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ĮJg KROttIKA Kr. 34 
Perskaitęs duok kitam! 

Eina nuo 1972 m. 

Viduklės protestas 
(Tęsinys) 

Bet nei dangus, nei kas nors ki
tas nuo kunigo veiklos negriūva. 
Jei kas nors ir griūva, tai tik nuo 
smunkančios daugelio žmonių 
dorovės — nuo nuodėmės. O do
rovė, kaip žinoma, pakeliama ne 
smurtu ir kardu, o tik tiesos bal
su. Tą balsą pasaulyje skleidžia diktatorius Stalinas buvo ne tik 
visi geros valios žmonės ir juo la
biau Bažnyčiai priklausantys, ku
rių tarpe ir Viduklės klebonas 
Svarinskas. 

nesantaiką. Tai nejaugi valdžio
je sėdinčių tie įstatymai nesaisto? 

O smerkti žmones už tai, kad 
jie kažkada priešinosi stalinisti-
niam režimui, atrodo, turėtų bū
ti ne tik gėda, bet ir įstatymu už- i 
drausta. Jeigu pats piktadarybių 

Irano kariuomene 
šacho valdžios pagrindas 

Taigi ir Jūs, mielas korespon-įti tuos, kas priešinosi jo tironijai? 
dente, kaip atrodo iš straipsnio, į Ir apskritai, kur rasime tautą, ku-
veltui sunerimęs išvaikščiojot vi-! ri. būdama nepriklausoma valsty-
sus kryžiaus kelius Viduklėje ir ki- i be. neturėtų savo didvyrių, savo 
tur, ieškodamas patarėjų, patvir- j patriotų, sau ištikimų piliečių? 
tinančių blogą kun. Svarinsko į Jei viso to tauta neturi, ji pasmerk-
elgesį su tikinčiaisiais ir netikin- i ta puvimui ir išnykimui. Bet jei-
čiaisiais. Juk jeigu būtumėte tokių gu tauta — sveikas organizmas, 

ji negali likti pasyvi svetimkūnių 
invazijai. Gali kalbėti kas kaip 

viso pasaulio doros valios žmo
nių pasmerktas, bet ir tos pačios 
cornunis mes sa įes vynausy s, • [ r a n o g ^ i ^ tariasi su savo vyriausybe. Svarbiausios ministerijos liko kariškių rankose, net energetikos 
tai kam tada besmerkti ir juodm- ,r y^aus reikalų. Iraną gerokai sumažėjo pajamos iš naftos eksporto, mažėja komercinis aktyvumas. Ka

rinė vadovybė pažadėjo panaudoti visas turimas priemones anarchijai nutraukti ir tvarkai atkurti. 

Juk jeigu yra šmeižiami žmones, 
tai būtina žinoti ir kuo jie yra 
šmeižiami. Ir visa tai (supran
tama, jei jums rūpėjo teisingu
mas) pri va Įėjote padaryti ruoš
damas medžiagą spaudai. Gal ta
da ir tas straipsnis nebūtų skai
tytojams atrodąs vien prasimany
tų šmeižtų lipdinys. 

Nesuprantamas ir jūsų tikslas. 
Ko siekėte, primindamas visos 
Respublikos gyventojams, juo
džiausiomis spalvomis nupiešęs 
kun. Svarinsko ne tik dabartį, bet 
ir praeitį. Nejaugi norėtumėt, kad 
Lietuvos tikintieji aklai pasitikė
tų spausdintu žodžiu'apie taria
mą kunigo amoralumą ir jį už
muštų akmenimis? Bet juk Jūs 
pats rašote, kad mūsų šalies įsta
tymai draudžia kurstyti piliečių 

suradę, tai būtumėte "išdrįsę" už
eiti ir pas tą patį tariamąjį baisų 
šmeižiką ir išaiškinti reikalą at- į nori. bet jau toks yra gyvenimo 
virai dalyvaujant abiem pusėm. | tiesos dėsnis ir nieko nepadary

si! Lietuva buvo sveika tauta, jei 
ji sugebėjo didvyriškai priešintis 
prieš milžinų Stalino ir Hitlerio 
galybę. Todėl be galo skaudu, kad 
šiandien, po tiekos iškentėtų kan 
čių, mūsų tautos kūne randasi, 
vaizdžiai tariant, vėžinių ląste
lių, kurios siekdamos pratęsti 
piktybinio auglio egzistenciją, nai
kina sveikąsias. Čia tai tikrai yra 
ko susirūpinti, nes kas nežino prie 
ko tai veda. 

Sekta planavo 
įsikurti Rusijoje 

Taigi, ir Jūs, brangus lietuvi V. 
2eimantai, ar nesusimąstysite ka
da nors su savo bendraminčiais, 
kuo esate tapę ir ką duodate savo 
tautai bei apskritai žmonijai savo 
siekiais bei darbais? 
1978. VII. 6. Linkiu Jums sėkmės. 

Stasė Navardauskaitė 

. A . « « H M ) W < < 

Viduklės bažnyčios vaizdas. Ateistų puolimai prieš Viduklės kleboną 
kun. Alf. Svarinską sukėlė gyventojų pasipiktinimą ir griežtus protes
tus. 

Varšuvos pakto 
konferencija 

Maskva. — Maskvoje pasibai
gė Varšuvos sutarties valstybių 
vadų konferencija. Paaiškėjo, 
kad Rumunija vėl buvo tos gru
pės "disidente". Rumunijos pre
zidentas Ceausescu atsisakė pa
didinti išlaidas Varšuvos su
tarties jėgų stiprinimui. Po Ru
munijos protestų buvo atsisakyta 
paskelbti griežtą pasmerkimą Ki
nijai if Maskvos diktuotus pagy
rimus Vietnamui. 

Kremliuje suruoštame bankete 
Brežnevas pasakė kalbą, kurioje 
ragino visus į vienybę. Konferen
cijoje jos trūko. Rumunija nepa
sirašė ir Egipto-'Izraelio taikos 
derybų pasmerkimo. 

Georgetown. •— Gvajanos vy
riausybė susirūpinusi, kad nors 
amerikiečių religinės sektos veik
la "pastatė Gvajaną" į pasauli
nės spaudos puslapius, tie įvy
kiai gali pakenkti Gvajanai gau
ti paskolą Pasaulio banke planuo
tai užtvankai ir elektros jėgainės 
statybai. JAV aviacija baigė par
vežti iš Gvajanos žuvusių ame
rikiečių kūnus, kurių, paskutiniu 
skaičiavimu, buvo 912. 

Paaiškėjo to "liaudies šventyk
los" kulto dėmesys komunizmui. 
Kulto vadas Jonės save lyginda
vo su Leninu. Jis darė žygių už-
megsti ryšius su sovietų amba
sada Georgeto\vne. Du kartus 
"kunigo Jonės" pasiuntiniai su
sitiko su sovietų ambasados tar
nautoju Feodoru Timofejevu. 
Buvo svarstomas klausimas, kaip 
būtų galima perkelti visus tos 
sektos tikinčiuosius į Sovietų Są
jungą. Prieš masinės savižudybės 
apeigas Jonės pasiuntė tris vyrus 
su lagaminu pinigų į sovietų am
basadą. Jie nešė pusę mil. dole
rių, kuriuos konfiskavo Gvajanos 
kariuomenės patrulis. 

Gvajanos valdžia reguliariai 
lankydavo sektos stovyklą Jons-
towne ir nieko nenormalaus ten 

nepastebėdavo. Sektos nariai 
dirbdavo daržovių daržuose. Ir 
Amerikos ambasados nariai tik
rindavo stovyklos rajoną, tačiau 
nieko blogo nepastebėdavo. 

Šalia stovyklos Jonstovvne sek
ta turėjo namą Gvajanos sostinė
je Georgetowne. Čia gyveno 45 
sektos nariai. Dabar jie laikomi 
Gvajanos kariuomenės priežiūro
je. Šalia jų, 19 siLtos nariu išli
ko gyvi, nes jie buvo Port Kai-
tuma lėktuvu nusileidimo vieto
vėje, kai ten buvo nušautas 
kongresmanas Ryan. Jie irgi pri
žiūrimi policijos. Dar 14 sektos 
narių pabėgo iš savižudysčių 
apeigų ir liko gyvi. Dar neaišku, 
ar likę gyvi buvo įsivėlę į žmog
žudystes. Gvajanos valdžia du 
sektos narius jau yra apkaltinu
si žmogžudystėm. Gyvi likę bus 
tardomi, ir daug dalykų iš tos 
sektos gyvenimo paaiškės vėliau. 
Jau dabar aišku, kad tos 
"religijos" vadai buvo susirišę su 
narkotikų naudojimu. Pats vadas 
Jonės imdavo raminančius ir ki
tokius narkotikus. Gruodžio 3 d. 
Berkeley Books knygų leidykla 
jau pradės platinti knygą apie 
sektos gyvenimą ir Gvajanos įvy
kius. 

Ok. Lietuvoje mirė 
a. a. kun. 

Z. Komaras 
Ok. Lietuva. — Lapkričio 15 

d. mirė a.a. kun. Zigmas Koma
ras, Giedraičių klebonas. Palai
dotas lapkričio 18 d. Giedrai
čiuose. 

Velionis buvo gimęs 1914 m., 
kunigu įšventintas 1940 m. Pri
klausė Kaišiadorių vyskupijai ir 
ilgą laiką buvo klebonu Giedrai
čiuose, vienoje iš didžiausių šios 
vyskupijos parapijų, kuri prieš 
karą turėjo daugiau kaip 4000 
parapiečių. Tai jau septyniolik
tas šiemet okupuotoje Lietuvoje 
miręs kunigas. 

Demonstruoja 
ir V. Vokietijoje 

Frankfurtas. — V. Vokietijoje 
sekmadienį įvyko iraniečių de
monstracijos prieš šachą. Apie 
100 asmenų buvo sužeisti, daug 

Teheranas. — Irane sekmadie-
dienį vėl prasidėjo generalinis 
streikas, organizuotas religinių 
vadų, kurių galva — Prancūzi
joje prisiglaudęs, ištremtas 78 
metu Ayatullah Khomeini. 
Streikuoja net ir Irano valstybi
nis bankas, kurio tarnautojai rei
kalauja civilių vyriausybės suda
rymo ir leidimo mufčiui Khomei
ni sugrįžti iš egzilės namo. Par-
dotuvės ir turgavietės sustabdė 
darbą. 

Nauji neramumai įvyko Ma-
shad mieste, prie Sovietų Sąjun
gos sienos ir Gorgane, prie Kas
pijos jūros. Kareiviai nušovė 11 
asmenų. 

Užsienio korespondentai Irane 
pripažįsta, kad šacho valdžios 
pagrindas yra lojali kariuomenė. 
Tas lojalumas šacho rūpestingai 
kultivuojamas jau nuo jo tėvo 
Riza Khan laikų. Šachas dukart 
per savaitę šaukia kariuomenės 
vadų pasitarimus. Pats šachas 
laiko save kariškiu, jo portretai 
visur rodo jį karinėse uniformuo-
se. Jis yra ir vyriausias ginkluo
tų jėgų vadas. Aukštieji karinin
kai laiko šachą "savo žmogumi". 

Dabartinis premjeras genero
las Azhari anksčiau buvo impe
rijos gvardijos vadas, vėliau ta
pęs štabo viršininku. Žandarme
rijos jėgoms, 60 tūkstančių vyrų, 
vadovauja gen. Gholam Ali Ova-
si. Žandarmerija suderina pėsti
ninkų ir policininkų pareigas. Jos 
vyrai dabar įvelti į miestų de
monstracijų tvarkymą. Armija, 
karo laivynas ir aviacija bendros 
vadovybės neturi. Nėra nei cent
rinio štabo, jo uždaviniai cent
ralizuoti paties šacho rankose. 
Iš viso Iranas turi ginklo jėgose 

rių Iranas gauna vis daugiau. 
Irano karo aviacijoje yra 110,000 
vyrų. Jie mokomi ne tik skrai
dyti moderniausiais lėktuvais ir 
helikopteriais bet ir aptarnauti 
priešlėktuvinės gynybos raketas 
ir radaro stotis. 

Irano karo laivynas yra treni
ruojamas Britanijos specialistu-
Laivyne tarnauja apie 25,000 vy
rų. 

Lojaliausia, geriausiai apmoky
ta ir apginkluota Irano karinių 
jėgų dalis yra 10,000 vyrų Impe
rijos gvardija. Apie 3,000 vyrų 
vadinami "javidanais" (nemir
tingaisiais). Kiti yra "lafhjaris" 
(šacho sargybiniai). Karinių jė-
gU, ypatingai gvardijos lojalu
mas, pagrįstas ne tik ištikimy
bės priesaika ar patriotizmu, bet 
ir nepaprastai geromis algomis. 
Jaunieji karininkai gyvena ge
riau už viduriniosios klasės pri
vačius iraniečius. Jie gauna pi
gius butus, specialias parduotu
ves su specialiomis prekių kaino
mis, gauna automobilius, valgyk
las, klubus. Paprastas kareivis, 
ištarnavęs vienerius metus ka
riuomenėje, gauna 588 dol. per 
mėnesį, kada Teherano taxi vai
ruotojas vidutiniškai uždirba 
338 dol. per mėnesį. Šalia algos 
kareiviai gauna uniformas, mais
tą, butą ir nemokamą sveikatos 
draudimą visai šeimai. 

Irano kariuomenės ištikimu
mas yra šacho dinastijos išsilai
kymo pagrindas. Irano šachas 
yra kariškis, jo tėvas buvo ka
riškis ir jo 18 metų sūnus, sosto 
įpėdinis, šiuo metu yra treniruo
jamas Texas aviacijos bazėje bū
ti karo lakūnu. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

ju vokiečių policininkų, kurie 
bandė minią sustabdyti prie Ame- a P i e 400,000 vyrų. 
rikos konsulato. Šachas ir jam ištikimi genero-

Popi ežius apie 
religijos laisves 

Vatikanas. — Popiežius Jonas 
Paulius II-sis sekmadienį apelia
vo į visą pasaulį duoti tikintie

siems religinių laisvių. Jis kalbėjo 
apie pasmerkimus, diskriminaci
ją, persekiojimus dėl tikėjimo, 
dėl ištikimybės savo įsitiki
nimams. Popiežius neminėjo vy
riausybių ar valstybių, tačiau vi
si suprato, kad jis kalba apie ko
munistinių ateistų trukdymus So
vietų Sąjungoje, Lenkijoje ir ki
tose komunistų valdomose šalyse. 

Ta pati valdžia 
N. Zelandijoje 

WeIUngtonas. — Naujosios 
Zelandijos balsuotojai rinkimuo
se vėl išrinko konservatorių par
tiją, tačiau jos dauguma parla
mente sumažinta iš 22 iki 6 at
stovų. Premjeras Robert Mul-
doon pareiškė, kad balsuotojai 
reagavo į jo kietą ekonominę po
litiką, tačiau patikėjo jam valsty
bės vairą dar vienai kadencijai. 
Opozicijos darbiečių partija 
džiaugiasi savo grupės parlamen
te sustiprėjimu, tačiau nusivylė, 
kad dar teks būti opozicijoje. 

— Audros Sri Lankoje parei
kalavo 500 žmonių aukų. Vėjai 
ir potvyniai padarė daug žalos ir 
Indijai.Sri Lankos Batticalos mies
te vėjas sugriovė kalėjimą ir 160 
kalinių pabėgo. 

— Respublikonų partijos guber
natorių konferencijoje Illinois gu
bernatorius Thompsonas pareiš
kė neplanuojąs kandidatuoti į 
prezidento vietą 1980 m. rinki
muose, nes jo laukia sunkūs dar
bai Illinois gubematūroje. 

— Kinijos vicepremjeras Teng, 
pasikalbėjime su Japonijos žinių 
agentūros korespondentais, pa
neigė, kad Kinijos valdžioje yra 
skilimas ar nuomonių skirtumas. 

— Amerikos iždas šį mėnesį 
pardavė 750,000 uncijas aukso 
199.05 dol. už unciją. Gruodžio 
mėn. bus parduota 1.5 mil. un
cijų, siekiant sustiprinti dolerio 
vertę užsienio biržose. 

— Saudi Arabija planuoja įsi
vesti privalomą karinę tarnybą. 

— Alžiro prezidento Boume-
dienne sveikata sustiprėjo ir nu
tarta nedaryti smegenų operaci
jos. Jį gydo 9 gydytojai iš Ame
rikos, o Kuba atsiuntė 20 dakta
rų. 

— Pekine Įvyko jaunimo de
monstracijos, išreiškiančios para
mą vicepremjerui Teng Hsiao-
-ping. 

— Šiaurinėj Airijoj du jaunuo
liai įsibrovė į aukšto kalėjimų 
valdininko namus ir jį nušovė. 

— Prie Škotijos krantų jūroje 
žuvo du narai, dirbę prie naftos 
gręžimo platformos. 

— Izraelio kolonijoje Vakari
niame krante sprogo bomba, ta
čiau žmonių aukų nebuvo, tik 
nukentėjo parduotuvės pastatas. 

— Amerikos didieji bankai pa
skelbė palūkanų pakėlimą iki 
11.5 nuoš. 

— Maskvos vizų įstaiga išda
vė vizą Katz šeimos naujagimiui, 
kurio atėjimas į pasaulį buvo su
trukdęs šeimos išvykimą. Iki gruo
džio 4 d. Katzų šeima turi išva
žiuoti į Ameriką. 

— Amerikos gyventojų suraši
nėjimas 1980 m^ kainuos valdžiai 
apie bilijoną dolerių. Prieš 10 m. 
paskutinis surašymas kainavo 250 
mil. dol. Pabrangimas aiškinamas 
gyventojų skaičiaus padidėjimu 
ir infliacija. Be to šį kartą specia
lus dėmesys bus skiriamas įvai
rioms mažumoms. 

Sekmadienį Irane demonstravo 
apie milijonas žmonių. Isfahane 
minia nušovė du policininkus. 

Nixono vizitas 
Europoje 

Paryžius. — Buvęs prezidentas 
Nixonas sekmadienį atvyko į Pa
ryžių, kur jis pasirodys televizijos 
programoje. Prancūzai galės 
klausinėti buvusi Amerikos pre
zidentą. Jis planuoja trečiadienį 
turėti ir spaudos konferenciją. 
Po to Nixonas vyks į Angliją, 
pakviestas Oksfordo universiteto 
debatų klubo. 

lai ne kartą atmetė amerikiečių 
patarėjų siūlymus centralizuoti 
karo jėgų vadovybę. Irane yra 
1,200 karinių patarėjų ir 7,500 
civilių, kurie prižiūri Amerikos 
naujų ginklų tvarkingą perdavi
mą Irano jėgoms. Iraniečiai tre
niruojami naudoti modemiau-

— Filipinuose kariuomenės 
seržantas mokė karo mokyklos 

Į kadetus, kaip vartoti rankinę gra
natą. Netyčia jis ją išmetė. Spro
gime vienas žuvo, 14 buvo sužeis
ti. 

— Automobilio avarijoje susi
žeidė Paryžiaus burmistras Chi-
rac. Lūžo jo koja. 

Kanada prieme 
pabėgėlius 

Montrealis. — Kanadon buvo 
atvežti 164 vietnamiečiai pabė
gėliai, kurie ilgai turėjo laukti 
perpildytame laive prie Malaizi
jos. Kanada iš viso šį kartą pri
ims 604 Vietnamo pabėgėlius, 

sius lėktuvus, helikopterius, ku-1 Pirmame transporte buvo 80 me
tų moteris ir laive neseniai gi
męs kūdikis. Kanados vyriausybė 
iš lėktuvo į šaltą klimatą pirmą 
kart patenkančius vietnamiečius 
aprūpino šiltais drabužiais ir 
antklodėmis. 

Amerika jau yra priėmusi 
180,000 vietnamiečių. Gruodžio 
mėnesį Jungtinių Tautų pabėgė
lių komisija šaukia konferenciją, 
kuri svarstys Pietryčių Azijos pa
bėgėliu klausimą. Spėjama, kad 
Amerika padidins metinę šių pa
bėgėlių kvotą, kuri yra 25,000 
per metus. 

Arafat sutiktu 
pripažinti Izraelį 

Damaskas. —Palestiniečių va
das Yasser Arafat pareiškė Ame
rikos senatoriams Sirijoje, kad 
Palestinos Laisvinimo organizaci
ja sutiktų pasmerkti smurtą ir 
pripažintų Izraelio valstybę de 
facto, jei Izraelis neprieštarautų 
nepriklausomos Palestinos vals
tybės įsteigimui. 

Arafatas pridėjo, kad egiptie
čiai nuvers prezidentą Sadatą, 
kuris išdavė Egipto interesus 
priešui. —Aštuonios kavą auginančios 

valstybės Gvatemaloje susitarė 
stabilizuoti kavos kainas. Jos bus 
reguliuojamos, atsižvelgiant į ka
vos pareikalavimą. 

— Egipto prezidentas Sadatas 
pareiškė, kad jis gruodžio 10 d. 
gali nevažiuoti Norvegijon atsi
imti Nobelio taikos premijos, jei 
taikos derybose nebus pažangos 

Praėjusį sekmadienį daugelyje Irano miestų įvyko demonstracijos prieS 
vyriausybę. Saugumo pajėgos apšaudė jų dalyvius, yra užmuštų ir su
žeistų, daug suimtų. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 28 d.: Sostenas, Mau
ra, Rimgaudas, Vakarė. 

Lapkričio 29 d.: Saturninas, 
Iluminata, Daujotas, Vėla^ 

Saulė teka 6:54, leidžiasi 422. 
ORAS 

Debesuota, gali snigti, tempe
ratūra: dieną 30 1., naktį 20 1. 



r. 

2 DRAUGAS, antradienis, 1978 m- lapkričio mėn.28 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
N E S I R G T I IK S V E I K U PAJĖGUMO UGDYMAS 

J O N A S ADOMAVIČIUS, M. D . 
K E L I A S I S V E I K A T A . 1601 W e s t Garfield Blvd., Chicago, IL 60636 

Telef anas FR 6-6429 

MINKŠTŲ KAULŲ GYDYMAS 
ESTROGENAIS 

Geriausia moteriškei padėka 
— estrogenų dovana. 

Mediciniškas tiesa -

Moteriškė be moteriškųjų hor-

van Feinstein ir paskelbti minė
tame, š.m. lapkričio 16 d. laido
je. Anksčiau nebuvo paskelbti 
trys klaidingi mediciniški prane
šimai apie estrogenų kenksmin 

mony (kitaip dar vadinamų es- j ^ „ ^ m o ter iškėms Taigi, dabar 
trogenų) yra kaip medis be 
lapų. Jie ne tik reikalingi, bet ir 
gyvenimiškai naudingi. Gai
la, kad paskutiniais laikais mo
terys buvo labai suklaidintos tų 
taip joms reikalingų ir naudingų 
taip joms reikalingų ir naudingų 
hormonų reikale. Dabar išsiaiš
kinkime šių dienų medicinišką 
tiesą — pažiūrą i moteriškais 
hormonais tvarkymą ne tik jos 
gyvenimo permainos negerumų, 
bet ir kaulų minkštumo. 

Laikai pasikeitė 
Iki šiol dažnai moteriškei ne

buvo taip lengva patarti imti mo
teriškuosius hormonus, nes ji 
buvo skaičiusi apie tų hormonų 
— estrogenų, žalą vėžį joms į 
gimdą prišaukiant. — "Aš bijau 
tų moteriškųjų hormonų, aš skai 
čiau, kad jie vėžį prišaukia..." 

—Taip ir panašiai moteriškės 
kratėsi nuo bet kokio patarimo 
gydytojui, norint jas gydyti mo
teriškais hormonais. Jos ryžosi 
kentėti gyvenimo permainos ne
ge rumus ir apturėt i kaulų lūži
mus, negu susilaukti didžiausios 
žinomos studijos, kurios tvirtino, 

Nieko stebėtino dėl tokio mo
teriškės laikymosi, nes dažnas ir 
gydytojas bėgo nuo tų moteriš
kųjų hormonų recepto, kaip lie
tuviškas kipšiukas nuo švęsto 
vandens. Mat, gydytojams buvo 
žinoma studijos, kurios tvirtino, 
jog yra ryšys tarp padažnėjusiu 
gimdos vėžio ir moteriškųjų hor
monų - estrogenų vartojimo. 

Laimė, kad mediciniška netie
sa netoli tenuėjo^ Laikai pasikei
tė moteriškės naudai ir vyriškių 
gerovei. Mat, nereikės dabar mo
teriškėms bijoti padažnėjusio jų 
gimdoje vėžio dėl estrogenų var
tojimo, nes pakartotini ir naujau
si tyrimai nurodo, kad nėra ry
šio su estrogenų vartojimu ir pa
dažnėjusio vėžio gimdoje. Mote
riškės dabar mažiau kentės dėl 
gyvenimo permainos negerumų 
ir minkštv kaulų. Joms gyveni
mas bus mielesnis ir sveikesnis. 
Žinoma, moteriškėms besidžiau
giant gyvenimu, praskaidrės die
nos ir vyrams, tokių moteriškių 
gyvenimo palydovams. Gerai, 
kad n e visi gydytojai bijojo pa
tarti moteriškėms vartoti estro
genus praeityje, nes buvo medici
niškų studijų tvirtinančių, kad 
nėra įrodyta galutinai, kad mo
teriškieji hormonai padažnina 
vėžį gimdoje. Šis skyrius prisilai
kė tokių studijų duomenų ir skel
bė apie naudą moteriškųjų hor
monų toms moteriškėms, ku
rioms jie yra būtini jų minkštų 
kaulų stiprinimui bei jų gyveni
m o permainos negerumuose. 

Mediciniška klaida atitaisoma 
Visos moteriškės, ypač išsigan

dusios estrogenų, įsidėmėkite čia 
jums skelbiamą tiesą apie mote
riškųjų hormonų naudą jums. 
Mediciniška klaida atitaisoma 
tame pačiame labai plačiai medi
ciniškame pasaulyje skaitomame 
žurnale — " T h e New England 
Journal of Medicine", kuris ka
daise buvo paskelbęs klaidingus 
mediciniškus duomenis apie es
trogenų sukeltus vėžius moteriš
kės gimdoje. Pasirodo, kad nauji 
tyrimai tvirtina visai kitokius fak
tus : ne tik nėra sukeliami vėžiai 
gimdose moteriškais hormonais 
(estrogenais), bet tie vėžiai grei
čiau susekami moteriškuosius 
hormonus vartojant. 

Nauji tyrimai buvo atlikti 
Yale universitete, vadovaujant 
gydytojams Ralph Horwitz ir Al-

atsirasti sulaukus 50-60 m. am
žiaus. Estrogenai vieni - be vėžio 
gali sukelti gimdos kraujavimą, 
kuris yra pats ryškiausias simp
tomas gimdos vėžio. Naujos mi
nėtų gydytojų studijos Yale uni
versitete nurodo, kad minėtas es
trogenų su kraujavimu gimdoje 
ryšys leido ankstybesniuose tyri
muose neigiamai nusistatyti dėl 
estrogenų vartojimo - neteisingai 
buvo rišama estrogenų veikla su 
vėžio atsiradimu. 

Ankstybesni tyrinėtojai lygino 
moteriškes, vartojančias estroge
nus, kurios jau buvo gydytos 
nuo gimdos vėžio, su grupe tokių 
moteriškių, kurios turėjo kitokios 
formos vėžius savo lyties orga
nuose. Y.ale universiteto tyrinėto
jai sako, jog moteriškės galėjo 
kraujuoti ne dėl vėžio, bet dėl 
estrogenų vartojimo. Toks krauja
vimas paskubino moteriškių siun 
timą ligoninėn ir ištyrimą jų. 
Tais atvejais buvo anksti nusta
tytas vėžys, kuris kitais atvejais, 
be estrogenų vartojimo būtų pra
leistas neatpažintas. Tas vėžio 
ankstybas suradimas yra naudin
gas moteriškei, nors jis nieko 
bendro neturi su estrogenų varto
jimu. Vėžys jau buvo gimdoje 
prasidėjęs, tik hormonus varto
jant atsiradęs kraujavimas vedė 
prie ankstyvo tokio vėžio suseki
m o ir, žinoma, sėkmingo gydy
mo. 

Nors, kaip matom, nėra ryšio 

Viešnia iš Australijos S t a s ė Aranauskiene (v iduryje) , lydima Albino 
ir Gabrielės Dzirvenų. lankėsi Lietuvio sodyboje. Nuotr. M. Nag io 

gerosios ir simpatiškosios mūsų 
moterėlės galės ramiau miegoti 
ir sveikiau jaustis: be baimės 
jos galės naudoti moteriškuosius 
hormonus gydytojo priežiūroje 
savo didžiai naudai. Paskutinių 
trijų metų klaidingos mediciniš
kos žinios daugiau nesunkins mū
sų moterėlių galvų ir širdžių, o 
taip pat ir kaulų. Todėl dabar, 
kiekviena lietuvė, žinokite, kad 
nėra faktų, tvirtinančių, jog gim
dos vėžys turi ryšį su estro
genų vartojimų. 

Neapleisk kelio dėl takelio 
Tiesa, buvo tokių moteriškių, 

kurios kratėsi moteriškųjų hor
monų, būdamos pensininkės, nes 
joms atsirasdavo regulos - jos im
davo kraujuoti iš moteriškųjų, Į tarp minėto kraujavimo ir vėžio 
kiek pavartojus estrogenus. Buvo gimdoje atsiradimo, pirmesni ty-

praeinančiais negerumais, vie
nok 10 proc. sunkenybių turį 
žmones privalo gydytis kuo stro 
piausiai. Prie tokių tikro gydymo 
reikalaujančių negerovių yra 
minkšti kaulai gyvenimo permai 
nos sulaukusiems žmonėms, ypač 

-moteriškėms. 

Jau prieš 5 metus gyd. Al 
bricht su talkininkus susekė, jog 
kaulų formavimas priklauso nuo 

nių "(conjungated) moteriškuosius 
hormonus pavidale tablečių 
Premarin, 1,25 mg. dienoje (per 
23 dienas per mėnesį). Kartais 
priseis imti didesnę to estrogeno"' 
dozę — 2.5 mg. ir dar priedui 
būtinai imtina Os-Cal tabletės, 
tada kasdien gausi po 750 mg. 
kalcijaus ir 375 IU vitamino D-2. 
Priimant vien estrogenus (Pre
marin) net nuo 4 iki 9 proc. nuo 
45 iki 72 metų moteriškėms vis 
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tarpusavinės veiklos dviejų prie j t o l i a u ^ ^ 0 . kaulai. Todėl da-
šingai veikiančių rūšių hor b a r t i n ė medicina pataria visoms 
monų: vieni jų kaulą formuoja I m o t e r i škėms imti nuo minkštų 

ir tokių, kurios bėgo nuo moteris 
kųjų hormonų į kitą gatvės pusę, 
nes joms atsirasdavo lytiškieji 
neramumai, krūtų padidėjęs 
stangrumas — ir dar kiti jau jų 
tokiame amžiuje nemėgiami reiš
kiniai. 

Tokiomis moteriškėms patar
tina neapleisti kelio dėl takelio. 
Lengva išklysti iš tiesaus, nors 
ir sunkaus kelio, bet dar sunkes
nių laikų susilaukia paklydusioji. 
Tokiai reikia prisitaikyti, gydyto
jui talkinant, prie reikiamo tų 
hormonų kiekio. Kaip nesimokęs 
nebus mokytas, taip hormonų 
nauda nesinaudodama, nesulau
kusi gyvenimo permainos sukel
tų negerumų sumažinimo bei 
minkštų kaulų sutvirtėjimo. 

Dabartiniai mediciniški tyrimai 
Moteriškės dažnai ima hormo

nus palengvinimui negerumų, at
siradusių dėl sumažėjimo mote
riškųjų hormonų, joms sulaukus 
gyvenimo permainos (klimaxo, 
change of life), o taip pat ir su
minkštėjus jų kaulams ir dėl to 
turint skausmus strėnose ir ki
tuose kauluose. Paskutinių trijų 
metų mediciniški tyrimai perspė
davo moteriškes ir gydytojus dėl 
minėtų hormonų vartojimo. Bu
vo nurodoma, kad minėti mote
riškieji hormonai gali sukelti vė
žį, vidinėje gimdos sienelėje, en-
dometrium vadinamoje. 

Tos, dabar atšauktos, medici
niškos žinios tvirtino, kad iman
čios moteriškuosius hormonus 
net aštuonis kartus dažniau su
silaukti gali vėžio gimdoje, paly
ginus su neimančiomis moteriš
kųjų hormonų. Naujus tyri
mų duomenis skelbiantieji Yale 
universiteto tyrinėtojai gydyto
jai R. Horwitz ir A. Feinstein 
mediciniškoje spaudoje ir dabar 
Bostone įvykusiame gydytojų su
važiavime tvirtina, jog nėra duo
menų, kad estrogenai galėtų su
kelti gimdos vėžį. Jų tyrimai rodo, 
kad moteriškieji hormonai padi
dina gimdos vėžio atsiradimą tik 
1,7 karuts - taip mažai, jog jokio 
svarbaus pavojaus neapturima. 

Minėti gydytojai tvirtina, kad 
labai išreklamuota draugystė mo 
teriškųjų hormonų su gimdos vė
žiu, be abejonės, yra perdėta ir 
reikalinga persvarstymo. Nesako
ma, kad estrogenai nesukelia vė
žio gimdoje, bet tvirtinama, kad 
nepatvirtintas moteriškųjų hor
monų ryšys su vėžio atsiradimu 
gimdos vidinėje sienelėje. 

Moteriškųjų organų vėžys 
Po gimdos kaklelio vėžio, gim

dos vidinės sienelės vėžys yra 
dažniausia vėžio atsiradimo vie
ta moteriškuose organuose Pap
rastai toje vietoje vėžys joms gali 

rinėtojai surado* gausų vėžių kie 
kį pas estrogenus priimančias mo 
teriškes. Dabartiniai tyrinėto
jai tvirtina, kad estrogenai talki
na susekti gimdos vėžius, o nesu
kelia juos. 

Minkštų kaulų gydymas 
hormonais 

Išmintingai reikia elgtis kiek
vienu atveju kiekvienam, norint 
laimingesnių dienų susilauk
ti. Ne kitaip turime save ganyti 
ir gydydamiesi įvairias sunkias 
ligas. Nors iki 90 proc. ligonių a-
teina pas gydytoją su savaime 

(anbolic), kiti jį ardo naikina 
(catabolic)# Estrogenai ir anabo 
liniai steroidai jau senas laikas 
kaip vartojami tvarkant gyveni
mo permainos sulaukusių mote
riškių kaulų suminkštėjimą (os
teoporozę). 

Dabar National Academy of 
Scienae ir FDA nustatė, kad kau
lų stiprinimui minėtoms mote
riškėms reikia vartoti estrogenus 
su kitomis kaulus stiprinančio
mis priemonėmis: dieta, kalciju-
mu, mankšta (physiotherapy) ir 
kitais sveikatingumą stiprinan
čiais dalykais. Dabar atliktais ty
rimais kaulus stiprinant susekta, 
kad gydantis per nuo penkių iki 
septyniolika mėnesių kaulai su
tvirtėja (coeficient of bone den-
sity) nuo 5 iki 12 proc. Šitoks pa
tariamas gydymas: imti sudėti-

I š miško parvežtus šviežius grybus Lietuvio sodyboje, Chicagoje. mais 
tu i paruošia Vale Točalauskienė (k.), M. Bosienė ir Jonė Bružienė. 

Nuotr . M. N a g i o 

kaulų vaistų k o m b i n a c i j ą : sujung 
tus estrogenus (conjugated estro-
gens), tai yra vyriškus ir mote
riškuosius hormonus formoje 
Premarin tabletėse, ir kalcijaus 
su vitamino D-2 priedu, pavida
le vaistinėse gaunamų tablečių, 
vadinamų Os-Cal, po vieną per 
dieną, visą laiką. Negalinčioms 
imti moteriškuosius hormonus 
dėl kokių nors priežasčių, imtina 
likusieji vaistai nuo minkštų kau
lų ir prisilaikymas higieniško gy 
venimo: gero maisto, mankštos, 
tyro oro ir kitų sveikatą stipri
nančių dalykų. 

Išvada. Gydytojo žinioje bū
dami nebijokite dabar vartoti mo 
teriškųjų vyriškųjų hormonų 
kaulų stiprinimui, kartu pri-
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Lietuvos atsiminimai 

Radijo Valanda Jau 38 metus tar
nauja New Jersey, New York ir Con-
necticut lietuviams ! 
Kas šeStadienj nuo 4 iki 5 v&J. po
piet iš WEVD Stoties New Yorice 
1330 kil., AM ir nuo 7 iki S vai. 
vak. 97.9 meg\ FM. 

Direkt. Dr. Jokūbas J. Stoka* 
1467 Force Drive 

Mountainside. N. J. 07093 
Tel. 232-5565 (oode) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
Iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU. 89.5 meg 
FM) Pirmad. 7:30-8:30 vai. vakaro. 

( \adovauja prof. J. Štokas) 
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PLATINKITE "DRAUGĄ". 

imant kalcijum gausų maistą 
(pieną, varškę, baltą sūrį...) ir 
vitamino D-2 priedą. Negalintie
ji tokį maistą naudoti, būtinai 
turi po kalcijaus - vitamino D-2 
turinčią tabletę nuryti (Os-Cal) 
kiekvieną dieną. 

Pasiskaityti. > American Family 
Physician, Oct. 1978. 

— Modernioji technologija 
a tėmė iš žmogaus tokios rūšies 
darbą, kurį jis dirbdavo labiau
siai patenkintas, kuriamąjį dar
bą, naudingą jo rankoms i r gal
vai, ir davė jam tokį dalinį, ku
r io jis dažniausiai iš viso ne
mėgsta. 
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AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
DATNŲ IR ARIJŲ REČITALIS 

TIK TAU VIENAI 

IEVYNE! AUKOJAM 

GARBĖ TAU, VIEŠPATIE 

AUKURAS 

Jonas Vaznelis. Prie piano Aleksandras Kučiū-
nas. — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, Žalio
joj lankelėj i r kitos dainos. Kaina $6.00 

Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, J r . — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
žali įsukai , Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Šešupė, J ū s berneliai apgavikai. Lietuviai 
ssame mes gimė ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika, Kaina $5.00 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Tyliąją 
naktį. Sveikas, Jėzau, gimusia, Tjnkamą gies
me m e s užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos. 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis Šimkus 

Kaina $5.00 

Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an-

Kaina $5.00 
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Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63 St., Chicago, VI. 60629 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cra\vford 
Medical Building) Tel. L l 3-6446 
Jei neatsil iepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS 

Marqaette Medical Center 
6132 So. Kedzie A\<nne. 

Vai : pirmad., antrad Ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbroak 5-3048. 

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

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
2434 W e s t 71st S tree t 
pirm., antr.. ketv. ir penkt. i Vai.: 

1:00 5:00 vai. popiet, treč. ir SeSt. 
tik susitarus. 

Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 5 1 s t Street 
Tel. — GR 6-2400 

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

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė — Servn Ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BJ-DG. 
6449 So . Pulaski Road 

TeL of iso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

1443 So . 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL REliaace 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Tred. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KTDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALIAI* 
MEDICAL •OSJUMTJM 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki i vai. nopiet 
Ofs. teL 737-1168, rez. 239-2919 

O f s . H E 4-1818; rez. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus l igos 
2454 West 7 1 s t S tree t 

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

Tek*. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTU LIGOS — CHTRVRGI4A 
Ofisai: 

111 NO. WABASR AVE. 
4200 XO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — B E 3-5893 
Specialybė Akių l igos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susi tarimą 

Ofiso te l . — P R 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K I A 

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

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6690 Rez. GA 3-72781 

DR. A. 1ENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Western Ave., Chicago 
Tel. 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 8c., P a l o s Heig l i t s 
TeL 361-0730 

Valandos pagal sus i tarimą 

į s ta igos Ir buto tel . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
B E N D R O J I MEDICINA 

1467 8o.49tti Oourt, Cicero. 111. 
Kasdien 10-12 Ir 4-7 

Uskyrus tre* Ir Šeštad 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius u-
"Cootact lensas" 

2618 W. 71st S t — TeL 737-5148 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, P Ū S L E S IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Stree t 

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

Of iso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

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

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

Rezidencijos telef. G R 6-0817 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagaly susitarimą. 
Ofiso teL HE 4-2123. Namą OI S-fil».-, 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 
2-5 Ir 6-7 — is anksto susitarus. 

TeL ofiso P R 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71 st Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet 

Tre<5. ir se&tad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 586-3108; namo 381-3772 
DR. PETRAS ŽLI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 



Apie taiką kalba, bei 

JOKIOS TAIKOS NENORI 
Spalio revoliucijos proga ra pajungta karui, ten kalbama 

Maskva paskelbė daugybę šūkių, apie taiką tik todėl, kad kiti už~ 
kviečiančių pasaulį taikon. Tuo- mirštu budėti, kad kiti užsimerk-
se šūkiuose kalbama ir apie kovą tų, kaip Maskva ginkluojasi. Ver-
prieš naujų ginklų gamybą. Ta- gijos taiką nori Maskva primesti 
čiau niekas tiek daug nekalba a- visam pasauliui, todėl Sovietų S-
pie taiką ir niekas taip labai ne- -goję viskas yra ne kas kita, kaip 
nori, kad žmonės kovotų, kaip ta nuolatinis karo stovis, 
pati Maskva. Ji rengė įvairius tai- * 
kos kongresus, į taikos apaštalų Sovietų Rusijoj ruošiamasi už-
eiles įrašinėjo visų srovių moks- grobimo karui, todėl mokyklose 
lininkus ir kunigus, o tačiau es- vyksta nuolatinis karinis pasi-
mėje ji nieko daugiau nenorėjo, ruošimas. Mokiniai, kaip skel-
kaip karo, o jei ne karo, tai kapų bia Chicagos "Sun Times" dien-
taikos. Ji norėjo, kad visi tylėtų, rastis, mokomi šaudyti, naudoti 
kad niekas nekalbėtų apie karą, dujokaukes, išardyti ir sustatyti 
kad visi pasiduotų savanoriškai automatus. Ta ip pat yra įvairių 
vergijai. civilių klubai, kuriuos einamas 

Maskvai patinka okupacinė karinis pasiruošimas. Milijonai 
taika. Ypač kai griežtomis prie- vaikų praeina karinį ir politinį 
monėmis tvardomi pavergtieji pasiruošimą, kaip reikia nekęsti 
ramūs, kai visi vykdo okupaci- ir mušt priešą. Nepaisant to, 
nės valdžios nurodymus, kai vi- Sov. Rusija laiko milžinišką re-
sur šventa taika po piautuvo ir guliarią kariuomenę, kuri pade-
kūjo grėsme, kai visur taika, pa- danti kurti komunistinę visuo-
mąsčius apie beribius Sibiro plo- menę ir, esą, garbė tarnauti m o 
tus, koncentracijos stovyklas, psi- tinai Rusijai, 
chiatrines ir tardymo kameras. A m e r i k i e č i a i k o r e s p o n d e n t a i , 
Tokios, pilnos baimes taikos ^ ^ ^ s NQW$ &nd 

Maskva geidžia .r tokią taiką ji W o r l d R ž u r n a l a s ^ r u g s ė j o 

KAT. FEDERACIJOS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
Liudijimas, kad esame gyvi 

V. RIMŠELIS 

Amerikos Liet. Kat. federacijos buvusios valdybos dalis seimo metu. Iš kairės: S. Kuprys, kun. V. Rimšelis, 
R. Olšauskaitė. ses. Anna Maria Rakauskaitė, pirm. dr. J. Meškauskas, dr. J. Jerome ir dr. A. Darnusis. 

Nuotr. Jono Kuprio 

LITUANISTIKOS KATEDROS 
SVAJONIŲ REALIZAVIMAS 

nori įgyvendinti pasaulyje, kad 
visi jai pasiduotų taikos labui, 
kad visi taikos labui vilktų ver
go grandines. Ir kai parašome, 
kad laisvasis pasaulis tokios 
Maskvos taikos nenori, komunis
tai šaukia, kad imperialistai no
ri karo. 

Niekas taip nesiruošia ir nie
kas taip karo nenori kaip Mask-
ma. Šauksmu apie taiką nori 

28 d. numery, turėjo progos ap 
lankyti vieną kariuomenės dali
ni, esantį netoli Maskvos. Čia ap 
mokomi kareiviai keliami 6 vai. 
rytą ir eina gulti dešimtą va
landą vakare. Savo išladoms 
gauna apie pusšešto dolerio m ė 
nesiui. Kai kurie gauna dvigubai, 
bet priklauso nuo sugebėjimų. Ir 
manoma, kad Sovietų Rusija pa
ruošia drausmingiausią armiją 
pasaulyje. Ir vis tai n e laisvės, užmigdyti pasauli, kad šis nerna^ t a i k a { 

tytų, kaip ji ruošiasi karu i . Kad » [ Sovietai Rusija skiria gynybai 
savo produkcjos tris kartus dau-Maskva nenori, taikos, liudija ir 

rugsėjo mėnesį Maskvoje įvy- Amerika. Kai JAV m a 
kusios demonstracijos uz taiką, ž i n a ^ i n k l a v i m o s i i š l a i d a s > 
kur jos tęsitęse tik dv.dešimt se- a ^ ^ . ^ d i d i _ 
kundžių. Demonstravę amenkie- ^ ^ & l a i k o ĄĄ — 

vyrų armija, JAV tik 2.1 mil. vy
rų. Sovietų Rusija ginklavimesi 
daug kur JAV pralenkė ar pra
lenks artimiausiu laiku. Vien 
tankų Sov. Rusija turi 50,000, o 
Amerika tik 10,500 Visą tai skir
ta palaikyti kapų taiką, o kur jos 
nėra, ją įvesti. 

čiai už taiką, tuoj buvo suimti. 
Jie demonstravo už tikrą taiką, 
o ne kapų ir vergijos taiką, o tik
roji taika Maskvai nepriimtina. 
Tą įvykį aprašęs "Chicago Tri
būne" rugsėjo 8d. laidoje, iš
spausdino vedamąjį "Pasakykite 
rusams". Ir dienraštis pabrėžė, 
kad rusai ne tik nenori nusi
ginkluoti, bet bijo ir laisvo žo- * 
džio. Ir apsiginklavusi totalistinė Kalėdų laikotarpio metu vis la-
valstybė, bijanti laisvo žodžio, y- biau kalbama apie taiką, bet Sov. 
ra daug baisesnė už apsiginklavu- Rusijoj nekenčiama nei Kalėdų, 
sią valstybę, kurioje yra laisvė, nei taikos. Pas juos taika ir ramy-

Komunistai nenori taikos, ku- bė tepripažįstama tik po polici-
ri būtų tikra taika. O juk negali- jos ir enkavedisto priežiūra. Ka
ma atskirti taikos nuo laisvės, dangi pasaulyje dar yra laisvų 
nes kas gali būti taikus, jei jis yra kraštų, tai Maskva ginkluojasi, 
pavergtas. Todėl, kai laisvojo norėdama ir ten nunešti kapų 
pasaulio lietuviai primena, kad taiką. Jei kas abejotų, kad Mask-
Vakarų pasaulis turi ginkluotis, va nori karo, tas tegu pabando 
Maskva neturi jų vadinti karo Maskvoje, Vilniuje ar kuriame ki-
kurstytojais, o tik žinoti, kad nie- tame mieste pademonstruoti už 
kas vergijos taikos nenori ir kaip taiką, panešioti karą smerkian-
tokia ji vieną kartą bus pasauly- čius plakatus. Demonstrantą 
je panaikinta. bus suimti, kaip jau ne kartą yra 

Sovietų Rusijoj labai populia- buvę. Maskva nori kapų taikos, 
rus vokietis dramaturgas Bertol- bet jei tos taikos siekiant reikės 
das Brechtas. Vienam jo veikale kariauti, ji kariaus, nes komunis-
"Motušė Kuraž", kuris buvo vai- tai savo valdžios neišsižadės, 
dintas ir Chicagoje amerikie- Specialistų nuomone, Maskvos 
čių teatralų, sakoma: "Tvarką naujoji buržuazija, naujoji klasė, 
padaryti gali tik karas. Taikos nenorės atsisakyti savo patogių 
metu žmonija bevaisė, ji auga postu. Ji geriau rizikuos karu, 
tik į lapus. Žmonės ir galvijai negu pasitrauks. Todėl Maskva ir 
drabstomi kaip mėšlas. O karo ruošiasi karui, o kad tai užmas-
metu kiekvienas žmogus ir gaivi- kuorų, nuolat kalba apie taiką, 
jas rūpestingai skaičiuojamas Maskvos taika yra mirties ir kapų 
ir sudorojamas." taika. Ir gera, kad dar yra pasau-

Sovietų Rusijoj nuolat vyksta lyje žmonių, kurie tai supranta, 
pasiruošimas karui, ten viskas y- Al. B. 

(Tęsinys) 

Kalbėjau su juo telefonu, no
rėdamas patirti, ką už to inves
tuoto kapitalo palūkanas Trans-
portacijos centras gaus. Pirmiau
sia, transportacijos srity pasižymė
jusį profesorių, 2 "graduate" stu
dentus jam padėti, sekretorę ir 
reikalingas patalpas. Šio univer
siteto Transportacijos centras yra 
mokymo ir tyrinėjimų instituci
ja. Dalis personalo (akademinio) 
yra tiesioginėje žinioje šio cent
ro, o kita dalis imama iš inžine
rijos (technikos) ir "business 
management" mokyklų profeso
rių tarpo. Daugiau kaip 100 dok
torantų disertacijų jau buvo čia 
parašyta ir apie 135 tyrinėjimų 
projektai atlikti. Illinojaus uni
versitete centras yra židinys, kur 
vykdomi tik atitinkamos mokslo 
šakos tyrinėjimai. Čia centras ne
vykdo jokių tiesioginių mokymo 
funkcijų. Matome, kad šiuo 
klausimu vienodumo nėra, o pri
klauso grynai nuo universiteto 
vidaus politikos ar nustatytos 
procedūros. 

Duquesne universtete, Pitts-
burghe, yra Liaudies meno insti
tutas, kuris turi suorganizavęs 
tautinių šokių ansamblį, besido-

Kad neišblėstų kaip sapnas 

L. RASLAVICIUS 

mintį daugiausia Balkanų kraš
tų tautiniais šokiais ir liaudies 
instrumentais. Yra išstatyta pil
na akademinė programa ir labai 
intensyvus pasirodymų kalendo
rius. Dominuoja kroatų ir bulga
rų šokiai ir liaudies menas bei 
muzikos instrumentas tambūrą, 
kurio vardu pavadintas ir ansamb
lis. 

Šis institutas toks veiklus ir 
ekspansyvus, kad iš visos Ameri
kos studentai siūlosi studijuoti, o 
patekusieji laiko didele garbe. Jie 
vasaromis vyksta j Bulgariją, Ju
goslaviją ir geriausių tenykščių 
choreografų yra mokomi naujų 
tautinių šokių. Jau nuo 1975 m. 
institutas telkia lėšas "Nat iona l 
Folk Arts Center" steigti. Nese
niai federalinė valdžia per " T h e 
National Endowment for H u -
manities" centro kūrimui pasky
rė 300,000 dol. "chal lenging" 
priemoką. Per trejus metus jie pa
tys turės surinkti 900,000 dol. su
mą, kad valdžios paskirtosios su
mos nereikėtų grąžinti. Naujojo 
Liaudies meno centro biudžetas 
yra 5 milinojai dolerių. 

Turėjau progą du kartus susi-

Amerikos Lietuvių Romos ka
talikų federacijos tarybos suva-

| žiavimą Marijonų salėje prie 
"Draugo" atidarė federacijos pir
mininkas dr. J. Meškauskas lapk-

I ričio 24 d. 10 vai. ryto. Maldą su
kalbėjo vysk. V. Brizgys. I prezi
diumą buvo pakviesti Vytau
tas Šoliūnas, kun. J. Borevičius ir 
ses. M. Margarita Bareikaitė, į 
sekretorijatą — ses. Julia Shai-
nauskaitė, Juliana Ratsko ir Dai
na Kojelytė. Suvažiavimui pir
mininkavo Vytautas Šoliūnas. 

Sveikinimai ir pranešimai 

Apie ateitininkų būklę ir veik
lą pranešimą pateikė At-kų fed. 
vadas P. Kisielius. Apie Mote
rų sąjungos veiklą c.v. pirminin
kės J. Mack raštu duotą praneši
mą perskaitė M. Genis. Jėzuitų 
vardu sveikino kun. J. Vaišnys, 
Nekalto Prasidėjimo seserų vardu 
— ses. Margarita, vienuolijos vyr. 
vadovė. Marijonų vardu sveikino 
provinciolas kun. J. Dambraus
kas. Pranešė apie bendrą vienuo
lijos būklę ir apie paskutinę vizi
taciją Argentinoje. Kun. K Pu-
gevičius pranešė apie liet. katali
kų tarnybos veiklą ir jos uždavi
nius. Kun. J. Vaišnora, genera
linis postuliatorius Romoje, pra
nešė apie arkivysk. Jurgio Matu
laičio bylos eigą. Jis tvirtino, 
kad naujasis' popiežius pažįsta 
lietuvių reikalus ir yra mums 
prielankus. Todėl ir Dievo tar
no arkivysk. Jurgio Matulaičio 
palaimintuoju paskelbimo bylos 
eiga turės tarp kitų bylų pirme
nybę. Lietuviams reikia su savo 

tikti šio instituto, dabar jau 
centro, atstovus VVashingtone. 
Visai nesistebiu, kad jie savo už
sibrėžtų tikslų pasieks, nes yra 
labai ryžtingi ir atkaklūs. Jie rin
ko eksponatus iš privačių asme
nų palėpių ir surinko įspūdingą 
kiekį vertingų senoviškų liaudies 
meno vertybių, kurių tarpe yra 
ir lietuvių liaudies meno ekspo
natų. Šios institucijos pavyzdys 
rodo, kad ryžtas yra svarbiausia 
organizacinio darbo sudėtinė da
lis. 

Beveik kiekviename universite
te yra bent vienos regionalinės 
studijos. Pvz. Illinojaus universi
teto CC turi "Asian Studies", ne
skaitant "Black Studies". Utah 
universitete veikia Mideastern Stu-
dies. U I C C Azijos studijos kon- organizacijomis daugiau gaism-
centruojasi į to regiono istoriją, I *> Vatikane, kad popiežius zmo-

redaktorių (paminėta ir pa- j tikėjimas mūsų vadovaujančiomis 
varde) yra sovietinis agentas. Lyg j ir iškiliomis asmenybėmis. Blo-
to neužtektų, kitas svečias kalbe-; giausia, kad visa ta akcija yra 
tojas irgi viešai pareiškė, kad jis 
pats nelaiko savęs Lietuvių Bend
ruomenės narių... 

Išleisto žodžio (itin gaila) bur-
non atgal nenuvarysi — jis pasi
lieka nerimą keliąs, dar tą pačią 
dieną, lyg besiritanti potvynio 
banga, pasiekęs šimtų tautiečių 
ausis, daugumai netikint, besiste
bint, komentuojant, kad visdėlto 
tai netiesa. Nuostabu, kad pakanka 
mai neatsijotas žodis (gal tik pa
sikarščiuota?!) tapo paprasčiau
sia nedezinfekuota fraze, keliančia 
ir nuostabą, ir liūdesį kiekvienam, 
dar bent kiek besirūpinančiam lie
tuvybe ir jos tolimesne raida išei
vijoje. Neatsakingai paberti teigi
mai yra skaudūs, giliai pažeidžia 
apšmeižtąjį asmenį ir tuo pačiu 
aiškiai skaldantieji išeiviškąjį eli
tą, griauną kaikuriuos viso mūsų 
visuomeninio gyvenimo pagrindus. 
Kažkaip mažinamas esamas paši

lam tikrų suinteresuotų sluogsnių 
puolimas prieš nusistovėjusią išei-
viškąją organizacinę struktūrą, 
kuri, tegu ir su klaidomis, vieno
kiomis ar kitokiomis neigiamybė
mis, visdėlto yra vertingiausia isti-
tucija, kurią esame patys susikūrę 
ir įteisinę. 

Ką visa tai reiškia? Nedaugiau 
ir nemažiau — slogų faktą, kad 
išeivija pradėjo slysti žemyn, maž
daug prisilaikydama po I D. karo 
rusų eigracijos tradicijų Vakaruo
se — plėšytis savo tarpe, mažinant 
bendrąją reikšmę ir svorį visos ru
siškosios išeivijos. Net ir jų naujų
jų laikų pranašai, kaip Amalrikas 
su A. Solženicir.u nėra pajėgūs pa
lenkti ar sudrausminti jų emigra
cijos likučius. Savęs niekinimo ir 
susinaikinimo darbas pas juos yra 
baigtas, atliktas savųjų iniciatyva 
ir rankomis." 

kalbas (japonų, kiniečių) ir li
teratūrą. Ūtos universiteto Vidu
rinių rytų studijos turi platesnę 
apimtį. Čia mokoma ir lingvisti
ka, ne tik bendroji, bet ir specifi
nė tos srities kalboms. 

Prof. A. Šilbajoris kelia žymaus 
universiteto klausimą. Matėme, 
kad už žymumą tenka mokėti 
nuo 50 proc. iki 100 proc. daugiau. 
Tik nusprendus kokių lituanis
tų mums reikia, — mokslininkų 
ar praktiškajam gyvenime plu
šančių, — galima būtų apsis
pręsti už "iškilumą" ar viduti
niškumą. Ar geriau turėti dides
nį skaičių platesnės apimties 
(kiek menkesnės gilumos) vietoj 
vienos ar dviejų siauros srities 
įžymybių. Tokiam siauros srities 
aukštų kvalifikacijų specialistui, 
pvz. tik kalbos ar tik akcentolo
gijos, paruošti gal ir užtektų 
katedros su vienu geru profeso
rium Harvvarde ar Princetone, ir 
tas mums kaštuotų mažiausia 
1.5 mil. dolerių. 

Norint paruošti lietuviškos dir
vos puoselėtojus, pradedant ra
šančiais į laikraščius, redaguo
jančiais žurnalus, vadovaujan
čiais lit mokyklom, taisan
čiais knygų ir vadovėlių kalbą, 
stilių, mums reikia turėti didesnį 

(Nukelta į 4 pusi.) 

tų apie mūsų katalikiškas orga 
nizacijas ir visų mūsų pageidavi
mus. 
Apie katalikiškų institucijų būkle 

Simpoziumui apie katalikiš-

jie gali atitekti laiko tėkmėje, jis 
atkreipė dėmesį, kad Jaunimo 
centro namai ir bendrai visų vie
nuolijų turtai seniai yra atpirkti 
darbu ir pasiaukojimu vienuolių, 
kurie dirba be jokio užmokesčio 
ir, kaip kun. V. Rimšelis paste
bėjo, nelaukia pensijos amžiaus. 

Diskusijose dalyvavo kun. J. 
Borevičius, kun. V. Bagdanavi-
čius, dr. P. Kisielius, prel. V. Bal
čiūnas, dr. A. Darnusis ir ses. 
Margarita, kun. Pe t ras Patlaba, 

Lietuviškų parapijų išlaikymas 

Po pietų buvo labai gyvos dis
kusijos apie lietuviškų parapijų 
išlaikymą. Šiuo klausimu įvadą 
padarė dr. Adolfas Darnusis. Ta i 
buvo akademinio lygio refera: 
tas su praktiškomis išvadomis ir 
pavyzdžiais, kaip lietuviškos pa
rapijos silpnėja ir kaip jas gali
ma ir reikia gelbėti. Iškilo disku
sijose lietuviškų parapijų uždavi-: 
niai ir paskirtis. Kalbant apie lie
tuviškoms parapijoms nepalan
kią aplinką, diskusijos prasidėjo 
apie lietuviškų mažų mokyklų 
organizavimą, apie parapijų nau
jas veikimo formas, parapijos 
pašaukimą kovoti su visokio 
blogio apraiškomis. Diskusijose 
išryškėjo, kad lietuviškų parapi
jų sunykimas visų pirma atėjo iš 
pačių lietuvių, kai jie be reikalo 
jas apleido, išsikeldami į užmies
čius. Galima dar ir dabar prie lie
tuviškų bažnyčių, kaip Chicagoje 
prie Šv. Kryžiaus bažnyčios, iš
pirkti namus ir sudaryti kom
paktišką lietuvių koloniją, kuri 
ekonomiškai ateityje turėtų dide
lę reikšmę. Kilo diskusijos apie 
naujų parapijų ar tik misijų 
steigimą. Prel J. Balkūnas prane
šė, kaip tokios misijos steigiamos 
ir religiškai aptarnaujami lietu
viai Floridoje. 

Vysk. V. Brizgys paminėjo pa
kų institucijų būklę ir jų ateit' vyzdžius, kur ir kaip parapijos 

turtai buvo ir dar gali būti ap
saugoti, kad pasiliktų lietuvislros 
visuomenės nuosavybė. Df. A# 
Darnusis padarė išvadą, atsaky
damas į klausimus, kad kiekvie
na vietovė turi savo sąlygas, pa
gal kurias reikia orientuotis, kaip 
reikia veikti, ar steigti naują pa
rapiją ar tik misiją Floridos lie
tuvių pavyzdžiu. Kun. A Zaka
rauskas, Marąuette Parko klebo 

pastebėjo, kad parapijos 

vadovavo adv. Povilas Žumbakis 
Ses. Anna Marie Rakauskaitė su
pažindino suvažiavimą su seserį; 
kazimieriečių vienuolijos ir jor-
įstaigų būkle. Kun. V. Rimšelio 
pranešė apie marijonų įstaigv 
būklę. Vedamoji mintis buvc 
kad vienuolijos įstaigos ein? 
drauge su lietuviškai visuomene: 

patarnavimo reikalingumu. 
Dienraštis "Draugas" tiek ilgai 
galės laikytis, kiek jis bus reika
lingas lietuviškai visuomenei ii 
kol dienraštį rems. Marijonamf 
"Draugas" yra naudingas ir rei
kalingas, kaip kiekvienam lietu
viui, kuris supranta reikalą išlai
kyti gyvą lietuviškumą išeivijoje. 

Kun. A. Saulaitis kalbėjo apie 
Jaunimo centro išlaikymą. Jis nu
rodė, kiek senoji ir naujoji išei
vijos prisidėjo prie Jaunimo cent
ro sukūrimo. Procentais ir dia
gramomis parodė, kiek lankosi ir 
naudojasi Jaunimo centro patal
pomis lietuviai ir kiek galėtų pa
sinaudoti ir nepasinaudoja lietu
viai, kurie sunkiai ar visai lietu
viškai nebekalba. Dėl institucijų 
turtų, kam jie priklauso ir kam 

nas 
nyksta, kai netenka lietuviai jai 
meilės, kai vaikai iš pat mažens, 
nedalyvaudami religinėse pamal
dose, psichologiškai išauga jai 
abejingi. Paskui jie jieškos kitur 
išsikelti, ir parapija atiteks tiems, 
kurie jos ribose gyvens. 

Apie federacijos uždavinius 

Suvažiavimo dalyvai buvo nu
stebinti gražia paskaita apie AL 
RK federacijos uždavinius ir jos 
paskirtį. Dr. Juozas B. Jerome, 
remdamasis federacijos atliktais 
darbais katalikiškame ir lietuviš
kame išeivijos gyvenime, nuro
dė ir jos ateities uždavinius. G y -

(Nukelta į 5 psL) 

Spaudoj ir gyTenime 

PERŽENGTOS RIBOS 
Tokia antraSte atspausdino ka-, skiriems individams, 

nadiškiai "Tėviškės Žiburiai" XI. Nereikia papildomai 
16 laidoje savo bendradarbio Al. 
Gimanto rasinį, kurio ištrauką pa
teikiame ir "Draugo" skaitytojams 
pasiskaityti. 

"Gal ir be reikalo kaikas mūsiš
kių šaiposi iš ALTos pirmūnų pa
stangų lankyti lietuvių kolonijas, 
aiškinti Helsinkio - Belgrado susi
tarimų pagrindus bei plonybes. Su 
aiškinimais ar be jų visdėlto atro
do, kad lietuviškosios visuomenės 
pažiūros tuo klausimu yra susiskal
džiusios į dvi labai priešingas nuo
mones. Vieniems visi tie susitari
mai yra visai niekiniai, bereikš
miai, kitiems — naudingi jei ir ne 
visos tautos reikalui, tai bent at-

aiškinti ir 
įrodinėti kurią nuomonę atstovau
ja, gina ir bando platinti ALTos 
vairuotojai. Tai savaime aišku iš jų 
vadovų pareiškimų ir ALTai arti
mesnių spaudos puslapių. Bet ne 
čia glūdi gilios tragedijos šaknys. 
Gaila, skaudu ir apgailėtina, kad 
tragedija ryškėja ten, kur jos ma
žiausiai tektų laukti, t. y. neatsa
kingų žodžių sraute, išplaukian
čiame iš tikrai orių ir respektuo-
tinų burnų, štai, vieno tokio ALTos 
sušaukto susirinkimo metu viešai, 
"iš katedros" metamas aiškus, ne
dviprasmiškas ir kiekvieną susi
pratus' išeivį stebinantis kaltini
mas, esą vienas dienraščio "Drau-
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K O V A SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 
STASYS TRINKA 

Sulaukėme amerikiečius 

Būdami pas ūkininkus sužinojome, kad amerikie
čių kariuomenė persikėlė per Reino upę prie Remageno 
miesto ir nesulaikomai žygiuoja pirmyn. Po dviejų die 
nų vokiečių kareiviai pasistatė prie vieno ūkininko so
dybos, netoli mūsų, dvi patrankas ir pradėjo apšaudyti 
plentu važiuojančius amerikiečių dalinius. Už kelių 
valandų pamatėme pirmuosius amerikiečių tankus. J ie 
važiavo tiesiog per lauką to ūkio link, iš kurio vokie
čiai šaudė patrankomis. Vokiečiai, pamatę atvažiuojan
čius tankus, patrankas prikabinę prie motorizuotų ve
žimų, pradėjo nuo jų bėgti ir važiuoti kito ūkio link, 
kuris buvo pakalnėje. Juos pamatę tankai pradėjo ap
šaudyti iš savo patrankų. Tačiau vokiečiams pavyko, 
nors ir ne visiems, pabėgti, nes kelias ėjo į pakalnę ir 
tankų šūviai negalėjo jų kliudyti. 

Vėliau sužinojome, kad laukuose guli du sužeisti 
vokiečių kareiviai. Drauge su vienu lietuviu tuos su-

a n t r a s skundėsi, kad jam labai skauda koja ir negalė
j o paeiti . Jį paguldėme ant atneštų iš ūkio kopėčių ir 
pernešę padėjome daržinėje ant šiaudų. Apžiūrėjęs 
sužeistojo koją, jokių sužeidimo žymių neradau. Ma
tomai j is nukri to nuo motorizuoto vežimo ir patran
kos tekinys j a m pervažiavo koją, nuo ko galėjo lūžti 
kaulas . Po kelių valandų sužeistus kareivius paguldė
me į ūkininko vežimą ir jis juos nuvežė į Straubingo 
ligoninę 

Už dviejų dienų sužinojome, kad netoli mūsų 
Feldkircheno bažnytkaimy, y ra apsistojęs amerikie
čių dalinys. Nu ta rėme jiems pr is is ta tyt i Tuo tikslu 
mes, 11 vyrų, prisirišę prie lazdos baltą skudurą, at
žygiavome į bažnytkaimį. Amerikos kariai pamatę 
mus, atbėgo pažiūrėti kas tokie esame, tur būt pama
nė, kad esame vokiečių kareiviai, nes vieni iš mūsų bu
vo apsirengę kariškais rūbais, o kiti civiliais. 

Amerikiečiai ėmė žiūrėti ar neturime žiedų ir 
laikrodžių. Vienas iš mūsų turėjo a n t piršto sidabrinį 
žiedą su akute. Jį iš jo atėmė. Aš turėjau auksinį ve
dybinį žiedą, bet jo iš manęs neėmė, tik pasakė: "Tas 
tau y r a reikalingas." Pakalausiau a r jų tarpe nėra vo
kiškai a r lenkiškai kalbančių. Iš jų tarpo atsirado vie
nas , kur is mokėjo lenkiškai kalbėti. Jam paaiškinau, 
kad esame ne vokiečių kareiviai, bet lietuviai ir, kad 
buvome per pr ievar tą atvežti darbams į Vokietiją. 

žeistus kareivius pargabenome į tą ūkį, kur buvome] Amerikiečiai liepė m u m s atsisėsti an t žemės, kiekvie-
apsistoję. Vienas buvo sužeistas skeveldrų į veidą, o n a m davė po cigaretę i r pasakė, kad pašauks kapitoną. 

Netrukus atėjo kapitonas, kuriam lenkiškai kai-. 
bąs kareivis pasakė, kad esame, ne vokiečių kareiviai 
bet lietuviai, per prievartą atvežti darbams į Vokietiją. 
Iš kar to kapitonas mums liepė eiti ant plento ir pa
laukti kol kokia pravažiuojanti amerikiečių kariška 
mašina mus nuves į Straubingą į belaisvių stovyklą, 
bet pagalvojęs, liepė pašaukti to bažnytkaimio bur
mistrą, kuriam įsakė mus apgyvendinti pas ūkininkus 
ir, kad jie mums turi duoti maistą. Mums pasakė, jei 
jums ūkininkai duos blogai valgyti, tai paimkite lazdas 
ir duokite jiems per galvas. To nedarėme tuo labiau, 
kad maistas buvo pakenčiamas. 

Siūlo grįžti | tėvynę 

Už kelių dienų sužinojom' kad kiti mūsų grupes 
vyrai, susirinko Straubinge, gyvena stovykloje, dirba 
pas amerikiečius, gauna maistą ir cigarečių. Tad palikę 
ūkininkus nukeliavome į Straubingą, kur 20 mūsų 
vyrų radome gyvenančius stovykloje. Jie dirbo pas 
amerikiečius. Stovykla buvo įrengta dviejų aukštų mū 
riniame name, buvusioje vokiečių ligoninėje. Užėjus į 
raštinę užsiregistruoti pasirodė, kad tos stovyklos ko
mendantas yra rusų karininkas, buvęs karo belaisvis. 
Sužinojęs, kad esame kilę iš Lietuvos, pasakė, kad tu
rėsime grįžti į tėvynę. Išgirdus tai mane net šiurpas 
nukrėtė. Nuo bolševikų bėgau tūkstančius kilometrų, 
o dabar savo noru atėjau į stovyklą, kad grąžintų į 
tėvynę. 

(Bus daugiau) 
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LITUANISTIKOS KATEDROS REIKALU 
(Atkerta iŠ 3 peL) 

skaičių, kad ir vidutinokų litu
anistų, gerokai susipažinusių su 
Lietuvos istorija ir liaudies menu, 
visu folkloru ir lietuvių kalboty
ra. Neužtenka dramblio kaulo 
bokšte esančios "katedros" su 
vienu profesorium, kuris pagal 
nusistovėjusią tvarką gali pasi
tenkinti skaitydamas tik vieną 
kursą kas semestrą ar ketvirtį. 

1963 m. rugpiūčio gale Chica-
gos universiteto baigimo iškilmė
se vienas matematikos profeso
rius, Rockeffellerio koplyčioje sa
kydamas kalbą visų laipsnių 
graduantams, pareiškė, kad vie
nas super Ph. D . yra vertingesnis 
(naudingesnis) už tuziną viduti
niokų. Tai nėra absoliuti tiesa, 
nes, kas tinka akademiniam gy
venimui, nebūtinai tinka politi
nių pabėgėlių grupei, įsikūrusiai 
draugiškame krašte, bet kovojan
čiai už savo identiteto išlaikymą, 
kad galėtų padėti savo paverg
tam kilmės kraštui ir kuo ilgiau
siai išlaikytų savo tautinę kultū
rą. Todėl man atrodo, kad, jeigu 
mes turėtumėm tuziną jaunosios 
kartos vidutiniokų lituanistų, ga
lėtumėm daugiau mums naudin
gų darbų nuveikti ir neleisti 
taip greitai lietuvybei smukti ne 
tik jauniausioje kartoje, bet ir 
mūsų spaudoje. 

ŽrAlįsnis į praeitį 

Štai Vilniaus universiteto H u 
manitarinių mokslų fakulteto fi
lologijos skyriaus lietuvių kalbos 
ir literatūros grupės daugumos 
profesorių ir mokslo dalykų sąra
šas susidaryti geresnį vaizdą, ką 
studijavo Lietuvos l i tuanistai 

kutuoti, pakeisti, papildyti ar su
siaurinti. 

Tada su daugumos atstovų 
pritarimą turinčiomis programo
mis kreiptis į keletą universitetų 
(development departamentą, kur 
toks yra) ir prašyti apskaičiavi
mo, kiek kaštuotų kiekviena iš 
tų programų. 

Mano galva, lengviausia ir 
praktiškiausia būtų glaustis ko
kiame universitete jau prie egzis
tuojančio Eastern European Stu-
dies, nes čia tiek kai kurie istori

jos, tiek lingvistikos kursai būtų 
naudingi ir mūsų lituanistikai. 
Toku būdu su dviem profesoriais, 
vienu kalbos ir literatūros, o an
tru Lietuvos istorijos specialistais, 
lengviausiai būtų galima pasiek
ti norimų rezultatų. 

Visai kita tema, ar mes turė
sime užtektinai kandidatų. Net 
ir jų pririnkus, jų stipendijų 
kaštai gali būti labai dideli, nes 
kalbame apie daugiausia baigu
sius kolegijas bent su BA laipsniu 
ir jau neblogai įsitaisiusius. Dėl 
to gal kandidatų klausimas tek
tų aptarti pirmiau, negu pla
nuoti programas ir lėšas joms re
al izuot i (Pabaiga). 

skaitytojai jau žino. Bent pusėj J 
B. B. lankytų kraštų buvau ir' 
aš dviem atvejais — 1972-jų ir 
1977-jų vasarą, abu kartu liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais. Šveicari
joje "gražų kambarį" gaudavo
me už B. B. nurodytas kainas, tik 
arba be prausyklos, arba be tua
leto, arba be abiejų. Jei nori 
amerikietiškai, tai — arti šimti
nės nakčiai (taip, dolerių, 

C L A S S I F I E D G U I D E 
MLSCELLANEOL'fe rBOGfOS — l>PPOBTUNTTLEfi> 

Jaunimo kogreao regimo komiteto dalis Vokietijoje. 

redakcijai 

KELIOS PASTABOS DEL B. BALČIŪNO LAIŠKO 
Lapkričio 7 "Draugo" Ben. 

Balčiūnas paskelbė laišką re
dakcijai, pavadintą "Ar sovietai 
apiplėšia turistus?" Tai reakci
ja į m a n o 1977 metų kelionės 
po Europą įspūdžių, spausdintų 

įMontrealio "Nepriklausomoj Lie-
P. Jonikas skaitė bendrinės kai- į tuvoj", vieną skirsnelį. B. B. raši-

bos kursą, bendrinę kalbą ir tar-1 n y s akiplėšiškai suktas, nelogiš-
mes. A. Salys —lietuvių kalbą, Į J ^ persunktas paniekos. Stoko-
bendrąją fonetiką, kalbotyros įva- j damas laiko plačiau polemizuo 
dą, Baltų kalbotyros įvadą, kai- j 
bos ir tarties ydas, Vi lniaus kraš
to vietovardžius. Pr. Skardžius — 
prūsų kalbą, lietuvių k. akcen
tologiją, istorinę gramatiką, kal
bos istoriją. V. Maciūnas — liet., 
lenk., literatūrą, lituanistiką XTX 
a., liet. pseudopeziją, vysk. Bara
nauską. Baldžius — liet. folklorą, 
liaudies epą, religijų istoriją. Jo
nynas — Lietuvos istoriją. P. Ga
launė — Liet meno istoriją. Ba
nevičius — rusų kalbą. Sruoga, 
Miškinis —naująją rusų litera
tūrą — rusų literatūrą. Mykolai
tis — Lie t l i t iki didž karo, nau
jąją l i e t literatūros prozą, n. l i e t 
l i t prozos problemas, liet. lyrikos 
raidą, literatūros kryptis, neprikl. 
Lietuvos literatūrą, liet. dailiosios 
prozos apžvalgą, nauj. l i e t litera
tūros istoriją, formos problemas 
l i e t literatūroj, Maironį. V . Krė
vė —literatūros sroves, visuotinę 
literatūrą, dramaturgiją, rytų l i
teratūros įtaką l ie t literatūrai. 
M. Biržiška — (kinologiją, l i e t 
pasakas, senąją l ie t kalbą, regio
nalizmo istoriją, senąją l i e t lite
ratūrą, tris gudų poetus, liet. l i t 
iki 18 a., A. Mickevičiaus kūrybą, 
Vilniaus žumal . iki 1867 m. Kra
ševskio epop. l i t V. Biržiška — 
bendrąją bibliografiją, liet. kny
gos istoriją. A. Liaugminas — pe 
dagoginių s ist pagrindus, pagrin
dinės filosofijos problemas. G u 
daitis — pedalogiją, pedagogikos 
istoriją. 

Siūlymai 

Kadangi prof. Šilbajoris sviedė 
katedros kamuolį į aikštę ir kele-

ti, pasitenkinsiu tik viena kita 
pastaba. 

1. Kaip minėjau, mano įspū
džiai išspausdinti "N. Lietuvoj" 
(bene 19-koj numerių, tarp š. m. 
gegužės 10 ir spalio 4 ) . B. B. ma
no "neobjektyvumą" įrodinėti 
atėjo į "Draugą". Kodėl? Todėl, 
kad "Draugo" skaitytojai mano 
18,000 (taip, aštuoniolikos tūks
tančių) žodžių rašinio neskai
tė, tad 75 žodžių citavimu labai 
lengva buvo įrodyti savo tiesą. 
Amerikiečių spaudoj tokia etika 
nepraktikuojama (ar matėte, kad 
"Chicago Tr ibūne" laiškų redak
cijai tarpe būtų išspausdinta 
skaitytojo n u o m o n ė apie straips
nį, skelbtą "Toronto Globė and 
Mail" dienraštyje?). Pas m u s ki
taip. 

2. Jokios logikos neturinčioj ra
šinio pradžioj tarp kitko B. B. sa
ko: "Siekti objektyvumo labai gir
tina, tačiau juo puikuotis vargu 
kam derėtų". Puikavimąsi B. B., 
tur būt, išskaitė šiuose m a n o ke
lionės įspūdžių žodžiuose: "Ra
šau taip, kaip išgyvenau, supra
tau, mač iau . Rašau tik teisybę ir 
nieko daugiau. Kaip ne kartą pra
eity, skaitytoją įspėju, kad teisy
bė yra subjektyvi, kiekvienam, 
kiek, ar ir labai skirtinga. Čia yra 
m a n o teisybė*. 

Kaip neobjektyvumo viršūnę 
(sarkastiškai tai vadindamas 

"objektyvumu") B. B. pateikia i l
gesnę m a n o vilniškių įspūdžių 
citatą, kur aštriai kritikuoju lais
vąją spaudą, be reikalo kaltinan-

n a m asmeniui nakčiai — 12.00 
dol. Visa aštuonių dienų kelio
nė už geležinės uždangos, įskai
tant ir sovietų bei lenkų vizas, 
mums atsiėjo po 171.85 (šimtą 
septyniasdešimt vieną dolerį ir 
8 5 centus) asmeniui. "Mano čia 
cituojamus skaičius B. B. praėjo, 
tartum jų nebūta. Ar galima 
įžūlesnė ir suktesnė polemika? 

4. Mano skaičių argumentaciją 
(kurios B. B. neskelbė) pavadi
nęs "keista makalyne" išpasako-
ja savo kelionių Europon ir Vii 
n iun patirtį ir kai kuriuos save 
skaičius pateikia. Bet tai "Draugo" 

frankui). Ispanijoj už 7 — 9 do
lerius? Įdomu, kuriuose miestuo
se, kada, kokie viešbučių vardai? 
Beje, mano dar 25,000 žodžių 
manuskripte, kurio dėl nusivėlavi-
mo niekur nebeišspausdinsiu, su
rašyta, kur, kada nakvota ir kiek 
užmokėta. Taip, kaip ir Vilniuje, 
kaip ir paskelbtoje "makalynėje". 

5. Apie B. B. išmintį, dėstant 
plėšikišką sovietų ekonominę po
litiką, kuria skriaudžiami bai
siausiai tiek savi piliečiai, tiek iri 
sovietinių piliečių rėmėjai, ma
žai ką beturiu pasakyti. Tik tiek, 
kad visa tai žinau, kad B. B. pri- ^ B U W Y l u U j 
tariu, kad galėčiau bent šimtą, j tinęs korteles, 
jei ne tūkstantį kartų daugiau j 
anos baisios imperijos neteisybių 
išdėstyti, bet kad man kelionių 
įspūdžių rašiny tai absoliučiai ne
rūpėjo. Kokiu gi tikslu B. B. visa 
tai po nosim kaišioja? 

6. "Tik jam, detalių meisteriui 
žurnalistikoje, labai dažnai sun
kiai sekasi su apibendrinimais", 
paguldęs mane ant menčių :r 
patapšnojęs aprasojusią kak , 
B. B. užbaigia. Ačiū, ponas! Kaip 
nors "apsibendrinsiu". Kai žmo
gus per metus periodikai prirašai 
po šimtą penkiasdešimt —du 
šimtus tūkstančių žodžių arba 
po tris, keturis dviejų šimtų 
romaninio formato puslapių ro
melius, tai visiems, kas nori tave 
niekinti, atsiranda iš kur prisici-
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PLUMBI NG 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 

ne Į vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 
iiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiuimmiiiiiimimiii 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Viztonų kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi-

Kreapkites į "Draugo" adminis
traciją visais panaSiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 
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i vairių prekių p—lrtnkimaH nebran

giai U mušu aandSua 
COSM06 PARCELS EXPRES6 

SIUNTINIAI f LIFTUV* 
3333 b. Bmlsted S C , Cblcag L SOdO? 
2501 W. 69tta St. , Chicago. . COS2S 

Tele l . : 925-27S7 — 2S4 >320 
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CASH LN ON T H E ENSLTATION 
BOOM! ! ! 

Become an independent foam in-
sulation Dealer. We train you on ail 
aspects of the foam insulation busi-
ness. Inv. Sec. For more info call Mr. 
Aker at (714) 535-1601 (24 hours) or 
write TRIGON INDUSTRIES, 1449 
So. State College Btvd. Suite 6L. 
AnafaeSn, Califorma 92806. 
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U A L E 8 T Ą T E 

LEM0NT, ILLINOIS 
Grąžos 3-jų miegamų mOr. bi-level 
namas su 2V2 maš. prijungtu gars
iu. Visur Įrilimni, 2 vonios. Įreng
tas poilsio kamb. 2emi mokesčiai. 
Puikiai apsodintas. 10 min, iki 
1-55 kelio, arti IC traukimo ir au
tobusų. Apie $70,000. Kalbėt ang
liškai tel. 257-7987 

Namas — STfejonE: S butai. 4 ro
mo*, centrallnla saldymas, atomini 
slftptuYS, S auto sarsiąs, t balko
nai. Patio, Marquetts Parko centre. 

Mūr. boacakm. S mUramL 
žla! atlaikytas. 114,000. 

Qra-

Ni 
biznis. 

h 
$89.000. 

Mūr. 
apie 200 svedio. 
$85,000. 

Dldslt tavaraa, ssH 
S batai po • kamb. 
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MARIJA NORF.IKIENfi 
SIUNTINIAI j LIETUVĄ 

Labai pageidaujamu* g e r o s rflslrn 
, prekės. naasaai Iš Europos aanUėUų. 

tuoti "neobjektyvumų" ir "ma- l*«w w - ^ ^ g f ^ s ? " °°*a"' 
kalynių". 

Alfonsas Nakas 

— Šaukiu balsu t ė v ų dievų 
ramovės. Ir jūsų krikšto atgai
la šviesia: — Stovėkit amžiaia 
čia tvirti, kaip saulė s tov i ! — 
Šaukiu, aš, jūsų protėvių dva
sia. Bern. Brazdžionis 
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M O V I N G 
Si£R£NAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimą:, ir pilna apdrauda. 

Tel. _ \VA S-806S 
illlilllllllllllilllllllllllllllllllliuilliuiliui 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income T*x 

2951 W. 63rd St. 436-7878 

0 GERIAUSIA CIA 

HELP WANTED — VYRAI 

P A I N T E R 
M E C H A M C A L M A I N T . 

HOL SEKEEP1NG A S S I S T . 
VVork in onc of the finest retlrement 
campuses iri the United States. Excel-
lent wagres and benefits ineludmg-
health and Ufe Insurance, paid va-
cattons and holidays. Oppty, for ad-
vancemanl I f you want to vnork ln 
a Dosiuon that gives real satlsfac-
tion and a feeling of betng involved 
ln something worth while call 
Mr. Clark, 272-8010 (Mom-Fri . ) 

COVENANT V T L L A G E 
N'orthbrook, LUinois 

P A R D A V I M U I 

Parduodamos iš L i e t u v o s g a u 
t o s lininės medžiagos. 

Kreiptis tel. — 254-3217 

Parduodamas moderniškas kailinis 
(rabbit) paltas, naujas, tik išpa
kuotas — dėl skubaus išvažiavimo 
į Floridą. Nebrangiai. 

Skambint 778-4090 

I8>XOSIOJAMA — POR REXT 

IŠNUOM. vyrui nemokamai kamba
rys su virtuvėle už namo taisymą. 

Skambant F B 0-1153 

N O R I P I R K T I 

Ieškau pirkti senos medinius baldu* 
gamintus prieš 1950 m.: Komodas. 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t , 
"Oriental" kilimą, u i prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

D Ė M E S I O 

10% — 20% — SO% pigiau mokėsite 
a i apdrauda noo ugnies Ir automo
bilio 

Gera proga įsigyti šias papigintas knygas 
LIETUVOS UNIVERSITETAS. Red. P. Čepėnas. Kietais virše
liais. 896 pusi. Buvo $15.00. Dabar su persiuntimu $13.27 

ANGLŲ NOVELE. Anglų rašytojų novelių antalogija. Sudarė 
P. Gaučys. 460 pusi. Buvo $7.00. Dabar su persiuntimu $4.46 

LIETUVOS POLICIJA Įstatymų ir tvarkos tarnyboje. Kietais 
viršeliais. Red. A. Bagdonas. 446 pusi. Buvo $8.00. Dabar BU per
siuntimu $6.09 

s-

Užsakymu* siųsti: 

DRAUGAS 4545 W. 63rd St , Chicago, III. 60629 

ii bandė sueauti, bet S &ą rusus, kai jų kaltės aš nema-

MARIJA AUKŠTATTC 

I Š E I V Ė S K E L I U 
Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių i i Lietu
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. 
Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. 
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S i , Chicago, III. 60629 

FRANK Z A P 0 L I S 
S20&H w « frsth 8tr*et 

Chlc««o, I lUnou 
Telef. GA 4-8S&4 

tas asmenų 
nesugriebę paliko, o aš, gerokai 
pabėgėjęs ir sugavęs, pridedu prie 
jo savo siūlymus ir grąžinu pro
fesoriui. 

Profesorius turėtų apsispręsti 
už "excellence" ar už vidutiniš
kumą. 

Paruošti kelis (3 — 4) progra
m ų projektus nuo minimal inės 
iki optimalinės. 

Sukviesti bent 3-jų kartų kai 

čiau. O piktinausi vedamaisiais, 
kuriuose dažnai šūkaujama, jog 
rusai į V i ln ių keliaujančius tu-
turistus apiplėšia. Kad ir m a n o ne
būtų tuščiai šūkaujama, pa
rėmiau faktais. Cituoju savo raši
nį: "Štai Spiekerman Travel Ser
vice, Inc., m a n pateikia sąskaitą, 
kurią turėjau apmokėti Detroite, 
prieš kel ionėn leisdamasis: pir
mos klasės viešbutis Vilniuje, po 
du žmones kambaryje, su pusry

č i a i s kas rytą — 80.42 dol asme-
bininkų, literatūros specialistų, m u i u ž 5 d i e n a s ^ Geležinkelio bi-
filologų, istorikų atstovus, bet l i e t a s Varšuva — Vilnius ir atgal 
svarbiausia Lietuvoj baigusių Ii-j antros klasės miegamajame va-
tuanistų atstovus toms paruoš- g o n e — 16.08 dol. asmeniui. Var
toms programoms aptarti, išdis- i šuvoje viešbutis su pusryčiu vie-1 

L I N K U V A 
Šiaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagavo dr. ALF. SESPLAUKIS 

Išleido Linkuvos Monografijos leisti komitetas, 
Chicago, m. 1978. 

Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 et. taksų. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, Dl. 60629. 

Perskaitę "Draug*", duokite jį kitiems. 

imiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimmt miniu 
SIUNTINIAI į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Arcfcer A ve. 
Chicago, DL 60632, telef. »rj-5980 
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VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaikoojame 

visq rūšių grindi*. 
J. BUBNYS — Tel. B E 7-5168 

iimiiimiiiiimimiiuiiuuiiiiiiiiiiiumiiii 

mimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 ar ta 376-5996 

iiiiiiiiiiiitiiiniiifiiiiiiiiiiiiinuimmiifiii: 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2S46 W. 69th S t , telef. 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMiiiiimiii 
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M. A. Š I M K U S 
NOTARY PTJBI.TO 

nVOOME TAX S E R V I C E 
CSt So. Mapferood, tel. 2S4-74M 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIV iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokį* blankai 
IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIlUlUlUIIIIIUIIi 

Apsimoka skalbtis disn. DRAUGE, 

ne. ju piaiiausisl skaitomas U*» 

tuvių dienraštis (1 skalbimų kai-

sos yra vtstaaoa prisĮnaaioa 

- B — • s> n a S ^ 

Modernus 2-jų botų maro 
Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Marąuette Parke. 

2-Jų ankstų muro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gszu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų muro M W I 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukits kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 Wtst 7lst StfMt 

Ttl. 737-7200 ar 737-8S34 

DCMESIO! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo įstaiga tapo priimta 

{ National Assoeiatkm of Real ton. 

Tuo pačiu Išplečia nuosavybių pirki
mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

Taip pat žinotina, norintiems per 
mus pirkti bei parduoti, jums patar
naus ne vienas ar du asmenys, bet 
viri tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruostų pardavėjų su 250 jstai-
m 

iiiiiiumiiimiiiiimitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii! 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
U Ų aprašoma dr. J. Vaišnoros. Mir 
*«yS»Je: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Kayga yra tik teologinė, ji dėl (uo 
artų vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskairyti kiekvienam lietuviui, bes* 
dominčiam Lietuvos istorija ar vnė 
tovėmis Knyga didelio formato, 449 
psl. - kaina $3.00. Galima ją įsigyt* 
'Teaugę** 
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Taigi j mus kreipdamiesi sutaupy
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o par-
duodantjeji greitą ir teisingą patarna
vimą. 

Budraitis Realfy Co. 
4243 W. 63rd Strttt 

Tt|, — 767-0600 
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ATEITININKŲ KEIU 
( 1 9 U - 1927 - WT7) 

fMONIS — LAIKAI — DARBAI 
Redagavo STASYS BAltZDUKAS 
niekio ATEITIS Ateitininkų šai
pos Fondo lėtomis 1977 m. 216 
pust 

Kaina su persiuntimu $2.30. Ui-
sakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. SSrd S t 

CMeago, DL 60629 
IHUIIIIIHHIIIIIIIIIilIlIlIlIHIlIlIlIlIlflIlMH 

M A R Q U E T T E P A R E 
6 kamb. marinis, Gazu šildymas, 

tnai. mūr. garažas. Arti 66-os 
Washtenaw. Prieinama karna. 

MMtmifiitfiiiiMiiiiimtMiinHiiiiiiiiimf* 
Paiki dovana — bet kavas 

progml 

P o p u l a r T i t l i i i a r | < a T l 

R E C I P E S 
PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 

LAIDA 

.v© 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N; 

Tas 
— V< 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzle Av. — T78-22SS 

Šiam dienom Draugo spaustuvė 
Išlaido septintą laidą Uos poplia-
rios virimo knygos. J. Dausvardie 
nė vėl patikslino Ir pagrasino Ką 
laida aaujsla psruosimaia. 

Tai geriausia dovana naujom 
amonom ar marčiom. Daugaila ap
dovanoja kitstaučiua supažindin
dami juoa so lietuviaku maistu tr 
virimu. Si knyga yra aukeluai av 
bai daug pasisekimo lietuvių b* ki 
tstsučių darbo viatoas b* or 

Remkit tuos biznierius, kuris 

skelbiasi "Ormnce". 

djoae 
Knyga yra labai grasiai Įrišta ir 

su spalvotomis iliustraci torais L* 
bsi patogi vartojimui 

Užsakymus s i ų s t i : 
DRAUGAS, Kny(jų Skyr ius 

4545 W. 63rd S t r e e t 
Chicago, nirnote 0 0 6 2 8 

Kaina au persiuntimu $4.75 

Illinois gyventojai pridėkite 20 
centų mokesčiams. 

Perskaitę "Draug*", duokite kitiems pasiskaityt 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Palm Beach, Fla. 

Chicagoje 
CICERO JŪRŲ ŠAULIAI 

Lapkričio 19 d. šv . Antano 
parapijos salėje 3 v a i p. p. įvy
ko Cicero j . saulių "Klaipėdos" 
kuopos visuotinis metinis narių 
susirinkimas. Prieš susirinkimą 
buvo padaryta kuopos narių 
nuotrauka. Susirinkimą atidarė 
kuopos pirm, K. Milkovaitis ir 
pirmininkauti pakvietė J. že
maitį, o sekretoriauti — A. Gai
lių. Įnešus vėliavą, kuopos 
pirm. prisaikdino šiuos šaulius: 
G. Literskienę, B. Valeikienę, A. 
Tautkuvienę ir K. Tautkų. Svei
kiname priesaiką davusius kuo
pos šaulius-es. 

Praeito susirinkimo protoko
lą perskaitė A. Kašubienė. Bu
vo pirmininko, iždininko, mote
rų vadovės ir šaudymo - sporto 
vadovo pranešimai. Iš kuopos I _ 
iždininko pranešimo sužinota, j tis pasiliktų kuopos pirmininku 
kad kuopa šiais metais įvai- į sekančiai kadencijai, 
riems reikalams paa'ikojo 761.35 
doL 

Kontrolės komisijos praneši
mą perskaitė J. Žemaitis, iš ku
rio paaiškėjo, kad iždininkas J. 
Dekeris kuopos iždą tvarko 
sąžiningai ir labai 

PALM BEACH LIETUVIU 
KLUBAS 

Po vasaros atostogų Palm 
Beach Liet. klubas ir vėl tęsia 
savo veiklą. Jau įvyko du susi
rinkimai, kuriuose buvo pada
ryta spaudos apžvalga, paminė
ti svarbieji lietuvių gyvenimo 
įvykiai išeivijoje, bei aptarti 
vietos gyvenimo įvykiai. Buvo 
parodytos skaidrės iš kelionių 
po Italiją. Istorinio Romos 
miesto meniški pastatai, bažny
čios, vitražai, statulos ir pa
minklai pramirgėjo pro žiūrovų 
akis. Venecijos kanalai, tiltai 
ir gondolos, o taip pat Floren-

kai gyvena Floridoje ir kasmet 
paruošia naują koncerto pro
gramą. Po kelis kartus yra 
dainavusi Juno Beach, Miami, 
St. Petersburgo lietuviams, bei 
amerikiečių klubams. Gruodžio! 
mėn. 17 d- 4 va i p. p., solistės • 
Juozės Krištolaitytės - Daugėlie- j 
nės koncertas įvyks Miami Lie- j 
tuvių Amerikos Piliečių klubo 
salėje. Bus dainuojamos įvai
rių kompozitorių arijos ir dai
nos. Solistę pianinu palydės 
Margaret Perhacs JzK. 

PAUKŠČIŲ SKUNDAS 

Nors žmogus ir dengiasi dirb
tinėmis nuimamomis plunksno
mis, bet to jam maža. Kai tik 
nužudo ką nors iš mūsų, paukš
čių, tuoj skuba nupešti jam dra
bužį. Taigi, arba jis mums pa
vydi, arba, atvirkščiai, nori su
žinoti, kaip mūsų plunksnos 
pritvirtintos. 0 paskui jis kiau
ras naktis miega ant plunksni
nių pagalvių, tikėdamasis, kad 
plunksnos ims ir prigis jam ant 
kūno. jm. 

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. lapkričio mėn.28 d. 

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, 
Dr. PETRĄ KISIELIŲ, ELENA RAZMIENE 

ir JŲ artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
Adolfas Valeška 

Sol. J. Krifltolaitytė - Daugėlienė 

išdabintais balkonais ir gėlėmis, 
bei aukso išdirbiniais, paliko 

ei jos miesto įžymybės, — pa-'ryškų tų miestų vaizdą kiek 
statai su detališkai meniškai 

Kadangi kuopos pirmininkas 
pasiliko tas pats, tai senoji 
valdyba ir kontrolės komisija, 
susirinkusių daugumai pagei
daujant, sutiko pasilikti savo 
pareigose. Ligonių lankytojais 

vieno stebėtojo atmintyje. 
Skaidres paruošė ir paaiškini
mus padarė Paulina Balčiū
nienė. 

Gruodžio mėnesio susirinki
mas įvyks antrą mėnesio šeš
tadienį. Ir tam susirinkimui 
Palm Beach Liet. klubo valdy
ba ruošia įdomią programą. Į 
susirinkimus yra kviečiami atsi-

I išrinkti I. Markauskienė ir A. i lankyti visi šios apylinkės lietu-
' Zumeras. Toliau kuopos pirm. viai ir jų svečiai, kam tik tokia 
painformavo apie kuopos tei- veikla patinka. Dėl informa-

i t A. LIUDVIKA JASĖNAS 
BAŠTYTfi-BOINieiOTB 

Gyveno Deltona, Florida. Anksčiau gyv. Chicago, Illinois. 
Mirė lapkr. 25 d., 1978, sulaukus 75 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazys, duktė Nijolė 

Pupius, žentas Antanas, anūke Neris, brolis Victor Bastys su 
šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 4. vai. popiet Petkaus Mar-
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks ketv., 
lapkr. 30 d. iš kopi. 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos 
Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių ka
pines. 

Gėlių prašome nesiųsti. 

džiamą knygą. Kuopos šauliai-
ės sumažinti knygos išleidimo 
išlaidas gausiai aukoja. Be to, 
pranešė, kad kuopos šaulė Pra
nutė Dvilaitienė tam reikalui 
paaukavo didesnę sumą. 

Nors atsiranda knygos iš-

kruopščiai. 
Kontrolės komisija baigdama 
savo pranešimą pasiūlė kuopos 
iždininkui už jo atsakomingą 
darbą pareikšti padėką. 

Šis metinis susirinkimas, ku
riame yra renkami valdomieji 
organai, buvo sušauktas truputį 
anksčiau, nes leidžiamai knygai 
buvo reikalinga kuopos nuo
trauka. Pagal statutą susirin
kimai, kuriuose yra renkami | leidimui nepritariančių, bet dau-
valdomieji organai, šaukiami guma supranta knygos išleidi-
kas dveji metai tarp sausio 1 ir į mo svarbą. Išleidus šią knygą, į į į T į ~į^Z^ teto~pat"vUd 
kovo 5 <L Kadangi visuotinį į kuopa pasistatys sau a m ž i p ą j ^ a p y ^ ė s lietuviai, o ypa-
susirinkimą sušaukti nėra leng- j paminklą. Po eilės metų gal tos ; ti • P a l m Beajch Uet W u b a g f 
va, tai kuopos valdyba nutarė i kuopos visai nebebus, bet t a s , ] n e t e k į mm vMyhos zaxi0m 
per šį susirinkimą išrinkti vai- Į kas sklaidys šios knygos pusla-
domuosius organus dvejų metų i pius, sužinos, kad kadaise bu-
kadencijai. Susirinkimo pirmi- j vo Cicero jūrų šaulių kuopa, ku-
ninkas J. Žemaitis pastatė klau- j ri šią. knygą išleido. 
simą balsavunui*. Didelė daug*- j Išnešu* kuopos vėliavą ir su-! J ^ ^ T ^ l a , ' F p ^ 7

t o ~ m ė n e s i o 
ma susirinkimo dalyvių pasisa-1 giedojus Tautos himną, susi-
kė, kad kuopos valdomieji orga-! rinkimas buvo uždarytas. Po 

ei jos skambinti: 626-2807. 

LIŪDNI fVYKIAI 

Lapkričio 7 dieną staigi mir
tis ištiko, visiems šioje apylin
kėje žinomą, a. a. Vaclovą Bal
čiūną. Jis tik prieš keletą sa
vaičių buvo sugrįžęs iš šiaurės. 
Jo liūdi žmona Paulina, sūnus 

Pernai, taip pat lapkričio 
mėnesio pradžioje, netekome a. 
a. Olesės Juozaitienės, kurios 
prisiminimą pagerbėme vienos 

nai būtų išrinkti šiame susirin
kime. V. Petrašiūnas pareiškė, 
kad kabartinis kuopos pirm. K. 
Milkovaitis Cicero kuopą smar
kiai pakėlė ir jis pasiūlė prašyti 
K. Milkovaitį. kad jis sutiktų 
dar vieną kadenciją nešti kuo
pos pirmininko naštą. Susirin
kimas tam pasiūlymui pritarė 
gausiais plojimais. Kuopos pir
mininkas pareiškė, kad, jei visi 
kuopos šauliai-ės rems jo ir val
dybos dirbamus darbus ir patys 
aktyviai dalyvaus kuopos vei
kloje, jis sutinka pasilikti pir
mininko pareigose. Susirinkimo 
pirmininkas pastatė šį reikalą 
balsavimui. Suskaičius balsus 
pasirodė, kad 90 kuopos narių 
balsavo už tai, kad K. Milkovai-

LRKF SUVAŽIAVIMAS 

(Atkelta iš 3 psl.) 

venimo sąlygos pasikeitė, taigi ir 
federacijos veikla turi būti skir
tinga. Reikia keisti statytą ir jieš-
koti kitu veikimo būdų. Saulius 
Kuprys, referuodamas apie fede
racijos uždavinius ateityje, primi
nė, kad daug yra lietuvių, nekal
bančių lietuviškai. Bet jie jaučiasi 
tikrais lietuviais ir nori Lietuvai 
būti naudingi. Jis iškėlė klausi
mą, ar tik nebus atėjęs laikas tu
rėti lietuviškos katalikiškos min
ties ?urnalą. Diskusijose buvo 
pastebėta, kad yra leidžiamas ži
niaraštis "Bridges". 

PreLJ. Balkūnas ALRK fede
raciją palygino su motina, kuri 
gimdė kaip savo vaikus ALTą, 
BALFą. Federacijos veikimas per
ėjo kitų organizacijų žinion, o ji, 
kaip dr Kisielius paskui pastebė
jo, liko* be veikėjų armijos. Bet 
jeigu nebūtų buvę federacijos, tai 
nebūtų dabar nė tos veiklos re
ligijos ir tautiškumo srityse. 

Suvažiavime dalyvavo 40 ats
tovų. Dr. J. Meškauskas, suvažia
vimą uždarydamas, pasidžiaugė, 
kad tai buvo akademinių ir prak
tišku diskusijų diena, liudijanti, 
jog mes esame gyvi. 

to visi susirinkimo dalyviai bu 
vo pakviesti vaišėms, kurias pa 
ruošė moterų vadovė su sa
vo padėjėjomis. 

Alfr Gailius 

susirinkime. 

DAINŲ IR ARIJŲ 
KONCERTAS 

Solistė Juoze Krištolaitytė -
Daugėlienė jau keletas metų, 

m 

A.f A. 
DR. JONAS RIMKEVIČIUS 

Gyveno 6643 S. Mozart Street, Chicago, Iffinois. 
Staigiai mirė lapkr. 22 d., 1378. 2:15 vaL popiet, sulaukęs 60 
amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 m. 
Velionis buvo vyras a. a. dr. Sofijos ir tėvas a. a. Rairr.undo. 
Pasiliko nuliūdime giminės ir artimieji bei draugai ir pažįsta

mi. 
Kūnas bus pašarvotas antrad., 4 vai. popiet Petkaus Marąuette 

| koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketv., lapkr. 30 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
Į dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįstamus 

Nuliūdę: Giminės. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus - Tei. 476-2345 

sMiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiHtiiiiiiiiiiiiiimi!iiiiiii!iiiiiiiiiti^ 

| LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis f 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., i 
I Chicago, 111. 60629 \ 
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Supažindinkime Amerikiečius su mūsų tautos 
kančiomis ir tikinčiųjų persekiojimu — 

TIE VI0UTIONS 0F HUMAH RICHTS IN SOVIET 
0CCUPIED UTINIAM A, a report for 1976. 

Knyga dokumentuota ir akademiškai paruošta. 160 
pusi. Išleido JAV LB Krašto Valdyba. Kaina $4.25 su 
persiuntimu. Gaunama: DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St , 
Chicago, D 60629 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįsta-

Nuliūde: Vyras, duktė, žentas ir anūke. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, tei. 476-2334. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 

Kapt. Stasio Jurevičiaus - Juro 
Metai suėjo, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo 

brangu ir mylimą vyrą ir tėvą. Tegu Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę. Už jo,j£lę šv. Mišios bus atnašautos lapkričio mėnesio 30 
dieną Chicagoje; švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
(Brighton Park), 8:45 vai. ryto, Tėv. Marijonų koplyčioje, Tėv. 
Jėzuitų koplyčioje, 7:30 vai. ryto. Šv. Mišios taip pat bus atlaiky
tos Lietuvoje, Palangos bažnyčioje. 

Nuoširdžiai prašome a. a. Stasį prisiminti maldose. 
Liūdinti žmona Jadvyga, duktė Danutė ir giminės. 

Brangiam vyrui ir tėvui 
A. f A. ADOLFUI OR VIDUI 

staiga mirus, gilaus skausmo prislėgtus žmoną 
p. VACLOVE 0RVIDIENĘ, dukrą BRIGITĄ su šeima 
ir kitus gimines liūdedami užjaučiame. 

Jonas Vasaitis 

A. t A. ANTANUI NAKUI mirus, 
jo liūdinčiai žmonai ONAI NAKIENEI ir kitiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Vytautas Lapenas su šeima 
Julija ir Edvardas Zaparskai 
Danutė ir Roger žilevičiai 

A. f A. ADOLFUI ORVIDUI 
mirus, 

buv. mano mokytoją VACLOVJį ORVIDLENC ir jos 
dukrą BRIGITA nuoširdžiai užjaučiu. 

Dr. A. Razina su šeima 

A. + A. 
ONAI JUODVALKfENEI mirus, 

jos vyrui STEPONUI, sūnui SIMUI, sesutei STEFA
NIJAI su šeimomis ir giminėms reiškiame širdin
giausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Sala ir Pranas Nedai 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 
D R . P E T R U I K I S I E L I U I 

ir jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia 
Vasaičiu šeima 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-O440 ir LA 3-9852 

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tei. 737-8600 
Tei. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 St . . Ch icago 
1 4 1 0 So . 50th Av., Cicero 

T e i . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUAMCA AVE. Tei . YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAW!CZ) ir SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE Tei. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tei. REpublic 7-1213 

1102O Southwest Highvvay, Palos Hills, III. Tei. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tei. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tei. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tei. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 5«th Ave.. (KIRO. II L Tei. OLympic 2-1003 

' 



DRAUGAS, antradienis, 1978 m. lapkričio mėn.28 d. 

CHICAGOS 
Ž I N I O S 

SNIEGO AUDRA 

Chicagoje naktį į pirmadienį 
X Kun. Juozas Dambrauskas, i DUVO s n i e g 0 a u d r a Gatvės nu-1 

MIC, Marijonų vienuolijos pro-i klotos kelių colių sniego danga. I 
vinciolas, šiandien išvyksta i į o ' H ' a r e aerodrome, kur buvo 
Romą. kur gruodžio pradžioje • a p i e p u s a n t r 0 šimto tūkstančių 
bus generalinės tarybos ir visų j keleivių, buvo pavėlavimų, 
provincijolų susirinkimas ir po- Į 
sėdžiai. Grįš už poros savaičių.! ŽIAURŪS MOTOOKLISTAI 

X Kun. Petras Cinikas, MIC, i Chicagoje areštuoti du D. C. 
"Draugo" administratorius, t r i s ' Eagles motociklistų gaujos na-
savaites išgulėjęs Šv. Kryžiaus ; riai. Jie peiliu sužeidę policin.n-
ligoninėje, vakar grįžo namo, ką L. C. Sakeis, kuris bandė iš-
bet dar kurj laiką turės gydy- skirti besimušančius vestuvėse, 
t is namuose. Jo pareigas ir to- Areštuotieji įtariami žudynėse 
liau eis jo asistentas kun. Pet- Indianoj, 
r a s Cibulskis, kol pa t s adminis 

IŠ ARTI IR TOLI 

| Lapkričio 23 d. Jaunimo centre buvo atidaryta UB Brighton Parko apylinkės 25 metų sukakties proga su
ruošta tautodailės ir foto darbų paroda, čia matome dali dalyvių parodos atidarymo metu. 

Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

t ratorius galutinai pasveiks. TELEVIZIJOS PAJAMOS 

ATEITININKŲ ŠVENTE VĖL čiai buvo pavaišinti pietumis, į kad velionis buvo kilęs iš Ro-
PAS J . ir J . L IEPONIUS j paruoštais ateitininkų tėvelių, kiškio apylinkės, gimnaziją ėjo 

_. . j Daina Kojelytė priminė, kad te-
Liepomai lapkričio 12 d. su- , . . .. „ 

1 vai įsaiškmtų vaikams ateitinm-

x Dr. Vandos Sruogienės ra
šinio santrauką apie Joną Šer
ną, vokiečių koncentracijos s to
vyklos kankinį, perdavė radijo 
bangomis į okup 
"Amerikos balsas" praeito sek
madienio laidomis. Šis rašinys 
buvo paskelbtas "Drauge", lap
kričio 17 dienos numeryje. 

Chicagos 7-tas televizijos ka
nalas 1978 m. turėjo 55 mil. 
dol. pajamų, kanalas 2 turėjo 

Latvijoje. 1924 m. persikėlė į 
Lietuvą, Kauno universitete 
ėjo teisės studijas, įsijungda
mas į neolituanų korporaciją. 
1933-1940 m. buvo advokatas, 

rengė moksleivių ateit ininkų, ^ ^ 
"Aleksandro Stulginskio" kuo- j M p r 0 g r a m o j atlikta 
pos šventę. Pašvent inta jų nau- ; . , k a r a g „ J ą 
j a vėliava. O dalis kuopos na- > , . _, „,„ . , , , J . . . . r . ruose Rasa Soliur.aite su Arvy-

pajamų 40 mil. dol., kan. 5 g a - i " 4 , p a k e l t l i _ vyresniuosius a t e i - , d u ž y g u P r a v e d e ^ R a s a > ^ ^ konservatorijoje, vėliau 
' jvo 32 mil. ir kan. 3 paėmė 1 3 ; t i m n k u s : ™ D a n a Kamantai - i t a r d a m a ako^eonu . Operetė i tapdamas muzikos kursų vedė-

Lietuvą . , . r "\ tė . Pe t ras Liepoms, Alma Os- . . . , . . , . s . "7 , ! 

"HL dol. i ' „ * T „ . ,. visiems labai patiko. Ši moks-
. . „ _ į t rauskaitė, Kris t ina P a b e d m s - , ateitininkų Aleksandro 
BRANGS DUJOS . kaitė, Andr ius Pabedinskas, Da-; s t u į n a k i o k š v e n t ė b u v 0 

Peoples Gas bendrovė prane- ^ ^ L . ? ™ ^ . ! * ^ I g ™ * * Paruošta ir pravesta 

KANADOJE 
— N . Pr . Marijos seserų vie

nuolijos 60 metų sukaktis pa
minėta lapkričio 5 d. Prisikėli
mo salėje, dalyvaujant gen. 
Lietuvos konsului dr. J. Zmui-
dzinui su žmona, KLB pirm. J . 
R. Simanavičiui ir 300 kitų tau
tiečių. Programą pradėjo rė
mėjų būrelio pirm. ponia Kun-
napuu, pakviesdama kun. Aug. 
Simanavičių, OFM, sukalbėti 
invokaciją. Meninę programą 
atliko dailiojo žodžio puoselė-

VOKTUME 
— Miunchene meno vienetas 

"Ratukas" po vasaros atosto
gų, pradėjo savo savaitinius su
sitikimus ketvirtadieniais. Pa 
sveikinta į Miuncheno jaunimo 
tarpą sugrįžusi Vasario 16 gim
nazijos abiturientė Jū ra tė Ba-
rasaitė, kuri čia pradės studi
juoti teisę. Į Miuncheną studi
juoti atsikelia dar du Vasario 
16 gimnazijos abiturientai: Bi
rutė šivokaitė ir Albertas Har-
neris. "Ra tukas" labai džiau-

toja Izabelė Zmuidzinienė iš Ro- g j ^ tr imis naujais nariais. Vio-
chesterio, jautriai perduodama i ^ Hermanai tė išlaikė egza-
R. Tagorės, J. Žmuidzino, D. 
Lipčiūtės ir kitų rašytojų kūri
nius. Apie vienuoliją, jos pra
eitį, dabartį ir įsteigėją arkiv. 

minus ir pradėjo dainavimo 
studijas konservatorijoje. 

— Vokietijos LB valdybos 
pirm. inž. Juozui Sabui spalio 

bet kar tu ėjo ir muzikos stu- Į nuolijos vadovė sesuo Margari
ta iš Putnamo ir tarė pasveiki-

J. Matulaitį kalbėjo kun. P r . ' 2 9 d. suėjo 50 metų amžiaus. 
Gaida. Seselių vardu padėkos j 1^n m . birželio mėn. jis buvo 
žodį t a rė jų vienuolyno Toron- išrinktas į Vokietijos L V valdy
te vyresnioji sesuo Loreta. Mi-! D ą „. t ^ p p ^ į Vasario 16 gtm-
nėjime dalyvavo vyriausia vie- n a z į jos valdybą. 

DEGĖ HOLIDAY INN 

šė, kad žiemai turės pakanka-
PLB valdybos devintasis, mai dujų kurui, bet dujų kaina! 

posėdis šaukiamas gruodžio 8 pakils apie 9.5^-. Virimą tai' 
d. Jaunimo centre, Chicagoje. pabrangins apie 4.56 dol. mene-! 

Pirmininkas Vytautas Kaman- į siui. 
t a s praneš apie JAV LB ta ry-
boa sesiją Washingtone, vykdo-i 
masis vicepirmininkas Vaclovas Įtariamas padegimas Holi-
Kleiza apie atliktus darbus ir day Inn viešbučio, esančio 
susitarimus savo kelionės me- i Madison ir Halsted gatvių san-
t u Europoje. Kiti valdybos na- ' kryžoj, Chicagoj. Apie 200 sve-
riai pateiks ateities darbų pla-jčių turėjo išbėgti iš to 17-kos 
mus. Posėdyje dalyvaus iš New į aukštų pastato. Viešbutis turi 
Jersey atvykęs PLB ryšininkas 412 kambarių ir jame tuo me

tu buvo įsiregistravę 600 žmo-

Zita Šoliūnaitė, Saulius Šoliū-
nas, Er ikas Vasiliauskas. Vidas : 

ju. Muzikos studijas gilino 
Austrijoje. Chicagoje turėjo 
fortepijono studiją. Domėjosi 
tapyba, mėgindamas muzikos 
garsus perkelti į drobę. 

ARGENTINOJE 
,— Išvyka i alaus šventę. Lie-

Dalyvių ta rpe daug gražiaus 
- Rima Žukauskaitė . Jie j lietuviško jaunimo ir jų jauni j r * 

prisiekė pasir inktam šūkiui | tėveliai, sudarė tikrai gražų įs-] j . Žilevičiaus atsisveikinimo žo-
"Visa atnauj int i Kristuje". Vi
sa tai nuopelnas kuopos globė
jos dr. Eugeni jos Žukauskienės 
ir Edmundo Vasiliausko. Šven
tėje dalyvavo Cicero Vysk. M. 
Valančiaus ir Chicagos kun. A. 
Lipniūno kuopos. Prie vėliavų: 

pūdį. 
Tuoj po šventės, bedieviška-

nimo žodį dalyviams, ka r tu 
pranešdama, kad netrukus Pu t - j t u y i ų centro jaunimas buvo pa
name pradės statyti naują cen-! kviestas dalyvauti su programa 
trinį vienuolyną. i Alaus šventėje Gen. Belgrano 

— Toronto Lietuvių vyro cho- [ mieste, Kordobos prov. Šventė 
ras nusprendė įsigyti atitinka- ivyko spalio 14 ir 15 dienonus. 

į mas uniformas. Tuo reikalu i Inkariečiai ir dalis valdybos na-
•Ijau y ra užmegsti ryšiai su Mi-i™*: Y<>1. Norušytė de Klement, 

nistry of Culture and Recrea-IB - Daratėnienė, R. Ziberskienė, 
dį, primindamas, kad velionis ; ^ rf Q n t a r i o p a r e i g ū n a i s ^ Į V. Zienkienė su dukra Ana Ma-
buvo kompozitorius, lengvos 

me laikraštyje, atsirado "tėvas \ muzikos kūrėjas. J o studijoje 
ateit ininkas" labai jau neigia-; m o k ė s i R. Apeikytė, Lampsaty-
mai parašęs "Žodis ateitininkų j tė , A. Kaminskas, Z. Modestienė 
tėvams", apie tai, kad ateitinin- ir eilė kitų. 
kai pasirinko savo šventei, ne 

N. Mahnienė, J. i r M. Za-

buvo susėdę: Vytau tas Šoliū- bažnyčią Chicagoje, bet Liepo-
„ _ **t«i?c* * * 4 - * * * r \ r t + n l r \ / \ ^ l ^ t t *w*y^* t r t m 

nas, Elena Razrmene, dr. An 

prie Vliko Kazys Jankūnas. 

X Urugvajaus lietuvių švieti
mo ir kultūros reikalams pa
remti PLB valdyba nupirko di
delę rašomąją mašinėlę su ke
liais lietuviškais raidvnais ir 

mų. Nė vienas nebuvo sužeis
tas. Nuostolių apie 50,000 dol. 

PLĖS LIGONINĘ 
UŽ 154 MIL. DOL. 

tanas Razma, Vy tau tas Ka-
; mantas, dr . P e t r a s Kisielius. 
i Aldona šoliūnienė, Bernardas 
! Žukauskas ir R a s a Šoliūnaitė. 

Šv. Mišias a tnašavo dvasios 
, vadai: kun . Antanas Saulaitis, 
;SJ ir kun . S tasys Yla. Maldų 

Chicagos Rush-Presbyterian- skai tytojai : Rasa ir Daina Ka-
paskvre didesnę sumą pinigų. 1 _. T , ,. . . . J ™ — --— -
hHL^s Z Z Z L < v,,,! L„%1JSt L u k e "gonine suplanavo di-

ir remontų 

" » .. . . . , j - \si. L,uKe ngomne 
Kasomoji masmele bus naudo-! , ,. f.,. 

. . . J J i dehus praplėtimo 
jama visokiems spaudos dar
bams Urugvajuje. 

mantaitės, E r ikas Vasiliauskas 
ir Rima Žukauskai tė . Giesmes 

darbus, kurie pareikalaus 154 i P a v e d ė su akordeono palyda 
mil. dqj. Buvęs prezidentas i R a s a Šoliūnaitė. Kun. Antanas 

x Bronius Juodelis po LB ta-1 Ford pradžiai vajaus iš priva- į Saulaitis, SJ, pasakė šventei 
rybos sesijos Washingtone, Di | taus Kellog fondo ligoninei ga- j Pa ta ikytą pamokslą. Pabaigoj 
C . buvo priimtas J A V švietimo jvo 4.5 mil. dol. sugiedotas Ateitininkų himnas 
departamente etninių studijų 
viršininko dr. S. Wilcox t a rp 
tautinių studijų biure. Pusant-

nius " ta i patalpos kurios yra 
skirtos golfininkams atsikvėp- M l k a s Š J e i k i s P™*™' kad ve-
t r„ Įlionis yra lankęs dailės kursus, 

Visai suprantama, kad straips i t a P v b a ^ J a v ę s p a s A. Varną, 
nelio t ikslas įnešti nedarnumą \ R K a u P * i r ™<*&* meno in-
ateitininkų tarpe . Autorius p a - ! 8 1 ^ 1 6 - A d v - J o n a s Našliūnas 
sirašęs ' T ė v a s ateitininkas" i P a z v m ė J ° ' k a d ™&<*** ^ v o 
yra visai neateitininkas ir ne I * ! * » " " * " teisininkas, dirbęs 

ARGENTINOS B.1NKAS 

Argentinos nacionalinis ban-

Vėliavą pašventino kun. S tasys 
Yla. Kūmai Elena Razmienė ir 

tėvas. Jeigu jis būtų tėvas ir K a u n o ^ § ^ " 1 ° * teisme. Taip 
ateitininkas, tai savo pastabas I P a t atsisveikino P e t r a s Petro-
būtų pasiuntęs katalikiškam! **• k u n ' J o n a s Borevičhis i r 
laikraščiui. Ar šventėje dalyva- \ b u v u s i u m o k i n i u v a r d u fivilė 

vęs ir savo nuomonę pasakęs* u* r ^ ^ ^ 
nebūtų slėpęsis po slapyvardžiu. Į Visi kalbėtojai reiškė gilią 

Dalyvavau šv. Mišiose ir šven- į užuojautą velionio žmonai Onai 
tėję. nieko blogo nemačiau, bet i ir artimiesiems. Atsisveikini-
mačiau tik gėrį ir grožį. mas baigtas Lietuvos himnu 

tikimasi gauti pašalpą iš Winta- j n a » 
rio loterijos. Pažadėtos pašai- Į viekai, R. Rudys ir J. Mičiūdas 
pos neužteks ir choras yra pri- j S P ^ 0 1 S * specialiu autobusu 
verstas kreiptis į lietuviškąsias! išvyko Kordobos link. šešta-
organizacijas ir pavienius asme-1 ^erdo ^ e pasiekė V. del Di-

Kun. J. Prunskis atsisveiki- j nis prašydamas finansinės pa-; <lue ' lsar
m apsistojo pas kun. V . 

no laikraštininkų vardu. DaiL | ramos. šhio metu choro sąsta- j S u 3 ^ 1 1 5 ^ kuris juos labai g ra -
tas susideda iš 32 vyrų (keturi i a a i P r iėmė i r padarė priėmimą, 
į repeticijas atvažiuoja net iš i šeštadienį, prasidėjo šventė iš-
Hamiltono) Chorui vadovauja! k a m i n S a eisena, kurioje daly-
Vaclovas Verikaitis. \VAVO visyi teutu Jaunuoliai s u 

— Montrealyje gruodžio 9 d. i tautiniais rūbais. Vakare pra-
įvyks solisčių G. Capkauskienėsj s i d ė J ° ^ ^ festivalis. "Inka-
ir V. Žiemelytės koncertas. j r a s " ^ ^ s u i a b ^ didehu pa 

sisekimu. P o to buvo bendra 

Ateitininkai labai dėkingi 

ros valandos trukusiame pasi- k a s lapkričio 30 d. atidaro savo 
kalbėjime buvo ap tar ta finansi- < p a dabnį Chicagoje, 135 S. La 
nė parama lituanistiniam švieti-: Sale St. Tai pirmas Lotynų 
mui. šių metų prašymo nepa-1 Amerikos banko padalinys Chi-
tenkinimo priežastys ir galimy
bės šią paramą gaut i ateinan-i 
tiems metams. 

Vytautas šoliūnas. Davusiems! p o n i a m s už suteiktą vietą 
šiuo laiku, kaip tik Lemonto 1 

LB apylinkės valdyba ieško, ku- Į 
ri šioje apylinkėje esanti bažny- Į 

cagoje. 

priesaiką spalvotas juosteles 
įteikė dr . P e t r a s Kisielius, o\ 
ženklelius — R a s a Šoliūnaitė. 
Po iškilmių visi sugiedojo "Kris
tau, pasaulio Valdove." 

Po to visi ateitininkai ir sve-

J . Pr. 

LIETUVOS PAŠTININKU 
KALĖDINIS POBŪVIS 

čia galėtų priglausti lietuvius 
šv. Mišių pamaldoms. Bet deja, 
turbūt tokios nerasime. Visur 
atsakymas buvo neigiamas. Tik 

"Aušros", okupuotoje Li<- x Seimo banketas . Vyriau- \ P o n a i L i ePoniai neatsisakė ir ne-
"Draugas y ra mūsų labai t u v o j e leidžiamo pogrindžio laik-, siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko-i a t s i s a k a U z kelt ininkų šventę 
imas ir mielas svečias. Ms*;„, 1077.0 r«at„ « m — * - * «,^w,„„ ~^zAZi~„c m,^«_ tenka Lieponiams tik padėkoti. 

x 
laukiamas ir ^ e c i a s - ; raš«io 1977-8 metų 6—10 nu-1 nuteto seimas posėdaaus Oiica^ 
Suprasdami jo finansinius sun-1 m e r i a i „&&& į vieną vietą ir g o j e . Seimui pagerbt i Pick-Ccn-
kumus. paramai siunčiame auką ; Akademinės skautijos leidyklos' gress viešbutyje (520 S. Michi-
i r Imkime sėkmes rašoi šiomis dienomis išleisti Chica- gan Ave. ) , 1978 m. gruodžio 
mums Aldona Eidukonienė. siųs-i g o j e R a g a v o ir vardų ro-j 9 d. 7 vai . vak., rengiamas ban-
dama 20 dolerių čekį. Už para-; dyklę sudarė Jonas Dainauskas, j ketas. Rengė ja i : Seimui rengti 
mą esame labai dėkingi. spausdino VI. Vijeikio spaustu- komitetas, sudary tas iš Chica- į nėse lapkričio 25 d. buvo palai-

x Jonas Kučinskas, Miami ! vė. Iš viso knyga yra 222 pusi. geje gyvenančių Vlikinių gru- ' dotas teisininkas, dailininkas. 
Beach. Fla.. parėmė mūsų spau- j Kiek anksčiau ta pati leidykla 
dos darbus 10 dol. auka. Labai 3™ išleidusi 
ačiū. 1—5. 

x Dėkodami už šventines 
korteles, po 5 dol. aukojo: 

P. Gvazdinskas. Downers 
Grove 

ir "Aušros" Nr. 
pių atstovų. Banketo meninę j kompozitorius Antanas Nakas 

Lietuvių Paštininkų sąjunga 
kasmet prieš Kalėdų šventes su
ruošia savo tradicinį pobūvį — 
metinį narių susirinkimą ir 
bendras kūčias. Šiais metais 
toks pabūvis įvyksta gruodžio 
3 d., sekmadienį. P i rmą valan-

Andrins Laukaitis Idą Jėzuitų koplyčioje už gyvus 
i r mirusius lietuvius paštinin
kus išeivijoje, pavergtoje tė
vynėje ir Sibiro taigose šv. Mi
šias atnašaus kun. J . Juozevi-
čius. Tuojau po pamaldų Kosto 
ir Kotrynos Repšių namuose Į 
įvyks narių susirinkimas, 
to bendros kūčios. Susirinkime 

ATSISVEIKINANT 
SU A. A- A. NAKU 

Lietuvių šv. Kazimiero kapi-

Pompano Beeach LB susirinkime 
kalba apylinkes pirm. Valerijonas 
Balčiūnas. Susirinkime buvo daugiau 
kaip 70 asmenų. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

vakarienė ir jaunimo šokiai, 
kurie tęsėsi visą naktį. Belgrane 
vyko antros dienos programa. 
Ten buvo pietūs, o po t o vėl t ę 
sėsi šokių programa. " Inkaras" 
ir šį kar tą pelnė labai daug k a 
tučių. Publiką ypač žavėjo lie
tuviški rūbai. 

— Vasario 16 d. minėjimas. 
Nuta r t a minėjimą rengti 1979 
m. vasario 18 d. Iš ryto apie 
10 a r 11 vai. būtų pamaldos 
Buenos Aires katedroje, o 6 
vai. niinėjimas L. centro sa 
lėje. 

FELIKSAS BRELMERK 
SKAMBANTIS LAIKAS 

Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3.48. 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO" 

programą — Žodžio ir muzikos j Laidotuvių pamaldos įvyko 
pynę — atl iks Laima Rasteny-1 švč. M. Marijos Gimimo par. 

- n - r tė da- t ė i r D a r i u s Lapinskas. ! bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo 
lyvauja poeto Bernardo Braz- Chicagos ir jos apylinkių be- kun. A. Zakarauskas. Giedojo! ^ ^ m e t u ^ fr ^ ^ 
džionio lyrikos ir dr. Juozo j Aviškoji visuomene kviečiama; sol. D. Kucėnienė, smuiku gro- j a j ^ a t U k s y į ^ 
Briedžio kompozicijų koncerte1 š i a m e bankete gausiai dalyvauti. : jo P. Matiukas. 

bus apžvelgta paštininkų veikla, i = 
atlikti darbai ir i š renkama vai- H 
dyba bei kontrolės komisija. IS 

'^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiumiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiimimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiii^ 
o po 1 a s 

2 * 1 Įsigykite šią populiarią plokštelę ! 
RADVILA PERKŪNAS - LA GIOOONDA • TOSCA E 

TTJRANDOT - AIDA - LA JUTVE - ANDREA CHENIEB = 
CARMEN - M ANON - LESCATJT - PAGLIAOCi i 

P. Gauronskas, Santa Monika, ; j u o d ž i o 10 d., sekmadienį, 3 v. 
P. Staniūnas. Fox River, I P- P- Jaunimo centre. (pr.). 

Bilietai gaunami : pas B. Sko- Laidotuvių išvakarėse įvyko 
rubskienę (tel. 863-4236), — M. I atsisveikinimas su velioniu Pet-
Pranevičių (tel. 735-7107). F . kaus koplyčioje. Atsisveikinimą 

x Ką pasaulis kalba kiaušy-; Mackevičienę (tel . 815 — 838- pravedė kun. dr. K. Trimakas. 
kit Grundig 21 bangos radiju.; 7555) įr p a s kiekvieną kitą ren- i Ant. Juodvalkis kalbėjo neo-
Gradinskas, 2512 W. 47 St., tel. j gimo komite to narį- (pr . ) . 1 lituanų vardu, primindamas. 

Romas Masiulionis 
Visiems dėkojame. 

Buffalo. 

Kuliešius ir B. Variakojienė. I = 
Pobūvio - kūčių valgius p a g a - j | 
minti sutiko K. Repšienė ir Ro-1 £ 
žė Miliauskienė. E 

x "Suktinis" šoks Jaunimo i 376-1998. Atd. 9—6; pirm. ir 
centre gruodžio 2 d., šeštadienį,! k c t v S c k m - i r t r e č - u ž d 

7 vai. vak. šilta vakarienė. Gros 
Neo-Lithuania orkestras. Re
zervuokite vietas pas N. Gaižn-
tienę tel. 582-6736. (pr . ) . 

"DRAUGUI" reikalingas darbi
ninkas (nt- pilną laiką) palai
kyt i švarą <»paustuvėje ir raš- j 
tkiėse. Taip. pat atlikti ir ki 
tus įvairius darbus 

Skambinti: 585-&100 

(sk.). 

x Po penkis dolerius au
kojo: 

Vladas Šurkus, Oceanside, 
Sofija Sakalienė, Chicago. 
Dr. L 0. Griniūtė, Chicago, 
x J. Labanauskas, Chicago, 

Gaida Zarkienė, Oak Park. 
Visiems esame dėkingi. 
X Aakn atsiuntė: po 3 dol. 
A. Kašubą. St. Predkelis. S. 

Bikulčius, J ir B. Lungiai, An
tanina Skinkienė; po du dol. — 
S. Pikūnas. Ben Norkūnas. 
Ačiū. 

2UVO GAISRE 

Schaumburgo priemiesty gais
ro metu žuvo W. Montgomery, 

Am Liet. Kat. federacijos tarybos suvažiavimo sekretoriatas. Iš kairės: j 55 m. Jo žmona r a s t a be Są-
Daina Kojelytė, ses. JuJia Shainauskaitė ir J. Rotsko. Nuotr. J. Duobos į monės, bet atgaivinta. 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 
Stuttgart 'o Sirnfoninis orkes t ras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti-
Pažymėtina, kad Lietuvių p a š - 1 | m u $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųst i : | 

tininkų sąjunga iki šiol gražiai s = 
reiškėsi savo darbu, aukomis 11 ©RAUGAS, 4545 W. 63rd S t , Chicajco. H . 60629 | 
paremdavo mūsų spaudą, radijo r>Mi!iiuiMiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiHinuiuiiiiiniiiiiiiiiiiiniiniiiinmniHiiiiiiiMiiiii^ 
valandėles ir ki tus lietuviškus 
užmojus. Be to, sąjungos na- j v 
riai aktyviai dirba kitose l ie- | , 
tuvių organizacijose. 

Pastininkus, jų šeimas ir art i
muosius valdyba kviečia daly
vauti pamaldose, susirinkime ir 
pobūvyje. * . J . 

M Me iSep H spaudos 
"THE VI0LATI0NS OF HUMAN RIGHTS IN 

S0VIET OCCUPIED LITHUAHIft" 
AReportfor 1977 

— Bdited by — 
DR, THOMAS REMETKIS 

Didelio formato. Išleido The Litihuanian American Com-
munity 1978. Kaina su pemunt imu $5.48. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., CMca^o, Itt. 60629 


