Jaunimo 
centre. 

Gegužės 28 d. — Chicagos 
Anglijos - Britanijos lietuvių 
klubo gegužinė, ruošiama Vyčių 
sodelyje ir salėje. 

— Marąuette Parko l i e t . na
mų savininkų organizacijos ge
gužinė Bruzgulienės darže. 

Birželio 3 d. — J. Puodžiūno 
baleto studijos vakaras Jauni
mo centre. 

Birželio 4 d. — Chicagos 
Aukšt. lit. mokyklos m. metų 
užbaigimas ir abit. išleistuvės. 

Birželio 9 d. — Iz Motekai-
tienės dainavimo studijos moki
nių koncertas Jaunimo centre. 

Birželio 17 d. — Brighton 
gijos pavasario balius Beverly' Parko l iet . namų savininkų ge-

neap-— Saugokis to. kuris 
kenčia vaiko juoko. 

Johanu K. lAvater 

Country klube, 87 ir Western 
gatvė. 

BaL 30 d. — Ateitininkų šei
mos šventė Jaunimo centre. 

— Šv. Kazimiero seserų rėmė
jų seimas vienuolyno patalpose. 

Gegužės 5 d. — Vakaronė 
jaunimui, ruošiama Liet fronto 
bičiulių Jaunimo centre. 

Gegužės 5—14 d. — Jaunimo 
centro metinė meno paroda. 

Gegužės 6 d. — Motinos die
nos minėjimas, ruošiamas Mar
ąuette Parko lit. mokyklos, pa
rapijos salėje. 

— Panevėžiečių klubo pobū
vis - vakarienė B. Pakšto sa
lėje. , 

— lietuvių fondo suvažiavi
mas Jaunimo centre. 

— Lemonto lit. mokyklos pa
vasario balius St. Constantine 
Hellen graikų parapijos salėje. 

Gegužės 6—7 d. — Dzūkų 
dienos Jaunimo centre. 

Gegužės 7 d. — Motinos die
nos minėjimas, ruošiamas Chi
cagos Anglijos - Britanijos lie
tuvių klubo šaulių namuose. 

— Irenos Veleckytės baleto 
ir muzikos studijos koncertas 
Jaunimo centre. 

gužinė Vyčių salėje ir sodelyje. 
Birželio 18 d. — šakiškių klu

bo gegužinė Vyčių salėje ir so
delyje, 

l i epos 7—22 d. — Jaun. 
skautų.-čių stovykla Rakė sto
vyklavietėje. 

l i epos 16 d. — Zarasiškių 
klubo gegužinė Vyčių sodelyje 
ir salėje. 

l i epos 23 d. — Batfo Chica
gos aps. ir skyrių gegužinė Pe-
lania Grove. , : * - — • 

Rugp. 5—12 d. — l i e t fron
to bičiulių stovykla Dainavoje. 
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DR. K. G. DALUKAS 
Akušerija ir notarą ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6440 80. Pulaskd Rd. (Cruvford 
Hedkftl Building) TeL LU 5-6446 
M •nnlslTlfsla skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
P L A U Č I Ų I R V I D A U S U G O S 

narei uettc Mcuucai (jenter 
6133 So. Kedzie Arenas. 

VaL: pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
•eStad. nuo 1 iki S vai 

Pagal susitarimą. 
OfkO tefcf. WA 5-2670. 

Reztd. tet. WAlbrook 6-3048. 

TeL Ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. K T t t T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 
1:00 - 6:00 vai, popiet, treft. ir sefit 

tik susitarus. 

Dr. Jenas 6. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS m STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 

TeL ofiso Ir buto: OLympic 2-419 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 Se. SOtfa Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REliance 5-1811 
DR. VVALER j . KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

VaL: pirmad.. antrsd., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet Ir 6-Š 
vai. vak. Treč. ir Seštad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGa 
KŪDIKI I, m VAIKU LIGOS 

spiciAMsr* 
MEDIGAIi BTTLDING 

7156 South Wes*ern Avenoa. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto 

iki i vai. popiet. 
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919 

TeL —476-8409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perem* 

DR. EDMUHD L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2799 West 51st Street 
TeL — GR 6-2490 

VaL: pagal susitarimą: plrmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt 
10-4; Seštad. 10-3 vai. 

Ofla, teL 735-4477; Bes. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervu Ir 
Emocines Ugos. 

C*AWFORD MEDICAL RLDG. 
6449 So. Ptiaetd Road 

KAIP SENIEJI 
LIETUVININKAI GYVENO 

Moters nešiojo nuo juodų ir 
raudonų vilnų austą marginę, 
su daug stulpų išdabintą ir ant 
kulšių šniūru surištą, Viršuj, 
kad šalta buvo, tai iki trijų mar
škinių boro apsivilkusios; tie 
pirmutiniai buvo prastesni, an
trieji jan geresni, ir tretieji bu
vo visai gražus ir ploni ir turėjo 
rankoves šilkais puikiai išsiūtas. 
Ant marškinių tai buvo ilga 
vystė, iki kaklui siekianti, žie
moj kita turėjo skrandutę, ki
ta ir milinę jake. Vasaroj, kaip 
į bažnyčią ėjo, tai ant marški
nių aplink pečius turėjo labai 
puikią ploną skotertę, ta buvo 
taip balta, kaip sniegas. 

Karias Kapeleris 

S 0 P H I E D A R C U S 
RADH) A EMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 

popiet — Šeštadieni Ir 
8:30 iki 9:39 v. ryto. 

DR. A. D. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

8997 West lOSrd Street 
Valandos pagal sturftartma. 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 9-9891 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell A ve. kamp. 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. U 
peaktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarsią 

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

7051 So. Washtenaw — TeL 778-67M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptus. 
Didelis akinių r6mų pasirinkimą*. 

Vai.: pirm., antr.. penkt 10-5:S0. 
Kercv. 1-8 X vak. 8eit 1S-4 v. p. f 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282-
DR. ROMAS PETKUS 

AKITJ LIGOS — CHTKURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WARASH AVE. 
4200 KO. CENTRAIi AVE. 
Valandos pagal suattarlnis. 

DR. FRARK PLECKAS 
(Kalba lietuviskaT 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akintai Ir 
"Contac* lense*" 

2618 W. 71st St. - TeL 781-6146 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree 

Ofiso teL — PR 8-2229 
DR. JANINA JACEVIČIUS 

J 6 K 8 A 
V A I K Ų L I G O S 

9069 TVSS—J eoFs otreoc 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 13 Iki Z v a i Ir nuo 6 Iki 8 vai. 
vak. i e i tad . nuo 1 HU 4 v a i 

0 9 * PO 7-9999 Rts. GA 8-7278 
DR. A. JENKIRS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
S844 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUDAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 No. Westera Aveeoe 
1692 No. Westsn Avenne 
TeL alina misa 12 valandą 

_ 561-4605 
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Telef.: 434-2413 
1490 A. M. 

7159 £. MAPLrWOOT AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 
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Įstslges Ir Isrto teL 652-1381 

D U FERD. VYT. KAURAS 
BENDROJI MEDICINA 

1497 So.49tb Omrrt, Cleero, m. 
10-12 ir 4-7 

trec. ir ieitad 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PtrSLSS m 

FTIOSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso teL 776-2880, rerfd. 448-5545 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. RE 6-4410 

Rezidencijos telef. GR 6-0017 
Ofiso vai: pirmad. ir ketvirtad. 

ano 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofiso teL H E 4-212S. M m q GI 8-« l t* 

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

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

2-5 ir 6-7 — ifi anksto snsttarna. 

TeL ofiso PR 94446 
F. D. VYINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3197 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vai. popiet. 
Treč. ir ieitad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 586-3166; aaaaa 881-8772 
DR. PETRAS ŽLI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6284 So. NaiTagaasett Avetrse 

VaL: pirm., antr., ketv. b? penkt 
2-7; leitadieniais pagal suattarims 

Perskaitę "Draugą", duokite j i kitiems. 
nsaT-i i **Mm**mm'WW»^m 



Kai Maskva klausia -

KAS VALDO AMERIKA KONFERENCIJA ŽMOGAUS 
Maskva nuolat saukia, kad A- krauju". Taigi šios bendrovės, 

meriką valdo tik saujelė milijo- pagal Maskvos papulkininki ge-
nierių, nedidelė grupė žmonių, ria Amerikos liaudies kraują, 
kurie išnaudoja darbo liaudį, ją Tuo tarpu, kaip žinoma, tos pa-
engdami ir vis sau daugiau mili- čios bendrovės ne kartą kenčia 
jonų sukraudami. Yra dalis tie- nuo per ilgai užsitęsiančių strei-
sos, kad į politiką Amerikoje ver- kų5 nuo įvairių medžiagų pa-
žiasi turtingieji, nes laisva demo- brangimo, kylant atlyginimams, 
kratinė rinkiminė kampanija rei- Nors, žinoma, niekas neteigia, 
kalauja lėšų, tačiau tie visi iš- kad jos nepadaro pelno, bet ki 
rinktieji žmogaus nespaudžia, taip ir būti negali laisvoj visuo-
priešingai, eilinis amerikietis gy- menėj. 
vena geriau negu bet kas pašau- Papulkininkis, suprasdamas, 
lyje. kad viso pasaulio žmonės žino, 

Komunistų partija tikrai į savo apie Amerikos gerove, kad nie-
tariamus seimus priima dar- kas iš jos nebėga, o tik veržiasi į 
bininkus, tačiau visą Sov. Rusi- ją, sako: "JAV imperializmo apo-
ją ir jos pavergtus kraštus valdo logetai dažnai džiūgaudami tvir-
saujelė raudonųjų milijonierių, tina, kad pragyvenimo lygis 
kurie priešingai Amerikos mili- Jungtinėse Valstijose esąs pats 
jonieriams, nieko neduoda aukščiausias pasaulyje. Viso to 
liaudižai, liepia šaukti apie ge- nepavadinsi kaip įžūliu ir begė-
rovę, o liaudį išnaudoja žiau- disku tiesos iškraipymu.'* Mask-
riausiomis priemonėmis. Ir savo vos propagandistas papulkininkis 
nereikalingai rinkiminei kampa- tačiau pripažįsta, kad amerikie-
nijai pravesti Maskvos didieji ir čiai daugiau turi automobilių ar 
jų statytiniai naudoja liaudies pi- virtuvės įrengimų, bet tai esanti 
nigus. Partijos kandidatus reikia- apgavystė, tai, esą, "didžiausias 
muotį išmetama daugiau pinigu, kontrastas liaudies masių skur-
negu išmeta amerikiečiai politi- duL Teisės žmogiškai gyventi ne-
kai tarp savęs berungtyniaudami. turi dar 25 milijonai amerikie-

* čių, kurie gyvena labai skur-
Kremlius supranta, kad liau- <izl&1 • 

dis žino, jog ji yra išnaudojama, Žinoma, nereikia teigti, kad 
verčiama lenktyniauti ir džiaug- Amerikoje viskas gera, tačiau vis 
tis, kad labai laiminga. Krem- tiek š i s krantas geriausias pasau
lius supranta, kad sunku apgauti, *& i r n i e k a s K 1° nebėga, kaip 
todėl nuolat rašo, kad Sov. Ru- g Sw- &"»*<*. n i e k a s nesiveržia 
sijoj vis tiek geriau, nes Ameri- P r o gemine uždangą į komunis-
koje valdo milijonieriai, o Sov. tinius Grąžtus. Teigimai, kad 
Rusijoje valdo pati liaudis. Ir kai Amerikoje valdo kapitalas, turi 
kas tuo patiki, kad taip blogai t i e s o s ' t a č i a u ČIa kapitalistai lei-
Sov. Rusijoj nėra nes tie vadi- d ž i a d a r b o ž™0?™ laisvai gyven-
nami liaudies rinkti komunistų ti> ° Sav- Rusijos kapitalis-
partijos pareigūnai užmerkia a- *** IiaudT« e n S i a P i b i a to ž o d ž i o 

kis prieš būtinas toje sistemoje P r a s m e -
vagystes. Vogti Sov. Sąjungoje 
būtina. Milijonieriai Maskvos pa
reigūnai ar jų statytiniai paverg
tuose kraštuose nesugeba išspręs-

.,.. ii buitinių klausimų, nors patys « jos diktatoriai tikrai buvo tiro 
gyvena pertekliuje. Todėl komu- n a i - Tironas buvo Leninas, surin-
nistų partija nuolat skelbia savo k e * žiauriausius asmenis į čeką, 
spaudoje, kad tik Sov. Rusijoje tironai buvo Stalinas ir vėliau 
gerai gyvena žmogus, o Amerika Budapešto ir Ukrainos skerdikas 
valdo liaudies priešai. Nuolat Chruščiovas, tironas yra ir Brež 
taip įtaigojami žmonės ne retu nevas, ištobulinęs žmonėms kan-
atveju pradeda galvoti, kad tik- kinti psichiatrines, 
rai Sov. Rusijoje nėra taip bloga. Pagaliau Maskvos papulkinin-
Ir jei ne amerikietiškų daiktų kis teigia, kad "paprasti JAV dar-
perteklius, jei ne įvairiais būdais bo žmonės su didžiausiu susido-
rusus ir pavergtuosius pasiekian- mėjimu seka kiekvieną teisingą 
čios žinios apie Vakarų pasaulio žinią apie gyvenimą Tarybų Są-
gerovę, daugelis Sovietų gyven- jungoje, kur išsipildė amžius 
tojų tikrai manytų, kad jie gyve- puoselėtos žmogaus svajonės, 
na rojuje. Čia ir suprantama visi Šios gyvenimo tiesos negalima 
įvažiavimo ir išvažiavimo varžy- nuslėpti". Taip teigia sovietinis 
mai, nes tada žmogus pats pa- propagandistas, kad kaip nors 
mato, kad nei negras Amerikoje žmones įtikintų, kad Sov. Rusi-
taip mušamas, kaip sovietiniai joje nėra taip bloga, kad kitur 
laikraščiai rašo, nei tas bedarbis dar blogiau. Kai kam perplauna 
Amerikoje prie fabriko vartų smegenis, tačiau net ir labiau-
miršta badu. šiai perplautais srnegenimis so-

* vietinis pilietis tuoj grįžta į realy-
Kas gi valdo Ameriką, ne kar- bę, kai pamato amerikietiško gy

ta suabejoja patys Sov. Rusijos venimo standartą, nekalbant a-
gyventojai, ir Maskva jiems tuoj pie tai, kad bedarbis važiuoja 
savo laikraščiuose aiškina: Ame- automobiliu užsiregistruoti ne-
riką valdo didžiosios pramonės darbo pašalpai. B didžiulio 
bendrovės. Sovietų Rusijos pa- straipsnio citatomis norėjome 
pulkininkas Sokolovas visoje Sov. pavaizduoti, kaip Sov. Rusijoj ir 
Rusijos spaudoje išspausdino jos užgrobtuose kraštuose prista-
straipsnį, teigdamas, kad JAV tomas laisvės kraštas Amerika, 
"viešpatauja penki šimtai milži- kad pavergtam Sov. Rusijos 
niškų korporacijų, iš viso JAV y- žmogui nebūtų taip sunku gy-
ra 200 tūkstančiu kompanijų. Jos venti. 
ir minta šalies darbo žmonių AJ$. 

TEISIŲ REIKALU 

Papulkininkiui kalbant apie 
amerikietiškos liaudies kraują, 
tenka priminti, kad visi Sov. Ru 

. 

Kartą į metus Valstybės depar
tamentas susikviečia su juo san
tykius palaikančias "nevaidinęs 
organizacijas" dvi dienas trunkan
čiai konferencijai. Šiais metais 
tokia konferencija įvyko Washing-
tone vasario 27 — 28 dienomis. 
Jos pagrindinę temą apibrėžia 
jai suteiktas vardas: "Tautinė 
užsenio politikos konferencija 
žmogaus teisių reikalu". 

Palyginus su anksčiau vykusio
mis konferencijomis Ši buvo gau
siausia. Atstovai buvo margesni 
už genį. Buvo matyti negrai, ki
niečiai, japonai, Amerikos indė
nai, arabai, skambėjo įvairūs ak
centai. Visus sutraukė rūpestis 
žmogaus teisių reikalu. Atstovų 
buvo arti 500. Bendras siekimas 
leido susėsti Amerikos Revoliuci
jos dukterų organizacijos atsto
vei su liberalia moterų teisių ko
votoja Karen DeCrow, rabinui 
Mare Tannenbaum (Amerikos 
žydų komiteto pirm.) su Palesti
nos žmogaus teisių koordinatore, 
Maskvos disidentei Liudmylai 
Aleksejevai (Maskvos Helsinkio 
"monitoring" komisija) ir rus
viems žmogaus teisių Čilės panei
gimo kėlėjams. Konferencijos me
tu kelti žmogaus teisių klausimai, 
liečia Pietų Amerikos diktatūras, 
komunistų pavergtas valstybes, 
palestiniečius, kom. Kiniją, Kip
ro salą ir kt. 

Lietuviai šioje konferencijoje 
dalyvavo taip pat rekordiniu 
skaičiumi JAV LB atstovavo Alg. 
Gureckas, Dalia Jakienė, Aušra 
Zerr ir Alg. Gečys, ALTai — dr. 
K Šidlauskas ir Teod. Blinstru-
bas, Tautinei etnikų konferenci
jai — dr. J. Genys, Liet Religi
nei šalpai — kun. K Pugevičius, 
JAV Jaunimo sąjungai — Birutė 
Zdanytė, Radio Liberty — Vin
cas Rastenis, Liet Stud. sąjungai 
— Ant Kalvaitis, Teresė Kalvai-
tienė ir Jūratė Neumann, Liet 
vyčiams — Juozas Simanis, Yale 
univ. — V. Kazlas. 

Pačiai konferencijai Valstybės 
depart skyrė nemažą dėmesį, jai 
ne tik parinkdamas pajėgius pra
nešėjus, sekcijų vadovus, bet ir 
atsiųsdamas į ją visą eilę valsty
bės sekretoriaus padėjėjų: Patricia 
Darien (žmogaus teisėms ir hu
manistiniams reikalams), George 
Vest (Europos reikalams), Hod-
ding Carter III (visuomeniniams 
reikalams), Patsy Mink (gam
tos apsaugos ir mokslo reikalams). 
Pranešėju konferencijoje turėjo 
būti ir JAV ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Andrew Young, 
bet jis neatvyko. Konferencija 
užbaigta Valstybės sekretoriaus 
C Vanos šauniu priėmimu — 
vaišėmis, kuriame šeimininkui 
turėjo atstovauti jo padėjėja P. 
Darien. 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

KARDINOLAS 
APIE KABO PAVOJŲ 

Kardinolas AJfrink — Tarp
tautinės taikos Pax Christi or-

- ganizacijos prezidentas Miun-
steryje perspėjo dėl vedamų nei
giamų taikos taktikos pasėkų. 
Kardinolas nurodė, kad II-jam 
Pas. karui 1945 m. pasibaigus, 
iki dabar buvo suliepsnoję 199 
karai, kur dalyvavo 81 Šalies 
kariuomenės. Per tuos karus 
žuvo dešimtys milijonų žmonių, 
taigi daugiau negu per II-jį 
Pas. karą. Visa laimė, pagal 
kardinolą, yra, kad dabar kilę 
ginkluoti konfliktai liko lokali
zuoti ir tokiu būdu buvo išveng
tas m-s i s Pas. karas. Bet tai 
esąs pavojingas laimėjimas, nes 
šalia konflikto likusia pasaulis 
tartom užmiega ir ssnnuojs 
apie taiką. 

Pagal kardinolą Alfrinką, ku
ris balandžio 8 d. atsisakė Pax 
Christi prezidento pareigų, nau
jo pasaulinio gaisro pavojus nė
ra vien pesimistų košmaras. 
Naujas pasaulinis karas atrodo 
jau realiai gresiantis žmonijai 
Kardinolas nurodo į labai sprog
stamą padėtį Pietų Afrikoje, 
Artimuose Rytuose, Pietų Ame
rikoje ir Azijoje, Medžiagą pa
sauliniam konfliktai įvairiuose 
kraštuose teikia ir žmogaus tei
sių negerbimas. Ypatingą pa 
vojų kardinolas mato atominių 
ginklų varžybose. Tarptautinis 
pavojus vis didėja dėka moder
niųjų ginklų. ( t) . 

— Praėjusiais metais Romo
je ii 1300 amerikiečių ir 200 V. 
Vokieti jos moterų buvo pagrob* 
ti rankinukai 

Salia aukštųjų Valstybė dept 
vadovų, pranešėjai buvo visa ei
lė JAV moksliniame ir visuome
niniame gyvenime besireiškian
čių asmenų. Lietuviams gal ge
riau pažįstami Thomas P. Mela-
dy (Švč. Širdies universiteto Brid-
geport, Conn., prezidentas, nuo
širdus vietos LB-nės ir Liet Vy
čių veiklos skatintojas ir rėmė
jas), ses. Ann Gillen (Tarpreligi-
nio komiteto pagelbėti sovietų 
žydams vykd. pirm.), Valentin 
Tunchin Amnesty International), 
Patricia Range! (JAV Katalikų 
konferencija). Pati konferencija 
buvo pravesta pagrindinių pra
nešėjų ir diskusinių sekcijų prin
cipu. Temų taip pat įvairių: 
"Užsienio politikos prioritetai 
1978 metams", "Užsienio politi
ka ir žmogaus teisės", "Žmogaus 
teisės ir tarptautinės organizaci
jos", "Europos saugumo konferen
cija ir Belgradas, "Žmogaus tei
sės ir pabėgėlių problemos", 
"JAV interesai ir žmogaus teisės". 
Diskusinėse sekcijose svarstyta Af
rikos, Europos, Pietų Amerikos, 
disidentų vaidmens ir žmogaus 
teisių įgyvendinimo JAV-se klau
simai. Sekcijų išvados Valstybės 
dept buvo pateiktos kaip konfe
rencijos nutarimai. Malonu pa
stebėti, kad šioje konferencijoje 
nesijautė Valstybės dept parei
gūnų spaudimo konferencijos da
lyvius nuteikti savo vykdomos 
politikos pusėn. Priešingai, jaus
ta jų noras išgirsti visuomenės 
atstovų balsą, mintimis pasida 
linti, esamas kliūtis paaiškinti. 
Už tai prez. Carterio vyriausybę 
tenka pasveikinti. 

Nors ir trumpai susumuoti 
dviejų dienų laikotarpyje pra
nešėjų iškeltas mintis reikėtų ke
liolikos ilgų straipsnių. Jų bū
ta lietuviams priimtinų ir visiš
kai nepriimtinų, konservatyvių 
ir ultraliberalių, apgalvotų ir 
emocijų paveiktų. Nemaža pa
reiškimų neįėjo į mūsų intere
sų sferą, tad jomis mažiau domė
jomės. Ne kitaip mūsų proble
momis susirūpino ir kiti. Jautėsi, 
jog kiekvieno rūpinamasi tik tuo, 
kas jam skauda: graikui — Kip
ras, rytų europiečiui — sovietinis 
komunizmas, žydams — Izraelis 
ir emigracija iš Sov. Sąjungos, 
arabams — palestiniečių klausi
mas. 

Vienas iš įdomiausių praneši
mų buvo Queens kolegijos prof. 
Thomas Bird. įdomiai jis pana-
grinėjo kultūrinių mainų su Sov. 
Sąjunga klausimą, Valstybės dept 
kaltindamas dėl mainų "neišba-
iansavimo". Kritikavo jis JAV-es 
už kultūrinių mainų nukreipi
mą beveik šimtu procentų į et

ninius rusus, pamirštant kitas So
vietų pavergtas tautas. Siūlė 
joms skirti dėmesį, nes dabartiniu 
elgesiu tik stipriname rusiškąją 
imperiją ir keliame tik jos rusiš
kumą. Laisvasis pasaulis turi pa
žinti ir pavergtų tautų kultūri
nius laimėjimus, o iš to jų istori
nę praeitį ir valstybingumą. Prof. 
Bird reiškė susirūpinimą, kad lais
vėje esantieji pasaulio plotai kas
met mažėja. Taip pat kėlė gali
mybę, kad greitu laiku Čekoslo
vakija bus paversta 16-ja Sov. Są-
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LIETUVA AMERIKIEČIAMS 
Floridos lietuviai vis dažniau sudomina vietines spaudos 
bendradarbius 

BR. AUŠROTAS 
Š. m. vasario 1 d. "Draugo" Kulpavičiaus, medžio drožinių 

laidoje 3 psl. tilpo mano straips- i menininko, darbus, kurių vienas 
nis, kuriame skatinau, kad "nie
kada nevėlu garsinti Lietuvos 
vardą. Svarbu, kad kiekvienas mū
sų, kada tik turi progą kalbėtis 
su spaudos atstovais, jiems turi 
priminti, kad mes čia esantieji 
visada kovosime už mūsų tėvy
nės išlaisvinimą. Toks turėtu bū-

jungos respublika. 
Ses. Ann Gillenkaltino JAV-

es už nesirūpinimą Sov. Sąjungoje 
vykstančiu religijos laisvės varžy
mu. Ragino sustabdyti technolo
gijos eksportą į Sov. Sąjungą. 
Kvietė visus rūpintis žmogaus tei
sių klausimu, nes tereikia dviejų 
procentų užsiangažavusių asme
nų pakeisti istorijos eigą. Prof. 
Bogdan Radistą (Farley Dickin-
son univ.) gėrėjosi faktu, kad su 
visuomenės atstovais kalbama pa
state, kur užsienio politika yra 
formuojama. Klausė, "kuriame ki
tame krašte tai įvyktų?". Liesda
mas eurokomunizmo problemą, 
jis pareiškė, jog komunistai nie
kada nepajėgia dalintis valdžia 
su nekomunistais ir bet kokios ko
alicinės vyriausybės sudarymas 
būtų pražūtingas. Imigracijos — 
natūralizacijos tarnybos komisio-
nierjus Leonei J. Castillo savo 
pranešime teigė, kad daugumas 
amerikiečių yra priešingi įsilei
dimui i JAV-es didesnio skaičiaus 
pabėgėlių. Taip pat paminėjo, 
kad yra lengviau į JAV-es patek
ti esant bėgliu nuo kairiojo spar
no valstybių, negu nuo dešinio
jo. Dabartiniu metu kasmet į 
JAV-es įsileidžiama 400,000 imi
grantų "Imigrantų tauta emi
grantams negalinti užtrenkti du
rų", teigė jis. Kėlė ir tariamų 
nacių nusikaltėlių klausima 

ti mūsų gyvenimo tikslas" 
straipsnyje iškėliau 
Beach County — PBS, 
Beach Shores) miestely 
doje gyvenančio 82-čio 

"Vargo Mokykla" puošia vieną 
Pittsburgho universiteto salę. 

Šiandien galiu pasidžiaugti, 
kad į mano paraginimą visuo
met garsinti Lietuvos vardą mū-
sv apskrityje labai sumaniai pri-
siiungė ir bendruomenininkė 
Klara Virškuvienė, gyvenanti su 

Tame.savo šeima West Palm Beach 
Palm 

(Palm 
Flori-
Vlado 

Kaip V. Rastenis teisingai pa
stebėjo (Draugas, kovo 20 d.), 
Lietuvos reikalai ir ten okupanto 
vykdomi žmogaus teisių laužy
mai buvo minimi gan dažnai. 
Svarbiausia, kad mūsų tautos kan
čias minėjo kiti. Tai rodo, kad pa
galiau išmokstant pasiekti kitus 
ir savo tikslų siekimui juos suge
bam panaudoti. 

JAV LB atstovai turėjo galimy
bę privačiai plačiau išsikalbėti su 
Maskvos disidente Liudmyla Alek-
sejava. Šiltai ji atsiliepė apie Vil
niaus "monitoring" grupės veiklą, 
ypač jos pirmininką Vikt Petkuj ^ " 
su kuriuo palaikydavo artimus ry- . . , 

A M • • • • i~ o„«.;~„ įkus velytanius Sius. Amenkoie jai teko susipa- i 
žinti su T. Venclova, S. Kudirka. 
Ji kėlė svarbą disidentams orga
nizuoti teisinę ir ekeonominę pa
galbą. "LKB Kroniką" ji prisimi
nė kalbėdama apie artimą ben
dradarbį S. Kovalevą. 

Šio reportažo autorius turėjo 
galimybę privačiame pokalbyje su 
INS komisionierium Castillo pa
liesti Bražinskų klausimą. Pokal
bio konfidencialumui neleidžiant 
leistis į detales, vis dėlto galima 
pranešti, kad reikalai vystosi Bra-

palankia linkme. Tai zmskams 
Klausytojų reaguota dėl naudoji-Į vėliau patvirtino ir I. Gollobin, 
mosi "liudininkais" iŠ už geleži- teisinis patarėjas "Amer. kormte-
nės uždangos. i to apsaugai svetur gimusiųjų . 

Argentinos lietuvių atstovai padeda vainiką prie Betgrano paminklo Lietu- Regeliai 
vos nepriklausomybės minėjimo proga. Iš kairės: P. Gudelevičius, J. Miciu-
das — Liet Centro pirm., R. Stalioraitis — Arg. Liet. organizacijų ir spau
dos tarybos pirm., Ad. ir Eug. Burbai ir Zef. Juknevičius. 

mieste. 
Apie jos meniškus sugebėjimus 

puošti velykinius margučius š.m. 
kovo 23 d., D. Penktadienį, gra
žiai rašė mūsų apskrities dierraš 
tis "The Palm Beach Post", savo 
rytinėje laidoje, tuo pagerbda
mas krikščionių švenčiamą Kris
taus prisikėlimo šventę. Straips
nyje rašoma: 

"Klara Virškus mikliais pirš
tais dažė velykinį margutį ir, 
dirbdama šį darbą, ji taip pat 
prisiminė tuos tolimus laikus, ski
riančius juos nuo šv. Velykų ryto 
toli tėvynėje, kada visi giminės 
ir pažįstami susirinkdavo na
muose ir linkėdami vienas kitam 
laimingų Velykų švenčių, džiau
gėsi atėjusiu pavasariu." 

Ilgokame straipsnyje K. Virš-
pasakoja apie lietuviš-

papročius, kada 
visa šeima, o ypač jaunimas 
"daužė kiaušinius, stengdamiesi 
laimėti juos iš savo 'priešo" "• 
Kiekvienas stengdavosi išlošti 
kuo daugiausai margučių ir tapti 
čempionu. Tai buvo tos laimin
gos, nerūpestingos dienos mano 
brangioje tėvynėje nuo 1918 ligi 
1940 m., rašoma straipsnyje 

Ir kai Sovietai 1940 m. okupa
vo Lietuvą, tada tuoj prasidėjo 
žmonių trėmimai į Sibirą. Vokie
čiams karo eigoje užėmus Lietu
vą, nuo 1941 m. ligi 1944 m. vi
durio, kol Sovietų ordos ir vėl grį
žo į mūsų žemę, mes nejautėme 
to baisumo, nors ir siautė karas 
ir su juo susieti žiaurumai, mes 
galėjome gyventi savo namuose, 
kol priartėjo Sovietai. Ir 1944 m. 
liepos mėnesi mes turėjome pa
likti mūsų tėvynę ir pasitraukti 
į Vakarus", tęsė K Virškuvienė. 

K Virškuvienė pasakoja, kad 
ji buvusi laiminga, kad jos vyras, 
būdamas Kauno geležinkelio sto
ties pareigūnas, galėjo savo šei
mą geležinke'iu evakuoti į V. 
Vokietiją. Tad jiems neteko per-

1 gyventi tokių sunkių pabėgėlio 
Į išgyvenimų, kurie palietė kitus, 
žygiavusius keliais ir vieškeliais. 

Prisimindama savo gyvenimą 
Vokietijos stovyklose K. Viršku
vienė sake, kad "beveik visi pa-

tikėjosi, kad jie galės 
v savo kraštą, bet metams 

(Nukelta į 5 paL) 

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO KILME, ISTORINE APŽVALGA, 

ATEITIES PERSPEKTYVOS 
ST. DZKAS 

6 
7. Susidūrimas sa Lietuvos diplomatija 

Lietuvai netekus nepriklausomybės, jos diploma
tinių atstovybių likimas priklausė nuo vyriausybių, prie 
kurių jos buvo skirtos, pažiūros į Lietuvos klausimą. 
2ymi vyriausybių dalis Lietuvos okupacijos nepripaži
no ir jos diplomatinių atstovybių statuso nepakeitė. 
Nesant vyriausybės, kuriai jie atstovauja, diplomatų 
darbo sąlygos žymiai pakito, tačiau vien faktas,, kad 
jie buvo pripažįstami, Lietuvos bylos reikalui teikė 
palankų aspektą. Paminėtina, kad min. S. Lozoraitis 
karui kilus užsienio reikalų min. J. Urbšio telegrama 
buvo paskirtas diplomatu —šefu. 

Vliko ir Lietuvos diplomatų tikslas anose sąlygo
se buvo tas pat: siekti valstybinės nepriklausomybės 
atstatymo. Tačiau jų prigimtis ir veikimo formos yra 
skirtingos. Diplomatų veikimą riboja jų padėtis ir 
valstybių, kuriose jie reziduoja, sienos, gi Vlikaa gali 
veikti globaliniu mastu ir laisvai pasirinkdamas prie
mones. Esminis be to skirtumas dar glūdi ir fakte, 
kad Vlikas atstovauja laisvės siekiančiai tautai, o dip
lomatai yra valstybės reprezentantai. Si aplinkybė ta
čiau ne kiek nwimankin» V!iko reikime*, Tautmių k». 

mitetų padėtis tarptautinės teisės požiūriu išryškėjo I 5. Kada ir kaip vykdomasis organas reprezentuosis 
ypač antrojo pasaulinio karo metu. ' viešumai, nustatys jis pats, pranešdamas apie tai Vli-

Vlikui pradėjus veikti Vokietijoj, tuojau kilo s a n > Praleistos neesminės r .u-
tvkių ir veiklos derinimo su Lietuvos diploma
tais klausimas. Padėtis neturėjo precedento ir reikėjo 
rasti visiems priimtiną ir Lietuvos reikalui naudin
giausią išeitį. Ir tai normaliose sąlygose ne
buvo lengva. 

Po ilgesnių nuomonėmis pasikeitimų dėl abiejų 
institucijų kompetencijos, darbų koordinavimo, šioms 
ir kitoms problemoms aptarti buvo susirinkta į konfe
renciją 1946 m. hepos 21-27 d. Berne, Šveicarijoj. 
Konferencijoj dalyvavo (alfabinis sąrašas): J. Am
brazevičius, koris. S. Garbačiauskas, dr. K. Gerutis, 
Vliko pirm. kun. M. Krupavičius, prof. S. Kaminskas, 
dr. P. Karvelis, rn\n St, Lozoraitis (pasiuntinių kolegi
jos šefas), dr. P. Padalskis, L. Prapuolenis, min. V. Si
dzikauskas, min. J. šaulys, B. Gaidžiūnas, L. Šmulkš
tys, kons. dr. A. Trimakas, min. E. Turauskas ir dr. 
S. Bsckte. 

Keletą dienų posėdžiavusi konferencija, tarp kitų 
priėmė šį nutarimą: "L Nedelsiant sudaryti poli
tinį organą, kuris vykdytų vyriausybės funkcijas, pa
gal 1922 m. Lietuvos konstitucijos dvasią. 

2. Formaliai šis vykdomasis organas sudaromas 
1944 m. vasario 16 d. Vliko deklaracijos nustatyta 
tvarka,-

3. Minėto organo nariu užsienio politikai vadovavti 
kviečiamas S t Lozoraitis... 

4. Sudarius šį organą Vlikas vykdo seimo funkcijas, 
kontroliuodamas vykdomo organo darbus ir nustaty-
ds jus j t potttitos lim;ą. 

Kui ir gavęs jo pritarimą. 
tarimo dalys). 

Šis nutarimas tačiau pilnumoje nebuvo įvykdytas. 
Vlikas sudarė jame sutartą egzekutyvinį organą — 
Vykdomąją Tarybą, tačiau S. Lozoraitis atsisakė joje 
dalyvauti motyvuodamas, kad diplomatinė tarnyba ne
gali subordinuotis Vlikui, tačiau pažadėjo su juo bend
radarbiauti. Taryba veikė, kaip vykdomasis Vliko orga
nas, iki 1964 m. Vliko reorganizacijos. 

Berno nutarimai po trisdešimties metų gali atro
dyti nerealūs ir sunkiai suprantami, tačiau jie pilnai 
atliko ano meto tarptautinę padėtį ir politinę nuotaiką. 
Karui pasibaigus ne vien lietuviai tikėjo, kad Vakarų 
sąjungininkų — Sovietų draugystė buvo tik ginklo 
draugystė Hitleriui nugalėti ir kad konfliktas tarp šių 
galybių buvo neišvengiamas. Tą tikėjimą patvirtino 
netrukus prasidėjęs šaltasis karas. Tad ir buvo rengia
masi tam momentui, kai Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas neišvengiamai turėjo būti sprendžiamas, 
galutinai nustatant Europos valstybių sienas ir pasi
rašant taikos sutartį su nugalėta Vokietija 

Numatytai taikos konferencijai buvo rengiamasi 
visu rimtumu ir Berno konferencijoj tuo reikalu buvo 
padaryti atitinkami nutarimai. Deja, natūralus ir tarpt, 
teisėj pripažinias pokario procesas — taikos konfe
rencija ir taikos sutartis — po šio karo nebuvo įvyk
dyti. Ir Helsinkio 1975 m. baigiamieji susitarimai 
nėra taikos sutartis, taigi ir jie Europoje taikos ne
sukūrė. 
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DRAUGAS, antradienis, 1978 m- balandžio mėn. 11 d. 

DARŽOVĖMS VIETOS IR ŽEMĖS PARINKIMAS 
DR. JUOZAS MOCKAITIS 

Tur b ū t retas kuris gyvenan j kontroliuotai sukryžiavus tos 
t i s mieste mėgėjas, norįs augin-i pačios rūšies (pvz. pamidorų) 
t i daržovių, gali turėti sklypą Į dvi parinktas linijas ar veisles. 
tokį didelį, kad būtų tikslu 
daug kalbėti apie parinkimą. 
Todėl trumpai. Nepatartina au
ginti, kur vasarą saulės tiesio-
sdoginės šviesos yra mažiau nei 
5 vai. per dieną. Geriau 8-10 
vaLPietų ar pietryčių pusė yra 
tinkamiausia. Vengtina vieta, 
kur artumoje, pvz. 12-13 metrų 
atstume, yra dideli medžiai, ku 
rių šaknys būna dirvos pavir
šiuje. Tokiais yra: klevai (map 
le) , vinkšnos (elm), tuopos 
(poplar). Ne vien tik dėl pave

sk), bet kadangi jie daug atima 
drėgmės ir maisto, skirtų dar
žovėms. 

Sodinti eilėse geriausiai šiau
rės — pietų kryptimi, ar jau 
bent nevisai rytų — vakarų. To 
prisilaikant, augalas galės dau-

Jodvi nuo viena antros skiriasi 
keliais ypatumais, o tad kryžia
vimo išdava, t. y. sekanti gene
racija yra viena antrą papildan 
ti. Bent yra to siekiama tų, ku
rie dirba augalų pagerinimo sri
tyje, t. y. selekcininkų. 

Hybridinę sėklą patariama 
naudoti tik vieną kartą, nes po 
to, t. y. sekanti generacija, ne
bebus vienoda, o vyks joje ski
limas. Tokios generacijos tarpe 
gali būti ir labai menkos vertės 
augalų. 

Nurodydami, kokias daržovių 
veisles yra tikslu pasirinkti au
ginimui, sekėme "Michigan 
State Universitty Cooperative 
Ebrtension Service. Home Vege-
table Garden Variety Recom-
mendation" paskelbtus duome-

JUOZUI ŽBLIONIUI 7Q METŲ 
Operos arijoj taikliai pastebi

ma, kad "ne mūsų rankoj laikas". 
Jis nesustabdomas ir nesulaiko
mas. Taigi ir Juozas Žilionis taip 
pat jau persirito per 70 metų 
Sukaktininkas gimė 1908 kovo 19 
Veisiejuose Seinų apskrity, tad ir 
buvo pakrikštytas šios dienos 
patrono Juozo (Juozapo) vardu. 
Pirmojo pasaulinio karo metu ga
vo ragauti tremtinio duonos Ru
sijoj. Grįžęs namo, pradinį bei 
vidurinį mokslą išėjo Veisiejuose. 
Baigęs dvimečius mokytojų kur
sus Lazdijuose, ketverius metus 
mokytojavo. Atsidūręs Kaune, čia 
baigė Simano Daukanto mokyto
jų seminarija. Joje dirbo raštve
džiu, vėliau "Žaibe" spaustuvėj 
sandėlio vedėju, o kai lietuviu 
katalikų mokytojų sąjunga įstei

giau pasinaudoti saulės šviesa. [ nis. Stebėjimuose, kokius gerus 
Jei tas nėra galima, tai augin- [ ypatumus turi tiriamoji veislė, 
tojas derlių visvien gaus, bet jų yra kreipta dėmesio ir į jos at
ilokime laikas bus ilgesnis. i sparumą ligoms. 

Žemė tinkamiausia, jei yra ; Salotai (angį. Lettuce; bot. 
puri lengvo priemolio ar prie- Loctuca satival) 
smėlio, gerai drenuojasi ir vė-| žmogaus dar prieš 2500 me-
dinasi bei yra natūraliai derlin- \ t ų jaU t ^ o vartojama maistui. 
ga — puvėsinga. Jei ji yra la- į Rašytos žinios apie jų augini-
bai liesa — be humuso, tai teks j ^ y ^ pradedant 500 p. Kr, 
daugiau naudoti dirbtinių trą 
šu. 

Trąšos (angį. fertilizers) yra 
augalų maistas. Perkant dirbti
nes — chemines, ant įpokavi-
nao randamoos skaitlinės, pvz.: 
5 — 10 — 20. Tas rodo jų są
statą: 5% azoto (angį. nitro-
gen), 10*% fosforo (angį. phos-
phorus) ir 20% kalio (agni. po-
tash) ) . Pasirinkimui randama 
įvairaus stiprumo ir skirtingų 
proporcijų. Pavasarį prieš sodi
nant, tikslu yra patręšti lygiai 
išbarstant pvz. 2 svarus 5 — 
20 — 20. 100-tui kvadratinių 
pėdų (apie 10 kvadr. metrų). 

Vėliau tenkant papildomai 
tręšti, augintojas ras įvairų pa 
sirinkimą parduotuvėse,, pvz.: 
trąšos lengvai tirpstančios van 
denyje ar ir iš viso skystame 
pavidale. Tokios naudojamos 
augalus belaistant; ant juoka
vimo randama nurodymai, kaip 
ir kiek vartoti. 

Vengti per gausiai patręšti! 
Populiariai kalbant, yra sa

koma: azotas reikalingas lapų 
augimui, fosforas žiedams ir 
vaisiams, o kalis šaknims.. 

Mieste gyvenantiems vargiai 
yra palankios sąlygos pasidary
ti kompostą, dėlto apie tai čia 
nekalbėsime. Tačiau jei žemė 
yra gana lengva tai rudens me
tu, derlių nuėmus, būtų tikslu 
sekliai užkasti turimus lapus. 

Sveikatai labai naudinga dar 
žovė. Teisybė, tai nematuotina 
tiesiogine maistingumo — kalo 
rijų — prasme, nes jose balty
mų ir angliavandenių randasi 
labai maži kiekiai, o riebalų tik 
pėdsakai. Tačiau salotose yra 
gausu įvairių mineralų ir vita
minų, kas gerai žmogaus svei
katai yra būtina. Paminėtini šie 
mineralai: kalcis, geležis, fos
foras ir manganas. Pastarasis 
palengvina organizmui sunau
doti geležį kraujo gamyboje. 

Iš vitaminų nedideli kiekiai 
yra BĮ; B2; K ir Niacino rūgš
tis. Gana žymūs kiekiai randa
mi pro-vitamino A (karotino) 

Juozas Žilionis 

gė Kaune pavyzdinę pradinę mo
kyklą — perėjo dirbti į ją, būda
mas taip pat ir jos vedėju. 1938 
m. perėjo į valdinę mokyklą. U-
niversitete studijavo teisių fakul
tete politinę ekonomiją. Vokie
čių okupacijos metu tarnavo vi
daus reikalų valdyboj visuomeni
nių reikalų departamente kultū
ros reikalų direkcijos viršininku. 
Aktyviai reiškėsi lietuvių karių ir 
jų šeimų globos komitete — rū
pinosi siuntinėlių siuntimu, važi
nėdamas po kraštą, rinko ka
riams pirštines, kojines, kailiniu-

šimtų, bet tūkstančių dol. meti
nę apyvartą. Kjekvitną sekmadie
nį •vis/ randame J. 2:lionį vis ma
loniai besišypsantį už savo viso
kiausiais leidįnjais apkrautų sta
lu. Tai naujųjų laikų knygnešys. 

J. Žilionis, "būdamas dzūkas, 
reiškiasi gyvenime pačiomis ge
rosiomis savo krašto ypatybėmis 
— jis visiems mielas, paslaugus, 
bičiuliškas. Jis negyvena tik savo 
bei savo šeimos rūpesčiais, 
bet jam taip pat arti širdies ir 
bendrieji tautiniai mūsų rūpes
čiai. Tokią nuotaiką taip pat ra
dome ir 1978 kovo 19 jo namuo
se, kur šeima, (sūnus Egidijus su 
savaisiais atvyko iš Baltrmorės) 
artimieji ir bičiuliai minėjom jo 
70 metų sukaktį. Čia visų vardu 
gražų bei prasmingą sveikinimo 
ir linkėjimų žodį tarė klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas, S.J. 
Taigi ilgų, sveikų ir darbingų su
kak tininkui metų! 

Stasys Barzdukas 

Mūsu kolonijose 
Hot Springs, Ark. 
VIENERIŲ METŲ MIRTIES 

S U K A K U S 

Kovo 3 d. suėjo vieneri me
tai, ka ip netekome tauraus lie
tuvio savanorio - kūrėjo Jono 
Bagdonavičiaus. A. a. Jonas 
Bagdonavičius Hot Springs, Lie
tuvių kolonijoje, aktyviai daly
vavo lietuviškoje visuomenės 
veikloje. J is buvo stambiausias 
aukotojas Lietuvos laisvės re i-'. 
kalama. 

CLASSIFIED AOS 
r 

I8M OMOJ AMA — POB BENT 

Išnuomojamas apšild. 6 kambarių 
butas. Kilimai 1-me aukšte. 64-ta 
ir Whippie apylinkėje. T76-3498 

Išnuomojamas namas. Nuo biri. 1-
mos d. apylinkėje 71-os ir Califorma. 
6 kamb. Centr. oro vėsinimas. Rūsys. 
Garažas. Skambint po 6 v. v. 434-4392. 

MI*CELLANEOC6 
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prekes,. Maistas iš Europos sandeliu. 
2008 \Y. 6* St., CTricagn. IU. 6062S. 
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PLUMBI NG 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Smkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 

B B A L E I T 1 T I 

• kamb. mOr. 3 miegami. €6 ir TaU 
$27,500. 

Gražus bungatow — 6 kstnh 2 Hr 
aitriai 83 ir Kedzie, $64,200. 

II merų senumo, SVs taunb, S 
miegan*. Daug rūbinių 2% 

ir vitamino C (oskorbinė rūgs- , . . . 
t is) . Kai kurie šaltiniai nuro-l K u s i r k t d a l K t u s &ntis n u o &1" 
do. kad šviežiuose salotų la
puose 100 g esama 20 mg vita
mino C, o tokiame pat kiekyje 
(100 g) šviežioje apelsinų sun
koje randama 50 mg. Dideliais 
vitamino C kiekiais pasižymi 
ypač palaidų lapų salotų veis
lės,, t y kurios nesuka galvų 
kaip kopūstai. Apie tokias bus 
dar prisiminta vėliau. 

Salotų 100 g kalorijų kiekis 
vidut. yra 15.0. 

Geri salotai užauga saulėtoje 
vietoje, juos nuolat gausiai pa-
laistant ir kada nėra labai karš 
ta. Suprantama, patręšimas ir
gi svarbu. Sodinti, ar sėti anks 
ti pavasarį, kai tik žemę gali-

žolę ir kitą organinę medžiagą, j ma paruošti Norint jų turėti 
Vietą geriau parinkti, kur se- i sezone galimai ugiau, tikslu se
kantį metą daržovės nebus au- j ti dalimis, pvz. kas dvi savai

tes, o vasaros gale rudens der
liui. 

Paminėtini trys salotų tipai: 
1. Galviniai (angį. Butter-

head). Jų lapai sudaro lyg ne
didelę kopūsto galvą. Gana 
ankstyvi. Patartinos veislės: 
Buttercrunch Summer Ribb. 

2. Irgi galvinio tipo (angį. 
Crisp Head). bet jų galva žy
miai didesnė, labiau pakelia va 
saros karštį ir yra daug vėles
nės nei pirmosios. Patartinos 
veislės: Great Lakęs, Ithaccu 

Norint turėti jų anksti, abejų 
šio tipo veislių sėklos reikia pa 

sėti dėžutėje apie kovo mėn. 
vidurį ir laikyti viduje, kur 

daugiau prieina saulės. Paūgė
jusius augaliukus, palengva 
užgrūdinus lauke, persodinama 
daržan balandžio mėn. Eilė nuo 
eilės per 45 cm (1.5 ft.), o eilė
se per 22-30 cm. (9-12 in.). 

Toliau, t. y. vėlyvesniam der
liui, sėjama tiesiai darže. Paū
gėjus atitinkamai išretinami. 

3. Lapiniai salotai (angį. 
Leaf lettuce). To tipo salotai 

gzlvų nesuka, o sudaro tik pa
laidų lapų rozetę. Auga nefclo-
gsi ir s&eateeaoje ieaiėje bei 

"Hybrida", t y. bytrridinė veia- j geriau pakelia, vidurvasario 
lė, Takių tekia yra. ga,unam' Juąg .̂ Ljįboi aokgtyvi, Sejaaaai 

Kovo 5 d., sekmadienį, 11 vaL 
rytą už veiionį šv. Mišias atna
šavo kun. Petras Patlaba Bene
diktinų bažnyčioje, prisiminda
mas velionį kaip malonią patri-
jotišką asmenybę, daug pasidar
bavusią Lietuvai. Kovo 4 d. 
kun. Jonas Burkus taip pat at
našavo šv. Mišias už velionį. 
Ilsėkis ramybėje. 

Prisimenanti 

ginamos. 
Daržovių sėklų įsigijimas 

ir jų veislės 

Patartina sėklas imti iš la
biau patikimų sėklininkystės 
kompanijų. Tokias kelias esan
čias U. S. Mid-West srityje čia 
nurodome: 
1. W. Atlee Burpee Co. 

Clinton, Iowa 52732 
2. Joseph Harris Co., Inc. 

Moreton Farm 
Rochester, N. Y. 14624 

3. L L. Olds Seed Co. 
P. O. Box 7790 
Madison,Wisconsin 53707 

Sėklų katalogai siunčiami ne
mokamai. Veislių pasirinkimas 
ten randamas didelis ir metai 
i š metų vis papildoma naujo
mis: ypač taip vad. "Ali-Ame
rica vVinners", t. y. bandymais 
rasta pelniusi leisti prekybai 
JAV-bėse. Suprantama, nauja 
veislė yra vis kuria nors savybe 
pagerinta, pvz., atsparume ko
kiai nors ligai, geresniu skoniu, 
patrauklesnes išvaizdos ar pa
našiai. 

Bevartant eėklfcirJfrystčs ka
talogą, bus užtiakaaias žodis 

čių. 1944 m. kartu su kitais rinko
si tremtį —atsidūrė Vokietijoj. 
Po karo apsigyveno Hanau sto
vykloj. Buvo renkamas į stovyk
los komitetus ir čia eidavo švie
timo vadovo pareigas. Dirbo taip 
pat mokykloj, kartu su kitais su-j 
organizavo mokytoju kursus, kur 
dėstė lietuvių kalbos metodika. 
Dalyvavo stovykloj veikiančiame 
ansambly ir prisidėjo prie Daina
vos vardo parinkimo. 1949 m. at
sidūrė Amerikoj. IŠ pradžių She-
nandoah (Šenadofy), nuo 1950 
m. pabaigos Clevelar.de. Jo "įna
šas lietuviškam gyvenimui dide
lis bei reikšmingas: mokytojavo 
abiejose lietuviškose vysk. Valan
čiaus ir šv. Kazimiero mokyklo
se, joms vadovavo, organizavo 
pedagoginius kursus ir juose dės
tė. Rengė vaidinimėlius "Tėvynės 
Garsų" radijui, dirbo bendruome
nės, ateitininkų, LF skyriaus, pen 
sininkų ir kt valdybose, dabar 
tvarko parapijos kioską, kuris rū
pinasi lietuviškų knygų ir plokš
telių platinimu, darydamas ne 

intiiiiiitiiiimiitiiniiiimiimmiiiiimiiii 

P A R D A V I M U I 
Turime 4 motorus, labai gera

me stovyje, kurios galite įsigyti 
labai prieinama kaina. Firmų var
dai ir specifikacijos yra sefcančos: 
L, Westiagbo«se motor. 3 phase, 
\J& E P , 60 cyde, 230-240 V. 
2. KJmble Motor. 1 phase, */3 H.P-, 
60 # d į n , 220 V. 
3. Kimble Motor, 3 phase, 1 H.P., 
60 ejydes, 320 V. 
4. Loois AKs Indaetžon Motor, 3 
phase. 5 j^P.,'60 cyele, 220-240 V. 

Taipgi turime keletą 55 gat tal
pos metaliara bačkų (drums) — 
paikios dėl atmata snmetimoi — 

prieinama kaina. Kreipkitės 

i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i t imi i 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5096 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l 

SIUNTINIAI | UETUVĄ 
ir kitus kratos 

NEDZINSKAS, 4085 Archer Ave 
Chicago, IU. 60632. telef. 927-5089 

i l I l I IIIIIIIIIIIIIIt inHHIII 

M. A. t 1 M K N S 
VOTARY P t B M O 

ISrOOME TAX 8ERFIOB 
4260 So. Maplevrood, tol. 254-7400 

Taip pat daromi VERTTHAI, 
OIMINir/ iškvietimai, pildomi 

PrjLJETTBfiS PRASIMAI ir 
kitokie blankai 

iHf IIHtlHHMIHIHI lllMUIIUIIHIIt' 

63 ir Narragaosett $54,000. 
t-ių aukštą — po 6 kamb. mta. 

65 ir Talmaa. $32,500. 
n akrą tento Lemonta $10,000 

už akrą, 

S I M A I T I S BEALTY 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
KEVERLY SIK>KES, INDIANA. 
4 bedrooms, iy2 baths (1700 sq. 
ft.) on 2 lots 4 blocks from Lake 
Mkhigan. Pull basement. New 
vinyi siding. furnace and water 
beater. Some furniture included. 
$45,000. Call Renard at Callahaa 
Realty. 219-926-4298. 

M ARQTJE7TE PARK 
l-ją batų mūrinis po 5 kamb. 

Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
6S-tos ir falman. Žemiau $34.000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimai 

Valdymas 
Draudimai — Income Tat 

Notariatas - VertimsJ 

BELL REALTY 

ĮSIGYKITE DABAR I 

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

TssttfliMitil so tessIMkoinls 
formomis M atfdavttab 

Tai nauja pagerinta laida 
. . ' . » . - - • * • *• 

CU nuosekliai aptariamas testa
mentų reikalingumas tr įų galia 
bei nurodoma jų forma h* paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-ee 
veikianetus jstatymos, bet tr Vo-
ktotrjoje, Anglosaksų pasauly* bei 
Nepriklausomoja Lšstnvojs. 

-DRAUGE" 

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

TUOJAU REIKALINGA 
patikima suaugusi moteris dirbti 
"laudromat" - skalbykloj ir rūbų 
valymo biznyje denview apyl. 

j Skambint 724-5155 arba 948-9034 

J. 
S* 

B A C E V I Č I U S 
Ave. -

Budraitis Realty Co. 
Mes so 98 fcjtnrn namų pardavime 

įs>slįĮWB aptarnaujame pietvakarių 
Cttcagų — tas 
pardavimą] fcr 

V A L O 
KILIMUS IR BALDUS 
Pkumame Ir ••Bjsis|B»jp 

visų rftšių grindis. 
I. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

NMUNTTEJT 
PARDUOTI ABPOUrn 

ACOOUNTINO CLKRKS 
Ezperienced in accounting and of-

fioe procedure. AMe to operate office 
mackines. Khovrledge or" computer 
operations or coUege level accounting 
dass a plūs. Send resume or call: 

AL ANDERSON 
NAZ-DAR GOMPANY 
1087 N. North Branch 

Pho«e — 943-8338 

O V I N G 

anksti pavasarį tiesiai daržan 
ir vėliau išretinama per 15 cm 
(6 in.). Patartinos veislės: Sa-
lad BOĄCI, Grand Rapids, Ruby 
(rausvais lapais). 

Neretai pasitaikantis salotų 
kenkėjas tai amarai (angį. 
aphids). Juos pastebėjus, reikia 
nedelsiant purškiant sunaikinti. 

LU 5-9500 
riiHtntinuHiinimHimiiHiimiiiimiiiiii' 

RAOIO PROGRAMA 

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — W A 5-8063 

l l l i l I l I lMIMIII I I I IHII I imi l l l l 
10% — sO% — Sa% pigiMi mokfette 
už apdrauda nuo ugnies ir automo-
MUo pas ma-

FRANK Z A P 0 L I S 
S206% West t5tti Street 

<"hicaco. niiuoiN 
Teief. GA 4-SSM 
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Taip IMK, absjojant dėl 
DRAUDIMO, ar norim 
KAMĄ AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ ir 
SVEIKATĄ maloniai jums pstarnaa» 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. «Bfd 8t^ Chfcago, BL 

767 0080 arba 778-8371 

HELP WAYTED VYRAI 

Sudiev Žiemuže 
S kamb. nan)o tipo mftr. B M M 

Ir garažas. Centr. oro Sfidymaa tr 
vėsinimas. Galimo tuoj pažiūrėti tr 
nupirkti u i $28,|S0. Maraaetto 
Parke. 

Mar-

MECHANIC 
Mušt nave own tools. Mušt be ez

perienced all around man. Good 
salary. Paid vacatkms. Profit sharing 
plan and medical plan. 

HERB ROBEVSON AUTOS 
3001 N . Cicero Ave., teL 725-4100 

kr 
qu«>tte Parke. Nauja* gazu 
Nail« atiduoda už $88.800. 

S 
mas ant plataus sklypo, 
Seimai lavtngai gyventi Arti TI tr 
Kedzie. $89.800. 

GnrikM 
Karcpietts Pks. VesUngas pirkSJui. 

"LIETUVOS ATS1M1THMŲ" 
Radijo Valanda jau virS 35 m. tar

nauja New Jersey. N«w Tork ir Con-
neoticut liftuviama! 

Kaa SeMadien} nuo 4 iki 6 vai. po
piet « WEVT) Stoties New Torke 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak. 
97.9 meg. FM. 

Direkt. Dr. Jokūbas J. RtoStas 
1-*S7 Pwroe Drtre 

Monntaiuslde, X. 4. 070SS 
TeL 232-5S6S (oode) 201 

Kviečiame taip pat klausyti U&tu-
ti£k'4 kcltar'.r.iu vala&dc angle ksl^s 
ii Sfctot Hali V-iverstteto r~e.'ti& sto
ties (Sew J«rsc7 WSOU 89.6 3»«C-
fH). "į-je^ą^ T;ift-#:M vai. 

(Vadoranja p*o#. 9. 6 0 * g # ) . 

Lietu vią Raato progra 
Natrjoj Armijoj ii Stoties 

WNSR, 13B0 banga, veikia sekma 
nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 

— perduodama vėliausių, pa-
•milinių Sniu santrauką ir komen
tarai, muzika, dairios ir Magdutes 
pasaka. Sią programą veda Stepo-

tr Valentina Minkai. Biznio 
kreiptis | Battic Fkaista 

— gestai bei dovanu krautuvę. 502 
E. Broadway, So Boston, Mase 
(0127. Telefonas MB448) Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" tr 
rasto dideli paalifcAtma Hetevifiki) 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos b? Paprastos. Radijai, 

Stereo Ir Oro Vėsintuvai 

iTltuflAS Tf 
IMS W ffith 8 1 , teL 776-1486 

Tvirtas S-Ja ank*tq nAras. t batai 
ir maloni biznio, patalpa. 2 aulo 
garsias. Savininkas BurnsMe flrJ 
J88.500. Maroastts Parka. 

Yakfis Red Eslate 
2825 H M 7lst Stftrt 

Ttt, 737-7206 M 737-1534' 

SAW 0 P E R A T O R 
Experienced. Marvel 81A saw oper-
ator. Good pay & oomp. benefits. For 
information call Tom Kovacik — 

966-5700, Eztemkm 262 
SERVICE STEEL 

6001 Oakton, Skokie. Illinois 
An Enual Opportunity Employer 

Machinist Lathe Hand 
Experienced engine lathe operator 

needed in job shop. Good pay, OT., 
benefits. . 
AVSnS MACHINE WORKS. INC 

TeL 543-4244 
• 

COLD HEADING 
We need oold headinę aet-np men 

and operatiors to manutactnre screwa 
and boita. Specific oold keading- ex-
perience is pref«rred, but we will 
train individual with esperience. 
Operating' produetion rnachinery of 
another form. £xcellent benefits and 
secure future. r 

OsU — 

GENT KULAOA 986-1100 

REMSITE "DRAUGĄ". 

w « o » * & * 5 ^ a < » « ^ a < j ^ 3 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
• REIKALU - • " . 

Vlrftlnra kortelių naudojimas yra 
gražu* paprotys. Biznieriai jas pla-
eml naudoja. Bet tinka Ir visų luo-

.uiMl grasias vizi-

Kreipkltes į "Draago*' adminis-
visait iniiiisMslg reikalais 

patarnavi-

•r-^^^ r\—-*~ 

f-varrtp pppkiii pastrinklmas nebran-
įrial i> mnsq sandelio. 

CX)SMOS PARCKL& EXPRESS 
SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 

3333 S. Halstrd «t.. Obtoago, m . SOSOS 
2oOl \V. 89tb St.. Cblcago, 111. SOSat 

Tefc-t.: •25.2737 — 254-3320 
Vytautas V'alantinas 

uinuiiuiMiiuumjiiiiiiiiiiii 
NAMŲ APSirVARKYME 

Ruofiiates ką perstatyti, pakeisti, 
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visaomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

*7«-WW0 
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Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos 

Remkite tuos biznierius, 

tie •kelNąsj "DaapT 

W ANTED — MALK AND FIMALE 
i i i i i i i i 

BEKINS VAN LINES CO. 

-

NEEDS OWNER-OPERATC»S. 
Bekina is looking for men and vsomen to become o>wner-operators 

in am- eipa.adinc bousehold guos* dlviaipn. We will aocept peaple with 
tractor-trailer experience and gsaduates from drivinj? scboola. 

Bekins offera its owner-operatorsa 
Guaraateed annual gross. 
Paid mitoa^s. ioaded or unloaded. 
Tractor financing with minimum investment of 12.860 
Psymont for every ponnd Ioaded or unloadsd 
Autborization for buaband and «ife teatna-

To oualify, you mušt: 
Be 21 years of ajje or older. 
Have a vaJid tractor-trailer ttceaaa. 
Be able to pase BOT pnyslcal. 

F1ND OUT HOW YOUTffi ALWAYS A MQVE AJOAD 
WTTH BEKINS. CALL 

TOLL fREE (»») 323-7184 
RUNOIS CALL OOLLECT 012) S47-2648 sr WRITL 

BEKINS VAN UNES CO. 
P. 0. Boi 109 - U firmęe, UUMU MS2I 

An Eoųa! Oppoftunl^ Empjojer yi/T 

I 

Pasinaudokite Drracs tw M 3 f f 

http://Clevelar.de


PHILADELPHIA IR A P Y L I N K E S 
PASKAITA IR METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Kovo 5 d. Sv. Andriejaus pa
rapijos salėje įvyko Philadelphijos 
ateitininkų sendraugių metinis su
sirinkimas, kurį pradėjo pirmi
ninkė Genovaitė Mačiūnienė. Pa
skaitą "Šių dienų charizmatinis kun. K. Kasinskas būdamas Phi 

dovavo A. Gailiušis, o sekretoria
vo D. Muraškaitė. 

Šiuo metu skyrius turi per 30 
sendraugių, 16 studentų, kurie gy
vai reiškiasi lietuviškoje veikloje, 
ir 11 moksleivių. 

Šia proga norisi paminėti, kad 

judėjimas" skaitė kun. Klemensas 
Kasinskas, pasionistu vienuolis, 
buvęs prof. A. Vasio mokinys, da
bartinis Šv. Onos vienuolyno kape 
lionas Scrantone, Pa. Šiame kraš
te jį užaugino iš Dzūkijos atsikė
lę tėvai. Paskaitininkas klausyto-

ladelphijoj gražiai pravedė trijų 
dienų gavėnios susikaupimą Šv. 
Andriejaus bažnyčioje. 

TRUMPAI 

— Balandžio 9, tuojau po lie
tuviškų pamaldų Šv. Andriejaus 

PASTABOS ffi NUOMONĖS REMIA VARGSTANČIUS . DRAUGAS, antradienis, 1978 m. balandžio men. 11 d. 

LIETUVIŲ NAMŲ KLAUSIMU 

jus nustebino geru lietuvių kalbos j parapijos salėje įvyks Inos Ne
mokėjimu. Prelegentas savo žo- nortienės, viešnios iš Bostono, ke-
dyje, remdamasis Kanados vysku 
pų pasisakymais ir popiežiaus kal
ba, pasakyta 10,000 sekmininin-
kų, susirinkusių į Romą, iškėlė šio 
judėjimo gerąsias ir blogąsias pu
ses. Po paskaitos buvo gana gyvos 
diskusijos, nukrypusios net i ša
lutinius reikalus. Keltas klausi
mas, gal per daug pas pentakosti-
ninkus emocijos, tikėjimo į ste
buklus, per mažai rimtų svarsty
mų? Kun. dr. K. Širvaitis paste
bėjo, kad kartais per charismati-
kus pasireiškia Šv. Dvasia, judė
jime daug meilės, taip labai rei
kalingos šių dienų gyvenime. To
dėl sekminininkų užmojai girtini 
ir palaikytini. 

Iš pereitų metų ateitininkų veik
los pranešimo paaiškėjo, kad esa
mose sąlygose buvo nemažai nu
veikta: suruošta lietuviškoje veik
loje besireiškiančio dijakono Ken-
neth - Kazimiero Stewart trum
pas pagerbimas su jo paties pa
skaita, padaryta išvyka su laužu į 
gamtą, surengta plataus masto 
Philadelphijos ateitininkų meti
nė šventė su koncertu. Suruošta 
A. Tamošaitienės tautinių drabu
žių ir kilimų paroda bei audimo 
kursai, kurie praėjo su gračiu pa
sisekimu. Buvusiai valdybai už 
atliktus darbus išreikšta gili pa
dėka. 

Į šių metų valdybą išrinkta An
tanas Gailiušis, Kazys Razgaitis, 
Juozas Kananavičius, Kazimiera 
Juzaitienė ir Danutė Muraškaitė. 
Revizijos komisiją sudaro: Albina 
Lukienė, Bronė Petrauskienė ir 
Juozas Lukas. 

Naujai valdybai linkėtina sėk
mės. Susirinkimui sumaniai va-

ramikos, emaliaus ir gintaro pa 
puošalų paroda, kurią atidarys 
skulpt. Petras Vaškys. Žiūrovai 
eksponatais galės pasidžiaugti iki 
3 vai. p.p. Dail. N . Nenortienė 
vis plačiau garsėja savo kūryba. 
Philadelphijoj jos meną matysi
me pirmą kartą. Ji gražiai užsire
komendavo New Yorke. Bostone 

Ateitininkų namų statymo ar 
įsigijimo klausimu į pietvakarius 
nuo Chicagos Elenos Razmienės 
iškelta mintis sulaukė dėmesio 
"Draugo" dienraščio ateitininkų 
skyriuje. Pasisakius prieš ir už, 
tuo klausimu diskusijos nutrauk
tos. 

"Draugo" 57 nr. vedamajame 
straipsnyje pasisakoma, kad lie
tuvišku namų kertiniai akmenys 
yra ne pastatyti namai, bet as
menys, vadovaują ir dirbą orga
nizacijos naudai. O tokių armė
nų, kaip tik stokojame. Panašiai, 
namų klausimą svarstant ateiti
ninkų skyriuje, buvo pasisakiusi 
ir ateitininkų veikėja Aldona Za-
i Įskaitė. 

Al. B. ir Aldona Zailskaitė or
ganizacinėje veikloje pirmenybę 
atidavė klausimui, kaip išugdyti 
veikėjus, kurie išlaikytų organiza
cijos gyvybę ir jos siekiamų idė-

ir kitose lietuvių kolonijose. Pa-1 P* tęstinumą. Niekas neturėtų 
rodą ruošia Vinco Krėvės lietu- abejoti, kad kiekvienai organiza 
anįstinės mokyklos tėvų komite
tas. Rengėjai kviečia visus aplan
kyti parodą ir, jei patiks, dail. N . 
Nenortienės eksponatais pasi
puošti savo namus. Svečiai bus 
vaišinami užkandžiais. 

— Walter Norton (Norkevi
čius) , žymus liet. filatelistas, Phi
ladelphijos gyventojas, šiais me
tais atšventė 50 m. sukaktį nuo 
baigimo Massachussetts inžineri
jos instituto. Sukakties proga šiai 
mokslo institucijai paaukojo 1,000 
dol., pageidaudamas, kad stipen
dija būtų paskirta liet. kilmės 
studentui. W . Norton rūpinasi ir 
lietuvių namais. 

Br. Vaikaitis 

SENDINA ORGANIZMĄ 

JAV Indianos valstijos Medi
cinos mokyklos nus t a ty t a atlik
tais tyrinėjimais, kad švinas 
sendina organizmą. Įšvi rkš tus 
triušiams tetraetilinio švino 
(įdedamo į benziną kaip antide-
tonatoriaus) , jų centrinėje ner
vų sistemoje a ts i rado pakitimų, 
analogiškų senatvinei smegenų 

cijai šis klausimas yra esminis, 
net gyvybinis. Bet jis negali bū-
*:i siejamas su namais ir turėtų 
būti atskirai svarstomas. 

Nuošaliai paliekant klausimą, 
ar ateitininkams reikalingi savos 
organizacijos namai į pietvaka
rius nuo Chicagos, verta pasvars
tyti, ar reikalingas pietvakariuo
se centras, kuriame teiktųsi tų 
apylinkių lietuvių tautinė veikla. 
Noromis ar ne, bet turime sutik
ti su gyvenimo tikrove, kad lie
tuviai išsikelia iš Chicagos ir tel
kiasi pietvakariuose. D a r toliau 
šis telkinys didėja ir jį daugiau
sia sudaro jaunos šeimos. Taigi 
ir kyla klausimas, kur bus cent
ras, kuriame pasireikš pietvaka
riuose gyvenančių lietuviu tauti
nė veikla? 

Anksčiau lietuvių santalkos tau
tinė veikla daugiausia sukosi pa
rapijoje. Dabar tautinių parapijų 

arteriosklerozei. Šių tyrinėjimų 
išdavos patvir t ina duomenis, 
kad žmonės, kurie smarkiai ar 
nuolatos po truputį nuodijasi 
švinu, jau 40 metų amžiaus gali 
s i rg t i senatvine steroskleroze. 

jin. 
- i ,, , : 

steigti neleidžiama. Taigi, kas. be
lieka? Reikia centrą sudaryti ir 
tokiu centru tegali būti tik lie
tuvių namai. Klaidinga yra ma
nyti, kad Chicagoje yra pakan
kamai vietos, kur visa lietuvių 
veikla gali reikštis, nes kalbame 
ne apie namus Ghicagoje, bet 
apie namus, kurie taptų lietuvių 
veiklos centru į pietvakarius nuo 
Chicagos. 

Kai prieš eilę metų buvo orga
nizuojama Lietuvių Bendruome
nės aplylinkė Lemonte, taip pat 
buvo pasisakymų, kad Lemonto ir 
apylinkių lietuviai jungiasi prie 
Chicagos ir atskira apylinkė ne
reikalinga. Dabar matome, kad 
Lemonte ir apylinkėse gyveną 
lietuviai sudaro vieną iš gyviau
sių apylinkių LR šeimoje. Atrodo, 
neverta nė abejoti, kad pietvaka
riuose gyvenantiems lietuviams 
reikalingas centras ir tuo cent
ras tegali būti tik lietuvių namai. 
Ir neiškentęs primenu, kad tuose 
namuose būtu bent dešimtis kam
barių, skirtų lituanistinei mokyk
lai. 

Galėčiau suminėti visą eilę ar
gumentų kalbančių už tokių na
mų reikalingumą ar net būtinu
mą, bet tai palieku kitam kartui. 

Kyla klausimas, kas turėtų rū
pintis, kad toks centras būtų su
darytas. Man atrodo, kad visai 

. Rytų Vokietijos katalikų 
Bažnyčia dosniai prisideda pr ie ' 
pagalbos teikimo ūkiniai besi-
vystantiem Afrikos kraštam. Į 
Aukas t a m tikslui sutelkia Ry- , 
tų Vokietijos žmonių pagalbos 
organizacija "Not in der Welt", j 
kuri kiekvienais metais Advento' 
proga visuose Vokietijos Demo-! 
kratinės Respublikos miestuose '• 
praveda specialią rinkliavą. Per l 
paskutinę rinkliavą praėjusių 
metų lapkričio mėnesį surink-! 
tos gausios lėšos liudija Rytų į 
Vokietijos katalikų dosnumą, \ 
siekiant ekonominiai padėti 
ūkiniai besivystantiem k raš - , 
tam. 

nesvarbu,, ar lietuvių namus piet
vakariuose suorganizuos atei
tininkai, tautininkai, Bendruome
nė ar kuri kita organizacija, svar
bu, kad lietuviams tarnaują na
mai būtų suorganizuoti. 

Prisimintina, kad kiekvieni na
mai, kuriuose vyko lietuvių tau
tinė veikla, savo paskirtį atliko. 
Todėl jeigu išdygtų lietuvių na
mai į pietvakarius nuo Chicagos, 
nėra abejonės, kad ir jie savo 
paskirtį atliks. 

Jonas Jasaitis 

— Nesek, kur takas gali ves
ti. Užuot sekęs, eik, kur nėra 
tako ir palik pėdsaką. 

v 
• ^ 

PRIMINKIME LIETUVA 

(Atkelta iš 3 psl.) 

bėgant šios viltys išblėsusios su
grįžti į laisvą tėvynę". Tad ir ne
liko nieko kito kaip tik emigruoti. 

Atvykę į JAV, Virškai apsigy
veno Flint, Mich., kur jos vyras 
Juozas dirbo G M įmonėje. Ir kai 
jis išėjo į pensiją, 1974 m. jie nu
tarė persikelti nuolatiniam apsi
gyvenimui į Floridą ir pastoviai 
įsikūrė West Palm Beach mieste. 

K. Virškuvienė dienraščio ko
respondentui vaizdžiai pasakojo, 
kaip ji dažo savo margučius ir 
kad šioje srityje ji turinti ilgą 
20-ies metu patyrimą (nuo 1959 
m.) 

Šis straipsnis yra papuoštas 
puikia, splavota K. Virškuvie-
nės fotografija. Šia proga ji pa
sipuošė mūsų tautiniais drabu
žiais. Savo rankose ji laiko gražų 
dubenį, pilną jos išmargintų ve
lykinių kiaušinių. Koresponden
tas sako, kad šiuos drabužius, 
gautus iš Lietuvos, iš savo uoš
vio 1957 m., ji teužsidedanti tik 
retomis progomis, kaip, antai, 
Vasario 16., Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo dieną, na, 
dar ir kitų Lietuvos tautinių 
švenčių progomis. 

Laikraštininkas baigia savo 
straipsnį abejone, "kažin ar ji 
dar kada nors galės savo kraštą 
pamatyti?!" 

Manau, kad kiekvienas sutiks, 
mes turime daug progų pagarsin
ti savo kraštą ir save pačius, tik 
jau toks mūsų būdas, kad mes 
nedrįstame veržtis į vietinės 
spaudos puslapius. O nėra būti
na, kad mes būtume minimi 
•TtofT^ėA Times" puslapiuose. 
fAV 3 i r yra gana laikraščių, ku-

: mSšu problemema. 

Mylimai mamytei 

A. t A. MARIJAI ULVICIENEI mirus, 
sūnui BOLESLOVUI i r j o žmonai TEOFILEI RIMAN
TAMS ir art imiesiems nuoširdžiausią užuojautą reiš
kiame. 

Elena Repšienė 
Ona i r Albinas Garimai 

Alė i r Adolfas Raibiai 
Danguolė ir Aleksas Vitkai 

A A 

SKUDZUNAS 
Gyveno 5816 S. Sacramento Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė baL 8 d., 1978, sulaukęs 88 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Naujamiesčio parapijoje, 
Navarsonių kaime. Amerikoje išgyveno 66 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stella (Sadauskaitė) 
2 dukterys: Stella Nesteikis, žentas James ir Adelė Pranskū-
nas, žentas Anthony, 5 anūkai Mary, Robert, Joan, Betty ir 
Chuek, 3 proanūkai, pusseserė Frances Rank su šeima, krikšto 
sunūs Etenny Kunee, Lietuvoje brolis ir kiti giminės, draugai 
ir paž;stami. 

Priklausė S. L. A. 260 kuopai 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje 2533 W 

71 Street. 
Laidotuvės įvyks treč., bal. 12 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėtas į švč. M, Marijos Gimimo parapijos bažnyčią. 
kurioje ivyks gedulingos pamaldos už veionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas j Šv.- Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažjsta-

Nuliftde: fmn—, dukterys, žentai, anūkai b proanūkai. 
Laid. direkt. DonaH A. Petkus, tel. 476-2345. 

i t A. ZIGRIDAI ARIJAI MEJERIENEI 
per anksti amžinybėn iškeliavus, jos vyrą 0TTO 
MEJERĮ, uošvius ELZĘ ir JURGI MEįERIUS nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Katrytė, Kazimieras ir Astra Valiai 
Zina ir Algis Sinkevičiai 

Brangiai motinai 

A. t A. MARIJAI GIRDVAINIENEI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą sūnums VYTAUTUI ir KĘS
TUČIUI. 

Wilheimiita Radis 
Aleksandras ir Laimute Tornau 
Dagne ir Povilas Mieiiullai 

A. -r A. ZIGRIDAI MEJERIENEI mirus, 
jos liūdinčiam vyrui, tauriam lietuviui 0TTO 
MEJERIUI ir jo TĖVELIAMS nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Felicija ir Juozas Urbeliai 
Jadvyga ir Kazys Jukneliai 
Praminte ir Bronius Marinai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

0OVYDAS P, GAIDAS Ir GERALDAS F. OAIMIfc 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 So Californla Avenur 
Telefonai LA 3-0440 u LA 3 9851 

1605 01 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiMiiiiiitiiiiir^ 

I L A I S V O T A I P P A T i 
s s 

A. t A. SIGRIDAI MEJERIENEI mirus, 
jos vyrą 0TT0 MEJERĮ ir p tepelius ELZC ir JURGĮ 
MEJERIUS giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

& J: *Ug»»£! 

Į P A R E I G O J A 
Ar mw atliekame laisves pareigą savo tautai? 

Bent vienu tžvflgiu mes glime Ją nesunkiai atlikti, būtent 
agdydsmi lietuvišką knygą 
pridėdami $8.00 'stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei
kės, ISskyrus u i pasirinktas knygas BU trečdaliu nuolaidos. 

Klubas siunčia savo nariams informacijas naujai ii-

U i $5.00 ar daugiau pabūdami Uetuviikų knygų per metus, 
mes galūne per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS
VĄ LIETU VISKĄ KNYGĄ. Ui tai mes gausime pasirinkti vi
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 

Rašykite prie pinuos progos: 
UETtTfVUDO KNYGOS KLUBUI 

lUnds 80639 

ililM1l«IIIMItMIIMIII»tllMIMIWM|||HĮ|||i|UUlU||IHIHMMIMHIItllllllHIIHlllimimili^ 

Mažeika &Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH YVESTERN / V E 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 SO. LTTUANICA AVE. TeL YArds 7-8401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) IR SŪNŪS 
2S14 W. 23rd PLACE VIrgmia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-121S 
11028 Southwest Higlro-ay, Palos Hills. HL T,eL 9744416 

PETRAS BIELIŪNAS 
4848 SO. CALIFORNTA AVE. TeL LAfayette 8-8572 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 SO. L1TUANICA AVE. TeL YArds 7-1188-89 

POVILAS J. 
8854 SO. HALSTED STRfET 

RIDIKAS 
TeL Y Arda 7-1911 

VASAITIS - MITKUS 
1446 SO. 50th AVE., CICEBO, O i * TeL OLympte 8*1008 

—»*. .— •-



DRAUGAS, anftudkttifa, 1978 m, balandžio mėn. 11 cL 

X Rašyt. Anatolijaus Kairia 
premijuoto romano pasirodymo 
proga Dailiojo žodžio koncerte 
bus įtčikts, mecenatų Ados ir 
Andriaus Skučų tūkstantinė 
premija laureatui bus supažin
dinama su nauju romanu "Po 
Damoklo kardu" ir po iškilmių 
kavinėje bus galima pasidalinti 
mintimis su kūrėju ir progra
mos atlikėjais. Dainuos sol. 

X lietuvio operos trečiasis 
ir paskutinis spektaklis buvo 
praėjusį šeštadienį Marijos 

gausiai atsilankę žiūrovai labai 
šiltai sutiko. Sekmadienį įvy
ko Lietuvių operos narių, talki
ninkų ir rėmėjų pobūvis, kurio 
metu buvo pasidžiaugta atsiek
tais laimėjimais, pagerbti tal
kininkai. Plačiau apie tai vė
liau. 

X Kun. Petras Ažubalis, Mis-
sisauga, Ont., Kanadoje, Lietu
vos Kankinių bažnyčios kūrėjas 
ir parapijos organizatorius, bu
vo atvykęs į Nabucco operos 
pastatymą ir aplankė savo pa
žįstamus Chicagoje. Pirmadie
nį, lydimas K Griškaus, buvo 

aukšt. mokyklos salėje, kurį Dana Stankaitytė, akompanuos 
muz. Alvydas Vasaitis. Iškil
mės bus balandžio 23 d., 3 vai. 
p. p. Jaunimo centro salėje. 

X Svečiai iš Los Angeles. Dr. 
Z. Brinkis, Balys ir Dalila Mac-
kialai ir Alg. Raulinaitis daly
vavo operos trečiame spektak
lyje, atvykę iš Los Angeles. 
Chicagoje paviešėjo para dienų, 
ta proga apsilankė ir "Draugo" 
redakcijoje, kur turėjo progos 
pasidalinti kultūrinėmis ir vi
suomeninėmis aktualijomis. 

X Amerikos karo veteranų 
VTW 9115 posto Ciceroje vi
suotinis metinis narių susirin-

atvykęs į "Draugą" pasikalbė- j kimas ir naujos valdybos rin-
ti ir painformuoti redakciją i kimai įvyks balandžio 14 d., o 
apie bažnyčios šventinimą apie Į ištinktųjų Įvesdinimas į parei-
Lietuvių dienas ir Kanados lie- j gas ir pobūvis — balandžio 29 į t i k r a i nuoširdžią auką — penki 

Baltimores Lietuvių muziejaus atidaryme miesto meras William D. Schaefer perkerpa kaspiną. Iš kairės j 
deMnę; Kristina šalčiūnaitė-Cesonienė, E'ena Burniauskaitė-Okienė, muziejaus vedėjas Algimantas K. Grin-
talis, miesto meras William D. Schaefer, kun. Antanas Dranginis ir Lietuvių Salės pirmininkas Bernardas 
Karpa vicius-Karpers 

X Boleslavas Semaška, Newį 
Britain, Conn., "Draugui" at— ' 
siuntė laišką, kuriuo gerai įver
tino dienraščio informaciją. Jis 
rašo: "Labai norėčiau suteikti 
didesnę pagalbą savo dienraščio 
leidimui, bet mano kuklios pen
sijos ištekliai to padaryti nelei
džia". Sia. proga jis atsiuntė 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

E ARTI IR TOLI 
1 JL VALSTYBĖSE 

— "Herald of Shenandoah • 
Ashland Mohanoy" laikraštis, 
Paenlnsyhrania, kovo 27 d. iš
spausdino ilgesnį straipsnį; 
Arėjo Vitkausko "Writer re-
members chilhood in Lith.ua-
nia", kuriame jis rašo apie savo 
ankstyvą vaikystę Lietuvoj. 

KANADOJE 
— Vasario 16-tostos minėji

mas Toronte susilaukė gausaus 
dalyvių skaičiaus. Įspūdingą 
kalbą pasakė federalinės vy
riausybės tautybių ininisteris 
Norman Cafik, sulaukęs klau-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

UŽPUOLĖ NACIUS 

Kairiųjų radikalų grupės Pro
gressive Labor Party nariai 
penktadienio naktį užpuolė na-
cių būstinę, 2519 W. 71 St , 
Marąuette Parke. Kai naciai 
turėjo susirinkimą, pasibeldė į 
duris dvi moterys, sakydamos, 
kad jos nori dalyvauti mitinge. 
Kai duris atidarė, įpuolė apie 30 
žmonių su kaukėmis, su lazdo
mis, kirviais, metalo vamzdžių 
gabalais. Nacių buvo aštuoni 

sytojų milžiniškų ovacijų. Lie-,Įvyko muštynės. Sužeista vie-
tuviškoje minėjimo dalyje bran- j na į§ užpuolėjų grupės — Su-
dų žodį tarė prof. Simas Sužie-Jsan Finley, nugabenta į šv. 
dėlis. Meninę programos dalį į Kryžiaus ligoninę. Sužeisti na-
atliko tautinių šokių ansamblis cįaį R . Hunter, 60 m., ir jo sū-
"Gintaras' 
"Varpas". 

ir Toronto choras 

tuvių veiklą. Ta proga įsigijo ir 
naujų lietuviškų knygų. Vakar 

nę. Dėkojame. d savuose namuose, kur vi
siems lietuviams įėjimas bus i x Lietuviškų knygų atpigini-

po pietų išvyko atgal į Torontą. I nemokamas. ; mu pasinaudodami, už didesnę 
x A. a. prof. Steponas Ko-| x š v - Kazimiero seserų v ie - : s u m ą (kiekvienas po keliasde-

rapaila, mokslininkas - hidrolo- i nuolyne balandžio 15 d kun. J. j š i m t dolerių) knygų užsisakė 
gas, buvo prisimintas jo m i r - : 1 ^ ^ V™<* . • P " " * *™* šie jos mylėtojai: Louis Zur l i s | m o j premijas, teikia kasmeti-
tfes keturioliktųjų metinių pro- i*?* bendrąją vienuolišką gyje- „ chicagos, Rūta Gedgaudienė | ' į j į ^ a j į v o k a l i n i o m e n o 
g a Pereitą sekmadienį ui, jo » » * Jaip ^ ^ f l ^ C i e e r o , Antanina Paikus * : ĮLentui-tei , ^ l ė š ų litua-

VYDŪNO FONDO PREMIJA i premiją V. J. fondas paskyrė 
— DK. TOMUI KEME1K111 dr. Tomui Remeikiui, gyvenan-
X >vo 23 d. Aka i Skautų č i a m C h i c a S°J* 

sąjūdžio Vydūno Jaunimo fon- ^ R f B ! a d } «"**"* *f 
das tyliai įžengė į 27-sius sa- « • A * * * * 0 * <!«**• mokslų 
vojo darbo metus. daktaratą įsigijęs EI. u-te Urba-

V. J . fondas, teikdamas fi
nansines paskolas studijuojan
čiam lietuviškajam jaunimui, 
vykdo eilę ir kitu uždavinių: 
skiria jaunimo kultūrinių už-

nus Dovydas, 24 m. Progresive 
Labor Party būstinė yra 1020 
So. Wabash. 

dovauti Ed. Vengianską. 
Po gausių pietų, programos 

vadovas pasveikino svečius, pa
brėždamas, kad radijo valan
dėlių vedimas yra sunkus, ta
čiau labai lietuviams svarbus. 
Iškėlė 'Lietuvos Aidų" valan-
dėlės reikšmę ir jos vadovės K.jgąjung^ Socialinių tarnautojų 

noje) šiuo metu dėstąs Galu- Brazdžionytės auką ir ryžtą. I s ą j u n g a i ^ d v a a į n i n k £ 
met kolegijoje, savo žemaitiška j J i s ^ ^ išvardino daug ra- L pasauliečiai John Birch są-
įštverme ilgus metus neapleidžia ^ programos talkininkų, jų 

FBI ŽVALGYBA 

Chicagos FBI įstaiga turi apie 
7.7 milijono puslapių žvalgybos 
surinktų žinių apie įtariamų 
grupių veikimą. Be kitų, buvo 
sekamos Priespaudą užbaigti 

sielą Jėzuitų koplyčioje šv. Mi- j **• d u r n u s ir akademija vie- j ^ Bois. Linas Mikulionis iš 
šias atlaikė ir gyvu žodžiu ve- n u o l iJ°s kūrėja Motina Marija | j o p pa t M. D., Petras Kontau-

' Kaupaitė. Balandžio 16 d 1 ' tas iš Brockton, Gražina Krivic-
val. p. p. prasidės kapitula, ku-; k i e n ė ^ Washingtono, D. C, dr. 
rioje komisijų vadovės duos sa- j w Burokas iš Panamus, A. Ra-

lionio darbus priminė kun. Juo
zas Beleckas. Po pamaldų Šv. 
Kazimiero kapinėse ant velio
nio kapo buvo padėtas gelių vai
nikas. Minėjimas buvo priva
taus pobūdžio, dalyvaujant tik 
seimo nariams ir nedideliam 
skaičiui a. a. Kolupailos arti
mųjų. 

x Tautinių šokio ansamblis ***. Šidlauskas 

nistinėms mokykloms, spaudai 
ir t t . 

Dalis kasmetinio fondo pelno 
skiriama premijai, kuria pažy-

., ... „-. o _ ,mimas kultūrininkas, meno a r 
vo pranešimus. Paskiau b u s | d i i u s i š Baltimores, V. Mingėla Į u t i k - t o i ' i a u m Į 
svarstomi kiti svarbiausieji vie-1 a S t e r l i n g H t s . f & Baih^ y pou - ^ . . . , , . rmolijos gyvenimo ir veiklos I Kuprėnienė (Chicago), dr. Juo-
reikalai. i 2 a s Vvdas (Kennebunkport). 

X Anthouy Cooper -Skapas,.. y „ ^ ^ ^ ^ 
V.fi> Aleksandra Eiki te ir Ja- į ^ l i e t u v i š k ų ta išpardavi-

tys hetuviai: i mas. Jų sąrašas ir atpigintos : j ^ 

jaunesnės kartos lietuvis. To
kiomis premijomis paskutiniai
siais ketveriais metais įvertinti 
Alg. Rukšėnas, muz. A. Vasai
tis, D. Kezienė ir muz. F . Stro-

"Snktinis" atliko programą S t | f * * * S 5 ! ? ^ ^ ^ . ^ 1 kainos paskelbta balandžio 1 
Mary Star of the Sea parapijos [ v e r ^ A r t Center galerijoje rmk- ^ ^ kultūriniame priede, 
moterims trečiadienį, balandžio ^ n ėJ m e n o P*™** » ^ ^ P° | Pasinaudodami lengvatomis di-
5 d šios parapijos kelios lieta-1 I f ^ . 8 ^ 0 kū^inf. . ^ * * ? dėsnį kiekį knvgų užsisakė: J . 
vės labai apsidžiaugė pamačiu-j , 0 C™*&* daūimnkų, kūne mhrvs ( T o r o n t 0 ) , 
šios savo parapijoje lietuvišką I ^ k o ^ J ^ buvo atrinkti iš 
šokį. "Suktinis" kartu su airių r 3 5 0 *™*fcriu dalyvauti. Iškil-
šokėjais buvo šiltai priimtas. į ^ S * 8 parodos atidarymas ir] 
Pasirodvmui "Suktinį" paruošė d a i l m i n k u Pagerbimas, atžymė-
mokytoja Nijolė Pupienė. Akor -^~ = ' • . ; . - - - - -
deonu akompanavo Michaei She-

J. Daveinis 
(Sterling Hts.), Jonas Jusionis 
(Santa Monica), Mykolas Untu
lis (Chicago) ir Įriti skaityto

siomis dienomis 1977 metų 

y Salomėja Šmaižienė iš Hot 
Springs, Ark., yra atvykusi į 
Chicagą ir apsistojusi pas savo 

nė lietuviškos dirvos. V J F ver
tinimo komisija svarbiausią 
dėmesį atkreipė į mokslininko 
spaudos darbus, todėl keliais 
žodeliais vertėtų pro juos pra
bėgti 

šion sritin jis pasinėrė dar 
bestudijuodamas: įsijungė į , 'Li-
tuanus" redagavimo darbą. Ne
apleisdamas šio žurnalo gretų, 
T. Remeiki8 yra paruošęs ne
maža kitų veikalų. Paminėtini 
bent stambieji: Violations of 
human rights in Soviet occu-
pied Lithuania (šešios knygos, 
trumpesnė laida ir portugalų 
kalba), dvi panašaus pobūdžio 
vokiškai, ko-autorius trijų uni
versitetų išleistų knygų, Litua
nistikos instituto 1971 m. Su
važiavimo darbai (red.), Lietu
vių išeiv. spaudos bibliografija 
(red. su J. Damausku). Šiuo 

tarpe kun. K Trimaką, kun. J. 
Juozevičių, V. Cibą, adv. Kai, 
Pr. Sulą V. Vaitkevičienę, adv. 
Bylaitį, A. Rūgytę, Kižienę ir 
dar keletą kitų, prie valandėlės 
prisidedančių asmenų. 'Lietu
vos Aidus" raštu sveikino Lie-

junga, Moterų išlaisvinimo sąjū
dis. 

PAGROBĖ POLICININKĄ 

Netoli šv. Kryžiaus ligoninės 
Marąuette Parke buvęs psichi
nis ligonis Willie Nunn, 42 m., 

T _, . „. , buvo pagrobęs policininką. 
T ' E J ^ f u . ^ f ^ f ^ l D u pondninkai - Eugene 
• S * ^ ^ A * « B

T
0 8

U ^ * 2 * S. Zaleski ir Albert Conroyd -klubo vardu A. Lakas, adv. I - . . . T , . _ , . » . . 
„ , » .. ^ " „ ~ \ ., nuveze lavoną \ Lack koplyčią. 
Kai. žurnalistu vardu Z. Juške- -^ , . . . . . . • , , . . 
ruu, iiuuauatH *O I U U "• " " ~ ^ ; Pohcuunkus sustabdė moteris, 
ciene. Taip pat sveikino Rep
šienė, Balčiūnas, Varva. Daugu-

dukrą Silviją, telef. 973-3721. 
X Edmundas ir Rūta KuB-1 ^ ^ b a i ^ a spaudai ruošti ka-

kauskai, La Paima, Calif., a t - , ? i t a l i n i v e i k a l * — ^ ^ t in 
iai. Šia proga primename, kad;gnu,'ė laišką, kuriuo u ž s i s a k ė | L i t h u a n i a s i n c ^ ž1945; 

5 d Paroda ruošiama minint 
Arthur Baer — žymaus Chica
gos kultūrininko ir Beverly Art 
Center įkūrėjo, mirties minėji
mą. Ji tesis iki balandžio 30 d. 

belaki 
X Patikslinimas. "Draugo" 

balandžio 10 d laidoje "Chica
goje ir apylinkėse" skyriuje .Adresas,' 2153~w7l i r š t .,~Chi 
apie kompiuterių darbuotojų c&^0 r ]1 

susirinkimą ^ivėlė nemaloni x ' Dhanit Bhummiko, Venice, 
Išspausdinta: " K Gierš- į c^^ 

sutiko talkininkauti../* 

knygų išpardavimas pratęstas 
ligi ge<ružžs 1 . dienos. 

x Lietuviškų knygų papigin
tomis sąlygomis "Drauge" paš
tu už didesnę sumą užsisakė: 
Adolfas Bagdonas iš Floridos. 
Ona Kazlauskienė iš Cicero, Al
binas Danta iš Ocean Gate, N. 

•Drauge" dide-nį lietuviškų! Tomas Remeikis taip pat yra 
knygų kiekį ir tuo papildė savo į Lituanistikos instituto tarybos pei, kad programos yra skir 

mas jų įteikė valandėlės 
paramai dovanas. Programos 
vedėja K. Brazdžionytė savo 
podėkos žodyje išreiškė tikėji
mą, kad visuomenė supras to
kių radijo programų reikalin
gumą, kad parems oro bango
mis skleidžiamą lietuvybę, dė
kojo už talką, materialinę ir 
moralinę paramą. 

Programos vadovas E. Ven-
gianskas išreiškė radijo pro
gramos vadovų mintį, kad va
landėlė netarnauja jokiai gru-

klaida. 
tikaitė 

didesnius lietuviškų knygų rin 
kinius. 

X Dail. Janinos Tallat Kelp
šaitės - Kmkienės pluošto skulp
tūros parodos atidarymas įvyko 
balandžio 7 d. ARC meno ga-

_ Į narys, vadovauja lituanist. lei 
dyklos skyriui. 

Be šio darbo, 
judriai 
veiklon. 

mokslininkas 

kurie 

užsisakė "Drauge" įvai
rių lietuviškų knygų už kelias-

Turėjo būti Kristina Rukuižaitė: d e š i m t d o l e r i „ 
y Stasė h- dail. Juozas Pau-sutiko taJJtininkauti. Už klaidą 

abiejų paliestųjų atsiprašome. 
X Rimantas Gražuhs ir dr. 

Vytenis Darnusis, Chicagos pie
tų priemiesčių Balf o 57 sk. val
dybos nariai rūbų vajaus reika
lam praneša, kad norintieji pa
aukoti Balfui gerų rūbų ir kad 

shak, nors Amerikoje gimę įp 
augę, rūpinasi lietuvišku gy-

., venimu ir veikla. V. Rumchek mi knygų išpardavimu, atvyko Į . T _̂ • - n- x 
< r r i^ \Z„ . . .. , ' J buvo Dariaus n* Girėno posto 

nV-niai. iš Cicero, pasinaudoda-

J. ir kiti. Užsakytos knygos kr-"oje. 6 W. Hubbart St. Pa-
iiems pasiųstos paštu. j rodą tesis Ugi balandžio 29 d. 

x Adelė ir Vytautas Rūro-1 Dailininkė šiuo metu dėsto Chi
cagos Meno institute ir Lewis 
universitete. Šią vasarą yra pa
kviesta dėstyti George VVilliams 

•Draugą", įsigijo knygų už 
didesnę sumą ir paliko auką. 
Širdingas ačiū. 

X Dr. Antanas ir Ona čcrš-
kai buvo į "Draugą" atvykę 

Balf o valdybos nariai paimtų iš Pasinaudodami lietuviškų knygų 
namų. prašo pranešti telefonu į išpardavimu, nusipirko jų dides-
798-2402. jų kiekį ir tuo papildė savo kny-

x A. a, Jono Bagdaiiavičiaaa, W rinkinį, 
nurusio Hot Springs, Ark., prieš x W a t e r i a w ° h \ , Park Fo-
metus, parninklo pašventinimas į res t« m - ' pasinaudodama lie-
bus balandžio 16 d. sekmadieni, i t u v i S I n i ^Y&l atpigintomis kai-
3 va i popiet Šv. Kazimiero ka- n o m i s išpardavimu "Drauge" 
pinėse. Chicagoje. blokas 8, 
sekcija 62, pravažiavus ofisą 
— iki galo. Žmona 

(pr.). 
X A. a. Eugenijaus Kriauče-

buno mirties metinių proga bus 
atnašaujamos šv. Mišios ba
landžio mėn. 16 d, 8:30 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

komandierius, o jo žmona Šv 
Jurgio parapijos lietuviškų or
ganizacijų narė. Jie dabar per
sikėlė į Chicagos vakarinę dalį 
ir 63 gatvėje įsigijo brangeny
bių ir įvairių dovanų krautuvę 
"Brouse Around". Nors V. 
Rumchek turėjo sunkią opera
ciją, bet dabar jau yra pasvei
kęs ir vėl gali darbuotis. 

X Cicero katalikių dukterų 
susirinkimas įvyks šiandien, 

' t7:30 vai. vak. parapijos salėje, nusipirko jvairių leidimų už 72 į 
doleriu 

X Dr. J. Pptrikonis, VVoodbi- į 
ne, Ia., maloniu laiškeliu pade- j 
ko jo už anksčiau jam nusiųs- i 
tas korteles ir atsiuntė 10 dole- j 
rių auką Labai ačiū. 

x Chicagos naudininkų vi- į 
suotini8 metinis narių susirin-! 

kolegijoje. Janina yra gavusi 
bakalauso ir magistro laipsnius 
pluošto mene Chicagos Meno 
institute. Ji yra dalyvavusi 
įvairiose grupinėse meno paro
dose, lietuvių tarpe Janina yra 
laimėjusi Kudirkos - Kalantos 
premiją 1974 metais ir 1975 
Vasario 16-tos dienos premiją 
Čiurlionio galerijoje. Anksčiau 
ji yra dėsčiusi audimo kursus 
Balzeko Lietuvių muziejuje ir 
taip pat Jaunimo centro kur
suose. 

tos visiems lietuviams, 
trokšta Lietuvai laisvės. 

Meninės programos metu soL 
įsijungęs ir jaunimo j T . Rūta, akompanuojant muz. 
Skautininkas, ėjęs ir į Man. Motekaičrai, padainavo V. 

tebee-'nąs įvairias pareigas Liet. Į Jakubėno Kol jaunas nevedęs 
Skautų sąjungos aukštojoje i buvau, Loewes Laikrodį, Udrio 
vadovybėje. Tačiau Chicagos j ariją iš Klovos Pilėnų operos ir 
Jaunimo centro lankytojai vi-.ariją iš Plancett Kornevilio 
sai net nenustemba, pamatę ten j varpų. Humoristinių eilėraš-

Giminės, draugai ir pažįstami | ^ įvylįf b a l a , n f ° į6 \ 2 

nuoširdžiai kviečiami d ^ a u t i . ^ P" P" Evangeliku reformatų 
(pr.). 

X 1978 m. kelionių ) VUMu 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą. 65f>7 
So. Talman Ave., Chicago, LM 
80629 t*W 7X7-1717 (pr > 

P-
salėje, 5240 So. Artesian Ave. 

X Lietuvos Dukterų dr-jos 
ruošiama* pavasario balius 
įvyks balan'žio 22 d., šeštadie
nį, 7:30 vai. vak. Jaunimo cen-
'-re. Numatoma įdomi progra
ma, vertingų dovanų laimėjimai 

X Reikalinga raštininkė _ ir vaišės. Stalus užsisakyti ga-
Mutual Federal Savings and Įima pas Olgą Vaičaitienę telef. 
Loan Association of Chicago 582-9784 ir Dukterų namuose 

847-7747. (fc* » ,teleL 9&4SLL (pr.). , s u Poukaiti* u: d«UoiU«tisl,raftM GoU« 

politinių mokslų daktarą kartu 
su vilkiukais belaksiantį i r su 
jais beužsiimantį. 

Amerikoje labai populiaru 
yra klausti, koks tavo "hob-
by"? Paklausiau to paties ir 
šiemetinio fondo žymūno. Kny
gos — pasakė, ir daugiau nie
ko. Pastabą pridėjo tik jo žmo
na: per Tomo knygų krūvį mes, 
tur būt, vieną dieną pralaušime 
grindis ir visi nudardėsime že
myn! 

Stiprinkit grindis, kad kny
gos vis augtų, — sveikiname 
Vydūno Jaunimo fondo pažymė
tąjį, linkėdami dar daug našių 
užmojų lietuviškuose dirvo
nuose. J . St. 

LIETUVOS AIDŲ 
POBCVIS 

Letuvių radijo programos 
"Lietuvos Aidų" pobūvis įvyko 
praėjusį sekmadienį Lietuvių 
Tautiniuose namuose Chicago-
ie. Gausiai susirinkusius sve
čius pasveikino tos programos 
vienas vadovų, žurn. Balys 
Brazdžionis, išreikšdamas viltį, 
kad visumenė rems šią valandė
lę, švenčiančią dvejų metų su
kaktį, juo labiau, kad ši valan
dėlė vedama jauno asmens, čia 
gimusios ir mokslus baigusios j r 
Kazės Brazdžionytės. Invoka- = 

čių paskaitė AL Baronas. Pro
gramos dalyviai buvo šiltai su
tikti. 

Gausus būrys programos rė
mėjų gerai pavykusio pobūvio 
metu turėjo progos pasišokti, 
A. Stelmokui grojant, įsigyti 
burtų keliu skirstomų dovanų, 
draugiškai pabendrauti, taip 
pat pasidalinti sugestijomis, 
kaip geriau padėti, kad tokia 
valandėlė 
gyvuotų. 

pranešdama apie įtartiną vyrą. 
Policininkai jį sulaikė ir ėmė da
ryti kratą Tuo metu tas Nunn 
išsitraukė ginklą ir juo grasin
damas privertė policininką Con
royd ir antrą pobcininką 
mest ginklą. Sėdęs į po
licijos automobilį, užtrenkė du
ris ir su policininku Zaleskių 
nuvažiavo, per policijos radiją 
skelbdamas reikalavimą, kad po
licija nesivytų. Jį gaudyti su
skato apie 30 policijos automo
bilių su apie 100 policininkų. Po
licija suskato iš Tinley Parko 
atvežti pagrobėjo seserį, kuri 
perkalbėjo pasiduoti. Nunn 
areštuotas, perduotas teismui 

SU TĖVAIS PO 27 M. 

Korėjietis berniukas Joe Ma-
lom buvo amerikiečio kapeliono 
atgabentas į JAV, nes vaikas 
buvo atskirtas nuo šeimos, pa
bėgęs iš našlaityno. Amerikoj 
jis išaugo, vedė, augina 5 vai
kus. Dabar jam pavyko atsi
kviesti tėvų šeimą i i Korėjos. 
Su jais sekmadienį susitiko 
OTlare aerodrome, Chlcagoj, po 
27 nesimatymo metų. 

2YDŲ IšKJJLMfcS 
Chicagos žydai, nunedami 30 

m. Izraelio nepriklausomybės 
sukaktį, rengia akademijas, pa
rodas, eitynes, paskaitas, pa-

ilgiau ir sėkmingiau j maldas, kurios tęsis iki gegužės 
L. GaL i pabaigos. 
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| ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE? 

i 

AraeilkOf lietavtai labai mfipta lankyti gimines. Chicagoje beveik 
kiekvienas turi giminių. 

Būdami Chicagoje. aolankvkite fū«ų perai} drauge — dienraitj 
DRAUGĄ, kur salima pasirinkti knygų «S didžiausio Amerikos rinkinio 
Beveik visi leidiiai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai 
pasirinkti ta knygą, kurią seniai norėjote įsigyti. Matyeite, pasiimsite 
J rankas, peržiūrėsite ir įsitikinsite, ar norite pirkti. 

Taipgi primename, kad šiuo laiku yra tęsiamas DRAUGO KNY
GŲ IŠPARDAVIMAS, kurti baigsis i. m. gegaUs 1-mą dieną. Tai tik
rai auksui proga jslgytl visokių knygų — patogiai išdėstytų — st 
žymiai papigintomis kainomis. 

Detroito skautų Kaziuko mugėje susirinkę svečiai iš Los Angeles Anta-

Be to, galėsite pasirinkti kokj dalykėlį iš čia esančią rankdarbių ar 
keramikos. Pasirinkimas tikrai didelis. 

ciją sukalbėti pakvietė kun. dr. 
Kuotr. J. Urbono K. Trimaką, o programai va-

Atvyke { Chicagą, neužmirškite aplankyti DRAUGO. 
DRAUGAS, « • w. CM Street, 

| Telefonas L L 
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