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Vl ikas protestuoja 
prieš diplomatu 

lankymąsį Vilniuje 
Vliko išlaidos 1575 metais 

New 
>v-\.-. 

Vliko Taryba 1976 vasario 28 mėtis Eltos redaktorus 
posėdžiavo Kultūros Židiny, j Yorko apyg 
New Yorke. Posėdis gausus da- \ Vincas Rastenis. Vasario 15 Br 
lyviais; 14 tarybos narių, 6 vai- j Bieliukas kalbėjos Nepvke I 
dybos nariai ir Tautos Fondo Patersone, N. J . ą i č "Vasari 
Valdybos pirmininkas. , 16 ir lietuvių tautos resaatend 

Tarybos pirm Juozas Paže- *" • Newarko Ir Patersonc fe 
menas, dalyvavęs valdybos po- t u v i ų kolonijos :.;-d.ie.is. be 
aėdžiuose, chcarakterizavo v a i - , l a b a i jautrios Lic-'-uvos laisvini 
dybą šiais žodžiais: "Valdyba ' mo reikalui 
gyvai svarsto ir pozityviai du*' 
ba". Valdybos pirm. dr. J. K. 
Valiūnas painformavo posėdžio 
dalyvius apie paskutinių penkių 
savaičių valdybos darbą. Paruoš 
tas ir paskelbtas spaudoje Va
sario 16 Vliko pareiškimas drau
ge su Tautos Fcndo tarybos 
pirm. prel. Jonu Balkumi. Išleis
tas press release ne lietuvių 
spaudai apie inž. Mindaugo Ta-
monio, prof. Jono Kazlausko ir 
dail Arūno Tarabildos nužudy
mu*. Pasiųstas raštas ir press 
releaae JT Tautų Žmogaus Tei
sių komisijai Genevoje. Gautas 
atsakymas, kad jų nuorašai iš
siuntinėti visoms delegacijoms 

Vasario 8 Philadelphijoje lan
kėsi Vliko valdybos narys dr. 
Bronius Nemickas. turėjęs ten 
ilgesnius pasikalbėjimus su vie
tos tautininkais. 

Tarybos narys Kęstu* is Mk-
las vasario 15 kalbėjo Bostono. 
Mass., apie "Helsinkio konferen
ciją ir dabartį", o vasario 29 — 
"tamford, Conn Vasario 16 mi
nėjime apie "Dabartį ir ateitį". 

Tarybos posėdyje išklausytas 
dr. Br. Nemicko referatas — 
"Helsinkio konferencijos susita
rimų politiniai aspektai". 

Šįmet lėšų reiks daugiau 

SOVIETŲ SĄJUNGOS ŠNIPAI 
AMERIKOJE 

Kai kuriems šnipams algas moka Jungtines Tautos 

Sovietų vadai ir spauda paskutiniu metu smarkiai užpuolė Vakarų Vokietiją. Ypač jiems nepatinka didė
janti Vokietijos-komunistinės Kii-ijos draugystė. Čiamatome kanclerį Helmut Schmidt Pekine, nusifotogra
favusį su kinų artistais, po kanclerio garbei skirto specialaus teatro spektaklio. 

Taryba patvirtino Kontrolės 
komisijos 1975 m. sąmatos vyk
dymą ir paskelbė, kad Vliko val
dyba 1975 m. išleido: bendrie
siems reikalams (patalpų nuo
mai, raštinės išlaidoms, tarnau
tojams) 16,714 dol., leidiniams 
(įvairiomis kalbomis Eltos biu
leteniams, knygoms, press re
lease) 16,058 dol, radijo trans-

Valdybos pirm, vasario 14 -16 komisijos 
buvęs Toronte kur vasario 14 n o i r Bieliuko surinktus pasiū-
taręsis su Toronto ir kitų vie- & • ? • d ė i lavinimo organiza-
tovhį visuomenininkais apie rei-l ^J 0 5 sąrangos, įteikdamas po 

liacijoms į Lietuvą 7,163 dol., 
Jurgis Valaitis perskaitė 3-jų j Bražinskų bylai 5 234 dol., ki-

Kom kaltina 
Maskva 
Kinija 

Jį teoevedanti seną carų politiką 

Valaičio. Vaitiekū-

kalą ir galimybes dalyvauti Vii 
ko darbuose. Vasario 15 jis pa
sakęs pagrindinę kalbą Vasario 
16 minėjime ir vasario 16 turė
jęs posėdį su Tautos fondo To
ronto skyriaus valdyba. Vasario 
20 dalyvavęs Estijos Gen. kon-

sėdžio dalyviams Vaitiekūno ir 
savo referatus ir Politikos ir 
Teisių komisijos išvadas iš Vli
ko grupi centrų pasisakymų. Kai 
tarybos nariai bus išstudijavę 
visus pasiūlymus, Taryba visa 

M oaiyvavęs r * u J W U M . ^ , ™ svarstys vėlesniuose posė-
sulo priėmime, N. Y. Tarybos; d ž i u o s e Posėdžio dalyviams taip 
nary8 Juozas Audėnas vasario; P a t Perduoti nuorašai: V. Vai-
22 kalbėjo Rochesteryje, N. Y. J tiekūno skaityto specialaus pra-
Vasario 16 minėjime. Pasiųsti j n e s i m o tarybai, Lietuvių Krikš-
vakiybos nario dri B. Nemicko! Sonią Demokratų sąjungos var-
paruošti protesto laiškai Valsty-1 du> i r Algimanto Gurecko PLB 
bės departamentui ir kai kuriom i K i n » skaitytos paskaitos "Lais- į Spcrauskas, Lietuvių Tautinio 
kAom vyriausybėm, kurių diplo- j vmimo veiksnių koordinacija", j sąjūdžio atstovas. (Elta) 

atstovai 

tiems reikalams 3,395 dol. Iš vi
so — apie 48,564 dcl. šiems me
tams reikalingos daug didesnės 
lėšas. 

Taryba pavedė Stasiui Lūšiui 
sudaryti Bostone Politikos ir 
teisių komisiją ir jos sąstatą 
pristatyti tarybai tvirtinti. Ta
ryba išrinko Tauos fondo rei
kalams komisijon A. Vedecką, 
J. Valaitį, J. Pažemėną ir B. 
Bieliuką; Kontrolės komisijon: 
V. Vaitiekūną. L Virbicką ir dr. 
A. Skėrį. Posėdžiui pirmininka
vo J. Pažemėnas, Vienybės są
jūdžio atstovas, sekretoriavo A. 

matiniai atstovai praėjusiais j 
metais lankėsi Vilniuje. Kai ku-i 
riom vyriausybėm pasiųsti ir 
trumpi memorandumai. Sąmatos I 
projektas nebaigtas, nes šių me- L 
hi sąmata, dėl organizavimo In-1 Maskva. — Į Vakarų pasaulį 

Tokio. — Kom. Kinija pakal
tino Sov. Sąjungą, kad ši ke
lianti pavojus besistiprindama 
Indijos vandenyne ir tuo pačiu 
priversdama Neuįįją Zelandiją 
ir Australiją'stifr.nt: ?avo apsi-
gynimo pajėgas. 

Kaltinimus paskelbė oficiali 
Kinijos agentūra, o vėliau juos 
pakartojo laikraštis "Liaudies 
Dienraštis", teigdamas, kad 
Australijos ir N. Zelandijos vy
riausybės pakartotinai pasmer
kė Sovietų karinį tvirtinimąsi 
Indijos vandenyne ir iškėlė su 
tuo kylančią grėsmę tų kraštų 
saugumui.. 

"Liaudies Dienraštis" paste
bėjo, kad visai natūralu, jog tuo 
susirūpinusios Australija ir N. 
Zelandija, ir pateisinamas jų 
noras bendrai gintis prieš Sov. 

persunkti visą regioną 
Liaudies Dienraštis" 

Toliau 
primena, 

Lantaną, Fla. — Savaitinis 
"National Enąuirer" laikraštis 
paskelbė 25 Sovietų Sąjungos 
šnipų sąrašą, dirbančių Sovietų 
ambasadoj VVashingtone, Jung-j 
tinėse Tautose ir Sovietų konsu
late San Francisco mieste. Są
raše yra Jacob Malik, Sovietų 
ambasadorius J. Tautose, ir kon 
sulas Zinchuk San Francisco 
mieste. Kiti 23 agentai yra KGB 
arba raudonosios armijos slap
tosios policijos GRU nariai. Pa
sak laikraščio, tai tėra tik maža 
paskendusio ledo viršūnės dalis. 
Šnipų yra daug daugiau, kurie 
yra rusų prekybos delegacijose, 
lėktuvų linijose ir diplomat. na
rių tarpe. 

Laikraštis iškelia, kad kiti So
vietų šnipai yra apmokami iš 
Jungtinių Tautų iždo. Tai Niko-
lay Fokin, Jungtinių Tautų sek
retoriato politiniams reikalams 
narys, Nikolay Bogatiy, išsi-
vystimo programos Azijoj ir 
Tolimuose Rytuose biuro virši
ninkas, ir Yury Rybakov, vieno 
skyriaus direktorius. Laikraštis 
skelbia, kad Malikas, 69 m., pa
laiko ryšius su rusų šnipais, e-
sančiais kitose valstybėse, jam 
yra pavestas visas šnipinėjimas 

Sovietų šnipai vadinami trijų 
valandų darbininkais, nes jie 
nuo 9 ligi 12 dirba oficialiose 
pareigose, o kitą laiką skiria 
šnipinėjimui Kiekvienas šnipas 
dar turi savo žinioje penkis ar 
šešis šnipus. 

JAV Kongrese 
prisiminė Lietuvą 
Vasario šešioliktosios proga 

JAV kongrese Lietuvos nepri
klausomybės dieną paminėjo šie 
senatoriai i r kongreso nariai: 
senatoriai — Birch Bay (D., 
IN), WiHiam V. Roth (R., DE); 
kongresininkai — Charles W. 
Whalen (R., Ohio, John J. Rho-
des (R, AZ). Ray J. Madden 
(D., IN), Henry Helstosla (D... 
NJ) , Peter W. Rodino Jr. (D. 
NJ), Ray J. Maddsn (D„ IN) 
antrą kartą, AL ULmar. (D. 
QR). (E.) 

Neturtingieji 
skolingi 

turtingiesiems 
kad tų laivų judėjimas Indijos 4 ^ * * * * ; Fokinas gavo" vizą j 
vandenyne labai padidėjo nuo Amerikon, orasidėjug detenteij Londonas. — Neturtingosios 
1969 m., o 1973_m. jau pasiekė n o r s j a m vizo& ^ ^ ^ n^duotil šalys 1975 meUig tmcttųfcsiem 
8,543 laivų skaičių. Sovietų iaa-< F B l i r J A y ^ ^ Jungtinėse įsiskolino iki 35 bilijonų dolerių-
vai, į nieką neatsižvelgdami,' Tautose. 
tuose vandenyse daro manevrus. 
Taip pat per tuos vandenis ga
beno į Afriką ginklus, skirtus 
Angolos skerdynėms. 

SOV, RUSIJA MENUI YRA TYR 
tų sąmatą, dėl organizavimo 
formacijos tarnybos svetimie
siems, numato žymiai pakeisti 
ir padidinti 

Pokalbiai ir pasitarimai 

Vaidybos narys Jurgis Valai
tis painformavo, kad yra pasiųs
ti laiškai AL Bendruomenei ir 
Altai, kviečiant įsijungti [ Tau
tos fondą nariais. 

Valdybos narys Bronius Bie
liukas painformavo, kad jis sau
sio 31 - vasario 1 buvęs phila-
delphijoje AL Bendruomenės 
studijų savaitgalyje. Ten Algi
mantas Gureckas skaitė plačią 
paskaitą apie Amerikos laiky
seną Lietuvos ir mūsų veiksnių 
atžvilgiu. Trys daktarai — Al
girdas Budreckis, Richard Kric-
kus ir Elona Vaišnienė — kal
bėjo apie "Antruosius piligri
mus — lietuvius Amerikoje"; 
dr. Vytautas Vygantas — " Kas 
darytina tikėjimo persekiojimo 
pavergtoje Lietuvoje reikalu?*' 
Visa tai buvo sausio 31 d., po 
pamaldų, Br. Bieliukas skaitęs 
paskaitą — "Laisvinimo veiks
nių sąrangos ir jų susikaupimo 
siekiant'' Bendruomenės studi 

iš Maskvos buvo išleistas skulp
torius Emst Neizvenstny, kuris 
buvo Chruščiovo apkaltintas, 
kad jo skulptūros yra degenera
to darbas. Vėliau Chruščiovo 
našlė paprašė skulptorių sukurti 
ant Chruščiovo kapo paminklą. 
Išvykdamas iš Maskvos skulpto
rius pasiėmė ir savo darbus, ne
paisant, kad už juos turėjo 
Maskvai sumokėti 10,OCO rublių. 
Po to, kai Neizvenstny, 50 m. 
amžiaus, paprašė vizog išvykti 
į Izraelį, jis buvo išmestas iš 
dailininkų sąjungos. Kai kurie 
skulptoriaus darbai yra išsta
tyti Sov. Sąjungoje, bet indivi
dualios parodos skulptoriui nie
kada nebuvo leista suruošti. Vie
nu metu už išleidimą iš jo buvo 
pareikalauta 60.000 dri , bet vė
liau nusileista. 

Menininkai bėga 
Įvairiais būdais iš Sov. Rusi

jos jau yra ištrūkę daug meno 
žmonių. Tarp jų minėtini; Čeiis-
tas Rostropovvič. rašytojai Ne-
krasovas ir Maksimovas. komp. 
Galich, šokėjai Panovai. Baleti-
ninkas Barsinykovas pabėgo. 
Solženycinas ir Tarsis buvo iš-

Egiptas nutraukė 
su Maskva sutartį 

Kairas. — Egipto prez. Sada-
tas pasakė parlamente trijų va
landų ilgumo kalbą, pareikšda
mas, kad Egipto ir Sov. Rusijos 
sutartis, kuri buvo pasirašyta 

Rusijos socialimperialistinį ver- j 1971 m. gegužės 27 d., nutrau-
žimąsi Indijos vandenyno ribo-lkiama. Esą, Sovietų Rusija at-
se. Laikraštis priminė, kad jau j sisakė suteikti daugiau ginklų 

Amerikietis James Angleton, 
buvęs ČIA kontrašpionažo sky
riaus viršininkas, skelbia, kad 
visa tai vyksta dėl vadinamos 
detentės. Esą, FBI neturi tiek 
žmonių ir nebepajėgia sekti at
vykstančių į šį kraštą šnipų. 
Laikraštis taip pat skelbia, kad 
karinis Sovietų atašė Evgeniy 
Rudkovskiy, žmogus besirengiąs 
ir besielgiąs kaip amerikietis, 
susitikinėja VVashingtone su se
natoriais ir kongreso nariais. 

Tai buvo svarbiausia dėi aaTtoa 
pabrangimo. 1972 tie patys kraš 
tai prekyboje turėjo mažiau 
nuostolių — 10 bil. dolerių. 

Sužeistas Malikas 
Gten Cove, N. Y. — Sovietų 

Rusijos ambasadorius Jungtinė
se Tautose Jacob Malik sužeis
tas auto nelaimėje, jam sulau
žyti keli šonkauliai. Nelaimėje 
žuvo vienas asmuo ir sunkiai 
sužeista Maiiko Jmona, 

Menininko misija 

Italijoje buvo pagerbtas vie
nas didžiausių menininkų Mi-
chelangelo. Iškilmės, kurios vy
ko Šv. Petro Bazilikoj, kurią y-
ra išpuošęs menininkas, kalbėjo 
Šv. Tėvas apie meno reikšmę, 
pabrėždamas: "Visose dailės 
srityse, kuriose jis pasireiškė, 
Michelangelo siekė išlaisvinti 
žmogų iš siaurų medžiagos varž
tų ir suteikti jam paslaptingos 
antgamtinės jėgos. Michelange
lo atskleidė žmoguje paslėptas 
jo orumo ir šventumo žymes. 
Jei menas, kaip sakė iškilusis 

prieš porą metų buvo pastebėta 
Maskvos stiprinimasis neužšą
lančiuose uostuose pietryčių jū
rose, nes Maskva tęsia agresy-
vinę carų politiką. Sovietų revi-
zionistai nepaliko nepajudinę nė 
akmenų, kad galėtų savo įtaka 

poetas Dantė, turi ypatingus 
giminystės ryšius su Dievu, tai 
menininkas turi nuolat trokšti 
kuo labiau prisiartinti prie Die
vo. Jį vis geriau pažinti ir vis 
tobuliau mylėti. Mene, kaip ir 
visose kitose žmogaus kūrybos 
srityse, reikia nuolat stengtis 
pakilti aukštyn". 
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jų savaitgaly taip pat dalyvavo j mesti. Taip pat visais kitokiais 
Vliko valdybos narys Algis Ve- j būdais yra ištrūkę iš Sov. Rusi-
deckas. Tautos fondo bei ALBjjos meno žmonės, kurie teigia. 
New Yorko apyg. pirm. Alek- j kad Sov. Rusija meno atžvilgiu 

ar jų dalių ir todėl per pusantrų 
metų visi ginklai pavirs į laužą. 
Sadatas nusiskundė, kad Mask
va darė ekonominį spaudimą, 
norėdama paklupdyti ant kelių, 
bet jis teklaupsiąs tik prieš Die
vą. Sadatas gynė Egipto su JAV 
santykių gerinimo būtinumą. Jis 
teigė, kad patinka kam ar nepa
tinka, bet Viduriniųjų Rytų tai
kos kortų 99 proc. yra Ameri
kos rankose. Pikta Sadato kal
ba prieš rusus susilaukė par
lamente audringo pritarimo. JA 
Valstybės nori Egiptui parduoti 
6 transporto lėktuvas ir šis san
tykių su Maskva nutraukimas 
bus akstinas parduoti Egiptui 
daugiau ginklų. 

Paleisti satelitai 
Cape Caneveral, F l a — Buvo 

paleisti keturi kariniai satelitai, 
įskaitant du su atominiais įtai
sais, kūne padės apsaugoti įvai-

! rius persiuntimo iš erdvių truk
dymus. 

Rinkimai 
Prancūzijoj 

TRUMPAI IŠ VISUR 
FBI praveda tyrinėjimus ] būtų atgabenta pavojinga me

džių liga. 
• 1974 m, JangtinnĮ Tautę 

pranešime teigiama, kad viduti
niškai amerikiečiai gyvena 71.4-

S e r l į ^ £c^~ 

Paryžius. — Vietos savivaldy
bių rinkimuose Prancūzijos so
cialistų partija pasiekė laimėji
mo. Prancūzijos sričių taryboj 
socialistai turės 469 vietas, kai 
kitos £*£* ^K* * 2°° ?<&». 

apie planuotą atentatą prieš 
Fordą ir R. Reagan busimos 
respublikonų konvencijos metu. 
Konvencija įvyks Kansas City. 

• JAV Veteranų ligonines 
samdo 5 proc. visų JAV medi
cinos gydytojų. 

• Amerikoj individualūs mo
kesčių mokėtojai 1975 m. sumo
kėjo 18.8 bil. dolerių mokesčių, 
10.2 proc. daugiau, negu 1974. 

• ABN Correspondeiice, Anti-
bolševikinio Tautų bloko biule
tenis Nr. 6, beveik visas pašvęs
tas European Frecdom Council 
konferencijai, kuri vyko Muen-
chene 1975 m. lapkričio 14-16. 

• P re l V. Mincevičiaos Ro
moje pastangomis išleista italų 
kalba brošiūrėlė apie Nijolę Sa-
dūnaitę. Ant viršelio Nijolės 
nuotrauka 

• Sen. Jackson Massachu-
setts valstijoj pirminiams rinki
mams išleido 383,000 dolerių. 

• Britanijos užsienio preky
bos deficitas padidėjo. Vasario 
mėnesį jis siekė 496 mil. dol., 
150 mil. dol. daugiau, negu mė
nesį prieš tai. 

• Cape Cod, Mass., buvo pa
justas nestiprus žemės sukrėti
mas. 

• Buv. prez. Nlrono dovaną 
medelį, kurį jis vežėsi iš Kini 

metų (1971 m. 70.8 m.), tačiau 
japonai gyvena 73.3 m. 

-jk. 

Uždraudė 
Solženicyno knygą 

Milton, N. M. — Al. Solženi
cyno knyga "Viena Ivano Deni-
sovičiaus diena" buvo uždraus
ta skaityti klasėje vietos aukš-
tesnioje mokykloje, nes tėvai 
skundėsi, kad knygoje yra ne
padorus žodis "povainikis", Kny 
gos nebus bibliotekoj, kol nebus 
pakeistas nutarimas. Gynėjų 
nuomone, amerikiečiai mokiniai 
skaito daug knygų, kuriose yra 
blogesnių žodžių ir moralinių si
tuacijų. 

KALENDORIUS 

Kovo 16: Dionyzas, Euzebija, 
Vaidotas, Vilija. 

Kovo 17: Patrikas, Gertrūda, 
Gendvilas, Varūna. 

Saulė teka 6:03, leidžias 5:57. 

ORAS 

Chicagoj ir apylinkėse dan-
jos, JAV pareigūnai konfiskavo,' nai saulėta. Temperatūra dau-

' Sjocsa, kad m aafjfrHB a» j gUu 30 ^ s a i » 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
SESIBGTI JB, SVEKTI f .UfiGCMO l u D » U a 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS į S VEFaATA, 1661 West Garfieid BlvdL, CMoago, IlL 606S6 

MOTERIŠKIEJI HORMONAI 
• 

, 

• 

• 
• 

• 
• 

Už ir prieš moteriškųjų hor
mone vartojimą dabar .pa
sisako fvairūs tyrinėtojai. 

1 Mediciniška nesą 

Califonijoje. Los Angeles mieste 
dirbąs vėžio tyrimo srityje prie 
University of Southern Califor-
nia dr. TJiomas Mack per ketu
ris metus sekė mediciniškai 65 
moteris. Jos buvo gavusios gim
dos vidinės sienelės vėžį. Kiekvie
na toji moteris b u v o mediciniš
kai lyginama su atsakančiomis ki 
tomis keturiomis moteriškėmis, 
kurios neturėjo vėžio. Visos, gy
vos išlikusios, buvo tirtos medi
ciniškai. Buvo išjungtos visos ki-

[tos galinčios prišaukti vėžį prie
žastys: nutukumasy vėžį iššaukti 
pajėgią vaistai; b u v o t ikrinami 
vaistinėse tų moteriškių gauti iš 
gydytojų receptai 

Dr. Mack galutinoj tyr imų iš
vadoj tvirtino, kad gauti gimdos 
vidinės sienelės vėžį regulų ne tu
rinčioms ir moteriškuosius hor-

vėįe ir nutarė mūsų minėtą pers
pėjimą pasiūlyti šio krašto Vais
tų, ir maisto administracijai. Bu
v o išklausyta trylika pranešimų 
hormonų vartojimo reikalu. Sep
tyni pranešimai rišo galimus ne
gerumus, atsirandant vartojant 
moteriškuosius hormonus: pa 
gausėjimą vėžio gimdos vidinėje 
sienelėje (endometrial carcino-
aaa). Šeši pranešimai bylojo prie-
Sngau tyrinėtojai rado, kad mo
teriškųjų hormonų (conjugated 
estrogens) vartojimas atneša mo
teriškėms daugiau naudos, kaip 
galimos rizikos. 

Nežiūrint, kad buvo iškelta rim
tas įtarimas dėl moteriškųjų hor
monų pajėgumo sukelti veži, ke
lį pranešėjai — iškaitant ir tuos, 
fcurie abejojo tų hormonų saugu
mu,-buvo kemketo priimta žinia, 
kad nėra susekta tiesioginio ry
šio tarp moteriškųjų hormonų 

.vartojimo ir atsiradimo vėžio 
gimdos vidiniam paviršiuje. 

K kur kilo [tarimas? 

Apie gaJima moteriškųjų hor
monų su vėžiu santykiavimą bu
vo paskelbti du mediciniški ty
rimai mediciniškoje literatūroje 
J973 ai. gruodžio 4 d. (New Erug-
Jand Journal oi Medicine). Tais 
pranešimais susidomėjo minėtas 
Sfo> krašto Vaistų ir maisto admi
nistracijos k-imryia,;. 
. Pirmieji pranešimai apie gali
mą moteriškųjų hormonų ryšį 
su vėžiu buvo paskelbti remian
tis atliktais tyrimais Wal iam 
Finkel, Ph.D. iš Los Angeles 
į ta isei Penaanente Medical Cen 
ter) ir dr. Donald Smith diroan-
<So Washirtgtono Medicinos mo
kykloje, Seattle. Jiedu su talki
ninkais tyrė praeitį tų moteriš
kai, kurks buvo gydomos nuo 
gimdos vidinės sienelės vėžio (en
dometrial carcinoma). Buvo su
sekta, kaip tos moteriškės vartoja 
moteriškuosius hormonus. Buvo 
sekamos ir lyginamos kitos mo
teriškės, apturėjusios kitokius 
vėžius ir visai vėžio negavusios. 

Los Angeles grupėje buvo tir
tos 2£& moteriškės. B gavusiųjų 
vidinės gimdos sienelės vėžį 57 
proc. jų buvo vartojusios mote
riškuosius hormonus. Kontroli
nių, moteriškių tik 15 proc. tuos 
hormonus vartojo. Seattle gru
pėje buvo tirta.634 pacientės. B 
317 gavusiųjų vidinės gimdos sie-
*ielės vėžį I3B buvo ėmusios mo
teriškuosius hormonus. Gi, kont-
roikiėj grupėj — tik .54 buvo var 
tojusios tuos hormonus. 

Šio krašto Vaistų ir maisto ad*-
rrtinistracija (Food and Drug Ad-
nriinistraiica) šiuo meru ruošia 
pranešimą žmonėms apie mote
riškųjų hormonų vartojimo nu
matomus negerumus. Įstaigos 
moterų ligų komitetas pataria, 
bad tiek gydytojai, tiek jų pa
cientės ruri bari įspėti apie gali
mą; rizika, vartojam moteriškuo
sius hormonus (estrogens), mo
teriškėms besiskundžiančioms 
gyvenimo permainos (menopau-
sai) negerumais ir. pa to permai
nos £postmejBop&usal) gautais f 
nemalonumais. 

Minoras komitetas posėdžiavo . _ „. • j - T> i -u \m •„•„ Lmonus vartoiancioms moteris-t n s dienas Roekvilie, Md. v i e t o - Į - ^ " J ; J \ _ • _.t- _i_- „ s 

jo. Normal ios — sveikos mote
riškės dabar gyvena visą savo 
amžiaus trečdalį, turėdamos la
bai pamažėjusį moteriškųjų hor
monų kiekį. Tas sumažėjimas gali 

^turėti įvairias priežastis. 
N u o 10 iki 15 proc. visų mo

teriškių apturi reguloms susto
jus (moteriškiems hormonams 
jų k ū n e sumažėjus) nemalonu
mus, surištus su tuo sustojimu. 
Tokioms pagalba yra labai 
sėkminga^ duodant joms mojte-l 
riškuosius hormonus, kaip vais-
tus. 

Kitas tyrinėtojas, darbas Na-1 
t ionai Cancer institute, moierui 
ligų rezidentas Sostono ligoninė-
je ( W o m e n — Harvard Meaicaiį 3 ^ sesuo Woicfc*:itnėt airoanti Cook apskrities, Chicago je? uganinc..- § 

kartu su savo vyr-j. •..vidury-je> ir Lietuvio sodybos taikininii-a Aifoti- 5 
Krumpiiausku. Nuotr. ii. Nagio = 

kėms yra didesnė galimybė už 
sudėtinę galimybę gauti vėžį krū
tyje, plaučiuose, kiaušinėliuose ir 

į storoje žarnoje. 
Kitas tyrinėtojas — dr. Do-[ rė i imą dėl 

nald Austki dirba vėžio susirgi-
[mus, reg is tn iedamas Californi-

j j o s sveikatos depa r tm. J i s j a u 
pirmiau pranešė, kad 1969 ir 
197d, metais vidinės gimdos sie
nelės vėžiu susirgimai pagausėjo 
50 p roc Tas toks vėžio pagausė
jimas gavosi pas virš 50 metų su
laukusias moteriškes T a i buvo 
vidurinės ir aukštesniosios visuo-

| menėje pakopos moteriškės — jos 
daugiausia vartoja moteriškuo
sius hormonus gyvenimo pe rma i | 
nos negerumams palengvinti . 

Dar vienas tyrinėtojas — dr. 
Sidney M. \Volpe, dirbąs vaistų 

School) — dr. Daniel W . Cra-
mer tvirtino, kad gimdos vidinės 
sienelės vėžiu susirigimai laike 
•347-70 rr^eru nepagausėio ne i : 
susergamumu nei mirt ingumu.i 
Jo tyrimai nei paneigia hormonų 
ryši y r_i vėžiu, nei tą ryšį pa- Į 
tvir t ina. i 
Reikia gilintis t vėžio priežastis j 

Tyrinėtojas iš S. Carolinos uni-1 
versiteto, Bemard G. Greenberg, 
Ph.D.yra dakarus ir profesorius 
biostaristikos mokslo. Jis r.-irtino, 
!<ad šiandien yra perankst: uždėti 
aoinasri vartojimui moteriškųjų 
hormonų. Milijonai moteriškių 
vartoja dabar moteriškuosius 
hormonus šiame krašte, Sulauk-
damos ryškų .T.ed:c:n:.^<a ?age-
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APRAIŠKOS 
EUCHARISTINIAME KONGRESE 

• Redakcija straipsnius taiso savo. = 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu r 
aesaugo, juos giąžina tik is anks- E 
to susitarus. Redakcija už skelbi ~ 
tnų turinį neatsako Skelbimu, kai- = 

prisiunčiamos gavus prasyai* S 

• Redakcija dirba kasdien i 
&30 — 4:30, šeštadieniais 
&30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:60. 
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Lietuvių E u c . ..-litinio ^ongre- ^ 
so komiietas yr- aamates plačią, 
lietu>/iškos kul t3r> programą,; 
kuri darnia: : . - . :ų Įsi;augti į. 
kongreso eigą. ' .<.< užmojis y r a ' 
visai tikslus, n:- '-'linija ;u.\ reis-į 

K.j.:urme da-is, kaip maionte, 
gana p^a:L Tačiau užmirštas iie-
*u'. iškili religinis žooii — poezi
ja. Juk turime daug poetų, reiš
kiančių religinį pergyvenimą ei-

savo negalių. Tie hcr- J 
monai gerai pasitarnauja šiose 
negerovėse: svorio sukontroliavi-
me, sumažėjime ir suplonėjime-

r\ v v k c - l 

kiasi ku l tū r inė" -. formomis, a-1 lėraščiais. Butų galima pasitelkti 
not A. Macein Tad ir mums ! keletą : u ir surengti religinei pt-
kongrese reikia :_Ikt_ aialdinin-;. eziio^ .aka/a,, jei laiko tam. ne-
hį m;si;ą grjmai lietuviškos ktd- j atsirastų, tai gal numatomą aca-
tūros rėmuose. 

Kurgi reikši: iietuviškas kūry
bingumas kongreso programoje? 
visu pirma pači^ svariausiu reiš-

t. kaulų, sulėtjjaime senėjime ,-> .<-=-';<;rdu reikėtų laikyti A. Mikuls 
mo, širdies atakuos išvengime, j fcjj sukomponuotas Uemviškas 
bendrai geros nuota:.<os už.a:.<y- i kaolc!iq mišias. Jas išgirsime kon-
me , ypač nusiminimo ligoje. 

Minėta^ protesorius pageidavo^ 
kad pirmieji apie pavojingumą 
tų ho rmonų pranešusieji Los An
geles ir Seattle tyrinėtojai atlik
tų daugiau įtikinančias studijas. 

greso Betuviilii: šv. Mišių metu 
Philadelphijos v.. Petro ir Povi
lo katedroje šeštadienį, ruigpiū-
čio 7 d. 10 va'.. 

Mums, kurie dėlę savo gyve
nimo dali praleidome gimtojoje 

Reikia tyrimų palyginančių mo- j žemėje, kurių va sint-s šai<nys 
teriikes, susilaukusias krūties v ė - į ^ a r sįek:a nop: 
2:o. Reikia rv-rimų apimančių tų J kus, t:oic:©s gle=» -
moteriškųjų hormonų vartojimo Į a n £ Ko;įŲ" '" 

• pę gaiima būtų praturtinti religi
nės poezijos programa, išpildo
ma pačių autorių. 

Jau beveik tradicija susidarė, į 
kad mūsų didesni susibūrimai pa
įvairinami koncertu, paroda arba 
paroda ir koncertu. Ir nieko dau
giau. Kodėl šį kartą neatkreipus 
dėmesio į poeziją? Tokia proga 

[religinės poezijos vakaras būtų 
naujas, dvasią pakeliąs lietuviš
ko kūrybingumo balsas. 

Virbelis. 

naudotojų sveikatingumo srityje, J būdą (jie duocami su pertrauKO-
Washingtone, pranešė, kad per Į ra i s ) , kaip ilgai naudojami ir ar 
vienerius metus, pasibaigusiu^ 

Mačiuliene su savn jrctir.. 
si Lic-tu-, ?odvbos CrAr-A.. 

i gėri-
}e, pa-

žmor.ic pr?eraina. 
Nuotr. M. Nagjo 

1970 nu birželio Zv. buvo gydy-
tojų Šiame krašte prirašyta pus-
aštunto milijono receptų mote-
riškieiBs hormouanis. 6 0 proc. 
tokius normonus vartojančiųjų 
mo^-^ršk1'! -:g ;au <a :n 3 mėne
sius juos nauuoje. \ idurkis tų 
vaistų naudojimo yra apie de-

Įšimt melų. 
T a s gydytojas d a r pastebėjo, 

kad šiame krašte daugiau kaip 
du milijonai moteriškių vartoja 
moteriškuosius h o r m o n u s prieš 
pasenėįiroą. Jis buvo priešingas 
tų hormonų vartojimui kitais at
vejais, neturinčiais ryšio su regu
lų nustojimo pasėkomis. 

Antroji medal io pusė 
Šeši tyrinėtojai m inė t ame gy

dytojų pasitarime užgyrė moteris 
kųjų hormonų naudojimą. Jie aiš 
kino, kad iki šiol niekas neįrodė 
tiesioginio ryšio t a r p moteriškų
jų hormonų naudoj imo ir vėžio 
pas tas naudotojas atsiradimo. 
Tie tyrinėtojai pastebėjo, kad 
daugeliui moteriškių moteriškie
ji hormonai y ra tiesiog išgany-

jie vartojami su xitaus moterii 
Š13U hormonais (progestins). Tas j 
prva.rorius patarė moteriškuo-
- Į J - nermonus naudoti laiks nuo i 
., '<:• ir kartu su kitu moterii-į 
'<:: >;-.: htrm-.r.u 'progestin) . T a s ' 
<:\z- mo^rri^kasis hormonas na i - ; 

kiną vidinės gimūos sienelės iš-j 
t liejimą v tas išbujojimas atsi-
* j r . : i var.'> :ant moteriškuosius: 
normonus — estrogenus). Rei- : 
kia, pagal tą pr:-:e>'..r:ų. daugiau 
-f ;d : ju. tpt"r ;ančių. k -=•: p ilgai 
-ciud-.-t; moteriškuosius hormo-
"-J-. k-•!<? t u ' : būti *u hormonų 
kiekis (dozavimas), k ^ ' - m pa
cientės amžiui jie pradėtini duo
ti. Reikia nustatyti pacientes am-
':'\.. <~ .a tu hormonų davimas 
?ali ->ūt: :oms pavojingas. Dar ir 

! kitus veiksnius reikės tyrimais su
sekti, k a i galima būt i ; nustatyti, j de!phijo;e. P-» bas pastatytas vei-: 
"<aJ- :?'~ m^t.e- :"ka^ hormonais ' kalas "Hus? f" of the Hurnars Fa-! 

' (-es*—genais? rodymasis gali bū- nuly''. Cia iT;_-%-ti to filmo aktore: 
ti nepatartinas. 

— Žmonės, susirinkę į bažny
čią, pražė Dievo lietaus, bet bu
vo palikę, teisingiau pasakius, 
užmiršę namuose lietsargius. Z. 

Euchari3tiri.ijae kongrese Phila-j 

i Ceci Corm1" ^ Broomaii. ?a. 
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RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Ftadijo Progra
ma Naujojoj Angiijo: ii stoties 
WLYN 136<; b^n?.- veikia sekma-
dien^.3 nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausiu pa
saulinių žinių santrauka s komen
tarai, muzika, damos ir Alagdrės 
pasaka. ~ia programa veda Stepo
nai 4. Mhriou**. Biznio r^ikaia:' 
kreiptis į Bartic Flomts — eėfin 
bei do\"anu krautuve. .jO'J F„ Broad-
way, So. Bo«;t»m, Mass. Telefonas 
,V\ MH89. Ter. pa: za-u-anr&s ir 
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Piėki dovana — b*"t karia 
prosai ! 

Popular Lithuaiuaa 
Recipes 

Td, PB &S2Z9 . 

DR. ANNA BALIUHAS 
2858 Weet 63rd Street 

ABIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija tr mocera Ugoa 

Ginekologine Chirurgija 
6449 So. Pulaski Koad (Crawford 
Medkal Building) TeL LU S-6446 
Priima ligonius p«^al muaitarim*. 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-8004 

WC V L BLAŽYS-

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
ftfarquette Medical Center 

61&3 So. Kedzie A . - . 
Vai: slrmad., antrad. Ir ketvlrt&d 

6 Iki ":S>: vai. vakaro 
Sestad. nuo 1 Iki 3 vai. 

Pagai Busitarinaa, 
Offtao telet. WA 5-2670 

Besdd. teL WAlbrook S-304S 

T*L Ofise HE 4-5848, rez. 888-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West 71st Street 

Vai. pirm. ketv. 1 iki 6 popiet 
antrad., penkta. 1-5, tred. Ir Sėst. tik 
•usitarua. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą per£m£ 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETPISTAS 

7709 West 51st Street 
TBX. GB ft-2400 

Vai. pajja.l susitarimą: pirmad. ir 
k«tv. 1—4 ir 7—9: antrad. Ir penk-
tad. 10—4, Sestad. 10-8 vai. 

Ofs. teL 735-4477; Rez. 248-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA rR CKTROU3* 

Specialybė — Ner\-c i i 
Emocinė* Ligos 

CRAWFORD MBDICAi. BUILDINO 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pairai susitarimą 

Eezid. tel Gi S-6873 

DR. W. M. EISIN-E1SINAS 
AKUŠERUA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

81S2 So. Kedzie Aveu *WA 5-2670 
Valaadm pasai msitariraa. Jei ne-

atsOtepla. skambinti: (tfi 2-0001. 

Tol. ofiso Ir boso Olynpie 2-4159 

DR- P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

144S So. 50th Aveu Cloeio 
Kasdien :-S vaL tr 6-8 vai. rak. 

ISakyru* trečiadienlua, 
Sečtadieniaia 12 Ir 4 vaL popiet. 

TeL RElianoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

S925 West S9th Street 
VaL pirmad., antrad., ketv.rtad. tr 
penktad. nuo 12-4 Tai. popiet tr 6-3 
vai. vak. Sestad. 12-2 vai. popiet o 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHJRURGfc 
KCDIKIC TR VAIKŲ LIGO« 

.->r'cciALisne 
UEDTCAL BUTLX>nrG 

71M Soatb WūBtwu *> II — 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 
Iki 1 vai. popiet. .."... 
Ofiso tei. R E 7-1MS; rezid. 23S-391P 
Ofiso HE 4-IJJIS. Rez. P R S-»801 

DR. L MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos. 
2454 West 71st Street 

(71-os tr Campbell Are., kampa.) 
VaL: pirmad., antr&d., ketvirt. tr 
penkt. 3 Iki 7 T. p.p. Tik susitarus. 

TeL 778-6565 
DR. VIDAS 1. NEMICKAŠ 
ŠIRDIES IR VIDAUS LIGOS 

2454 West 71M Street 
Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T Ū t t l O 
VIOLETA KAROSATTC' . . 

7051 So. Wa.-hrena«. teL 77&-67S6 
Pritaikomi akiniai pa«al gydytoji? 

receptu* 
Didelis akinių r6m;; pasirinkimas. 

VaL: pirm., antr., penkt. lO-Š:S0 
Ketv. 1-8 v. v. Seat. 10-4 y. _ p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

. 1 3k.i.W.'> Išvada. Nesveikai elgiasi to>į '•"Prie.- i i- -torių 
lietuvės, kurios pas;skaičiusios j J : ; ; 3 ; Įsmigusios sudilk Atrodo, 
spaudoj apie moteriškųjų hormo- j tik jos vienos išreiškia lietuvišką 

Siaf? tvrirrraris remiantis, randa-', m*s nuo jas varginančiu regu-
ma, kad estrogenus (moteriškuo-| l o ins sustojus negerumu. D a r ki 
sius hormonus) vartojančioKio1? ti tyrinėtojai tv i r t ino , k a d labai 
aipturf nno 4.5 iki 7.6 kartų didės 
ne, riziką susilaukti vėBo gim
doje, parrgimrs ^ nev'artoj'ančirv-
siomis tuos hormonus. 

Trečias įrodymas apie galimumą 
susilaakti vėžio 

Susekimui moteriškųjų honno-
roą $ak<x vėžio atsiradimui buivo 
Atliktas trečias tyrimas. pi«taiė»e | bar moteri&ių 

atsargiai reikėtų p a t a r t i mažint i 
tų hormoną naudojimą. 

Duke univeristete moterų ligų 
profesoius Charles B. H a m m o n d , 
M.D. tvirtino, kad ketvirtis visų 
moteriškių, apsilankančių pas 
gydytojus, skundJrasi negeru
mais atsiradusiais dol regulų 
(mėnesinių) sustojimą Da-

pt i l fe -

nų galimą žalą, metė juos varsč
iusios, nepasitarusios su savo gy
dytoju. Čia perdavėme mediciniš 
ką tiesą šiuo reikalu. Matom. 
kad mesti t ų hormonų naudoji
mą, kai jie būtinai reikalinga, yra 
nemediciniškas elgesys. Tik rei
kia savo gydytojo priežiūroje bū
ti ir pildyti visu 100 proc fo pa
tar imus. Niekada neapsimoka 
būt i karštakošiais — tokia koše 
greit atšąla. Reikia laikytis savo 
gydytojo nurodymų. T ik taip elg
damiesi mes geriausiai išsaugo-
srra savo sveikatą ir laimingai 
pragyvensim mums skirtą gyven
ti laiką. 

Pasiskarityt?. Medical Tribūne, 
January 28,1976,VoL 17., No. 4 

maid:ngumą. 
Nežinome. muz. A. Mikulskis 

įpras į kanklių mišias tradicines 
giesmes, bet eilinio 

ra PATEKSUNTA m P\GXAZINTA 
LAIDA 

Sftredaf^vo 
Inozapias Daažvarfiene 

TeL — BE 3-5893 

M . i . B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
8907 West lOSrd Street 

Valandos pagal srisitarimą 

- l i t i • . ' • * 

akimis žiūrint, kažin ar verta bū-

giocn dienom Draugo spaustuvė 
išleido šeštąją iaidą Š:OH populia
rios virimo knyg.Ds J- Datižvardie-
nė vėl patikslino ir pagrafenr. šia 
laida na-ajais parošimais. 

. . . Tai seriausia <iovn-"..z r;auV>m 
tų tradicijose kietai užsisklęsti, j žmonom ar marfiom. Daugelis ap-
Ga t naujos giesmes, naujos me- | dovano a kitataučius supaianduit. 

juos 9u liteuvisku rraiatu ir viri
mu, fti knyga yra Fuk^hisi d '̂ig 
pasisekimo iietuviu ir kitatauci1: 
darbo vietose ir organizacijose. 

Knyga yra labai gražiai iriata '" 
=palvor.--rr.is :-I;vst.nci;orrIa. L-a'-r: 

patogi vartojimuj- | 

P O J U V O P S I C H O U J G A S 

Nor thf ie ldo psichoiogaa Don Mc 
Bride, 5 1 m , p a t r a u k t a s teis
m a n i r ka l t inamas neleistinai 
p e r d a u g paėm$B iš Jdedicare už 
pac ien tus ^cokie , ZSoo ir L« t»-
e o c priemiesčiu s l*ugyiao na
muose. 

iodras taip pat guiai ir prasmin
gai prabiltų į lietuvio sielą, pa 
keltų arčiau }ievo ir suteik
tų jėgų ištverti šių dienų sūku
riuose. Naujo^ mišios būtu mūsų 
kūrybingumo proveržis, dovana 
kenčiančiai tautai. Ir pRts kant 
r a s ilgai paliktu o<v!sakus mūsų 
religiniame gyvenime. 

Kongreso etu tai? pat bus 
įrengta lietuv.škų drožinių, au
dinių paroda. <uri tesis visą savai
tę, lietuvių religinio meno paro
da skaidrėmis ir religinės muzi-

Ofiso telef. PB 8-222S 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K i A 

V A I K Ų L I G O S 
2^.^ West « r d Street 

Pirmad. antrad.. ketvtrtad.. Ir penkt 
n-oo 12 lkl t vaL Ir ntio 5 lkl 8 vU. 
7aic., fagtad. nuo 1 iki 4 vaL 

Užsisakykite paštu: 
I . Į J A • 

DRAUGAS, Knygą skyriui 
4545 W«st «Srd Street 
Ckksgo , IfflDo» 606X9 

Of*. PO :-6«)O0 Rrz. C*\ S-7278 

DR, A, lErtKIMS 
GfYDTTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 W«rt 8Srd Street 
Vaiandoa pagal ausitanmą 

DR. K. A. Y. JUČAS 

Kaina $3.50. Pridėkite 30 centų 
pašto išlaidoma niinoia gyventojai 
pridėkite 50 centų mokeaciama ir j Ofisai 
paštui) 

489-4441 — M> l-4«n» 
ja nra^Mcvta 561-1070 

rRAS^sTRTraTMJDIo]^^ 
KM* BO. BAL9TCD gTSEBI T M ^ - O s l»7aB 

RADUO IR 8TSRB0 4PARATrŲ P A B P A V U I A S I TR TAJ8YMA3 
OOmjB PAdOUrfEDIAi [VADOAUMP T«-»VBSPŲ AFAlUTi; 

8PAJLV0TM TaJNmJO* APA&ATAI 

OD08 U 0 O 9 — CHTRL-ROUA 
1602 X. We^eni Ave. 
6214 N. Wes4ern Ave. 

Valandos pagal suaitarimą 

\Tsl telefonai 652-1381 
DR. F. V. KAUNAS 

GTDTTOJAS IR CHIRURGAS 
14T7 SOL « t s Covrt, Cloero 

Pat: Į—I'in 10-12 ir 4-7. Trvaad. 
ir Mtad. tik 

Tefei. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKOS 

AKIŲ LJOOS — CHIKUROUi omam 
111 y O. WABASH AVK. 

4S00 NO. CEN'TRali AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FNANK PLE6KAS 
OPTOMETRISrAS 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. 71at Sfc — TeL 7S7-S14S 
Tikrins akm. Pritaiko aklnlos Ir 

"conttact lonsos" 
Vai. P f u l susitarimą. Uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGiJA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso tei. 776-2880; rez. 448-5545 

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

Adresss: 425S W. SSrd 84. 
Oriflo telef. R E 5-4410 

ReddeDCiies tsief. GB 0-OS1T 
Valandos: slrmad., antrad., ketvlrtad. 
Ir penktad- nuo 1 Ud S vai popist. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų Ugoo 
OftaM Ir rea 2«S2 W. M>th 84. 

T«*L PRo^ect 8-U2Z. 
Ofiso vaL: Pirm., antr. trafi. ir 

penkt nno 2 Iki 4 va!, ir $ Ud v.-tr, 
še&t 2-4 p.p. ir kitu laika mutitarua 
Oflao tej B E 4-912$, nannj OI ft-OlM 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West TLrt Strses 

Vsid.: ptr-tr. antrad.. X«v. tr p«nktad 
J-5 tr 6-7 — B anksto sasltaroa. 

TeL ofiso P B 5-6440 

DR. F. C. WINSKBNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S107 Wesl 71st Street 
Valandos: 1-4 vaL nopiet. -

TTtf.. Ir sesad. pasai susitartai*. 

Ofiso teL 586-3166: oamq 636-4850 
DR. PETRAS ŽU0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 S. N'aira4C*nsett Ave. 

Vai: pirm-, antr., katv. 2-7: penktad. 
i 2.6 vaL tostin pacal •Mlfrtim, 

file:///Volpe


Rinkimai Ir laisve, 

DEMOKRATIJA IR PATRIOTIZMAS 
Šiandien vyksta pirminiai bal- tijos dėmės, o tik dėmės paskirų 

savimai Illinois valstybėje. Nie- pareigūnų, partijos narių ar teis-
kas neverčia rinktis kandidato, mo įstaigų, neatsakingai inter-
kuris nepatinka, niekas neverčia pretuojančių įstatymus dienos 
net balsuoti, jei kas nenori daly- reikalų praktikoje. Laikinos išim-
vauti valstybiniam gyvenime, tys ir paskiri nusikaltimai nesuar-
Rinkimuose yra tokia laisvė, kad do laisvės pagrindų, o tik laiki-
kiekvienas Amerikos pilietis gali nai aptemdo šviesų laisvės ir de
ja naudotis a r nesinaudoti, lais- mokratijos kelią, 
vai imdamasis atsakomybę už bū- Dabartinės etninės grupės, 
simus valdžios pareigūnus. Tai daugiau ar mažiau išvysčiusios 
demokratinė laisvė, kuri įgalina savo kultūrinį gyvenimą, taip 
kiekvieną pilietį savo balsavimu pat yra prisidėjusios prie Ameri-
prisidėti prie valstybės gerovės, kos istorijos šviesiojo laikotar-
Tai žadina pagarbą ir meilę tam pio, kūrimo, bet yra ir atsakingos 
kraštui, kuriame kiekvienas as- už dėmes, likusias istorijoje. A-
muo laisvai gali reikštis savo ta- meriką kūrė ir tebekuria įvairių 
Jentais. tautų mišinys. Jis kuria ir dabar 

Laisvė yra, kad ja galima ir kultūrinę įvairovę ir politinius 
nepasinaudoti. Nors kiekvienas nukrypimus. Etninės grupės dėl-
pilietis savo priesaika yra pasiža- to savo kultūrų margumynu turi 
dėjęs rūpintis valstybės gerove ir" nepriklausomybės minėjime la-
ginti jos laisvę, bet Amerikoje biau išryškinti ir Amerikos kul-
laisvai jis gali šios teisės atsisaky- turą. 
ti. Kitaip tariant, pilietis čia gali * 
valstybei be 'asmeninių pastangų ir Aukšta civilizacija ne visuo-
aktyvaus prisidėjimo leisti eiti sa- met reiškia tokio pat lygio kul-
vu keliu. N e vienas taip ir elgia- turą. Iš imigrantų ir j ų ' vaikų 
si. Ir nesuprantama tiems kraš- susikūrusi tauta ne greitai pa
tams, kur balsavimas yra priva- žįsta save, kaip savitą vienetą 
lomas ir nebalsavimas yra nusi- su sava kultūra ir savais sieki-
kaltimas, kaip komunistiniuose mais.Tokia yra Amerika, kurios 
rinkimuose. T u o tarpu ten kan- civilizacija yra pralenkusi kitų 
didatus teišstato tik viena parti- tautų civilizaciją. Čia tauta kūrė
ja ir tik tiek, kiek reikia jų į tam si kovoje prieš gamtos jėgas ir 
tikrus ipostus išrinkti. savo tarpe.Tačiau du šimtai ne-

Palyginus komunistinių kraštų priklauso gyvenimo metų išlygi-
balsavimus su Amerikos laisve, ten no Amerikos veidą, kuris jau yra 
rinkimai tėra tik žmogaus išnie- skirtingas, savitai amerikietiš-
kinimas ir nuvertinimas. Ten jis kas, nors ir išmargintas rasių ir 
negali ne tik kandidato pasirink- tautų likučiais. Amerika skiriasi 
ti , bet net laisvai apsispręsti — nuo senųjų tautų ne tik savo dos-
dalyvauti ar nedalyvauti nepa- numu, bet ir žodžio atvirumu 
geidaujamuose rinkimuose. T a i bei asmeniniu uždarumu. I r tai 
ypač žino daugelis ateivių, prie- yra savybė, kuri kitų išnaudoja-
musių Amerikos pilietybę, nes m a propagandai prieš Ameriką, 
jie gali palyginti žmogaus pa- kaip daro komunistiniai kraštai, 
vergimo būdus, lygindami savo kuri išnaudojama kartais ir sa-
okupuotų kraštų prievartavi- vųjų, kaip daro sukurstyti pasto-
mą ir čia turimą pilnutinę lais- v ios tvarkos ardytojai. Bet tuo 
vę prisidėti prie valstybinio gy- nepažeminama Amerikos laisvė 
venimo tvarkymo. Ta i ir. išryški- j r demokratija, — ji tik kartais 
n a asmens vertinimą demokratijo- pažeidžiama patriotinio nusitei-
je ir nužmogintą asmenį komu- kimo stoka ir paskirų žmonių 
nistinėje tironijoje. Cia iškyla ir veiksmais prieš Amerikos sieki-
pranašumus demokratijos, kuri m u s . 
brandinama jau d u šimtmečius. 

Š. Airijos ultimatumų dvikova 

Dviejų šimtmečių Amerikos 
nepriklausomybės sukaktis aiš
kiau suprantama, kai žvelgiama 
j laisvės ir demokratijos kelią, 
kuriuo ėjo žmogiškos vertės ki
limas. T a i labiau suprantama, 

Tai ypač ryšku naujų ateivių 
gyvenime ir jų pasimetime, jiem 
nesurandant pagrindo nei tauti
niams siekimams, nei laisvės pa
naudojimui ir byrant etninėse 
grupėse į dulkes. Sioux indėnų 
vado Standing Bear išsireiški
mas tinka kaip tik tokiems, kurie 

Pirmosios penkios 1976 metų 
dienos Š. Airijoje amžinybėn pa
siuntė 18 žmonių: devynis ka
talikus ir 9 protestantus. Toks 
įvykis, nors ne pirmas, dar kar
tą supurtė Š. Airiją ir Londono 
vyriausybę. Šmonės rinkosi į ben
dras protestantų ir katalikų pa
maldas, o britų vyriausybė iš
tisą savaitę posėdžiavo su kariuo
menės ir policijos vadais, su par
lamentinės opozicijos viršūnė
mis, kokių priemonių imtis nu
slopinti naujo sektinio teroro 
bangą, kurios galo nematyti. 

Tos beveik masinės žudynės 
įvyko Armagh rajone, kuriame 
beveik išimtinai gyvena airiai 
katalikai ir kuris tiesiogiai jun
giasi su Airjos respublika. Vie
nos ir kitos pusės žmogžudžiams 
lengva pasprukti į vieną ar ki
tą pusę. Katalikai taip yra įbau
ginti, kad nedrįsta naktimis nak
voti savo namuose ir eina į lais
vąją Airiją, o protestantai budi 
su apsaugos daliniais. Tačiau ir 
tai nieko nepadeda. Partizani
niame kare nėra fronto, nėra 
specialių taikinių, nėra paskir
to laiko —-keršto žaibas pats 
viską pasirenka, kur jam patinka. 

Sustiprinta karinė apsauga 

Vos tik žudynėms įvykus, dar 
prieš vyriausybės pasitarimus, 
tuoj buvo pasiųsta iš Britanijos 
į Š. Airijos pietų Armagh rajo
ną dalinys specialios oro tarny
bos karių, kurių airiai aktyvis
tai ne tik nekenčia, bet labiau
siai bijo. Tai yra specialiai treni
ruoti kariai partizaniniam karui. 
Jie kaujasi ir specialiai šnipinė
ja, persirengę civiliniais drabu
žiais ir naudoja kompiuterius pa
gauti teroristams. Kiek jų yra pa
siųsta į §. Airiją, tikrai niekas 
nežino. Pirmosios žinios skelbė, 
kad visas batalionas, kitos, kad 
tik 60, o paskutinės žinios tvir
tina, kad tik 20. Kiek jų nebū
tų dabar, jei reikės, jų ten bus 
ir daugiau. Tie kariai yra vi
suomet parengties būklėje ir Na-
to vadovybės žinioje 

Wilsonas įsakė, kad pasienyje 
būtų įsteigta daugiau kontrolės 
punktų, tikrinami per sieną as
menys ir susisiekimas, kur reikia 
užblokuojami keliai, kratos daro-

A. J. STANIUS 

PO BRAZILIJA KEKELIAUJANT 

mos namuose to rajono, kariai ir 
policija turi būti nuolatiniame 
kontakte. Tačiau r era jokių ži
nių, kad Airijos respublikos vy
riausybė būtų sustiprinusi to ra
jono pasienio sargybą, nors bri
tų ir airių karo m misteriai bu
vo susitikę ir sutarę artimiau 
bendradarbiauti kovoje su tero
ristais. 

Politinės priemonės 

Sausio 12 d. Lon.iono parla
mente paskelbtos politinės prie
monės Š. Airijos reikalu savyje 
neturi nieko naujo. Tad nėra ir 
naujų vilčių, kad JOS ką nors 
teigiamo pasiektų. 

Š. Airijos reikalų min . Rees 
įsako, kad netrukus vėl susi
rinktų Š. Airijos konvencijos ta
ryba, kuri dabar i>uvo neribo
tose atostogose, nes negalėjo nė 
vienu klausimu susitarti. Šį kartą 
tai tarybai yra duo..as ultimatu
mas per mėnesį laiko sulipdyti 
šiokią tokią vietine vyriausybę, 
kuri leistų ir administruotų 
įstatymus švietimo, kelių, trans
porto, namų, gamybos ir pramo
nės srityse. Tik viena sąlyga — 
ton vyrįausybėn turi būti priim
ti ir airių katalikų atstovai 
Jei lojalistai protestantai su tuo 
nesutiks ir koalicinės vyriausybės 
nesudarys, tai seka antras Lon
dono vyriausybės ultimatumas — 
Š. Airija bus valdoma Londono 
kaip jungtinės karalystės dalis. 

Londono vyriausybė, geriau 
pasakius, vienas Š. Airijos reika
lams min. Rees, tikisi per tą lai
ką įkalbėti lojalistams, kad nors 
pabandytų su airiais bendradar
biauti, nors laikinę vyriausybę su 
daryti, o vėliau ją paversti nuo
latine vyriausybe. Bet tai yra tik 
tuščia svajonė. Juo terorizmo ir 
netvarkos la1kas*!fgėja, juo ir ne
apykanta tarp abiejų pusių didė
ja. Jei britams pasisektų nors 
per 10 metų išlaikyti Š. Airij'o-

je ramybę be teroro, be žudy
nių, be politinių ginčų, tai gal 
per kitus sekančius 10 metų jau 

. , j _̂  , i- • ciams turistams daugiausia pa-
įr pasisektų sudaryti koalicinę c T ^ ^ M „ » . ^ . _ , _ c„i 
krašto vyriausybę. 

, Visų Šventųjų įlankoje 
A. SAULATTIS 

Po Rio de Janeiro užsienie- keltų iš vargingos vaikystės ap-

Protestantų ultimatumas 

Kaip Š .Airijos protestantai re
aguoja į Londono vyriausybės 

žjstamas miestas yra Sakador , 
Visų Šventųjų įlankoje dviaukštė 
Bahijos valstijos sostinė. Garsi 
šv. Pranciškaus auksu dažytu vi
dumi bažnyčia, skulptūromis. iš-

, dailintas tretininkų bažnvčios fa-
jungt. karalystes, negaunant ne, ^d&$ i r | § t i s i k v a r t a l a i kolonia-
autonomines tvarkymosi galios?, l i n i ų l a i k ų p a s t a t u > a p i e kuriuos 
Protestantai irgi atsako Londono žemyno pusėn plečiasi naujas 
vyriausybei savo ultimatumu. Jie 
nustos mokėję nuomas už butus, 
sulaikys mokesčius už nuosavy
bę, boikotuos bet kokius politi
nius partijų pasitarimus. Tai pa
syvus protestantų pasipriešini
mas. Protestantiškosios darbo 
unijos grasina Londonui aktyviu 
pasipriešinimu: daliniais ir visuo 
tiniais streikais. 

pramones centras. 
Pagrindinės gatvės dangorai

žyje nejudamo turto prekybos 
raštinėje ieškai Samuilo Zalcber-
go, jau apie 15 metų gyvenančio 
šiame gražiame mieste. Apie jį 
Sao Paule pasakoja jo buvęs 
bendrininkas ir Lietuvos konsula
to buvęs sekretorius kpt. Juozas 
Ciųvinskas, kad kartą buvo Mi-

Kas iš to viso seka? Galima š
c

ios " ž ^.a. prezidentą Smetoną 
tikėtis, kad airiai aktvvistai k o l j S a o P a Ą ^tedroje . Atsisveiki-
i J J • » -i n£S su žydų tikėjimo bendradar-
kas nuo didesnių teroro veiksmų , : . ' ... . J , 

. . . , biu ir paaiškinęs, kur emąs, kpt. 
l a i k y s , ! * . . , <.•„,•„„ U „ : J ~ . , X . - ~ : „ „• 

ir sektinių žudymų susi 
kol susipažins su naujai susida
riusia padėtimi ir patys perorga
nizuos savo kovos taktiką. 

Airiams yra aiškiai duota su
prasti, kad britai niekuomet ne
atšauks savo kariuomenės iš Š. 
Airijos. Airiai duoda suprasti Lon 
donui, kad tai yra svarbiausioji 
priežastis, dėl ko jie negali nu
traukti teroro veiksmų. Tos vi
sos karinės ir politinės priemo
nės, kurias dabar britų vyriau
sybė paskelbė, yra naujas žibalas 
į smarkiai degančią ugni. Jos 
nieko neišsprendžia, nieko neoa-
lengvina, tik padidina įtampą. 
Pats premjeras Wilsonas parla
mente prisipažino, kad po išti
sos savaitės pasitarimų nieko 
naujo nesugalvota. Ir nebus su
galvota. Ugniakalnio negalima 
užgesyti, kol jis pats neužgęsta. 

Airių aktyvistų atsakymas į 
britų karines ir politines priemo
nes buvo tas, kad sekančią die
ną jie Belfasto prekybinėje arka
doje išsprogdino bombą, užmuš
dami 4 ir sužeisdami 14 asmenų. 

kai žvelgiama į Amerikos istoriją, n u o ] a t y r a y e j a m i b a i m e s ; - g ^ 
kurioje daugybė žmonių kovojo, ^ ^ s a k o fc n e s u p r a t 0 

kad laisvė ir demokratija išliktų i n d ė n ų ^ ^ p r i e ž a s t i e S j k ad 
pastoviai ir kad ne asmuo butų n e s u p r a t 0 Amerikos. Jis yra 
valstybės vergas, bet valstybe su- . ^ n u Q j o s f o r m a v i r n o s i 
telktine tarnyba pagelbėtų kiek- J Q i m 0 m e d 2 i o lak. 
vienam asmenim tobulinti savo ^ ^ u ž g r i e b u s i o s u o i o s 
talentus, gerinti gyvenimą, da- .^ d i r v o ž e m i a B a l t a s i s j ^ g u s 
lintis laimėjimų vaisiais kiaušy- n u o k t d r u m i a a m a s primityvios 
ti savo sąžines balso. Vel paįy- b a i m e s " # 
ginus tai su komunizmo teorija, m 
juoba su jo praktika, lengva pa- Ta i ir yra tikrasis ateivis, ku-
stebėti, kad komunistų valdo- ris nejaučia tikrovės, neužmiršta 
muose kraštuose vergija ir žmo- praeities ir nekuria ateities. Jam 
gaus išnaudojimas yra tik primi- dar trūksta pastovumo ir atsa-
tyvaus senųjų amžių socialinio kingumo, jis dar vis tebėra 
gyvenimo apraiška. Komuniz- keliautojas ir pilnas baimes del 
mas žmogų net yra gražinęs į savo kelio pabaigoj Jis j auaa tu
ruos laikus, kada žmogus buvo rįs laisvę, bet laisvėje griauna sa-
tik valstybės ir valdovų įrankis vo tautinį junginį, kartu ir Ame-
siekti savų tikslų. rikos kūrimą. Jo naivus atvi-

Jei Amerikos istorijos pus- rūmas, save ir savuosius tik kri-
lapiuose taip pat galima rasti tikuojant, savyje ir valstybinėje 
juodų ženklų, tai tik rodo, kad institucijoje iekant tik nusikal-
bendros pastangos laisvę išlaiky- timų, yra žyme primityvios bai-
ti buvo didesnės už kraštutinius mes prarasti laisvę ir pastovų gy-
paskirų asmenų ar grupių nu- vertimą. 
sižengimus laisvo žmogaus gyve- Ta i matoma ypač P'rrnos ar 
nimui ir Amerikos gyvenimo kū- antros kartos ateiviuose. Tačiau 
rimui. Ta i tik pavieniai įvykiai, ateiviai, turį daugiau pąt t tot t«o 
kurie labiau išryškina laimėji
mus, kaip išimtys išryškina tai
sykles. N e t moraliniai nukrypi
mai, kurie šiamo krašte atvirai 
svarstomi kaip rimtos problemos, 
nėra Amerikos laisvės ir demokra-

tojos L. Kavaliauskienė, D. Jakai-
tė, taip pat tėvai kalbėjo apie vai-1 
kų paklusnumo, savarankiškumo ir 
darbštumo ugdymą. 

Kitame tėvų susirinkime numa
tyta panagrinėti, kaip šeimose rū
pinamasi vaikų materialistinės pa
saulėžiūros formavimu." 

Kaip iš šios B. Nastopkos kores
pondencijos matyti, rūpinamasi, 
kad vaikai išaugtų komunizmo ir 
tuo pačiu okupanto ruso gerbėjai. Islandijos pensininkai savo krašto sostinėje — Reykjavike 

Ciųvinskas staiga bažnyčioje a t 
sisuka ir pamato S. Zalcbergą. 
"Juk jis buvo ir mano preziden
tas", atsako paklaustas prekybi
ninkas. 

Suradęs jo namus, klausaisi 
malonios žmonos, kuri skundžia
si, kad Samuilas ivis kalba apie 
Lietuvą, jos ilgisi. An t sienos 
įvairūs paveikslai, primeną Lie
tuvos gamtą, o vėliau raštinėje 
sutiktas Zalcbergas didžiuojasi 
mokąs lietuviškai kalbėti be ak
cento. Ir nors labai retai su lie
tuviais susitinka, nes Salvadore 
ir gal tūkstančio kilometrų rate 
jų visai nėra, malonus prekybi
ninkas puikiai ir sklandžiai ka l 
basi su netikėtu svečiu. 

Itališkame restorane vakarie
niaudami kalbamės apie skautus, 
nes Zalcbergas pats skautavo ir 
"mūsų visa šeima skautiška". 
Dar vėliau policininkų klubo ba
seino pakraštyje laukiame po
vandeninės žūklės pamokos pa
baigos ir progos susipažinti su 
sūnumis, kurių vienas yra valsti
jos krepšinio rinktinės žaidėju. 
Tėvas mielai užsisako lietuvišką 
laikraštį ir paprašo skaitinių, kad 
lietuvių kalbos neužmirštų. Ir 
šiaip gražus istorinis miestas pa
sidarė dar mielesnis. 

Prie jėzuitų socialinių studijų 
centro vartų kalbėdamasis su jau
nimu pajunti keletą dalykų, ku
rie skiria vieną kultūrą nuo ki
tos. Kai Jungtinėse Valstybėse 
bet koks darbas laikomas gar
bingu, jeigu tik gerai moka, čia 
lūšnelėse išaugę ir didžiomis 
pastangomis gimnazijos mokslo 
pasiekę vaikinai ir mergaitės rū
pestingai renkasi darbą ne tiek 
pagal užmokestį kiek pagal jo 

linkos. Kad ir reikėtų spaustis, 
vargti, bet prastesnio darbo ne
ims, nes tai būtų žingsnis atgal. 

Kitu klausimu aštuoniolikmetė 
sako, "Manau, kad namų nuosa
vybė visada turėtų būti moters 
vardu, nes jei vyras namus ap
leistų, žmona su vaikais turėtų 
kur gyventi ir kaip išsilaikyti". 
Kadangi civilinių skyrybų nėra 
ir atsiskyrimas be teisės vėl vesti 
daug kainuoja, tokia moteris su 
vaikais lieka be atramos. Jeigu 
mergaitė taip galvoja, tai jos apy
linkėje tokių atvejų gal yra nema
žai. 

Likusieji šios pirmosios Brazi
lijos sostinės įspūdžiai išblėso, ir 
visa 7,000 , km kelionė netaip 
linksmai baigėsi, įsigalėjus pro
vincijoje "pagautam" kraujo už
krėtimui, kuriam galų gale rei
kėjo gydytojo priežiūros ir savai
tės poilsio. Iš vis Brazilijoje mies
tiečiams ar turistams nėra pa
tariama m< udytis gėlame vande
nyje, nes tik grynai vietiniai žmo
nės n u o mažens pripratę prie ap
linkos ir jau persirgę įvairias li
gas, kurioms miestietis netiek at
sparus. Net geriamo vandens su
dėties pakitimas — be bakterijų 
gali sudaryti bėdos, nekalbant 
apie galimybes užsikrėsti, kur hi
gienos sąlygos skirtingos. 2inoma, 
šiais laikais eiliniam prakelei-
viui pavojaus tik gali būti toli 
nuo didmiesčių, kaip tik ten, kur 
iš arčiau stebi žmonių gyvenimą 
ir nors akimirkomis jame daly
vauji, kad geriau pažintum ir 
jo žmones. Tenka užmokėti už 
šį mokslą ne tik autobuso bilie
tu, bet kartais ir šiokiu tokiu 
vargeliu. 

BALTUOS JCROS KOSIMAS 

Pas t a ruo ju metu Švedijos 
žvejai nusiskundžia, kad R. Vo
kietijos žuvininkystės laivai s u 
moderniais prietaisais iškošia 
Botnijos įlanką, neatsižvelgda
mi ne t į Švedijos ter i toriaaniua 
vandenis. Švedijos vyriausybė 
yra pr ivers ta imtis diplomati
nių protesto priemonių šiai in
vazijai užkirst i kelią. 

Švedų laikraštis Krist ian-
stadsbladet praneša, kad pra
eitų metų lapkrič. mėn. vienas 
žvejų laivas iš Ventspilio žvejo
jęs Švedijos teritorijos vande
nyse su draudžiamu žvejoti 
t inklu. Kran to apsauga tą lai
vą pastebėjusi naktį i r jvilkusi 
jį j Nortl jės uostą. An t r a s r u 
sų laivas spėjęs pabėgti . Nor-
teljės srities prokuroras užve-

socialinę reikšmę, kur i juos iš- dęs bylą (t) 

jausmo ir dėkingumo Amerikai, 
bent dviejų šimtmečių laisvės 
proga turi imtis pozityvios atsa
komybės už jubiliejinę šventę, už 
valstybės ateitį ir savo tautinius 
siekimus. P- S. 

TIRONŲ NAGUOSE 
P r i s i m i n i m a i 
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Palengva slenka sekmadienis. Mintimis ir svajo
nėmis toli skraidau. Vis sustoju Palangoje pas šeimą, 
prietelius. Kaip gera j i ems : jie laisvi. Bet nepavydžiu 
j iems ir džiaugiuosi, k a d jų dar neištiko mano liki
mas . Plačiai apskridęs mintimis, vis sugrįžtu j "savo 
namus" , į šį narvą, geležimi apkaustytą. Jaučiu, lau
ke graži diena. Aukšta i mažas langelis, galėčiau pa
lipęs ant kėdės jį p radary t i ir nors pro jo kampą pa
žvelgti į lauką, į gamtą, bet griežtai draudžiama. Daž
nai girdžiu su tarškant mano durų langelį — tikrina 
mane, taigi gali pamatyt i . Pildau pačioj pradžioj ano 
rūs taus prižiūrėtojo perduotas kalėjimo tvarkos ir 
drausmės taisykles. 

I r vėl pavakarė. Vėl tempia mane laiptais že
myn. Žinau kur ir kokiam tikslui. Šį ka r t ą kalėjimo 
raštinėje ki tas veidas. Tietzas laukia šį kar tą manęs. 
Vėl t a pati procedūra, vėl užpakalyje grandinės an t 

liūdnais veidais palydi, nes juk ir čia sutinku ne vieną 
savo brolį ir sesę lietuvį. Gal ne vienas pagalvoja, 
kad ry to j ar poryt ir j am tuo pačiu keliu teks eiti. Pa
galiau pasiekiame mano pragaro namus — gestapo 
patalpas. 

Šis be jokio sustoj imo varo, lyg patefono plokš-

Spaudoje ir gyvenime 

Pakylame į antrą aukštą, vėl į tą patį kankinimų 
kambarį. Už stalo jau sėdi mano rudasis tironas Beh
rentas. Paniuręs, kažko susirūpinęs. Pažiūri į mane, 
bet nieko nesako, var to kažkokius popierius. Tyli, 
kažką galvoja ir vėl var to savo raštus. Taip tylime 
abu gana ilgokai. Aišku, jis galvoja, kokias priemones 
šiąnakt panaudoti mane palaužti fiziškai ir dvasiškai, 
į traukti mane į šėtoniškas žabangas. Žiūriu į jį. I š p a 
sąmonės iškyla Kudirkos žodžiai: 

Ne tas yra galingas, kurio galybę skelbtų t ik 
ašaros, kraujas, žudynės. 
Kuris, lyg žvėris įniršęs tik artimą puola, jį 

drasko, 
I r pa ts būdamas žmogus, bet visai pamiršęs. 
— Sužvėrėjęs žmogau, juk tu toks esi. Pamiršai, 

kad žmogus es: pasiutusiu žvėrių tu tapai. 
Taip galvoju žiūrėdamas j Behrentą. įeina komisa

ras. Kažką patylomis kalbasi su Behrentu. Už valan
dėlės išeina. 

Prieina Behrentas prie vienų durų. Grįžta prie I 

telė: 

— Rudenį, t u r būt, lapkričio pradžioj, dienos ne
prisimenu, bet buvo sekmadienis, Palangos pradžios 
mokykloje buvo slaptos organizacijos — Vyčių susi
rinkimas. Ten dalyvavo grupės, šios organizacijos na
riai (mini daug pavardžių, kurių a š net nepažįstu, j ų 
tarpe minimi ir mano ger i prieteliai majorai Baltri-
mas, Zabulionis, kapi tonas Urniežius, gimnazijos di
rektorius Nauburas , paš to viršininkas Mockus, pa
dauža majoras Rymeikis, J a n k a u s k a s ir, aišku, aš mo
kyklos vedėjas Kleinai t is) . Susirinkimą pravedė gru
pės vadas Kleinaitis. Davė grupei karinius nurodymus, 
susirinkimo vietą, atėjus laikui grupei veikti. Kalbė
jo ir pa t a r ė grupės nar iams apsirūpinti ginklais. P a 
sibaigus susirinkimui, pakvietė visus grupės narius 
į savo butą užkandžiams. Ten buvo paruošti užkan
džiai ir išgėrimai. Pa t a rnavo Kleinaičio žmona. 

KOMUNISTINAMI VAIKAI 
•Tarybinis Mokytojas" kovo 5 

d. rašo: "Vabalninko (Biržų r.) 
vaikų darželyje įvyko jo auklėtinių 
tėvų ausirinkimas, skirtas mažųjų 
H l ^ Į Į komunistinio auklėjimo 

rankų. Vėl tempia m a n e gestapo namų —pragaro 
k ryp t imi Einame daugiau šalutinėmis gatvėmis. Mat, | manęs ir tempia, stumia mane į kampą, po to pri-
šiandien sekmadienis, daugiau žmonių gatvėse. O jų j veria duris. Al stoviu dabar kampe uždarytas ta rp 
visada vengė susitikti, nes nenorėjo parodyti savo 'did- s i e n U ir durų. Iš kambario manės nematyti. Įsako ty-
vyriškų darbų", parodyti tokioj išvaizdoj manęs. I l ė t i - T v l i u i r laukiu, kas toliau bus, kokius planus šią-

Negaliu paeiti: dega kojų padai nuo praeitos nak- j nakt turi Behrentas. Girdžiu, kad jis išeina. l i e k a 
klausimams aptarti. Tėvai išklausė j t ies deginimų. Einame šaligatviu. Velku klumpes že- i kambary tik Tietzas. Už poros minučių grįžta. Nors 
vaikų darželio vedėjos B. Besakira- j m e J o g t auška . Įkyrus balsas. Žinau, nepatinka Tiet-; nematau, bet jaučiu, kad ne vienas 
kienės pranešimą "Komunistiškai zui. Nors ir einame šalutinėmis gatvėmis, bet jose ; kryptingas asmenybes ugdymas . 
šeimoje ir vaikų darželyje". Auklė-1 <&«« žmonių, nes sekmadienis, Praeiviai stebi mane i r ' 

— Sėsk, Pakutinskai, pasakok viską. 
Pagaliau prašneka Behrentas: 1 

Baigus Pakutin8kui čia pateiktą pasaką, prieina 
Behrentas, a t idaro duris, pastumia man kėdę ir liepia 
sėstis. Patylėjęs sako: 

— Girdėjai? 
— Taip. — atsakau. 
— Ką į tai a tsakysi , — klausia Behrentas 
A t sakau : 
— Cia nėra nė vieno žodžio teisybės. Tai šėtono 

sugalvotas melas. Kas tą melo pasaką sukūrė, yra t ik
rai velnio apsėstas . Nenoriu t ikėti kad t a i Pakut ins -
ko sukur ta , nes j i s tam y r a per kvailas. 

Dabar sakau Pakut inskui : 

'Bu* -iautp*" 
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"LAISV* TURI SAVO KAINA" 
VASARIO I6-SIOS MINĖJIMAS 

BALTIMORĖJE 
Baltimoriečiai Vasario 16-sios 

šventę pradėjo sekmadienį, vasa
riô  15 <!., mišiomis Šv. Alfonso 
bažnyčioje. Jas laikė ir pamokslą 
pasakė lietuvių parapijos ad
ministratorius, kun„. Antanas 
Dranginis. Mišioms giedojo "'Dai
nos" vyrų choras. Legionieriai 
įnešė vėliavas. 

Po pietų įvyko iškilmin
gas banketas Lietuvių svetainės 
didžiojoje salėje. Atsilankė gau
sus būrys svečių; Baltimorės mies
to meras Wiiliam D. SchaefeT, 
respublikonas sen. Glenn Beall, 
jr., Marylando valstijos senato
riai Harry J. McGuirk ir John 
Coolahan, kurio žmona yra lie
tuviškos kilmės, taip pat lietu
viškos kilmės Marylando legisla-
tūros atstovas Paul E. VVeisen-
gaff su sūnumi. Kongresmanas 
Paul Sarbanes, kasmet mūsų ban 
kete dalyvavęs, šiemet atsiuntė 
savo atstovą. Be to, bankete daly 
vavo buvęs kongresmanas, didelis 
lietuvių draugas Edvvard A. Gar-
rnatz. Atsilankė ir Baltimorės tei
sėja Arabian. Iš lietuvių svečių 
matėme poetą Nadą Rastenį su 
ponia, buvusius lietuviškų orga
nizacijų tarybos pirmininkus An
taną Miceiką ir Tomą Gray-Gra-
jauską. LB apylinkę atstovavo jos 
pirm. Julius Šilgalis, o iš estų da
lyvavo Baltimorės estų draugijos 
pirm. Heino Ederma. 

Pagrindinis kalbėtojas šiemet 
buvo lietuvis iš Kanados, kuris 
dėl tam tikrų priežasčių savo pa
vardės skelbti nenorėjo. 

Savo kalboje anglų kalba jis 
taikliai sukritikavo JAV detantės 
politiką, kuri, anot prelegento, 
esanti tikras pralaimėjimas. So
vietai, nepaisyd"a*rm* Helsinkio su
sitarimų, plečia savo dominavi
mą, kur tiktai gali, tuo tarpu 
JAV, būdamos galingiausios pa
sauly, nesugeba pasipriešinti So
vietų ekspansionizmui. Detantės 
nepasisekimą iliustruojąs ir Brež
nevo pareiškimas, kad detante 
nereiškiami ideologinės kovos ga 

timorėje iki maždaug antrojo Pa
saulinio karo. Šis ilgokas straips- Į 
nis duoda daug medžiagos mūsų 
tremties istorijai. Bet straipsnis 
niekur nepaaiškina, kas buvo 
veikta po H-jo karo, kokį visuo
meninį 'bei kultūrini fnaša pa
darė naujoji ateivių banga. Au
torius privačiai pasisakė* kad šią 
spragą užpfldysiąs kitų metų lei
diny. 

Toliau Bronius Medelis glaus
tai nušviečia Baltimorės lietinių 
draugijų tarybos užuomazgą ir 
išsivystymą. Kristina Česonienė) 
anglų kalba pateikia karaliaus 
Mindaugo šeštadieninės mokyk
los istoriją. Tad banketo dalyvis 
turėjo ko pasiskaityti ir susipa
žinti su Baltimorės lietuvių kolo
nijos veikla. Patsai redaktorius 
Juozas Auštra ir straipsnių au
toriai daug darbo įdėjo ir verti 
padėkos už prasmingą banketo 
praturtinimą. Linkėtina, kad 
nuo šiol kasmet banketo leidinys 
būtų toks turiningas. 

Už savaitės, vasario 22 d. 2 
vai. p.p. toj pačioj salėj įvyko 
LB Baltimorės apylinkės ruoštas 
Vasario 16-sios minėjimas. Ji ati
darė apylinkės valdybos pirm. 
Julius Šilgalis, pasakydamas trum 
pą kalbą. Sugiedoti Lietuvos ir 
JAV himnai. Kun. Antanas Dran 
ginis sukalbėjo šventei pritaiky
tą invokaeiją. 

Paskaitą skaitė JAV LB Visuo
meninių reikalų tarytos narys 
Algimantas Gureckas iš kaimy
ninio Washingtono. 

Prelegentas vaizdžiai apibūdi
no dabartinėj Lietuvoj besireiš
kiančią rezistenciją. Tačiau dėl 
Vakarų valstybių iliuzijų, nerea
lios politikos, šiandie Sovietų są
junga iškilo, sustiprėjo ir su ja jau 
reikia ne tik skaitytis, bet ir jos 
bijoti. Nežiūrint to, Sov. Sąjunga 
esanti milžinas ant malinių ko
jų. Ji serganti rėžiu, su kuriuo 
ji nepajėgianti kovoti- Helsinkio 
deklaracijos pasirašymo laikotar
py išeivijos veiksniai stipriai re
agavę, ir tai turėję teigiamos 
reikšmės mūsų bylaL Žinoma, 
anot prelegento, mes Lietuvos ne-
išvaduoism, bet savo darbu, triū
su galime daug padėti. Savo pa-

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

Detroito šachmatininkai oando savo jėgas prieš Kazį šk-čmą vasario 29 
d. Kultūros centre. Matyti K. Škėma, J. Janecfcas, J. Sveras ir kt. 

' . . Nuctr. J. Urbono 

R E A L E S T A T E 

Krautuvė parduodama ar išnuomo
jama. Tinka bet kokiam bizniui ar- i 
ba susirinkimams salė. (74GO kv. 
pėdų). 2615 W. 63rd St- Skambint 
925-1711 

CRYSTAL LAKE 
IR APYLDTKI5SE 

Namai — Bizniai — Sklypai 
Žemė investavimui 

2 S S E X - C 0 8 1 E L L O 
S E A L E S T A T E 

Laima Kiiuterieaa 
Ofiso teL 313—839-5361 
Namų teL 815-459-3758 
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SIUNTIMAI į UETIJV* 
Ir kitus kraStus 

HELP W ANTED — VYRAI 

Maintenance Mechank 

VIBflINSKAS, 466S Archer Are. 
Chicago, DL 66632, tekt. 927-5968 

Esperienced maintenance meohank: 
wanted capable of buflding mainte-
termnce as wett as instaUation and re-
pair to raacftinery aad ptpiag. Wekfi»«€ 

*— Į ie a nocessary requirement. Mušt have 
•-*-, own aand tools. 

10<& — 20% — 'i&fc pigiau mokėsite 
a i apdrmidti nuo agides Ir aatomo-
MUo pa« 

F RA N K Z A P O L l S 
S20SK West 95tk SfcreM 

CWca$o, luinais 
'feiet. GA 4-S*54 
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lo. Toliau prelegentas nušvietė! skaitą kalbėtojas baigė viltimi, 
stiprias rezistencijos apraiškas 
okupuotoje Lietuvoje. Rezistenci
ja esanti išplitus po visą Sovie
tų sąjungą, apėmusi net pačius 
rusus. 

Po pagrindinės kalbos po 
trumpą žodį tarė j banketą atsi
lankę valdžios pareigūnai ir kiti 
svečiai. 

Banketą surengė Baltimorės lie 
tuviškų organizacijų taryba, o 
J! pravedė tarybos pirm. dr. Ele
na Armanienė. Savo atidaromaja
me žodyje pirmininkė pabrėžė, 
kad šiuo banketu minime ne tilc 
58-sias Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktuves, bet kar 
tu prisimename 725 metų kara
liaus Mindaugo vainikavimo ir 
200 metų JAV nepriklausomybės 
sukaktis. Ta trejopa sukaktis at
sispindėjo ir banketo programos 
leidiny; kurį suredagavo Juozas 
Auštra. 

Reikia pasakyti, kad šiemet 
banketo leidinys-programa Sėjo 
pati turiningiausia, kokia bent 
kada buvo išleista. Be įprastinės 
banketo eigos ir svečių sąrašo, 
gubernatoriaus ir miesto mero 
proklamacijų, be kasmet spausdi
namų svarbiausių Lietuvos isto
rijos įvykių sąrašo anglų kalba, 
be neišvengiamų skelbimų, šie
met leidiny randame tekstą ban
keto metu priimtos rezoliucijos, 
reikalaujančios laisvės Lietuvai, 
randame pagarbos pareiškimą vi
siems tiems, kurie kovojo ir mirė 
už JAV laisvę, kurie kraują lie
jo, aukojosi, dirbo ir tebedirba 
Lietuvos labui ir jos laisvei. 

Tačiau svarbiausią leidinio da
li sadaro trys straipsniai apie 
Baltimorės lietuvius. Pirmajame, 
pavadhitame "Lietuviai Baltimo 
rėje", Morkus Šimkus labai 
kruopščiai surinko visus duome
nis apie lietuvių veiklą nuo pat 
pirmųjų lietuvių pasirodymo Bal-

vieną dieną Lietuva bus laisva 

Po Algimanto Gurecko kalbos 

ŠACHMATAI 
— JAV didmeisteris Robert 

Byrne laimėjo "Costa del sol" 
tarptautinį turnyrą, surinkęs 
9Y2 taško iš 13 galimų, antru 
baigė jaunas kalifornietis Chris-
tianssen — 9 tš.. 3- Gheorgiu 
(Rum.) — 8, Cioceltes (Rum.), 
anglas Keene ir islandas Sigur-
jansson po 7y». Žymėtina, kad 
ispanas Pomar liko 9-tas su 6V2 
taško, kubietis G. Garcia 11-tas 
su 6 tš. ir ispanas Medina 12-tas 
BU 4 ^ taško. Viso 16 dalyvių. 

— Stockholme fvykusį did-
meisterių M. Talio ir švedo U. 
Andersono mačą laimėjo rygie-
tis Talis 4 £ * 3 & . Talis laimėjo 
vos vieną partiją, kitos 7 baigėsi 
lygiomis. 

— Skople, Jugoslavija, vyksta 
tarptautinis turnyras. Ketvirta
me rate jaunas kalifornietis 
Tarjan nugalėjo Jugoslavijos 
didmeisterį Ivkovą ir, turėda
mas 3 taškus eina pirmuoju, se

ka pasaulio meisteris Karpovas 
3U 2Vs taško ir nebaigta parti
ja, toliau JAV didmeisteris Re-
ševskis — 2 tš . su viena nebaig
ta prieš R. Vokietijos didmeiste
rį Uhlmaną. 

— "Nemuno" draugijos šach
matų finalinės varžybos Tra
kuose, kuriose dalyvavo 8 mote
rys h* 14 vyrų, baigėsi plungie-
čio Uogelės ir J. Budriko (Gargž 
-»-.i\ I - : _ A - : ; _ . . « u _ ~.,~iv,v^ ^ « aukštu mūro namį, liuksas 6 Ktarnb. d a i ) l a i m ė j i m u . A b u S U n n k o p o b u t a s l r modernua biznis. Xama> sta-
5 taškus iš 7 galimų. Moterų g ^ J ^ P K . ™ ^ o ^ v e & **** *** 
g r u p ė j e l a i m ė j o v i l n i e t ė M . K a r - ' 2 botg pniJnMS meras tr 8 avto ga-
tanaitė su savo auklėtine R. Na- į £f^0 0 . Ma"»™«« « • * Artj 
syrovaite, abi surinkusios 
5y2 taško i š 7 galimų. 

Škėmos simultanas 
Detroito šachmati-

MOVI NG 
ŠERĖNAS perkrausi© baldus ir ki
ms daiktus. Ir iš tati miesto leidi-

2 BEDROOM BRICK. Ceramic tite ""^ h P0"* «pdrwaO^ 
bath. Fūushed bsmt. New Stove &: TELEF. — WA 5-8S63 
refrigerator. Stonas, and sereens.» • » » • « » • • • » • * * • » • > » > » » • > » > » 
Carpeting. Near Slst Place and; > . •• 
Lawr.dale Ave. EDgh 30's. 

284-2130 or 582-243» 

IR GYVENKIME CIA 
arti 73 tr OaHfonria. 20 meti) įn i 

kus 6 kamb. 2 aukštų mflras. -2 au
to mūro garažas. Patrankius g j —uU 
$23.300. 

Savistortem profeatdtdnl ar klek-
vtenara žmogui guhma gerai pirkti 2 

IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII 

PLUMBING 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens Šil
dytuvų specialistas. Virtuvės ir vo-
nios kabinetaL Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Kreip
tis po 6 vai. vak. 

SERAPINAS — 778-0286 
iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiinifniiiiini 

CaB ChartotteRoss 3S8-9509 
H. B. FULLER COMPANY 
S15 & Hkks Rd^ Palatise 

Aa £qual Opnoramity Smjtoyo 

• B b T VAMTEB MOZERIS 

PR0FESSI0HAI MAIDS 
AVrULUBLE 

CaB 
STJBUEBAy MAID SERVICE 

5 6 8 - 1 5 7 6 

PO! • k*n*^ kaip 
'*ranch,'. 2 virtorfa. 

jolės Duiytės Kaltreider ir Danu 
tės Balčiūnienės. Tai patys vy
riausi ir brandžiausi Baltimorės 
lietuvių šokėjai. Jie turi išsidir
bę ir savitą šokių išpildymo sti-

I L A , ^/*<A».VA i w v c i i u u t ( | * 

Meninę minėjimo dalį prave
dė jaunimo atstovė Daina Bul
vytė. 

Taip ir praėjo Vasario 16-sios 
šventės Baltimorėje, uždėjusios 
dvasini antspaudą visam vasario 
mėnesiui. 

A. Radžius 

— Kazio 
prieš 11-ka 
ninku baigėsi gana svaria per-
gele. J i s laimėjo 10 partijų ir 
vieną pralaimėjo prieš Orentą. 
Į simultaną užsirašė 31, o atvy
ko žaisti tik 11. Kazys Merkis 

•iiniiii!i«wiiiiiimii!!mi!iniiiiimmm 

I ; 
WIM>ERS MEDICAL ARTS, 

3213 W. S3fd Street 
T e l Wft 5 - 4787 

PRBTATOLM NEMOKAMAI 
Mes patelęfoaucsim jūsų gydytojui j 

i>.iM«iiUil(ll>i»*tlll1tliMIIIIUHIIIItl> 

2 vonios. Nauji 
karpetat Arti Brifhton Pto. Galite 
greit užimti. $38,500. 

8 batu fcskflaas erožio saAras. 4 au
to mūro garažas. Patiks lr Jums Mar-
auette pka $66,0»0. 

Modernus 4 batu mūras. 2 auto 
mūro garažas. Atskiri nauji Šildymai 
Centr. air oonditionhųr. Arti Maria 
Hisrb. $45,000. 

2 botu modernus maro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami erražl 
gatvfi Marąuett* Pke. $36.600. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 71st St, teL BE 7-7286 

imiumiimiiiifiiiumniHinmiiiiiiiiiiiii 
BUTŲ NTOMAVISLVS 

Narna pirldoHM — Pardarlmas — 
Valdymas 

Draudimai — IIIOOBS Tax 
N otariatM — Vertimai BELL REALTY 
t. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedri* Ave. — 778-2288 
uiiiHUHiitMiinHiiNiimtiimnnMnittiiii 

įvairiu prekių pasirinkimas V&-
braaciai iš mūsa sandftHo-

OOSMOS PABCELS EXFBESS 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
3333 S. Haisted St., CTiicago DL 60606 
2501 W. «»th St., Chicaeo, IB. «0e2» 

Tel. WA 5-2737, 254-3320 
V. Valentinas 

— 5 
Queea Ways to Faslūon is now 

hiring for part time work. Eam 
tep commiKsion. No mvestmest. 
Car aud phone are necesaary. 

Pkoae: 423^016 — 585-8448 

KNUOMOJAMA — TOB BENT 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Ptianame Ir Taškuojame 

visu ru.<in grindis 
1. BUBNYS — TeL RE 7-5188 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senas ir ededa naujus pe

čius. PifrJai išvalau taipgi alyTinittS 
ir perdirba det dajų. Įdeda vandens 
ifldytuvu>. Kreiptis — 

A. BANYS — teL 447-8868 

įvyko pertrauka, kurios metu bu
vo renkamos aukos Lietuvos la-is 
vinimo reikalams. Kiekvienas au 
tojo savo pasirinktam veiksniui: 
Altai, Vitkui ar L»<B-nei. E viso 
suaukota 669 doleriai. 

Antroji minėįimo dafcs buvo 
meninė. Karaliaus Mindaugo 
šeštadieninės mokykios moki
niai suvaidino mokyklos vedėjos 
Kristinos Cesonienės parašytą ir 
surežisuotą vaidinimėli, kuriame 
mokiniai stebuklingu būdu atsi
randa okupuotoje Lietuvoje, pa
mato jos vargingą būklę ir tada 
supranta, kodėl jie išeivijoje turi 
lankyti šeštadienines mokyklas! 
ir mokytis lietuviškai. 

'TDainos" vyrų choras sudai
navo "Lietuva brangi", (partiza
nų dainą "Stoviu aš parimus", 
"O atsimenu namelį" su akto
riaus Jono Kazlausko deklamaci-
ne įtarpa ir Tėviškėlę". Chorui 
dirigavo Igoris Kučiauskas, pava 
duodamas nuolatine dirigen
tę Bekerskienę. 

Toliau sceną užvaldė tauti
niai šokiau Viena po kitos šo
ko visos trys gropės. "Ratelis", 
"Kalvelis" ir '^Malūnas". "Rate
lis, vadovaujamas Aldonos Draz 
dytės, yra dvilypė grupė, jaunes
nieji ir vyresme4i Šokėjai. Jau
nesnieji tai patys mažiausi šokė
jai, vyresnieji truputį ūgterėję. 
Atrodo, kad vyreniesiems trūks
ta berniukų, šoko vienos mer
gaitės. Įdomu, kodėl? Ar to am
žiaus berniukų Baltimorėje 
trūksta, ar jie nenori šokti? 

"Kalvelis", vadovaudamas Al
gio Vitkausko, yra moksleivių 
grupė. Jie Jau darniai susišoka. 
Jaučiasi patyrimas. "Malūnas", 
Baltimorės ir Washingtono stu-
desty grupė, vadovaujama Ni-

M. A. Š I M K U S 
REAL ESTATE, NOTARY P C B U O , 

FVCOMT: TAX SERVICK 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU iškvietimai, ptMonn 

PIIETYB6S PRAŠYMAI ir 
kitold blankai. 

HEATTNG COXTRACTOR 
ir perstatau aeu.ua visu rūSlų namo 
apSUd>-mui pečius, alr conditlooiog 

ĮreUĮriu mieste ir užmiesty aaujtcs 
H- vandeiffl boflertus. Dirba cr«lt, a*-
žiniagal ir garantuotai. 

DC&tAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. W e s t e n Awemam 

Chicaeo, TIIUKMA 60*09 
Tehtf. — TI T-S447 

IfiNUOM. naujai atremontuotaa 3š/z 
kamb. apstatytas bmtas riay. Tmr-
kingam vyresnio amž. vyruk At
skiras įėjimas. 

4253 S, Campbell Ave. 

I 8 C E L L A N E O U 8 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ? 

Visrtlnlų kortelių naudoJIauMi yra 
grasos paprotys. Bizoierial jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų too-

tstuvazBS turėti 
kortelea. 

Kretkites | "Draugo" admmtetra-
dją Tisais passJiais reUodaia. B«-
•lte patenkinti ktekrisaą kartą. 

' A. t A. VERONIKA SALDUKAS 
Gyveno 5715 S. Mozart Street, Cbicago, Illinois. 
Mirė kovo 14 d., 1976. 5:30 vai vak.. sulaukus 77 m. ami 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Stella Kasky. žentas 

Philip, anūkai Donaki Kasky ir Joeeph Kasky su žmona Joan. 
proanūkai Joseph. Karia ir Christopher ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antratl, 2 vaL popiet Petkaus kop
lyčioje. 1410 S. 50th Avenue. Cicero. 

Laidotuvės ivyks ketr.. kovo 18 d. iš kopK-čios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Lietuviu Tautines kapines. 

•oooooooooooooooooooooooooc 
10 butą mūru l vak. .nuo Cicero 

Ave. Vu3 $19,000 pajaata. Žemi mo
kesčiai Puikus iBvestavkna*. 

Gerai išlaikytas 4 paoš, butą mfir. 
Geros pajamos. Savimakas flnanseoja. 

Nanjesnii m4r. baagtfow. 4 kaajb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kaafe. viršuj. 
Mūr. garažas. Į rak. 

Į S I G Y K I T 

Nuoširdžiai kviečiame visos: 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįsta-

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkai ir proataūkai. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus. TeL 863-2103 

Mylimam broliui 

A. T A. VYTAUTUI SAKALAUSKUI 
atsiskyrus su šiuo pasauliu, jo sesufei DANUTEI 
JflKOYICKIENEI ir jos šeimai reiškiame gilią užuo
jautą ir drauge liūdime. 

Vincas ir Emilija Mikaloniai 

Š I M A I T I S REALTY 
Insuraace •— Tacome Tax 

2951 W. 63rd SL 496-7878 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
iiiitiHiiiiiiiuiuuiiNiiiiiimnniiHimiiin 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDTJOSIT * 

NUOMOSIT 
[VAIRŪS DRAUDIMU 

Maloniai p u s patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369ArdiafA¥*n254-W5l 
šm 

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

— rarooiė — 
(Hpi. teis. Pranas talas 

rattamMtaJ M regalfiktmtj 
urnomis bd afldavHais 

jau gaunami. 
Tai nauja pagerinta laida 

t # * t * 

TELEVIZIJOS 
M I G L I K A S T f 

Spalvotos tr paprastos 
RABUAI, 

Stereo a* oro vesiatovai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
234* W. mik St^ teL 77S-14SS 

ite, Ufits A 

. . . . . . . , , M f » « H I M M M « M I | | f * t t l 

fiMESIO ! 

BODY WORK C O L L I S I O M E X P E R T S 
J. STANr^lCTCS 

Tranaaotasiooa — Dažymas — Motoro 
— Karoserijoe (Body) rr Sparai} dartas 

fPaader) Pilna* Pataisysiąs 
OAB POR LESS 

2637 W.47thSt„ tel. 523-1249 
ehteiso , IIHnofe 60632 

"LIETUVOS ATSIMIIIMAr 
s 

Raritjo Valanda Jra SS M. 
New Jenpey. N«w Tork Jr Conn«cti-
cot H«tn"isjT»B! KM AeAtedten) m » 4 
Iki 6 vaL popiet, U W. .VD Stoties 
N«w Torke (1SI0 klL, AM tr «?.» 
mas. FM>. 

Otrekt. — Dr. JokflbM JL Rt«kM 
14«7 Foroe Drtve 

ModBtaiantdB, N. i. M9M 
TeL 1S2-&66S (OSdC 2S1) 

Kv1«£Ume Ulp pat kia.a«yttt — 
Uetuvtfky kultOrtnlų val*ndų nattfių 
kalhA, U S«tx>a H*ll ra!?«rsJti»to ra
dijo •totlaa: (N«w Jemy W80C, 
89 5 mea PTI) Pirrruul. 7:tO-S-tO 
v. 'vvk. (V»4«3*»8:* trmt J-

Cta 
itq rHrw1ingnmaa ir ją galia 

bei nurodoma ją forma ir paduoda 
sil pavyadSia! aa tik pagal JAV 
vaftiaaciaB įstatymus bet !r Volfe. 
Ojofa, Aaghisafcsų paaanlyjt bst 
NaprUdauaoaaoJa Uatsroja. 

Oaanama "BRALGE" 
*̂**»* aa LegaMkonds PoRBomii 

I3J0; b* tų formų — $3.00. 
mtaois gyventojai prašomi pridėti 

• 
' ^ a # — ^ i 

MARIJA NOBiaMEVR 
VTTAVTAB ŽUKAUSKAS 

SIUNTIMAI \ LMT9V4 
L^bai pASAMaujamoN gt*os ĮMUUĮ 

prekei. >Iaista8 iš Europos "nndgiUį. 
2»©8 w. eeth st.. cw<««o. n . ooaa< 

TEU — WA 5-27S7 

mmwitirmsiwHiiiiniiiHitmiuiiisiiiiii 
JOMŠKEUO APSKRITIES 

PARTIZANAI 
I dalis 

3ų ergaatarranaa ir slaptoji vaflda 
priaa bolševikas. Kzrygą paraše taa>-
joraa Petras Gudelia. 202 puaL 
^ausdinta Romoje 1075. Ttt dabar 
gauta. Kaina $6.00. 

Užsakymus siasti: 
14345 W. 6Srd 8L. 

dL 

gyventojai prideda. 5% 

niiituHiuiiiiMitHiitiHiiiiHiiunaHmmR 

mitiiiiiiiHnniHiiiiitftniiiHHtiiitiiiiiiiiii 

"MŪSŲ ŠOKIAT. 
Išleido Lietuvių Tautinių šokių 
Institutą* (antroji laida) 1975 . 
metais Chicagoje. 

Gaunama D R A U G E , 4545 
West 63rd Street, Cnicago, Il
linois 60629. Kaina $4.00. Uisa-
kant pridėti 21 centą už per
siuntimą, fllinoia gyventojai mo- ; 

ka 5% mokeaeJų. 

iiiiiiiiiiiiiuiitiiiimiuiiiiiiiiiiuiiMiiiiiuii 
i ^ s < w i *. • •- •--^^^casa»Ki^r^:aBaaa^B^'Tw»*Baaaa^sjs^ 

RKMKTTE DRAUGĄ"-

A.p»..-oo<i skelbtis D&AUOs\ 

tuHij tfarireiiie. OI 
•MaSatM 

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

įva ir i , 
88S WKST S4ta P t A G B 
TeL — 

http://aeu.ua


MŪSŲ KOLONIJOSE 
New Buffalo, MicL 

AvA. POVILAS VAIVADA 

Š. m. vasario 25 d. mirė Po
vilas. Vaivada, ištiktas širdies 
smūgio. 

Povilas Vaivada gimė 1909 m 
balandžio 25 d. Biržų apskr.. 
Vabalninku vaisč.. Žadeikių km. 
1928 m. atvyko i Kanadą i r dir
bo skerdyklose Montreal. 1935 
m. persikėlė į JAV, Chicagon. ! 

i r nekorj laiką dirbo fabrikuose. 
1946 m. perėjo j prekybą. 1935 
va. vedė Stelą Latvėnaitę. Tu
rėjo dukterj Noreen ir sūnų, ku-
r i s 3 metų, mirė. Žmona m i r ė 
1958 m. Ilgai buvo našlys i r au
gino dukrą. 1965 m. vedė Silvi
ją Čiuprinskienę, ku r i irgi ver 
tėsi svaiginamų gėr ime preky
ba. Kartu padirbėję kelis m e t u s 
išėjo poilsin. 1968 m. atsikėlė 
gyventi j Union Pier, Mish. P o 
kelių metų likvidavę Union P ie r 
namą, nusipirko gražu n a m ą 
New Buffalo miestelyje ir čia 
gyveno iki mirties-

Povilas Vaivada buvo labai 
draugiškas. Turėjo gerą atmintį 
ir buvo labai pastabus. Poilsyje 
būdamas labai d a u g skaitė ir 
retkarčiais domėdavosi staliaus 
darbu. Dirbdavo malūnėlius, suo 
Ius bei s talus ir išdalindavo ki
tiems. 

1967 m. buvo su žmona nu
vykęs Lietuvon. Grįžęs lietuvių 
padėtį apibūdino šitaip: -'Lie
tuviai gyvena be ūpo, bu rnos 
uždarytos, kenčia materialinę ir 

LB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLA 
vasario i i 4. GUasuie, Pa-»įvaujaiuia ^otin^ u ...eini*, bu-

krašto valdybos nariai buvo su-1 vo pravedamos LE rybos sesi-
važiavę antrojo šiais metais po
sėdžio. Šio posėdžio tęsinys buvo 
vasario 26 d. 

jos ir krašto vaiiybi tikisi, kad 
tos taisykles prigis 
susirinkimuose. 

Dccytona Beach, Fla. 
SAICDARGU NAMUOSE 

SKAMBA LIETUVOS HIMNAS 

Ir šiais metais vasario mėn. 15 
d., sekmadienį, dr. Jonas ir Aldo 
na Saudargai j savo šaunią rezi
denciją?'ant plačiosios Halifax 
upės k ran to sukvietė savo ar t i 
mesnius kaimynus į šeimos šven 
tę. Tą dieną marti Milda šventė 
gimtadienį, o s ū n u s Donatas 
vardadienį. Iš kaimyninės Del-
tonos^atvyko Antanas ir Angelė 
KasuSai, Vainiūnai, daytoniš-
kiai Birutė ir Vacys Dzenkaus-
kai, Zdaržinskai i r Daytonoje 
tuo metu atostogavę Marija ir 
Stasys Šarauskai, Vytau ta s Žu
kauskas, Janušaičiai ir kiti. 

Prieš pradedant šaunias, Al
donos Sandargienės paruoštas, 
donos Sandargienės paruoštas, 
vaišes, svečiai prisiminė Lietu
vos nepriklausomybės šv«ntę, 
pavergtoje tėvynėje likusius ir 
už tėvynės laisvę kovojusius bro 
liūs ir seseris. Po to visi sugie
dojo Lietuvos himną. 

Svečiai šiltais linkėjimais pa
sveikino Mildą Sandargienę gim
tadienio ir sūnų Donata varda
dienio progomis, sugiedodami 
jiems Ilgiausių metų. , 

Jaunieji Sandargai gražiai įsi
kūrė netoli Daytona Beach. Cle-
remonto apylinkėje. Milda ak
tyviai reiškiasi vietos amerikie
čių tarpe, dažnai mokyklose ir 
susirinkimuose skai tydama pa
skaitas apie pavergtą Lietuvą, 
arba ruošdama tautodailės pa
rodėles i r vietos gyventojus su
pažindindama su lietuvių kul tū
ra ir menu. 

Dr. J o n a s ir Aldona Saudar
gai anksčiau gyveno Clevelande, 
kur daktaras vertėsi sėkminga 
praktika. Daytona Beach - Or-
mond apylinkėje įsikūrė pas to
viam gyvenimui, gražioje vieto
je, ant Halifax upės kranto. Dr. 
Jonas rr Aldona Sandargai labai 
svetingi žmonės. Nuostabiai nuo 
širdūs i r visada pasiryžę kiek
vienam bet kuo padėti O kas 
žvalgosi-Daytona Beach norėda
mas pastoviai įsikurti, tai San
dargai-visada duoda vertingu, 
praktiškų patarimų. Ir šį kar tą 
gražttt būrys Daytonos ir Delto-
nos lietuvių maloniai praleido 
laiką, besi vaišindami, besidalin
dami įvairiomis įsikūrimo pro-
blebmomis. Popietės nuotaikas 
visą laiką lydėjo lietuviška mu-
zSn ir dainos. Rimtautas 

A. a. P. Vaivada 

dvas inę priespaudą". J i s paste
bėjo, kad giminės Lietuvoje, at
vyks t ą sut ikt i s avus iš Ameri
kos , kai kurie apsirengę skolin
t a i s i-ūbais. Maistą, kurį atsive
ža pavaiš int i svečius, grįžę į kol
chozus turėdavo keletą dienų už 
jį d i rb t i . Pastebėjo, kad ekskur
s a n t u s seka. K r a u t u v ė s e . nėra 
nė popierio, nė maišelių mais
tu i sudėt i . Tualetuose n ė r a po
pierio. J is y ra pas tebėjęs daug 
i r k i tų smulkmenų, kur ių kiti 
gr įžę nenori pasakot i iš baimės 
a r ryž tas i pa ta ikaut i komunisti
nei san tvarka i . J i s mylėjo tauti
nes t radici jas . Dažnai šventėse 
ša l ia Amerikos vėliavos iškel
d a v o i r Lietuvos vėliavą. 

T e k o su Povilu pala ikyt i drau
g y s t ę 8 metus. Laba i dažnai su
s i t ikdavome. Jei ka i k u r i r ne
su t ikdavo mūsų nuomonės , tai 
pal ikdavome ginčą a tv i ru . Povi
las a t rodė fiziškai s t ip rus ir 
sve ikas . Jokiais negalavimais 
nesiskundė. Gaila šeiniai, gaila 
d r a u g a m s p ra r a s t i sugyvena
m ą žmogų. 

S u dideliu širdies skausmu 
1976 m. vasario 28 d. Lietuvių 
Šv. Kazimiero kapinėse t eko pa
skut in į ka r t ą pasakyt i Povilui 
sudiev. A . Klimavičius 

Parama Dainavos ansambliui 
ir rytų sporto apygardai 

Krašto valdyba naujuosius me
tus pradėjo su, palyginti, kuk
liais finansiniais ištekliais. Pagal 
iždininke P. Mitalo pranešimą, 
sausio 1 d. ižde buvo 10,744.88 
dol. Pažymėtina, kad i šią sumą 
ta ip pat Įeina ir Visuomeninki 
reikalų tarybos finansai, nes ji 
savo atskiro iždo neturi. Visgi 
buvo nutarta paskirti Cfrricagos 
Dainavos ansambliui 500 do
lerių, paremiant ansamblio pa
stangas statant "Pamario Pasa
ką". Rytų Sporto apygardai, ku
riai dabar vadovauja Irena Jan
kauskienė, paskirta 200 dol. 
sporto šventės išlaidoms paleng
vinti. 

LB Centrinė apylinkė 

&o leidinio l«diniruame pa 
; ruošime krašto .valdybai talki
ninkavo Vytautas Kamantas ir 
Vaclovas Kleiza, kuriems posėdy-

ne buvo išreikšta nuoširdi padė-
' ka. Leidinys jau. oŠ^uniinėtas vi
soms apylinkėms :r gaunamas 
krašto valdyboje. 

LB Tarybos rinkimu reikalai 

Posėdyje paaiškėjo, kad kandi
datų, siūlymas i . ašiuntają LB 
tarybą vyksta tvarkingai, bet ei
lė apytinkių dar nebuvo suda
riusios rinkiminių komisijų ar 
bent apie tai nebuvo pranešu
sios krašto valdybai. Nutarta, tas 
apylinkes per apygardų rinkime-
nes komisijas priskirti artimiau
sioms apylinkėms arba sudaryti 
sąlygas jų nariams balsuoti paš

tu. Taip pat nutarta visas rtti-M 
kimines komisijas su pirmininkų '' 
adresais skelbti spaudoj*-. 

Svarstant balsavimo ir baisų | 
skaičiavimo procedūros stebėto-

į jų klausimą, buvo-priimtas tuo 
apylinkių . r e i k a l u i r a š t Q v a k i v b a i atsiųstos 

1 projektas. Trumpai pagal priim-
į tą projektą, a ) , kandidatų siūlu-į I 

mąjį raštą pasirašiusieji yra j ų " 
siūlomųjų kandidatų interesų sau
gotojai, b) , siūlomąjį raštą pa
sirašiusieji turi teisę skirti ste
bėtojus prie apylinkių ar apygar
dų rinkiminių komisijų, c), rin
kimų komisija leidžia ir kiaems-1 
stebėti jos darbą, jei sąlygos lei
džia, bet ji taip pat nustato ir 
stebėjimo sąlygas, d ) , stebėto-1 
jams nurodžius prasilenkimą su] 
taisyklėmis, * komisija priekaištą 
tuoj svarsto. Nepasiekus vietoje, 
susitarimo, priekaištas įrašomas 
į balsavimo eigos užrašus ir 
priekaišto kėlėjai gali tuo reika
lu paduoti skundą rinkimų tai
syklių nustatyta tvarka. 

Mažins pašto 
įstaigas 

WASHINGTONAS. — Fede
ra l in i s teisėjas J o h n Lewis iš
a iškino, kad P a š t o valdyba turi 
te isę uždaryt i nedideles pašto 
į s t a igas tolimuose provincijos 
kampeliuose, jei jos duoda 
nuostol ių. 

Tautiečiai, gyveną toli nuo lie
tuviškų kolonijų ir už apylinkių 
ribų, gali priklausyti centrinei 
apylinkei. Vicepirm. Rimas Ceso-
nis, tvarkąs šios apylinkės reika
lus painformavo, kad apylinkė 
jau turi per 70 užsiregistravu
sių narių. Solidarumo įnašus at
siuntęs net Irane gyvenąs JAV 
karinio laivyno aviacijos majoras 
Algirdas Bačianskas ir iš Alas-
kos dr. Albinas Šmulkštys. 

Su centrinės apylinkės nariais 
palaikomi ryšiai, informuojant 
juos apie LB darbus, vajus, spau
dos platinimą ir t t . Artėjant LB 
tarybos rinkimams, buvo nutar
ta pranešti visų LB centrinės 
apylinkės narių turimus adresus 
atitinkamų rinkiminių apygardų 
rinkimų komisijoms, kad ir jiems 
būtų sudarytos sąlygos balsuoti. 
Norintieji registruotis LB centri
nėje apylinkėje gali rašyti Ri
mui Česoniui, 809 Meeting House' 
Rd., Cinnaminson, N.J. 08077.! 

JAV LB įstatų ir taisyklių 
leidinys 

Krašto valdyba išleido didelio 
formato JAV LB įstatų ir taisyk
lių rinkinį. Rinkiny yra Lietuvių 
charta, JAV LB aktas, įstatai rr 
taisyklės. Čia telpa LB tarybos 
rinkimų nuostatai. Garbės teismo 
taisyklės ir labai smulkios susi
rinkimų tvarkos taisyklės. Pasta
rąsias paruošė dar penktosios LB 
tarybos sekretorius Arvydas Barz-
dukas, pasiremdamas amerikie
čių tos rūšies leidiniais. Vado-

A. t A. Patrkia Comenduley 
(MOSLOSKY) 

Gyveno 927 West a3rd Place, Chicago, Illinois. 

Mirė kovo 12 d., 1976 m., sulaukusi 62 metų amžiaus. 
Gimė Harrisburg, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Fėtix, sūnus Beroard, mani 

Nancy, 4 anūkai, sesuo Isabeila Mysliwiec, jos vyras Ted ir jų šei
ma, švogerka Heten Moslosky ir jos šeima, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Priklausė prie sv. Jurgio Moterų klubui. 
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 South 

Lituanica Avenue. Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 16 d. iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, marti, anūkai, sesuo ir kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas — Tel. 927-1138. 

Lietuvių Moterų Federacijos Chicagos klubo narei 
JL f A. 

DOMICĖLEI KRIAUČIŪNIENEI mirus, 
jos sūmis KĘSTUTĮ ir ALGIRDĄ su šeimomis ir kitus 
gimines bei artimuosius širdingai užjaučia 

Lietuviu Moterų Federacijos Chicagos klubas 

BARBORA LAZDAUSKAS 
ArčukaitS 

Maplewood Avenue, Chicago. Illinois. 
1976. 11 vai. ryto, sulaukus 91 m. amžiaus. 
Raseinių apskrityje. 2vingių parapijoje. Ameri-

Gyveno 6838 S. 
Mirė kovo 14 d., 
Gimė Lietuvoje, 

koje išgyveno 71 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime šunenai su šeimomis, Lietuvoje 2 

seserys Marijona Gečienė ir Domicėle Pokvitienė su šeimomis ir bro
lis Kazimieras Erdžius su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo amžina narė Šių dr-jų: T. Marijonų rėmėjų, T. Jė
zuitų rėmėjų, Sv. Pranciškaus Seserų rėmėjų ir Sv. Kazimiero Sese
rų rėmėjų. Priklausė Altoriaus ir Rožančiaus d-jai. Tretininkų dr-iai 
(Marquette Pk.) ir Maldos Apaštalavimo dr-jai. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 
Avenue. 

Laidotuvės jvyks ketv., kovo 18 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j 
S v. Kazimiero lietuvių kapines. 

Velionės pageidavimu prašoma gėlių nesiųsti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Seserys, brolis, sunertai ir kiti gimines. 

Laid. direkt. Mažeika-Evana — TeL RE 7-8600 

ŠEŠIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Mušu šeimos mielam Bičiuliui 

A. t A. JONUI GRIGALIŪNU! mirus, 
jo ŽMONfl. SŪNUS, DUKRAS. ŽENTUS. MARČIAS i 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu Ii I i: 

Kvikliu, Kulikausku ir Lu : - . . - : , 

Žymiajam lietuviu filatelijos puoselėtojui, mūsų 
draugijos nariui 

A. t A. JONUI GRIGALIŪNUI miras, 
jo ŽMONĄ. SŪNU&-DUKTERIS ir kitus aituHMHM 
nuoširdžiai užjaučiame 

Filatelistu dr-ja "Lte'uva 
j''-. -iBJa •"<•'w?wcv 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR S 0 N U S 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Tel. GRovshm 6-2345-6 

1410 So. 5Qth Ave., Cicero TQwnhail 3 2108-9 
AIKŠT£ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

i 

E U D E I K S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMI0 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 - 34 South California Avenue 
Telefonai: U 3-0440 ir LA 3-9852 

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

A. f A. DELLA KURAITIEN6 
(Kvietkauskaite) 

MirS 1960 m. kovo mėa 16 dienos ryte, sulaukusi 57 m- amžiaus. 
Gimė Du Bois, Pennsytvania. 

Paliko nuliūdę; vyras Dan Kuraitis, brolis Jos. Kutcoski ir jo 
šeima; dvi seserys: Mary Bulaw, ir Frances Keiken bei jų šeimos. 
Ir daugelis kitų siminių, draugų ir pažįstamų. 

Mes Tavęs, mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįsi, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti už 
a. a. Dėlios Kuraitienės sielą. 

_ . , ^ , . Nuliūdę lieka: VYRAS IR GEMINĖS 

T ; • 

t LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
f Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 

TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKRKTIS 

A.fA. 
Janina Silinskaife Vaitėnienė 

Brangiam ir neužmirštamam atminimui, už jos sielą bus 
aukojamos šv. Mišios: 

ko*o 18 d. — kun. St. Kulbia. SJ — Montreal 
kun, L. Musteikis — Nebraska 
kun. D. Lengvinas — Wuidsor 
kua. J. Klobis New Mexico 
kovo 13 ir 20 d. Tėvų Marijonų kopi. — Chicago 
kovo 21 d. 9 vai. sekmadienį — 
Dievo Apzaizdos bažynčioje ir 
ko*o 25 d. 8 vai. šv. Antano bažnyčioje — Det-
roit. 

Nuoširdžiai kviečiu gimines, draugus ir pažjstamus prisi
minti a. a, velionę maldose ir dalyvauti šv. Mišiose. 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrgiaia 7-6872 
2424 W. 69th STREET TeL REpablic 7-1213 
11029 Soathwe<it Higtiroy, Palo* HUls, III. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

i 
4348 SO. CALTFORNTA AVE. TeL LAfayett* 3-3.572 

POVILAS J. RIDIKAS 

32.>4 SO. HALSTET> STREET TeL YArdu 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 SO. 50ta Ave., CICERO, ILL. TeL OLympie 2-1003 

Nuliūdęs vyras A ir ^anšm-s Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 



DRAUGAS, antradienis, 1976 m. kovo mėn. 16 cL| 

X Cicero moksleivių ateiti
ninkę kuopos šventė praėjus} 
šeštadienį pradėta pamaldomis 
Šv. Antano parapijos bažnyčio
je, kurias atnašavo ir pamoks
lą pasakė kun. K. Trimakas 
Šv. Mišių metu buvo giedamos 
giesmės, pritariant gitaroms.. 
T,.-_ • ••- • i . . ti, prašomi kreiptis } kun. Al 
Būrys jaunųjų ateitininkų davė ; * _ . , 

X Lietuvos vyčių Marąuette ' 
Parko kuopos susmukimas 
įvyksta kovo 15 d., šiandien, 
8 vai. vak. parapijos salėje. 

x Chicago Daley Ne\vs dien- j 
raščio priedas "Panorama" 
praėjusio šeštadienio laidoje 
vertindamas modernaus meno 
parodos dalyvius, palankiai at
siliepia apie daU. Kazį Varneli. 

X Naujas studentų chora-
pradės veikti šį rudenį. Jauni
mo centre. Chorui vadovauti 
sutiko Emilija Pakštaitė, žino
ma kanklių ansamblio vadovė. 
Norintieji prie choro prisirašy- Mirusics poetės Juozės V aiciūnienės kambario j.tida.* riias 

L et u vos %eu. konsule J. Daužvardienė. 

Lietuvos bažnytines Provincijos 
50 m. sukakties minėjimas 

hSalzeKo J_<iet. Kultūros muz.€;uje. Priešaky — 
Nuotr. V. Noreikos 

įžodį. Po to salėje įvyko agape. 
kurios metu pasakė žodį dva
sios vadas kun. A. Juška, atei
tininkų federacijos vadovas dr. 
P. Kisielius, moksl. at-kų c. v. 
pirm. stud. Linas Mikulionis, p . 

gimantą Kezj Jaunimo centre. 
X Kaziuko mugėje, Jaunimo 

centre, buvo įruoštas ir lie'u-
viškų knygų be i . plokštelių pla
tinimo skyrius, kuriam vadova
vo Chicagos akademikai skau-

Balčiunas ir kt. Prie šventės i tai, — ės. Mugė3 lankytojai 
suruošimo, kuri gražiai pavyko. ! gyvai domėjosi knygomis, nau- j § a H a 

lietu-daug pastangų padėjo kuopos jais ir senais leidiniais, 
globėja Aid. Prapuolenytė. Pla- viškomis plokštelėmis. I š < I t a r t u m pasiskirstę savo uždavi-

šių prekių parduota už daugiau 
kaip 1000 dolerių. 

X Constance Gavcus, Fre-
mont, Wis., savo laiške "Drau-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
DAR VIENA PIRMYN CHORO Alg. Dikinio. Solistai, be solo Pirmyn choras, kuris jungia 

DOVANA CHICAGOS ' partijų, tu rė jo sukurt i reikalin- beveik ke tu r i a s lietuvių genera-
I gus charakterius, ir dauguma ; ci jas, jau vien dėl to nusipelno 

. savo uždavinį gerai sup ra to ir pagarbos . Muzikinį įvertinimą 
e ^ n s u tjjgSfca, Į spektaklio pas ta tymą duosime vėliau. 

L. Galinis 

LIETUVIAMS 

kirų chorų 

čiau vėliau. 
X Ses. Dorothy ir Salomėja 

Endrijonienė buvo išvykusios į 
chirurginių medicinos seserų 
kongresą Miami, Fla. Kongrese 
jos atstovavo Šv. Kryžiaus ligo
ninei. Kongresas jau eina prie 
pabaigos ir S. Endrijonienė šio
mis dienomis grįžta į savo pa
reigas. 

' A. a- Jonas Grigaliūnas, 
gyv. Cleveland, Ohio, ka ip 
mums telefonu iš Clevelando 
pranešė, mirė pirmadienį 1 vai. 
nakties. Velionis buvo vienas 
žymiausių lietuvių filatelistų, su 
Lietuvos pašto ženklų rinkiniais 
daug kar tų dalyvavęs įvairiose 
tarptautinėse parodose Ameri
koje, Kanadoje, Vokietijoje, 
Šveicarijoje ir kituose kraštuo
se. Kar tu su žmona išaugino 5 
sūnus ir dukteris, iš kurių dr. 
Benius gyvena netoli Chicagos. 

X Kuiu A . C . Kardas. New 
York, y ra nuolatinis "Draugo" 
rėmėjas. Ir dabar, atnaujinda
mas prenumeratą, jis atsiuntė 
mums nuoširdžius sveikinimus, 
kuriuos parėmė auka. Ačiū. 

x Aukų atsiuntė: 5 dol. — 
Alfonsas Bivoikus iš Kanados; 
po 4 dol. — Mary Milašius, P ra 
nas Joga, St. Barsteika, Jonas 
Butkus; po 2 dol. F r . A. Zails-
kas, Adolfas K. Gaigalas, P . 
Blavesčiūnas, A. Bilitavičius, S. 
Skučienė. Labai ačiū. 

x Jadvyga ir Jonas Laba
nauskai, kurių parama naudo-
ja8f"aaūgelis" 'organizacijų, "jų 
gilų supratimą jaučia ir mūsų 
Opera. Jie ir šiemet yra Operom 
mecenatai prie lietuviškų operų 
pastatymo prisidėję su 100 dol. 
auka. Taip pat jų svetingoje 
globoje bus ir šį kar tą maestro 
Vytautas Marijošius, kuris 3-
jų operų pastatymo re ika lak 
bus šį savaitgalį Chicagoje. 

<pr.) 
X Pabaltijo u-to įsteigimo 

30-ties metų sukakties minėji
mas įvyks kovo mėn. 20 d.. 7 
vai Jaunimo Centre mažojoje 
salėje. Programoje: Prof. J. 
Puzino paskaita ir buv. studen
tų išpildoma meninė dalis. Po 
programos kavinėje pobūvis. 
Norintieji pabūvyje dalyvauti iš 
anksto registruojasi telefonu 
434 - 2165. Tik iš anksto užsi
registravusieji galės pobūvyje 
dalyvauti. Auka — 5 dol. Visi 
kviečiami — buv. mokomas 
personalas, studentai ir visa vi
suomenė (pr.) 

X Pirmą kartą Chicagoje. 
Kovo 21 d., 2:30 vai. p. p., Jau
nimo centre dainuos solistai Ri
mas Strimaitis ir Vaclovas Ve-
rikaitis. Akompanuos Jonas 
Govėdas. Programoje duetai ir 
solo dainos. Rengia ir visus 
kviečia Margutis. (pr .) 

t rys dideli Chicagos chorai yra , 
, ,J_. į buvo įsijungęs visas būrys Lie

tuvos Vyčių šokėjų: Kr i s t ina 
niais. Dainavos ansamblis patei-j . . . _ *+. i ' 
kia daugiau liaudies stiliaus pa-' G i e d r a i t : 
s ta tymus, Operos choras stato 
operas, o Chicagos Pirmyn cho-

gui" guodžiasi dėl rūpesčių,! ras — operetes. Praėjusį šešta-
kurių šeimoje netrūksta. Nežiū- dienį ir sekmadienį Pirmyn cho-
rint to, ji atnauįino prenume 
ratą ir pridėjo auką. 
džiai dėkojame 
mes. 

ras Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje pradžiugino čika-

tė , Rosemarie Klatt, Marytė Po
ciūtė, Marytė Shebelski, Carol j Dailininko 
Zapolytė, Jurgis Endr iuka i t i s , ' pybos ir piešinių paroda a t idary-
Antanas Giedrasis, Steve Rama- t a praėjusį penktadienį K. M. 
nauskas, Michael Shebelski, Ste- \ Čiurlionio galerijoje, Jaun imo 
ve Shebelski, Robertas Zapolis. j centre , Chicagoje. Pa roda už-

Be gausaus choro, kurio eilėse j ima visas t r i s galerijos sales, 
23 tapybos 

Prieš 50 metų įvykdytas Lie
tuvos katalikų bažnytinės pro
vincijos įsteigimas buvo didelis 
įvykis, turėjęs ir šiuo metu te-
b^turįs didelės reikšmės. Šią su
kaktį ryžosi paminėti Liet. kata
likų mokslo akademijas (LKMA) 
Chicagos židinys, Vincento Liu-
levičiaus vadovaujamas. Minėji
mas susidėjo iš trijų dalių: re
liginės, akademinės ir meninės ir 
vyko Jaunimo centre pereitą sek
madienį. 

Religinė minėjimo dalis pradė-
a šv. Mišiomis Jėzuitų koply

čioje, kurias koncelebravo vysk. 
V. Brizgys, kun. dr. Vikt Rim
šelis, MIC, ir kun. dr. Ig. Urbo
nas. Pamokslą pasakė kun. Ur
bonas, pabrėždamas, kad' Lietu
vos bažnytinės provincijos įstei
gimo aktas prilygstąs Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimui. 
Pateikęs kai kurių istorinių fak
tų, teigė, kad Lietuva krikščio
nybę priėmusi per vėlai bent po
ra šimtų metų. Jei būtų priėmu
si anksčiau, nebūtų buvę kovų su 

| kryžiuočiais ir vėliau atsiradusios 
a - ' unijos su lenkais. Toliau jis iš

kėlė vysk. M. Valančiaus tipo 
lietuvius dvasininkus, kurių dė
ka buvo pasiektas laimėjimas. 
1926 m. ak tų reikšmingas 

JUOZO JfilELIULIO 
PARODA IR PASKAITA 

ir linkima ^ k - giškiųs Leharo "Grafu Liuksem 
burgu". Tenka priminti, kad tai J " 5 S ? ' T J 5 2 T S k U r i O S 6 ***** 
j au šeštoji dabartinio Pirmyn 
choro pastatytoji operetė. Prieš 

nemaža eilė pastatymui reikalin
gų statistų. Tai Darius Balzaras , 

da rba i ir 22 piešiniai. Pa roda 
pavadinta bendru vardu "Erd -

[tai y ra pastatęs Straus Šikšno- i C \ . ? ° * ^ s Bkidc, Henr . D e - i v ė s kompozicija". Kas tai y r a 
L x ^ .T : _ , . _ „ ^ „„* veikis, P a t G-edraityte, L a u r a ; e r d v c s kompozicija, t rumpai pa-

f ^ i a i t ^ Z \ , ! > . 0 C 1 ^ L - ^ ! l ? . S ' ! a i š k i n a * * • Parodos gražiai iš
ke is tame kata loge. 

t ė , Ramoną Steponavičiūte, V. ' 
Tilindis, Rom. Vieraitis. 

Operetės veiksmas vyks t a 
prieš pirmąjį pasaulinį ka rą Pa
ryžiuje. J o s turinvs l inksmas, , 
komiškas, intriguojantis i r pil- J u o z o Mieliulio kūrybai. Čia il-
nas įvairių menės nuotykių. Vi- ! - e s n e P a k a i t a dailininkas J . 
su r operetėje triumfavo laimin-1 Mieliulis tu rė jo progos plačiau 
g a meilė, ką paryškino muzika išdėstyti savo meninį credo i r 
i r gražios solo ir choro dainos, j akademiškai išaiškinti sąvokos 

Nuotaikinga operetė pa t iko | "erdvės kompozicija" prasme. 

sparnį, Leharo "Linksmąją naš 
lę", Strauso "Čigonų baroną" ^ ^ ^ 1 ^ ^ S n l ^ 
Planąuette Kornevilio varpus 
ir pernai Šuberto "Meilės dainą". 

Be choro a tsk i ras solo parti
j a s dainavo a r vaidino solistai 
Algirdas Brazis, Krist ina Mile-
riūtė, Albertas Snarskis, V. Lio-
rentas,. EI. Zapolienė, Alvina 
Giedraitienė, J . Panką, A. Kove-
ra ir J. Vieraitis. Mažesnius vaid 
melus turėjo akt . R. Stakauskas 
ir jaunieji pas ta tymo talkininkai i 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

P o parodos a t idarymo galeri- — Kęstutis K. Miklas, UBA-
joje, Jaunimo centre įprast inė j BATUNo vykdomasis pinninin-
penktadienių kultūrinė vakaro- k a s , Vasario 16-tos minėjimų 
nė kavinėje taipgi buvo sk i r ta Į proga pasakė pagrindines kal

bas — Vasario 15 Bostone i r 

j T. Deveikytė, Laura Tilindytė, ž iū r 0 V ams, kurių abi dienas bu-; Žodis buvo rūpestingai paruoš-

Vysk. Antanas De^snys Jaunime 
kongrese Sao Paulo katedroje pa
sakęs pamokslą, iškeldamas tėvv 
žemės kalbos reikšme. Čia vysk. A 
Deksnys su kongreso jaunimu. 

Nuotr. A. Šeštoko 
x Po 5 dolerius aukojo: 

Edv. Pocius ir Jonas Ruikis. 
Pastatymo režisorius ir diri

gentas muz. Kazys Steponavi
čius. Operetės spektakliams gro
jo Lyric operos orkestro nariai, 
akompanistė Živilė Modestienė. 
apšvietimas Wolskk>, kostiumai 
VVarzalos, gr imas Alf. Brinkos ir 

>< Panevėžiečių klubo visuo-
Antanas Zavadskas, New Lon- t i n i s n a r i ų ^ 5 ^ ^ ^ ^ bus ko-
don 
Milda Contoyanris, Dedham, 
Tomas Dambrauskas, Hot 
Springs, 
Al. Varnas, Chicago. 
Esame visiems nuoširdžiai dė
kingi. 

! vo 21 d. 2 vai. p . p . Jaunimo 
Uentre. Be einamų reikalų bus 
,dr. A. Cerškaus paskaita. Po 
.susirinkimo nariai ir svečiai tu
rės kavutę ir pokalbius. 

x Sophie Barčus šeimos ra
dijo programos iš WOPA ra-

vo pilna Marijos aukšt . mok . s a - U a s ir i l iustruotas skaidrėmis, 
lė. Dirigentas ir pa s t a tymo daly; kuriomis buvo parodyta Euro -
viai susilaukė šiltų aplodismenų • pos architektūriniai paminklai 
i r gėlių. Pastebėtina, kad s p ė k - ' i r parodoj reprezentuojama sa-
taklį matė ir Liuksemburgo kon- v a kūryba. Paroda galerijoje 
sulas, atvykęs su Lietuvos gen. I v y k s t a iki ateinančio sekmadie-
kons. J . Daužvardienė. n j 0 imtinai. Atdara šiokiadie-

Sekmadienį po spektakl io Vy-; n i a i s 7 _ 9 v a ] . vak., o šeštadte 
čių salėje įvyko pr iėmimas , k u r | n | i r s e kmadien į nuo 1 vai. po-
dalyvavo Pirmyn choro kolekty- p i e t m 9 v a l v a k 
vas, mecenatai i r spaudos žmo- • 

x Vysk. Vincentas Brizgys, dijo stoties, 1490 A. M. , lietu-
sutiko būti V Liet. tautinių šo-į vių kalba — kasdien pirmadie-
kių šventės garbės komiteto na-į niais — penktadieniais 12:30 — 

nes. Pobūvį pradėjo Vai. Lioren- ; A N T R A D I E N I 
tas, vadovavo sol. A. Brazis . 13-
skirtinai ilgais ptojimais buvo 
pagerbtas Pirmyn choro diri
gentas Kazys Steponavičius, ta
ręs trumpą žodį. J a m sugiedota 

BALSAVIMAI 
Chicagoje ir visoj Illinois vas-

tybė j antradienį įvyks pirminiai 
balsavimai. Renkami kandidata i 
į prezidento, gubernator iaus ir 

Ilgiausių metų. T a i p pat t rumpą ; k l t u s P ^ t u s . 
žodį tarė ir Alė Steponavičienė, 
daug darbo įdėjusi ruoš iant pa-

7 MIL. DOL. STOTIMS 
Illinois Transportaci jos depar-

riu. Laiške j i s rašo: " J u m s ir 
visiems komiteto nariams linkiu 
gražiausios sėkmės." (pr.) 

X l ie tuvių Opera Chicagoje. 
minėdama savo dvidešimtmetį 
ir ka r tu JAV Bicentennial, kvie
čia visus bet kada Operoje dai
navusius solistus ir choristus. į 
visus joje dirbusius įvairi os< s 

pareigose ir visą lietuvių pla-; 
čiąją visuomenę iš visų JAV) 
miestų ir Kanados ruoštis at
vykti į Chicagą ir dalyvauti j 
trijų lietuviškų operų pastaty
mo spektakliuose. 

1:00 vai. po pietų, šeštadieniais 
ir sekmadieniais — 8:30 - 9:30 
vai. rytais. Adresas 7159 So. 
Maplewood Ave., Chicago, Dl. 
60629, tel. H E 4 - 2413. Pro
gramoms vadovauja Aldona 

iDaukienė. Transliuojama plokš
telių muzika, dainos, lietuvių 
taut inės veiklos ir kiti praneši
mai. Šeštadieniais — L. Šmulkš 
čio vėliausios žinios, sekmadie
niais spaudos apžvalga. Kas 
an t r ą šeštadieni — dr. J. Ado-

kun. A. 
praneši-

statymus. Žodį t a r ė Dan Kūra i - į t a m e n t a s paskyrė 7.2 mil. dol. 
t is ir inž. A. Rudis, šeimos var- į Chicagos miesto ir ar t imos apy-
du dirigentui įteikęs iš Turki jos į l inkės geležinkelių s to t ims su-
atvežtą dovaną. Imoderninti . 

»mavičiaus sveikatos, 
1 Tamošaičio katalikų 

mai. 
x Jiilian Kulas, Yra s tatomos šios operos: 

Kačinsko "Juodas laivas". Gai-1 J , , U a n K n l a 8 ' Amerikos 
delio "Gintaro Saly" ir Marijo-, ^ a i n i e č i ų kongreso Chicagos 
šiauš "Priesaika". i s k y r « » » pirmininkas, yra pa-

Spektakliai įvvksta geg. 8, 9. b e s t a s i Žmogaus teisių Chi-
15 ir 16 dienomis. Bilietus jau 1 ^S05 komisiją, k u n gegužės 15 
dabar galima užsisakyti paštą * t u r ė s P ^ t a u s masto konfe-
Jie bus išsiųsti pagal užsakymo į rer.ciją Chicagoje. J. Kulas nori 
gavimo eilę. J ų kainos — par- j pri traukti ir daugiau etninių 
teryje: $12.50, $10.00. $8.00, grupių atstovų, kad jie pasisa-
$6.00 ir balkone: $11.00, $7.50!kytų savo g r u t e s reikalais. 
ir $5.00 Užsakant paštu, pra- j x Pranas Budrvs, Roches-

/ 
šome pažymėti spektaklio d a t a t e r , N. Y., prie prenumeratos 

Lietuvaitės studentė* no- j ir čekį siųsti šiuo pavadinimu ir mokesčio pridėjo 7 dolerių auką. 
rinčios per vasaros atostogas Į adresu: 
dirbti lietuvių senelių naumuose Lithuanian Opera 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing g ^ s A r t e s i a n A l 
Home, Thurber Ra.. Putnam, Ct. 
06200, (sk.) Chicago, Illinois 60629 

(P*-) 

Dėkojame. 
X Vytautas Kaveckas, Chi

cago, 111., atnaujindamas pre
numeratą pridėjo 7 doL auką. 
Ačiū. 

Rūta (Nairr tė) ir Kęstutia Sušinskai, vasario 21 d. Chicagoje sukūrę 
iieUv&ką .. ,mfr 

vasario 29 Stamford, Conn. 
— Jungt . Tautų Žmogaus 

teisių komisija, kur i šiemet va
sario ir kovo mėnesiais turėjo 
savo metinę sesiją Genevoje, 
įteikė specialų memorandumą 
dėl Nijolės Sadūnaitės ir religi
jos priespaudos Lietuvoje. Į šį 
memorandumą buvo taip pa t 
į t rauktas protes tas ir dėl nu
teistų estų Taline u ž persiunti
mą memorandumo J T gen. se
kretoriui. Šis memorandumas 
kar tu su visa dokumentacija 
buvo į teiktas asmeniškai kiek
vienai posėdžiaujančiai valtsy-
bei BATUNo direk'oriato at
stovo, kuris buvo specialiai pa
siųstas iš New Yorko į Genevą 
tai misijai atlikti. Dokumenta
cija ir lediniai prie šio memoran 
durno buvo gaut i iš VLIKo, 
Amerikos Lietuvių Kunigų Vie-
nybės,Argentinos Baltų sąjun
gos, Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenės ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Montrealy. 

— BATUNo įstaigos darbo 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
valandos nuo kovo 1 dienos y r a 
pakeistos. Įs taiga y ra atidary
t a nuo 1 vai. po pietų iki 8 vai. 
vak. Pakei t imas padarytas pa-
baltiečių visuomenei pageidau
jant. Įs taigos vedėja yra Ieva 
Berzinš. 

VOKIETIJOJ 
— V a . Jonas Dagilis staigiai 

mirė Kaiserslauterne kovo 4 d. 
Gyveno ir dirbo 8593 LS lietu
vių kuopoje nuo 1960 lapkričio 
4. Buvo ramus, tvarkingas ir 
sąžiningas darbininkas. Gimęs 
buvo 1915 sausio 14 Mažutiškių 
kaime, Biržų apskrityje. Tu
rėjo seserį ir brolį, bet su jais 
nepalaikė jokių ryšių ir nėra 
žinios, a r jie gyvi ir kur jie gy
vena. Velionis palaidotas kovo 
8 d. Kaiserslauterno miesto ka
pinėse. Laidotuvių apeigas at
liko ir po jų atlaikė šv. Mišias 
lietuvių kapelionas kun. Br. 
Liubinas. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJ* 
— "Žmogus ir darbas" — to

kia tema buvo Marijampolėje 
suruošta foto darbų paroda. 
Buvo išs ta tytos 175 fotografi
jos. 

Jo nesugriovė ir okupacijos 
metu ištikusios negerovės. Baig
damas iškėlė lietuvius kankinius 
— vyskupus, kunigus ir tikin
čiuosius. 

Sv. Mišių metu solo gražiai 
giedojo J. Vaznelis, vargonais 
pritariant M. Motekaičiui. 

Akademinė dalis vyko Jauni
mo centro didžiojoje salėje. Ją 
pradėjo prof. dr. Birutė Minia-
taitė, pakviesdama sugiedoti Lie
tuvos himną. Ji taip pat patei
kė trumpą krikščionybės Lietu
voje apžvalgą, įvadą į paskaitą 
"Istorinis žvilgsnis į Lietuvos 
bažnytinės provincijos {kūrimo 
vertę", kurią skaitė kun. dr. Vik
toras Rimšelis. Savo gerai pa
ruoštoje ir puikiai dokumentuo
toje paskaitoje jis pirmiausia la
bai teigiamai įvertino Lietuvos 
karalių Mindaugą — gerą diplo
matą ir puikų valstybininką, iš-
gavusį iš popiežiaus Inocento IV 
karališkąją karūną. Apie jį Min
daugas kalbėjęs, kaip apie "mū
sų tėvą". Šiandieną Lietuvos būk
lė būtų visiškai kitokia, jei Min
daugo laikais pradėta krikščio
nybė Lietuvoje būtų išlikusi. 

Toliau V. Rimšelis pateikė 
įdomių, neskelbtų ar retai kur 
minimų faktų ir jų komentarų, 
kai lenkai visomis išgalėmis ne
teisingai informuodavo Vatikaną 
Lietuvos reikalais ir nuteikdavo 
Bažnyčios vadovus Lietuvai ne
palankia prasme. Prelegentas ne
pagyrė ir D. L. K. Vytautą, kuris, 
nors ir pastatęs 7 bažnyčias, nė 
vienoje jų neįvedęs lietuvių kal
bos ir neaprūpinęs lietuviais ku
nigais. Lietuvoje visą laiką trūkę 
lietuvių kunigų, ir nei valdovai, 
nei bažnytinė vyriausybė jų pa
ruošimu nesirūpinusi. Nebuvę ir 
savarankiškos bažnytinės provin
cijos. Lietuvos vyskupais buvo 
skiriami dažniausiai nelietuviai', 
o lenkai. Tik XIX a. gale atsi
rado daugiau lietuvių, dvasi
ninkų, kurie rūpinosi savo para-
piečius religijos tiesų Jetuviškai 
mokyti. Ilgiau sustojo prie Vil
niaus vyskupijos 70-ies lietuvių 
kunigų rašto Šv. Tėvui Pijui X. 
Tuo rastu jie 1906 metais prašė 
įsteigti atskirą Lietuvos bažnyti
nę provinciją ir iš Vilniaus i ku
rią nors lenkišką vyskupystę per-
keldinti vyskupą Ed. von der 
Roppą, paskiriant į jo vietą lie
tuvį. Sis lietuvių kunigų. raštas, 
kaip ir daugelis kitų, nebuvo ta
da išklausytas, o Lietuvos baž
nytinė provincija lietuvių rūpes
čiu įsteigta tik 1926 metais. Ver
tindamas šios provincijos veiklą 
po 50 metų perspektyvos, jis pa
sakė, kad Lietuvos bažnytinė 
provincija daugiau atlikusi, kaip 
iš viso krikščionybė Lietuvoje 
per daugiau kaip 400 metų pa
dariusi. 

Po paskaitos mokyt. Rimas Čer
nius perskaitė popiežiaus Pijaus 
XI 1926.TV.4 paskelbtą Lietuvos 
bažnytinės provincijos įsteigimo 
aktą, o mokyt. Juozas Masilionis, 
Alberto Valavičiaus talkinamas, 
ekrane parodė Lietuvos vyskupus 
ir kitus istorinius asmenis. 

Paskutinis žodį tarė vysk. Vin
centas Brizgys. Savo kalboje jis, 
be ko kita, gražiai charakteriza
vo Bažnytinės provincijos įstei
gimo metu Šv. Tėvo Lietuvai 
paskirtus Šešis vyskupus, papa
sakodamas įdomių atsiminimų iš 
asmeniškų susitikimų su jais. 

Meninę programos dalą —trio 
koncertą atliko muzikai: P. Ma
riukas (smuikas), M. Motekaitis 
(•pianinas) ir W. Cernota (vio-
lenčelė), atlikdami Edvardo 
Griego Ave, Maris Stella, L. Bee-
thoveno Pria Ch'io L'impegno ir 
bisui dar vieną pasaulinės mu
zikos dalyką. Visus koncertinės 
programos dalyvius klausytojai 
maloniai sutiko. 

Iš viso minėjimas buvo gerai 
suplanuotas, nors gal kiek ir il
gokas (apie 3,5 vai.) . Tačiau ga 
Hme pasidžiaugti, kad svarbaus 
Lietuvos gyvenime įvykio auksi
nės sukakties paminėjimas bu
vo gražiai ir prasmingai atliktas. 


