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Eina nuo 1972 metę 
Perskaitęs duok kitam! 

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
(Tęsinys) 

Dalis tikinčiųjų yra priversta 
arba visai nelankyti bažnyčios 
arba važinėti į kaimynines baž
nyčias, nes Klaipėdos maldos na
me vasarą tvanku, žiemą nėra 
kaip atsiklaupti ant purvinų, ce
mentinių grindų. Dėl vietos trū
kumo nėra suolų atsisėsti pagy
venusiems ir silpnos sveikatos 
žmonėms. 

Su krikštais ir jungtuvėmis at
vykusieji neretai yra priversti iš
sirikiuoti lauke, su kūdikiais ran
kose, šaltame, darganotame pa
jūrio ore ir laukti, kol ateis ei
lė jų aptarnavimui. Per mažos ir 
pagalbinės patalpos 

ninko pavaduotoja Donata No-
reikienė susikvietę rajono kuni
gus į vykdomąjį komitetą. Iš 19 
kunigų atvyko tik 6, dėl ko pa
vaduotoja labai pergyveno. 

Milicijos pareigūnas Žalenia-
kas kunigams pasakojo, kad nusi
kalstamumas Lietuvoje mažėja — 
dingo banditizmas ir naminės 
degtinės gaminimas. Visų dabar
tinių nusikaltunų priežastis 
girtuokliavimas. 

Gaila, kad Žaleniakas neišryš
kino, kas kaltas dėl dabartinio 
girtuokliavimo ir kasdien augan
čio nusikalstamumo. 

Šakių dekanato kunigų neatvy
kimas į rajoną labai geras pa-Didesmų švenčių metu susmn-, .. . . z 7 j • c. vyzdys visiems Lietuvos kum kę tikintieji nesutelpa viduje. Sto~ | '• .*_ . . .__.,_._ . ^ 

vi kiemelyje ir net gatvių sankry 
žoje. Jaunesnieji aplipa tvoras, j 
Kai oras blogas, nelinksmi grįž-1 T 
ta į namus be pamaldų. Kurie Upninkai (Jonavos raj.). 1 ' ~ 

gams, kaip reikia ignoruoti pa 
našius susitikimus. 

m. rugpiūčio 25 d. piktadariai 
• įlindo į Upninkų bažnytėlę pro patenka į vidų, neretai nuken 

čia, netekdami sagų dėl žmonių; 
bangavimo spūstyje. Būna nual-M«*W ir pavogė smulkias zvaki-
pimų, išlaužiama grotelės, ski-!des> angelųjtatuleles ir kryželi. 
riančios tikinčiuosius nuo alto- j 
riaus 

Nugriovus šalia stovėjus; se
ną namą, atsivėrė vaizdas, ir la
bai negražiai atrodo likę seni san-

Deltuva (Ukmergės raj.). 1978 
m. lapkričio iš 4 į 5 naktį va
gys bandė įsiveržti pro duris į 
Deltuvos bažnyčią, bet kažkam 

Vietnamas pradėjo 
derybas su kinais 

Hong Kongas. — Praėjusį šeš
tadienį iš Kinijos į Hanojų atvyko 
11 asmenų delegacija pradėti Ki
nijos-Vietnamo derybų. Joms va
dovauja abiejų šalių užsienio rei
kalų viceministrai. 

J Tolimuosius Rytus išvyksta 

NESUTARIMAI SKALDO 
IRANO VALDŽIA 

Teismai ir šaudymai kelia protestus 
Teheranas. — Irane iš vyriau-. dytų tuos teismus, 

sybės pasitraukė užsienio reikalų! Teherane įvyko demonstracija, 
Jungtiniu Tautų gen. sekretorius i ministras, įtakingas šacho opozi- i organizuota buvusio premjeno 
Kurt Waldheim. Jis lankysis Ha-1 ciįos veikėjas, buvęs Nacionali-; Bachtiaro šalininkų, pasivadmu-
nojuje ir Pekine, kur bandys! n io Fronto vadas Karim Sanjabi. j sių "respublikonais". Dalyvavo 
pagreitinti taikos derybas. Bus, Paskelbtame pareiškime jis skun-; keli šimtai žmonių. Daug dides-

kalbama apie Pietryčių Azijos vals- į džiasi, kad neįmanoma išspręsti į nė buvo ajatolos Khomemio re-
tybių taikos problemas, apie pa- | I r a n o problemų, neįmanoma: mėjų demonstracija,^ reikalavusi 
bėgėlius, apie Vietnamo atstaty- | žengti pirmyn esamose sąlygose.! darbininkų ir ūkininkų remti rė
mą po ilgų karo metų. Sekreto- j Stebėtojai mano, kad jis nepaten-' voliucijos vadus ir neklausyti ko
rius gali sustoti ir Korėjose, kur kintas teismais ir šacho valdinin- j munistų agitatorių 
bus svarstomas abiejų dalių su 
jungimo klausimas, 

Žemes drebėjimas 

Irano naftos vadovybė paskel
bė kainų pakėlimą 12 nu.oš. Pro
dukcija šią savaitę turi perženg
ti 4 mil. statinių per dieną ri-

VLIKo naujos 
valdybos posėdis 

dėliai, prilipdyti prie maldos na-! tai pasimaišius, piktadariai pa-
mo, kaip tik ties didžiuoju alto-; spruko. 
riumi. — — — 

Manau, kad visa tai yra svar-j Kėdainiai. 1978 m. spalio 17 
biausioji priežastis, kodėl dalis j d. Kėdainių rajono vietinė val-
tikinčiųjų rašinėja skundus, iš-j džia sukvietė kunigus ir juos su-
reikšdama daugumos nepasiten- j pažindino su paskutinėmis "nau-
kinimą čia ir bažnytine, ir civi- į jausiomis instrukcijomis". Po pa-
line valdžia. j skaitos daugumos nuomonę apie 

(pas.) K.A. Vaičius i tas "instrukcijas7' pasakė Labu-
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos | vos klebonas kun. Steponas Pilka 

Prelatūros Valdytojas 

Teherano ajatola Mahmoud Teleghani. 72 m., vienas įtakingiausių Irano 
musulmonų dvasiškių, protestuodamas prieš revoliucinių komitetų dar
bus, uždarė savo įstaigą Teherane ir nežinia kur išvyko. Jis laikomas 
daug nuosaikesniu ajatola už Khomeinį. 

Šakiai. 
197S m- gruodžio 27 d. Šakių 

raj. Vykdomojo komiteto pirmi-

— Šito mes nedarysime! Patys 
sau kilpos ant kaklo nenersime. 

(Bus daugiau) 

Nugalėtojai gaudo 
prezidentą Aminą 

Ugandoje žudomi musulmonai 
Kampala. — Kur dingo Ugan- Į Kampaloje Velykos buvo 

dos prezidentas Idi Aminas? Xau- j džiaugsmo šventė, tačiau naujo-
jcsios vyriausybės ginkluotos gru- i ji vyriausybė turės daug vargo, 
oės jo ieško rytinėje Ugandoje.! kol tvarka bus atstatyta. Kampa-

kų šaudymais, kurie tarptauti
nėje opinijoje Iranui kenkia-

Praėjusią savaitę dėl panašių 
priežasčių bandė pasitraukti ir. 

Belgradas. — Velykų dieną že- ' teisingumo ministras Moba- j bą- Prieš revoliuciją Iranas paga-
mės drebėjimas palietė Jugoslavi-į sheri, tačiau Irano Revuliuciįos į mindavo kasdien po 6.6 mil sta-
ją ir Albaniją, kur žuvo apie \ Slaptoji Taryba atsisakė priimti 
300 žmonių, sužeistų skaičius sie- į jo atsistatydinimo pareiškimą. 
kia tūkstantį. Montenegro provin- Į Vienas įtakingiausių Irano re-
vincijoje sugriauta daug kaimų • liginių vadų ajatola Mahmoud 
ir miestelių. Nukentėjo Dubrov- • Teleghani, Teherano musulmo-
nik kurortas. Drebėjimas buvo j nų vadas, protestuodamas prieš 
jaučiamas Italijoje, Graikijoje,; persekiojimus, teismus ir žudy-j jgyg metų kovo 31 dieną, 
Vengrijoje, V. Vokietijoje, Aust- j mus, išvažiavo iš Teherano ir\ RockvįH^ Maryland, įvyko pir-
riįoje. j pasislėpė. Revoliucinis komitetas j m a s Vyriausio Lietuvos Islaisvi-

Jugosiavijoje sugriauta 200 me- ; buvo areštavęs du ajatolos _ sū- j n i m o K o r n j t e t o naujos valdybos 
tų bažnyčia. Tūkstančiai gyven-; nus ir marčią, kurie po kelioli- į ^ 5 ^ 5 5 . Valdyba taip pasiskirstė 
tojų liko be namų. kos valandų tardymų buvo pa- • a r e įg0mis: pirmininkas — dr. Ka-

leisti. Jis jau anksčiau buv.o B-Įj^s Bobelis. Vicepirmininkai: po-
reiškcs nepritartą "Irano žmo-j p a r e igomis: pirmininkas—dr. Ka-
nių teisių laužymui", tačiau J o j j u r g ė i a ; tarporganizaciniams ir 
šeimos narių persekiojimas pa- v i s u o m e n ė s reikalams — inž. Liū-
stūmėįo ajatola į šį protesto žy - : t a s Grinius; informacijos — spau
s i . ! dos reikalams — dr. Jonas Balys; 

— Vakar Amerikos mokesčių Pirmadienį slapti revoliuciniai I a r n e rikiečių spaudos. TV, radijo 
mokėtojai turėjo iki vidurnakčio \ teismai vel sušaudė penkis ša- į reįkalams ir laikinai einąs VLIKo 
išsiųsti mokesčių formas. Kadan- j cho karininkus. Floridoje Irano | Odininko pareigas — dr. Jonas 
gi Šiaurinė Karolina švenčia ant- į buvusio šacho atstovas pasakė; $tukas; sekretorius — dr. Jonas 
rą Velykų dieną, o Massachusetts j spaudai, kad šachas, kurio šei- j s t i k i o r jus; narys VLIKo įgalioti-
ir kai kurios New Yorko apskri- į ma šiuo metu atostogauja Ba- j n i ų t i n k i Q išplėtimui ir specia-
tys šventė Patriotų dieną, tai tų i hamose, yra pasipiktinęs ir ap- į j i e m s reikalams — agronomas Jo-
valstijų gyventojams mokesčius j gailestauja iraniečių žudymą. J ų j n a s Daugel 
galima išsiųsti iki antradienio vi 
dumakčio. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Plaukia žinios, kad jis matytas! V>s mieste elektra ir vandentie-

Iš sovietų kalėjimo 
grįžo L Niedrė 

Stokholmas. —Visai nelauktai, 
net Švedijos pasiuntinybei Mask
voje apie tai nebuvo pranešta, 
kovo mėn. 23 d. iš lėktuvo Ar-
landės aerodrome išlipo praeitą 
rudenį, lankant Latviją, areštuo
tas ir nuteistas 10 metų darbų 
stovykloj latvis Laimonis Niedrė, 
turintis Švedijos pilietybę. 

Jis paleistas iš drausmės sto
vyklos 300 km. nuo Maskvos. Da
bar Niedrė yra Švedijos saugumo 
įstaigų žinioje. Manome, kad 
jo paleidimas yra Švedijos pasiun
tinybės ir laisvojo pasaulio pro
testų rezultatas. Apie jo bičiulį 
2aną Skudrą jokių žinių nėra. 

LNT — latvių tautinė federa
cija — laikraštyje "Latvija" ba
landžio 7 d. numeryje rašo L, 
Niedrės pasikalbėjimą su žurna
listais. L. Niedrė ir Ž. Skudra bu
vo čekos areštuoti Taline 1978 m. 
birželio 7 d. L. Niedrė prieš tai 
buvo gavęs iš Skudros kelių Lat
vijos bažnyčių nuotraukas su ko
mentarais. Areštuotas Niedrė vieš
butyje tardytas ir kitą dieną lat
vių čekistai jį nuvežė į Rygą. 
Jam buvo pavesta parašyti žmo
nai laišką, kad išvyksta į Rygą 
aplankyti sergančią motiną. Ta
čiau jo motina gyveno Auceje ir 
nesirgo. 

Rygoje Niedrė kartu su sargu 
čekistu buvo patalpintas viešbu
tyje, vėliau tardomas kalėjime, 
kur jis pergyvenęs įvairias krizes, 
nes buvęs užgauliojamas ir bai

domas griežta bausme. 
Šioje grėsmingoje padėtyje 

Niedrė prisipažinęs taip, kaip no
rėjo čekos tardytojai, kad "kal
tas". Niedrė buvęs visai izoliuo
tas nuo išorinio pasaulio, jokių 
žinių jam negalėjo suteikti net 
Švedijos konsulato tarnautojai, jį 
lankę Rygoje. Jie galėję kalbėti 
tik latviškai ir tik apie sveikatą. 
Galima sakyti, kad teismo byla 
Niedrei ir Skudrai buvo jau iš 
anksto suplanuota, kad įbaugin
tų turistus, nes čeką buvo perė
musi L. Niedrės laiškus, rašytus 
Skudrai apie jų pasimatymą Ta
line. Teismas skyrė L. Niedrei 10 
metų ir 2. Skudrai 12 metų draus
mės darbo stovykloje. Tai įvyko 
Rygoje 1978 m. lapkričio mėn. 
3 dieną. 

Po dviejų savaičių L. Niedrė 
buvo nusiųstas į Maskvos Butir-
kų kalėjimą. Iš Butirkų vėl grą
žinamas į Rygą. Iš Rygos prasidė
jusi jo kelionė į bausmės vietą, 
Potmą. Kelionė buvusi su persė
domis su sustojimais šešiuose ka
lėjimuose: Kalinino, Jaroslavo, 
Gorkio ir kitų. Pagaliau į Potmą 
pateko š. m. sausio pabaigoje, o iš 
ten paleistas į laisvę kovo mėn. 
20 dieną. 

Jis ten, Potmoje, užsieniečių 
skyriuje, iš 115 kalinių buvęs vie
nintelis politinis kalinys. 

Po išsilaisvinimo iš kalėjimo 
iš jo buvo atimtas 16 puslapių 
ilgas teismo sprendimas su visais 

prie Zaires sienos. Kiti jį matė Į kis jau veikia, tačiau 
šiaurės vakarų Ugandoje. Suda- Į dar nesutvarkytas, 
no laikraštis paskelbė, kad Ami- i Tarp miesto gatvėse rastų la-
nas laukiamas Sudane, iš kur jisivonų yra ir britų pilietybės bal-
vyks i Libiją ar Iraką, kur esan- j tasis prezidento Amino patarėjas 
ti jo šeima. : Bob Astles. kuris irgi buvo kalti-

Britanijos žydų Blochų šeimai namas įvairiomis piktadarystė-
paskelbė Izraelyje piniginę pre-! mis. 

— Švedijos teismas nubaudė 
tris indų sektos narius už bandy-

elefonas į ma- pagrobti sovietų keleivinį lėk
tuvą. Švedas vyras, 27 metų ir 
brazile, 42 metų, gavo po 3 me
tus kalėjimo, ,0 22 m. vokietė nu
bausta 18 mėnesių. 

— Du JAV karo laivyno lėk
tuvai "A-7 Corsair II" manev-

nusikaltimas buvo tarnavimas 
•valstybei ir Irano žmonėms. Šito
kie nedemokratiški teismai ir šau
dymai Iranui nieko neduoda, pa
sakęs šachas, kuris kasdien pra
šąs Alacho, kad tie, kurie jo var
dan žudo savo tautiečius, sustab-

nas Daugėla. Teisinė patarėja dr. 
Elena Armanienė. 

Pirmininkas dr. Bobelis pain
formavo posėdį apie savo lanky
mąsi Valstybės Departamente. 
Buvęs VLIKo valdybos sekretorius 
Bronius Bieliukas painformavo 
apie VLIKo biudžeto apimtį ir su
darymą. 

Buvo aptartos ateities veiklos Velykos Vatikane 
' I gaires. 

Vatikanas. — Popiežius Jonas; Sekantis VLIKo valdybos posė-
i Paulius II-sis Velykų pamoksle dis bus 1979 m. balandžio 28 d. ruose susidūrė netoli Italijos Vi-1 ̂ ^ t i k i n č i u o s i u s 3 2 k a l b o . | ^ 

Naujasis Ugandos prezidentas | bo Valentia miesto ir degdami m h J i $ i n o siekt5 t a i k o s , t e i . 
ir 1 

miją tiems, kūne suims ar pa 
dės suimti Aminą. T.os šeimos na-j Lule savo inauguracijos kalboje i nukrito. Lakūnai išsigelbėjo - » 5 i n g u m o t i e . ž m o r 
rė Dora Bloch 1976 m. liepos'ragino gyventojus nežudyti ir į nusileido su parašiutais. i gerbimo.' Šv Petro katedros aikš-
mėn. buvo pagrobtame Izraelio | nekartot: buvusio prezidento klai- i —Anglikonų bažnyčios vadas, | tėję popiežiaus kalbos klausėsi 

j virš 300,000 žmonių, televizijos 
bangomis iškilmės pasiekė mili-

lėktuve, kuris nusileido Ugan- j dų. Jis ragino Amino kareivius j arkivyskupas Donald Coggan Ve
doje. Iš lėktuvo ji pateko į Kam- į pasiduoti ir žadė'.o jiems apsau- lykų kalboje ragino Sovietų Są-
•alos ligoninę ir ten buvo nu-įgą. Stebėtojai tvirtina, kad Tan-, j u n g ą Olimpinių Žaidimų pr.oga | j o m j į 
ydyta. Jos vaikai dabar paskel-į zanijos kareiviai, kurie nuvertė i išleist 

(Elta) 

Brangios vizos 
korespondentams 

Varšuva. — Lenkijos vyriau
sybė nustebino pasaulį, paskelb-

„isti iš kalėjimų visus disiden-. Didįjį Penktadienį popiežius I dama užsienio žurnalistams, ku
be atlyginimą uz Amino sugavi- j Aminą, belaisve neima ir pasi-1 tus, atrakinti kalėjimų duris. 2ai- a p ] a n k ė Koliziejų, kur imperato- ! r i e norės atvykti į Lenkiją popie-
mą duodančiu; Ugandos kareivius: dimai vyks 1980 m. Maskvoje. 

Ugandoje pasireiškė keršto Į vietoje šaudo, 
veiksmai. Vien Kampaloje nužu 
dyti keli šimtai buvusių Ugandos' 

i valdžios pareigūnų, kariškių. Tr>-
roro ir Soroti miestuose žudomi i 

_ Į 

j musulmonai, nes Aminas buvo \ 
j musulmonas. Buvę Amino karei-1 
viai plėšikauja ir žudo žmones. 

Rodezijoj renka 
pirmą parlamentą 

Salisburi*. — Rodezijoje šian
dien prasideda parlamento rinki-
mai. kuriuose 72 juodi atstovai 

į teisėjų parašais. pateks į pirmąjį dvirasį valsty-
I Stokholmą L. Niedrė atvyko ^bės parlamentą. Teroristai žadė-

i kovo 23 d. vakare. Jis davė inter-, jo trukdyti šiuos rinkimus, tačiau 
viu Stokholmo televizijoje ir tarp-: miestuose balsavimas žada būti 

j tautinėje spaudoje. Bet kur yra j gausus. Svarbiausi kandidatai: 
laikomas 2. Skudra — jokių ži- vyskupas Muzorevva. kun. Sitho-

!e ir svarbiųjų genčių vadai Cni-
rai: ir Ndiweni. iau kelias savai-

rių laikais buvo kankinami krikš- \ žiaus vizito metu, birželio pra-
—Jordano karalius Husseinas \ čionys. Ten buvo suruošti Kry-'. džioje, specialų mokestį. Vizas 

pareiškė, kad Amerika negali to- | žiaus keliai. Popiežius palygino ; gaus tik tie korespondentai, kū
liau būti tarpininku Vidurinių- krikščionių kankinius su mūsų j rie sumokės Valstybiniam Lenki-
jų Rytų derybose, nes ji neišlaikė j laikų katalikais, kurie dėl tikėji- j jos bankui po 350 dol. Šie pini-
savo neutralumo. Karalius siūlė! mo yra persekiojami ir diskrimi-į gai bus priimami doleriais, V. 
įvesti į sprendimo ieškojimą irlnuojami įvairiose pasaulio daly 
Sovietų Sąjungą. se. 

j nių nėra. Niedrė mano, kad ir jis 
1 yra Potmoje. 

Sveikinimus iš Potmos į laisvą-
i jį pasaulį siunčia ŠČaranskis ir dė-
jkoja už Amnesty International 

tes ragino juoduosius balsuoti. 
Rinkimuose į parlamentą kandi
datus išstatė penkios politmės 

rūpestį įo naudai. ŠČaranskis prieš I grupės. Balsavimas tęsis iki šeš-
metus buvo nuteistas už "Šnipi
nėjimą" JAV. 

Jau dingusios Rygos ir Mask
vos čekos melo pasakėlės apie 
LNT bendradarbiavimą su užsie
nio žvalgybos organizacijomis ir 
kad pavedusi L. Niedrei šnipi
nėti. 

A. T. 

tadienio. Kariuomenė mobilizuo
ta saugoti rinkimų būstines ir 
balsuotojus. 

— Londone vienos dienos strei
ką paskelbė valdžios tarnauto
jai, ju tarpo ir dirbą karalienes Vakar Chicagoje pareigas pradėjo naujoji burmistre Jane Byrne. kun 
rūmuose. Jie reikalauja aukštes- | nuotraukoje šypsosi su savo dukra Kathy. Oficialaus burmistrės auto-

Vokietijos markėmis ar Šveicari
jos frankais. 

Šis "akreditacijos mokestis" ne
lies kitų išlaidų: viešbučių, ke
lionių ir pan. Viza galios 20 die
nų. 

Užsienio spauda kritikuoja 5į 
mokestį, kuriuo lenkų vyriausy
bė norinti sumedžioti užsienio 
valiutos. Pirmas popiežiaus vizi
tas komunistų valdomoje šalyje 
gali sutraukti apie 4,000 kores
pondentų. 

KALENDORIUS 

Balandžio 17 d.: Anicetas, Ste
fa, Dravenis, Sigita. 

Balandžio 18 d.: Apolonijus, 
Antija, Sudvinas, Totilė. 

Saulė teka 5:09, leidžiasi 6:32. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 65 

niu atlveinimu. mobilio numeris bus 700,874, nes tiek balsuotojų atidavė jai savo baisa- ,1., naktį 40 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI DR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M D. 
KELIAS I SVEIKATA. 1601 West Garfield Blv«L, Chicago, IL 60636 

KADA PACIENTEI MOTERIŠKI 
HORMONAI YRA SAUGOS? 

Trijuose atvejuose naudo
tini saugiai moteriškie
ji hormonai pacientei. 

Elizabeth B. Connell, M.D. 

Gyvenimo permainos (klimak-
so — postmenopausal) sulauku
siai moteriškei duotini moteriš
kieji hormonai trimis atvejais: 
1. Sutvarkymui kraujagyslių ne 

kacijas tų hormonų vartojimui, 
pacientės paruošimą — apžiūrė
jimą, patį tais hormonais gydy
mą, pašalinį jų veikimą ir pa
cientės medicinišką sekimą po tų 
hormonų vartojimo. 

Kaip plačiai moteriškieji 
hormonai vartojami? 

Moteriškių gyvenimas dabar 

naudai, šiandien hormonų varto
jimo gėrio - blogio santykis yra 
vienodai vertinamas. Todėl dau
guma gydytojų dabar prirašo mo
teriškuosius hormonus tik tam 
tikrais atvejais. 

Kaip minėta, dabar yra tik trys 
sritys, kada šiandieninis moteriš
kų hormonų vartojimas pateisi
namas: 1. sutvarkymui vasomo-
torinių apraiškų, 2. palengvini
mui susinešiojusios makšties glei 
vinės ir 3. apsaugai bei gydymui 
kaulinės medžiagos sumažėjimo 
kauluose. 

Kraujagyslių įnervavimo sutri
kimai (vasomotoriniai negeru
mai) apima paraudimus odos, to
kius paraudimus su šilimos mu
šimu, prakaitavimu. Tokius ne
gerumus gauna nuo 25 iki 50 
proc. gyvenimo permainos sulau
kusių moteriškių. Nors tokie ne
gerumai greit praeina, bet kai 
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pastovumo (vasomotonruų reis- • I ., ' . Ar, , ., kūnas moteriškes iie vargina me 
f. - N v i - „ — laikotarpis nuo 40 metų pakilo . » • T> i • i-i • i »• • 
kimu) — šilimos pihmo, parau- ... , . r n : , ., tų metais. Tokios tikrai kenčia ir j . . .. • o n T - i l k i ankstyvųjų oO m e t ų l a iko ta r - , v. , —.. d imo , prakai tavimo; 2 . Palengvi- j . T1 . ^ J n v**tp t ^ a n c l 0 m s 8a*0 nemato. Tik mo-
nimui apnykusios makšties glei-!?.1?" \g l*u *m . ,? ' n g y v teriškieji hormonai tokioms žy-•~- • - - «• ~; •+• \ 9 a didesnis ių skaičius pergyvena gy- . . , . - , ' vines (atrophic vagimtis); 3 Ap- 1H • i -i «. • miai palengvina gyvenimą. Mat, .. . , ij - , . . venimo permainos laikotarpi. .. , . . . . . . , , . ., saugojimui kaulines medžiagos _ . . ,^~, , x . , * , jie skaitomi pajėgiais labai sek-

. i • n J ^ • • Taip niekada anksčiau nebuvo, r . . v {T'. . 
nuo sunykimo. Gydytojas, pirm, . ^ . .v, . mmgai prašalinti minėtus vaso-

; » i ' ' , .v, *~j į Jaunesnioms moteriškėms gyve-1 ° . . prirašydamas motensKUosius į. _„__ :„_ a t e i n a d ė l J ^ _ ; motonmus negerumus, 
hormonus aukščiau m i n ė t a i s ; m m o Pamaina a t e m a a e i ° P e r a Į 
trimis atvejais, atlieka du dar- d 3 ° S ' dfl trijų pagrindinių nėge- Moteriškei metais žengiant pir 
bus: 1. Išklausinėja mediciniš- i , o v l ų :

0 ^ b l o g y b m e s ^ r gerybines myn, jos makšties sieneles pa
kai nuodugniai ir detališkai pa- i h » Z df\ g " » ^T™? *T ^ J ^ i m s raginis sluoKsms ima 
cientę apie jos turėtas ligas; 2. i P P ų Akci jos , 3 del kai kurių, ploneti. Tada gaunasi toje vieto-

Lietuvio sodyboje, Chicagoje, be atlyginimo patarnaujama per dieną iki tris
dešimt žmonių. Cia Anelė Kirvaitytė matuoja kraujospūdi Onai Skinkienei, 
pildančiai visus gydytojo nurodymus, todėl gerai savo kraujospūdi užlai
kančiai. NUOCP. M» Nagio 

KANDIDATO 1 LB TARYBA PASISAKYMAS 

Pilnai apžiūri mediciniškai pa
cientę. Jei po šitokio darbo gydy- Į 
tojas randa reikalo prirašyti pa-' 

vidaus sekrecijos liaukų netvar-{je sausumas, niežėjimas, de-
[kos. , j ginimo jausmas ir skausmingu-Į ninko, laisvojo pasaulio lietuvių 

Dar dabar sunku pasakyti; ar 
cientei moteriškuosius horrrio- f pagausės moteriškų- hormonų j 

Artėjant rinkimams i LB LX-
-tąją tarybą, užkalbiname kan
didatus LB rūpimais klausimais. 

Bronius Juodelis, 54 metų am
žiaus, baigęs universitetą, iš biz
nio administracijos gavęs diplo
mą ir magistro laipsni iš peda
gogikos, yra valstybinės komer
cijos mokyklos mokytojas ir ad
ministratorius. Lietuvių skautų 
brolijos buvęs vyriausiojo skauti 

m'as laikė .ifjtymių' santykių. .Toks' tautiniu/. §ok£iį '• šventėj korniteto 
[stovis medicinoje vadinamas į jr •'* švietimo/ tarybos' pirminirikd 

nus — jis juos prirašo, atsižvelg- j vartojimas dėl pagausėjimo * * I t į A f c vaginitis). Moteriškieji 
damas j tris dalykus: 1. Moteris-1 hormonų vartojimo kandidačių | K r t W 1 

orio? ?itoir» Vor i rMan^inmc 

[makšties sienelių sumenkimu (a- j pareigose. Lietuvių Bendruome
nei priklauso, nuo jos įsikūrimo. 
Lemonto apylinkėje dvejus me-hormonai šitaip kenčiančioms 

, . .v . . , , . v. ,. . . . ~, . u ^ ^ , „ motenskems labai gerai padeda. J tus ejo vicepirmininko pareigas. 
kai, ne ištisai be pertraukos: i- j šiandieninis moteriškųjų h o r m o - j 0 _ ^ , ^ ; _ JL-^JZ ^ l u . i " f ; " " v^.lL, 
kieji hormonai imami periodiš-1 skaičiaus. Tikras ^dalykas, kad j 

škųjų honr io- j G y d y m a s ^ J O S negerovės yra į Mokytojauja Lemonto lituanisti-
mami jie per tris savaites kas - 'nų vartojimas yra gausus. Visa -1 ( ] u n . f f l ^ < < Q r ^ 0 ^ ^ vrma veiVias I nėio mftV.fvWi» ;* ^ . i ;.„o«;r»; , v , n C 7 '" u"~n I dvejopas: arba visą kūną veikiąs 
dien. Po trijų savaičių tokio ėmi-į me šiame krašte l y b i m. D u v 0 ! i m a n t ^b l e t e s tokių hormonu, 
mo daroma vienos savaitės per-Į atlikti apklausinėjimai moteris-
trauka. Po to vėl imama tris sa-! kų hormonų vartojimo reikalu, 
vaites ir vėl vienos savaitės pert-; Susekta, kad 13 proc. moteriškių 
rauką; 2 Imama moteriškųjų j savo amžiaus laikotarpyje tarp 
hormonų mažiausioji veikli dozė; į 45 ir 64 metų buvo vartojancios 
3. Ištisai, be pertraukos, imami į tuos hormonus- Kitas tuo reikalu 
tie hormonai nuo šešių iki: Massachusetts valstijoje. T a d a bu 
dvylikos mėnesių. Vėliau gali bū-! vo rasta, kad 20 proc. lauce 4o-
ti gydymas pakartojamas. Gy- 49 metų amžiaus vartojo mote-
cTytojas ligonę patikrina medici-1 riškuosius hormonus. ^ Tik 
niskai nors kartą per vieną tokio ] 1 proc. vartojo tų moteriškių, ku-
crydymo laikotarpį. Tikrinimas \ rios buvo tarp 65 ir 69 metų am-
atliekamas kreipiant dėmesį svar-! žiaus. Pastaruoju tyrimu irgi su-
biausia į du dalykus: 1. į pašali-j sekta, kad 8 proc. visų motens -
nį negeistina hormonų galima j kių buvo vartojusios motenskuo-
veikimą; 2. į gimdos vidinės sie- į sius hormonus savame gyvem-
nelės endometrium galimą veži- [ mo permainos laikotarpyje. 
nį pasikeitimą (endometrial car-
cinoma). 

Pranešimai apie neigiamą 
hormonų veikimą 

Mediciniškoje spaudoje pasiro-

arba naudojant vietiniai: į makš
tį — jos sienelės esti sutepamos 
vaistais turinčiais savyje moteris 
kųjų hormonų. 

Kartais suplonėja šlapimo ka
nalo gleivinė. T a d a tokia mote-1 
riškė susilaukia dvejopo negeru- į 
m o : 1. Vietinis kanalo jautru-! 
mas ; 2. dažnas uždegimas šlapi-į 
mo kanalo. Paprastai, šlapimo 
kanalo negerumai būna mažiau 
ryškūs, palyginus su lyties orga
nų sienelių pakitimais. Per b u m ą 
imami moteriškieji hormonai pa
deda apramint i minėtus šlapimo 
latako negerumus. 

Paskutiniais metais nustatyta, 
kad moteriškieji hormonai turi 

Buvo atlikti tyrimai Wash ing-
tone 1975 metais susekimui, kaip 
ilgai tie hormonai buvo vartoja
mi. Pusė visų apklaustų moteriš
kių vartojo moteriškuosius hor
monus (estrogenus) per tris ar 

dė žinios apie galimai neigiamą • daugiau mėnesius. Vidutinis tų 
moteriškųjų hormonų veiklą. To-! hormonų vartojimo ilgis buvo 
mis žiniomis buvo paveikti k:ai į daugiau negu dešimts metų. 
kurie gydytojai ir gyvenimo per-j krašte pravestas tyrimas 1976 m. 
mainos sulaukusios moteriškės. s u r a d o , kad gyvenimo permainos 
Kai kurie gydytojai visai nekrei- s u l aukusios moteriškės suvartojo 
pė dėmesio į minėtus prane- moteriškųjų hormonų šešis mi-
šimus. Jie ir toliau priraŠinėjo i i i j o r ) U S pacienčių - metų) toks 
tuos hormonus be mediciniško; laikotarpis vartotas hormonų šio i tėj įm o ? |įQ krašto Maisto ir vais 
reikalo. Kiti, prisibijodami gali-j krašto minėto amžiaus moteriš-
m o teismo (malpractice suits) atjoju. 
sisakė visai prirašinėti moteris-. 

Kada vartoti moteriškuosius 
hormonus 

nėję mokykloje ir yra Lituanisti
kos instituto lektorius. 

— Kas LB yra gero ar taisy
tino? 

— Labai geras visų lietuvių 
jungimas, nežiūrint jų įsitikinimų 

NAUDINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK -

SVEIKESNIS BOSI 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 mfin. 

Chicago ir Cook apakr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur JA.V 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje , U.SA. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 2500 15.00 9.00 

• Administracija dirba kas- i • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- č vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. i nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už 
8.30 — 4:00. šeštadieniais f skelbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 12:00. \ bimų kainos prisiunčiamos gavus 

J prašymą. 

ar pasaulėžiūros. Bloga, kad da
lis lietuvių yra pasyvūs stebė
tojai. Keičiantis gyvenvietėms, rei
kia naujų LB apylinkių priemies
čiuose. 

— Kokie turėtų būti svarbiau
sieji LB darbai? 

— Lietuvybės išlaikymas išei
vijoje per l i tuanist ines mokyk
l a s , organizacijas, draugijas, v i ' 
sų, l ietuvių atstovavimas laisva* 
j a m e pasauly je . - . . .. '• 

— Kaip LB turėtu laikytis mū
sų veiksnių nesutarimo akivaiz
doje? 

—'Jei veiksmų vardas yra at
virkščiai proporcingas veikimui, 
tai LB turi atlikti visus darbus, 
kurie gali padėti lietuvių tautai 
krašte ir išeivijoje. 

— Kokį principą taikyti ren
kant aukas laisvinimo darbui? 

— Laisvo apsisprendimo princi
pą laisvinimo darbų plotinėje, pa
gal atliekamus žygius ir pastan
gas. 

pirmaeilį uždavinį ir įpareigoji-! 
mą. 

— Kaip vertinate "Pasaulio 
Lietuvį", kokį jį norėtumėte ma
tyti? 

— "Pasaulio Lietuvis" yra mū
sų forumas, kur visi galime pasi
sakyti bendruomeniniais klausi

mais ir reikalais. Jis yra ir mū
sų visų ryšininkas, labai svarbus 
LB gyvenimo veidrodis. 

Taip samprotauja kandidatas 
į IX LB tarybą, svarstydamas 
LB problemas. 

Jurgis Janusams 

^ 

DRUSKA IR PAKELTAS 
KRAUJOSPŪDIS 

Klausimas. Gerb. Daktare, aš 
labai mėgstu sūriai valgyti. Gy-

| dytojas man rado kiek pakeltą 
savo vertingą vietą, apsaugojant į kraujospūdį ir patarė susilaikyti 
kaulinės medžiagos iš kaulų ny- į n u o valgomosios druskos. Kam 
kimą. Atlikti tyrimai nurodo, Į t a s reikalinga, nes mano krau-
kad mažos dozės moteriškųjų hor j jospūdis nėra labai aukštas, o aš 
monų sulėtina kaulų tirpimą ir Į e S u didelis druskinis. Jūsų žodis 
tuo būdu suretina tokių moteris- j padės man laikytis tikroje — svei 
kių kaulų, jų stuburo, šlaunikau- ' K 0 j e tvoros pusėje, 
liųir riešų lūžimus. Tokie lūži-Į Atsakymas. Naujausi tyrimai 
mai dažnai baigiasi tokio am lįtm reikalu yra atlikti dabarti-
žiaus moteriškių mirtimi. 2 ino- | n į u m e t u . Ir štai jų duomenys, 
dama moteriškųjų hormonų nau-

| dą kaulų apsaugai nuo suminkš-

kuosius hormonus pacientėms. 
Daugumas gydytojų savo elgesiu 
tų hormonų atžvilgiu randasi 
tarp tų dviejų kraštutinumų: jie 
prirašo moteriškuosius hormo
nus estrogenus savoms pacien
tėms, bet taip elgiasi atsižvelgda
mi i pacientei atnešamą didžiau 
sią naudą . 

Keičiasi laikai - kinta su jais ir 
Jmonių elgesys. Buvo laikas, ka
da kai kuriose Šio krašto vietose 
gyvenimo permaina buvo laiko
ma reikalu vartoti moteriškuo
sius hormonus. Tada buvo ma
noma, kad hormonų atstaymas 

Tiek gydytojui, tiek pacientei! užlaikys moteriškes jaunomis ku 
naudinga žinoti tikslias žinias Inu, protu ir jausmais. Tadą to-
moterišku hormonų vartojimo kio hormonų vartojimo gens ir 
reikale. Reikia turėti galvoje indi- i blogis buvo nusveriarnas geno 

tų administracija (Food and 
Drug Administration) sutiko leis 
ti tuos hormonus naudoti minė
tai kaulų apsaugai. Daugiau apie 
tai kitą kartą. 

Uetuvio sodybos painvr.;o programą atidžiai seka Jonas Griguiis (Jcair) 

Išvada. Svieskimės visose srity
se, ypač savų negalių tvarkyme. 
Žinokite visos pagyvenusios mo
teriškės, kad yra tamstoms pa
galba trijose svarbiausiose srity
se: šilimos mušime, makšties 
negerumuose, kaulų suminkštė
jime. Tai jau pakankamai vertin
gas yra tas moteriškasis hormo
nas, kuris palengvina pagyvenu
sių moteriškių taip ryškias nege
roves. Senovėje buvo kitaip — 
negyvendavo taip ilgai moteriš
kės — nesulaukdavo minėtų ne
gerumų taip stiprioje formoje pa
sireiškiančių. Dabar yra galimy
bė išvengti virš minėtų trijų la
bai nemalonių negerovių. Tik ir 
čia galvos nepameskime. Nebijo
kime tų hormonų dėl vėžio gavi
mo baimės. Atsakingo savo gy
dytojo žinioje būdama, vartok 
pagal jo nurodymus moteriškuo
sius hormonus savo naudai. O ir, 
gydytojai, pasispauskime: be rei
kalo žmonių negąsdinkime ir į 
moteriškuosius hormonus savo 
nugaros neatsukime. 

Pasiskaityti. Modem Medicine, 

Kai kurie žmonės yra labai jaut
rūs valgomajai druskai, jiems 
kenkia druska, pakeldama jų 
kraujospūdį ir sutraukdama krau 
jagysles. Iowos universiteto tyri
nėtojai nustatė, kad jauniems 
žmonėms druska nepakeldavo 
normalaus kraujospūdžio, bet žy
miai kraujospūdį pakeldavo 
tiems jauniems žmonėms, kurių 
kraujospūdis jau buvo kiek paki
lęs prieš tuos bandymus. 

Tokie yra faktai tamstos rūpi
mu reikalu. Jei nenori gydytis 
nuo pakelto kraujospūdžio - neik 
pas gydytoją ir taip greitink sau 
pakasynas. Priešingai - pildyk jo 
nurodymus visais 100 proc. Tai
gi, valgis visą gyvenimą turės bū
ti bedruskis. 

Brantai Juodete 

— Ar LB tu r i aktyviai daly
vau t i politinėje veikloje a r ribo
t i s vien ku l tū r ine veikla? 

— Laisvės siekimas savai tau
tai turi būt i svarbiausias L B už
davinys ir įsipareigojimas. Švieti
m a s ir kul tūra reikalinga m u m s 
pat iems, kad pajėgtume atl ikti 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Itotof. — 83M2S5 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
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skelbimai "Dr*uf«". 
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Giedros Nasvytytei-Gudauikietief 

KOMPOZICIJOS 
NORĖČIAU SKRISTI — Naujo* dainoi mažiem* ir jau

niems. Kaina $2.00 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

Sopranui au piano akompani
mentu. Kaina $3.00 

g»m*TP balaul. Kaina 1.00 

Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Užsakymus triųati: DRAUGAS, 4546 W. 6Srd Str., 
Chicago, 111. 60629. niinojaus gyventojai prideda 5% taksų. 
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DR. K. G. BAUJKAS 
Akušerija ir moterų Ugos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravrford j 
Bfedical Buiiding) Tel. Ll 5-6446 
M neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius paga! susitarimą. 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad k ketvirtad 
6 iki -7:30 vai. vaHaro. 
Seštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarim^-
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbroc»k 5-3048. 

Tel. ofiso ir torto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
KasJien 1-3 vai. ir 6-S vu». vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt. 

tik susitarus. 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KTDIKIV IK VAIKV LIGOS-

SPECIALISTĖ 
MFDlCAIi BLTLDTNO 

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

iki i vai. nopiet. 
Ofs. tel. 737.1168, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. i. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIF.URGAS 
Specialybė vidaus Ugos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p Tik susitarus. 

Ofis. teL 7354477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nerrą Jr 
F.mocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL RLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

T©L — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 

J O K g A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt , 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai t 
vak. šeštad. nuo 1 iki * vai. 

Ofa. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

D U A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rrl Street 
Valandos pagal susitarimą 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AK TV LIGOS — CHmrRC.MA 
Ofisai: 

II t y O. WABASH AVE. 
4200 XO. CESTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DRJFRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
•'Contact len.-*»'» 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą, l'ždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

1002 N. Wettern Ave., Chicago 
Tel. 480-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA 

7110 YV. 127 St., Palos Heigats 
TeL 36I-O730 

Valandos pagal susitarimą 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telet. RE S-M10 

Rerldojicijos telef. GR 6-0617 
Ofiso vai pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą. 

įstaigos ir bato tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

flbkyrus tre* ir sefttad 

Ofiso tel. HE. 4-212.1. NftinųGI H-MtU 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. \T penktad 
2-5 Ir 6-7 — IS anksto susitarua. 

Ofs. teL 586-3166; namo 381-3772 
DR. PETRAS iUOBA 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

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

Apsimoka skeibtis dien. DRAUGE, 
nea ji* plačiausiai skaitomas lie
tuviu dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 



Melai, liaupsinimai ir 

KA LIUDIJA SUKAKTIS 
Pavergtoj Lietuvoj Šįmet su yra komunistinė rusų okupacija, 

didžiausiomis iškilmėmis šven- kuri nebuvo dėkinga ir pačiam 
eiama jau prieš trisdešimt metų Cvirkai, ir jis turėjo aiškintis 
mirusio ragšytojo P. Cvirkos sep- prie savo liaudies valdžios, ko 

AMERIKOS - SOVIETŲ RYŠIAI 
Gražu, kai tvirti tarpusavio ir 

bičiulystės santykiai ištveria ii 

Nuotykis Kremliaus baliuje 

PETRAS INDREIKA 

....*~Uit, i u 6 c / v ^ J v * . N_,VHI\AJ3 >cį/- y u e savu įiauuicb vaiuziui , *.u $»»sni laika ne tik t a m vfll«rtvhin 
tyniasdešimt metų gimimo su- jam nereikėjo daryti nepriklau- f~ - I ~ į . , . iL.—. n . f ia i» J*1* t a rPe i r Harrimanas i i *• T • • • . ». . Det ir tarp atskiru asmenų, ou- • ~. , , kaktis. įvairiuose straipsniuo- somos Lietuvos metais, nors jis c --5 , c , ., 
se iškeliama, kad jis kovojo už teigia, kad tada nebuvę laisvės. 
Lietuvos liaudį, kad jis buvo išti

su 
~ J c T-i r> i* i savo draugais, gaudamas konce-vęs prezidento Fr. D. Roosevelto | „.._ J i J l _ L ". 

pasiuntiniu Maskvoje Averell W. 
kimas komunistų linijos rėmėjas, 
nors pradžioje ir nebuvo partie-

siją eksplotuoti turtingas magne-
TT • • • -, zijos kasyklas Kaukaze. Kasyk-
Harnman jau seniai troško ap-į, .. .. - . " . -. . 
i i~^i j c • i ° m s J18 pritaikė tada vartojamą 

is. Tokio minėjimo nesulaukė L i e t u v < * rašyt°lu . 
metu P. Cvirka taip aiškinosi: 

1948 m. spalio mėnesį įvykusio į lankyti senus savo draugus Sovie 
suvažiavimo Amerikos technologiją, 

"Pirmiausia aš norėčiau prisi
imti kaltę sau, kaip organizaci
jos vadovas, kad iš tikrųjų maža 

paneigti teprisidėjau, jog mūsų tarybinių 
rašytojų organizacija virstų tikra 
ta žodžio prasme tarybine orga
nizacija, kovinga kuriamojo žo-

mūsų klasikas Krėvė, nei kiti ra
šytojai, niekas jiems ir tokių pa
minklų nestatė. 

Žinoma, negalima 
Cvirkos talento, tačiau, kai kal
bama, kad jis buvo kovotojas už 
liaudį, galima pasakyti, kad jis 
kaip tik buvo tos liaudies prie- ^ Q o r g a R i z a c i j { L Mūsų organi-
sas, nes niekas taip nespaudžia ^ ^ v a d o v y b ė užmiršo didįjį 
haudies kaip komunizmas. Cvir- Sąjungos narių auklėjimo darbą, 
ką išdavė savo tautą jos sun- I r tarybinių rašytojų sąjunga pa 
kiaušiu metu, nepaisant, kad lais- m a ž u p r a d ė j o ^ j g ^ j b u i . 
voj Lietuvoj jis rašė, gaudavo t i n e > administracine organizaci-
atlygimmus, galėjo iš rašymo -a> k a n c e l i a r m e , su visais biuro-
gyventi, pakeliauti po Europą, k r a t i 2 m o ypatumais. Visa eilė 

m Sąjungoje Proga pasitaikė, d a m a s d u k d j C į 
vykstant Amerikos prekybinei de-' 

trūkumų mūsų rašytojų tarpe or
ganizacijoj atsirado dėl to, kad 
mes blogai vadovavom literatū
ros gyvenimui." 

Ir toliau P. Cvirka, pasisakęs, 
kad visa buvo blogai daroma, 
kad literatūros ir komunizmo 
priešai išnaudojo tuos jo apsilei
dimus, mušasi į krūtinę sakyda
mas: "Visą kaltę už rašytojų or 

niekas jo nepersekiojo už jo kai 
rūmą. Kai kalbama, kad jis buvo 
drąsus kovotojas už komuniz
mą primintina, kad bėgdamas 
karo metu iš Lietuvos, bijoda
mas liaudies keršto ar kad ne
pagautų vokiečiai, kurie partie
čius iš kar to šaudydavo, išmetė 
savo partijos bilietą. Už tą "pa
metimą" jis turėjo daug aiškin
tis i r t a s "pametimas" kaip tik g"ar)Yzaci}o7 apsileidimą 'aš ' prisi-
rodo, kad toli gražu Cvirka ne- i m u ^ ^ j o k i u pasiteisinimų", 
buvo pasiruošęs už komunizmą T a c i a u P. Cvirka apsikaltinęs, už 
mirti. Mirė gana jaunas ir labai k a h e s k e n t e t i s h m t ė y ^ s | Sibi-
neaiškiomis aplinkybėmis, nie- r ą ngT^0 poetą A. Miškinį ir 
kas gerai nežino kaip, nes Sovie- g ą s din 0 ir terorizavo daugybę ra
tuose tokių mirčių ir šiandien ; . v t o j ų A p i e Miškinį Cvirka taip 
pasitaiko. _ pasakė: "Vokiečių okupacijos 

metu Miškinis buvo uolus hit
lerinės spaudos bendradarbis, o 
šiandien savo tyla Miškinis da
rosi vėliava nacionalistinių gai
valų tarpe." 

Nieko nepajėgdamas daugiau 
parašyti, P. Cvirka tapo kitus te
rorizuojančiu politruku. Laisvos 
Lietuvos metais P. Cvirka ge-

legacijai, prie kurios jis labai no
riai prisijungė ir atsidūrė Mask
voje 

Nieko nelaukdamas jis susira
do užkietėjusio Anasto Mikojano 
šeimos narius du sūnus: Vano ir 
gen. ltn. Aleksiejų, kurie jį atly-

stebėjęs Stalinas išgujo 
Harrimaną, bet ir kitus užsienie
čius, nacionalizuodamas jų tur
tus. 

Vietoj išvytų užsieniečių ka
pitalistų pastatė savus tarnauto
jus, o trūkstant darbininkų, įkū
rė priverstino darbo stovyklas. 

Amerikos materialinės pagalbos 
Sovietų Sąjunga nebūtų laimė
jusi II pasaulinio karo". Bet tuo
jau iš klausytojų pasigirdusi rep
lika, atsiliepiant į Stalino bruta
lumą: "O kaip jūs žiūrite į Ame
rikos brutalumą įvykdytą jūsų 

Augj_; žmonėms Gvajanoje... 
. a . j t a i pa- ' Stalinas negalėjęs paneigti Rau-

ne tilJ donosios armijos narsumo, tai per-

SUVAŽIUOJA MECENATĄ! 

dėjo prie mirusio tėvo kapo, ant į Stalino įkurtos stovyklos, koncen 
kurio jis padėjo puokštę gėlių ir, Į tracijos lageriai ir dabar tebevei-
kreipdamasis į sūnus, pabrėžė, j kia, tik kitonišku vardu: "privers-
kad A. Mikojanas buvo idėjinis 
marksistas ir dažnai mėgdavęs pa
kritikuoti Leniną už jo padary
tas klaidas. 

Pirmiausia didžiausią klaidą 
padaręs, įvesdamas komunistinę 
santvarką Rusijoje — visai neat
sižvelgdamas į krašto kapitalisti
nę praeitį ir pramonėje nepažen
gusią Rusiją, kurioje vyravęs že
mės Ūkis. 

Komunistinė sistema būtų ge
riau tikusi industrializuotam kraš
tui — Vokietijai ar Prancūzijai, 

tin,o darbo drausminamaisiais tel 
kiniais" vadinamais, per kuriuos 
yra .perėję ir juose žuvo tūkstan
čiai lietuvių ir dar galo nematy
ti. Dabar Sovietų Sąjunga, dėka 
neapmokamos vergų darbo jėgos 
ir vakariečių teikiamos technolo
gijos, išaugo į pasaulinę galybę 
— komunistinę imperiją. 

W. Averell Harrimanas So
vietų Sąjungoje atstovavo JAV-
bes pustrečių metų, vėliau jis ta
po prez. F. D. Roosevelto asme
ninis patarėjas. 1945 m. dalyvavo 

kur darbininkija yra susispietusi j Jaltos konferencijoje, kaip Nuo-
didžiuosiuose miestuose. Atsiliep- i mos ir Paskolų administratorius 
damas Mikojano sūnus gen. ltn. 1 ir kartu su kitais patarėjais pri-
Aleksiejus pabrėžęs, kad nežiūrint tarė Pabaltijo kraštų palikimui 

Nepaisant, kaip ten nepriklau
somoj Lietuvoj buvo, viena aiš
ku, kad laisvoj Lietuvoj kūrėjui 
buvo daug laisviau, negu prie so
vietinės valdžios, ką gerai žinojo 
ir pats Cvirka. "Tiesa" kovo 18 d. 
laidoje rašo: "Cvirka visą laiką 
puikiai jautė tikrąjį tautos kelią, 
nekentė liaudies mulkintojų ir riausiaį gyveno ir galėjo atvirai 
išdaviku; viešai niekino juos ne- ^ n ^ į savo knygas spausdinti, 
gailestingai demaskavo kiekvie- Q rv&ų okupacijos metais nebesu-
nu savo kūriniu ir pasisakymu, gebė]-Q ^ ^ n e s partija reika-
rodydamas pragaištingus buržu- | a v o n e j ^ b o s , bet komunizmo 
azinės valdžios padarinius, iš- ? a rbinimo. 
liaupsindavo "nepriklausomy- J 

bės" esmę. Jo kūryba, kaip ir gy- * 
venimiškoji jo veikla, aštriai kir- Cvirka buržuazinėje Lietuvo-
tosi su buržuazijos norais ir sie- je, kurią jis ypač piktai niekino 
kimais, kaip krislas graužė sme- aname rašytojų suvažiavime, la-
toninių ideologų ir politikierių bai gerai gyveno. To negali pa-
akis." neigti net ir 'Tiesa" savo milži-

Šie sakiniai tačiau liudija, kad niškame straipsnyje rašydama: 
nepriklausomoje Lietuvoje, nors "Nors gyveno skurdžiai, bet rado 
tą nepriklausomybę komunistai galimybių pamatyti ,Vokietiją, 
rašo ir kabutėse, rašytojas galėjo du kartus buvo Paryžiuje ir ten 
kurti, ir Cvirka kaip tik daugiau mokėsi. Buvo Italijoje, Lenkijoje, 
sukūrė tais buržuaziniais metais, kelis kartus lankėsi Tarybų 
o ne komunistiniais. Tiesa, jis Sąjungoje ir nemaža joje keliavo, 
mirė gana anksti, bet komunis- nors pirmąją pasauly socializ-
tinėje sistemoje įskaitant ir laiką, mo šalį anuomet patekti būdavo 
kai buvo išbėgęs. į Rusiją, neįmanomai sunku'*, 
išgyveno septynerius metus ir to- Buvo sunku, o tačiau patek6, 
dėl galėjo daugiau parašyti, bet "persekiojo" cenzūra, o tačiau 
neparašė ir neparašė todėl, kad rašė ir spausdino knygas. Ne tik 
ir jam pačiam komunizmas už- galėjo gyventi ir keliauti, bet dar 
dėjo apinasrį. Ir pats Cvirka ture- ir tą tėvynę niekinti ir paskui tjr-
jo rašyti taip, kaip partija reika- čiotis iš lietuvių, kai prasidėjo 
lavo, ir net prisipažinti. Kalba- vežimai \ Sibirą. Cvirka tarnavo 
ma, kad Cvirka padėjo liaudžiai, žiauriam okupantui, ir okupan-
bet tikriau jis garbino tos liau- tas dabar jam atsilygina pom-
dies engėjus. pastiniais garbinimais. Tačiau, 

"Tiesa" rašo: "Nors tuomet griuvus komunizmui, grius Ir vi-
Cvirka ir nepriklausė komunistų si paminklai ir teišliks tik tiek, 
partijai, bet ėjo išvien su ja, su kiek P. Cvirka tebuvo parašęs 
jos vadovaujama liaudimi, ne ta- tais keikiamais nepriklausomos 
riamo, o tikrojo patriotizmo ke- Lietuvos gyvavimo metais, 
liu". O tas tikrasis patriotizmas, A l B. 

to, W. A. Harrimanas esąs la
bai daug nusipelnęs socialistinės 
santvarkos įgyvendinime Sovietų 
Sąjungoje ir draugiškų santykių 
išugdyme tarp Sovietų ir Ame
rikos. 

Reikia prisiminti, kad A. W. 
Harrimanas sovietinę Rusiją ge
rai pažįsta nuo 1926 metų, kaip 
pramonininkas, prekybininkas ir 
bankininkas. Dar Leninui beku-
riant porevoliucinę Rusijos pra
monę ir plečiant prekybą, gyvas 
reikalas vertė ieškoti ryšių su už
sienio valstybėmis, nes jis pama
tė, kad staigus nuosavybės nusa
vinimas, kolchozų įvedimas, su
naikinimas komunistiniam reži
mui nepalankios klasės, kraštą 
įstūmė į chaosą ir badą. Pasku
bomis sugriovus kapitalistinę sant
varką, dirvą komunistinei siste
mai nebuvusi paruosta. Todėl 
teko kreiptis į kapitalistinius 
kraštus pagalbos. I jo prašymą at
siliepė daugelio kraštų piniguo-

emigrantus. Vienintelė viltis esanti 
jaunoji karta Vakarų pasaulyje, ku
ri prisilaiko religijos ir naujasis po
piežius Jonas - Povilas esąs "Dievo 
dovana". 

Solženicyno pasikalbėjimą su Sa-
piefiu atpasakojo "The Sunday Te-
legraph" ir kiti laikraščiai. A.T. 

Sovietų Sąjungos sąstate. Jis taip 
pat pritarė, kad komunistinei Ru
sijai reikia suteikti neribotą pa
ramą kovos vedimui su Hitleriu, 
kuriai ir buvo suteikta įvairių ka
ro reikmenų, maisto, laivų ir ap
rangos už 11 bil. dolerių sumą. 

Po karo, Sovietų Sąjunga tesu
tiko grąžinti tik tris bilijonus dol., 
kurių atmokėjimas vis pratęsia
mas. Jaltos konferencijos metu 
Harrimano ir Mikojano santy
kiai dar labiau suartėjo, nes abu 
planavo kaip atstatyti sovietinės 
Rusijos pakrikusį ukį, tik vienas 
sėdėdamas Maskvoje, o kitas Wa-
shingtone ir būdamas Nuomos ir 
Paskolų administratorius. 1959 
m. Mikojanas aplankė Harrima
ną, o dabar jis revizitavo jį jau 
sniegu užneštame kape — Mask
voje. 

Į suruoštą balių Amerikos pre
kybinei delegacijai Kremliaus rū
muose buvo pakviestas ir senas iš
kilių komunistų draugas — Har
rimanas ir jam suteikta garbė 
tarti žodį. Nors Harrimanas jau 
87 m. amžiaus, bet jis gerai pri
siminė Staliną, jį charakterizuo
damas kaip kietą ir brutalų val
dovą ir jo draugišką atsinešimą 
JAV atžvilgiu. Čia jis prisiminė, 
kaip Jaltos konferencijoje Stali
nas, keldamas tostą išsitaręs: "Be 

daug, arogantiška! Vertėjui iš
vertus į anglų kalbą, net visos pa
davėjos, išsirikiavusios salės pa
sieniuose, su dideliu susidomėji
mu laukusios, kas bus toliau. Bet 
Harrimanas greit pasitaisęs, kad 
jis nenorėjęs pažeminti Stalino, 
tik norėjęs pabrėžti jo diplomati
nius sugebėjimus, nenuolaidumą, 
kad Jaltos konferencijoje net už
sispyrėlis W. Churchillis jam nu
sileisdavo, kaip ir jūs visi, nu
lenkdavote galvas prieš jo "neklai
dingus" išvedžiojimus. Savo tvir
tinimus Harrimanas pavaizdavo 
pavyzdžiu iš Jaltos konferencijos: 
kilus ginčui, kaip geriau daryti 
invaziją — ar per Balkanus ar tie
siog iš Anglijos į Prancūziją. Pa
kilęs Stalinas ir taręs: —invazija 
turi įvykti tiesiog į Normandiją 
ir tegul istorija bus liudininkė šios 
didingos invazijos, kurią svajojo 
daryti Napoleonas, Hitleris, bet 
ją įvykdys Rooseveltas. Turima 
karo patirtis parodys, ką Sovietų 
Sąjunga gali įvykdyti ir padaryti. 
Baigdamas savo kalbą Harrima
nas dar pridėjo, kad jam būtų ne
suprantama, kad šios dvi galin
gos tautos negalėtų kartu dirbti 
ir prekiauti... 

Prekyba vyksta pagreitintu 
žingsniu —išdavinėjamos tautos 
ir valstybės, nes komunistinė Ru
sija pasijuto dominuojanti pasau
lio jėga, įsistiprinusi strateginiuo
se punktuose beveik visame že
mės rutulyje ir apsupdama gyvy
bės eleksyrą — naftos šaltinius. 
E kitos pusės lankstomasi ir tūp-
čiojama pataikaujant tiems, kurie 
ryžtasi pasaulį paversti vergais. 

Italijos komunistų vadas Enrice 
Berlinguer. 

Lietuvių fondas kasdien auga 
savo narių skaičiumi, o jo kapi
talas jau perviršijo pusantro mi
lijono dolerių. Kasmet Lietuvių 
fondo nariai suvažiuoja į Chica-
gą išgirsti savo nepailstamų va
dovų pranešimus, išsiaiškinti ne
aiškumus ir išrinkti trečdali Lie
tuvių fondo tarybos narių bei 
revizijos komisiją. Toks suvažia
vimas šiemet šaukiamas gegužės 
5 d. Jaunimo centre. 

1979 m. kovo 18 d. Lietuvių 
fondo būstinėje Chicagoje įvyko 
Lietuvių fondo tarybos posėdis 
artėjančio suvažiavimo ir kitus 
reikalus aptarti. Posėdyje dalyva
vo dr. Kazys Ambrazaitis, dr. Ge
diminas Balukas, Stasys Baras, 
Kazys Barzdukas, dr. Ferdinandas 
Kaunas, Povilas Kilius, Jonas Ku-
čėnas, Vytautas Kurfcus, Milda 
Lenkauskienė, dr. Antanas Raz
ma, Marija Remienė, dr. V. Tau
ras, dr. Jonas Valaitis, Jonas Vaz-
nelis ir Petras Želvys. 

Praeitame posėdyje šių metų 
Lietuvių fondo tarybos pirminin
ku buvo išrinktas dr. Antanas 
Razma, o LF valdybos pirminin
ku dr. Gediminas Balukas. šį kar
tą LF tarybos nariai tarybos se
kretorium išrinko dr. Joną Rač
kauską, o valdybą patvirtino šios 
sudėties: vicepirmininkai — Sta
sys Baras, Jonas Kučėnas, Saulius 
Kuprys ir dr. Mindaugas Vygan
tas, sekretorius — K-A. Girvilas, 
sekretorius — iždininkas — Ka
zys Barzdukas, kontrolierius — 
Petras Želvys, parengimų vado
vė — Marija Remienė ir infor
macijos vadovas — A. Juodvalkis. 

Tarybos pirm. dr. Antano Raz
mos ir valdybos pirm. dr. Gedi
mino Baluko pranešimai buvo 
trumpi ir kondensuoti. Visiems 
buvo malonu išgirsti apie dr. Jo
no Gliaudelio didelį palikimą, 
nes, apmokėjus visas išlaidas ir 
palikimus kitiems, Lietuvių fon
dui liks apie 100,000 dol. Tuo 
pačiu bus dedama daugiau pa
stangų informuoti Lietuvių vi
suomenę apie palikimus Lietuvių 
fondui ir kaip tuo reikalu su-
sutvarkyti testamentus. 

Lietuvių fondo vadovybė yra 
susirūpinusi lietuviško jaunimo 
įjungimu į Lietuvių fondo darbą, 
todėl nutarė šią vasarą pasamdy
ti porą jaunuolių dirbti Lietuvių 
fondo būstinėje. Taipgi LF val
dyba stengsis užmegsti glaudes
nius ryšius su JAV Lietuvių 
Bendruomenės apylinkėmis. 

K iždininko Kazio Barzduko ir 
kontrolieriaus Petro Želvio žo
džiu ir raštu pranešimų matyti, 
kad 1979 m. kovo 16 d. Lietuvių 
fonde buvo 4529 nariai, kurie į 
Lietuvių fondą įnešė 1,532,166 
dol- Praeitais metais į Lietuvių 
fondą įnešta 105,000 dol. 

Investavimo komisijos pirm. Po
vilas Kilius džiaugiasi turįs tvir-

uą portfelį, nes dauguma Lietu

vių fondo pinigų laikoma ban
kuose, Corporate Bonds, First 
Mortgage Bonds ir tik apie treč
dalis stakuose, kurie moka aukš
tus dividendus. 

Taip pat posėdyje buvo praneš
ta smagi žinia, kad po dviejų re
daktorių mirties pagaliau Lietu
vių fondo Vardyno reikalas vėl 
pajudėjo iš vietos, nes nauju re
daktorium sutiko būti ir jau in
tensyviai dirba Apolinaras Bag
donas. Visi, kurie dar įstos i Lietu
vių fondą iki suvažiavimo, t y. 
iki il979 m. gegužės 5 d., pateks i 
šį leidinį. Taip pat dabartiniai 
Lietuvių fondo nariai, kurie dar 
nepareiškė savo noro būti įtrauk
ti į šį vardyną arba dar nepa
siuntė nuotraukų, tai irgi gali pa
daryti iki minėtos datos. 

Kaip viduramžiais dailė, litera
tūra ir menas daugiausia išsilai
kė tik didelių mecenatų dėka, 
taip šiandien lietuvių kultūros ir 
švietimo gyvenimas išeivijoje la
bai daug priklauso nuo Lietuvių 
fondo skirstomo pelno tiems pa
tiems reikalams. Šiems tikslams 
Lietuvių fondas praeitais metais 
paskyrė rekordinę 73,000 dol su
mą. 

Pelno skirstymo komisijos pirm. 
dr. Kazys Ambrazaitis pranešė, 
kad šių metų pelnui paskirstyti 
komisija sutarė laikytis šių gai
rių: 30 proc- švietimui, 30 proc. 
kultūriniams reikalams, 25 proc. 
ypatingiems kultūriniams projek
tams ir 15 proc. stipendijų fon
dui. Į pelno skirstymo komisiją 
JAV LB krašto valdyba paskyrė 
naują atstovą Romą Kasparą. 
t979 metų pelnui skirstyti komi
sija kovo 17 d jau turėjo pirmą 
posėdį, kuriame paskirstė 16,700 
dol. Atrodo kad pelno skirstymo 
uždaviniai kasdien didės, nes, di
dėjant pelnui, didėja ir prašan
čiųjų skaičius. Norėčiau pabrėž
ti, kad komisija skirsto ne savo, 
bet Lietuvių fondo pinigus, to
dėl kiekvienas Lietuvių fondo na
rys gali jaustis esąs šių dienų 
pagrindiniu mecenatu lietuvių 
kultūrai ir švietimui palaikyti. 

Parengimų vadovė Marija Re
mienė pranešė, kad šiais metais 
po Lietuvių fondo suvažiavimo 
Jaunimo centre bus vajaus vaka
rienė, kurios metu meninę progra
mą atliks Margarita rr Vacys 
Momkai. 1979 spalio 6 Lietuvių 
fondas Chicagoje Marriot Hotel 
ruošia Lietuvių fondo vajaus po
kylį. 

K kitų kolonijų pranešimus 
padarė Milda Lenkauskienė ir 
Vytautas Kutkus. Milda Lenkaus
kienė pasakojo, kad Lietuvių fon
das Clevelande dirba tyliai, be 
triukšmo, bet aukos tiek iš gyvų
jų, tiek iš mirusiųjų vis plau
kia. Vytautas Kutkus praneiė, 
kad Detroite Lietuvių fondui 
pernai surinkta 7,200 dol. Tad di-

(Nukelta i 5 psL). 

Spaudoje ir gyvcniine 

SOLŽENICYNAS APIE SOVIETUS 
Pastorius ir BBC darbuotojas Ja

nis Spiets neseniai aplankė rašyto
ją Aleksandrą Solženicyną. Jų pasi
kalbėjimą rusiškai transliavo į Sov. 
Sąjungą. 

Solženicynas yra Įsitikinęs, kad 
Sov. Sąjunga įvels pasaulį į naują 
karą. Komunizmas negali atsisakyti 
nuo agresijos, jis nuolat ginkluojasi 
ir yra įsi tikinęs, kad niekas negali 
jam pasipriešinti. Bet tai klaida, ko
kią yra padarę ir kiti užpuolikai 3 
pasaulio istorijos. Iškeltas karas su
naikins mus visus, bet ir užpuoli

kams neduos laimėjimo, nes prid jj 
stovės milijardinė Kinija. JAV daro 
tą pačią klaidą, kokią darė su Sov. 
Sąjunga: ji dabar remia Kinijos ap
siginklavimą, kaip po II pas. karo 
suSelpė Sov. Sąjungą jai sustiprėti. 
Sovietų tautoms veltui tikėtis pa
galbos 8 Vakarų, nes jie dėl "pre
kybos ryšių** pardavė ir Taivaną. 

Karčius žodžius rašytojas skyrė e-
migrantams iš Sov. Sąjungos. Dau
gumas ieško geresnių gyvenimo są
lygų. Kiti nepakenčia Rusijos, bet 
maža dalis su savo išvykimu sušel
pia komunizmą. JAV 'engvai priima 

Moteris su baltu chalatu 
Dr. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė 
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pasižiūrėjo į mane. Priėjo prie lango. Pirštų galais 
barškino į stiklą ir tylėjo. Jaučiau, kad jo sieloj vyko 
sunki kova. 

įsiviešpatavo nieko netrukdoma gili tyla. 
Ieškojau žodžių, kuriais galėčiau jį paveikti. 

"Ponas Dunn, abu mes turime stiprius 
argumentus. Mano argumentas yra Hippocrato 
priesaika. Aš jos negaliu laužyti. Jūsų argumentas 
yra tikėjimo dogmos, kurių jūs tvirtai laikotės. Šiuo 
atveju vidurkio nėra. Tačiau išeitį iš šios labai 
kelbios padėties mudu turime surasti. Aš noriu 
suteikti kūdikiui galimybę gyventi. Ar jūs leisite 
man tai padaryti? Ateidamas į šį pasaulį, jis 
atsinešė brangiausią mums Dievo duotą dovaną — 
gyvybę. Jai palaikyti jis mus prašo mažytės 
pagalbos — truputį kraujo. Argi mudu tam bejėgiam 
kovoti su mumis kūdikiui ją atsakysim? O gal dar 
ilgiau tęsime šį tragišką tarp gyvybės ir mirties 
žaidimą? Dievas davė mums smegenis, kad mes juos 
naudotum konstruktyviam, o ne destruktyviam 
tikslui. 

Jūsų kūdikis yra gyva būtybė. Jis turi tokią pat 
teisę gyventi, kaip jūs ir aš. Jūs gi norite iš jo tą teisę 
atimti, lyg jis būtų tik pelų maišas, o ne žmogus. Esu 

nutarsite duoti sutikimą transfūzijai, bet... bus jau po 
laiko. 

Dunn akys susiaurėjo. Su nepap ra s t a 
neapykanta jis įsmegė jas į mane. Po kurio laiko jis 
nuleido galvą. Iš padilbų žiūrėjo ir vieną po kito 
traukinėjo savo rankų pirštų sąnarius, kol jie 
sutraškėdavo. Staiga jis pasipurtė ir sausai atsakė: 

"Ne. Neduosiu. Žmogaus gyvenimas yra per 
trumpas, kad jis galėtų keisti savo įsitikinimus. Aš 
nestosiu į kovą prieš savo Dievą, nes nenoriu 
pražudyti savo sielos. Kūdikis liks gyvas ir be 
transfūzijos, nes Dievas yra gyvybės šaltinis. 
Jehova yra mūsų teisėjas, Jehova yra mūsų 
įstatymų davėjas, Jehova yra mūsų karalius. J i s 
neapleis savo pavaldinių, kurie klauso jo įsakymų. 
Mes melsimės dieną ir naktį ir prašysim Jehovą 

Ar vis dar jūsų tikėjimo dogmos kalba balsiau u i 
sąžinę? Kas daugiau nukentės, jei jūsų kūdikis mir t 
ar pasidarys paliegėliu? Tikėjimo dogmos ar sąžinė? 
Tai jūs tikrai nenorite suteikti savo kūdikiui 
galimybę gyventi ir užaugti normaliu žmogum? Ar 
jūs dar ir toliau delsit? Tik rimtai pagalvokit! Argi 
nebuvo Dievo valia, kad kūdikis gimė ligoninėj, kur 
jam, reikalui esant, būtų suteikta mediciniška 
pagalba? O dabar jūs, jo tikras tėvas, atsisakote jam 
padėti". 

Bandžiau panaudoti visą savo retoriką, kad tik 
galėčiau perkalbėti tėvą ir išgelbėti kūdikį. 

Staiga Dunn akys išsiplėtė, sužaibavo. J is 
minutėlę galvojo. Aplink apsižvalgė ir piktai man 
išdrožė: "Užteks. Užteks man viso to. Savo 
įsitikinimų niekados nekeičiau ir nekeisiu. J ū s savo 

paklusniai nusiienksim jo valiai, nes jo valia yra 
šventa. Maldoj "May Father is greater than I. Not 
my will, but thine, be done" rasim nusiraminimą. 
Todėl, prašau, išmeskit iš savo galvos net mintį apie 
transfūziją". 

"Negaliu. Mano profesija reikalauja iš manęs 
padėti pagalbos ieškantiems ligoniams, o ne juos 
marinti. Todėl turiu jums paaiškinti apie tolimesnę 
jūsų kūdikio ligos eigą." 

Ponas Dunn, jums aš Siek tiek buvau minėjusi 
apie bilirubiną. Noriu dar kai ką papildyti. Jei 
kūdikio kraujuje bilirubino kiekis padidės iki 
20 m g — ml . , i š s i v y s t y s m e d i c i n i š k a i 
vadinama8"Kernicteru8". O jeigu ir tada kūdikis 

tikra, kad Dievas nereikalauja iš jūsų tokios didelės kokiu nors būdu liktų dar gyvas, tai jo smegenys 
aukos — jūsų kūdikio gyvybės. Prašau, padėkit būtų smarkiai sužaloti. Jis būtų intelektualiai 
parašą ant šio lapo ir tuo išgelbėsit kūdikio gyvybę, atsilikęs, kurčias ir turėtų visokius nervų ir muskulų 
Bet tai padarykit tučtuojau. Jūsų delsimas kalba sutrikimus. Kūdikio išoriniai simptomai ir 
kūdikio nenaudai. Gali ateiti toks momentas, kad jūs . laboratoriniai tyrimai rodo. kad jis jau prie to eina. 

išgelbėti kūdikį nuo mirties. Tačiau, jei įvyktų kitaip, kalba mane tiek įkaitinot. kad jaučiuosi, lyg būčiau 
iki ausų panertas į karštą vandenį. Jums geriau 
tiktų būti diplomate. Tarptautine diplomate. Patariu 
jums mesti savo profesiją ir pereiti į diplomatinę 
tarnybą. Man gi jūsų pamokslai yra lygiai tiek pat 
nereikalingi, kaip žmogui yra n reikalinga trečia eili 
dantų. Apie jokias transfūzijas daugiau nenoriu not 
girdėti. Suprantate?" 

Tai pasakęs, jis delnais užsidengė ausis.- Tuo 
žestu parodė, kad mudviejų dialogas pasibaigė. 
Nuleidęs galvą, jis stovėjo prieš mane. Žiūrėjo į savo | 
batų palus Kažką mąstė ir tylėjo. 

Tylėjau ir aš. Širdyje maišėsi pyktis ir gailestis. 
"Gerai, daugiau tuo reikalu nekalbėsiu ir išeisiu, bet 
atsiminkit, kad jūs nužudėt savo kūdikj", einant j 
elevatorių išsprūdo man žodžiai. 

Toks mano pasakymas trenkė į jį, kaip 
perkūnas. J i s mane vijosi ir ne savo balsu šaukė: 
"Daktare, palaukit, palaukit..." 

, Bus daugiau , 

•• 



DRAUGAS, antradienis, 1979 m. balandžio mėti. 17 d. 

F 

. Nuertingeno — Schwabisch-<Jmundo gimnazijos mokytojai ir mokiniai 1947 m. Gimnazijos suvažiavimas įvyksta 
S. m. gegužės 27 d. Chicagoje, Jaunimo centre. 

> AR DALYVAUSIME BENDRUOMENĖS 
RINKIMUOSE IR KODĖL 

Kokių nors tvirtesnių ir giles-1 gyvenam valstybėj, kurios prlie-
mų visuotinių rinkimų tradicijų i čiai taip pat maža savo valsty-

" neturime. Ilgoj savo istorijoj lie- j bes ir savivaldybių rinkimais te-

i Ne be pagrindo posakis, kad 
mūsų Bendruomenės sprendžia
mieji ir vykdomieji organai yra 
tokie, kokie esame mes patys. Jie 
tokie, kokius išsirenkame. N u o 
išrenkamųjų priklauso, kokius 
sprendimus jie daro. Jeigu būtų 
reikiamas spaudimas, galėtų bū-

turvių tauta visuotiniuose rinki- j sidomi. Mes iš jų t egaunam ne- ti pertvarkyti ir patys rinkimai 
muose dalyvavo tik naujaisiais j 
laikais: 1920 m. rinko Steigiamą-

* jį seimą, o po to kitus tris nor
malius seimus. T a i ir viskas. Po 
1926 m. gruodžio 17-tos pervers
mo buvo jau skelbiama, kad tau-

. ta demokratiniams rinkimams 
l *Mar nepribrendusi". Po antrojo 

pasaulinio karo svetur atsidūrusi daugiau balsuoja, juo ši p a r a m a 
tautos dalis mėgina sukurti tau- ir solidarumas yra didesni. Ir 
tinę savo savivaldą, kuriai duo- j apskritai mūsų, kaip e tninės gru 
tas Lietuvių Bendruomenės var- '< pės, svoris svetur būtų nepalygin- i rinkimuose ir per išrinktuosius 

- das- Be kitų principų, jos pradi- j ti didesnis, jei mūsų balsuotų n e , atstovus reikšti savo valią. To -
ninkai Bendruomenės pagrin- j keli tūkstančiai, bet šimtai tūks-', kia yra demokratinių rinkimų es-
duose taip pat padėjo ir demo- i tančių. Tada ir "mil i jono" lietu- j mė ir paskirtis, 

MINĖJIMAS 

LB Motinos dienos minėjimas 
įvyks gegužės 13 d. Hartforde. 
Mišios 9 vai. Programa tuoj po 
Mišių. Svč. Trejybės parapijos 
salėje. Valdyba kviečia mamy
tes ir visus. 

S t P. 

Buffalo, N. Y. 
TAUTINIS FESTIVALIS 

Balandžio 27 — 28 d. Buffalo 
mieste įvyks tautinis festivalis 
(ethnic heritage festival), kurį 
rengia grupė trijų tautinį meną 
puoselėjančių organizacijų, šia
me festivaly bus rodoma tauti
niai išdirbiniai, maistas, dailės 
kūriniai, muzika, dainos, šokiai. 
Festivalio rengėjai dėjo pastan
gas surasti visas tautines grupes, 
nežiūrint kokio dydžio jos bebū
tų, ir kvietė kuo nors prie šio fes
tivalio prisidėti. 

Gausiausia Buffalo apylinkėje 
tautinė grupė yra lenkai. Ta ip 
pat nemažos grupės yra italų, uk
rainiečių, vokiečių ir vengrų, o 
mažiausia — lietuvių. Nežiūrint 
to, iki šiolei, per dvidešimt devy
nis savo egzistavimo metus ma
žasis Buffalo Lietuvių klubas su 
gerų kaimynų pagalba gan ne
blogai atstovavo lietuvius įvai
riuose vietos tautinių grupių pa
sirodymuose. Per tą laiką buvo į 
Buffalo iškviesta net keletas lie
tuvių jaunimo grupių bei an
samblių, kaip: Čiurlionis, Gyvata 
ras, Lazdynas, Nemunas, kiti net 
po porą - trejetą kartų. 

Šį kartą bandėm rengėjų atsi 

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

kokį pavyzdį, taip, kaip pageidavo Vliko sei 
Trečia, mūsų Bendruomenės mas šarvo nutarimu, būtent pro-

rinkimų reikšmė yra ir ta, | porcingo atstovavimo tvarka. 
kad, rinkdami Bendruomenės i T a d a gal susidarytų ta ip pat są-
darbui žmones, jiems teikiame Į lygos, jei jų iš tikrųjų nėra, ir į-
ne tik įgaliojimus, bet ir morali-1 vairesniam lietuvių atstovavimui Į prašyti, motyvuodami, kad ma 
nę paramą. Tai yra taut in io so- j Bendruomenėje. Tai priklauso j šina jau paseno, o be to pritrū 
lidarumo ugdymas. Juo mūsų | nuo mūsų pačių iniciatyvos ir. kom ir benzino. Bet jie nenusilei 

pastangų. 
Štai kodėl kiekvienas turim da

lyvauti Bendruomenės tarybos 

kratinę santvarką. Šios santvar
kos pagrindinė išraiška yra vi
suotiniai rinkimai, sudarantieji 

: galimybes kiekvienam kandidatui 
" ir balsuoti. JAV LB šito principo 

nuosekliai laikosi ir jau vykdo de
vintosios savo tarybos rinkimus. 

Vieni į šiuos rinkimus žiūrime 
pozityviai, kiti neigiamai. Pozi
tyviai žiūri, pavyzdžiu, Vliko sei
mas, 1978 m. prėmęs nutarimą, 
raginanti vykdyti Lietuvių char-
tą, aktyviai dalyvauti Bendruo
menės veikloje ir sudaryti pa
lankesnes sąlygas proporcingam 
atstovavimui rinkimų būdu. Nei-

vių mitas įgytų realią reikšmę. Stasys Barzdukas 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 
LB METINIS SUSIRINKIMAS 

Balandžio 1 d., įvyko LB meti
nė narių sueiga. Švč. Trejybės pa
rapijos salėje. Po at idarymo, tylos 
susikaupimu — prisiminti apy
linkės mirusieji. Protokolas daly
vių sutikimu neskaitytas. Išklau
syti valdybos narių pranešimai 

J fas Maslauskas. 
Posėdyje svarstyti įvairūs dar-

i bai: ateities parengimai, motinos 
dienos ir birželio įvykių minėji
mai , PLJ kongresas. Nuspręstas 
ir priimtas socialinis — savišal
pos įnešimas, tautinių Šokių 
šventė, devintos tarybos rinkimai 
ir kL 

Malonu ir gera y ra dirbti, kai 
giamos akcijos imasi Chicagos I Bendruomenė, mūsų apylinkėje I valdyba gauna nuoširdų pritari-
reorgų grupės šaukliai, raginą; dosni. Išdalinta aukų per 2.000 rną, pasitikėjimą ir paramą iš 
rinkimus boikotuoti — jų žo-1 dol. 
džiais, esą nė vienas "doras ir są- į Valdybai už darbštumą pa-
moningas" lietuvis rinkimuose į reikšta dalyvių padėka, ypač pir-
dalyvauti neturįs. Tai organizuo- j mininkui Steponui Zabul iu i , už 
tos ir sąmoningos pastangos j jo didžias pastangas ir kruopštų 
'Bendruomenės rinkimams kenk- bendruomenišką darbą. 
ti . Kaip apsispręsime mes kiek
vienas? 

Aišku, pasisakysime ne už ken
kimą, bet už Bendruomenės rė
mimą. Ir štai dėl ko. 

Visų pirma, Bendruomenė, su
darydama sąlygas rinkimuose da
lyvauti kiekvienam lietuviui, 
siekia į aktyvų lietuvišką gyve
nimą ko daugiau jų įtraukti. Sie- ? sitraukusiems, vicepirm. V. Raš-
kia juos laikyti ne pasyvių ste- kevičiui ir kult. reik. vadovei D . 
bėtojų padėty, bet ateiti su savo' Grajauskienei, 
iniciatyva, nusistatymu, darbu. | Diskusijų veik nebuvo. Pagvil-
Siekia ir išeivijos lietuvius trauk-' d e n t i k e l i klausimai kul tūr inia is 
ti į sąmoningą demokratinį gy-1 darbais. Aptarti reikalai PLJ kon-

Artėjant prie valdybos rinki
mų sudaryta mandatų komisi
ja: Jurgis Dragunevičius, Myko
las Gečiauskas, Antanas Mockus. 
Valdyba vienbalsiai išrinkta, 
su mažu pasikeitimu, ta pati. 
Vietoje pasitraukusių įėjo Regina 
Stankaitytė, Antanas Kuprys. Pa
dėkota valdyboje dirbusiems ir pa-

bendruomenės pusės; ir matant 
bei jaučiant, kad mūsų apylin
kėje tarpusavio sugyvenimas yra 
tikrai toks sklandus. Retkarčiais 
prieinama ir prie polemikos, bet 
tai tik darnesnei bendruomenės 
veiklai. 

do, pažadėjo įpilti truputį ben- j 
žino, o mašiną paliko patiems i 
susitvarkyti. T a d nieko kito ne- i 
beliko, kaip kreiptis į LB krašto! 
valdybą paramos. Kreipėmės, ją 
gavome ir už ją krašto valdybai 
nuoširdžiai dėkojame. Ji padėjo 
mums į šį festivalį iškviesti pir
maeilį vienetą —Toronto jauni
mo ansamblį Gintaras, kurio pa
sirodymas įvyks sekmadienį, ba
landžio 19 d. 8-7:30 vai. v. 

Festivalis vyks naujame kon
vencijų pastate (Convention 
center), kuris yra miesto centre 
— Franklin gatvėj, priešais Stat-
ler Hilton viešbutį. Penktadienį 
ir šeštadienį festivalis atdaras 
publikai nuo 11 vai. ryto iki 11 
vai. vakaro, o sekmadienį prog
ramos tęsis nuo 11 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro. Įėjimo bilietas tik
tai vienas doleris. 

Kviečiame visus Buffalo ir Ni
agaros apylinkių lietuvius atsi
lankyti į šį Gintaro pasirodymą. 

Valdyba 

M I S C E L L A N E O U S 
, — Į m^ j ^ Į ^ u „ „ Į mm Į , — i m i • • — i — i I — i r r i • — -

miiiiiiimiiiiiiiMiiiiiitmiiiiiiiiiiitimiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebran

giai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PAECELS EXPRESS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

2501 \V. 69 St , Chicsgo, 111. 60629 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiHiiniiiiiniiii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiimininiiiiiiiiiiiii 

P L U M B l N G 
Licensed, bonded, insured. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 
miHiiiniiiiiu iiiHiiiiinniimininiimiiii 
iiiiiiiiiiiuiiiitiimiiiMuAJiiiifiiiiiiiiiiiuiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 376-1882 a r b a 376-5996 

llllllllllllllitlIlIlIllIlIlUIIUIIUlIlIUUlIlIlI 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIHIHIIIIl 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PtUL.lC 

15COME TAX SKRV1CE 
4259 So. Mapieuood, teL 254-7430 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
| nmiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiinuHiiiuiiHiiin' 
I iiimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii! 
! SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
Į NEDZINSKAS, 4065 Areher Ave. i 

Chicago, m . 60632, telef. 927-5980: 
Miiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiuiiiiiiiuiiiiiiuiiiiii; 
įimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiUiiiiiHiiiiiii i 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, j 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th SU. telef. 776-1486 
llllllllllllllllllUUIlillllllItlUIIIIIIIIIIIIIIH 

E £ A L E S T A I E 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

45-ta Ir RockweDL 2 y2 aukšto me
dinis. 2 butai po 3 mieg. ir 4 kamb. 
butas rūsy. 2 raaš. garažas. Nebrangus. 

69-ta ir RockwelL 2 aukštų med. I 
Pilnas rūsys. Nuomininkai apsišildo. 
Tik $29,900.00.. 

73-čia ir California. Naujesnis mū
ras. 2 dideli miegamieji. Valgomasis. 
Pilnas įrengtas rūsys. 2 maš. garažas. 

3S-tas Place ir California. Du na- Į 
mai ant vieno loto.' 4 pajamos. Sav. Į 
apleidžia miestą. Tik $42,000.00. 

106-ta ir Southvvest Hwy. Liuksu
sinis condominium. 5 kamb., 2 mieg., 
tuoj galima užimti 

64-ta ir Rockvveil. 2-jų butų po 3 
\ miegamus. Pilnas rūsys. Garažas. Sa-
i vininkas išvyksta. 

Į vakarus nuo Midway. Taverna 
Į ir 3 butai. Naujai atremontuota, 
į $85,000.00. 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

VYBAl Ht MOTERYS 

COSMETICS OPPORTUN1TY 
European cosmeties manufacturer 

needs work:ng partner w/capital to 
promote new line in U. S. Mušt have 
background in cosmeties marketing. 
To arraage interview 

call 364-4004 
Ask f or Mr. Grabam 

or Mr. Petrovich. 

• R M M M I — FOR BENT 

Išnuom. 3 kamb. butas 2-me aukš
te. Karštas vanduo. Patiems apsišil-
dyt. 4wš« S. Anesian. Tel.847-3118 

IŠNUOM. apšild. 4 kamb. butas iš 
kiemo. 2 miegami. Pageidaujama 
vyresnio amž. asmenys. Kreiptis 
nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. popiet — 

4324 So. California Avenue 

D Ė M E S I O I 

Palyginimų žodynas 
M. Čapkauskas I 

10% — 20% — SO% pigiau mokėsite 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208 į£ Wr»t 05th Street 

Chicago. Ulinoti 
Telef. G a 4-8654 

!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiitiinsimuiH!itiHiiii \ 
PACKAGE EXFRKSS AGENCY 

MARIJA NOREIKIENĖ 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
l-abal jjftgeidaujarnoM geros rūšie* : 

prekes. MaL«tas Iš Europos sandėlių ! 
-•M)* \V. 69 St.. Chicago, UI. 0v«2». j 

TEL. — WA 5-2787 i 
: iiiiiiiiHiiiiiiiiiiinmuimiimiiiiiiiiiiHiiii į 

Mes turime kompiuterį ir esame 
nariu M.L.S., kas palengvina parda-

; vimą bei pirkimą. 
I 

Mūrinis. 24 metų 5>y2 kamb. reo-
, dencija, Namas, kaip naujas. Nau-
jas gazo pečius. Nauja vandens 
pompa. Daug priedų. Arti 72-os už 
Mozart j vak. Namas geras. Vieta 

; gera. 
Marąuette Parke, Geras 4 kamb. 

i mūro namas. Namas iš naujesnių. 
i Kabinetinė virtuve. Keramikos vo-
: nia. Naujas pečius. Naujas porčius. 

Sausas rūsys. Daug gerų baldų. 
Palikimas. Reikia parduoti. Barge-
nas. 

Brokeris P. ŽUMBAKIS 
TeL — 778-6916 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiminiininiiiiimiii 

REGISTRUOKITE SAVO 
NAMUS, 

biznius, sklypus pardavimui 
jau 26-tus metus veikiančioje įstai
goje, o pirkdami pasiteiraukite. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Republic 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 
i i i i iMiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i imiii 

Didžiausią šio rinkinio dalį su
daro lietuvų liaudies palyginimai. 
Lietuvių kalboje šis rinkinys yra 
vienintelis, šiame žodyne telpa 689 
autorių (lietuvių — 228) ir 67 tau
tų 8.047 palyginimai-apibūdinimai, 
juokai. Didelio formato. 296 pusi. 
Viršelis dail. R. Bukausko. Išleista 
Montrealis 1979. Kaina su persiun
timu $7.91. Illinois gyventojai dar 
prideda 35 et. valstijos mokesčio. 

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

— Minkštos motinos rankos, 
bet sunkios j o s ašaros. 

Lietuvių patarlė 

venimą, ko siekė taip pat nepri
klausoma Lietuva, sudarydama 
sąlygas kiekvienam būt renka
mam ir rinkti. Ne be reikalo di
džiuojamės Steigiamojo seimo 
rinkimais, atvėrusiais duris į,vals
tybinį gyvenimą ne tik lietuviui 
šviesuoliui, be t ir lietuviui ūki
ninkui ir darbininkui. 

Antra, visuotiniai Bendruome 
nės rinkimai yra visiems priei
namas būdas išsirinkti pareigū
nus, kurie spręs bendruomeni
nius reikalus ir organizuos bend
ruosius mūsų darbus. Šiuo keliu 
į Bendruomenės priešakį ateina Į tūrinių reikalų vedėja, Alfon-
žmonės, kurie gauna daugumos sas Dzikas — etninių reikalų 

greso. Mums uždėta aukų kvota 
1,500, kurią tikimės su visuome
nės parama surinkti. 

Pirmas posėdis 

N'edaug tepasikeitusios valdy
bos susirinkimas buvo balandžio 
5 d. pas Dalią ir Alfonsą Dzikus 
jų puikioje rezidencijoje. Atida
rius posėdį, tuoj pasiskirstyta pa
reigomis: Steponas Zabulis — 
pirm., dr. Jonas Zdanys —vi 
cepirm., Danguolė Banevičienė 

- sekr., Henrikas Dapkus — 
ižd.. Genutė Stankaitytė - kul-

mvsų pasitikėjimą. Priekaištau
jama, kad ši daugumr nedidelė. 
Bet ji tokia, kiek dominės mes 
patys. B antros pusės, jos visiš
kai pakanka demokratiniam pro-

atstovas, Regina Stankai tytė ir 
Paulius Bernotas — jaunimo na
riai, M. Petrauskienė — korespon
dentė. 

Revizijos komisija: Vaclovas 
cesui vykdyti. Atsiminkim, kad j Nenortas, Antanas Kuprys, Adol-

LB tarybos rinkimai 

Hartfordo apylinkės devintos 
tarybos rinkimų komisiją sudarė: 
Vaclovas Nenortas — pirm., 
143 Grandviev Ter., tel.: 527 — 
504 Mykolas Gečiauskas, Petras 
Simanauskas. Mūsų apylinkėje 
balsuojama, gegužės 5 — 6 ir 12 
— 13 d. 5vč- Trejybės pa. apijos 
salėje, po visų Mišių. Kandida
tai: Alfonsas Dzikas, Steponas Za
bulis, Eugenijos Ziūrys. Connecti-
eut apygardos devintos tarybos 
rinkiminės komisijos pirmininkas 
dr. Juozas Kriaučiūnas, 1 Sayles 
Ave., Putnam, Ct. , tel. 928 — 
7434- Nariai: Regina Taunienė 
ir Juozas Tamošauskas 

Iš Gonnecticuto apygardos į de
vintą tarybą kandidatuoja: Alfon
sas Dzikas —Hartford apyl., Jo
nas Kasputis — Waterbury, Al
bina Lipčienė — New Haven, 
Mikas Pakštys — New London, 
Arūnas Paliulis —Waterbury, 
kun. Jonas Rikteraitis — New 

i Britain, Vaiva Vebraitė-Gustie-
nė — New Haven, dr. Petras Vi-

[ leisis — Waterbury, Steponas Za
bulis — Hartford, Eugenija Žiu-
rys — Hartford. 

I devintąją tarybą iš mūsų 
apygardos renkami 5 kandidatai. 
Kviečiami dalyvauti gausiai, kad 
atliktumėm šias pareigas rūpes
tingai. 

P A I E Š K O J I M A S 
ANTANO JOKUBAUSKO, PETRO 

JAKLBALSKO ir MRS. J. B. LU-
KEY (Bernardina Jokubauskaitė) ar
ba jų vaikų ieško: Z. Juras, 11 Lan
dos Laae, Bromley, Kent, England. 

iiiiniiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — Income Taz 
Vertimai Notariatas 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos « WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9'3o v. ryt°-

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL, 60629 

IIHIIIHIIIIII'ilIlIlIlIlIlIlUllllllllllllillllMI 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
4 BUBNYS — Tel. RE 7-5163 6455 S, Kedzie Av. — 778-2233 
UHiiiinHiiiiiiimimiiuiimuminiuiium tiuimiiMiiiuiiimiiimiimiiuiiuiiiiuiiiiJ 
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M O V I N G t 
3 E K £ N ' A S perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. I r iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda 

Tel. - \ \ A 5-8063 

0 GERIAUSIA CIA 

iiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiimiiiuiiiiiimiin 

Lietuvos atsiminimai 
• 

RAdijo Valanda Jau S8 metas tar
nauja New Jersey. New York Ir Con-
neetieut lietuviams ! 
Kas Šeštadienį nuo * iki 5-vai,.-po
piet 15 WEVD Stoties New York* 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki » vai. 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt. Dr. Jokūbas J. Stoka* 
1467 Foroo Drive — 

Mountainside, N*. J. 07092 
Tel. 232-5565 (oode) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų ka'̂ ba 
ii Seton Hali Universiteto radijo sto
ties ( N c » Jersey WSOU. 89.5 m«C-
FM) Pirmad. 7:30-8:30 vai. vakaro. 

• Vadovauja prof. 3. Stukas) 

imiiiiiiiiinmmiiiiimimiiiiiiiiiuuiiiiti! 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
i gražus paprotys. Biznieriai jas pla

čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" admiai»-
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

$7,500.00 lengvų pajamų iš gražaus 
j mūrinio namo Marąuette Pke. Gazu 

imillHlimmiinilllinmilIUlIlllllHllllin į šildymas. Apsauga nuo potvynio. 
lllllllllllllllllirilllilIlIlIlIlIlIlIHIltlIllTillIll ; Kaina $56,900.00. 
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RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radlo programa 

Naujoj Anglijoj iš Stoties V7NSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai po nietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komemarai, muzika, dainos 
ir Magdutfs pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis J Baltic Flo-
rists — gč'ių bei dovanų krautuve. 
502 E. Broadway. So. Boston, Mass 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuvišku kny
gų 
i i i i i i i i i i i i i i i iu imi i imi i i imi i i imi i i imi i r 

ELEKTRIKAS 
Patikrinu namų elektros etovj. 

Jei reikia sutvarkau, jei norite pa
stiprinu. Iki gegužes mėn. pigiau. 
STASYS GRUMSTELIS. 927-3281 
IMIimillllllllllllilIlIimillilUIHIIIIIIIIIIII 

N O R I P I R K I 1 

PIRKSrU SENAS IR NAUJAS 
AUKSO BRANGENYBES. 

Deimantus, brangakmenius, auksi
nius kišeninius laikrod§liao Ir "Jade" 
-žalia nefritą. Mokamos aukščiau
sios kaino*. 

Skambint 236-9836 arba 891-S334 

Labai švarus 2-jų butų namas ir ga
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 
Šildymai. Brighton Parke. $37,000.00. 

Modernus 2-jų aukštų mūro namas. 
Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Martjuette Parke. 

2-jų aukštų mflro namas ir 2 au
to garažas. Apie $600000 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

tiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiim 

NUMIZMATIKA 
Jonas K. Karys 

Žodynas, r a š t a i 340 pusi . 
Kieti viršeliai Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Im-
maculata Press, Putnam, Conn. 

Ieškau pirkt senos medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komo-j 
das, stalus, kedro skrynias, kė- į 
des ir "Oriental" kilimą ui priei
namas kainas. Tel. 312-891 3334 

Valdis Real Estaie 
2625 West 7lst Street 

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

P I N I G A I 
Jonas K. Karys 

Biznieriams apsimoka skelbti* 
"Drauge". 

Perskaitę "Draugą" duokite 
jį kitiems pasiskaityti . 

Ostrublis, Ostmarkė, Auksi
nas, Litas. Istorija ir Numizma
t ika (su 160 pav.) 255 pusi. 

T e l . 7 3 7 - 7 2 0 0 ar 7 3 7 - 8 5 3 4 ! Spausdino Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $5.?5. Užsakymus s iųst i : 

DRAUGAS, 4545 W. 63 S t , 
Chicago, TL 60629 

iiiiiiiiitiiimimiimiiiiitmmiiimiiiiiimt 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yr» vistems prieinamos. 

i 



JAV LB FLORIDOS APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Kulbokienė, K. Palčiauskas, ir K. 
Urbšaitis. 

Klausimuose ir sumanymuose 
K. Gimžauskas ragino visus gerai 
susipažinti su susirinkimų nuosta
tais ir gausiai balsuoti. Krašto 
valdybos pirm. A. Gečys pabrėžė 
reikalą sudaryti ir rūpestingas 

vykos. Santykiai su Washingtonu I raginant leisti vaikus į lituanisti- Į D R A U G A S , an t rad ien i s , 1979 m. balandžio mėn. 17 d. 

LB Floridos apygardos suvaŽia-,419 dol. Kontrolės komisija pra-
vimas įvyko balandžio 4 d. St, Įnešė atskaitomybę vedę tvarkin-
Petersburge, Lietuvių klubo sa- gai. Pranešėja — PIlipavičiūtė. 
lėje. J į a t ida rė apygard. valdy- j Auksinio Kranto buv. pirminin-
bos pirm. K. Gimžauskas, pakvies- kas V. Balčiūnas pranešė, kad jų , -
damas į prezidiumą JAV LB gar- j apylinkė kūrėsi labai sunkiai. Da- į b a l s a ™ ° emisi jas , leisti stebeto-
bės pirm. prel. J. Balkūną, krašto j bar turi narių apie 80; pritrau-

valdybos pirm. A. Gečį, dr. V. Ma- kiami ir senlietuviai. Platina tarp 
ciūną, apygardos valdybos na- • amerikiečių leidinį "Violations 
rius: O: Rinkienę ir A. Gruzdį (jis of Human rights". Kapuose turi 
kartu ir S t Petersburgo apylin-lnet lietuvių skyrių. Su kitomis 
kės valdybos pirm.) ir po vieną, organizacijomis sugyvena gerai. 
atstovą iš apylinkių: Auksinio į Jų mintis — visus lietuvius su-
Kranto — Pr. Urbutį, Palm Beach | telkti į LB 
— Z . Strazdą ir Sunny Hills — St. Petersburgo pranešėjas pa-
V. Belecką. Sekretoriavo S t Vaš-; si džiaugė gerais santykiais su klu-

labai geri. Kyla rūpestis dėl mūsų ] nę mokyklą. Ta ip pat daugiau 
diplomatų senėjimo ir lėšų jiems j kreipti dėmesio į jaunimo vasaros 
išlaikyti baigimosi. Stengiama- j stovyklas. 
si tiems reikalams gauti lėšų iš Į K. Gimžauskas baigiamajame 
"Foreign Aid". Rūpestis politi- į žodyje pasidžiaugė darbingu su-
niais kaliniais — didelis dalykas, 'važiavimu, dėkoja A. Gečiui už to-
Rengiamas naujas "Violations of j kį turiningą pranešimą, ragino 
H u m a n Rights" leidinys. B Kas-; apylinkių atstovus grįžus namo 
!o veikalas apie Lietuvą leidžia-jams būti prie balsavimų, kad ne

būtų jokių įtarimų dėl rinkimų 
teisingumo. Z. Strazdas pasige-
, _?. . ,. , . genocidą. Žydų klausimu reikalm 
do ryšio t a r p n a n ų ir apylinkes.* " . ' . a , . T T 

mas prancūzų kalba, R. Šilbajo
ris rengia veikalą apie kultūrinį 

valdybos. Turime jaustis ir ame
rikiečių visuomenės dalis ir juos 
į savo veikimą traukti. Pr. Stane-
lis ragino, kad susirinkimai būtų 
su gera programa, kad būtų progos 
pabendrauti. 

k y s ^ Gilios prasmės invokaciją I bu. Narių esama 160 pararyii 2 Krašto valdybos pirm. A. Ge-
kalbėjo prel. J. Balkūnas. Praeito: susirinkimai, 4 posėdžiai; globoja; čys savo žodyje pasveikino suva-
suvažiavimo protokolą skaitė O ' m a lituanistinė mokyklėlė. Va-jžiavimą, džiaugėsi apylinkių 
Rinkienė. jsario 16 aukų Bendruomenei su-

Toliau apygardos valdybos pir-j rinkta 1299 dol. Kasoje yra 950 
mininkas K Gimžauskas plačiai į d. 
apžvelgė šios kadencijos nuveik-: _ , _ , . . . . . . 
tus darbus. Floridos apygarda L Q™ B e a c h . a P y l m k e #«** 
įsteigta 1975. XI. 2 Juno B e a c h \ \ 9 1 S m - . m ? / (

m ^ ^ , a r n ų i 0 0 0 

R pirmosios valdybos belikę tik d o L ' n a " ų . 74\ T u rf t o S t" į į 
jis pats ir D. Liutermozienė. A p y - ' v a 5 ° P a s k a I t a - JĮ*****"*}** 
gardos 3 metų veiklos taisyklėmis, r a ^ . a l / m e n b e č i ų laikraščius. 
dirbo iki dabar. Cia pirmininkas j Į j į ? * K" B 5 ą ' ^ . ^ " V J ' 
pakvietė pagerbti neseniai mirusį B.lilu]įa- 0

P l a t f a B n d « e s - P r a n e " 
veiklų apygardos valdybos n a r į ! S e j f * S ™ * 5 ' . . . „ B , 
a. a. Adolfą Pupelį. , S u n n y ™ ? * & " V ' B e l e C " 

kas pranešė, kad lietuviai vieno] 

ir 
apygardos pranešimais ir veikla. 
Akcentavo švietimo, kultūros ir 
visuomeninius reikalus. Aiškino 
mokinių mažėjimą lit. mokyklo
se tuo, kad ir lietuvių šeimose, 
kaip ir amerikiečių, vaikų mažė
ja, tad ir mokinių mažiau beatei
na. Krašto valdyba šelpia mo
kyklas na rūpina joms vadovėlių. 
Šiemet mokyt, studijų savaitė 
bus Kennebunkporte, Maine. 
Leidžiamas angliškas leidinys, 
skirtas amerikiečių moksleiviams; 

gas šaltumas ir apdairumas, LB 
metinis biudžetas yra apie % mi
lijono. Svarbu juo didesnis bal
suotojų skaičius. Rūpinamės PLJ j 
kongresu, nes jaunimas — mūsų! 
vaikai. Santykiai su Vliku ligi šiol I 
buvo geri. Lauktina, kad Altą pa- j 
tvirtintų LB susitarimus su LB j 
Rochestery. Juos LB jau seniai ' 
patvirtino. Pavojai, kad W a - , . . . . , 
shingtone Baltų skyrius nebūtų;/""~" 
įjungtas į Sovietų skyrių. 

ir toliau taip uoliai darbuotis, ir 
viltingai žvelgti į ateitį. Darbai 
baigti Lietuvos himnu. Pertrau
kos metu visi pasivaišino E. Gim-
žauskienės paruoštais užkandžiais. 

kalbėjo k u n . J . H . Jackson ir 
j r ab inas M. G. Pere lmute r . Prez. 
j Ca r t e r i s a t s i u n t ė du savo a ts to-
i vus i inaugurac i j ą . 

Ž U V O V I S A ŠEIMA 

Allen š e i m a — tėvas Allen, į 
30 m., j o žmona Brenda , 31 m., j 

į ir j ų k e t u r i va ikai 2-7 m. bu-
| vo u ž m u š t i , k a i grįžo iš g imta - ' 
į dienio vaišių. Į jų automobilio 

užpakalį įvažiavo B . Poyntc : 
20 m., ir jų automobilis riHdi 
gė apie 4 mylios nuo Kankakt* 
Allen aeima gyveno BracLe., 
miestely. 

G A U J O S KARAS 
Šiaurinėj Chicagos daly vyk-

sta jaunimo gaujų kar?.? Pe-
tris dienas buvo nužudyt i t ry t 
jaunuoliai. Paskut inioj i auka 
buvo Cruz Morales, 19 m 

CHICAGOS ŽINIOS 
CHICAGĄ VALDO MOTERIS 

Naujai išrinktoji Jane Byrne 
pirmadienį iškilmingai perėmė 
miesto mero pareigas. Perėmi-

i mo iškilmės buvo vakare miesto 
dalyvaujant miesto 

tarybai ir apie 750 svečių. Mie
sto taryboj y r a 50 žmonių, ku-

Z. Strazdas pasigėrėjo LB cen-įr iu tarpe 17 naujai išrinktų, 
tro valdybes veikėjais — viduri-; invokaciją sugalbėti buvo pa-
niąja karta, kurie taip nuoširdžiai kviestas kard. J. Cody. Daly-
dirba. Siūlo leisti leidinį lietu
viškais reikalais. V. Kulbokienė 

A. t A. ONAI KAUNIENEI, 
ilgą laiką gyvenusiai Sibire ir sugrįžusiai Lietu
von, mirus, jos vyrui JONUI KAUNUI, sūnui JONUI 
ir kitiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

ELENA IR PRANAS SIDZIKAUSKAI 
PETRE SEDZIKAUSKIENe SU ŠEIMA 
ALDONA IR ARVYDAS KUDIRKAI 

San Frajicisoa, Calif. 

vavo E. Jenner mokyklos cho- ' 
ras. Byrne priesaiką priėmė 

Kadencijos metu atlikta: 19761 vietoj yra išpirkę per 400 skly- f 6 ^ P f s i ™ į į į j * K į K ^V 
m. 9 atstovų delegacija lankėsi p ų , yra 26 šeimos ir apylinkė b r e z i a > k į B n df^, . y p a 5 .^. lks_ 

pas Floridos gubernatorių ir iš
gavo Vasario 16 proklamaciją. 
Tais pat rrįėtais surengta LB gar
bės pirm. prel. J. Balkūno 50 me
tų kunigystės jubiliejus su aka- .. 
demija ir vaišėmis. Kartu su dr. « * * " *?**** J**1®*0' į į 
J. Paukšteliu 1977 m. įsteigta At- L B P"kI™*> 48 šeimos, beveik 

įsteigta. • • •••;•> ••'• 

Atlantos apylinkės reikalai, su 
sirgus dr. Paukšteliui, buvę apsil
pę. Susisiekus su naujuoju pirmi-

visos mišrios, 75 proc. senieji imi-
: rrantai. Tie renkasi kas 6 savaitės metais susirišus su S u n n y ! ° a ^ . *, »«^««w * « « , . . . 
'amerikiečių salėse; susirinkimai 

lanto apylinkė, Georgijos va ls t 
Šiais 
Hil ls veikėju V. Belecku įsteigė; 
ir čia LB apylinkę. Taigi dabar 
apygardą sudaro 5 apylinkės. 

Surengti 2 apygardos suvažia 
vimai su menine programa 
čiai visuomenei, šįmetiniam su
važiavimui baigiantis bus apygar
dos iniciatyva surengtas Vilniaus 
universiteto 400 metų mineji- : 

eina abiem kalbom. Nariai domi
si lietuvių kalbos senumu, gro
žiu, Lietuvos istorija. Pakviesti į 

„]a_ Į lietuvių kūčias amerikiečių 
| žurnalistai jas aprašė su nuo-
i traukomis. 

Į naują apygardos valdybą iš-
i rinkta :K Gimžauskas, A. Gruz-

mingi vyčiams. Aiškino leidiniui 
svetimomis kalbomis reikšmę Jų į 
yra ruošiama. Planuojama VI tau- j 
tinių Šokių šventė, mokslo ir kū- į 
rybos- simpoziumas, rašytojų iŠ 

STASYS SANTVARAS 

RUBAJA TAI 
(Septintoji lyrikos knyga) 

lietuvių rašytojų draugijos 1978 
metų premiją gavęs geriausias lite
ratūrinis kūrinys. 182 pusi. Spaudė 
Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė. 
Išleido J. Kapočius. Kaina su per
siuntimu $8.23. 111. gyv. prideda 38 

ragina labiau kontaktuoti tėvus, teisėjas J. P . Crowly. Maldą 

Agronomui 

A. t A. ANTANUI STANKŪNUI 
mirus Lietuvoje, jo žmonai, seserims: BRONEI, 
MARIJAI, ALDONAI, TERESEI, ONAI, JULIJAI ir W 
šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Antanina jonynietie su šeima 
Elena Kudžmaiti 
Aibina ir Jonas Rugieniai 

Detroit, Mkb. 

mas,- į kurį kviečiami visi suvažia
vimo dalyviai. Minėjimo prele
gentas bus dr. V. Maciūnas. 

Pirmininkui K. Gimžauskui te
ko dalyvauti LB VII tarybos pas
kutinėje sesijoje Philadelphijoje ir 
VII tarybos sesijoje Chicagoje, 
Clevelande ir Washingtone. Yra 
išrinktas atstovu į V PLB seimą. 
Dalyvavo Toronto seime. Darė 
pranešimus vietos apylinkei ir L. 
R.K. moterų 76 kuopai Seminole 

parke. Apie birželio trėmimus Pa lm 
Beach apylinkėje paskaitą skai
tė F . Prekeris. Surengtas vakaras 
PLJ kongresui lėšų sutelkti 1979. 
III. 8 suvaidinta St. Žemaičio 3 v. 
komedija "Mirta Cinčibiraitė". I 
vaidinimą atsilankė 250 žmonių. 
Pelnas 615 dol. pasiųstas to kon
greso finansų komiteto pirmi
ninkui dr. A. Pauliui. K. Gimžaus
kas yra LB DC tarybos vyriausios 
rinkimų komisijos pirmininkas. 
Apygardos valdyba turėjo 6 posė
džius ir kelis pasitarimus. Visas 
bendruomeniniais reikalais kelio
nės bei telefono, raštinės ir paš- į 
to išlaidas pirmininkas apsimokė- i 
jo savais pinigais. Nuoširdžiai) 
dėkoja valdybos ir kitiems talki
n inkams už bendradarbiavimą. 

A. Gruzdys pranešė, kad apy
gardos iždas turėjo pajamų 1413 
dol., išlaidų 993 dol. ir ižde yra 

. B v , . . e t mokesčių Užsakymus siųsti: 
; dys, G. Jezukaitiene, B. Khonene, j DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chica-
įO. Rinkienė, K. Sabalis ir Pr. go, rfl. 60621. 
Stanelis. Į revizijos komisiją: V. s2>^^^S-^r^<±r&-^rS<9>^9*3<%<£> 

A. f A. 
ONAI KAUNIENEI Lietuvoje mirus, 

jos Tyrui JONUI, SŪNUI ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia buvę bendradarbiai: 

Jonas Abraitis. Aleksas Gorinąs, Petras Kaskuaitis 
Jonas Kelertas, Antanas Konce, Edvardas Mackevičius 
Alfonsas Mickevičius, Leopoldas Mūrelis, Vytautas Paketinis 
Kazimieras Povilaitis, Antanas Rokas, Vincas Senda 
Jonas Tijūnas Stasys Vanagonas, Edvardas žemaitaitis 

Netikėtai mirus 

A. t A. LEONUI BflfRIUI, 
liūdesyje likusiai mūsų mielai jurbarkietei jo žmo
nai ONAI, sūnums KĘSTUČIUI ir VLADUI su šeimo
mis ir kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir jų liūdesiu dalinasi 

Jurbarkiečiu Sambūris 

SUVAŽIUOJA MECENATAI 

(Atkel ta i i 3 paL) 

džiausią aukų suma surinkta bet 
kurios Detroito lietuvių organi
zacijos. 

Po to Lietuviu fondo taryba 
sudarė branduolius šių suvažia
v imo komisijų: nominacijų, re-
gistracijos-mandatų, balsų skai
čiavimo, rezoliucijų-nutarimų ir 
spaudos- Pilnas komisijas sudarys 
rr jas patvirtins pats suvažiavi
mas. 

T a d Lietuvių fondo taryba su
važiavimui rimtai ruošiasi ir kvie
čia visus Lietuvių fondo narius — 
lietuviškas kultūros mecenatus, 
svečius ir spaudą dalyvauti Lietu
vių fondo suvažiavime, kuris įvyks 
1979 gegužės 5 d. 8 vai. Jaunimo 
centre Chicagoje. 

« 

MARIJft AŪKSTJUTE 
I S E I V Ė S K E L I U 

• Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių iš Lietu-
I vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. . 

Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. f 

I Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 
U Užsakymus siųsti: 

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

^ 
KUR TAS ŠALTINĖLIS 

Edmundas Kuodis Ir Jonas Girljotas įdainavo 27 populiariąsias 
harmonizuotas liaudies dainas su penkių {vairių instrumentų palyda. 

Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos 
vedėjas, gyv. Mountainside, N. J. 

Dviejų plokštelių albumas su pereiuntiinu kainuoja $H 35. m. gyv. 
prideda 70 c. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4Mft W. Ord Street, Chlcago, UI-

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P . G A I D A S i r G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S . 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e • ; ! . :- > . 
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 i r L A 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
, . ' • ' . . . . . . " T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

A. f A. ELZBIETAI PAURAZIENEI 
Detroite mirus, j o s sūnums OTASIUI i r DOVYDUI su 
šeimomis, seseriai ONAI PAURAZEENEI su šeima Chi
cagoje ir kitiems artimiesiems liūdesio valandoje reiš

kiame nuoširdžią užuojautą. 

JURGIS MIKAILA 
ELENA IR PETRAS DALINIAI 
STASĖ IR VACYS URBONAI 

St. Petersburg Beach, Fla. 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

A. + A. O N A I K A U N I E N E I 
Lietuvoje mirus, jos VYRUI ir sūnui JONUI KAU
NUI su šeima reiškiame giliausią užuojautą ir drau
ge liūdime. 

Futbolo Klubas Lituanica 

A.f A, MYKOLUI OKSUI mirus, 
jo sūnui. Marąuet te Pa rko Namų Savininkų Organizaci

jos nar iui KAZIMIERUI OKSUI su šeima reiškiame gi
lią užuojautą. 

Marąuette Parko Namų Savininkų Organizacija 
Juozas Bacevičius; pirmininkas 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

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 . 50 th Av., C i c e r o 

T P I . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. + A. 
ONAI KAUNIENEI Lietuvoje mirus, 

vyrą J. A. V. LB Vidurio Vakarų Apygardos ilgametį 
korespondentą J0NJ| KAUN& S0KC ir ANŪKUS 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi 

iadvyga ir Adolfas simkai 
(šimkevifciai) 

A. + A. O N A I K A U N I E N E I 
miros Lietuvoje, jos vyrui JONUI, sūnui JONUI Jr., 
anūkams: DALIAI, DAIVAI, ALGIUI ir odminėms 
Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdi
me. 

A. V. čepukaičlai 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrjcinia 7-6672 
2424 VV. 60 th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southwest Highway, Palos Hills. III. Tel. 974-4410 

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

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

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

m VASAITIS - BUTKUS 
1446 So 50th \>e.. CICERO. III.. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, antradioiis. 1979 m. balandžio men. 17 d. 

x Lie t Bendruomenės Cleve-
i lando apylinkės valdyba, jver-
; tindama "Draugo" pastangas 
i gera informacija padėti lietu-
' viams ir dėkodama už jų veik
los garsinimą, pasveikino dien
raštį Velykų švenčių proga ir 

i savo sveikinimą palydėjo 50 do
lerių vertės čekiu, kurį mums 
atsiuntė valdybos vicepirminin-
kas Viktoras Mariūnas. Už pa
ramą esame labai dėkingi. 

X Šv. Kryžiaus ligoninė ge
gužės 8 d. pradės specialų kur
są paruošti slaugytojams, ga
lintiems slaugyti ligonius na
muose. Kursantai turi būti ge
ros sveikatos ir turėti palinki
mą rūpintis ligoniais. Kursai 
tesis dvi savaites. Norintieji 
kursus lankyti turi iš anksto 
registruotis arba gauti daugiau! Įaugąs ir atsiuntė 
informacijų, skambinant Mrs. S čekj. Suvažiavimas 

x Liet. studentų sąjungos 
suvažiavimo rengimo komitetas 
maloniu laiškeliu padėkojo 
"Draugui" už informacines pas-

25 dolerių 
įvyko pe-

Lucille Meyer tel. 434-6700, ext. 
238. Kursai bus antradieniais, 
ketvirtadieniais ir penktadie
niais nuo 9 vai. ryto iki po
pietės. 

X ALRK Moterų sąjungos 
46-tos kuopos susirinkimas 
įvyksta Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 2 d., 2:30 vai. p. p. 
pas ligonių lankytoją Barborą 
Zay, (6747 So. Campbell Ave.). 

reitais metais. Komitetui Det
roite vadovavo stud. Romas Ru
dis. Čekį persiuntė "Draugo" 
bendradarbis Detroite Jonas Ur
bonas. Visiems nuoširdžiai dė
kojame. 

X Daina Kamantaitė iš Da-
rien, Dl., lankant Hinsdale South 
High Shool, už savo sugebėji
mus, mokslą, vadovavimą ir 

Iš ARTI IR 1011 

ta'£££' vS^ ,^ve i k I ą mokykio* buvo P ™ ^ ^ ^ ^ . . . . . J .'. . h -*»-+* — -• T T ^ „ „ . cL^ t^ u " c . jo Draugui uz gerą jų veik-jo "Draugui" už gerą jų 
Marijo-vo mokykloje ji buvo" ke le r ius ! I o s informaciją ir per iždiniu 

nėlių pasidalinimas, o taip pat 11 -'National Honor Society". Sa-
mirus pirmininkei a. a 
nai Srupšienei, bus renkama metus klasės prezidentė, pri-
nauja pirmininkė. Visos narės klausė studentų tarybai, atsto-
kviečiamos dalyvauti. vaudavo mokyklai įvairiose kon-

X Cicero Liet namų savinin- ferencijose, aktyviai reiškiasi 
ku susirinkimas įvyks balan-
dži 18 d., trečiadienį, 7 vai. vak. 
parapijos mažojoje salėje. Kal
bės A. Regis. Visi prašomi da
lyvauti 

x Sol. Antanas Pavasaris 
jau atvyko į paskatines operos 
repeticijas. Tai pats tolimiau
sias solistas — iš Los Angeles 
— dalyvaująs šio sezono opero
je. Jis apsistojo malonioje 
Operos mecenatų Jono iri 
Jadzės Labanauskų šeimoje. 
Jų tefefonas: 737-3710. Šiuo : 

metu visi operos solistai jau yra 
Chicagoje ir ruošiasi "Liucijos" 
operos premjerai šį šeštadienį 

x "The Chicago Catholic" 
savaitraštis savo velykinės lai
dos (balandžio 13 d.) viršelį ir 
du puslapius iliustvavo tik Ma-

sporte, ypač krepšinyje, priklau
so Hinsdale "Hornets" mergai
čių komandai, kuri treti metai 
iš eilės laimi savo lygos čem
pionatą. Lietuviškoje veikloje 
Daina Kamantaitė priklauso 
ateitininkams, yra A. Stulgins
kio kuopos iždininkė, baigusi I ratos mokestį. Tariame širdin 
Lemonto Maironio aukštesniąją ' ga. ačiū. 
lituanistinę mokyklą. Šią vasa 

J. L VALSTYBĖSE 
— A. a. Leonas Bileris, ilga

metis žurnalo "Kario" adminis-
I tratorius ir lietuvių visuomenės 
veikėjas, po ilgos ir sunkios li-

i gos mirė balandžio 14 d. ryte. 
Gyveno Valley Stream, N. Y. 
Liūdesyje liko žmona Ona (Ki-

! sieliūtė), sūnus Kęstutis ir Vla-
J das su šeimomis ir daug drau-
! gų iš Karo mokyklos ir visuo-
j meninės veiklos. Laidojamas 
New Yorke. 

— Aleksandra ir Petras Ma-
tekūnai, gyv. Richmond Hill, 
N. Y., giminių ir draugų tarpe 
atšventė savo 40 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Iš Chi-
cagos buvo atskridusi ir Mate-
kūno sesuo Onutė Gradinskienė. 

Vilko pirm. dr. Kazys Ro- j čius. Lietuvių katalikų religi-
belis perėmė iš latvio dr. Ilg-! nės šalpos reikalų vedėjas, bu-

Ouigley South aukštesniosios mokyklos slidinėtojai Alpine Valley, Wis., kalnuose sausio 21 ir 22 dienomis. Iš} \LZ . . . . 1 »„,w;^„+., rv.,vi;„,« A J U ^ ; „ 
tairts (ant žemės): Antanas Kušeliauskas, Audrius Remeikis, Algis Kazlauskas; (stovi): Gintaras Lietuvninkas, I v a r s Spilners pirmimnkavuną j vo pakviestas Dubline, Airijoje, 
Marius Daugirdas, Antanas Liutkus, Arūnas Polikaitis, Aras Lintakas, Šarūnas Rumšą ir Aras Rimavičius. Pasaulinei Baltų santalkai. San Į Didžiąją savaitę kasdien pasa-

talkai rotacijos keliu vieneriem į kyti pamokslus apie Lietuvos 
metams pirmininkauja estų, lat | kenčiančią Bažnyčią. Pamal-
vių ir lietuvių pasaulinių crga- \ das organizuoja katalikų orga
nizacijų pirnuninkai. nizacija — C. C. Centras. Ta 

_ . pati organizacija 1976 metais 
_ A. a. Zenonas Sprmdzu- b a n d ė - ̂ ^ n u v e ž t i M _ 

nas, ilgametis Worcesteno gy- j m o s M a r f j o s ^ ^ ^ g ^ 
ventojas, netikėtai mirė kovo, t a i n e d a y ė ^ UŽ tą žygį ai-

Didelį procentą klubo narių! pabaigoje ir buvo palaidotas ba į rfų o r g a n i z a c i j a susilaukė pa-
sudaro lietuviai, kurie reiškiasi j indžio 2 d. Worcester, Mass., | d ė k o s g „ L K R K r ^ H ^ . . 

kapinėse. Liko žmona Iiūda 
Sprindžūnienė (Bikinaitė), gyv. 
St. Petersburg, Fla. 

rinkta lietuvaitė Renita Gusa-
raitė, kaip tinkamiuasia būti jų 
naujos klinikos laboratorijos ve
dėja Danijoje. 

Tokį aukštą paskyrimą gavu
si, Renita jį priėmė su džiaugs
mu ir kovo 23 d. išskrido į Da
niją. Renitos pasisekimu džiau
giasi jos tėveliai, sesutė Sabri-
na ir seneliai Barbara ir Anta
nas Zubavičiai, gyveną Hot 
Springs, Ark. Visi linki jai pa
sisekimo jos pasirinktoje profe
sijoje. Verta pastebėti, kad Re
nita Gusaraitė gražiai kalba lie
tuviškai, taip pat skaito ir rašo, 
nors lituanistinės mokyklos ne
turėjo galimybės lankyti, nes 
Madisone jos nėra. 

— Kun, Kazimieras Pngevi-

x JAV l i e t . Bendruomenės 
Vidurio Vakarų apygardos val

ką Kazį Barzduką atsiuntė 100 
dolerių čekį. Esame labai dė
kingi. 

X Juozas Kojelis, Santa Mu
nka, Calif., "Draugo" bendra
darbis, savo sveikinirnus paly
dėjo 10 dolerių auka. Labai 
ačiū. 

X Feliksas Blauzdys iš Det
roito atsiuntė Garbės prenume-

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

rą ji važiuos į Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą. 

X Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos motiniškam name yra 
paruošta laikraščių paroda pa-

x Augustinas Rastauskas, 
Richmond Hts., Ohio, prie pre
numeratos mokesčio pridėjo 10 
dolerių auką. Labai ačiū. 

x Dr. Raimundas ir Aldona 

QCIGLEY SOUTH 
SLIDINĖJIMAS 

Sekmadienį, sausio 21, ir pir
madienį, sausio 22 dienomis, 
Quigley South aukštesniosios 
mokyklos slidinėjimo klubas iš
važiavo į Alpine Valley, Wis-
consine. Autobusai pilni Ouig-
ley South mokytojų ir mokinių, 
atvyko į Alpine Valley sekma
dienį po pietų. Susitvarkius 
apie 5:30 vai. vakare visi pra
dėjo slidinėjimą. To vakaro 
slidinėjimas buvo labai geras. 
Nebuvo per šalta ir kalnai ne
buvo apledėję. Po gero nakties 
poilsio slidinėtojai vėl užplūdo 
kalnus. Slidinėjimas pirmadie-j 
nį buvo net geresnis, nes saulėj 
maloniai švietė. Apie 5:30 vai 
po pietų visi pradėjo ruoštis ke-

varžybas išrinkti 
slidinėtojus. 

geriausius 

savo gabumais ne tik moksle,', 
bet ir sporte. Šių metų varžy- j 
bose pirmos vietos buvo laimė-

[tas lietuvių. Pirmą vietą gavo į 
Algis Kazlauskas, o antrą — 
Gintaras Lietuvninkas ir Šarū-

| nas Rumšą lygiomis. 
Bendrai, kelionė laimingai 

i pasisekė ir visi linksmai pralei-
| do savaitgalį. Vienintelis nema-
; lonumas buvo, kai keltuvas su-
i stojo dėl mechaninės priežas-
j ties ir du Ouigley moksleiviai 
turėjo netoli valandos iškaboti 
ore. Š. R. 

"Apšvieta" 1892 m., rijos aukšt. mokyklos ir Quig 
ley South mokyklos mokinių re- j ^ į į į į Ut.r.~ 
Ilginio meno darbais. Iš Marijos "Rytas" 1399 m 
aukšt. mokyklos mokinių yra i m m ^taUkas" 
Mary Oskielunaitė, kurios 

čerškaL Lathrup Village, Mich., 
minėti 100 metų sukaktį nuo I žinomi Detroito lietuvių visuo-1 įionei į chicagą. 
pasirodymo pirmo lietuviško i menės veikėjai bei gerų suma- j ^ . 
laikraščio "Gazieta Lietuwisz-! nymų rėmėjai, yra ir nuolati-; Ouigley South kun yra ge-
ka" Amerikoje. Tarp įdomės-I niai "Draugo" rėmėjai. Ir da- į ™ žinoma, kaip labai gera aka-
nių eksoonatų yra d r a u g a s " i bar, atnaujindami prenumeratą,! deminė mokykla, kartu duoda vienerių metų Didžiosios savai-
1909 m "Auszra" 1883 m. ! atsiuntė 25 dolerių auką. Jiedu' gairių progų moksleiviams atsi-jtės gale suruošia savo nariams 

PRASMINGOS AKADEMIKŲ, 
SKAUTŲ REKOLEKCIJOS 
Jau eilė metų Chicagos aka

demikai skautai, -ės laikosi gra 
žios religinės tradicijos — kiek- — Renita Gusaraitė, inž. VIa-1 

do ir Irenos Gusarų, gyvenančių 
, . Madisone, Wisconsin, dukra, 

"Garsas skelbiami Garbes prenumerato- ! kvėpti ir pabendrauti su moky-iir jų šeimoms rekolekcijas, k u - ; b a i g ė medicinos technologijos 
1899 m, riais. Už didelę paramą malo-1 tojais. Ouigley South slidinėji-1 rias užbaigia iškilmingomis Pri; m o k g g u ] a b a i g e r a i g ^ ^ 

"Žinyčia''' niai dėkojame. ™> klubas, kuris jau veikia \ sikėlimo mišiomis. šiais s e t a s 1 ^ a t m c o p r a k t i k ą ^ Waim 

1900 m. v ^ C T O M«Hr.n . i» . rJ10-**5 , m ' ? S ' F* vadovauja-i rekolekcijos vyko balandžio 1 2 - : ^ v a M i j o g n u s t a t y t u s 

į 25-tame numeryje. Pamaldų 
i Dubline metu muzikinę dalį 
atlikti buvo pakviestas iš Kro
kuvos lenkų choras "Orga-
num", kurio globėjas savo lai
ku buvo kardinolas K Wojtyla. 

i Didįjį penktadienį. Didįjį šešta
dienį ir Velykų dieną pamaldos 
buvo Airijos tautiniame stadi-
jone. šiose pamaldose dalyva
vo Airijos vyskupų ir vyriau
sybės atstovai. 

KOLUMBIJOJE 
— Kun. Jonas Sukackas po 

18 mėnesių viešnagės Š. Ame
rikoje grįžo namo. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-1225 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

is x Stasys Meškauskas 
štays gerai įvertintas ir išspausi S S " ^ S ? " S w - T t S i O T K a t y ' I o w * - V*™^™ IO -,'i K « r . c dintas lafltrkstv Sioie mokvk Keleivis 18T9 m. i r "Draugą" 70 metu sukakties 
^ ^ S J ^ ^ ^ T l ^ ^ a M ^ ^ ' ^ linkėdamas, "kad fis ši-

unikumas. Parodą paruošė se- būrelis niekad neužgestų", pa-
suo M. Perpetua, Muziejaus ir dėkojo už gerą informaciją, at-
lietuviškos bibliotekos vedėja. n auj ino prenumeratą ir atsiun-

| mas mokyklos direktoriaus kun. i 14 dienomis Jaunimo centro ka | 
Šis klubas su

minus, gavo diplomą. Per mo-

ninkė ses. M. Mercedes. 

x Kun. dr. I. Urbonas atlai
kys pamaldas ir pasakys pa
mokslą Dzūkų draugijai ren
giant 10 metų sukakties minė
jimą Jėzuitų koplyčioje gegužės 
20 d„ 11 vai. Pamaldų metu 
giedos sol. R. Mastienė. 

X Aleksandras Radžius, Bal
ti m ore MD., yra nuolatinis 
"Draugo" rėmėjas. Ir dabar, 
pratęsdamas prenumeratą, at
siuntė 10 dolerių auką. Malo
niai dėkojame. 

x "Lietuvos Aidų" progra
ma kasdien 9 vai. vak.. šešt. 
— 7—8 vai. vak. Rengiama 
3-jų metų sukakties vakarienė 
bal. 21 d., 7:30 vai. vak. Jau
nimo centre. Gros Ą. Stelmo
kas ir ses. Bilitavičiūtės su dai 

tė 10 dolerių auką. 
dėkojame. 

širdingai 

x Į Lietuviškos Knygos klubą 
įstojo Marija R. Raisys iš Mer- I čio pridėjo 
cier Island, WA., ir Alg. Kar- Labai ačiū. 
pavičius iš Australijos. 

X Kazys Gasiūnas, York. Pa., 
atsiuntė Garbes prenumeratos 
mokestį. Už auką esame labai 
dėkingi. 

X Dr. Meilutė ir Kęstutis Bis-
kiai yra nauji Lietuvių Operos 
mecenatai. Jie su savo 200 dol. 
auka sumažino dideles "Liuci
jos" operos pastatymo išlaidas. 
Lietuvių Opera šiems naujiems 
mecenatams reiškia nuoširdžią 
padėką. (pr.) . 

x Dzūkų draugijos tradicinis "% bilietą į vakarienę 
balius, dešimtmečio minėjimas c i J a s galima gauti L. Fondo 
ir premijos už romaną "Perlo- ! raštinėje - - 2422 W. Marquette 

vinėje vakarais. Jas pravedė | ^ ^ a t s i r a d o ti d a r . 
teikia instrukcijas pradedan- specialiai šiam reikalui iš Mont j . y^gįgjjyig 
tiems slidinėtojams ir ruošia į realio atvykęs akademinės: 

programas pažengusiems. Taip \ skautijos kapelionas kun. Jo-
pat rodo filmus apie slidinėji- i nas Kubilius, S.J. Jo turiningi 
mo techniką ir organizuoja žodžiai, ištarti pamokslų metu, 

giliai įsmigo į klausytojų širdis, 
kurių pirmomis dviem dienomis 

Trys gabiausios 
studentės buvo apklausinėtos 
Danijos daktarų komisijos ir iš- \ 

x Paulius Jankus, Chicago, 
UI., prie prenumeratos mokes-

10 dolerių auką. > kutinę dieną, Didįjį —šeštadie 

j niais bealkoholiniais gėrimais. į 
'Vaišių metu visi dalyviai atnauį 
jino broliškus ryšius, senas pa- j 

-.-:-.o -iauzia^ **:p - o P ^ l ž i n t i s ir maloniai pasišnekučia-
vo. Visi nuoširdžiai dėkojo dva-

IIIHIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllilUlllttlII 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

pilnutėlė kavinė' 

x Lietuvių Fondo narių su
važiavimo proga gegužės 5 d. 
įvyks vajaus vakarienė Jauni
mo centro kavinėje. Nauji na
riai, a r nariai padidinę savo 
įnašą 100 dol. auka, gauna vie-

Informa-

jos Respublika", rašyt. J . Gliau
dai įteikimas įvyks gegužės 19 
d., 7:30 vai. vak. Jaunimo cen-

Rd., Chicago, Dl. (pr.). 

nom. Pakviet. 12 dol. "L. A." '•tro didžiojoje salėje. Staliukus 
rezervuoti tel. 925-9159 ir 
927-5980. (pr.) . 

rastinėje, 2646 W. 71 St. ir Mar
giniuose, 2511 W. 69 St. Or-
ganizac. ir visi lietuviai kviečia
mi šią programą paremti. Vi-' 
sais reikalais kreiptis telef. 
778-5S74. , (pr.). 

X LMF Chicagos klubo ruo
šiamas Velykų «tates įvyks per 
Atvelykį, balandžio mėn. 22 d. 
2 vai. po pietų Lietuviu Tauti
niuose Namuose. Stalus prašo
me užsisakyti pas Dr. O. Mlro 
naite 436-4733 arba pas Jolanta 
KereHenę 257-2558. Jėjimas 7.00 
ai:'** (pr.) 

IltlIlIlIlIlIHIMMIHIlHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHlll 
X ARVYDAS KIELA dengia 

ir taiso senus stogus. 

x Lietuvių Fondo vajaus pro 
ga sekantieji asmenys padidino j 
savo įnašus, a r tapo nariais — 
800 dol. Juozas Abramavičius 
iš Burinsville per Leonardą ir 
Stefaniją Kerulius. Po 200 dol. 
— Ona Liutermozienė, Jurgis 
Genčius, Artūras Janavičius ir 
prof. dr. Balys Paliokas. Po 
100 dol. — Danutė ir Vytautas 
Bindokai, Pijus ir Katarina Bra
zauskai, Emilija Banienė, Jonas 

n a n i r 
Tel. 434-9656. 
i t i tmmt t t t t t i i i i i s : * " 

x JAV LB Vidurio Vakarų 
Apygardos valdyba šį penkta
dienį, bal. 20 d., 8 vai. vakare 
Jaunimo centro kavinėje, ruošia 
LB LX-tosios Tarybos kandida
tų pristatymą visuomenei. Va
karonės metu paadkalbė.iimus Brazauskas. Birutė ir Juozas 
praves Jurgis Janušaitis. Jonas Briedžiai, kun. Viktoras Dabu-! 
Paštukas ir Kazvs Laukaitis. \ §is, Jurgis ir EmUija Gepneriai.' 
Visuomenė kviečiama atvykti j Marija Kšečkauskas, Elena Pau-1 
ir dalyvauti diskusijose, (pr.) j lifrienė, Elena Pranckevičienė, 

, Mykolas Rasutis, Korp. "Romu-! 
X NAMAMS PTRKTT PA- va'^ Vytautas Tomkus. Apolina-! 

«KOT/>S duodamos mažais m ė - r a g įr Jadvyga Varneliai. Po | 
nesiniais įmokėjimai* ir nriei-! 50 dol. — Edward Laugaud ir 

L. B. Waukegano Apylinkė. L. 
Fondo raštinė 2422 W. Mar-

x Gausiomis aukomis — po 
8 dolerius, savo dienraštį pa
rėmė: 

Elžbieta Anužienė, Chicago, 
Eug. Šniokštienė. Detroit, 
Kazys Bungarda, Hamilton, 
Irena Meilienė, Chicago, 
Jonas Lietuvninkas, Cicero, 
Pranas Mažrimas, Chicago, 
Nina Norris, Chicago. 
Visiems Rėmėjams esame la

bai dėkingi. 
x Auky po 5 dol. atsiuntė: 
Zenonas Petraitis, Oak Lawn, 
A. J. Aleksas. Waterbury. 
Tariame malonų ačiū. 
x Aukų atsiuntė: po 3 dol. 

— R. Gaigalas. Mikalina Vilu-
tienė; 1 dol. — K. Krol. Dėko
jame. 

šios vadovui kun. Jonui Kubi-
i liui kuris atvyko iš Kanados ir 
! turiningais žodžiais paruošė re-

a*iirmixe3 k o l e k c i ; } ų dalyvius Velykų šven 
metu 

įprasnuno 

nį, susirinko 
— apie 300. 

Prisikėlimo šv. Mišių 
gražiai giedojo 
skautės, gitarų muzikai prita
riant. Buvo atliktos ugnies, van 
dens šventinimo apeigos, atnauį 
jintas šv. Krikšto įžadas. Visi j 
dalyviai atliko išpažintį ir pri-j 
ėmė šv. Komuniją. Pamaldos j M a r q u e t t e P a r k o lietuvių na-
baigtos visų gražiai ir sutarti-" ^ ^ draugijos narių 
nai sugiedota giesme "Linksma | s u s i r i n k i m a s į v y k g b a l a n d ž i o 20 

tems ir tokiu būdu 
jų gyvenimą, (bk) 

NAMŲ SAVDONKŲ 
SUSIRINKIMAS 

diena mums nušvito". Maldas; 
skaitė keturios akademikės 

; dieną, penktadienį, 
vak. parapijos salėje. 

„ „^ Dienraščio "Draugo" admi-
7:30 vai. 1 _ . . . ,. , . , . . . 

Atvvks ; m s t r a c l 0O3 e ga1111^ pasirinkti j -skautės. MaMose ypač prisimin g . t o d i s t r i k t 0 policijos v a d a s I "airių liaudies meno darbų: me-
tas prieš 15 metų miręs garbės ! J o h n j ^ ^ Bųa diakutuo-1 d f i o- kėramik08, drobės, taip 
narys a. a. prof. Steponas Ko-j j , m a 1 I g o n i ų s l a u g i ų m o k y W o s j pat gražiai papuoštų lėUų. 

1 U S d e m i k ė s skautės buvo pa I £ ^ ^ 1 ? M ^ r b S \ A " 8 i l M k > ' k i t e * " ^ ^ «a" 
ruolusios Veiykų staU,. ku£s | % £ £ T ^ S S ! ^ T ^ K S S ^ 
buvo gausus v a i g i a i s i r s k a - ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ; - ^ ^ ^ ^ ^ 

Į ir parodyti, kad mes rūpinamės | 
savo apylinkes ir žmonių gero- \ "Drao«oM adresas: 4545 West 
ve. Po susirinkimo bus vaišes, j 63rd S t , Chicago. Iū, 00629. 

Stasys Patlaba 

(sk). 

r amais rno^imciaif! 
Mutual F<-deral Sa^:r«-?. 221? 
West Cermak Road T«--T*»f. 

iiiiiiiiniiiinniiiiuiiiiiiiujjimiiiiiiiiimt 
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| PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ | 
= (JOS MM METŲ ISTORIJA) 1 

! s c:l« 

quette Rd., Chicago, Dl. 60629. 
(pr.). 

Balfo Chkagos apskr. skyrių metmls suvažiavimas kovo 25 d. Chicagoje. 
Iš kairės: svečias sveikina suvažiavimą, suvaž. pinn. K. Bružas, Ig Petraus
kas. VI Išganaitis, St. Cecevičienė, Balfo apskr. vald. pirrn. V. Šimkus 
ir Ap. Bagdonas. Nuotr. V. Noreikos 

Prof. dr. Povilo Kuftnerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry- S 
Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietų Mokslo Akademijos. § 

^ Vertė A. Tenisonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko g 
i E Sauliaus G'rniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 p<-l. kie- I 
Š tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų 5 
E Sąjunga Išeiv. Kaina su persiunrimu $10.90. III. gyv. primoka 50 centų H 
E (taksų). Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. 8Srd St.. Chicago, s 
Ę m. 60629. = 
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	Chicago IL Draugas 1979 00326_2
	Chicago IL Draugas 1979 00327_1
	Chicago IL Draugas 1979 00327_2
	Chicago IL Draugas 1979 00328_1
	Chicago IL Draugas 1979 00328_2
	Chicago IL Draugas 1979 00329_1

