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Valstybės departamentas 
apie Madrido konferenciją 
Lietuvių, latvių, graiku, ukrai- , keitimų JAV delegacijos linijoje 

niečių, gūdy, žydu ir kitų tauty
bių atstovai, stebintieji, kaip 
Maskva ir kiti kraštai pildo sa
vo pasirašytus Helsinkio susita
rimo punktus, sausio 15 d. buvo 
susirinkę posėdžio Ghicaigos mies
to centre. Iš Washingtono, iš 
Valstybės departamento, buvo at
vykęs JAV delegacijos į Madrido 
konferenciją pirmininko pava
duotojas R. Spencer OHver ir tos 
delegacijos narė Meg Donavan. 
Jie painformavo apie Madrido 

esant prezidentu Reaganui, ypač 
kad ir naujasis Valstybės sekre
torius Haig yra „europietiškos" 
dvasios, o formuojant amerikie
čių liniją Madride buvo tariama
si su abiejų partijų — demokra
tų ir respublikonu — vadovybė
mis. 

K lietuvių šiame posėdyje su 
Valstybės departamento atsto
vais dalyvavo Nijolė Gelažienė 
(baigusi psichologijos studijas 
Lojolos universitete, dirbanti sa-

konferencijos eigą, pabrėždami, voj srity Du Page apskrity), ir 
kad joje buvo daug ryškiau iš 
kelti pavergtu tautu reikalai ne
gu Belgrado konferencijoje. Bu
vo suminėta arti 60 atveju, kur 
rusai nesilaiko Helsinkio susitari
me pažadėtų įsipareigojimu. Bu
vo kelta, kad rusai kliudo susi
jungti perskirtom šeimom. Bri
tai iškėlė, kad Sov. Sąjungoje 
priešingai žmogaus teisėms, svei
ki žmonės dėl politiniu sumeti
mų uždaromi į beprotnamius. 
Vakariečiai Madride buvo tikrai 
vieningi. 

kun. J. Prunskis. 
J. Daugi. 

JONAS VIZBARAS - SŪDUVAS 
— „DRAUGO" ROMANO 

LAUREATAS 
Los Angeles. — „Draugo" ro

mano konkurso premijai skirti 
Los Angeles sudarytoji komisija, 
kurioj buvo prel. dr. Petras Ce-
liešius, Alė Rūta, prof. dr. Elena 
Tumienė, Klevą Rūta Vidžiūnie-
nė ir Leonardas Valiukas savo 

Madrido konferencijos metu į; posėdyje sausio 1 8 d. dauguma 
tą miestą buvo atvykę gal net I b a l s ų i § r i n k o p Dieveniškio 
apie 100 įvairiu organizacijų at-; slapyvardžiu pasirašytą kūrinį 
stovų. Jie kontaktavo delegacijų Į "Alšėnų kunigaikštytė". Pasiro-
narius ir, kaip Oliver bei Dona-, d e atidarius voką, kad šio kūri-
van pažymėjo, tai turėjo \takos[ nioautorixisyTajonasVizbaras_ 

Iranas sutiko 
paleisti įkaitu 

j JAV karo aviacijos ligonine Vakarų Vokietijoje, prie Wiesbad-rio, tapo pasaulio spaudos dėmesio centras. Šimtai 
i reporterių ir televizijos kamerų suvažiavo pasitikti Irano paie.džiamų amerikiečių diplomatų, išbuvusių įkaitais ke-
! turiolika su puse mėnesių. 

PREZIDENTAS CARTERIS 
BAKE SAVO PAREIGAS 

Jo prezidentūrą įvertins istorija 
Washingtonas. — Amerikiečiai, Į rius metus, stebėtojai pripažįsta, 

kurie kritikuoja valstybės prezi-' kad prezidentas Carteris buvo 
ne vien į vaikariečių delegacijų' Sūduvas, gyvenąs Dorchestery, dento rinkimu sistemą, šalia k ri- padorus, moralus, simpatiškas 
laikyseną, bet net ir į kai ku- ] Mass. J tikos, kad tie rinkimai prasideda vyras, tačiau nebuvo vadas, ne
rias Rytu delegacijas. Valstybės' Jonas Vizbaras — Sūduvas Ii- Pe r a n k s t i i r tęsiasi oer ilgai. sugebėjo savo auterų idealų įgy-
departamento svečiai pažymėjo, teratūroje iki šiol nebuvo labai i s'ūlo dar sutrumpinti laikotarpį! vendinti paprastame gyvenime, 
kad sėkmingai veikė R. Cesonis, Į ž i n o m a s , bet daugiau tiktai kaip! t a r P prezidento išrinkimo ir vy-' Jo laimėjimus ir sunkumus įver-

"Draugo", "Dirvos" ir kt ben-' riausybės perėmimo. Laikas tarp, tins istorija. Ji tars žodį, ar jis 
dradarbis.' Kilęs iš Marijamipolės j lapkričio 4 ir sausio 20 esąs per j buvo vienas geriausių preziden-
apylinkės, baigęs Marijampolės! % a s- Skaudžiausiai šį laiko tar- tų, ar —vienas menkiausių. Pre-

kalbėdamasis ne vien su JAV de
legacijų nariais, bet ir su kitų. 

Tęsiant toliau Madrido konfe
renciją sausio mėnesį, bus svars- j Rygiškių" J0no gimnaziją "ir Kau 
tomą apie 80 iškeltų pasiūlymų. | n o k a r o mokyklą. Išeivijoje stu 
Tikimasi, kad bent 20 iš jų gali 
•būti priimta. Amerikiečiai pa
siūlė, kad būtų sudarytas specia
listų vienetas žmogaus teisių klau
simams svarstyti, prancūzai pa
siūlė konferenciją apie informa
vimą karinių jėgų manevrų ir ki
tų pasireiškimų, rusai nori pasi
tarimų nusiginklavimo ir detan-
tės klausimais. Numatoma, kad, 
konferencija baigsis kovo mėn., 
o gal kartais gali nusitęsti ir į 
balandžio mėn. Jei Maskva įsi-

dijavo Erlangeno universitete, 

zidentui nepadėjo ekonominė pa 
dėtis. Jam teko kovoti keliuose 

pą pergyvena žemesnieji Baltųjų 
Rūmu ir įvairių departamentų 
tarnautojai. Jiems pensijos, kaip; frontuose su infliacija ir su ne-

reiškėsi spaudoje ir visuomeninė-;'buvusiam jų viršininkui, — pre-idarbu, šalia to prisidėjo aukš-
je veikloje. Buvo vienas iš "Švie- zidentui, nemokamos. Jiems ten- Į tos bankų palūkanos. Tie patys 
sos" sambūrio steigėjų. Į Ameriką I ka susirasti naujus darbus, bu-į sunkumai pasitinka ir naująjį 
atvyko 1949 m. Cia dirbo ir stu-.tus, tenka persikelti į kitus mies-; prezidentą Reaganą. Net ir pik 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Apie 300 Salvadoro karei
vių puolė komunistinių sukilėlių 
štabą 50 mylių nuo sostines ir 
nušovė 97 sukilėlius. Per „pasku
tinę" komunistų ofenzyvą jau žu-

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius Edmund Muskie šeš
tadienį pakvietė sovietų ambasa
dorių Anatolijų Dobryniną ir jį 
piktai įspėjo sustabdyti negarbin
gą sovietų spaudos propagandą, 
kuri gali paliesti amerikiečių 
įkaitų likimą. "Pravda" šešta
dienį paskelbė, kad Amerikos de
rybos dėl įkaitų paleidimo esan
čios tik vaidinimas, "negarbingas 
žaidimas", kuris turi užmaskuo
ti Amerikos planus pradėti prieš 
Iraną karinius verksmus. Sekreto
rius Muskie nurodė Dobryninui, 
•kad tokią propagandą reikėtų su
stabdyti, nes ji gali ilgesniam lai
kui pakenkti Amerikos — Sovie
tų Sąjungos santykiams ir nei
giamai paveikti amerikiečių vie
šąją opiniją sovietų atžvilgiu. 

Neoficialūs valstybės departa
mento pareigūnų pareiškimai 
tvirtina, kad sovietai norėtų pa
kenkti deryboms su Iranu, nes su 
sitarimas ir įkaitų paleidimas 
vėl gali atidaryti duris norma
liems Irano — Amerikos santy
kiams. 

Paskutinę derybų dėl įkaitų 
dieną Vakarų Vokietijoje, Wies-
badeno JAV karo aviacijos bazė-vo apie 800. 

— Lenkijoje darbininkų uni--je esančioje didžiulėje karo ligo-
jos paskelbė streikus visoje eilė- j ninėje, buvo parengti kambariai 

įkaitams priimti, Washingtone 
buvo surinktas gydytojų, psicho
logų būrys, apie 30 asmenų, pa
sirengusių skubiai skristi į Wies-
badeną. Buvo kalbama, kad jkai-

dijavo įvairiose vietose. Pastaruo
ju metu gyveno So. Bostone, da
bar Dorchestery. 

Šios dviejų tūkstančių premi-

tus, surasti vaikams naujas mo
kyklas. Visa tai atliekama lais
vu laiku, nes darbas vyriausybė
je toliau vyksta iki pat naujojo 

jos mecenatai yra kun. dr. Juo- prezidento inauguravimo. 
zas Prunskis ir a. a. dr. Jonas] Praėjusioji savaitė Baltųjų Rū-
Gliaudelis. Premijos įteikimo iš- į tarnautojams buvo paskutinė, 
kilmės numatytos šių metų ba-'Pats prezidentas išvyko paskuti 

čiausi Carterio kritikai pripažįs
ta, kad jis turėjo gerų sumany
mų, buvo padorus, garbingas vy
ras, tačiau Amerikos preziden
tui šių savybių neužtenka. 

brautų į Lenkiją, tai būtų galas | iandžio 5 d. Los Angeles Sv. Ka-1 nį kartą į Camp David, tačiau 
ir detantės, ir Madrido konferen
cijos. 

Vakariečiai siekia, kad 1983 
m. būtų vėl kita konferencija. 
Siūlomas Briuselis (Belgijoje) ar 
Bukareštas (Rumunijoje). Jei nė 

jo tarnautojai turėjo baigti pa
kuotis. Nors buvo planuota vi-1 
sus prezidento dokumentus su-1 

Olandija parduos 
Taivanui laivus 

Haga, — Olandijos užsienio 
reikalų ministras Christoph van 

sukrauti į dėžes iki sausio 9,; der Klaauw pranešė Kinijos at 
daug daiktų liko iki paskutinės, stovybei, kad Olandija nemano 

zimiero parapijos salėje. 

Naujas prezidentas 
perima pareigas 

Washingtonas. — Naujojo pre- į savaitės. Sakoma, kad į Atlantą, I pakeisti savo nusistatymo ir pla-
vienas iš tų pasiūlymų nepraei-! zidento inauguravimas atnešė į j Georgiją, išvažiavo 19 didelių, nuoja parduoti Taivanui du po-
tų, gali būti pasirinkta Viena i Washingtoną daug įvairių ba- sunkvežimių. Kai kurie daiktai vandeninius laivus, Kinija pagra-
(Austrijoje). j liu, priėmimų, koncertų, meno iškeliavo į prezidento gimtinę, sįno, kad ji sumažins savo diplo 

Kun. J. Prunskis padėkojo! parodų. Pats .prezidentas Reaga- tačiau daug dėžių su dokumen- matų skaičių Olandijoje ir at-
Oliver už puikią kalbą Madrido i nas, jei ir norėtų, negalėtų su-' tais bus sukrautos Atlantos cent- Į šauks ambasadorių, palikdama 
konferencijoje, o p-lei Donavan Į spėti dalyvauti visuose priėmi- j rinio pašto sandėlyje, kol buvęs atstovybei vadovauti žemesnio 
už parodytą prielankumą tauty- į muose. Vienas surengtas guber- prezidentas nuspręs, kur įsteigti rango diplomatą. Kinija įspėjo, 
bių atstovams. -Paklausė, ar yra j natoriams, kitas vyriausybės na- į savo biblioteką, kur bus laikomi I kad ginklų Taivanui pardavi-
vilties, kad ir sausio mėnesį Mad- I riams, trečiame dalyvauja tik už- jo ketverių metų popieriai. Baltų-1 m a s pakenks ateities prekybos ry-
ride JAV delegacijos sąstate bus; sieniodiplomatai. Programospra- tų Rūmų tarnautojai bandė dirb-
organizacijų atstovai, jų tarpe ir I sidėjo praėjusį šeštadienį ir tęsis: ti savo darbą „kaip paprastai", 
Cesonis, ir paklausė, ar šalia vie-1 keturias dienas. Šeštadienio vaka-, tačiau daug valandų buvo skirta 
šųjų konferencijos posėdžių JAV i re įvykusiame fajerverkų šaudy-
delegacija neturėjo dar privačių me ir koncerte dalyvavo 6,000 
pasikalbėjimų su Sovietų delega- žmonių. 

atsisveikinimams, paskutiniems 
pokalbiams. Už įstaigų langu gir
dėjosi paskutiniai stalių plaktukų 

siams. 

je įmonių. Gdansko laivų dirb
tuvės streikuos ketvirtadienį ke
turias valandas. Unijos bando 
priversti vyriausybę įvesti laisvus 
šeštadienius. 

— Vakarų Berlyno žmogaus 
teisių organizacija paskelbė, kad, 
bėgdama iš Rytų Vokietijos, prie 
sienos buvo nušauta 18 metų 
Marinetta Jirkowski. Į ją patai
kė devyni šūviai. Mergina buvu
si nėščia. 

— Afganistano radijas paskel
bė, kad pranašo Mohammedo 
gimtadienio proga paskelbta am
nestija paleido iš kalėjimų 265 
politinius kalinius. Pranašo gim
tadienis buvo sausio 17 d. 

— JAV ir Norvegija pasirašė 
sutarti, kuri leidžia Amerikai 
įruošti ginklu sandėlius Norvegi
joje. Sandėlyje bus sudėti gink
lai, transporto priemonės ir 
maisto atsargos 10,000 Amerikos 
kareivių. 

— Sniego audros Japonijoje 
pareikalavo 6 senelių gyvybių. 

— Viceprezidentas Mondale 
pareiškė spaudai, kad jis iš poli
tinės verkios nepasitrauks, ir, gal 
būt, kandidatuos į prezidento 
vietą. Laikinai jis bus Minneso-
tos universiteto viešųjų reikalų 
instituto lektorius. Pirmoji pa
skaita numatyta sausio 27. Mon
dale šeima toliau gyvens Wa-
shingtone. 

tus paleidus, į Vakarų Vokietiją 
jų pasitikti skris ir prezidentas 
Carteris. Šimtai reporterių iš vi
sų pasaulio kraštų rinkosi Al-
žire ir V. Vokietijoje stebėti įkai
tų sugrįžimą. Panašūs pasiren
gimai vyko ir Teherane. Irano 
vyriausybė prašė Alžiro, kuris tar
pininkavo derybose, atsiųsti neu
tralių gydytojų ir specialistų, 
kurie apžiūrėtų paleidžiamų 
amerikiečių sveikatą, kad vėliau 
Iranas nebūtų kaltinamas bloga 
priežiūra ar kankinimais. 

Spausdinant šį puslapį, įkaitai 
dar tebelaukė Irano aerodrome. 
Du Alžiro lėktuvai turėjo pakil
ti kiekvienu momentu. Preziden
tas Carteris buvo pasirengęs skris
ti į VViesbadeną pasitikti ameri
kiečių. Įkaitų išvykimą uždelsė 
grynai techninių detalių neužbai-
gimas Teherane. 

K Teherano buvo skelbiama, 
kad amerikiečiai susodinti į vie
ną Alžiro lėktuvą, o Alžiro dip
lomatai, gydytojai ir kiti medici
nos personalo nariai — į kitą. 
Lėktuvus saugojo šimtai Irano 
policininkų ir revoliucijos gvar
dijos narių. 

Irano televizija vakar rodė, 
kaip Alžiro gydytojai tikrina 
amerikiečių sveikatą. Buvo atpa
žinti kai kurie amerikiečiai. Lau
kiama, kad įkaitai išvažiuos iš 
Irano antradienį, 444-tą savo ne
laisvės dieną. 

Floridoj suimti 
Castro priešai 

Washingtonas. — Federalinis 
Investigacijų biuras (FBI) pripa
žino, kad Floridoje buvo suimti 
7 kubiečiai, jų tarpe tik vienas 
senesnis ateivis, kiti atvykę pra-

Iranas atmetė 
paliaubų siūlymą 

Berirutas. — Buvęs Švedijos 
premjeras Olof Palme, įgaliotas 
Jungtinių Tautų, aplankė kariau
jančių Irano ir Irako sostines ir 
pareiškė spaudai optimizmą, 
kad karas anksčiau ar vėliau 
baigsis. Irako vyriausybė jam pa

ėjusią vasarą. Jie kaltinami eks-, sakė, kad ji tuoj nutrauktų karo 
pedicijų į Kubą organizavimu. Ku-: veiksmus, j e i T r a n a s pripažintų 
biečiai turėję nemažai ginklų, jie i naujas sienas ir sutiktų.kad Shatt 
priklausę antatomunistinei „Al- j a i Ar a 0 žemupys priklauso Ira-
pha 66" organizacijai, kurios tiks- kui. 
las išvaduoti Kubą iš komunis
tų. Trys šios grupės ekspedicijos 
jau pasiekusios Kubą, kur atlie
kančios sabotažo veiksmus. FBI 
žiniomis, naujųjų ateivių antplū
dis parūpino prieš Castro vei-

•Irano prezidentas ir premjeras 
paikartojo, kad Iranas kovos, kol 

į Irakas pasitrauks. Jokių nuolaidų 
Iranas nedarys. 

Premjeras Rajai pasakė, kad 
karas kainavo Iranui pusantro 

kiančioms organizacijoms naujų, m i l i j o n o benamių ir bedarbių 
rekrutų. Kubiečiai kaltinami s u - : I r a n a s pasirengęs ilgam konflik-
laužę Neutralumo aktą, be to, 
jie kaltinami nelegaliu ginklų ir 
sprogmenų turėjimu. 

—• Egiptas ištrėmė tris sovietų 
diplomatus, apkaltinęs šnipinė
jimu. Vienas ištremtųjų buvo ka
rinio atašė asistentas pulk. Vladi-
mir Souncov. 

cija. Oliver atsakė, kad organi
zacijų atstovų paskyrimas į JAV 
delegaciją buvo prez. Carterio 
veiksmas ir jam užbaigus savo 
prezidentavimą, Valstybės depar
tamentas mano, kad ir jo paskir
tų organizacijų atstovų pareigos 
Madride bus pasibaigusios. Ne
numatomas jų vykimas į Madri
dą. 

Ar ką paskirs prez. Reaganas, 
parodys ateitis. JAV delegacijos 
žmonės Madride turėjo privačių 
pasikalbėjimų su Rytų bloko de
legacijų vadovybėmis. Buvo per
teikti reikalavimai išleisti per
skirtus šeimų narius ir t.p. Šiaip 
jau nenumatoma svarbesnių pa-

Prezidento Reagano pirmoji i smūgiai, statant naujojo prezi-
kalba turi tęstis 15 min. Joje pa-1 dento iškilmių tribūnas. Gatvė-
brėžiama nauja Amerikos kelio se vyko pasirengimai naujojo pre-
pradžia, paryškinamas optimiz
mas, pasitikėjimas, kad sunkumus 
Amerika nugalės. 

Juoką sostinėje sukėlė inaugu
ravimo komiteto išsiuntinėti 
kviestiniams svečiams laiškai. 

zidento .paradui. 
Apžvelgdami praėjusius ketve-

— Sudano vyriausybė pasiun
tė stiprias kariuomenės >jėgas į 
pietinį Sudaną, prie Čado sienos. 

Komitetas pataria ir moterims, Į iš kur laukiama Libijos ekspedi-
kongreso narėms atsiųstuose 
laiškuose, dėvėti dryžuotas kel
nes, pilką švarką, juodas koji
nes, juodus batus. Už kelių dienų 
komitetas moterų atsiprašė, tačiau 
kongreso narės tvirtino, kad jos 
nešios, kas joms patinka, o ne ką 
liepia komitetas. 

cinės kariuomenės puolimų 
— Londono „Sunday Times" 

rašo, kad Saudi Arabija padės 
Pakistanui lėšomis, paskirdama 
800 mil. dol. atominiu ginklų 
gamybai. Sutartyje įrašytas sky
rius, uždraudžiąs Pakistanui pa
dėti bombą pasigaminti Irakui. 'Nenusiminkite, draugai, mes įspėjome Vakarų galybes, kad jos Cit nesiferautą' 

tui, pridėjo Rajai. 
Irako prezidentas Husseinas pa

reiškė penkių Libano laikraščių 
atstovams, kad paskutinis Irano 
puolimas prie Susangirdo kaina
vo Iranui 388 tankus ir kelis 
tūkstančius žuvusių. 

Teherano radijas pirmą kartą 
paskelbė, kad Sovietų Sąjunga 
yra siuntusi Irakui savo karinių 
patarėjų ir toliau siunčia ginklų. 
Sią žinią paneigė Maskvos arabų 
kalba žinias siunčiąs radijas. Va
karų stebėtojai mano, kad Tehe
ranas sovietų dalyvavimu pateisi
na savo nepavykusį puolimą ir 
gautą prie Susangirdo miesto 
smūgį. Vakariečių žiniomis, Ira
nas šiame mūšyje per 5 dienas 
neteko 250 tankų. 

KALENDORIUS 

Sausio 20 d.: Fabijonas, Ger
maną, Daugvydas, Vaide. 

Sausio 21 d : Epifanas, Agnie
tė, Rengaila, Garsė. 

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:42. 
OBAS 

Saulėta, temperatūra dieną 35 
1., naktį 25 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS \ SVEIKATĄ. 1601 We<t Garfiold Blvd.. Chicago. U. 60636 

FONAS ADOMAVIČIUS. MD. 

NUŠALIMO TVARKYMAS 

Apsauga nuo nušalimo yra 
geriausias jo tvarkymas. 

Mediciniška tiesa. 

Nušalimas (frostbite) yra 
kūno išorės pažeidimas šal
čiu. Sušalusios kūno dalys 
gydomos greitu atšildymu. 
Atsimintina, kad ir geriausiai 
gydant sušalusias kūno dalis, 
nušalimo išeitis esti nenu
matoma. Iš anksto niekas 
negali pasakyti, kas nutiks su 
nušalusia kūno dalimi. Vie
nas nušalėlis gali prarast i 
pirštus vos tik kelias valan
das pabuvojęs žemiau nulio 
šaltyje, tuo tarpu kitas gali 
visą naktį išbūti sniege ir 
neturėti jokio nušalimo ženk
lo. Net praslinkus keliems 
mėnesiams po gilaus nuša
limo, dar neaišku, ar nušalusi 
kūno dalis atsigaus, ar paliks 
pakitusi visam laikui, a r ji 
pati nuo sveiko kūno atsi-
dalins — amputuosis savaime 
— be jokios chirurgo pagal
bos. 

Blogiausia, kad nušalusi 
galūnė: ranka, koja gali visą 
gydytojo dėmesį ati traukti nuo 
gyvybę į pavojų statomo kūno 
didelio atšalimo (hypotermi-
jos). Šitoks kūno atšal imas 
turi būti pirmiausia gydomas, 
nes jis ar t ina žmogui mirtį. 

Kodėl žmogus 
nušą la 

Nušalti rankas bei kojas 
žmogui pasitaiko dažniau es
ant jam pakiliose žemės vieto
se, negu žemumoje. Mat, šaltis 
ir aukštuma — kalnai padi
dina žmogaus kraujo tirštu
mą. Vietinis kraujo sutirštė-
j i m a s m e n k i n a a u d i n i ų 
mitybą — tuo būdu greičiau 
apmiršta šąlamos kūno dalys. 
Kraujo tirštumą skat ina dar 
dvi priežastys: tai prakaitavi
mas ir padažnėjęs kvėpa
vimas. Tada dar daugiau sulė
tėja kraujotaka šąlančioje 
kūno dalyje. 

To negana. Šaltis sukelia 
a r t e r i j ų s u s i t r a u k i m ą 
(vasoconstriction). Žinoma, 
tada šąlančios kūno dalies 
padėtis dar pablogėja. Aukš
tumoje — kalnuotoje vietoje 
širdies išpompuojamo kraujo 
kiekis mąž ta ir menkė ja 
medžiagos apykaita kūne. 
Sumažintas deguonio kiekis 
kūne (hypoxia) menkinančiai 
paveikia smegenų darbą ir 
tada žmogus nors ir šąla, bet 
nuo šalčio apsauga nesirūpi
na. Turime ir namuose esan
čių tokių pensininkų, kurie dėl 
galvojimo sumenkimo nesi
saugo nuo šalčio. Tokie eina 
šaltin be kepurės, atviru kak
lu, be pirštinių. Nors jie šąla, 
dreba, purtosi trepsi šaltame 
ore, bet reikiamos apsaugos 
nuo šalčio nesiima. Tokių pil
nos ligoninės, ypač kad dabar 
dar ir gripas savo trigrašį yra 
pridėjęs. 

Sumažėjęs deguonio kiekis 
kūne (hypoxia) numuša žmo
gui apetitą. Nepakankamai 
pavalgius kūnas mažiau šili
mos pagamina — jos neuž
tenka apsigynimui nuo šalčio. 
Nušalimą pagreitina žmo
gaus nešiojami ankšti — 
kūną aptempia rūbai ir var
tojami kraujagysles sutraukia 
vaistai — nuodai — kaip niko
tinas tabokoje. Sumažėjus 
kraujo kiekiui kūno dalyse dėl 
rūkymo, pagrei t inamas nuša
limas Biogj didina ir meta 
hniai papuošalai, pvz. auska
rai. Jie šaltyje esančias kūno 
dalis dar labiau šaldo. 

Minėtos priežastys greitina 
šaltyje esančių kūno dalių 
nušalimą. Tada blogon pusėn 
pakinta smulkiosios krauja
gyslės (kapiliarai* ir audinių 

celės. Tuo būdu gaunamas 
nušalimas. Kūno dalys šalty
je gali būti pakenkiamos trejo
pai: 1. odos pabalimas nuo šal
čio; 2. paviršutinis nušalimas; 
3. gilusis nušalimas. 

Odos pabalimas 
nuo ša lč io 

Odos pabalimas nuo šalčio 
(frostnip) yra pirmas nušali
mo ženklas. J is atsigauna. 
Taip nušąlama, kai odos 
paviršius ilgėliau yra veikia
mas šalčio. Gaunamas vieti
nis temperatūros sumažėji
mas (hypothermia). Šaltyje 
buvusi oda tampa nejautri, 
apmirusi. Tik paviršutinis 
odos sluoksnis (epidermis) 
nušąla nosies gale ar ausies 
grybelyje. Taip paviršutiniai 
nušalusi odos dalis atrodo 
patinusi ir pabalusi. 

Nuo šalčio pabalusi oda 
atsitaiso sušildžius prisilie
čiant — palieka tik nedidelis 
paraudimas. Tuojau šildant 
nuo šalčio pabalusią odą, ji 
atsigauna ir nepereina į pavir
šutinį nušalimą. Vienas ki
tam priminkit, kad jo nosis ar 
ausys bala nuo šalčio — jis 
turi jas šildyti šaliku bei pirš
tine, ar pasitraukimu iš šalto 
oro. Mat, kartais žmogus 
nejaučia jo odos pabalimo. 
Netvarkant tokį pabalimą — 
oda pereina į paviršutinį nuša
limą, kuris daug sunkiau pasi
duoda gydymui. 

Ta ip nušalusios odos nagai 
gali pranykti visam laikui, 
arba ataugti normalios bei 
susiraukšlėjusios išvaizdos. 
Tolimesnis taip nušalusios 
vietos likimas nevisai malo
nus: toje vietoje oda gali būti 
mažiau jautri, labiau prakai
tuojanti ir bijanti šalčio. 

Gilus nuša l imas 

Naikinąs odą ir minkštus 
audinius gilusis nušal imas 
apima sausgysles, raumenis ir 
kaulus. (Pav. 2). Šal ta , paba
lusi ir be gyvybės giliai nuša
lusi vieta atrodo mėlynai a r 
pilkai marga, bejausmė ir 
tars i medinė. Po kelių valan
dų ats i randa gilusis pati
n imas ir skausmas. Tada pasi
rodo tamsios pūslės. 

Laike sekančių dvejų savai
čių sutinimas nyksta ir atsi
r anda gangrenuoti Šašai. Žmo
gus ima jausti gilų negerumą 
ir deginantį skausmą. Tas 
rodo trečio laipsnio nušalimą. 
Šaša i apsaugo naujai atau
gančią odą. Sugijimas gali 
tęstis tris mėnesius. 

Ketv i r to l a ip sn io g i lus 
nušal imas sunaikina gyvybę 
visoje šalčio apimtoje kojos 
dalyje. Atšildymas nesukelia 
skausmo. Išsivysto patini
m a s ir apmirimas — gang
rena. Negyvosios dalys atsi
riboja nuo gyvųjų maždaug už 

Paviršut in is 
odos nušal imas 

Paviršutinis nušalimas yra 
dalinas ar pilnas odos sluoks
nio nušalimas. Taip nušalusi 
oda atrodo balta ir sušalusi 
paviršiuje, bet minkšta — 
tešlos pavidalo ją paliečiant. 
Tokiame nušalime oda neap-
miršta ir bet koks nervų bei 
kraujagyslių (neurovascular: 
pakenkimas esti atitaisomas 
Patinimas, niežėjimas, degini
mas, gilus skausmas ir šiurkš
tumas paliečiant pranyksta 
odą atšildžius. 

Paviršutinis odos nušali
mas skirstomas į pirmo ir ant
ro laipsnio paviršutinį nuša
l i m ą . P i r m o l a i p s n i o 
paviršutinį nušalimą turint 
patinusi oda būna truputį pati
nusi, marga, pamėlynavusi. 
Vėliau parausta, bet pūslės 
neatsiranda. Praeina kelios 
savaitės kol oda nusilupa, 
patinimas išnyksta ir odos 
šaltumas toje vietoje suma
žėja. 

Paviršutinį antro laipsnio 
nušalimą gavus po vienos ar 
dviejų parų odoje iškyla sto
ros, skaidrios bei rausvos pūs
lės. Daugiau pūslių atsiranda 
ant pirštų išorinio odos pavir
šiaus, ji ten yra laisves
nė. Po kelių savaičių odos 
patinimas nyksta, pūslės susi
traukia — palieka tik sausi 
šašai. (Pav. L). 

Antro laipsnio paviršutinį 
nušalimą gavus atsiranda 
atsiribojimo linija tarp nuša
lusios — apmirusios odos ir 
sveikosios. Apmirimas nuša
lusios tokiame laipsnyje odos 
yra paviršutinis, nes po 
paviršutinio sluoksnio (epider
mio), gilesnis sluoksnis (der-
mis) būna sveikas. Po keturių 
savaičių nušalusi odos pavir
š u t i n ė d a l i s n u s i l u p a . 
Palieka blizganti, raudona, 
sunkiai atsigaunanti, lengvai 
sužeidžiama ir labai jautri 
oda. Žmogus gali jausti pulsa
vimą ir skausmą dėl krauja
gyslių susitraukimo dar kelias 
savaites Tik po kelių mėnesių 
oda atgauna normalią išvaiz-
dą. 

( P a v . 1) 
n u š a l u s i p l a š t a k a 30 metų v y r u i 
p a b u v u s tr is d i enas s n i e s o dau
boje . N u o t r a u k a rodo, k a s a t s i t i ko 
r a n k a i , kai žmogus n u s i m o v ė 
p i r š t i n e s dešimčiai m i n u č i ų . O d a 
a t s i s t a t ė , jis aud in ių n e p r a r a d o . 

vieno mėnesio. (Pav. 3). Tik už 
sekančio vieno mėnesio prasi
deda savaiminis a tkr i t imas 
(amputacija) — ats idal inimas 
negyvosios nušalusios dalies 
nuo gyvosios. Neišvengiamai 
p r a r a s t a nušalusi kūno dalis 
gali visai atsigauti po dauge
lio mėnesių. Todėl nė vienas 
c h i r u r g a s n e p r a š a l i n a — 
neamputuoja nušalusios kūno 
dalies anksčiau šešių a r devy
nių mėnesių. 

N u š a l i m o g y d y m a s 

Apsisaugojimas yra geriau
sias nuša l imo gydymas. Stip
riai izoliuoti, vandenį — drėg
mę nepraleidžia rūbai kojoms, 
r ankoms ir toms kūno dalims, 
k u r i a s p a l i e č i a d r ė g m ė , 
suteikia geriausią apsaugą 
nuo nušal imo. Dabar tokie 
rūbai išparduodami — visi 
juos, ypač tokias piršt ines 
įsigykime. 

Žmogus, kuris a tpažino 
ankstybuosius nušalimo ženk
lus, tur i apleisti šaltį ir sušil
dyti apšalus ias kūno dalis. 
Pastebėjus pabalusią bendra
keleivio odą, reikia ją vietoje 
imti šildyti, uždengiant vilno
niu daiktu. Šilta r anka a r pirš
tinė gali atgaivinti pabalusią 
nuo šalčio odą. Turi grįžti 
nušalusios odos spa lva ir 
s t a n g r u m a s iki n o r m o s . 
Geriausiai ta i atlikti uždeng
toje patalpoje ar nugarą atsu
kus prieš vėją — atsistojus 
pavėjuj. Nors ir maža i oda 
būtų nušalusi , jei ji neatšil-
dyta bus vėl šalčiui i š s ta ty ta 
— gali gaut is odos sunaiki
n imas . Apie sunkaus nuša
limo gydymą — kitą kartą. 

IŠVADA: Saugokimės nuša
limo v i sada šiltus rūbus dėvė
dami, ka i lauke šalta. Nušalu
sią kūno dalį šildykime tuojau 
— vietoje ir pagal gal imybę 
kuo greičiau eikime į užvėjį bei 
šiltesnę patalpą. Atšildykime 
lengvą nušalimą iki normos — 
tik t a d a vėl šaltin leiskimės. 

PASISKAITYTI. Consul-
tant , December, 1980. 

( P a v . 2) 
s t i p r u s n u š a l i m a s p l a š t a k o s ir p i r š t ų 40 metų vyru i įmer
kus į š ą l an t į v a n d e n į . P o v i e n u o l i k o s mėnesių g y d y m o (deši
nėje) a t s i gavo o d a , n e ž i ū r i n t s t i p r a u s audinių s u a r d y m o . 
Pi rš ta i t apo i š k r a i p y t i dėl odos s u m e n k i m o ir j o s s u r a n d ė -
jimo. 

sovietai stengiasi išnaudoti 
arabų nacionalizmą ir jų 
neapykantą Izraelio žydams. 
Ryšium su tuo, Artimuose Ry
tuose nėra ramybės ir ten vis 
kažkas neramaus rusena... 

Pasaulinės spaudos apžval
gininkai, televizijos komen
tatoriai politiškai ryškina, kad 
šiuo metu neramiausia vieta 
pasidarė Palestina. Žydai pasi
ryžę išlaikyti, stiprinti, plėsti 
savo valstybę, gi arabų kraš
tai iš visų pusių Palestiną 
supa, dažnai įvyksta ginkluo
tų pajėgų, ypač partizanų, susi
rėmimai, vieni ir kiti su prie
monėmis nesiskaito. 

Izraelio valstybės byla labai 
jautri ir paini. Didžiosios vals
tybės kol kas nesiryžta ar 
nenori veltis į tuos politinius 
arabų kraštų sūkurius (žin
oma, išskyrus Sovietų Są
jungą). JAV Izraelį remia eko
nomiškai, o kitos valstybės 
diplomatiškai tyli. Arabai 
pozityviai veikia. 

Be abejo, niekas nebenori 
teigti, kad žydai neturi teisės 
turėti savo valstybės, bet nie
kas nenori aštriau susipykti su 
daugiau kaip 32 milijonų ara
bų kraštais. 

Žydai dominuoja savo tech
nika, turtais, sumanumu, 
apsukrumu; arabai — žmonių 
skaičiumi, kietu užsispyrimu, 
strategine padėtimi. 

Iki šiol JAV Palestinos rei
kaluose ieškojo „aukso vidu
rio", kad nesusipykus nei su 
arabais, nei su žydais. Pales
tinos klausimas pasidarė sun
kus ir komplikuotas dar nuo 
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Pirmojo pasaulinio karo pabai
gos, kai ten žydai pradėjo kurti 
savo valstybę, o pakilęs arabų 
tautinis nacionalizmas ėmė vis 
smarkiau priešint is . Bet 
labiausiai Palestinos byla pa
aštrėjo, kai JT nutarė Pales
tiną padalinti j arabų ir žydų 
valstybes. Žydai Palestinos 
padalinimą sveikino, arabai 
griežčiausiai smerkė, prieši
nosi ir to padalinimo iki šiol 
nepripažįsta. 

Kaip ten bebūtų vis tiek 
Palestinoje neramu. Beveik 

kasdien vyksta ginkluoti parti
zanų susirėmimai ir žūsta 
daug žmonių. Tos aukos yra 
tik įvadas į ateinančius 
didesnius įvykius, sako poli
tikos žinovai. 
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(Pav . 3) 
S t ip rus kojų n u š a l i m a s — b a t a i b u v o p e r a n k š t ū s . Kai rė je : 
nuša lę aud in i a i ba tų ap imty je . Krau juo to skysč io p i l n o s 
pūslės b logas pag i j imu i ž e n k l a s . Deš inė je : po šešių s a v a i č i ų 
tų pačių kojų n e g y v o s d a l y s r y š k i a i a t s ida l ino nuo svei
kųjų. P o a š tuon ių sava ič ių pėdos b u v o ampu tuo to s , be t oda i 
nesug i jus , kojos buvo a m p u t u o t o s v i r š kelių. 

ARTIMŲJŲ RYTU NERAMUMAI 
J . MIŠKINIS 

Artimuose rytuose daugiau
sia gyvena arabų tautos, 
kurias jungia viena rasė ir be
veik viena religija. Nors tarp 
arabų kraštų tikros vienybės ir 
nėra, fanatiškieji Islamo gar
bintojai vis labiau ima pa
miršti savus vaidus ir jungiasi 
savo interesų gynybai. Dau
geliui yra žinoma, kad ilgą 
laiką arabų tautos buvo tam
sios ir svetimųjų valdomos. 
Tačiau joms pamažu pavyko iš 
ankstyvesniųjų svetimųjų 
„globotojų" išsivaduoti. 

Žinoma, kad arabų kraš
tuose labai gausu naftos ir kitų 
vertingų žemės turtų, kurių iš
naudoti pilnai patys arabai 

TRUPUTIS APIE 
VASARIO 16 
GIMNAZIJĄ 

Šiais 1980-81 mokslo metais 
lietuvių Vasario 16-tosios 
gimnazijoje mokosi 60 moki
nių: 48 iš Vokietijos ir 12 iš 
kitų kraštų — Didžiosios 
Britanijos, JAV, Brazilijos ir 
Kanados. Mokomąjį perso
nalą sudaro 20 mokytojų: 12 
lietuvių ir 8 vokiečiai. Į minė
tą mokytojų skaičių įeina ir 
mergaičių ir berniukų bend
rabučių vedėjai bei pava
duotojai. Gimnazijos direkto
rius yra buvęs JAV Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo tary
bos pirm. Jonas Kavaliūnas, 
vicedirektorė Vincenta Pance-
rienė. Mokyklos kapelionai 
yra katalikų kun. J. Dėdinas ir 
evangelikų kun. Fr. Skėrys. 

Mokslo metai prasidėjo 1980 
rugsėjo 1 ir baigsis 1981 lie
pos 3. Kalėdų atostogos vyks
ta nuo gruodžio 20 iki sausio 
11, o Velykų atostogos vyks 
nuo balandžio 12 iki 26. Iš viso 
dėstoma devyniolika dalykų: 
tikyba, lietuvių, vokiečių, ang
lų, lotynų ir rusų kalbos, 
matematika, fizika, chemija, 
biologija, geografija, visuo
tinė Lietuvos ir Amerikos isto
rija, visuomenės mokslas, 
dailė, muzika, kūno kultūra ir 
rankdarbiai. Pirmasis mokslo 
metų semestras baigiasi 
sausio 31. Tuomet tėvams bus 
išsiuntinėjami mokinių pažy
mėjimai. Tačiau tėvai, kurie 
nori anksčiau sužinoti, kaip 
vaikai mokosi, ar tik šiaip 
susipažinti su gimnazija, gali 
kreiptis laišku arba telefonu; 
adresas — Privates Litaui-
sches Gymnas ium, 684 
Lampertheim — Huettenfeld, 
Romuva, West Germany, tele
fonas - 06256 322. Skambi-
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Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Etgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-52227236 6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
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JAV ir Vokietijos yra maž-talkininkus iš svetur. Sveti
mųjų a ts i radimas naftos 
laukuose iššaukia arabų kraš
tų žmonėse didelį nepasi
tenkinimą. Be to, čionai gyvy
biškai kryžiuojasi didžiųjų 
valstybių interesai. 

Pavyzdžiui, Britanija visada 
norėjo ir dabar tebenori, kad 

daug septynių valandų skir
tumas, atseit, jeigu Chicagoje 
yra 7 vai. ryto, tai gimnazijoje 
jau 2 vai. p.p. 

S 0 P H I C BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Vtaoa programa H WOPA 
jos pozicijos ten nesusilpnėtų, uetavhj kalba: nuo pirmadienio iki 
nes per arabų kraštus eina penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
Anglijos pagrindiniai keliai, p.p. Ūd 4:30 vai. p.p. per tą pačią 

Artimais Rytais labai gyvai •ott> Šeštadieniais ir Mtanadleatalg 
domisi Sovietų Sąjunga. o u o 8 : 3 0 • 9 : 3 0 « i *?*>• 
Nuolatiniais savo spaudimais 
ir komunistine propaganda Mhmxwatm AVE. 
daug yra laimėjusi ir stipriai 11S§ 8 ' HA***™™* * • * 

Telef. 4S4-S41S 
1480 A M 

6132 S Ked/ieAve Chicapo 
WA 5-2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
000S LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Jstaigos ir buto tel 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPIJOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir seit 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

Vai 

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

476-2112 
pagal susitarimą Pirm antr treč 

ketv 10 ik. 6 vai Sestad 10 ik. 1 vai 

kai kur įsitvirtinus. Dabar . , CHICAGO, ILI« 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydyto jas 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

DR. C.S ŠIAUČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
4912 W 14th Street 

Cicero, Illinois 
Tel. 656 2441 

Valandos paga! susitarimą 

Ofiso tel HE 4 2123 namg GI 8 6105 

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

2454 West 71st Street 
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad 2 5 i 
6-7 — iŠ anksto Susitarus 

Ofs tel 586 3166: namų 381 3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wett 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) ieitadieniais pagal susitarimą 



Lietuvos grožis 

NE OKUPANTO 
NUOPELNAS 

Kur giria žaliuoja, 
Ten mano namai, 
Kur Nemuns banguoja, 
Tėvynės kraštai. 

Tėvynė ten mano, 
Šalelė skaisti, 
Tūlas neišmano, 
Kodėl taip graži. 

Paprasti tie žodžiai, atbun-
dančiosios Lietuvos veikėjo, 
klaipėdiečio J. Vanagaičio 
nelabai sklandžiai posman su
dėti. Bet kažkodėl jie mus tie
siai per širdį veria. Ypač kai 
girdime juos pirmojo Lietuvos 
kapelmeisterio J. Gudavičiaus 
sukurtoje melodijoje, am
žiams turbūt nesustosiančioje 

__ skambėti lietuviško choro lū
pose. 

Vienas mūsiškių kritikų šią 
melodiją kartą pavadino — 
"saldžiarūgšte". Matyt, jį bus 
tada ištikęs mažytis cinizmo 
priepuolis. Nesgi be jokios abe
jonės yra ir tokių momentų, 
kada visi esame bejėgiai atsis
pirti prieš tuos jausmus, ku
riuos mumyse sukelia ši dai
na. 

Jos žodžiams apibūdinti pui
kiai tinka angliškas (lietuvių 
kalbon sunkiai išverčiamas) 
epitetas "artless". Iš tikrųjų, 
jei, pvz., Maironio posmai mus 
veikia ne tik giliu patriotizmo 
patosu, bet ir galinga estetine 
jėga, tai Vanagaičio žodžių be
veik negalėtume vadinti nė 
"poetiškais". Tokie jau jie nuo
gi, "prasti". O tačiau kiek juo
se tyros ir nuoširdžios tėvynės 
meilės. Tokios tėvynės meilės, 
kuri istoriniu laidu sruvena 
nuo eiles tik "iš reikalo" ka
lančio aušrininko — tautinės 
sąmonės žadintojo iki pat šių 
dienų europinio lygio poetines 
vertybes lietuviškai įkūnijan
čio kūrėjo — ir rafinuoto jo 
skaitytojo. 

Rašyti šiandien tokią 
poeziją, kaip Vanagaičio, būtų 
jau nebepateisinama. Bet 
klausytis ir gyventi jos žo
džiuose alsuojančiu šventu 
cėvynės meilės pietizmu — jo
kiam geram lietuviui niekada 
neišeis "iš mados" ir niekada 
nebus gėda. 

kai atims perėjūnas okupan
tas. 

LB POLITINĖS VEIKLOS DEŠIMTMETĮ MININT 

Beje, viena anose eilutėse 
slypinti mintis yra netgi dar ir 
labai gili. Toji, būtent, kuri 
tvirtina, jog "tūlas neiš
mano", kodėl Lietuvos šalelė 
"taip graži". Iš tiesų lygiai šį 
klausimą mums pastatė vie
nas jaunas Amerikos lietuvis, 
plačiai po visą pasaulį kelia
vęs, bet Lietuvą neseniai tik 
pirmą kartą pamatęs, prieš tai 
apie jos grožį tegirdėjęs tik iš 
nuolatinių tėvelių ir mokytojų 
pasakojimų. 

Ir štai, grįžęs iš tėvų žemės, 
ir jis momentais "nebeiš
manęs", kodėl ji "taip graži". 
Sako, tikrai akį kerėjantį, po
jūčius svaiginantį vaizdą ma
tęs tik vieną — tai Baltijos ko
pos. 0 šiaip Lietuvėlėj jis 
neradęs nei dangų remiančių, 
sniegais karūnuotų Šveicari
jos Alpių, nei romantiškai kru
vinųjų Rio de Janeiro įlankos 
saulėleidžių, nei niūrių, putotų 
Norvegijos fjordų, nei tropi-
kinio Pacifiko salų akinančio 
spalvingumo, nei Arizonos Di
džiojo kanjono riogsančios 
platybės, nei Kalifornijos 
sekvojinių miškų didybės. O 
vis dėlto, sako, ir jis pagaliau 
turėjęs pats sau prisipažinti, 
kad Lietuva — neišpasakytai 
graži. Graži švelnumu, minia 
tiūriškumu. subtilumu. Graži 
ne tiktai savo pasteliniu gam
tovaizdžiu, mėlynu dangumi, 
šniokščiančiais upeliais, tyvu
liuojančiais ežerėliais, lengvai 
banguojančiomis kalvomis ir 
pievomis. Graži savo žeme, bo
čių ir brolių prakaitu apšlaks
tyta, jų krauju pašventinta. 
Graži — nes sava, kurią tik 
laikinai ir tik fiziškai užims, 
bet ne amžiams ir ne dvasiš-

Maždaug šitaip, tik gal pro-
zaiškiau, "Gimtojo krašto" 
korespondentui okupuotoje 
Lietuvoje prasitarė ir mūsiš
kis jaunuolis. Vėliau, jau su
grįžęs Amerikon, pastebėjo sa
vo žodžius tame laikraštėlyje 
trumpai pacituotus. Bet tik 
tuos, kuriais jis reiškė savo 
meilę tėvynės grožiui, o ne 
tuos, kuriais liudijo tos meilės 
priežastį. Tai nestebėtina. 

Stebėtina tai , kad visai ne
trukus po to, vienas visokių 
neįtikėtinų "naujienų" padir
bimu užsiiminėjantis išeivijos 
lietuvių dienraštis jį užsipuo
lė... kaip tik dėl tų jo žodžių 
apie Lietuvos gamtos grožį! 
Girdi, tais savo žodžiais jis — 
pašlovinęs okupantą ir netgi 
jam išreiškęs savo pritarimą. 
Pagal to dienraščio "logiką" 
išeitų, kad komunistai yra 
atsakingi už Lietuvos gražią 
gamtą, kad jie mūsų tėvynei 
suteikė tą josios grožybę! 

Kaip kitaip gi suprasti 
nuola t in ius puldinėjimus, 
nuolatinius ypač mūsų jau
nimo pravardžiavimus "oku
panto tarnais", remiantis vien 
tik "Gimtojo krašto" ci
tatomis, reiškiančiomis susi
žavėjimą tėvynės gamta? 
Žinoma, jei kas galvoja, kad 
džiaugtis Lietuvos gamta ly
gu dėkoti okupantui, tai čia jo 
reikalas. Bet kam tokį savo 
paties susigalvotą absurdą 
prikergti kitiems, protingiems 
žmonėms? 

Ypač tokio "argumento" 
nederėtų vartoti kad ir sla-
pyvarde užsidengusiam ka
nauninkui A. Sviloniui. Ką ką, 
bet jau jo luomo asmuo turėtų 
gerai žinoti, kieno malone Lie
tuvos skaisti šalelė yra taip 
graži... 

Tuo pačiu tenka pabrėžti, 
kad būtų geriau, jei Lietuvoje 
besilankantys išeiviai iš viso 
nesileistų į kalbas su "Gim
tojo krašto" korespondentais. 
Dauguma turistų tokių pokal
bių sėkmingai išvengia. Šiaip 
a r taip, "Gimtasis kraštas" ' 
yra pats grubiausias sovie
tinės propagandos organas, 
tinkantis tik dviem dalykam: 
mulkinti išeivijos "pažangie
siems", palikusiems Lietuvą 
daugumoje dar caro laikais di
džiausio ekonominio vargo 
sąlygomis, na, ir duoti amuni
cijos išeivijai kiršinti tokiems 
"Naujienų" patriotams, kurie 
sakosi nesą komunistais, nors 
tiki kiekvienu, ypač naujuo
sius išeivius liečiančiu "Gim
tojo krašto" žodžiu. 

JAV LB plačių ir šakotų 
darbų jau trijų dešimtmečių 
kelyje. Labai reikšminga vie
ta tenka LB politinei veiklai, 
kurią vykdo LB Visuomeni
nių reikalų taryba (VRT). Ši 
LB institucija į gyvenimą atė
jo 1971 sausio 17 d., kai JAV 
LBT nusprendė tiesiogine ak
tyvia veikla padėti Lietuvai 
jos laisvės pastangose. Taigi, 
kaip tik sukanka dešimtmetis 
nuo formalaus LB įsijungimo į 
politinę veiklą. Šis žingsnis 
nebuvo staigus ir netikėtas. 
LB vadovybė kai ką šia pras
me ir anksčiau buvo dariusi. 
Jau 1962 m. LBT sesijoje bu
vo priimta rezoliucija, kurioje 
priminta kiekvienam lietuviui 
būtina pareiga aktyviai jung
tis į Lietuvos laisvinimo pa
stangas, o LB vadovybei buvo 
pavesta rūpintis, kad laisvės 
kovos darbas būtų veiksmin
gas. 

BALYS RAUGAS 

Čia atsimintina, kad 1951 
metais JAV LB pradėjus or
ganizuotis, nors ir buvo dek
laruoti pagrindiniai LB tiks
lai, paskelbtieji Lietuvių 
chartoje — švietimas, tautinė 
kultūra ir kova už Lietuvos 
laisvę — tačiau daug kam 
atrodė, kad bus galima sėk
mingai plėtoti bendruomeninę 
veiklą, jei Lietuvos laisvės pa
stangom ir toliau vadovaus ki
ti veiksniai. Bet visuomenėje 
pradėjo reikštis nepasitenki
nimas mūsų politinių veiks
nių šablonine veikla, spau
doje pasipylė gausūs, kartais 
net rūstūs žodžiai su konkre
čiais siūlymais kas darytina ir 
kas taisytina. Šiame laiko
tarpyje atsirado privačios ini
ciatyvos dėka ir losangelie-
čio L. Valiuko vadovaujamas 
Kongreso rezoliucijom remti 
komitetas, pademonstravęs 
ryžtingo darbo, sveikos ini
ciatyvos ir profesinio lygio 
veiklos pavyzdį, besirūpinant 
pravesti JAV kongrese rezo
liucijas pavergtos Lietuvos rei
kalu. Tai veikė paskatinan

čiai LB jungtis į politinę 
veiklą. 

Buvo ir daugiau priežasčių, 
pastūmėjusių LB imtis poli
tinės veiklos. Nesugebėta ar 
nenorėta tinkamai tuo metu 
įvykusio Simo Kudirkos inci
dento panaudoti tiek pačiam 
S. Kudirkai, tiek Lietuvai, kai 
tuo tarpu mūsų jauniausioji 
karta, S. Kudirkos šuolio 
įkvėpta, pradėjo ieškoti pla
tesnės politinės veiklos gali
mybių. Amerikos lietuvis, dos
niai aukodamas Lietuvos 
laisvinimo paramai, irgi pra
dėjo pasigesti aiškių ir konk
rečių darbų, kartu ir demo
kratinio principo, sudarant 
vadovaujančius politinių ins
titucijų organus. į kuriuos tu
rėtų įeiti patys kompetetin-
giausi asmenys. 

LB politinės veiklos dešimt
mečio proga galima pasi
džiaugti energingai ir patva
riai dirbusios VRT veiklos 
rezultatais, ypač prisimenant, 
kad šią veiklą pradėjo žmonės 
be politinės bei diplomatinės 
mokyklos ir be praktiškos 
patirties. Tačiau bendruo
meninio idealizmo vedini, jie 
sugebėjo išplėtoti efektvyvią 
veiklą, kurios pagrindu padė
jo krašto administracijos už
sienio politikai lojalią opo
ziciją. Atrodo net keistoka, kai 
ne su nuolankiu pataikavimu, 
bet su prieštaravimu adminis
tracijos užsienio politikos lini
jai buvo pasiekti laimėjimai. 
Ir vistik su visom JAV admi
nistracijom — respublikonų ir 
demokratų — LB vadovybei 
pavyko užmegsti gerus ryšius, 
nepasiduodant gundymams 
paremti Lietuvai nepalankią 
politiką. 

Prez. G. Fordo ir prez. J. 
Carterio administracija LB 
parodė išskirtiną dėmesį, kas 
leido LB tapti vadovaujančiu 
veiksniu. Atsimintina, kad 
Baltieji rūmai ne kartą krei-

Lumumbos universitetas Maskvoje, kur ruošiami revoliucionieriai 
Afrikos kraštams. 

pėsi į JAV LB Krašto val
dybą, prašydami pasiūlyti ats
tovus į įvairias valdines 
komisijas. KV rekomen
duodama nežiūrėjo į tautiečio 
partinį bilietą ir į jo nuotaikas 
LB atžvilgiu, bet į jo kom
petenciją. Neužmirštamas liks 
ir 250 hetuvių sukvietimas į 
Baltuosius rūmus. Kviestųjų 
sąrašą sudarydama KV ir šiuo 
atveju vadovavosi objektyvu
mu. Tenka pažymėti ir isto
rinės reikšmės atvejį, kai 1978 
m. tragiškojo birželio minė
jimo proga JAV prezidentas ir 
JAV viceprezidentas skyrė dė
mesį LB atstovų Lietuvos rei
kalais keliamiems klau
simams ir abudu priėmė 
specialioje audiencijoje. 

VRT visą šį dešimtmetį bu
vo tų pačių asmenų, filadelfie-
čių A. Gečio ir A. Zerr — 
Mačiulaitytės, vadovaujama. 
Jų darbe bene pats didžiau
sias talkininkas buvo A. 
Gureckas, sėkmingai LB rei
kalams atstovavęs Valstybės 
departamente. Be jų VRT veik
los planavime ir vykdyme tal
kino gabūs ir pasišventę VRT 
nariai, kurių skaičius svyravo 
tarp 15-20. 

Pris imenant pirmuosius 
VRT veiklos žingsnius, dė
mesį traukia VRT logiškas į 
politinį darbą ėjimas. Dėl 
geresnio Lietuvos klausimo 
pažinimo ir dėl tikslesnio veik
los plano sudarymo, tuoj po 
LBT nutarimo pradėti LB poli
tinę veiklą, 1971 gruodžio 11-
12 d.d. Philadelphijoje buvo 
suorganizuotas plataus masto 
politinis savaitgalis su 14 refe
rentų, kurių tarpe buvo 3 
amerikiečių politinių mokslų 
specialistai su Valst. depar
tamento deputy director D.V. 
Martinu, kurio žinioje buvo 
Pabaltijo skyrius. Jis ir išryš
kino Amerikos pragmatišką 
politiką, kartu ir Lietuvos niū
rią realybę. Ši informacija ir 
pastūmėjo LB politinės veik
los pagrindan dėti lojalios opo
zicijos elementą vyriausybės 
vedamai užsienio reikalų poli
tikai. Tas politinis savaitgalis 
padėjo suformuoti LB poli
tinės veiklos būdus bei kelius. 

Lietuvos reikalui draugų 
ieškojimas pradėtas labai 
originaliu būdu: 1972 balan
džio 13 d. Washingtone, Kapi-
toliuje, buvo surengti priešpie-
č i a i su l i e t u v i š k a i s 
patiekalais. Atsilankė 26 sena
toriai ir 40 kongresmenų. Lai
mėta daug prielankumo, pri
ėmimą filmavo 3 televizijos 
stotys ir aprašė amerikiečių di
dieji laikraščiai. 

Reikia atsiminti, kad šio de
šimtmečio pradžia buvo per

pinta permainingais įvykiais: 
S. Kudirkos šuoliu, Simokai-
čių skrydžiu, Kalantos susi
deginimu. Ryšium su tais įvy
kiais reikėjo daug keliauti, 
prašyti audiencijų, ieškoti už
tarėjų ir t.t. Tik iš arčiau stebė
jusieji VRT pareigūnus, gali 
pasakyti, kiek daug asmeni
nės aukos ir darbo jie yra įdė
ję, siekdami laimėjimų. 

V i są la iką p a g r į s t a i 
nusiskundžiama, kad labai 
trūksta rimtos informacijos 
apie Lietuvą. To trūkumo mū
sų veiksniams per daugelį me
tų nepavyko pašalinti. LB šio 
dešimtmečio bėgyje sugebėjo 
kasmet Vasario 16-sios proga 
išleisti labai informatyvų lei
dinį "TheViolation..." kuris ta
po populiarus amerikiečių 
akademikų tarpe. O štai 1980 
pabaigoje angliškai kalban
čiam pasauliui buvo pa
dovanotas 680 psl. kapitalinis 
dr. T. Remeikio veikalas 
"Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945 - 1980", kuris 
kaip tik pasirodė Madrido kon
ferencijos išvakarėse. JAV 
delegacijos narys R. Cesonis 
galėjo tą puikų informacinį lei
dinį įteikti įtakingiems Mad
r ido konferenci jos dele
gatams. Be to, šiuo metu 
Paryžiuje išeina LB finansuo
tas dr. Br. Kaslo prancūziškai 
parašytas Lietuvą liečiančių 
dokumentų rinkinys su atitin
kamais komentarais. 

Visuomenėje vyraujant nuo
taikom, kad išeivijoje per ma
žai rūpinamasi Lietuvos poli
tiniais kaliniais ir disidentais, 
LB pereitais metais politinių 
kalinių gelbėjimui suorgani
zavo "Koaliciją išlaisvinti Pet
kų ir Gajauską", į šį darbą ša
lia lietuvių kilmės amerikiečių 
įtraukiant ir šio krašto įta
kingus visuomenės veikėjus, 
politikus bei mokslininkus. 

Tai tik bendrybėmis nusa
kyti, pailiustruojant ryškes
niais pavyzdžiais, VRT at.ik-
t i e j i d a r b a i . T a č i a u 
išskirtiniau tenka pabrėžti lai
mėjimus, turinčius Lietuvos 
reikalui didesnės reikšmės. 
Pirma, išsirūpinimas labai 
reikšmingo JAV pareiškimo, 
kad 1941 Lietuvos sukiliminė 
laikinoji vyriausybė nebuvo 
pronaciška. Su tuo prašvie
sėjo kai kuriais atžvilgiais ir 
Lietuvos byla, tuo pačiu atkri
to dar tebesantiems gyviems 
tos vyriausybės nariams So
vietų sunkus pakaltinimas. 
Antra, laimėjimu pasibaigė 
LB dėtos pastangos Lietuvos 
valstybingumo išlaikymui lė
šų išrūpinimu ir suteikimas 
teisės skirti mūsų diplo
matams Amerikoje įpėdinius. 

Lietuvių visuomenė pa
stebėjo ir įvertino LB poli

tinės veiklos pastangas. Tai 
rodo laisvos valios apsis
prendimu Vasario 16-sios pro
ga LB politinei veiklai remti 
sudedamos aukos. Šios veik
los pradžioje, 1972 metais, bu
vo surinkta tik 5,752 dol., o 
1980 jau 51,500 dol. 

VRT dirbančiųjų tarpe vy
rauja nuomonė, jeigu nebūtų 
tarpveiksminės įtampos, būtų 
galima atlikti daugiau. Tarp-
veiksminio susitarimo besie
kiant, reikia tikėtis, kad LB ir 
toliau Lietuvos laisvės pas
tangose pluš su nemenkėjan-
čia energija ir su nemažesniu 
pasisekimu. Mūsų jaunosios 
kartos paskutinių metų pa
rodyta iniciatyva su gražiom 
ir prasmingom veiklos apraiš
kom tą viltį labai stiprina. 

KOVOJE U2 
2MOGAUS TEISES 

Šveicarijoje veikianti tarp
tautinė organizacija, pasi
vadinusi "Europos konferen
cija už žmogaus teises ir laisvą 
apsisprendimą", lapkričio gale 
Liucerne įvykusiame posėdyje 
priėmė lietuvių atstovo minist
ro dr. Alberto Geručio pasiū
lymą sušaukti specialią kon
ferenciją sovietų valdomų 
nerusiškų tautų rusifikacijos ir 
kolonizacijos problemų ap
svarstymui. Konferenciją yra 
numatoma surengti ateinan
čiais metais Šveicarijoje. Dr. 
Geručiui pavesta paruošti jos 
programą. 

Šveicarų o rgan izac i j a 
Liucerne, be kitų renginių, 
buvo sušaukusi dvi konferen
cijas, kurių viena nagrinėjo 
nerusiškų tautų padėtį Sovietų 
Sąjungoje, o antroji svarstė so
vietų vadinamų satelitinių 
valstybių būklę. Abiejose kon
ferencijose, kaip šveicarų 
organizacijos valdybos narys, 
dalyvavo ir lietuvių atstovas 
dr. Gerutis. 

Lapkričio pabaigoje Liucer
ne vykstant "Europos kon
ferencijos už žmogaus teises ir 
laisvą apsisprendimą" val
dybos posėdžiams, Šveica
rijoje lankėsi Rytų Vokietijos 
užsienio reikalų ministras. Ta 
proga, organizacijos pirminin
kas Šveicarijos parlamento na
rys dr. Oehler įteikė Šveicari
jos užsienio reikalų ministrui 
Rytų Vokietijoje kalinamų 
politinių belaisvių sąrašą, pra
šant jį imtis atitinkamų žygių 
kad politiniai kaliniai Rytų 
Vokietijoje būtų išlaisvinti, nes 
jų kalinimas yra priešingas 
Helsinkio susitarimam. Dr. 
Ohlerio laiškas Rytų Vokieti
jos politinių kalinių išlais
vinimo klausimu plačiai nus
kambėjo Šveicarijos spaudoje, 
radijo ir televizijos praneši
muose.. 

Bet Lietuvą aplankiusio jau
nimo pasisakymai net ir čio
nykštėje antikomunistinėje 
mūsų spaudoje nėra saugūs 
nuo sviloniškų atakų. Kai vie
n a jaunuolė čia išsitarė, jog iš 
Lietuvos jinai sugrįžusi su 
stipresniu krikščionišku ti
kėjimu, tai "Naujienos" iš to 
tik kvatojasi: girdi, ateistas 
Petronis išeivijos ateitininkų 
jaunimui duoda tikybos pa
mokas! Lyg "Naujienos" neži
notų, ar tyčia nenorėtų su
prasti, kad mergaitę taip 
stipriai paveikė ne Petronis, o 
patys Lietuvos tikintieji, jų 
atkaklumas ir po paviršiumi 
visur pastebimos jų gilaus reli
gingumo apraiškos smarkiau
sios represijos akivaizdoje. 

* 

Gamtovaizdžio skaistumas 
ir žmonių tikėjimo gajumas — 
du būdingi mūsų tėvynės bruo
žai. Juos įformina čiurlioniš
kasis peizažas su palinkusiu, 
bet neišraunamu pakelės ar 
kapinių kryžiumi. Tai vaiz
das, gaivinęs mūsų tautą iš 
kartos į kartą. Tai turtas, ku
rio iš mūsų nepasisavins joks 
okupantas. Tad jo palaidu lie
žuviu jam ir neatiduokime. 

M. Dr. 

PRELATAS 
JUOZAS LAUKAITIS 

L. UNTULIS 
14 
Prieš savo šventimus į kunigus, prel. J. laukaitis 

buvo padaręs įžadą — nekrauti pinigų. Tam jisai bu
vo per visą gyvenimą ištikimas,Nors jis turėjo savo 
gyvenime geras vietas ir gerą atlyginimą pinigų jam 
dažniausiai trūkdavo. Jis prie jų niekada nebuvo pri
sirišęs. Jis labai mėgdavo moksleiviją ir studentiją ir, 
pagal savo išgales, juos šelpdavo. Jis dėjo labai daug 
vilčių į jaunuomenę, sakydamas, kad jaunoji inteli
gentija bus Lietuvos ateitis. Kartą Prienuose jis ap
lankė savo sesers gimnazijoje besimokančius tris vai
kus, pas kuriuos rado dar du jų draugus. Su jais 
pasikalbėjęs, pajuokavęs, išeidamas išsitraukė pini-

nas iš gabiųjų finansininkų Lietuvoje. Būdamas 
geras draugas kun. J . Vailokaitis vieną kartą pap
rašė prelatą pagalbos: kad jis vietoj jo važiuotų su 
ekskussija į Afriką ir Arabiją. Prelato paklaustas, ko
dėl jis pats ne-nori važiuoti, jis atsakė: "Matai, jeigu 
aš kaip milijonierius važiuosiu su visais savo drau
gais, tai man vaišės kainuos per brangiai, o jeigu tu 
važiuosi, tai bus daug pigiau". 

Tokiu būdu jis ir prikalbėjo prelatą važiuoti, įduo
damas jam savo bilietą ir dar keletą tūkstančių litų 
kelionei. Kelionė buvo įdomi, pilna įspūdingų nuti
kimų. Ekskursija aplankė prabangius sultono rūmus 
ir juose esantį garsųjį haremą, į kurį niekam įeiti ne
buvo galima. Prelatas sugalvojo šiaip ar kitaip šį 
haremą pamatyti. Jam su sultonu besikalbant pran
cūziškai, juos apspito ir daugiau ekskursantų, ku
riems pats sultonas ir kiti jo padėjėjai aiškino gy
venimą šiuose rūmuose. Progai pasitaikius, prelatas 
nusišalino nuo sultono ir, palikęs kitus ekskursantus 
su sultonu kalbėtis, pats prisiartino prie kitų vartų, 

ginę ir suskaičiavo joje buvusius 129 litus. Visiems kuriuose stovėjo du didžiuliai ginkluoti sargybiniai, 
penkiems išdalino 125 litus, o sau pasiliko keturis Ii- Turėdamas kelionėse patirties, jis iš anksto visuomet 
tus kelionei. Du svetimieji dar nenorėjo imti, tačiau jis turėdavo išsikeitęs auksinių pinigų, kad jų pagalba 
įdėjo jiems pinigus į kišenę, pasakydamas, kad galėtų visur prieiti ir padaryti tai kas jam reikalinga, 
moksleiviams pinigų visuomet reikia. Ir šiems sargybiniams įdėjęs į rankas auksinukų, jis 

Labai dažnai pas jį atvažiuodavo studentai pasis- buvo praleistas pro vartus ir vieno iš sargybinių nu-
kolinti pinigų. Jis visuomet pasakydavo: kaip čia da- vestas prie haremo didžiulių patalpų. Ten jis matęs 
bar studentui nepaskolinsi. Tačiau dažnai studentai apie 60 jaunų mergaičių; su kai kuriomis net pasikal-
savo skolas pamiršdavo sugrąžinti. bėjęs. Jos jam papasakojo, kad jos čia mokomos šok 

Labai dažnai prelatas pasakodavo apie savo arti- ti, vaidinti ir kt. Sultonas turi vieną vyriausią žmoną 
mus draugus: teisininką A. Dubinską ir kun. J. Vai- ir kitas jaunesnes. Po pasikalbėjimo su sultono mer-
lokaitį, su kuriuo draugystė prasidėjo dar prieš Pir- ginom, prelatas grįžo atgal prie visos grupės. Su sul-
mąjį pasaulinį karą. Seinuose, kai dėl lenkų intrigų, tonu i r v ė l pradėjęs kalbėtis; prisipažino ir atsiprašė, 
susijusių su lietuvišku darbu seminarijoje, jiems k a d i is- k a i P kunigas, sultonui nežinant, aplankė ir 
abiems teko turėti nesusipratimų su tuometiniu vys- apžiūrėjo haremą. Sultonas nepyko, o tik šyp-
kupijos administratorium ir būti tris dienas suspen- sodamasis pasakė, kad jam, kaip dvasiškiui, gal ir 
duotiems. Jis skaitė, kad kun. J. Vailokaitis buvo vie- galima buvo jį apžiūrėti. 

Savo kunigo pareigose prel. J. Laukaitis buvo uo
lus ir disciplinuotas. Jis buvo pagarbus ir savo vys
kupų atžvilgiu. Reikalui esant, jis smarkiai gindavo 
kunigų reikalus. Dažnai jam tekdavo, vyskupo pa
vestam, tyrinėti vieną ar kitą padarytą prieš kunigus 
nusiskundimą, ką jis atlikdavo labai gerai; už tai 
vysk. A. Karoso jis buvo labai vertinamas. 

Ar jis buvo kunigų mėgstamas? I šį klausimą 
atsako kun. A. Aleksa: "Taip ir ne, nes visiems nie
kas negali įtikti. Žinau, kad dekanai skundė nuncijui 
vysk. A. Karosą. Nuncijus smarkiai prieš tai rea
gavo, šaukė skundą pasirašiusius pasiaiškinti ir net 
pavedė vysk. A. Karosui žiūrėti, ar jie yra ištikimi 
Bažnyčiai. Čia buvo įveltas ir prel. J. Laukaitis. Aš 
teigiu, kad prelatas, kaipo kurijolas. buvo teigiama 
asmenybė. Kunigo vardo jis niekada nesuteršė ir ypa
tingų priekaištų neužsitarnavo. Neprašyti ir nerinkti 
vadai jį intrigavo, bet tai buvo labiau asmeniškais 
sumetimais daroma. Prelato tragiką prasidėjo, kai jis, 
dėl pašalinių intrigų, buvo atleistas iš vyskupijos 
kurijos ir paskirtas į Seirijus klebono pareigoms, ku
rioms jis niekada neturėjo patraukimo. Mano įsiti
kinimu, tiesioginis prelato išmetimo kaltininkas bu
vo vysk. M. Reinys, kuris jo nemėgo dėl jo kiek 
skirtingos linijos. Jis buvo įsitikinęs, kad prelatas lai
ko apsėdęs ordinarą ir todėl koadjutoriui yra sunku 
ką nors pravesti. Tačiau ir po to nemačiau, kad kas 
nors būtų pasikeitę, nes senukas vyskupas turėjo sa
vo nusistatymą ir taip lengvai nepasidavė. Tiktai 
paskutiniais metais prieš vysk. M. Reinio iškėlimą, 
koadjutorius, su nuncijatūros pagalba bei pritarimu, 
buvo senuką nuvertinęs ir neleido jam valdyti. Aš ne
manau, kad nuncijatūra būtų kuo nors prisidėjusi 
prie prelato pažeminimo. Jį nutrenkė nerinktieji va
dai ir vysk. M. Reinys. Ar pamatuotai, Dievulis 
įvertins". 

(Bus daugiau) 
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MOSU KOLONIJOSE 
Kalifornijos lietuviai bei lenku Polish Congress atsto

vas ir JŲ žurnalo „Pomost" re
daktorius. 

Pokalbiuose duota galimybė 
Jaunimo Įjungimas į lietuvišką I visiems pasisakyti ir įnešti pa-

VIVA JAUNIMAS 

ALfi IR ALGIS LIEPONIAI PRADĖJO 
NAUJĄ GYVENIMĄ 

Sakoma, kad meilei kelio ne-
pastoja jokios kliūtys. O ką čia 
bekalbėti apie vasaros karščius 

do atvykusi Mirga Bankaitytė. 
Patys jaunieji buvo pasirinkę ir! 
specialius Mišių skaitymus, ku-

ar žiemos speigus. Tokia tad ne-' "uos paskaitė jaunojo sesuo Bi-
nugalima meilė greičiausiai ir nite Liaponytė-Dailidienė ir jau-
buvo ta priežastis, kad antros Ka-1 nosios senelis Kazys Pabedins-
lėdŲ dienos šaltą ir snieguotą kas. 

darė jaunųjų draugas Romas 
Puteris iš Toronto. Svečiai šoko 
ir linksminosi grojant Neolithua-
nų orkestrui. 

Jaunoji Alė Lieponytė yra 
baigusi Loyolos universitetą, o 
dabar tęsia toliau studijas, siek
dama magistro laipsnio savoje 
gailestingosios sesers profesijoje. 
Priklauso ateitininkams, uoliai 
dirba su moksleiviais ateitinin-

CLASSIFIED GUIDE 
MfciCELJLANEOUS 

veiklą visad atrodė neįveikiama siūlymus. Buvo pasiskirstyta pa- j popietę, 1980 m. gruodžio 26 d.,! Po apeigų bažnyčioje svečiai Į 
problema, gal todėl, kad nore- reigomis. Malonu buvo girdėti į du jauni žmonės Alė Pabe- ! vyko į puošnią Carlisle pokylių k a i s - A t e i s Lieponis studijavo pre-

NAMU APŠILDYMAI* 
Įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 

ALBIN BANYS, Tei. 447-8806 

jome matyti juos viską darant i konkrečius žodžius be įprastų 
pagal mūsų nurodymus. Iki šiol į bendrybių. Malonu buvo matyti 
įvairūs minėjimai nesusilaukda- jaunus savanorius prisiimant pa-
vo jų dėmesio. Sį kartą Los Ange- reigas susisiekti su radijo stoti-
les mūsų šventės proga sudarys mis, universitetais, laikraščių ir 
didžiulę išimtį ir gal praskins ke- žurnalų redakcijomis ir kviesti ke
lią jaunosios kartos lietuviškam \ lėtą įžymių valdžios žmonių į 
sąmoningumui. Naujai Įsisteigęs ruošiamus iškilmingus priešpie-
Informacijos centras, vadovauja- ' čius — spaudos konferenciją mū-
mas Antano B. Mažeikos, nutarė, sų Nepriklausomybės šventės 
kad įsisenėjusio stiliaus Vasario proga, vyksiančius Atletų klube 
16 d. minėjimai, kviečiant 1-2 Los Angeles miesto centre vasa-
nuobodžiai politikuojančius kai- \ rio 17 dieną. Svarbi atrakcija 
bėtojus į vien savųjų tarpą, nepa-, šiam pobūviui bus du mūsų pa
siekia jokių rezultatų. Svečių po- ; garsėję tautiečiai — Simas Kudir-
litines svajones galima gudriai I ka ir Vladas Šakalys., šiam įvy-
sujungti su nauda lietuviškam j kiui atskrenda į Los Angeles. Jau-
reikalui. ; nimo ir vyresniųjų jungtinėmis 

Pemai įsisteigusio Informacijos j jėgomis mezgami ryšiai su filmų 
centro vienas tikslų yra: „Rink- ] pramonės direktoriais ir teksto 
ti ir pateikti Amerikos ir savo rašytojai, sudominant juos Vla-
spaudai bei žinių transliavimo į do Šakalio odisėja, jo asmenybe 
tarnybai svarbias informacijas, I ir šiuo metu (keičiantis valdžios 
liečiančias lietuvių reikalus, veik- i krypčiai ir galvosenai VVashing-
lą ir problemas". Į tone) — staiga tapusia populia-

Tuo tikslu sausio 12 d. priva- į ria priešsovietine galvosena, 
čiuose namuose buvo sušauktas i Sklandžiai praėjusiame susirin-

dinskaitė ir Algis Lieponis sujun- salę, Lombard, 111. vestuvių vai-
gė savo gyvenimus. I šėms. Pokylis prasidėjo, kai, Ne-

olithuanų orkestrui grojant 

kybos administraciją Marąuette 
universitete. Šį pavasarį jis gausį 
magistro laipsnį. Povestuvinei | 
kelionei jaunieji išvyko į Europą. 
Žada slidinėti ir pailsėti Chamo- ' 
nix, Prancūzijos Alpėse. 

/. Baužys \ 

Oficialus vestuvinis kvietimas, m a r š ą > { k j s v e č i y s a l į ė j o 
rase kad Elenos Maruos Pabe- j a u n i e j i A l ė i r A I i s L i e p o n i a i > , 
dmskaites ir Algirdo Justo Liepo- , d i m i ^ į b r o l i 

nio sutuoktuves jyyks St. James J a u n u o s i u s s u J i s o m i s {tmhl^ 
Ž S ^ , S t ° i t . b a z n 7 c l 0 ^ e ' G I e n ! mis pasitiko tėvai - Irena ir Jo-į 
EUyn 111. Abiejų seimų - Pa-; n a s p a b e d inskas bei Janina ir Jus- ! 
bedmskų ,r Lieponių - ginu-: t a s L i e p o n i a i . L i e p o n i ų Seimo-, 
nes artimieji ir draugai pripildė j e ^ m e t jau t r e č i o s v e s t u v e s : d u | 
jaukią m nedidelę bažnyčią. Kale-: b r o l i a i i r s e s u o d ė-Q v e d b i n į 
dmes nuotaikos eelese nasken- • • : *• . <n on 
, , . ., . 8 K « ~ ^ gyvenimą tais pačiais 1980 me

des altorius teikė nepaprasto is- t • 
kilmingumo, kai Arūnui Kamins- j 
kui vargonais grojant maršą, jau- į Jaunosios tėvas Jonas Pabe-
nosios tėvas Jonas Pabedinskas dinskas paprašė kun. Vytautą 
vedė savo dukrą prie altoriaus.! Bagdanavičių, MIC, sukalbėti 
Ve; uvinė palyda susidėjo iš ! maldą, o visoms vaišėms vado-
penkių porų: Kristina Pabedins- j vauti pakvietė Liną Rimkų, Šis, 
kaitė —(pirmoji pamergė ir Pet-1 gi, pagal vysk. Valančiaus sti-
ras Lieponis — pirmasis pabrolis.! Ką guviai pasakė vestuvinio 
Toliau sekė Birutė Lieponytė- į kvieslio kalbą. 
Dailidienė ir Kęstutis Dailidė, i Dar kalbėjo jaunojo tėvas Jus-
Rusnė Vaitkutė-Lieponienė ir J tas Lieponis, pirmasis pabrolis 
Jonas Lieponis, Vida Paškutė-Ze- > Petras Lieponis ir pats jaunasis j ir 50 et. už persiuntimą, jei gy

venate Illiiiois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

D R A U G A S , 4545 W . 68rd St. . 
Chicago, IL 60629 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą veliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos veliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų liamuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50. 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 

lir.ski ir Tomas Pabedinskas,; Algis, savo ir jaunosios žmonos 
tė-posėdis Jame dalyvavo arti 201 kime sudaryti metmenys išeiti iš; Saulė Tumasonytė ir Edis Raz- vardu, nuoširdžiai padėkojo 

asmenų. Bendram darbui pakvies- uždaro ratelio ir žiūrėti konkre- Į • » , vams ir visiems svečiams. Sol. 
ti atvyko: „Amnesty Internatio- i čios naudos Lietuvos bylai. Pažin- Į Jaunuosius sutuokė, šv. Mišias j Praunme Kagiene, akompanuo-
nal" atstovė rusų aktvvistų gru- j tvs, mokslas, jauna energija ir i atnašavo ir pritaikytą pamoks-1 J a n t A ™ " 1 Kaminskui, padaina-
pės 3 nariai iš jų organizacijos • stiprus lietuviškumo jausmas, į lą pasakė kun. Kęstutis Trima- J ° specialiai jauniesiems skirtą 
„Russian Freedom Party", (kovo- į atitinkamas kelių vyresniųjų fi- j kas. Mišių metu giedojo solistė | b a r k a r o l e 1 ^ rfoffmano pasakų, 
janti už rusų valstybės demokra- nansinė parama garantuoja '< Praurimė Ragienė, vargonais muzika OFrenbacho. Vienas is 

šiam užmojui pasisekimą. j pritariant Arūnui Kaminskui, ir gražiausių momentų buvo ba-
RKV ! kanklėmis specialiai iš Clevelan- d u t e s §okls- S a d u t e * o k o . ^ u 

. jaunoji Alė kartu su visomis pa-
j mergėmis, kankliuojant Mirgai 

Bankaitytei. Po to Mirga dar 
kanklėmis paskambino muz. Al
fonso Mikulskio koncertinį kūri
nį, kuriame girdėjosi miško 
paukščių čiulbėjimas ir gegutės 
kukavimas. 

tinį atstatymą be jokių kitų tau
tybių suvirimo bendram katile), 

PREZIDENTO RONALD REAGANO PIRMAS 
SUSITIKIMAS SU LIETUVIAIS 

LEONARDAS VALIUKAS 

Seniau ruošiamos (prieš 10 ir paprastai trumtpa su laiku. Pui- pasipriešinimą komunizmui, 
daugiau metų) Kalifornijos Lie- J kiai žinai, kiek aš laiko skiriu se- j įterpdamas visą eilę trumpų 
tuvių dienos (prel. J. Kučingio : natoriaus Bany Goldvvater rinki-' anekdotų. Ta jo kalba buvo per-
ar LB vadovybės) būdavo didin-' minei akcijai. Neturėjau laiko pa- Į duota per televiziją visam kraš-
gos ir iškilmingos žodine (įvadi-< ruošti specialios kalbos lietu-i tui kiek vėliau. Jis su ja laimėjo 
ne) ir menine programomis. Jo- viams. Lietuviams pasakysiu tą 1 daug piniginės paramos senato-
se dalyvaudavo ir kalbėdavo iš- • p*ačią kalbą, kurią, Leonard, esi i riui Barry Goldwater, o pats ta 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastas. Radijai, 

Stervo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

3346 VV. 68 St., tek 776-1486 
• MHiiiiiiii'iiittiiiiiiiiiiHtlIlIlIllIMIllliir 

už apdmodą nuo iigniea ir 
iO<% — 30% — S u * pigiau mokiatt 
bilio pas mua. 

FRANK ZAP0L IS 
S208y, West 95th Street 

Telef. — GA 4-8654 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visu roaių grindis. 

Tel. RE 7-5168 
• -•-• • - • - • - • - • - • *•* > • • • • « • • 

B E A L E S T A T E 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Netsriata* — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
4IIIIIIIIIUI1IIIIIIIIIIU 

ilMAITIS REALTY 
Insumnse — Income Tas 

NoUry Public 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-5568 

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

Buvo gautos svei
kinimo telegramos jauniesiems iš 
šeimų giminių bei draugų iš 
Lietuvos, Australijos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Kanados. Bažny
čioje ir vaišių metu nuotraukas 

kilieji Kalifornijos pareigūnai, o i eilę kartų girdėjęs respublikonų 
meninę programą atlikdavo pir- : suvažiavimuose ir konferencijose, 
maeiliai lietuvių vokalistai iš Sakyk, kaip lietuviai tą mano kal-
JAV rytinio pakraščio ar Kana
dos. 

Seni laikai — 1964 metai. JAV 
LB Los Angeles apvlinkei, kuri i. . . . _. . Vį s , . : Kalbėjau Ronald Reaganui, kad tais metais suruošė ir pravedė \ , ., . I ,. 

bą priims?" O sakomoji kalba 
respublikonams buvo puiki (tuo 
metu "Life" žurnalas jai buvo 
davęs vardą — "The Speech".). 

LB Kalifornijos Lietuvių dieną, 
vadovavo }. Činga. Kiek prisime
nu, J. Činga man kalbėjo: "Su
rask gerą ir žymų kalbėtoją. Ar 
negalėtumei mums išgauti se
natorių Barry Goldvvater?" 
Tai buvo JAV prezidento rinki
miniai metai, ir senatorius Bar
ry Goldwater buvo respublikonų 
partijos kandidatas. Mano atsa
kymas J. Čingai buvo: "Nė nesap
nuokime aoie senatorių Barry 
Goldvvater!" Tais metais teko 
gerokai "pasimaišyti" respubli
konų partijos suvažiavimuose ir 
konferencijose Kalifornijoje — 
mat, tais metais teko užimti Ca-
lifomia Republican Assembly 
vicepirmininko postą. Suvažiavi
muose ir konferencijose teko su
tikti ir patį senatorių Barry Gold
vvater ir daug kartų teko klau
sytis Ronald Reagan'o kalbų. 
Jis buvo vienas populiariausių kal
bėtojų respublikonų tarpe. Ma
no pasiūlymas J. Čingai buvo: 
"Galiu gauti Ronaldą Reaganą". 
Be didesnių pastangų ir vargo 
pavyko su juo susitarti. 

Poros valandų pašnekesys 
su Ronald Reaganu 

LB Kalifornijos Lietuvių diena 
1964 metais įvyko rugsėjo 13. At
siradau ten gerokai prieš pro
gramos pradžią. Netrukus pasi
rodė ir Ronald Reagan. Buvau 
jam ir kalbėjęs ir rašęs, kokia 
turėtų būti jo kalba tame lie
tuvių renginy. Be jokios pašne
kesio įžangos jo tuoj ir klausiau: 
"Ronald, ką lietuviams šiandien 
tarsi". "Leonard", kalbėjo Rea-

tos kalbos tam tikros vietos lie-
uviams gali būti 'neįkandamos' 

— ypač, visa eile trumpų a nek-
dotų jo kalboje. Buvo aišku, kad 
fis pasakys savo taip vadinamą 
"the Speech" kalbą.. 

Jis teiravosi apie lietuvius Ka
lifornijoje, kitose JAV vietovėse, 
apie padėtį pavergtoje Lietuvoje, 
apie lietuvių dalyvavimą JAV 
politinėje veikloje ir kitais pana
šiais klausimais. Tas mūsų pa
šnekesys tęsėsi arti poros valan
dų. Vėliau įprie mūsų prisijungė 
kiti Kalifornijos politinio gyve
nimo vairuotojai — E. Younger, 
C. Fabian, B. Nurmsen, R. Cline 
ir kiti. Atvyko Lietuvos gen. kon
sulas dr. J. Bielskis su žmona, ir 

I aš savo bičiulį Ronaldą Reaganą 
perdaviau ių globon. Meninę da
lį atliko solistė Prudenciįa Bičkie-
nė iš Chicagos, o visą programą 
pravedė Nida Brinkienė. 

Ronaldo Reacano kalba 

Man ta Ronaldo Reagano kal
ba buvo žinoma iki detalių. Ją 
buvau girdėjęs bent 20 ar net 
daugiau kartų įvairiose Kalifor
nijos vietovėse, kur tik tais me
tais turėdavome didesnius res
publikonų renginius, kurie neap
sieidavo be Reagano kalbos. Ta 
jo kalba buvo puiki. Amerikiečių 
tarpe sukeldavo "audras". Los 
Angeles lietuviai ją priėmė gana 
šaltokai. Jo kalba ir kitų ameri
kiečių trumpi žodžiai užėmė ar
ti valandos laiko. Žodinė dalis 
buvo svari ir įdomi. 

po žinomas visoje Amerikoje kaip' 
vienas iš iškiliųjų respubli
konų. 

Ronald Reaganas pajudėjo iš 
tos Lietuvių dienos, programai 
dar nepasibaigus. Teko jį paly
dėti iki mašinos ir dar keliolika 
minučių šnektelti bei atsakyti į 
jo vieną ar kitą pajpildomą klau
simą. Jis kalbėjo: "Ar lietuviai vi
sad tokie 'šaltoki' ir nereaguoja 
į anekdotus ("jokės"), kaip kad 
daro kiti amerikiečiai?" Mano 
atsakymas jam buvo: "Ronald, a 
number of your jokės vvere not 
designed for Lithuanian — Ame-
rieans". Atsisveikindamas pridū
rė, kad, be abejo, vėl jam teksią j -
ateityje susidurti su didesne gru- Į <y 
pe lietuvių. Tuo atveju jis priim
siąs lietuvių "ekspertų" patari
mus bei sugestijas. 

Ryšiai su lietuviais 
Po poros metų (1966) jis buvo 

išrinktas Kalifornijos gubernato
riumi. Pasikeisdavome laiškais. 
Ronaldo Reagano rinktinės ak
cijos vadovas Bill Roberts davė 
man gerą patarimą: "Jei tik kada 
rašysi laišką gubernatoriui Ro
nald Reaganui, pasiųsk to laiš
ko kopiją jo sekretorei".Taip ir da
rydavau. Jis į visus mano laiškus 
atsiliepė ir talkino Lietuvos reika
lui, jei tik buvo prašomas. Jis be
veik nuo rezoliucijų žygio pra
džios buvo ir yra to vieneto gar
bės komiteto narys. Lietuvos rei
kalu yra rašęs ir kalbėjęs su pre
zidentu Richardu Nixonu. 

Jis, trumpai tariant, buvo sukal
bamas žmogus. Tikiu, kad jis bus 
sukalbamas ir ateityje, būdamas 
JAV prezidentu. 
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RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radic programa 

Naujoj Anglijoj iš 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, daine* 
:r Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznis reikalais kreiptis j Baltic Flo 
'ists — fSlių bei dovanų krautuve. 
502 E. Broadvvay. So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
s re didelį pasirinkimą lietuviSky kny. 
g * 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

Kas šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. popiet 
iš WEVD Stoties Nevv Yorke 1330 kil., 
AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak. 97.9 meg. 
FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 

234 Sunlit Drive 
Watchung, N. J. 07060 
Tei — (201) 753-5636 
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As tau saulėtos 
vasaros linkiu 

Dainuoja 
STASĖ KLIMAITĖ 

Benjamino Gorbulskio dainos. Groja 
Instrumentinis Ansamblis. Išleido 
"GINTARAS", Hollyvvood, CA. Nuo
traukos, viršelis ir techniškas paruo
šimas Pauliaus Jasiukonio. 

Gražios ir gražiai įdainuotos dai
nos, kurios niekada nenustos populia
rumo. Puiki dovana kiekvienai progai. 

Kaina su persiuntimu — $8.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street; 

Chicago, IL 60629 
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M. A. $ I M K U S 
INCOME TAS SERVICE 

>'OTARY PUBLIC 
4259 So. MaplevtfKML tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINU.' iakvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

Kitokia blankai. 
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M O V I N G 
S£R£NAS perkrausto baldus ir kitus 

j daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
i pilna apdrauda. 
| Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

Mintys pafplvojhnal 
Mes turime teisę į Wtus atsi

remti, tačiau ne visą nafitą ant 
kitų perkelti. Negalima tiek 

Ronaldas Reaganas savo kai-į atsiremti, kad jie pradėtų pa
boję lietė krašto ekonominę pu- linkti ir palūžti. 

L A N D O F C R O S S E S 
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by 
M1CHAEL BOURDEAUX} M.A., B.D. 

Printed in England 1979, 339 pages. Price — including 
shipping and handlmg $8.95. 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 

^ 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass block*. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
niiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiimiiiiiuiiiiiiuiuin 
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Liaudies menas ir kitkas 
Drauge" " i 

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

Apsilankykite J "Draugo" ad
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams 

Draugo" adresas: 4545 West 
SSrd S t . Chicago, tU. 90629. 
iiiiiiiiiiiimiMiiiimiiiiiimimiiiiiuiiiiiiN 
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NUMIZMATIKA 
Jonas K. Karys 

Žodynas, ra i ta i . 340 pusi. 
Kieti viršeliai Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Im-
maculata Preas, Putnam, Conn. 

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

PI N I G A I 
Jonas K. 

IEŠKOMAS PENSININKAS AR PEN
SININKE gyventi prie vyresnio am
žiaus asmens. Kambarys nemokamai. 
Marąuette Parke. Skambint po 6 vai. 
vakaro tel. 598-7899. 

EE8KO NUOMOTI 

Reikalingas mieg. kambarys su virtu
ve, vienam asmeniui. Marąuette Parko 
apylinkėj. Skambint 323-3575. 

ISNUOM. 2 butai be baldų. Bridge-
porte. Galima tuoj užimti. 

Skambint — 847-7815 

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

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenuc, 
Chicago, III. 60632, tel. 927-5980 

llllllllllillllllllllllillllllliliiiilll.uiiiiiiii) 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumi; 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
immiHMininiiiiiHHiMiiuuuaniiiniiiii 
iMiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiūm 
!; įvairių prekių pasirinkimą* a*, 

brangiai id mfistj sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St, Chicsf o, I1L 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
iiimiiimiiiiitiiiiiiiiiiimuiiiiiiJiHiiiuiJi 

PACKAGE EIPRESS AGENCY. 
MARIJA NOREIKIKNfi 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamo* geros rūiiea 

prekes. Maistas ii Europos sandeliu. 
3608 W. 6tth St, Chicago, IL 6062» 

TEL. — WA 5-S787 

gan. "šiomis dienomis yra ne-isę, karą Vietname, menką JAV 

Prezidentas Ronald Reagan (viduryje) dalyvavo LB Kalifornijos Lietuvių Die
noje 1964 metais ir joje pasakė pagrindine kalbą. Iš kairės: LB Los Angeles 
apvlinkės tuometinis pirm. J. Cinga, R. Reagan ir Los Angeles County 
Republican Assembly tuometinis pirm. Charles Fabian. 

Nuotr L. Kanto 

Ostrublia, Ostmarkė, Auksi
nas, l i t a s . Istorija ir Numizma
tika (su 160 pav.) 255 pual. 
Spausdino Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $5.75. Užsakymus stųati: 

DRAUGAS, 4545 W. 63 S t , 
Chicago, IL 60829 
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Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems pasiskaityti 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juottpiaa Dantvardiene 

Sk>m dienom Draugo apauetuv* 
iileido aštuntą laidą Šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardia-
nė vėl patikslino ir pagražino iią 
laidą naujais paruošimais. 

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

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

DRAUGAS, Kaygs Skyitss 
4545 W. SSrd Stfcst 
Chicago, minob SOSSS 

Kaina su persiuntimu SS.7S 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 



. TEKS PAGALBA PERSEKIOJAMIEMS 
KRIKŠČIONIMS 

Sovietijoįe kenčiantys visų tikėjimų asmenys sulauks 
paramos 

mu bangą prieš krašto tikinčiuo- j "tai ką mes skelbiame, tikrai ga-

BRAS 

Prabėgusių metų lapkričio j rinkiminėse kalbose yra žadėjęs 
24 d. JAV senatas vienbalsiai "padėti persekiojamiems krikš-

sius... Tikiu, kad Sovietai šian
dien labiau bijo mūsų krikščio
niškų laisvių, negu Amerikos 
karinės galybės", dėstė savo pa
žiūras sen. R. Jepsen. 

priėmė rezoliuciją S —60. Jos 
svarba visų tikėjimų išpažinė
jams sovietiniame kacete yra di
džiulė: ši senato rezoliucija pri
taria ir sustiprina vedamą kam
paniją už žmonių religines tei
ses visame pasaulyje. 

Savaitraštis "Human Events" 
sausio 3 d. laidoje teisingai pa
stebi, kad "Amerikos visuome
nei apie šį senato žingsnį nebu
vo pranešta nei TV žinių laido
se, nei media svarbiuose dien
raščiuose, kaip "Washington 
Post" ar "NY Times". Tikrai, ne
dera tikėtis, kad JAV žinių tar
nybos garsintų šį senato žings
nį: JAV vaildžios įstaigų prisidė
jimas prie pagalbos .tiekimo per
sekiojamiems tikintiesiems Sovie-
tijoje niekad nebuvo svarbus šio 
krašto, vienos grupės kontroliuo
jamai, žinių tarnybai. 

čionims Sov. Sąj' 

lėtų būti puikios kalėdinių šven
čių žinios, prislopintiems bal
sams, beieškantiems teisingumo 
aukštybėse". 

Tikėtina, kad ir mūsų krikš
čioniškoji bendruomenė, jeigu 
dar nesurado, tad tikrai suras ry
šius su šia nauja organizacija, 
kuri stengsis padėti persekiojamai 
Bažnyčiai ak. Tėvynėje. 

Kas daroma? 
Pastaruoju metu CREED or

ganizacija garsinama ir per tarp
tautines radijo stotis. Lygiagre
čiai krikščionims — disidentams 
yra išsiuntinėti šios organizacijos 

Sia proga prisimintina, kad I padrąsinantys laiškai 17-je kai-j Tiems, kurie mėgsta gerti degti-
JAV atstovybė prie JT niekada ne į bų, kurias kontroliuoja kaip ma- n ę a r y y ^ ž;n o m i beturi laips-

žumas SSSR vyriausybė. 
CREED vykdomasis direkto

rius Nancy Shettel " H . E." re
daktoriams pareiškė, fkad "ši or
ganizacija per pastaruosius me-

teisių į tus iš nieko išaugo į žymią jė-

pasiūlė Pilnaties susirinkimui nei 
jokios rezoliucijos, smerkian
čios tikinčiųjų persekiojimą Sov. 
Sąjungoje Tačiau komunisti
niai diktatoriai ne vieną kartą 
buvę išbarti už 
pažeidimus". 

"žmonių 

Senatas susiprato 
KPagaliau JAV senatas sutiko! 

paskatinti krašto prezidentą pa- j 
smerkti, griežčiausia forma, visų į 
tikinčiųjų persekiojimą Sov. Sąj. ' 
Nors kai kam, paviršutiniškai j 
sprendžiant, ir atrodytų, kad čia i 
neįvyko nieko tokio, kas sukrės- j 
tų pagrindus po Sov. Sąj. kojo- Į 
mis, vienok tai yra labai svarbus 
nutarimas. Pirmą kartą JAV se-' 
nate tapo įrašyta, kad Amerika 
yra didžiai susirūpinusi Rusijos 
krikščionių šeimos likimu bedie
viškoje Sovietijoje", rašoma re
dakciniame. 
. Amerikiečiams atrodo ne tik 

keista, bet tiesiog nesuvokiama, 
kad disidentu — nepritariančiu 
bolševikų režimui—yra laikomasi 
kiekvienas, tikįs f 5v. Rašto žcr! 

džius. Visiems žinoma, kad Sov. 
Sąj. vyriausybė pripažįsta tik vie
ną tikėjimą: ateizmą. Ji ibeatodai-
riai, žiauriomis valdžiai prieina
momis premonėmis kovoja prieš 
kiekvieną religiją. ("Draugo" 
skaitytojams tai pėra joks 
"Amerikos atradimas". Aut.). 

Susirūpinęs senatorius 
Iš 100 senatorių atsirado vie

nas, Roger Jepsen (R. — Įowa), 
kuris padedamas Kongreso atsto
vo Jack Kemp (R. - N. Y.) ry
žosi įsteigti CREED (Christian 
Rescue Effort for the Emancipa-
tion of Dissidents — Krikščionių 
išgelbėjimo pastangos disiden
tams išlaisvinti). 

Sen. R. Jepsen ne vieną kartą 
yra pasmerkęs žodžiais nepavaiz
duojamus sovietinius nusikalti
mus prieš žmoniškumą. Jis ir jo 
žmona Anette yra stipriai prisi
dėję prie SSSR žydų gelbėjimo. 
Dirbdamas šioje plotmėje, sena
torius įsitikino, kad "būtina gel
bėti ne vien tik žydus, bet ir vi
sus krikščionis, ne mažiau .per
sekiojamus už žydus". 

R. Jepsen, veikdamas savo ko
legų tarpe, pasistengė juos nu
teikti, kad jie balsuotų už jo siū
lomą (rezoliuciją S — 60. Kaip ži
noma, bendradarbiaudamas su 
kongresmenu. J. Kemp įsteigė šal
pos organizaciją CREED vargs
tantiems krikščionims Sov. Sąj. 
(Adresas: CREED, P. O. Box 
8007, Washington, D. C 20024). 

Spausti VVashingtoną 
Sen. R. Jepsen yra įsitikinęs, 

kad tėra tik vienas tikras 'būdas 
palengvinti Sovietų persekioja
miems tikintiesiems: JAV visuo
menė privalanti pakeisti savo da
bartinį neutralų nusistatymą, 
privalanti įtaigauti JAV vyriau-
bę, kad Sovietai privalo gerbti 
Helsinkio akto žmogaus teisių 
nuostatus. 

Suprantama, kad Amerikos vi
suomenės išjudinimas iš dabar 
įsigalėjusios apatijos tikrai neleng 
vas uždavinys. Šiam tikslui pa
siekti teks dirbti keliolika metų. 
Tikima, kad naujoji administra
cija šiam judėjimui suteiks nau
ją akstiną. Ir R. Reagan savo 

Tikėjimo atgimimas 
Sen. R Jepsen nuomone, "di

džiausia grėsmė pasaulio taikai 
kyla iš totalitarinės priespaudos, 
jeigu ji nemėginama sutvardyti. 
...Žinotina, kad Sov. S-je krikš
čionybė ir vėl yra gyva, nežiūrint 
į 60 metų besitęsiančius perse
kiojimus, smegenų plovimus ir 
materializmo skatinimą. Tuo bū
du ateizmui yra smogtas stiprus 
smūgis. Ir tai atidengia dabarti
nę, naujai prasidėjusią kerštavi-

gą. Direktorius tiki, kad netru
kus CREED galėsianti derinti 
visus paramos darbus, reikalingus 
persekiojamiems krikščionirns už 
geležinės uždangos". 

Organizacijos orumui žymiai 
padėjo, kai dr. Ernest Gordon iš 
Princeton universiteto sutiko bū
ti CREED prezidentu. Į jos pata
riamąją tarybą įstojo žinomas so
vietų disidentas Aleksandras 
Ginzburgas, įsijungė ir pulk. Itn. 
Paul Roush su žmona. Jis yra bu
vęs Maskvoje karo laivyno atta-
che. Savaitraštis komentuoja, kad 

A.fA. 
A. f A. MYKOLAS JONELIS 

Gyveno Sv. šeimos Viloje, Lemont, Illinois. 
Mirė sausio 18 d., 1981 m., sulaukęs 83 metus amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary (Peters), 2 seserys 

Marian Malin ir Seselė Clarita, kazimieriete, dukterėčios ir sūnėnai 
bei kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadieni, 4 vai. popiet Mažeikos-Evans 
koplyčioje, 6845 S. Western Avenue. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, sausio 22 dieną. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvąių direkt Amas Evans Jr. ir Stasys Evans — Tele
fonas 737-8600. 

A D 
A. +A. 

MAROJONA SAMOLIS 
Mūsų mylima motina mirė 1980 m. gruodžio 14 d. ir buvo pa

laidota gruodžio 18 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos sielą. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Tomui Kaspučiui, kuris atlaikė ge

dulingas pamaldas už jos sielą ir palydėjo velionę j kapines. ož 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame kleb. prel. D. Mozeriui, kun. A. Griausliui, kun. T. 
Kaspučiui ir kun. P. Cibulskiui, MIC, už maldas koplyčioje. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Steponui C. 
C. Lack ir Sūnums už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

SŪNUS ALFONSAS IR DUKTfi IRENA 
SU ŠEIMOMIS 

JOHN F. J U C I U S 
Gyveno Wtnthrop Harbor. niinoU. 

Illinois. Brighton Parko apylinkėje. 
Anksčiau Chicago. 

Mirt sausio 12 d., 1981 m.. 12:15 vaL ryto, sulaukė* 54 tn. amt. 

Gimė Chicago, Illinois. 

Velionis buvo vyras a, a. Aldonos Grigutytės-Jucienėa. 

Po gedulingų pamaldų Our Lady of Humility bažnyčioje, Wads-
worth, Ū1., sausio 14 d. velionis buvo palaidotas Asomsion kapinėse, 
LibertyviUe, minoU. 

Pasiliko nuliūdime 2 sūnūs Dantei, marti Peggy ir David, marti 
Nancy, 2 seserys Seselė Fellce, prand Skiete, gyv. Pittsburge, ir Hetea 
Chicagoje, brolis Frank su žmona Laura Oak Lawn. m., ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

IŠMINČIAUS NUOMONĖ 

niai. Pradžioje žmogus pasidaro 
panašus į povą — pasipučia, jo 
judesiai pasidaro ritmingi ir di
dingi. Po to jis įgauna beždžionės 

charakteri — pradeda su visais 
žaisti ir juokauti. Vėliau jis pa
sidaro panašus į liūtą — pasitikįs 
savimi, išdidus, pilnas jėgos. Bet 
pabaigoje jis pavirsta į kiaulę ir 
voliojasi purve. 

TAUTYBĖ IR MERGINOS 
Sakoma, kad iš elgesio su 

mergina galima atpažinti vyro 
tautybę. Esą anglas merginą svei- į 
kiną, prancūzas bučiuoja ranką,! 

amerikietis — kviečia į pasimaty
mą, o rusas bėga gauti Maskvos 
instrukcijų. 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. sausio men. 20 d. 

Kolegai ir VLEK'o organizavimo bendradarbiui 

A. f A. STASIUI LŪŠIUI 
m i r u s , 

nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai MARIJAI ir 
dukterims VIDAI ir IRENAI su ŠEIMOMIS. 

JADVYGA IR ADOLFAS DAMUŠIAI 

Prabogo pavasariai. . . vasaros. . . 
Širpulingai skaudus ruduo. . . 
Gruodyje — Garbė Dievui Aukštybėje 
— Su angelais. Gimusiam giedo;ot . . 
Dabar tik širdingą maldą Tau siunčiu 
—Maldoj randu ir sau ramybe. 

P A D 
Mano mylimas vyras 

A. f A. MYKOLAS GEBĄS 
mirė 1960 ro. lapkričio 5 d. ir buvo palaidotas lapkričio 8 d. Visų 
Šventų kapinėse, Great Neck, N. Y. 

Gilaus skausmo prislėgta, dėkoju visiems, kurie mane atjautė 
taip skaudžiomis dienomis. 

Dėkoju Rt. Rev. Msgr. Henry James Reel, sv. Aloyzo bažnyčios 
klebonui už suteiktą absoliuciją Mykolui ligoninėje. Visiems aplan
kiusiems velionį koplyčioje ir palydėjusiems j Amžino Gyvenimo 
Buveinę, naujam gyvenimui. 

Dėkoju didž. gerb. kunigams už paaukotas šv. Mišias už velio-
nies sielą: kleb. kun. J. Pakalniškiui, kun. P. Baniūnui, kun. A. Kar
dui, kun. Martin Curley, kun. Daniel Sheridan, kleb. kun. V. Mar-
tinkui (jau A. A. Jam), kun. B. A. Rutkauskui, kun J Bida, kun. A 
Treška, kun. J. Toma!oniui; kun. J. Giedriui Urugvajuje. ...:N :.s:,: 

Dėkoju visiems, kurie užprašė šv. Mišias už Velionies sielą, Lie
tuvoje, Kanadoje, Venecueloje, U.S.A, visų Jūsų brangiausios aukos. 

Dėkoju Kęstučiui Miklui už pagarbiai pravestą atsisveikinimą 
Great Neck, N. Y. Funeral Home koplyčioje ir laidotuvių dieną. Dė
koju laidotuvių vedėjai Kathleen M. O'Brien už laidotuvių patarna
vimą. Atsisveikinimo metu širdingą žodį tarusiems: Kęstučiui Miklui 
atsisveikinus Simo Kudirkos N. Y. Saulių kuopos vardu, Muz. Vy
tautui Kerbeliui ir muz. Juozui Stankūnui muzikų vardu ir Great 
Neck'o Liet. B-nės vardu agronomui Vaclovui Butkiui. Dėkoju šau
lių ir muzikų garbės sargybai, budėjusiems prie Velionies karsto 
atsisveikinimo vakare ir laidotuvių dieną bažnyčioje ir kapinėse šau
liams prie A. A Mykolo žemiškos kelionės pabaigos. Dėkoju kun. 
Stasiui Railai už maldas ir sukalbėtą rožančių už velionį koplyčioje. 

Dėkoju Šv. Aloyzo parapijos kleb. Msgr. J. Reel, Maspeth, N.Y., 
Viešpaties Jėzaus Atsimainymo parapijos kleb. kun. Pranui Bulovai 
ir Vilniaus Aušros Vartų N. Y. parapijos kleb. kun. John A. Bida 
už koncelebruotas šv. Mišias ir Msgr J. Red ir kleb. Pranui Bulovai 
už taip gilius žodžius, tartus apie velionį per šias pamaldas. Dėkoju 
Sv. Aloyzo bažnyčios vargonininkei Gaire Amold ir solistams d i 
liam Wood ir Mečislovui Razgaičiui už gražų giedojimą per šv. Mi
šias. Dėkoju už vainikus, gėles, kurie puošė koplyčią atsisveikinimo 
vakare ir Sv. Aloyzo bažnyčią per šv. Mišias, laidotuvių dieną. Dė
koju už tautinių spalvų vainiką buvusiems N. Y. Operetes choro 
nariams už pareikštas užuojautas, šv. Mišių aukas, su kuriais My
kolas per ištisą eilę metų taip nuoširdžiai darbavosi, skleisdamas 
lietuvišką dainą įvairiomis progomis, Dėkoju kun. J. Bida už paau
kotas šv. Mišias Aušros Vartų N. Y. bažnyčioje, choristams už 5v. 
Mišių aukas, vainiką, parapijiečiams už šv. Mišių aukas, paaukotas 
šioje bažnyčioje, kur Mykolas skyrė savo talentą ir nuoširdžiai Die
vui tarnavo. Lietuvos Vyčių 12-tai kuopai ir nariams už šv. Mišių 
aukas, gėles ir gilias užuojautas. Lietuvių Piliečių klubo valdybai ir 
nariams už šv. Mišių auką ir pareikštą gilią užuojautą. Dėkoju Great 
Neck'o N. Y. Lietuvių Bendruomenės apylinkei už brangų atminimą 
ir įamžinimą A A Mykolo Cibo į Lietuvių Fondą. Visiems aukoto
jams gili mano padėka 

Ilgai prisimintina padėka visiems pareiškusiems užuojautos žo
džius asmeniškai, spaudoje, per radio. paguodančius laiškus, aukas 
skirtas Velionies prisiminimui. Šiuo metu nepajėgiu pareikšti as
meniškos padėkos visiems, tik prisimenu Jus giliai savo širdyje. 
Jūsų parodytas nuoširdumas, lengvina mano skausmą. Gili mano 
padėka giminėms, svečiams, gedulingų pietų dalyviams už pasku
tinę A. A. MYKOLUI skirtą pagarbą. 

LHIdintl EUFEMUA 
Brolis Juozas Ir šeima Čikagoje Brolis Jonas bei seserys: 

Adelė ir Lionta su šetnmmis Lietuvoje 
ir kiti gimines Amerikoje, Lietuvoje Ir Sibire 

Mielas Mykolai, atvežta Tėviškes žemele, išberta ant Tėvo ka
po, tegul būna lengva. Man palikai palikimą — Lietuvos tautine 
vėliavą, kurią man įteikė broliai šauliai. 

ILSĖKIS RAMYBĖJE PAS VIEŠPATĮ 

A. t A. 
Boleslovas Treinauskis 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė sausio 17 d., 1981 m., 11:30 vai. vak., sulaukęs 97 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kauno -apskrity)*, Vydžių parapijoje, Zulėnų kai

me. 
Amerikoje išjryveno 80 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolienė Ona Troy, brolio sūnus 

Napoleon Troy su žmona Stella ir jų vaikai Kenneth Troy ir Mary Bles-
kin, krikšto duktė Irene Ashner ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 3 vai. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 

LJadotuvės įvyks trečiadienį, sausio 21 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas \ Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje'jvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiem lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamas daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Giminės. 

1-aid. direkt. Steponas C. Lack ir sūnūs. Tel. 737-1213. 

Mielą ADOLFINĄ. MALENIENE, sūnų ADĄ ir duk
rą RITĄ su ŠEIMOMIS, vyrui ir tėvui 

A. f A. IGNUI MALENUI mirus, 
giliai užjaučiame ir jungiamės maldoje už jo vėlę. 

JADVYGA, ADOLFAS, VYTENIS, SAULIUS 
IR KRIKŠTO DUKRA GINTĖ DAMUSIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH YVESTERN AVE. 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNTUS 

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o 
1410 So . 50 th Av., C i c e r o 

Tel . 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrjcinia 7-6672 
2424 VV. 6«th STREET Tel. REpublic 7-1213 

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

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CTC F.RO. III . Tel. OLympic 2-1003 
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MOSU KOLONIJOSE 
Kalifornijos lietuviai bei lenku Polish c°n«r e s s atsto" 

J j vas ir jy žurnalo „Pomost" re-
i daktorius. 

VIVA JAUNIMAS p o k a l . b i u o s e d w t a g a l i m y b ė 

Jaunimo įjungimas į lietuvišką! visiems pasisakyti ir įnešti pa
veikią visad atrodė neįveikiama ! siūlymus. Buvo pasiskirstyta pa-
problema, gal todėl, kad nore- i reigomis. Malonu buvo girdėti 
jame matyti juos viską darant i konkrečius žodžius be įprastų 
pagal mūsų nurodymus. Iki šiol j bendrybių. Malonu buvo matyti 
įvairūs minėjimai nesusilaukda- jaunus savanorius prisiimant pa-
vo ju dėmesio. Šį kartą Los Angs- reigas susisiekti su radijo stoti 

ALĖ IR ALGIS LIEPONIAI PRADĖJO 
NAUJĄ GYVENIMĄ 

darė jaunųjų draugas Romasi 
Puteris iš Toronto. Svečiai šoko 
ir linksminosi grojant Neolithua-
nų orkestrui. 

Jaunoji Alė Lieponytė yra 
baigusi Loyolos universitetą, o 
dabar tęsia toliau studijas, siek
dama magistro laipsnio savoje 

CLASSIFIED GUIDE 
Sakoma, kad meilei kelio ne- Į do atvykusi Mirga Bankaitytė. 

pastoja jokios kliūtys. O ką čia Patys jaunieji buvo pasirinkę ir 
bekalbėti apie vasaros karščius > specialius Mišių skaitymus, ku-
ar žiemos speigus. Tokia tad ne- riuos paskaitė jaunojo sesuo Bi-
nugalima meilė greičiausiai ir rutė Liaponytė-Dailidienė ir jau-. 
buvo ta priežastis, kad antros Ka- i tosios senelis Kazys Pabedins- i gailestingosios sesers profesijoje 
ledų dienos šaltą ir snieguotą! kas. Priklauso ateitininkams, uoliai, 
pasietę, 1980 m. gruodžio 26 d.,: Po apeigv bažnyčioje svečiai ! dirba su moksleiviais ateitmm-
du jauni žmonės _ Alė Pabe- : vyko į puošnią Carlisle pokyliu k a i s- A1gJs Liepoms studijavo pre-1 
dinskaitė ir Algis Lieponis sujun- salę, Lombard, 111. vestuvių vai- j kybos administraciją Marąuette 
gė savo gyvenimus. j sems. Pokylis prasidėjo, kai, Ne- universitete. Šį pavasarį ;-s gaus 

^ , . . , . . . ; olithuanų orkestrui grojant magistro laipsnį 
Uhcialus vestuvinis kvietimas i " ' • 

M1SCELLANEOVS 

Povestuvinei 
maršą, į kupiną svečiu salę įėjo kelionei jaunieji išvyko į Europą., 

les mūsų šventės proga sudarys mis, universitetais, laikraščių ir | TAse> **a , t i« ios Marijos Pabe- j a u n i e ] - į Alė i r A l g i s Lieponiai,, 2 a d a slidinėti ir pailsėti Chamo 
didžiulę išimtį ir gal praskins ke- žurnalu redakcijomis ir kviesti ke
lią jaunosios kartos lietuviškam; lėtą įžymių valdžios žmonių į 
sąmoningumui. Naujai įsisteigęs ruošiamus iškilmingus priešpie-
Informacijos centras, vadovauja-: čius — spaudos konferenciją mū-
mas Antano B. Mažeikos, nutarė, su Nepriklausomybės šventės 
kad įsisenėjusio stiliaus Vasario proga, vyksiančius Atletu klube 
16 d. minėjimai, kviečiant 1-2 Los Angeles miesto centre vasa-
nuobodžiai politikuojančius kai- i rio 17 dieną. Svarbi atrakcija 
bėtojus į vien savųjų tarpą, nepa-j šiam pobūviui bus du mūšy pa
siekia jokių rezultatų. Svečių po-; garsėję tautiečiai — Simas Kudir-
litines svajones galima gudriai I ka ir Vladas Šakalys., šiam įvy-
sujungti su nauda lietuviškam ; kiui atskrenda į Los Angeles. Jau-
reikalui. : nimo ir vyresniųjų jungtinėmis 

Pernai įsisteigusio Informacijos j jėgomis mezgami ryšiai su filmų 
centro vienas tikslų yra: „Rink- pramonės direktoriais ir teksto 
ti ir pateikti Amerikos ir savo'; rašytojai, sudominant juos VI a-
spaudai bei žinių transliavimo \ do Šakalio odisėja, jo asmenybe 
tarnybai svarbias informacijas, I ir šiuo metu (keičiantis valdžios 
liečiančias lietuvių reikalus, veik- į krypčiai ir galvosenai VVashing-
lą ir problemas". j tone) — staiga tapusia populia-

Tuo tikslu sausio 12 d. priva- j ria priešsovietine galvosena, 
čiuose namuose buvo sušauktas! Sklandžiai praėjusiame susirin-

dmskaites ir Algirdo Justo Liepo- l y d i m i p a m e r g i ų i r p a b r o i i u . nix, Prancūzijos Alpėse. 
mo sutuoktuves iyyks St. James • J a u n u o s i u s s u v i s o m i s t r a d i c i j o . , 
S ? ^ i i t - b a z n 7 C 1 0 ] e ' G i e n I mis pasitiko tėvai - Irena ir Jo- I 
EUyn, 111. Abiejų seimų - Pa- n a s P a b e d i n s k a s b e i J a n i n a i r J u s . ' 
bedmskų ir Liepomų - girni-! t a s U e p on ia i . L i i ų ^ į 
nes artimieji ir draugą, pripildė j e š i e m e t j a u t r e č i o s v e s t u v ė s ; d u , 
jaukią ir nedidelę bažnyčią. Kale-1 b r o l i a i fc s e $ u o d ė j o y e d b i n į 
dines nuotaikos gelese pasken- , _ ; „ , „ ,,„-«. '^--^J 1Qon «.« 
, , . ., . 6 * gyvenimą tais pačiais 19ou me
des altorius teikė nepaprasto iš- -
kilmingumo, kai Arūnui Kamins- j 

Jaunosios tėvas Jonas Pabe-

J. Baužys \ 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti l ietuviška vėliava. Nė 
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet gal ima laikyti ma
žą veliavukę ant rašomojo s ta lo . 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją s u Amerikos vel iavukę. 

NAMŲ APŠILDYMAS 
{statau naujus pečius ir vandens Šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

ALB1N BANYS, Te*. 447-8806 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I E L I N A S T V 
& 4 6 VV. 69 St., t e į 776-1486 
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Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gal i pristatyti tok ias ma-

kui vargonais grojant maršą, jau
nosios tėvas Jonas Pabedinskas dinskas paprašė kun. Vytautą 
vedė savo dukrą prie altoriaus. Bagdanavičiu, MIC, sukalbėti 
Vevuvinė palyda susidėjo iš ! maldą, o visoms vaišėms vado-
penkiu poru: Kristina Pabedins- j vauti pakvietė Liną Rimkų, Šis, 
kaitė —įpirmoji pamergė ir Pet-1 gi, pagal vysk. Valančiaus sti-
ras Lieponis — pirmasis pabrolis. I Ką guviai pasakė vestuvinio ! ^ v£iiavukes, kad Lietuvos vėlia-
Toliau sekė Birutė Lieponytė-1 kvieslio kalbą. ! Va plevėsuotų jūsų įamuose. 
Dailidienė ir Kęstutis Dailidė, i Dar kalbėjo jaunojo tėvas Jus- ' Tokios vėliavos kainuoja $1.50. 
Rusnė Vaitkutė-Lieponienė ir; tas Lieponis, pirmasis pabrolis (reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
Jonas Lieponis, Vida Paškutė-Ze- į Petras Lieponis ir pats jaunasis j ir 50 et. už persiuntimą, jei gy-
linski ir Tomas Pabedinskas, i Algis, savo ir jaunosios žmonos i venate Illinois valstybėje). Užsa-
Saulė Tumasonytė ir Edis Raz- l vardu, nuoširdžiai padėkojo tė- j kV™s 8 i u s k l t e * k a n c i a i : 

ivams ir visiems svečiams. Sol 
posėdis. Jame dalyvavo arti 20! kime sudaryti metmenys išeiti iš 
asmeny. Bendram darbui pakvies- uždaro ratelio ir žiūrėti konkre- įm a . . „ . . 
ti atvyko: „Amnesty Internatio-1 čios naudos Lietuvos bylai. Pažin- Į Jaunuosius sutuokė, šv. Mišias | Praunme Dagiene, akompanuo-
nal" atstovė, rusų aktyvistų gru- i tys, mokslas, jauna energija ir I atnašavo ir pritaikytą pamoks- | l a n t Arūnui Kaminskui, padaina 
pės 3 nariai iš ju organizacijos | stiprus lietuviškumo jausmas, į lą pasakė kun. Kęstutis Trima 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St.. 
Chicago, IL. 60629 

vo specialiai jauniesiems skirtą 
„Russian Freedom Party", (kovo- j atitinkamas kelių vyresniųjų fi- j kas. Mišių metu giedojo solistė j barkarolę rs Hotrmano pasakų, 
janti už rusų valstybės demokra- nansinė parama garantuoja i Praurimė Ragienė, vargonais rr:..:z:,<a O^en^-acno. :er,as :s 
tinį atstatymą be jokių kitų tau- šiam užmojui pasisekimą, 
tybių suvirimo bendram katile), RKV 

j pritariant Arūnui Kaminskui, ir 
kanklėmis specialiai iš Clevelan-

PREZIDENTO RONALD REAGANO PIRMAS 
SUSITIKIMAS SU LIETUVIAIS 

LEONARDAS VAOUKAS 
<**V.ŠS* 

Seniau ruošiamos (prieš 10 ir paprastai trumpa su laiku. Pui- pasipriešinimą komunizmui, 
daugiau metų) Kalifornijos Lie-į kiai žinai, kiek aš laiko skiriu se-į įterpdamas visą eilę trumpų j kinimo telegramosjauniesiems 
tuvių dienos (prel. J. Kučingio ; natoriaus Bany Goldwater rinki-i anekdotų. Ta jo kalba buvo per-
ar LB vadovybės) būdavo didin-1 minei akcijai. Neturėjau laiko pa- i duota per televiziją visam kraš-
gos ir iškilmingos žodine (įvadi-< ruošti specialios kalbos lietu-j tui kiek vėliau. Jis su ja laimėjo 
ne) ir menine programomis. Jo- uimi Lietuviams pasakysiu tą' daug piniginės paramos senato-
se dalyvaudavo ir kalbėdavo iš- • p*ačią kalbą, kurią, Leonard, esi \ riui Bany Goldwater, o pats ta-
kilieji Kalifornijos pareigūnai, o • eilę kartų girdėjęs respublikonų 
meninę programą atlikdavo pir-j suvažiavimuose ir konferencijose, 
maeiliai liet'-vių vokalistai iš' Sakyk, kaip lietuviai tą mano kal-
JAV rytinio pakraščio ar Kana-; bą priims?" O sakomoji kalba 
dos. 

Seni laikai — 1964 metai. JAV 
LB Los Angeles apylinkei, kuri 
tais metais suruošė ir pravedė 
LB Kalifornijos Lietuvių dieną, 
vadovavo J. Cinga. Kiek prisime
nu, J. Cinga man kalbėjo: "Su
rask gerą ir žymų kalbėtoją. Ar 
negalėtumei mums išgauti se
natorių Barry Gold\vater?" 
Tai buvo JAV prezidento rinki
miniai metai, ir senatorius Bar
ry Goldwater buvo respublikonų 
partijos kandidatas. Mano atsa
kymas J. Čingai buvo: "Nė nesap
nuokime apie senatorių Barry 
Goldwater!" Tais metais teko 
gerokai "pasimaišyti" respubli
konų partijos suvažiavimuose ir 
konferencijose Kalifornijoje — 
mat, tais metais teko užimti Ca-
lifornia Republican Assembly 
vicepirmininko postą. Suvažiavi-

respublikonams buvo puiki (tuo 
metu "Life" žurnalas jai buvo 
davęs vardą — "The Speech".). 
Kalbėjau Ronald Reaganui, kad 
tos kalbos tam tikros vietos lie
tuviams gali būti 'neįkandamos' 
— ypač, visa eilė trumipų anek
dotų jo kalboje. Buvo aišku, kad 
jis pasakys savo taip vadinamą 
"the Speech" kalbą. 

Jis teiravosi apie lietuvius Ka
lifornijoje, kitose JAV vietovėse, 
apie padėtį pavergtoje Lietuvoje, 
apie lietuvių dalyvavimą JAV 
politinėje veikloje ir kitais pana
šiais klausimais. Tas mūsų pa
šnekesys tęsėsi arti poros valan
dų. Vėliau ;prie mūsų prisijungė 
kiti Kalifornijos politinio gyve
nimo vairuotojai — E. Younger, 
C. Fabian, B. Nurmsen, R. Gine 
ir kiti. Atvyko Lietuvos gen. kon
sulas dr. J. Bielskis su žmona, ir 

po žinomas visoje Amerikoje kaip' 
vienas iš iškiliųjų respubli
konų. 

Ronald Reaganas pajudėjo iš 
tos Lietuvių dienos, programai 
dar nepasibaigus. Teko jį paly
dėti iki mašinos ir dar keliolika 
minučių šnektelti bei atsakyti į 
jo vieną ar kitą papildomą klau
simą. Jis kalbėjo: "Ar lietuviai vi
sad tokie 'šaltoki' ir nereaguoja 
į anekdotus ("jokės"), kaip kad 
daro kiti amerikiečiai?" Mano 
atsakymas jam buvo: "Ronald, a 
number of your jokės were not 

gražiausių momentų buvo Sa
dutės šokis. Sadutę šoko ipati 
jaunoji Alė kartu su visomis pa
mergėmis, kankliuojant Mirgai 
Bankaitytei. Po to Mirga dar 
kanklėmis paskambino muz. Al
fonso Mikulskio koncertinį kūri
nį, kuriame girdėjosi miško 
paukščių čiulbėjimas ir gegutės 
kukavimas. 

Buvo gautos svei-
iš 

šeimų gimimų oei draugų iš 
Lietuvos, Australijos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Kanados. Bažny
čioje ir vaišių metu nuotraukas 

už apdrmadą ano aenies ir i 
lO<% — 30<% — 30% p i g i u mokiais 
bilio paa mum. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
32081/, W e s t 95th Street 

Telef. — G A 4-8654 
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V A L O M E 
KILIMUS m BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visu rūi in grindis. 

Tel. RE 7-5168 

B • A L E S T A T E 
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BUTU NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notaristaa — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6329 S. Kedzie Av. — 778-2233 
*iiiiniiiiiiimniiiiiinmiiuiinimiummiii 

SIMAITIS REALTY 
Iiuuranf — Income Tax 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-5568 

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

» • • > i < • • 
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RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radic programa 

Naujoj Anglijoj iš 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, dainof 
:r Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznis reikalais kreiptis į Baltic Flo 
-ista — gelių bei dovanų krautuvo. 
502 E. Broadway. So. Boston. Mass 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
?=iunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
.'•te didelį pasirinkimą, lietuviškų kny. 

muose ir konferencijose teko su- | aš savo bičiulį Ronaldą Reaganą 
tikti ir patį senatorių Barry Gold-; perdaviau iy globon. Meninę da-

designed for Lithuanian — Ame- i S1*-
rieans". Atsisveikindamas pridū- j 
rė, kad, be abejo, vėl jam teksią 
ateityje susidurti su didesne gru
pe lietuviu. Tuo atveju jis priim
siąs lietuvių "ekspertu" patari
mus bei sugestijas. 

lUUlilMIlIlHllllllilIUIIIIIlIllIlIllIlHIIIIIIII! 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams ! 

Kas šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. popiet 
iš WEVD Stoties New Yorke 1330 kil.. 
AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak. 97.9 meg. 
FM. 

Direkt, DR. JOKŪBAS STUKAS 

234 Sunik Drive 
Watchung, N. J. 07090 
TeL — (201) 753-5636 

iMiHiHiiiuiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 

Aš tau saulėtos 
vasaros linkiu 

Dainuoja 
STASE KLIMAnt 

Benjamino Gorbulskio dainos. Groja 
Instrumentinis Ansamblis. Išleido 
"GINTARAS", Hollyvvood, CA. Nuo
traukos, viršelis ir techniškas paruo
šimas Pauliaus Jasiukonio. 

Gražios ir gražiai įdainuotos dai
nos, kurios niekada nenustos populia
rumo. Puiki dovana kiekvienai progai. 

Kaina su persiuntimu — $8.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 
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M. A. $ I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So . Maplew!»od, tel. 254-7*50 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU iakvibtimai, pilaoml 
PILIETY BfiS PRAŠYMAI ir 

Kitokie blankai. 
liiiiimmnnrrmiiniuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiui) 

M O V I N G 
S£RENAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir is toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

I ——. 
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P L U M B I N G 
Licensed, Booded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir-
| tuves ir von ios kabinetai. Kerami

kos ir kt. p ly te lės . Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
{ automatą g a l i t kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 6 3 6 - 2 9 6 0 
nii i iHii imiuii i ini inniniit i iui i iuiniuii ' 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

>IHIIIIII!IIIIIIIIIIIII1UIU1UI1IIHIIIIIUIIIIII! 
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water ir daug karty teko klau
sytis Ronald Reagan'o kalbų. 
Jis buvo vienas populiariausių kal
bėtojų respublikonu tarpe. Ma
no pasiūlymas J. Čingai buvo: 
"Galiu gauti Ronaldą Reaganą". 
Be didesniu pastangų ir vargo 
pavyko su juo susitarti. 

Poros valandų pašnekesys 
su Ronald Reaganu 

LB Kalifornijos Lietuvių diena 
1964 metais įvyko rugsėjo 13. At
siradau ten gerokai prieš pro
gramos pradžią. Netrukus pasi
rodė ir Ronald Reagan. Buvau 
jam ir kalbėjęs ir rašęs, kokia 
turėtu būti jo kalba tame lie
tuvių renginy. Be jokios pašne
kesio įžangos jo tuoj ir klausiau: 
"Ronald, ką lietuviams šiandien 
tarsi". "Leonard", kalbėjo Rea
gan, "šiomis dienomis yra ne-

lį atliko solistė Prudencija Bičkie-

Ryšiai su lietuviais 
Po poros metų (1966) jis buvo 

išrinktas Kalifornijos gubernato
riumi. Pasikeisdavome laiškais. 
Ronaldo Reagano rinktinės ak
cijos vadovas Bill Roberts davė 
man gerą patarimą: "Jei tik kada 
rašysi laišką gubernatoriui Ro-

nė iš Cbicagos, o_ visą programą | n a ]d Reaganui, pasiųsk to laiš
ko kopiją jo sekretoreF'.Taip ir da
rydavau. Jis į visus mano laiškus 

pravedė Nida Brinkienė. 

Ronaldo Reagano kalba 

Man ta Ronaldo Reagano kal
ba buvo žinoma iki detalių. Ją 
buvau girdėjęs bent 20 ar net 
daugiau kartų įvairiose Kalifor
nijos vietovėse, kur tik tais me
tais turėdavome didesnius res
publikonu renginius, kurie neap
sieidavo be Reagano kalbos. Ta 
jo kalba buvo puiki. Amerikiečių 
tarpe sukeldavo "audras". Los 
Angeles lietuviai ją priėmė gana 
šaltokai. Jo kalba ir kitų ameri
kiečiu trumpi žodžiai užėmė ar
ti valandos laiko. Žodinė dalis 
buvo svari ir įdomi. 

Ronaldas Reaganas savo kal-

atsilietpė ir talkino Lietuvos reika
lui, jei tik buvo prašomas. Jis be
veik nuo rezoliucijų žygio pra
džios buvo ir yra to vieneto gar
bės komiteto narys. Lietuvos rei
kalu yra rašęs ir kalbėjęs su pre
zidentu Richardu Nixonu. 

Jis, trumpai tariant, buvo sukal
bamas žmogus. Tikiu, kad jis bus 
sukalbamas ir ateityje, būdamas 
JAV prezidentu. 

Mintys pafgslvojiimri 
Mes turime teiaę į kitus atsi

remti, tačiau ne visą naštą ant 
kitų perkelti. Negalima tiek 

L A N D O F C R O S S E S 
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by 
M1CHAEL BOVRDEAUX> M.A., B.D. 

Printed in England 1979, 339 pages. Price — including 
shipping and handling $8.95. 

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

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 

^ 

IEŠKOMAS PENSININKAS AR PEN
SININKĖ gyventi prie vyresnio am
žiaus asmens. Kambarys nemokamai. 
Marąuette Parke. Skambint po 6 vai. 
vakaro tel. 596-7899. 

ll»KO NUOMOTI 

Reikalingas mieg. kambarys su virtu
ve, vienam asmeniui. Marąuette Parko 
apylinkėj. Skambint 323-3575. 

ISNUOM. 2 butai be baldų. Bridge-
porte. Galima tuoj užimti. 

Skambint — 847-7815 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632, teL 927-5980 

atsiremti, kad jie pradėtų pa
boję lietė kraSto ekonominę pu- Į linkti ir palūžti, 
se, karą Vietname, menką JAV j 

Prezidentas Ronald Reagan (viduryje) dalyvavo LB Kalifornijos Lietuvių Die
noje 1964 rnetais ir joje pasakė pagrindinę kalbą. 15 kairės: LB Los Angeles 
apvlinkės tuometinis pirm, J. Cinga, R. Reagan ir Los Angeles County 
Republican Assembly tuometinis pirm. Charles Fabian. 

Nuotr. L. Kanto 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbi}: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją i H pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
eriminėms ar draugam* 

Draugo" adresas : 4545 West 
SSrd St.. Chicago. Dl. 60829 
nmiimiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiiuiiiiiiM 
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NUMIZMATIKA 

Jonas K. Karys 

Žodynas, raš ta i . 340 pusi. 
Kieti viršel iai Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Im-
macuiata Precs, Putnam, Conn. 

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 

Ostrublis, Ostmarkė, Auksi
nas, Litas. Istori ja ir Numizma
tika (su 160 pav.) 255 pusi. 
Spausdino Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $5.75- Užsakymus siųsti : 

DRAUGAS, 4545 W. 63 S t , 
Chicago, I L 60829 
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A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumi} 
TeL 376-1882 arba 376-5996 

miiiiimniiiiiiminniMi»miiuiiinnnnui 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilim 
!; Irairlų prekių pasirinkimas a*, 

brangiai ig mūsų sandeUo. 
COSMOS PARCELS E X P R E S S 

2501 W. 68 St. , C b k a c o , UI. 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Tclef. — 925-2787 

Vytautą* Valantina* 
tiiinnuiminiiHininiiHimnmnuiunui 

PACKAGE KXPRESS AGESCY 
MARIJA NOREIKttaffi 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

pf'Ckes. Maistas 15 Europos sandelių. 
2608 W. 6tth St., Chicago, IL 6062* 

TEL. — WA 5-8787 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Šarada gavo 
Jaonpina DaoivardieBe 

Šiom dienom Draugo spaustuvą 
isiefcJo aStimtą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardia-
nė vėl patikslino ir pagražino iią 
laidą naujais pamosimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supaiindin-
dami juos iu lietuvišku maistu ir 
•irimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organisa 
ei jose. 

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

Perskaitę "Draugą", duokite 

j j kitiems pasiskaityti. 

DRAUGAS, 
4M5 W. t t rd Streat 
CMcago, ninols *jfH 

Kaina su persiuntimu SS.7S 
niinoia gyventojai pridekite dar 

2o centų mokesčiams. 



TEKS PAGALBA PERSEKIOJAMIEMS 
KRIKŠČIONIMS 

Sovietijoįe kenčiantys visų tikėjimų asmenys sulauks 
paramos 

BRAS 

Prabėgusiu metų lapkričio Į rinkiminėse kalbose yra žadėjęs 24 d. JAV senatas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją S —60. Jos 
svarba VISŲ tikėjimu išpažinė
jams sovietiniame kacete yra di
džiulė: ši senato rezoliucija pri
taria ir sustiprina vedamą kam
paniją už žmonių religines tei
ses visame pasaulyje. 

Savaitraštis "Human Events" 
sausio 3 d. laidoje teisingai pa
stebi, kad "Amerikos visuome
nei apie šį senato žingsnį nebu
vo pranešta nei TV žinių laido
se, nei media svarbiuose dien
raščiuose, kaip "Washington 
Post" ar "NY Times". Tikrai, ne
dera tikėtis, kad JAV žinių tar
nybos garsintų šį senato žings
nį: JAV vaildžios įstaigų prisidė
jimas prie pagalbos tiekimo per
sekiojamiems tikintiesiems Sovie-
tijoje niekad nebuvo svarbus šio 
krašto, vienos grupės kontroliuo
jamai, žinių tarnybai. 

padėti persekiojamiems krikš
čionims Sov. Sąj". 

Sia proga prisimintina, kad 
JAV atstovybė prie JT niekada ne 
pasiūlė Pilnaties susirinkimui nei 
jokios rezoliucijos, smerkian
čios tikinčiųjų persekiojimą Sov 

mŲ bangą prieš krašto tikinčiuo-, 
sius... Tiikiu, kad Sovietai šian-| 
dien laibiau bijo mūsų krįkščio- į 
niškų laisvių, negu Amerikos! 
karinės galybės", dėstė savo pa
žiūras sen. R. Jepsen. 

Kas daroma? 
Pastaruoju metu CREED or

ganizacija garsinama ir per tarp
tautines radijo stotis. Lygiagre
čiai krikščionims — disidentams 
yra išsiuntinėti šios organizacijos 
padrąsinantys laiškai 17-je kal
bu, kurias kontroliuoja kaip ma
žumas SSSR vyriausybė. 

CREED vykdomasis direkto
rius Nancy Shettel "H. E." re-

"tai ką mes skelbiame, tikrai ga
lėtų būti puikios kalėdinių šven
čių žinios, prislopintiems bal
sams, beieškantiems teisingumo 
aukštybėse". 

Tikėtina, kad ir mūsų krikš
čioniškoji bendruomenė, jeigu 
dar nesurado, tad tikrai suras ry
šius su šia nauja organizacija, 
kuri stengsis padėti persekiojamai 
Bažnyčiai ok. Tėvynėje. 

charakterį — pradeda su visais 
žaisti ir juokauti. Vėliau jis pa
sidaro panašus į liūtą — pasitikįs 
savimi, išdidus, pilnas jėgos. Bet 
pabaigoje jis pavirsta į kiaulę ir 
voliojasi purve. 

Sąjungoje Tačiau komunisti- daktoriams pareiškė, kad "ši o r 
niai diktatoriai ne vieną kartą j ganizacija per pastaruosius me-
buvę išbarti už "žmonių teisių į tus iš nieko išaugo į žymią jė 

Senatas susiprato 
"Pagaliau JAV senatas sutiko 

paskatinti krašto prezidentą pa
smerkti, griežčiausia forma, visų 
tikinčiųjų persekiojimą Sov. Sąj. 
Nors kai kam, paviršutiniškai i 
sprendžiant, ir atrodytų, kad čia i 
neįvyko nieko tokio, kas sukrės- j 
tų pagrindus po Sov. Sąj. kojo- j 
mis, vienok tai yra labaį svarbus 
nutarimas. Pirmą kartą JAV se-1 
nate tapo įrašyta, kad Amerika 
yra didžiai susirūpinusi Rusijos! 
krikščionių šeimos likimu bedie
viškoje Sovietijoje", rašoma re
dakciniame. 

Amerikiečiams atrodo ne tik 
keista, bet tiesiog nesuvokiama, 
kad disidentu — nepritariančiu 
bolševikų režimui—yra laikomasi 
kiekvienas, tikįs i 5v. Rašto žo
džius. Visiems žinoma, kad Sov. 
Sąj. vyriausybė pripažįsta tik vie
ną tikėjimą: ateizmą. Ji ibeatodai-
•riai, žiauriomis valdžiai prieina
momis premonėmis kovoja prieš 
kiekvieną religiją. ("Draugo" 
skaitytojams tai pėra joks 
•'Amerikos atradimas". Aut.). 

Susirūpinęs senatorius 
Iš 100 senatorių atsirado vie

nas, Roger Jepsen (R. — Įowa), 
kuris padedamas Kongreso atsto
vo Jack Kemp (R. - N. Y.) ry
žosi įsteigti CREED (Christian 
Rescue Effort for the Emancipa-
tion of Dissidents — Krikščionių 
išgelbėjimo pastangos disiden
tams išlaisvinti). 

Sen. R. Jepsen ne vieną kartą 
yra pasmerkęs žodžiais nepavaiz
duojamus sovietinius nusikalti
mus prieš žmoniškumą. Jis ir jo 
žmona Anette yra stipriai prisi
dėję prie SSSR žydų gelbėjimo. 
Dirbdamas šioje plotmėje, sena
torius įsitikino, kad "būtina gel
bėti ne vien tik žydus, bet ir vi
sus krikščionis, ne mažiau per
sekiojamus už žydus". 

R. Jepsen, veikdamas savo ko
legų tarpe, pasistengė juos nu
teikti, kad jie balsuotų už jo siū
lomą rezoliuciją S — 60. Kaip ži
noma, bendradarbiaudamas su 
kongresmenu. J. Kemp įsteigė šal
pos organizaciją CREED vargs
tantiems krikščionims Sov. Sąj. 
(Adresas: CREED, P. O. Box 
8007, VVashington, D. C 20024). 

Spausti Washingtoną 
Sen. R. Jepsen yra į t ikinęs, 

kad tėra tik vienas tikras būdas 
palengvinti Sovietų persekioja
miems tikintiesiems: JAV visuo
menė privalanti pakeisti savo da
bartinį neutralų nusistatymą, 
privalanti įtaigauti JAV vyriau-
bę, kad Sovietai privalo gerbti 
Helsinkio akto žmogaus teisių 
nuostatus. 

Suprantama, kad Amerikos vi
suomenės išjudinimas iš dabar 
įsigalėjusios apatijos tikrai neleng 
vas uždavinys. Šiam tikslui pa
siekti teks dirbti keliolika metų. 
Tikima, kad naujoji administra
cija šiam judėjimui suteiks nau
ją akstiną. Ir R. Reagan savo 

pažeidimus". 

Tikėjimo atgimimas 
Sen. R Jepsen nuomone, "di

džiausia grėsmė pasaulio taikai 
kyla iš totalitarinės priespaudos, 
jeigu ji nemėginama sutvardyti. 
...Žinotina, kad Sov. S-je krikš
čionybė ir vėl yra gyva, nežiūrint 
į 60 metų besitęsiančius perse
kiojimus, smegenų plovimus rr 
materializmo skatinimą. Tuo bū
du ateizmui yra smogtas stiprus 
smūgis. Ir tai atidengia dabarti
nę, naujai prasidėjusią kerštavi-

gą. Direktorius tiki, kad netru
kus CREED galėsianti derinti 
visus paramos darbus, reikalingus 
persekiojamiems krikščionims už 
geležinės uždangos". 

Oi ganizacijos orumui žymiai 
padėjo, kai dr. Emest Gordon iš 
Princeton universiteto sutiko bū
ti CREED prezidentu. Į jos pata
riamąją tarybą įstojo žinomas so
vietų disidentas Aleksandras 
Ginzburgas, įsijungė ir pulk. ltn. 
Paul Roush su žmona. Jis yra bu
vęs Maskvoje karo laivyno atta-
che. Savaitraštis komentuoja, kad 

A. f A. 
A. f A. MYKOLAS JONELIS 

Gyveno Sv. šeimos Viloje, Lement, Illinois. 
Mirė sausio 18 d., 1981 m., sulaukęs 83 metus amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary (Peters), 2 seserys 

Marian Malin ir Sesele Clarita, kazimieriete, dukterėčios ir sūnėnai 
bei kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadieni, 4 vai. popiet Mažeikos-Evans 
koplyčioje, 6845 S. Western Avenue. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, sausio 22 dieną. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, —ietys ir kiti gimines. 

Laidotuvąių direkt Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans — Tele
fonas 737-8600. 

A D Ė K A 
A. +A. 

MAROJONA SAMOLIS 
Mūsų mylima motina mirė 1980 m. gruodžio 14 d. ir buvo pa

laidota gruodžio 18 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos sielą. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Tomui Kaspučiui, kuris atlaikė ge

dulingas pamaldas už jos sielą ir palydėjo velionę į kapines. ož 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame kleb. prel. D. Mozeriui, kun. A. Griausliui, kun. T. 
Kaspučiui ir kun. P. Cibulskiui, MIC, už maldas koplyčioje. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Steponui C. 
C. Lack ir Sūnums už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

ŠONUS ALFONSAS IR DUKTĖ IRENA 
M A M O M S 

i i 

JOHN F. JUCIUS 
Gyveno Winthrop Harbor, Illinois. Anksčiau gyveno ChJcago, 

Illinois, Brighton Paiko apylinkėje. 

Mirt sausio 12 d., 1981 m.. 12:15 vaL ryto, sulaukė* 54 m. amž. 

Gimė Chicago, Illinois. 

Velionis buvo vyną a. a. Aldonos Grigutytes-Jucienės. 

Po gedulingų pamaldų Our Lady of Humility bažnyčioje, Wads-
worth, m., sausio 14 d. velionis buvo palaidotas Ascension kapinėse, 
Libertyville, Illinois. 

Pasiliko nuliūdime 2 sūnūs Daniel, marti Peggy ir David, marti 
Nancy, 2 seserys Sesele Fellce, prandškietė, gyv. Pittsburge, ir Helen 
Chicagoje, brolis Frank su žmona Laura Oak Lawn. m. ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

IŠMINČIAUS NUOMONĖ 
Tiems, kurie mėgsta gerti degti

nę ar vyną, žinomi keturi laips
niai. Pradžioje žmogus pasidaro 
panašus į povą — pasipučia, jo 
judesiai pasidaro ritmingi ir di
dingi. Po to jis įgauna beždžionės 

TAUTYBĖ IR MERGINOS 
Sakoma, kad iš elgesio su 

mergina galima atpažinti vyro 
tautybę. Esą anglas merginą svei
kina, prancūzas bučiuoja ranką, 
amerikietis — kviečia į pasimaty
mą, o rusas bėga gauti Maskvos 
instrukcijų. 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 
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Kolegai ir VUK'o organizavimo bendradarbiui 

A. f A. STASIUI LŪŠIUI 
m i r u s , 

nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai MARIJAI ir 
dukterims VIDAI ir IRENAI su ŠEIMOMIS. 

JADVYGA IR ADOLFAS DAMUŠIAJ 

Prabggo pavasariai. . . vasaros. . . 
Širpulingal skaudus ruduo. . . 
Gruodyje — Garbe Dievui Aukštybėje 
— Su angelais. Gimusiam giedojot . . 
Dabar tik širdinga maldą Tau srunču 
—Maldoj randu ir sau ramybę. 

PADĖKA 
Mano mylimas vyras 

A. f A. MYKOLAS CIBAS 
mirS 1980 m. lapkričio 5 d. ir buvo palaidotas lapkričio 8 d. Visų 
Šventų kapinėse, Great Neck, N. Y. 

Gilaus skausmo prislėgta, dėkoju visiems, kurie mane atjautė 
taip skaudžiomis dienomis. 

Dėkoju Rt. Rev. Msgr. Henry James Reel, Sv. Aloyzo bažnyčios 
klebonui už suteiktą absoliuciją Mykolui ligoninėje. Visiems aplan
kiusiems velionį koplyčioje ir palydėjusiems į Amžino Gyvenimo 
Buveinę, naujam gyvenimui. 

Dėkoju didž. gerb. kunigams už paaukotas SV. Mišias už velio-
nies sielą: kleb. kun. J. Pakalniškiui, kun. P. Baniūnui, kun. A. Kar
dui, kun. Martin Curley, kun. Daniel Sheridan, kleb. kun. V. Mar-
tinkui (jau A. A. Jam), kun. B. A. Rutkauskui, kun J Bida, kun. A. 
Treška, kun. J. Toma!oniui; kun. J. Giedriui Urugvajuje. ...:N :.s:,: 

Dėkoju visiems, kurie užprašė šv. Mišias už Velionies sielą, Lie
tuvoje, Kanadoje, Venecueloje, U.S.A., visų Jūsų brangiausios aukos. 

Dėkoju Kęstučiui Miklui už pagarbiai pravestą atsisveikinimą 
Great Neck, N. Y. Funeral Home koplyčioje ir laidotuvių dieną. Dė
koju laidotuvių vedėjai Kathleen M. O'Brien už laidotuvių patarna
vimą. Atsisveikinimo metu širdingą žodį tarusiems: Kęstučiui Miklui 
atsisveikinus Simo Kudirkos N. Y. Saulių kuopos vardu, Muz. Vy
tautui Kerbeliui ir muz. Juozui Stankūnui muzikų vardu ir Great 
Neck*o Liet. B-nės vardu agronomui Vaclovui Butkiui. Dėkoju šau
lių ir muzikų garbes sargybai, budėjusiems prie Velionies karsto 
atsisveikinimo vakare ir laidotuvių dieną bažnyčioje ir kapinėse šau
liams prie A. A. Mykolo žemiškos kelionės pabaigos. Dėkoju kun. 
Stasiui Railai už maldas ir sukalbėtą rožančių už velionį koplyčioje. 

Dėkoju Šv. Aloyzo parapijos kleb. Msgr. J. Reel, Maspeth, N.Y., 
Viešpaties Jėzaus Atsimainymo parapijos kleb. kun. Pranui Bulovai 
ir Vilniaus Aušros Vartų N. Y. parapijos kleb. kun. John A. Bida 
už koncelebruotas šv. Mišias ir Msgr J. Reel ir kleb. Pranui Bulovai 
už taip gilius žodžius, tartus apie velionį per šias pamaldas Dėkoju 
Sv. Aloyzo bažnyčios vargonininkei Claire Arnold ir solistams Wil-
liam Wbod ir Mečislovui Razgaičiui už gražų giedojimą per šv. Mi
šias. Dėkoju už vainikus, gėles, kurie puošė koplyčią atsisveikinimo 
vakare ir Sv. Aloyzo bažnyčią per šv. Mišias, laidotuvių dieną. Dė
koju už tautinių spalvų vainiką buvusiems N. Y. Operetes choro 
nariams už pareikštas užuojautas, šv. Mišių aukas, su kuriais My
kolas per ištisą eilę metų taip nuoširdžiai darbavosi, skleisdamas 
lietuvišką dainą Įvairiomis progomis. Dėkoju kun. J. Bida už paau
kotas šv. Mišias Aušros Vartų N. Y. bažnyčioje, choristams už šv. 
Mišių aukas, vainiką, parapijiečiams už šv. Mišių aukas, paaukotas 
šioje bažnyčioje, kur Mykolas skyrė savo talentą ir nuoširdžiai Die
vui tarnavo. Lietuvos Vyčių 12-tai kuopai ir nariams už šv. Mišių 
aukas, geies ir gilias užuojautas. Lietuvių Piliečių klubo valdybai ir 
nariams už šv. Mišių auką ir pareikštą gilią užuojautą. Dėkoju Great 
Neck'o N. Y. Lietuvių Bendruomenės apylinkei už brangų atminimą 
ir įamžinimą A. A. Mykolo Cibo į Lietuvių Fondą. Visiems aukoto
jams gili mano padėka. 

Ilgai prisimintina padėka visiems pareiškusiems užuojautos žo
džius asmeniškai, spaudoje, per radio, paguodančius laiškus, aukas 
skirtas Velionies prisiminimui. Šiuo metu nepajėgiu pareikšti as
meniškos padėkos visiems, tik prisimenu Jus giliai savo širdyje. 
Jūsų parodytas nuoširdumas, lengvina mano skausmą. Gili mano 
padėka giminėms, svečiams, gedulingų pietų dalyviams už pasku
tinę A. A. MYKOLUI skirtą pagarbą. 

Liūdinti Žmona EUfEMUA 
Brolis Juozas ir šeima Čikagoje. Brolis Jonas bei seserys: 

Adelė ir LionU su šeimom/b Lietuvoje 
ir kiti gimines Amerikoje, Lietuvoje Ir Sibire 

Mielas Mykolai, atvežta Tėviškės 2emelė, išberta ant Tavo ka
po, tegul būna lengva. Man palikai palikimą — Lietuvos tautine 
vėliavą, kurią man,įteikė broliai šauliai. 

ILSĖKIS RAMYBĖJE PAS VEESPATL 

A t A 
B o l e s l o v a s Tre inauskis 

Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apyl. 
Mirė sausio 17 d., 1981 m.. 11:30 vai. vak., sulaukęs 97 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kauno -apskrityje, Vydžių parapijoje. Zulėnų kai

me. 
Amerikoje iSgyveno 80 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolienė Ona Troy. brolio sūnus 

Napoleon Troy su žmona Stella ir jų vaikai Kenneth Troy ir Mary Bles-
kin, krikšto duktė Irene Ashner ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas anrradienį, 3 vai. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 Street 

Iiadotuves įvyks trečiadienį, sausio 21 d. is koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje*įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draujrus ir pažįstamas dalv-
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Giminės. 
l^id. direkt. Steponas C. Lack ir sūnūs. Tel. 737-1211 

Mielą ADOLFINĄ MAT.ftNIENĘ, sūnų ADĄ ir duk 
rą RITĄ su ŠEIMOMIS, vyrui ir tėvui 

A. f A. IGNUI MALĖNUI mirus, 
giliai užjaučiame ir jungiamės maldoje už jo vėlę. 

JADVYGA, ADOLFAS, VYTENIS, SAULIUS 
IR KRIKŠTO DUKRA GINTĖ DAMUŠIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUViy DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852 

4605-07 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
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X Vaclovas Taliai - Kelpša, 
Klaipėdos atvadavimo kovų. da
lyvis, aktyvus skautininkas ir 
kitų organizacijų narys, sunega
lavus sveikatai išvyko ligoninėn. 
Resurection ligoninėje gydomas 
dr. Petro Kisieliaus priežiū
roje. 

x "Sadutės" tautinių šokių 
.grupė yra pakviesta dalyvauti 
VVaukegane ruošiamos Vasario 
16 d. minėjimo programoje. 
Grupė neseniai įsteigta, bet su
silaukė didelio susidomėjimo 
šiaurvakariniuose priemiesčiuo
se gyvenančių jaunimo tarpe. 

X Chic-ijjo*, skautininkui 
draugovės svarbi sueiga įvyks 
pirmadienį, vasario 2 d. 7 vai. 
va k. Aldonos Palukaitienės na
muose. 7253 So. Sacramento. 
Visos skautininkės kviečiamos 

X Solistę Slavą ž»em.elyte iš 
Toronto, Canados, pirmą kartą 
čikagiškiai turės progos išgirsti 
balandžio 5 d. Jaunimo centre 
Putnamo seselių vakarienėje. 

X Dviejų šimtų lietuviškų 
kryžių ir a. a. Adomo Galdiko 
tapybos darbų paroda bus ati
daryta kovo 27 d. i r tęsis iki ba
landžio 5 d. Čiurlionio galeri
joje. 

x Česlovas Milašius — No
belio laureatas, š į sekmadienį, 
sausio 25 d. Jaunimo centro \ dalyvauti, 
kultūrinėje popietėje apie Mila
šių kalbės jo geras pažįstamas 
J. Damauskas, kuris savo pokal
bį pavadino "Varpai žiemą". Po
pietės dalyviai susipažins su Mi
lašium ir jo kūryba. Kultūrinė 
popietė įvyksta 2 vai. p. p. Jau
nimo centro kavinėje. 

x Kun. Antanas Nockūnas 
ateinantį sekmadienį ekumeni
nėse pamaldose kalbės tema: 
"Laikysimės tiesos, augsi me 
meile". Pamaldos įvyks Lietuvių 
evangelikų reformatų bažnyčio
je, 5230 So. Artesian, 4 vai. 

X Prel. Juozas Gutauskas, 
Škotijos "lietuvių dvasios vado
vas ir parapijos klebonas Glas-
gowe. šiltai atsiliepė į "Lietu-

vakaro. 

x Dr. Vytautas Tauras, Chi- j 

cago. HL, pratęsė prenumeratą j 
1&S1 metams ir pridėjo 25 dol.' 
auką lietuviškos snaudos nara-

vos Bažnyčių" knygų autoriaus raai. Miela dr. Taurą skelbiam 
kvietimą jam padėti. Atsiuntė garbės prenumeratorium, o už'; 
įdomių nuotraukų, žinių, pridėjo auką nuoširdžiai dėkojame. 
auką ir palinkėjo sėkmės paruoš- :

 x M a r y B a i b ? r i s , Brockton, i 
t i ir išleisti visus šešius užpla- Mass.. atsiuntė 10 dol. už kalen-1 
nuotus tomus. dorių, savo laiškutyje rašo, kad | 

I dėkoja už jį, kad jai jau suėjo Į 
x Algis Jurkūnas , gyvenąs S9 m. ir j au darosi sunku skai- Į 

Bervyn. 111., kandidatuoja į to ; tyti "Draugą". "Draugu" ji vi-
miesto seniūnus (aldermanus). suomet buvo patenkinta, todėl' 
Pirminiai rinkimai įvyks vasario visiems jo darbuotojams prašo 

Dievo palaimės ir siunčia nuo-', 
Ardžius linkėjimus. Dėkojame \ 

Solistą; Nei 
keto metu. 

Mūtė ir Bernardas Prapuoler. dainuoja PLB b 
Nuotr. Jono Kupri 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

24 d. 

X Liet. istorijos draugija šie- už auką ir linkėjimus Ta pačia , 
met švenčia 25 metų veiklos p r 0 g a . daugelio metų "Draugo" į 
sukaktį. Draugija yra išleidusi {skaitytojai linkime sulaukti iri 

švęsti visą šimtinę. 8 istoriografijas ir 20 knygų. 
Vadovauja pirm. prof. ar. Jakš
tas, vicepirm. prof. dr. A. Rač
kauskas. Draugija, kuriai pri
klauso įvairaus amžiaus asme-

X Antanina Nenisnė, Gary,j 
Ind., atsiuntė didesnę auką už i 
kalendorių ir išreiškė didelę pa- i 

nvs. vis labiau domėtis pradeda dėk3r u k S a u t a - grzžų "Draugo 
jaunesnioji kar ta . Šiuo metu 
narių tarpe y ra 10 jaunų, dakt. 
laipsnį turinčių istorikų. 25 m. 
sukakties proga ruošiamasi su
rengti dail. Ant. Tamošaičio pa
rodą ir muz. Jono Žuko relig. 
muzikos koncertą. Visuotinis 
narių susirinkimas įvyks kovo 
29 d. 

kalendorių. Ačiū. 

X Frank Janusas, Chicago, 
Iii., užsuko į "Draugą" ir įteikė 
19 dol. auką snvo spaudos sti
prinimui. Mielam rėmėjui taria
me širdingą ačiū. 

x Jonas Skladaitis. Philadel-
phie. Pa., atsiuntė čekį už dvi 
"Draugo" prenumeratas ir pri-

X Paukštyčių šventė "Aušros dėjo 12 dol. auką spaudos pa-
Vartų" tunte įvyks sekmadienį, ramai. širdingas ačiū. 
sausio 25 d. Šv. Mišios 9:15 vai. 
r. Tėvų jėzuitų koplyčioje. Iš
kilminga sueiga 10:30 vai. r. 
Jaunimo centro 203 kamb. 
Paukštytėms dalyvavimas šv. 
Mišiose ir sueigoje privalomas. 

x J. Arvydas, Chicago, BĮ.. 
rašo: "Gerai, kad 'Draugo" re
dakcija pastaruoju laiku, su
galvojo aukotojų sąrašą skelbti 
atskiru sąrašu, nes tai sutaupys 

„,. , . , daugiau laiko ir popieriaus svar-
Tevai ir svečiai kviečiam) daly- , . . . , , . . . . . 

* į besnems zmioms . Aciu uz ge
rą pastabą ir auką. 

x Pranas Pranckevičius, či-
ka gi ūkiams žinomas, kaip geras 
namv pirkimo ir pardavimo pre
kybininkas, jau dvi savaitės 
kaip serga ar yra paguldytas 
Christ Community ligoninėje, 
Oak Lawn, UI. 

KIXTCRF\GAS BANKETAS 

Pasaulio Lietuvių Bendruo-i 
menė yra geram kely. J i pasi-j 
darė neabejotinas ryšys laisva-: 
jam pasauly išsiskleidusių lietu
vių ir, išskyrus kraštutinius eks
tremistus, kurių buvo visada ir 
visur, pripažįstama ir remiama 
visų mūsų tautiečių, šiandien 

unku įsivaizduoti, kas būtų, jei 
tolimoj šaly gyvenantieji lietu
viai nejaustv, kad yra. toks cent
ras, iš kurio galima susilaukti 
bent moralinės paramos, kad 
nesi pasauly vienišas, užmirštas. 
Pagal išgales PLB ir steigiasi 
sudaryti sąlygas, kad kiekvienas 
'ietuvis jaustųsi esąs vienos šei
mos nariu, palaiko su jais ryšius 
nors korespondenciniu būdu, įga
liotiniai ir pareigūnai aplanko 
tolimąsias kolonijas, sudaro są
lygas tokių kolonijų kultūri
niams vienetas gastroliuoti ir 
kitaip jas remti. Visam tam 
aparatui sukti reikia pasišven
tusiu žmonių, laiko, reikia ir lė
šų. I š savarankiškai mokamų 
solidarumo įnašų. kair» teisingai 
nastebėjo dr. P. Kisielius, už
tenka vos pašto išlaidoms. Ki
tiems reikalams reikia aukų ir 
įvairių rinkliavų. Viena tokių 

priemonių iždui papildyti yra 
pramogos, banketai. 

Sausio 17 d. Jaunimo centre 
PLB banketas labai pasisekė. 

Atsiuntė „Draugui" aukų už kalėdines kor
teles, kalendorių ir kitomis progomis: 
Kazimieras Širma, Hortonvil le, WI $15.00 
Veronika Gesaitis, Chicago, IL 13.00 
Stasys Jokubauskas, Pa los Park , IL 13.00 
Jul ia Babarskas, Ridgevvood, NY 10.00 
Vladas Sirtautas, Detroit, MI 10.00 
Frances Petruška, Nor th Chicago, IL 10.00 : 

Maria Stašaitis, Chicago, IL 10.00 ' 
Kostas Čepaitis, Chicago, IL 10J30" 
Kun. J. Domeika, Tucson, AZ 10.00 
J . Rugys, Toronto, O n t , K a n a d a 9.00 
Jadvyga Kutkus, Chicago, IL 8.00 
Olga Vaičaitis, Chicago, I L 8.00 
Antanas Matukas, Chicago , IL 8.00 
Vladas Matulis, Grand Rapids , MI 5.00 
Pranas Petroliūnas, Waukegan , IL 5.00 
Jonas Urbonavičius, E a s t Windsor, N J 5.00 
Adomas Maciejauskas, Chicago , IL 5.00 
V. Balys, Pembroke, Ont. , K a n a d a 5.00 
Antanas Braziulis, Cleveland, OH 5.00-
Vladas Garsys, Worcester, MA 5.00 
Stefa Mereckis, Miami, F L 5.00-
J. Mikeliūnas, East Chicago, I N 5.00 
Eva Paulauskas, Chicago, IL 5.00 
A. Karnius, St. Petersburg Beach, F L 5.00-
Jadvyga Mockūnas, Gulfport, F L 5.0$ 
D. Jurgaitis, Cleveland, O H 5.0a 
Kun. L. Andriekus, Brooklyn, NY 5.0$ 
Sigutė Užupis, Chicago, I L 5.00 
Vincas Dailydė, Balt imore Cit, MD 5.00 
Jonas Jankūnas , Brockton, MA 5.00 

*-** r r / ^ A ^s^r* A T * . T T ^ O Pėtronella Antakauskas , Worcester, MA 5.00 
C H I C A G O S Ž I N I O S Aleksandra Kruvelienė, Chicago, IL 5.00 

Jonas Milašius, St. Pe tersburg , F L 5.00 
50 MIL. DOL. ŠILIMAI A B a . s a l a i t i e n ė , Cleveland Hts . , OH 5.00 

Visiems mieliems aukoto jams ta r i ame nuoširdų ačiū. 
Pagal naują programą, prasi

dėjusią sausio 15 d., sudarytas! . 
50 mil. dol. fondas, kurio lėšos kias kalėdines giesmes. Savo Į buvusi Jaunimo sąjungos i r neo-
bus naudojamos padėt Chicagos gražiais tautiniais drabužiais į lituanų Los Angeles skyriaus 
apylinkių neturtėliams ir se- mūsų choristės skyrėsi iš ki tų Į pirmininkė. J balių pažadėjo at-
niems 
kaitas. 

kui vėl žinomą romantišką J. 
Offenbacho barkarolę iš "Hof
mano pasakų" ir pabaigai Gied
rės Gudauskienės "Metų" ciklą. 
Svečiams taip patiko jų dainavi
mas, kad turėjo kartoti ir "Gim
tinės aidus" ir Barkarolę. 
Akompanavo Sliaron Peterson. 
Solistai savo dainavimą paauko
jo PLB ir honoraro neėmė. 
Jiems ir visam rengimo komi- j 
te tui trumpu žodžiu padėkojo i 
PLB valdybos vicepirmininkas ! 
Vaclovas Kleiza. 

Retai kada taip būna, kad lo
terija buvo panaši i linksmą 
programos pratęsimą, kai fanta i ' 
teko kaip tik tiems, kuriem gal I 
labiausiai ir reikėjo; meniškai į 
nusiteikęs laimingasis ištraukė j 
paveikslą, pintinę su šampano ! 
buteliais labai vaišinga šeima, j 
knygų glėbis teko mokslo vir- į 
šūnes pasiekusiam bet dar aukš- i 
čiau besiekiančiam, pyragas — 
begalvojančiam apie vestuves, 
prie šalto lango sėdinčiam vilno
nė skara, ir t. t. Į kultūringą, 
be ilgų kalbų bujiketą atsilankę 
visi buvo patenkinti. G. 

apmokėti šildymo sąs- chorų. Dirigavo choro vadovas 
muzikas A. Stankevičius-Stanke. 

NXKRITO I š 15 AUKŠTO 

J. Engelman, 36 m., Highland I 
J. A. VALSTYBĖSE 

Įdomu, kad svečių eiles sudarė | Parke nukrito iš 15-to aukšto, i j ^ y J J J Visuomeniniu rei-

važiuoti ir kalbą pasakyt i Milda 
Lenkauskienė iš Clevelando, L P 
tarybos narė, veikli ir kitose lie
tuviškose organizacijose. Šei
ma, kuri t a proga paaukos 100 
dol., gaus du bilietus nemokamai. 
Tai bus paskut inė proga patekti daugiausia vidurinioji ir jaunes- atsidaužė į automobilio stogą ir | ka\ų taryba kreipėsi į JAV Tei-

nioji karta. Tai džiugus reiški- išliko gyvas, bet su sulaužytais s į n g u m o departamentą i r pa-1 į L F vardyną, kur is greit 'bus iš-
nys, kad Lietuvių Bendruome- kaulais daugely l ie t*. p r a š ė paaiškinimų dėl nepiliečių | leistas. J a m e bus įamžinti visi 
nės tikslus supranta ir remia 
jau šiame kraš te subrendusi, 
mokslus išėjusi lietuvių karta , 
ir smūgis tiems, kurie, tarnau-

MIRTIS DfcL DEGTUKŲ liudijimų naudojimo JAV teis
muose, ypač bylose ta r iamiems 

Du Carilla šeimos broliukai,; n a c i ų k a r o n u s įkaltėliams. Šio-
ir 3 m., žuvo gaisre Frank- mis dienomis gauta Teisingumo 

lietuviai, parėmę tą didingą išei
vijos paminklą. 

darni svetimiems, ne lietuvių in- lin Parke. Atrodo, kad gaisras s e k r e t o r i a u s pavaduotojo Alan 
teresams, norėtų Bendruomenės kilo bežaidžiant jiems degtu-
darbus ir egzistenciją palai- . kais, sulipus j sofą. 
doti. 

Programą pradėjo rengimo 
komiteto pirminir.kas dr . Pet
ras Kisielius, pasidžiaugęs, kad 

banketą atsilankė vysk. V 

PAVOJUS CHICAGAI 

Kadangi miesto valdyba pa
naikino civilinės tarnybos tai-

A. Parker laiškas, kuriame pa
aiškinama, kad kreipimuisi su
teikta eiga ir greitu laiku bus 
suteiktas atsakymas. 

— Lietuvių fondo balius bus 
sausio 31 d. Šv. Kazimiero pa-

. . sykles, palankias tarnautojams, r a p i ; j o g ^ ^ Programa nu-
Brizgys ir daug kitų garbingų . miestas gali netekti milijoninių i m a t y t a įvair i T a r p k i t ų dainuos 

vauti. 

X Atsilankę l tautinių šokių 
grupės "Grandis" ruošiamą ŽIE
MOS balių, paremsite Australi
jon vykstančius šokėjus. Meni
nę programą atliks solistai M. 
Momkienė ir J. Vaznelis. akom
panuojant muz. A. Vasaičiui bei 
"Grandies" šokėjai, šokiams 
gros Ą. Stelmoko orkestras. 
Įėjimo auka su šilta vakariene 
15 dol. asmeniui, s tudentams 
8 dol. ŽIEMOS balius įvyks sau
sio 24 d., 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Bilietai 
gaunami užsisakant telefonais: 
R. Kučiene 778-0358 ir M. Mom-
kų 925-6193. (pr .) . 

X NAMAMS PIRKTI PA-
•KOLOS duodamo* maiaia m»-
•c t inu ia įmokėjimais ir pri«i-
nami 'a nuošimčiai!. Kreipkitės į 
Mutual Tedera! Savingt, 2212 
W»ft Cermak Road — Talef 
• I T-7747. (ak.) 

x Jrt SKTJJIXD«TTJ tau tik 
reik. tuoj pas Petrą ir užeik! 
_ INTERNATIONAL MEAT 
MAPvKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
291S W«*t 63rd St., Chicago. m. 
80629 T«l. 436-4*37 (sk.) 

X Aldona Shunroay, Mass., 
savo tėveliui pratęsė "Draugo" 
prenumeratą kuris gyvena Mor-
ningale. Mass. Gražus pavyzdys. 
Dėkojame. 

x Jonas žadpikis, Vincas Liu-
ltvičius. Marta Orentas ir A. 
Jablonskis, visi čikagiškiai. at
vyko į "Draugą" ir jsigijo nau
jausių leidinių už didesnes su
mas. 

svečių. O svečių buvo daug, | f ederalinių paramų, 
perpildyta salė. Ne vien iš Chi- PASKOLINO 140 MBL DOL. 
cagos ir apylinkių, bet ir iš Len- j 
kiios ir kt. Programai pravesti I Chicagos miestas trečiadienį 
buvo pakviesta Marnuette Parko i š b a n k l * sindikato, vadovau3a-
apvlinkės pirmininkė Birutė Vin- \*° Continental banko, paskoli-
dašienė. Ji perėmusi "vairą",! n o * * • • * dol-> m o k a n * P * * * 
invokacijai sukalbėti paprašė , n u "•° f" ' -
kun. Viktorą Rirašelį, MTC. 

Po vakarienės buvo meninė į 
programa. Kas iš mūsų nežino 
ir nepažįsta dviejų jaunų solis-! 
tų, gražiai susidainavusių gas- j 
trolierių ne vien tik šiame kraš- i 
te. bet ir Pietų Amerikoj, i r ' 
Australijoj, ir kitur — Nerijos 

Iš ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— lietuviškai radijo progra
mai Toronte "Tėviškės prisimi-

solo ir duetą Daina Gudauskaitė, 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ Rf ŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KBELAI 

Tel. — 434-9655 

PLATINKITE DRAUGĄ" 

įTiŪlllIlIlIllIlIlIlUlllllllllllllIlIliiiiiiuilll 

Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

JUOZAS PRUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Šaulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1S79, 240 psl. Spau
de Draugo spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. P. Aleksos. Kaina 
su persiuntimu $6.73. 

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

Dl. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
iiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiuiiiimtii 

Linkevičiūtės ir Bernardo Pra- nimai" sausio 27 d. sueina 30 
puolenio. Gražilai, simpatingai I me^- H pradėjo J. R. Simana-
su humoru vienu išėjimu pa-

I dainavo B. Gorbulskio lengvo 
i žanro, lietuvišku ilgesiu ataustų 
: dainų pynę "Gimtinės aidai", 
• "Tu ateik j pasimatymą", "Jū
reiviška sakmė". "Aš greit su
grįšiu" ir "Klausvk širdie". Pas-

IS PLB banketo prašiusį ?e$tadipnj Taunimo centre Nunrr fono Kuprio 

vičius 1951 m. iš radijo stoties j 
CKTB iš St. Catharincs, Ont. į 
Pradžioje ji buvo vadinama! 
"Lietuvių radijo programa". 
1955 m. perkėlus ją į Torontą, ji 
buvo pavadinta "Tėvynės prisi
minimai". Iki šios dienos jai 
vadovauja tas pats J. R. Sima
navičius. Tai sukakčiai pami
nėti buvo specialus vakaras 
sausio 10 d. Prisikėlimo salėje. 

— Kaip ir daugelis kitu laik
raščių, "T. Žiburiai" pakėlė pre
numeratą nuo 1981 m. sausio 1 

J d. iki 15 dol. Prenumerata oro 
paštu — 45 dol, pirmos klasės 
paštu — 40 dol. Rėmėjo prenu
merata paprastu paštu — 20 
dol. Toronto estų savaitraščio 
"Meie Elu" prenumerata papras
tu paštu — 30 dol.. latvių sa
vaitraščio "Latvija — Amerika" 
— 35 dol. 

— Aušros Varto parapijos 
choras gruodžio 21 d. Plateau 
salėje dalyvavo tarptautinia
me kalėdinių giesmių festivaly
je. Dalyvavo penki parapijų 
chorai: lietuvių, lenkų, italų, 
slovakų, ukrainiečių ir Vanier 
kolegijos studentų. Choristų 
gausumu pasižymėjo ukrainie
čių, italų ir lenkų chorai, ku
riuose dalyvavo daug jaunimo. 
Lietuviai gražiai pagiedojo pen-

LITHUANIA 700 YEARS 
Edited by DR. ALBERTAS GERUTIS 

Fifth revised edition 

Contents — The Origins of the Ldthuanian Nation. Lithu-
ania to World War I. Independent Lithuania, Occupied Li-
thuania. Lithuanian Resistance. Liberat ion At tempts from 
Abroad. The Prospects f or Lithuanian Liberation. 

Hard cover, 466 pages. Published b y Manyland Books, 
Inc. Kaina su persiuntimu $16.25. 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, Jk5k5 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai d a r prideda 90 et. valst, mokesčio. 

r^ 
LIETUVOS B A 2 

l-mai tomas. Telžių Vyskupija 
B R 0 N I U S K V I K L Y S 

NYČIOS 1 
fikupija Į 

Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIU se
rijos leidžiamų knygų. 

"Vienas pagrindinių Stos knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniskų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip raio 
autorius knygos įvadoje. 

leidinys gerai paruostas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekata 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuve. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21 JO. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

Užsakymas siųsti: 
DRAUGAS, Ą5If5 West 6Srd St, Chieago, IL 606*9 J 




