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To pakako, kad mudu, kaip 
"partiečiai", galėtuva būti atviri. 

Mano bendrakeleivis papasako
jo tokią istoriją. (Čia aš tą istori
ją atpasakoju taip, kaip iš jo gir
dėjau). Jis esąs karininkas tankis
tas. Iki 1944 metų jis gyvenęs, 
kariavęs ir nieku neišsiskyręs iš 
kitų kareivių- Kai Lietuvoje jie už
ėmė Šiaulių miestą, jis tapęs did
vyriu. O atsitikę taip: 

— Šiauliai buvo užimti štur
mu. Mūsų kariai Šiaulių bravo
re rado daug spirito ir alaus. Vi
si jie gėrė ir nusigėrė. Vokiečiai 
pajuto, kad mūsų kareiviai girti. 
Jie apsupo Šiaulius ir be pasigai
lėjimo naikino mūsų karius. 

Aš tomis dienomis sirguliavau 
ir negėriau. Kai pamačiau mūsų 
armijos kritišką padėtį, organiza
vau defenzyvą. Man ta operaci
ja pasisekė. Mes suorganizavome 
10 tankų brigadą ir puolėme vo

kiečius. Vokiečiai to puolimo ne
sitikėjo. Mes sulaužėme vokiečių 
apsupimą ir gavome sustiprinimo. 
Vokiečiai nuo Šiaulių pasitraukė. 

Viskas ateina savo laiku. Iki 
tos operacijos aš buvau tik ma
joras. Po tos operacijos aš bu
vau pakeltas pulkininku, buvau 
apdovanotas medaliais ir vado
vavau tankų brigadai. Mūsų da
linys ėjo iki Berlyno. 

Kai pasibaigė karas, aš norė
jau išeiti į atsargą. Bet mums 
įsakė vykti į Lenkiją ir kovoti su 
partizanais. Niekas negali nė įsi
vaizduoti, kaip baisu buvo Lenki
joje. 

Lenkijoje mes turėjome progos 
patirti, ką tai reiškia kur nors 
būti neprašytu svečiu. 90,000 ka
rių nuvykome į Lenkiją. Iš Len
kijos sugrįžome tik 6,000 vyrų. 
84,000 vyrų ilsisi Lenkijos miš
kuose ir kaimuose. 

DIDYSIS KAUNO TVANAS 
1946 metų pavasarį Kauno 

miestą ištiko toks didelis tvanas, 
kokio nemini jokios ankstyves
nės kronikos. Kauno miesto gy
ventojai žinojo, kad kartais pa
vasarį reikėdavo išsikraustyti iš 
žemesnių vietų. Bet tai daryda
vo tik žemesnių vietų gyventojai. 
Aukštesnių vietų gyventojai dėl 
to savo galvų nelaužydavo. 

Taip buvo ir šiais metais. Net 
didžiojo tvano išvakarėse jie ne
norėjo ir negalėjo įsivaizduoti, 
kas jų laukia. 

Esu senas Kauno miesto gyven
tojas ir trupučiuką žinojau Ne
muno kapryzus. Kasdien pavaikš
čiodavau Nemuno ir Neries san
takoje ir stebėdavau tų dviejų 
upių alsavimą. Nesu hidrologas, 
bet man buvo aišku, kad Ne
munas ir Neris rengia kažką ne
paprastą. Tačiau yra žmonių, ku
rie niekada nenori pripažinti jo
kių pavojų. 

(BusdaK#a*i) 

IRANO SUSIRŪPINIMAS 
ĮVYKIAIS AFGANISTANE 

Washingtonas. — Tuo metu, 
kai Afganistane įvyko komunis
tų suorganizuotas perversmas, 
Teherane viešėjo buvęs CIA di
rektorius George Buh. Jam teko 
susitikti su šachu Rėza Pahlevi 
ir iš jo išgirsti susirūpinimą įvy-

ir laukiama, kad ir ten paprašys 
visokios sovietų pagalbos, įskai
tant ir karinius dalinius. 

Iranas nusivylęs Amerikos ne
veiklumu, rašo "Chicago Sun-
-Times". Tos dvasios, kuri išgel
bėjo Iraną nuo sovietų po II pa
saulinio karo5 nebėra. Kai vieno 
istoriko buvo užklaurtas Harry 
Trumanas, kokiu būdu jis išpra
šė sovietus iš Irano kai jie jau 

j buvo jį okupavę, atsakė: "Stali
nui pasakiau: išeik... arba ten 
įeis ir Amerika. Stalinas kalbą 
suprato ir išėjo". 

Panašu į Niagarą, bet tai Seiros upelis Veisiejų apylinkėj (V. St&nionio nuotr.) 

Rusų „Kronika" apie lietuvius 

Rėza Pahlevi 

kiais čia pat kaimynystėje. Ša
chas sakęs, kad jis nesykį buvo 
įspėjęs prezidentus Nixoną, For
dą, ir Carterį apie sovietų kėslus 
Afganistane ir vertęs ką nors da
ryti, kad būtų išvengta, kas šian
dien jau per vėlu. 

Šacho susirūpinimas rėmėsi is
torine ir geografine logika. Jau 
nuo seno carai svajojo pastaty
ti koją, laimėti tiesioginį išėjimą 
į Arabijos jūrą. Iki šiol to jiems 
nebuvo pasisekę tik dėl Britani
jos, vėliau ir Amerikos tvirto 
laikymosi. 

Nujaučiama, kad Afganistano 
komunistams bus nemaža sunku
mų. Plačiosios masės yra labai 
konservatyvios, nacionalistinės, 
religingos, islamas giliai įleidęs 
šaknis. Savo oačiu iėsromk val
dantieji vargiai išlaikys tvarJcaJ 

Jordanija siūlo 
kompromise 

Amman. — Jordanijos infor
macijos ministerio Adnan Abu-
-Odeh žodžiais, taika su Izraeliu 
yra galima, abiem pusėm, Jorda
nijai ir Izraeliui, padarius nuo
laidų, leidžiantis į kompromisą. 
Karaliaus Husseino vyriausybė 
gali sutikti kai kurias vakarinio 
Jordano teritorijos dalis palikti 
Izraeliui. Izraely formuojasi są
jūdis už taiką ir prieš griežtą 
Begino laikyseną. Nereikia to iš
leisti iš akių. 

Sniego audros 

Denver. — Colorado ir Wyo-
mingą ištiko pavasarinė sniego 
audra. Praėjusį savaitgalį dauge
ly vietų sniego buvo iki keturių 
pėdų, keliai nepravažiuojami, 
nutraukti elektros laidai, ūkinin
kai atskirti nuo pasaulio. 

Washingtonas. — Infliacijai 
sulaikyti šefas Robert Strauss 
sakė, kad administracijos taiki
niu bus nepaprastai dideli advo
katu ir gvdytojų imami honora 
ttL 

Moro atsisveikina 
su žmona 

Roma. — Raudonoji brigada 
tvirtina, kad Aldo Moro nužudy
tas, nors tais teigimais dar ne vi
si tiki. 

Policija suėmė 23 asmenis, tu
rėdama žinių, kad jie gali būti 
įvelti ar bent žino apie Moro pa
grobimą. 

Roma. —"II Tempo" rašo, 
kad Aldo Moro prisiuntė laišką 
savo žmonai Eleonorai ir rašė: 
"Bučiuoju tave paskutinį kartą. 
Jie pasakė, kad mane greit nu
šaus". Žmona telefonavo .prezi
dentui Leone ir pakartojo Raudo
nosios brigados reikalavimus pa
leisti 13 teisiamųjų teroristų. 

Krikščionių demokratu vyriau
sybė, remiama komunistų, ir da
bar atmetė teroristų reikalavimus 
ir su jais jokių derybų neveda. 

Mafia panikoj 

San Diego. — Organizuotas 
nusikaltimas, mafia, panikoj, kai 
vienas jų James Fratianno, suti
ko prokuratūrai atskleisti dauge
lį paslapčių ir vardų, jeigu jam 
bus sumažinta kalėjimo bausmė. 

"Chicago Tribūne" jau paskel
bė keletą jo išduotų paslapčių. 
Viena jų, kad mafijai vadovauja 
26 šeimos iš Chicagos ir New 
Yorko. Praėjusiais metais į tą 
"organizaciją" buvo priimta be
veik 300 naujų narių. Visas di
rektyvas ir egzekucijas vykdo tam 
tikra komisija. 

Kas nori spėti orę? 

New Yoricas. — Amerikoj yra 
9,000 meteorologistų, bet to skai
čiaus neužteko, rašo "NYT". 
Aukštosios mokyklos, kurios ruo
šia profesionalus meteorologis-
tus, labiausiai žinomos MIT, 
Pennsylvanijos, Chicagos, Ca-li-
fomijos ir Wisconsino universi-

1 tetai, 

Pats naujausias rusų pogrindi
nės "Bėgamųjų fvykių Kronikos" 
numeris, dar niekur Vakaruose 
neskelbtas, daug dėmesio skiria 
įvykiams okupuotoje Lietuvoje. 
Rašoma apie Lapienio, Pranckū-
naitės ir Matulionio areštus, 
ypač plačiai infon^iaojama apie 
"Helsinkio susitarimų vykdymui 
remti Lietuvos visuomeninės gru

pės" narių tardymus ir suėmi
mus. Talpinamas ilgokas straips
nis apie praėjusių metų lapkričio 
mėnesį vykusias riaušes Vilniuje. 

1977 lapkričio 14, rašoma ru
siškoje "Kronikoje", estų politi
niai kaliniai — Niclus, Tarto, 
Udam — ir latviai — Kalninš, 
Calytis, Rodė, Žiemelis ir Of-
kants — kreipėsi į Amnesty In
ternational, prašydami padėti 
išlaisvinti lietuvį kovotoją už 
tautos ir žmogaus teises Viktorą 
Petkų. Netrukus Estijoje buvo iš
kratyti ir tardyti, rišant su Pet
kaus byla, Udam ir Niclus. 

Spalio mėnesį buvo tardomi 
Lietuvos grupės nariai: 

Eitanas Finkelšteinas tardytas 
X.7. Sekančią dieną jis padarė 
pareiškimą: jis atsisakęs atsakinė

ti į tardytojo klausimus; Petkaus] 
ir kitų grupės narių veikla griež
tai laikosi įstatymo ribose; už 
veiklą jis prisiimąs atsakomybę, 
kaip ir Petkus, ir pasiryžęs stoti 
prieš teismą; esąs įsitikinęs, kad 
Petkus nekaltas. Savo pareiški
mu Finkelšteinas kreipiasi į vi
sas Helsinkio aktą pasirašiusias 
vyriausybes, į visas už žmogaus 
teises kovojančias organizacijas 
bei asmenis, prašydamas gelbėti 
Petkų. 

Kun. Karolius Garuckas X. 10 
buvo tardytas 7 valandas. 

Oną Lukauskaitę-Poškienę tar
dytojas kapitonas Daugalas X. 18 

tardė Šiauliuose irgi pagal Pet
kaus bylą. Klausinėjo, kokie jos 
ryšiai ir pažintys su maskvie
čiais, latviais, Gajausku ir Vo
lungevičiumi. Ji atsakiusi, kad 
pažįstanti tik Lietuvos grupės na
rius, o su kitais kontaktų netu
rinti. Jai parodytus Helsinkio 
grupės paskelbtus dokumentus ji 
tikrai pasirašiusi ir su jų turiniu 
sutinkanti. Pakartojo savo prašy
mą paleisti Petkų. Girdi, nesama 
logikos, kai Venclova išleistas į 
užsienį, kur jis vaisingai vykdo sa
vo misiją, o Petkus už tą pačią 
veiklą įkalintas. 

(Bus daugiau). 

Padėkojo Kongreso 
komisijai 

Santa Monica, Cal. — LB Tal
kos Lietuvai komisija, Santa Mo
nica, JAV Kongreso Helsinkio ko
misijos nariams parašė padėkos 
laiškus už Lukauskaitės-Poškie-
nės, Finkelšteino, kun. Garuc-
ko, Petkaus ir Tomo Venclovos 
nominavimą Nobelio taikos pre
mijai. 

Komisijos žiniomis, į šį kandi
datų sąrašą įtraukiamas ir ne
seniai 15 metų nubaustas Balys 
Gajauskas. 

Maskva visada neigia 
savo subversiją 

Maskva. — Juri Kornilov, ofi
cialus Tass komentatorius, atme
tė Vakarų teigimus, kad pervers
mas Afganistane buvo suorgani
zuotas Maskvoje "Visi teigimai 
yra ne kas kita, kaip noras dis
kredituoti demokratinę Afganis
tano respubliką. Jeigu kas neri
mauja dėl kišimosi į svetimų 
valstybių vidaus reikalus, tai tu
rėtų pirmiausia pasižiūrėti į Ame
rikos praktiką", sakė Kornilovas. 
Jo manymu, Pietų Korėjos ir kai 
kurių Lotynų Amerikos vyriausy
bės yra Amerikos marionetės. 

Naftos kainos 
nebus pakeltos 

Taif, Saudi Arabija. — Naf
tos kainos šiais metais nebus pa
keltos, pasiliks tos pačios nuo 
1976, sako OPEC organizacijos 
gen. sekretorius Ali Jaida. Siame 
mieste buvo informacinis naftos 
šalių atstovu posėdis, ir kainų 
kėlimui labiausiai priešinosi įta
kingiausios Šalys, manoma, Sau
di Arabija ir Iranas. Galutinis 
sprendimas bus padarytas forma
lioj sesijoj birželio 17-18 Gene-
voje. 

Mondale Australijoje 

Canberra. — Į Australiją at
vykęs viceprezidentas Walter 
Mondale konferavo su ministeriu 
pirmininku Fraseriu ir kitais. 
Svarbiausia buvo paliestas Aust
ralijos rūpestis pabėgėliais iš In-
dokinijos ir Amerikos noras su
mažinti jautienos importą iš 
Australijos. 

HUA KALTINA AMERIKA 
Hong Kongas. — Kinijos Mao 

Tse-tungo įpėdinis Hua Kuo-
feng lankosi Siaurės Korėjoje. 
Tai jo pirma kelionė į užsienį. 
Savo kalboje smarkiai sukritika
vo Ameriką ir reikalavo iš Pie
tų Korėjos pasitraukti, amerikie-

Laose, kur tikinčiųjų persekiojimas jau nieku neaiškina nuo Kambodi-
jos. krikštas atliekamas slaptai 

ils *"Ifce Voice of the Martyrs" 4/1378). 

Rosalynn Carter 
Costa Ricoje 

San Jose, Costa Rica. — Va
kar buvo naujo Costa Ricos pre
zidento Rodrigo Carazo inaugu
racija. Amerikai atstovauja pre
zidento Carterio žmona Rosa
lynn. Sveikinimo kalbą ji pasakė 
ispaniškai. 

Į iškilmes delegacijas atsiuntė 
visos šios hemisferos valstybės, 
išskyrus Kubą. 

Brežnevas 
"geria kaip žuvis" 

Hamburgas. — "Der Spiegei" 
magazinas cituoja Egon Bahr, 
vokiečių socialdemokratų reikalu 
vedėjo, atsiliepimus apie V. Vo
kietiją vizitavusį Brežnevą: **Jis 
geria kaip žuvis". Pirmą dieną 
Brežnevas pas prezidentą Wal-
ter Scheel išgėrė pusę butelio len
kiškos vodkos, o vėliau, kalbė
damas su kancleriu Schmidtu, 
išgėrė vėl du trečdalius butelio. 
Nenorėjo nuo jo atsilikti Schmidt" 
tas, bet jam nepavyko, jis greit 
pasijuto "!pavarges,,

t 

čius pavadindamas "agresoriaus 
kariuomene". 

Aiškinama, ko jis siekia savo 
vizitu. Svarbiausia, nori savo įta
koj išlaikyti, labiau atskirti nuo 
Maskvos Siaurės Korėją, kad su ja 
nebūtų, kaip yra su Vietnamu, 
nesulaikomai palinkusiu į sovie
tų vežimą. Antra, nori paraginti 
Ameriką greičiau ištraukti savo 
dalinius iš P. Korėjos ir abi šios 
valstybės dalis suvienyti, žinoma 
pagal Pyongyang receptą. 

Nežiūrint tų viešų kalbų, Ki
nijos reikalų žinovai tvirtina, kad 
Pekinas .per daug nespaudžia 
Amerikos ir nereikalauja pa
sitraukti. Tam yra pora priežas
čių. Viena jų, kad Kinija remia 
japony poziciją, jog amerikiečių 
buvimas P. Korėjoje naudingas 
atsverti sovietų grėsmę, labiau 
užtikrina nuginkluotų japonų ap
saugą. Antra — buvimas dviejų 
Korėjų teikia daugiau garantijos 
apsisaugoti nuo sovietų įtakos, 
negu kad būtų esant suvienytai 
valstybei. Tam yra pavyzdžiu 
Vietnamo atvejis, rašo **Moni-
tor". 

KALENDORIUS 
Gegužės 9: Grigalius, Ita, Bu

tautas, Austė. 
Gegužės 10: Antoninas, Beat

ričė, Putinas, Survaida. 
Saulė teka5:39, leidžias 7:56. 

ORAS 
Dalinai apsiniaukę, galimas Be* 

J tus, apie 60 laipsniu -
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HORMONŲ ĮTAKA ŽMOGUI 
Horraonų netvarka įtako
ja žmogaus elges|. 

Robert B. Greenblatt, M. D. , 
endokrinologas 

Žmogaus kūno narvelių grupė, 
gaminanti specialų sekretą, vadi
nama liauka. Liaukos būna dve
jopos rūšies: išorinės sekrecijos 
ir vidinės sekrecijos. Išorinės se
krecijos liaukos pavyzdžiu gali 
būti prakaito, ašarų, seilių liau
kos. Tokių liaukų sekretas išpi
lamas išorėn. 

Yra kita rūšis liaukų, kurios 
savo sekretą išpila ne išorėn, bet 
vidun — tiesiai į žmogaus krau
ją. Tos liaukos vadinamos vidaus 
sekrecijos liaukos (endocrine). Jų 
sekretas vadinamas hormonu. To
kių liaukų pavyzdžiais gali bū
ti kaklo priekyje esančios gūžio 
liaukos (thyroid) sekretas (thy-
rbxin); kiaušinėlių (moterų ir 
vyrų) sekretas (estrogen — tes-
tasteron); virš inkstų esančių 
liaukų (supraremals) sekretas 
(cortisone). Mokslas apie vidaus 
liaukų sekreto veiklą vadinamas 
endokrinologija. 

Hormonai keičia žmogaus elgėsi 

Daugeriopai ir gausiai pakei
čia žmogaus elgesį įvairūs hormo
nai. Vidaus sekrecijos liaukų veik
los netvarka (endocrinopathy) 
beveik visada sutrikdo žmogaus 
psichiką. Medicina dabar jau ži
no, kad hormonai pakeičia sme
genyse esamų nervų veiklą —pa
skatų (impulsų) perdavimą spe
cialiais nervais (vadinamais neu-
rotransmitters). Todėl ir gauna
si elgesio pakitimai kiekvienu at
veju, kai hormonų kiekis krau
juje esti neatsakantis (endocrine 
imbalance). Tokiu atveju tas el
gesio pakitimas esti tiip ryškus, 
kad iš pakitusio elgesio gydyto
jas gali nustatyt: diagnozę: kurios 
vidaus sekrecijos liaukos netvar
ka žmogus negaluoja. 

Regulos įtakoja moters elgesį 

Moters elgesys įtakojamas jos 
lyties organų hormonų veiklos. 
Moters įsijautrinimas ir nenuma
tytas jos elgesys gali pasireikšti 
tuoj prieš regulas ir jų metu. Tai 
žinoma kiekvienai moteriškei. 
Moteriškės nevisuomeniškas — 
nežmoniškas elgesys dažnai esti 
pasėka stiprios prieš regulas atsi
randančios įtampos. Tuo metu 
kai kurios moteriškės ima elgtis 
beprotiškai: mėto daiktus, Įžiū
ri savo vyrus atstumiančiai besi
elgiančius, darosi nebepatenkina-
mos septynias ar dešimt dienų 
laikotarpyje prieš prasidedant re
guloms. Kai kurios moterys krimi-
nalistės nusikalsta tik prieš regu
las atsirandančio įtempimo me
tu, niekad kitu laiku. Pačios re
gulos savitai paveikia moteris — 
pastarosios tampa labai nervuo-
tomis. 

Sutvarkyk hormoninę netvarką 
— pagerės moteriškės elgsena 

Gerai žinoti tiesą, kad hormo
nų netvarką sureguliavus, ima 
tvarkytis moteriškės elgsena. 
Pvz., imant per bumą tabletes 

dėl nepastojimo kasdien nuo penk
tos regulų ciklo dienos iki 25-tos, 
ovuliacija prislopinama — tuomi 
pašalinamos regulos, taigi, pra
šalinamas pagrindas moteriškės 
elgesio pakitimui. Tokia būna 
moteriškųjų hormonų veikla. 

Dar yra ir kitokių vidaus se
krecijų liaukų. Beveik visų kitų 
vidaus sekrecijos liaukų netvar
ka paveikia psichiką. Taip žmo

gaus elgesys pakinta antinkstinėms 
liaukoms (ad renals) gaminant 
perdaug, tai permažai hormono 
(cortisone). Dar kitas vidaus sek
recijos liaukų veikios pavyzdys: 
gūžio liauka turi keturias priedi-
r.e* šalia **vęs Haukeles (para-

hyrid), kaklo priekyje besirandan-
čias. Jų veiklos netvarka sutrik
do normalų kiekį kalcijaus krau
juje. Tada pakrinka ir psichika. 
Gal ryškiausias vidaus sekrecijos 
liaukų netvarkos į protą veikimo 
pavyzdys yra kartais atsirandąs 
sukvailiojimas dėl gūžio liaukos 
(thyroid) pasi'pnintos veiklos 
(myxedemos). Medicina tokį iš 
proto išėjimą dėl nepakankamo 
kiekio išdirbamo gūžio liaukos 
hormono thyroxino, vadina myx-
edema madness. 

Kartais iškvailiojimas, atsira
dęs dėl vidaus sekrecijos liaukų 
netvarkos, gali būti klaidingai pa
laikytas psichoze ar neuroze. To
kios klaidingos diagnozės nėra 
dažnai pasitaikančics. Endokrino
logas R..Greenblatt mediciniško
je literatūroje praneša, kad jis 
vieną rytą ligoninėje rado vie
nuolika ligonių, sergančių myxe-
dema madness, dėl gūžio liaukos 
hormono thyroxino stokos. Tas 
buvo proto ligų ligoninėje. Klai
dingai buvo diagnozuota jų liga 
ir per klaidą jTe buvo patalpinti į 
proto ligoninę. Juos reikėjo gydy
ti vidaus ligų skyriuje — reikėjo 
jiems duoti gūžio liaukos hormo
no, kurio jų gūžio liaukos neiš
dirbo. Dėl to tie ligoniai sirgo 
myxedema ir dėl to išprotėjo. 

š?a žmneus ima elgtis vi<*f st- f 
virkščiai: jis darosi nervuotas, 
jautrus šilimai, o ne šalčiui. Tokie 
pacientai baimingi, neteisingi, 
pešokstančiai reaguoją ir greitai 
supyksta. Visi lietuviai žino to
kias moteriškes, kurios kaip deg
tukai užsidega: jos namuose vyrus 
prikankina tol, kol gydytojas jų 
gūžio liaukos-veikimą sureguliuo
ja vaistais, radioaktyviu jodu ar 
operacija 

Netvarkingos liaukos 

Kartais žmogus esti patalpina
mas proto ligų ligoninėn kaip 
psychoneorotikas, kada jis iš tik
rųjų turi kasos auglį, sukeliantį 
kasos hormono insulino pergau-
sią gamybą. Mat, kasos viena da
lis, vadinamos Langehanso ląste
lės (salelės) gamina hormoną 
insuliną, kuris išskiriamas tie
siai į kraują. Čia prisimintinas 
Lietuvos — kauniškis žydelis, ku
ris pasaulyje išgarsino Lietuvą 
savo darbais cukrinės ligos (dia
beto) srityje: Jis dirbo kaip tik tir
damas minėtas Langerhanso sa
leles {celių, -susigrupavimą ir sa
leles). Jis vienas (Lithuanian 

Jone Bružiene ir ;os duktė Danutė sutartinai gieda gegužinių painaldų 
metu Lietuvių sodyboje, Chicagoje Nuotr. M. Nagio 

politinės grupės ,tai jų reikalas 
pasisakyti, bet lietuviai naciona
listai save nelaiko liberalais ir ne
ko bendro su liberalizmu neturi. 
Todėl nacionalistai į tą p. St 
Dziko liberalizmo grupuotę tik
rai neįeina. 

Antras netikslumas, tai Lietu-

Kitiem padėti pasiryžusi Adele 
Suvaizdienė Lietuvio sodybos paž-
monio metu vaišinasi sveiku maistu 

Gaila, kad jiems jau nepadėjo gū
žio liaukos hormono gavimas, nes 
ju smegenys jau buvo sunykę — 
jų atitaisyti nebuvo galima. Taip 
tie žmonės nukentėjo vien dėl 
klaidingai nustatytos diagnozės 
ir negauto laiku reikiamo gydymo. 

Atrodytų, kad vienuolika vie
noj ligoninėj nediagnozuotų tei
singai ligonių yra gausus skai
čius, bet taip visiškai nėra. Taip 
atsitiko labai didelėj ligoninėj, jo
je gydytojai endokriniškaj tyrė 
tuos pacientus, kuriuos žinojo tu
rint gūžio liaukos trūkumų. Rei
kia žinoti, kad šimtai ligonių ser
ga myxedema ir neturi kitokių 
elgesio sutrikimų, išskyrus lėtu
mą, mieguistumą ir jautrumą šal
čiui. Čia visi lietuviai, nepapras
tai biją šalčio, atsiminkit eiti pas 
savo gydytoją ištyrimui gūžio 
liaukos veiklos — ji gal būt per-
lėtai dirba. Už tai kartais toje li
goje pasitaikantis išprotėjimas 
(madness) gali nesirišti su myx-
edema (sumažintu gūžio liaukos 
veikimu). Tais atvejais gydyto
jas klausia pats savęs: ar myxede-
ma sukėlė išprotėjimą, o gal jau 
seniai žmoguje tūnojusi išprotė
jimo užuomazga, išbujojo iki pil
no sužydėjimo žmogui apturėjus 
gūžio haukos nepakankamumą, 
vidaus sekrecijos liaukos sutriki
mą? Endokrinologas R. Green
blatt mano, kad pastaroji galimy
bė yra faktas. 

\egerai kai per mažai, 
ar kai per daug 

N e vien pamažintas gūžio liau
kos veikimas kenkia žmogui — 
sukelia myxedemą. Suserga žmo
gus ir kai gūžk* liauka dirba per
daug (hyperthyroidism). Tada 

physician) pažymėtas didžiulia-! ™l Nacionalistų partijos kilmės 
me mediciniškame žodyne. Kai Į neteisingas pristatymas ir dar iš
kasa gamina perdaug . insulino į torineje veiklos apžvalgoje, p St 
dėl auglio tose Langerhanso sale- \ &**** "Draugo" atkarpoj Nr. 2 
lėse, tada kraujuje cukraus, ima ir 3 sako: "...Buvo sutarta, kad 
atsirasti per mažaL Kai smege-į naujame Organe, kurio vardas 
nyse esti per mažai cukraus, kad į dar nebuvo sutartas, savo atsto-
jie dirbtų kaip reikiant, žmogaus j vus turės šios partijos bei kovos 
protavimas ima pakrikti. Kai to-j sąjūdžiai: Krikščionių demokratų 
kiems pacientams esti auglys chi-
rurgiškai pašalinamas iš kasos — 
pranyksta psichoneurozė. 

Taip būna esant labai sumažė
jusiam cukraus kiekiui kraujuje. 
O daugelyje atvejų cukraus krau
juje sumažėjimas būna ne toks di
delis dėl insulino perdozavimo 
ar dėl taip vadinamo funkcinio 
insulino kiekio pagausėjimo (dėl 
kasos veiklos pagausėjimo dėl ki
tų priežasčių, ne dėl auglio joje). 
Tada dėl kiek sumažinto cukraus 
kiekio kraujuje žmogus ima sirg
ti nesiorienCavimu, klaidinga vaiz
duote. Toks ima alpti, skųstis šir
dies plakimais ir kitokiais kūno 

į negalavimais. Minėtas endokrino-
Į logas prisimena vieną kareivį, ku-
i ris atlikdavo, savo pareigas tvar-
| kingai tuoj pavalgęs, bet buvo la
bai priekabus ir- neramus rytais. 

I Jis tada kabinėdavosi prie kitų, 
sakydamas, kad kiti jį užkabinė
ja. Buvo susekta, kad apie vie
nuoliktą valandą ryto jo krauju
je cukraus kiekis būdavo žemas. 

bet priešingai, Nacionalistai bu
vo vieni iš steigėjų aktyvistų 
fronto ir jo veiklos aktyviais da
lyviais. 

Galiausiai keliais žodžiais no
riu pasisakyti ir dėl pačios tos, 
apie VLIKo veiklą, medžiagos da
bartiniu metu skelbimo viešu
mai. Kad tokia istorinė medžiaga 
yra surinkta ir saugotina yra už-
girtina, bet jos viešumai skelbi
mas dabarties metu yra labai a-
bejotino reikalo. Jis daugiau pri
lygsta amerikoniškam lengvabū
diškumui, surinktą ir sugrupuotą 
visos veiklos medžiagą atiduoti į 
priešo rankas. 

Stepas Jaktibickas 
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DRAUGO preanaierata mokai 

jneusaš 
Chicago ir Cook apakr. $33.00 
Kitur JAV 31.00 
Kanadoje 33.00 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

3 meto. 
$15.00 

13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas. 
dlea nuo &30 iki 430, sėsta-
dieniais nuo &30 iki 12:00. 

e Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudota, straipsniu 
nesaugo. Juos gražina uk ii anks 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mą, turinį oeatMko, Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavai prs-

KANADOS ZINI05 
Toronto, Ont. 

TORONTO JAUNIMAS 
KVIEČIA I STOVYKLĄ 

Pavasaris ateina it visi pra-

Sutvarkius to kareivio maistą, bu 
vo išvengta jo kraujuje cukraus j Tautinės apsaugos "Geležinio Vii 
kiekio sumažėjimo — tada prany- ko" organizacijos 1934 metais, 

partija, Lietuvos Darbo federaci 
}a, Socialdemokratų partija, Tau
tininkų sąjunga, Valstiečių liau
dininkų sąjunga, Laisvės kovoto
jų sąjunga, Lietuvių frontas, Na
cionalistų partija, ir Vienybės są
jūdis. 

Pirmos penkios buvo politinės 
partijos, jau nepriklausomoje Lie 
tuvoje (prieš 1926 metų pervers
mą) turėjusios daugiau ar ma
žiau atstovų demokratinėj tautos deda svajoti apie vasaros saulėtas 
atstovybėje, seime, ir dalyvavu- dienas. Toronto Lietuvių namų 
šios vyriausybėse ar joms vado- jaunimo būrelis nutarė atidaryti 
vavusios. Keturios pastarosios iš- vasaros sezoną su jų pirmąja stu-
sivystė iš Aktyvistų fronto, kai dentų savaitgalio stovykla, gegu-
po 1941 meti. sėkmingo sukili- žės 20 - 22 dienomis, 
mo, jis bandė reikštis politinėje; -raf ^y]rS Wasagoje, Pranciš-
plotmėje." Į k o n u 

stovykloje, apie pusantros 
Kas liečia Lietuvių Nacionalis-' valandos kelionės nuo Toronto, 

tų partiją, tai jos kilmė netei- Programoje numatyta laužas, šo-
singai yra [grupuota į pastarųjų kia5> i v a l m s žatomai, ;'pryzai", 
keturių grupuotę. Tikrumoje Lie- BBQ> v a i š e s i r d v i n a k t v s - s&m°-
tuvių Nacionalistų Partija yra iš-! * miegmaišiuose. Visos šios links-
sivvsčiusi ne iš Aktyvistu fronto | m v b ė s k a i n u o s t l k d e š i m t d o l e r i u 

asmeniui. 
Būtų malonu, jeigu mūsų bi 

ir ne 1941 metais, kaip savo ra-
1 šinyje sako p. St. Dzikas, bet iš 

ko jo bloga nuotaika pasireišku
si rytais — kai kraujuje cukraus 
kiekis žymiai sumažėdavo. 

Išvada. Žmogus būna tik tada 
sveikas, kai jo visi organai dirba 
kaip reikiant Už tai visi mes im
kime tvarkingai maitintis, naudo
kime sveiką maistą, gerkime tik 
kūnui naudingus skysčius ir kvė
puokime sveiku oru Tik iš pa
grindų laikydamiesi, pajėgsime 
geriau tvarkytis su negerovėmis. 
Gydytojo žinioje būdami ir jo 
nurodymus pildydami, kiekvienu 
atveja mes galėsime' turėti dau
giau galimybių susitvarkymui 
įvairių savo gyvenime sutiktų ne
gerovių. Daugiau apie hormo
nų įtaką žmogaus elgsenai — ki
tą kartą. 

Pasiskaityti. Mind and Medi-
cine, Abbott Laboratories, Vol. 5 
Nr. 4, april 1978. 

ti LAIŠKAI "DRAUGUI 
PATTKSUNCVfAS DEL 
ST. DZIKO RASINIO 

...Prisimenu, kaip-savo laiko "Tė
vynės Sarge" prof. Kazys Pakštas 
sielojosi ir ieškojo būdų, kaip bū
tų galima sumažinti mūsų poli
tinių partijų skaičių, kad galėtu
me grįžti j Lietuvą geriau apsi
jungė. Tačiau jis nežinojo, kad p. 
St Dzikas turi magišką lazdelę, 
kur vienu jos mostelėjimu visas 
lietuvių politines partijas ir kovos 
sąjūdžius sugrupavo į du blokus 
—liberalų ir katalikų. 

Kaip save laiko kitos paliestos 

gegužės 6 dieną, nepriklausomos 
Lietuvos metais. 

Jau 1938-1939 metais Lietuvių 
Nacionalistų partija drauge su 
Krikščionių demokratų ir Valstie 
čių liaudinininkų partijomis Klai
pėdoje buvo jkūrusios Lietuvių 
aktyvistų sąjungą, kad apjung-
toj opozicijoje geriau galėtų veik
ti į valdančiąją Tautininkų vy
riausybę. Tam tikslui visų trijų, 
apsijungusių Aktyvistų sąjungoje, 
partijų buvo leidžiamas politinei 
platformai ryškinti laikraštis var 
du "Bendras žygis". 

1940 metais, birželio 15 dieną 
Sovietų Sąjungai okupavus Lie
tuvą, dalis Lietuvių Nacionalistų 
partijos veikėjų pasitraukė į Vo
kietiją, Berlyne drauge su mūsų 
pasiuntiniu ir įgaliotų ministeriu 
gen. Stabo pulk. Kaziu Škirpa, ko
vai už Lietuvos išlaisvinimą įstei
gė Lietuvių Aktyvistų Frontą (L j paminėti 
AF) jame aktyviai reiškėsi Lietu
vos pogrindžio organizavime ir 
prasidėjus Vokietijos ir Sovietų 
karui aktyvistų - partizanų veiks
muose. *• 

čiuliai ir iš kitų vietovių prisi
jungtų prie mūsų vasaros sutiki
mo. Dėl smulkesnės informacijos 
ir registracijos prašome kreiptis: 
Martynas Yčas, 25 Traymore 
Cres., Toronto, Ontario M6S 4K4, 
Tek: 1-416-766-7300. iki gegužės 
12 d. 

Ramoną Grigaliūnaitė, 
T.L.N.J.B. atstovė 
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Ką tik išėjo iš spaudos 
Anatolijaus Kairio dramų 
rinkinys vienoje knygoje 
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Z 830 — 4:00. frirmtientain 
| 8:30— 12-00, 
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drama 
Rinkinys dedikuotas nepri

klausomybės 60 m. sukakčiai 

Todėl ne Nacionalistų partija 
yra išaugusi iš Aktyvistų fronto, 

Kaina su persiuntimu $6.55. 

Užsisakyti: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 
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TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kaributas 

= f ^ 

Memuarai 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusL Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliaJa. Kaina «u persiuntimu $10.30. Užsakymus 
siųsti — L DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , Chicago. DL 60629. 
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Tautos garbe S 

NE KIEKYBĖJE, 0 KOKYBĖJE 
Joks žmogus nėra laisvas ne- bruožais: — veido, ekiu, plaukų 

siekti tobulybės. Tai yra pačios spalva, bet ypatingai talentų bei 
gamtos ir visų prigimčių Kūrėjo dovanų kūrybiniais darbais ir 
jstatymas, "Būkite tobuli, kaip vaisiais, kurie džiugina ir turti-
jūsų dangaus Tėvas yra tobulas", na ne tik savo tautą, bet ir visą 
Žmogaus prigimties integrali žmoniją. Toje pačioje tautoje 
dalis yra jo tautybė. Kaip nėra kiekvienas jos narys yra vienin-
žmogaus be tėvo ir motinos, tarp telis toks. Todėl mes tik galime 
nėra žmogaus be vienokios ar ki- džiaugtis įvairybe begalinių Die-
tokios tautybės, bent užuomaz- vo turtų, žėrinčių Jo vaikų kury 
goję, kurią kaip integralią žmo- biniuose darbuose. Kiekvienam 
gaus dalį kiekvienas privalo mūsų Kūrėjas duoda skirtingą 
drauge su visu žmogumi tobu- vaidmenį gyvenimo dramoje, ku-
linti. rioje visi vaidiname savo rolę. 

Žmonija pirmiausia skirstosi Juo daugiau žmogus tobulėja, 
rasėmis, po ilgų šimtmečių atsi- juo labiau jis skiriasi nuo visų ki-
randa etninės grupės, iš kurių iš- tų, juo aiškiau pasireiškia jo in-
sivysto tautos. Pavyzdžiu gali drviduali pilnutinė asmenybė. B 
būti mūsų pabaltiečių etninė čia ateina daugiau džiaugsmo 
bendruomenė, kurią sudarė būsi- tautai, visai žmonijai ir garbės 
mieji senprūsiai, latviai ir lietu- pačiam Dievui, 
viai. Lietuviai buvo savitų Sekmadienį, bal 30 d. Chicago 
būdingų bruožų lietuviai, jau kai Tribūne laikraštyje ypatingame 
Mindaugas juos sutelkė į vieną Chicagos lietuvių aprašyme lie-
valstybę prieš suvirs 700 metų. tuviai buvo apibūdinti kaip **a 

Gyvenimas vietoje nestovi, proud and friendly people", sa-
Keičiasi laikai, keičiasi juose ve gerbianti ir draugiška tauta, 
žmonės ir tautos, vienaip ar ki- ji yra draugiška, nes myli Dievą 
taip reaguodamos į gyvenimo at- virš visa ko, o artimą, kaip save 
nesamas kritiškas istorines per- pačią. Ji yra save gerbianti, nes 
mainas. Silpnesnės permainų žino, jog yra sukurta Dievo pa-
verpetuose dingsta, stipresnės, veikslu ir panašumu, 
nors mėtomos :r vėtomos, paky- Istorijoje mūsų tauta išbandy 
la užgrūdintos Tr stipresnės, — ta karais ir persekiojimais. Ji yra 
tie patys žmonės, ta pati tauta, garbinga viso pasaulio ir paties 
bet su dar ryškesniais, turtinges- Dievo akivaizdoje. Mes galime 
niais ir garbingesniais tautinės didžiuotis partizanų kovomis, Si-
dvasios ir veido bruožais. Tokia biro kankinių ištverme ir visais 
yra negausi kiekybe, bet didinga lietuviais, kurie tėvynėje atkak-
kokybe lietuvių tauta. liai kovoja už Dievo ir žmogaus 

Valstybių ar tautų garbingu- iteises. Nors mūsų tėvynė yra 
imas ir pasididžiavimas yra ma- pavergta, bet laisvėje gyvenan-
tuojamas ne pagal tai, kiek jos tiems yra garbė būti. lietuviais ir 
aukso turi kalnų slėptuvėse, ar žinoti, kad esame kenčiančios 
kiek -milijonų gyventojų savo erd- tautos dalis, 
viuose plotuose, nė jos dangorai- Todėl mes sielojamės paverg-
žiais, greitkeliais, automobiliais, tos tautos nežmoniška padėtimi, 
lėktuvais ir bendrai ne medžią- Mūsų organizacijos su visa kultū-
gine prabanga, bet kiek pagal rine veikla visą laiką šaukia 
gyventojų skaičių ji pajėgė išug- pasauliui, kad mūsų tauta yra 
dyti ir išauklėti pilnutinių as- pavergta. Visi mūsų koncertai, 
menybių savajai tautai, taigi ir dainos, operos, šokių šventės 
visai žmonijai, ir kiek galėjo iš- šaukia pasauliui, kad tokia kul-
auginti gyventojų amžinajam turinga tauta neturi ir negali 
gyvenimui. 

Pilnutinė asmenybė yra tobu
la arba šventa dėl to, kad jai 
nieko netrūksta. Netrūksta jai 
Dievo nes visą gyvenimą ji sau-

LIETUVIŲ FONDAS PERŽENGĖ 
PUSANTRO MILIJONO SUMA 

XV visuotinis narių suvažiavimas 

XV-sis visuotinis Lietuvių fon
do (milijoninio) narių suvažia
vimas įvyko šeštadienį, gegužės 
6 d. Jaunimo centre. 8 vai. ryto 
atlaikytos pamaldos už mirusius 
fondo narius liet jėzuitų koply
čioje, o sekmadienį "Tėviškės" 
evang. — literonų parap. bažny
čioje. Suvažiavimo posėdį atida
rė LF tarybos pirm. dr. G. Balu
kas, pabrėžęs, kad 1300 fondo na
rių jau iškeliavę į amžinybę ir 
kad vidurinė bei jaunesnioji kar
ta turės užpildyti jų eiles, nes 
fondo kapitalas juk neturi susto
ti augęs, jis turi pasiekti du ir vJe-
liau tris milijonus dolerių. 

Prasmingą mvokaci ją perskai
tė valdybos ir tarybos narė M. 
Remienė 

Suvažiavimo vadovai ir 
sveikinimai 

Suvažiavimo prezidiuman ta
rybos pirm. dr. G. Balukas pa
kvietė dr. K. Ambrazaitį, M. Re
inienę ir dr. J. Valaitį. I sekreto
riatą — S. Kuprį ir A. Rūgytę. 
Suvažiavimo dalyviai, kurių bu
vo 112 ir jie atstovavo 3,696 bal
sus, prezidiumą vienbalsiai pa
tvirtino. Suvažiavimo pirminin
ko pareigas perėmęs dr. K. Am
brazaitis prisiminė tik ką mirusį 

VLADAS RAMOJUS 

yra pražūti, nors šiandien ji 
žiauriai pavergta. 

Mūsų jaunimas rodo tautos 
sąmoningumą ir subrendimą. 
Mes galime tik žavėtis jo solida-

gojo savo vienybę su Juo ir vykdė rūmu su visa tauta. Bal. 30 d. sek-
Jo valią. Ji tobulinasi per tautą, madienį Chicagoje per 5-tą tele-
tėvų dėka yra jos vaikas, jos dva- vizijos kanalą 8:30 v. ryto ir vėl 
sia kvėpuoja, dainas dainuoja, 12:30 v. naktį "Gamui" progra-
jos kultūriniais turtais savąją sie- moję, milijonai žiūrovų galėjo 
lą maitina. matyti ir girdėti Tėvą Antaną 

Tikriausia ir svarbiausia tau- Saulaitį, S.J. ir teisės daktarę adv. 
tos garbė yra ta, kuri prašoka Rimą Skorubskaitę sumaniai at
laiką ir erdvę. Ji yra nenykstan- sakinėjančius puikia anglų kalba 
ti ir amžina. Juo daugiau Lietu- į kun. Willard Jabusch klausim-J ba metimą pajamų. Mokesčio ne
va duos piliečių dangaus karalys- mus. Buvo iškelta daug mūsų' moka neištekėjusios moterys, ku 

tikri mokesčiai. Mane įdomauja Sis 
mafačeimių mokestis, žinau, kad 
jis imamas iš vyru nuo 18 metų 
amžiaus pradedant. Norėčiau žino
ti, kokiems tikslams Sie mokesčiai 
panaudojami Ir dar. Mano supra
timu 18 metų amžiaus jaunuoliui 
praktiSkai negali būti joks Šeimy
ninis būvis, kad tokį mokestį rei
kalautų". 

Ta pačia tema rašo moteris iš 
Daugpilio: 'Tasakykite kokiam 
tikslui yra Imamas bevaikystės t. 
v. mažašeimių mokestis? Bendrai 
ar gali būti kalba, kad moterims Sį 
mokestį išskaito dar neištekėju
sioms? Gal po metų, sukūrus šei
mą?" 

Į laiškus atsako juristas Peter
sone. Pirma jis paaiškina apie mo
kesčius bendrai ir kad mokesčius 
moka ne vien piliečiai, bet ir įmo
nės, organizacijos ir kolchozai ir 
kaip jie sunaudojami. Apie bevai
kystės mokestį: "Sąryšy su įstaty
mu mokestį iš vienišų ir bevaikių 
piliečių tari mokėti piliečiai, kurie 
neturi vaikų ir kurie gauna nuola
tines pajamas. Vyrai šį mokestį 
moka, pradedant nuo 20 metų iki 
50 metų amžiaus, moterys — nuo 
20 iki 45 metų amž Mokesčio dy
dis yra proporcionalus — pusė 
nuošimčio nuo mėnesinės algos ar-

LF tarybos ir pelno skirstymo ko
misijos narį prof. J. Puziną, prieš 
metus mirusį pik. A Rėklaitį ir 
kitus fondo narius, kurie jau iš-
keliavę į amžinybę. Visi jie buvo 
pagerbti atsistojimu. Toliau tęs
damas savo žodį, dr. K. Ambra
zaitis pastebėjo, jog malonu ma
tyti tuos, kurie dalyvavo pirmuo
siuose fondo suvažiavimuose, ir 
šalia jų vis daugiau naujų nat
rių. Dr. K. Ambrozaitis baigda
mas žodį priminė, kad metinių 
suvažiavimų proga iškeliami nu
rodymai, sugestijos yra vaisius to
limesniam lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje, nes tai pagrindinis fon
do tikslas. Dėl Lietuvos konsu
late Chicagoje staiga sutrikusios 
šildymo sistemos } suvažiavimą 
laiku negalėjo atvykti Lietuvos 
gen. konsule Chicagoje J. Dauž-
vardienė. Todėl pirmasis suva
žiavimą pasveikino PLB pirm. 
inž. Br. Nainys. Pastebėjo, kad 
Lietuvių fondo suvažiavimą 
kaip PLB pirmininkas šioje ka
dencijoje sveikina jau paskutinį 
kartą, nes liepos mėn. Pasaulio lie 
tuvių dienų metu Toronte bus 
išrinkta nauja PLB valdyba. Dė
kojo fondui už paramą, kurią 
gavo PLB. Parama pagrin
de buvo sunaudota lietuviams, 
ypač jaunimui P. Amerikoje pa
dėti. Inž. Br. Nainio žodžiais, P. 
Amerikoje gautas didžiausias pel
no procentas už fondo duotus do
lerius, nes prikelta lietuviška tau
tinė dvasia tenykščiame jauni
me. 

Girvilas, A. Kareiva, Mažrimas, 
Šležas, P. Želvys, Žolynas; nomi
nacijų komisija — S. Baras, prof. 
J. Račkauskas, S. Raudonas; bal
sų skaičiavimo komisija —J. Ku-
čėnas, dr. M. Vygantas, P. Sodei
ka (jie pasikvietė ir daugiau tal
kininkų); rezoliucijų — nutari
mų komisija — V. Kamantas, V. 
Kutkus (Detroitas), M. Lenkaus
kienė (Clevelandas), V. Nau
džius; spaudos komisija —VI. Bū
tėnas, D. Bielskus, B. Brazdžio
nis, A. Juodvalkis, St Juškėnas, 
J. Kaunas, P. Petrutis, kun. J. 
Prunskis, A Grinius (Detroitas), 
V. Noreika. 

MOTERIS, VAISTAI IR ALKOHOLIS 

Trys generacijos fonde 
Pravedus oficialią dalį, sekė 

pagrindinių LF darbuotojų pra
nešimai. Šiai daliai pirmininkavo 
M. Remienė Pirmasis pranešimą 
padarė fondo tarybos pirm. dr. G. 
Balukas. Pastebėjo, kad vyresnio-

/ . VENCKUS, S.J 
Lietuvos kaimiečiai paprastai 

manydavo, kad kiekvienai ligai 
Dievas sutvėrė žolelę, kuri gydo. 
Tas gydytojas buvo laikomas ge
ras, kuris žinojo tas žoleles, ku
rias reikia parinkti, kurią reikia 
pritaikyti atskirai ligai. Gydyto
jas pateikė tą žolelę ir išgijai. 

Nevien tiktai gydytojas žinojo 
tas geras žoleles, bet ir eilinė kai
mo moteris garsėjo savo žolelė
mis. Kaimiečiai žinojo, kad yra 
ir prastų žolių; tai durnaropė 
(Atrops Belladonna), tai činči-
biras (Strychninas). Pietų Ame
rikos žmonės savo nelaimei žo
lelėmis gydo ir visus vėžius ir nei 
na pas gydytojus, kuriems reikė
tų mokėti. 

Katalikai gydytojai kai kur su
sirenka pakaitomis į parapijos 
salę ir veltui gydo ligonis. Sura
dę vėžį, kalbina žmogų vargšelį, 
kad ,pasiduotų operacijai, nes pa
prasti žmoneliai bijo peilio. Jau 
geriau atsiduoda kokiai šundak-
ta r e i 

so VVomen's Lib. Už kai kurias 
pažiūras jos negyrė nei pats pre
zidentas, nei daugelis kitų visuo
menėje. 

Vėliau ją labai gyrė, kad ji 
1974 m. drąsiai pernešė krūties 
vėžio operaciją, kad ji laiku pa
stebėjo, kad susitaikė su likimu, 
kas paprastai moterims labai sun 
ku duodasi, nes bijo kūno dis-
figuracijos ir kaip vyras priims 
tokią pasikeitusią moterį. Ko pir
miau nežinojome, dabar paaiš
kėjo, kad langas bekrisdamas su
žeidė jos sprandą ir suparalyžavo 
nervą. Tas sudarė jai nemalonų 
skausmą, kuris dažnai kartojosi. 
Be to turi runkios formos arthritą. 
Ji pradėjo daugiau gerti, nes bū
dama aukštoje vietoje ir turėda
ma daug svečių, jautė, kad turi 
svečius gerai vaišinti, pati išger-
dama. Alkoholis pasidarė stiprus 
įprotis. Ji susiprato, kad turi ką 
nors daryti Vieną dieną pasi
šaukė vyrą ir savo keturis vaikus 
ir pasakė važiuojanti į ligoninę į 
(Alkohol and Drug Rehabilita-
tion Unit). Sunūs Jack labai pa
gyrė savo motiną už tokį drąsų ir 

Tokių dalykų pasitaiko ir mu 
ji ir vidurinė išeivijos lietuvių !sų Amerikoje. Labiausiai žmonės 
karta yra fondo kūrėjai ir aukoto- j piktnaudoja taip vadinamas die- į protingą žingsnį, kad jis didžiuo-
jai. Vyresnioji karta — tai žmo-i tos tabletes (Diet PiHs). 1967 jasi savo mamyte. 

tei, tai tuo ji bus garbingesnė tautos kultūrinių apraiškų. Tėvas 
prieš Dievą ir žmones. Aname Saulaitis glaustai kalbėjo a-
pasaulyje niekas neklaus, kiek pie lietuvių tautos kilmę ir senu-
kvadratinių mylių apėmė tavo mą, apie jos antikinę, bet gyvą 
valstybė ar tauta ir kiek kartų kalbą, apie jos politinį vystymą-
tavo tauta olimpiadą laimėjo. si ir religingumą net iki šių die-

Dangaus karalystėje bus lau- nu. Užsiminta buvo Nijolė Sa-
rais vainikuoti tie, kurie žemėje dūnaitė ir Romas Kalanta L bo-
rungėsi pagal Dievo duotas tai- kiu įnirtimu stengiamasi išnai-
sykles. Tas, kuris pasakė "aš esu kinti religiją Lietuvoje. Graži, 
kelias, tiesa ir gyvenimas", kuris lietuvaitė, teisių daktarė adv. 
yra visos žmonijos čempijonas, Skorubskartė, trumpai, gyvai ir 
atpirkėjas ir išganytojas, bus tiksliai atsakinėjo % lietuvių tau-
kiekvieno žmogaus teisėjas. 2e- tos kultūrą liečiančius klausimus, 
mėje gyvendamas, jis įspėjo žmo- aiškino Dainų šventės šokamus 
niją: "kokiu saiku seikėsite, tokiu šokius, įvairius tautodailės eks-
bus iz jums atseikėta''. Žmoniją ponatus, tautinius drabužius, 
jis teis vien jo įsakytos meilės velykinius margučius ir t t 
mastu: mylėk Dievą labiau už Mes džiaugiamės tokia kultū-
viską, o artimą kaip patį save. rine programa, o ypač jos pris-
Vargas tiems, kurių gyvenimą tatytojais. Kai jaunimas eina 
dominuoja trumparegė savimei- drauge su tėvais ir kenčiančiu 
lė, tuštybė, pavydas, kerštas ir tautos kamienu tėvynėje, kelda-
išdidus noras kitus valdyti. To- mas Lietuvos garbę ir teisę gy-
kiuose Kristus tikrai neras sau jo- venti nepriklausomu gyvenimu, 
kio panašumo. galime būti tikri, kad toks solida-

2emėje žmogus Kristų atspin- rūmas išves mūsų tautą į laisvę 
di ne tik savo tautybe ir jai bū- ir į laisvųjų valstybių eiles, 
dingais bendrais fiziologinais . Jv 

. 
Spaudoj ir gyvenime 

BEVAIKYSTES MOKESTIS 
Okupuotoje Latvijoje ir, žinoma, 

visoje Sovietų Sąjungoje nevedę 
vyrai ir neištekėjusios moterys be
vaikės turi mokėti mokesti, kurį 
vadina mažašeimių mokesčiu. Su
prantama, kad tokio mokesčio mo
kėtojai yra nepatenkinti ir klausia 
kodėl toks mokesti* reikalaujamas 

ir kam šie mokesčio pinigai panau 
dojami. 

Rygos radiofonas neseniai pa
skelbė dviejų nepatenkintų mokėto 
jų laiškus ir atsake į juos. Pirmas 
laiškas: "Esu 24 metų amžiaus, 

rios turi vaiką, kariai ir jų žmo
nos, pirmo ir antro laipsnio inva
lidai ir jų žmonos ir kai kurios ki
tos piliečių kategorijos. Techniku
mo mokiniai ir studentai šį mokes
tį pradeda mokėti nuo 25 metų 
amžiaus. \ . j . 

JAV LB krašto valdybos vardu 
suvažiavimą sveikino LB Švieti
mo tarybos pirm. Br. Juodelis. Dė
kojo už paramą, fondo kasmet 
teikiamą lit. švietimui ir kitiems 
uždaviniams. Priminė, kad be LF 
paramos LB darbas būtų sunkus. 
Raštu suvažiavimą sveikino Lie
tuvos atstovas VVashingtone dr. 
S. Bačkis, Akos pir. dr. K Bobe
lis, LB Vidurio vakarų apyg. pirm. 
K Laukaitis ir LB East Chicagos 
apyl. vardu R. Valiuška. 

Praėjusio metinio suvažiavimo 
išsamų ir gražia lietuvių, kalba 
parašytą protokolą perskaitė jau
nosios kartos atstovas S. Kuprys, 
rašąs LF tarybos ir pelno skirsty
mo komisijos posėdžių protoko
lus anglų kalba, nes to reikalau
ja šio krašto valdžios įstaigos. 
Inž. V. Kutkui pasiūlius, protoko
las priimtas vienbalsiai, be jokių 
pataisų. 

I įvairias komisijas pasiūlyti šie 
asmenys. Registracijos — manda
tų komisija — K. Barzdukas, K 

nes, kurie ginklu iškovojo savo 
tėvynei laisvę ir vadovavo nepri
klausomos Lietuvos atkūrimui. 
Vidurinioji karta — tai ta, kuri 
matė gražiausius mūsų tėvynės 
žydėjimo metus, o jei nepriklau
somybę praradus, aktyviai daly
vavo 1941 m. tautos sukilime ir 
vėliau rezistencijoje prieš abu 
okupantus. Jaunesnioji karta — 
tie, kuriuos tėvai karo metu išne
šė ant savo rankų iš Lietuvos ar
ba kurie gimė jau už jos ribų. 
Todėl, baigdamas savo pranešimą, 
kuris buvo ataustas skaičiais, LF 
tarybos pirm. dr. G. Balukas pa
brėžė: "Tenka džiaugtis, kad į 
LF vadovybės eiles jungiasi ir iš
eivijos jaunesnioji karta, kuri gy
vena tomis pačiomis mintimis ir 
tuo pačiu tikėjimu kaip ir LF kū
rėjai — meilė lietuviškam žo
džiui, dainai, mokslui, knygai ir 
meilė mūsų tėvu žemei Lietuvai. 
Tai prailgins mūsų išeivijos gy
vastį dar ilgiems laikams...". 

Todėl daug kam buvo malonu 
stebėti, kai šio XV-jo suvažiavimo 
metu, šalia vyresniosios ir viduri
nės kartos atstovu, aktyviai reiš
kėsi ir tie žmonės, kurie gimė ar 
mokslus batgė jau šiame krašte: 
Saulius Kuprys, dr. Mindaugas 
Vygantas, Povilas Sodeika ir kiti. 

Prieš pradedant pranešimą 
vienam iš pagrindinių fondo kū
rėjų ir dabartiniam valdybos pirm. 
dr A. Razmai, valdybos sekreto
rius — iždininkas K Barzdukas 
pranešė, kad XV-tojo visuotinio 
fondo narių suvažiavimo metu 
įnašai pasiekė 1,505,538 doL sumą. 

(Rus daugiau) 

metais valdžia uždarė Dallas'e 
Lanpar bendrovę, kuri milijonus 
pelnydavo. Rado tabletėse skydo 
(Thyroidea) liaukos substanci
jas ir visų nusitebėjimui, ir Digi-
talį, kuris su virškinimu mažai 
ką bendro turi. Reikia atminti, 
kad neriebėsi, jeigu suvaldysi sa
vo gomurį jeigu saiką valgyje iš
laikysi. Reikia mokėti nusigalėti. 

Ponios Fordienės negalavimai 
Betty Ford, buvusio preziden

to Fordo žmona, nesenai pateko 
į ligoninę todėl, kad gėrė alkoho
lį ir kartu ėmė daug vaistų. Ji 
yra labai inteligentiška moteris, 
jau anksčiau pragarsėjo savo li
beraliomis pažiūromis. Ji priklau-

Generolas D. Oay 1948 metais, Ber
lyno blokados metu. Jo drąsus žygis 
prisimenamas ir dabar, po 30 metų. 

KodU žmonės vartoja alkoholį 
ir vaistus? 

Psichologai sako, kad pirmoji 
priežastis yra subrendimo stoka. 
Žmonės dažnai elgiasi kaip nesu
brendę vaikai, kitais žodžiais ta
riant, — tvirto charakterio stoka. 
Kita priežastis — nusivylimas gy
venimu: laukė laimės, o laimės 
nėra, kas nors sutrukdė, gal vy
ras, gal vaikai ar kt Nesijaučia 
ir fiziškai gerai. Griebiasi alko
holio ir įvairių raminančių vaistų. 

Betty Ford nevartojo nelegalių 
vaistų, nevartojo taip pvz. heroi
no. Vartojo taip vadinamus bar-
biturates, tai yra tabletės nuo ne
migos. Labiausiai negali užmigti 
moterys, jos nervinasi, kad nega
li valandomis užmigti ir kad tuo 

t būdu beprasmiškai leidžia laiką, 
į Dažnai bevartodamos taip vadi-
: namus raminančius vaistus prie 
jų pripranta, tada jau tikrai be 

I jų neužmigs. Jų tarpe yra žinomi 
Veronai, Seconal, Nimbutal, la

ibai geras vaistas ir plačiai varto-
'jamas, kuris tinka žmonėms ir 
gyvuliams. 

Kita vaistų klasė ramina su-
I sijaudinusius, labai nervuotus, 
| Labiausiai jų tarpe yra vartojami 
j garsus Valium ir Librium, yra ge 
Į ri vaistai. Gydytojai per metus pa 
, rašo apie 60 milijonų receptų. Ši-
itos rūšies vaistai vadinasi rami-
J nantieji *(Tranquilizers). Trečio 
rūšis vadinasi Analgesikai (grai
kiškai algesis — skausmas, an — 
negacija. Jie malšina skausmą, 
neatimdami sąmonės, neužmig-
dydami. Dar yra Indocin ir Pred-

f Nukelta į 5 psL) 

— Užmirškit apie gailestį, — tarė ji energingai 
— Turite progos dabar patyrinėti vieną ir kitą. Pa
tarčiau teief onuot: ponui Statkui ir pranešti, kad šei
mininkai nieko nežino apie tas pirštines. Bet tą šešta
dienį, ponui Statkui išėjus, lankęsis ir studentas. Tai 
reikėtų ir jo paklausti, 

— Negaliu, ponia. Buvau pažadėjus anam, kad 
studento daugiau nebeįsileisiu. 

—Gerai. Sakykit, jums besimaudant, svečią aš 
įleidusi. 

— Menka išeitis... teisybę pasakius, tarėjau seniai 
baigti draugystę su studentu. 

—žmogus pas žmogų gali užeiti kokiu nors rei
kalu, argi nuo durų pavarysi. 

— Bet kam tas reikalinga, ar negeriau apie stu
dentą visai nutyiėt? 

—Gera proga juos patyrinėti, kaip kiekvienas 
atskirai pasireikš... 

— Paskambinau tuojau pat buhalteriui į tarny
bą jo asmeniniu telefonu ir pasakiau, kaip buvo pa
tarta. Ir žinotum, Ada, griausmai pasipylė iš ragelio: 
"... t a s mizerija, su tuščiom kišenėm, ir dar vagišius, 
dabar pati pamatei, koks jis yra". 

—Bet aš nedrįsčiau pasakyti, kad jis pavogė tas 
pirštines, jis man ne vagišius, — tvirtai pasakiau. 
—Jo tirada skambėjo toliau: "Jei bandai dar jį užtar

ti, tai tegul viską trenkia devyni velniai!" 
— Poniai bestovint greta, nieko netarus, padėjau 

ragelį. 
—Girdėjot, panele Gunda? Dabar spręskite pati, 

ar derėjo jam šitaip nevalyvai pykti Nenoriu jus 
dirbu, est: neištekėjusi. Kas mene- P88*1™*1 nurausaama. — Bet... taip gana paiiKT. utn- įtaieoti vienaip ar kitaip: jei ponas Statkus dėl nir?*. 
tą iš mano algos atskaitomi t»a>t»U*%> — žiūrėjau į ją, patarimo piaaaaciom ainm^pjn, prišaukė tiek velniu, tai kiek jų, prišaukta per viaą^ 

GUNDA, GUNDELE 
KOTRYNA GRIG AITYT* 

4 
— Išverčiau visus kampus —nėra. Prieškambary 

apsidairė jų ir pati ponia. Paklausė vyrą, ir tas nema
tęs. 

— Asmenys tokie, kaip ponas Statkus, pri
pratę prie skrybėlės ir pirštinių. Jie moment tokių da
lykų pasigenda. 

— Tai ar manot, ponia, kad jas pasisavino studen
tas, atėjęs vėliau? 

— Taip gal ir nemanau, — pasakė ji. — Bet stu
dentai žinote, pilni visokių išdaigų. Matomai sugalvo
jo ką nors. Paskambinkit štai telefonu ir paklauskit, ar 
jis per klaidą nepaėmė pirštinių. 

— Ačiū, bet negaliu... jam šeštadienį išsigyniau, 
kad nebuvo ponas Statkus pas mane. 

— Seimininkė susimąstė: — Panele Gunda, ne 
mano reikalas, bet jums vertėtų apsispręsti prie kurio 
pasilikti Kito kelio nėra. Galit prarasti abu. Daug 
Kaune gražių, išsilavinusių ir turtingų merginų. Tokie 
vyrai kaip šie, nesimėto, vienas su padėtimi, kitas jau 
netrukus bus inžinierius. Ir abu, kiek užmečiau akį, 
šauniai atrodo. 

— Ponui Statkui aš jau beveik pasižadėjau, — 
pasakiau nurausdama. — Bet... taip gaila palikt Gin-

gyvenimą. šeimoj gi visko pasitaiko. Iš savo pusės 
skaitau, kad šis "negatyvas" jau ifattirint**, — nusi
juokė j i — Dabar skambinkit studentui ir paklauskit, 
ar jis per neapsižiūrėjimą nepaėmė iš jūsų kambario 
pono Statkaus kiaulės odos pirštinių. 

—Ir vėl negaliu, šeštadienį išsigyniau studentui, 
kad ponas Statkus nebuvo pas mane. 

— Moteris susimąstė. Gi aš jaučiausi grimstanti 
į kaž kokią klampynę, vis gilyn ir gilyn: jausmai susi
maišė, beliko tik mano pačios kalte. 

— Dabar kozeriai studento rankose, — pasakė ji 
po valandėlės. — Matomai tos pirštinės pas jį, tik ne
žinia, ką jis mano su jomis daryti. Geriausia būtų, jei 
paskambinus paprašytumėt jo, kad užeitų su jumis 
pasikalbėti svarbiu reikalu. Apie pirštines kol kas nie
ko neminėkit. Jei apsispręsit pasilikti prie studento, 
kalbėkit su juo atvirai, praleisdama t a i kas nebūtina, 
kas jums priklauso grynai asmeniškai. 

— Mintys vijo vieną kitą, tai stabteldamos, tai 
peršokdamos kas "nebūtina". Seimininkė susimąsčiu
si lūkuriavo, lyg delsdama mane vieną palikti savo 
rūpesty. 

— Vyrai visur ir visada panašūs, — vėl prabilo 
ji. — Mėgsta gerus pietus ir kitus šeimyninius priedus. 
Bet jiems niekad neleisiu permatyti savo minčių, kad 
ir nekalčiausių. Ir vis atsišviežinki kaip nors. Jei ne 
drabužiu, tai kokia būdo smulkmena, malonia, kad ir 
nedidele staigmena, ar panašiai. Tai sakau kiekvienai 
ir sau pačiai Tegul bėga gyvenimas, lyg iš spalvuoto 
verpalo. 



GRANDINĖLĖS SPEKTAKLIO 
ĮSPŪDŽIAI 
ALFONSAS NAKAS 

Balandžio 30 daugiau kaip 
penki šimtai plačių Detroito apy
linkių lietuvių išgyveno naują 
elevelandiškės Grandinėlės spek
taklį. Tai spektaklis, ar, nau-

vaidino. Čia buvo daug labai aiš
kios pantomimikos. Pirma tarp 
keturių vyrukų Švaistėsi našlė ir 
visus viliojo. Atsiradę jų mylimo
sios našlę išviio. Paskui į mote-

dofant jų pačių kiek kuklesni pa- Į riškių būrį įsismelkė našlys. Da-
vadinimą, koncertas 25-rių metų j bar jis moteriškąsias gundė. Ilgai 
sukakties proea. Tai šeštas kon- j užtruko, iki laimingai susidarė! 
certas Detroite (turiu prisipažin-1 visos poros, net ir našlei našlį 
ti, jog balandžio 20 Drauge klai
dingai rašiau, busiant penktąjį 
koncertą, kai turėiau rašyti šeš-
tąji; čia mano klaida ir už ją at
siprašau). 

Koncertas jvyko Crestwood vi-
Hurinės mokyklos auditorijoje 
Dearbom Heights priemiestyje. 
Tai koncertams bei sceniniams 
spektakliams viena iš pačių ge
riausių auditorijų Detroito met
ropoly. Nepaprastai erdvi ir gili 
scena, jos priekvje — duobė or
kestrai, apie 700 patogių kėdžių 
publikai. Akustika, atrodo, irgi 
puiki 

Programa buvo suskirstyta | 
tris ne visai lygias dalis su dviem 
nelygiom pertraukom. Po septv-
nių šokių, kurie užtruko 22 mi
nutes, daryta penkių minučių per
trauka; trys antrosios dalies šb-

sekė ketvirčio valandos pertrau-

susigavus. 
Trečiosios dalies besuminėsiu 

tik šokių vardus. Tai Viliotinis, 
Atbulinis, Bergždenikės, Siaude-
lė f nuo žodžio siausti), Rezginė-
lė. Trvptinis ir ištraukos iš klai
pėdiškių šokio Rusniečio. Turė-
čiaus šį tą apie kiekvieną pasaky
ti atskirai, bet jau perdaug 
užgaiščiau. 

N e kartą, besidžiaugiant tauti
nių šokių šventėmis, teko daryti 
užuominas apie penkias ar šešias 
geriausias Siaurės Amerikos tau
tinių šokių grupes. Jų tarpe, mi
nėdamas vardus ar neminėda
mas, turėjau galvoj ir Grandinėlę. 
Kuriam miestui tenka didžiausia 
garbė: Clevelandui, Detroitui, Ha 
miltonui, New Yorkui ar Toron-
tui? Atsakyfi būtų labai sunku, 
nes šokant tradiciniai, tautinių 

• 

C L A S S I F I E D G U I D E 
PROGOS OPPOBTLNITIEK 

Moksleiviai ateitininkai seka programą Cleveiande, Maironio kuopos 
studijų dienų metu Xuotr. R. Musonytes 

-

Idai atlikti per 17 minučių ir juos §oHų šventėse, o ir tradiciniai 
reiškiantis paskirų grupių koncer 

ka; trečiojoie dalyje vėl septyni j t u ^ , visų minėtų miestų ir dar 
šokiai, atlikti per 32 minutes. į bent poros ar trijų neminėtų, 
Kaip matome. Grandinėlė šoko 
"tik" 71 minutę. Bet jau kai šo
ko, tai šoko be atvansros, Dubli-

grupės šoka pasigėrėtinai. Tai e-
Irtinės grupės, nes elitinių vado
vų treniruojamos. Bet kai Gran-

kai vos bepahmtant, kada vieną j žinelė tautinių šokių šventėse a-
šoJd pakeitė kitas. į tiduoda ciesoriui kas ciesoriaus ir 

pasileidžia per kontinentą ar pa-Prasidėjo Kepurine .Scena pra
žydo keliasdešimčia šypsenų ir šaulį su savo spektakliškais kon-

i su niekuo ne-

• 
teminiai "sveikinimai". Gaila, r 
kad vienas puslapis Grandinėlės 
25-rių metų istorijos ir du pusla
piai špkių aprašų — tik anglų 
kalba. Surašytos visos su dabar
tine Grandinėle susiję pavardės: 
technikinis personalas, šokėjai, 
muzikantai, valdyba, tėvų komi
tetas, globėjai, choreografai, mu
zikos kompozitoriai, orkestrato-
rius. Tai labai naudinga ir būtina 
informacija. Gaila, kad kaip nors 
neišskirti iškilieji šokėjai, kaip 
pavyzdžiui kadrilio vadovai, naš
lė, kaukėti vyrukai — velniai. 
Atskirai tegalėjau pagirti tik G. 
Neimaną, nes jį pažįstų. Bu
vo dar keletas pagirtinų, ypač gel
tonplaukė Neimano partnerė, bet 
jų ir jos pavardes paskandinta 
bendram sąraše. 

Antraip vertus, į mano rašinį 
jokių būdu negalima sutalpinti 
visų Grandinėlės ansamblio pa
vardžių. Žinau, kad nieko neuž
gausiu sakydamas, jog Grandinė
lės pradžia ir galas tai du žmo
nės — Liudas Sagys ir Aleksand
ra Sagienė. Dvidešimt Šeštuosius 
metus su Grandinėle pradėju
siems jiems reikia linkėti geros 
sveikatos ir dar daugelio kūry
bingų metų. Kaip ilgai Sagiai lai
kysis, taip ilgai Grandinėlė gy
vuos. 

Wanted Dealers: 
to instatl IMPERIAtr spMtyed re -
Roofinjy and Koof repaira om old and 
new buildings. It is also a tramen-
fious energy and intmlatton aavpr. 
N'early every nome and buUding ow-
n«r ean use l t We are only mantt-
facturer -hat rrains how te inecaU 
with pn the Job training by Cactory 
installers. Ko fees of any Kind. We 
are only interested in seilins thte 
poofing and energy savtng raaterial 
and equipment Uiat w*> manuf&c-
ture. an b* applied aTl year no«un3. 
WHte: Tmperial Cfceateats ioc^ 4709 
\\ issahickon Ave- Phila., Pa. 19144 
or call MK Prakers, T«D FTee 
No. 1-800-52S-3604 or S1S-S44-070S. 

R E A L E 8 T A. T E 

KIŠCELLAKSOTO 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

visa rGfc, grandis. 

Henry W. Beecher 

UEETtJVIAI IK LATVIAI 

Nors praeitis ir skyrė mūsų 
tautas, dabartis jas sieja. Drau
ge susikūrė mūsų nepriklauso
mos valstybės. Drauge- mūsų „ ^ | T ^ i , £ į ^ 
tėvynes nusiaubė sovietinė in
vazija. Drauge jose šiandien 
ugdoma tautinė atspara sovieti
nės rusifikacijos akivaizdoje. 
Bendri rūpesčiai slegia. Bendros 
viltys gaivina. 

Dievs sveti Latvija! 

— Žmogus be linksmumo pa
našus į sunkų vežimą be lingių. 

Budraitis Realty Co. 
Mes sa 50 kitom namų pardavi-

n o įstaigom aptarnaujame pietva
kariu Chkagą — tas daug pagrei
tina pardavimą ir pirkimu. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arta išnuomoti boa* 
be jokio įsipareigo^mo skambinkit 
mums. 

Taip pat, abejojau* dėl tarime 
DRAUDIMO, ar norint apdauati 
NAMĄ, AUTOMOBILĮ, GYVYBC 

[v dVEKATA maloniai jums pa
tarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
1343 W. 6Srd St, Oucago, m 

767^*00 arba 778-9871 

ttEUP WANTED VTRA1 

Embossmg and Hol 
Slamping 

SHERIDAM PRESS 
Pull or part time. 

Appiy at the — 
S. K, SSOTB COMPANY 

2857 Ne* vtesera Ave, 
Clėcago. UI. 

276-8790 

iffiiiinifHttiiiiiiittfifii 
M. A. Š I M K U S 

> OTARY PCBLIC 
OOOME TAX 8KRTICB 

tZS9 Ro. Mapfev/ood. M. 2M-74M 
Taip pat daromi VERTIKAI. 
GrMĮNITJ isfcvlettmai. r"-T~aH 

PILIETTBĖ8 PRAJTMAI ta-
kltofcta Mankai 

HiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiuiiiiuuiuHuiinmi 

akį veriančiais mergaičių tauti- certats, tai jau 
niais kostiumais. Cia kostiumai belyginama, nes nebėra standar-
buvo tradiciniai, kuriais nesipdlc- «*WI kriterijų jos lygybei ar nely-
tintų nė konservatyviausieji Vi-įgybei su kitomis pirmaujančio-
są laiką jautei šokėjų grakštumą, į m i s gr'apėmis pamatuoti. Indivi-
lais'.-umą, pasitikėjimą savim. Ro- dualiuose koncertuose Grandinė-
kiskio kadrilin įpintas visas an- j & — originalas. Ji —tautinio 
samblis. Kadrilio vadovus vare-j baleto vienetas, nebesilaikąs tra-
duoją vyrukai šūkavo koman- j didnio statiškumo bei unifor-
das,' skelbė pirmą, antrą, trečią, | muotumo kad ir teigiamiausia 
ketvirtą "punktus". Viskas taip prasme- Šokiai, interpretuojami 
natūralu ir aišku. Bene û N*??- pagal Liudo Sagio, Juozo Lingio 
liniu jonkeliu grakščiai po sceną <:«" kelių kitų Sagio pamėgtųjų cho-
ims švaistytis Gintautas Neima- j reografiią. Šokėjai tampa indivi-
nas, Grandinėlės žvaigždė. Jis iš- i dais, aktoriais, nebe "eiliniais ka-
skirtinai puikiai pasirodys dar ke- rervėiiais." Jų judesiuose nebelie 
liuose šokiuose. Be jo ansamblis į ka nė trupučio įtampos ir jų šyp- į nepabūgo ir laimėjo 
būtų daug skurdesnis. Neoapras- i senos daug Šiltesnės. Tokią Gran 
tai Įdomus ir nematytas Tolka- į dinėlę matėme prieš šešerius, 
šokis (kaži. ar ne Talkašokis,! pneš aštuonerius, prieš dešimti 
nors Tolka..., su o, programos I metų ir anksčiau. Tokia ji buvo 
rašte du kartus parašvta?). Tai i ir cia aprašomo spektaklio — 

THE F 0 R T Y YEARS 
OF 0 A R K N E S S 

Paraše Dr. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
Į angių kalbą išvertė 

Aiezas Bolevitius 
Kaina $2. Kietais viršeliais — 3. 

Si įdomi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4545 W. 63 St, 

CMcago, BL 60629 

TELEVIZIJOS 
BpaiTotoe br Paprsatoa. Badtjd, 

8tereo Ir Oro VėaiatovmL 

M I G M K A S TV 
2S46 W. mth S t . tol. TM-14M 

iifiitiiiiiiiiiiiiniiuiitnffii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 • 
nilllliltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUlllllllltttlttHIIIHl 

HABQ€ETXB PABK 
2-fo bmtą po 3 afeg. •Ariaia 11 

metų senumo. Atskiras Šildymo sis
temos Garažas. Arti 73 ir RocfcweiL 
$58,500. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Kamę pirkimas — Pardavtau 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Tas 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6456 Se. Kedde Ave. — T78-23S3 

WANTE3> OPERATORS 
VERTKAL BCMUNG MILL 

HORIZONTAL BORJNG MHJL 
Minimom 1 yr. Esperience in Operate 
& Set-up. Work permit or Green card 
reąuired. Top pay & benef ita. 

BEAKDSLEY & PIPEK CO. 
55»1 W. Gnms Tel. 237-37M 

AB. K<n»U Opjyortunlty £mploy«r 
• 

GENERAL MACMŪVE SHOP 
T R A I N E E 

Slarting pay $3.65 per hour. 
Apply in person or call 583-5106 
MPC PRODUCTS CORPORATIOI* 

4206 W- Victorla, Cmcago 
Near Pulaski & Bryn Mawr) 

Aa Baual Opporttuuty Smployer 

O kad virš penkių širritų Det
roito. Windsoro ir plačių apylin
kių tautiečių gavo progą Grandi- j 
nėle pasidžiaugti, tai turime dė
koti Švyturio jūrų Šaulių kuopai 
ir ypač jos vadovui Alfai Šukiui. 
Ryžtis tokio masto renginiui vi
sada reikia drąsos, nes laukia ke
leriopa rizika. Švyturio vyrai jos 

K m n , »IUI 

a z i o B a r a u s k o : . * ^ 

iHIHIIftflIlttlt 
PACKAGE BLPKE88 AGENOT 

MARHA NOREDATENfc 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

B ^Draugo- Rimties Valandėle 
Parinkti pamokslai, 
atspaosdinti knygn \f 

prekei Maistas iš Europos sandeUc-
2«ee w. e» st, Chioagio, m. cesat. 

TEZJ. — WA %-ani 
UIIIIMIIIIIIIilMMIlIlIlIlIlIHI 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS ; M o v i N G 
A u vm* Tro^v,;^^, T> , ! SERfiNAS perkrausto baldus ir 

M ~ £ S ' ̂ 32fneTas Bara«skas ^ ^ daikte. ^ a toU ^ ^ 
parašė keto šimtus pamokslų po- d i ^ į ^ p i I n a a p d r a u d a " " 

Biigtatnu Pūke; 21 buto mūr. Nuo
mininkai patys šildo. Daugiau kaip 
$36,000 metinių pejamo. Kaina: 5 me
tų pajamos. 

Marquette Parke: Didelis mūr. 6 
kamb. bungak>w. Gazu šildomas. 
Įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500. 

Turime pirkifų — trūksta namu. 
25 metai kai be pertraukos tarnau-
jame Betsvlaeks ir in draugams. 

Š I M A I T I S REALTY 

2951W.63xdSt 436-7878 

Rimtas Namų 
Pardavimas 

Mar-
tvarklnenm 

HEAD CUSTODIAN 
Exp. woridng oustodlan with rea-
ponsibility for supervismg house-
keeping duties at a Junior High 
School. 12 months, full time job — 
days. Good fringe benefita. 

WINXETKA PUBLIC 
SGHOOLS 

Call Gene Kucharski—446-9100 

mergaičių šokis su verpalais, ku
rie čia Jėliojami ant grindų ir 
tarp jų sokinėiama, čia plevena
mi virš galvų, rateliams sukan
tis. Paskui Mikita, paskuiTrapu-
kas, paskui Klumpakojis. Pasku
tinieji du su klumpių kaukšėji
mu. 

Antroji dalis pradėta Gaidžiu, 
vilkaviškiečių šokiu. Gaidys - G. 
Neimanas. Atsivedęs j sceną aš-
tuonius eaidžiukus. moko juos 
visokių gaidiškų mandrybių, ypač 
giedojimo. "Gieda", žinoma, ne
matomo orkestro dalyvio bene 
saksafonas. G. Neimanas giedo
jimą tik pasigėrėtinai imituoja. 
Gaidys iššaukė audrą publikos 
plojimų. Kregždelė atlikta šešių 
porų mergaičių, aprengtų trum
pais, dryža? margais sijonėliais, 
raiščiu parištom baltom kepurai
tėm, baltom kojinėm ir juodais 
bateliais. Jos džiaujrsmingai ir 
ritmingai po sceną pleveno. Tik 
kodėl Kregždelė, o ne Kregžde
lės? Irgi niekad mūsų neregėta 
Našlė. Beje, pavadinta "Jaunimo 
Žaidimas TSTaŠlė'". Ne šokis, o 
žaidimas. Tikrai, jie čia šoko ir 

P L U M B I N G 
Vofthj, virtuvas sinku ir Tandens 
Šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocka Sinkoa 
vamadiial išvalomi elektra. Ga
nte kreiptis irao 7 Iki 8 "»al. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

REBAPTN AS — 636-2MG 

koncerto metu. 
. 

Ak, žinoma, vis atsiranda nau
jumų, pagerinimų, tobulėjimo. 
Visų pirma — rūbai. Šiame pasi
rodyme merginos juos keitė kele
tą kartų (kaip ir suspėjo!) Tradi
ciniai raštuoti sijonai, siekė kul
nelius. Tokie pat sijonai, sutrum
pinti beveik iki kelių. Išilginių 
dryžių mėtinio saldainio spalvų 
sijonėliai Ir nebeatsimenu kokie 
priedai Daug kartų už tai L. Sa
gys buvo keiktas, šmeižtas, šan
tažuotas, bet nepabūgo. Gerai, 
kad nepabūgo. Tepaklausia "tau
tos vardu" kalbantys kritikai pub 
likos nuomonės. Publika džiaugs
mu nesitveria. Antra —orkest
ras. Jis sudalytas iš septynių mu
zikantų. Instrumentai: basūnas 
(bassoon), akordeonas, fleita, du 
klarnetai, saksafonas ir būgnai 
fsu lėkštėm). Jei neklystu, dabar 
Detroite grojo šešiese, bet kurio 
instrumento truko — nežinau. 
Muzika ne mano sritis ir negaliu 
apie ją žinoviškai kalbėti. Eili
niam žiūrovui ji buvo tikras ma
lonumas. Aiškūs šokių taktai, 
švelnios, žiūrovų nekurtinan£ios 
melodijos. Ir tas saksofoniškas 
gaidžio giedojimas. Ir kitoki pa-
gelbiniai garsai, kur šokėjams pa
ryškinti prireikė. O trečiąją prog
ramos dalf pradedant, orkestras 
atliko net 2-3 minučlv uvertiūrą. 
Jeigu publika jam nesusiprato 
paploti, tai tik todėl, kad, scenai 
staiga atsivėros, dėmesys nukry
po į Šokėjus. -: -

I rankas gavome I ž puslapių 
programą, kurios pus* ožima rek-

, puliariam "Drausro"' skvriui Jo at-1 
Prieš keliaudama į Australiją, ininimni kun. P. Patlabos rūpesčiu j 

Grandinėlė šiame kontinente Į Aloyzas Baronas atrinko aktua- i 
dar gastroliuos keliuose mies- Buosuis. V. Bagdanavičius laido
tuose. Ją turėtų pamatyti visi, į J 2 7?SJj"kė' . k a d '"j ' o k i o 

, ., . ' straipsmo rašymas velionio tam ne-
kam tik proga ras*. į į ^ ^ k a i p reU?inio J i s ^ ra_ 

sydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs"'. 

TEL. _ W A 5-8363 

imiininiiiiiiininiimniimntmii^innt 
10% — '2<>cr, _ so% plgtoo IHbMsISe 
ai apdraudę H M tooSes Ir j — — » 
MHo pas mTM 

F R A N K 2 4 P O L I S 
S908H Wes» flSOi Street 

Cfalonro, UOmeta 
TekeL OA 4-8S54 

M A S S E M 
NEBDED IMMEDIATELY 

Certificate reąuired 
Call Mr. Landers — 527-2525 

RIVIERA 409 CLUB 
E. Randolph, Chicago, ffl. 

T I S A I SB MOTERYS 

G O O K 
For Banąuet Hali. Approjri-
mately 40 hTS. wk Mušt 
speak some English 

KITCHEN HELP 

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge, 
4645 W. 63 St., Ckicago, UI. 60629. 

Persiuntimas 25 centai. (Illinois 
gyventojai prideda 20 centu mo
kesčių). 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4668 Aitter Are 
ChicaRo. m. 606S2, tetet 927-5866 

KATALIKŲ 6A2NYČIA LIETUVOJE 
1940-1944 Metais 

Parašė vysk. VINCENTAS BBIZOT8 

Knygoj aprašoma raudoiurjtj k- rndųjų oknpantų me
todai sumetonti ar panaudoti savo tikslams Katalikų Baž
nyčios vadovus ir Jos narraa. 

Kaina su pershmtbna S430i 192 pusL DBnois gyven
tojai prideda 5% mokesčią, 

UžsakymnB SHjsti: DBACGAS, 4545 West 6Srd St , 
Chioa#o. UL 00628. 

I»*trfu pi ekiu 

OOHMOS rABcraa wcnom 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

S333S. Halstcd St^ Ohteaeo, m . SOSSS 
asot w. ssflt sa, Odoagn. ra. soeas 

THef.: esa-an? — i M - i t a e 

P A R D A V I M U I 

Viena » rdomianif Nrit metais Išajustf knygų 

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS 
Knyga yra idomi jan visa tuo, kad yra parašyta Ltetuvoje Ir 

Išleista JAV. Ji yra gera priėmime pastebėti galvosenos skirtumus 
tr panašumus šiapus ir •—ĮJUB gaieiktes uidangoa. 

Salia to, fc knyga apffitMma vieną Ii spalvin>riaasrQ Uetnvhj 
tautos asmenylsų, kuri turėjo daag įtakos visuomeninio, kultūrinio 
tr religinio gyveakno formavimui nepriklausomoje Lietuvoje. Arki
vyskupo Reinio gyvenimas, užbaigtas kankinio mirtimi komunistų 
kalėjime, jo kovos ui Hstuvio ftassea Vanians arkrr.-Hkupijoje priei 
aeįtikimai žemas Įentrtnfcao ĮMSĮsngin iiojs knygoje Hkyia doku
mentuotu realismn. 

Knyga yra M6 pst, Uateeia kriMttonra demokratu leidinys, 
DrUUCM, kkmm vMs«es> kasaoo^ 7 «sL 

IMlIHUIHninUHINHIMnNUHNIlMNrlrnM 

PARDAVIMUI MOTORAI 
Turime 4 motorus, labai gera

me stovyje, kurios galite įsigyti 
labai prieinama ksma. Firmų var
dai ir specifikacijos yra sekaneoa: 
1. vTeAtinghouse ssotor, S pbase, 
14S BLP., 60 cyclea, 226-24* V. — 

si&ee 
2. Kfanbie Motor, 1 ptase, Vs KP. 
60 cycles, 22# V. $UM 
S. KJmble Motor, S phMS, 1 BLF. 
60 eyckss, 220 V. Jli.00 
4. Louis ABB Iodartfon Motor, S 
passe, 5 HLP̂  60 cyde, 220-240 V. 

TA I n#ii^as ^Ir aAm eieronvoKiie 

LU 5-9500 

auette Parke pabiaia !r 
žmoem. Pigos. $16.900. 

IJoUivkl mėgiamoj gamto), aetoti 
soo Chkagos. prie ežero didelis na-1 
mas ir Z akrai žaraes. Daug kitų prie- į Part T i m e . E n g l i s h UOt re -
statų. Svaras oras, aptinka ir namas 
tmka postoviam gyvenliuuL $45.000. 

II metą 
2 butai ir profasJonami liuksus ofi
sai patalpa Daug priedų. Vieta Mar-
queue Pka Aukšta kokybe. Žema 

opa ssar. sasass 
ir garažas. Ceiro*. oro SOdymas ir 
vėsinimas Galima tooi pažtfirSti ir 
nupirkti už $28^60. Marąuette Pk. 

4 viešėtų maras Ir garažas. Mar-
ųuette Parke. Naujas gazu šildymas, f 
Našle atiduoda už $38,800. 

B ksinh i^bal niiiįig IMU 
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
seimai žavingai gyventi. Arti 73 ir 
Kedzie. $39^00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 
tr maloni biznio patalpa. 2 aito ga
ražą* Savmiakaa nusitekto iki 
$3«.50O Marųuette Parke, 

Valdis Real Estate 
2625Was»7lstSfreet 

Tai. 737-7210 ar 7378534 

ąuired. 

Efiptf in Person or Call 
PARTY VILLA 
2300 M. Narraganseti 

622-4310 isk tor 

m, M i — iiii 

D A M E S I O 

Apsimoka skelbtia dien. DRAUGE, 
nes jis plnrtiauarti •k»Hr~~*t he» 
tuvių dienrafitla, gt sĮfaŜ aRSĮ kai
nos yra visiems 'prieinamos. 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
BOKALO 

Vls&tiniu korteliu naudojhnae yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka h* visų luo
mų atstovams turSti grasias vis* 
tinas korteles. 

r&etpkttes i "Draugo" sdmmkt-

Busy servk© ceiaer. Light typfag, 
nUng, hsmile cascomer service a> 
guiries. Permanent Good salary and 
benefits. International caro. 0*1 

G a l — 582-5242 

Secretary-Lega! 
Fbr medinm sized Loop firm, «dll 
train person with good skilia, eat-
celient benefits. 

Tel. — 23G-1B36 
• - - • - -

WAIVTED 
CLEAMf n G W0MM 

1 day per week for Lake Front Apt. 
on Southside. Mušt understand 
English. Call after 6 p.m. or au day 
Saturday and Sunday — 0f7.gs4>i. 

. , 

BBUKTT9 TVRAUGA' 

PE R SON 
WHa Good F i g t m AptHnde 

Li^Bt "ryplnir fl«falrea 
EjLCellont opportunity to leam 

dera up to data Systems. 
• Ooad \Waces 
• WttS Propram 

- o * eanplovoe benefita. 
Loep Ane* 

**"* *5Sr ̂  *** * 
Oaft tfr. BOSS — ftS^MM 

ck aatialaj: -Tfrasųpr 
ra. 

file:///Waces


• _v3^^P^^T^T^^^^ 

^•{•>H*A »> » » 1*>_.,S« K-»»-.-^A* .«->i5į«. *s<<**^ *»*•«• **-8!N«gg| 

MIRfi VLADAS SKŪSSfUKTAS HOTfflDS !*̂ !ftW»Wft 
Praėjusį sekmadieni mus pasie

kė liūdna žinia, kad balandžio 
30 d., netolimoje Kenoshoje, Wis-
consine, į amžinybę iškeliavo 
a.a. Vladas Skirmuntas. 

Velionis Vladas Skirmuntas 
buvo Žemaitijos sūnus, gimęs 
1905 m. gruodžio 8 d. Skaudvilė
je, Tauragės apskr. Aukštesnį 
mokslą pradėjo Tauragės gimna
zijoje, bet vėliau persikėlė į Kau
ną ir baigė Simano Daukanto 
mokytojų seminariją V. D. uni
versitete studijavo teisę. Besimo
kydamas, duoną turėjo pelnytis 
pats. Buvo gavęs tarnybą vals
tybės saugumo departamente ir 
dirbo budinčiu valdininku. Vė
liau įsijungė į verslą, su kitais su
kūrė autobusų bendrovę, norėda
mas patarnauti lietuviams. 

Studijuodamas priklausė LST 
korporacijai Neo-Lithuania ir vi
są gyvenimą liko ištikimas šūkiui 
Pro Patria. 

Užplūdus Lietuvą raudonosioms 
ordoms, spėjo slaptai pereiti Vo
kietijos sieną ir išvengti komu
nistinio teroro. Karo audroms nu
slinkus į rytus, grįžo į Lietuvą, lai
mingų aplinkybių dėka, rado 
nesunaikintą šeimą ir įsitraukė į 
rezistencinę veiklą. Susirado dar
bą, karo aplinkybėse labai ne
populiarioje Valstybės kontrolės 
įstaigoje ir apsigyveno Panevėžy
je, arčiau savo šeimos. 

Karo audrai artėjant, Skirmun-
tų visa šeima pasitraukė į Vokie
tiją ir gyveno anglų zonoje. Di
džiajai tremtinių bangai paju
dėjus, emigravo į Ameriką ir nu
tūpė Kenoshoje, Wis. Čia įsijun
gė į lietuvišką veiklą, priklausė 
LB-nei ir buvo aktyvus šaulys, 
apdovanotas šaulių žvaigžde. 

Išėjęs į pensiją, pradėjo nega
luoti ir ilgesnį laiką sirgo. Kūnas 
buvo pašarvotas Mishler laidotu
vių koplyčioje, Kenoshoje ir š. m. 
gegužės 3 d. iš šv. Petro bažny
čios palaidotas šv. Jurgio kapi
nėse. 

Liūdėti liko šeima: žmona Juli
ja, sūnus Jonas, dukros — Aušra 
ir Daina, vaikaičiai — Vėjas ir 
Gytis, brolis ir kiti giminės. 

Atsisveikinimas su velioniu Vla
du Skirmuntu įvyko gegužės 2 d. 
7 vai. vak. laidotuvių koplyčioje. 
Korp. Neo-Lithuania nariams sto-

MINDAUGINIS SUJUDIMAS 
Prieš pasiduodami atbundan

čios gamtos pagundoms, dar kar
tą žvilgterėkime į karaliaus Min
daugo šventės sąjūdį, kilusį šių 
metų pradžioje su JAV LB Kul
tūros tarybos pirmuoju aplink
raščiu. 

Atrodo, kad ši mintis palankiai 
priimama ir palengva prigyja. 
"Draugo" ir "Darbininko" ben
dradarbiai entuziastingai pritarė. 
O "Darbininko" redakcija prie A. 
Virbelio straipsnio dar pridėjo 

FfWA1?«FM4S Kr*LTCWfcJ •DHAT7GAS, antradieni , 1§7$ » . se**5čp vr*r. 9 

vint garbės sargyboj, vietos kle-r Pas^?' k a d N e w . Y o r k e J a \ f -
bonas kun. Stasys Saplys, MIC su- l™1 s a u g a s prisimenamas Va-
kalbėjo rožančių ir kitas maldas, 
o Antanas Juodvalkis pravedė at
sisveikinimą. Kalbėjo šie atsto
vai: Korp. Neo-Lithuania — A. 
Juodvalkis, Lietuvos Laisvės Ko
votojų s-gos —J. Jurkūnas, LB 
vietos apylinkės pirm. L Pliūra 
ir Lietuvos Šaulių s-gos tremty
je, Wisconsino kuopos — M. Ta-
mulėnas. Visi kalbėtojai pažymė
jo jo patriotiškumą ir ištikimy
bę gimtajai žemei, o šeimai iš
reiškė užuojautą. Atsisveikinimas 
baigtas Lietuvos himnu. 

Iš Chicagos buvo atvykę ve
lionio draugai, neolituanai: Jo
nas Jurkūnas, Mečys Valiukėnas, 
Juozas Jurevičius, Juozas Grauži
nis, Stasys Mankus ir Antanas 
Juodvalkis. (o.)) 

SALOS IŠ ALIUMINIO 
LIEKANŲ 

JAV Teksaso universiteto Os
tine studentai siūlo atliuminio 
gamybos atliekas panaudoti 
dirbtinėms saloms sekliose pa 

Velionis Vladas buvo r a m a u s ! k r a n t ė s e V™**' š i a m « * £ « * 
būdo, mėgo humorą, nors dažnai j *° <» P*0**0 ir 120 cm aukščio 
paleisdavo neskaudžią "vilyčią",! aliuminio tinklo cilindrai verU-
bet draugų buvo mėgiamas. Buvo i k * ^ korių formos suleidžiami 
kietas žemaitis ir savo įsitikinimų P * šiuos cilindrus, jų sienelėse 

nusėda jūros vandenyno esan
tieji mineralai ir sudaro į beto
ną panašią masę. Paskui cilin
drai pripildomi aliuminio pramo
nės atliekų ir sudaro būsimos 

lengvai nekaitaliojo, mylėjo Lie
tuvą ir jos likimu labai sielojosi. 

MOTERIS, VAISTAL-

(Atkelta iš 3 psl.) 

nisone kortizonas prieš arthritį. 

Moterys daugiau naudoja vaistus 
Pagal statistikos duomenis 

daugiau kaip 50 proc. moterų rū
ko, o vyrų 38 proc. Nors gydyto
jai įrodo, kad rūkymas kenkia nėš
tumui (vaikai gimsta mažes
ni) $ — bet jų nesulaiko. Rūky
mas kenkia moters grožiui, anks
ti atsiranda apie akis, tai y-
ra raukšlės. Moterys ima tabletes, 
kad netaptų nėščios, kitos ima, 
kad taptų nėščiomis. 1975 me
tais gydytojai prirašė 229 milijo
nus receptų (neskaitant kontra-
ceptyvų, nes jie tikrumoje nėra 
vaistai, negydo ligų). Statistika 
rodo, kad moterys du kartu dau
giau naudoja vaistus, kaip vyrai. 

Vyrai daugiau vartoja alkoho
lį, užbėga į artimiausi barą... 
Naujais laikais moterys dažnai 
maišo alkoholį su apelsinų ar 
citrinų sunka; gėrimas yra sal
dus, gardus ir nejučiomis dau
giau išgeria, kaip reikia gražia
jai lyčiai. Ta nematomoji alkoho
lio dvasia įeina paslapčiomis, a-
pie kurią V. Šekspyras pasakė: Tu 
nematomoji vyno dvasia. — Jeigu 
tu neturi vardo, kuriuo mes ta
ve galėtume vadinti, - Leiski tą 
dvasią pavadinti velniu. (Otelio) 

Kokia yra Betty Fordienės prog 
nozė? — Ji gera. Ta moteris yra 
inteligentiška. Pasilsės nuo 
triukšmingo gyvenimo. Negaus 
alkoholio, sumažins vaistus, jei
gu bereikės. Gydytojai turi gerą 
pasisekimą su taip vadinama 
grupine terapija, kur ligoniai vie
ni kitus gydo. Gydytojai giria 
jos atvirumą ir drąsą: ji viešai 
prisipažino, kad buvo pasidariu
si alkoholikė ir, kad perdaug ir 
per dažnai imdavo visokius "vais
tus" savo atsakomybe, be gydyto
jo patarimo. 

Spauda labai Betty Ford išgy-
re, kad ji tapo geras pavyzdys vi
soms moterims, kurios turi prob
lemų su alkoholiu ir vaistais. JI 
jau pagydyta grįžo namo. 

sario 16-sios proga. Taip šią idėją 
tinkamai suprato ir jai pritarė 
"Dirvos" redakcija. "Keleivis" per 
porą numeriu spausdino Algir
do BudrecMo straipsnį "Mindau
go vainikavimas karaliumi". Taip 
pat pritardamas atsiliepė ir St. 
Barzdukas "Pasaulio lietuvy". 

Buvo ir neigiamų atsiliepimų. 
Kur gi kitur, jei ne "Naujienose". 
Jų bendradarbiai net per kelis nu
merius niekino pačią idėją ir 
kultūros tarybos pirmininką J. 
Gailą. Deja, rimtų diskusijų ne
galima tikėtis iš šio laikraščio 
puslapių, tad tenka į "Naujie
nų" "logikos" akrobatiką visai 
nekreipti dėmesio. 

Pažvelgus į pranešimus spau
doje, matyti, kad Mindaugas bu
vo prisimintas daugelyje koloni
jų. Nėra reikalo jas visas čia re
gistruoti, bet galima paminėti 
nors kelias, kaip Baltfmore, Md., 
Grand Rapids, Mich., iMami, 
Fla., St. Clair, Pa. ir kt O Brock-
one, Mass. "Dirvos" (š. m. II. 16.) 
pranešimu net viena gatvė pava
dinta Mindaugo vardu. 

Žinoma, šios šventės idėja dar 
nėra visuotinai prigijusi. Tam rei
kia laiko. Laikas prigydys. Daug 
padėtų, jeigu be JAV LB Kultū
ros tarybos dar krašto valdyba ir 
B-nės taryba pasisakytų už šią 
šventę. Tada gal idėja persimes
tų į Pasaulio LB valdybą, į jau- j 
nimo organizacijas ir tokiu būdu 
paplistų už JAV ribų esančiose 

mūsų valstybingumo pradžią. Tie
są pasakius, Vasario 16-sios aktas 
yra pasikartojimas mūsų valsty
bingumo bangos, kurią išjudino 
Mindaugas. Tad Mindaugo vai
nikavimas ir Vasario 16-sios aktas 
yra paralelūs įvykiai tautos istori
joj. Mindaugas yra pradžia mūsų 
senosios kunigaikščiu valstybės, 
o Vasario 16-ji yra modernios de
mokratinės valstybės pradžia. 
Tad Mindaugo vainikavimo šven
tė derinasi su Vasario 16-sios šven
te ir gali būti sujungtos. 

A Kadžius 

Keleiviai palieka traukinių va
gonuose ir stotyse daiktus. To
kijo laikraščiai paskelbė, kad 
pernai vagonuose ir geležinke
lių stotyse išsiblaškę keleiviai 
paliko įvairiausių daiktų už 
7,7 milijonų dolerių. Užmaršu
mo statistikoje pirmauja skė
čiai — jų prisirinko pusė milijo
no. Panašiai yra ir kituose 
kraštuose: skėčių visur daugiau
sia užmirštama. Japonų gele
žinkelininkai pririnko ir ne vi
sai tipiškų pamestų daiktų. 
Pavyzdžiui, niekas nepasigedo 
keturių urnų su palaikais, sep
tynių antkapinių plytų, dviejų 
dantų protezų. jm. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.f A. 
ANTANAS ČIŽAUSKAS 

Jau suėjo vieneri metai kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą vyrą ir brolį, kurio netekome 1977 m. gegužėslO d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 13 d., šeštad., 
9:30 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

Po pamaldų bus paminklo šventinimas šv. Kazimiero kapinėse. 
Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a a. Antano 
čižausko sielą ir dalyvauti paminklo pašventinime. 

Nuliūdę: Žmona, sesuo Klara ir jos šeima. 

sausumos pagrindą. Išdėstant (lietuvių kolonijose. O šios šven-
tokhis korius pagal schemas, • ės mums reikia. Būtinai reikia. Se-
galima suformuoti įvairaus pa-|niai ją turėjome pradėti švęsti, 
ivdalo salą. jm. I Ji atskleidžia mūsų gilią senovę, 

A. t A. PETRUI DIMGAILA! minu, 
LB Hot Springs ftpyik. V-bos sekretorei <b. V. SA-
KALIENEI, jos SŪNUI ir jos tėveliams S. F. DIMGAI-
LAMS reiškiame nuoširdžią uzucįautą. 

LB Hot Springs Apylinkės 
Valdyto 

Pačioje jaunystėje 

A-1 A. RIMUTEI UTARIEHEI mirus, 
vyrą VITALIŲ, tėvelius AKVTLC ir PETRj| MAUTUS 
širdingai užjaučiame ir prašome Aukščiausio stip
rybes. 

Ona ir Steponas žHipsniti 

A. t A. VLADUI SKIRMUNTU! 
Kenoshoj mirus, jo žmonai JULITAI SKIRMTJNTIENII, 
dukroms: AUŠRELEI, DAINAI ir sūnui JONUI su šei
momis gilią užuojautą reiškiame. 

Stefa Mereckienė 
(feną ir Stasys Eivai 
Liuda Raimunda iutiai 

, 
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Savanorio ir Kontražvalgybininko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybot paslaptys 

kurias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje. 
Kaina minkštai* viršeliai $4.00. kietais $500 

DRAUGAS, 4541 W. 6 M St„ CMtaft, I I I 60621 
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A. t A-LIUDUI ARBUI mirus, 
jo šeimos narius ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Allen and Garcia Engtneers 
Lietuviai Bendradarbiai 

A. * A. 
TEKLE ŠUMSKAITE 

Gimė 1898 m. rugsėjo 3 d. Lietuvoje, Noreikonių k., Pakruojo 
par., Šiaulių apskr. J Ameriką atvyko 1928 m. Gyveno 2006 42nd St., 
Kenosha, WI. Mirė 1978 m. gegužes 7 d 1:30 vai. ryto. Paliko gy
venti seserį, o 3 broliai — Antanas, Jonas ir Petras — jau buvo 
mirę anksčiau. 

Velione; atvykusi į Ameriką, didžiąją gyvenimo dalį praleido Ke
noshoje, apie 12 metų dirbo namų ruošos darbus lietuvių jėzuitų 
vienuolyne Cbicagoje. Priklausė Maldos apaštalavimo, šv. Rožan
čiaus bei kt. draugijoms, buvo 7 vienuolijų amžina nare: jėzuitų, ma
rijonų, pranciškonų, saleziečių, Nekalto Prasidėjimo, Nukryžiuotojo 
Jėzaus ir šv. Pranciškaus seserų. 

Antradienį, gegužes 9 d. popiet bus pašarvota Mishler laidotu
vių koplyčioje, 708 — 57th St, Kenosha, WI, o trečiadienį, gegužės 
10 d., iš Hetuvių šv. Petro bažnyčios po pamaldų palydėta į šv. Jur
gio kapines. 

Nuliūdę gimines; sesuo Amelija šliakienė su šeima Los Angeles 
mieste ir brolienė Ona Šumskienė su šeima Lietuvoje-

A. t A. PETRUI DIMGAILAI mirus, 
jo žmonai MARIJONAI, sūnums LIUDUI ir RIMUI, 
broliams, seseriai, jų šeimoms bei visiems artimie
siems reiškiame užuojautą ir kartu liūdime. 

Union Pier Lietuviu Draugija 

A. t A. STEFAI CHARŽAUSklENE! 
mirus, jos seseriai GENOVAITEI su šeima ir arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuviu Moterų Federacijos 
Chicagos Klubo Valdyba h- Nares 

Mielai dukrai 

A. t A. Rmtfsi Malėtaifei-Utarienei 
mirus, tėvus AKVTLIJ5 ir PETRJĮ MALETAS, jos vy
rą VITALIŲ UTARJI nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Alfonsas, Valerija ir Kutą Baltuliai 
Vlll|t Ir Jonas Jurkynai 

A . t A . V E R A J A S A S 
JASENiEVieiENfi 

Cvilikaitė 

Gyveno 2560 Oakwood Terrace, Olympia Fields, Illinois. 
Mirė geg. 7 d., 1978, 4:15 vaL ryto, sulaukus 73 m. a m l 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Gražuma, žentas Jonas 

Talandis, 2 anūkai Vida ir Jonas, proanūkė Ramunė Behrin-
ger, sesuo Julija Mosteikienė su šeima, Lietuvoje brolis ir 3 se
serys su §eimomi8 ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

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

Laidotuvės įvyks treč., gtg. 10 d- iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėta į Švc. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kvie&ame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkai i r proanūkė. 
Laid. direkt. Evans ir Sūnūs. tel. 737-8600 

Mažeikai Evans 
+ : 

Laidotuvių Direktoriai 
6845S0UTH VVESURN/IrU 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL 737-8601 
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DRAUGAS, antradienis, 1978 m. gegužes mėn. 9 d. 

X Kun, Antanas Puchanski. 
Marouette Parko liet. parapijos 
vikaras, iškeliamas į St. Damian 
par., Ook Forest, HL Jis yra 
taip pat šv. VTardo draugijos 
dvasios vadas. 

X švč. M. Marijos Gimimo 
mokyklos motina klubas Chica-
goje, dėkodamas už teikiamas 
"Draugo" informacijas visuo
menei apie jų organizacijos ir 
mokyklos veiklą 1977-78 moks
lo metais, prisiuntė 20 dol. au
ką. "Draugo" vadovybė dėkoja 
spaudos atstovei A'mai Gele-
žiūnienei ir visoms klubo na
rėms. 

X Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo par. Šv. Vardo dr-ja eis 
bendrai šv. Komunijos ge
gužės 14 d. ryte per 8-tos vai. 
šv. Mišias. Yra kviečiamos na
rių žmonos ir jų motinos. Pus
ryčiai po pamaldų bus par. sa
lėje Pusryčius, kaip ir kinais 
metais, užsako laidotuvių direk
torius Jonas G. Evans ir sūnus. 
Motinas sveikins Konstancija 
Skelly. 

X Spaustuvininką Stanley D. 
Gapshi, savininką "Progress 
Printing", BrHgeporte, Little 
Flower Men's Board išrinko la-

X Dr. Petras Kisielius, Atei
tininkų Federacijos vadas, ba
landžio 30 d. buvo atvykęs į Los 
Angeles ir dalyvavo vietos atei
tininkų šeimos šventėje. Gra
žus būrys jaunučių, moksleivių 
ir pora studentų davė iškilmin
gą ateitininkų pasižadėjimą 
Iškilmių metu Federacijos va
das pasakė visus giliai palietu
sią kalbą. Į iškilmes prisirinko 
dalyvių apypilnė Šv. Kazimie
ro parapijos salė. 

x A. a. kunigui Jonui Raiba-
žiui atminti lietuviškas kryžius, 
pagamintas žinomo tautodailės 
puoselėtojo A. Paskočimo, buvo 
pereitą sekmadieni pašventintas 
Jaunimo centro sodelyje. Iškil
mėse dalyvavo kryžiaus staty
mu besirūpinę Chicagos jūros 
skautai,-ės, o taip pat lietuviš
koji visuomenė. Pašventinimo 
apeigas atliko ir žodį tarė kun. 
Antanas Saulaitis, SJ. Velionis 
kun. Raibužis buvo aktyvus jū
ros skautininkas ir dvasios 
vadovas. (Plačiau rytdienos 
"Skautybės kelio" laidoje). 

TRADICINES DZŪKŲ DIENOS 
orkestrui Veikė baras ir buvo 
skirstomos dovanos. 

Sekmadieni, jėzuitų koplyčio
je dzūkų intencija buvo atlaiky
tos šv. Mišios, pasakytas pras
mingas pamokslas. Po jų, kaip 
ir kiekvienais metais, Jaunimo 
centro sodely buvo padėtas gė
lių vainikas žuvusiems, už Lie
tuvos laisvę broliams atminti. 
Lietinga ir vėjuota diena pri
vertė šių metų apeigas šiek tiek 

šių metų dzūkų dienos, bene j sutrumpinti, bet nežiūrint įky-
jau aštuntos, įvyko gegužes • ^ ketaus lašų, mūsų žuvę bro-
6—7 dienomis. Kaip jau ipras- ^ ^ seserys buvo pagerbti 
ta, jos buvo pradėtos l inksiu t y ! o s m i n u t e ir giesme "Marija, 
šeštadienio subuvimu — bal'u- Marija", 
mi Jaunimo centro didžioioie 

Chicagoje susikūrusi ir jau 
devynerius metus veikianti Dzū
kų draugija kas metais, gegu l e 
mėnesį, surengia savo dzūkų 
dienas. Jų tikslas — paben
drauti savo ne taip gausiam bū
ry, prisimenant gražiąją, toli 
paliktą bet čia pat, širdy, amži
nai nešiojamą Dzūkiją, taip pat 
prisiminti tėvynėje likusius ir 
pagerbti už jos laisvę žuvusius 
brolius dzūkus. 

Detroito mergaičių vokalinis ansamblis atlieka programą pavasariniame dainų vakare Nuotr. J. Gaižučio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
JAUNIMO SIMPOZIUMAS 

KULTŪRINĖJE 
YAKARONfcJE 

X Tėvynės Sargo" žurnalo 
naujas š. m. numeris 1(39), 96 
puslapių, jau išleistas ir išsiun
tinėtas skaitytojams, žurnalą 
redaguoja pedagogas Petras 
Maldeikis. Autorių tarpe — 
kun. dr. J. Vaišnora, kun. Vyt 
Bagdanavičius. A. Kasulaitis, 
kan. V. Zakarauskas, K. Bart
kus, ir kt. Paskelbti mirusiųjų 
kan. P. Juknevičiaus ir dr. Alfr. 
Senno nekrologai, reikšminges
nių knygų recenzijos . Žurnalą 
leidžia Liet. krikščionių demo
kratų sąjunga. 

X Amerikos liet. bibliotekos 
leidyklos narių metinis susirin
kimas šaukiamas birželio 3 d̂ , 
šeštadieni, 7:30 vai. vak. Jauni-į 
mo centro kavinėje. Bus pateik-' 
ti valdybos pranešimai, renka-j 
ma vadovybė 197S-9 darbo me-j 
tams. svarstomi ateities planai 
Šiuo metu vadovybėje dirba šie 
asmenys: kun. A. Kezys, dr. 
Kęstutis Girnius, daiL Petras 
Aleksa, dail. Vincas Lukas, Sau
lius Girnius, Antanas Dundzila, 
J. Karvelis. 

x Už didesnes sumas užsi
sakė knygų: S. Adomonis (Los 
Angeles. Calif.), Adolfas Bag
donas (St. Petersburg Beach, 
Fla.). G. Micevičienė (Chicago). 

x "Draugui" prisiuntė aukų: 
S. Skurvydas ir Adolfina Či-
žauskas po 5 dol. Ačiū. • 

x Lietuviškų knyga išparda
vimo metu už didesnes sumas 
įsigijo knygų: dr. Birute Jakš-
tys, dr. B. Poškus, Jurgis Dmn-
brys ir Irena Kalvaitienė. 

Praėjusio penktadienio, gegu
žės 5 d., Jaunimo centro Chi
cagoje įprastinė kavinės kultū-

biausiai pasižymėjusiu šių metų r i n e ^ a , . ^ DUVO įįarta. te. 
verslininku ir jis bus specialiai ^ ^ "Tautinis jaunuolio sąmo-
pagerbtas bankete Conrad Hil- nįagumas". Temą pristatyti ir 
ton viešbuty gegužės 14 d. ; j ą išnagrinėti buvo pakviestas 
6 vai. vak. ; p a t s jaunimas. Simpoziumą 

x Dėkodami už kalendorių, ė Lietuvių Fronto Bičiulių > k u r y b i : . 

dėmesį aliejinių kompozicijų skirsto lietuviškiems reikalams: 
margaspalviškumu; Nijolė Izo- mokykloms, spaudai, radijui, te 
kaitienė parodo gėles ir zuikutį levizijai, laisvinimo reikalams. 

Meninėje dalyje Br. Variako-
jienė su įsijautimu perteikė ei
liuotą feljetoną •'Vedybinis ro
jus", greitai rasdama susirinku-

auku atsiuntė: Povilas Vyšnia Į 0 ^ ^ ^ skyrius. Vakaronę 
— 5 dol. V. Lapinskas — 2 dol 
ir J. Liutkevičius — 1 doL 
kojame. 

! trumpu žodžiu atidarė skyriaus 
pirmininkė Aldona Grincevičie-
nė. Simpoziumo moderatorium 
ji pakvietė Petrą Kisielių, jr., ir 
kitus pagrindinius kalbėtojus: 
Daivą Markelytę, Vidą Kuprytę, 
Tadą Klimą ir Joną Juozevičių. 
Visi jie yra studentai, visi ak
tyvūs mūsų jaunimo visuome
ninėje ir kultūrinėje veikloje. 

j aliejaus tapyboje; Juozas Bačė-
nas perteik a realistinius gėlių, 
grybų ir kt. vaizdus; Pranė Ma-

Į silionienė reiškiasi tapyboje ir 
', keramikoje; Anelė Kirvaitytė šiųjų susidomėjimą. Po to 
išstačiusi keletą keramikos dar- sol. Aldona Pankienė, akompa-
bų; Kristina Kotovaitė pamė- nuojant ta i pačiai Br. Varia-
gusi grafiką, rašalo ir pieštu- kojienei, padainavo tris dainas: 

Adelė Lietuvnin- Raudonikio ,4Mano pasaulis", 
kienė reiškiasi mozaikos pa-! Liubičo "Pavasario aidais" ir 
veikslais ir vazomis; Antanas. Leharo "Valsą". Ugi plojimai 
Paskocimas sukūręs daug pa- rodė, kad susirinkusiems solis-
trauklių lietuviškų kryžių; Joa- tės danavimas patiko, 
na Pautienis tušu pavaizdavusi Pasibaigus meninei daliai, pra 
motiną ir dukterį. 

alėje. Subuv'mą atidarė flga-
metis draugijos pirmininkas P. 
Nedas, pasveikindamas gausiai 
susirinkusius dzūkus, jų vieS 
nias ir svečius, padėkodamas už 
atsilankymą ir palinkėdamas 

sidėjo vakarienė, paruošta Stro-
pienės, o paskui kava su pyra
gaičiais, keptais pačių panevė
žiečių ponių. Visas sunku žino
ti ir išskaičiuoti 

visiems giedrios nuolaikos. 
Sekė neilga meninė dalis, ku

rią pradžjo jau "senos" ir nuo-
'atinės draugijos talkininkės 
dainuojančios sesutes Teresė, 
Joana ir Ramunė Drūtytės. Te
resei, palyd;nt akordeonu, jos 
nuotaikingai padainavo keletą 
daigelių. Po jų sekė puikiai pa
ruoštas temperamentingas ba
letas "čigoniška rapsodija", 
kurį atliko mūsų žymūs šokė
jai Violeta Karosaitė ir Jaunu
tis Puodžiūnas, talkininkaujant 
J. Puodžiūno studijos mokinėms. 
Po menines dalies sekė vaišes ir 
šokiai, grojant Bichnevičiaus 

Valdybai pakvietus, vėl susi
renkama vaišėms, ankstyvą ry
tą paruoštomis darbščių draugi
jos narių. Vėl liejasi žodžiai, 
kyla idėjos ir planai. Sunku 
skirtis, bet įvairios pareigos ir 
darbai vėl išsklaido draugijos 
narius po plačią Cbicagą ir apy
linkes. Iki pasimatymo sekan
čiame susirinkime. 

Pagarba ir ačiū draugijos 
valdybai, kuri tiek pastangų 
įdėjo, kad ir ši metinė dzūkų 
šventė būtų tokia pasisekusi, 
kaip ir praėjusiais metais. Ją 
šiuo metu sudaro sekantys na
riai: P. Nedas — pirmininkas, 
J. Karsas — iždininkas, A. Drū-
tys — parengimų vadovas, T. 
J. Borevičhis, SJ. — vicepirmi
ninkas, J. Pileckienė — sekre
torė ir D. Darienė — socialinio 
skyriaus vedėja. d. j . 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

- Tomas Venclova, Santa 

Simpoziumo moderatoriaus ir 
kitų simpoziumo dalyvių kalbos 
sukosi apie išskirtinę čionykščio 
mūsų jaunimo situaciją, turint j 
mintyje jų gimtąjį kraštą —Į 
Ameriką ir jų tėvų bei lietuvių 
tautos žemę — Lietuvą Jauni- j 
mo argumentai buvo paimti iš 
jų pačių realiosios patirties, 
oroblemų sprendimo buvo jieš-1 
koma, nepametant lietuviškojo 
kelio krypties, bet žiūrint, kad 
kelrodžiai būtų įsmeigti žemėje. 
o ne padebesiuose. Svarstant 
balansą tarp dviejų visuomeni
nių ir dviejų kultūrų, buvo pa
rodyta gražaus rūpesčio, kad 
lietuviškoji svarstyklių pusė ne
būtų tuščia. 

Jaunimo simpoziumo publika 
«^» turėjo progos taipgi savo klau-

Nelaiku gimusi mergytė ras- gįmais įsijungti į temos nagri-
ta pamesta Elmhurst kolegijos rA-pmą o publikos vyresniųjų 
atmatų dėžėj. Rastinukė nuga- į b u v o g a l net daugiau negu jau-
benta į Du Page apskr. ligoni-1 n i m o Visas kalbas gyvai mo-; 
nę. Ieškoma naujagimės mo
tinos. 

visos dirba Į Monica, Calif., pateikė lietuvis-; ^ ^ b u v o a t l i k t i ^ s K u z . 
minsko lėšomis). Pagrindinį 
pranešimą pateikė DBLS-gos 

rašo plačios apimties knygą ^„nminkas J. Alkis. Jį papil-
apie disidentinį judėjimą So- d ė ^ ^dybos nariai^ N u s i _ 
vietų Sąjungoje. Friendly r g e s - ! g k ų g t a ^ „ n a ž u jaunimo domė-

žurnalistas dirbo 

Pijus Vaičaitis skaito poeto Juoze 
Mikšto-Silainio kūrybą Šio rašytoje 
pagerbime Melbourne, Australijoje 

Gražaus išradingumo parodęs 
dr. Romualdas Povilaitis savo 
metalo, gintaro skulptūra; Ma
rija Raudienė, pamėgusi gra- k a d tik pobūvis kuo geriausiai ką medžiagą amerikiečiui žur-
fiką ir aliejų, galia kitų kuri- pasisektų Tačiau nepamirštinos nalistui Alfred Friendly, kuris 
nių, duoda Aušros Vartų pa- ^ kurios kartais ir negalėda-
veikslą; Veronika Švabienė su- m o s pačios pobūvyje dalyvauti, 
dariusi įva'rių akmens skulptfi- kasmet iškepa panevėžiečiams 
rų; Audronė Šimaitytė parodo po tortą. Taip kelinti metai daro 
išradingumą žiesta keramika, E Strasevičienė, o šiais metais 
kuria taip pat reiškiasi ir Julija panašiai prisidėjo dar ir Vepl-
Smi'gienė. o Natalija Sodeikie- tienė, atsiųsdama pobūviui gėlių 
nė sukarusi keramikos vazų; jr daug laimėjimui dovanų. Be 
daug kūrybingo darbštumo pa- jos, vertingų dovanų dovanojo J. 

Karvelis, J. Štitilis, B. Brazdžio
nis ir kiti, kurių pavardės bu
vo skelbiamos dovanų paskirs
tymo metu, bet kurių, laukiant Į A n g e l e g / ^ j į ^ ^ ^ 
laimėjimo, nespėta pasižymėti, j ^ _ M o t i e j ų Valančių 
Kaip ir kasmet daugiausia sve
čių atsivedė J. Skania. 

Pobūvis buvo linksmas ir nuo 
taikingas. Pasišokta, grojant B. 
Pakšto orkestrui, susitikta su 
seniai bematytais savo krašto 
žmonėmis, pabendrauta. 

Kad pobūvis gražiai pasisek
tų jau seniai uoliai darbavosi 

Suvažiavimas vyko gražiai at
remontuotoje ir išpuoštoje Lie
tuvių namų salėje. (Jos puo-

rodžiusi Emilija Tutlienė. su
siuvusi įvairumu marguojančią 
lova'iesę. 

Taigi— paroda įvairi. Tęsis 
iki gegužės 14 d. vakaro. At
dara kasdien nuo 7 iki 9 vai. 
vak., o savaitgaly nuo 10 vaL 
ryto iki 9 vaL vak. Parodą su
rengė Jaunimo centras, ją or
ganizavo Julija Smilgienė. 

J. Pr. 

X LDK Birutės Dr-Jos Cent
rinis Chicagos skyrius šaukia vi
suotini metini narių susirinkimą, 
gegužės 13 d, šeštadienį, 3:30 — ***** * ? * * "** 
vai. popiet Lietuvių Tautinhio-

VYSKUPŲ KONFERENCIJA 
Tris dienas užtrukusi katali

kų vyskupų konferencija Chica
goje pasibaigė. Ypač svarstyti 
būdai pagerinti šeimų krikščio
nišką gyvenimą. Bus stengia

t e A2I Al PR**JO 
PANEVĖŽIEČIU POBŪVIS 
Panevėžiečių klubas gegužės1 klubo valdyba: pirm. J Betkaus 

[6d . vakare R Pakšto salėje su- l** , vicepinn. A. Sereil 

deruodamas. Petras Kisielius, | " • " • « ? į į į į j f į * ~ 
jr., nuomones jungė sparvingon 
puokštėm pabaigoje formuluo
damas bendrąsias ir pozityvias 

nį laiką kaip 
Maskvoje, o 
Maskvos išvarytas. Gerai moka 
rusų kalbą. Gegužės 6 ir 7 d. 
Tomas Venclova dalyvavo New 
Yorke vykusiam Amnesty Inter
national pasitarime Balio Ga
jausko reikalu. 

— Dr. Grigas Valančius, Los 
apie 

auto
rius ir Liet. žurnalistų s-gos 
centro valdybos narys, vėl pa
guldytas ligoninėn. Sveikatos 
padėtis rimta. 

DID2. BRITANIJOJ 

jimusi lietuviškais reikalais. Dis-
^ ^ ^ ^ T 0 J 5 j kusi jų metu pareikšta nemaža 

priekaištų mūsų veiksniams, 
kurie permažai rūpinasi lietuviš
kų reikalų infannacija, nepa
kankamai išnaudoja atsirandan
čias progas. Suvažiavimas nuta
rė pagyvinti veiklą ir ryšius su 
kitais lietuviškais centrais. 

A- Jadvrršienė, ižd A. Koncė 
karienĮT j a u ^ U k S ' i r ^ d r t u s i ą * Parengimų vad. Pr. Masilio 

menė bei parengimų kom. pirm. 
R. Kriaučiūnienė. P. R-

se namuose. Dienotvarkėje me
tiniai valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimai, nauji rinki
mai ir einamieji reikalaL Po su
sirinkimo kavutė ir narių paben
dravimas. Visos birutininkės 
kviečiamos dalyvauti, (pr.). 

X A. a. kun. dr. F. Gurecko 
raštų rinkinį "Esame nemarūs" 
galima užsisakyti pas dr. M. 
Rmgieitf. 7305 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, m. 60629. Kai
na 6 dol. Čekius rašyti: Daugh-
ters of Lithuania, Inc., 2735 W. 
71 S t . Chicago, m. 60629. (pr) . 

x įyjg m. kelkmia į Vitam 
tvark rastis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą. 6567 
So. Talman Ave.. Chicago, m. 
60629. te t 737-1717. (pr.) 

x Reikalinga raštininkė — 
Mutual Federal Savings and 
Loan Association of Chicago. 
Skambinti 847-7747. (*.) 

nes programas vedusiems, ne 
vedusiems, naujavedžiams, jau
nų vaikų tėvams, invalidams. 
Bus siekiama laimėti nutolusius 
nuo Bažnyčios. 

NUBAUDĖ PADĖJĖJĄ 
Areštuotas Ronald Hayes. 31 

m., kuris pavogęs maišą prekių, 
padegęs Walgreen krautuvę, 
5650 W. Belmont, Chicagoje, 
ėjo šalin. Teisme prisipažino 
padegęs "VValgreen. Gaisras at
nešė milijoną dolerių nuostolių. 
Prisipažino apiplėšęs ir paskui 
padegęs ir Thom McAnn krau
tuvę. 5603 W. Belmont Nu
baustas 5 m. kalėjimo. 

VEDYBŲ NUOSTATAS 
Įsigaliojo įstatymas, pagal 

išvadas. Vakaronę — simpoziu
mą reikia laikyti pavykusiu. 
Pageidautina, kad būtų jų ir 
daugiau. kz. 

METINfc MENO PARODA 

tradicine. Pobūvio laikas irgi 
tradicinis ir pastovus — pirma
sis gegužės šeštadienis. Šiais me 
tais pobūvio laikas sutapo su ki
tų dviejų lokalinių klubų pana
šiais pobūviais (tauragiškių ir 
dzūkų), tačiau prisirinko arti 
dviejų šimtų panevėžiečių ir f} 

MENO DOVANA 

_. .. . , ., . T . draugų. Pobūvi pradėjo klubo Curhonio galerijoje. Jaunimo, , ? J — — .-
1 garbės narys Juozas Mašinoms, 
keliais sakiniais papasakoda-

centre, penktadieTų buvo ati
daryta meno mylėtojų paroda, 
kuri susidarė iš kūrinių tų as
menų, kurie lankė meno kursus 
Jaunimo centre, prisidėjus dar 
ir daugeliui kitų. 

Atidarant daiL J. Smilgienė 
padėkojo atvykusiems ir pasi
džiaugė parodoje dalyvaujančių 
pastangomis. Kun. A- Kezys 
supažindino su parodon išstaty
tų darbų kūrėjais. Dalyvauja 
net 22 meno mėgėjai. Liuda 
Butikienė išstačiusi dėžutę ir 
lėkštę; Sofija Butikienė pasi
reiškė lietuviškų linų mazgais; 
Mėta Gabalienė atkreipia dėme
sį vazų įvairumu; Teresė Gai-

mas klubo istoriją ir tikslus. Tai 
pelno nesiekianti organizacija, 
kur bankuose tūkstančių nekrau 
na, o gautą pobūvių pelną pa-jvo fabrikus Chicagoje. 

Ivan AJbright padovanos Chi
cagos Meno institutui daug mi
lijonų vertą savo meno kolek
ciją 

— Sekminių sekmadienį, ge
gužės 14 d. Londono Uetuviams 
yra nepaprasta diena. Lietuvių 
bažnyčią ir lietuviškąją parapi
ją lankys Westminsterio arki
vyskupijos vyskupas Viktoras 
Guazelli. Iškilmingąsias mišias 

MIRĖ SOLCVSKT 
Mirė buvęs Nation San ben

drovės pirmininkas R. S. Solins-
ky, 83 m. ši bendrovė turi sa-

kurj Illinois valstijoje išėmus delytė kūrė prisiminimus ir pa-
vedybų leidimą pačios vedybos vasario vaizdą pieštuku ir gra-
negali įvykti anksčiau, kaip po ] fika; Irena Gelažienė susido-
72 valandų, kitaip bus negalio- mėjusi laivais, gėlėmis ir kito-
jančios. Kitais žodžiais — ve- mis kompozicijomis; Felicija 
dybų leidimas turi būti išimtas j Gresiūtė reiškiasi aliejaus kūry-

atnašaus pats vyskupas 11 vaL 
ryto. šių visų pamaldų me
tu giedos solistas Ričardas 
Daunoras, atvykęs iš Vokietijos. 
Be to, tas sekmadienis yra skir
tas maldai už Lietuvą, kartu bus 
paminėta Tikinčios Lietuvos die
na ir užbaigiamas Anglijos Lie-
'uvių Katalikų Bendrijos suva
žiavimas, kuris prasidės No<> 
tinghame gegužės 13 d. Po pa
maldų tą pačią dieną 4:30 vaL 
bus solisto Ričardo Daunoro 
koncertas Sporto ir socialinio 
klubo salėje. 

— D. Britanijos lietuvių s-gos 
metinis suvažiavimas, trisde
šimtas iš eilės, įvyko balandžio 
15 d. Londone. Pirmininkavo 
R. šova. Svečių tarpe buvo iš 
JAV atvykęs J. Gaila, Lietuvos 

! atstovas Londone V. Balickas. 
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Vladas Juodeika 

DIDŽIOJI ILIUZIJA 
Marksizmą* teorijoje ir praktikoje 

I-a* tomas 
Tai kapitalinis veikalas, kuriame 

autorius išdėsto marksizmo teori
nei prielaidas, ekonomiką, politiką, 
kultūros sampratą, santykius su 
religija ir etika, o taip pat Markso 
audringo gyvenimo fragmentus. 

DID2IOJI ILIUZIJA parašyta 
įdomiai, lengvu stiliumi ir duoda 
vispusišką informaciją. Kaina 
$15.00. Užsakymus "Book Fnnd" 
vardu siųsti: Mrs. A. Pazrara, 1284 
live Oak Drtve, Anmbeun, CA 
§2805. Knyga taip pat gaunama 
pas platintojus. 
HMWIII IUHIHHIHHHtlimWHIttlHHIHII IH 

Mano Laimės ir Nelai
mes Lietuvoje ir 

Amerikoje 
Juozas Ratkus 

232 pusi. 1977 m.. Miami Beach 
Florida. Kaina su persiuntimu 
$3.50. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , 
Chicago, m. 60629 

tris paras prieš vedybas, jba ; Basa Januaaitytė atkreipia [ saitis 

Solistė D* na Stankaitytė atlieka koncertinę dalį "Draugo" romano pre
mijos įteikimo iškilmių metu. Jai akompanuoja muzikais Alvydas Va-

Nuotr. Godi raino Janulos \, 
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Į "LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENES BIRUTES | 
į KARIŲ ŠEIMŲ MOTERŲ Dft-JOS DVIDEŠIMTMETIS" | 

Išleido jų Centrinė valdyba Chicagoje. Didelio formato f. 
j leidinys, kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu %5Ą1. niino- j 
{ jaus gyventojai prideda 25 centus taksų \ 

Užsakymus siųsti: Draugas, Ą5į5 W. 6Srd St., Chica- f 
Į 90, IU. 60629. I 
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