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H "Pievas Ir Tėvyne" Nr. 6 

Mūsų tėvynėje 
Šiandien Lietuva švyturiu šviečia. 0 kas bus rytoj? 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Taip pat nors jau iš daugelio 

lietuvių širdžių ateistinė propa
ganda išplėšė tikėjimą, Lietuva 
dar stipri ir savo katalikiška dva
sia, nes jos didinga praeitis lie
tuvišką charakterį apdovanojo 
de tik darbštumu, bet ir stipria 
valia. Todėl ji, pamačiusi Kris
tų ir katalikiškosios kultūros gro
žį, iki mirties neišsižadės katali
kybė- kelio. Ir jeigu senoji Lie
tuva ne kartą pastodavo kelią vi
sokiam barbariškumui, tai dabar 
fi švyturiu šviečia tamsiausioje 
bedievybės naktyje. 

Taip, šiandien Lietuva švytu
riu šviečia. O kas bus rytoj? Nuo
monių, planų, siekimu daug. Vie
nybės, kaip visi žinome, pas mus 
nėra. Tačiau šiuo metu jau aiš
kėja net keli atsakymai: 

1. Lietuva turi būti suvereni
nė vals'ybė, nepriklausoma nė 
nuo vieno jos kaimyno. Ji pati 
pajėgi sukurti savo politinę ir 
ekonominę san*varką, pati gali 
priimti savo tikrai demokratinę 
konstituciją, savo įstatymus ir 
pati pajėgi savarankiškai vysty
ti savo kultūrą, mokslą, ekono
miką, užsienio politiką. Savaime 
aišku, tokia Lietuva turi būti gi
liai katalikiška, nes tik Kristaus 
vėliava garantuoja tikrą, pilną 
sąžinės laisvę. 

Tai nėra neįgyvendinama. Lie
tuva nepriklausomybę jau buvo 
išsikovojusi ir savo suverenumo 
niekam neatidavė — jėga buvo 
okupuota. Tik mes patys jokiu 
būdu neturime pripažinti oku
pantui teisės mūsų nepriklauso
mybę atimti. O jeigu mes oku
pantui tokios teisės nepripažįsta
me, neturime pripažinti jam nė 
teisės mūsų Tėvynėje šeiminin
kauti, Ly. įverti joje okupanto 
konstituciją, kokia ji bebūtų, tuo 
labiau dabartinę, veidmainišką 
— pripažinti, kad okupanto įsta
tymai gali būti lietuviško gyve
nimo kriterijumi, ar prašyti, kad 
jie būtų vykdomi, reiškia •pripa
žinti, kad mes ats'sakome savo 
nepriklausomybės ir priimame 
okupanto gyvenimo būdą. 

Žinoma, kadangi būtina vi
suomenei, ypač jaunimui parody
ti tikrąjį Tarybų Sąjungos veidą 
rr okupanto politikos esmę, bū
tina visur konkrečiais pa
vyzdžiais rodyti, kad Tarybų Są
jungoje ir įstatymai (okupanto 
įstatymai, ne mūsų) tarnauja 
propagandos reikalams, kad ko
munistiniai valdžios ir valdymo 
organai savo pačių įstatymų ne
silaikė ir nesilaiko, kad įstatymai 
taikomi bei visokios teisės ir lais
vės garantuojamos (ir tai nevi-
sadal) tik tiems, kurie skleidžia 
materialistinę pasaulėžiūrą ir pa 

taikūniškai, nebemąstydami plo 
ja saujelės despotų vidaus ir už 
sienio 'politikai ir taip vadina 
mam proletariniam internacio 
nalizmui — rusinimui, kad tikė 
tis teisėtumo okupuotoje Lietu
voje (bent tol, kol visi nepasida
rysime ateistais ir nutautėjusiais 
Tarybų Sąjungos patriotais — 
žvėrimis) gali tik naivūs žmonės. 

Taip, rodyti plačiai visuome
nei Tarybų Sąjungos veidą be 
kaukės šiuo metu yra, mūsų nuo
mone, pats svarbiausias, pagrin
dinis ir. tur būt, vienintelis gink
las kovoje už Tėvynės laisvę, 
nes tik tautiečių sąmoningumas 
ir aukšta kultūra, tik plačiai skel
biama tiesa išsaugos ir sustiprins 
katalikišką bei lietuvišką dvasią, 
kuri atlaikys okupanto puolimus 
tol, kol reikės — gal net šimt
mečius, — ir atneš tautai lais
vę. Tiesiog nėra žodžių nusakyti 
lietuviškos dvasios ' stiprinimo 
reikšmę, nes jei tautiečiai, gyve
nantieji kitoje tautoje, kuri net 
nesiekia jų nutautinti, per ilges
nį laiką savaime nutautėją, tai 
galima įsivaizduoti, koks didžiu
lis pavojus juos tyko šalyje, kur 
nutautinimo procesas organizuo
jamas ir skatinamas, kur nutau
tinimui naudojamos pačios klas
tingiausios priemonės, net pačios 
tautos dvasinės vertybės. 

(Bus daugiau) 

NUMATOMI YLIKO DARBAI 
1978 METAIS 

VLIKas, atstovaudamas lietu
vių tautos valstybinės nepriklau
somybės valiai, kalbėdamas So
vietų Sąjungos sukaustytos tau
tos vardu tarptautiniuose foru
muose, reikalaudamas lietuvių 
tautai apsisprendimo teisės vyk
dymo ir būdamas vienas iš Lie
tuvos valstybingumo ramsčių, ry
šis ir šiais metais tinkamai at
likti savo pareigas. Memorandu
mais ir raštais' gins lietuvių tau
tos teises, kur tik jos bus pažei
dinėjamos, derins mūsų veiksnių 
veiklą, rems mokslininkų ir kul
tūrininkų darbus, padės jauni
mui. 

VLIKas ir šiais metais tęs še
šiomis kalbomis — lietuvių, ang
lų, prancūzų, italų, portugalų ir 
fcpanų — Eltos Informacijų biu
letenių leidimą. Juose — ypatin
gai svetimomis kalbomis — bus 
skelbiami įvairūs dokumentai,by-
lojantieji apie mūsų tautos lais
vės ryžtą, apie jai daromas oku
panto skriaudas ir apie mums 
draugiškų kraštų prielankumą. 

VLIKas rinks žinias apie pa
vergtą tautą, ją informuos apie 
dabartinius tarptautinius įvykius 
ir stengsis aprūpinti tikra Lietu
vos valstybės istorine medžiaga 
(spaudiniais). VLIKo min'ys ir 
informacija tautai perduodama 
rad'jo bangomis, nes tauta, ypa
tingai jos jauniausia karta, nori 
ir turi pažinti tikrą Lietuvos pra
eiti ir suprasti dabartį. 

VLIKas išleis anglų ir kitomis 
svetimomis kalbomis leidinėlį 
apie Lietuvą. Šių metų pabaigoj 
įleis enciklopedinio pobūdžio 
knyga apie Lietuvą anglų kalba 
(j* baigia rašyti Mykolas Drun-
gtį. i*«$ytas itepas 4ooarsjus 

suredaguoti dr. J. Pajaujio kny
gą apie Sovietų Sąjungos okupa
cijas, o Algis Rukšėnas — dr. 
D. Jasaičio knygą apie nacių oku
pacinį laikotarpį. 

Iškilo reikalas painformuoti 
bolševikinės diktatūros pavergtą 
:r rusų tautą, jos kalba, apie lie
tuvių tautos aspiracijas ir Lietu
vos valstybės nusistatymą radijo 
bangomis ir spaudiniais. Ir šį 
darbą reikėtų atlikti dar šiais 
metais. 

Nei VLIKo ir Tautos fondo 
valdybų, nei tarybų nariai, nei 
Lithuanian Information Service 
bendradarbiai (kun. K. Pugevi-
čius ir D. Kezienė) nėra atlygi
nami. Tačiau užmojai vistiek pa
reikalaus stambių išlaidų. Todėl 
VLIKas prašo išeivijos aukų Tau
tos fondui šiais metais nesuma
žinti, bet dar padidinti, nes, So
vietų Sąjungos (priespaudai kietė-
jant, reikalinga mūsų sustiprinta 
veikla užsieniuose. Todėl vien 
šiais metais reikės sutelkti Tau
tos fondui daugiau 70,000 dole
rių. 

Kadangi okupacija Lietuvoj: 
dar nesibaigia, taigi ir išilaisvi-
nimo darbas dar ilgesnį laiką už
sitęs, tai Tautos fondas Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto veiklai užtikrinti prašo tes
tamentinių palikimų. 

Aukos Tautos fondui JAV at-
leidž'amos nuo mokesčių — IRS 
Identification, arba Tax Ex-
empt No. 23-7367835. 

Testamentuose užrašoma Li
thuanian National Foundation, 
Inc. (Tautos fondą:). Certifica-
tion No. 17337 State of New 
York. Adresas: 29 VVest 57th St., 
New York, NY 10019. Telefonas 
_ - - . o . . - u u u & & ££.) 

Panevėžy 100,000 
gyventojii 

Panevėžys. — "Tiesa" vasario 
1 rašė, kad Panevėžy Zenono 
Zinkevičiaus šeimoj gimė 
100,000-asis gyventojas. Kokį pro
centą gyventojų sudaro rusų ko
lonistai, laikraštis nesako. 

Kokios Panevėžy kultūrinės ir 
švietimo įstaigos? Minimi dra
mos teatras, operetės ir lėlių te
atrai, 3 kino teatrai, Kraštotyros 
muziejus, Parodų rūmai, 14 vi
durinių mokyklų, Politechniko 
instituto vakarinis fakultetas, mu
zikos mokykla, Medicinos mo
kykla. 

Sidnis. —Didelė bomba spro
go netoli rūmų, kur posėdžiavo 
12 Azijos ir Pacifiko šalių vado
vai. Žuvo du žmonės, bet iš dip
lomatų niekas nenukentėjo. Ne
trukus policija užtiko toj vietoj 
ir kitą bombą. 

SOMALI JOS ARMIJA PRIEŠ ETIOPUS 
Kariuomenes pasiuntimas aiSIrinamag karo paskelbimu 

Jaunimo Centro Chicagoje kampelis — Laisvės paminklas 

Mogadishu. — Somalijos sosti
nėje 100,000 minia triukšmingai 
pritarė prezidentui Siad Barre 
žodžiui, kad į Ogaden teritoriją 
prieš Etiopiją bus pasiųsta regu
liarioji armija ir skelbiama vi
suotinė mobilizacija, rašo "Chi-
cago Daily. News". Minia šau
kė: "Salin Rusija su Kubai" So-
malija iki šiol neigė savo karių 
buvimą Ogaden teritorijoj. Ka
riuomenės siuntimas vienų aiški
nimas karo paskelbimu, kitų prie
šingai — paskatinimu pradėti 
derybas, 

Barre kaltino prezidentą Car-
terį, kad tas buvo pažadėjęs pa
dėti Somalijoj, bet pažado neiš-
pildęs. Kaltino ir kitus Vakaru 
kraštus, kad tie leidžia toj Afri
kos daly sovietams daryti, kas 
jiems patinka. 

Etiopijos pulk. Mulatu Ne-
gash, ofenzyvinės kariuomenės 
dalinių vadas, sako, kad jų nie
kas nesulaikys, iki jie pasieks So
malijos sieną. Somaliečius jie jau 
atstūmę nuo 25 iki 45 mylių ir 

"nušlavė" 7,000 somaliečių. 

Laikraštininkai apskaičiuoja, 
kad 100,000 etiopų žygiuoja 
prieš 30,000 somaliečių. Kauty
nių zonoje daug kaimelių sunai
kinta, sudeginta. Benamių liko 
apie 80,000. Spaudos žmonėms 
buvo parodyta 17 belaisvių, gink
lai ir amunicija, atimta iš soma
liečių. Etiopai tvirtina, kad gink
lai amerikiečių, bet Valstybės de
partamentas tvirtinimus neigia. 

Angliakasiai atmetė 
kontraktą 

VVashingtonas. — Angliakasių 
vadai atmetė pasirašytą kontrak
tą, ir derybos turi prasidėti iš 
naujo. Streikas jau tęsiasi 70 die
nų, ilgiausias istorijoj. Ar prezi
dentas pritaikins Taft-Hartley 
aktą ir privers grįžti į darbą, ne
žinoma. Darbininkai atsiliepia, 
kad jie žada nepaklausyti. 

LAOSO KONCENTRACIJOS 
STOVYKLOJE 

Unijos organizatoriai 
buvo suimti 

Maskva. — Prieš kurį laiką 
buvo rašyta, kad atsirado keli 
sovietų darbininkų drąsuoliai ir 
pradėjo žygius suorganizuoti lais
vų darbininkų uniją, panašią, 
kokios yra visur laisvajam pa
sauly, ir prasysis (priimami į 
Tarptautinę darbo organizaciją. 
Kaip ir galima buvo laukti, orga
nizatoriai buvo suimti, ir žada
ma juos ištremti į jų gimtines. 
Nesurado tik jų vadovo, ukrai
niečio Vladimiro Klebanovo. Jis 
nujautė, kuo visa tai baigsis, ir 
kažkur dingo. 

Vatikano misija 
Varšuvoj 

Roma. — Vatikane neoficia
liai tvirtinama, kad dar kito mė
nesio pabaigoje Varšuvoje bus 
atidaryta Vatikano misija. Jau 
esą ir rūmai, kur įsikurs Vatika
no at stovas, remontuojami. 

šaltis, sniegas Europoj 

Londonas. —Didelis šaltis ir 
sniegas kamuoja Britaniją, Pran
cūziją, net šiaurinę Italiją. Dau-' 
gely vietų keliai nepravažiuoja
mi, traukiniai sustojo, net lėktu
vai sulaikė judėjimą. 

Ir Amerikoj 

Los Angeles. — Audra, perė
jusi per pietinę Califomiją, nu
slinko į rytus. Vakar didelis snie
gas ir vėjas kamavo viduriniąsias 
Amerikos valstijas. Los Angeles 
apylinkėse žuvusių per audrą už
tikta jau 11 žmonių. Danpasigen-
dama nemaža žmonių. 

Atlanta. — Sveikatos reikalų 
ekspertai sako, jog rusiškas gri
pas po kelių savaičių gali palies
ti visą Ameriką. Liga prasidėjo 
•prieš penkias savaites. Sovietijoj 
tos rūšies gripas paguldė 26 mi
lijonus žmonių, daugiausia jau
nimo. 

Bartgkokas. — Po to, kai Lao
sas prieš porą metų pateko į ko
munistų rankas, pridygo ir ten 
koncentracijos ir vadinamų "dar
bo" stovyklų, praneša AP kores
pondentas Denis Gray. Pradžioj 
Laose komunizmas bandė rodyti 
"švelnų veidą", o šiandien pats 
princo Souphanouvongo režimas 
pripažįsta, jog "perauklėjimo" 
stovyklose yra 40,000 žmonių. 
Saly, turinčioj 3.4 mil. gyvento
jų, toks kalinių skaičius propor
cingai yra pats didžiausias iš vi
sų kitų. Vakarai turi žinių, kad 
koncentracijos stovyklose yra 
apie 60,000 kalinių. Jie suskirs
tyti po 50 stovyklų. 

Praėjusį mėnesį penki tajieČiai 
iš stovyklų buvo išleisti. Jie ir 
suteikė daugiau žinių. Gyveni
mas stovyklose buvo žiaurus. 
Juos nuolat vadino CIA agen
tais, kentėjo badą ir įžeidimus. 
Žudymų nepastebėjo, išskyrus.vie-
ną, norėjusį pabėgti. Vienas tų 
tajiečių pasakojo, kad Phong Sa
ly stovykloje nuo 10 iki 15 pro
centų kalinių mirė maliarija, ba
du ar nuo kitų ligų. Maitinosi 

viskuo, kas galima buvo rasti 
ant medžių ar žemės. Pasitaikė, 
kad į stovyklą užklydo vieno ka
rininko šuniukas. Jis labai greit 
buvo užmuštas, iškeptas, suval
gytas. Sargybiniai žadėjo už tai 
sušaudyti 10 kalinių, bet baigė4 

si kiek geriau, tik du kakininkus 
uždarė į medines dėžes. 

Kaliniai matė nemaža kinų 
gydytojų, karių ir kitokių parei
gūnų. Dažnai skraido kinų lėktu
vai. 

Phong Saly koncentracijos sto
vyklos vardas kelia šiurpą. Pasi
darė sinonimu vietos, iš kurios 
niekas negrįžta. ' 

Amnesty Itemational du kar
tus klausė, kur yra, kas atsitiko 
su buvusiu Laoso karalium, bet 
jokio atsakymo. Karalius praėju
siais metais kovo mėnesį buvo 
nušalintas, apkaltinus jį, kad jis 
remia prieškomunistinius parti
zanus. Po to niekas jo nematė. 

Laose kadaise buvo didelė Ame
rikos misija. Dabar liko tik tuzi
nas diplomatų. Jų statusas ir ju
dėjimo laisvė labai apribota. 

ggfoto Ififaffriai 

Pasitikėjimas 
Portugalijos 
vyriausybei 

Lisabona. — Naujoji Portugali
jos vyriausybė parlamente gavo 
pasitikėjimą. Vyriausybė pasiūlė 
didesnius ekonominius suvaržy
mus vienintelį planą, išsikapstyti 
iš ūkinių sunkumų, ir planas bu
vo priimtas. 

Nutruko derybos 
del Narni bi jos 

New Yorkas. — Pietų Afrikos 
užsienio reikalų ministeris &oe-
!of Botha nutraukė derybas su 
Vakarų diplomatais dėl Namibi-
jos nepriklausomybės, svarbiau
sia, kad Vakarų pasiūlymuose nė
ra garantijos, jog dabartiniai par
tizanai aegerimtu, valdžios. 

Begin atmetė 
Amerikos siūlymus 

Jeruzalė. — Izraelio premje
ras Begin atmetė Amerikos siū
lymą pasitraukti iš visų 1967 oku
puotų žemių ir kokia nors forma 
sukurti Palestinos valstybę. 

KAJLENDORTTS 

Vasario 14: Valentinas, Kiri
las, Saulius, Žynė. 

Vasario 15: Faustinas, Jovita, 
Kintibutas, Gendrė. 

Saulė teka 6:49, leidžias 5:21. 
ORAS 

FREEZINIG 
Daugiausia apsiniaukus, kiek 

) šalčiau, agie 20 laipsniu. 
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KELIAS J SVEIKATA 
NESIRGTI m SVEIKTI PAJfitil~MO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVttlL'S. M D. 
KELIAS | SVEIKATA. 160] West Garfield Blvd.. Chkago. n . 60636 

PR 64489 

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. vasario mėn. 14 I u ž d e g t a s pas vy resn i s kaf«' 
40 metų amžiaus vyrus. Gyd. j 
Begg, ištyręs 950 pacientų, be
siskundžiančių būdingais pros
tatos uždegimui reiškiniais, su, 
rado iš jų 687, turinčius prosta
titą; 242 — turinčius prostatos 
padidėjimą (adenoma) ir 29 — 
prostatos vėžį. 

Gyd. Moore susekė, kad visų 
virš 35 metų vynų net 35% turi 
chronišką prostatos uždegimą 
— taigi kas trečias vyras. 

Gyd. Skormley su su bendra
darbiais, tirdamas 105 vyrus, 
surado, kad prostatitą turėjo 
4% jaunesnių vyrų negu 30 me
tų amžiaus. Net 50% jų buvo 
virš 40 m. amžiaus. Virš kapos 
metų sulaukusių ir prostatitą 
turėjusių buvo 19%. 

romų. 
Franklin Farman, M.D. 

PROSTATOS UŽDEGIMO 
DABARTINIS SUPRATIMAS 

Tinkamas elgesys saugo mo — fibroidų prostatoj atsi-
vyrus nuo prostatos nėge- radusių. 

Dabartinis prostatos padidė
jimo (prostatis hypertrophy) 

j supratimas remiasi jau 1912 
Susipažinsime su dabartiniu į , - , , . . „ , , *?. *~™ . ... Tandleno ir Zuckerkandlio duo supratimu prostatos pakitimų, I . T J , , , , . K . . . . . . . V " . ; menimis. įdomu, kaip klysdami uždegimų, įų kilmės, diagnozes!. . . . • • , , -•, B , * ^ . . . . , . . . i u* naujais patyrimais klaidas ir gvdvmo pagrindais. Nauji ty . . , . r , z. . ^ / - , . ^ * . . . - , : taisydami, gydytojai zenge pir-nmo budai, vaistai ir gydymo! J *. t ,- .. , . _ , . . . . . . i myn prostatos negalių suprati-būdai žymiai pagerino prosta-i J c ^ 

tos sunegalavimo išeiti. Opera-! ' , _, . . , .,' , •. . * . . : A, ,. . i Gyd. Stemachas 1891 m. paeitas gydymas imta taikyti at-! 

kakliems, šiaip gydymui nepa-
siduodantkms prostatos sune-f . 
gąlavunams tvarkyti, įvairių j £ - ^ ^ ^ ^ ^ y ^ 
rusių augliams salinti ir akme-f . • J . . . , : 

(seminal vesicles) — jie nega-
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Second dass postage peld at Chicago. m. Published dally 
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Lietuvio sodybo Chicagoje kiemas, pasipuošęs žiemos vainikais 
Nuotr. M. Nagio 

stebėjo, kad baltiems žiurki-
prašalinus prostatą su 

Kurie vyrai serga prostatitu 
Yra tokių kūno stovių, kurie 

sudaro palankias sąlygas pros
tatos uždegimo atsiradimui. 
Tais atvejais prostaton priteka 
daugiau kraujo — ji išbrinksta j Azijos kraštuose auskarai buvo 1 Europoje auskarai labiau papli 

AUSKARŲ NEŠIOJIMAS 
Senovės Lidijoje ir Mažosios akmenėliais ar emale. Vakarų 

(congestion). Tada prostatoj 
darosi gera dirva veistis bak
terijom. 

Medicinoje dabar priimta lai
kyti prostatos uždegimo pri-nims išimti. 

liejo apvaisinti, žiurkes. Taip ir, šaukėjus sekančius dalvkus: 1. 
Svarbiausia atsiminti, kad j imta dėl to manyti tada, kad į alkoholinius gėrimus (degtinė, 

apsaugojamasis žmogaus elge- prostata pagyvina (aktyvuoja) į ahė . . . j ; 2. viso kūno atšalimą; 
vyrišką sėklą (permatozos). | 3. gakumo sužeidimą jojant ant 

Gyd. Verdies 1838 m, pirma- Į ^ į j ^ važiuojant mbtociklu ar 
sis tikrai aprašė prostatos li-

sys yra svarbiausias nuo kiek 
vienos ligos gydymasis. Tą tie
są kiekvienas lietuvis turi įsidė
t i į patį savo smegenų vidurį ir, guistumą (patologiją). Tais lai-
žinoma. imti pagal tą tiesą gy- į kais prostatos ligos buvo šitaip 
yenti. Gana mums taip kaip iki;gydomos: pūsles iššaukiantieji 
šiol alumi-degtine sukelti pro- į ant odos vaistai (garstyčios, iš
stato j sunkiai pataisomas ar paniškos muselės) buvo dedami 
visai nesutvarkomus prostatos' ant šakumo (perineum) odos; 
pakitimus, ir tik tada mėginti šildydavo šakumo sritį; taures 
šauktis gydytojo pagalbos. statydavo. 

_ _ . Jau 1893 m. berlynietis gyd. 
Visada geriau gyvenime se- p o a n e r ^ d c h r o _ 

kasi tam, kuris pajėgja^prisilai-, n i | f e o roetaSiu> 2 ^ s k a r . 
kyti gyvenimo dėsnių. Toks ne- p ^ t a t ^ „ „ ^ ( p i r š . 
užkemša viščiuko kaulais išvie
tės, neužpila kavos nuosėdo
mis prausyklos, nepakenkia | 
prostatai per ištvirkavimą gau-j 
to triperio (gonorrhea) pašėko-i 
mis. Gydytojui tenka gydyti vi
sus nelaimėn patekusiuosius — 
prostatos negalėmis apimtuo
sius, tiek dėl asmeninio apsilei
dimo, tiek dėl ne nuo žmogaus 
priklausančių priežasčių į pro-
statinį vargą įkritushiesius. Tik 
to gydymo, nors vienodai stro
piai ir pajėgiai atlikto, išdavos 
esti toli gražu nevienodos: jos 
didžia dalimi priklauso nuo pa
ties ligonio elgsenos prieš pros
tata susergant., jąja susirgus, 
besigydant, na ir — pasigy
džius. 

: • 

džipu. Dar chroniškas prostati
tas gali atsirasti net už trijų 
mėnesių ar pusės metų po pra
ėjusio aštraus prostatito. Da
bar jau geresni laikai ta pras
me, kad yra geresnių vaistų ko
vai su uždegimais. 

IŠVADA. Užbėkime prosta
tos uždegimui už akių. Visi iš
mintingi lietuviai taip elkimės. 
Senovėje kentė vyrai dėl pros
tatito, nes nebuvo išeities. Da
bar kančias išmintingasis gali 
žymiai sumažinti — tik ryžki
mės ir pildykime medicinos nu-

| rodymus, dar negavę prostati
to. Užbėgdami už akių prosta
tos negalėms — geriausiai jas 
gydysimės. Iki šiol visi apsilei-
džiame, ir tik tada kreipiamės 
į gydytoją, kai sunkiai pataiso-

dėvimi kaip amuletai apsisaugo
jimui nuo įvairių užkerėjimų, li

to Renesanso metu — 15—16 
j amžiuje. Auskarai kaip puoš-

gų, nelaimių. Labai įvairūs bu- i mena moterims nenustojo reikš-
vo Afrikos, Pietų Amerikos ne- i mes iki šių laikų. Taigi, dau-
civijizuotų tautų moterų ir vyrų j gelis moterų visuose kontinen-
auskarai iš medžio, kaulo, me- į tuose auskarus dėvi ir dabar, 
talo ir kitokių medžiagų. Bron- j Atrodo, kad auskarų iorma ir 
zos amžiuje auskarai buvo ga- į medžiaga priklauso ir nuo ma-
minami iš bronzos ar vario vie- j dos. ir nuo gamintojų fantazi-
los. Vėlesniais laikais jau iš j jos. Pavyzdžiui, Švedijoje da-
sidabro ar aukso, kuriuos puoš- j bar pradeda moterys dėvėti pin-

PaSto Klaidas mažinant, pakvitavimai u2 gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii jo mokesti atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera-a mokama ii anksto 
Actams 6 mėn. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kitur JAV 31.00 18.00 13X0 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Užsienjpe 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos gražina tik iš anka 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsaką Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra

šymą. 

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

• Redakcija dirba kasdien 
&3C — 4X0, šeštadieniais 
8:30 — 1:00. 

davo perlais ar brangakmeniais. 
Ypatingai puošnius auskarus 
nešiodavo Graikijos ir Romos 
moterys. Auskarai dažnai bū
davo įvairių figūrų pavidalo, 
pvz., amūro ir kt. Bet labiausiai 
paplitusi auskarų forma — žie
delis su įvairiausiomis priekabė
lėmis. Kartais auskarų nešioji
mas buvo susijęs su atitinkama 
teisine ar šeimynine padėtimi. 
Pavyzdžiui, senovės Romoje 
auskarus nešiojo tik vergai. 
Kai kurių slavų tautų mergi 

tinėlių formos auskarus. jm. 

PASAUUS PO MĖNESIO 

Kartą per mokslinę diskusiją 
vienas A. Einšteino oponentas 
papriekaištavo, kad šis skelbia 
visai priešingas mokslines min
tis, negu prieš mėnesį. 

Kazys Ramanauskas domisi kultu 
rine programa lietuvio sodybos 
pažmonyje Nuotr. M. Nagio Už tai susipažinkime su pros

tatos negerovių pagrindais. Ta
da mes lengviau pajėgsime tai- j ^ ^ p i r š t u m a s a ž u o j a m a _ 
feinti gydytojui taip svarbiame 
vyriškių sunegalavime 

Prostata — vyro lyties 
organą dalis 

Prostata yra kaštano dydžio 
liauka — vyriškų veislės organų 
dalis, apsupanti šlapimo iš pūs 

mai prostatą sugadiname. Gy-j metalų ornamentuoti auskarai 
venkim natūraliai: valgykime j pynučių, krepšelių, gilių ir kito-
ir gerkime tik kūnui sveikatą k i o pavidalo, kartais inkrustuo-
teikiančius dalykus. Uj spalvotu stiklu, brangiaisiais 

Šlapinkimės ir vidurius tuš
tinkime neužtesdami laiko, ap
turėję natūralų norą tuštintis. 
Nevartokime svaigalų, neken
kime prostatai per šakumo ža
lojimą. Daug naudingų skysčių 
gerkime, kad pasidarytų šlapi
mo paros bėgyje nemažiau dvie
jų litrų. Šiltus rūbus žiemą ne
šiokime, kojų neatšaldykime, 
butuose drebulio venkime. Šil
tas sėdimas vonias ruoškimės 

— Ką padaryti, kolega, — 
ramiai atsakė mokslininkas — 
Dievas sutvėrė ne tokį, kokį a š 

nų auskarai buvo kitokie, negu įvaizdavau prieš keturias sa-
ištekėjusių moterų. Archeolo- v a i t e s - J0** 
ginėse iškasenose tarp kitų mo-
terų juvelyrinių puošmenų ran- Dvi rankos, sujungtos mal
dami ir auskarai. Dažnai smul- dai, atliako kilnesnį darbą ant 
kaus darbo įvairūs brangiųjų žemės, kaip visas žmonių artile

rijos griausmas. 
Vktor Hugo 

Tek*. — PB 8-8229 
OR. AUNA BALIUKAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

2868 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

E E G. DALUKAS 
Ginekologine Chirurgu* 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravford 
Medical Bmlding) TeL LU 5-6446 
Jei neatalUepta, •kambteti S74-S0S4 
Priima ligoniu* pasai mattarlina 

DR.VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

MarSBBtto BfediaU Oenu* 
•1M So. Kerta* areane 

/a». plrmad.. ančrad. Ir kaCrlrtko 
t UU 7:10 rai. vakaro, 

•efttad. auo 1 iki » »M 
Pagal •asttarlm*. 

OCIao tolei. W 4 S-M70 
teL Waibroofc &-SU48 

TeL ofise Ir boto: OLynpic 3-4151 
OR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicere 

Ęftttm i-> no. Ir <-S vai nM. 
lėskyroa trefiladleniu* 

Settadlenlala U 1x1 • v» popM. 

spaudoma prostata, įkišus pirš
tą pro išeinamąją angą. Šitoks 
prostatito gvdymas iki dabar '* P° pusvalandį jose bukime; 
naudojamas, šalia sėdimų šiltų . k a s d i e n teiP ^ ^ - f"** pa-
vonių ir gėrimo daug skysčių,! įstatykime kiekvienoj betuvių 
kad gautum mažiausia pusant- j gyvenvietėje — gana mums sek 
ros kvortos šlapimo per parą. j t } netvarkinguosius smukles 

Gyd. Joung su bendradarbiais palaikančiuosius. Imkim pavyž-
lės išeinantį kanalą ties pačia' 1 9 Q 3 m ^^gn^ a p r a i ė p r o . dį iš žydų: jie net mflijome-
to kanalo pradžia, jam iš Slapu- lįb^m i ^ s t u m a : prostatos už- i r i a i s te**™ l a n k o P i r t l n e t P° 
mo pūslės išeinant. 

Žinios apie prostatą siekia 
biblinius laikus. Herophilus ją 

degimą (prostatitis), šlapimo 
kanalo sujaudinimą (urethri-

* tis) ir sėklinių maišelių (ve-
mini net apie 350 metais prieš. s i c l e 8 suerzinimą (vesiculitis). 
Kristų. Prostatą susekė ir ją 
aprašė XVI amžiuje Venecijos I Malonu, kad medicinos moks- j m e žengti t ikru sveikatos ke-
gydytojas. Tais laikais žinomas l a s prostatos sunegalavimų rei- Į liu. Daugiau apie tai — kitą 

tris kartus savaitėje — taip jie 
gerai supranta pirties naudą, 
kurios negali naminės priemo
nės suteikti. Pabuskime iš me
diciniško snaudulio ir pradėki-

tų išbandytas geriausias ir pi
giausias tarakonų ir kitų vaba
lų namuose naikintojas yra 
toks. Nusipirk penkis svarus 
vienoje dėžėje BORIC ACID. 
Tai boro rūgšties milteliai — 
smulkūs, kaip cukrus. Nusipirk 
smulkaus cukraus. Sumaišyk 
tris dalis Boric acid miltelių su 
viena dalimi cukraus. Pabars-
tyk paliai sienas ir lentynose 
bei tose vietose, kur tarakonai 
randasi. Tegul būna tie milte
liai visą laiką. Nauji tarakoniu-
kai jos ragaus — ir taip visa gi 
minė jų išnyks. Svarbu nuolat 
tuos miltelius iSbarsčius laikyti. 
nes tarakonai yra gyvastingiau 
šias niekadėjas, jie iš kitur at
eina ir sunku kitaip juos išnai
kinti. Sėkmės! 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iNiiniiiimiiiiii i i i i i i i in 
A D V O K A T A I 

C H A R L E S P. K AL 
ft A S S O C I A T E S 

Ofs. te!. 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W . 63rd St . , Cicago, IH. 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta, 

šeštad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus 
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THE F O R U TEARS 
0F 0 Al f f M S S 
»*rsJ# Dr. Jnstss Vajlasff* 

*̂ oi» 8tormius Uetuviu kovos mero* 
I «ngiu kathe "Sven* 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. S88-2233 

0R. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71sx Street 
VAL.. p lrnu antr. ketv. ir p«nkt 
1 :00-5:00 Tai popiet. tr*C Ir 
'Ik KiaitsriM. 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2S58 West 6Srd Street 
Cicago, IHinois 60629 

TeL —476-3409 

Valandos pagal susitarimą 

CttM C «Ct*w*i» vtrfteltsl* - «• 
«» leami knvg* tmmmmt D N 4 I G I 

Dr. Ant Rudoke kablnet* 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTA8 

rm West Slst Street 
TeL — GK 

••L: pmgal •D^tsrtans: plrmad. tr 
k«tv. 1-4 ir 1-9: antrad. te peokt. 
10-4: lattma. 10-1 vaL 

TeL KEBance 5-1811 

DR. WALTER i. KIRSTUK 
įLietuvis gydytojas) 

S925 West 59t Street 
vai.: plrmad.. aatraa.. ie i» 4 ' ,au ft 
penktad. nuo 12-4 vai popiet tr i-% 
vai. rak. Ti-«£. Ir ae&t&rt uždaryta 

OR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
KCDIKIC IB S A U i LdUOfe 

^PKC1AH-TĖ 
MEDICAL Ml ItJJlAG 

71M South W M « n ATeooa 
Valandoa: ILaadlen ano 10 >al. rrta 

tkl 1 vai popiet 
Ofs. teL BE 7-1168; rez. 239-2919 

Ofs. H E 4-1818; rez. PR 64891 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71HM Ir Campbell Ave. kampai 
/ai: plrmad.. antrad.. ketvlrad. t> 
^•nktad. I iki : » p. p Tik aualtara* 

O P T l C A L S T U O I O 
VIOLETA KAROSArrf 

70*1 So. Wwahlwaw — Te*. 778-«7*« 
MtaikomI akiniai pasai sydytolc 

rsooptua 
Dideli, aklnln rSmi) p&alrlnkmiiu 

Vai. pirm., antr.. peakl 10-5:l» 
<af 1-8 v vak. Seftt 10-4 v p. * 

Trettadleniala cMaiyta. 

Telef. — 283-4*22 

DU ROMAS PETKUS 
*KIC UGOS — C H I I M KOU» 

Oftaal: 
111 no. WS.BARB ATK. 

•200 NO. CENTRAL AT& 
Val&ndoa pas*l 

Ofls. teL 735-4477; Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
— Nervo tr 

chirurgas Ambrose Para kartu 
su Riolamusu pirmieji aprašė 
atsiradusį šlapimo pūslės uža
kimą dėl prostatos padidėjimo. 
Sunku net įsivaizduoti kančias 
visų tų vyrų. kenčiančių dėl 
prostatos negalių tada, kai nie
kas nežinojo, kad tokia prosta
ta yra. Todėl tada vidurkis žmo 
gaus amžiaus buvo apie 40 me
tų. Tada žmonės gimė, kentėjo 
ir mirė net dar nė nepradėję 
žmoniškai gyventi. 

kale gydytojų tobulinimas pa 
mažu žengė pirmyn iki pasiekė 
dabartinį medicinos pajėgumą 
prostatos susergamumo ir jo 
gydymo srityse. Džiaugtis rei
kia tokia pažanga, prisiminus 
senų laikų vyrų kančias, be jo
kios tikros pagalbos perneštas. 
Mūsų dainius Maironis mirė pro 
statos negerovių pakirstas. Da
bartiniais laikais būtų buvusi, 
tikriausiai, kitokia jo prostatos 
ligos išeitis. Buvo laikai, kada 

kartą. 
PASISKAITYTI. 

Volume 16, 
1961. 

Geriatrics, 
No. 2 February, 

NAUDINGĄ PATARIMĄ 
{GYVENDINK — 
SVEIKESNIS BOSI 

• prostatas operuodavo rinkose: 
tinioe apie prostatą gausėja j į m o ^ kraujuodami — šauk-
Slinko amžiai. Gydytojai ne- į darni lėkė namų link po tokios 

VASARIO 16 proga, pritardamas JAV 
LB Krašto Valdybos dedamoms pastan
goms siekti LIETUVAI laisvės, siunčiu 
į . , . auka. 

Vardas, pavardė 
Adresas 

Cefciaa rašyti Lith. American Community USA, Inc„ ir siųsti: LB 
Vidurio Vakarų Apygarda, c/« K. Laukaitis, 17 f . M l l l S t , Hinsdale. 
m. — • 

"operacijos" ir taip kraujavimą 
susi8tabdydavo. Gana bus vy
riškų kančių aprašymo. 

Prostatos negerovės 
Šiandien prostatos uždegimas 

i (prostatitis) yra beveik daž-

žinojo apie prostatos reikšmę 
ir apie joje atsirandančius pa-
kitimas. Buvo kaltinama vieti
nė 3kierotb dėl prostatos padi-
dėjixa6. Tai vd, lyginant BO at-
ainnriiraftafe fbs4°i gomfe — 
fibroidais, tkivo laikyta prosta
tos padfci&jhnss t!e1 strrandėji-' niausial pasitaikąs chroniškas' naudos neturėsite." Šimtais kar-

GERIAUSIAS BODAS 
TARAKONAMS SUNAIKINTI 

Klausimas. Prašau daktarą 
pakartoti receptą seniau šiame 
skyriuje paskelbtą nuo tarako
nų. Afi jį užmečiau — manau, 
daugeliui bus nafldmgas. 

Atnakymas. Nepirkite jokių 
kitų vaistų: pinigus leisite ir 

iiiiiiiiiiiiiMiiitMiuMiiiiiiiiiMMiiiMtiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiminmfmimMnniiMiiiin 

Savanorio ir Kontražvalgybininko Atsiminimai 
Tai Liettnro« Žvalgybos ir kontražvalgybot paslaptys 

knrias apraio J. DEMERECKIS ia?o knygoje. 
Kaina tninkitais Tirleliai 14.88. kietaif SS 00 

OHI0CIS , l545 W. 63rd St.. Chleagt, III. 60629 
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ORAWFORD MERICAL BLDO. 
•448 So. Pulaski Boad 

Talaatloa pa«al ««Mttartm%. 

Mt JL t . 8UVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel, — BE S-5898 
Specialyb* Akiu ligos 

8907 Wes4 lOSrd Street 
• š iaudas pagal sssitartmą 

Ofiso IsL — PR 8>2290 

DR. JANIN A JAKSEVIČI0S 
J o m 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

*\rm»d. antrad.. ketrlrtad u- p«rt* 
•no 1> tkl t vai. Ir trao 5 iki t T* 
-»k. Sjfttad. ano l tkl 4 r»a. 
Ofs. PO 74060 Bes. GA 9-7778 

DR. A. JUKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 68rd StreM 
Valandos pa«sl susitarimą 

DU K. A. JUČAS 
DERMATOLOGUI -

CHIRURGIJA 
5214 No, Westera Avenoe 
1002 No. Westera Avenne 
Tsl atsakoma 12 valandų 

DU PERD. VYT. KAUNAS 
N % n * tal» tsL OB-ltSl 

BUNDRO Jt 1£HDTCTN A 
IMT So, m* CMrt, Olem, m. 

10-12 Ir 4-7 
ir 

OR. FRARK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

akis. Pritaiko aktam k 
"Contact l t w r 

2618 W. 71st S t — TeL 7S7-51M 
Vai pasai scsl̂ artma^ Utdaryta traf 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
rNKKTŲ, P0SLBS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2688 W. 6Srd Street 

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

Ofiso teL 776-2880, resld. 448-6541 

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

adresas 4255 W. 68rd Strsel 
OHao telef R E S-4410 

BoddcMtJoa M « l . OR S-Sttl 
Ofiso vai: plrmad. tr ketvirtad 
ano 1:00 Hgl 3:00 vai. popiet 

DR. mTTAŪRAS 
GYDYTOJAS TR CHTRURGAB 
Bendra praktika ir moterų ligoa 
ORMa k rea. SMS w . SStb t t 

T*J. PRoupn i 8-tSSS 
Ottmo Tai.: pirm., antr., ttai. ft 

^«nkt nuo 1-4 raL tr «-8 •. 
W t »-4 P- p. tr kita laiku 
Ofiso teL RE 4-212S. >amq GI S41SS 

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

2454 West 71st Street 
VaL: pirm., antrad.. k«t». tr penktad 
t-i tr «-7 — a ankflto •oattana. 

TA ofko PB 64446 
DR. F. C. WINSKUNIS 

GYDYTOJAS m CrlTRURGAS 
8107 v?ess 71 »t Street 

Valandos: 1-f rai. popiet 
Trad ir teitad. pacal •acltartms 

Ofs. teL 586-8166; tarnų 581^772 

0R. PETRAS 1U0DA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL pirm., antr tr penkt: 8-f, 
ewatadt—1pt> p**sl 
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Tautų apsisprendimas 

TARPTAUTINES POLITIKOS PROVER20SE 
Kanados drąsus žygis - Sovietų palankiai komunistiniams kraš-

šnipų, prisidengusių diplomatų tams.Tik pereitų metų aštuonių 
skraiste, išvarymas atkreipė dau- mėnesių bėgyje komunistinius 
gelio akis i komunistinių valsty- kraštus aplankė daugiau kaip 
bių veiklą svetimame krašte. Ko- šimtas tūkstančių, kurie milijo-
munistų atstovų tarptautiniuose nais papildė bolševikinę apyvar-
susirinkimuose trukdymas daryti tą, tuo tarpu iŠ komunistinių 
bendrus sprendimus žinomas kraštų atvyko tik vos apie trys 
Jungtinėse Tautose ir dabar šimtai, iškaitant ir komunis-
Belgrado konferencijoje. Į šnipų tų pareigūnus (gal ir šnipus), 
veiklą ir bendrosios politi- Taigi idėjų ir informacijų, moks-
kos trukdymus — riaušių kurs- linių žinių ir kultūrinio turtėji-
tymus ir neramumų net kultu- mo pasikeitimai nevyko Vakarų 
ringose tautose kėlimą gal at- naudai, nors, anot Valstybės de-
kreips didesnį dėmesį ir tos vals- partamento pranešimo, buvo 
tybės, kurios mėgina ieškoti su- naudingi pamažu laisvesnei in-
gyvenimo pagelbėdamos komu- formacijai plėsti ir komunis-
nistinėms vyriausybėms ir pa- tiniuose kraštuose, 
vergtiems jų žmonėms. Ir ne tik Kaip žiūri į tai Vakarų valsty-
technologiniais išradimais, kad bių vyriausybės — laužti ar pa-
žmonės turėtų naujų darbų, bet kęsti? Amerika toleruoja tokią 
ir maistu, kad mažiau žmonių padėtį, nors ji daugiausiai pinigų 
badautų. Tokios nuomonės laiko- per turistus atiduoda Sovietų Ru
si dalis šio krašto ir kitų laisvųjų sijai. Prancūzija nori duoti tiek, 
valstybių atstovų. kiek gauna. Vokietija daro nuo-

Tačiau be šnipinėjimo geriau l a i < i a s rytu vokiečių naudai. Ang-
įžvelgiantieji komunistinę vergi- J i i a atsargi, bet laikos detentės. 
ją supranta, kad nei Sovietų Ru- 9 k a s . laimės —šiuo metu net 
sijoje ir jos pavergtose tautose,, nespėliojama. 
nei jų satelituose nėra tikros lais
vės ir žmogaus teisių gerbimo. Ka'P žiūri į šį tarptautinės po-
Sutartis pasirašė daugelis vals- litikos vystymąsi pavergtųjų 
tybių, bet nevykdomus punktus kraštų atstovai, žinome iš savo 
pripažįsta tik demokratinės, ku- Pflčių nuotaikų, žinome ir iš įvai
rios drįsta prisipažinti net ir prie rios JU pogrindžio spaudos. Vais
to, ko tinkamai neatlieka. To ne- t v b e s departamentas paskirų tau-
prisipažįsta komunistiniai kraš- txi neužsimena, išskyrus sateliti-
tai, mėgindami propagandinėmis n e s , kaip Lenkiją, Vengriją, Ru-
priemonėmis nuslopinti paverg- muiliją, Bulgariją. Bet pasku-
tųjų balsus ir pridengti laisvųjų tiniuose pranešimuose jau taip 
akis, kad vieni tylėtų, o kiti nieko pat nemaišo tautinio reikalo su 
nematytų. rusxi valstybe, kaip tai buvo kal-

JAV Valstybės departamentas bama prieš pusantrų metų, 
savo pereitų metų gruodžio mė- svarstant mažumų problemas So-
nesio pranešime spaudai pripa- **** Rusijoje ir jas lyginant net 
žįsta, kad komunistų valdomuose »» Amerikos mažumomis. Tai 
kraštuose tebėra persekiojimai b ^ o tamsi ignorancija, — ne-
dėl tautinių, religinių įsitikinimų, skyrimas tautų su ilga istorija 
ypač dėl žmogaus teisių kėlimo. n«<> imigrantų mažumos, - ku-
Persekiojami visi, kurie tik pasisa- rios vėliau neteisino net tie patys 
ko už žmogų ir laisvę, už laisvą užsienio reikalų pareigūnai. Ta-
apsisprendimą ir tautų teisę lais- &au, kalbant apie Sovietų Rusi-
vai tvarkyti savo gyvenimą. Tame 33, skiriamos ne tautos, o tauty-
pačiame pranešime išskaičiuoti bes, kaip ukrainiečiai, Volgos vo-
tokie žinomi žmonės, kaip A kiečiai, žydai (lietuviai šį kartą 
Ginzburgas, Yuri Orlovas, An. nepaminėti). Taigi šiuo atveju 
Scaranskis ir kiti, kurie tebėra smerkiamas ir persekiojimas dėl 
įkalinti ir be jokio teismo kalėji- tautinių įsitikinimų ir noro spir-
muose laikomi. Tuo norima at- tis prieš rusinimą, 
virai pasakyti, kad komunistai Pavergtųjų tautų išeivijos ats-
žmogaus teisės į laisvę dar nepri- tovai nėra vienodos nuomo-
pažįsta. nės savam gyvenime, nors teo-

* riškai siekia to paties tikslo — 
Valstybės departamento prane- savo tautų vardo išlaikymo ir 

Šimas primena išskirtinai tris laisvės grąžinimo. Kai iškilo 
žmogaus teisių pažeidimo sritis Vengrijos šv. Stepono vainiko 
komunistiniuose kraštuose: per- klausimas, jis visu aštrumu atsi-
sekiojimus dėl žmogaus teisių — dūrė vengrų bendruomenėse, 
religinių ir tautinių įsitikinimų, ypač Amerikoje ir Austrijoje. Bet 
persekiojimus dėl noro emigruoti kai buvo nuspręsta vainiką ati-
į kitus kraštus ar susijungti su duoti, didelė dalis vengrų su tuo 
šeimomis ir vedybų trukdymus, sutiko ir net lydėjo į Budapeštą. 
Dėl šių teisių varžwno ir perse- Ukrainiečiai, nepriklausomam 
kiojimo buvo kovojama diplomą- gyvenime neišsiauginę nė vienos 
tiniais keliais ir tam tikra propa- kartos ir išeivijoje sukūrę vyriau-
ganda, informuojant ne tik ko- sybę su iškilmingais titulais, ne-
munistų vyriausybes, bet ir eili- pajėgia priimti pavergtųjų žodžio 
nius piliečius. Kokios to išdavos, iš Ukrainos, nepajėgia sujungti 
pranešimas nepasako, bet neat- vienam tikslui tikėjimų ir paski-
rodo, kad būtų labai pavykusios, ruose kraštuose gyvenančių uk-

Specialiai keliamas mokslinio rainieČių. Amerikos, Vokietijos, 
ir kultūrinio bendradarbiavimo Prancūzijos, ypač Kanados uk-
ir turizmo klausimas. Vakarai rainiečiai net nesuranda bendros 
leidžia į komunistinius kraštus formulės aptarti savo būsimai 
visus, kuriuos įsileidžia komunis- valstybei. Juo labiau nesuranda 
tų vyriausybės. Tuo tarpu komu- pagrindo vedamai kovai prieš 
nistinis blokas savo žmonių neiš- komunizmą, nes vieniems jis yra 
leidžia, išskyrus vieną kitą parei- ne tik rusiškas, bet ir ukrainie-
gūną, kuris grįžęs gali duoti gerą tiškas. 
"apyskaitą", vieną kitą specialis- Pavergtųjų tautų atstovai išei
tą, kuris palieka tinkamą- vijoje ieško savo kelio, bet jį sun-
"užstatą". vieną kitą pavienį ku rasti, kaip sunku numatyti ir 
žmogų, kuriam po didelių vargų laisvės kovos pabaigą. Vis dėlto 
pavyksta gauti vizą ir leidimą iš- yra vilčių, kad pavergtųjų atsto-
vykti pas laisvuose kraštuose gy- vai, būdami laisvės ir demokra-
venančius gimirtfes. tijos auklėtiniai, iki pabaigos 

Detentės dvasioje iš Vakarų gins laisvų tautų ir žmonių apsis-
pusės tai vyksta neproporcingai prendimą. P.S. 

<> ar 7 metus Vasario 16 proga 
kalbėjęs Chicagos lietuviams. 
Būdamas kaip JAV atstovas Bei 
grado konferencijoje pareiškęs 
kad JAV n'ekada nepripažinusios 
Lietuvos okupacijos. Sis Ameri
kos principas Europos saugumo 

Frank Anauncio, sen. Frank" Sa
vicko, aldermano Jakšy ir kitų. 

Išskirtinai minėtini mūsų gorų 
kaimynų svekinimai. Žodžiu 

sveikino Latvių bendruomenės at
stovas kurt. Vilius Varzbergs, 
Amerikos latvių Bažnyčių orga-

konferencijoje nebuvęs sulaužy- j nizacijos viceprezidentas ir estų 

Iš Lietuvos nepriklausomybės kovų. Baleišio partizanų-šaulių būrys lenkų fronte, 1920 metais 
(Ii Br. Kviklio archyvo) 

DAUG VILCIU LIETUVAI 
ATGAUTI LAISVĘ 

Lietuvos nepriklausomybes atkūrimo 60 metų sukakties minėjimas Chicagoje 

Cbicagos lietuviai Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo šventę 
švenčia kiekvieneriais metais. Šia 
proga suruošiama daugybė minė
jimų, iš kurių vienas būna cent
rinis. Pagal tradiciją jį ruošia 
Chicagos lietuvių taryba. Šiais 
metais toks minėjimas buvo su
ruoštas vasario 12 d. ir susidėjo 
iš keletos dalių. 

Šventės išvakarės 

gai — A. Zakarauskas, J. Juoze-
vičius, Z. Gelažius, A. Puchens-
kis ir kan. V. Zakarauskas. Mi
šių skaitymus atliko J. Polikaitis. 
Pamokslą pasakė vysk. V. Briz-
gys. Jame iškėlė laisvės troškimo 
reikalą, gimtosios kalbos meilę. 
Ragino laikytis vienybės, dau
giau domėtis mūsų vaikų bei jau
nimo reikalais, turint galvoje, 
kad religija padeda išlaikyti tau
tiškumą. Išreiškė viltį, kad di-

Dar prieš šventę aukštieji Illi- džiųjų bandymų dienose mūsų 
nois valstijos ir miesto pareigū
nai priėmė lietuvių atstovus. Spe
cialias proklamacijas paskelbė 
Illinois valstijos gubernatorius 
James R. Thompson, Cook ap
skrities' prezidentas George W. 
Dunne, miesto burmistras Mi-
chael A Bilandic. 

Šventės išvakarėse, vasario 11 
d. dienos metu, prie paminklo 
Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės 
Jaunimo centro sodelyje buvo pa
gerbti žuvusieji ir mirusieji dėl 
Lietuvos laisvės, kur vietoje 
įprastų gėlių puokščių padėtas 
lietuviškų knygų vainikas (vėliau 
jos buvo perduotos bibliotekai). 
Programinę dalį atliko Chicagos 
aukšt l i t mokyklos mokiniai, di
rektoriaus J. Masilionio vado
vaujami. Žodį tarė VIII klasės 
mokinė Rima Valiulytė. Aukuro 
ugnį uždegė Gauriliūtė, K. Žilio
nis ir S. Kerelytė. Sugiedota Ma
rijos giesmė ir Lietuvos himnas. 
Apeigas pravedė Andrius Juškevi
čius. 

Pamaldos 
Sekmadienį, 19:30 vai. ryto, iš

kilmingas šv. Mišias Švč. Mari
jos parapijos bažnyčioje konce-
lebravo vysk. V. Brizgys ir kuni-

tauta išsilaikys gyva. O šiandieną 
ji savo kančia atlieka didelį mi-
sijinį darbą — mūsų kančių ap
rašymai, ypač LKB Kronika, su
pažindina pasaulį su didžiąja 
žmonijos nelaime — komuniz
mu. Ragino lietuvius ir toliau 
likti ištikimais savo tautai. 

Šv. Mišių auką prie altoriaus 
atnešė Lietuvos gen. konsule J. 
Daužvardienė ir savanorių kūrė
jų atstovas Juozas Tamulis. Pa
maldų, metu giedojo solistė Ge
novaitė Mažeikienė ir parapijos 
choras, vedamas dirig. Antano 
Lino. Vargonais grojo Kazimieras 
Skaisgirys. Erdvi bažnyčia buvo 
pilnutėlė. Visa eilė organizacijų 
atsiuntė vėliavas. Lietuvos laisvės 
intencija melstasi ir kitose lietu
vių parapijų bažnyčiose, o taip 
pat marijonų ir jėzuitų koplyčio
se, pasakyti atitinkami pamoks
lai. 

10 vai. ryto Liet evangelikų 
liuteronų "Tėviškės" parapijos 
bažnyčioje pamaldas atlaikė kle
bonas kun. Ansas TrakisJ Jis pa
sakė ir turiningą pamokslą Lie
tuvos laisvės tema. Darniai gie
dojo parapijos choras, muziko J; 
Lampsačio vedamas. Pažymėtini 
du gražiai atlikti himnai: "O Tu, 

Sutvėrėjau visatos" (Sibellijaus) 
ir "Malda už tėvynę" (Damb
rausko). Po pamaldų minėjimas 
vyko parapijos salėje. Kalbą pa
sakė Angelė Kasinickaitė, "Chi-
cago's Business Revue" redakto
rė. Programą atliko sekmad.e- j 
ninė mokykla, Moterų dr-ja su
ruošė užkandžius. 

Minėjimo akademija 

Ji buvo surengta 2 vai. po pie
tų Marijos aukšt mokyklos sa
lėje, kuri buvo pilnutėlė lietuvių. 
Iškilmes pradėjo Chicagos liet. 
tarybos pirmininkas Rimas Šar
ka. Dariaus-Girėno ir Don Var
nas postams vadovaujant, buvo 
įneštos JAV, Lietuvos ir organi
zacijų vėliavos. Solistėms Pr. Bič-
kienei ir R. Mastienei vadovau
jant, muzikui A. Jurgučiui akom
panuojant, sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Invokaciją pa
skaitė studentės Audronė Pavil-
čiūtė, Vida Jonušienė ir Betina 
Peteraitytė. Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą perska:tė sava
noris kūrėjas Jonas Kanišauskas, 
asistuojamas studentų Viole
tos Burokaitės ir Audriaus Regio. 

Altos pirm. dr. K Bobelis sa
vo žodyje patikino susirinkusius, 
kad dedamos didelės pastangos 

tas ir būsiąs toliau palaikomas. 
Kai Sovietų atstovas pasakęs, kar' 
Amerika nuo jo atsisakysianti 
A Goldbergas pakartojęs, kad 
nepripaž:n"mas okupacijos — 
oficiali JAV politikos liniia. Kal
bėtojas pažadėjo daryti viską, kad 
principas nebūtų pakeistas. Nors 
viltys pavergtoms tautoms lais
vės reikalu apsispręsti esanč'os 
sustiprintos, tačiau pagrindinį iš
sivadavimo darbą turėsiančios 
atlikti pačios pavergtos tautos. 
Kas liečia pačius lietuvius, nesą 
abejonių, kad jie tai padarys. Tai 
rodo gražūs lietuvių kovotojų — 
Sadūnaitės, Petkaus, Simo Kudir
kos ir kitų pavyzdžiai. Pastara
sis, nors paprastas piliet's, daug 
prisidėjęs prie Lietuvos laisvė? 
••eikalų populiarinimo Amerikoje. 
(fra sen. R. Dole ypatingai tu
rėjo galvoje S; Kudirkos filmą). 

Pr. metų spalio mėnesį Vilniu-
ie įvykusios riaušės gražiai paro
džiusios lietuvių nuotaikas. Kal
bėtojas kiek ilgiau sustojo prie 
opių JAV užsienio politikos klau-
s'mų ir nurodė, kad šis kraštas 
turi visomis išgalėmis stiprinti sa
vo karines paiėgas. Amerika tu
rinti būti visais požiūriais stipr". 
lAV-bių politikai labai daug kal
ba apie Vidurio Rytų problemas, 
tačiau jau pats laikas daug'au 
kalbėti apie apsisprendimą tautų 
nuo Baltuos jūros ligi Ukrainos. 

Jo kalba buvo nuoširdžiai su
tikta ir daugelį kartų šiltais plo
jimais nutraukta. 

Gen. konsulės žodis 
Lietuvos gen. konsule Chica

goje J. Daužvardienė, kalbėdama 
pareiškė, kad šiame amžiuje lie
tuviams didžiausias įvykis buvęs 
nepriklausomos Lietuvos atkūri
mas, o šlykščiausias — Hitlerio-
-Stalno paktas, kuriuo Lietuva 
neteko savo laisvės. 

Ji perskaitė JAV valstybės sek
retoriaus Cyrus Vance laišką 
Lietuvos atstovui Washingtone 
dr. J. Bačkiui, kuriame išreiškia
mos simpatijos Lietuvai ir l'etu-
viams. Džiaugėsi, kad pasaulio 
diplomatinių atstovų tarpe Lie
tuva tebėra gyva ir kad okupan-

atstovas Enno Toomsaln. Abuc'u 
jie išreiškė broliškų tautų šiltus 
jausmus lietuviams. Pirmasis kal
bėtojas nurodė, kad trys tautos 
drauge laisvę atgavome, drauge 
praradome, drauge kovojame ir 
drauge atgausime. 

tgauti Lietuva? laisvę. Dabarti- tai nepajėgia išplėšti iš l'etuvių 
nė Lietuvos politinė būklė esan
ti geresnė, kaip tada, kai ji buvo 
pavergta. Pasidžiaugė Lietuvos 
laimėjimais Belgrado konferenci
joje ir iškėlė JAV delegacijos na
rius — Art Goldbergą ir sen. R. 
Dole kaip nuoširdžius mūsų 
draugus. 

Senatoriaus Robert Dole kalba 
Senatorius — pagrindinis šven-

širdžių laisvės troškimo. Išreiškė 
viltį, kad Vasario 16-oji pasikar
tos ir todėl visų lietuvių šūkis te
būnie laisvės troškimas. 

Sveikinimai 
Chicagos lietuviai susilaukė 

sveikinimų raštu, iš kurių minė
tini: Illinois valstijos senatoriaus 
Adiai E. Stevensono, gubernato
riaus James R. Tompsono, kong-

tės kalbėtojas, prisiminė prieš tresmano R Derwinskio, kongr. 

Lietuvių draugo George Dunne 
žodis 

Cook apskrities prezidentas 
•George W. Dunne, senas lietuvių 
draugas, atvyko į šventę kiek pa
vėlavęs ir apgailestavo negirdė
jęs sen. R. Dole žodžio, Sveikin
damas lietuvus apgailestavo, 
kad ši šventė lietuviams esant 
liūdna, nes Lietuva yra paverg
ta. "Gal būt, aš klystu, pasakė 
tis, bet nesu girdėięs, kad JAV 
kongresas būtų paskelbęs rezoliu
ciją, prašančią Lietuvos nepri
klausomybės". Pažadėjo duoti su-
gestiią kongreso nariams tokią 
rezoliuciją paruošti. 

Sustiprinta lietuvių — 
-—ukrainiečių draugystė 

Laisvosios Ukrainos egzilinė 
vyriausybė į minėjimą atsiuntė 
special'ą savo delegaciją, krašto 
apsaugos ministerio generolo 
Konstantino Mandcenko vado
vaujamą. Jis sveikino lietuvius 
angliškai, ukrainietiškai (vertė
javo A Juškevičius) ir 1'etuviŠ-
kai ištarė "Lai gyvuoja neori-
klauaoma Lietuva!". Nuošir
džiais žodžiais išreiškė reikalą 
abiejų pavergtų tautų draugystę 
stiprinti, nes abidvi tautos turi 
tuos pačius priešus. Šia proga jis 
pranešė, kad Ukrainos Tautinė 
taryba Ukrainos 60 m. nepri
klausomybės proga išleido specia
lų ordiną. Taryba ir Ukrainos 
prezidentas, įvertindami gerų ry-
š'ų su lietuviais būtinumą ir rei
kalingą draugystę, specialiu nu
tarimu šiais ordinais apdovano
jo penkis lietuvius: gen. konsule 
J. Daužvardienę, J. Švedą, K. 
Bobelį, pik. K DabuleviSų ir 
kpt A Juškevičių. Po to, kitų de-
legac'jos narių lygimas, šiuos or
dinus iškilmingai prisegė ir *ų 
gavėjus išbučiavo. Šventės daly
viai ukrainiečių delegaciją sutiV.o 
karštais plojimais. Ukra:niečiams 
nuoširdų padėkos žodį tarė gen
iams. J. Daužvardienė, išreikš
dama viltį drauge atgauti laisvę. 

Dr. J. Genio paskaita 
Pagrindinis Šventės kalbėto

jas-, buvo. įš Wasingtono atvykęs 
prof. dr. Jonas Genys. Savo kal
boje ypatingai iškėlė Amerikos 
palankumą Lietuvai ir lietu
viams, siūlė dar labiau bendrau
t i Pagyrė mūsų jaunimą, reika-

(Nukelta į 5 ps l ) 
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CUKRUS 
Dd aštuonioliktojo šimtmečio 

pabaigos cukraus importas į 
į Europą buvo išimtinai Angli
jos rankose. Cukrus buvo labai 
brangus ir prieinamas tik tur
tingajam luomui. Ilgainiui vis 
didėjant cukraus pareikalavi
mui, teko ieškoti būdų gaminti 
jam iš pačioje Europoje augi
namųjų augalų. Aštuoniolik
tajame šimtmetyje 
bandymai parodė 

atliktieji 
kad 

daug cukraus galima gauti iš 
runkelių, kurių šaknyse jo su
sikaupia (sacharozė). 

Pirmasis cukraus fabrikas 
buvo įrengtas Silezijoje, ir nuo 
to laiko pradėta plėsti cukrinių 
runkelių auginimas ir cukraus 
fabrikų statyba. Patogios są
lygos (pigi darbo jėga ir pa
lankus klimatas) cukrui ga
minti buvo ir Rusijoje, ir čia 
1802 m. buvo pastatytas pir-

j raafyjfi io fabrikas 

— Kad aš jau toks. Kai Konkos pradėjo pirkti, irgi 
neklausinėjau. Sakė, kad perka šeimai, ir tikėjau, kad 
šeimai. Tik kai iš kaimynų sužinojau, kas iš tikrųjų 
perka, tada pasišiaušiau. Jeigu ne kaimynai, tikrai už 
kokius trisdešimt būčiau atidavęs, tik paviršiun išlin
dęs melas jiems reikalą pagadino, o man pataisė. I r pa
taisė taip, kad, va, ir Vytautą ir dar porą kitų gerų 
žmonių galėsiu nesivaržydamas į mokslus išleisti. 

Ir čia pat papaskojo, kad ateinančiam semestrui 
rengiasi Vytautą perkeldinti į kitą universitetą. 

— Ar čia negeras! — nustebo svečias. 
— Dėl gerumo labai geras, bet galvoju, gal geriau 

būtų toliau nuo Konkų. Kai po akių nesimaišys, grei
čiau bus užmirštas, jeigu ir imtų kilti koks įtarimas. 
Nebent policija nenorėtų liudininko išleisti iš akių. 

— Nemanau. Duomenų tiek atsiranda, kad gal net 
liudyti nereikės, čia tik tarp mūsų šnekant. Policija 
apie Vytautą dar nieko nežino. Apie tamstą pasakiau. 
Kapitonas, pasakysiu, nelabai buvo patenkintas, kad 
ginklą ne jam padavei, bet dabar visiškai smagus, kai 
susekė, kad tuo pačiu praeitą pavasarį buvo nušautas 
žmogus. Rado su mašina nusivertusį nuo penkiasde
šimt pėdų kriaušio. Tur būt, manė, kad užsidegs, bet, 
mašinai žemyn kūlvirsčia besiverčiant, motoras, ma
tyt, užgeso. Iš karto atrodė, kad paprastas nelaimin
gas atsitikimas. b*t osskum išėmė penkias kulkas, ir 

į vtfoe iš to paties pistoleto. Dabar, lipdo ginjuo istorija 

o kai jau žinom, per kieno rankas atėjo pas Vytautą, 
lengviau bus surasti ir kitus šaltinius. Tik vienas daly
kas labai svarbu: niekam neprasitarkit, kad dirbam 
kartu. Ne tik kad nesusimaišytų mūsų aiškinimas, bet 
h* dėl jūsų pačių. Net artimiausiems neprasitarkit. 
Niekada negali žinoti, kas su kuo susirišęs. Ir t^nmt*, 
— atsisuko į Vytautą, — būk atsargus ir su draugais 

ir su bendradarbiais. Ypač krautuvėje. 

— | krautuvę žadu visiškai nebeiti, — atsiliepė 
Vytautas. 

— Ar jau pasakei? — pakėlė antakius prokuro
ras. 

— Dar ne. Šiandien žadu paskambinti 
— Mudu apšnekėjom, — pasakė Juozas, — kad 

nebeverta. Turi savo darbų, o atliekamu laiku padės 
man tvarkytis. Padės sužiūrėti knygas, rankraščius. 
Gal ir sau ras ką naudingą. 

— Gera mintis. Vietos daug. Kol ką nuspręsit, 
galės čia pagyventi. 

— Dėl gyvenimo dar neaišku. Sakiau savo advo
katui, kad išsiderėtų nors porą trejetą mėnesių. Neno
riu persiplėšti. Tų knygų ir visokių popierių daugybė, 
o turiu dar ir keletą darbų. 

— Aš manau, kad leis. Nebent tik nuomos parei
kalautų. Zinai juk, kas daug turi, dar daugiau nori. 
Bet aš vistiek norėčiau, — atsisuko į Vytautą, — kad 
tamsta šiandien dar į darbą nueitum. Pasakytum, kad 
turi keliom dienom kur išvažiuoti, o paskum norėsi at
sidėti vien mokslui. To jiems užteks, o man rūpi kitas 
reikalas. Pažiūrėk, ar nesijaučia nervingumo. Sakysi, 
kodėl? Mes dirbame, bet nežinome, ar kaip nors ir jie 
nesužino, ką dirbame. Tas noras, kad vedėjas turėtų 
užmetęs aki i tamst*, man nelabai patinka. Gal k» Tt-
jaučia, o gal ką didesuį galvoja pavesti. Niekada negali 

žinoti, kas kieno gaivos patamsiuose verda. Bet, va, 
jie jau čia, — metęs akį į langą pasakė. — Parodysi tą 
vietą, — Vytautai, o į Šeštoką atsisukęs pridėjo: —O 
gal ir tamsta kartu. Visiems bus smagiau. 

— O ką aš ten, —tas truktelėjo pečiais. — Be 
to, norėčiau šį tą padaryti. 

— Na, nebegaišinsim. Jaučiu, kad reikalas visiš
kai prie galo. Dar savaitė, kita, o gal tik kelios dienos 
ir — bum! Pamatysit, kas atsitiks. Tik tuo tarpu, 
prašau, niekam nė šnipšt. 

Vytautas užsimetė švarką, ir abu išėjo. 
Juozas pasilikęs vienas nenorėjo jokio darbo im

tis. Pavaikščiojo iš kampo i kampą, pasiėmė Broniaus 
paliktas juostas, užsidėjo pirmąją ir ėmė klausyti Ir 
pradžių viskas buvo labai toli, lyg pro neaiškų stiklą 
mėgintų pasidairyti visiškai kitame pasaulyje, bet po 
valandėlės anas toli paliktas gyvenimas ėmė ryškėti, 
atgyti, net prapūsti anapus juodviejų šnekos. £mė 
švysčioti naujos detalės, net ėmė grįžti mintys, kurios 
tada buvo vaiko galvoje. 

Pasiėmęs blonknotą, pradėjo jas žymėtis, tarpai3 
net juostą sustabdydamas. Kai šnekėjo, galvojo darbą 
esant gatavą, tik iŠ juostos nurašyti, vieną kitą vietą 
pakoreguoti bet dabar staiga atsivėrė visai kitas pa
saulis, daug pilnesnis, negu buvo šnekoje. Kai šnekėjo, 
atrodė, kad jis jau visiškai pilnas, bet kai klauso, atei
na kitokia pilnuma, tokia virpanti gyvybe, lyg basas 
tebesiaubtum po anas velnio raktų, gegučių ir žydo 
barzdų nubarstytas pievas. 

Prisirašęs pastabėlių, atsuko juostą nuo pradžios 
paklausyti dar kartą, bet, išgirdęs durų skambutį, sus
tabdė magnetofoną, net kiek nepatenkintas, kad ne lai
ku kažin kas braunasi Buvo tik Vytautas. 

— Vienas? — mtstebo SeS'okas. 
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MARUOS PEČKAUSKAITĖS - ŠATRIJOS RAGANOS 
GYVENIMAS IR DRAUGAI 

JONAS MIŠKINIS 

M. Pečkauskaitė eime 1877 m. kiui guodėsi nesėkmėmis, prašė jo 
vasario 24Medingėnuose, Telšių patarimų. Jis drąsino ją, rašė il-
aps., mirė 1930 metais liepos 24 1 g"5 laiškus įdomiais ir vertingais 

daiktiniais nurodymais. Jis susiža
vi idėja, kad ji mokytų didesnį 
vaikų būrį ir parengtų juos mo
kytojais, siūlėsi pats sudaryti to
kių mokytojų rengimo progra
mą. Kaimuose parengtų mokyto
jų anuomet prie caro valdžios 
nebuvo, į valdines mokykylas nie
kas nebūtų įsileidęs. Juk iki 1904 
— 1905 m. revoliucijos net cen-
zuotiems lietuviams mokytojams 
Kauno gubernijoje buvo uždraus
ta dirbti. Kad M. Pečkauskaitė 
geriau pasiruoštų dėstytojos pe
dagoginiam darbui, ragino ją 
važiuoti pasimokyti į užsienį, 
Šveicarijon. Jo patarimas nuošir 
džiai jos buvo išklausytas. 

Nuvykusi i Šveicariją studijuo
ti pedagogikos, rado Ziuricho uni
versitete šį dalyką dėstant P. V. 
Foersterį, kuris labiau garsėjo ne 
kaip teoretikas, bet kaip puikus 
dėstytojas, grindžias pedagogiką 
praktiniu, krikščioniškos etikos 
principais persunktu mokslu. Ziu-
riche ji nepraleisdavo progos pa
sigilinti ir literatūros mokslo sri
tyje. 

metu organizuodavo įvairių žai
dimų. Be to buvo palanki moki
nių savivaldos idėjai. 

Taigi M. Pečkauskaitės pagrin
dinis auklėjimo principas: net ir 
labai sugadintas vaikas turi gerų 
ir blogų ypatybių. Vadinasi, vai
kas turi kokią nors ir gerą savy
bę, gerą polinkį. Auklėtojas turi 
remtis žmoguje glūdinčiais gėrio 
pradais. Auklėti — tai ištraukti, 
išjudinti iš žmogaus sielos geras 
pajėgas ir raginti jas. kad veiktų 
(Viltis 1907. XI. 7.). 

Šitos jos pažiūros remiasi tikė
jimu, jo nepaliaujamu idealo sie
kimu. 2odžiu, visi M. Pečkauskai
tės teigiamieji herojai turi idealų, 
palaikomų emocijų ugnies. 

Ji pedagoginėje sampratoje yra 
t:kėjimas žmogaus privalumu ir 
galimu tobulėjimu. Tikėjimas reiš 
kiasi pagal krikščioniško gyveni
mo idealus — Dievo ir artimo 
meilę, kurie šakojasi į asmens re
ligingumą, patriotizmą, moralini 
taurumą ir kitas teigiamas savy
bes. 

Už nuopelnus Šiai kibliai pe
dagogei — rašytojai Marijai Peč-
kauskaitei Lietuvos universiteto 
teol — filosofijos fakultetas 1928 
m. suteikė garbės daktaro laiosrų. 

BAISI TRAGEDIJA 

dieną 
Marija Pečkauskaitė mūsų li

teratūroje žinoma kaip žymi ra
šytoja, pe^aeoeė. Šatrijos Raeanos 
slapyvardžiu. Ją i viešumą iškėlė 
XIX a. pabaisos lietuvių kovų už 
gimtąją kalbą banga. Jos kūryba 
plačiai reiškėsi ir plito Lietuvoje 
iš grožinės literatūros veikalų, 
mokslinių pedagoginių straips
nių ir knygų ir gausios korespon-
denciios su Povilu Višinskiu, 
kun. Tumu — Vaižgantu, P. Au-
gustaičiu, Janina Tumėniene ir 
kitais. 

Jaunystės kelias 

Jos tėvai buvo bajorai, kalbėjo 
tarp savęs lenkiškai. Marytė b u 
vo labai gabi, ta lent inga , jautrios 
širdies savarankiška mergaitė . 
Jau penkerių m e t ų , mot inos i š 
mokyta, skaitė jai prenumeruoja
mą vokišką žurnalą , o septynerių 
metų būdama, t o m e n o pradėjo 
mokyti savo broli , e iminaič ius ir 
kumečių vaikus. Tėva i jai suda
rė sąlygas išmokti n a m i e vokie
čių, prancūzų ir rusų kalbas. Ži
noma, n a m i e tėvai kalbėjosi len
kiškai, bet sn tarnais ir jų vaikais 
lietuviškai. 

M. Pečkauskaitė m ė g o muziką, 
išmoko gerai skambint i fortepio-
nu, svajojo istoti i konservatori
ją, bet pagal iau nusprendė būti 
ten, kur ga l ima duot i daugiau t ė 
vams naudos ir l i e tuv ; ų tautai. 
Kai tėvas n u g y v e n o savąjį ūkį 
(dvarą), tada i š s inuomavo U ž 
venti, kuriame ji praleido gražią
sias savo jaunystės dienas. 

Sunki materialinė buitis i . t .. -VT„^. t, u,„r« <«> 
ti su nuostol iu. Nors ir buvo ge-

Tėvui mirus, reikėjo ir U ž v e n - į r a i išsilavinusi, bet neturėjo dip- . 
tį palikti. Ji su mot ina , d v i e m j l o m o . 1909 m . išlaikė Vilniuje j r e i S k , a &** * ™°-
broliais ir seseria neteko paerrin- i p r ie Pirmosios mergaičių gimna- _ Po 
dinės materialinės atramos. Pra-izij0s egzaminus namų mokyto- | W.O0 
sidėio savarankiškas gyvenimas j0s teisėms gauti, gavo leidimą „ r „ - ^ 
— iš pradž'u vertėsi privačiomis • v

:durinėje mokykloje dirbti ir bū-
pamokomis Šiauliuose, kur visa į ti tokos mokyklos direktore. Tais 
šeima persikėlė, paskui dvarpo- į pačiais metais persikėlė į Mari
nių vaikų mokymas. j jampolę, į "Žiburio" draugijos 

Jai pasirenkant gyvenimo ke-11 išlaikomą lietuvių mergaičių 

Chicagoje, 11338 So. Cahimet, 
rasta nužudyta Lela Hilson, 52 

Pasimokiusi 2 metus Švei-1 °a., ir jos 13 m. duktė. Kai po-
carijoje, 1905 metais grįžo Lietu- j licija nuėjo ieškoti įtariamojo, 
von. Tačiau mokyti dvarponių j buvusio nužudytosios vaikino, 
vaikų nebenorėjo, stengėsi suras
ti darbą ir turėti daugiau laiko 
kūrvbai. Bet jai pradžioje nesise
kė. 

Nesėkmė, pedagoginiai 
rūpesčiai ir kūryba 

Finansuojama Amerikos lietu
vių knygos leidėjų atidarė Vil
niuje, Aušros Vartų gatvėje Bi
rutės knygyną. Bet jai ir čia ne
sėkmė. Reikėjo knygyną uždary-

L. Gibbs, 50 m., jis savo bute 
12157 S. Princeton, nusišovė. 

- ? . . rn^T 
dažnai neleidžia pripažinti auto-1 
ritėtą. Sumažinkime savo ego- j 
temą, pavydą ir mums tuo j i š 
kils šviesesnės asmenybės. 

R. Spalis 

C L A S S I F I E D G U I D E 
IftNT OMOJAMA — FOB BENT 

P L U M B I N G 
Vcnhj, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai- Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Gkass biocks. Sinkos 
vanadžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 

1 0 * — S»% — m* pigiau mok&dt 
o i apdraudė ano agmes fe automo
bilio pa* 

F R A N K Z A P 0 L I S 
SSOSJį West Kta Street 

Chteago, niinois 
Te*. — GA 4-8SS4 

- t f t i i f f l imini iTiunHmt""" ' """"""1" ' 

JOMTE I KASTYTIS 
Lletnvii; Operai 

Shttkaitytė, Marga
rita Momlrt—S, Aldona Stempužie-
oė, SftMOP Baras. Groja tamfamnw 
prkajrti pu. Diriguoja Aleksandras 
Ko&ūnaa. 
ftriM kalėdinė dovana. Albtune S 
rflnMrsUa. Kaina su persrantfami 
ll&oo. 
Uisakymns stosti: DUACGAS. 
4545 W«*t 68rd St , Oucago, 
ŪL 

IŠnuom. 4 kamb. butas auaugu-
siems. be vaikų, arba pensininkas. 
Jokių gyvuliukų. 45-os ir Fairfield 
apyl. Skambint tel. 523-9164 arba 
776-0784 

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

IIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIIII 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimą* Ir T s i n j — • 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69tto S t , teL 776-1485 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimmuiiiiiiiiiiiMinMiMiiyt 

niiuiuiiUiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuii 
PACKAGE E S P R E S S AGENCT 

MARIJA N O R E K I E N e 
siummAi Į LIETUVĮ* 

Labai pageidaujamos geros rūšies 
prekės. Maistas iš Kuropos sandelių. 
260S \Y. *9lh St., Cbicago. IU. 6062S 

TE3L. — XFA 5-2787 
IIHim»IIIIIIIIIIIIHHllHllinttHBWWWtlH 

B E A h E S I A T E 

e kamb. mm*. S miegami. 65 Ir Tal
man.. $27.500. 

Gražus bungakro — 6 kamb. 2 židi-
aiaL 83 ir Kedzie. $64,200. 

15 meta senumo. 5 Vi kamb. 3 mie
gami. Daug rūbinių. 2*4 maš. garažas. 
63 ir Narragansett. $54,000. 

Z-įų aukštų — 2 po 6 kamb. mūr. 
65 ir Talman. $32,500. 

» akrų lemai Lemeote. $10.000 
už akrą. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
fasmaaee — lnoome Tas 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 

REMODELING 
Atl iko fvairtas namą taisymo 

JUOZAS VENC&AUSKAS 
Skambinti vakarais — 582-7606 
M M * M M M > M t M M H » I M » ! 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštas 

NEDZINSKAS, 4065 Arcber Ave. 
Cbicago, HL 60632, tek* 927-5980 

* 

UU w«r MA«QUET;c MAC 
CMCAGO. aUNOtS M629 

fMONS 3tJ 92S4S97 
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LIHlVIlflKIU / ^ U T I I I J H M ftHUJin 
1978 sausio meti. gauti įnašai 

Santrumpa: atm. įn. — atminimo JnaSas Suma, paraiyta po pavardes. 

į $50.00 
$ 71.25 
$100.00 

$296.09 

progimnaziją. Tačiau prasidėjus lią, lemiamos reikšmes turėjo P 
Višinskis. Šiaulių gimnaziios 7 į į i rmam oasaulmiam karui, pro-
— 8 klases mokinys, vėliau Peter- girrmaziia 1915 m. buvo perkelta 
burgo universiteto studentas, j Trakus. Nenorėdama pasitrauk

ti nuo artimųjų, išvyko į Židikus, 
kur gyveno jos serganti motina. 
Čia tuojau įsteigė mokyklą lietu
vių dėstomąja kalba. Tačiau ir 
vokiečių administracija lietuviš
kai mokyklai buvo nepalanki. Jos 
vadovaujama mokykla buvo už
daryta. Tada ji vaikus mokė slap
tai. Mirus motinai, niekur ji iš 
Židikų nebeišvyko. M. Pečkaus
kaitė gyveno vieniša šeimos atsi
minimais. 

Židikuose gyvendama parašė 
geriausią savo veikalą — apysa
ką "Sename dvare", vaizdžiai iš
ryškino baigiančio žlugti bajori
jos luomo paveikslą, vertė F. V. 
Foersteri. suorganizavo ligoninę. 

"Margi paveikslėliai" buvo iš
spausdinti 1895 m. "Varpe", apy
saka "Viktutė", '"Vincas Stonis", 
alegorinė drama "Pančiai". Jos 
raštų Žinijos bendrovė išeido 6 
tomus. Tarp jų yra pasakojimai 
ir pedagoginiai straipsniai. Iš vi
su jos veikalų matyti, kad au
torė labai gerai pažino vaiko psi
chologiją — vaizduojamus įvy
kius perleisdama per vaiko juti
mą ir rnąstymą. 

Mat, jis. atostogų metu mokė jos 
broli, o iai padėjo gilinti lietuvių 
kalbos žinias. Taigi P. V. pažadi
no Marijos domėiimąsi lietuvių 
kalba, tautiniu judėjimu ir. be to, 
sudomino ją pedagogika —vai
kų švietimu. Tarp ių užsimezgė 
nuoš:rdi draugystė. Višinskis, pa
stebėjęs jos gabumus, paragino ją 
rašyti spaudon. 

Kūrybos pradžia 

1896 m. dr. Vinco Kudirkos re
daguojamame "Varpe" pasirodė 
pirmieji M. Pečkauskaitės raši
niai. 1896 m. išspausdinamas ly
rinis jos rašinėlis "Kodėl tavęs 
čia nėra", sužavėjo ne vien P. Vi
šinskį. 

Ji. eidama 16 — 17 metus, daug j 
samprotavo apie wrų ir mote
rų santykius: vedybas ir meilę. 
Ji lyg susikūrė vyro idealą, kuria
me be fizinio grožio, jos manymu 
turi būti dar idėiinis bendrumas. 

P. Višinskis stengėsi jos litera
tūrinį darbą pakreipti socialisti
nių demokratiniu idėių linkme, 
bet jam tas nepavyko. Taigi drau
gystė Su Višinskiu turėjo nutruk
ti. 

M. Pečkauskaitė tėvų, ypač mo
tinos buvo išauklėta religinėje 
dvasioje ir aplinkoje, veikia
mų tradiciių. o vėliau kitų 
aplinkybių bei įtįkų. Pavyz
džiui, ji susipažino su kun. Tu
mų Vaižgantu, kuris ją sustipri
no dar labiau religiškai. N'ors su 
Višinskiu smarkiai susikirto dėl 
pasaulėžiūros dalykų, tačiau jų 
bičiulystė nenutrukn. 

Mokslo siekimas 
Kai ji pradėjo dvarponių vai

kus mokyti, tai tuojau Višins-

Šlepetys, R. $10.00, Vėndova, T. $10.00 
Lacytis, M. atm. įa. $25.00 
Juknevičienė, J. atm. įn. $150.00, Jackevičteoė, J. $200.00 
New Zeaiaod Lietuviai $71.25 
X 200.00. Dundzilienė, P. atm. |n. $30040, Dmdzila, A. atm. įn. 
$200.00, Skirpstūnas, A. atm. įn. $100.00, Vizgirdas, V. ir A. $400.00 
Buv. Cicero, IL., Taotinių Šokių Grupė "Znvitis" $29$.09 

Santrauka: 2 x $10.00 - $20.00; 1 x $2540 - $25.00; Z* $50.00 -
$100.00; 1 x 71.25 - $71.25; 5 X $10640 — $500.00 ir 1 x $296.09. 12 
narių $1,012.34 

1978 vasario 9 Kazys Barzdukas 
Chicaga Iždininkas 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei 
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — W A 5-8988 

MARQUETTE P A R K E 
Z-fiį bota mūrinis po 5 kamb. 

QąĮĮa šildymas. Mūr. garažas. Arti 
66-os ir Talman. 2emian $34,000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namo | ( M B — —- Pardavimas 

Valdymą* 
Draudimai — lnoome Tax 

Notariama — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

•456 8a. Kedsfe Ave. — 778-223S 

ĮSIGYKITE DABAR 
-«>•"•» » ^ » I « I — ^-m ^^ ^m — i +* *m^*m»imt+» -P i » 
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K a z i o B a r a u s k o 
• -Draugo" Rimties 

Baltas Sniego Parkas 

uii i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i iHii i i i i i i i i i i i i i i innnBJ 
M. A. $ I M K 0 S 

KOTABT P U B U C 
INCOME T A S SERVICF 

4250 So. Mapfewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
OIMINTŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBCS PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai. 

immmii i imi i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i imi i i i 

iHtiii::it!tt!ii i!i imiiiiiMiiimumtiiittiiur 
I\airi« piv-bjh-, pa^rtefcUnas ne»>r«n-
iria4 iŠ mfcn sattdPUo. 

OOSMOS PARGELS ESFVESS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

3SSS S. Halsted Si.. Chk»?o, m SdAOS 
2501 W. SStli St.. Cbicago. BL SSS2S 

•*Telrf.: S25-27S7 — 254-S32© 
Vytaatas Vabmtiiias 
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Atrodo, kad Marijos Pečkaus
kaitės didžiausias rūpestis buvo 
margaičių auklėjimas. )i tvarkė 
bendrabučio ir auklėjimo reika
l u s pagal J. H . Pestalozzi meto
dą. G y v e n o su mokinėmis drau
ge , įvedė per savaitę vieną auk
l ė j i m o pamoką. Kad nesikartotų 
nagrinėjamos temos , sudarė ben
drą visoms klasėms planą. Jos 
pamokos būdavo kaip pokalbis, iš 
pradžių gyvai pasakodavo kokį 
n o r s įvykį Ir paskaitydavo trum
pą vaizdelį, duodavo pavyzdį, o 
paskui mokinės , jai padedant, 

A.+A. S A D I C K A R D E K E 
Pagal t**M Wa«sffl 

Gyveno Chicago, Illinois, Maronette Parko apyl 
Gimė Lietuvoje. Mirė vaa, 13 d., 19T8, milajukus 79 m. amž. 
Pasiliko dideliame pnliūdime sunūs Lee, marti Jone, duktė 

Ida, žentas Ray Robson, 6 anūkai, 14 proanūkų, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Sehmaedeke koplyčioje. 10701 South 
Harlem Ave., Worth, IU. 

Laidotuvės įvyks ketv., vasario 16 d, iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę. Sūnus, duktė, marfL fantas, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direktorius Schmaedeke, teL 4486000 

A. t A. Dr. POVILUI LEGEGKIUI mirus, 
Ūkusiems žmonai E L E N A I LBGECKIENEI . sūnui RI
Č A R D U I ir dukteriai R E G I N A I OSLAPIENEI . jų šei
m o m s ir ki t iems g iminėms gilią užuojautą reiškia 

Ragina Ir \Tada* IngetevičisJ 
Regina KuKmieaė 
Mara ir V y t a u t a s Vygantai 

V A L O 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rūSių grindis. 
i. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

4 Tinime mūmi Ir garažas. Mar-
ąuette Pke. Naujas gazu šildymas. 
NašlS atiduoda už S38.800. 

PaBkfanas. 5 kamb. 1$ metų mūras 
Ir garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marųuette Pke. $29.900. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuerte Pke. Vertingas pirkėjui. 

Liuksas "ranch". Beveik naujas 
romėnų mūras. 3 mieg. Radiant šil
dymo dvi kontrolės. 2 auto mūro 
garažas. Daug priedų. Tik pamatę 
nupirksite už $40,000. 

Gražus 5 kamb. apie 20 metų mū
ras. Pušų medžio beismentas. 2 auto 
garažas. Marąuette Pke. Tuoj galite j 
užimti. $27,900. f 

Tvirtas 2-jų aukštų maras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido 0d 
$38,500. Marąuette Pke. 

Vridis Rea! Estate 
2625 Wesf 7(st Street 

TeL 737-7280 a? 7374534 

arop—mrfiatf knygoje 

PRISIKEUMO ŽMONES 
k. a. kun. Kazimieras Baraaskaa 

parašė k ^ s Šimtua pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui. J o at-
tninlmm kun. P. Patlaboa rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua-
Imosiua. V. BagdanaviSua laido
jant reiionl lakė; kad "joki»> 
straipsnio rašymas velionio tato ne
domino kaip rrilĮĮinio. Jis Jnoa ra-
šyd^vo labai atsidėjęs ar filiai sju. 
vkvjfvT. . . . 

Knygos tffikjkfimas sutampa su jo 
TO m gimime b 4& m. sunigystėa 
sukaktimL 

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge" 
«45 W. 8S St , €Ueaw», A . fMMi 
(Persiuntimas 25 centai, ir Diinoia 
gyventojai prideda 20 esnta mo-
kssaų). 
iiiiiuiiiiiuuiiiHiiiiiiiuuiiiiiiuiuiiuiiao 

FELIKSAS BRKmtotač* 

tt Skambantis laikas 
Eilėraščiai 

#t 

Papildyta laida. 72 pusi. 1977 m 
Viršelis dail. A. Korsakaitės-Sut-
kuvienėa. Kaina s u 
$3^0. 

Uisakymns siųtrtS 
DBAUGAS, 4Mfi « SSra RL, 

m. 

"MOŠŲ ŠORTAI", 
Illeido UetuVITJ Tautinfn Šokių 
Institutas (antroji Ū d a ) 19T5 

Įmetais Chicagoje. 

>. 

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

Apdraustas perkrausrjmas 
Įvairių atstumų 

TeL: 376-1882 arba 376-5996 

Mūr. S botai po 5 kamb. Geraa 
Investavimas. Marąuette Parke. — 
$42,900. 

MedfaUs. S botai po S kamb. Ma
žas (mokėjimas. Mamuette Parko. 
*20.900. 

Mūras 4 vienetu Ir P g į j S J Mar-
ąuotte Parko. PUcua. $39.600. 

MJamJ Beocti. S kamb. atrems 
' parduodamas dM l isoa $35,000 

Mp» ttirtme pardAvtmui FlorkToJ 
visokia narr.tj. Norinti«ti pirko pae-
dootl ar mainyti skambinkit mama. 

VAINA REAL ESTATE 
Tai. - 925-6565 

D R A U G E . 
Weat 63rd Street. CnicaKO, D-
linofe 60629. Kaina S4.00. U*sa-
kant pridėti 21 centą o* 
sjimi,nnq. DJttnois ny tentu Jai 
ka tWt ww*â aM$$ 

HELP TV ANTBD — VY&A1 
i ,.i m*mL m ! • .— • , • • • ! • 

•• 
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RAOIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio progra

ma Naujoj Anglijoj iš Stoties 
WNSR, 1360 banga, veilda sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos Ir Magdutes 
pasaka, v.a programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis ( Bakic Florists 
— gėlių bei dovanų krautuvę, 502 
E. Broadway, So Boston, Ma 
tSITf. Telefonas 268-04& Ten pat 
gaunamas dienraMs "Draugas" ir 
rasite didelį pasirinkimą Uetuviskų 
knygų. 

n7miiimiiiiiinniiHWfinnHMimNmi 

With Liberty & Justice 
Amerikiečių prenijnota PAU-

IJAUS LEONO knyga, karto
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
sio krašto negeroves bei pavo
jus ir tiesia kelius į saugi} visų 
gerbūvi. 

Knyga gauna i š ir Draags 
tninkiltais.— fBJSu 

Kaina kietais virfensjs t54>5. 
UUU i 11 (UUHIMIHIIttUMUIIIMttmmiUMIk 

nniMimi iumi imimi i 
Radijo Valanda jau virš 35 m. tarnau
ja New Jersey, New York ir Connecti-
cat lietuviams! 
Kas šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. popiet 
15 WEVD Stoties New Yorke 1330 
kii., AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak 97.9 
meg. FM. 

Direkt Dr. Jokūbas J. Stukas 
1467 Force Drlve 

Moustainside, X.J. 07092 
Tel 232-5565 (code> 201 

KvieCiame taip pat klausyti lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Setan Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU 895 meg. 
FM) Pirmad 7:30-8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Štokas) 
nillHIIIIIIIIIIIIIMIHIIHIIIIIINIIIIIUIIIIIIIII1 

Reikalingas 

D2EN1T0RIUS 
Naktimis nco 11 v. v. iki 7:30 v. 
ryto. Prityręs grindis vaškuoti — 
"strippmg & waxing." Dirbti sava
rankiškai. Kreiptis — 

321 Boad Street 
E3k Grove VTllage. BL 60007 

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

DIMNG ROOM W AJTREŠS 
Hours 10:30 a. ta. to 2:30 p. m. 

Cocktail esperience necesaary. Gali 
after 2 p. m. Ask tor Amy. 

BIT'O THE Y.VRDS 
11S9 W. 47ttl S t , — 

-

BOOKKEEPlNG ASS1STANT 
Mušt typo •with aceureicy. BooBdteep-
iog eiperience. acoounts recajvable. 

accounts payable: 
Call — 243-4804 

MUTUAX MACVTKNANCE 
1053 W. Grand Avenue 

Full tirr.e or part timo posltlonp 
open with cstablisb-ed prlntlng fina 
Flextble bours, saiary oninmonfrarate 
wlth skills. Mušt be ablo t o typo-
Experienc« deairable. FOT tirter-

yi«w appointmpint call: 

436-7737 

ATLANTIC PRESŠ INO. 
6010 S. KAdae AVP. 

I I L P W A N T E D — F I M A L t 

R O A D D R I V E R 
Mušt liave a mkuuram of % yeaars esperieare driviag to 

Coaat m soow and mmuitain areaa, Good drtvlne jpeotli 
refereneeA •ecessary. Sk«uH kave D.O.T. 

NEW EQUIFM*:!IC T 
RMrl I.AR RUNS W> IAYOFFR 

Free I i fe and Health 

wį 

Call Ms. Demor For Appointment 248-9804 
AFTES 3-JO A-M. 

ORYH KINT F000 C6WPft«Y, HM. 
2860 No. Unccln /iv«„ Chicago. m. 

http://ar.traejter.te
file:///Tada*


LAIMĖJĘS LENKTYNES SU ŠĖTONU, 
BET IŠĖJUS NEGRĮŽTI 

Sausio 19 d. mirė ilgametis ir 
sėslus Chicagos lietuviškųjų ko
lonijų gyventojas Jonas Kemek
lis. Buvo gimęs Kamajų parapi
joje, Lietuvos kariuomenėje pa
siekęs puskarininkio laipsnį. 1944 
m. siaubingąją vasarą, palikes du 
brolius, išėjo tėvynės ginti. No
rai išsilaikyti Lietuvoje buvo be
viltiški, rusams prie Sedos su
triuškinus lietuvių dalinius, teko 
trauktis j Rytprūsius, kur vokie
čiai iš Tetuvių vyrų sudarė dar
bo kuopas. Jonas, turėdamas Lie
tuvos kariuomenės puskarinin
kio laipsni, vienoje lietuvių dar
bo kuopoje buvo paskirtas būri-
ninku. To dalinio siaubingas ke
lias ir jo vyrų pergyvenimai yra 
įamžinti knygose "Lenktynės su 
šėtonu" ir "Išėjusiems negrįžti". 
Jono vardas ten minimas su pa
garba, nes jis priešų neturėjo ir 
apie save jungė draugus. 

1949 — 50 m. laikotarpyje iš 
Vokietijos emigravęs į JAV, apsi
gyveno Chicagoje ir čia praleido 
visą likusį gyvenimą, kol netikė
tai atsiradęs plaučių vėžys ir ki
tos komplikacijos jį paguldė į kars
tą. Jis buvo ramus ir susipratęs LB 
narys, stambesnėmis aukomis 
rėmė "Dainavos" ansamblį ir 
kasmet 50 dol. skirdavo Altai Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
proga. Buvo nuolatinis "Draugo" 
ir kitos lietuvių spaudos prenu
meratorius, labai mėgo lietuvišką 
knygą. Nors mirė sulaukęs 69 m. 
amžiaus, bet iš" darbovietės vieno
je amerikiečių įmonėje nebuvo 
prievarta išvarytas į pensiją, nes 
viršininkai jį mėgo kaip nagingą 
ir gero, paslaugaus būdo žmogų. 
Nors Chicagoje gyveno vieniša?, 
ilgus metus V. Ž. Dailidkų šil
toje globoje, bet okup. Lietuvoje 
gyvenančių brolių aplankyti vi
sai nesirengė. Paklaustas, kodėl 
jis nenuvyksta į okup. Lietuvą, 
visada atsakydavo: "Kol rusai ten 
šeimininkaus, aš nevažiuosiu!" 
Aišku, tose akimirkose Jonas pri
simindavo, kaip sunkiai teko nuo 
tų pačių rusų pabėgti karo me
tu, kai jų tvaikas taip iš arti 
dvelkė Karaliaučiaus, Piluvos ir 
Gdynės — Dancigo prietilčiuose 
K visų tų peklų Jonas Kemeklis 
su likimo draugais tiesiog pačios 
Apvaizdos buvo laimingai išves
tas. Bgyvenęs dar 33 m. pilnuti
nėje laisvėje, mirė š. m. sausio 19 

DRAKONAI 
PASLAPTINGIAUSI 

GYVŪNAI PASAULY 

Didžiulis varailas, gyvenantis 
Indonezijos Ęomodo saloje, ] 
priešistoriniu, plėšriųjų driežų 
palikuonis, y r a vienas rečiausių 
i r paslaptingiausių žemės rutu
lio gyvūnų. 

Šiuo metu šioje saloje, kuri 
y r a į rytus nuo Javos, priskai
čiuojama 5 tūkstančiai didžiųjų 
varanų. Jie užauga iki 5 metrų 
ilgio, sveria 100-150 kg. Stip
r u m u "drakonai", ka ip juos va
dina vietiniai gyventojai, nenu
sileidžia didžiausiem krokodi
lam. 

Įdomu, k a d šitie senoviniai 
gyvūnai negali gyventi ir dau
gintis kitur, kaip t ik šioje salo
j e . Indonezija buvo padovano
jus i du varanus vienam JAV 
zoologijos sodui, b e t abu tenai 
nugaišo. 

Komodo salos varanas jau la
ba i seniai įrašytas į išmirštan
čių gyvūnų sąrašą. Taigi In
donezijos gamtininkai būkštau-
j a , kad paskutinis "drakonas" 
gal i Bnykti nuo žemės pavir
š iaus pirma, negu bus įspėtos 
visos jo paslaptys. Mšk. 

DAUG VILČIŲ LIETUVAI 
I belski. Tiek solistės, tiek jaunie-
! j i šokėjai,-ės susilaukė pelnytų 

(Atkel ta iš 3 psl.) 

laujantį Lietuvai laisvės, W a - ^ 
shingtono demonstrantus. Pasi-
gėrėjo, kad lietuviai išeivijoje tu- Lietuvos laisvės reikalu priim-
rj labai gerą politinę organizaci- tos rezoliucijos, kurias perskai-
ją. Išreiškė susižavėjimą Belgra-i tė Chicagos Altos vyr. sekretorius 
do konferencija. Siūlė dar labiau 
gyvinti veiklą ir veikti vieningai. 
Baigdamas išreiškė viltį, kad So
vietų Sąjunga veikiai sugrius, 
kad jos "neapgins nei tankai, nei 
raketos", kad "sukils milijonai 

1fl.1g5 (M. ?uk\v i? kurių DRAUGAS, antradienis. 1978 m. vasario mAr. 14 
dol. perduota Altos cent-l 

A. a. J. Kemeklis 

d. ir sausio 21 d., sniegui nusiau
tus Chicagą ir apylinkes, iš Mar-
luette Parko liet šventovės pa
laidotas Šv. Kazimiero kapinė
se. 

Kai pamačiau V. ir Z. Dailid
kų "Drauge" paskelbtą praneši
mą apie Jono Kemeklio mirtį, 
buvo aišku, kad štai dar vienas 
"Draugo" prenumeratorius pasi
traukė iš gyvųjų tarpo, kurio 
prenumeratos jau niekas nebe-
pratęs. O kiek tokių vienišų lie
tuvių iškeliauja į amžinybę kiek
vienais metais, tuo pačiu kiek 
prenumeratorių kiekvienais me
tais nustoja mūsų laikraščiai bei 
žurnalai? Prisimindami miru
sius, susimąstykime ir prie šio 
klausimo. 

Kai gydytojai Jono Kemeklio 
plauč'uose surado vėžį, jam buvo 
pasiūlyta globa Lietuvos Dukte
rų nameliuose. Jonas jos buvo 
atsisakęs, bet vėliau, vietą kitam 
užėmus, gailėjosi. Vienišieji lietu
viai garbingą ir paslaugią Lietu
vos dukterų organizaciją turė
tų prisiminti ne tik neviltyje, bet» 
ir tose dienose, kai rašomi testa
mentai, kai atiduodamos aukos 
svarbiausiems tikslams. Kartais 
nelaimėje organizacija daug pa
deda. 

Al. Dr. 

žmonių ir Lietuva bus laisva". 
Iš viso beveik visos kalbos .bu

vo labai optimistiškos (gal net 
ne visuomet paremtos realiais įvy
kiais, faktais — daugiau jaus
mais). Bet šventės dalyviams jos 
kėlė nuotaikas. 

Premijų įteikimas 

Altos sudaryta komisija, vado
vaujama dr. L. Kriaučeliūno, 
premijavo tris lietuvius laikraš
tininkus, rašančius užsienio spau
doje. I premija (500 dol.) pa-
sk'rta Italijoje gyvenančiam prel. 
V. Mincevičiui,.II (300 dol.) Vi
liui Bražėnui (Floridoje) ir III 
(200 dol.) — Praniui Alšėnui 
(Kanadoje). Premijų mecenatas 
— kun. J. Prunskis. Nė vienas 
laimėjusiųjų į šventę neatvyko. 
I premiją perėmė laimėtojui per-) 
siųsti dr. Jakševičienė, II — V. 
Šimkus. Trečioji bus pasiųsta paš
tu. Laimėjusių premijas gavusių 
vardu dėkojo dr. Jakševičienė. 
Dar kalbėjo J. Prunskis ir L. 
Kriaučeliūnas. 

* 
Meninė dalis 

Pirmąją meninės programos 
dalį gražiai atliko solistės — Pru-
dencija Bičkienė ir Roma Mastie-
nė, abidvi drauge ir kiekviena 
atskirai padainuodamos šešetą 
dainų. Akompanavo muz. Alo
yzas Jurgutis. 

Antroje dalyje "Švyturio" tau
tinių šokių grupė vikriai ir dai
liai pašoko šešis tautinius šo
kius. Grupės vedėjos — Dainė 
Narutytė ir Giedrė Cepaitytė, 
akordeonistas — Michael She-

Vincas Sam^ška. Jos bus pasiųs
tos JAV užsienio politikos vairuo
tojams. Aukas laisvinimo reika
lams rinko korp! "Neo-Lithu-

nia". Ir kitur patarnavo neoli-
thuanai. Buvo išleista ir dalija
ma sukakties minėjimo 16 pusi. 
programa. Iš jos matyti, kad 
1977 m. Vasario 16 minėjimo 
metu Altos Chicagos skyrius su-

f r?r»I£rt 
7,000 
rui. 

NBC televizijos tinklas buvo 
atsiuntęs savo reporterius, kur ie . 
filmavo iškilmes ir tos pačios die- > 
nos vakare sen. R. Dole kalbos i 
kai kurias ištraukas ir bendrą mi-
mėjimo vaizdą perdavė televizi
jos žiūrovams. (bk) 

IŠMOKĖJO 635,708 DOL. 
Chicagos Susisiekimo vadyba 

nukentėjusiems pakeltų t r auk i 
nių nelaimėje miesto cent re 
1977 m. vasario 4 d. j a u išmo
kėjo 635,708 dol. T a d a žuvo 
11 žmonių ir buvo sužeisti 266. 

A . f A . A N T A N U I G R Y B I N U I 
užbaigus šios žemes kelionę Kaime, gilią užuojau
tą reiškiame šioje skausmo valandoje sūnui ZIG
MUI GRYBINUI IR VISAI JO ŠEIMAI, velionies DUK
RELĖMS Lietuvoje ir visiems kitiems giminaičiams 
bei artimiesiems Tėvynėje ir plačiame pasaulyje. 

Marija ir Andrius Vaitkai 

TREJŲ METŲ M|RTIES 
SUKAKTIS 
A. A. 

Juozas Sakavičius 
Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1975 m. va
sario 16 cL Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 
US jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos vasario 19 d., 12 vai. 
ryto, T. Jėzuitų koplyčioje. Maloniai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Juozo Sakavičiaus sielą. 

Nuliūdę: žmona, dukterys ir žentai. Lietuvoje seserys su 
šeimomis ir broliu šeimos ir kiti giminės. 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GfcUNYČlA 

I M WEST Ord STREET 
TcMooal: F t M43S k M M K 4 

Taip pat naujoji Barboros ar 
Geat Drtehlu krautuvė 

THE OA1SY STOK 
§•18 JiHliinut Hwy„ Oak Lawn 

•tįsis 

Brangiam tėveliui Lietuvoje miras, sūnų 

ZIGMĄ GRYBINĄ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Marija Grigomičienė 
Joana ir Alfonsas fiordai 
Vita b- Petras Kemoiiai 

Perskaitė "Draugi" , duokite jj kitiems. 

JDOZUI SČERBAI okup. Lietuvoje mirus, 
h žmonai PRANCIŠKAI, dukrai GENOVAITEI JUODI
KIENEI ir ALEKSANDRAI PAKULIENEI ir sūnums: 
STEPUI. VACIUI ir ADOLFUI ir jų šeimoms nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

L ir M. Griauzdės 
A. ir J. Jadviršiai ir D. ir P. Juodikiai 

A. f A. HEDVIG KUZMICKAS 
Pagal pirmą vyrą Chepulienė 

Mirė vasario 11 d., 1978, 8:15 vai. vak., sulaukus pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideUair.e nuliūdime marti Jean Chepulienė (našlė 

mirusio sūnaus a. a. Leonardo), anūkai Denis ir Susan su vyru Wil-
liam Patermos, proanūkas Jamie, ir kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. 

Kūnas pašarvotas Richard koplyčioje, 5749 Archer Avenue, 
kampas Lorel Avenue, Chicagoje. 

Laidotuvės įvyks antrad., vasario 14 d. iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 4559 S. Wood 
St., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Marti, anūkai ir proanūkas. 
Laidotuvią direktorius Richard — Tel. 767-1840 

Lietuvoje mirus a. a. BUNIKIENEI, seserį, 

ANTANINA ir VINCĄ SOPIUS, 
seserėną VYTAUTE ŠOPĮ su šeima ir kitus gimines 
bei artimuosius širdingai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Aldona ir Vladas Paškevičiai 
Janina ir Vytautas VasiukevičJai 
Aldona Vasaris 
Joana ir Džiugas Augiai 

su šeimomis 
Antanina ir Juozas VasiukevičJai 
Rimvydas Vasiukevičius 
Dana ir Jurgis Tarbunai 
Genovaite Domeikiene 
Gailute Domeikaitė 

A. t A. MARIJAI GIEDRAITIENEI mirus, 
skausmo prislėgtus: dukrą BIRUTĘ JUODIKIENĘ, sū
nų AIGf GIEDRĮ-GIEDRAITĮ, seserį BIRUTĘ GUBA-
RIENĘ ir jų visų šeimas, liūdesio valandose, giliai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

Dr. ir -Juozas Vifpišauskai 

Motinai 

A. + A. ONAI MAUŠKAI mirus, 
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą mūsų 
narei MARIJAI MAC1EZAI ir jos seimai 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A. + A. ANELEI KUBILIONIENEI, 
ilgai ir sunkiai kentėjusiai, Clevelande mirus, jos 
vyrui JUOZUI, dukrai RAMUHE|, broliams VYTAU
TUI, JUOZUI ir STASIUI reiškiu širdingiausią užuo
jautą ir kartu liūdžiu. 

Vaitiekus Morkūnas 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VYDAS P. GAIDAS Ir SiRALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Calitomla Avenue 

Telefonai LA 34)440 ir LA 3-98S2 
4605-07 South Hermrtage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika č/Evans 
i-

Laidotuvių Direktoriai 

6 8 4 5 SOUTH VVESTCRN /B/E. 
•• 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uotavfn Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

A. t A. ANNA ANDRIJAUSKAS 
BAKUTYTĖ 

Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė vasario 10 d., 1978 m., 4:45 vai. popiet, sulaukus 87 m. 
Gfmė Lietuvoje, Raseinių parapijoje, Abejų kaime. Amerikoje 

išgyveno 60 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Adam Andrijauskas, marti 

Ame, anūkė Joanne Amendala su vyru Borian, 2 proanūkai Tif-
fany ir Brian Amandafa, Lietuvoje trolis Antanas Bakutis su šei
ma, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Adam Andrijauskas. 
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje. 1410 So. 50th Ave., Ci

cero, rHinois. Laidotuvės jvyks trečiadieni, vasario 15 d. iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atiydčta i šv. .Antano parap, bažnyčią, 
kurtoje {vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kacinuoro lietuvių kapines. 

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

NoBUe: SOaat, «artj» aaOkė ir proanūkė. 
Laidotuvių d-xekt. Donald A. -Petkus, telef. 863-2106. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

m ? SO. LITLAN1CA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS CC. LACK (Lf 0KAWICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE 
2424 W. 6*tb STREET 
11*2* Soutfcwest Higbway. Palo* HiIls. 

VTrginia 7-«672 
Tel. REpubHc 7-1213 

TeL 17440* 

PETRAS 
SO. CALIFORNIA AVE. 

IIEUONAS 
TeL LAfayette 34573 

POVILAS 
3313 SO. UTUANICA AVE. 

RIDIKAS 
TeL YAnk 7-1133-J* 

JURGIS F. RUDMIN 
3354 SO. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1*11 

14*1 SO. 
VASAITIS • 

Av*. CICERO, IIJL 

BUTKUS 
TeL OLymptc 

. 

i 
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DRAUGAS, antradieoia, 1978 m. vasario mėn. 14 

I x Muz. Fausto Strolios, k- -
lių chorų vadovo, straipsnis 

, lietuvių ir anglų kalbomis buvo 
išspausdintas "Vyčio" šių metų 
sausio numery. Straipsnis 
"Kas mus riša su Pabaltijo pa
jūrio gyventojais — Can We 
Identify With Ancient Peoples 

x Kun. Juozui Budzeikai, of Baltic Areas?" įdomiai palie-
MIC, dirbančiam Plano, DL, ir čia istoriją, kuri duoda pagrin-
Erso'.. UI., parapijose, šiandien dą didžiuotis savo tautybe ir 
. ue*na 70 metų amžiaus. Kun. r^ikš1: savo tautai mei'ę. Au-
J. Eudzeika, baigės Vytauto torius sakosi panaudojęs J. 
Did i uni.-e'-sit tą Kaune, dirbo Venclovos medžiagą. Jei ir kiti 
įvairiuose darbuose, paskui, bai- žurnalai panašių straipsnių 
ges teologiją 1946 m. B5ch- duotų dažniau, keltų lietuvišką 
staette, Vokietijoje, buvo jšven- dvasią ir pasididžiavimą savo 
tintas kunigu. Vokietijoje dir- tautybe. "Vyčio" redaktorei 
bo stovyklose ir buvo gbcmsrn- Loretai Stukienei reikia pa
jų kape'ionas. Atvykęs į Ame- reikšti padėką už tokio pozity-
riką 1953 m. įstojo į Marijonų vaus straipsnio išspausdinimą, 
vienuoliją ir darbavosi Cbica- x Marųuette Parko Lietuviu 
goję, Anglijos Londone, Raci- Namu savininkų valdybos posė-
ne, Wis., o dabar Plano. Svei- dis buvo vasario 10 d. Balfo 
kinimai gražios sukakties proga, patalpose. Buvo svarstomi šių 

x Lietuvių Istorijos draugi- metų valdybos veiklos, apylin-
jos narių ir jų bičiulių susirin- kės saugumo ir stabilizavimo 
Irimas įvyks vasario 16 d. 6:30 reikalai. Taip pat nutarta at-
vaL vak. A Rūgytės bute. Ry« 

Chicagos žinios 
VAMZDŽIAI IŠ EŽERO 

Dešimt priemiesčių sutarė 
bonais surinkti 50 miL dolerių 
ir išvesti vamzdžius iš Michiga* 
no ežero, kad . juos aprūpintų 
va "deniu. Tie priemiesčiai yra 
Du Page apskrity, pvz., E!m-

I hurst, Addison, Downers Gro-
ve, Lombard ir kiti. 

NAUJI TUNELIAI 

Pradedami darbai kasimo tu-
I neiių, kurie Chicagos miestą 

IŠARTI IR TOLI 
I. A. VALSTYBĖSE 

— 1 u m. Alfonsas Nakas — 
"Draugo" bendradarbis, su žmo-
na iš Detroito atvyko Floridon 
praleisti atostogų. Apsistojo 
Surfside. 

— Poetės Lifinės Sutemos po
ezijos vakaras rengiamas Det
roite, Dievo Apvaizdos parapi
jos' salėje vasario 18 d. 7 vaL 
vak. Kviečiami visi vakare 
dalyvauti. Rengia Lietuvių ben-
V.nomenė. 

— Coutemporary Crafts mu-
apsaugotų nuo potvynių. Tune-; ziejuje, 29 West 53 Street, New 
liai turės 18 mylių ir jų visos Yorko mieste, atidaryta dešim-

šium su Lietuvos nepriklauso
mybės jubiliejum paskaitą apie 
Vasario 16 dieną skaitys A Rū
gytė. Po paskaitos A P. Bag
donas skaitys savo kūrybą. 

X Chicagos Fine Artas tary
ba pakvietė Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejų Richard Daley 
centre (City Hali) suruošti lie
tuvių tautodailės parodą. Pa
roda buvo atidaryta vasario 13 
d. ir uždaroma vasario 17 d. 
Paroda rūpinasi Marija Krau-
chūnienė. Vasario 16 d. 12 vai 
bus speciali programa, kurią 
atliks Fausto Strolios vadovau
jamas Audros ansamblis. 

x Sofijos Barkus šeimos ra
dijas pereito sekmadienio pro
gramoje gražiai paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri-

t-ys šakos 
mSL doi. 

kainuos apie 300 

Lietuvos Vyčių Lietuvos nepriklausomybės minėjimo banketo, įvykusio vasario 5 d. Martiniąue saiėje, 
garbės svečiai. Iš kairės: vysk. A Dekšnys, Irena Sankutė, Lietuvos geh. kons. J. Daužvardienė. Aldona 
Brazienė, vysk. V. Brizgys, sol. Algirdas Brazis ir ku n. A Zakarauskas. (Platesnis aprašymas paskelbtas 
vasario 7 d. laidoje, 5 pusL). Nuotr. V. Noreikos 

naujinti ryšius su vietos politi
niais veikėjais, aptartas pava
sario balius, kuris įvyks balan
džio 22 d. ir k t 

X S t Xavier kolegijoje Chi
cagos pietuose (103 ir Central 
Ave.) vasario 23 d., ketvirta
dienį, nuo 10 vaL ryto iki 2 vai. 
p. p. bus galima pasitikrinti 
nemokamai, ar kas neturi cu
krinės (diabečio) ligos. 

x Elzbieta Saarienė iš Gar-

x Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
— Pranas Juodaitis, Sesuo M. 
Palmira, Mary Semėnas; 3 doL 
— J. Kizevičhis; po du doL — 
A. Banėnas, M. Janilionis, A 
Leonavičius, J. Miškinis, Ant. J. 
Gerdzūnas; po 1 doL — R- Ba
nionis, Alb. Gartigas, J. Kriš
čiūnas. Visiems ačiū. 

x "Sveikinu "Draugo" re
dakciją, nes labai teigiamai 
įvertinu Jūsų užimtą nuosaikią 
liniją, vengiant spaudoje berei
kalingų ginčų" — rašo mums 
vienas skaitytojas (pavardės 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
RAŠYTOJA PERONEL* 
ORINT AITE MOTERŲ 

SUSIRINKIME 

! apie jos asmenybę, charakterį ir 
palinkimus. Ji priminė rašyto
jos neeilinius gabumus, pu.kią 
atmintį, pastabumą ir jaunystė
je didelį užsidegimą vis daugiau 
žinoti, daugiau patirLi. 

Spaudoje P. Orintaitė pradėjo 
reikštis 1926 m. savo lyrika. Iš-nepaisyta nei blogo oro, nei gi- , . , , , . . . * . , . . 

t J » o j e l ( j 0 keletą poezijos rinkimų 

Liet Moterų Federacijos Chi
cagos klubo pirmasis šių metų 
susirinkimas įvyko sausio 29 d 
Tautiniuose namuose. Šį kartą 

išeivijoje. Greta 

mo 60 metų sukaktį. Pagrindi- Calif., atnaujindamas prenume- j v a s a r i<> * <*• 
nę kalbą apie šios šventės reikš
mę pasakė teisin. Liudas Šmulkš
tys. Meninėje dalyje buvo per
duota lietuviška muzika ir mū
sų poetų K. Bradūno, VL Šlaitą 
Jono Aisčio ir k t kūryba. Dalį 
programos atliko A T. Anta-

den Groce. Calif., siųsdama į prašž neskelbti) iš Illinois val-
prenumeratos mokestį ir auką, stijos, siųsdamas 30 dolerių au-
mums rašo: "šia proga noriu ką. Nuoširdžiai dėkojame, 
padėkoti už gražią nove!ę, kuri x Kun. Petras Cibulskis, 
ėjo Draugo atkarpoje — Tarp MIC, Marijonų Bendradarbių 
gyvenimo ir mirties. Gaila, kad dvasios vadas ir vienuolyno 
greit užsibaigė — tai buvo ma- ekonomas, išvyko porai savai-
lor.us skaitymas. Toki skaity- čių poilsio ir aplankyti savo te
mai naudingi ypač jaunimui", j tos bei kitų giminių prie Los 

x Kun. The© Pafis, Pittburg, | Angeles, Calif. Į Chicagą grįš 

lauš sniego — gausiai dalyvių I J e t u v o i e . 
susirinko paskirtą valandą L .. , - . • 
, , " , , i , . , ,._ Klikos kure ir dabar tebekuria 
klubo valdybos sukviestą kultu- .. u -novelių romanų, apybraižų, vai

kų ir jaunimo skaitinių bei sce
nos kūrinių. Taip pat bendra-

ŠEIMOS KOMEDIJA 
Martiniąue rūmuose esantis 

Drury Lane teatras stato ko
mediją iš šeimos gyvenimo "The 
Duchess of Pasadena", parašy
mą G. Tibbles. Lengvo pobū
džio. Pagrindiniame vaidmeny 
— filmų aktorė Ann Sothern. 

DRUSKA CmCAGAI 

Savaitės pradžioje Chicagą tu
ri pasiekti 7,000 tonų druskos 
kovai prieš slidumą gatvėse. 

AUTOMOBILISTAMS 

Nebebus pratęsiama data prie 
automobilių pritvirtinti nume
rius ir miesto lipnukus — vasa
rio 15 d. yra paskutinė diena. 

ADVOKATO LAVONAS 

Sekmadienį iŠ Chicagos upės 
iš rauktas advokato L. L. Levin, 
68 m., lavonas. Į upę įkrito su 
savo automobiliu šeštadienį. 

ties amerikiečių vitražistų paro
dą, pavadinta "Naujieji vitra
žai". Albinas Elskus reprezen
tuojamas su keturiais vitražais. 
Muziejaus pakviestas, jis pra
veda ir vitražų technikos de
monstracijas publikai Paroda 
tęsis iki balandžio 2 d 

VOKIETIJOJE 
— Raminta Lampsatytė, ga

vusi muzikologijos doktoratą V. 
Berlyno konservatorijoje, per
sikelia į Hamburgą ir čia dirbs 
dėstytoja konservatorijoje. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Kun. Jono Kuzmlckk) 65 

m. sukakties minėjimas Brad-
f orde bus paminėtas vasario 
11 4 

— Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 18 d. 
Sporto ir socialinio klubo sa
lėje. Pamaldos Londono lietu
vių šventovėje vasario 19 d. 
11 vaL rytą, kurias užprašė 
Lietuvos atstovas Londone. 

nnę popietę 
Pirm. M. Marcinkienė į prezi

diumą pakvietė St. Semėnienę ir 
-—-» r-— . . . darbiau ja spaudoje, iškeldama 

L. Naruševicienę. S. Semėnienė _. ,. .. ; < , , . . _. . . . . ,.. , aktualius bet. gyvenimo k ausi-, . — pranešė šio susirinkimo tikslą ir i _ • _ . . . . . . . . 1 ; . . - , . . . . • . . »_ A ^ %. J 
r t r " £ d T tp b ~ t e n t ; m u s ' Tačiau plačiausiai reiskasi tabi, be pasigailėjimo ironizuoja bo paaukota šios kadencijos 

4, - - i peietrjgtikoj miestiečių inte'igentų ydas, jų njetu iki dabar: švietimo bei 
Orintaitė Lietuvoje parašė du papročius, moralinį ir kultūrinį kultūriniams reikalams iš viso 

romanus: "Paslėpta žaizda" ir susmukimą ("Daubiškės inteli- paaukota daugiau kaip 1200 
"Daublškės inteligentai" išeivi- i gentai"). idoL 

ratą atsiuntė 50 dolerių ir tuo i Beveriy Shores l ietuvių 
įsirašė į "Draugo" Garbės pre- klubas rengia Vasario 16-sios 
numeratorių eiles. Už paramą minėjimą vasario 19 d 11 vai. 
nuoširdžiai dėkojame. , bus pamaldos šv. Onos bažny-

x "Draugas" yra mūsų tik-'&oje, ° 1 : 3 0 yBi- P"1 6 8 S t a n _ 

x Prie Lietuvių Operos kul
tūrinio bei meninio darbo šie
met jau prisidėjo šie nauji Ope
ros mecenatai su savo aukomis: 
Virginija ir Bronius Majauskai 
— 100 dol., Diana fa- dafi. Arvy
das Algminai — 100 dol., Ade
lė ir Ildefonsas Sadauskai 
100 dol., Bronė ir inž. Albertas 
Kremeriai — 100 doL, t i i a i ir 
Raimundas Kinderiai — 130 Ačiū. 
dol. Visiems- šiems' meeesstatss^ 

rašytojos P. Orintaitės kūryba.; 
Pastebėjo, kad šią daugelio kny- į 
gų au'ore reikėjo mums jau se
niau pagerbti ir paminėti, nes 
ii nemažai vertinama ir kitų: J^J apybraižą "Liepalotų 

.. » . . . , medynuose ir dvi novelių kny-jos raštų yra išverstų ir i kitas „ , , . — . . „ . L . • gas: "Marti iš miesto ir "Groz-kalbas — latvių, lenkų, švedų, 
vokiečių ir anglų. 

E 

vylės meilė". Novelė "Gaudvy-
tis'' laimėjo "Dirvos" literatūri-

Songinienė, Lituanistikos n ę p r e m i j ą 1 9 ? 3 m J a u n i m u i 

: stituto lektore, gerai paruoš- k n y g a «Viltrakių vaikai" įver-
jaunimo liter. premija ras draugas. Laikraščio laukia-! ^ " ^ restorane. Pagrindinę toj paskaitoj supažindino su ra-; t :_ t -

me h- skaitome su dideliu malo-l k a l b * pasakys prof. dr. T. Re- šytojos P. Orintaitės kūryba, [^gg ^ j ^ t o d a r p a r a § ė " j į 
numu, nes jame randame daugį m e ^ . |Prelegentė, kaip ir ra!ytoja, yra l a u m ė 3 l ė m ė „ J_ ̂  a t s i m i n i m a i 

įdomių straipsnių ir žinių, daugi x Magdelena Petrulienė sau- kįiugj i§ to p a t e s Sūiuvos (Su-1
 i e gajomėjo Nerį. ' 

meilės mūsų brangiai L i e t u v a i . ; ^ 26 d , tfdžiosios pūgos me- ̂ k ų ) k r a S t o . Jas riša seni. N € S e n i a i y ^ ' i š ė j ę s Orintaitės 
Ačiū visiems, kurie jį leidžia ir ^ gnzdama iš darbo, parkn- draug>-stės ryšiai dar iš Vilka-! ^dė[įo f o r m a t o istorinis roma-
priraŠo" — rašo mums Bronė to gatvėje ir susilaužė ranką viskio gimnazijos ir universiteto j ̂  , . E r e l i u k u o r a i » Prelegentė 
Tomkus iš Lancaster, Pa., at- *"* dar tebėra iki peties su- ̂ ^ vėliau jų keliai vis susi-' VietxLai jo turinį pabrėžė 
naujindama prenumeratą ir ją g^psuota. Ligonė namie turės durdavo mokytojaujant ir galų' 
palydėdama 9 dolerių auka. pabūti apie tris mėnesius. Jos 
Dėkojame. 

X Aleksas Lauraitis, Willow 
Springs, DL, atsiuntė auką. 

kaimynai tokioj būklėj ligonę 
užjaučia ir jai pagelbsti. 

x minois universitete Chica
gos Circle Vasario 16-sios pro
ga vasario-16 d 11 vaL r. bus 

ei jų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 3S2-0560, 
arba 925-0035. (pr.). 

x Vasario 16 minėjimo pro
ga talkinantieji LB išlaikyti išei-

x Gyvataro koncertas įvvks f „ . x . T . . 
už Verdi operos "Nabucco>t pa- * - , «,Q Q^ r t « H 7 . J v , , ^v- Mišios Lietuvos intencija, 
statymo išlaidų sumažmuną v a t J a u n i m o centre. Biliete 
Opera taria nuoširdžiausią ačiū. ^ ^ ^ V a z n e ! ^ prekyboje,' T ^ l f * ? • " " # * * ^ f 

(nr) i*n . . . . . y J f ^ . \ i s i studentai, profesoriai 
yy*-'- Visuomenė kviečiama gausiai1 

x Albinas Kurknfis, akdjų dalyvauti. Rengia "Grandis", 
brokeris dirbąs su Rodama įt (pr.). 
Renshaw, lae^ patarnauja ak- x U B, Brightou Parko apy-

MakĄ Lituanistinės mokyklos 
talkinama, Nepriklausomybės 
60 metų sukakties šventę mi
nės vasario 19 d Iškilmingos 
šv. Mišios bus 10 vaL Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioj. Minėji-

—-vbe ir " a S i ' 1 0 0 akademija įvyks tą pačią 
Lietuvai laisvės, aukas siunčia d k 5 n * 2 v a L P- P- Parapijos sa-
JAV LB Krašto valdybai čfc- ^ 4 4 2 0 ^ F « r f ^ d Ave. 
kius rašyti Lith. American Com- j V i s u 8 P"*0 1 1 1 6 Jausti lietuvio širdžiai dėkojame, 
m t i n i t y U S A I n c ^ v a r d u i r s i ų s - l P 4 ^ ^ dalyvauti pamaldose ir x Liudas Jocys, 
ti valdybos vicepirm. Finansų v^P™ programoj. 

LB Brighton Parko apyL 
Valdyba * 

(pr.). 

! šio romano ypatingą savybę, 
gale išeivijoje. Todžl prelegentė k a i p n e i ž s e m i a m ą l i e t . k a l b a i 
daug ką galėjo pasakyti ne tik 
apie rašytojos kūrybą bet ir 

Newman centre, 826 S. Morgan, 
skersai gatvę nuo bibliotekos. 

ir 
tarnautojai kviečiami gausiai 
atsilankyti. 

x K. Jameikfenė, Rockford, 
CL, siųsdama prenumeratos 
mokestį, atsiuntė ir 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

X Vaclovas Valys, Cleveland, 
Ohio, atnaujindamas prenume
ratą teigiamai įvertino mūsų 
spaudos darbus ir atsiuntė 50 
dolerių prenumeratos mokesčio. 
Jis skelbdamas "Draugo" prenu
meratorium. Už paramą nuo-

neissemiamą 
versmę — žodingumą. Be .savo 
tarmės (zanavykų), Čia vartoja
ma ir kitų tarmių žodžių, paim-

>C K. Eaukštaitienė, žinoma tų iš gyvosios, kalbos. Taigi au-
omahiškė, užsakė "Drauge" , torės kalbos žodingumas — tai 
lietuviškų knygų ir atsiuntė lietuvių tautos brangus turtas 

Norėdama paryškinti savo Darbingas Chicagos moterų 
mintis, prelegentė iš anksto bu- klubo susirinkimas baigėsi vai-
vo parinkusi atitinkamas ištrau- šėmis. 0 . RoznSdenė 
kas — teks'us. kuriuos gražiai 
perskaitė lituanistikos instituto LIETUVIŲ IR UKRAINIEČIU 

VAIŠĖS 

Po Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo Chicagos Liet. 
Tautiniuose namuose buvo su

suką "Ačiū. 
X Po du doleriu aukojo: Ju-

būsimoms kartoms. "Tik reikia 

zė Rimkevičienė, D. Dobravols-, tiek metų būdama išeivijoj ra
kis, A Sakahenė, J. Sakevičais,! šytoja tokią žodingą kalbą ne-

reikalams — F. Andriūnas, 155 
Greemvood Ave^ Wyneote> Pa. 
19095. Taip pat LB priima au
kas perdavimui ir kitiems lais
vinimo veiksni ams. (pr.). 

r" 

ALE BOTA 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

Detroit. 
Mich. mokėdamas "Draugo" 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
ir auką. Dėkojame. 

x J. Pyragas mums atsiun
tė laišką, kuriame Luebecko lie
tuvių vardu padėkojo už siun
čiamą dienraštį, kurį jiems už-

X LB Vidurio Vakarų apy
gardos Valdyba pritardama 
Krašto valdybos dedamomis. 

. , . , . T . . sakė ir prenumeratą atnauimo 
pastangomis siekti Lietuvai i _. ,. . , , , . . , „ . . 
\-I~.ZT u.^~x- ~i~. A Felicija ir Kazimieras Rapševi-
laisvės, kviečia visuomenę da-1 „. . . .. „ . \^. 
\ H Af»vii ki vald hi ' ' gyvenantieji VVoodrufe, 

" \; ' • r ' "JW1S. Jau trečias dešimtmetis, šiamuose Vasario 16 dienos mi- . „ . . . . j . . . . . . . . , ! kai jie apmoka minėtos prenu-nėjimuoee ir prisidėti su aukai *^._ . „ _ . , , . . * . .„_ , .__ , 
prie LB Krašto valdybos pas-

S t Rupeika, AL Rudzias, M. 
Volbergs, A. Grigaitis, J. Cin
kus. Visiems maloniai dėko
jame. 

X Gausiomis aukomis malo
nūs skaitytojai stiprina savo 
dienraštį. Aukų po 7 doL at
siuntė: 

Aleksandra šlenienė. Chicago, 
Jonas Misiūnas, Chicago, 
V. Andrulionis, Rodney, 
Vaitiekus Kazlauskas, Ha-

milton, 
Vyt Ramanauskas, Chicago, 
Emily Tutlys, Chicago. 

šioja savo atmintyje." Knygos, 
skirtos vaikams ir jaunimui, at
spaustos Balės Vaivorytės sla
pyvardžiu. 

Bendrais bruožais apibūdinusi 
P. Orintaitės raštus, E. Songi-
nienė pastebėjo, kad jos poezi
joje žymią vietą užima tėvynės 
ilgesio motyvas. Svetimo dan
gaus ji negalinti pamilti. Belet
ristikoj keliamos šeimos proble
mos, veikėjai daugiausia mote
rys, jų vidų j niai išgyvenimai. 
Aplinka ir žmonės imami iš tik
ro gyvenimo. Veikėjai ryškūs ir 

studentės Lidija Dudėnaitė ir 
Ramoną Žygaitė. 

Dr. V. Sruogienė čia pat pri
minė Orintaitės, kaip bendradar
bės ir nuoširdžios jos darbų tal
kininkės būdo savybes: origina- r e n ^ t ° 3 sėtuvių ir ukrainiečių 
lumą, tiesumą ir ištikimybę; ™&*- H ukrainiečių dalyvavo 
draugystei. Ji jaučiasi rašytojai &**• K Mansenko, S t Ilnycky 
skolinga ir dabar. Į * * • PhylypowskL Iš viso bu-

Išsamiau apibūdinti kūrybą v o a P i e *° «**&* JU ***& &«»• 
per trumpą laiką, žinoma, ne- k o n s - J - Daužvardienė, Altos 
Įmanoma. Ir to nebuvo siekta. P1™- * • K B0****** svečias i i 
Tačiau su ypatingu dėmesiu pa- Washingtono dr. J. Genys, šau-
skaita buvo išklausyta Buvo U u v a d a B C Milkovaitis ir k t 
duotas bendras vaizdas ir pa- Vaišes suruošė ramovėnai, 
sąkvta,JcięK.daug rašytoją, yrą. J ™ ™ ° 1 J*į?^.Jį&*** 
davusi mūsų grožinei l i teratu-1 j f e i E 3 f & n u o r d m u s puttTKr-Da-

bulevičiui, pulk. J. švedui, A. 
Juškevičiui. Prieš vaišes kun. 
A Zakarauskas sukalbėjo mal
dą, 

Dr. K Bobelis savo kalboje 
pabrėžė augantį bendravimą 
tarp lietuvių ir ukrainiečių. 
Mus jungia bendra laisvės ko
va. Dėkojo ramovėnams, kad 
jie šį bendravimą plečia. Ukrai
niečių garbei buvo sugiedota 
"Ilgiausių metų", Gen. Mansen
ko ukrainiečių vardu padėkojo 
už lietuvių vaišingumą ir--drau
giškumą. J. Pr. 

rai. O, paskaitai pasibaigus, 
klausytojų išreikšta padėka ir 

stebė.is", sako Songinienė, "kad pasitenkinimas, gražūs atsilie
pimai apie Orintaitės kūrybą. 
Iškelta mintis, kad jau vien už 
romaną "Erelių kuorai" reikėtų 
autorei skirti literatūrinę pre
miją, E. Singinienei už įdomią 
ir gerai paruoštą paskaitą visų 
buvo nuoširdžiai padėkota. 

Antroij programos daly buvo 
klubo valdybos pranešimai. 
Pirm. M. Marcinkienė, gavusi 
nemažą pluoštą raštų, vienus 
perskaitė, apie kitus tik pain
formavo. Tai buvo sveikinimai, 

Visiems esame labai dėkingi. įtikinami. Ji, būdama labai pas-

Macai be fcrauk,. Pievos M , SWr- ^ NecHnt dalyvauti au-
tfaigos kojinės. Paslėptu vardu. Aš k a s aiusti: K. Laukams 17 W 
tau sakydavau, aš tau sakau ir Hti 
įdomus pasakojimai. 

Spaudė Pranciškonu spaustuvė 1677 
m. Kaina su persiuntimu $4.30. II-
sakymus siusti: DRAUGAS, 4M5 W. 
Klrd SU CMcago. f U. fK». 

meratos išlaidas ir suteikia gali 
.mybę Luebecko ir apylinkės lie
tuviams sekti lietuvių gyveni
mo visame pasaulyje apraiš
kas. 

X Po penkis dolerius aukojo: 
X 1978 m. kelionių J VHnhi, Clara Gečas, Jonos Bujauskas, 

tvarkaraštis jau paruoštas. Tei- Jonas Motiejūnas. S t Reimanas, 
raukitės pas Marių Kielą, telef., Gregor W. Radvenis. Visiems 
737-1717. (ak.)u Įtariame ačiū. 

O50 91 St . Hinsdale, ni. 6a521. 
(pr.). 

padėkos laiškai, pakvietimai ir 
k t Ilgiau sustota prie federa
cijos jubiliejinės šventės rei
kalų. Pranešta apie Liet Mo
terų feder. Vokietijoje įsteigtą 
liet. knygyną Hamburge. Klu
bo pirm. dr. L. Pašaiticnė krei
piasi į klubus, kad 
knygynui l iet knygų 
kalu apsiėmė rūpintis Rožė 
Kriaučiūnienė. Iždininkė pra-

iftiiiniinii 

O NA 
Vytautas F. BELIAJUS 

Įvairūs pasakojimai surišti su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 
Autoriaus leidinys, 100 pusL 1977 

paaukotų a . Kaina su persiuntimu $5.30. 
Šiuo rei- Užsakymus siųsti: 

Draugas, 4545 W. 63rd S t , 
CUeago, DL 808*9 

nešė, kiek ir kam Chicagos klu- mniiinmiHMIlMimii 

Sausio 28 d̂  Wyoming, Pa.. LB krašto valdybos įgalioti vyfcd. vicepirmi
ninkas Balys Raugas ir finansų vicepirmininkas Feliksas Andriūnas 
pasirašė su prof. Broniu Kasiu susitarimą išleisti prancūzų ka'bo.ie pa
radytą knygą "Dokumentine Lietcvos istorija nuo 1920 metų iki dabar
ties." Iš kairės: I. Andriūnas, prof. dr. B. Kasias ir B. Raugas 
iPkteeojs ĘfĖįgęm vasario 13 4. "Drauge^ 4 puaL^ 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kaributas • 

• 

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $1030. Užsakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 45*5 W. 63rd S t , Chicago, DL 60639. 

^ d 
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