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JAV PREZIDENTUI 
DŽEIMSUI KARTERIUI 

Vytauto Skuodžio laiškas 
Aš, Benedict Scott, arba Vy

tautas Skuodžius, arba Vytau
tas Skuodis informuoju Jus, 
Gerbiamas p. Prezidente, apie 
tai, kad gyvendamas TSRS Lie
tuvoje iki šiol tebelaikau save i 
JAV piliečiu. Esu gimęs 1929 i 
m. kovo mėn. 21 d. Chicagoje, I 
JAV piliečio Peter Scott, 1910- Į 
1930 m. gyvenusio Amerikoje, i 
šeimoje. (Certificate and Re- i 
cord of Birth Registered N. 
13870. Certif icate of Baptism-
Our Lady of Vilna Church, 2327 ! 

Šiuo laišku užtikrinu JMS, p. 
Prezidente, kad n i r s ir kokie 
sunkūs išbandymai manęs lauk
tų, ateityje, visada pasiliksiu 
ištikimas žmogaus teisių gyni
mo principams, tuo pačiu ap
gindamas savo gimtinės JAV ir 
savo tėvynės Lietuvos garbę. 
Tegul mano auka sustiprins 
pagrindą naujiems kovotojams 
už žmogaus teisių ir demokrati
nių laisvių įgyvendinimą dabar
tinėje Lietuvoje. 

Per Jus visam pasauliui skel-
West 23rd Place, Chicago, UI. j biu: jeigu nuolatinio šantažo ir \ 
60608) 

Esu geologas, dirbu Vilniaus į 
universitete, Hidrologijos ir inži- j 
nėrinės geologijos katedroje,! 

docento pareigose. Nuo 1940 
metų birželio 15 d., matydamas 

tardymų metu neišlaikytų mano 
mikroinfrakto neseniai paliesta! 
širdis — netikėkite oficialiai i 
versijai apie mano savižudybę,! 
kaip tai 1972 metais buvo pa-'. 
skelbta apie Vilniaus universi- į 

SVARSTO MASKVOS 
ŽAIDIMŲ BOIKOTĄ 

Britu parlamente prasidėjo debatai 

nuolatinius demokratinių laisvių' teto profesoriaus daktaro J. 
ir žmogaus teisių pažeidimus I Kazlausko mirtį. Jeigu vietoje 

Si sovietų žinių agentūros platinama nuotrauka rodanti, kaip šiltai ir vaišingai afganai sutinka sovietų kareivius. 
Kairėje Afganistano kariuomenės tankistas, viduryje — afganu agronomas, išreiškęs liaudies dėkingumą sovietų 
kareiviui (dešinėje). 

Lietuvoje, aš įsijungiau į lietu
vių tautos judėjimą už demo
kratines laisves ir žmogaus tei
ses, kurios pastoviai, sistemin
gai pažeidžiamos mano tėvų 
gimtinėje, o mano tėvynėje, Lie
tuvoje. 

1979 m. lapkričio 24 d. mano 
bute padaryta krata, kuri te
sėsi 11 valandų. Jos metu bu
vo konfiskuotos mano dar neuž
baigtos knygos "Dvasinis ge
nocidas Lietuvoje" rankraštis, 
įvairūs užrašai, Lietuvoje lei
džiami įvairūs pogrindžio leidi
niai ir kt. Tos pačios dienos 
vakare mane išsivežė tardy
mui, kuris tęsėsi 2 vai. Lapkri
čio 25 d. mane išsivedė iš uni
versiteto. Tardė 3,5 vai. Lap
kričio 27 d. tardymui į Saugu
mo rūsius privalėjau nuvykti 
pats. Tardymų metu iš manęs 
daug kartų reikalavo išduoti ki
tus asmenis, demokratinio judė
jimo ir pogrindžio spaudos da
lyvius, tuo pačiu metu primin
dami, kad jie pakankamai daug 
paėmė iš manęs įkalčių tam, 
kad sudarytų baudžiamąją bylą. 

kalėjimo mane patalpintų } 
spec. psichiatrinę ligoninę, žino
kite, kad į ten patekau už tai, 
kad nepritariu tebesitęsiančiai 
Lietuvos okupacijai ir demo
kratinių laisvių joje užgniauži
mui. 

PIRMINIAI RINKIMAI 
Paaiškės, ar suskilo Chicagos demokratai? 

Chicaga. — šiandien Illinois; didatuoju į prokuroro vietą, kad 
galėčiau kovoti su nusikaltė-valstijoje vyksta svarbūs pirmi 

Jeigu aš būsiu nuteistas ilgus' n*ai rinkimai, kuriems ruošėsi I liais. o Richie Daley kandidatuo. 
metus kalėti, tikėkite, kad taip a b i didžiosios politinės partijos 
aš įprasminsiu savo, kaip pa- į Demokratai išrinks be kitų pa
vergtos lietuvių tautos sūnaus,! reigūnų, 179 delegatus į parti-
gyvenimą. Tai, kad aš, Vytau- j J°s konvenciją, o respubliko-
tas Skuodis, esu tas pats Be- j ns~ — 102 delegatus. Buvęs pre 
nedict Scott, gali patvirtinti' zidentas Geraldas Fordas šeš 

Gydytojai atidėjo 
šacho operaciją 

Panama. — Gydytojų konsi- j 
liumas, apžiūrėjęs buvusį Irano' 
šachą Rėza Pahlevį, nutarė ati- Į 
dėti kasos operaciją. Sakoma, 

ja. kad galėtų kovot i su Jane | k a d § a c h a s g u o m e t u ^ g i l p . 
Byrne". 

Daley laimėjimas parodytų, 
kad ponia Byrne nėra demokra
tų partijoje tokia -galinga. Ma
noma, kad jai daug pakenkė 

kunigas Kazimieras Kulbis, su. tadienį paskelbė, kad jis nutarė j ankstyvas išėjimas už senatorių 
nekandidatuoti į prezidento vie- Kennedį. 
tą. Respublikonų kandidatų, Į Praėjusį savaitgalį kelias rin-
turinčių viltį patekti j Baltuo- i kimų būstines puolė teroristai, 
sius Rūmus, liko trys: Ronald i Puerto Ricos nepriklausomybės 
Rcagan, John Anderson ir ! siekianti organizacija padarė ža-
George Bush. Demokratų par-' los keliuose miestuose prezi-
t i joje, šalia prezidento Carterio. i dento Carterio perrinkimo ko-
didelę akciją Illinois valstijoje į miteto įstaigose. New Yorke 
išvystė senatorius Kennedy, ku- įstaigai žalos padarė žydų jauni-

kuriuo buvau du kartus susitikęs 
jam lankantis Lietuvoje. Jo 
adresas: 4940 "VVashington St., 
Hillside, UL 60162. 

Aš ir mano žmona Irena Skuo
dienė, dukros Giedrė ir Daiva 
Skuodytės, dabar gyvename 
Vilniuje, Vandentiekio g-vė 44, 
bt. 4. Mano motinos Elžbietos 
Skuodienės (g. 1902 m.) adre
sas : Panevėžys. Gogolio gatvė 
65, bt. 2. 

Su gilia pagarba Jums 
V. Skuodis (parašas) 

1979 m.lapkričio m. 27 d. 

mo grupe. 
Senatorius Kennedy pripažino. 

Lėktuvas nukrito 
pametęs motorą 

žuvo olimpines komandos treneris 
Varšuva. — Lenkijos vyriau-1 mą Varšuvos aerodromą, 

sybė leido JAV diplomatams ap- i Sovietų Sąjungos gamybos 
žiūrėti penktadienį nukritusį 
keleivinį lėktuvą, kuriame žuvo 
28 amerikiečiai, jų tarpe jaunų 
boksininkų komanda, kuri turė
jo boksuotis Lenkijoje: sekma
dienį Katovicuose ir antradie
nį — Krokuvoje. Be 16 boksi
ninkų grupėje žuvo komandos 
gydytojas, keli treneriai, teisė
jas, vertėjas. Tom Johnson, žu
vęs treneris, buvo žinomas olim
pinės komandos treneris. Jo pa
ruoštoje komandoje 1976 m. 
Montrealio olimpiadoje JAV 
boksininkai laimėjo penkis auk
so, vieną sidabro ir vieną bron
zos medalį. Tarp aukso laimė
tojų buvo Leon ir Michael 
Spinks, Sugar Ray Leonard, 
Howard Davis ir Leo Randolph, 
visi vėliau tapę profesionalais. 

Liudininkai, kurie matė kren
tantį lėktuvą, pasakoja, jog vie
nas iš keturių lėktuvo motorų 
nukrito anksčiau, trys mylios 
nuo lėktuvo nelaimės vietos. 
Patyręs lėktuvo pilotas dar su
spėjo painformuoti apie sugedi-

"Ujušin-62", kuris sudužo prie 
Varšuvos, yra pagrindinis Len
kijos ir Sovietų Sąjungos ke le?" i k ė j ų ' r e t r ^ buv^o^Tnero" sūnų. 

rį remia Chicagos mere Jane 
Byrne ir demokratų, partijos 
'"mašina". 

Padėties analizuotojai tvirti
na, kad šiuose rinkimuose pa
aiškės, kokią įtaką demokra-;! 
tams turi mere Byrne. Buvusio 
ilgamečio mero Richard Daley i 
laikais partijos vadovybė Chi- Į 
cagos mieste ir Cook apskrityje Į kuoja ekonominę 
buvo stipri, vieninga, daug ga
linti, šiandien partija suskilo. 
Nors mere Byrne remia sena
torių Kennedį, daug partijos 
veikėjų žada balsuoti už prezi
dentą Carterį. Svarbus skilimas 
įvyko išstatant demokratų par
tijos kandidatus. Į valstijos 
prokuroro vietą kandidatą Bur-
ke remia miesto valdyba ir mere 
Byrne. tačiau daug partijos vei-

nas operacijai. Jis vėl grįžo iš 
Panamos miesto į Contadora 
salą, kur jis gyvena nuo gruo- • 
džio 15 d. Neseniai šachas tu-1 
rėjęs plaučių uždegimą. Opera
ciją atidėti nutarė 14 panamie
čių ir 4 amerikiečiai daktarai. 

Britu ministeris 
lanke Rumuniją 

Bukareštas. — Britanijos už
sienio reikalų ministeris lordas 
Carringtonas lankėsi Rumunijo
je ir apie 3 vai. tarėsi su Rumu
nijos prezidentu Ceausescu. Pra-

kad šiuo metu prezidentas Car- j "į*+ k a d b u v ° " • ? • * * i r 

toris turi 267 delegatus konven-, Afganistano padėtis. Abi šalys 
T. ,. . ^ «._ į tuo klausimu turėjusios labai pa-

cnoje. o Kennedis — 137, ta-1 J r 

jr . •, 4.-1 j - i „: :„i našias nuomones. 
ciau kova dar tik prasidėjusi ir j 
jis kovosiąs iki demokratų kon
vencijos. Senatorius Kennedy j 
savo kalbose daugiausia kriti- j 

vyriausybės 
politiką, jos nesugebėjimą su
stabdyti infliaciją. Sen. Kenne- | n e r o l a s Chung Ceung Hwa buvo 

Pietų Korėjoje 
nuteisė generolą 

Seoulas. — Pietų Korėjoje ge-

dy ypač daug vilčių turi New 
Yorke. kuris kovo 25 d. išrinks 
282 demokratų delegatus. New 
York o žydų vadų pareiškimai 
rodo, kad Carteriui labai pa

nteistas 10 metų kalėti už jo į 
vaidmenį prezidento Parko nu-; 
žudyme praėjusių metų spalio j 
mėnesį. Generolas pats atenta- į 
te nedalyvavo, tačiau tuo metu 

kenkė JAV balsavimas prieš ! J i s b u v ° kariuomenės štabo vir
šininkas ir karinės padėties ad
ministratorius. Jis delsė prieš Izraelio steigiamas okupuotose 

žemėse sodvbas. 

37 metų Richard Daley. Kandi-vinis lėktuvas, galįp paimti apie 
200 keleivių. Sovietų Sąjungoje dato Burke"pareiškimas "televi 
šitoks lėktuvas nukrito 1972 m. | z i j o g g a r s i n i m e aako. - j y k a n 
spalio 13 d. prie Maskvos, žuvo: _________________________ 
176 keleiviai 

Afganistanas turės 
likti komunistinis 

Tais pačiais me- > 
tais rugpiūčio 14 d. H-62 sudu- i 
žo bekildamas Rytų Berlyne, j 
Šioje nelaimėje žuvo 156 žmo-' 
nes. Dar viena Ejušino nelaimė! 

žinoma iš Kubos, kur 1977 m. 
gegužės 27 d. sudužęs lėktuvas [ 
pareikalavo 66 gyvybių. 

Jimmy Clark, 24 metų sun
kaus svorio boksininkas iš Coa-
tesville, Pa., turėjo irgi keliau
ti į Lenkiją, jis tačiau pavėla
vo į aerodromą Philadelphijoje. 
Sulaukęs antro lėktuvo. Clark 
būtų pasiekęs New Yorką dar į 

Atvyko Kinijos 
delegacija 

Washingtonas. — Amerikon 
atvyko Kinijos delegacija, va
dovaujama užsienio reikalų vi-
reministerio Zhang Wenjin. Bus 
aptariami abiejų valstybių atei-
t:es bendradarbiavimo klausi
mai. 

Maskva. — Sovietų užsienio 
reikalų ministeris Gromyko pa
reiškė, priimdamas Afganistano cprendimo. 
užsienio reikalų ministerį Shah ' 
Mohamad Dost. kad Sovietų Są
junga atmes bet kokį politinį 
Afganistano klausimo sprendi
mą, kuriame nebūtų garantuota 
"socialistinė Afganistano vy
riausybė". Tie. kurie inspiravo 
acresiją prieš Afganistaną, ne
sitikėjo tarptautinio socializmo 

pasakė Gromyko. 
Viena afganų sukilėlių grupė 

suimdamas atentato organiza
torių, saugumo viršininką Kim 
Jae Kyu, manoma, stebėdamas, 
ar tas nepagrobs vyriausios 
valdžios. Kim ir keturi jo pa
dėjėjai, kaip žinoma, buvo nu
teisti mirties bausme, tačiau 
dar laukia apeliacijos teismo 

Zimbabve užgims 
balandžio 18 d. 

Kinai praleido kelias die
nas Havajuose, kur jie buvo su-J solidarumo 
pažindinti su Amerikos karo jė
gų Ramiajame vandenyne štabu, j Pakistane paskelbė, kad sovietų 

Kinų delegacija matysis su | puolimuose 300.000 afganų buvo 
apie 

Vance. prezi- Į 40.000 buvo nužudyti. Kinijos 
dento patarėjų Brzezdnskiu. Ne- j žinių agentūra irgi skelbia, kad 
abejojama, kad bus paliesti Af- sovietu kariuomenė Afganistane 

kijos lėktuvas jau buvo išskn-. g a n i s t a n o k l a u s i m a i i r R^JOS; n a u d o j a n u o d i n £ r a s įįį, i r ^ 
des. Taip Oark liko gyvas. j santykiai su Pakistanu. į do nekaltus gyventojus. 

matysis 
užėjusi sniego j viceprezidentu Mondale. valsty-1 palikti • r . 

bes sekretoriumi audra suvėlino skridimą. Kol 
Clark pasiekė Nevv Yorką, Len-

Salisburis. — Rodezijos vy-i 
riausybė, susitarusi su britų 
gubernatorium paskelbė, kad 
Zimbabvės nepriklausomybės 
diena bus balandžio 18. Zimbab
vės užgimimas įvyks balandžio 
17 d. vidurnaktyje, kada įvyks 
vėliavos pakėlimo ceremonijos. 
Jose dalyvaus Britanijos sosto 
įpėdinis princas Čarlis. Jis pa
skelbs Zimbabvę nepriklausoma 
ir perduos valdžią pirmam Zim
babvės premjerui Robertui Mu-
gabei. Kubą. 

Londonas. — Šveicarijoje va
kar prasidėjo Australijos, Bri
tanijos, JAV atstovų pasitari
mai dėl Olimpinių žaidimų boi-
kotavimo. Pasitarime pakvies
tos dalyvauti: Kanada, Prancū
zija, Italija, Japonija, Kenija, 
Meksika ir Vakarų Vokietija. 

Pirmadienį obmpiados boikoto 
klausimas pradėtas svarstyti ir 
britų parlamente. Premjerė 
Margaret Thatcher kovo 12 d. 
paskelbė, kad vyriausybė neleis 
Maskvos olimpiadoje dalyvauti 
nei kariuomenės sportininkams 
nei valdininkams, dirbantiems 
valdžios įstaigose. Jie negaus 
jokių specialių atostogų, jei ir 
norės važiuoti į Maskvą, šis 
pareiškimas sukėlė daug kriti
kos, ypač opozicijos partijoje. 
Iš kariuomenės, paprastai, olim
piniuose žaidimuose gerai pasi
rodo raiteliai, šauliai, modernio
sios penkiakovos komandos. 

Vienas geriausių pasaulio vi
dutiniųjų distancijų bėgikų Se-
bastian Coe pareiškė, kad jis 
važiuos į Maskvą ir dalyvaus! 
olimpiadoje, nors vyriausybė kr 
pasisakė už boikotą. 

Pasitarime Ženevoje Britani-j 
jai atstovaus Douglas Hurd, 
užsienio reikalų ministerio pa
vaduotojas. Britų vyriausybė 
paskelbė, kad iš ambasados. 
Maskvoje atšaukiamas pirma-1 
sis sekretorius Douglas Martin, Į 
kuris tvarko visus su Maskvos į 
olimpiada surištus klausimus, i 
Vyriausybė pareiškė, kad britų: 
olimpinis komitetas, jei jis ne-i 
klausys vyriausybės, gali susi
rasti sporto atašė, ambasada 
tų reikalų nebetvarkys. 

Tarptautinis olimpinis komi-1 

tetas, matydamas, kad daug at
skirų sportininkų neklausys 

Gerai pasirodė 
"žalioji partija" 

Bona. — V. Vokietijoje, Ba-
den Wuerttenberg provincijos 
rinkimai sukėlė nerimą didžio
sioms politinėms' partijoms. 
Sekmadienio savivaldybės rin
kimuose stipriausia krikščionių 
demokratų partija gavo 53 nuoš. 
visų balsų, 3.4 nuoš. mažiau, ne
gu praėjusiuose rinkimuose. 
Socialdemokratai su 32.8 nuoš. 
irgi gavo mažiau. Naujoji "ža
lioji" partija, pirmą kartą pasi
rodžiusi rinkimuose, surinko 5.3 
nuoš. balsų ir turės 124 vietų 
seimelyje 6 atstovus. Laisvieji 
demokratai pravedė 10 atstovų. 

Castro pasisiūlė 
būti taipininku 

Bogota. — Iš teroristų oku-
puotos Domininkonų ambasados: 
Kolumbijos sostinėje paspruko 
Urugvajaus ambasadorius Fer-. 
nando Gomez. Jam pavyko iš-' 
šokti iš antrojo pastato aukšto 
kr pabėgti pas kareivius, kurie 
pastatą yra apsupę. Nakties 
tamsoje bešokdamas ambasado- j 
rius šiek tiek prisitrenkė. ta
čiau rimčiau nesusižeidė. 

Kubos ambasadorius perdavė 
Kolumbijos vyriausybei Kubos 
diktatoriaus Fidel Castro siūly
mą būti tarpininku. Pats Cast
ro žadėjo, jei reikės, atvykti į 
Kolumbiją ir tartis su teroris
tų vadais. Anksčiau Castro pa
siūlė teroristams politinį prie
globstį, jei jie nutartų vykti į 

savo vyriausybių ir dalyvaus 
Maskvos olimpiadoje, svarsto 
sudaryti tiems sportininkams 
sąlygas dalyvauti po tarptauti
nio komiteto vėliava. Visi to
kie boikotuojančių šalių sporti
ninkai sudarytų atskirą grupę. 
Šis klausimas bus svarstomas 
balandžio 21 ir 22 d. Lausan-
noje. 

Buvusioji Kanados vyriausy
bė pasisakė už Maskvos olimpia
dos boikotą, tačiau naujasis 
premjeras Trudeau padėtį pa
keitė. Jis Maskvą boikotuotų, 
jai boikotą paskelbs didesnė 
pasaulio valstybių dalis. Iki šiol 
apie 25 šalys pritarė boikotui. 
Kanadoje susidarė privačių as
menų komitetas, kuris spaudoje 
ir televizijoje pasisako už Mas
kvos žaidimų boikotą. Si orga
nizacija turinti 25,000 narių, 
kurie visi sumokėjo po 10 dol. 
įstojimo mokesčio ir renka au
kas išlaidoms padengti. 

y fugoslavai atmetė 
Maskvos kritiką 

Belgradas. — Praėjusį šešta
dienį sovietų "Pravda" piktai 
kritikavo Jugoslavijos užsienio 
politiką, kuri daranti gėdą nesu-
sirišusių šalių judėjimui. Jugo
slavija esanti nusistačiusi prieš 
revoliucijas Afganistane ir 
Kambodijoje. Tuo ji susidedan
ti su Amerika ir Kinijos "mao-
istais". 

Jugoslavijos komunistų laik
raščiai "Borba" ir "Poutika" 
griežtai atmetė sovietų kaltini
mus, kurie tik iškraipą jugosla
vų politiką ir bandą įnešti ne
sutarimų į nesusirišusių val
stybių bloką. "Politika" rašo, 
kad sovietų planas bando suor
ganizuoti nesusirišusias šalis į 
tokią formą, kur Maskva tu
rėtų teisę kištis su savo karinė
mis jėgomis. 

Jugoslavų pareigūnai pastebė
jo, jog Maskva bandanti, kaip 
bus reaguota į kaltinimus da
bar, kai Tito pasitraukė iš ak
tyvaus vadovavimo. 

Daug suktybių 
Irano balsavimuose 
Teheranas. — Irano preziden

tas Bani Sadras įspėjo, kad par
lamento rinkimų rezultatai kai 
kuriose apylinkėse gali būti ne
pripažinti, nes pasitaikė daug 
sukčiavimų. Beraščių balsus 
įrašydami, kai kurie būstinių 
pareigūnai įrašydavo savo par
tijų kandidatus. Rinkimų rezul
tatai dar nežinomi, tačiau sako
ma, kad daug atstovų pravedė 
klerikalinė islamo partija. Už 
sukčiavimus suimti 150 feda-
yeenų grupės narių. Jie naudo
davę mirusių iraniečių doku
mentus ir balsavę po keliskart. 
Daug sukčiavimų buvę ir balsus 
skaičiuojant. Vienoje provinci
joje 46 balsų dėžės buvo sude
gintos. Kai kurios partijos rei
kalauja rinkimus Teherane pa
kartoti, nes čia buvo daugiausia 
suktybių, 

KALENDORIUS 
Kovo 18 d.: Kirilas, Jeruz., 

Eimutis, Gintarė. 
Kovo 19 d.: Šv. Juozapas. 

Kvintilė, Vilas, Nautilė. 
Saulė teka 6:00. leidžiasi 5:59. 

Saulėta. 
ORAS 
temperatūra dieną 

45 1., naktį 35 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS { SVEIKATĄ, 1601 We*t Garfield BlvcL, Chicago, EL 60636 

NUTUKIMAS — MEDICINIŠKA 
NUODĖME 

Nieko gero nesulauksi, jei 
savo lašiniu nė svaro nenu
mesi. 

Mediciniška tiesa 

dą platinti neturėtų nė vienas 
gydytojas. Reikia žmonėms rody
ti tiek dvasios srityje, tiek kūno 
reikalu tvarkyme vien tik psichą 
loginę bei medicinišką tiesą. O spaudimą sumažinančius. Suau 

dažną nutukimo draugystę su šir
dies kraujagyslių liga. O šitą li
gą turėti, ar jos neturėti yra be
veik tas pats, kas per anksti ka-
puosna keliauti, ar laimingai gy-
venuma džiaugtis. Visokio am
žiaus ir abiejų lyčių žmonėms net 
vidutiniai nutukus pakeltas krau
jospūdis (hypertensia) yra daug 
dažnesnis nepageidaujamas sve
čias. Gerai žinomi gydytojams 
Framinghamo mieste atlikti me
diciniški tyrimai neabejotinai pa
rodė, kad vien pakelto svorio su-
normavimas dažnai sunormuoja 
pakeltą kraujospūdį iki nepavo
jingos ribos. Tokiais atvejais ne— 
priseina vartoti vaistus kraujo 

Gavėnia yra gera paskata žmo
gui pradėti ryžtis mažiausiai tre-
jopam savo sveikatos tvarkymui. 
Turime dabar kiekvienas pradėti 
stropiau savo protą lavinti gerų 
kny?4 — žurnalų skaitymu. Tu
rime visi lietuviai šiandien im

tis savo jausmus (asmenybę) žmo-
ginti vien naudingus sau ir arti
mui darbus pradėdami ir kiek
vienam su mumis reikalų turin
čiam gerą nuotaiką sudaryda
mi. Nepamirškime ir savo kūno 
geresnės priežiūros — meskime 
taukų — lašinių klodus, iki šiol, 
mums negavėniškai užsilaikant, 
taip mūsų sveikatą alinančius. 
Lietuviai, visi iki vienam, neiš
skiriant gydytojų su dvasiškiais, 
šioje gavėnioje turime ryžtis keis
tis į kūnu, protu ir būdu tvar-
kingesnius sutvėrimus. Gana tū
liems gydytojams pro pirštus žiū
rėti į pensininko, ypač nepasitu-
rinčiojo mūsiškio vargus. Visi, gy
dytojai, sukruskime visų pirma 
teikti žmonišką pagalbą visų ap
leistam pagyvenusiam mūsiškiui. 
Stenkimės jo kūną, protą ir jaus
mus užlaikyti geriausiame stovy
je. 

Visi gerai žinome, kad geriau
sias žmogaus gydymas yra jo ap
saugojimas nuo perankstybos se
natvės bei įvairiopo sunykimo. 
Čia šiame darbe gydytojams ge
riausiai galėtų talkinti pajėgūs 
dvasiškiai, jei tik jie gausiau ryž
tųsi tolintis nuo vien gvildenimo 
Šv. Jono Evangelijos ir artintųsi 
daugiau prie gyvenimo pagal Šv. 
Raštą. Visi lietuviai, ypač leng-
vatikės mūsiškės, turėtų talkinti 
pagal šv. Raštą atliekamuose 
darbuose.Turime visi iki vienam 
išeiti talkon labiausiai jos reika
lingiems. Gavėnios metas yra 
pats gerasis laikas ryžtis suimti 
save artimui skirtiems darbams. 
Neturi rastis mūsų aplinkoje nė 
vieno apleisto jo kūno, proto ir 
jausmų sumenkime. Taip trejo
pai artimui talkindami, pirmiau
sia padėkime visiems sutukėliams 
geriausiai sumažinti savo riebu
mą. Tai bus atliktas naudingas 
Dangui ir žemei darbas. 

Lengvatikius kiekvienas 
lengvai išnaudoja 

Lengvatikis prilygsta palinku
siam karklui. Ant jo visos ožkos 
lipa. O lengvatikį daug kas iš
naudoja. Štai dabar nužudytas 
gydytojas, vienos suliesėjimui die
tos autorius, kuriam lengvatikiai, 
pirkdami jo dietinę knygą, sudė
jo vienuolika milijonų dolerių. 
Tai lengvatikių pinigai. Tokie 
žmonės nesiryžta tvarkytis savo 
būdu, mat tik būdu — asmenybe 
susitvarkęs pajėgia reikiamai mai
tintis ir tinkamai judėti — dirb
ti, idant savą svorį normos ribo
se užlaikytų. Priešingai elgiasi 
lengvatikis: jis prašo tabletės su
liesėjimui. Tai klaida. Tokią klai-

sureguliavime yra 

Apie palinkusį karklą 

tiesa svono 
štai kokia. 

Kas to palinkusio karklo — to 
lengvatikio mūsiškio neapgaudi
nėja! Dabartiniam politiniam 
rėksniui, raginančiam amerikie
čius jaunuolius neiti kariuome
nėn — plojama. Jam pasisakius 
už žudymą negimusio žmogaus 
—moteriškės pasigėrėdamos pri

taria. Tuščius prižadus sklei
džiančiam keliamos ovacijos. 
Taip yra įvairių ožkų mindžioja
mas eilinis lengvatikis. Jis tirps
ta iš laimės, kai apgaulingas po
litikierius jam ranką paspaudžia, 
visai į jo veidą nė nepažvelg
damas. Tai tas pats baudžiavos 
atgaivinimas, kada baudžiaunin
kas ponui ranką bučiuodavo už 
tai, kad ponas jam rykščių viena 
mažiau sukirsdavo. 

Deja, ne ką mažiau apgaudi
nėjamas lengvatikis ir religii 
vadų. Tik pažvelkime į šio kraš
to T V programose perduodamus 
apgaulingus sveikųjų pagijimus 
— ir vis Jėzaus vardu taip be
gėdiškai elgiamasi. Mats lengva
tikių žaliukai nedvokia — jais ap
gavikai sau vilas statosi, ištaigin
gai gyvena, visai nieko naudingo 
nedirbdami. 

Tas pats darosi ir medicinos 
srityje. Čia gydytojo vardo never
ti medikai (o tokių šio krašto 
gydytojų draugija priskaito 4 
proc.) perša žmonėms nemedici-
niškus dalykus per gėrybę. Leng
vatikių yra nesuskaitoma daugy
bė. Taip suviliotojai ir gyvena iš 
suviliotųjų dolerių kaip inkstai 
taukuose. Perdidelio svorio reika
le žmonės labiausiai būna apgau
dinėjami. 

Svorio numetimas 
— Amerikos neurozė 

Amerikiečių rūpesčiai nutuki
mo reikalais virto beveik tautine 
neuroze. Kas keli mėnesiai vis 
nauja dieta svorio numetimui, 
ar naujas mankštos planas tam 
reikalui pasirodo lengvatikiams 
skirtoje spaudoje Visi apgavikai 
prižada, kad nauja dieta bei pa
gerinta mankšta lengvai padės 
storuliui ar storulei pasiekti mo
deliuotojos figūros ir pasisekimo 
visuomeniniame gyvenime. Nie
kinamos anksčiau pasirodžiusios 
knygos bei mankštos svorio su
mažinimui skirtos. 

Čia ir prieiname didelę žalą da
romą lengvatikiams minėtų apga
vikų. Mat, jie primygtinai mini 
gražią figūrą ir laimingą visuo
meninį — baliuose gyvenimą. 
Taip ir esti atitraukiamas dėme
sys nuo tikro reikalo: nutu
kimas yra didelė grėsmė sveika
tai. 

Nutukimo negerovės 

Daugelis atliktų mediciniškų 
darbų praeityje dokumentuoja 

gusiems prisidėjimas cukraligės 
irgi dažnai ėsti lydimas nutuki
mo. Tokia cukraligė, paprastai, 
pranyksta kartu su riebalų per-
viršiaus pranykimu. 

Kai žmogus stipriai nutunka 
— kai jis ima sverti virš 20 nuo
šimčių savo normalaus svorio — 
tada sveikatos negerovės pas to
kį nutukėlį ima ne tik blogėti, 
bet ir gausėti. Paskutiniais tyrimų 
duomenimis nus ta ty ta : staigi 
mirtis stipriai nutukusius aplan
ko net vienuolika kartų dažniau, 
palyginus su tokio pat amžiaus 
ir tos pat lyties normaliai sve
riančiais žmonėmis. 

Lietuvio sodybos Chicagoje pažmonio programą seka (iš k.): Leokadija 2em-
gutiecč, Ona Kuliešienė ir V. KarpuSrienė. Nuotr. M. Nągto 

MOŠŲ KOLONUOSE 
Btooklyn, N. Y. 

Nutukėlio gydymas 

Dabar visiems turi būti aišku, 
kad nutukėlio gydymas turi ap
leisti lengvatikiams skirtų laik
raščių—žurnalų puslapius ir grįž
ti ten, kur jis privalo rastis — 
į gydytojų kabinetus. Gydytojo 
reikalas yra gydyti labai sunkią 
ligą, kokia yra nutukimas. Tik 
čia vieną ir patį svarbiausią da
lyką nė vienas lietuvis neturėtų 
pamiršti: nutukimo negalima su
tvarkyti iki šiol naudotomis prie
monėmis. Jokia dieta patariama 
asmenybe sumenkusiam nutukė-
liui iki šiol ilgam ir kaip rei
kiant nepagerino nutukėlio sto
vio. Nutukėliui sergant pakeltu 
kraujospūdžiu ar cukralige gali 
būti reikalinga tik atsikratyti rie-

APREBKIMO PARAPIJOS 
VEIKLA 

Apreiškimo parapijos bažny
čioje rekolekcijos bus kovo 27, 28, 
29 d., L y. ketvirtadienio, penkta
dienio ir šeštadienio vakare 7:30 
vai. Rekolekcijų užbaiga kovo 30 
d., Verbų sekmadienį, 1 vai. Re
kolekcijoms vadovaus kun. prof. 
Stasys Yla. Gera proga Brookly-
no apylinkės lietuviams pasi
ruošti šv. Velykoms. Mokyklos 
aikštelė bus atidaryta automobi
liams pasistatyti. 

— Sekmadienį, kovo 9 d., tuo
jau po sumos, 11 vai. mokyklos 
salėje įvyko parapijos susirinki
mas. Susirinko gana gražus bū-

jėgsime išpildyti savas pareigas 
čia, žemėje, pagal ne tik žmo
gaus, bet ir Tvėrėjo reikalavimus. 
Tiek pasauliečiai, tiek dvasinin
kai pradėkime sujungtomis jėgo
mis eiti sveiku keliu, vengdami 
iš abiejų šalių niekam vertų kraš
tutinumų. Pavienius nedrausmin
guosius kiekviena šalis sudraus-
kime ir žmones nuo jų niekdar-
bių apsaugokime. Tegul nesikar
toja Dievo vardu atliekamos leng
vatikių įvairiopos žmogžudystės. 
Taip pat turi pranykti gydytojo 
vardą smukdantieji kai kurių ko
legų niekdarbiai taip plačiai da-

balų pertekliaus. Bet toks atsi- į bar spaudoje garsinami. Gavė-

Aifonsas SkJagis (kairėje) ir Jonas Ramoška gieda gavėnios giesmes Lie
tuvio sodybos Chkagcje pažmonyje. Nuotr. M. Naglo 

kratymas nesigauna naudojant 
iki šiol vartotus (tradiciškus) 
svoriui numesti būdus. Standar
tinis patarimas: valgyk mažiau, 
judėk — mankštinkis — darbuo
kis daugiau — negali būti sėk
mingai pritaikomas menkadva-
siui didžiai nutukusiajam. Mat, 
tokio patarimo vadovaudamasis 
riebulis labai nepatogiai ima jaus
tis dėl labai lėto keliavimo į svei
ką svorį turinčiųjų gretas. 

40 svarų numetimas — 
— tik gera pradžia 

Patikrinus mediciniškai svorio 
numetimo tvarkymą iki šiol, su
sekta, kad tik penki nuošimčiai 
(5 proc.) stipriai nutukusiųjų pa
jėgia prisilaikyti dabar patariamo 
svorio numetimui reikalavimo: 
maisto sumažinimo pakankamai 
ilgai numetimui 40 svarų. O tie 
numesti 40 svarų stipriai nutuki-
siam yra tik gera pradžia. Dar 
tokiam lieka keliauti gerokas ke
lias iki normalaus jam svorio at-
siekimo. 

Dar liūdnesni dalykai gaunas, 
kai sužinome statistikos duome
nimis remiantis, kad dietos pagal
ia asmenybe pasilpusieji num< 
svorį po kurio laiko vėl jį atgau
na. Taip dabar ir pripažįsta svo
rio numetimo specialistai gydyto
jai, kad dietinis nutukimo gydy
mas retai kada būna sėkmingas 
nepilnos asmenybės žmogui. 

Šitokius faktus prieš akis turė
dami — matydami, kad iki šiol 
vartotas dietinis gydymas nepa
jėgia sėkmingai talkinti svorio 
numetime labai nutukusiems 
žmonėms, prieš dešimtį metų 
(gale 1960 ir pradžioj 1970 m.) 
Clevelando Mt. Sinai ligoninėje 
dirbą gydytojai Diesele M. R. 
Greene ir Victor Vertes — vi
daus ligų profesorius, pradėjo mė
ginimus nauju metodu gydyti s t i 
liai nutukusiuosius. Iki tol kitose 
ligoninėse buvo stipriai nutuku
sieji mėginami gydyti visišku ba
davimu Apie jo liguistas pasėkas 
ir pagerinimus — kitą kartą. 

IŠVADA. Trejopai sveikdami: 
kūno, proto ir jausmų reikalus 
atsakančiai puoselėdami mes pa-

nioje kiekvienas iš mūsų tur ime 
savo vidų keisti daug žmoniškes
nių. Be tokio pasikeitimo nė vie
nas nė per plauką nepažengsime 
Tvėrėjo ir žmogaus tarnyboje. 

PASISKAITYTI. Urban Medi-
cine December, 1979. 

rys parapiečių. Rašytojas Paulius 
Jurkus skaitė įdomią paskaitą: 
"Šv. Kazimieras Vilniuje". Buvo 
išrinkta nauja parapijos taryba. 
Susirinkimui vadovavo Alfonsas 
Samusis. Puikias vaišes paruošė 
ir visus susirinkimo dalyvius pa
vaišino Moterų sąjungos 29 kuo
pos narės: U . Povilaitienė, V. 
Šližienė, O. Povilaitytė ir pirmi
ninkė E. Kezienė. 

— Parapijos choro metiniai 
Komunijos pusryčiai bus kovo 
23 d., Kančios sekmadienį, po 11 
vai. Mišių mokyklos salėje. 

K. 

Worcester, Mass. 
IŠ L. BENDRUOMENES 

VEIKLOS 

Vasario 29 d. 8 vai . v. Mairo
nio parko patalpoje pirm. Povi-
įas Babickas sušaukė valdybos 
ir revizijos k-jos narius į po
sėdį. Jame buvo peržvelgti visi 
šiuo metu einamieji reikalai, 
L*B., Balfo, L F i r k t veikla. 
Energingų "VVorcesterio Balfo 
skyr iaus narių (Babicko, Jurkė-
no, Vidūno ir Žemaičio) dėka 
Balfui surenkama suma kasmet 
didėja. Pereitais metais Balfui 
į teikta 1212 dol. Valdyba dėko
j a visiems, kurie vienu ar kitu 
būdu prisideda prie šalpos. 

Iždininko A. Glodo praneši
mu, jo žinyboje esąs LB Wor-
cesterio apyl. valdybos kasos 
stovis labai mažas, nes šįmet 
tu rė ta nemažai išlaidų. Kasos 
pajamų bei išlaidų knygas revi
zijos komisijos nariai J . Mi
liauskienė ir J. Tamašauskas 
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DRAUGO 

Chicago ir Cook County $40.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 
Užsienyje _ 40.00 
Kitur 38.00 
Savaitinis 25.00 

mokama & anksto 
metams y2 metų 3 mėn. 

$22.00 $15.00 
22.00 15.00 
22.00 15.00 
20.00 13.00 
15.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

S 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel

ia ~,^°' 8 e S t a d l e n i a i s i bimų kainos prisiunčiamos gavus 
| prašymą. 
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• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — lZflO. 

vienių asmenų, prašančių pini
ginės paramos. Atsižvelgiant į 
dabartinį kasos stovį, su apgai
lestavimu prašymai at idėti ne
ribotam laikui. 

Valdybos revizijos k-jos na
rė, kur i y r a ir Lituanistinės mo
kyklos vadovybėje, t rumpai nu
švietė dabartinę m-los padėtį. 

Posėdžio pabaigoje svarstyti 
Lietuvių radijo programos klau
sytojų nusiskundimai dėl radijo 
programoje per mažai girdimos 
lietuvių kalbos, — ji pravedama 
anglų kalba. Valdybos narys 
Eduardas Meilus, jr., kur i s jau 
penkeri metai kai sėkmingai ve
da šią Liet. radijo programą, 
laisvai vartojąs abi kalbas, pa
aiškino, kad toks įspūdis susi

daro t iems, kurie neklauso visų 
programų. J is stengiasi laikytis 
vidurio. 

Liet. radijo programos ko
mitetui reiktų neužmiršti, kad 
rečiau girdėdami gimtosios kal
bos, mes sparčiau tolstame nuo 
savo t au tos dvasios. 

Posėdis, kuriam sekretoriavo 
E. Meilus, baigtas vėlai vakare. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAZUS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2468 W. «»tb Street, Chicago, m. 

Visi teL 778-8000 
Valandos p*caJ suaiUrim* 

SVEIKO MAISTO RECEPTAS 

Avižų miltų sausainiai 

Produktai: — puodukas aviži-

šiomis dienomis patikrins. Apie 
L B veiklą ir kasos stovį sekre
torė T. Jakubauskienė kiekvie
n a m LB nariui praneš laišku. 
Revizijos k-jos pranešimas bus 
padarytas metinio susirinkimo 
metu, kuris įvyks kovo 9 d. 

nių miltų, - puodukas grikių, 2 į M a i r o n i o p a r k ( ) Unėje ^ 
šaukštai sesamo seklucių, 2 . 0 , r J 

1 j e 3 vai. p. p . 
Toliau posėdžio metu, peržiū

rėjus aplinkraščius, kiek ilgiau 
apsistota prie liet. darbą dirban
čių organizacijų, skyrių bei pa-
Hiiitiiiiiiiiiiiniiiniiiitiiiiniiiiiiiiinmni 

MYK. KRUPAVIČIAUS 

Kiekvienam įdomi knyga yra 

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE 

Ji tinkama ne tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šama atsakomybę. 

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama D R A U G E 

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams. 

sesamo 
šaukštai alyvos, puodukas šal
to vandens, — šaiakštelis drus
kos. 

Darbas: Grikius pakaitinti kep
tuvėje 1—2 minutes iki kvapin-
gumo ir ant lentos, su buteliu, 
sumalti ir sutrinti iki norimo 
smulkumo. Juos, su avižiniais mil
tais, sesame grūdeliais ir druska 
sumaišyti. Alyvą su šaltu vande
niu išplakti iki emulsijos ir supy
lus į miltus suminkyti į tešlą. 

Jei brinkimas yra geras, ir teš
la kočiojimui yra per trapi ir kie
ta, pridėti truputį šalto vandens 
ir perminkyti. Įkaitinti orkaitę, 
tešlą iškočioti — colio storumo. 
Liniuotės pagalba peiliu supjaus
tyti išilginėm juostom ir skersi
nėm įstrižom linijom, kad, būda
mi vienodi, geriau ir vienodžiau 
tuo pačiu laiku visi sausukai iš
keptų. Kepti 15 minučių. Kiekis 
— 3 tuzinai. 

Paruošė Adelė Duobiienė • ' • i t i i i iu i i i i i tMi i i iHi i i i i i i i i i i i i i i iu i im, , , , 

Tfc k* išėjo i i spaudos žymiausio angly XIX imi. 
rašytojo R. L Stevonsono 

"SLĖPININGOS NOVELCS" 
Stevensoma* laikomas tobuliausiu koki anglai turėjo stilistu. 

Jo novelės gyvos, pilnos įtampos ir neužmirštamos. Jo kūryba 
patinka visokio amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergia 
savo originalumu žavi suaugusius, savo stiliumi — senuosius. 
Visos trys kartos mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą ir poetine 
drąsa, R. L Stevensonas yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu 
"Lobių sala". "Slėpiningas noveles" išvertė Povilas Gaučys. 

Knygos kaina sa persiuntimą $6.85 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 61629 
Ulinoia gyventojai prideda 36 et. valstijos mokesčio. 

DR. K G . BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tef. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr. ketv. irpenkt. 1:00- 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - G R 6-2400 

Va!, pagal susitarimą: pirmad. irketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. irpenkt. 10-4:šeštad. 10-3vai. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. SLEV£CKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St. Chicago 

476-2112 
Vai pagat susitarimą Pirm., antr., treč. 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: Otympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR.lrVALTER J. KfflSTIJK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA !R CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS .. 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai: pirmad, antrad, ketvirtad. ir penktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. - 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" — 

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai. antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

T e l . - G R 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

2—7) šeštadieniais pagal susitarimą 
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OlandŲ sinodas 

KATALIKŲ POKALBIO PAVYZDYS 
Apie Olandijos, katalikus ne 

kar tą buvo girdėti nepalankių 
žinių. Atrodo, kad tautos, kuri 
ilgai buvo ispanų valdžioje, 
kurioje katal ikai nesudaro dau
gumos tarp protestantų, kata
likų tarpe turėjo būt i vienybė, 
juoba katalikų vyskupų ir kuni
gų santykiuose. Tačiau ne tik 
Olandijos istorija,, bet ir jų tirš
tai apgyventas kraš tas yra 
suteikęs visai t au ta i skirtingą 
charakterį, išryškinęs jų tarpu
savio santykius n e visuomet 
t inkama kryptimi. 

Šiuo atveju, kai po visuotinio 
Vatikano I I susirinkimo pra
sidėjo atsinaujinimas ir įvai
rios reformos, atsirado ir ta rp 
jų skirtingų pažiūrų ne tiek į 
tikėjimą a r tikėjimo mokslą, 
kiek į krikščionišką veiklą, 
liturginį gyvenimą, sielovados 
priemones, vyskupų, kunigų ir 
pasauliečių uždavinius. Kaip 
šio dalinio Olandijos vyskupų 
sinodo dokumentas pabrėžia, 
atėjo laikas, kad „reikia tuos 
sutrikimus nugalėti... Mūsų 
d iskus i jos , k a s buvo rei
kal inga įrodyti, buvo visiškai 
broliškos diskusijos... nes tikė
jimo planas, a t remtas „com-
munio" (bendravimu), taip pa t 
ap ima nuoširdžius ir broliškus 
ryš ius" (L'Osservatore Roma
no, angį. L, vas. 11 d.). 

Broliški svarstymai vadi
namųjų „progresyviųjų" ir 
„konservatyviųjų" vyskupų 
sinode turėjo būt i išlyginti 
krikščionišku pokalbiu-dialo-
gu, kurio reikalauja povatika-
ninė Bažnyčios veikla ir krikš
čionių santykių reforma. J i turi 
atnaujinti, kas y r a žemiška ir 
pasenę, ir sukurti naujus veik
los būdus, kurie labiau tiktų 
šiems laikams ir atsilieptų į lai
ko balsą. Laiko balsas gi, kaip 
kadaise r a š ė kard. Faulhabe-
risį^ yra Dievo bąįsas, kurio 
negali neklausyti nei Bažny
čios vadai, nei paprasti tikin
tieji. Visi y r a atsakingi už savo 
tikėjimą i r jo plėtimą. Visi turi 
ieškoti priemonių savo tikėji
mą tinkamu laiku ir tinkamoje 
vietoje supran tamai išreikšti, 
kad juo visi galėtų gyventi. To
kio dialogo ieškojo olandų vys
kupai kar tu su popiežiaus skir
t a i s atstovais, tokių nutarimų 
pasiekė t ik brolišku dialogu, 
kur is turės būti da r pratęstas. 

* * * 

Daugeliui nesuprantama ar 
nežinoma, kad evangelinis 
mokslas y r a dieviškos kilmės. 
Teologija aiškina tik tai, kas 
y r a apreikšta, k a s Bažnyčios 
s a u g o j a m a , k a i p tikėjimo 
paveldėtas tur tas . Tačiau tai 
y r a mokslas, kuris turi ieškoti 
naujų žodžių, k a d kiekvienas 
žmogus tikėjimą geriau supras
tų ir jį pasisavintų gyvenime. 
Tobulumas teologijoje ir sielo
vadoje y r a aukso vidurys, tik 
t ada , ka i jose sutelpa apreiš
kimas, gau tas iš Dievo ir 
paskelbtas Evangelijoj bei ki
tuose Šv. Rašto tekstuose, ir 
žmogiškas pažinimas, kai jame 
telpa žmogaus išmintis, suge
bėjimas rasti tinkamą formą 
tikėjimą išreikšti savo laiko 
žmonėms. 

Čia ir prasideda vadinamųjų 
„progresyviųjų" ir „konserva
tyviųjų" susikirtimas. Vieni 
nori sužmoginti dieviškus daly
kus greičiau negu juos sužmo
ginti galima, kiti nenori žmo
giško elemento atsižadėti, kaip 
nepakeičiamo ir įsigyvenusio. 
Tradicijos ir papročiai tampa 
lyg tikėjimo dalimi. Ir tai nerei
kia manyti , kad tokiais keliais 
eina tikėjimo priešai, bet kaip 

tik tiek, kurie nori tikėjimą 
padaryti savo gyvenimo da l imi 
arba pačiu žmogaus gyve
nimu, nors iš tikrųjų čia mėgi
nama prašokti savo laiką a r b a 
jį sustabdyti . 

Dėlto olandų sinodas ir pa
brėžė, kad vyskupai i r kun iga i 
nėra žmonių deleguojami t a m 
tikroms pareigoms, bet Kris
taus yra pašaukt i ir pašven
tinti atlikti tikėjimo pare igą — 
būti tarpininkais ta rp Dievo ir 
žmonių. Vyskupų pare iga 
budėti tikėjimo reikaluose, k a d 
jis nebūtų nukreiptas nuo Baž
nyčios mokslo, kunigų pare iga 
dirbti kartu su vyskupais sielo
vadoj — ta rnau t i tikinčiųjų sie
loms. Pasauliečiai y ra tik dva
siniai kunigai, kaip k iekvienas 
krikščionis y ra pašauk tas būt i 
apašta las Evangelijai plėsti , 
tikėjimo tiesoms mokyti , gyve
nimo pavyzdžiui rodyti savo 
aplinkoj i r visi ka r tu kur t i 
gyvąją Kristaus Bažnyčią 
dabartyje. Taigi visi skir t i 
siekti to paties tikslo, bet skir
tingomis priemonėmis. 

* * * 

Olandijos vyskupų s inodas 
yra pareigų priminimas ir kitų 
kraštų katal ikams, ka i j ie su
daro stiprią religinę ir veiklią 
pasaulietinę grupę. Š iame 
sinode ir ka lbama apie pa
sauliečių vaidmenį Bažnyčios 
gyvenime, nes „sinodas gerai 
pažįsta pasauliečių dalį pasto
raciniam Bažnyčios darbe.. . 
Tie žmonės savo aplinkoje gali 
daug padaryt i dabart inei Baž
nyčiai, ypač vad inamam seku
liarizuotam pasauly, kurio 
aplinka laba i apsunk ina baž
nytinę veiklą" (t.p. 4). Už t a t 
dokumentas pabrėžia, kad 
reikia mažiau nenuoširdžios 
asmenų ir pačios institucijos 
kritikos, mažiau fanat izmo, 
užsispyrimo, puolimų, a smenų 
niekinimo ir pokalbio atme
timo. Asmenų n iekin imas yra 
niekinimas ir institucijos, ne
paisant, a r tai daro vadi
namieji „progresyvūs" a r „kon
servatyvūs" katalikai . 

Skir tumas tarp vyskupų, 
kunigų ir pasauliečių, d i rban
čių krikščionybei Bažnyčioje, 
turi būti supras tas te is ingai ir 
išmintingai . Kitu atveju už
mirš tamos savosios pareigos, o 
norima primesti tik savo nuo
mones skirt ingas pa re igas tu
rintiems. Pasauliečiai negal i 
nurodyti vyskupams, ką jie turi 
daryti ir ko nedaryti , kun iga i 
negali užkrauti savo pareigų 
pasauliečių grupėms, o pasau
liečiai negali užimti pašvent in
tų kunigų pareigas. Kuniga i 
šiandien turi būt i mokyt i , 
pažinti n e tik teologiją a r filo
sofiją, bet būti apsišvietę i r 
pasaulietiniuose moksluose. 
Tos sritys net Bažnyčios veik
loje neišskiriamos. 

Tačiau auklėjimas pas tora
ciniam darbui kunigų ir pasau
liečių, skelbiančių evangel ines 
tiesas, y r a skir t ingas ir turi 
skir t ingas išlikti. Dia logas t a rp 
hierarchinės ir pasaul ie t inės 
kunigijos turi ta ip pa t išlikti, 
k a d visi jaustų a t sak ingumą už 
krikščionišką mokslą, savo pa
reigas ir darbus. Ta i n e eku
menizmas, kur sus i t inka įvai
r ių k r i k š č i o n i š k ų g r u p i ų 
atstovai, bet tai brol iškas bend
ravimas, kur turi susi t ik t i ir iš
sikalbėti tikėjimo reikalais , ka
talikai — vyskupai, kun iga i ii 
pasauliečiai. Ir t a i prisimin
tina krikščionims, nes visų pa
reiga Evangeliją skelbti net r e 
ligiją niekinančiam pasauly . 

A . D . 

N E Į P R A S T A S GAMTOS 
R E I Š K I N Y S R Y G O J E 

Okupuotos Latvijos spauda skel
bia, kad sausio mėnesio viduryje 
Latvijoje siautė tokia baisi sniego 
pūga, kaip kadaise seni žmonės 
sakydavo, kad „žemė su dangumi 
suktinį suka". 

Rygoje sausio 16 dieną sugriau
dė griausmingas griaustinis ir per 

Lietuvių ir kitų tautinių grupių demonstracijos Toronte, Kanadoje, prieš Sovietų agresiją 
Afganistane. Nuotr . J . Miltenio 

SOVIETU MEDICINA 
Primityvios sąlygos eiliniam piliečiui, korupcija 

Šių metų "Medical Econo-
mics" žurna las savo vasario ir 
kovo mėn. numeriuose iš
spausdino 1979 m. premijuotą 
straipsnį, pavadin tą "Sovietų 
medicina" . Autorius yra dr. 
Vladimir Goljachovsky, sovie
tų or topedas chirurgas, palikęs 
Sovietų Sąjungą 1978 metais ir 
šiuo metu besiruošiąs egzami
n a m s New Yorke. Nežiūrint 
ilgų metų prakt ikos ir profe
soriavimo Maskvoje, jis prisi
pažįs ta , k a d turės dar daug mo
kytis , nes jo specialybė Sov. 
Rusijoje y r a atsilikusi apie 30 
metų. 

Kadang i mūsų asmeniški 
pa ty r ima i ir nuomonės, ver
t i n a n t Sovietų mediciną, daž
n a i y ra p r i imami su t am t ikru 
skepticizmu, ka ip vienašal iški 
ir nacional in io šovinizmo pa
veikti, dr. V. Goljachovsky 
s t ra ipsnis duoda objektyvius 
faktus, kurie paryškina t ikrą 
m e d i c i n o s padė t į Sov ie tų 
S ą j u n g o j e . P a v y z d ž i u i , 
l ankan t i s Lietuvoje, viena mo
tina skundėsi , jog niekas jai 
netikįs, k a s jos sūnus, baigęs 
geriausiu mokiniu gimnaziją 
buvo pr i imtas į Medicinos 
fakultetą be jokių kyšių. Nie
k a s neklaus ias , kaip, bet t ik ta i 
kiek jei t a s priėmimas kaina
vęs. 

Atrodo, kad tam tikrų išim
čių yra, bet daugiausia į Medi
cinos ins t i tu tus visoje Sovietų 
Sąjungoje gal ima patekti tik 
per kyšius , kurių dydis priklau
so nuo geografijos. Taip, pavyz
džiui, Georgijos respublikos 
Tbilisi medicinos inst i tuto de
k a n a s reikalaudavęs 40,000 
rublių iš kiekvieno padavusio 
prašymą. (Dabar jis jau sėdi 

d a r b e paprastam žmogui 
gai sugeba pasiekti neblogų re
zultatų tokiose primityviose 
sąlygose. Žinoma, infekcijų ir 

D r . D a n u t ė B i e l i a u s k i e n ė 

kalėjime, nute is tas 15 metų: po 
1 metus už kiekvieną milijoną 
rublių, surinktų iš studentų). 
Kalinino Medicinos institutas 
(netoli Maskvos) ima tik po 
5000 rublių, bet i š turtingesnių 
studentų, kurie atvyksta iš 
Kaukazo, reikalauja du ar tris 
kar tus daugiau. Rygoje, kiek 
teko girdėti, ir Lietuvoje, kyšio 
ka ina yra 5000 rublių. Tuo tar
pu Taškente, Uzbekijoje, ky
šiai yra žymiai aukštesni, maž
daug lygūs keturiasdešimčiai 
metų daktaro oficialios algos. 

Kaip iša iškint i tokias kyšių 
ka inas , ka i oficialus gydytojo 
a t lyginimas y r a apie 110 rub
lių iki aukščiausio 500 rublių 
per mėnesį? Čia irgi reikia su
prast i sovietinę sistemą. Ofi
cialiai medicinos pagalba yra 
visiems pr ie inama ir laisva, bet 
neoficialiai yra laukiama 3-5 
rublių už injekciją, jeigu gailes
tingoji sesuo ją duoda, 15-20 
rublių už gydytojo vizitą na
muose, 50-100 rublių už pap
ras tą chirurginę procedūrą ir 
1000 ar daugiau rublių už 
komplikuotesnes operacijas. 

Ligoninėse t rūks ta vaistų, 
instrumentų, rentgeno filmų. 
Bet kai pac ientas atidaro savo 
piniginę, s ta iga ats i randa už
sienietiški vaistai ir specialūs 
ins t rumentai — gal būt, tokia 
jau yra žmogaus prigimtis, 
kad, kai visako trūksta, jis pa
laiko "prizą" tam, kuris dau
giausia galės užmokėti. 

I n s t r u m e n t ų y p a t i n g a i 
t rūksta komplikuotoms ope
racijoms. Ir reikia stebėtis, kaip 
širdies ir kraujagyslių chirur-

mirtingumo procentas yra žy
miai aukštesnis, negu Vakarų 
kraštuose. Tuos pačius švirkš
tus, ada tas ir kitus instrumen
tus verda, a taušina ir pa
naudoję vėl verda, dažnai 
neužtenkamai sterilizuodami 
ar sugadinami tuoj pat rei
kal ingą instrumentą 

Cia prisimena vieno širdies ir 
kraujo indų chirurgo iš Lie
tuvos išsireiškimas, jam ap
silankius Amerikos ligoninė
se: " J ū s duokite m a n tokias 
operacines ir tokius instru
mentus , aš jums stebuklus 
parodysiu. Lietuvoje aš turiu 
atlikti ne vien savo darbą ope
racijos metu, bet tuo pačiu me
tu būt i ir sesuo ir šaltkalvis ir 
šlavėja." 

Gal būt, iš panašių patyrimų 
ir y ra kilusi kai kuriuose 
sluoksniuose paplitusi nuo
monė, kad Sovietų Sąjungos 
chirurgai esą geriausi pasau
lyje. Joks vakarietis neturi pa
tyrimo ar išsilavinimo dirbti to
kiose primityviose sąlygose. 
Tik tas , kuris yra priverstas per 
metų metus improvizuoti ope
racinėje ir prie to dar sugeba iš
plaukti per visus biurokrati
nius ir politinius sūkurius, gali 
išsilaikyti tam tikroje profesi
nėje plotmėje ar net surasti 
naujų metodų. 

Prieš kelerius metus Pasau
lio Sveikatos organizacija 
(World Health Organization) 
paskelbė labai blogą raportą 
apie sovietinės medicinos mo
kyklas. Po to Sovietų sveikatos 
ministeris Boris Petrovsky įsa
kęs sutvirtinti mokymą ir pra

ilginti va landas pagrindi
n iams medicinos mokslams. 
Tačiau didelių pasikeitimų 
neįvyko, nes niekas negalėjo 
paliesti septynių pagrindinių 
ideologinių departamentų kiek
viename medicinos institute: 1) 
komunistų partijos istorijos, 2) 
istorinio materializmo, 3) poli
t inės ekonomijos, 4) dialekti
nio materializmo, 5) mokslinio 
komunizmo, 6) marksizmo -
leninizmo ir 7) marksistinės fi
losofijos. Šie kursai užima treč
dalį viso curriculum Medicinos 
mokyklose. Pagal dr. Golja
chovsky apie 20% visų medikų 
studentų gauna diplomus, 
neturėdami minimumo žinių 
medicinos praktikai. Pats pir
masis ir pagrindinis egzami
n a s yra marksistinė filosofija. 
J e i studentas duoda t inkamus 
a tsakymus į tuos specialius 
klausimus, jis ar ji garantuota i 
išlaikys visus kitus egzami
nus . 

Sveikatos ministerija jau iš 
anksto y ra nusprendusi, kur 
kiekvienas naujas gydytojas 
bus paskirtas, taigi egzaminai 
lieka tik formalumas. Pasky
rimai irgi daugiausia priklau
so nuo kyšių ir politinės įta
kos, taigi dažnai geriausiai 
baigusieji gauna prasčiausias 
vietas ir atvirkščiai. 

Gana daug jaunų daktarų 
pradeda praktikuoti medicina 
su idealizmu ir noru artimui pa
dėti. Bet menkas oficialus atly
ginimas, ilgos darbo valandos 
ir prastos sąlygos praktikai pa
mažu veda į apatiją ir pagal iau 
į korupciją. Daugumas gydyto
jų lengvai uždirba daugiau 
kaip 1000 rublių į mėnesį šal ia 
algos, kitose vietovėse 

Gana daug jaunų daktarų 
pradeda praktikuoti mediciną 
su idealizmu ir noru ar t imui pa
dėti. Bet menkas oficialus at
lyginimas, ilgos darbo valan
dos ir prastos sąlygos prakt ikai 

Arkanso vyskupas A. Mac-
Donald sako pamokslą LB Hot 
Springso apylinkės suruoštame 
Vasario 16 d. minėjime. Po 
pamokslo j is nuoš i rdž ia i 
pabučiavo pprie altoriaus stovė
jusią Lietuvos vėliavą. 

Nuotr. J. Mingėlos 

pamažu veda į apatiją ir paga
liau į korupciją. Daugumas gy
dytojų lengvai uždirba dau
giau kaip 1000 rublių į mėnesį 
šal ia ai gos, kitose vietovėse u-
žuot ėmę pinigais ima produk
ta is arba panaudoja pacientų 
šeimas namų statybai ar pana
šiems darbams. Partijos nariai 
dažnai suorganizuoja dakta
r a m s atostogas savo ištaigin
gose "dačose". 

Kalbant apie klasių skir
tumą, reikia nepamiršti spe
cialių ligoninių aukštiesiems 
komunistų partijos pareigū
n a m s ir jų šeimoms. Pagal dr. 
Goljachovsky, ligoninės, ku
rios yra paskirtos partijos eli
tui , yra labai saugojamos, visi 
įėjimai karių patruliuojami ir 
jokie vakariečiai gydytojai į jas 
neįleidžiami. Net ir moksliniai 
darbai, išeiną iš tų ligoninių, 
y r a "slaptoj klasifikacijoj". Tų 
ligoninių išorė ir vidaus tvarka 
y r a panašūs į Vakarų ligo
nines. Maisto produktai yra 
suvežami iš įvairių satelitinių 
valstybių, ir vaistai dau
giausia yra iš Rytų Vokietijos 
a rba Šveicarijos. 

Išskyrus tą mažą privilegi
juotą klasę, sveikatos pagalba 
visoje Sovietų Sąjungoje yra 
blogoje padėtyje. Daugumas 
ligoninių pastatų yra seni, su 
didelėmis 8-12 žmonių pala
tomis, be jokio privatumo, su 
dvokiančiu tualetu ilgo korido
riaus gale. 

Sovietų valdžia neskiria už
tenkamai pinigų medicinos 
priežiūrai, nes turi begalines iš
laidas ofenzyviniam ginklavi
muisi, šnipinėjimui ir pasauli
ne i p r o p a g a n d a i . Sovietų 
gydytojai, neturėdami ati
t inkamų sąlygų diagnozavi
mui ir gydymui, daugiausia įsi
jungia į visą šalį užliejusią 
korupciją. 

Žmogus, kaip individas, turi 
labai mažai teisių Sovietų 
Sąjungoje ir tos paskutinės tei
sės gali būti jam atimtos val
džios vardu be jokių paaiškini
mų. Dėlto ir jo fizinei gerovei . 
yra numetami tiktai likučiai. 

P O P I E Ž I A U S Ž O D I S 
D I P L O M A T A M S 

Bažnyčia siekia patarnauti tau
tų visuotinei gerovei, atsižvelg
dama į kiekvieno krašto politinę 
bei socialinę sistemą. Savo pa
tarnavimu Bažnyčia siekia paten
kinti tautų dvasinius bei mora
linius poreikius. Tam ji yra 
pašaukta iš pačios savo prigim
ties. Šią misiją ji atlieka savo narių 
darbu ir pasiaukojimu. Taip kal
bėjo popiežius Jonas Paulius II. 
Vatikane, priimdamas Diplo
matinį korpusą prie šventojo Sos
to. Savo diplomatines pasiuntiny
bes Vatikane turi apie šimtas 
kraštų. Jų tarpe tebeveikia ir 
Lietuvos pasiuntinybė prie Šv. Sos
to. 

— Depresijos metu 1932 m. 34 
mil. amerikiečių neturėjo jokių 
pajamų. 

nepermatomą sniego verpetą ryš
kiai sužaibavo raudonas žaibas. 
Dėl šio nepaprasto gamtos reiš
kinio Latvijos hidrometeorolo
gijos sinoptike Rasma Kleinberga 
pareiškė, kad griaustinis su žai
bais per sniego pūgą Latvijos sąly
gose yra labai retas reiškinys, 
kuris labai retais atvejais paste
bėtas tik pajūrio srityse. 

.1 T 

POKARIO METAI 
A L B I N A S B A R A N A U S K A S 

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 
"Vinco Mazurkevičiaus romano" 

Tačiau pasiūlytoji vieta gal buvo 
menkesnė a r pavojingesnė (visos pakrūmės tada dar 
knibždėjo įvairaus plauko pas tur lakais iš didžiojo 
pasaul in io vėtymo), žmona gal nenorėjo skirtis su 
gimtine, senelė — paleisti Daugirdynei taip reika
lingo vyriškio, o jis pats ga l jau spėjęs pas mus visai 
neblogiausiai apsiprasti; v ienaip ar kitaip, atsisakė, 
įteikė rapor tą pasi traukti . Ypač, kad kaip tik siūlėsi 
ir kita t a r n y b a čia pat vietoje: t rumpai pasirgęs, su 
šiuo pasaul iu atsiskyrė zakrist i jonas Bonaventūras 
Būda, žinomojo Petro Būdos tėvas ir jo nemažiau 
žinomo brolio Snapkausko patėvis. Bet Šteinys neil
gai nė išzakristijonavo — tik iki pavasario. Atėjo šv. 
Ju rg i s i r sėja; derlingasis paupio šešmargis, per tiek 
metų išs ipūdymavęs iki šonų prakiurimo, vos šen, 
ten moterių ar kurio nors apylinkės geradario tepa-
krapš tomas , jau visu balsu šaukėsi tikro artojo. Štei
nys , a p a r t visų savo ta rnybų, talentų bei suge
bėjimų, t ikras artojas pirmoje eilėje ir buvo. Saulei 
paka i t inus , vėjui papūtus , vytur iams sučirenus, apie 
ką kitą negalėjo nė pagalvoti . Bėginėjimui kas rytas 
į bažnyčią nebeatlikdavo laiko. Tapo žemdirbiu. 

Žinoma, šeimininkavimas ūkyje neapsiriboja 
vien vyturėlio giesmės klausymu. Kai prireikia 
raitotis kelnes ir šokti durpyne į duobę, pavasario 
žavesys išblėsta gerus penkiasdešimt procentų. 
Tačiau gabusis jaunuolis nė nemanė savo egzisten
cijos pašvęsti išimtinai klampojimui a r mosta
gavimui. Suprato jau tada, kad nors žemė yra 
motina ir maitintoja, gryno pinigo iš jos jokiomis 
jėgomis neišspausi. Tačiau vienam, kitam litui įplau
kiant iš šalies, nusileidžiant su lietumi nuo debesio, 
iškrintant iš medžio ar at lekiant pavėjui, galima 
atsileisti diržą net kad ir an t Šešių margų. Turė
damas gražų braižą, spėjęs susipažinti su tarny
biniu susirašinėjimu, Šteinys per apypietes, vakarais 
prie žiburio ir šventomis dienomis po sumos ėmė 
pildyti apylinkės gyventojams anketas, formuliarus 
ir blankus, rašyti prašymus, pareiškimus, skundus 
bei įgaliojimus ir kurti laiškus į Ameriką ar kitur už 
tuos, kurie nepasižymėjo literatūriniais gabumais. 
Paskui, jau gimus Elenutei, sykį rudeniop Kalva
rijoje pamatė ranka stumdomą bei traukomą mašiną 
nerti ner t iniams ir megzti vilnonėms skaroms. Dar 
tą pačią žiemą, nesant ko beveikti apie namus , 
kažkur įsigijo tokią mašiną ir pats. Pramokęs ja 
dirbti, išmokė ir žmoną. Labai protingai padaryta, 
nes kaip tik tuo metu jo dėmesį staiga užkariavo 
kitas moderniosios technologijos stebuklas, parei
kalavęs tiek laiko ir įnešęs Daugirdynėn tokias žy
mias įplaukas, kad mezgamąją mašiną teko jau 
visam laikui palikti Šteinienės Žinioje. Likusiai 
laisvo Lietuvos gyvavimo daliai pastaroji tapo pro
fesionale mezgėja, o jis — profesionalu fotografu. 

Kaip tik imta išdavinėti lietuviškus vidaus 

pasus. Asmens dokumentas mūsiškiams jau nebuvo 
naujiena: vokiečiai per karą visus aprūpino „ausvei-
sais". Suvarydavo kurį nors kaimą valsčiaus kance-
liarijon, susodindavo ant suolo dešimt ar, jeigu plo
nesnių, dvylika asmenų prieš foto aparatą ir, 
prigrasę nekrutėti, paspausdavo. Nuotrauką paskui 
sukarpydavo į ati t inkamą skaičių dalių. Bet dabar, 
nepriklausomoje Lietuvoje, suinteresuotieji asmenys 
turėjo savo atvaizdus pristatyti patys. Atseit, klam
poti pavasar inia is keliais aštuoniolika ar dvidešimt 
kilometrų į miestą fotografuotis, o po savaitės vėl 
klampoti nuotraukų. Šteiniui apie tai galvojant, prieš 
dvasios akis s taiga atsivėrė didelės, plačios durys. 
Pro jas kritęs auksinis spindulys privertė tyliai švilp-
terėti. Kitos dienos rytą pabudo su gaidžiais, pasi
kinkė arkliuką, įsimetė maišelį su mezgimu uždirb
tais verpalais ir išvažiavo į Eitkūnus. Ankstyvojo 
pokario Vokietijoje pamatyti vilnonių siūlų buvo taip 
pat lengva, ka ip pamatyt i arklį su ragu a n t kaktos. 
Grįžo jau temstan t su apelsinais mergaitei, buteliu 
cinzano kitiems šeimos nariams ir su ceraton 
įvyniota dėže, prie kurios buvo pridėtas medinis tri
kojis jai pastatyt i žmogaus aukštumoje. Kai pasta
tęs atidarė, pro dureles išmarmėjo juoda armonika. 
Kaip ir su didžiąja dalimi visų kitų pasaulyje pasi
taikančių dalykų bei daiktų, š teinys pasirodė savo 
dar ne taip ilgame gyvenime jau spėjęs susipažinti 
net su šitokiomis dėžėmis. 

•Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. kovo mėn . 18 d. 

MOSU KOLONIJOSE 
DaytoiL Ohio 

ČIURLION1EČIA1 VĖL 
DAYTONE 

Vasario 16-oji buvo iškilmin
gai atšvęsta vasario 24 d. Praeitais 
metais dalyvavo visas Čiurlionio 
ansamblis, šiais metais atvyko 
ansamblio orkestras, simpatiškos 
kanklininkės, berniukai su rage
liais ir dūdelėmis, solistė Irena 
Grigaliūnaitė ir jų vadovai komp. 
Alfonsas ir Ona Mikulskiai. 

Jei praeitais metais Čiurlionie-
čius grįžtant namo užklupo di
džiulės sniego audros ir pūgos, tai 
šiais metais oras buvo labai pa
lankus, tik sekančią dieną snie
gai ir pūgos vėl sugrįžo Dayto-
nan, bet čiurlioniečių jau nebe
pagavo. 

Ciurlioniečiai atvyko Daytonan 
gana anksti, vėl užėmė visą kle
boniją iki visi persikėlė parapijos 
svetainėn, kur JŲ laukė šilti už
kandžiai, paruošti S. Raštikienės 
ir jos štabo. 

Lietuviškos pamaldos atlaikytos 
ypatinga Lietuvos intencija, ku
rių metu vargonavo ir rolo gie
dojo Steponas Bučmys, mergai
tės pasipuošusios tautiniais rū
bais atnešė aukojimo dovanas. 

Minėjimas šiais metais vyko lie
tuviu klube, pradėtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais, giedant solis

tei Grigaliūnaitei, palydint ansam 

Minėjime matėsi daug svečių 
iš Cincinnati, Chilicothe, Lima 
ir kitų vietovių, kurie visada 
mielai dalyvauja mūsų parengi
muose, jų tarpe ir viešnia iš Lie
tuvos. Meninė programa ir pasi
kalbėjimai buvo filmuojami ir 
vėliau vakare rodomi televizijoje. 

Vasario 16 dienos paminėji
mui buvo atspausdintos progra
mos, kurias meniškai paruošė Eli 
nor Sluzas. Minėjimo dalyviai bu
vo papuošti trispalviais kaspinais, 
o vyrai buvo pasidabinę lietuviš
kais kaklaryšiais. 

Šį puikų vasario 16 dienos pa 

Rochester, N. Y. 
ATGAIVINAMAS , 

LIETUVIŠKOS GIMNAZIJOS 
RĖMIMAS 

Pastebėjau, kad Rochestery 
nėra Vasar io 16-tos gimnazijai 
remti būrelio. Tad prie pirmos 
progos nuvykau patikrinti, ir 
L B apyl. pirmininkas painfor
mavo, kad y r a buvę net d u bū
reliai, bet v ieno jų vadovui mi
rus, o antrajam išėjus j pensi
ją ir i šs ikėlus kitur, naujų va
dovų neatsirado, nes daugumas 
jau yra įs i jungę į k i tų organiza
cijų veiklą, todėl kai kurie gim
nazijos rėmėjai siunčia savo 
aukas betarpiai. 

Kada pasiūliau savo patarna
vimą, visi mielai pritarė ir ra-

minėfimą suorganizavo Lietuvos | <*ij° valandėlės vadovai tą reika-
Kultūros komitetas, kuriam suma- h paskelbė per radiją. B e to, 
niai vadovauja ponia Aldona! buvau aprūpintas sąrašais bei 
Ryan. Po minėjimo programos | adresais buvusių gimnazijos rė-
visi dalyviai buvo pavaišinti at- mėjiį bei k i t ų Rochesterio lie-
gaiva ir lietuviškais skanumy- tuvių. N u o ta la iko jaučiuosi 
nais, kuriuos sunešė dosnios para- j legalus gimnazijai aukų rinkė-
pietės. Šiuos užkandžius tvarkė • Ja s-

Dabar nors keletą žodžių apie 
rėmėjų būrelį Nr. 113, į k u r į ir 
noriu ročesteriečius įtraukti. 
Suorganizavau jį 1963 m e t ų ru-
denįį Buffa lo apylinkėj ir nuo 
to laiko iki šiol jį tebetvarkau. 
Kadangi Buffa lo lietuvių skai
čius nuo p a t pradžios b u v o la
bai mažas , t e k o ieškoti naujų 
narių ir už Niagaros upės — 
Kanados pusė j . Čia artimiausio
se lietuvių kolonijose, ka ip St. 
Catherines ir Welland suradau 
labai nuoširdžių ir dosnių g i m - ] 

nazijos rėmėjų. Toliau įs ijungė 
į jį v ienas kitas hamiltonietis, 
pora torontiečių ir keletas Penn-
sylvanijos va l s tybėj gyvenančių. 
Turiu pažymėti , k a d šio būrelio 
nariais y r a net du Vasario 
15-tos gimnazijos auklėtiniai, 
tai dr. R imvydas šl iažas, pro-

Clevelandą. Daytoniškiai liks il
gai čiurlioniečiams dėkingi. Iki 
sekančio pasimatymo Daytone. 

Mary Lucas su talkininkėmis. 

Prieš minėjimą ir laike per
traukos buvo priimamos aukos 
Lietuvių bendruomenei, Religinei 
šalpai, kur kun. Pugevičius su sa 
vo štabu atlieka didelį darbą Lie
tuvos labui ir Altai. 

Čiurlionio ansamblio dalyviams 
buvo suruošta vakarienė — Elai 
ne — Ada ir jų talkininkių pa
galba, kurios metu muz. Mikuls
kis su gražiu įprastu humoru pri 
statė jaunuosius čiurlioniečius, o 

lio orkestrui, diriguojant komp. i taip pat Čiurlionio ansamblio so-
A. Mikulskiui. ) listę Irena Grigaliūnaitę, visi bu-

Garbės svečiai Ohio valsti-, vo palydėti gausiais plojimais, 
jos vardu sveikino, o kongreso at-! Bankaičio žodis buvo trumpas, 
stovai Tony Hali iš Washingto- j esą laikas važiuoti namo, ryt jau 
no atsiuntė vėliavą, John Glenn j nimui mokykla ir egzaminai. Už 
labai šiltą telegramą. Latviai ir 
estai irgi sveikino. Laima Rasti 
kytė perskaitė rezoliuciją, kuri 
bus pasiųsta svarbiems valstybės 
asmenims. 

Kalbėjo trečios kartos lietuvis, 
patriotas prof. John Cadzows da
bar profesoriaująs Kento univer
sitete Jis praėjusiais metais pra
leido 6 savaites Vilniuje — uni
versitete, turėjo progos stebėti te
nykštį studentų gyvenimą, pa
sidalino labai įdomiais įspūdžiais. 
Taip pat savo kalboje pabrėžė 
šeštadieninių lituanistikos mo
kyklų svarbą, lietuvių kalbos 
naudojimą šeimose, dirbti Lietu
vos labui, nežiūrint pažiūrų skir
tumų ir laikytis vienybės, nes 
vienybėje galybė. Ragino siųsti 
lietuviškas knygas, žurnalus, laik 
raščius Kento universiteto litu-
nistiniam skyriui. Minėjo, kad 
Kento universitete yra įsteigtas 
stipendijų fondas, norima sutelk
ti 50 tūkstančių doleriu, iš kurio 
procentų bus suteikiamos stipen
dijos tiems, kurie rašys diplomi
nius darbus Lietuvos klausimais. 
Kalba buvo nepaprastai šiltai 
priimta. Profesorius pažadėjo ru
deniop vėl pasirodyti Daytone. 
Meninėje dalyje Čiurlionio ansam 
blio instrumentalistai solo, due
tais ir visi drauge pagrojo 13 lie
tuviškų kūrinių, vadovaujant jų 
vadovei Onai Mikulskienei. Visi 
dalykai buvo atlikti pasigėrėti
nai gražiai. Solistė Irena Griga
liūnaitė, palydint kanklėms, ra
geliui ir visam orkestrui padaina
vo septynias dainas. Buvo labai 
šiltai dalyvių priimta. Ypatingai 
iautriai nuskambėjo "Lietuva 
brangi", buvo pakviesti ir visi da
lyviai prisijungti. 

Po to vietinių tautinių šokių 
grupė "Vėjeliai" pašoko Suktute, 
Šustą ir Gyvatarą, grojant Juditai 
Petrokas ir Cecilijai Lisankis. 

kiekvienas Kalėdas jie jau pri
siunčia savo aukas už sekančius 
metus. 

Mieli rochesteriečiai, nuošir
džiai kviečiu visus įsijungti į šį 
būrelį ir sustiprinti tos vienin
te lės l ietuviškos mokyklos rė
mimą. Visiems^ kurių tik turiu 
adresus, parašysiu po laiškelį, 
paaiškindamas aukų surinkimo 
tvarką ir laiką; o tiems, kurie 
dar pereitų metų pabaigoje spė
j o įsijungti į gimnazijos rėmėjų 
eiles, tariu nuoširdų ačiū (to
kių buvo n e t 15) . 

Turiu pažymėti, kad pirmą 
kartą pereitų metų gale nuvy-

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

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio mūro 22-jų metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga-

D B M E S I O 

lite užimti Marąuette Parke. — 
kau į Roonesterį verbuoti gim- j $52,500. 
nazijos rėmėjų pačiu nepato- . P l a t a , .uypa,. G e r o j e v i e t o j € m 

giausiu laiku — prieš pat Kalė- j vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta, 
dų šventes, kada kiekviena šei 
ma didžiąją biudžeto dalį skiria 
švenčių išlaidom, o nenumaty
tas išlaidas sumažina iki mini
mumo arba visai nubraukia. 

Tiesą pasakius, iš šios savo 
misijos nieko gero nesit ikėjau 
Deja, mano galvojimas buvo 
klaidingas. Rinkliavos rezulta
tai keleriopai prašoko mano nu
matytuosius, č i a yra dar vienas 
įrodymas prie daugelio kitų, 
kad Rochesterio lietuviai yra 
tikrai jautrūs lietuviškiems rei
kalams. Tad dar kartą dėkoju 
ir reiškiu pagarbą tiems pirmū
nams. 

Romas Masiulioius, 
Būrelio Nr. 113 vadovas 

kelių minučių visi atsirado di
džiuliame autobuse, labai gero-

^ • • l y l i i l i j . ^ F r f r i t e J M M B i j faį^įrjį"lSi£hSJSį 
Pa., ir dr. Vidmantas Raišys , 
turįs aukš tas pareigas Wasbing-
tono vals tybėj . Jiedu yra vieni 

DaytonišJds | stropiausių aukotojų — prieš 

AR NORĖTUMĖT UŽDIRBTI 

DAUGIAU PINIGŲ 
NEGU UŽDIRBATE DABAR? 

Pilną ar daliną laiką. Pradžiai 
nereikės daug pinigo, dirbsite sa
vo namuose. 

Nemokamai informacija. Siųskite 
sau adresuotą su pašto ženklu vo-
r~cį ; uuoiiicoa cu.vciv/yc . i v . J.U ai u v 
adresu: 

PAUL PARKER SERVICES 
2420 Davidson Ave., 

Brome. N.Y. 10468 
Savininkai latviai 

Ofise veikia automatinis telefonas. 
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 

ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

16 butų mūrinis Marąue t t e 
parke. Geras inves tav imas . Dėl 
informacijų skambinkit 

925-6015 

PAVERSKIT SAVO SALIMĄ 
1 ŠILTADARŽĮ 

Padidinsi t visų augalų augimą 91%. 
Nemokamai raportas. Rašykite adr.: 
Wilson, 7840-D S. Marąuette Aveoue, 
Chicago, 111. 60649. 

HELP WANTED — MOTERYS 

JUNK CARS WANTED 
BUNN1NG OE NOT 

Free Fast Towing 
TEL. — 582-8130 

M I S C E L L A N E O U S 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5989 

SAVININKAS Marąuette Parke par
duoda 4 miegamųjų mūr. namą. i:/2 
maš. mūr. garažas. Salionas, valgo
masis, modern. virtuvė. Centrinis 
oro vėsinimas. Skambint 476-3389. 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pig iau m o t h t t 
už a p d r a u d ę nuo ugn ie* ir a u t o m o 
bil io p a m u s . 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 
3208% W. 95th Street 

L I E T U V I Ų O P E R A 
• •• • . 

Orffo 

A. Vasai t i s . 
Dirigentas 

CARMINA BURANĄ 
i r 

Pabaigoje minė;imo visiems 
menininkams, ansamblio vado-
varr.? ir ?ckė;ams buvo įteiktos gė
lės Alfonsui ir Onai Mikuls-
kiams, kalbėtojui prof. Cadzow 
buvo įteikti lietuviški dviejų pė
du aukščio koplytstulpiai, kuriuo? 
rrf-rvškai padarė daytoniskis Jo-
nas Kvietys. Jo padaryti koply1> 
stulpiai, kryžiai ir koplytėlės yra 
plačiai paskleisti Amerikoje ir ki
tur. Ciurlioniečiai irgi atvežė 
lauktuvių — dovanų daytonie-
čiams. Jas pristatė komp. A. Mi
kulskis. 

Leoncavallo 

PA JACAI 
D . Hicks, 
Režiaorius 

1980 m. 

Balandžio 19 d., 8 vai . vak . 
Balandžio 20 d., 3 vai . popiet, 
Balandžio 26 d., 8 vai . vak . 

Marijos m o k y k l o s auditorijoje, 
67-ta ir California A v e n u e 

Chicagoje 

DIDŽIULIS BALETAS. B E R N I U K Ų CHORAS 
O P E R O S CHORAS 

J. Puodžiūnas, 
Choreografas 

Bil ietai — parteryje: $17.50, $15.50, $12.50, $9.50 
balkone: $15.50, $11.50, $7.50 

Gaunami Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 st St. 
Chicago, 111. 60629 

471-1424 
Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 

išrašant čekį Li thuanian Opera Co . pavadinimu 

Visus ir iš visur 
kviečiame atvykti į spektaklius 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimimimiiii; 
Norint n a m ą pirkt i 

FLORIDOJE 
Tampa, St . P e t e r s b u r g a r 

Ctearwater ra jonuose , 
kreipkitės į 

SAULIŲ A. R U K S T E L Ę 
TURTELOT BROS., INC. 

REALTORS 
3000 66th St,, North 

St. Petersburg, FU. 33710 
TeL (813) 384-3434 arba 

(813) 546-1487 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiu 

iiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiimniiiuiiiiiii 
4 botai. Mūrinis. Lemonte. 
2-Jų butų mūrinis. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Parko rajone. 
Kesotranas su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
TeL 839-1784 a r b a 839-5568 

iiiiiiiiHiiiiiniiiiinimiimiiimimiiinniH 
iiiimmmiimiiiiiiiimiiiimiirmiiiiiimi 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ų pirkimas — Pardav imas 

Draudimai — V a l d y m a s 

INCOME TAX 
Notariatas — Vert imai 

BELL R E A L T Y 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie A v . — 778-2233 
iiiimiiimmmiiiniiiiiiuiMiiuiiiiiiiiiiiu 

P A C K A G E E X P R E S S A G E N C Y 
M A R I J A > " O R E I K I E N £ 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
L a b a i p a g e i d a u j a m o s g e r o s rūšies 

p r e k e s . Š l a i s t ą s i š E u r o p o s sande l io . 
2608 W. 6 9 St., Chicago , IU. 60829 

T E L . — W A 5-278? 

2 4 H 0 U R T 0 W I N G 
A N D 

Q U I C K S T A R T 
TEL — 582-8130 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiiiniiniiniiiiiiii 

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

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W . 69th S t . , tel. 776-1486 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l I lI l l lIMIIIUlUlIUlIlf 
i l i l i u i l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

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

Apdraustas peikraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iiimiiniHiiiHmiiiiiminiiiiiHiinummis 

V A L O M E 
KILIMUS I R B A L D U S 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 

IMMEDIATE OFENING FOR 

Legal Secretary 
Good typing and dictaphone skili. 
Shorthand a plūs. Ekceiient sala-

221 N. La Šalie Street 
CALL — 938-3520 

T E L L E R - T Y P I S T 
FULL TIME 

Call ior appointment 

ALLIANCE 
SAVINGS 

2 3 7 - 5 3 0 0 
A.n HJųuai opportunlty employet 

HELP WANTED VYBAI 

M A C H I N I S T 
TOOL ROOM MACHINIST needed in 
Machine Development Group. Mušt do 
own set-up. Non-production work, 
Full company benefits. Apply in per-
son or call 640-1917. 

TWINBROOK RESEARCH 
& DEVELOPMENT 

1000 Pauly, Eik Grove, Dlinois . 

LAUH&RY EriGMEER 
Fine opening for experienced man 
in busy laundry/cleaning plant. 

Call or apply in person: 
Skottie Valley Laundry/Cleaners 

514 Sheridan R<L, Highwood 432-3310 

E X P E R . MOLD MAKEB 
Top pay. 55-hour week. 

Call John 830-4646. -'-"""'-

B A V A B I A N DLE MOLD 
6211 Church Rd. Hanover F k . 

Mamferamce Mechanic 
G E N E R A l M A C H E f E R Y REPAZR 
Mušt b e alble t o ARC WELD, p r o -
flciently in all positions. Experienced 
in ' trouble shoot iag. electrical a l r . 
Hydraul ic sys tems . 53 yeara <rfd C o . 
SEND R E S U M E OR A P P L T TO: 

MTJDWEST 
C O N C R E T E PRODUCrrs 0 0 . 

9301 W . GRAND A V E . 
nuunsua PARK, UJU ooi»i 

A. Brazis. 
Tonio 

G. Capkauakienė, 
Sopranas 

A. Grigas. 
Baritonas 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pima apdrauda. 

TeL — W A 5-806S 

P. Guda*. 
Tenoras 

C. Kogot. 
Nedda 

M. Momkienr, 
Nedda 

J. Savrimas, 
&ppp«> 

L. Stukas. 
Silvio 

2-jų butų medinis apyl. 60-os ir j 
Lawndale $39,000. 

3-jų butų mur. 41 ir Albany. 
$59,900. 

42 ir Richmond. 2-jų butų medi
nis. Naujai atrem. $47,500 

59 ir Mozart Naujesnis 8 butų 
mūr. Geras investavimas. 

64 ir Keeler. VĄ aukSto mūr. Tm-. 
ka giminingom šeimom. $72,000. 

60 ir Mozart. 6 kamb..mūr. Mo
dernus $47,500. 

61 ir FairflekL Gerai prižiūrėtas 
mūr. 6 kamb. bungalow. $47,000. 

69 ir Maplewood. 2-jų butų mūr. 
Nebrangus, 

72 ir RockwelL Modemus 7 kamb. 
mūr. bungalow. Garažas. Tik 
$45,000. 

69 ir Talman. Taverna ir 5 butai. 
$94,800. 

71 b RockweU. Krautuve ir 3 bu
tai. Tik $57,500. 

63 k Tripp. Mūr. Krautuve nau
jame pastate. Labai nebrangiai. 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės Į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel, — 767-0600 

3KELBKTT8S 'TJURAUGir 

iiiiiMiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiiiiimiiiimiiimii 
JvaJriij prekių pasirinkimas ne

brangiai IŠ mūsąj sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 61 SL, CbJcago, ID. 996» 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiimmuiiimiiimiimiiuiiiiiiiiiiiiuiiuj 

TW0 PE0PLE REQUIft£D 

FOR 2N0 SHIR 
Temporary operators. 10 hours per 
day. Reasonable pay, plūs nite pr«-
miums. Apply at — 

CHICAGO GEAR WORKS 

440 N. Oakley Boolevard 

IMIIIIilllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIUimUUJIIIIM 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, InMired 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass bioeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar-

! dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
mmiHHMHimiuiiiHiuiniHiiuniiuHuiit 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimui 

M. A. Š I M K U S 
I N C O M E T A X SEKVICK 

N O T A R Y P C B I I C 
4259 So. Maplewood. tel. 254-7450 

Taip pat daj-omi VERTIMAI . 
G I M I N Ų i ikvle t lmal . pildom". 
P I L I E T T B f i S P R A Š Y M A I Ir 

ki tokie blankai. 
'iiiiiiiniiiiiuiiiiiinmnimiiiiiiiumiiiiiii 

Perska i tė "Draugą** 
4 kit iema paaūricaityti. 

diioldt* 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina DauCvardieni 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
"aidą naujais pamosimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrių 
4545 W. 88rd Street 
Ottcago, Illinois 6M29 

Kaina su persiuntimu $4.75 
niinok gyventojai pridekite dar 

20 centų mokesčiams. 



arijonų Bendradarbių 53-čias Seimas | 
1 1980 m. kovo mčn. 23 d., sekmadienį TĖVŲ MARIJONŲ PATALPOSE 6336 So. Kilbourn Ave„ Chicagoj | 

S E I M O P R O G R A M A : 
11:00 ral. — 6v. IfiSoe, pamokslas — 12:00 vai. — Pietūs 

1:30 vai. Seimo posėdis, kuriuo ir baigsis 53-čias Seimas. 
SEIMO SŪKIS — "RIKIUOKrrES IR PASIŠVĘSKITE" 

O Nuoširdžiai kviečiame visus Marijonų Vienuolijos rėmėjus - bendradarbius 
taipgi visus prijaučiančius bei norinčius paremti jų darbus šioje šalyje ir užsie
nyje, kuoskaitlingiausiai dalyvauti šiame 53-čiame mūsų Bendradarbių Seime. 

MARIJONAI ir T.T. Marijona Bendradarbių CMcagos Apskrities Valdyba 

Hamiltono Gyvataras 1980 m. balandžio 13 d. švenčia 30 m. sukaktį. 
I. Jokubynienė. 

Vadovė G. Dumčiūtė-Breichmanienė, pavad. 
Nuotr. J . Miltenis 

BENDRUOMENĖS DARBAI IR PLANAI 
Šaukiama konferencija 

Kovo 22 ir 23 d.d. Detroito j ta PLB konstitucija, įjungiant P 
Dievo Apvaizdos 
irapijos kultūros 

lietuvių pa-' LJS-gos pirmininką PLB valdy-
centre, 2535 bon. 

W. Nine Mile Rd., Southfitld,. PLB valdybos pirm. V. Ka-
Mich., šaukiama Lietuvių Bend- • mantas kelis kartus dalyvavo JA 
ruomenės ir Lietuvių Jaunimo są- \ V LB ir Kanados LB tarybos po-
jungos valdybų konferencija. Į sėdžiuose. Vyki vicepirm. Vac-

Šioje konferencijoje dalyvauti i lovas Kleiza 1978 m. lankėsi Eu-
kviečiami PLB, JAV LB bei Ka-1 ropoję ir turėjo pasitarimą su 
nados LB kraštų valdybos ir PL kraštų valdybų pirmininkais bei 
JS, JAV LJS bei Kanados LJS vai-! IV PLJ kongreso ruošos, komite-
dybos. Konferencijon taip pat pa. tais. 1979 m lankėsi Australijoje 

tuvos diplomatine tarnyba ir kon 
šulais. 

PLB Kultūrinės talkos k-ja, va
dovaujama dr. Leono Kriauče-
liūno, sėkmingai mezga kultūri
nius ryšius su Pietų Amerikos, 

KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont. 

SUKAKTIS 

"Gyvataras" savo veiklos 30 
metų atžymės koncertu Scott 
Parko salėje. Koncertas įvyks 
balandžio 13 d. ir jam intensy
viai ruošiasi visos "Gyvataro" 
grupės. Koncerte dalyvaus ir jį 
paįvairins Toronto "Volungės". 
Prašome visus Hamiltono ir 
apylinkių lietuvius šią popietę 
paskirti "Gyvatarui". Būtų ma
lonu matyti kuo daugiausia bu
vusių šokėjų, susitikti senus, 
prisiminti praėjusias dienas, at
naujinti pažintis ir draugystę. 

CHICAGOS ŽINIOS 
KA ŠIANDIEN RENKA 

Kovo 18 d. balsavimuose ren
kami demokratų ir respubliko
nų kandidatai į prezidentus, no
minuojami kandidatai į JAV se 
natą ir atstovų rūmus, taip pat 
į valstijos senatą ir atstovų rū 
mus, balsuojama už teisėjus, 
valstijos prokurorą, sanitarinio 
distrikto komisionierių, renkami 
delegatai į respublikonų ir demo 
kratų konvencijas, taip pat ren 
kami demokratų bei respubliko 
nų wardų komitetų nariai 

ŠIANDIEN BALSAVIMAI 
Antradienį, kovo 18 d., Chica 

goję vyksta pirminiai balsavi
mai. Numatomas gausesnis bal
suotojų skaičius, gal net iki 50 
procentų. Ankstesniais — 1976 
m. — balsavo 36% turinčių tei
sę balsuoti. 

kviesti: Kultūrinės talkos komi 
sijos pirm., Lituanistinės kated
ros steigimo reikalams pirm., Pa
saulio Lietuvio redaktorius ir ki
ti pareigūnai. Visų pakviestųjų 
pritarimas gautas. 

PLB pirm. V. Kamanto pateik
toje darbotvarkėje numatyta 
svarstyti šie svarbesni klausimai: 
I. Lituanistinis švietimas, tauti-

ir sustiprino ryšius su krašto 
dyba. 

PLB ir PLJS valdybų bendru 
sutarimu ir kaštais Simas Kudir
ka, lydimas PL red. Romo Kas
paro, 1979 m. apkeliavo penkis 
Pietų Amerikos kraštus ir išjudi
no jų veiklą. 

Dalis PLB valdybos narių da
lyvavo IV PLJ kongrese, įvyku-

nė kultūra, socialiniai, ekonomi-!
 s į a m e 1979 m liepos 11-29 d. Eu 

nai ir politiniai reikalai bei jų ko- Į ropoje, susitiko su Europos kraš-
ordinavimas, 2. Antrųjų Pasaulio j t ų pirmininkais ir aptarė tolimes-
Lietuvių dienų ir V PLJ kongre- j n ę veiklą. 
so 1983 m. vietos ir datos parin-l pLB pirm. V. Kamantas daly-
kimas.3. Lituanistinės katedros i v a v o ^^-^ d l ė ]-e y ^ organįzacį-
steigimas, 4. Politinė veikla ir j j ų suvažiavimuose, seimuose, sto-
Lietuvos reikalai, 5. Finansai, 6.! vykiose: LSS-gos stovykloje, Vli-
Pasaulio Lietuvis, 7. Lietuvių 
Bendruomenės atsakomybė, pa
reigos ir vieta lietuvių išeivijos gy 
vertime, 8. Bendravimas ir bend
radarbiavimas su lietuvių ir kita
taučių institucijomis, 9. Įvairūs 
kiti reikalai. 

Konferencija prasidės kovo 22 
d., šeštadienį, 2 vai. po pietų Lietu
vių kultūros centre. Konferenci
jos reikalais vietoje rūpinasi JAV 
krašto valdybos vykd. vicepirm. 
Jonas Urbonas (telef. 313—435-
0290) 

PRANEŠIMAS V-]0 PLB 
SEIMO NARIAMS 

PLB valdybos pirm. Vyt. Ka
mantas, kruopščiame ir detalia
me 15 psl. pranešime informuoja 

rašo: „...Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pagrindinis tikslas yra 
padėti pavergtai lietuvių tautai 
atgauti laisvę ir valstybinę Lietu
vos nepriklausomybę, išeivijos 
lietuvių tarpe išlaikyti ir ugdyti 
tautinę gyvybę bei gilų tautinį są
moningumą. PLB valdyba ir vi
sos institucijos dirba visų kraštų 
lietuviams". 

Šis pranešimas pasiųstas ne tik 
seimo nariams, bet ir visų kraštų 
valdyboms ir visoms komisijoms. 

IŠPARDAVIMAS 
Apie 600 jvairių siuntų, ku

to rūmuose, 358 W. Harrison, 
Chicagoje, kambary 400. 

Po koncerto įvyks vaišes Jau
nimo centre. Joms ruošti yra 
sudarytas komitetas: Lialė 
Kontenienė, Aldona Stanaitienė, 
Vida Verbickienė, Regina Bag-

Australijos ir Europos lietuviais, donienė, Aldona Pietrantonio, į rios iš pašto nebuvo atsiimtos, 
organizuoja meninių bei kultūri- Regina Pakalniškienė ir Nijo-1 bus išparduotos kovo 25 d. paš-
nių vienetų pasikeitimą, rūpinasi lė Stanaitytė-Otto. Jeigu kas iš 
finansų telkimu. buvusių šokėjų ar pašalinių žmo 

Visuomeninių reikalų komisi- nių norėtų vaišėse dalyvauti, 
ja veikia ir rūpinasi įvairiais poli- prašome registruotis pas Lialę 
tiniais reikalais. Dirba trimis pa- Kontenienę tel. 689-8519. Lauk-
grindiniais būdais: greita akcija sime visų. Gyvataras 
(pirm. A Gureckas), planinga 
veikla (pirm. dr. K. Ambrozai-
tis) ir tyrimais bei studijomis 
(pirm. dr. T. Remeikis). 

Br. Bieliukas sudarė Pataria
mąją tarybą, PLB leidinių komi
siją, PLB atstovybę prie Jungti
nių Tautų ir palaiko ryšį su In
formacijos centru, vadovaujamu 
kun. K. Pugevičiaus. Plačiau in
formuojama apie susidėsčiusius 
santykius su dabartine Vliko val
dyba, PLB valdybos finansus ir 
Pasaulio Lietuvio reikalus (lė
šas ir leidimą). 

Šiuo metu PLB šeimą sudaro 
15 laisvojo pasaulio kraštų lietu
vių bendruomenių. Tariamasi dėl 
Lietuvių Bendruomenių įsteigi
mo ar atgaivinimo šiose valsty
bėse: Austrijoj, Danijoj, Švedijoj, 
Olandijoj ir Ispanijoj. 

Baigiamajame žodyje PLB 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radlo programa 
Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1*30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka, šią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Fio-
rista — gilių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston. Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didel) pasirinkimą lietuviiku kny
gų 

savo šaūcnis ir Philadelphijoje. Ap-
inkai veikiant ir generacijoms kei
čiantis, sunyko ir anksčiau kles-
rėję lietuviški centrai. Vieninte
lis išlikęs lietuvių klubas, atsidū
ręs sunkumuose, prieš šešerius 
metus taipgi buvo pasiruošęs lik
viduotis. Būreliui entuziastų pasi
priešinus, buvo nutarta jį atkur-

buvusius V-jo seimo narius apie j ti ir grąžinti į lietuviško gyveni-
PLB valdybos 1978-79 m. atlik- j mo tarnybą. 

ko seimą Altos, Balfo, Lietuvių 
fondo, AL Tautinės s-gos, ŠALŽ 
FASS ir kt. suvažiavimuose. Pa
laiko nuolatinius ryšius su Lie-1 pirm. V. Kamantas, be kita 

PHILADELPHIA IR APYLINKES 
PADĖKOS VAKARAS j stipresnį finansinį pagrindą, bet 

*. , v i,. . .. ,. LuŽkrovė didžiulę darbo naštą ant Šimtmečio pradzioie senon he- į j . . ,. .. , , v— .» . .. \_ .,. . ., . , . administracijos darbuotom pečiu, tuvių išeivija buvo giliai įleidusi i ~ , , . ' ., Z K7 ZT 
- n • • TM_-I J I i_-- • » i Ištekliams esant ribotiems, ji tu-

tus darbus bei vykdomus seimo 
nutarimus. Sumini sudarytas ko
misijas: švietimo, Kultūrinės tal
kos, Visuomeninių reikalų ir li
tuanistinės katedros steigimo. P 
LB valdyba 1978.IX.16 Chicagoje 
turėjo pasitarimą su JAV LB, Ka
nados LB kraštų ir PLJS-gos val
dybomis, Garbės teismo ir Kont
rolės komisijos pirmininkais. Tar
tasi su dr. K. Valiūno vadovauta 
Vliko valdyba 1978.DC.30, Cleve-
lande. 

Iš pašalpinio klubo perorga
nizuotas veikti akcinės bendrovės 
pagrindais, jis buvo pavadintas 
Lietuvių namais. Patalpas atre
montavus ir daug darbo įdėjus, 
jie ir vėl tapo pagrindiniu vietos 
lietuvių veiklos centru. Šiandien 
jų erdvioje pastogėje yra baigia
mas įrengti neseniai įsteigtas lie
tuvių kultūros centras, apimantis 
visą Delaware slėnį. 

rėjo kviestis savanorius talkinin
kus ne tik patalpas atremontuo
ti, bet ir renginius aptarnauti. 

Lietuvių namų vadovybė, dėl 
gausybės darbų ir finansinių sun
kumų, vis negalėdavo patenkinti 
dažnai kylančią mintį sukviesti 
visus darbuotojus ir talkininkus ir 
jiems pareikšti prideramą padė
ką. Tik dabar direktorių taryba 
nutarė reikalo daugiau neatidė
lioti. Kovo 15 d. 7 vai. vale, Lie
tuvių namuose yra rengiamas vi
siems administracinių darbų vyk
dytojams, visiems patalpų remon
to ir įvairių renginių (pav. Lie
tuvių mugės, gegužinių, sekma
dienio vakaronių, pramogų ir 
t.t.) vadovams ir talkininkams 
padėkos vakaras su vaišėmis ir 
muzika. 

Per pastaruosius penkerius me-

į pastangų buvo įdėta, Lietuvių na 
Valdybos pirm. V. Kamantas mų atkūrimas nebuvo lengvas: 

1979 m. gegužės mėn. lankėsi | remontams nusitęsus, darbuoto-

Nors ir daug entuziazmo irjtus didelis būrys lietuvių dirbo 

VVashingtone ir susitiko su Lietu
vos atstovu dr. St. Bačkiu, JAV 
LB krašto v-bos pirm. Alg. Ge-. niui gerokai susilpnėjo. Kad iš fi-
čiu ir PLB atstovu Alg. Gurecku. 'naminių sunkumų išbridus, jau ku Į visus, kurie yra skyrę savo darbą 

jai ir talkininkai palengva ėmė 
pavargti, o lėšų telkimas ilgai-

ir visokiais būdais talkino, kad tik 
Lietuvių namai būtų atgaivinti 
ir ant kojų pastatyti. Ilgainiui 
jų sąrašas pasidarė netikslus. Dėl 
to vadovybė, negalėdama indivi
dualiai kviesti, bendrai kviečia 

Kelis kartus tartasi su PLJS-gos ris laikas yra mėginama ieškoti; 
valdyba IV jaunimo kongreso ir 
kitais reikalais. Įvykdytas kores-
pondencinis balsavimas ir pakeis-

pajarnų iš įvairių renginių, į juos 
įtraukiant ir ne lietuvius lanky
tojus. Šis kelias iki šiol davė kiek 

ir laiką Lietuvių namų atkūrimui 
ir išlaikymui, šiame padėkos va
kare dalyvauti. 

Veša 

A. t A. Stanislavai Kulveliene! mirus, 
amžinybėn iškeliavus, dukroms ALDONAI PAŠKI&-
NEI ir BIRUTEI VESELKEKEI su šeimomis bei ki
tiems artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą. 

Marija ir Leonas Bajorūnai 
Stase ir Antanas Zaparackai 
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