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Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 m. 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsiny*) 

Vaikams buvo grasinama, kas ei
siąs giedoti, tam bus išduota tokia 
bloga charakteristika, kad nega
lėsiąs įstoti į aukštąją mokyklą. 

Mokytojos Irena Deluckienė ir 
Valė Martinkienė vaikščiojo pas 
mokinių tėvus ir maldavo, kad 
neleistų vaikų į bažnytinį cho
rą. 

Kiek vėliau tėvų susirinkime 
direktorė Sanvaitienė aiškino, kad 
Jonas Šimonis, leisdamas savo 
kambaryje vaikams mokytis gie
doti, padaręs didelį nusikaltimą, 
o vargonininkė taip pat labai nu
sikaltusi ir, jeigu nesiliausianti 
vaikus mokyti, smarkiai nukentė-
sianti. 

Tauragė. 1976 m. balandžio 
13 d. Tauragės II vidurinės mo
kyklos XI a. klasės auklėtojas K. 
Pušinskas suorganizavo auklėti
nius pagerbti mokinio Kisieliaus 
mirusį senelį, tačiau direktorius 
Jurgis Jankauskas uždraudė mo
kiniams eiti į bažnyčią, pagrasin
damas neklusniems sumažinti el
gesį iki nepatenkinamo. Nežiū
rint direktoriaus draudimo 14 vie
nuoliktokų laidotuvėse dalyvavo. 

Balandžio 19 d. pedagogų ta
rybos posėdyje laidotuvėse daly
vavę mokiniai buvo įspėti dau
giau taip nepasielgti. 

Pikeliai (Mažeikių raj.). Pio
nierių vadovė R. Jasmentaitienė 

panoro prievarta įrašyti į pionie
rius Laimą Bružokaitę. Ji patarė 
nepasakoti tėvams, kas mokyklo
je daroma. Laimos motina suži
nojusi, kad dukrelė įrašyta į pio
nierius, liepė jai nueiti ir atsisa-! 
kyti, ką mergaitė ir padarė. 

Po Velykų mok. Jasmetaitienė, 
sužinojusi, kad Laima buvusi baž
nyčioje, ją visaip kamantinėjo, 
privesdama mergaitę iki ašarų. 
Kas primins mokyt. Jasmentaitie-

nei nebūti mokykloje raudonu 
inkvizitoriumi ir nesikišti į moki
nių sąžinės reikalus? 

Šiauliai 1978 m. vasario 24 d. 
Šiaulių IX vidurinės mokyklos di
rektorius Sniečkus IX klasėje pa
klausė: "Kodėl klasėje dar yra 10 
nekomjaunuolių?" Paaiškėjo. 

Įkad dalis mokinių — Virginija Vi-
j dugirytė. Alma Šileikaitė, Gitana 
I Tamošiūnaitė ir Dalia Judikavi-
! čiūtė — nestojančios į komiauni-
I mą dėl savo religinių įsitikini-
i mii. Direktorius šias mergaites 
Į išvadino pilkomis asmenybėmis ir 
pagrasino, jei nestosiančios i kom
jaunimą, tai būsiančios išmestos 
iš matematinės klasės. 

Direktorius Snieškus, norė-la-
mas perauklėti tikinčias mokines, 
kviečTašTšaū pagalbon TTeT "peda
goginio instituto dėstytojus. Va-

i sario 13 d. vienas toks "auklėto-
| jas" bandė įtikinti Dalią Judika-
j vič'ūte stoti į komjaunimą ir ne-
'' praktikuoti tikėjimo. 

i 
Irano kareiviai patruliuoja nuėstų gatvėse, palaikydami tvarką. Fana
tiški musulmonų vadai kursto minią neklausyti vyriausybės ir skelbia 
šachui "šventąjį karą". Irano miestuose prie sovietų sienos buvo išaiš
kinti ginklų sandėliai, yra žinių, kad religiniai vadai gauna iš Maskvos 
dideles sumas pinigų. 

Iranui gresia 
ekonomine krizė 

Teheranas. — {tempimas ir iLoren Jenkins ir Barry Came, o 
i taip pat britų Daily Telegraph nauses Irane nesumažėjo, bet na- , . * , . v _ , -~, , . . . . . . .. , . \ I korespondentas Kenneth Clarke. didėjo. Jau trys dienos vyksta de-' -. .. . r T ' .. v— - , • -I Praėjusią savaitę Irane paria-monstracųos, nežiūrint kanuome- ; . . * , , J, , ,. . ,_ . mentas patvirtino tarnautojų al-nes paskelbtu draudimu ir suvių . . . . _.. v T , ~ ' , .,' . . gu pakėlimą Zo rtuos. Irano ban-l minias. Teherane pikta miniai , . . , . ,. . ,. . ,. . . , , . !_• kai vos veikia, paliesti neoncia-uzmuse policininką, kuris ban-L. ., I . „ , . , ,. . . , . .vi- . J , lių streiku ir tarnautojų dirbti de susirinkusius isskirstvti. l ab- „ „ , .. JL^ , v f t \ pamažu boikoto. Daug val-nzo mieste, siaurės vakaru ira- ,v . . . . . . _ • « -dzios sąskaitų lieka nesumokėtų. 

ir p rv l e j : 
oroku:oro j 

Uostuose streikai, sulaikė laivų 

TRUMPAI IŠ VISUR 

ne, Mashade, irgi netoli sovietų 
sienos, kariuomenės žvalgyba: iŠ- . 
aiškino nemažus ginklu sande- , v , ą ' , g . cnn™> J ,. produktu. Jau apie 60,000 dar

bininkų buvo paleisti iš darbų. 
Šiais metais Irano pajamos už naf-

— Pirmą kartą Vakaru Vo
kietijos teismas teisė pabėgč'į iš 
rytų. kuris sieną pereidams nu
šovė du sarg>binius. Pabėgėlis 
gavo 5 su puse metų kalė*''rno. 

— Kongre5o narys Thomas 
Downey paskelo?. kad Ameriko.* 
armija: trūksta gydytojų. Kari***-) 
personalo narisi ir jų šeimos uer 
metus išleis virs bilijono lole-
riu, ieškodami medicinos o.if,**'-
bos u? armijos r bu. 

— Ugandos prezidentas Idi 
Amin yra oasis'įpęs ir net jo 
įstaiga nežino, kur jis dingo. 
Tanzanijos daliniai toliau puo
la Ugandos vals*vbę. 

— Amerikos plieno benaT/.ės 
apskundė teisme sunkvežimiu 
vairuotojų uniič, Kuri streiku Ą% 
Bendrovės reikalauja 3 mil. r! i-
lcrių už padarytus nuostoliu: 

— V. Vokietijos Ruhro srity
je, Bvcmene ir (jsnabruecke s t H 
kuoja apie 40,000 plieno darbi
ninku Jau ir prieš streiką V. kie-
tijos f lieno lie;yklos veikė t:'< 63 
nuoš savo pajėgumo. 

— Rodezijos kariuomenė z?\ . 
10 arklių kavalerijos dalini m . 
tačiau jie visi buvo balti ir ne 
tiko džiunglių karo veiksmuose, 
nes sukilėliai arklius iš tolo p ' 
stebėdavo. Pulkininkas Mick Mc-
-Kenna įsakė arklius nudažvti. 
Po įvairių bandymų, du arku'ai 
tapo šviesiai geltoni, tryi — 
skaisčiai oranžinės spalvos, o vie
nas — fioletinis. Kariuomenės ve 
t*rinoriai toliau tęsia bandymus, 
ieškod?mi arkliams bėros <pa-
vos 

— AP žinių agentūra skelbia, 
kad Amerikos žvalgyba yra susi
rišusi su Irano šacho priešais, 
ieškodama išeities dabartinėje 
krizėje. Šacho vyriausybei praneš
ta apie kontaktus su opozicija. 

— Dar du laivai su vietna
miečiais pabėgėliais nuskendo 
Tailai.dijos įlankoje. Per dvi sa
vaites tik žinomose laivų nelai-
mėse žuvo daugiau negu 350 
žmonių. Atviroje jūroje ga'ė'c 
žūti žemiai daugiau. 

— Iš Gvajanos į Nevv Ycką 
sekmadienį atskrido 10 religviio 
kulto "Peoples Temple" na r i j 
Dar 18 vyrų liko Gvajanoje. r«es 
lėktuvo pilotas atsisakė juos pri
imti į lėktuvą su peiliais. Pasili
kusiu tarpe yra du žuvusio k'Hto 
vado adoptūoti sūnūs ir kiti vy
rai, buvę kulto vado sa-gai ir pa
tikėtiniai. 

— Žvalgybos žiniomis, Sovir-
tų Sąjungai vis daugiau kaim-V 
ia Kubos išlaikymas. Maskva Ku
bai remti per dieną išleidžia 
apie 9 milijonus dolerių, dau 
giau kaip 3 bil. dol. per metus. 

— Dar trys naftos bendroves 
Amerikoje pradėjo varžyti ga>: • 
lino tiekimą į stotis. Srėjama, k--".1 

bendrovės laukia kainų pakili
mo ir gazoliną taupo. 

— " Pakistaną pra> jusią savai
tę vėl atbėgo daug Afganista ;<• 
pabėgėliu- Jie pasakoja apie l o 
vas su komunistiniu Afganista
no režimu. 

— Sekmadienį Venesueloje vy
ko pro.idertto ir parlamento na
riu rinkimai. I prezidento vietą 
kandidatavo 10 kandidatų, gat
vėse vyko demonstracijos ir daus 
pinigu išleista televizijos garsini
muose. Keli kandidatai buvo nu-
'amdę amerikiečius specialistus 
balsų medžiotojus. 

— Viesulinė audra padarė dau1; 
nuostolių Luisianos valstijoje. 
kur buvo visai sugriautas Bossier 
City miestelis, sužeista anie 300 
žmonių. Žuvo keturi asmenys 
nuostoliai siekia milijonus. 

Darbininkai ir įstaigų tarnau
tojai oficialiai nestreikuoja, bi
jodami karinės valdžios įsikiši
mo, bet atvykę į darbovietes, 
nieko nedirba. Kariuomenė jau 
užėmė Teherano naftos valyklą. 
kuri tiekia gazoliną miestui ir 
apylinkėms. Darbas sustojo Ar-
vah Shahpour chemikalų įmonė
je ir lėktuvų Iran Air bendrovė-

| tą sumažės dviem bilijonais do
lerių. Irano ekonomistai mato, 
kad teks keisti vyriausybės pla
nus. Vyriausybė jau atšaukė de
vynis projektus. Atsisakyta Shah-
estan Pahlavi butų kolonijos sta
tybos. Šis naujas miestas Tehera
no š'aurėje būtų kainavęs kelis 
bil. dol. Atšaukti požeminio 

]C Vakar kariuomenė sustabdė i ! r a u k i , n i o **??* į * į > kuf ie 

būtų kainavę 5 bil. dol. Buvo pla
nuota pakelti Isfahan Aryamehs 
plieno liejyklos pajėgumą iš 
600,000 tonų per metus iki 10 
mil. tonų. Tų planų atsisakyta. 
Atšaukta Astara-Gorgan greitke
lio statyba. Keliui buvo numa
n i a išleisti 2 bil. dol. Shell Oil 
Čo. ir Valstybinė I rano Naftos 

. i bendrovė buvo olanavusi statyti ja, perdavė Irano musulmonų' 

demonstracijas prie Amerikos 
ambasados. Mokyklos uždarytos, 
nes valdžia bijo ypač dėl užsie
niečių vaikų, kuriuos puldinėja 
religiniai fanatikai. 

Sekmadienį Cox laikraščiai 
paskelbė apie dideles sumas į pi
nigų, kurias Europos komunistų 
partijos, daugiausia italų parti-

vadams, kad jie nenutrauktu ne- Abadane tepalu ir alyvos įmonę 
T> - .. už 300 mil. doi. Statvba sustab-

ramumu kurstvmn. Prancuzips "'• oxrJ " , - . 
• i 1 i-'•„••<. J „ vv,o ' dyta. Atsisakvta statyti du auto-

pnglaustas religinis vadas Kho- i
u - ' i a - " • » • • i ii.- . •« i- - T ' mobiliu fabrikus: Peugeot-Citroen meini paskelbė atsišaukimą Į Ira- " „ "- **"'"• & 

ir Vojksvvagen. Nutraukta bhan 

Kissinger už 
kiny stiprinimą 

Berlynas. — Buvęs valst sek
retorius H?nry Kissinger pa.eįi-
kė Vokietijoje, spaudos konfci2n-
cijoje, kad Amerikai re'kėtų pa
dėti Kinijai stiprinti gynybos jė
gas. Jo nuomone, K nijos ginčai 
su Sovietų Sąjunga turi savas 
priežastis ir nereikalingi jokio 
Amerikos padrąsinimo, tačiau ne
būtų prieš Amerikos interesus, 
jei Kinija būtų stipresne kariškai. 

Sektos nariai 
gamino bombas 

Los Angeles. — Teisingumo 
organai Los Angeles mieste cmė 
stropiau sekti liūdnai jjagar^-ju-
sios sektos "Peoples Temple" 
narius. Policija vienoje sekto? 
įstaigoje rado nemažai amunici
jos, bombų gamybos planus ir 
adresus tų sektos narių kurie iš 
jos veiklos pasitraukė 
bendradarbiauti su 
įstaiga. 

Puolė politikus 
už algų kėlimą 

Washingtonas. — Prez:rt<n;c 
Carterio įsteigtos kainų ir atly
ginimų pastovumo tarybos pir
mininkas A'fred Kahn niktai kri
tikavo Illinois legislatū os n':*.iri-
mą pasikelti sau algas. Kahn puo
lė ir Chicagos aldermanu cei 
Cook apskrities tarybos narių nu
tarimus kelti savo a'lygi.-urr.u; 
net 4 i nuoš. 

Baltieji Rūmai irgi nepate- kin
ti algų kė! ;mais, kuriuos politi
kai vos po rinkimų sau "dovine-
jo'", nekreipdami dėm'.sio į pre 
zidento kovos su infliacij i cai-
res. Politikai turėtų duoti r-ivy:-
dį kitiems, pareiškė Krihn. Kriti-' 
ka palietė ir Ohio polirikus k"-
rie irgi pakėlė sau algas 20 iuoš. 

Bando įsteigti 
bendrą valiutą 

Briuselis. — Belgijoje tarėsi 
Europos Bendrosios rinkos eko
nomistai. Nutarta steigti valiu
tos atsargos banką su 32 b';.jo
nais dolerių. Šis bankas saugos 
rinkos narius nuo valiutos nepa
stovumo smūgių. Ateinanč'ų me
tų pradžioje bus bandoma Veig-
ti bendrą piniginį vienetą. 

Nauja grupe 
Kambodijoj 

Biznieriai siekia 
prekybos su Kinija 

paskelbė 
no kareivius, ragindamas juos 
neklausyti karininke ir sukilti 
prieš valdžią. 

Washingtone manoma, kad ša
cho vyriausybės Irane šansai iš
silaikyti yra 50-50. Teherane ka
reiviai sumušė tris Vakarų žur
nalistus, kurie draudžiamu laiku 
buvo pasirodę gatvėse fotogra

fuoti neramumu. Nukentėjo 
Newsweek žurnalo reporteriai: 

Mirė a. a. dr. B. ftadzivanas 

Rėza pramonės parko statyba 
prie Isfahano. Cia vokiečių 
Krupp bendrovė dirbo kartu su 
Irano bendrovėmis. 

Irano finansų ministerijos 
aukštas pareigūnas pareiškė ko
respondentams: "Mes šokinėja-
me. kaip viščiukas be galvos". 
Jo manymu. Iranui teks atsisaky
ti planų tapti modernia pramo-
nca valstybe iki 1985 m. Teks 
daugiau lėšų skirti žemės ūkiui. 
socialiniams patarnavimams, bu
tams ir vartotojų prekėms. Ame-

Hong Kongas. — V i e t i n i o 
I radijas paskelbė, kad Kambouijo-
: je buvo įsteigta pačių kambodie-
čių organizacija — Kamb.u'.ios 
Tautinio Išganymo Jungtinis 
frontas, kurio svarbiausias užda
vinys nuves t i premjero Po! Pot 
vyriausybę. Pirmininku b u ^ iš
rinktas buvęs aukštas kom .mis
tinės Kambodijos karinit kas. Stei
giamajame suvažiavime d i yva-
vo 200 asmeny, skelbia Hano-
jaus radijas. 

Cambridge. — Fordo ber:J ro
vės viceprezidentas Donald Pe-
terson pas<elbė Massachu-»°tts 
Technologijos institute, kad For
das pardavė komunistinei Kini
jai 700 sunkvežimių ir tikisi dar 
didesnių kinų užsakymų. Nors 
pačioje Amerikoje daug dau t'au 
mašinų parduoda General Mo
tors, tačiau užsienio prekyboje 
vadovauja Fordas, kurio p *i.o 
net 45 nuoš. sudaro bendrovė-, 
užsieninis skyrius. 

Praėjusią vasarą Kinijoje vie
šėjo Henry Ford II-sis. Jis ir su-
"itarė su P3kino vyriausybe. 

Kinijos vicepremjeras Ten 
Hsiao ping pareiškė, jog Kinija 
norėtų užmegzti ryšius su Arr— 
rika, tačiau ji siekia Taivano 

j "sugrįžimo į tėvynę". Tengas net 
oažadėjo nekeisti Taivano poati-
nės ir ekonominės struktūros. Pe
kinas stengtųsi "išlaikyti Taiva
no aukštesnį gyvenimo lygį". 

Kinijos sienų atidarymą užsie
niečiams plačiausiai bando iš
naudoti japonai. Nippon Steel 
bendrovės pirmininkas Yosh'hirc 
Inayama kartu eina ir kitas pa
reigas — Japonijos-Kinijos Ekono
mikos ir Prekybos draugijos pir
mininko. Per pirmus šešis šių 
metų mėnesius Japonija eksporta
vo į Kiniją 2.8 mil. tonų pieno. 

Kinijoje, prie Wuhan miesto, 
praėjusią savaitę pradėjo veikti 
nauja elektrinė plieno skardos 
įmone, pastatyta Nippon S*'-el 
bendrovės už 400 mil. dol. Prie 
Šanchajaus pradėta statyti mil
žiniška plieno liejykla, kuri dai
nuos 3.1 bil. dol. Kinija šiuo me
tu pagamina 25 mil. tonu plie
no, tačiau iki 1985 metų ji ks.i-
na pagaminti 80 mil. tonu, o dar 
tolesnėje ateityje planuoja pa
siekti 180 mii. tonų plieno per 

Saudi Arabija 
pykina Egiptą 

Kairas. — Egipto spaudoje pa
stebėtas naujas tonas rašant apie 
Saudi Arabiją. Egipto radijas an
tradienį labai piktai pasmerkė 
Saudi Arabijos politiką, ji pradė
jo daugiau remti arabų radika
lus, kurie smerkia Egipto sutar
tį su Izraeliu. Manoma, kad Sau
di Arabijos nepritarimas priver
tė prezidentą Sadatą ieškoti pa
keitimų sutarties tekste. 

Al Ahram laikraštis Kaire ap
gailestavo, kad trys Egipto drau
gai ir Vakarų pasaulio rėmėjai: 
Saudi Arabija, Jordanas ir Kuvai-
tas dabar perėjo į radikaliųjų sto
vyklą, tuo susilpnindami Egipto 
ranką derybose su Izraeliu. 

metus. 
Britanija pasiūlė Kinijai 2 bii. 

dol. paskolą. V. Vokietija jau 
susitarė statyti Chitunge, neto
li Pekino, 10 mil. tonų apimties 
liejyklą. Japonija pažadėjo s;ųsti 
į Kiniją apie 1,000 Nippon Steel 
bendrovės specialistų pri?iū>ėti 
statybos darbų. 

Neatsilieka ir amerikiečiai bir-
nieriai. Lapkričio mėn. Pekne 
lankėsi City bank pirmininkas 
Walter Wriston. Kinijon vyksta 
ir Chase Manhatten banko dele
gacija. Pekine jau keliskart bu
vo Pennzoil naftos b-vės dirc-K-
torius Hugh Liedtke ir Philips 
Petroleum viceprezidentas W . 
Roberts. Jie tariasi apie kinų n?f-
tos gręžinių išvystymą, nes Kiri-
ja už naujus pramonės invpsta-
vimus mokės nafta. 

Puliman Kellogg bendrovė 
jau susitarė pastatyti 8 t.'a?.ų 
fabrikus, o Kaiser Engineers iš 
Oakland, Kalif. pastatvs dvi ge
ležies kasyklas 180 mvlių nuo 
Pekino. 

Nauja Kinijos vaidila atidarė 
sieną užsienio biznier ims ii* ame
rikiečiai stengiasi neaHlikti r u o 
japonų ir vokiečių, tik jiems kiek 
trukdo diplomatinių ryšių nebu
vimas. Manoma, kad biznij pa
saulis darys spaudimą . preziden
to Carterio vyriausybę ir į kong
resą paaukoti Taivaną ir bizniau
ti su komunistine Kini' >. 

Nciv York. — Gruodžio 2 d. , 
ryte Nevv Yorke mirė a.a. dr. j rikos. Europos ir Japonijos biz-
Bronius Radzivanas, apie 68 me-inio bendrovės irgi turės keisti 
tų amžiaus. Velionis kilimu nuo j planus, nes pernai Iranas impor-
Ukmergės. Kaip gydytojas dirbo tavo įvairiu mašinų ir ginklų uz 
Kaune, Fellbache prie Stuttgar-il6 bil. dol. Ateinančiais metais 
to, Vokietijoje, Nevv Yorke ir \ tuos importus palies "didele ope-

— Pietų Afrikos aukso kasyk
lose kilo gaisras, žuvo 41 juodas 
darbininkas. Nuo dūmų teko gy
dyti 233 asmenis. 

Nevv Jersey. Laidojamas šį trečia 
dienį, gruodžio 6 d., Brooklyne. 

Velionis buvo ne tik gydyto
jas, bet ir labai uolus visuome
nininkas. Jis dalyvavo Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitete, dirbo ateitininkuose. Lie
tuviu Bendruomenėje. Liet. Gy
dytojų sąjungoje ir kt. Liko liu-

racija , 
nomistas. 

parei Škė Irano eko-

— Kanadoje buvo vykdomas 
ginklų surašymas, žadant ne
bausti nelegalių ginklų savi
ninkų. Vienai kanadietis prisipa
žino turįs priešlėktuvinę patran
ką, kurią jis pirkęs Amerikoje, 

desyje žmona Bronė ir sūnus inž. Į Ji«, planavę^ ripuc . i <avo kie-
Vytautas su šeima. | mą. 

Daugiau pabėgėlių 
Austrijoje 

Viena. — Austrijos vidaus rei
kalų ministerija pranešė, jog šių 
metų pirmųjų šešiy mėnesių bė
gyje žymiai padaugėjo į Austri
ją pabėgusių komunistų valdomų 
Centro ir Rytų Europos piliečių 
skaičius. Nuo šių metų sausio 
mėnesio ligi birželio mėnesio im
tinai, iš Centro ir Rytų Europos 
kraštų į Austriją pabėgo dvigu
bai daugiau žmonių, negu praėju
sių metų tame pačiame laikotar
pyje. Šešių mėnesių bėgyje, dau
giausia žmonių — 465, pabėgo i 
Austriją iš Rumunijos, antroje 
vietoje yra lenkai 304 pabėgėliai, 
trečioje vietoje vengrai — 210 
pabėgėlių. Rytų ir Centro Euro
pos piliečiai dažniausiai pasiren
ka laisvę Austrijoje, pasinaudoda
mi grupinėmis turistinėmis kelio
nėmis. Beveik visi ryžosi nebegrįž
ti į savo gyvenamuosius kraštus 
dėl laisvės stokos ir sunkių gyve
nimo sąlygų. 

Žydai išdaužė 
policijos įstaigą 

New Yorkr s. —Pr. ėjusį šeš
tadienį Brook'yno gatvėje kaž<ca 
nužudė pagyvenusį žydą P a K , : \ n 
ž ;niai apie 2,000 piktų žydų ha-
sidų .ektos n irių, apsupo polici
jos nuovadą n įsibrovė vi t t rr 
Policijos 66-tos nuovados įsr ' i^* 
buvo išdaužyta, nukertėjo bal
dai, įrengimai ir kompiut-;rv.. 
Susidėmime buvo sužeisti 31* po 
licininkai ir 5 žydai kurie rei
kalavo gatvėse geresnės a c a u -
gos visiems Brooklyne gyv»*i*^ 
jams. 

KALENDORIUS 

Sabas, Krih ina, 

Mikalojus, Ase-

Irano šachas Mohammad Rėza Pahlevi, apsuptas komunistų ir religinių 
radikalų, dažnai tariasi su kariuomenės vadais ir aukštais ministerijų 
valdininkais. Nuotraukoje jis matomas vieno priėmimo metu. 

Gruodžio 5 d.: 
Vintilas, Alauta. 

Gruodžio 6 d.: 
lė, Tolutis, Taute. 

Saulė teka 7:01, leidžiasi 4:20. 
ORAS 

Debesuota, su pragiedrėjimais, 
temperatūra: dieną 35 L, naktį 
15 1. 
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SKRANDŽIO ŽAIZDOS GYDYMAS 
Mediciniškus gandus šalin j gulti užkąsk lengvo maisto; 3 
meskim ir pradėkim šių 
dienų medicinos pajėgu
mu gydyti visokias negales. 

Mediciniškas raginimas 

Skrandžio ir dvylikapirštės žar 
nos žaizdos, trumpai kalbant, da 
bar vadinamos peptinėmis žaiz-

čiais tokie žaizdininkai skundžia
si skrandyje skausmais. Mat, rūgs 
tingumas esti pakilęs dėl valgy
mo einant gulti. 

Nebūtinai valgytinas 
minkštas valgis 

Taip pat nėra duomenų, pa
tvirtinančių, jog mechaniškai 
švelnus ir mažai prieskonių turįs 
maistas ar nevalgymas karšto ar 

1 šalto maisto kaip nors pagerina 
peptinių žaizdų gijimą. Čia, ži
noma, ims priešintis visi dabar 

tris kartus valgyk reguliarų vai- į minėtas žaizdas turintieji ir savų 
gį, visai neužkąsk eidamas gulti; j patarėjų prirašytas dietas val-
4. pieno ir grietinėlės gerk kiek- i gantieji. Bet labai griežta žaiz-

ketvirtį stiklinės (50 cc.); 5. ma
žai ašakų (Hekanų) turintį mais
tą valgyk, visus prieskonius at
mesdamas. Dar ir kitokių pata-

i rimų išgirs sergantysis peptine domis. Mat, skrandyje esamos] . . j 
druskos rūgšties aktyvuotas skran
dyje esąs enzymas, vadinamas 
pepsinu pragraužia vidinę siene
lę skrandžio bei dvylikpirštės žar
nos. Nuo to enzymo pepsino tos 
žaizdos vadinamos peptinėmis 
žaizdomis (peptic ulcers). Šitą 
žodį įsidėmėkime, nes gydytojai 
tik taip ir vadina skrandžio ir 
dvylikapirštės žamos žaizdas. Lie
tuviai dažniausiai tokias žaizdas 
vadina vienu žodžiu — skrandžio 
žaizdomis. Tik kiek daugiau pra
silavinę ir ypač ant savo kailio 
patyrę tokių žaizdų buvimą, 

vieną valandą lygiai abiejų po; ctams gydyti dieta yra be reikalo 
apsunkinanti tiek pacientą, tiek jo 
šeimą. Nėra tyrimais patvirti
nančių įrodymų, kad griežta di
eta būtų patartina pacientui. 

Jau Lietuvoje, vidaus ligų kli
nikoje, mums jauniems gydyto
jams buvo nepriimtinas patari
mas, atspausdintas vokiškoje me
diciniškoje literatūroje, patarian
tis žaizdininkams valgyti norma-

Lietuvio sodybos Chicagoje. metu g ieda: Al fonsas Sidagie, 
Jonas Ramoška ir Adelė Duoblienė. Nuotr . M. Nagio 

žmogus iš savo gerada
rių. Kokį maistą jam patars šių 
dienų medicina? 

Štai tas patarimas. Teisingas 
maistas yra — tris kartus valgyk 
reguliarų valgį, visai neužkąsda-
mas einant gulti. 

Gydymasis nuo peptinės 
žaizdos praeityje 

Pusė 

UETUVIftl FLORIDOJE 
Lake W o r t h , Fla. 

LIETUVIU VEIKLA 

Po gana karštos vasaros pas 
lų valgį ir gausiai jo dėti į skran- mus dabar oras labai malonus: 

tūkstančio metų pnes 

dį. Laikas bėgo ir tie patys gydy-! dieną temperatūra apie 80 laips-
tojai dabar tiki, kad reikia prade- j ••% o naktimis 
ti žaizdininkus gydyti pagal da- j iaipsniai 
bartinį medicinos'mokslo pajėgu- Į rėje jau antras mėnuo sugrįžo 
mą. O jis. dietos atžvilgiu, yra se-

į Floridą. 
Lietuvių Lake Worth klubas, 

Inc. jau suruošė du narių susi
rinkimus: spalio mėnesio narių 
susirinkime buvo patvirtinti klu
bo naujieji įstatai ir įrašyti į to 
susirinkimo protokolą; lapkričio 
mėn. susirinkime buvo nutarta ir 
šiais metais suruošti tradicines 
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minėtomis žaizdomis ser-Kristų, Hipokrato — medicinos j - a n t i s : 

tėvo laikais, sumalti perlai buvo ! g o t i e m s pacientams5 turi būti nu-
naudojami nevirškinimo pąhag-Į « 4 r * y * B » . f » - * " t A tns 
vinimui. Žinoma, tik labai tur-

mėgina skirti skrandyje žaizdą' t i n gi ligoniai galėjo gydytis mi-
nuo dvylikapirštės žarnos žaizdos. n ė t a i s ^rUis- ° ^rXe m e d ž i a S a 

Būtinai reikia žinoti, kurioje vie
toje žaizda randasi, nes skirtin 

yra ne kas kitas, kaip kalcijaus 
karbonatas (kreida). Kur gi čia 

z * ^ ^ ^ ' [ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ° ^ ^ ° ^ g>'dysis su krei-
nuo tokios (peptinės) žaizdos i d a ~ ^ ^ t a i k a s k l t a - T a i P y r a 

dvylikapirštėje žarnoje. Mat, j i r š i a i s a i k a i s : turtingieji vazine-
skrandyje tokia žaizda gali būti U a kadilakais - meto pinigus, 
gėrybinė, ar blogybinė (vėžinė).! u ž u o t atliekama centą su netur-
Jų gydymas, žinoma, visai skir- i tmgaisiais pasidalinę 
tingas. Kai tuo tarpu dvylikapirš-1 V e I i a u gydytojai Pliny ir Youn-
tėje žarnoje žaizda beveik visada j 
esti gėrybinė — ji visada gydo
ma vaistais, dieta ir sveiku užsi
laikymu. Gi, skrandyje blogybių 
nė žaizda visada tuojau operuo
jama. Tiek dvylikapirštėje žarno
je žaizda, tiek skrandyje tokia — 
gėrybinė operuojama tik retes
niais atvejais — kai komplikaci
jos prisideda: kai nepasiduoda gy
dymui, kai nesulaikomai krau
juoja, kai nenumalšinamai skau
da, kai užanka tolimesnis kelias 
žarnon. 

Kai be komplikacijos žaizda 
atsiranda dvylikapirštėje žarno
je ir kai gerybinė žaizda be komp
likacijos yra skrandyje — jos gy
domos pradžioje be operacijos 
(konservatyviai). Pirma: reikalas 
tokias žaizdas gydant yra mais
tas — dieta. Štai kas žinotina vi
siems dietos reikale peptinines 
žaizdas gydant tiek dvylikapirš
tėje žarnoje, tiek skrandyje esan
čias. 

Dietinis peptinės žaizdos 
gydymas 

Pranė Sabal iauskienė , č ikagiške. 
š iais meta i s su laukus i 9 2 m e t ų am
žiaus, Lietuvio sodyboje . Chicago
je, sus ikaupimo m e t u . 

N u o t r . M. Nagio 

1 normalius valgius, normalaus 
kiekio ir turinio. Valgoma turi bū
ti būtinai reguliariu kiekvieną 
dieną tuo pačiu laiku, nė minute 
nepavėluojant ir nepaankstinant. 
Vengtina sergančiam tik tokio 
maisto, kuris paciento patyrimu 
jam yra nepriimtinas —sukeliąs 
j am vidurių negerumus. Prie to
kių valgių galima priskaityti rū
kytas, keptas, perdėtai aštrus — 
net sveikiem nepatartinas maistas. 
Kraujuojančiam neduodama jo
kio maisto per bumą (maitina
mas per venas). Paliovus krau
juoti — skystas maistas keletą die
nų. 

Ta rp valgių užkandžiai vengtini 

Naktinis ar tarp valgių už
kandis vengtinas visiems žaizdi
ninkams, nes aiškiai nustatyta, 
kad toks užkandžiavimas labai di
dina skrandyje rūgštingumą. 
Ypač reikia vengti užkandžio 
prieš einant gulti. Toks užkan
dis didins ir taip gausų skran
džio rūgšties išsiskyrimą nakties 
metu. 

Čia ateina nemediciniškas šė
tonas su savais alkoholiui, ka
vai ir tabakui vergauti patarimas. 
Begalviai to patarimo boja ir sa
ve žudo, tiesa, pamažu, gražiau 
kaip Gvajanoje. Štai keli tokie gy 

apie 68-76 r * I , m 

Atostogavusieji šiau- b e , n d r a f k u č i a s - Gniodžio 24 d., 
sekmadienį, 2 vai. p.p. bus lie
tuviškos pamaldos Sacred Heart 
bažnyčioje, o po pamaldų — tre
čią valandą Carpenter's Hali sa
lėje 611 Lueerne Ave., bus tra
dicinės kūčių vaišės. 

dymai. Pacientas rūko du poke-
ger patarė vartoti pieną dietoje, Hus cigarečių per dieną ir geria 
gydant nevirškinimą (dyspeptic į dvidešimt puodelių kavos paroje. 

Kas tokiam patartina? 
1. Kava ir tabakas turi būti 

pašalinti; 2. tabakas pašalintas, 

symptoms). Dar vėlesniais lai
kais gyd. Cruveilhier gydė ne
virškinimą gulėjimu lovoje, lau
kinių obuolių sirupu ir kartas! bet kava be kofeino mažais kie-

Tuojau prisistato įvairiausi pa- j n u o karto pridėjimu kelių dėlių j kiais vartotina; 3. Kava ir tabakas 
tarėjai, norėdami maistu padėti! P r i e išeinamosios angos. gali būti naudojama iki soties kiek 
peptinę Žaizdą užgvdyti. Kiekvie- j D a r v ė I i a u P a d ė t a taikyti die- norint; 4. Tabako reikia vengti, 
nas pataria savaip. Pats ligonis į ta> g> ' d a n t skrandžio žaizdos ligą 

būdu. Gydytojai ėmė jau būna gavęs iš gydytojo patą 
rimą — jis irgi kiekvienu atveju 
beveik kitoks. Taip ir kartais su
simaišo žmogus — koks jam bū
tinas yra maistas, turint, sakysim, 
žaizdą dvylikapirštėje žarnoje. 

Imkime pavyzdį, rusirgo 42 me
tų p.merikietis biznierius ir atsi
gulė ligoninėn. Jis skundėsi nak
tiniais skausmais ties duobute, ku
rie ji prikeldavo iš miego rytais 
labai anksti. Tas skausmas ir de
ginantis nepatogumas pranykda
vo tuojau ką nors užkandus ar 
paėmus prieš rūgštis vaistų (anty-

terapijos 
kreipti dėmesį į tos ligos pagrin
dus. Nustatę skrandžio bei dvy
likapirštės žarnos žaizdą gydyto
jai patarė griežtai keisti valgymo 
įpročius. Čia reikia visiems atsi
minti medicinišką tiesą: labai ma-

bet kavos gali gerti kiek nori; 
Kavos reikia negerti, bet gali rū
kyti kiek nori; 6. girtauti yra lie
tuviška ir nenuodėminga. Dar ir 
kitokių patarimu susilaukia žaiz
domis sergąs ligonis. 

Kokį šiuo reikalu patarimą duo
da šių dienų medicina? Atsa-

kapirštėje žarnoje žaizdoms gyti. 
Salkrylatai (aspirinas, anacinas, 
aikazelceris...) ir alkoholis viso
kių rūšių turi pranykti iš žaiz-
dininko aplinkos. Nauji, necor-
tisoniniai prieš uždegimą vaistai 
irgi sukelia virškinimo kanale 
(pas gyvuliukus) žaizdeles. Tas su 
kelia nevirškinimą. Steroidai 
(cortisono preparatai) mažai tu
ri įtakos į skrandžio sunkos išsis
kyrimą, gleivinės apsaugą ir į ki
tus veiksnius, kurie sukelia ir 
palaiko minėtas žaizdas. 

Kava ir jos turintieji gėrimai 
(eoca cola, pepsi cola...) yra veng
tini, nes jie sukelia padidėjusį 
skrandžio rūgšties išsiskyrimą. 
Vengtina ir be kofeino kava. Tik 
įpratusiems į kavą ir be jos gy
venti negalintiems leidžiama be 
kofeino kava, ir kaip tik mažais 
kiekiais. 

Išvada. Nereikia valgyti kenks
mingų žaizdai dalykų ir rūkyti 
bei svaigintis. Galima žaizdinin-
kui valgyti normalus maistas ir 
reikiamas jo kiekis, bet tik tris kar
tus valgant ir nieko tarp valgių 
ir einant gulti neužkandant. Ži-
oma, reikia gerai sukramtyti kiek
vieną kąsnį, ramiai gyventi — 
dėl dulkės nesijaudinti ir imti sa
vo artimui taip ^patarnauti, kaip 
norime kad jis mums talkintų. 
Naujas idėjas medicinoje priimki
me visa širdimi tik iš mediciniš
kų šaltinių, o ne iš "avies pėde
lės" — visokių laikraštininkų. 
Su Maironiu žinokime, kad nesu
laikysime naujo — mediciniškai 
teisingo kilimo, nors jis pasvei
kint būtų baisu: savo naudai at
meskime visas senoviškas netie
sas, nors ir labai mums prie šir
dies esančias — ir imkime eiti tei
singu medicinišku keliu, nors jis 
mums ir labai naujoviškas, neįp
rastas pasirodytų. Daugiau apie 
tai kitą kartą. 

Pasiskaityti. The Journal of Me-
dical Challenge, November 1978. 

Philadelphia, Pa. 
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Šią temą analizuos Temple uni
versiteto prof. Romas * Viesulas 
gruodžio 3 d., po lietuviškų mi
šių, kurių pradžia 10:30 vai. ry-

Norintieji dalyvauti kūčių vai
šėse nevėliau gruodžio 19 d. tu
ri užsiregistruoti pas St. Augūnie-
nę, telef. 582-5523 arba pas J. 
Navasaitį, telef. 585-3749. Vai
šių kaina nariams po 6 dol., sve
čiams po 7.50 dol. asmeniui. 

Primenama, kad gruodžio 9 d. 
eilinio narių susirinkimo nebus, 
maldose ir kūčiose. Zanavykas 
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CRAWFORD MEDICAL RLDG. 
6449 So. Pulasfci Road 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO" 

žai yra moksliškų duomenų, ku-[kymas yra šitoks: antras — 
rie patartų — nurodytų, jog reikia mesti rūkyti, o be kofeino 
griežta dieta paspartina minėtų kavos mažais kiekiais kartais lei-
žaizdų gijimą. Iki šiol naudotas džiama, mirštančiam be kavos, į 
gydymas tokių žaizdų dažnai ge-! ją įpratusiam. Už tai dabar atpras-
riant pieną, maišytą pusiau su 
grietinėle mažais kiekiais, ypač to
kioms žaizdoms kraujuojant — 
dabar mažai patartinas. Mat, yra 

kime nuo kavos ir tabako, kiek
vienas lietuvis. Susitarkime ruošt 
parengimus be rūkalų ir kavu
tės. Laikas jau visiems liautis 

AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪROS ARCHYVO 
— "ALKA" — Putname, Conn., praplėtimo statyboms 

ligi dabartinio laiko aukojo: 
2 asmens po 5000 dol.: 13 asm. po 
1000 dol . ; 1 — 550 dol.; 9 po 500 

Įrengimai, tačiau t a m reikia pinigų. 
Įrengimai būtini i r skubūs vien 

dol.; 2 po 400 dol.; 1 — 260 dol.; esamoms muziejuje vertybėms ap 
1 — 250 dol.: 1 — 225 dol ; 4 po Į saugot i Aukas siųsti: Alka, P. O. 

5 S L : 1 " » d 0 I a
: 1 9 P 0 5 0 Box 608, P o t » u n , Ct. 06260. dol.; 36 po 2o dol. ir daug asmenų 

a a d s ) . A p t u r ė j ę s gydytojas r a d o į apj jnkjnjų d u o m e n ų , kad toks t a i p s a v e žudžius s u k a v a ir tabaH m a ž e s n e s s u m a s . A i k o s pr iestatas Į Aukas gal ima nurašyt i nuo pajamų 
tik skausmingumą, prisiliečiant gydymas kartais gali būti žalin- ku. kaip anie lengvatikiai save žu jau po stogu ir pradedami vidaus I mokesčių. 
ties duobute. Išmatose gydytojas gas. Nuolatinis per dieną gėri- Į dė su cianido ir kitokiais nuo-
susekė mažus kiekius kraujo, šiaip; m a s pieno ir grietinėlės sukels1 dais bei ginklais Gvajanoje. Gir-
akimi nematomo, paslėpto (oc-
cult blood) — susekamo tam tik
ru tyrimu. Peršviečiant rentgenu 
viršutinę viškinimo kanalo dalį. 
buvo ra:ta pradžioje dvylikapirš
tės žarnos žaizda. Ligonis rūpi
nasi savo žaizdos liga ir prašo ypa
tingo maisto — specialios dietos 
žaizdai gydyti. 

Siame reiakle atsiranda įvairiu 
patarimų. 1. Sesis kartus valgyk 

gairų rūgštingumą. Šis nieko ge- \ tavimas yra lėta žmogžudystė 
ro nesuteiks žaizdos gijimui. Ligo
nis perneš žaizdos ligą ir nemedi-
cinišką gydymą 

didelė civilinė ir religinė nuodė
mė. Taip ir panašiai nuodėmiau-
dami mes nė kuo neatsiliekame 

Kai žmogus valgys tik tris ka r - | nuo Gvajanoje niekais save ver
tu-, per dieną — jo skrandyje pa-itusiųjų. 
kils rūgštingumas tik tris kartus, i — .« . 
Tai bus daug geriau, negu turint 
nuolat pakilusi rūgštingumą. 

Kai kurios vengtinos medžiagos 

Kai kurių medžiagų prisieis 
Ketvirtas pakilimas rūgštingumo'vengti visomis keturiomis. Medi-
esti užkandus einant gulti. Tas 

per dieną, mažais kiekiais; 2. tris naktinis rūgštingumo skrandyje 
ciniški tyrimai aiškiai nurodo, 
kad tolimesnis tabako rūkymas 

kartus per dieną valgyk ir einant i pakilimas išaiškina, kodėl pary- trukdo tiek skrandyje tiek dvyli 

sMiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiniiii<iiiiiiiifiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHų: 

| LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis | 
| tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virŠe- | 
| Iiai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms f 
| leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu | 
| $4.91. 111. gyventojai prideda ekstra 20 ct. taksų. | 

| Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., Į 
| Chicago, 111. 60629 i 
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DR. A, B. GLEYECKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

TeL — B E S-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — P R 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
26S6 West 6Srd Street 

Pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 Iki 2 vai. tr nuo 5 Iki 8 vai 
vak. šeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

Of*. PO 7-eOOO Rez. GA S-7278 

DR. A. JUKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ IJGOS — CHTKVRGI4A 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
NO. CENTRAL A V E 

pagal susitarimą. 
4200 
Valandos 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
"Contact lenset" 

2618 W. 71st St. — TeL 7S7-5148 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec 

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

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63 rd S tree t 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5 

1092 N. Westem Ave., Chicago 
Tel. m 4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S t , Palo* Heigiits 
TeL Ml-0730 

Valandos pagal susitarimą 

I š ta i sos Ir boto tel. 652-1381 

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

1407 vSo.49th Oonrt, Cicero, m. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Oskyrus treč ir i es tad 

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

Adresas 4255 W. 6Srd S t r e e t 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Retfdencljos telef. GR S-OS17 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 Ugi 3 v. popiet pagal susitarimą. 
Ofiso teL H E 4-2123. Vnmu OI 8-StSft 

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

Vai.: plrra., antrad.. ketv. Ir penktad 
2-5 Ir 6-7 — U anksto susitarus. 

TeL ofiso P R 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

3107 West 71 s t S t r e e t 
Valandos l - j vai. popiet 

Treč. ir seatad. pagal suattarlma. 

Ofs. teL 586-3166; narni, 381-3772 

DR. PETRAS ŽU0RA 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

6745 W e s t 63rd S t r e e t 
Vai.: p i r m . antr., ketv. ir p e n k t , 
2-7; šeštadieniais pagal sus i tar imą . 



Vliko seimas — 

RŪPESTIS AR VILČIŲ PRATESIMAS 
Trisdešimt penkerius metus limais būdais pagelbėti. Kartais 

(įsikūręs 1943 m. lapkr. 25) iš- ir VLIKo horizontai net jo va-
tesėjęs savo darbuose ir tiksluose, dams pasidarydavo neaiškūs, bet 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo jie vis mėgino atsiliepti į gyveni-
Komitetas (VLIKas) yra atsisto- mo reikalavimus ir ieškoti ge-
jęs prieš svarbų klausimą: kaip riaušių būdų savo žygiais nepa-
tęsti savo veiklą ateityje, kai lai- lankią tikrovę keisti tautos laiš
kas naikina jėgas ir priešas griau- vės kryptimi, 
na darbus? Viešoji politika šiuo Kaip ankstyvieji, taip ir šis 
metu neteikia aiškesnių vilčių seimas negalės tik žvelgti į lai-
pagrindiniam tikslui — Lietuvos mėjimus ar pralaimėjimus. To ir 
laisvei pasiekti. Tuo atveju ir po- nepakaktų, nes praeities apžvel-
litinė institucija ieško nauju ke- girnas nėra naujų kelių suradi-
lių pro politinius skynimus, nors mas. Bent šiame sukaktuviniame 
ir tai kasmet darosi vis sunkiau seime reikės ištiesinti kelius, kad 
ir problematiškiau. jais tautos vardu galėtų eiti dau 

giau tautiečių, galinčių savo inte
lektualinį pajėgumą aukoti pa
vergtos tautos laisvei. Seimui rei-

institucijos ^ J ^ o t i tinkamų vadovų ir 
, - . ' darbininkų, kun 

VLIKo \eikloje vieni nori iš
laikyti status quo (esamą būklę;, 
nes jiems atrodo, kad bet kokie 

e netrukdytų 
laisvės kelio, o kaip tik jį prap
lėstų, sucementuotų, atnaujintų 
ir laisvės idealu vardu jungtų 
tautiečius išeivijoje. 

VLIKo seimui reikia linkėti 

SIEKIMAS VYRAUTI PASAULYJE 
Sovietų Rusijos svarbiausias tikslas — vyrauti pasaulyje 

GEDIMINAS GALVA 

griovimą ir lyg naujos kūrimą. 
Tikroviškiau į politines painia
vas žvelgiantieji norėtų bent to
kių pakeitimų, kokių reikalauja 
gyvenimo tikrovė. O svetimos į-
takos veikia ne tik nuotaikas iš
eivijoje, bet didina ir tautos per
siskyrimo tarpą. Anapus geleži- geriausių sprendimų, išplaukian-
nės uždangos pasilikusios tautos "U iš nuoširdžių šio meto reika-
troškimai skiriasi nuo šiapus gy- layimų svarstymų. Bet taip pat 
venančių, nors nė vieni negali r* i k i a linkėti pamatyti ir priešo 
pasiekti aiškesnių laimėjimų, kai keslus, kuriais norima sunaikin-
jėgos yra persilpnos ir kliūtys di- li n e tflc §ios institucijos autori-
desnės už geriausius norus. tet*» *** i r pasitikėjimą sava Ura-

VLIKui susirenkant į seimą £ T j f ***".*?*** 8 e l e ž i ; 
trisdešimt penkerių metų gyva- n 6 S " ? " W tiek ir šiapus pnes 
vimo sukaktyje, šie ateitį liečia £ " * I e n d a f .ur? l r į f f " "° 

v laisves pamatais. Jų tikslai yra 
aiškesni, negu jie moka žodžiais 

klausimai iškyla visu aštrumu 
prieš kiekvieno patrioto mintis. 
Išeivijos dauguma nori lais
vės pavergtai tautai ir nori išlai
kyti laisvės idealus išeivijoje. Iš
eivija siekia stiprinti savo veiklą, 
kiek jos dar reikė:; kovai už tau
tos išsilaikymą vergijoje ir išei
vijos išlaikymą prie savo kamie
no. 

Gal seimas šių klausimų neiš
spręs, bet jis ieškos bendros kal
bos ir bendrų kelių tai lietuvių 
visuomenei, kuri darbarties tik
rovėje nori išlaikyti pavergtųjų 
viltis. Tq vilčių žadinimas šian
dien yra didelis rūpestis institu
cija, kuri dar gali kelti laisvės i-
dealus net dabartinėse sąlygose. 
Susirūpinti ypač reikia, kad ma
žiau lietuvių nubyrėtų nuo tau
tinio kamieno ir vis daugiau jų 

išreikšti. 
Prieš "Lietuvos Katalikų Baž

nyčios Kronikas" kovoja priešas 
anapus ir šiapus uždangos. Oku
pantas visomis pastangomis nori 
sunaikinti laisvą pavergtos tau
tos balsą, skambantį pogrindžio 
spaudos puslapiais, kaip "Kroni
kų", kaip "Aušros" ar ''Varpo". 
Si spauda parodo visos pavergtos 
tautos kančias ir persekiojimus, 
visos tautos lūkesčius ir kovas ir 
nusikaltimus tų išdavikų ir pa
taikūnų, kuriuos anot "Tėviškės 
Žiburių" komunistinė shtema 
padarė žmogų žmogui vilku. Jų 
žodis yra skirtas laisvajam pa
sauliui, bet tik tam pasauliui, 
kuriuo pavergtieji pasitiki ir iš 
kuriy nelaukia išdavimo. Fulda-

Žymiai įdomesnis ir kiek sklan 
dėsnis A. Kosygino XI. 4 kalboje 
yra tarptautinės politikos klausi
mų narpliojimas. 

Jis pradeda nuo Sovietų Sąjun
gos imperializmo, dangstomo 
tarptautinio socializmo įsigalėji
mu, kova prieš vakarietiškąjį po
litinį monopolį, įtampos maži
nimu, svetimų karinių jėgų apval
dymu ir tik Maskvai priimtina 
taika. 

Pranešėjas taria: "Štai jau dau
giau kaip šešis dešimtmečius ta
rybinės valstybės užsienio politi
ka tarnauja kilniems socializmo 
ir taikos idealams". Tų "idealų" 
priedangoje pavergtas Pabaltijis, 
apiplėšta ir savo tikslams pajung 
ta Suomija, uždėta politinė lete
na pietrytinėje ir centrinėje Eu
ropoje užgrobtos ūkiškai bereikš
mės Japonijos salelės ir daromos 
įvairios politinės painiavos piet
rytinėje Azijoje, Afrikoje bei Pie
tų Amerikoje. Tiesa, šių tikslų į-
gyvendinimas dar nėra sklandus 
ir pilnutinis. Kai kurių "taikos 
idealų" įgyvendinimas dar vis 
delsiamas, nes randamas pasiprie 
šinimas savo leteną uždėti. 

Sutartis su Vietnamu 
Tik vienu sakiniu teužsiminta 

Varšuvos santarvė "tapusi dar
nesne ir veiksmingesne". Žymiai 
daugiau dėmesio skiriama Viet-
namui: "Galvodami apie bičiu
lius, pirmiausia apie vietnamie
čių liaudį, ginančią nepriklauso
mybe nuo Pekino kėslų". 

Vietnamas tapo svarbiausiu at
sparos tašku pietrytinėje Azijoje. 
Sovietų Sąjunga XI. 3 pasirašė «u 
Vietnamu draugystės ir bendra-

teiginiais: "Poslinkių į gerą pusę 
įvyko Europoje, taika pasidarė 
kur kas tvirtesnė, kai sėkmingai 
pasibaigė visos Europos pasitari
mas Helsinkyje, nes išsiplėtė ben 
dradarbiavimo mastas". Tos pa
čios srities pasitarimus Belgrade 
pranešėjas nutylėjo. Čia mūsiš
kiai sugebėjo pralenkti maskviš
kį, kai lakstė besigirdami, lyg 
tuščioj pūslėj žirnius barškinda
mi: mes laimėjome Belgrade. 
Kas gi ten laimėta mūsų bylai? 

Sovietų Sąjunga turi pagrin
do girtis sėkmingu Maskvos im
perializmo ir jo pasėkos - dabar
tinių sienų pripažinimu. Visa ki
ta, kas nenaudinga Sąjungos vai
ruotojams, įspraudė "nesikiši
mą į valstybės vidaus reikalus". 

Įtampos mažinimas 

Pranešėjas daug kalbėjo apie 
karinės įtampos mažinimą ir tai
ką pasaulyje. Deja, jis tebesiekia 
"tarybinės taikos" kitų sąskaita. 
Jis net pasigyrė: "Tarybų sąjun
gos ginkluotosios pajėgos turi vi
sas priemones smogti bet kuriam 
užpuolikui". Apsigręžęs pakarto
tinai paneigė tarybinės kariuo
menės grėsmę, Europoje, bet rei
kalavo ten ginklų pusiausvyros, 
kuri "susidariusi šiuo metu". 

Jo kalboje buvo iškeltas šalių 
pasitikėjimo reikalas. Nepasitikė
jimas sviedžiamas grasiai: "JA 
V ir Šiaurinio Atlanto santarvės 
kraštai spartina apsiginklavimą 
ir ruošiasi gaminti neutroninius 
ginklus. Tie kraštai turi perne
lyg didelius karinius biudžetus 

LATVIJOS UNIVERSITETO SUKAKTIS 
Latviai mini savo universiteto 5 9-tas metines 

AL. TENISONAS 

li būti lengvai»pažeista, jei nebus 
apsiginklavimo priežiūros, kuri 
gali būti laikoma įsikišimu į ki
tos valstybės vidaus reikalus. 

Santykiai su užsieniu 
Santykiai esą geri su visais So

vietų Sąjungos satelitais, kurių 
skaičius vis didinamas. Pradžio
je tenkinosi 6 Europos kraštais, 
dabar jau Sovietų Sąjungos ūki-
nėn ir karinėn bendrijon įjungė 
Mongoliją, Vietnamą ir Etiopiją. 

Pranešėjas pareiškė: "Mes karš
tai pritariame revoliucinėms Af
ganistano, Angolos, Etiopijos, 
Mozambiko ir kitoms tautoms, 
neseniai stojusioms į naujo gyve
nimo kūrimo kelią. Mes glau
džiai bendraujame su tautinėmis 
Rodezijos ir Namibijos jėgomis". 
• Pasak pranešėjo Sovietų Sąjun
ga glaudžiai bendradarbiauja su 
Artimųjų Rytų valstybėmis pri
versti Izraelį atitraukti kariuo
menę iš 1967 m. užimtų sričių. 

Su Vakarų Europos valtybė-
mis, esą, santykiai plečiami. Var
šuvos santarvė stiprinanti taiką 
Europoje, kai "Šiaurinio Atlanto 
santarvės vadovybė tebekursto 
baimę dėl Tarybų Sąjungos poli
tikos. Tokia politika negali prisi
dėti prie taikos Europoje, Afriko
je ar kur kitur". 

Blogiausi Sovietų Sąjungos 
santykiai esą su Kinija. 

Baigiant pranešimą dar kartą 
kartojo: 'Tarybų sąjunga siekia 
toliau stiprinti naudingus ryšius 
su Azijos, Afrikos ir Pietų Ameri
kos šalimis. Tie "naudingi santy
kiai" reiškia kūrimą naujų Sov. 
Rusijos satelitų. Su jais pasirašo-

ir siekia stabdyti nusiginklavimo! mos draugystės ir bendradarbia-

Po visą pasaulį išsisklai
džiusios latvių kartos šiais me 
tais mini Latvijos universiteto į-
steigimą. 1919 m. buvo įsteigta 
Latvijos aukštoji mokykla, 1922 
m. naujai pavadinta Latvijos u-
niversitetu, su 110 dėstytojų ir 
940 studentų devyniuose fakul
tetuose. Laikui bėgant, fakultetų 
skaičius pasiekė 12, o studentų 
— 8766, jų tarpe 2455 moterys. 
Anksčiau Rygos Politechnikume 
nebuvo nė vienos studentės. 

1939 m. iš LU atsiskyrė žemės 
ūkio fakultetas su miškininkys
tės skyriumi, kai Mintaujoje 
buvo įsteigta Žemės ūkio akade
miją. Tai buvo laikas, kada lat
viai išdidžiai skaitė Tautų sąjun
gos statistikos žiniose, kad Latvi
ja turi 30 studentų 10,000 gy
ventojų ir aukštojo mokslo srityje 
užima pirmą vietą pasaulyje. 

Tik mokslui prasidėjus, bet ka
ro audroms vis dar šėlstant Lat
vijoje, 72 proc. studentų stojo gin 
ti tėvynę. Bermontui puolant Ry
gą, 14 granatų pataikė į Aukštą
ją mokyklą. Laisvės kovose žuvo 
17 studentų ir viena studentė, 
bet tie tūkstančiai, kurie mokėsi 
universitete ir žuvo kovodami su 
komunistais, nėra suskaičiuoti. 

Iki 1940 m. sausio mėn. 1 d. l .pasakęs rašytojas Kronvaldu A-

"Nors Latvija yra replėse, bet 
nenustosime drąsos — kova dar 
nebaigta! Laisvas apsisprendimas 
tegu būna mūsų reikalavimas. 
Tai yra kiekvienos tautos įgimta 
teisė. Pradžios, vidurinės mokyk
los ir aukštoji mokykla turi būti 
nacionalinės ir tai mes drąsiai 
turime pasakyti okupantams. Vi
sas pasaulis turi žinoti kas mes 
esame ir kad mes norime tau
tos apsisprendimo teisės, norime 
latviškų mokyklų ir latviško uni
versiteto". 

Profesorius, bekalbėdamas bu
vo taip įsismaginęs, kad nepaste
bėjo, kad į sueigą buvo atėjusi 
vokiečių karinė žandarmerija. Ar 
dabar, po 60 metų, latvių profeso
rius ką panašaus išdrįstu pasaky
ti viešpataujant rusų čekos reži
mui? 

Šių 50-jų metinių proga mag. 
iur. K Vanags, universiteto ab
solventų sąjungos valdybos pir
mininkas, sveikina visus tuos, ku
rie kadaise buvo tos Šviesos pi
lies steigėjai, bei šviesos skleidė
jai ir tęsia senos kartos pradėtą 
darbą. 

Apie tuos, kurie susmulkėjo ir 
sąmoningai vengia įnešti savo 
dalelę į tautos aruodą, ryškų į-
vertinimą jau seniai seniai yra 

darbjavimo sutartį, kurios 5 str. Į derybas su Tarybų Sąjunga, kuri | vimo sutartys. Lapkričio 20 tokia 
sutartis pasirašyta Maskvoje su 
Etiopija. 

Apie santykius su JAV tik ne
noromis teužsiminta. Jos turin
čios veikti taip, kaip reikalauja 
atsakomybė visai žmonijai, su-

j - g ? ' « ' -"< -* *£ *%2Lg*i * 3 
atveria tautos žaizdas, okupanto 

* atstovai parodo savo tarnybos 
Neatnaujinami namai, net is- tikslus ir pasiūlo pagalbą oku-

toriniai paminklai trūnija ir pantui greičiau sunaikinti dėl 
griūva. Tas pats yra ir su organi- laisvo žodžio gyvybėmis rizikuo-
zacijomis bei institucijomis. Jos jančius tautos didvyrius, 
tiek pajėgios, kiek randa naujų Okupantas norėtų slaptą spau-
jėgų, galinčių su nauja energija dą sunaikinti, kad jo darbai ne-
ir naujesniais būdais imtis net būtų atskleisti pasauliui. Jo pa-
sunkiausių darbų. Tai ypač svar- gelbininkai daro tą patį, norėda-
bu institucijai, kuri rūpinasi ne mi jos įtaką sustabdyti ar ne* su-
siauro būrio žmonių interesais, sekti, kaip ji pasiekia laisvąjį pa-
bet siekia visos tautos tikslų ir šaulį, kaip ji patenka į lietuvišką 
mėgina atitikti jos troškimus. laisvą spaudą ir institucijas. Ta-

Laisvė nėra privilegija, o žmo- čiau tie, kurie gauna pogrindžio 
gaus teisė. Laisvės troškimas yra spaudą, ir tie, kurie ją siunčia, 
tautų ir žmonių šventa teisė. Už žino taip pat, kuo gali ir kuo ne
laisvę kovoja tautos vergijoje, gali pasitikėti, 
kalėjimuose, okupacijose ir per- VLIKo pagalba pratęsti ui 
sekiojimuose. Lietuviu tautos da- troškimus yra jo tikslas ir parei-
lis laisvę gina net Sibiro taigose ga. Nuo to jo neturi atgrasinti 
ir išeivijos pagairėse. Atsakyti 4 nepašaukti, bet apsimetę vadai, 
šiuos lietuvių tautos troškimus, kurie dėl takto ir atsakingumo 
juos patenkinti ir yra sukurtas «ž savo žodžius stokos patrio-
VLIKas, kurio pagrindinis tikslas tizmo vardu skleidžia neapykan-
kalbėti ir veikti tautos varau, nu- tą ir, netikros pagarbos rūkais 
rodyti geriausias priemones ir apsisupdami, tik išnaudoja juos 
jungti stipriausias pajėgas pa- prieš savo tautą, 
vergtai tautai siekti laisvės. Tikime, kad VLIKas atsispirs 

VLIKas daugiau ar mažiau priešų kėslams, atnaujins savo 
jau kalbėjo trisdešimt penkerius kelius, nauju ryžtu paskatins sa-
metus. Ne visada tie veiklos me- vo vadovus degti veikloje ir už
tai buvo pakankamai našūs, bet degti laisvės kovai išeiviją. na-
institucija savo tik:lo neršsižadė- vergtos tautos viltys iš jo vei<-
jo. Keitėsi vadai ir vadovybės, los laukia paramo:. ir pasitikėji-
kcitėsi nuotaikos ir veiklos barai, mo. Mūsų parama šiai instituci-
bet jo tikslai nėra pasikeitę, nes jai — tai jungimasis į bendrą 
nepasibaigė taftos kančios ir ver- darbą Lietuvos laisvei ir pagalbą 
gija, nepasikeitė ir išeivijos dalies tautai jos likiminiame kely. 
rūpestis savo paliktai tautai ga- P-S. 

pasak)ta: "Rems teisingą kovą 
už galutinį visų formų kolonia
lizmo ir rasizmo panaikinimą, A-
zijos. Afrikos ir Pietų Amerikos 
kovą prieš imperializmą". Kodėl 
ten įteipta Afriką ir Pietų Ame
rika? 

Užmojai platūs, nes apima vi
sus žemynus, kuriuose Maskva 
siekia vyrauti. Kas tas imeprialis-
tas? Ogi komunistinė Kinija, 
"kurios vadovybė pradėjo beato
dairiškai bendradarbiauti su at-
žagareiviškomis pasaulio jėgo
mis". Toliau seka grasinimas: 
"Politika, kurios tikslas drumsti 
rimtį pasaulyje, turi būti pa
smerkta ir jai reikia duoti tvirtą 
atkirtį". 

Pranešėjo žodžiais, Kinija IU-
ri užmegzti gerus santykius su 
Sovietų Sąjunga ar sulaukti smū
gio. 

Helsinkio susitarimas 

Keistu sutapimu kai kurių JAV 
lietuvių politiniai sapaliojimai vi 
siškai sutapo su A Kosygino 

siūlo mažinti įtempimą ir nesi 
kišti į kitų kraštų vidaus reika
lus". 

Suprantama, šis siūlymas yra 
prieštaringas anksčiau pranešėjo 
minėtam: naudotis ginklų pu
siausvyra. O toji pusiausvyra ga- prasti — Maskvai 

Vakarų Vokietijos įmonėse pokario metais dirbo daugybė užsieniečių, 
ypač turkų. Sumažėjus darbams, dauguma jų turėjo sugrįžti į savo tė
vynę, kurioje reiškiasi didelis skurdas. 

akademinį laipsnį LU gavo 7183 
absolventai, tarp jų 2183 mote
rys. Valstybė studentų mokslini
mui kasmet skirdavo apie 2 mil. 
latų. Uoliai veikė studentų iš
rinkta Studentų taryba, prie fa
kultetų — studentų mokslo kor
poracijos. 

Latvijos universitetas buvo at
skiras mokslo pasaulis savo stu
dentams, savo tautai. Bet jo am-
z_ius buvo trumpas. Jau 1940 m., 
rusams įsiveržus į Latviją, LU 
auloje skubiai buvo prideng
ta balta marmorinė lenta su įkal
tu joje šūkiu "Scientiae et Pat-
riae" ir iš Maskvos atsiųsto rau
donojo rektoriaus įsakymu iš U-
niversiteto buvo pašalinta 70 
mokslo dėstytojų ir apie 1000 stu 
dentų kaip "neatsakančių" nau
jiems uždaviniams. 

Kas dabar rusų okupuotoje Ry
goje liko iš universiteto? Mark
sizmo dogmomis prigrūsta moks
lo įstaiga, kur ne tik mokslo prog 
rama, bet ir visus mokslo daly
kus pagal rusų planus ir grafikas 
nusako kompartija, nes visur gi 
reikia įrodyti "didžios rusų kul
tūros pranašesnę įtaką" latvių 
tautai, jos istorijoje ir kalboje. 

Universiteto 59-as metines mi
nint, laikraštis "Latvija" rašiny
je prisimena reikšmingus žo
džius, kuriuos 1918 m. liepos 
mėn. 11d. Rygoje pasakė Aukš
tosios mokyklos sekcijos sueigoje 
prof. P. Zalitė: 

tis: "Kur žmogui gerai, ten 30 tė
vynė. Kur jį mažiausiai varžo, 
ten jam žydi laisvė. Bet kuris taip 
kalba, tas žiūri tik į savo pilvą 
ir savo užgaidas, tokiems tėvynė 
ir laisvė yra tik tušti žodžiai". 

KINŲ PAPROČIAI 

Įvairius gėralus kinai mėgsta 
karštus, sriubą valgo vaišių pa
baigai. Mes — visiškai priešin-
g«ii. 

Kinų kompasas rodo ne šiau
rės, bet pietų ašigali. 

Pirštų nagai įrinams patinka 
kuo ilgesni. Kai kas juos uš-
siaugina net iki 10 centimetrų 
ilgio. Mes įpratę galvoti, kad 
tik raganoms ir raganiams to
kie nagai tinka. 

Susituokę kinai žiedą mūvi 
ant dešiniosios, o mes — ant 
kairiosios rankos. 

Jie, kaip ir žydai, ii dešinės 
kairę, o mes — priešingaL 

Mūsų paskutinis knygos pus
lapis, o kinams yra pirmasis. 

P. Urbaitis 
13 COLIŲ S>TEGO 

Chicagos apylinkėse kai kur 
penktadienį iškrito iki 13 colių 
sniego. Audra buvo stipri ir 
penktadienį popiet išvakarėse 
buvo uždarytas OHare aerod
romas. 

LANGAS! SAULĖLEIDI 
Romanas 

P. MELNIKAS 

AUŠRINĖ 
Daugeliui mūsų atpažįstama 

Aušrinė — tai artimiausia Že
mei planeta Venera. Ji skrieja 
vidutiniškai per 41 milijoną ki
lometrų arčiau Saulės, todėl 
dangaus skliaute niekada nenu
teista nuo jos daugiau kaip per 
48 laipsnius Šviesumu pralenk

dama pačias ryškiausias žvaigž
des, ji spindi rytais prieš sau
lėtekį arba pati pirmoji sužim
ba tamsėjančiame po saulėly
džio dangaus skliaute. Dėl to 
lietuviai, kaip ir daugelis kitų 
tautų, nuo seno ją vadina dviem 
vardais, Aušrine arba Vaka
rine. 

Viktorija tačiau kažką įtarė. Tikriausiai... 
Po tos nakties apsilankydama čia, atrodė, kad ji 

kažką svarstė. Matėsi, ji buvo susirūpinusi, proto ra
teliai jai sukosi kažką planuodami. Pridengti tam ji 
įstaigoj susisuko dirbtiną, labai atlaidžią šypsenėlę, 
bet jis ją gerai pažinojo... Kažkada ji mokėjo būti 
ir patraukli, Miunchene buvo dar graži. Ji turėjo jau 
gan tipišką žmonos veidą ir standartinę figūrą, žiū
rint į ją, jo akys dar tarsi pailsėdavo, bet ji nesukel
davo jam džiaugsmo, kaip Dora, kurios balsas ir jude
siai buvo tokie jauni. Dora buvo taip gundančiai rami 
ir kartais pažvelgdavo su keista rimtim. 

Po šios minties Andrius pakėlė galvą. 
Salia praeinantis Novakas jam šyptelėjo atgal. 

Novakas kažką pasakė vienam išnžinieriui. Tas pakilo 
ir pradėjo raustis, kažko ieškoti. George visuomet 
kažko ieškodavo. Nesulaukdamas Novakas vėl grįžo į 
savo stiklinį kabinetą. Andrius pro stiklą matė, kad 
Novakas buvo ramus. Nieko neatsitiko, nes jis nei rū
kė, nei kimšosi pypkę, nei nervuodamasis nesivalė na
gų-

sirengimu. Kita priežastis — bijojo būti palaikytas ir 
išsipūtusiu žmogum. Vilkėjo jis aštrių spalvų marški
nius, kaklaraiščius ir savo sportinėm manierom norė
jo gal pasirodyti esąs "geras žmogus"? Ne tik namie, 
atostogose, bet posėdžiuose ir šitoje salėje. Seniau jis 
laikė labai dekoltuotos moters nuotrauką ant stalo, po 
pakėlimo ji buvo jo stalčiuje. 

Novakas šnekėjo su George, jie net juokavo. Po 

— O ilgesniam laikotarpiui? 
—Mėnesiais, galvojate? 
—Ir dar ilgiau... 

Andrius susimąstė. O. Novakas, nieko nesulaukęs, 
su kavos puodeliu jį pakvietė pas save. Burbtelėjus 
"eime, panagrinėsim..." šnekučiuodami jie abu įėjo į 
Novako stiklinį kiubiklą. 

— Prisėsk, — kabinete Novakas pasakė, gerda-
seno pokalbio stikliniame jo kabinete dar šiandien 1 mas kavą. — Adniinistracija, gal žinai, ieško atsaky 
jiems liko draugiškų sakinių. George, kažką atradęs,' mų į personalo taupymą. — Andrius pajudėjo. — Ne. 

Novakas vilkėjo sportiškai. Tas išplaukė iš jo į Gal būt... 

nuėjo ir padėjo Novakui panosėj ant stalo 
Nėra kuo rūpintis, Andrius galvojo. Krizė dar nė

ra tokia rimta. 
Novakas vėl išėjo salėn iš savo kabineto. Apsukęs 

ratą, jis tarsi įstrigo. Pristojęs prie kavos automato 
jis ilgai maišė ją plastiniu šaukšteliu. Po to, lėtai ger
damas, jis pajudėjo, prie vieno stalo pristojo ir, kai 
Andrius nuleidęs galvą punktyru žymėjo statybos pa
žangą grafoj, Novakas sustojo prie jo. 

— Tai vis užsiėmęs? 
Novakas mokėjo visus gerai nuteikti, visuomet 

pagirdamas. 
Novakas norėjo būti geras — tarnautojų draugas, 

"vienas iš jų", "buddy". Tarnautojų neskubino. Kas 
uždelsdavo, jis ištiesdavo pagalbos ranką. Priskirdavo 
jam daugiau žmonių. 

Ir dabar jis apie tai Andriaus paklausė: 
— Tau reikės daugiau rankų? 
— Kol kas ne. 
Andrius rodė jam ir aiškino, kaip klojasi jo dar

bas. Nebuvo tik aišku, ar Novakas visu tuo domėjos? 

"nepersįstengimo'' kulto. Net posėdžiams nesirengė 
ypatingai kaip kiti. Tur būt, jis nemėgo iškilmių, ne
žino kaip keisti nei asmenybės kitai rolei tinkamu ap-

Nieko ypatingo. Tavęs tai neliečia. Jie ieško darbo me
todų ekonomiškumo. Norėtų paiūlymų iš senesnių 
tarnautojų. Supranti? 

— Suprantu. 
— Aš pats jiems galiu tik bendrybėmis šnekėti. 

Išgirdęs iš jūsų, kai ką pasiūlyti. Bet aš specifiškai jų 
nenustebinsiu. Nes nežinau. 

— Kažin ar ką tuo galima labai nustebinti?.. — 
Nustebs gal tik ekonomizacijos paliesti tarnautojai, 
ironiškai svarstė Andrius. 

— Čia ir yra problema. Taip. Gal parengtumėte 
kelias idėjas? Taip, kaip pats matai? Tokia prasme? 
Ir projekcijas į ateitį, į priekį, kit'.i nusimanai. Sura
šęs kiek darbų yra dabar, pridėk kiek rankų reikia, kas 
numatoma, pramatoma ir kaip galima ekonomizuoti. 
Ypač, kiek toks procesas pakenktų darbų rūšiai ir dar
bų našumui... 

Matėsi, kad Novako kalba buvo eksploracinė, ieš
kanti ir įspūdžių apie tai, kas vyko bendrovėje. Tai 
buvo gal dalis to, apie ką buvo kalbama didžiuosiuose 
posėdžiuose už durų jau beveik kas savaitę penktadie
niais. Tai štai, kas tuose posėdžiuose buvo šnekama!... 
galvojo Andrius. Pasitarimai vyko apie ekonomiškesnį 
pasiskirstymą, ir tai išaiškino, kodėl kėdės tuštėjo ir Kaip su personalu? Kaip reguliuojies? Kada tau 

reikia daugiau pagalbos? I nežinia kurios dar ištuštės? 
— Pirmadieniais, penktadieniais, gal būt. (Bus daugiau) 
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TRISDEŠIMT METU 
Regensburgo — Scheinfeldo mokinių 

ir mokytojų suvažiavimas 
JUOZAS MASILIONIS. 

Pranas Mašiotas yra parašęs tojai ir mokiniai, susirinka drau-
daugybę vaikams suprantamų ir gėn kartu valandėlę pabūti, 
mėgiamų knygelių. Kai kritikai Grįžkime ten vėl atgal ir pa
stebėjos!, kaip jis, senas būdamas, vaikščiokime tomis pačiomis gat-
taip moka įsigyventi į mažųjų 
pasaulį, atsakymui parašė knygu
tę "Ir aš mažas buvau". Suva

žiavusiems Regensburgo —Schein-
feldo gimnazistams ir gimnazis
tėms turiu prisipažinti, kad ir aš 
kažkada gimnazistu esu buvęs Pa
nevėžyje. Iš Šimtų gimnazistiš
kų prisiminimų leiskite jums pa
pasakoti du, kurie labai glaudžiai 
siesis su jumis ir su mūsų suva
žiavimu. 

Pirmasis prisiminimas. Būda
mas jaunesniųjų klasių gimna
zistas, esu matęs keletos ankstes
nių Panevėžio gimnazijos abi
turientų vinječių. Pirmiausia 
man metėsi į akis du skaičiai: bai
gimo metų ir skaičius ateities me
tų, dažniausiai po dešimties me
tų. Pirmasis skaičius, reiškiąs bai
gimo metus, buvo aiškus, bet ką 
reiškia antrasis, turėjau teirautis 
žinovų. Ir sužinojau, kad antra
sis skaičius reiškia metus, kuriais 
ta laida nusistatytąją dieną yra 
pasižadėjusi susitikti. Taigi bai
gusiems susitikti po keleto metų 
buvo jau tradicija ir Lietuvoje. 
Mes, čia susitikdami, tą tradici
ją tęsiame 

Antrasis prisiminimas. Mano 
mokytojo ir direktoriaus kun. J. 
Lindės Dobilo literatūros pamo
ka apie Vionuolio novelę "Grįžo". 
Esu dėstęs tą novelę ir jums. Pri
siminkime trumpai jos turinį ir 
pagrindines mintis. 

Toje novelėje pasakojama, 
kaip pasenęs ir ligotas Petras Ja
nulis po trisdešimt metų grįžo į 
savo tėviškę. Išlipa iš traukinio. 

— Trys dešimtys metų... — 
prašnabždėjo Janulis ir atsiminė, 
kaip prieš trisdešimt metų, tė
vų ir sesers lydimas, išvažiavo iš 
savo parapijos miestelio dar jau-

vemis. 
1945 m. vasarą A Švedas ir Ig. 

Pranulis įsteigė Regensburge val
gyklą. Cia ne tik nuo bado gynė-
mės, bet ir pažįstamų ieškojome. 
Kažkurią dieną kieme atsirado 
skelbimėlis, kad steigiama gimna
zija, registruojami norį dirbti 
mokytojai ir mokiniai. Užsiregist
ravau aš, užsiregistravote jūs pas 
Igną Malinauską 
Martin Lutherstr. 8? Ten pradė
jome darbą 1945 m. rugpiūčio 20 
d. Ten buvo gauti du kambariai. 
Pastačius tarpe spintas, pasidarė 
4 kambariai. O klasių 8, tai dir
bom dviem pamainom. Užtat 
Švedo ir Pranulio valgykloje tu
rėjome privilegiją pasiimti pie
tus be eilės. Kad nepykdytume 
kitų, nežinančių, kas tokie ne
mandagūs ir nesilaiko eilės, pie
tų eidavom pasiimti į vidų, į vir
tuvę. Ir virtuvėje kartą sužinojau 
didelę paslaptį. Ją tik dabar pa
sakysiu. Buvo verdamas guliašas. 
Žmonės grumdosi, stumdosi, šve
das ar Pranulis ramina: "Nesi-
stumdykit, nesigrūskit, guliašo 
užteks". Tuos žodžius jam beta
riant, virėjas į katilą dar įvožė 

du katilus vandens. Guliašo už
teko. 

Kalbėkim apie mokslą. Nei 
jūs pažymėjimų visi neatsivežė-
te, kiek klasR) buvome baigę, nei 
mes vadovėlių, iš ko įalėtume 
mokyti. Reikėjo pasitikėti jūsų 
žodžiu ir jūsų pajėgumu. Moki
niams kas: atėjo į klasę ir sėdi. 
O tu, mokytojau, kalbėk, aiškink, 
nors jokios knygos neturi, iš ko 
galėtum pasiruošti. Gal j~'s. bū
dami mokiniai, dar tikėjote^nita, 
kad mokytojas be pasir. .Šimo 

sekundę ar minu tę pastovėti, gal 
ir iš klasės būti išsiųstam, o gal 
ir pusę "Anykščių šilelio" at
mintinai išmokti. 

Prisiminus eilėraščių uždavi-
mą, prisimena daugybė liūdnų 
ir linksmų nuotykių. Liūdnų, 
gal ne tiek l iūdnų, kiek keblių 
situacijų. Aš vieną kitą išvary
davau iš klasės, o vieną kartą mo
kinės mane išvarė iš mokyklos 
vakaro. Vakarėlyje reikia vienam 
iš mokytojų budėti. Jei budėda
vo insp. A. Orvidas, tai kas jam, 

Schwein". Badu nemirėm. 
Trisdešimt metų... Prieš tris

dešimt metų pasklidom po pa
saulį: Australijon, Pietų Ameri
kon, Kanadon, gal daugiausia 
Amerikon. Su kai kuriais palai
komi bent kalėdiniai ryšiai, su 
kai kuriais teko ar tenka susidur
ti dažniau. Leiskite jas paminėti. 
Mat, šio suvažiavimo vedėjas Ar
noldas prašė mane kalbėti ne 
tik apie praeitį, bet ir apie dabar
tį. 

Nuo 1952 m. su pertrauka, o 

C L A S S I F I E D G U I D E 

Jis šoka ir komanduoja: pora už j nuo 1955 m. pasto\iai dirbu Chi-
poros! Iš dešinės! Iš kairės! Ir j cagos aukštesniojoje lituanistikos 
t. t. Man gi budėjimas buvo kan- mokykloje, veikiančioje šiame 
kynė, nes nebuvau šokėjas. Tai Jaunimo centre. Daugelis regens-
pastebėjo mergaitės. Mergaičių i burgiečių — scheinfeldiečių sa

li K 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 ui.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t., 
"Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

K E A L E S T A T E 

23 metų, 5<2 kamb. mur. 3 miega
mi. 40 p. sklypas. Gazu šildymas. 2 
maš. garažas. Arti 71-os ir Lawn-
dale. Prieinama kaina. 

-MLSc ELLANfcOUS 

Atsimenate i P° t c t r f ^ 
pajutęs, kad 

valsas, ir priėjusi viena kviečia 
šokti. 2inoma, atsisakau, negi lip
si gimnazistei an t kojų. T a pa
sitraukia, tuoj pat ateina antra, 

ketvirta... Pabėgau, 
tai jau sąmokslas. 

Jeigu žinočiau, kieno iniciatyva 
tai padaryta, dar ir šiandien už
duočiau ne pusę, o visą "Anykš
čių šilelį" a tmint inai išmokti. 

Atmintinai išmokti duodavau 
ir visai klasei be jokio nusikalti
mo. Ir išreikalaudavau, šaukda
mas iš eilės, nemokančiai ar ne
mokančiam be pasigailėjimo dve
jetas. Gal ir senas tai metodas, 
bet tada aš buvau žymiai jaunes
nis, negu jūs dabar, mano buvę 
mokiniai, žinoma, buvusios mo
kinės tebėra jaunos. Taigi grįžki
me prie eilėraščio. III laidoj a. a. 
Marcelinas mokėsi pusė bėdos, 
bet už eilėraštį 2 ir 2. Tu užsis
pyręs, ir aš užsispyręs. Kartą sto
vyklos rajone susitikęs Marcelinas 
ir sako: "Pone mokytojau, nema
nykit, kad aš esu užsispyręs ir ty
čia eilėraščio nesimokau. Nega
liu eilėraščio išmokti, nors jūs 

plytelės. Glasa blocks. Sinkus 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — G36-2V60 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIilIlUIHilIlIlUililI 

vo vaikus perleido per šią mokyk- j v o m o s k a b m e t a i . Keramike* ir kt 
lą. Aš juos vadinu savo vaikai
čiais. Čia lietuvišką mokyklą 
baigė Bacevičiūtės sūnus Leonas 
Makiejus, Jolandos Gudaitytės 
dvi dukros Vilija ir Svajonė, 
Kerelytės, Vandos Kra auskaitės 
ir Zenono Petkaus dukros Milda ir 
Asta Petkutės, Marytės Pupiūtės 
— Audronė ir Ramūnė Ambro-
zaitytės, Janinos Račkauskaitės 
duktė Irena Raccvičiūtė, Aldonos 
Viliušytės vaikai Tomas. Linas ir 
Ramunė Marčiai. Aleksandros 
Andriušai ty tės vaikai Rita, An
dr ius h* Kris t ina Likanderiai, 
Juozapaičio sūnvu Vytas Jozaitis, 
Irenos Lozaitytės vaikai Arūna<-
Raminta ir Gaja Pemkai. 

Atsiprašau, jeigu dėl neaj 
žiūrėjimo kai kurių nepaminė 
jau. Kaip toje liaudies dainoje 
"Didi mano šeimynėlė, didis bū
rys anūkėlių". Gera būti savoje 
šeimoje ir savo vaikaičių tarpe. 
Kad gera būti Regensburgo — 
Scheinfeldo mokytojų ir mokinių 
šeimos tarpe, gyvai paliudija šis 
suvažiavimas, o ypač atvykę iš 

LEMONT, ILLINOIS 
Gražus 3-jų miegama mur. bi-level 
namas su 2',; maš. prijungtu gara
žo. Visur kilimai, 2 vonios. Įreng
tas poilsio kamb. 2emi mokesčiai. 

IIIIUIimillllllllinillllimilimillllIHIltiiii į Puikiai apsodintas. 10 min. iki 

P I I I lUI D I a i £•* • I~55 kelio, arti IC traukinio ir au-
L U IVI D I ri Va jtobusų. Apie $70.000. Kalbėt ang-

Vonių, virtuvės sinkų ir vandens I liškai tel. 257-7987 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir. 

man ir šimtą dvejetukų parašy- į abiejų Amerikos pakraščių — 
site•""". Nuo to laiko niekuomet ei
lėraščio nebereikalau kiekvieno 
mokinio, o vis peršokdamas pa
vardes, ir niekuomet burtas nebe-
krito ant Marcelino pavardės. 
Kol jis buvo gyvas ir kai čia, Chi -
cagoje, susitikdavome, dažnai tą 
epizodą prisimindavome. 

Nebuvo penketukininkai nė II 
baidos Alfonsas Tamošaitis — 

New Yorko rytuose ir Californi 
jos ir Washingtono valstijų va
karuose. 

Trisdešimt metų... Trisdešimt 
metų... Ir toks ilgas laiko tarpas 
neišskyė mūsų. • 

IMIIIMIIIIlMUIIIIilIlIlIlIlhuililiiiiiiitiMil 
} \a i r ių prekių pas ir inkimas nebran

giai & m ū - ų sandeLio. 
C'OSMOS PARCELS fcXPRES« 
SIUNTINIAI ( LIETUVĄ 

3.;S3 S. Halsied St., Chicago , UI. 6U60r 
mm W. 69tb St.. Chicago, 11L 60829 

M e l . : S25-2J3? — 254-3320 
Vytautas Val&ntinas 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUllllillUUilIli.lHllllį 

I'ACKAGfc r.Xi'KI-SS AtifcNCY 
MARIJA NOK LIK! K N E 

SIUNTINIAI 1 LirUVĄ 
Labai pageidaujamos : 

prekes . Maistas iš Kuropo 
-'tiOS \V. 6» St., Chicago, I 

TEL. — WA &-27S7 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHir Į.IHIIIIIHI 

rušieo 
dė l ių . 
.0«2». 

'iimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii i 
M. A. Š I M K U S 

XOTARY P U B l i l C 
1NCOME T A S S E R V I C E 

4253 So. Maplevood, tel. 254-745* 
T a i p pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

P I L I E T Y B E S PRAŠYMAI ir 
ki tokie blankai 

l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iu i iu iu i l l l l l l l l ' 

Narna* — Svajone: t butai, 4 vo 
nios, central inU Saldymas, a t o m i n i 
s l iptuvS. 3 auto garažas. 2 balko
nai. Pat io . Marciuetu P a r k o centrą. 

M ar . b u n g a k m . I miegami, 
žlai užlaikytas . 114.000. 

Ora-

Namaa Ir 
ulinis. $80,000 

Mur. 
apie 200 svečiu. 
$85.000. 

tavernos «v«utikes 

Dideli taverna, s a l i 
2 butai po 6 kamb. 

lllllllllllll 

4 G 
baldus 
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M O V I 
S E R S N A S perkrausto oamus 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

IVI. — HA 5-8003 
IIIIIIIIIIIIMUIIIIIIIIHHimillllilIlIlIlIlIlIJI 

ŠI M A I T I S REALTY 
Insurance — income Tmz 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

Į S I G Y K I T E b A U A h 

uiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiHi 

Aidas tarp dangoraižių 
O. NENDRE 

Tremtinių, ką tik atvykusių j 
Ameriką, gyvenimo aprašymas 
kuris atitiks daugumos prisimini 
mus. 

Pirmieji įspūdžiai Siame sveti 
mame kraite, sutiktos čia proble 
mos, įsikūrimo sunkumai, nupasa 
kojami lietuves našlės lūpomis ka
ri atvykusi su trinus vaikais sten 
giasi čia sukurti jiems ir sau ateitį 

Realūs vaizdai, kasdieniška kalba 
lengvas stilius neturi jokių vargi-
nąnfiių puošmenų, knygą paverčia 
lyg paties skaitytojo autobiograf> 
ja. 

Gaunama "DRAUGE". Raini -
$5.00. Tai grali dovana svencio 

Ultaoia State gyventojai turi pn« 
kainos prldM.l H% taksu 

IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIttltlIiHItlimil 

viską žino, bet dabar, manau, ne-
betikite nes ne vienam ir ne vie- Tumas, nei Juozas Sabaliauskas 
nai jau teko būti mokyklos ar sa-į— s ^ a s . Pirmasis, pradėjęs dirb-

nas, sveikas, gražus, energijos k u - | v o n a m ų mokytoja. O aš ir da- j» stovyklos mai t in imo skyriuje, 
pinas vaikinas. Išvažiavo trumpam į } , a r n e j n u į klasę, iš naujo nepasi- j P'irašė m a n e prie gero litro pie-
laikui pasižiūrėti žmonių, pamė-'; ruošęs. n o kasd i e n*» ° s u J u o z u S a D a _ 

ginti laimės. Išvažiavo, žadėda- j spalio 23 — 25 kuriasi lietu-' Hausku važiuodavome kartu į Ri
mas vėl sugrįžti į gimtąjį sodžių, j vįa i Ganghofersiedlunge. Gyven- tzingeną pamidorų. 
Įvyko kitaip. Išsiblaškęs sveti- j tj patalpos geros, bet gimnazija 
muose kraštuose trisdešimt metų, \ lįko senoje vietoje ir kelias toli-
grįžta į tėviškę pasenęs, nusivy- j m a s . Ruduo, dažnai lyja, o mes, 
les, sergąs... mokytojai ir mokiniai, brendame. 

Pasisamdęs vežėją, važiuoja į | n 0 r s ne vieno batai kiauroki. 
tėviškę, mato daugybę atmai- j Lapkričio 13 d. gimnazija gauna 
nų. j patalpas stovykloje, Neubauestr. 

—Trisdešimt metų, trisde-|24, visos klasės dirba kartu. Čia 
šimt metų... — tartum dundėjo darbas buvo jau įmanomas. Pa

stebėjęs, kad visų mokinių lietu
vių kalbos lygis labai nevieno 

KAILINIAI VYRAMS IR 
MOTERIMS 

1 0 % — t0% — so% p ig iau mokės i t e 
u i apdrauda min ugnies ir a u l o m o -
•<!io pas mus . 

FRANK Z A P 0 L I S 
S208H Weet SSth Street 

Chicago, Di ino i s 
relt-f. GA 4-S654 

iimiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus 
4065 Archer A ve 

ratai po akmenis. 
— Trisdešimt metų, — stebė-

stadto apylinkes obuolių ar sly
vų. Daug kalbos mokėti nereikė
jo: "Tauschen: Ich Seife — du 

O N A 
Vytautas F. BELIAJUS 

Siuvame pagal užsakymą avies 
kailo kailinius vyrams ir mote-1 ' * >5> *' 
rims. Turime ir gatavų. Įvairių j Chicago, m. 60632, telef. »^7-5980 

jtiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiimiiiiiiiii 

Įvairūs pasakojimai surišti su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 

spalvų ir fasonų. 

ROB-EL'S 
4412 W. 59th Street 

Tel. 735-5667 
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto. 
Sekmadieniais nuo 1 iki 4 valan
dos popiet. 

0 GERIAUSIA ČIA 
Modemus 2-jų aukštų muro namas. 

Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Marąuette Parke. 

2-jų sukitų muro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41.800.00. 

Modernas 15 metų muro namas. 
2 kutai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50.000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Strttt 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

josi, visais lapais drebėdama epu- j <jas, kai kuriuos privačiai mokiau, Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 
šė- jo visiems patariau lankyti mano 

— Trisdešimt metų, trisde- Į vedamus lietuvių kalbos kursus, 
šimt metų, — stebėdavaus aš. | Neprivalomai lankė beveik visi 
pats, beklausydamas dėstymo ir | aukštesniųjų klasių mokiniai, 
beskaitydamas novelę. — Trisde- Man rodos, iš to naudos būta. 
šimt metų nematyti savo gimti
nės, savo tėvų, brolių, seserų, 
kaimynų, jaunystės draugų. Juk i 
tai baisus dalykas. Trisdešimt me
tų nematyti savo klasės draugų? 
Tik dabar supratau, kodėl bebai
gia gimnazija susitardavo susitik
ti po keleto metų. 

Susitarė ir manoji klasė susitik
ti po 13 su puse metų Kalėdų 
antrąją dieną Panevėžyje. Ko
dėl po 13. o ne po dešimt kaip 
paprastai? Todėl, kad Šis skaičius 
šovė vienam klasės draugui į gal
vą, kaip mandresnis už dešimt. 
Ir tada jau žinojome, kad yra vel
nio tuzinas. 

Kai atėjo susitikimo diena, aš 
buvau ne su savo klasės draugais 
Panevėžyje, o su jumis Schein-
felde. Datos betgi neužmiršau ir 
tą dieną vis galvojau, ar suva
žiuoja šiandien mano klasės drau
gai ar ne. Viena betgi žinojau, 
kad ten, be manęs, nebus ir ma
no geriausio draugo, nes jis 1941 
m. buvo išvežtas į Sibirą. Vėliau 
sužinojau, kad susitikimas neįvy
ko. 

— Trisdešimt metų. trisde
šimt metų, — kartojoame ir mes, 
buvę Regensburgo Scheinfel
do lietuviškos gimnazijos moky-

m. Kaina su persiuntimu $5.30. 
Užsakymus siųsti: 

Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, BĮ. 60629 

Bet greitai geroji romantika pa
sibaigė, gimnazija buvo vasario 
mėnesį nukelta virš ligoninės pa-
lėpėn. Čia vėl patalpos labai blo
gos, pertvėrimai menki, visur 
girdisi... 1946 m. balandžio 28 d. 
visi Regensburgo lietuviai perke
liami į Scheinfeldą. Miestelis ne
didelis, didinga Schuarzenbergo 
pilis ir barakai priglaudė lietu
vius. Insp. A. Rūgytės rūpesčiu 
gimnazijai patalpos buvo gautos 
vokiečių mokykloje, esančioje 
prie pat stovyklos. Nuo to laike 
iki pat pabaigos dirbti sąlygas tu
rėjome labai geras. 

A. a. A. Orvido apskaičiavimu, 
mokyklą yra perėję 293 asmenys. 
Išleistos keturios laidos: I laidos 
9, n — 23, m — M, rv _ 13,2 
baigė pašaliečio teisėmis. Iš viso 
61. Mokytojavo ilgesnį ar trum
pesnį laiką 47 mokytojai. Visi su
darėme vieną šeimą. Mokytojai 
buvome tos šeimos lyg ir tėvai, o 
mokiniai —lyg ir vaikai. Kaip 
šeimoje vaikai truputį pribijo tė
vų ir stengiasi būti geri bent jų 
akivaizdoje, taip ir jūs, mokiniai, 
mūsų truputį privengdavote, sten
gėtės būti geri. Negaliu skųstis, 
buvote geri. Tiesa, už mikroskopi
nius nusikaltimus kai kam teko 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lis-
tuvlų dienraštis, gi skalbimų kai 
ios yra visiems prieinamos 

—& = - = - -*^= 
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ATEITININKŲ KELIU 
(1911 - 1927 - 1977) 

2MPONES — LAIKAI — DARBAI 
Redagavo STASYS BARZDUKAS 
Išleido ATEITIS Ateitininkų Šal
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216 
pusi. 
Kaina su persiuntimu S2.30. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS. 4545 W. 6Srd S t 
Chkago. m. 60629 

ftimiiiitiimiiimiiiiimiiiitiimiiiiiiHiiii 

B O D Y W 0 R K C 0 L L I S I 0 N , E X P E R T S 
J. 8TANErVHJTUS 

(Feader) Pilnas Pataisymas 
Traastnisaious — Dažymas — Motoro 
— Kamserljos (body) Ir Sparnų darna* 

2837 W. 47tti St., tel. 523-1248 
Cliteago, MiMit 60632 

Gera proga įsigyti šias papigintas knygas 
LIETUVOS UNIVERSITETAS. Red P. Čepėnas. Kietais virše
liais. 896 pusi. Buvo $15.00. Dabar su persiuntimu $1327 
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 su per
siuntimu $6.09 

Užsakymu* siųst i : 

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

MiiiiiiiHimiiimiiiiimmiiiHHnmiiiiHii 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rfišių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
limilllllllllllllllllllllllIlUlillllllIlIUIIIIIII 
iiiiiiiiiiimiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiinmii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

muiiiuiimiiiHiiimiiimiiiiiiiiiiiiiimiii 
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T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W 69th St , telef. 776-1486 
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiMiimiiiiiiMiimt 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio programa 
Naujoj Anglijoj i5 Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po m'etų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo 
rista — gelių bei dovanų krautuvę. 
502 E. Broadway. So. Bo<rton. Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraltis "Draugas" ir ra
site didel} pasirinkimą lietuvišku kny-
m 

D Ė M E S I O ! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo įstaiga tapo priimta 

į National Association of Realtors. 
Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki

mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

Taip pat žinotina, norintiems per 
Į mus pirkti bei parduoti, jums patar
naus ne vienas ar du asmenys, bet 
virš tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruoštų pardavėjų su 250 įstai
gų 

Taigi į mus kreipdamiesi sutaupy
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o par-
duodantieji greitą ir teisingą patarna
vimą. 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Strtet 

Tel. — 767-0600 

HumiiimiiiiiiiiiiiiiHiHiiniiiiiitMMiiii* 
Paiki dovana — bet kurta 

proga! 

Popular Lithuanian 

R E C I P E S 
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 

LAIDA 
Suredagavo 

Jnozapina Daožvardiene 
Šiam dienom Draugo spaustuve 

išleido septintą laidą šios puplia 
rios virimo knygos. J. Dauivaidie-
ne vėl patikslino ir pagražino «>«) 
laida naujais paruosimais 

Tai geriausia dovana naujuu 
smonom ar marčiom. Daugelis ap 
dovanoja kitataučius supažindin 
darni juos su lietuvišku maistu ti 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la 
bei daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose Ir oreautra 
d jose 

Knyga yra labai graliai įrttta m 
su spalvotomis iliustraci kmda u--> 
bal patogi vartojimui 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 W. 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Illinois gyventojai pridėkite 20 

centų mokesčiams. 
N I M I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I K I I I t l I l I H I I ' 

jimimiiiiiimiiiiiiiiimimiiiimiiiiiMiM 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Platinkite "Draugą". 

mmmwmmmmmmm 
>l \KQrKTTE PARK 

6 kamb. marinis. Gazu šildymas. 2 
maš. mūr. garažas. Arti 66-os ir 
Washtenaw. Prieinama kaina. 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — facome Tas 

Notaristas — Vertinai 

BELL REALTY 
4. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzfe Av. — 778-2233 

Remkit tuos biznierius korte 
skelbiasi "Drauge" 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j -
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių 

Apsilankykite ji "Draugo" ad
ministraciją i 9 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti gavo 
giminėms ar draugams* 

"Draugo" adresas: 4545 Weat 
«Srd S I . Chicago. Til. 40629 

iiiiiniiHiimiiiiiiiiiitiiiiiuutiiiiHiniuiii 

Apsimoka skelbtis dien DRAtTGR. 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuviu dienraštis, gi skelbimų kai 
vis vra riatetn* prieinamos 

Perskaitę "Drauge". duokite kitiems pasiskaityt 



LIETUVAITĖ, LIKIMO SKIRTOJ RETOJ PROFESIJOJ 
ALFONSAS NAKAS 

Apie draugo ar giminaičio, o ir 
šiaip žinomo tautiečio mirtį ži
nia nuskrieja žaibo greičiu. Tele
fonas, radijas, sava ir amerikie
čių spauda skubiai informuoja, 
kada mirė, kur pašarvotas, kada 
laidos. 

Laidojimo namų, arba šerme
ninės (kitų dar vadinamos lai
dotuvių koplyčios), duris pravė
rus, į šnerves muša stiprus rožių 
bei gvazdikų kvapas. Šviesos jau
kiai prigesusios. Kojos klimpsta į 
ilgaplaukį kilimą. Rankas už nu
garos sunėręs, pilkšva ar melsva 
eilute apsirėdęs, netoli durų sto
vi vyras, tartum vitrinoje dra
bužius demonstruojąs manekenas. 
Neapsakomai mandagus, neapsa
komai šaltas, kaip jūsų lankomas 
numirėlis. Prigesintu balsu ir gal
vos kryptelėjimu nurodys, kur 
kabinti apsiaustą ir skrybėlę, ku
riame kambary jūsų lankomasis 
guli. Rankos lieka už nugaros. 
Tiesus, lengvai išsižergęs, jis jau 
suka galvą į durų pusę, nes nau
ji lankytojai užgriūva. Šis vyras 
kiek pagyvės numirėlį į bažny
čią ir kapines išlydint Bet šalta 
dirbtinio mandagumo kaukė nuo 
jo veido nedings ir kiekvienu at
veju bus pasiruošęs sustingti su 
už nugaros sunertom rankom. 

Tai tipiškas šermenų vado
vas, kurį čia vadiname laidotu
vių direktorium. Būtinai vyras ir 
būtinai su kaukė

to studiją, su šiuo menu vaikys
tėje pasirodydavo publikai. Stu
dijuodama priklausė Lietuvių Į* 
skautėms akademikėms. 

Lietuvių šeimą su Valentinu 
Bauža sukūrė 1960 m. rudenį. 
Sulaukė trijų dukrelių: Audros, 
Nikutės ir Lianos. 

Baigęs laidotuvių direktorių 
mokslus, Valentinas dirbo Domi-

i ninko Brazio laidotuvių namuo
se, kuriuos iš pensijon pasitrau
kiančio savininko 1958 metais 
nupirko. Jis tapo pirmuoju laido
tuvių įstaigos savininku iš nau
jųjų ateivių tarpo visoje Šiaurės 
Amerikoje. Namai pavadinti Vai 
S. Bauža Funeral Home (adresas: 
1930 — 25 th Street, Detro^, Mi. 
48216). Tuo tarpu Jolanda au 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

ĮKURTUVĖS 

Daug lietuvių kuriasi St. Pe-
tersburge, daug šeimų seniau gy-

lietuvių rajone sklypų. 
Pravažiuojantieji šiaurinės 

Amerikos lietuviai pasakoja, 
kad mūsų Floridos pietų dalies 
lietuviškų kolonijų kaimynai 
dar nepaliauja, be jokio reika-
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venančių parduoda namus ir per- j lo, smeižę mūsų Sunny Hills 
kasi butus. 

Lietuvių veikėja visuomeninin 
kė Victoria Jacobson taip pat 

gražios gamtos bei mūsų liet. 
Reik 

A. Vienažindys carinę priespaudą j 
matė. pergyveno ir ėme reikšti pa- j 
sipiktinimą ja, apdainuodamas Į 
sunkią vargdienių dalią, susieda- j 
mas tai su savo asmeniškomis kan
čiomis, nesigailėdamas piktų žo
džių. Kai kuriose dainose, skirtose 
meilės kančioms, atsiskyrus su 
mylimąja, pirmoje vietoje iškyla 
jau ne asmeninė meilės drama, o 
plati socialine drama. Meilės ir so
cialinių motyvų susipynimu pasi-kolonijos kūrimo idėjos. 

tikėtis, kad sekančių 10 metų | žymi ir viena iš geriausių A. Vie-
nusipirko butą St Petersburg I laikotarpyje visos lietuviškos! nažindžio dainų, kurią pats poetas 
Beach ir lapkričio pradžioje per-į kolonijos dėlei švelnaus klima- j § ° k a i p ,£?*?* ™ •da!nų ri? 

mokesčių suburs sikėlė gyventi. Jos draugai suor- j to ir žemų 
ganizavo gražias įkurtuves, persi- į tūkstančius lietuvių ir išlaikys 
keliant į. naują vietą. Jos pager- į tautinį ir kultūrinį lietuvių gy-
bimas įvyko A E. Bacevičių re-įvenimą Floridoje. 
zidencijoje. Ta proga įteikta jai į 
"Lietuvos 700 metų istorija", pa-| š l u o m e t u 3au kalbame apie 
rašyta anglų kalba. įteikiant k n y - | ^ n m % ^ LB apylinkės Sunny, 
gą E. Grušienė kalbėjo, kad sena 

| kinį, 'Oi dainos dainelės, jus 
mano patieka! 

B. Pranskus 

Yra, žinoma, išimčių. Išimtis 
ypač stebinanti, kai šermenų va
dovo rotėje randi jauną moterį, 
kurios vardas Jolanda. Tai diplo
muota laidotuvių direktorė Det-i 

Jolanda Zaparackienė 
gino dukrytes ir buvo bepamirš-
tanti ekonomistės diplomą. 

Staigi, netikėta Valentino mir
tis (1969 m. gruodžio 8) viską pa
keitė iš pagrindų. Įgijęs tautie-1 
čių pasitikėjimą, turimą įstaigą 

. r* , . . : ,. v. t - l atremontavęs, i kitą šaknis įleidęs, roite. Gal vienintele šios profesi-1 ,. ,. '. ,., . , T^. — .. . . . . . ., . _f i atrodė velionis, paliko viską D:e-jos lietuvaite AmeriKoje. Tuo tar- • ^ »~— • 
pu tikrai vienintelė iš naujųjų 
ateivių kartos. Ji irgi pasitinka 
atėjusius atsisveikinti, bet pasi
tinka be kaukės. Liekna, aukšta, 
tiesi tamsiaplaukė. Elegantiškai 
pasipuošusi. Europietiškų ma
nierų. Jaukios, šiltos, kiek melan
choliškos šypsenos. Laisva, gy
va, skubios orientacijos. Jos lietu
vių kalba švari, be mažiausio 
svetimo akcento, žodinga. Mirus 
iškilesniem tautiečiam, būna at
sisveikinimo akademijos. Seniau 
akademijoms vadovavo kuris iš 
velionio draugų. Negana, kad vi
sokių niekų prišneka susigrau
dinę kalbėtojai — organizacijų 
atstovai, neretai ir jų vadovas 
sujaudintas mikčiodavo. Dabar 
vis dažniau akademijai vadovau
ja pati Jolanda. Oriai ir sklan
džiai, įžangą papuošdama lietu
viškos poezijos perlu ar prasn :n-
ga prozos citata. Po jos ir kitiems 
kalbėtojams geriau sekasi. 

Detroite lietuviams Jolanda 
patarnauja kuone visą dešimt-
šimtmetį. Nėra žmogaus, kuris 
jos čia nepažintų. Kai šį pavasa
rį ji įsigijo laidotuvių direktorės 
diplomą, o rudeniop išlaikė vals
tijos ir federalinius egzaminus, 
per lietuviškas radijo transliaci
jas pasipylė sveikinimai, šitaip su
žinojo "miestas". O pranešti "pa
sauliui" — per spaudą — palik
ta garbė šio rašinio autoriui. 

Kas per viena ta Jolanda? Ko
dėl ji pasirinko profesiją, kurią 
dominuoja vyrai? Kuklūs biogra
finiai duomenys šį tą paaiškins. 

Jolanda Dainora Marija Mil-
takytė gimė Kaune. Mažametė su 
tėvais ir sesute pateko Vokietijon. 
Gyveno Stuttgarte, Domstadte 
(prie Ulmo) ir Schwaebish 
Gmuende. I Ameriką atkeliavo 
1950 m. balandy ir apsistojo Det
roite. Detroite baigė Vokietijoj 
pradėtą pradžios mokslą ir Chad-
sey vidurinę mokyklą. Pastarąją 

—per trejus metus, labai gerais 
pažymiais. Gavusi vieneriems 
metams stipendiją, įstojo į Mary-
grove (katalikų) kolegiją ekono
mijos studijuoti. Stipendija buvo 
kasmet pratęsiama ir 1959 m. pa
vasarį, kolegiją baigusi, įsigijo 
ekonomistės diplomą — bakalau-
reatą (Bachelorof Arts). 

šeimoje diegtą lietuvybę gaivi
no lituanistinė mckykla ir skau-
tavimas. Lietuvių skautų greto
se ėjo draugininkės pareigas. 
Kadangi nuo mažens lankė bale-

vo valiai. Bet ne. Staiga tapusi 
vienintele savininke, Jolanda ne
pasimetė, nelšsipardavė, nelikvi
davo. Ėmė vadovauti su samdy
tais tarnautojais. Namų vardas li
ko tas pats, Vai. S. Bauža Fune
ral Horrre, tik su priedu — savi
ninkė — Yolanda Bauža ( vie
toj J, kad amerikiečiai teisingai 
ištartų). 

Apsisprendus nepasitraukti, rei
kėjo įsitvirtinti, nes samdiniais 
visą gyvenimą nesiversi. 1975 m. 
rudenį Jolanda įstojo į tą pačią 
mokyklą, kurią buvo baigęs ve
lionis vyras — Wayne State Uni-
versity, School of Mortuary Scien
ce. Studijavo neskubėdama ir su. , . . . — „., , 
pertraukom, bet rimtai. Mokslą l e c k u i į New Yorko komiteto 

Lietuvos istorija būtų simbolis 
jos naujoj šventovėj ir primintų, 
kad visuomet liktų darbšti, rū
pestinga lietuvė, kovojanti dėl 
Lietuvos laisvės reikalų. 

Vėliau kalbėjo dail. Vladas 
Vaitekūnas, nupasakodamas Vik
torijos ryžtumą, darbingumą, dir
bant Lietuvos vadavimo darbus. 
Jo kalba buvo įdomi ir liks ilgai 
Viktorijos širdyje. P. Vaičaitienė 
iškepė tortą su užrašu "Tegy
vuoja Viktorijos lietuviška veik
la". Pobūvyje dalyvavo apie 30 
žmonių, jų tarpe P. Vaičaitis su 
žmona, jų sūnus dr. Vaičaitis su 
visa šeima, dr. Valis su žmona, 
dr. Julia Monstavičienė, T. De
gutis ir daug kitų. 

Viktoria Jacobson labai dėkin
ga visiems už gražų ir įspūdin
gą jos pagerbimą. E. Gr. 

Sunny Hills, Fla, 
NAUJOJ KOLONIJOJ 

Aš asmeniškai esu viena iš 
pirmųjų atvykusi su p. Zuba-
vičium, kun. Račkausku, Labu-
tiene susipažinti su Sunny Hills 
vietove. Mes prieš 4 metus su
sižavėjome čia esančiu tyru 
oru, švelniu klimatu, nuosta
biai švariais ežerais ir pajūriu. 
Mūsų sudaryti komitetai New 
Yorke ir New Jersey per pas
kutinius 3 metus atsiekė labai 
daug — iškovodami gražiausią 
miesto dalį lietuvių kolonijai. 

Po pirmų metų neorganizuo
tos veiklos, buvo sudaryti ko-

'mitetai ir atėjus Vytautui Be 

ar galvoja ateityje Floridoje 
įsikurti, nepamiršti aplankyti 

Hills vietovėje bei turėti s e k - j S u x m y ^ k i r Pamatyti savo 
madieniais liet. mišias. j akimis mūsų paežerės ir mūsų 

Patartina šiaurės koloiijų lie- j 
tuviams, kurie vyksta į Floridą j 

gyvenimo būdo. 
Julia čepukas 

baigė 1978 m. birželio 22 d. Bai
gė pirmąja iš apie 50 studentų 
(jų tarpe tuzino moterų, daugiau 

vadovybę, galime didžiuotis jo 
darbu ir atsiektais vaisiais. Jis 

j su šeima jau t rys mėnesiai kaip 
sia juodukių). Su diplomu gavo gyvena mūsų kaimynystėje prie 
Student — Faculty Achievernent''gražiojo ežero, čia paežerėje 
Award ir jos vardas įrašytas į I turime 7-ias lietuvių šeimas ir 
universiteto bronzinę lentą. Way 
ne valstybinio universiteto Mor
tuary Science mokykloje ji tapo 
antrąja moterim, kada nors gavu
sia minėtą žymenį. Mokslus bai
gus, dar sekė sunkūs dveji egza
minai: Michigano valstijos ir fe-
deraliniai. Tik juos išlaikius su
teikiama teisė verstis laidojimo 
profesija Michigane ir beveik vi
sose JAV-bėse. Abejus egzaminus, 
kaip minėjau, Jolanda sėkmingai 
šį rudenį išlaikė, nors apie 50 
proc. laikiusiųjų suklupo. 

Beje, 1976 m. rudenį Jolanda 
ištekėjo už buvusio JAV LB tary
bos nario, I PLJ kongreso rengi
mo komiteto pirmininko ir kan
didato į JAV kongresą Algio Za-
paracko. Šalia turimų laidojime 
namų. ji Detroito metropolio 
lietuviams patarnauja ir k^iose 
kitose laidojimo įstaigose. Dabar
tinis jos profesinis vardas, taip 
gerai pažįstamas Detroito lietu
viams — Yolanda Bauža — Za
parackienė. 

Šį rašinį ruošdamas, su Jolan
da turėjau porą įdomių telefo
ninių pasikalbėjimų. Tai, ką pa
stebėdavau keliolikos laidotuvių 
metu tik kaip pusiau suintere
suotas dalyvis (ne šeimos narius, 
o draugus ar šiaip garbingus tau
tiečius laidodavo), pokalbiuose 
pasitvirtino. Netikėtai laidotojos 
tarnybon patekusi, ji stengėsi su
vokti artimuosius praradusiųjų 
psichologiją ir nuoširdžiai jiems 
padėti. "Nenoriu, kad mano pro
fesijoj žmonės matytų mirtį ir 

4-ios šeimos užsakė naujus na 
mus, kurie bus paruošti sekan
čių metų kovo mėnesį. Be da
bar esančių kaimynų Beleckų, 
Zitikų, Peleckų, Danilevičienės, 
Nutautų, Gedminų šiuo metu 
baigtas statyti Milukų namas ir 
poros savaičių laike atvyksta 
nuolatiniam gyvenimui. Links
ma, kad kaimynystėje užsisa
kė namus muz. Mamaitis iš 
New Jersey ir sveikintinos dvi 
šeimos iš Cbicagos, tai Peleckai 
ir Ričkai. kurie pirmieji iš 
Amerikoje lietuviškos sostinės 
užsisakė namus. Nors esu tik 
keli mėnesiai čia, tačiau dėlei 
nepaprastai gražaus oro ir visų 
naujakurių puikios nuotaikos, 
esu labai laiminga, matydama 
lietuviškas sodybas pasipuošiant 
gėlėmis, medeliais ir t. t. 

Beveik kasdien turime pro
gos susitikti su naujai atvyks
tančiais lietuviais iš plačios 
šiaurinės Amerikos bei Kana
dos. 

Daugumoje visi atvykę būna 
nustebinti mūsų vietinių pui
kia nuotaika ir gražiu kūrimosi 
procesu. Dauguma atvykusių 
įsigyja sklypus ir pritaria mū
sų kolonijos idėjai. 

Pagal dabartinį mūsų ežero 
apsupimo procesą po metų lai
ko bus sunku rasti arti ežero 

kaukuoles, noriu, kai jų skausmas 
sumažėtų, kad jie atgautų pu
siausvyrą ir ramybę". Tai jos au
tentiški žodžiai 

A.f A. 
ADOLFU! ORVIDUI mirus, 

jo žmonai VACLAVAI, GIMINĖMS ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdi
me. 

Petras Balzaras ir Rimutė 

A. f A. MARCELLA PETRAITIS 
KAIRYTĖ 

Gyveno Cicero, Elinois. 
Mirė gruod. 3 d., 1978, 8 vai. ryto, sulaukus 84 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Frank, 2 dukterys: Mary ir 

Lorraine Petraitis, marti Bemice Petraitis — našlė a a. John,anū-
kas Lawrence su žmona Kris, 2 proanūkai Jason ir Shawn, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. John 
Priklausė Sopulingos Dievo Motinos dr-jai Ciceroje ir Sv. Ka

zimiero Seserų rėmėjų dr-jai. 
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50 Avenue. Ci

cero. 
Laidotuvės įvyks treC. gruodžio 6 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtaj Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiere 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sunos, dukterys, marti, antikas ir proanūkai. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus — TeL 476-2345 

A. t A. MARIJA GERULAITIS 
ŠARKAITE 

Gyveno 228 W. Main Street, Lake Zurich, UI. 
Mirė gruod. 3 d., 1978. 3:38 vai. popiet, sulaukus 85 m. 
Gimė Lydoje. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Valentina Mažei

ka, žentas dr. Pranas ir Angelė Gudelis, žentas John, 3 anūkai 
Andrius ir Irena Mažeika bei Vytautas Gudelis, 2 proanūkai 
Rūta ir Frank Mažeika ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 4 vai. popiet Mažeika-Evans 
koplyčioje, 6845 S. Westem Avenue. 

Laidotuvės įvyks treč., gruod. 6 d. i i koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje 10 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai. 

Laid. direkt. Jonas Evans ir Stasys Evans. tel. 737-8600. 

A. t A. ALGIRDUI GELAŽIUMI netikėtai 
m i r u s , 

jo tėvams VINCUI ir BRONEI GEIAŽIŪNAMS, bro
liui VYTUI ir kitiems artimiesiems reiškiame 
giliausią užuojautą. 

East St. Louis Lietuviu Bendruomene 

Mylimai motinai ir uošvei 

A. t A. ELENAI KISIELIENEI 
Pavergtoje Tėvynėje mirus, dr. P. KISIELIAUS ir 
dr. A. RAZMOS ŠEIMOMS nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

JAV LB Krašto Valdyba 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F . D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS K O P L Y Č I O S 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVL 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 St. , C h i c a g o 
1 4 1 0 So . 5 0 t h Av . , C i c e r o 

Te l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

r ^ 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI 
GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYNAMS 

V. Peteraicio 
Lietuviškai - angliškas žodynas 

A. Baravyko 
Angliškai - lietuviškas žodynai 

Šie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai
dėmis, didelio formato (9x f f colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietais viršeliais. 

Tikrai graži dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis 
šiais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (paštas ir 
persiuntimas $1.25 už tomą ir pridedami mokesčiai Ulinois 
valstybės pirkėjams). 

D R A U G O K N Y G Y N AS 
4545 W. 83rd Street 

Chicago, III. 60629 

^ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACF. Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11020 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORMA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

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

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

VASAITIS - BUTKUS 

4> 

1446 So. 50th A*r. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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X A. a. Anelė Kovaitė - Du-
bauskienė, Brazilijos lietuvių vi
suomenės veikėja, mirė Rio de 
Janeiro mieste. Apie jos mirtį 
buvo telefonu pranešta gimi
nėmis Chicagoje. Čia gyvena jos 
sūnus Ignas Dubauskas. 

x Dr. Bernardas ir Juzė Mor
kūnai su sūnumi išvyko porai 
savaičių i Floridą. Senutę dak
taro motiną globoja jo brolie
nė ir vienas sūnus. 

X Lietuviu Fronto bičiulių 
Chicagos sambūrio susirinkimas 
bus penktadieni, gruodžio 8 d.. 
Jaunimo centro kavinėje. Pra
džia 7:30 vai. vakaro. Visi na
riai laukiami. 

x P. Pranis, Vista, Calif., nu
sipirko 'Drauge" knygų, korte
lių ir aukojo 10 dolerių. Ačiū. 

x Irena Veleckytė, Chicago. 
111.. padėkojo už korteles, -užsi
sakė jų didesnį kiekį ir aukojo 
9 dol. Ačiū. 

x Milda Paul, Palatine, UI.. 
atsiuntė 14 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

x Aukų atsiuntė: 4 dol. — 
St. Jurkūnas; po 3 dol. — Eug. 
Kezienė, Antanas Zailskas. Dė
kojame. 

X L B Woroesterio apylinkės 
valdyba. Įvertindama "Draugo"' 
paramą skelbiant naudingas ko
respondencijas, paskyrė ir per 
apylinkės pirmininką Petrą Mo
lį atsiuntė 25 dolerių auką. Ma
loniai dėkojame. 

x Aukų atsiuntė: 1 dol. — L. 
Zurlis: po 3 dol. — EI. Radvi
lienė. B. Pieža. A. Valeika, St. 
Gudauskienė. L. F. Dūda. V. Jo
nynas. P Masis: du dol. — A. 
Pcderienė. Visiems dėkojame. 

x Adolfas Luža, Parma, Ohio. 
gavęs kalėdines korteles, auko
jo 10 dolerių. Ačiū. 

x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Juozas Pupius. Los Angeles. 
Česl. Staniulis. Bloomfield. 
Charles Gricius. Amherst. 
Anna Krol, Stickney. 
Anna Joekus. Otsega. 
Pr. Nenorta. E. Chicago. 
Visiems maloniai dėkojame 
* N'ma Norris. Chicago. 111., 

?avo sveikinimus "Draugui" pa
rėmė 10 dol. auka. Labai ačiū. 

x Po 5 dol. aukojo: 
Horace R. Zibas. Cincinatti. 
Nežinomas asmuo. South Sub-

urban 
Fel. Mandeikis. Centerville. 
Alf. Urbonas. Chicago. 
Pov. Labanauskas. Bethesda. i 
D. Kalinauskas. Edwardsville. > 
Br. Sasiulis. Long Beach. 

Labai ačiū. 
x 1979 m. kelionių i Vilnių1 

tvarkaraštis paruoštas. Marius 
Kiela — (312) 737-1717. fsk.). 

x UI. Liet. Gyd. dr-jos P a r i 
binis Moterų vienetas maloniai; 
kviečia visus atsilankyti į tra
dicinę Kalėdų eglutę gruodžio 
9 d.. 4 vai. popiet Lietuvių Tau
tiniuose namuose. 6422 S. Kedzie 
A ve. Bus pastatytas veikalėlis 
'Jonukas ir Gretutė". Rateliai 

vnikučiams. Kalėdų senis, dova
nų laimėiimai ir veiks bufetas. 
Visi laukiami maloniai praleisti 
popietę su jaunimu (pr.). 

x Muzikas Arūnas Kamins
kas akompanuoja poeto Bernar
do Brazdžionio lyrikos ir dr. 
Juozo Briedžio kompozicijų kon
certe, kuris įvyks gruodžio 10 
d., sekmadienį. 3 vai. p. p. Jau
nimo centre. Bilietai gaunami' 
"Marginiuose". (pr.). 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

LĖKTUVO NELAIMĖ 

Trys šeimos nariai žuvo nu
kritus vieno motoro lėktuvui 
Pahvaukee aerodrome, netoli 
\Vheeilng. Užsimušė A. Dou-
makes, 4S m., jo žentas K. Mo-
eller, 27 m., ir šio žmona Mary, 
24 m., laukianti kūdikio. Visi 
iš Chicagos priemiesčių. Dou-
makes žmona, 48 m., išliko gy
va, bet sunkiai sužeista. Spė
jama, kad lėktuvą nuspaudė že
myn atsiradęs ledas an t spar
nų ir kitų dalių. 

BRANGS O'HARE 

Automobilių s ta tymas O'Hare 
aerodrome numatytas pabran
ginti. 

IS ARTI IR TOLI 

PERŠA I T I AUTOMOBILY 

Artimi draugai, susitikę LB tarybos sesijos metu \Vashingtons. Iš kaires: JAV LB krašto vald. pirm. A. 
Gečys. M. Lenkauskienė, dr. K. Ambrozaitis, M. Ambro/.aitienč ir dr. E. Lenkauskas. Nuotr. Jono Urbono 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
D A I L A. VARNO JUBILIEJUS i rengta Varno kūrinių paroda i nės muzikos kūrinių. Viena iš 

, , . „, _ . Tautiniuose namuose. Parodoj ; ju dainoms akompanavo gita-Į Liet. Tautinius namus, A. .» x -^ - . I__ _ , . . . 
c^ t r^oru^; ~»o.« A • » ̂  •-- • J •, T m •-• , išstatyta »:>er 40 darbų. i ra. Klausvtojai dainininkes nuo-
bekmadieni ras t i du vvrai • Adomaičio ir dail. J . Tncio ly- „ _, «.-, , 

nušauti automobilio pirmoje sė 
dynėje: J. Sierra. 23 m., ir J 

Parodą atidarydamas dail. M. I širdžiai sutiko, negailėjo plojimų 
. . . ' . . „ Šileikis nupasakojo dail. Varno ir pabaigoje iškvietė pakartoj i-simtametis dail. Adomas Var- . . , . . . . . I . ,7- - . . » ...f, . , r ™ , ?n ~, kūrybos eigą ir laimėjimus por- mui. Viešnios detroitiskes buvo ^ruz, dU m. Automobilis sto- •. nas. z. . • J - - I J - I - T- T^. • vėi^ fmeniorv,^ o t i , m „KAK c T, , . . . tretuose, gamtovaizdžiuose, ka-1 apdovanotos gėlėmis. I s JC jos 

vėjo tuščiame sklype. 4505 So. I Rengimo komiteto pirm. mz. ., _ 6 , , . . . . , . . . , . . . . , . . . . „ * 
^n^ino «t n\>i~~~ i '• r ^ . J IMI - I - , . » nkaturose, dekoracijose, pašto išskubėjo \ televizijos stotį, ku r vustme bt., Chicagoje. D. Adomaitis pareiškė, kad A. •. , , . . A

J \TZ . - . .... T . J . * . r . , ženkluose, banknotuose. Dail. taip pa t atl iko Lietuvių televi-
\ a m a s visą savo gyvenimą sky
rė dailei. Jubiliatas ir M. Var-

PARODŲ RCMAI 

Patirtis parodė, kad Mc Cor- į nienė buvo papuošti gėlėmis 

Varnas sukūrė apie 1280 darbų i zijos valandėlės programą. Po 
aliejinės tapybos, 20 portretinių i to buvo dovanų paskirstymas. 
kompozicijų, 170 gamtovaizdžių, Dail. Ant . Petrikonis paskyrė m.ck paroaų rūmai Chicago je Programa pravesti buvo pa- ,»,,„ , - . . . . . . J , , » - . , . . . 

x x> A- • T - • 1 ( ^0 sukure išeivijoje, taip pat keletą paveikslų, o prekvbmin-neduoda pakankamai pajamų iš- kviesta M. Rudienė. Ji pažymė-
mokėti skolą. Teks ieškoti nau- jo. kad čia susirinkimoe švęs-
jos paramos iš Illinois iždo arba | ti nepaprastą 100 m. su
kelti nuomą. Praeitais metais kaktį didelio žmogaus, kurio 
Mc Cormick rūmams valstija darbai verti istorijos lapų. Pri
davė 1.8 mil. dol., o iš nuomų minė ir M. Varnienės nuopel-
teturėjo pajamų 92,999 dol. nus Montessori auklėjimo siste-

470 grafikos darbų. Paroda į kas Normanas Buršteinas dai-
bus perkelta į Midland Savingsjlius moter iškus kailinius. 
salę — Čiurlionio galeriją, Inc. Jaunimo centro direktorius 

savo 

KRAUJAS IŠ EUROPOS 

Trūkstant kraujo transfūzi-
joms. imta gabenti jį iš Euro
pos ir dabar Chicagos rajono 

moję. 
Vvsk. V. Brizgys sukalbėjo 

invokaciją ir pasveikino jubilia- j 
tą. Gen. kons. J. Daužvardie-

Minėjimo iškUmės baigtos ; k u n ^ ^ g a u l a i t i s 
Lietuvos himnu ir I lgiausių' , ,, . . , . , . . . ... , „ _. , . . . . . .. 7 • kalboje ir a t sk i ru leidinėliu pametu . Po to vyko jubihejine L.— . . . » . . . . 

» «J_ teiko kai kur ių duomenų apie 
puota. J . P r . «__ . , ZZ. z I» .7. T« 

JAUNIMO CENTRO 
METINIS PARENGIMAS 

Per metus Jaunimo centrą 

ARGENTINOJ 
— Albinas Jurgis Valaitis 

baigė šiais metais ekonominių 
mokslų fakultetą Bs. Aires 
mieste, gaudamas Contador pu-
blico titulą ir jau dirba savo 
specialybėje. Jo sesutė Zuza
na Ines dirba Aerolineas Argen-
t inas ir Austrai, kaip oro linijų 
palydovė. 

— Motinos diena. Spalio 22 
d. "Nemuno" draugija savuose 
namuose suruošė Motinos d ie - | 
nos minėjimą, pagal Argenti-j 
nos tradiciją, kur Motinos die-
na švenčiama spalio mėnesį. į 
Minėjimą atidarė pirm. Rik. : 
Griliauskas, pakviesdamas į 
sceną Angelę Gustaitienę, ku r i ; 
apibūdino šios dienos minėjimo 
eigą, o pagrindinį žodį apie 
motiną tarė svečias P . Gudele-
vičius, nušviesdamas Lietuvos 
motinos įnašą į Lietuvos t au 
tinį ir kultūrinį gyvenimą ir ; 
taip pat jos reikšmę lietuvybės 
išlaikyme išeivijoje. Programą 
vedė Alfredas Dulkė, šios or
ganizacijos taut. šokių ansamb-; 
lio "Nemuno'' organizatorius ir 
palaikytojas. Mažųjų ansamb
lis "Skaidra" pašoko Kubilą, I 
Kepurinę, Kalvelį, Malūną. Šo
kiams meistriškai akordeonu ly
dėjo Mig. Narošenko, kuris ly-1 

j dėjo ir didesniųjų ansambliui | 
j "Nemunui", taip pa t vyko ka r -
j tu su L. centro ansambliu į' 
! Kordobos prov. Belgrano mies-! 
; tą, kur grojo ansambliečiamsĮ 
! jų šokių programoje spalio 14 
ir 15 d. Ansamblis "Nemunas" i 

šią ta ip svarbią instituciją. I š 
jo apyskai tos paaiškėjo, kad 

i Jaunimo centro patalpomis šiuo 
i metu naudojasi 15 bendrinių 

,nė A. Varną pavadino tautos Chicazoie aplanko dešimtys : o r g a n i z a c i j v - 8 " ^ y * * 1 ' 4 m ° -
ligonmeso t u k r t a n c a i vienetų D a t r i a c h u V e l k i n o diplomati- ; ^ s U n c i ų £ KiekvJnf s ! k y k l ° S ' 2 0 a n S a n * ^ +**> 
kraujo, atgabento is Europos, t n ė s ^ ^ ^ E T ~ J ^ ^ ^ ^ . 32 k u l t ū r i n į 7 vietovardžių 

'rvob-i« dptnirt n? nMi7Tnir5t5»-! -• - i i*- • • i vardais vadinamos org-jos u* ki-
.TaKis aeKojo uz neužmiršta- m a s šiuose rūmuose kultūringai ' . •*. • + ~ n *r- • 

perliejami sergantiems. Bijo
masi, kad apie tai pa tyrę vieti
niai, gali sumažinti kraujo au
kojimą. 

I mus Varno kūrinius - Klaipė-1 i r p r a S mingai laiką leidžiantį \ t . ° ^ i n s ^ i j ° S - i š *?° į12" V i e i i 

j dos uostą. Vydūno portretą. ! lietuvišką jaunimą. Beveik kiek-, t,ktf^. 2 7 - , ? * **' 
. . . . . . . : ruošti 688 susirinkimai, repeti-

Raštu sveikino prez. Carteris «eną vakarą cia p y k s t a susi-; v a k a r i e n ė s _ v a k a . 
I ir prezidentienė, sen. Percy,; nnkimai, pamokos, kursai, va- J ^ 2 1 kursa i 22 parodos 

į . lkaronės, tautinių šokių, daiuų; °™*' ^ ™™*< ** paroaos. 

mens anglių, turi žalingos įta- j Balfas, K. Milkovaitis, L. Rašy-
kos ūkio augalams. 

TARŠA IR JAVAI 

Argonne laboratorijos moks-! meras Bilandic, prof. J. Žilevi 
lininkai nustatė, kad orą ter- i čius. min. St. Lozoraitis, dr. J. repeticijos, jaunimo organiza-' Šiuo metu sudaryta JC laiki-
šiančios sieros reginio priemai- į K. Valiūnas, dr. K. Bobelis, dail. ' c iW sueigos. Įvairios jaunimo Ino ji t a ryba . į kurią įeina: M. 

. kvlančios iš kūrenamų ak- i Vaitiekūnas, dail. Br. Murinas . . l r s e m m o organizacijos čia šau- Ambrozaitienė. dr. G. Balukas, 
an^lin tnn- " ~ i*»-iBalfas, K. Milkovaitis, L Rašv- k ! a s a v o susirinkimus. Jauni-!D. Bartkuvienė. G. Čepaitytė, 

tojų vardu kun. L. Andriekus. m o c e n t r e pramogaujama i r ; V . Diminskis, A. V. Dundzila 
(pirm.) , S. Džiugienė, V. Kas-

tokiai d i J ^ ^ s . R ^ K a s p a r a s ^ k u n . A. 
Kezys, I. Kereliene, K. Laukai-

nė. namų sav. vardu J. Skeivys. k i a nemažai lėšų - 50—60, ) "S* ^ ' A L i u l e v j c i u s - *"- ** 
Montessori dr-ja. Neo-Lithua- kiekvieneriais metais. V ienas ; 1 

nia. Lituanist. inst. pirm. dr. J. į§ lėšų sukaupimo būdų yra 
mokslo 'kaltinimus tat "rado G i m b u t a s - I s t o r - draugijos var- metinės JC vakarienės, kurių 
kaltus už įkalinimą įkaitų vo- d u A R u ^ t e ' L i e t m o t ; . f e d - metu šia institucija besinaudo-

KROATŲ TEISMAS 

Federalinio teismo prisiekusie
ji teisėjai kroatų nacionalistus 
Mile Kodzomaną ir Bozo Kela-
va išteisino už pagrobimo ir są-

liaudininkų — prof. M. Macke- me.aziamasi. 
vičius. prof. A. Šešplaukis. inž. 
vardu inž. Masiokas, I. Laucie- džiulei institucijai išlaikyti rei-

kiečių konsulate Chicagoje. kai 
reikalavo lengvatų savo įkalin
tiems teroristams Vokietijoje. 

KĖSINOSI PRIEŠ TITO 

I A. Razma. kun. A. Saulaitis, J . 
Talandis. A. Vaičaitis, adv. P. 
Žumbakis. JC pareigūnai ir 

I nuolatiniai talkininkai: kun. A. 
Saulaitis (direktorius) , kun. V. 
Gutauskas , kun. A. Kezys, A. 

'• Vaičaitis, J. Anmkevičius, Edv. 
Banevičius, Vikt. Norkaitis. 

klubų vardu M. Marcinkienė, i a n čios organizacijos ir asmenys 
?kautai. Montessori centras. Za-; užsisako stalus ir aukoja dides-
rasiškių klubas. Filatelistų dr-ja į ; i e pinigų sumą. 
Lietuva. Pensininkų dr-ja. Vii-; £iemetinė J. centro vakarienė 
niaus krašto s-ga, Balzeko liet.! suruošta pereito gruodžio 3 d. į, 

Federalinis teismas teisia še- k u l t muziejus, Alminai, Dargis. i vakare didžiojoje salėje, k u r ! ^ S 1 J i e k i e k J i e n a . s a v a i t ę dir-
šis serbus, kurie kaltinami s ą . į joniškiečiai, Conrad, Liet. prof. susirinko daugiau kaip 300 as-i . v a l a n a ^ - l s " Į < ™ 
mokslu nužudyti Tito, kai j i s ! d r"Ja- Tautiniai namai. i m e n ų . kurių gal pusę sudarė |; m O S- ° P a a u * 
buvo atvvkęs į JAV. Trys iš jų A n t Juodvalkis sveikino Pas. | ia Unimas 
čikagiečiai. P a s juos buvo ras - L i e t B e n d r - v a r d u i r » t e i k ė k a ' I JC vicedirektoriui kun. 

kotos. 
Pobūvio svečiai buvo supažin-

V. ' dinti su 

i Jurgis Gilvydis. Argentinos gyven-
i tojas. turi didelį rinkini filmų iš 
I Lietuvos ir Argentinos, Brazilijos! 
į ir Urugvajaus lietuvių jryvenimo. i 
I Jis yra kino Vytis va<Jovas ir šven- j 
į čia savo filmų darbo 45 m. sukaktį, i 

, tarybos sudarymas, suaugu-
; šiems seminarai, spaudos dar-
» bai ir kit. 

Vakarienei skanius valgius 
paruošė šeimininkė Ona Norvi-

| lienė, maisto produktus padova-
i nojo Petras Burkauskas, Danutė 
Kurauskienė ir kt . Gausūs sve-

. čiai ir organizacijos savo daly-
, vavimu nuoširdžiai parėmė 
• reikšmingą instituciją, kuri 
kiek daug gero daro Chicagos 
i lietuviams. ( b k ) . 

pašoko keletą šokių. Techniš
kasis ansamblių mokytojas y ra 
Mario Leguizamon, argentinie-
tis. šios organizacijos draugas. 
Salė buvo pilna žmonių, ypač 
daug buvo motinų ir jaunimo. 

VOKIETIJOJ 
— Lietuvių kul tūros draugija 

gruodžio 1—3 d. Annaberge 
(Bonn-Bad Godesberg) rengia 
lietuvių kultūros dienas. Dr. J . 
Grinius skaitys paskaitą apie 
Vydūną lietuvių kultūroje i r 
jos tragedijoje rašytojo 25-rių 
mirties metinių proga. Jauno
sios kartos a ts tovas Eduardas 
Dresleris kalbės apie faktorius, 
nuo kurių priklauso asmeninis 
pasisekimas i r kokią rolę jame 
lošia pasaulėžiūra. Abi paskai
tos su diskusijomis. Dainuos 
Ričardas Daunoras, deklamuos 
Danutė Krištopaitytė-Hermann. 

— Žmogaus teisių d-jos ruo
šiama demonstracija - protes
tas Bonnoje įvyks gruodžio 10 
d. Mitingas nuo 12 iki 6 vai. 
vak. vyks Turgaus aikštėje 
(Marktplatz). Prieš tai — 
gruodžio 7, 8 ir 9 d. — vyks ba
do streikas. J am b u s parinkta 
centrinė vieta ir prieš tų kraš tų 
atstovybes, kuriuose ypač pažei
džiamos žmogaus teisės. Bus 
įrengta palapinė, kurioje bus 
duodami karš t i gėrimai ir infor
macija, šiomis dienomis bus 
išspausdintos Žmogaus teisėms 
ginti draugijos skrajukės su 
atvirais laiškais Jungtinių Tau
tų gener. sekretoriui K. Wald-
heimui ir V. Vokietijos vyriau
sybei. Jose bus t a ip pat pa
skelbta smulki bado streiko, de
monstracijos, mitingo ir pamal
dų tvarka. Pabaltiečių vardu 
mitinge pakviestas kalbėti To
mas Venclova. 

— Lietuvių kalėdinės giesmės 
per radiją. Vokietijos Nord -
Deutsche Rundfunk radijas TU 
programoje gruodžio 28 d-
transliuos ketur ias lietuviškas 
kalėdines giesmes, kurias į 
plokšteles y r a įdainavęs Algirdo 
Kačanausko vadovaujamas "Rū
t o s " choras. 

AUSTRALIJOJE 
— Australijos lietuvių fondo 

valdyba paskelbė fondo kultūri
nei premijai gauti nuostatus. 
Premija skir iama už grožinės 
literatūros kūrinį a r kūrinių 
rinkinį lietuvių a r anglų kalba: 
už apysaką, noveles, scenos vei
kalą ar poezijos rinkinį. Rank
raščiai patiekiami fondo valdy
bai ilgi 1979 m. sausio 1 die
nos. Premijos dydis — 500 do
lerių. A L F valdybos adresas: 
50 Errol St. N . Melbourne, 
Vic. 3051. 

— Pertho mieste buvo su
ruoštos pavergtųjų tautų de
monstracijos. Dalyvavo 10 tau
tybių, jų ta rpe ir lietuviai. 

ta sD-oemenu a tenta to reikalui ; r a , i a u s Mindaugo medalį : - v ^ u ^ n u . KUU V. a m u su naujais 1979 m. JC 
Z A_* tr..x! „j Gutauskui palaiminus valgius ir | projektais, kurių tarpe y ra oro 'Varpo" red. Ant. Kučys savo 

visiems skaniai pavakarienia-• šaldymo įrengimai J . centro di-i ':- kalboje apibūdino jubiliato gy 
x Domicėlė Vizgirdienė, Au- į venimą. nupasakojo biografiją, i ™s" m e n i n ? Programos dalį at- j džiojoje salėje, dažymo, virtu-

rora, III. užsisakė "Drauge" di- iškeldamas jo nuopelnus menui, j , , k o !S °<*roito atvykusios se- i vės pagerinimo ir kiti techniški 
dėsnį kalėdinių kortelių kiekį ir | sunkų studijų kelią, gyvenimą , s e r y s , d v y n u k e s ) K n s t m a ir darbai. Jaunimo centro pro-

ir kūrybą užsieniuose, darbus I R r ? , n a B"tkunai tes . atlikda- jektai veiklai _ vasaros progra-
Lietuvoje. Pabrėžė, kad jis sa- m o s - a l a P i e 2 0 sėtuvių ir ne- ma vaikams, budėtojų - sava-

atsiuntė 15 dolerių. Ačiū. 

x Aukų po 5 dol. atsiuntė 
Vacį. Slusnys, Detroit, 
Jonas šabanas . Chicago, 

vo kūriniais padarė mūsų gyve
nimą prasmingesnį. Savo pas
kaitoje prelegentas išryškino ir 

Philadelphia. M Varnienės nuopelnus. 
Meninę programą atliko sol. \ 

M Momkienė ir sol. E. Mažei-

lietuvių kompozitorių pramogi- norių įvedimas, nuolatinės JC 

" D R A l O t l " reikalingas darbi
ninkas f ne pilną laikai palai
kyti švaią spaustuvėje ir raš- i 
tinesc. Taip pat atlikti ir ki-1 
tus jvairius darbus. 

Skambinti: 585-93A0 

Jonas Kučinskas. Miami 
Beach, 

K Jankūnas. Lodi. 
Ona Balzerytė, Chicago, 
Vera Paukštienė, Chicago. 
Labai ačiū. 
x Jonas Jasaitis, Chicago. 111., 

dėkojo už korteles ir a ts iuntė 
10 dol. auką. Dėkojame. 

X NAMAMS P I K K H PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

Mutual Fedoral Savings. 2212 
Host O i I—n noad - Telef. 
VI 7-7747 (ik.) 

kienė, padainuodamos: Mėlyna
sis Nemunėli, Mergyte mano, 
Danguje aukštai , Varpelis. 
Akompanavo muz. A. Jurgutis. 

M. Rudienė paskaitė jubiliato 
žodį: "Visagalio valia sulaukiau 
šios šventės. Gyvenime sten
giausi atlikti žmoniškąją misiją 
savo tautai ir per ją visai žmo
nijai. . . Savo tautiečiams tariu 
— nenusiminkite. Visų tironų 
buvo tas pats galas. Ir dabar
tinius Lietuvos pavergėjus ištiks 
toks likimas. Laisvė, šviesa ir 
tiesa nugalės. Jubiliatas pasą- , 

• Ai\r */vT 'Chicagoje Navy Pier patalpose jvykusį tautų festivah. prisimenant. Iš 
ke dar ir padėkos ŽOOĮ. kairės: Genė Paprota. Rebecca Riley. iš Chicagos viešosios bibliotekos. 

Jubiliejinių iškilmių proga su- | Lihan \Viczek, ponia Kuncius, St. Balzekas ir Izabele Baltramaitienė. 
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įsigykite šią populiarią plokštelę | 
RADVILA PERKŪNAS - L A GIOOONDA • TOSOA = 

j TIIRANDOT - AIDA - LA JUTVE - ANDREA C H E M E R = 
CARMEN - MANON - LESCADT - P A G L I A O d 1 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 
Stuttgart 'o Simfoninis orkestras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti- j 
j mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: = 

DRAUGAS, 4545 W . 63rd St., Chicago. DI. 80628 | 
:«tMi | l l l l | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l fUI I I I I I I I I I IHI I I I I I I I I I I I t l l | I IMI I I I^ 

MARIJA AUKŠTATTE 

I Š E I V Ė S K E L I U 
Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių U Lietu-

t vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. 
į Spausdino litho-Art. Kanada, 1978 m. Išleido A. F. 

Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 

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


