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Lietuvos jaunimo 
prašymas 

(Tęsinys) 
Šie įvykiai giliai palietė ne 

tik mus — Lietuvos jaunimą, 
bet ir visus tikinčiuosius. 
Skaudu, kai tauriausieji Lie
tuvos ir Katalikų Bažnyčios 
sūnūs tampa ateistų sauvalės 
aukomis, bet nepalyginamai 
dar skaudžiau, kai tyli tie, 
kurie turėtų šaukte šaukti vi
sam pasauliui... 

Mes žavimės vyskupais. Jie 
išdrįso pasakyti tiesą ir iš civi
linės valdžios reikalauti ne
įžeidinėti lenkų tautos reli
ginių jausmų. Kardinolas S. 
Višinskis kalbėjo: „Atėjo lai
kas... blogio šaltiniui — bedie
vybei, — ir viskam, kas nesi
derina su Kristaus dvasia, 
pasakyti griežtą ,ne'!" 

Džiaugiamės išgirdę ir apie 
kitų tautų geruosius gany
tojus, kur tikinčiųjų padėtis nė 
kiek negeresnė kaip Lietuvoje. 
Jų vyskupai gėdingai netyli, o 
šaukia, nesitaiksto su neteisy
be. Pvz. neseniai mirė Čeko
slovakijos vyskupas Trochta, 
visą gyvenimą praleidęs kalė
jimuose; čekas kardinolas 
Beran - Dachau lagerio kali
nys ir šiandieninis tremtinys; 
kardinolas Stepanič — kati-
nys ir tremtinys; kardinolas 
Slypyj — daugiau kaip 20 me
tų praleidęs kalėjime ir dabar 
gyvena toli nuo savo arkivys
kupijos. Jie nebuvo tautos ir 
valstybės priešai. Jie ne sam
diniai, o gerieji ganytojai, 
kurie gynė Katalikų Bažny
čią, ganomųjų švenčiausias 
teises ir uoliai ugdė savo tau
tiečiuose krikščionišką dvasią. 
Garbė jiems! Jie — Katalikų 
Bažnyčios pasididžiavimas ir 
savųjų tautinė garbė! 

Džiaugsmas užliejo visų Lie
tuvos tikinčiųjų širdis, kai 

1978 metų lapkričio mėnesį įsi
steigė Tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komitetas. Tuomet jį 
sudarė penki kunigai: kun. A. 
Svarinskas, kun. S. Tamkevi-
čiu8, kun. J. Kauneckas, kun. 
J. Zdebskis ir kun. V. Vėlavi-
čius. Šis komitetas iki šiol 
vertė naują Lietuvos dvasinio 
atgimimo vagą. Jo veikla ne
buvo nei antikonstitucinė, nei 
antivalstybinė, o grynai reli
ginė. Jis kritikavo (šią teisę 
suteikia TSRS konstitucijos 49 
str.) valstybinių organų 
veiklą, kuri varžo religinę 
laisvę; siekė, kad religinė lais
vė turėtų tokias teises, kaip 
ateistinė propaganda; kad 
Lietuvos tikintieji galėtų lais
vai atlikinėti savo religines 
pareigas, kurių reikalauja iš jų 
Katalikų Bažnyčia. Jie aiš
kino tikinčiųjų teises, nežiū
rint, ar tai kam patinka, ar ne. 

Tylėti šiandien, kai tary
binė spauda įrodinėja, jog 
lietuvos tikintieji naudojasi 
pilna religijos ir tikėjimo lais
ve, yra nusikaltimas. Šios 
spaudos įrodinėjimas yra pasi
tyčiojimas iš Katalikų Bažny
čios ir tikinčiųjų. Argi tai reli
gijos laisvė, jei Kauno Kunigų 
seminarija yra ne vyskupų 
rankose, o bedievių. To rezul
tatas — vis dažnėj antis kuni
gų brokas. Bedieviai nori su
griauti tylinčią Bažnyčią 
Lietuvoje iš vidaus! Ar tai reli
gijos laisvė, jei vyskupai be 
Religijų reikalų tarybos įgalio
tinio negali teikti sutvir
tinimo sakramento kada nori 
ir kur nori, negali net kunigo 
paskirti į kitą parapiją. Todėl 
dažnai dideles, ypač miestų, 
parapijas aptarnauja ne kuni
gai — ganytojai, o samdiniai. 

(Bus daugiau) 

Indijos prekybos 
ryšiai su Maskva 

New Delhi. — Indijos spau
da labai palankiai aprašė so
vietų delegacijos, vadovauja
mos maršalo Ustinovo, vizitą 
Indijoje. Skelbiama, kad In
dija gaus modernių MIG karo 
lėktuvų ir kitų modernių 
ginklų. Po šešių dienų viešna
gės Ustinovas pareiškė Mask
voje, kad jis labai patenkintas 
savo vizitu New Delhyje. 

Jau 12 metų kai Indija pasi
rašė su Sovietų Sąjunga 20 
metų „taikos, draugystės ir 
bendradarbiavimo" sutartį-
Santykiai tarp abiejų valsty
bių labai švelnūs. Maskvos 
radijas transliuoja į Indiją iš 
daugybės radijo stočių. Indijos 
miestuose daug sovietų kultū
ros centrų, knygynų, biblio
tekų. Veikia daug draugijų. 
Ypač Indijos universitetų 
socialinių mokslų fakulte
tuose daug sovietų draugų, 
Amerikos priešų. Paty- indų 
laikraščiai pripažįsta, kad 
'ndai inteligentai dažnai 
pakimba ant sovietų meš
kerės kabliuko. 

K .lentatoriai sutinka, kad 
Indiją j sovietų orbitą pastū
mėjo blogi santykiai su abie-
jomis kaimynėmis: Kinija ir 
Pakistanu. Amerika jau daug 
metų remia Pakistaną, todėl 
Indija ieško draugų Maskvoje. 

Paskutiniu metu Indijos eko
nomika sustiprėjo, prekyba su 
sovietais keičiasi. Daug gami
nių, kuriuos Indija anksčiau 

•pirkdavo iš Maskvos, dabar 
gaminami pačioje Indijoje. 

Indija dabar perka iš sovietų 
ginklus ir naftą, o sovietams 
parduoda vartotojų prekes. Ir 
ginklų indai išmoko patys 
pasigaminti, išskyrus aukštos 
technikos karinius gaminius. 
Indija perka prancūzų lėk
tuvus „Mirage", iš britų perka 
lėktuvus „Sea Harrier" ir 
helikopterius „Sea King". Iš 
Vakarų Vokietijos perkami 
povandeniniai laivai. Kartu su 
japonais indai gamina au
tomobilius ir sunkvežimius. 
Tuo pačiu mažėja užsakymai 
Sovietų Sąjungoje. Indija visu 
smarkumu išvysto savo naf
tos pramonę, ieško ir randa 
naujų šaltinių. Manoma, kad 
už dešimt metų Indijai užteks 
savo naftos, tuo pačiu atkris 
reikalas „stiprinti ryšius" su 
Sovietų Sąjunga. 

Paskirta premija 
JAV Lietuvių Bendruo

menės Kultūros taryba perei
tų metų literatūros premiją 
— 3000 dol. paskyrė rašytojui 
Kaziui Barėnui už romaną 
„Beragio ožio metai", kuris iš 
spaudos išėjo 1983 m. Premi
jos mecenatas — Lietuvių fon
das. 

— JAV delegacija, vado
vaujama iždo sekr. Donald 
Regano, vieši Kinijoje, tariasi 
dėl prekybos sutarčių, kurios 
padės amerikiečių bendrovių 
investicijoms Kiniioje. 

Pietų Afrikos respublikoje buvo pasirašyta 
nepuolimo sutartis tarp senų priešininkų: Pietų 
Afrikos ir Mozambiko. Nuotraukoje kalba P. 
Afrikos premjeras P. Botha. Dešinėje sėdi 

Mozambiko prezidentas Samora Machel. Kaimy
ninės šalys šį istorinį susitikimą boikotavo. Daly
vavo tik Swazilando princas Behkimpi Dlamini. 

Ginčai dėl ginklų 
arabų valstybėms 

Washingtona8. — Prezi
dento Reagano vyriausybė pa
skelbė, kad ji planuoja par
duoti Jordanui 1,600 „Stinger" 
priešlėktuvinių raketų. Tos ra
ketos šaunamos kareivio nuo 
peties ir suranda lėktuvo 
variklio išmetamą karštį. 
Saudi Arabija irgi užsakė 
tokių raketų 1,200. Kaip ir 
buvo laukta, Amerikos žydai 
sukėlė didelį spaudimą Kon
gresui, kuris turi vyriausybės 
planą atmesti ar patvirtinti 
per 30 dienų. Senatorius Ro-
bert Kasten, resp. iš Wiscons; 
no, pareiškė valstybes sekre
toriui George Shultzui, ka«J 
tokios raketos bus idealus tero
ristų ginklas ir sukels naujų 
problemų Izraeliui. 

Pats Jordano karalius su
pranta, kad rinkiminiais 
metais Amerikos Kongreso 
nariai ginklų pardavimo nepa
tvirtins. Karalius Husseinas. 
susitikęs su užsienio korės 
pondentais, piktokai kritikav 
Amerikos vyriausybės patai
kavimą Izraeliui. 

Atstovų Rūmų užsienio 
reikalų pakomitetis Vidu
riniųjų Rytų reikalams jau nu
tarė, septyniais balsais prieš 
du, uždrausti raketų par
davimą. Jas parduoti būtų. 
galima tik tuomet, jei pre
zidentas raštu pareikštų Kon
gresui, kad Jordanas yra įsi
pareigojęs pripažinti Izraelį ir 
greit pradėti su juo tiesiogines 
taikos derybas. 

Kaip žinoma, Izraelis daro 
nemažą spaudimą Vakarų Vo
kietijai, kad ji neparduotų ara
bam ginklų. Vok ie t i jo s 
laikraštis „Die Welt" paskel
bė, kad Saudi Arabija pirks 
naujus tankus iš Ispanijos, 
kuri juos stato, padedama 
Vakarų Vokietijos. Panašius 
tankus jau gamina Egiptas, 
Bavarijos firmos Krauss Maf-
fei padedamas. Si firma gami
na garsius vokiečių „Leopard 
II" tankus. Vokiečių kancleris 
Kohl, būdamas Washingtone, 
buvo klausinėjamas NBC tele
vizijoj apie vokiečių ginklus 
arabams. Jis paaiškino, kad 
nors Vokietija turi „specialią 
istorinę atsakomybę" Izra
eliui, ji kartu turi ir seną drau
giškumo tradiciją su arabų 
šalimis. Vokietija Saudi Ara
bijai neparduos Leopardo tan
kų, tačiau vedamos derybos 
dėl kitų ginklų prrdavimo. Vo 

kietijos ateinančios genera
cijos turi teisę ir pareigą už
megzti ir išlaikyti su savo 
draugais santykius, nors da
bartinė Vakarų Vokietija ir 
turi Izraeliui istorinę atsako
mybę kaip Trečiojo Reicho įpė
dinė, pasakė kancleris. Jis pri
dėjo, kad Izraelis turėtų 
susitarti su nuosaikiomis ara
bų šalimis, kas yra įmanoma, 
kaip buvo įmanoma susitarti 
su Egiptu. Vokiečiai nesiūlo 
arabams ginklų, Saudi Ara
bija jų prašė. Tuos ginklus 
arabai jau perka iš Britanijos 
ir Prancūzijos. Kas rimtai šį 
klausimą studijavo, tas žino, 
kad Saudi Arabija Izraelio 
nepuls, pasakė kancleris Kohl. 

Padėtis Sudane 
Washingtonas. — Amerika 

planuoja skubiai pristatyti Su
danui ginklų, nes nežinomas 
lėktuvas, sovietų gamybos 
TU-22 bombonešis, kovo 16 
puolė Omdurman miestą, nu
metė penkias bombas, užmušė 
5, sužeidė 2 žmones. 

Egiptas ir Sudanas pa
skelbė, kad bus taikoma 1976 
m. pasirašyta savitarpines pa
galbos sutartis, Egiptas padės 
Sudanui gintis. Manoma, kad 
bombonešis buvo Libijos, nors 
jos vadas tai paneigė. Suda
nas jau pasiskundė Arabų Ly
gos įstaigoje, kaltindamas 
Libiją. 

Egipto vyriausybė pasmerkė 
bombonešio veiksmus, kaip 
vaikišką nuotykių ieškojimą. 
Egipto kariuomenės vadas 
atvyko į Sudaną tartis dėl 
bendros gynybos. Sudano val
džia seniai kovoja prieš pie
tinio Sudano sukilėlius, kurių 
dauguma nėra musulmonai ir 
protestuoja dėl islamo įstaty
mų įvedimo visame Sudane. 

Egipto užsienio reikalų mi-
nisteris Hassan Ali kaltino 
Libiją už Sudano puolimą ir 
pagrasino, kad Egiptas imsis 
karinių ir politinių veiksmų, 
jei bus puolamas jo sąjun
gininkas. Egipto kariuo
menėje paskelbta ypatingo 

. budrumo padėtis. Egipto spau
dos žiniomis, bombonešis 
puolė ir sužalojo Sudano ra
dijo stotį. Numestos dvi bom-
bof», išgautos keturio? "akėtos. 

Amerikos žydai 
neremia Mondale 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Vienoje vėl atgaivintos 
NATO ir Varšuvos pakto šalių 
derybos dėl karinių jėgų cent
ro Europoje. 

— Beirute kovo 16 pagrob
tas JAV ambasados diploma
tas, politinio skyriaus pirma
sis sekretorius W. Buckley. 

— Šveicarijoje tariasi Liba
no vadai. Per derybų savaitę 
Beirute vėl žuvo 13 žmonių, 35 
sužeisti. Druzų vadas pagrasi
no tęsti karą dar 10 metų, jei 
nebus radikalių reformų. 

— Salvadoro kovose žuvo 
amerikietis „Newsweek" žur
nalo fotografas. 

— Lenkijos valdžios galva 
gen. Jaruzelskis pasakė kalbą 
komunistų suvažiavime. Jis 
įspėjo kunigus nesikišti į poli
tiką, nekartoti iš sakyklų to, 
ką jie girdi iš „Laisvosios Eu
ropos radijo". 

— Kandidatas į prezidento 
vietą pastorius Jesse Jackson 
pasakė kalbą Amerikos arabų 
susirinkime, kur buvo labai 
palankiai sutiktas. 

— Vasario mėn. Amerikoje 
urmo prekybos kainos pakilo 
0.4 nuoš. 

— Afganistano radijas pa
skelbė apie pergalę prieš „ban
ditus" prie Pakistano sienos, 
kur žuvo 60 partizanų ir jų va
das Enayatullah. 

— Miami juodųjų rajonuose 
policija suėmė 450 žmonių, 
sužeista 34 žmonės. Riaušės 
kilo, kai teismo prisiekusių ko
misija išteisino baltą polici
ninką, kubietį L Alvarez, 
kuris 1982 gruodžio 28 nušovė 
juodą jaunuolį. 

— Popiežius Jonas Paulius 
II sekmadienį ragino pasaulio 
darbininkus vengti neramu
mų, kurie tik didina įtempi
mus. 
Naujas New Yorko 

arkivyskupas 
New Yorkas. — Sekma

dienį New Yorko. Sv. Patriko 
katedroje priesaiką davė nau
jasis arkivyskupas John 
O'Connor. Jo paskyrimo raš
tą perskaitė Vatikano nunci
jus arkivyskupas Pio Laghi. 
Katedroje buvo apie 3,000 
kunigų, vienuolių. Arkivys
kupas prašė jų paramos, 
supratimo ir maldų. 

Vakar New Yorke buvo nau
jojo arkivyskupo įvesdinimo 
ceremonijos. Arkivyskupas 
O'Connor pakeis kardinolą Te-
rence Cooke, kuris mirė pra
ėjusių metų spalio mėn. 

Detroitas. — Rinkiminės 
kampanijos stebėtojai mano, 
kad sustiprėjo buvusio vice
prezidento Mondale šansai. 
Šeštadienį Michigano vals
tijoje Mondale gavo apie 50 
nuoš. visų demokratų partijos 
delegatų. Senatorius Hart 
laimėjo 31 nuoš., o Jesse Jack
son — 16 nuoš. Antradienį pir
miniai rinkimai vyks Illinois 
valstijoje. Čia demokratų par
tija suskilusi. Chicagos juo
dieji, vadovaujami mero 
Washingtono, daugiausia bal
sų atiduos pastoriui Jack-
sonui. Sen. Hart vedė Illinois 
valstijoje stiprią kampaniją, 
tačiau stebėtojai mano, kad jis 
padarė klaidą, atsiribodamas 
nuo partijos įtakingo veikėjo, 
Chicagos 10-tojo regiono alder-
mano Edwardo Vrdolyako, 
kurį puolė Harto kampanijos 
skelbimai. Mondale laimėjo 
daugiausia delegatų Arkan-
sas valstijoje. Pietinėje Karo
linoje demokratai planavo 
remti savo senatorių Hol-
lings. Šiam pasitraukus iš 
varžybų, apie 53 nuoš. delega
tų pasiskelbė neužsiangaža
vusiais. Likusių 25 nuoš. bal
savo už Jacksoną, 13 nuoš. — 
už sen. Hartą ir 10 nuoš. už 
Mondale. Šis laimėjo pirmi
nius rinkimus Puerto Rico 
saloje. 

Amerikos žydų balsai labai 
svarbūs Amerikos demokra
tinėje sistemoje. Žydų spauda 

Ok. Lietuvoj mirė 
kun. A. Lukoševičius 

Žiniomis iš okupuotos Lie
tuvos kovo 7 d. Kauno ligoni
nėje mirė a.a. kun. Alfonsas 
Lukoševičius, Žemaičių Kal
varijos, komunistų pava
dintos Varduva, klebonas ir 
Plungės vicedekana8. Velio
nis buvo gimęs 1914 m. 
rugpiūčio 26 d. Kunigu įšven
tintas 1942 m. kovo 21 d. Buvo 
įvairiose Telšių vyskupijos 
parapijose. Pastaruoju metu 
gana ilgai išbuvo Žemaičių 
Kalvarijoje. Dabar Žemaičių 
Kalvarijoje liko tik altaristas 
— pensininkas kun. Petras 
Lygnugaris, 75-rių metų 
amžiaus. 

Palaidotas kovo 12 d. Žemai
čių Kalvarijos kapinėse. Tai 
jau ketvirtas okupuotoje Lietu
voje miręs kunigas. 

Airijoj suimtas 
teroristų vadas 

Belfastas. Airijos policija 
suėmė Dubline garsų IRA tero
ristą Dominic McGlinchey, 
pravardžiuojamą „Pasiutusiu 
šunim". Jis mėgo girtis, kad 
yra nužudęs mažiausiai 30 
žmonių. Airijos Aukščiau
siasis Teismas greit nutarė 
perduoti suimtąjį Siaurinės Ai
rijos valdžiai, kuris jis bus tei
siamas. 

McGlinchey buvo labiausiai 
paieškomas teroristas Ai
rijoje, vadovavęs Airių išsiva
davimo armijai. Apsuptas 
teroristas dar spėjo sužeisti 
vieną Airijos policininką. 

jau seniau išėjo prieš Jesse 
Jacksoną, kuris važiavo į 
Siriją, anksčiau buvo susi
tikęs su PLO vadu Arafatu, su 
juo bučiavosi. Pakenkė Jack-
sonui ir jo pareiškimai prieš 
žydus Amerikoje. Jacksonas 
nesitiki iš žydų daug balsų. 
Praėjusią savaitę žydų laik
raščiuose pasirodė New Yorke 
veikiančios organizacijos 
AJPAC (American Jevvish 
Political Action Committee) 
skelbimai „Mes nebalsuosime 
už Mondale". Per visą puslapį 
komitetas rašo, jog Mondale 
puolė Izraelį Camp David 
derybose. Jis buvęs dar pik
tesnis už Carterį. Iki šiol 
Mondale visiems ką nors ža
dėjo, tik IzraeUui — nieko, 
išskyrus neaiškius draugiš
kumo ir simpatijos pareiš
kimus. Mes galime paveikti 
demokratų partijos programą. 
Demokratams reikės mūsų 
lapkričio mėnesį. Mondale ne
vertas mūsų paramos, — sako
ma skelbime. 

Žydų skelbime cituojami 
Moshe D a y a n k n y g o s 
„Breakthrough" pareiškimai, 
kur sakoma, kad Mondale 
derybose kaltinęs Izraelį, nu
traukdavęs Izraelio delegatų 
kalbą. Komitetas sako, kad žy
dai yra svarbi demokratų 
koalicijos dalis. Demokratai 
turi žinoti, kad, norėdami 
mūsų balsų, jie turi juos užsi
dirbti. Mondale iki šiol neatsi
sakė Carterio politikos, jis 
nepasiūlė nieko geresnio už 
prezidentą Reaganą. Jie vis 
dar mano, kad Izraelį reikia 
spausti nusileisti teritoriniuo
se klausimuose, kas sudarytų 
grėsmę Izraelio saugumui. 
Mes turime reikalauti akty
vesnių žingsnių palengvinti 
Izraelio sunkią ekonomių pa
dėtį. Amerika turi efektingiau 
derėtis dėl sovietų žydų padė
ties, turėtų spausti vadi
namus nuosaikiuosius ara
bus, kad jie derėtųsi su 
IzraeHu ir užbaigtų karo stovį, 
sakoma Amerikos žydų poli
t inės akcijos komiteto 
skelbime. 

— Amerikos žvalgyba seka 
tris sovietų karo laivus, kurie 
plaukia į Karibų jūrą. 

— Argentinos prezidentas 
pralaimėjo pirmą politinę ko
vą. Senatas atmetė jo planą 
suvaržyti Argentinos darbo u-
nijas. Peronistų partiją pa
rėmė keli nepartiniai sena
toriai. 

— Atsiskyrimas iš Europos 
Rinkos sukėlė Grenlandijoje 
debatus ir privedė prie naujų 
rinkimų, kurie bus birželio 6 d. 

Jordanas pirks 
sovietų ginklų 

New Yorkas. — Jordano 
karalius Husseinas, klausi
nėjamas CBS televizijos „Face 
the Nation" programoje, pa
reiškė, kad Jordanui reikia 
ginklų ir, jei jis negaus jų 
Amerikoje, ieškos jų kitur, net 
ir Sovietų Sąjungoje. Karalius 
patvirtino, jog jis kritikuoja ne 
prezidentą Reaganą. bet 
Amerikos pasidavimą Izra
eliui, kuriam leidžiama dik
tuoti Amerikos užsienio 
politiką. Jordanas priėmė 
Izraelio egzistenciją ir pasi
rengęs derėtis dėl taikos, ta
čiau Jordanas reikalauja su
stabdyti Izraelio sodybų 
steigimą arabų žemėse, reika
lauja pripažinti palestiniečių 
teises. 

KALENDORIUS 

Kovo 20 d.: Anatolis, Klau
dija, Žygimantas, Vilė. 

Kovo 21 d.: Benediktas. Filo
mena, Nortautas, Sanga. 

ORAS 

Saulė teka 5:56. leidžiasi 
6:001. 

Vakar baigėsi žiema, šian 
dien 4:25 ryto prasidėjo pa
vasaris. 

Debesuota, gali lyti, tempe
ratūra dieną 40 ]., nnktį .30 1. 
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~ DRAUGAS, antradienis, 1984 m. kovo mėn. 20 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

K E L I A S Į SVEIKATĄ, S515 So. Califoraia Ave . , Chicago. IIL • • * » 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ANKŠTI RŪBAI 
SKATINA NIEŽULĮ 

taip elgiantis apgesinamas už
degimas ne grybelinės kilmės 
komplikacija prie grybelinės 
infekcijos. 

Bet ir prieš grybelius vais
tai kartais sukelia vietinį odos 
sujaudinimą ir įsijautrinimą. 
Todėl kai kurie odos ligų gydy
tojai yra linkę naudoti seniai 
naudojamus prieš grybelius 
pigesnius ir mažiau odą er
zinančius skysčius, kaip tokį 
vandeninį skiedinį Pig Magen-
ta Co (aąuous solution of Pig 
magenta co). 

Išvada. Tikriausias daly
kas šakumo srities odos niežu
lio šalinime bei jo išvengime 
yra viena pati sėkmingiausių 
priemonių — tai paciento su
pažindinimas su toje vietoje 
niežulio atsiradimo pagrin
dais ir su išmintingu to niežu
lio sutvarkymu. Visi surinkite 
visus keturis šio skyriaus ra
šinius minimu reikalu, nes 
joks gydytoj s neturės tiek lai
ko nuodugniai pacientą ap
šviesti tokio niežulio atveju. 
Įsiskaitykite ir įsigilinkite į to
kios negerovės išvengimo bei 
jos šalinimo pagrindus. Pasku
tinis rašinys tuo reikalu bus 
sekantį kartą. 

Pasiskaityti . British Medi-
cal Journal, Volume 287,16 Ju-
ly, 1983. 

Tamprūs šakumo srities 
rūbai didina tos vietos 
odos niežulį. 

Mediciniška tiesa 

Jau žinome, kad šakumo sri
ties odos niežulį sukelia ne
švara ir grubus, tą vietą sužei-
džiantis odos nusivalymas. 
Dar reikia žinoti, kad sausu
mas odos ties ta vieta yra ly
giai svarbus, nenorint sulaukti 
toje vietoje niežulio, o jau tu
rint jį — jo atsikratyti. 

Jau kenčiantieji nuo niežu
lio turi sausai tą vietą užlai
kyti, ją dengti reikia puria me
džiaga, todėl reikia vengti 
niloninių rūbų ir reikia netu
rėti ant savęs ankštų kelnių, 
kurios laikytų abi sėdynės pu
ses glaudumoje. Nuogumas 
būtų idealumas saugant ir gy
dant tą vietą nuo niežulio, bet 
jis nėra praktiškas, tik pagal 
paskiro žmogaus galimybes 
kuriam laikui pritaikomas. 
Yra įrodymų, kad škotiškas 
tautinis rūbas — sijonas vy
rams — jį dažnai nešiojan-
tiems saugo juos nuo šakumo 
srities niežulio. 

Odos sausumą 
palaiką vaistai 

• • -
Turint dar normalią — neuž

degtą prie išeinamosios angos 
odą, pakanka minėtų priemo
nių, saugantis niežulio bei jį iš 
ten šaunant. Visai kitas rei
kalas, kai šakumo srityje oda 
nuo ilgo niežulio — nusikasy-
mo užsidega oda, prisimeta 
šlapiuojantis dermatitas. 
Tada palaikyti sausą odą be 
vaistų talkos nėra lengva. To
dėl tais atvejais naudotini odą 
sausiną vaistai (astringent 
lotion). 

Senovės egiptiečiai tokiam 
reikalui — apvalymui šakumo 
srities odos naudodavo akaci
jos lapų arbatą (infusion aca-
cia leaves). Tokia tų lapų ar
bata paruošiama be virinimo, 
tik į karštą vandenį akacijos 
lapus sudedant. 

Patikimesnė, bet ir branges
nė ir ne taip lengvai gaunama 
priemonė yra pusės nuošimčio 
(0.5%) vandeninis sidabro 
nitrito skiedinys (0.5 % 
aąuous solution of Silver 
Nitrate). Nepatogumas su šiuo 
vaistu yra toks, kad jis švieso
je greitai genda (oksiduojasi ir 
neveiklus darosi), todėl turi 
būti naujai atskiedžiamas — 
pagaminamas vaistinėje kar
tą ar du kartus savaitėje. Be 
to, jis tepa pirštus — tamsiai 
juos nudažo. Todėl reikia jį 
naudoti užsimovus gumines 
pirštines, o jas panaudojus — 
išmesti. 

Gry belinė 
komplikacija 

Dar su tais vaistais ne ga
las. Toje odoje gali kaip komp
likacija prisidėti grybelis (fun-
gus). Grybelinė komplikacija 
prie jau esamo odos uždegimo 
atpažįstama ir labai paraudu
sių — kaip ugnis odos užde
gimo srityje kraštų (prairie 
fire). Tada minėti vaistai nie
ko nepadės — priseis naudoti 
prieš grybelius vaistai (anti-
fungal agents). Angliškai gry
belis iš lotyniško vadinamas 
Fungus. Bet ir jie sukelia kar
tais vietinį odos sujaudinimą 
— įsijautrinimą. Todėl pir
miau reikia apgesyti odos pap
rastą uždegimą, ypač jei dar 
nuo sukasymo oda yra žaizdo
ta. Tada prieš grybelius vais
tai uždėti ant odos sukels 
skausmą ir pacientas jų ne
naudos. Dėlto patariama pir
ma apgesinti paprastą uždegi
mą ir sukasąs kortisono 
kremu tepant kasdien po kar
tą (Valisone cream, 01%). Tik 

. 
STROPUS NIEŽULIO 
ŠALINIMAS DAR JI 

PABLOGINA 

A l d o n a ir V i n c a s K a č i n s k a i k l a u s o s i s v e i k a t o s p a t a r i m ų So -

Mielas Daktare, vasario 21 
d. "Drauge" aiškinat, kaip gy
dyti išeinamosios angos nie
žėjimą. Po gana ilgo straips
nio išvada: laikyk švariaį, 
sausai. Aš turėjau tą pačią 
bėdą. Laikyti švariai labai 
stropiai ir giliai šluosčiau su 
toiletine popiera. Dar blogiau. 

Pradėjau gana švelniai 
šluostyti ir atsisėsti ant kraš
to vonios ir nusiplauti su šiltu 
vandeniu. Niežėjimas iškart 
praėjo. Mano stropus šluosty
mas įerzindavo išeinamąją an
gą-

Neseniai mačiau laikrašty, 
kai vieną moterį daktaras gy
dė nuo herpes. Trejus metus ta 
vargšė kentėjo ir pergyveno. 
Nuėjo pas kitą daktarą. Tas 
patarė nusišlapinus šluostytis 
su kitos rūšies popiera. Mote
riai išbėrimas tuoj praėjo. Iš
rodo, kad ir popierai žmogus 
gali būti alergiškas. Su pagar
ba. 

Šio skyriaus pastaba. 
Niekada nevartokite spal

vuoto tualetinio popieriaus. 
Kurie nors būsite dažams jaut
rūs ir susilauksite šiame laiš
ke minimos negerovės. 

Niekada nereikia peraštriai 
valytis šakumo sritį. Švelnu
mas — stropumas dar nėra 
aštrumas. Ačiū Tamstai už 
naudingą pranešimą — iš jo 
visi kiti turės naudos. 

d y b o s p a ž m o n y j e . 

SENATVIŠKOS KŪNO 
ODOS DĖMĖS 

Klausimas. Didž. Gerb. Dr. 
Adomavičiau! Jūsų mediciniš
kus patarimus "Drauge" per
skaitau atidžiai ir renku iš
karpas. Kadangi Jūs atsakote 
visiems į klausimus, todėl la
bai prašau atsakyti ir į mano 
klausimą. 

Esu 75 m. amžiaus, geros 
sveikatos, maitinuosi balan
suotu maistu, nerūkau, kom
panijoje kartais išgeriu stik
liuką, jokių operacijų 
neturėjau, bet į senatvę pradė
jo atsirasti ant kūno tamsios 
mažos dėmelės, — vienos švel
nios, nesiskiria nuo odos, ki
tos šiurkščios. Jos nedidėja ir 
neprapuola, bet vis daugiau 
atsiranda. 

Kreipiausi pas daktarą, bet 
jis atsakė, kad nekreipčiau dė
mesio, nes tai yra senatvės pa
žymys. Aš baiminuosi, kad į 
amžiaus galą jos gali padeng
ti visą kūną ir net pereiti į vei-
dą. 

Galvoju, kad gal kartais 
trūksta kokių vitaminų. Paplū-
dymyje mačiau, kad ir kiti vy
rai turi tokių pat dėmelių. Jei 
kartais per daug Jūsų, dakta
re, neapsunkinčiau, malonėki
te trumpai atsakyti. 

Už Jūsų vykdomą lietu
viams didelį patriotinį darbą 
linkiu sulaukti sveiko, ilgo ir 
laimingo amžiaus. Susirūpi
nęs. 

Atsakymas . Teisingai 
Tamstos gydytojas patarė 
nesirūpinti dėl tų tamsių — 
šiurkščių dėmių ant odos 75 

po 10 metų ji žmogui atauga ir 
suteikia dažną slapi n imasi 
Todėl pasitark su tuo pačiu ar 
kitu urologu — šlapimo takų 
žinovu. Esi Chicagps gyvento
jas — čia dirba lietuvis urolo
gas gyd. Leonas Seibutis. Jis 
patars, kas reikia daryti. 

Dėl artrito tokiame amžiuje 
— jis pas visus svečiuojasi. 
Dėl paralyžiaus — irgi ne
nusimink, o džiaukis, kad to
kiame stovyje būdamas gali 
nors ir palengva vaikščioti. 
Neužmiršk kitų, kurie po to
kios ligos jau po velėna -ilsisi 
ar lovos cieapleisdami visus 
natūralius reikalus priversti 
yra lovoje atlikti. Ir dar tik su 
kitų pagalba. Taip kitus — ly
giai gerus kaip Tamsta prisi
minęs, pats galėsi jaustis daug 
laimingesnių. O tas paleng
vins Tamstos gyvenimo die
nas. 

, Iš vaistų tokiame amžiuje ir 
šlapmtis. Iš ryto geriau bet po 8 t o v y j e n a udinga būtų sklero-
?16tU g?J"*"g wff* V? ,*ės didėjimą kiek galima ati

tolinti. Imk Zinko vieną kap-

Nuotr. M. Nagio 

Beveik kas va-daug dažnai 
landą. 

Nežinai:, kas kenkia. Prieš 
dvidešimt metų prostata išo
peruota. Prieš 4-ri8 mėnesius 
išvarža išoperuota. 

Antra bėda — dešinė mano 
kūno puse yra paralyžuota 
prieš 10 metų. Dar strėnose tu
riu artritį. Lėtai įstengiu 
vaikščioti, nors kojų neskau
da. Jau esu 80 metų senukas. 
Kraujo spaudims 130-79. Šir
dis kiek silpnoka. Imu vaistą 
Cardilate. Širdingai būsiu dė
kingas už Jūsų pastangas, ku
rios man pagelbės. Viso ge
riausio. 

Atsakymas. Pradėk skai
čiuoti visas gėrybes, kurias 80 
metų sulaukęs turi. Nusileisk 
iš jausnystės svajonių į pen
sininko nusiteikimus ir Tams
tai palengvės gyvenimas, nes 
pradėsi nelaukti negalimų da
lykų. 

Po prostatos operacijos vie
nam po ketverių metų, kitaip 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D W I D E D A I L Y ( U S P S - 1 6 1 0 0 0 ) 
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sulę į dieną, 220 mg. Imk 
Gėrimai tris tabletes per parą. 
Imk Niacin 250 mg. po tris 
tabletes dienoje (galima iš So
dybos gauti kombinuotą Nia
cin). Esi čikagietis ir taip apsi
leidęs — nedovanotinas 
dalykas, kada jau keliolika 
metų kalte kalama žmonėms 
apsauga nuo sklerozės. Matyt,, 
pats esi panašus į tą rusišką 
kaimietį, kuris ima žegnotis 
tik perkūnui trenkus. 

Net seniausi, už Tamstą se
nesni ir luošesni po tokiu bū
du stropaus tvarkymosi susi
laukia laimingesnių dienų. 

Dėl širdies Tamstos ima
mas vaistas Cardilate veikia 
trumpai — išplečia širdies 
kraujagysles. Geriau bus, jei 
gydytojo globoje pradėsi imti 
ilgai veikiančius Nitroglyceri-
no kilmės vaistus. Gal dar ir 
kitą širdies vaistą gydytojas 
patars. Vėl parašyk, jei rasi 
reikalinga. Sėkmės! 

I 
• Admin i s t rac i ja d irba kas
d i e n nuo 8:30 iki 4:30, šeš tadie
n i a i s n u o 8:30 iki 12:00. 

• Redakc i ja dirba k a s d i e n nuo 
8:30 - 4:00. -

• Redakci ja s tra ipsnius t a i s o s a v o 
nuožiūra.. Nesunaudotų s t ra ipsn ių 
n e s a u g o . J u o s grąž ina tik i i a n k s t o 
sus i tarus . Redakcija u i s k e l b i m ų 
turinj neatsako. Ske lb imų k a i n o s 
pr i s iunč iamos g a v u s p r a š y m ą . 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trėčiad nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki b v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarime 
Tel. — 337-1285 

NOSU KOLONIJOSE 
Maspeth, N. Y. 

PAMINĖTAS 
ŠV. KAZIMIERO 

JUBILIEJUS 

Lietuvos Vyčių 110 kuopos 
nariai pradėjo šv. Kazimiero, 
savo Globėjo, jubiliejinius — 

metų sulaukus. Tik nereikia jų 500 - metus malda kovo 4, 
krapštyti, draskyti, su diržo sekmadienį. Atsimainymo lie-
sagtimi trinti ar kitaip ankš- t u v i ų bažnyčią pripildė šven
tais rūbais erzinti. Suo miega 
— nekiršink jo. Jos ne
padengs veido — nebijok. Bai
mė — yra Jūsų didžiausias 
blogis. Jam šiuo reikalu nėra 
pagrindo. Todėl nesibaimink. 
Jei gyventum 200 metų, gal 
tada ir veide kokia viena — ki
ta dėmelė atsirastų. 

Tik kai kurios jų gali būti 
piktybinės. Jei kuri jų didėtų, 
iškiltų, kraujuotų... tada gydy
tojas kitaip patartų. Gerai, 
kad pasirodei gydytojui — da
bar turi jo patarimo klausyti ir 
nesirūpinti. Mat, nepamatuo
tas rūpestis yra sunki liga. 
Pats dabar apšviestas dviejų 
gydytojų turi gerą pagrindą 
nesirūpinti, o su tuomis odos 
dėmėmis pusiau geruoju gy
venti visą likusį amžių. Tik ne
klausyk jokių čigonų pata
riančių dėmes salint, skusti ar 
kitaip nuo jų kratytis. 

Kaip plaukų žilumas, taip ir 
odos dėmėtumas ateina su am
žiumi. Priešingai turi elgtis — 
džiaugtis, palyginti, reto — 
gražaus amžiaus sulaukęs, o 

tojo Kazimiero mylėtojai — 
vyčiai ir jų rėmėjai. Rūpestin
gai vyčiai rengė šią šventę, 
nes tai buvo ne tik metinė šv. 
Kazimiero sukaktis, bet 500 
metų metinės nuo jo amžinojo 
gyvenimo pradžios. Šv. Kazi
miero metų pradinis minėji
mas bus pakartojamas per vi
sus metus visose Lietuvių 
parapijose ir daugelio vysku
pijų katedrose. 

Tą dieną prie lietuvių baž
nyčios Maspethe plevėsavo iš
kelta Lietuvos vėliava, o baž
nyčioje prie didžiojo altoriaus 
buvo Lietuvos Vytis ir Gedi
mino stulpų ženklai, Lietuvos 
ir kitos vėliavos. Puošnios ir 
didžiulės gėlių puokštės buvo 
sudarytos iš lietuviškų spal
vų. Procesijai vadovavo prel. 
Pranas Bulovas. Buvo įneš
ta naujų vėbavų trijulė, pirm. 
Jonui Adomėnui nešant nau
ją šv. Kazimiero paveikslą. 
Dvasios vadovas prel. Pranas 
Bulovas nuoširdžiu žodžiu 

dalyvauti lietuviškas*' pamal
dose. Vyčiai gali ir tari uoliai 
palaikyti lietuviškas para
pijas savo priklausymu ir jos 
veiklos rėmimu. Pamaldose 
giedojo parapijos choras su vi
sais, o varg. Vytautas Kerbe-
lis sugiedojo savo parašytą šv. 
Kazimiero giesmę. Užbaigta 
Vyčių himnu. 

Minėjime parapijos salėje 
prel. Pranas Bulovas sukalbė
jo invokaciją. Pirm. Jonas 
Adomėnas tarė įžanginį žodį 
ir pakvietė Danielių Jankevi
čių, pranciškoną, kalbai. Jis 
jautriai įžvelgė į šv. Kazimie
ro gyvenimo didingumą ir mū
sų uždavinius sekti jį ir mels
tis globos ir užtarimo 
lietuviams ir Lietuvos laisvės 
atgavimui. 

Minėjime buvo pagerbti 
N.Y. valstybės senatorius 
Martin Knorr ir kongrs. Fre-
derick Schmidt ir įteikta "Lie
tuvos Prieteliaus" žymenys už 
nuolatinį rūpestingumą Lietu
vos laisvės byla. Jiedu nuolat 
dalyvauja lietuvių šventėse 

: praveda rezoliucijas Lietuvos 
laisvei ginti. 200 vyčių ir sve
čių dalyvavo pamaldose ir mi
nėjime su vaišėmis. Visi daly
viai buvo pasipuošę specialiu 
šv. Kazimiero medaliu. 

Pietūs buvo parengti ir ap
tarnauti pačių vyčių, vado
vaujant vytei Evelyn Walles. 
Sia proga buvo platinama vy
čio Pilypo Skabęikio anglų 

D r . Peter T . Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Te l . HE 4-5S49 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12—6:30; seJt. tik susitarus. 

DR. K. 6- BALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i R o a d (Cravvford 
M e d i c a l B u i l d i n g ) . T e l . LL 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-S004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

D r . A n t . R u d o k o k a b i n e t ą p e r ė m ė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 
2709 VVest S l s t Street 

T e l . — GR 6-2400 
"Vai. pagal susitarimą-pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; sestad. 10-3 vai. 

Ot» 735-4477 H*z 246-0067: arba 246-6591 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T e l . — 2 3 3 - 8 5 5 3 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VlZlNAS 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4 6 0 0 VV. 1 0 3 St . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Va landos pagal sus i tar imą 

Ofs . tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. t>3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4 

o —8 antr 12—o. oenkt 10 —12. 1—o 

O f i s o t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKU LIGOS 
6 4 4 1 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . PO 7-6000, Rez. G A 3-7278 

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

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Familv Medical Clink 
217 East 127 St., Lemont, 111. 

1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Namų S84-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, Iii. 60120 
Tel. 742-0255 • 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

I mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

Antanas Kevėža deklamuoja sa
vo poeziją Sodyboje minint Klai
pėdos atvadavimo sukaktį. 

Nuotr. M. Nagio 

kvietė visus melstis į Sv. Kazi-
tas dėmes laikyk savo fcTam- m i e r ą ' Pra§ant Lietuvai ir lie- kalba paraiyta knygelė 
žiaus odos puošmena. Tik taip t u v i a m 8 laisvė*. Po to pasven- Kazimieras". 

tino šventojo paveikslą, kuris 
bus nuolat laikomas balny- Toki minėjimaipalaikoirstip-
e i°i e rina vyčių lietuviškumą. Dabar 

Sv. Mišių auka buvo užpra- Maspeth Atsimainymo para
šyta L. Vyfiių, prašant Sv. jpijos vyčiai rengiasi kelionei 8 v. 
Kazimiero užtarymo. Pritai- Kazimiero 500 metų sukakties 
kytą pamokslą pasakė 110 minėjimui Kanadoje. Jie turės 
kuopos dvasios vadovas kun. specialias pamaldas Prisikėli-
Stasys Raila. Jis sakė, kad mo bažnyčioje Toronte ir aplan-
mes galėsime atgauti Lietu- kys Kanadą, sustodami Niaga-
vos laisvę per Sv. Kazimiero ra Falls. įSvyka bus balandžio 
užtarimą todėl ragino uoliau 27-30 dienomis, 
melstis j gavo Šventąjį, ypač KR. 

b\ ielgdamas pradėsi ramiau 
g. nti ir saldžiau miegoti. 
S t *s! 

SKAIČIUOK 8 0 METU 
GĖRYBES 

Klausimas. Didž. Gerb. Dr. 
Ad-čiau, turiu bėdą su Šlapini-
musi. Jis užtrauktas, blogai 
veikia. Mano supratimu, Šla
pimo pūslė yra sveika. Inkstai 
— taip pat. Per dažnai turiu 

6132 S. Kedzie Ave . Chicago 
VVA 5-2670 arba 4 8 9 - 4 4 4 ! 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
26 18 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

\ a l pagal susitarimą Uždaryta trec\ 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2 6 5 9 W . 5 9 S t . , C h i c a g o 
f e i . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą — Pirm 
antr , trec , ketv ir sestad 

T e l . o f i s o ir b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 S o . 50th Ave. , Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak 

išskyrus tre< Seit 12 iki 4 vai popiet 

Dr . Juozo Meškausko ofifa perėmė 

T. RAMA. M.0. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai.: pirm., antr, ketv ir penkt. 
3 iki 7 v.p.D Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
3 2 0 0 VV. 81t t Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
O f i M tel. RE 7 11*4. reiid 239-291* 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p p. ,r ketv. 2-5 p.p 
Sešt pagal susnrrimą . 

O f i s o tel. 776-2880, rer. 448-5545 

O f i s o tel. 434-2123, namu 448-619S 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W M 7 1 * SttMt. v 
Pirm. antr.. ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

O f s . tel. 586-31*6; narni) s*\.im 

DR. PETRAS 2LMJRA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S VVest 63rd Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

2-o; ieitadieniass pagal tuaitaruru) 
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Deimantinis "Draugas 

NESIRUOŠIA 
EITI PENSIJON 

Pereitą antradienį šioje vie
toje rašėme, kad šiais metais 
"Draugas" švenčia savo dei
mantinę sukaktį- Jam jau 75 
metai. Tokio amžiaus sulaukę 
žmonės paprastai būna pen
sininkai, mažiau aktyvūs, daž
niau skundžiasi įvairiais ne
galavimais, o dalis jų palieka 
ir šį pasaulį. 

Bet kaip gi su tokio am
žiaus sulaukusiu dienraščiu? 
Ar jis begali būti naudingas 
skaitytojams? Atsakyti į šį 
klausimą nėra sunku, nes var
giai jau galima lyginti seną 
laikraštį su senyvu žmogumi. 
Dalis tokio amžiaus žmonių 
Atnaujinti ar atjauninti 
75 m. žmogų juk nelengva. Tuo 
tarpu laikraštis gali išlikti jau
nas, naujas forma ir idėjomis, 
gali eiti su gyvenimu, jeigu jis 
yra atjauninamas. Beveik vi
sos senstelėjusio laikraščio da
lelės gali būti pakeičiamos. 
Taip yra ir su "Draugu". Ja
me nebėra nė vieno senųjų lai
kų redaktoriaus, bendradar
bių. "Draugas" spausdinamas 
kitoje, moderniškai įrengtoje 
spaustuvėje, kitaip techniškai 
tvarkomas. Pagaliau kažin ar 
yra gyvųjų tarpe bent vienas 
skaitytojas, kuris "Draugą" 
skaitė prieš 75 metus. 

O tačiau laikraštis tebėra 
gyvas, nes jame vis pakaito
mis dirba nauji žmonės, pasi
traukusius ar išėjusius pensi
jon pakeičia kiti. Ir taip gali 
tęstis dar daugelį metų. Bet 
kas gi po 75 metų liko iš seno
jo "Draugo"? liko tie patys 
tikslai — informuoti ir for
muoti lietuvius, palaikyti ir 
kelti religinę, tautinę sąmonę, 
iškelti išeivijos darbuotojus, 
kovoti už Lietuvos laisvę. Juk 
"Draugas" buvo pradėtas leis
ti 1909 m., kai Lietuva buvo 
carinės Rusijos pavergta. 
Panaši Lietuvos būklė yra ir 
dabar. Ne daug kuo pasikeitė 
okupantas, keičiasi tik prie
spaudos priemonės, o tuo pa
čiu ir lietuvių išeivijoje kovos 

« būdai. Beje liko ir tas pats 
laikraščio vardas — "Drau
gas" per 75 metus buvo, yra ir 
bus tikras ir nuoširdus savo 
tautiečių draugas. 

„MALONUS OSI DIREKTORIAU... 
RASA RAZGAITIENĖ 
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meratą atskirai gyvenan
tiems bei studijuojantiems sa
vo vaikams. Labai gerai daro 
tie tėvai ar kiti artimieji, kurie 
iš pradžių užsako dienraštį 
naujai kuriamoms šeimoms. 
Jis gali būti užsakomas bet 
kam kitam, kaip dovana, bet 
kuria kita proga. Vis dėlto yra 
šiaip jau neblogų jaunųjų lie
tuvių, kurie dienraščio neskai
to, o kai kurie jų nė nežino, 
kad toks iš viso šiame krašte 
leidžiamas. 

Užsakyti jauniems lietu
viams dienraštį kaip dovaną 
ir tuo juos įpratinti savo laik
raštį skaityti — pastangos gir
tinos ir gražios, tačiau jos nė
ra visuotinės. Be to, dar yra 
nemaža atvejų, kai tėvai ar se
neliai neišsigali užsakyti dien
raštį kitiems, o "Draugo" lei
dėjai, turėdami daugybę 
finansinių sunkumų, juk ne
gali nemokamai dienraštį 
siuntinėti. Todėl pagirtinas dr. 
Petro Kisieliaus sumanymas, 
iškeltas š.m. pradžioje Lietu
vių Katalikų spaudos draugi
jos direktorių susirinkime, 
įsteigti specialų fondą prie 
"Draugo" administracijos, ku
ris rinktų lėšas ir apmokėtų 
prenumeratos mokestį finan
siškai nepajėgiems bei jau
niems mūsų tautiečiams, ku
rie dar neįstengia dienraščio 
užsisakyti. 

* 

Ir mūsų lietuviškos organi
zacijos, taip pat ir lietuvių ko
lonijos įvairiose vietovėse, ku
rioms "Draugas" visada 
noriai patarnauja, taip pat ir 
fondai, kuriuos savo laiku pa
dėjo sukurti atitinkamų asme
nų rašiniai bei paskata dien-
raštyje , turėtų daugiau 
dėmesio atkeipti į savo laik
raštį, jam finansiškai padėti. 
Visose lietuvių kolonijose dei
mantinio jubiliejaus proga tu
rėtų būti pravesti dienraščio 
platininio vajai. Į juos turėtų 
įsijungti visi geros valios as
menys bei organizacijos, ku
rioms "Draugas" nuoširdžiai 
padeda. Ypač aktyvios turi bū
ti kolonijos ir organizacijos, 
kurios turi dienraštyje pasto
vius skyrius. 

Nepaslaptis, kad savo skai
tytojų tarpe "Draugas" turi 
nemaža pasiturinčių tautie
čių. Deja, stambesnių aukų iš 
jų dienraštis kaip ir nesusi
laukia. Tam tikras skaičius 
skaitytojų kasmet pasitraukia 
iš gyvųjų tarpo, o tuo pačiu ir 
iš skaitytojų eilių, pamiršda
mi dalį savo žemiškų santau
pų užrašyti ištikimam dien
raščiui, kuris daugelį metų jį 
lankė. Neretais atvejais toki 
asmenys gana stambiomis su
momis "sušelpia" sovietines 
— maskvines įstaigas, o savo 
dienraščiui nieko nepalieka. 

Atsirastų ir daugiau būdų 
dienraščiui padėti. Pagirtini 
skaitytojai, kurie, pratęsdami 

Vėliausios žinios iš Lietu
vos neseniai pasiekė Vakarus 
ir laisvąjį pasaulį. Jose suži
nojome apie peticiją, kurią 
pasirašė 123,000 žmonių, 22 — 
krauju, dėl įkalintų kun. A. 
Svarinsko ir kun. S. Tamkevi-
čiaus išlaisvinimo. Buvo pra
nešama, kad tikinčiųjų dele
gacija tris kartus vyko į 
Maskvą, stengdamasi peticiją 
įteikti aukštiems sovietų parei
gūnams. Buvo pasimatyta ir 
su Lietuvos TSR prokuroru 
Jurgiu Bakučioniu, kuris 
griežtai atsisakė pakeisti 
sprendimus. 

Mes, gyvenantys laisvame 
krašte, užjaučiame savo ken
čiančius brolius ir seseris. Mes 
juos remiame mintimis, žo
džiais ir maldomis. Mes skel
biame jų rizikingas pastan
gas, kad pasaulis išgirstų ir 
suprastų jų prašymus ir reika
lavimus. Jų elgesys yra tei
singas, jų metodai yra teisėti. 
Tačiau jiems tenkifi. sunki 
našta prabilti ir iešk? . tiesos 
sistemoje, kuri nepripažįsta ir 
nesilaiko tų principų, kuriais 
remiasi civilizuotos valdžios. 

Tikriausiai vienas iš žiau
riausių momentų turi būti 
tada, kada tie, kurie šaukiasi 
tiesos, susiduria su tais val
džios atstovais, kurių darbas 
yra vykdyti „sovietinę teisę". O 
dar baisiau, kai tas asmuo, į 
kurį kreipiamasi su racio
naliu pageidavimu, jį bru 
taliai atmeta. Bet 

pažįstama — ji figūruoja anks
tesnių Kronikų puslapiuose 
teismų ir nuosprendžių 
aprašymuose. 

Tačiau neseniai teko išgirs
ti ir apie vieną nuoširdų, 
malonų, palankų sovietų 
prokurorą, kuris labai sklan
džiai pravedė liudininkų 
apklausas ryšium su nacių 
okupacijos laikotarpio įvy
kiais. Apklausos buvo suruoš
tos KGB pastangom, JAV-bių 
Office of Special Investiga-
tions (OSI) prašymu. Šio 
prokuroro vardas taip pat 
buvo Jurgis Bakučionis. 

OSI advokatai Juozo 
Kungio teisme teisėjui net pa
brėžė, kad liudijimų metu nesi
girdėjo kankinimo riksmų ar 
kaukimų iš rūsio. Ir iš tiesų, 
video juostelėse nesigirdėjo 
jokių šauksmų. O prokuroro 
Bakučionio balso tembras 
buvo malonus, išvaizda — gra
žaus vyro, kostiumas ir kakla
raištis tamsios spalvos, marš
kiniai balti. 

Ar čia gali būti tas pats as
muo, ar tik pavardžių su
tapimas?! Ar gali tas pats 
individas elgtis kaip žvėris su 
Lietuvos tikinčiaisiais, o kaip 
principingas tiesos ieškotojas 
apklausose, kurios paruoštos 
OSI labui? 

Pasirodo, kad atsakymas į 
šiuos klausimus yra: taip. 

turbūt į Pasirodo, kad kaip ir laukiniai 
niekas neperveria širdies dau- žvėrys yra gražiai aprėdomi 
giau, negu susitikimas su pa
reigūnu, kurio pavardė 
l ietuviška, kuris kalba 
lietuviškai, bet kuris savame 
krašte atkakliai vykdo Mask
vos nurodymus. 

Vienas iš ypatingai pasižy
mėjusių tokios teisinės sis
temos iškamšų yra anksčiau 
paminėtas prokuroras Jurgis 
Bakučionis. Jo pavardė seniai 

Niekada nebuvo lengva leis
ti išeivijoje lietuvišką dienraš
tį tokį, kuris turi išsilaikyti tik 
skaitytojų parama. "Drau
gas" per 75 metus liko jiems ir 
tik jiems ištikimas — jis nie
kada nesinaudojo nei vietinių, 
nei sovietinių tam tikrų įstai
gų parama ir todėl galėjo išlikti 
nuo jų nepriklausomas. Jį lei
džia ir globoja, o taip pat ir 
finansiškai stambokai pare
mia tik Marijonų vienuolija, 
kuri taip pat yra nepriklauso
ma, mūsų tautos kūno ir krau
jo dalis. 

Bet dienraštį gali sumen
kinti, suretinti ar net numa
rinti įvairios kitos aplinkybės, prenumeratą, prideda ir savo 
Svarbiausia jų — tam tikros auką, aukoja švenčių proga, 

Dr. M. Saulaitė-Stankus skaito 
paskaitą nepriklausomybės mi-

cirko spektakliams, taip ir 
prokuroras Bakučionis gra
žiai atliko savo pasirodymą 
OSI ir KGB naudai. 

Prieš savaitę pasirodžiu
siame „Draugo" straipsnyje, 
užvardintame „Jei žydai ži
notų", adv. Povilas Žumbakis 
iškelia faktą, kad OSI įstai
gos viršininkas, JAV-bių 
Assistant Attorney General 
Stephen Trott, neperseniau
siai įvykusiame posėdyje su 
gynybos advokatais nežinojo 
apie OSI - KGB suokalbį. Jam 
būtų aukščiausias laikas šia 
tema susirūpinti. 

Kol kas atrodo, kad so
vietų nuoširdi ir tyra paskata 
ir nepamainoma pagalba tęsis 
ir toliau. Be KGB paskatos, 
šių teismų tebetiktų vienas, 
antras. Be tos pagalbos OSI 
pareigūnai turėtų susirasti są
žiningus darbus. 

Šiandien turime situaciją, 
kurioje šis OSI - KGB bendra
darbiavimas yra itin gražus 
romansas. Abi grupės paten
kintos savim. KGB tikslų 
pasiekimas vis artėja. OSI vil
čių išsipildymas kasdien daro
si realesnis. 

j Turbūt laisvame puslapyje 
nėra kitos įstaigos ar kitų 

nėjime vasario 12 d. Lemonte per a 8 menų, be OSI, kuriems KGB 
Lietuvių Bendruomenės suruoštą 
minėjimą. N u o t r . L . Volodkos 

taip gražiai pasitarnauja. Ir 
šie dar taria „ačiū" už KGB 

neeilines pastangas. 
Atėjo laikas ir mums pasi

naudoti šiais darniais santy
kiais. Pasirodžius žiniai apie 
peticiją, pirmasis, kuris įžiū
rėjo konkretų pasiūlymą OSI 
dėl galimos akcijos buvo adv. 
Žumbakis. Jis yra gerai susi
pažinęs su OSI vedamom by
lom, jų metodais ir veikla. 
Kovo 2 d. jis parašė šį laišką 
OSI direktoriui Neil Sher. (Cia 
American8 for Due Process 
vertimas). 
„Malonus Neil , 

Cia siunčiu kopiją plačiajai 
spaudai paruoštų žinių, kurias 
išleido Lietuvių Informacijos 
centras Brooklyne, New 
Yorke. Žinios yra paimtos iš 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronikos vėliausio numerio. 
Šis pogrindžio leidinys yra 
d a ž n a i c i t u o j a m a s ir 
patikimas. Kroniką yra citavę 
Wall Street Journal, New York 
Times, London Times bei kita 
vakarų spauda kaip patikimą 
informacijos šaltinį, kas liečia 
disidentų ir Helsinkio grupių 
persekiojimą už geležinės už
dangos. 

Kaip gali matyti iš žinios, 
Lietuvos TSR prokuroras p. 
Bakučionis aktyviai daly
vauja katalikų persekiojime 
sovietų okupuotoje Lietuvoje. 
Peticija, kuri išreiškė paramą 
dviem persekiojamiems kuni
gams, buvo pasirašyta 123,000 
žmonių, kai kur su krauju, su 
didele rizika jiems patiems. 
Kaip pats gerai žinai, pana
šūs protestai Sovietų Sąjun
goje ir okupuotuose kraštuose 
nėra vertinami lengvabūdiš
kai. Kaip antai: yra gausūs 
skaičiai žydų, katalikų, orto
doksų, protestantų ir kitų, 
kurie merdėja sovietų gula
guose už savo įsitikinimus dėl 
pagrindinių žmogaus teisių. Ši 
situacija yra kritiška, nes per
sekiojimai ir areštai yra dra
matiškai padidėję per praėju
sius keletą metų. 

Neil, kadangi tu ir tavo 
įstaiga dažnai suseinate į kon
taktą su sovietų prokurorais ir 
tu asmeniškai dažnai bend
rauji su prokuroru Bakučio
niu, ar tu negalėtum asmeniš
kai įsiterpti dėl lietuvių 
kunigų A. Svarinsko ir S. 
Tamkevičiaus, dėl žydų disi
dentų ir kitų, kuriuos KGB ir 
p. Bakučionis įkalino dėl jų 
religinių įsitikinimų? OSI tele
gramos rodo labai malonius ir 
šiltus santykius tarp OSI ir 
Sovietų valdžios pareigūnų bei 
prokurorų. 

Kadangi OSI taip aiškiai 
pasitarnavo KGB tikslam, 
pasinaudodama sovietų pa
rūpinta medžiaga, aš esu tik
ras, kad tavo kolegos Sovietų 
Sąjungoje rimtai pasvarstys 
tavo prašymą. Jei tavo pa-

, stangos pasisektų, visi tie, 

„FAUSTAS" 
SUGRĮŽTA l SCENĄ 

JURGIS JANUSAITIS 
Lietuvių opera artėja į savo 

veiklos dvidešimt aštuntąjį 
sezoną. Šių metų pavasarį, 
gegužes 5 ir 6 d., į sceną su
grįžta Charles Gounod „Faus
tas" su Valpurgijos nakties 
baletu. Spektakliai vyks nau
joje vietoje — Morton East 
Auditorium, 2423 So. Austin 
Blvd. š i auditorija labai mo
derni, pritaikyta didiesiem pa
statymams, taigi labai tinka ir 
operai. Žiūrovų gali tilpti iki 
2500. 

Chicagos lietuviškoji visuo
menė visuomet laukia 
Lietuvių operos naujo sezono, 
naujų operų. Tad ir šį kartą 
Operos valdyba po ilgesnių 
svarstymų parinko „Faustą", 
kaip vieną iš gražiųjų operų, 
be to, ji seniai bebuvo statyta. 

Vasario 23 d. Operos 
valdyba J. ir V. Žadeikių na
muose sukvietė spaudos atsto
vus painformuoti apie 
„Fausto" pastatymą, o taip 
pat pasidalinti ir Chicagos 
Lietuvių operos rūpesčiais. 
Pirmininkas Vytautas Ka
džius savo pranešime spaudai 
plačiai apžvelgė Operos nuei
tą kelią, dabarties ir ateities 
rūpesčius. Jo teigimu, spau
doje jau buvę balsų, ar be
verta statyti operas, kurių pa-
s t a t y m a i p a r e i k a l a u j a 
milžiniškų pastangų, daug 
lėšų. Valdyba ilgai tą reikalą 
svarstė ir priėjo prie išvados, 
kad Opera dar turi tęsti savo 
darbą. Opera yra lietuvių kul
tūros pasididžiavimas, apie ją 
žino svetimtaučiai ir ameri
kiečiai, kitų tautų tarpe mūsų 
Operai skiriama aukšta vieta, 
kaip Europos kultūros tęsti
numo puoselėtojai. TV ir radi
jo stotys yra transliavusios 
Chicagos lietuvių operos 
pastatymus, o „I Lituani" 
operą transliavo satelito 
pagalba net 400 radijo stočių. 
Artėjant Liet. dienoms, radijo 
stotys transliavo iš Operos 
išleistos plokštelės „Kad 
liktum tu gyva" visą eilę 
kūrinių. Taigi mūsų opera 
atlieka didelį kultūrinį darbą 
ir atiduoda didelę duoklę kul
tūros lobynui. 

Turint galvoje visa tai, 
Operos valdyba nutarusi 
veiklą tęsti. Ji bus tęsiama, 
kol bus entuziastų, organiza-

kurie gerbia žmogaus teises, 
būtų tau dėkingi. 

Nuoširdžiai, Povilas 
Tikriausiai p. Sher nepriims 

šio logiško adv. Žumbakio 
pasiūlymo. Tačiau gal atei
nantį kartą, kai p. Sher bend
radarbiaus su sovietais, jo bei 
kitų OSI darbuotojų klausa 
pagerės ir jų sąžinės balsas 
užstos klykiančius iš rūsių. 

torių, choristų, solistų, mece
natų, rėmėjų ir spektaklių 
lankytojų. To iki šiol turėta ir 
tai teikia ateities užsimoji
mams gražių vilčių. 

Spaudos atstovus pirmi
ninkas supažindino ir su 
darbų eiga. „Faustui" diri
guos nauja pajėga — Arūnas 
Kaminskas. Režisuoja Chris-
tian Smith, New Yorko City 
operos režisierius. Scena rūpi
nasi Kazys Oželis, choreogra
fija Violeta Karosaitė. Chor
meisteriai yra Alfonsas Gečas 
ir Emilija Sakadoiskienė. 
Apšvietimu rūpinasi Dennis 
Mae, akompaniatoriu8 Robert 
Mockus. Žvelgiant į solistų 
sudėtį, matyti naujų veidų. 
Margaritos partiją atliks 
Anita Pakalniškytė, SiebeUs 
— Margarita Momkienė, Mor
ta — Aldona Stempužienė, 
Faustas — Darrell Rawader, 
Mefistofelis — Jonas Vaz-
nelis, Valentinas — Algirdas 
Brazis ir Wagneris — Ber
nardas Prapuolenis. 

Baletu rūpinasi Violeta 
Karosaitė, baleto šokėjų 20. 
Dekoracijos ir kostiumai iš 
New Yorko. 

Bilietai iš anksto gaunami 
Vaznelių prekyboje. Be abejo, 
bus reikalingi ne tik spek
taklių lankytojai, bet ir mece
natai, kurie praeityje suauko
davo gana stambią sumą. 
Tikimasi, kad ir šiam sezonui 
atsiras geraširdžių mecenatų 
ir prisidės prie „Fausto" 

I didelių 90,000 dol. pastatymo 
išlaidų sumažinimo. Asmenys, 
paaukoję ne mažiau 100 dol. 
gauna 2 bilietus į spektaklį. 

Išsamų pirmininko pra
nešimą dar savomis pasta
bomis papildė vicepir
mininkas Vaclovas Momkus ir 
Kazys Oželis. 

Kai kam kils klausima*: 
kaip reikės nuvykti į Morton 
East auditoriją? Operos 
valdyba žmonių patogumui 
parūpins specialius autobusus, 
kurie vykstančius į operą 
nuveš ir parveš už nedidelę 
kainą. Autobusų bilietai taip 
pat bus gaunami Vaznelių 
prekyboje. 

Operos dabartinę valdybą 
sudaro: pirmininkas Vytautas 
Radžius, vicepirmininkai — 
Vaclovas Momkus, Eglė Rūkš-
telytė - Sundstrom, Jurgis 
Vidžiūnas, sekretorė Valerija 
Žadeikienė, iždininkas Bro
nius Žukauskas ir valdybos 
narė — Evelyna Oželienė. 

Po pokalbio J. V. Žadeikiai 
posėdžio dalyvius pavaišino 
puikia vakariene. Tenka pasi
džiaugti Operos valdybos 
ryžtu dar „nekapituliuoti". Kol 
tokio ryžto nestokos, vis susi
lauksime operos spektaklių. 

lietuvių dalies nenoras likti 
lietuviais, nesidomėjimas tau
tos reikalais, prenumeratorių 
skaičiaus mažėjimas. O šie ne
malonūs reiškiniai, kad ir kaip 
mes jų nenorime, vyksta ir rei
kia visada juos turėti galvoje. 
Jei mes esame apsisprendę iš
likti lietuviais, pratęsti išeivi 

nepamiršta "Draugo" gavę i i 
jo kalėdinių kortelių ar meti
nio kalendoriaus siuntas. Ačiū 

pifinin dienraščio bičiuliams, 
kurie atsilanko į metinius 
dienraščio leidėjų ruošiamus 
renginius, dalyvauja dovanų 
paskirstyme ar šiaip jau au
koja. Bet vis dėlto tvirčiausias 

joje lietuvių tautos egzistenci- "Draugo" ramstis turėtų būti 
patys skaitytojai — sumažės 
jų skaičius, turės menkėti ir 
pagaliau išnykti dienraštis. 

"Draugo" redakcija mielai 
spausdina pozityvius savo 
skaitytojų laiškus. Dienraštis 
nevengia sveikos lietuviško 
gyvenimo kritikos. Taigi skai
tytojų laiškai mielai laukiami. 
Bet būtų dar geriau, kad pa
tys skaitytojai dienraščio dei
mantinio jubiliejaus proga sa-

laiškais išsitartų, kaip 

-• 

ją, tai turime dėti visas 
pastangas išlaikyti tik nuo pa
čių lietuvių priklausomą ir tik 
jiems tarnaujamą dienraštį. 

Konkrečiai kalbant, "Drau
gui" reikia naujų prenumera
torių, kurie pakeistų iš šio pa-
š a u l i o i š k e l i a u j a n č i u s 
skaitytojus. Deja, mūsų jauni
mas nelabai uoliai teskaito lie
tuviškus laikraščius, o neretai 
ir šiame krašte leidžiamos 
spaudos neskaito. Taigi labai 
gerai daro tėvai, kurie iš ma
žens ir iš jaunų dienų pratina 
savo sūnus bei dukras skaity
ti lietuvišką dienraštį. Tam 
tikras skaičius tėvų užsako 
dar vieną dienraščio prenu-

vo 
geriausiai būtų galima padėti 
savo dienraščiui, kuris taip la
bai reikalingas, nori visiems 
padėti ir dar 75 m. sulaukęs 
nesiruošia eiti pensijon. 

6. kv. 

SU PALAPINE 
Į ACADIĄ 

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nusispjovę keliavom į numatytą stovyklavietę. 
Vieta prie Sandy Cove, privati su baseinu, aukštai 
ant skardžiaus prie Fundy įlankos. Deja, per šalta 
buvo išmėginti baseino ar jūros malonumus. Pažiū
rėję žinias per TV (taip, čia buvo elektros įjun
gimai) ėjom pasivaikščioti, tačiau jau kilo rūkas, per 
toli nesinorėjo eiti. 

Ryte nebuvo daug laiko tinginiauti, nes numa
tėme iš Digby plaukti laivu per įlanką į Saint John. 
Laivui bilietą patartina užsakyti porą dienų iš anks
to ir reikia atsiimti bent valandą prieš nustatytą 
išplaukimo laiką. Kelionės kaina nustatoma pagal 
automobilio dydį ir žmonių skaičių. Mums l is 
malonumas kainavo 52 dol, tačiau vanuška grįžti 
apie įlanką būtų maždaug tiek kainavę už gazoliną, 

Pamatę atplaukianti laivą — keltą, susigrūdom daugiau. Smagu plaukti, nors vietos laikraštyje 
Į su kitais žiūrovais prie tvoros stebėti laivo priri-| pirmame puslapyje neseniai įvykusios laivo avarijos 
Šimą. Pradžioj keistai atrodė metamos plonos virvės nuotrauka. Valandą pasėdėję, nulipome į valgyklą 
uosto darbininkams, kad tokį didelį laivą prie ir gerai apskaičiavome, nes vieta buvo pustušte. 

j kranto įtaisytu kabliu pririštų, bet greit logika j Kainos irgi labai prieinamos: žuvies pietūs vos 3 
paaiškėjo, kai tempdami ploną virvę atitempė ir dol., o žuvies gulašas tik 1.35 dol. Skaniai pavalgę, 
labai storą lyną, kuris buvo prie plonojo pririštas, dar pavaikščiojom po apatinį denį, kur radome dėžė-
Laivą pritvirtinus, apačioj atsidarė milžiniškos se sukrautas gelbėjimosi liemenes. Užkandinėje 
durys ir pradėjo greitai riedėti įvairaus dydžio skaitėme gelbėjimosi nurodymus, tačiau, laivui 
automobiliai. plaukiant, jokio pranešimo nebuvo, kas daryti ava-

Ištuštinus laivą, pajudėjo ir mūsų eilės. Mums rijos atveju ar kur liemenės paslėptos. Gal per miglą 
teko beveik paskiausiai įvažiuoti. Automobiliuose plaukiant kapitonas nenorėjo keleivių gąsdinti, o 
nebuvo leista niekam pasilikti ir stačiais laiptais pagelbinės valtys virš galvų kabėjo, pasitikėjimą 
lipome į pirmą denį. (Einant prie laiptų, įdomu buvo puoselėjo. 
apžiūrėti, kokiomis storomis grandinėmis didieji Dar porai minučių praėjus, migla pradėjo 
sunkvežimiai ir autobusai prie laivo dugno buvo gundytis ir dešinėje pusėje pasimatė žemės iškyšu-
pritvirtinti.) Pirmame denyje buvo suvenyrų krautu- i y 8 netoliese ir Saint John miestas. Susigrūdome su 
vėlė, užkandinė (jau sausakimšai alkanos minios ^itsiB a n t viršutinio denio stebėti įplaukimą, Afti-
užimta) ir didelis kambarys su minkštasuoliais. Dar n a n t į 8 prie uosto, laivas sulėtino greitį ir priešakys 
palipus aukščiau, labai gražiai įrengta salė (lounge), i ^ o pradėjo kilti, kol pats snapas rodė tiesiai į 
kur buvo galima pirkti įvairių gėrimų, toliau denis, dangų, tuo atidarydamas automobiliams išvažia-
Kitas aukštas paskirtas laivo įgulai, turistams nelei- wimą įS i a i v 0 dugno. 

!??. y^'«_x^ i • i i i v VAI -*-KA;^ Laivas sustojo, o visi keleiviai skubėjo į savo 
Išėjome apžiūrėti laivo išplaukimo. Vėl .tebėjo- a u t o m o b i l i u g K a

J
d a n ^ b e v d k p a 8 k u t i n i e į - v a t i a . 

me, kaip jūreiviai visas virve, suvyniojo, sirena ^ ^ ^ J J .ft ^ *ų ^ J ^ u 
o laiko atžvilgiu apie 10 valandų. Dabar plaukaimė ***** virš ̂ ^ ^ ^ ^ į ^ ^ ^ ^ l ^ . anksto patikrinę žemėlapį, be problemos radome 

gana šaltas, tačiau norisi gėrėtis vaizdu plaunant , .. f ., D . , , V .. ._ ,, . 
_ „ M—U- v u ;_i„„n«o ; «4-i« «i.w« n ^ o t , k e u * 1 Amenką. Bėda, kad norėjau pakeliui maisto 

tik 2 .u puse valandos. 
Vienuolikta valandą ryte atvykome į uostą. 

Paėmę bilietą, sustojome nurodytoje eilėje. Viso. 
atvykusio. įvairios susisiekimo priemonės buvo 
surūšiuoto. į keturias kategorijas: pirma didieji 
sunkvežimiai ir autobusai, toliau motoriniai namu
kai, paskui didieji automobiliai, į kurių tarpą ir mes 
pakliuvom, paskiausiai mažieji (compact1 automo
biliai ir motociklai 

per įlanką, tik... įplaukėme į miglą, nieko nesimato, , 4 1 * , • , , l U . , 
b i r e n a * r š galvos toliau ka7 2 minutes triūbina. nusipirkti, tačiau jokios krautuvėlės pne kebo 

Cia minkštasuoliai, maži n«™tyti. Už poros valandų ,au ir pne Amerikos Grįžome į „lounge". sienos. Sargyba apklausinėjo, ką vežame, ir ypač staliukai, patogios kėdės, sienose dideli langai,, -., . . , 
Bv»u oi, H » ^ » " ° fiur*ti Daua: kas knvaas ar' t l k n n o - a r t l k m e s d u keliaujame, net apėjo ir pro 
?_ ii__tJu..- l aii*migvą-. ; —K „*-i-0v«+4 »«* l a n « U 8 žiurėjo, ar kas gale nepasislėpęs. Atrodo, per laikraščius skaito. Kas nori, gali užsisakyti gerti, . 
nors kainos keistokos - alus ir sode tiek pat C i a ^gs tama nelegahai žmones šmugeliuos. 
kainuoja (2 dol.), maišyti svaiginamieji gėrimai kiek (Bus daugiau) 
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V A S A R I O 16-TOS 
M I N Ė J I M A S 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės Vasario 16-tosios minė
jimas Omahoje vyko vasario 19 
d. Lietuvių Bendruomenės val
dyba labai tvarkingai ir or
ganizuotai pravedė visą šven
tės minėjimą. 

Tos dienos 10 vai. ryto lietu
vių parapijos bažnyčioje šv. Mi
šios buvo aukojamos už Lietu-
v o s l a i s v ė s a t g a v i m ą . 
Nuotaika buvo pakilesnė, nes 
pamaldose gausiai dalyvavo 
mūsų tautiečiai. Alg. Totilo 
vadovaujamas choras "Ram-
bynas" labai gražiai pagiedojo 
šventei paruoštas giesmes. 
Kun. P. Barkauskas priminė 
šios šventės reikšmę mūsų tau
tai. Užbaigiant pamaldas, cho
ras ir pamaldų dalyviai sugie
dojo I sietuvos himną. Ne vienas 
iš vyresniųjų, prisiminęs Va
sario 16-tosios minėjimus lais
voje Lietuvoje, nubraukė 
skausmo ašarą. 

3 v. p.p., papuoštoje parapi
jos salėje šventės minėjimas 
buvo tęsiamas toliau. Bendr. 
pirm. Albinas Reškevičius 
vadovavo oficialiajai minėji
mo daliai. Po įnešimo Ameri
kos ir Lietuvos vėliavų Irena 
Matz sugiedojo Amerikos him
ną, jai balsingai pritarė minė
jimo dalyviai, sudarydami ge
rą į s p ū d į k v i e s t i e s i e m s 
amerik ieč ių pare igūnams . 
Kun.- P. Žarkauskas sukalbėjo 
invokaciją. Bendr. pirm. pa
sveikino kviestuosius svečius ir 
visus gausiai į minėjimą susi
rinkusius. Po pagerbimo žuvu-
sių'už Lietuvos laisvę buvo per
skaityti sveikinimai, gauti iš 
Omahos miesto mero, kongres- -
manų ir senatorių. Po to publi
kai buvo pristatytas pagrindi
nis šventės kalbėtojas — 
svečias, LB visuomeninių rei
kalų tarybos narys inž. Edvar
das Meilus, Jr. Jo puikiai pa
ruoštos paskaitos pirmoji dalis 
anelu kalba buvo skirta ame
r ik ieč iams ir mažai tesu-
sigaudantiems lietuvių kalbo
je. Prelegentas gražiai citavo 
mūsų tautos himną ir davė iš
samų himno žodžių paaiškini
mą. Kalbėtojas supažindino ki
tataučius su mūsų tautos isto
rija, laisvės metų laikotarpiu, 
skaudžiu ir neteisingu laisvės 
užgniaužimu Nereikia abejoti, 
kad šį kartą visi svečiai, ne
kalbą lietuviškai, tikrai jautėsi 
pilnais minėjimo dalyviais ir 
suprato, kodėl mes dedame pa
stangas Lietuvos laisvei at
gauti ir ką reiškia mums Vasa
rio 16-toji. Reikia manyti, 
kad panašios paskaitos bus 
įgyvendintos ateities minėji
muose. Tokiu būdu surasime 
sau daugiau draugų ir neatbai-
dysime amerikiečių pareigūnų 
dalyvauti mūsų švenčių minė
jimuose. 

Malonus svečias, užbaigęs 
kalbą angliškai, prabilo lietu
viškai ir toliau tęsė paskaitą. 
Klausantis jo gražios kalbos, 
pasitenkinimo džiaugsmas ku
teno lietuvio širdį, kad turime 
jaunosios kartos atstovą, pui
kų ambasadorių, kuris kelia lie
tuviams pasididžiavimą, nes 
jis gražiai atstovauja savo tau
tai i>- kelia jos laisvės troftkimą. 

Nereikia abejoti, kad tokie 
jaunosios kartos atstovai, kaip 
inž. Kduardas Meilus, panau
dos visus kelius Lietuvos bylai 
kelti. Paskaitai pasibaigus ir 
praėjus ilgų plojimų bangai, 
buvo rezoliucijų priėmimas. 
J a s perskaitė LB valdybos 
narė Marytė Starkevičiūtė. 

I š n e š u s v ė l i a v a s , buvo 
dešimties minučių pertrauka, 
kurios metu buvo renkamos au
kos Lietuvos laisvinimo ir ki
tiems reikalams. Kultūros ir 
Lietuvos laisvinimo veiklai 
s u r i n k t a 1 . 2 3 3 d o l . 

Toliau ėjo meninė dalis, ku
rią pradėjo jauniausi tautinių 
šokių grupės "Aušra" šokėjai, 
pašokdami voveraitę ir ši
tam dideliam būry. Pora šo
kių — karklai ir klumpako
jį, pašoko veteranų šokėjų 
grupė. Ne tik jaunučiai, bet ir 
"senučiai" šokėjai gerai nutei
kė žiūrovus. Už tai nuopelnas 
priklauso ir šokių vadovėms: L. 
Antanėlienei ir G. Reškevičie-
nei. Tautiniais rūbais pasipuo
šęs choras "Rambynas", vado-
v a u j a m a s A l g . T o t i l o , 
padainavo A. Vanagaičio 
"Laisvės Varpas", K.V7. Banai
čio "Po aukštus kalnus" ir J. 
Gudavičiaus "Kur giria žaliuo
ja", duetą "Plaukia sau laive
lis" Si. Šimkaus, atliko Kris
tina Bertch ir Irena Matz. 
Pabaigai "Mano gimtinė" —A. 
Kačanausko solo padainavo 
Kristina Bertch. Chorui ir solis
tėms akompanavo Laima Šar
kaitė. Minėjimo dalyviams ir 
chorui, galingai sugiedojus Lie
tuvos himną, buvo užbaigta 
Vasario 16-tosios šventės minė
jimo programa. 

Toliau buvo minėjimo daly
vių malonus pabendravimas ir 
vaišės. Omahos lietuvių mote
rų klubas jau keletą metų iš ei
lės Vasario 16-tosios minėji
muose paruošia gerų kepsnių ir 
kavą. Jos mielai vaišina ir ap
tarnauja visus svečius. 

J. P. 

liškai susilaukė komplimentų 
iš konvencijos dalyvių. Tie, ku
rie myli savą dainą ir giesmę 
yra dėkingi dirigentui ir chorui 
už jų dirbamą darbą.šokėjai ir 
choras yra Oamhos lietuvių ko
lonijos, kuklūs kultūros žiburė
liai. 

"Aušra" ruošiasi VH-tajai 
Tautinių šokių šventei. Šokėjų 
daug, kelias tolimas — didelės 
išlaidos. Jau dabar šokių vado
vės, šokėjai, jų tėvai ir vetera
nai šokėjai išsijuosę dirba. Jie 
verda cepelinus, kepa kotletus, 
kviečia visus, kad juos suval
gytų. Ruošia kepsnių išparda
vimą surinkti bent dalį sumos 
kelionės išlaidoms padengti 
Omahos lietuvių moterų klu
bas, pasižymėjęs aukomis lie
tuviškiems reikalams, paskyrė 
"Aušrai" 100 dol. Visuomenė> 
kuriai rūpi lietuvių kultūrinė 
veikla, ją remia ir pritaria ren
gėjų pastangoms. 

J. P. 

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

F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 St. — TeL 778-9064 

R E A L E S T A T E 

'"Aušros" senjorai šokio judvsyje 

KULTŪROS 
ŽIBURĖLIAI 

"Aušra" ir "Rambynas" yra 
Omahos lietuvių kultūriniai 
vienetai, kurie įvairiomis pro
gomis supažindina amerikie
čius su mūsų tautiniais šokiais 
ir daina. Šokėjai žavi gražia ir 
tvarkinga išvaizda, puošniais 
tautinais rūbais ir dėmesio ver
tu šokių atlikimu "Ramby-

Nuotr. Algio Pra ič io 

nas" gražiu giedojimu atkrei
pia kiekvieno kitataučio 
dėmesį, kuris tik atsilanko į lie
tuviškas pamaldas. Per minė
jimus ir šventes choras džiu
gina gražiomis dainomis ir 
giesmėmis. Prieš kurį laiką 
"Rambyns" buvo pakviestas 
atlikti programai "Pro — Life" 
konvenciją Omahoje. Spalvin
gi tautiniai rūbai ir gerai atlik
tos dainos lietuviškai bei ang-

Tėvai, kurie jauną žydinčią 
dukterį verčia tekėti už senio 
dėl jo pinigų, yra sielos žudi
kai, kuriems jų vidaus teisėjas 
neras atleidimo. _ _ . 

O. Leixner 

PAIEŠKOJIMAS 
BALFas paieško giminių, artimųjų ir 
pažįstamų BRONISLAVOS FABIJO-
NAVICICTĖS, kuri yra gimusi 1911 
m. Philadelphijoj, Pa. ir ten kartu su tė
vais Juozu ir Adolfina (Drundzevi-
čiutė) FabijonaviCiais gyvenusi vai
kystėje. Turintieji žinių prašome pra
nešti BALPo Centrai, 2558 W. 69th 
Street, Chicago, O. 60*29. Tek*. — 
312—77S-7582. 

• 
• 

Arūnas Kaminskas. 
Dirigentas 

L I E T U V I Ų O P E R A Christian Smitb, 
Režisierius 

Gounod opera 

FAUSTAS 
su 

VALPURGIJOS NAKTIES SCENA 
Darrel Rowader. 

Faustas 
Violeta Karosaitė, 

Choreografija 

1984 m. gegužės 5 d., 7:30 vai. vak. 
gegužės 6 d., 3:00 vai. popiet 

A n i t a P a k a l n i š k y t e . 
Margarita 

Algi rdas Brazi**, 
Valent inas 

MORTON EAST HIGH SCHOOL AUDITORIUM 
2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL 

Diriguoja ARŪNAS KAMINSKAS 

Bilietai 25.00, 20.00, 15.00, 10.00 

(Jaunami Vaznelių prekyboje, 
2501 West 7! st. St , Cliicago. IL 60629 

471-1424 

Ir autobusų bilietai gaunami ten p a t 

Pastų bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
tik čekį iSraSant: IJthuanian Opera Co. , Inc. 

Jonas Vaznelis, 
Mefistofelis 

Margarita Momkienė, 
Siebelis 

PACKAGK E2LPRESS AGEXCV 
MARIJA XOREIKIE>£ 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre
kė*. Maistas iš Europos sandelių. 

2908 W. 69 St., Chicago, IL 60629 
Tel. — 925-2787 

> 0 0 0 0 0 O O O 0 0 0 O O 0 0 0 O O O < K X X X K K 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 
>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWXK 
MJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-
19 — 20 — 30% pigiau mokėsite už 
apdraudę nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
TeL GA 4-8634 

S208l£ W. 95th Street 
>oooooooooooo<xxxxxx>ooooo<x 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
'/ . visų ruiių grindis 

B U B N Y S 
TeL — R E 7-5168 

Ant 65-tos ir Talman savininkas par
duoda mūr. 6 kamb. 3-jų miegamųjų 
namą su naujais kilimais, moderniška 
virtuve ir mūr. garažu. Namas par
duodamas skubiai ir nebrangiai, ry
šium su darbo persikėlimu. Skambin
ti tel. 434-0293. 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 

3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran
gus. 

Didelis gražiai įrengtas bungato. Pui
ku didelei šeimai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 

iiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Narna pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
m i H l l U l l l l i n i i n i H i i i u i i n i m i u i m m u m , 

ooooeooooooooooooooooooooo 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBUČ 

4289 S. Maplewood — TeL 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
•oooooooooooooooooooooooooo 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perklausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2901 W. 99 Ct, Chicago, IL 60829 

SIUNTINIAI l LIETUVA 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

• < M I # « « t t M M M M M M M M 

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

Šv. Kazimiero sukaktuvi
nius metus geriausiai Įpras
mins 

Šv. Kazimiero himnas 
Marijai 

I lietuvių kalba vertė 
A. TYRVOLIS 

32 psl., Kaina su persiuntimu 
31.50 

Gaunama "DRAUGE". 
m M . M » w w M m l l l t , „ „ „ w t w t t > M i 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, U. 90932. Tel. 927-5990 

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X X > 0 0 0 0 0 0 0 ' 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 

x>oooooooooooooooooooooooo< 

iiiimiiiiiiiimiiimiimiiiiiiimiiiiiimmi 

L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecti 
cut lietuviams! 

Kas penktadienį iš WEVD Stoties 
New Yorke nuo 10 iki 11 vai. vakaro. 
97.9 meg. FM. Taippat klausykit** 
"Music of Lithuania" programos kas 
sekmadienį, nuo 2:05 iki 3:00 vai. po-
pietų, iš Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM. (WSOU). 

Direkt Dr. JOKCBAS STUKAS 
R 234 Sunlit Drive 

Watchung, N J . 07060 
Tel. — (201) 753-5636 

'iiiiiiiiiiiimiimmiiiiiiimiimiiMiiiiiiiiii 

^^sussasis T-Ti. jrmns 

A l d o n a S t e m p u J i e n * . 
M.r ta 

Kazys Oželiu. 
Scenos Produkcija 

Kmilijii Sakadolakienl'. 
Chorvede 

Alfa Gečaa, 
Chorvedys 

Bernardus Prapuol i -nis . 
Waj{ru'riH 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vfatitmiu. kortelių naudojimai yra 
tralui paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka >r Tisų luo
mų atstovams turėti grasias viii 
Oses korteles. 

Kreipkitės J "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 

DRAUGAS 
4645 W. 63rd S t 
CMoago. IL 60629 

PojMilar Lithuanian 
R E C I P E S j 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Daužvardienė 

šiom dienom Draugo spaustuvą 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie
nė vėl patikslino ir pagražino iią 
laidą naujais paruošimais. 

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

Užsakymu** siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 W. 6Srd Street 
Chioagot IL 60629 

Kaina su persiuntimu 

Dlinois gyventojai pridėkit* da> 

*•• 



MŪSŲ 
KOLONIJOSE 

Union Pier, Mich. 
TRADICINIS 

UŽGAVĖNIŲ ŠIUPINYS 

Kovo 3 d. vakarą Union Pier 
Lietuvių dr-jos valdybos ir V. 
Albrechto bendromis pastan
gomis New Buffalo Helenic 
Center patalpose buvo su
rengtas smagus Lietuvos pajū
rio lietuvių tradicinis Užgavėnių 
Šiupinio renginys, kuris pra
ėjo su pasisekimu. Dalyvavo 
nemažas skaičius dr-jos narių 
ir matėsi svečių atvykusių is 
Beverly Shores, Michianos, La 
Porte, Ind,, ir kitų artimesnių 
vietos apylinkės vietovių. Ma
lonu buvo matyti ir dr-jos gar
bės narį dr. J. Valantiejų su 
ponia dalyvių tarpe. 

Šis Union Pier Lietuvių dr-
jos Užgavėnių rengin> i B JVO 
pradėtas dr-jos pirmininko V. 
Bigelio susirinkusiems tartu 
pasisveikinimo ir linkėjimų 
žodžiu. Ir tikrai pirmininko 
linkėjimai su kaupu išsipildė. 

Susėdus visiems prie šaltais 
užkandžiais apkrautų stalų, 
kiek užkandus, daug nelau
kiant, buvo paduotas pagrin
dinis Šio vakaro karštas patie
kalas , skanus Užgavėnių 
šiupinys — žirnių, bulvių, įvai
rių daržovių ir dar kai ko 
a p k e p t a s ir s p i r g u č i a i s 
padengtas kepsnys. Kyšan
čiais kiaulės uodegos bei ausų 
galais ir virtiniais papuošta 
mišrainė, kurią Užgavėnių 
nuotaikos pagauti dalyviai, 
užgulę lėkštes, ėmėsi nelengvo 
darbo sudoroti. Atrodo, kad ir 
visos kalbos bei tarpusavio 
pašnekesiai, skanų šiupinį be
valgant , salėje nutrūko. 
Šiupinio bliūdai tuštėjo, bet, 
štai, žiūrėk ir vėl pilni... Daly
viai vaišinosi, o žvalūs ir 
vikrūs mažlietuviai R. ir V. 
Albrechtai v is daugiau šio 
patiekalo į stalus pėduodavo. Ir 
taip apie porą valandų, kol 
visi pagal Užgavėnių papro
čius prisisotino. 

Šiupiniu prisisotinus ir 
kavutę begurkšnojant, dr-jos 
pirmininkas prašė dėmesio 
trumpai meninei programai. 
Ją atliko dr-jos nariai — 
dailųjį žodį pamėgęs J. Rimkū-
nas ir lietuviškosios dainos 
puoselėtoja ir humoriste O. 
Petrienė. 

J. R i m k ū n a s , t a i k l i u 
humoro, žodžiu paįvairin
damas, aptarė lietuviškų Už
gavėnių tradicijas bei papro
čius, nusakė, kas galima 
daryti ir ko nedaryti bei 
vengti, Užgavėnių vakare. 
Kalbėjo apie lašininio bei 
kanapinio kovas ir baig
damas padeklamavo A. Gus
taičio humoristinį eilėraštį 
apie blynus, kurių šį vakarą 
čia kai kas pasigedo. 

0. Petrienė paskaitė kelis 
savo kūrybos humoristinius 
eilėraščius apie Užgavėnių 
vakaro išdaigas bei nuotykius 
ir padainavo juokingas dainas 
apie arbatą ir kitus nutikimus. 

Abiem šios linksmos progra
mos atlikėjams dalyviai daug 
plojo. Po meninės programos 
buvo pasveikinti parengime 
buvę Kazimierai ir Kazės su 
vardinėmis, 80-ties metų 
amžiaus sulaukusi V. Albrech
to mamytė ir šių eilučių 
autorius gimtadienio proga. 
Jiems visiems buvo sugiedota 
„Ilgiausių metų..." 

Išklausius linksmos bei nuo
taikingos meninės programos 
ir pasigirdus Ruikių — tėvo ir 
sūnaus — smagiai grojamos 
šokių muzikos garsams, atėjo 
laikas šiupinį sukratyti ir ko
jeles pamankštinti. Pradžioje 
užgrojus, tik viena kita pora 
salėje nedrąsiai sukosi, bet 
vėliau, artėjant į renginio pa
baigą, daugiau šokančių atsi
rado. Čia reikia manyti, kad 
prie padrąsinimo pasišokti 
prisidėjo baras, kuriame įvai
riais gėrimais aptarnavo 
svečius J. Ridzinskas ir J. 
Rimkūnas. Jiems, ištrošku 
sius aprūpindami reikiamais 

bilietėliais, sėkmingai I. Rirn 
kūnienė ir A. Klimavičius 
talkininkavo. Tad ir sukosi 
poros iki vidurnakčio, kada 
reikėjo skirstytis namo. 

Taip nuotaikingai, anot J. 
Runkūno, unionpiriSkiai su 
savo svečiais ir draugais 
praleido Užgavėnių šiupinio 
vakarą, kuris visiems dalyva-

CRASMINGI 
GYVENIMAI 

Medžio drožinėtojai senaja
me mūs kaime gyvendavo kuk
liai, kai katrie i i jų viską ati
duodavo kūrybai, pamiršdami 
ir kasdieniškus žemdirbio dar
bus, ir rūpesčius. Ne vienas jų
jų buvo raštingas, o liudvina-

vusiems dar ilgesnį laiką liks viskis T. Dulika jaunystėje ir 
maloniai atsimintum. kitus raito mokė. Pasitaikyda-

? Vg. vo ir muzikantų. 

DRAUGAS, antradienis, 1984 m. kovo mėn. 20 d. 

A. A. 

BOLAS W. PALUTSIS 
Mirt kovo 17 d., 1964 nu, 2:54 v«l. popiet, sulaukęs 80 m. 
Gimė Pennsylvania. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 seserys Mary James, svogeris 
AKon, ir Albina, brolis dr. Stanley R. Paluisis, kiti gimines drau
gai ir pažįstami. 

Velionis buvo vyras a. a. Elizabeth ir brolis a. a. Anthony ir 
Algejrt. 

Priklausė Fourth Degre- Cardinal Mundelein Knights of Co-
lumbus. 

Kūnas pašarvotas Kuratko koplyčioje, 2447 Desplaines Avenue, 
Riverside, Illinois. 

Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 20 dieną. IS koplyčios 9 
vaL ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parapijos bažnyčią. Cicero, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų" 
bus nulydėtas į Queen of Heaven Mauzolejų. 

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

NuliOde: SESERYS Ot BROLIS 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sunūs. Tel. 737-1213. 

DVIDEŠIMT SE&ERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AUGUSTAS M. BARČUS 
Jau suėjo dvidešimt seseri metai, kai negailettinga 

mirtis atskyrė i i mūsų tarpo mylimą tėvą ir seneli, kurio 
netekome 1958 m. kovo 20 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsi
me užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną ramybę. 

U i jo sielą iv . Mišios buvo atnašautos i i rytą Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. 

Velionis buvo a. a. Sophie Barčus vyras. 
Prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus 

prisiminti jį savo msiflosja 

Nuliūdę: Duktė Aldona Dauku*, anūkai Terry, 
Mtchael ir Sofija bei kiti giminia 

Lietuvos Dukterų Draugijos narei 

A. + A. 
FLORENTINAI KURGONIENEI 

mirus, sūnui KĘSTTUCIUI ZAPKUI ir kitiems AR
TIMIESIEMS nuoširdžią užuojautą reiškia 

LIETUVOS DUKTERYS, 
Beverly Shoree, tnd. 

Brangiai mamytei , 

A.fA. 
MARIJAI BOSIENEI mirus, 

jos dukrą ONUTĘ ATKOCTONIENĘ, 
JONĄ, JUOZĄ ir JURGĮ BOSU3, jų 
bei ARTIMUOSIUS giliai užjaučiame 
liūdim*, 

KUNIGUNDA DOBILIENĖ 
Z. DOBILAS V. DOBILAS 
J. DOBILAS DILKŲ SEIMĄ 

sūnus 
SEIMAS 

ir kartu 

A. f A. ADOLFUI JUODKAI 
m i r u s , . 

žmonai ONAI, dukrai EMILIJAI ir jos vyrai 
VYTAUTUI, sūnui VYTAUTUI ir visai OMINEI 
reiškiame giliausią užuojautą. 

PA DĖK 
Kuo nnotodžianHiai dėkojam* visiems, kurie parodė tiek 

atjautimo ir teikė pagalbos, kai mus pribloškė gilu* skausmas 
minis mūsų motinai, Sibiro kankinei 

A . f A . 
Onai Elzbietai Prunskienei 

GINEITYTEI 
Nuoširdi padėka visiems, kurie brangią velionę ligos metu 

lankė ligoninėje, apdovanodami gėlėmis. Ačiū gausiai lankiu
siems koplyčioje, ypač maldas pravedusiems kun. Antanui 
Zakarauskui, kun. John McNamara, tretininkėms Sv. Simforo-
zos parapijos maldininkų būriui. Dėkojame brangios motulės 
karstą puolusiems gėlėmis. Padėka kun. Ant. Zakarauskui i i 
koplyčios išlydėjusiam i švč. M. Marijos Gimimo par. bažnyčią. 
Gili padėka vysk. Vincentui Blizgiui, malonėjusiam su eile 
kunigų dalyvauti laidotuvių pamaldose. Ačiū kun. Tomui Kas
pučiui, kun. Kazirrienii Kuzminskui, kun- Jonui Rudnik kartu 
su kun. Juosi Prunskiu aukojusiems laidotuvių šv. Milas 
Esame dėkingi sol D. Stankaityted už giesmes ir muz. Kalvai
čiui už vargonų palydą. Dėkojama karsto nešėjams bei kun. 
Vladui Mažrimui, vadovavusiam giesmėms Šv. Kazimiero ka
pinėse. Ačiū laid. direkt. p. Petkui už nuoširdų patarnavimą. 

Nuoširdi padėka už aukas šv. Mišioms ir labdaros orga
nizacijoms, ačiū už taip gausų dalyvavimą bažnyčioje ir kapi
nėse. Gili padėka už užuojautas laikraščiuose, už guodžiančias 
mintis laiškuose, atsiųstuose iš įvairių miestų. Dėkojame vi
siems, kurie reiškia tiek daug atjautimo mūsų gilaus skausmo 
valandose. 

Už brangią velionę šv. Mišios bus pakartotinai ilgai auko
jamos jėzuitų, marijonų, saleziečių koplyčiose, Šv. Simforozos 
bažnyčioje, Artimųjų Rytų, Pietų Afrikos ir Indijos misijų 
stotyse, o pas pranciškonus Kennebunkporte ir pas domini
konus vyks gregorinės Mišios, gvč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį ir 22 mėnesio die
ną (mirimo data) šiemet bus aukojamos šv. Mišios. 

Abudu brangieji Sibiro kankiniai, mūsų tėvai Ona ir Juo
zapas Prunskiai. įamžinti įrašant nariais į Lietuvių Fondą, o 
kaimynas Vincas Tamošiūnas juos įamžino su auka įrašyda
mas į Tautos Fondą. 

Pasilieka giliai nuliūdę ir dėkingi visiems, atskubėjusiems 
ss paguoda. 

DUKTERYS, SONOS, VAIKAIČIAI Ot JŲ ŠEIMOS 

AfA Eugene Jurewicz 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė kovo 18 d., 1984, 8 vai. ryto, sulaukęs 67 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 34 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Alina (pagal tėvus 

Jurevičius), 4 sūnūs Paul, Rom, marti Jennifer, Tom, marti 
Colleen, ir Chris, marti Christine, 2 anūkai Eric ir Victoria, 
Lenkijoje sesuo Lydia Sieroslawska su šeima, ir kiti giminės 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 
69 Street. 

Laidotuvės įvyks antrad., kovo 20 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Evergreen kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marčios ir anūkai. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213. 

Mylimai uošvei 

A. f A. SOFIJAI NAMIKIENEI 
m i r u s , 

mūsų mielą bendradarbę E L E N A NAMlKlriNTg, 
jos vyrą VYTAUTĄ ir visus ARTIMUOSIUS 
nuoširdžiai užjaučiame. 

ALDONA ZOTOVIENĖ 
JOANA ŽALNERIŪNIENĖ 
IRENA VALAITIENĖ 
EMILIJA VALANTINIENĖ 
ONA DULAITIENĖ 
MIRA LOVREC 
NIJOLĖ DUMBRYTĖ 

nybėn 
Mylimai Motinai ir Močiutei iškeliavus amži-

, visai 

DIDŽIULIU SEIMAI 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

VLADĖ IR BRONIUS SILIŪNAI 
ZELMA IR VYTAUTAS PODERIAI 
ANGELĖ IR PIJUS VENCLOVAI 

P A D C K A 
A. + A. 

J U R G I S E. FILEK 
Mūsų mylimas vyras ir patėvis mirė 1984 m. kovo 

10 d. ir buvo palaidotas kovo 13 d. Lietuvių Tautinėse 
kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už mal
das koplyčioje ir gedulingus pamaldas bei palydėjimą 
velionio į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias 
už jo sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui 
gėlių, pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direkt. Donald 
A. Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Žmona Elena ir podukros Birutė ir Danutė 

MA2EIKA-EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

— o — 
Laidojame iš 2424 W. 69th Street 

Tel. 7 3 7 - 8 6 0 0 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ D1REK TORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir C E R A L D A S F. DAIMID 

T R Y S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-«852 

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

P E T K U S 
MAKŲLM FE FLNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS • 
2533 VVest 71 St., Chicago — 4 7 6 - 2 3 4 5 
1410 So . 50 th Av., Cicero — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNOS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

A. f A. Dr. JULIJAI SKRIPKIENEI 
m i r u s , 

vyrui STASIUI SKRIPKUI, dukrai dr. AUX>-
NAI, sūnui inž. ROMUI su ŠEIMA reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Aleksandra ir Kazys DanNJ 

Valerija Ir flHfrilrH 
Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą". 

V A S A I T I S - B U T K U S 
Laidotuvių Direktoriai 

1446 South 50 Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. kovo men. 20 d. 

x A. a. Botas (Boleslovas) 
Palutsis, buvęs ilgametis Morris 
B. Saks krautuvės vedėjas, mirė 
kovo 17 d. Chicagoje. Velionis 
buvo Labdarių draugijos uolus 
narys, šv. šeimos vilos rėmėjas, 
Kolumbo Vyčių narys. Taip pa t 
jis buvo drauge su Morris B. 
Saks "Draugo" romano premijos 
mecenatas. Pašarvotas Kuralto 
laidotuvių koplyčioje, 25 ir Des 
Plaines gatvių kampas. Laido
jamas antradienį, kovo 20 d., 
10 vai. iš Šv. Antano par. baž
nyčios, kur pamokslą pasakys 
kun. J. Vaškas. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šeimos mauzolie
jų. Liko brolis dr. St. R. Pa
lutsis, seserys Marija James-Ja
nušauskienė ir Albina. 

x Aris Žukauskas, 20 metų, 
žvejų laivo "Sedos" jūrininkas, 
pabėgęs iš sovietų globos Tene-
risa saloje pereitų metų lapkri
čio mėnesį ir buvęs iki šiol Ispa
nijos valdžios globoje, Balfo rū
pesčiu ir pastangomis jau atvež
tas į JAV ir jam išrūpintas JAV 
politinio pabėgėlio prieglobstis. 
Šiuo metu jis yra Balfo globoje. 

x Lietuvių gydytojų semi-
'. nare Park City, Utah, dalyvavo 
i 47 gydytojai. Paskaitas skai
tė vietoj dr. P. V. Kisieliaus iš 
Washingtono Alg. Mantas ir 
adv. V. Keželis iš Chicagos. Jis 

i gvildeno priežastis, vedančias 
; prie užtarnautų ir neužtarnautų 
ieškinių ir bylinėjimosi 

x Dzūkų draugijos valdyba 
. praneša, kad informacinis susi-
, rinkimas bus balandžio 1 d., 
I sekmadienį, 12 vai. Jaunimo 
į centro 102 kambaryje. Visus 
! narius ir norinčius į draugiją 
įstoti kviečia atsilankyti 

x L. Daunoras laiške "Sun 
Times" rašo apie kandidatus į 
prezidentus, o J. Šimonis — to 
pat dienraščio laiškų skyriuje 
apie Centro Amerikoje reikalin
gas socialines reformas. 

x "Our Sunday Visito!*' ko
vo 18 d. laidoje yra išspausdinęs 
ilgą straipsnį apie popiežiaus 
Jono Pauliaus n pamokslą lietu
viams ir Albanijos komunistų 
puolimus prie popiežių. Straips
nis prisiųstas iš Romos specia
lios tarnybos. 

X Paieškomas vy riškis. Atsa-
komingas asmuo reikalingas ad
ministracinėms pareigoms. Pa-

| geidautina kad galėtų vartoti 
rašomą mašinėlę. Mutual Fede-
ral Savings, TeL 847-7747. 

į (Sk.). 
x KASA Lietuvių Federalinė 

' Kredito Unija u i IRA terminuo
tus indėlius moka 11%. Atida-

j re ar padidinę savo IRA sąskai
tą iki S. m. balandžio 15 d., indėlį 
galite nurašyti nuo 1983 metų 
pajamų. (ak.). 

x 12-to jo wardo aldermanas 
| Aloysius Majerczyk kandidatuo-
| j a į demokratų partijos to war-
j do komitetininkus. Pirminiai 
i rinkimai bus 1984 m. kovo 20 d. 
I Pagrindinis klausimas sukasi 
i apie tai, už ką naujasis komite-
tininkas balsuos į Cook County 
demokratų partijos pirmininko 
vietą. Aldermanas Majerczyk 
yra vienintelis kandidatas, pasi
žadėjęs balsuoti už 10-tojo war-
do aldermaną Edward Vrdolyak. 
Majerczyko oponentai nepasakė, 
už ką jie atiduos balsą; ir bent 
dėl vieno tokio oponento kyla 
klausimas, ar jis ko gero nebal
suos už mero Haroldo Washing-
tono kandidatą. Net ir jeigu jie 
neremtų Washingtono kandida
to, daugelis bijosi, kad gali iš
kilti trečiasis kandidatas į demo
kratų partijos pirmininko vietą. 
Visi atsimena mero rinkimus, 
kuomet du balti kandidatai per-
sidalino baltųjų balsais, o Wa-
shingtonas laimėjo. Tad nepa
mirškite balsuoti už aldermaną 
Majerczyk kovo 20 d. Jis bal
suos, kad būtų paliktas Ed Vrdo
lyak. Jo oponentai to nepažadė
jo. Būkite ramūs, remkite Vrdo
lyak "29 grupę", balsuokite už 
Aloysius Majerczyk į 12-to war 
do demokratų komitetininkus. 
Išspauskite No. 267 (sk.). 

x Operos solistas Algis Griga-s 
kuvo 22 d. išvyksta į Houston, 
Texas, prekybos reikalais. Se
kančią dieną dainuos New Or-
leans, Louisiana, o po to daly
vaus savo draugo S. L. "VVright 
III dukters vestuvėse, kur Mišių 
rr.etu su orkestro palyda atliks 
3 kūrinius. Dr. S. L VVright UI 
yra didelis lietuvių draugas, 
prieš porą metų lankėsi Lietuvo
je ir grįžęs skaitė kelias paskai
tas apie savo nuotykius. A. 
Grigas dabar labai intensyviai 
Tuošiasi "Draugo" koncertui, 
kuris bus gegužės 20 d. Los An
geles mieste. 

x Draudžiamosios lietuvių 
spaudos parodos eksponatai pe
reitą savaitgalį buvo pervežti iš 
Clevelando į Torontą. Paroda, 
skirta spaudos atgavimo 80 me
tų sukakties paminėjimui, bus 
rodoma Toronto Prisikėlimo pa
rapijos parodų salėje kovo 31 
— balandžio 1 dienomis. Ta pa
čia proga vyks ir "Lietuvos 
bažnyčių" serijinio veikalo su
tikimas, kurio metu bus rodomi 
ekrane sunaikintų Lietuvos baž
nyčių paveikslai. Parodos ruo
ša rūpinasi J. Gustainis, č. Sen
kevičius. V. Matulaitis, parapi
jos tarybos nariai. Į Torontą 
vyksta ir parodos eksponatų sa
vininkas Br. Krivlys iš Chica
gos. 

x JAV LB Lemonto apylin
kės metinis susirinkimas bus 
sekmadienį, kovo 25 d.. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. Susi
rinkimas prasidės 2 v. po pietų. 
Apylinkės valdyba perduos savo 
apyskaitinius pranešimus. Taip 
pat bus rinkimai pusės valdy
bos dvejų metų kadencijai. 
Kviečiami visi apylinkės nariai 
gausiai dalyvanti. 

X Kr. Donelaičio lituanistinės 
mokyklos rengia iškilmingą 
25-rių metų jubiliejinį minėjimą 
kovo 31 d. 6 vai. vak. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Progra
moje: akademinė dalis, mok. D. 
Bindokienės vaidinimas "Mylėsi 
Lietuvą iš tolo", pietūs ir pasi
linksminimas, grojant Aido or
kestrui. Lietuvių visuomenė, mo
kinių tėveliai, jų draugai, buvu
sieji mokiniai, mokytojai, mo
kyklų rėmėjai ir visi kiti kvie
čiami atsilankyti j šį minėjimą. 
Kaina — 15 dol. asmeniui, moks
leiviams — 7 dol. Dėl rezerva
cijų galima skambinti Tėvų ko
miteto renginių vadovei Danai 
Pntrienei 476-1149 arba Irenai 
Adickienei, 832-6756. 

Tėvų komitetas 
fpr.). 

x Puiki vakarienė, tarptauti
niai pasirodymai, jų tarpe Zig
mas Banevičius iš Paryžiaus ir 
"Spindulys" iš Lemonto, ir šo
kių viliojanti muzika laukia jū
sų kovo 23 d. Nikos restorane, 
7600 So. Harlem, Bridgeview, 
111. Atvykite praleisti nuostabų 
vakarą Europoje. Bilietai gau
nami Vaznelių Gifts Internatio
nal prekyboje. (sk.). 

x North Riverside skubiai 
parduodamas naujas 6 kamba
rių 3 miegamųjų, mūrinis na
mas. 3 tualetai, rūsys, 2 mašinų 
automatiškai atidaromas gara
žas, kuris yra prijungtas prie 
n.mo. Namas randasi į vakarus 
nuo 5 A ve., blokas nuo Forest 
Preserve. Tuoj galima užimti. 
Alrx R«ilty Kreiptis į Viktor 
arOmar. TH. 656-2233. ( s k ) . 

Vasario 15-tosios minėjime Jaunimo centre pertraukos me tu ka!basi B. Vindašienė, 
Nainys ir Linas Kojelis, atvykęs paskaitos skaityti iš Wa shtngtono, D. C. 

vysk. V. Brizgys, K. Oksas, Br. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Šv. Kazimiero 500 metų mir-

I ties sukaktį Bridgeporto lietu
viai Chicagoje iškilmingai pami
nėjo sekmadienį, kovo 4 d. 

Jau prieš 12 valandą tikintieji 
pradėjo gausiai rinktis į para
pijos šv. Jurgio bažnyčią. Į pa
maldas daugiausia susirinko lie
tuviai - parapiečiai ir atvykę iš 
gausesnių kolonijų, šv. Jurgio 
parapijos moterų klubo chorui 
užgiedojus "Pulkim ant kelių", 
šv. Mišių šv. Kazimiero garbei 
koncelebruoti išėjo keturi kuni
gai : pagrindinis koncelebran-
tas kun. Pranas Kelpšas, nuo 

ĮSPŪDINGAS j 1950 metų iki 1959 m. buvęs šv. Į sukakties minėjime. Pakvietė 
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS Jurgio parapijos vikaras, dabar- Šv. Jurgio parapijos moterų 

tinis Šv. Jurgio parapijos klebo-1 klubo aktyvią narę Loretą Geš-
nas kun. Richard Bulwith, kun. j tautienę vadovauti tolimesnei 
dr. Juozas Prunski3 ir kun. Pet- j programai 
ras Daugintis. Procesijoje bu- Akademinę dalį atlikti pakvie-
vo nešamos JAV ir Lietuvos tė Vincą Urboną, kuris trumpo-
vėliavos. Vėliavas nešė jauni- j j e , gerai paruoštoje kalboje ap-
mas. Lietuvos vėliavos funda- į tarė šv. Kazimiero, Lietuvos 
toriai yra Adelė ir Thomas i globėjo, trumpą gyvenimą, ruo-

x Valdas Adamkus, JAV 
Gamtos apsaugos Vidurio Vaka
rų regijono administratorius, 
kalbės apie gamtos apsaugą 
JAV ir Lietuvoje Jaunimo cen
tro kavinėje balandžio 6 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Va
karonę rengia Chicagos skauti
ninkų ir skautininkių Ramovė. 

Zwinak. • šiantis tarnauti Lietuvai ir sie-
Mišias lietuviška: pradėjo kon- \ į i a n t k i l n i u i d e a l U - šventumo, 

celebrantas kun. Pranas Kelp- | š l a P r o S * buvo specialiai iš-
šas. Moterų choras, pritariant | spausdinta brošiūra, kurioje bu-
vargonams, giedoio lietuviškas Į v o V ' U r b o n o k a l b a i r **• * * * 
giesmes. Vargonais pasikeisda-! ^ ^ gyvenimo vaizdai. Bro-
mi grojo G. Perutis ir D. Martin, j Š I Ū r a b u v o ^dalinta bažnyčioje 
Pernoksią apie šv. Kazimiero! dalyvavusiems ir taip pat akade-
gyvenimą pasakė kun. Pranas ! m i J 0 S dalyviams. 
Kelpšas. P° paskaitos prasidėjo meni-

Po pamokslo aukojimo prcce- j n e <&***• Pirmąją jos dalį at
sijoje buvo prie altoriaus neša t l i k o jaunimas. Vytauto Didž. 
mos simbolinės atkos — karu- j Saulių rinktinės tautinių šokių 
na, simbolizuojanti valdžią, kry- j grupė "Vytis", vadovaujama 

' Violetos Smieliauskaitės-Atkin-

x Dr. Vytautas Tauras su
grįžo po ilgesnių žiemos atosto
gų ir ligonius priiminės tik pagal 
susitarimą. 

X Danos Kurauskienės Mar-

son, pašoko kalvelį, blezdinį, jon
kelį, liaudies šokius, užrašytus 
J. Lingio, čigonėlį Onos Ivaškie-
nės ir porelės polkutę — stifi-

žius — lietuvių tautos tvirtą ti
kėjimą ir kančią, lelija — skai
stybę, rūpintojėlis — lietuvių 
tautos kančias, gintaras — lie
tuvių tautos prisirišimas prie 
Baltijos jūros ir lietuvių moterų | zuotą sceninį Šokį. Akordeonu 
meniškus papuošalus, duona — Į palydėjo A. Stelmokas. Minėji-
lietuvių tautos fizinį išsilaikymą, Sm o dalyviai šokėjams atsidėko-
rūta Uetuvaičių mergaičių Į P gausiais aplodismentais, o 
skaistumą ir eucharistinė duona i s i o s dalies iniciatorius Vincas 

ąuette Deli gavo užsakymą iš ir vynas — Kristaus kančios | Urbonas šokėjus apdovanojo sal-
S. L. Wright m vienam napo-1 pakartojimas šv. Mišiose. Au- '• darniais. Šokių pobūdį lietuvių ir 
leono tortui, kur 700 svečių tar- j kas nešė nuo vyriausiojo am-
pe jo dukters Dianos vestuvių i žiumi parapijiečio iki jauniau-
puotoje jį ragaus tarp daugelio Į siojo šv. Jurgio parapijos mo-
aukštų svečių ir Louisianos vai- j kyklos mokinio. Aukų simbolius 

aiškino šio straipsnio autorius. 
Šv. Komuniją, giedant chorui 

giesmes, priėmė beveik visi ti
kintieji. Kelios senyvos mote
rys, priėmusios komuniją, pabu
čiavo Lietuvos vėliavą. Tai 

Darbo r e ^ k e šuj moterų gilų tikėjimą, 
1 meilę Lietuvai ir neblėstančias 

stijos gubernatorius 
wards. 

E. Ed-

X KASA lietinių Federalinė 
į Kredito Unija nuo š. m. kovo 
26 dienos persikelia į naujas pa
talpas. Naujas adresas: 2615 W 
71 Street, M . 737-2110. 
valandos lieka tos pačios: nuo 
pirmad. iki penktad. — nuo 10; *lXis * m ū s u teuto8 Prisikėlimą 

laisvam kūrybiniam gyvenimui. J vai. r. iki 6 vai. vak. ir šeštad 
i nuo 10 vai. r. iki 2 vai. popiet. 

(sk.) 

anglų kalba aptarė Nida Misiuly-
tė. kuri dar padeklamavo vieną 
patriotinį eilėraštį. 

Antrąją meninę dalį atliko šv. 
Jurgio parapijos moterų klubo 
choras, vadovaujamas Jadvy
gos Burke-Paulauskaitės. Jos 
įspūdingai padainavo keliolika 
gražių, lietuvių kompozitorių ir 
liaudies senesnių dainų. Daini
ninkes minėjimo dalyviai labai 
šiltai sutiko ir gausiais aplodis
mentais joms padėkojo. Pro
gramos vedėja nuoširdžiai padė-

| kiekvieno asmens uždarbio ir 
mokesčių apskaičiavimą, todėl 
nėra per vėlu padėti pinigus į 
IRA pensijos sąskaitą už pe-

; reitus (1983) metus. Kiekvie-

kojo atsilankiusiems svečiams, 
Pabaigoje iškilmingų pamaldų j akademinės ir meninės dalių at-

choras, vargonams pritariant, i likėjams. 
x KASA praneša taupyto- į ir v i s i Paniaidų dalyviai įspūdin-' šį šv. Kazimiero 500 metų imir-

jam, kad iki š. m. balandžio 16 «*» sugiedojo Lietuvos himną, j ties sukakties minėjimą ruošė 
d. dar galima valdžiai priduoti raeb°nas v isus pamaldų daly- j parapijos klebonas, talkinant 

vius pakvietė į mokyklos salę, Į šv. Jurgio parapijos moterų 
kur įvyko šv. Kazimiero minėji- j klubo narėms, seselėms kazimie-
mo akademinė, meninė dalys ir i rietėms ir jūsų korespondentui, 
vaišės. Pradžioje pasivaisinus, i Reikia pažymėti, kad daug su-
klebonos kun. R. Bulwith dėko-' manupmo. idėjų ir darbo paau-

nas dirbantis asmuo gali padėti | *> PM»P»eciams ir iš toliau at- j kojo seselė kazimierietė Salva-
2000 dolerių, juos nurašyti nuo vykusiems už gausų dalyvavimą , tore, o moterų klubo narės daug 
metinio uždarbio sumos ir tuo **• Kazimiero 500 metų mirties i dirbo rūpindamosios vaišėmis, 
būdu sumažinti valstybinius 
mokesčius už praėjusius metus. 

KASOJE IRA indėliai šiuo 
metu duoda 11 # (11.57c yield) 
metinių palūkanų, kurios taip 
pat laisvos nuo mokesčių. Jo
kiam kitam banke nerasite aukš
tesnius IRA nuošimčius ir taip 
pat niekur negausite 9 ^ (9.48^ 
yield) už reguliarias taupymo 
sąskaitas, arba nuo \0r,r iki 
1 1 ^ už kitus certifikatus. Ne
delsdami pasiteiraukite KASOJE 
apie IRA indėlius, apie taupymo 
sąskaitas, certifikatus ir apie 
visų rūšių paskolas. Adresas: 
KASA I>ithuanian Federal Oe -
dit Union, 2615 W. 71 Street. 
Telefonas 737-2110. (sk.). 

i 
Eugenijaus Kriaučeiiūno Jaunimo premijas gavusios (vidury 1$ kaires) Gintė 
Darnulytt ir Violeta Absriute su programos atlikėjomis Kristina ir Rrgina 
ButkOnaitemis (Vr**tuo»e). Vuotr. Z TV-turto 

CHICAGOS 
ŽINIOS 
BALSAVIMAI 

Šiandien, kovo 20 d, Ulinois 
valstijoje vyksta pirminiai bal
savimai. Balsavimo vietos at
daros nuo 6 vai. r. iki 7 vai. vak. 
Balsuojama už kandidatą į pre
zidentus, renkami kandidatai j 
JAV cenatą, j atstovų rūmus, į 
Illinois parlamentą, parenkami 
kandidatai į teisėjus ir į įvairius 
miesto, apskrities, valstijos pa
reigūnus. Bus išrenkami dele
gatai į demokratų ir respubliko
nų konvencijas bei renkami Chi
cagos demokratų ir respubliko
nų wardų komitetų nariai. Iš 
lietuvių kandidatuoja Jonas Ta-
landis, Kazimieras Oksas, Sa-
baitis ir kt. 

AUTOBUSAI 
PRIVAČIOMS MOKYKLOMS 
Gubernatorius J. Thompsonas 

paskelbė, kad jau atėjo laikas 
parūpinti nemokamą transporta-
ciją ir moksleiviams, vykstan
tiems į privačias mokyklas. Tam 
reikalui 1985-1986 m. numatoma 
skirti 4 mil. dol 

MOKSLAS CHICAGOJE 
Statistikos duomenys sako, 

kad Chicagoje kiekvienam 10,000 
gyventojų tenka 13,8 baigusių 
kolegijas. Aukščiausiai stovi 
Austin, Testas, kur tas procen
tas siekia net 30.6. Chicagoje 
26.6% gyventojų dirba pramo
nėje. Chicagos mieste kiekvie
nam 10,000 gyventojų tenka 141 
miesto tarnautojas. 

KOMPIUTERIS MANKŠTAI 
St. Francis ligoninė Blue Is-

land priemiesty įsitaisė specialų 
kompiuterį, kuris pacientams 
padeda mankštos keliu atgauti 
jėgas. Kompiuteris pasako, ka
da mankštą pradėti, kada už
baigti, koks procentas prieš 
nelaimę ar operaciją turėtų jė
gų jau yra atgautas. Toks kom
piuteris yra pirmas ulinois val
stijoje. 

MAŽIAU DUBŲ 
Chicagos miesto centre pradės 

veikti naujas Ulinois valstijos 
pastatas, kurio kaina 172.6 mil. 
dolerių. Statant šiuos rūmus, 
sumažintas durų skaičius, nes 

i kiekvienų durų įrengimas kai-
[ nuo ja 500 doL Sumažinus jų 
skaičių, sutaupyta 364,000 dol. 

NAUJA ŠIRDIS 
Loyolos universiteto medici

nos centre Mykolas Dowling, 21 
metų, gavo naują širdį. Persodi
nimas užėmė Z\'» valandos. Li
gonis po operacijos buvo kritiš
koj, bet viltingoj padėty. 

GAISRŲ ALIARMAI 
Chicagos statybų komitetas 

priėmė nuostatą, pagal kurį 
kiekviename bute turės būti 
įrengti atsirandančių dūmų 
aliarmai, perspėja apie gaisrą. 

GRĄŽINS 15 MIL. DOL. 
Telefonų, elektros ir dujų ben

drovės s įsitarė su vartotojų 
atstovais Chicagoje grąžinti 
gyventojams 15 mil. dol., nes 
buvo perdaug išrinkta iš jų mo
kesčiams. Grąžinant minėtą 
sumą, bus atitinkamai sumažin
tos telefonų, elektros ir dujų 
sąskaitos. 

ARGENTINOJE 
— Argentinos Lietuvių orga-

uizacijų ir spaudos taryba savo 
1 posėdį turėjo vasario 3 d. Vado
vavo pirmininkas A. Kamins
kas, sekretoriavo kun. A Steig-
vilas. Posėdyje buvo aptartas 
Vasario 16 minėjimas, kuriame 
programą atliko iš Montrealio, 
Kanados, atvykęs soL A. Keblys. 
Taip pat nutarta raštu apie Va
sario 16 minėjimą pranešti Ar
gentinos spaudai ir televizijai. 
Rastus parašyti apsiėmė A. Ka
minskas. 

— Mabel Metrikytė, Elzės 
Zdanavičiūtės ir Stasio Metri-
kių duktė, baigė kalbų institutą 
su anglų kalbos specialybe. l ie 
tuviai ją ir jos tėvus ta proga 
pasveikino, nes jie visi dalyvau
ja lietuviškame gyvenime. 

Turiu pažymėti, kad mūsų 
mažėjančioje kolonijoje į taip 
svarbų šv. Kazimiero minėjimą 
atsilankė jaunimas ir vyresnieji 
iš didesniųjų kolonijų, tuo mus 
bridgeportiečius skatina į ateitį 
žiūrėti šviesiai, aukotis lietuvių 
tautinei kultūrai ir jos tradici
joms. O jaunimas, mūsų tautos 
ateitis, į blėstančią lietuvybę 
įpils šviežio kraujo. Mes, bū
dami mažumoje, dvasioje lieka
me stiprūs, kaip "ąžuols prie 
Nemunėlio". 

Vincas Urbonas 

METINIS SUSIRINKIMAS 

LB Brighton Parko apylinkės 
narių metinis susirinkimas įvy
ko kovo 11 dieną 2 vai. Susi-
rinkimą pradėjo pirm. S. Dau-
lienė, pasveikinusi visus, prašė 
pagerbti mirusiuosius šios apy
linkės narius. Pakvietė garbės 
svečius: adv. S. Kuprį, apygar
dos pirm. K Laukaitį ir Sociali
nio skyriaus vedėją Danguolę 
Valentinaitę. Susirinkimui vesti 
pakvietė J. Šlajų, protokolą su
rašyti — Juozą žadeikį. 

Pagrindinę kalbą pasakė adv. 
S. Kuprys: "Lietuvių veikla pir
miau ir dabar. Kas yra padary
ta ir kas būtina padaryti. Su 
dideliu pasisekimu praėjo šv. Ka
zimiero minėjimas Romoje ir 
kitur. Pirmą kartą Romoje bu
vo tiek lietuvių ir popiežius kal
bėjo lietuviškai. Kaip mes turi
me ginti tautiečius nuo nekaltai 
užpuldinėjančių, apkaltinimų...". 
Antras kalbėjo K Laukaitis. Jis 
aiškino tik LB reikalus, kokie 
darbai ir įsipareigojimai laukia 
narių. Ir socialinio skyriaus ve
dėja D. Valentinaitė aiškino, 
kaip yra reikalingi lietuviams 
namai. Visos etnines grupės jau 
įsigijo ir patenkinti. Jsigijimui 
lietuviams namų jau yra paruoš
ta dirva, gauti Iddimai, tik rei
kalinga sutelkti tam tikrą su
mą pinigų. Socialinis skyrius 
leidžia kas mėnesį biuletenį, ku 
ris 'J.formuoja namų reikalą. 

Susirūpinę klausė, kaip būtų ga
lima biuletenį gauti. 

Pereitų metų metinio susirin
kimo protokolą perskaitė Juozas 
ftadeikis. Pirm. S. Daulienė per
skaitė pranešimą, pasidžiaugė, 
kad šie metai buvo labai darbin
gi ir sėkmingi Valdyba dirbo 
vieningai ir iš šalies turėjo ge
rų padėjėjų. Iždininkas pranešė, 
kiek pinigų jis perleido per sa
vo rankas, nes viską, ką uždir
bome, surinkome, turėjo išsiųsti 
kam paskirta. Revizijos komi
sija pagyrė, kad viskas tvarkin
gai vedama. Kas metai dalis 
valdybos yra perrenkama. I r 
šiais metais tai buvo padaryta. 

J valdybą dabar įeina: Salio-
mėja Daulienė, Grasilija Meilu-
vienė, Janina Pileckienė, Bronė 
Rusteikienė, Simas Jokūbaitis, 
Vytautas Dijokas, Vitalis Utara, 
Rita Darienė, Valentinas Račiū
nas. Pirmajame posėdyje jie 
pasiskirstė pareigomis. Linki
me, kad ir toliau sutartinai 
veiktų. Buvo daug klausimų 
socialiniais reikalais. Susirinki
mas baigtas Lietuvos himnu. 
Po to buvo pabendravimas prie 
kavos ir skanių užkandžių, ku
riuos paruošė Bronė Rusteikie
nė ir Rita Darienė. Gr. M. 
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