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Rašo kun. Šeškevičius 
(Tsstoys) 

H-ras epizodas — Laugalhj 
senelių - invalidų namai 

V. Savičius man pareiškia, 
kad aš, "atėjęs bet kada, vaikš
tau po kambarius ir šniukšti
nėju". 

Paaiškinu: 
Kaip į ligoninę, taip ir į inva

lidų namus vykstu tik tada, 

trauką, kurioje aiškiai parašyta, 
kad jis mirė ne 1977 m gruo
dyje, o 1978 m kovo 24 d. Tai 
liudija ir jo sesuo Katkienė, gyv. 
Klaipėdos g. 62, ir visi tuo lai
ku buvę Laugalių namų gyven
tojai. 

Jau vien tos klastotės užten
ka įrodyti, kad visaa jo straips
nis pagristas melu. Kas kartą 
meluoja, tam nebetikima! V. Sa
vičius net nesiskaito su tarybi 

kada mane ligoniai iškviečia ir į niais dokumentais. Jam tikslas 
einu pas tuos, kurie kunigo pa- pateisina bet kokias priemones. 
geidauja. Net dvigubas leidi 
mas buvo duotas ir tada, kada 
aprūpinau St. Milašių, kuris po 
pusės valandos mirė, kai direk
torius A. Strauka mane su šven
čiausiuoju išvarė. 

Štai kokia antireliginė propa
ganda! 

Kai St. Milašių aptarnavau, 
į ta proga norėjo pasinaudoti li-
' gonės, nesikeliančios iš lovos. 
| jas irgi aptarnavau. Norėjo 

V. Savičius rašo, daug kas į dar kiti, bet direktorius mane 
iš išlaikytinių nenori, kad kuni- į išvarė. Jis parodė, kad konsti-
gas atvyktų, landžiotų. tucijos garantuodama sąžinės 

Atsakau: ' laisvė yra tik iškaba. Net bu-
Savaime aišku, kad tuose na- j deliai išpildo savo aukos pasku-

muose yra netikinčiųjų ir nepa- i tinį pageidavimą — pasikviesti 
geidaujančių kunigo kartu su kunigą, o jis ir to nepadarė, 
direktorium Strauka. Tokius V. i 4. V. Savičius rašo, kad J. 
Savičius ir įtraukė į nepageidau- Riauksite daugiausia kunigą m-
jančių sąrašą. Buzį, Selvenj, I formuojanti apie visus reikalus, 
liuterone Endzėnienę . . . Bet jie i Jai jis ir pinigus duodąs, kad 
juk neatstovauja tikinčiųjų, o šdalintų. 
ateistus. Tikintieji kaip tik la-į Atsakau: 
bai pasipiktino tokiais atsto-' lamingi tie seneliai - invali-
vais ir parašė protestą j "Ban- j dai, kuriuos giminės dar aplan-
gos" redakciją. Tikintieji džiau-i ko, kunigą pakviečia, kokį rublį 
giasi, jei kunigas juos aplanko: išmeta senatvės reikalams. Bet 
tikėjimas jiems beliko vieninte-1 ką daryti tokiems, kurių niekas 
Iė paguoda, o ateistai ir tą nori' nebeaplanko, kuriems niekas 
iš jų išplėšti. Į kunigo nepakviečia ir rublio ne-

V. Savičius tvirtina, kad St. Į išmeta? Tada jie kreipiasi į 
Milašius mirė 1977 m. gruody 
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Amerikos lėktuvnešis, lydimas naikintuvų, atplaukia Indijos vandenynu ar
čiau Persijos įlankos. 

KURDAI BOIKOTAVO 
IRANO RINKIMUS 

Kurdai reikalauja plačios autonomijos 
Teheranas. — Sekmadienį ir Į savimo būstinės visur buvo tuš-

TRUMPAI ! 
IŠ VISUR 

— Žinios iš Teherano kalba 
apie amerikiečių įkaitų paskirs
tymą į kitus pastatus, kad jie 
nebūtų laikomi vienoje vietoje. 

— Buvęs Izraelio gynybos 
ministras, dabartinis opozicijos 
vadas Shimon Perės pareiškė 
televizijos programoje "Meet the 
Press", kad Izraelis padėtų 
Amerikai ir leistų naudotis savo 
aviacijos bazėmis, jei Amerika 
nutartų panaudoti prieš Iraną 
karinę jėgą. 

— Pakistanas uždraudė pla-
I tinti žurnalo "Newsweek" gruo-
džio 3 d. numerį, nes jame yra 
pranašo Mohamedo paveikslas, 
be to, žurnalas kritikuoja Pa-

| kistaną. Kaip žinoma, islamas 
draudžia bet kokį pranašo at
vaizdą. 

— Kinijos knygų leidykla1 

spausdina 16 Taivano rašytojų 
novelių rinkinį, paskelbė Kini
jos žinių agentūra. Pirmą kar
tą komunistinė Kinija išleidžia 
nacionalistų rašytojų kūrinius. 

— Lenkijos teismas gruodžio 
10 d. svarstys keturių disidentų 
bylas. Jie kaltinami nelegaliu 
susirinkimu, tvarkos ardymu, 
susisiekimo trukdymu. Kaltina
mieji Wojcisoh Ziembinski, An-
drzej Szuma, Josef Jankowski 
ir Bronislaw Komorowski pa-

Nežinomojo 

Libijoje minia 
puolė JA V ambasadą 

Griežtas Amerikos protestas Libijai 
Tripolis. _ Sekmadienį dide-1 diplomatus, tik Bengalijos, Ni 

lė arabų minia, kurioje matėsi 
ir uniformuoti Libijos milicinin
kai, puolė JAV ambasadą Tripo
lyje. Diplomatai spėjo sudegin
ti slaptus dokumentus ir, gin
damiesi ašarinėmis dujomis, 
spėjo išbėgti į netoli esančią bri
tų ambasadą. Valstybės depar
tamentas pareiškė Libijai griež-

gerijos, Kuwaito atstovai užsi
minė ir apie reikalą išklausyti 
Irano skundų prieš buvusį ša
cho režimą, apie jo nusikalti
mus prieš Irano liaudį. Savo 
kalboje apie tai užsiminė ir 
JAV ambasadorius McHenry: 
"Niekas mūsų nėra kurčias 
karštiems balsams, kurie kalba 

je, tada aš su direktorium ne
buvęs susitikęs, tik vėliau ma
ne užčiupęs bevaikščiojant... 

Paaiškinu: 

tuos savo likimo draugus, ku
rie dar gali šiaip taip nueiti pas 
kunigą ir jį pakviesti. Ne kiek
vienas apsiima, nes žino, kad 
direktorius persekios. Kas kvie-

V. Savičius sąmoningai iš- j čia, tas rizikuoja užsitraukti jo 
kreipia faktą, anksčiau numa- Į nemalonę. O vis tik yra tokių 
rino St Milašių, kad pridengtų> geraširdžių. Tai dažnai dary-
gėdingą direktoriaus elgesį su j davo Liutikienė, kuri pati vos 
manimi. Įdedu Gargždų vykdo- į paeidavo, dabar jau mirusi. At-
mojo komiteto išduotą St. Milą- j siranda be Riaukaitės ir kitų. 
šiauš mirties liudijimo nuo-į (Bus daugiau) 

pirmadienį Irano gyventojai, į 
nuo 16 metų, buvo raginami 
balsuoti už "islamo respubli
kos" įsteigimą. Vyriausias šios 

sakė kalbas prie Nežinomojo i ambasados užpuolimas įvy 
kareivio paminklo, minint lap- k o ^ ubi^oa vyriausybės žinia 
kričio 11 d. — Lenkijos Nepn-

tą protestą dėl ambasadai pa-1 apie neteisybę, praeities klai-
darytų nuostolių, išdaužytų lan- į das. Nėra tokių skundų, kurie 
gų, sudegintų baldu. Svarbiau- j negalėtų būti išklausyti atitin-
sia, protestuojama dėl to, kad i kamame forume, pasakė amba-
Libijos vyriausybė buvo prašy-! sadorius. Manoma, kad šis pa
tą sustiprinti ambasados ap- į reiškimas yra taikos gestas 
saugą, tačiau atsiuntė tik viena. Į Irano valdžiai. 
poUcininką Amerikiečiai tikė-1 Arabų Lygos atstovas Jung-
josi puolimo ir buvo išsiuntę į tinėse Tautose dovis Maksoud 
mažiau reikalingus diplomatus! pareiškė esąs optimistas, kad 
namo. ! praėjus musulmonų šventėms, 

Amerikos santykiai su Libi-|po Irano referendumo, bus ga
ja nėra geri jau seniai, tačiau I Įima rasti išeitį. 
Libija parduoda nemažą kiekį 
naftos, apie 8 nuoš. viso Ame-j pv-i • i v *» t • 
rikos importo. Neseniai valsty-; L-** ĮVyKUĮ M e k o j e 
bės departamentas sustabdė Li-į Paryžius. — Prancūzų spau-
bijos nupirktų 8 Lockheed C-130 i da paskelbė daugiau žinių apie 
lėktuvų pristatymą. Saudi Arabijos šventyklos Me-

Libijos karinė diktatūra, pa-jkoje užpuolimą. Tarp tūkstan-
prastai, neleidžia jokių demon- čių j Meką suplaukusių maldi-
stracijų, todėl neabejojama, j ninku į Didžiąją mečetę įsibro

vė apie 1,000 'otaibos" genties 

ras reikalauja trijų mėn. kalė
jimo ir 170 dol. baudos kiek
vienam. 

— Iranas kreipėsi į kitas naf
tos valstybes, ragindamas su-

• 

ŠACHAS PERKELTAS 
| KARINĘ LIGONINĘ 

Pahlevi kritikuoja Vakarų Tadus 

čios. Nuo lapkričio 11 d., pa 
sibaigus Irano vyriausybės de
ryboms su kurdų vadais, galio-

, ja karo paliaubos, tačiau kur-
respublikos galva bus šijitų į dai ginklų nepadėjo ir sukilimas 
imamas, šiuo metu tą titulą tu- Į bus vykdomas toliau. Kurdai 
rįs ajatola Khomeinis. I reikalauja, kad kurdų naciona-

Balsavimo būstinėse balsuoto ^^ mažumai vieningame Irane! miiinti gamybą, tuo nubau-
jai atvirai turėjo mesti į dėžes I turi **ti užtikrinta pilna auto-1 d ž i a n t p r f e š j ^ J ^ kovojančias 
žalią ar raudoną kortelę. 2a- \ nomija, kurdų pajėgoms turi j .-įmperialistine8 jėgas". 
lia reiškė taip", o raudona —į būti patikėta tvarkos palaikymo. _ ^įį^^ poUcija išardė 
"ne". Muloms ir ginkluotiems; šiame rajone misija, centrinė Į rtudeiltų demonstraciją, kuri 
sargybiniams stebint, labai ma-' I r a n o valdžia turi sudaryti są- Į „jfcjj^o ^ Amerikos kompen-
žai žmonių pasirinko raudoną ĮlyS** Kurdistano parlamentui ^ ^ ^ ^ ^ o studento nušo-
kortelę. Korespondentai vienoje J išrinkti ir paskutinis reikalavi- vimą k a d a m m i a ^ ^ J A V 
Teherano rinkimų būstinėje pa-!m a s- rajono vidaus problemų 
stebėjo jauną moterį, metančią I sprendimas turi būti perduotas 
raudoną kortelę, ir vėliau gat- į i autonominės Kurdistano vy-

- - ' riausybės rankas. 
Kurdų delegacijai derybose su 

Irano centrine valdžia vadova
vo religinis ir politinis Kurdis
tano vadas Choseinis. Jis nu
rodė, kad nacionalinė nesantai-

žmonių. 
^JT*1L I ir pritarimu. ! griežtai 

klausomybės dieną. ProKuro- j ^ g ^ ^ j . j^no nervų kare j sektai 

vėje klausė jos, kodėl ji balsa
vo prieš islamo respubliką. Ji 
atsakė: "Jie nužudė mano tėvą 
ir brolį". 

Kai kurie stebėtojai Irane 
- - - - • • i roae, IMKI IIH««JII«»»*"C uvow»«-

tvirtina, kad ajatola Khomeinis j fea yįgi&kai neatitinka Irano re-

Washingtonas. — Buvęs Ira
no šachas iš New Yorko sekma
dienį buvo pervežtas į karo 
aviacijos bazę Texas valstijoje, 

stabdyti Irano musulmonų dva
siškiams mokamas algas, ša
chas pasakęs, kad revoliucinių 
vadų planas buvęs užimti ne 

kur jis Wilford Hali ligoninėje, į vien Amerikos ambasadą, bet 
Lachland, netoli San Antonio, ir sovietų, britų bei prancūzų 
bandys atsigauti ir sustiprėti į ambasadas. Šachas pareiškė 
po New Yorko ligoninėje ture 
tų operacijų. Vėliau jis galės 

žurnalui, kad Vakarai eina į be 
dugne, nes jie neturi vadų, kaip 

paskutinę Irano krizę ir susi
kirtimą su Amerika tyčia su
kėlė, kad daugiau žmonių, bal
suotų už jo peršamą islamo res
publiką, tačiau, kaip balsavimo 

voliucijos tikslų, kad šiomis 
sunkiomis ir atsakingomis die
nomis tik Irano priešai tėra su
interesuoti vidaus konfliktu. 
Kurdai pirmiausia reikalauja 

stebėtojai tvirtina, labai nedide- j l e i s t i g kalėjimų kurdus, su 
lis balsuotojų nuošimtis balsavo i 

važiuoti, kur nori, arba galės Stalinas, de Gaulle ar Roose 
pasilikti ir Amerikoje, paskel- veltas. Vakarai vis daugiau nu-
bė Baltųjų rūmų spaudos se-; sileidžia, kol vieną dieną pabus 
kretorius Powell. nurodęs, kad Į j r pamatys, kad jau per vėlu, 
šachas dar nėra pakankamai j pasakęs šachas. Jis kaltino 
sveikas ilgesnei kelionei. Jis ne 
bus ii Amerikos ištremtas prieš 
jo valią, pasakė Powell. 

Šachas New Yorką paliko 
po 42 dienų gydymo labai slap
tai, palydimas kelių policijos ir 
FBI automobilių. Karo aviaci
jos bazėje bus lengviau jį sau
goti ne tik nuo priešų, bet ir 
nuo reporterių, kurie jį visur 
persekioja. 

V. Vokietijos žurnalas "Bild 
am Sonntag" paskelbė pasikal
bėjimą su šachu, kuris pripaži
no padaręs nemažai klaidų per 
savo valdymo 37 metus, tačiau 
tų klaidų buvo mažiau, negu 
JAV prezidentas Kennedis pada
rė per 3 metus, kalbėjęs šachas. 
Jo didžiausia klaida buvusi leidi
mas premjerui Amuzegarui su-

Mažumos, kaip kurdai, baluchai 
ir kitų musulmonų sektų na
riai pietiniame Irane, kur daug 
arabų, balsavime visai nedaly
vavo. Prieš islamo respubliką 
eina vidurinioji iraniečių klasė, 
intelektualai, liberalai, visi, ku
rie nenori dvasininkų diktatū
ros. Ajatola sukėlė nuotaikas i 
prieš Ameriką prieš visus Va-' 
karus ir jų įtaką, siekdamas 
paskatinti daugiau žmonių bal
suoti, nes nuotaikos prieš Va
karus esančios geriausias ce
mentas susiskaldžiusiai Irano 
visuomenei. 

Už Khomeinio siūlomą val-

Vakarų vadus ir tarptautines 
organizacijas, kurios nepajudino 
piršto, kai Irane buvo šaudo
mas pats elitas. Nei tarptautinis 
teismas, nei Amnesty Interna
tional, nei žmogaus teisių lyga 
nieko nedarė, skundėsi šachas. 
Irane publika nežino, kas daro
si, viešų teismų vengta, nes kai-1 džią balsavo daugiausia žemes-
tinamieji galėtų atskleisti, kaiplmųjįj sluoksnių žmonės: smul-
saugumo policija papirkinėjo l kūs ūkininkai, kurie gavo pabė-
mulas ir šijitų vadus per ilgą j gūsių žemvaldžių žemės plotus, 
laiką, pasakė šachas. žemdirbiai, kurie už savo pro-

dūktus gauna labai aukštas 
kainas, darbininkai, kurie turi 

— Ispanijoje dešiniojo jauni- darbus ir radikalai revoliucijo-
mo grupės, pasivadinusios "Fu- nieriai, kurie supranta, kad 
erza Nueva" puolė autonomijos Khomeinis vienas dar turi šio-
šalininkų demonstracijas Cordo- kių tokių vilčių sulipdyti persus 
boję ir Sevilijoje. Policija su- j vieną tautą 
ėmė 8 jaunuolius. Kurdistano provincijoje bal-

imtus praėjusių kovų metu. 

Nikaragua teis 
Somozos kareivius 

Managva. — Revoliucinė Ni
karagvos vyriausybė paskelbė, 
kad sudaryti 9 specialūs tribu
nolai, kurie teis buvusio dikta
toriau? Somozos kareivius, — 
karo belaisvius, kurių yra apie 
7,500. Įsteigti ir trys apeliaci
jos teismai, kur nuteistieji ga
lės skųstis. Kaltinamiesiems 
bus leidžiama pasirinkti gynė
jus arba vyriausybė pati paskirs 
advokatus. 

Nubaudė teroriste 
DusseJdorfa*. — V. Vokieti

jos teismas nubaudė Angeliką 
Speitel, Raudonosios armijos te
roriste, kalėti iki gyvos galvos 
už policininko nušovimą, kito 
pareigūno peršovimą, nelegalų 
ginklų turėjimą. Kaltinamoji 
teisme šūkavo revoliucinius šū
kius spardė sargybinius, bandė 
jiems įkąsti. 

ambasadą. Policija suėmė 50 į 
studentų, daug buvo sužeistų,1 

kovos vyko pusantros valandos. 
— Britanijos lėktuvų "Bri-

tish Aimays" bendrovė nu
traukė skridimus į Iraną. 

— Lenkijos vyriausybes pla
nas ateinančiais metais numato 
1.4 nuoš. ekonominį augimą, 
žemiausią per 30 metų. Valsty
bės ūkiui pakenkė pasaulio ža
liavų kainų kilimas, skelbia 
Lenkijos planavimo įstaiga. 

— Amerikon atvyko 12 viet 
namiečių, kurie pabėgo iŠ Viet-! New Yorkas. — Amerikos 
namo į Singapūrą keturių mo- . baleto sluoksniai pripažįsta, kad 

priklausančių labai 
musulmonų "salafija" 

Ji turi religinį vadą 
Libija palaikė Irano pusę. Su; Mahommed Abdullah ai Kah-
Libija kartu savo pritarimą Ira-1 tani, kuris studijavo teologinėje 
nui išreiškė ir Sirija Gruodžio i Imam Mohammed Ibn Saud is-
1 d. pareiškime neminimi Te- j lamo universiteto mokykloje, 
herane laikomi amerikiečiai di-1 Jis sektos laikomas nauju pra-
plomatai. tačiau pasisakoma j našu. 
prieš Amerikos karinių jėgų pa- j Į Meką įsibrovusi grupė turė-
naudojimą Irane, nes tai sukel* jo ir karinį vadą Juhaiman. Jis 
tų sprogimą visuose Viduriniuo- j savo puolimui paremti turėjo 
se Rytuose, sakoma Sirijos pa- j penkis sunkvežimius ginklų ir 
reiškime, kuris dėl Irano kaltina amunicijos bei du sunkvežimius 
'"Camp David derybų dalyvius",, maisto. Užpuolikai laukė, kad 
— Ameriką, Izraelį ir Egiptą. I tūkstančiai piligrimų prisijungs 

Arabų pasaulyje stipriausi I prie sukilėlių ir išeis prieš da-
Irano rėmėjai be Libijos ir Siri-'; bartinę Saudi Arabijos vyriau-
jos yra dar Palestinos Laisvi-; sybę, kuri yra vahabitų sektos, 
nimo organizacija. Į Suvažiavę maldininkai neprisidė-

Jungtmių Tautų Saugumo ta- i jo prie sukilimo, 
rybos posėdyje visi nariai, įskai- j Kariuomenė nepuolė šventyk-
tant ir musulmonų valstybes, j los dvi dienas, kol religiniai va-
pritarė JAV reikalavimui be s dai nenutarė, kad mečetės oku-
jokių sąlygų paleisti laikomus į pantai yra "išsigimėliai", tik 

• tada buvo galima įeiti į mečetę 
su ginklais. 

Meka vadinama šventuoju 
miestu. Pagal musulmonų rei
kalavimus, kiekvienas tikintysis 
turi melstis penkis kartus per 
dieną ir kiekvieną kartą jis turi 

Baleto šokėjas 
nusivylęs Amerika 

toru karinio transporto lėk- buvęs sovietų Bolšoi teatro so-: ̂  a t e i g T ę ž e s j tą pusę, kur yra 
Oodi i n o v a s I . _ . _ _ , . t J : ~ x : . : —»«.1 jtuvu. 

Sukilėliai vel 
puola Afganistane 
Istamabadas, — Pakistane 

Afganistano sukilėlių atstovai 
paskelbė, jog sukilėliai atsiėmė 
iš vyriausybės kai kurias Pe-
šavaro provincijos tvirtoves, ku
rios buvo prarastos spalio mėn. 
kovose. Afganistano jėgos su 
150 tankų buvo užėmusios Ja ji 
rajoną ir Mangal miestą, iš ku 

kėjas Aleksandras Godunovas 
labai pergyvena nepasisekimus. 
Sekmadieni jis turėjo pasirodyti 
VVashingtono John F. Kennedy 
Center for the Performing Arts 
su Gelsey Kirkland, tačiau ši 
atsisakė, teisindamasi, kad buvo 
per mažai repeticijų. Anksčiau 
jis buvo paliestas baleto teatro 

Meka. Todėl jemeniečiai mel
džiasi, klūpėdami veidu į šiau
rę, Indijos musulmonai — į va
karus, marokiečiai — į Rytus. 

Islamo įstatymai draudžia 
įeiti į mečetę su ginklu, todėl 
visiems ekstremistams gresia 
mirties bausmė. Didžiausia Me
kos šventenybė, saugoma Kaa-

šokėjų ginčo su vadovybe dėl at-1 bQS m e c e t ė j ^ yra garsusis juo-
lyginimų ir darbo sąlygų. Sio 
teatro gruodžio mėn. pasirody
mai buvo atšaukti. Godunovas 
pabėgo rugpiūčio mėn., tačiau 
dar neturėjo progos viešai pasi-

nTpabėgtTapTe 40,000"žmonių.! rodyti Amerikos publikai. Lon 
Sukilėliai ėmė grįžti iš kalnų ir 
mušti vyriausybės įgulas. Pra
ėjusią savaitę kareiviai pasitrau
kė iš Gawi ir Chagasarei fortų. 

Meksika nenorėjo 
šacho nemalonumų 
Meksika. — Diplomatiniai 

Meksikos šaltiniai neoficialiai 
paskelbė, kad Meksikos vyriau
sybė nutarė nejsileisti šacho, 
vengdama teroristų puolimo ir 
diplomatinių nemalonumų. Vy-

dono spauda paskelbė, jog jis 
mano grįžti į Sovietų Sąjungą 
Jis kasdien telefonu kalbąs su 
savo žmona Liudmila Vlasova. 
kuri Šoka Maskvoje. 

riausybė pramatanti, jog Jung
tinės Tautos nutars išklausyti 
Irano skundus prieš šachą. Kilo 
klausimas, o ką Meksikos vy
riausybė darytų, jei tarptauti
nis tribunolas pareikalautų 
Meksikos išduoti buvus; šachą 
Iranui? 

das akmuo. kurį. pasak legen
dos, j žemę atsiuntė pats Ala
chas. Mokslininkų nuomone, 
tai iuodos spalvos kubinis me
teoritas, kurį musulmonai turi 
bent kartą gyvenime pabučiuoti 
ar ranka paliesti 

KALENDORIUS 
Gruodžio 4 d.; Jonas D.. Bar

bora. Vainotas. Liugailė. 
Gruodžio 5 d.: Sabas, Krispi-

na, Vintilas. Alauta. 
Saulė teka 7:00. leidžiasi 4.20. 

ORAS 
Saulėta, nepastovus debesuo

tumas, šilčiau, temperatūra 
dieną 45 L. naktį 30 l 
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DRAUGAS, antradienis, 1979 m. gruodžio mėn. 4 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS I SVEIKATĄ, 1601 We*t GvGeU Blv«L, Chkmgo, O, 
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KEPENŲ LIGOS 
Pažinkime savo negalės 
pagrindus — lengviau tal
kinsime gydytojui. 

Mediciniškas raginimas 

Yra daugelis kepenų negero
vių. Svarbiausios jų šešios: 1. Vi
rusu sukeltas uždegimas (virai 
hepatitis); 2. Susitraukimas (ci-
rrhosis); 3. Alkoholio pakenktos 
kepenys (Alcoh^l — Related Li-
ver Disease); 4. Kepenų paken
kimas vaiko amžiuje (Liver Dis-
orders in Children). 5. Kepenų 
vėžys (Cancer of the Liver); 6. 
Tulžies pūslės akmenys (Gallsto-
nes). 

Didieji kepenų ligos ženklai 

Yra penki svarbiausi kepenų 
ligos ženklai: 1. Geltligė (Jaudi-
ce). Pirmas ir dažnai vienintelis 

dažniausiai suserga jauni žmonės, 
tačiau kiekvienas žmogus gali su
sirgti virusiniu kepenų uždegi
mu. Tada kepenys padidėja ir jas 
ima skaudėti. Žmogus pradeda 
karščiuoti ,jį pradeda pykinti, at 

sikimšimas tulžies takų per ilges-j 
nį laiką irgi gali sukelti kepenų 
celių nykimą ir randų kepenyse 
atsiradimą — cirozę. 

Kai kurias kepenų cirozės rū
šis galima gydyti, bet daugiau- į 
sia nėra jokios pagalbos prieš ei- Į 
rožę. Tada tik padedama pacien-! 
tui lengviau sulaukti mirt ie Pri- j 
skiriama griežta dieta, šlapumą 
varantieji vaistai, vitaminai ir vi
siškas susilaikymas nuo svaigalų. 
Tiesa, paskutiniu laiku kiek page
rėjo kepenų cirozės didžiųjų 
komplikacijų gydymas: skysčių 
susirinkimas vidurių tuštumoje, 
kraujavimas, protiniai nenormalu
mai. Visi žinome, kaip ima nu
šnekėti ir įvairiopai kvailioti pasi- Alvudieciai visuotiniame susirinkime: Marija Kerelienė (kair.), Anastazija 

siranda vėmimas, žmogus pa-' gėrusieji alkoholikai. Jie ima gir- j Draugelienė, Vincas Blažaitis, Stasys Lukoševičius ir Mykolas Kiriejus 
dėti nesamus garsus, pradeda ma- j 
tyti nesamus vaizdus. Jų fantazi- į 

silpsta, pageltonuoja ir į maistą 
nė pažiūrėti nenori. Gyvi virusai 
pas taip sergant} ima rastis krau- j Ja darosi klaiki, jie ima apkalbėti, ^ ^ k a d d l i s įktuvių 

juje, žarnose, išmatose, seilėse ir | nekalčiausius žmones. Del to į __ l e n g v a t i k i ^ ' a u k š t u o s i u s 

kituose kūno skysčiuose ^ Į dažnai kyla vaidai. • m a k s l u $ i š ė j u s i u > n a udojasi išnau 
Hepatitas (kepenų uždegimas) į Uvada. Imkime save nagan ir Į dotojų patarimais. Jie skaito "Pre-

gali būti sukeltas keleto skirtin- | nustokime svaigiu keliu toliau ke- j vention", naudojasi ten nemedi-
gų virusų. Hepatitą sukeliantis j liavę. Negerk ir nebūsi girtas, o I ciniškomis žiniomis ir tokiais pa 
virusas, pavadintas raide A, ple- į ta<Ja nereikės kepenų aerozę gau- Į čiais skelbimais. Jie lanko neva 
čiasi per užkrėstą vandenį ir mais- ti ir dėl to ne laiku mirti. Tai ne j sveiko maisto krautuves ir perka 

Nustr. M. Nacio 

tą. Kraujo transfuzijos keliu bei 
mažiausiais odos įpjovimais bei 
įdrėskimais plečiasi hepatitą suke-

Diev/5 davimas, ne šėtono apsėdi-1 — skaito ten esamą nemedicinišką 
mas —tai mano, tamstos ir kiek-! literatūrą. Gerai, skaitykite ir tais 
ieno kito su degtine nesiskaitymas. 

liąs virusas B ir taip vadinamas j Q a n a m u m s visiems tokios drau-
C. Hepatitas C kartais vadina- Į gyStes. Kiekvienas ryžkimės keisti 

patarimais vadovaukitės iki galo: 
kai susirgsite — naudokitės tais 
nemediciniškais šaltiniais. Bet 

į mas nei A nei B hepatitu (Non U y , , elgesius sveikesniais. Kiek-1 taip tie lengvatikiai nesielgia: su-
!— A, non —B) 

Virusinį hepatitą galima gau
ti bučiuojantis, skolinant nagams 

! valyti įrankį, dantims šepetėlį, 
; pas dantų gydytoją tvarkant dan 
i ris, pradurtam ausies grybelį aus-
į karams, odą tatuiruojant, naudo-
!jant nesteriles po oda leisti vais-

Susiraukšlėjusios — surandėjusios Į tams adatas, iš to paties puode-
kepenys (kepenų cirozė). Normalių j jj0 a r s tiklinės geriant bei tą pačią 
kepenų paviršius yra lygus kaip stik-, d t k e i i e m s rūkant. Minė-
las. Prisiminkite gyvulių kepenis. | t a * k e p e n ų l i g a g a l i b u t i g m o t i . 

nos perduota naujagimiui gimdy-

vienas pradėkime nuo savęs. Pir- j sirgę jie kulverčiais verčiasi pas 
miausia alkoholis neturi būti var-> geriausią gydytoją. Tai kur gal-
tojamas visose viešose patalpose. Į va tokių žmonių: neva visą lai 

Sudėti karštas į išvirtus, her
metiškai uždaromus indus, lai
kyti atsargai. Kai mažiau yra 
daržovių, naudoti kaip priedą 
prie kitų valgių su sumuštiniais, 
prie mėsos, žuvies ar kugelio. 
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įsi su kitais dailininkais keliose<savo skirtingų dydžių, formų ir 
n;*-;™ „ A I - panodose ir laimėjusi premijų bei antspalviu Šiaudais ant skirtin-
^įtnnos ar Apple ei- . , . , . . , , , . .„•„ ^ . ^ , u „ , t„„„ C , J , „ « , «* tile 

Šitą būtinumą dar prieš Kristaus 
gimimo šventę įgyvendinkime sa
vo tarpe. Čia jokie pasiteisinimai 

ką rūpinosi savo sveikata, o kai 
tikrai prireikia sveikatą lopyti — 
jie meta iki šiol eitą savo gyve 

kepenų ligos ženklas yra geltli
gė. Tai negerovė, kai pagelsta 
akys, oda ir šlapumas darosi ne
normaliai geltonas dėl to, kad 
kraujuje atsiranda daug tulžies 
dažą .(pigmento); 2. Nuovargis 
ir netekimas apetito. Šios negero
vės dažnai pasireiškia sergant 
įvairiomis kitomis ligomis, bet 
dažnai jos vargina kepenimis ser
gančiuosius; 3. Prisirinkimas skys
čio pilvo tuštumoje (ascites)). 
Pilvas išsipučia, darosi visai ap
valus dėl skysčio gausos; 4. Ne 
miga ir proto pasilpimas, paga
liau apalpimas, atsiranda rimčiau 
susirgus kepenims. Taip būna 
dėl to, kad kraujuje susirenka! 
daug nuodingų medžiagų. Jos? 

negalioja, nes girtavimas mūsų į nimo kelią. Gana mums visiems 
veda silpnesnį brolį be laiko kars-1 taip nežmoniškai elgtis: arba su 
tan. Tą tiesą visi gerai žinome, medicina, arba prieš ją — kito 

mo metu. 
Yra žmonių, kurie rfeserga vi

rusiniu hepatitu, bet jie perduo
da tą ligą kitiems — pastarieji 
tada suserga. Tai slapti virusinės 
ligos nešiotojai. Pasaulinė sveika
tos organizacija apskaičiuoja, kad dation. 
pasaulyje yra šimtas milijonui 
hepatito B viruso nešiotojų. U ž ; 
tai virusinis hepatitas yra viso p- l 
šaulio sunkenybė. Mes nuo tos li
gos galime gerokai apsisaugoti, 
jei įprasime vengti nebūtinų gy
venime menkniekių, kurių da
lis jau čia suminėta. Ypač venki
me nebūtino vienas kitą įvairiais 
būdais seilinimosi. 

Kepenų susiraukšlėj imas 

tad meskime toliau taip nežmo 
niškai elgtis, kaip kad iki šiol el
gėmės. Be degtinės advento, Kris
taus atėjimo švenčių ir naujų 
metų ne tik vienas kitam linkėki 

kelio čia nėra. 

Tamstos gydytojas patars, ko
kius tyrimus atlikti mineralų rei
kale. Jokie kiti šaltiniai nei tams 

Pastaba 
der actas sulaiko vitaminus nuo 
sunykimo. Ypatingai naudingas 
su mažu kiekiu riebalų: geriau 
asimiliuojasi kalcius ir kitos rie
baluose tirpstančios dalys. 

Paruošė Adelė Duobliene 

iVfilsu kolonijose 
Grand Rapids, Mich. 

VĖLINĖS 

jos paveikslų buvo patalpinta vie 
name Chicagos dailininkų rinki* 
nyje, bet šiuo kartu ji išeina vie
na su savo kūryba. 

Kartą „The Chicago Tribūne" 
rašydamas apie jos darbus pa
brėžė, jog ji esanti savotiška me
nininkė, vartojanti skirtingas me
džiagas vaizduojant realius ir sim
bolinius ' aplinkumą primenan
čius daiktus. Kaip menininkai iŠ 
spalvuotų stiklų sukuria įspūdin
gus vitražus, taip U. Astrienė su 

gų spalvy fonų sukuria ne tik 
Lietuvos darželių gėlynus, bet 
perduoda ištisus Lietuvos vaiz
dus su kryžiais, koplytstulpiais 
smuikeliais, kaip pav. griauna
masis istorinis Kryžių kalnas, pri
menąs žiaurią komunistų okupa
ciją. Parodoj bus apie 40-50 pa
veikslų sali agausių šiaudinu
kų ir velykinių marginių. Padėt 
parodą tvarkyti atvyko jos duk
tė Alberta iš San Francisko. 

K. Anulto 

LKMS-gos 42-os kp. pirm. J. 
Puodžiūnienės iniciatyva, prita
riant valdybai ir narėms, buvo 
suruošta lapk. 2 d. mirusiųjų 
paminėjimas Šv. Petro-Povilo ka-

1 . . I • • • . _ Lili I1C1 K a i l i M l d l l l I l C I d I l d U U l U K l -
me, bet toki geq patys savu pavyz w . . . . . , J? . 
7 r . MSI- , ,a...T £ J i Mat jais gydytojas nesinaudos. Tai 

tai nei kam kitam nėra naudingi. Pinėse. Koplyčioje K. Stepšys 

džiu talkinkime 
Sėkmės! 

artimui įsigyti. 

Pasiskaityti. Your Liver — Lets 
You Live. American Liver Foun-

pakenkia smegenims; 5. Žarnyno ! Kiekvienais m e t a i s daugiau 
kraujavimas gali atsirasti s u s i r - j j ^ ^ 3 0 ( X ) 0 amerikiečių miršta 
gus kepenimis, ypač gavus k e p e - į n u o k e p e n ų susiraukšlėjimo (ci
nų susiraukšlėjimą — ciroze, j mysį^ T a ] i g a u ž { m , xptįntą vie 
Tada kraujas negali tekėti ta ip ! t ą t a r p svarbiausių mirties prie 
kaip normaliai jis teka pro kepe
nis. Aplinkiniais keliais kraujas, 
tekėdamas iš žamų į Širdį išple
čia venas, ypač jos išsiplečia 
stemplėje. Jos išsiplėtusios gali 
trūkti. Kartais mirtinai tokie 
žmonės nukraujuoja. 

N ė sakyti nereikia, kad bent 
vienam iš tokių reiškinių atsi
radus, žmogus turi tuojau kreip
tis prie gydytojo. To negana. Rei
kia visai keisti gyvenimo kelią — 
apsieiti be svaigalų. Bet taip elg
tis pajėgia tik suklydęs normalios 
asmenybės (subrendusio žmogaus 

žasčių šiame krašte. Iš tiesų 
tarp 15 ir 65 metų sulaukusių 
amerikiečių kepenų cirozė yra 
ketvirtoje vietoje tarp svarbiau
sių mirties priežasčių. 

Kepenų cirozė yra kepenis nai
kinančioji (degeratyvinė) liga. 
Toje ligoje kepenų celės nyksta 
— jos esti pakeičiamos jokio darbo 
neatliekančiu randu (scar). Kai 
randuotis ima kepenys, tada krau
jo mažai gali patekti į kepenis 
per randais suspaustas kraujagys
les. Be kraujo kepenų celės ima 
dar gausiau nykti. Kepenims ne 

Grybai — sveikas patiekalas ne tik
tai Kūčių dieną, bet ir kitomis progo
mis. Dvi Lietuvių sodybos Chicagoje 
•'grybautojos". Nootr. M. Naglo 

kam išleisti pinigus vėjais? Negi 
tie pelnagaudžiai tamstą gydys. 

Nė vienas lietuvis dabar tegul 
{neklauso jokių sirenų balsų: nei 
plaukų analyzės tegul nedaro, 

Į nei plaukų augintojų mosties 
tegul neperka, nei 5v. Antano da
bar siuntinėjamos grandinėlės ne
platina, nei į jokias Nasydas te
gul nevažinėja... Darbo naudin-

I go artimui, kad ir Balfan įsijun-
jgus, ar lietuviškų Sveikatos sky-
! rių patarimų vykdymu užsiė-
į mus, yra neaprėpiamai gausu. Tai 
t ir eikime dirbti tai kas reikia, o 
, ne tai, ką mūsų suklaidintos nuo 
! taikos mums diktuoja. 

SVEIKO MAISTO RECEPTAS 

Marinuotos daržovių žaliesos 
(relish) 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-800* 
Priima ligonius pagal susitarimą 

I RAUDINS* PATARIME 
I ĮGYVENDINK — 
1 SVEIKESNIS GOSI 

trumpai priminė Vėlinių kilmę ir 
prasmę, rengiančios kp. istoriją 
ir vėliau paskaitė tos dienos Sv. 
Rašto ištraukas. M. Medlin dar 
kalbėjo apie kp. ir pravedė ke
lias maldas. Vargonininkės A 
žiai sugiedojo 3 giesmes. Apie 50 
dalyvių, užsidegę žvakutes, išsi
skirstė po kapines prie savo arti
mųjų ir giminių paminklų su pri
siminimais ir malda. Kunigo da
lyvavimas ir daugiau maldų bū
tų labiau priartinę šį paminėji
mą prie Lietuvos papročių. Nors 
Čia amerikiečiai mirusius prisi
mena gegužės mėnesį, bet tokia 
Vėlinių papročių apvaikščiojimo 
pradžia yra sveikintina, jei atei
ty daugiau vietinių lietuvių prie 
jos prisidės bei ją palaikys. 
Kamsickaitės vedamas choras gra-

PARODA 
Draugų patariama ir ragina- ' 

ma, žinoma liaudies meno kūrėja 
Uršulė Astrienė ruošia savo dar-' 
bo parodą Chicagoj, Jaunimo 
centre, nuo lapk. 30 d. iki gruo
džio 9 d. Nors ji yra dalyvavu-

DR. VL. DLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai.: pirm .antr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v. šešt 
1 rki 3 vai Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. VVA 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

Tel . ofiso HE 4-5849, rez. 388 -2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
Vai.; pirm , antr., ketv. ir penkt 1:00 - 5:00 
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

tiiiimiiuiitmtHttift 

KAM L4STI PRO LANGĄ, 
KAI DURYS ATVIROS 

jausmų) asmuo. Visi kiti taip k,atliekant savo darbo, ima kentė-
baigia savo dienas laukdami, ne-.ti žmogaus kūnas, ypač jo virški-
sigydydami ar menkai gydytojo' nimo organai. Sutrinka tada 
patarimų bodami tol, kol kepė-1 skrandžio ir žarnų darbas, žmo
nų liga tampa nepataisomai mir gus ima nykti — svorį mesti, jo 
tina. Tik prisiminkime mūsų kepenys pradžioje didėja, o taip 
menininkus, didžiai pageltusius ir pat ir blužnis. Geltligė atsiranda, 
dar chorus diriguojančius. Prisi- pagausėja skystis pilvo ruime ir 
minkime menininkus, kurie gir
tavimo dėka prarado pirma svei
ką nuovoką, o po to gyvybę. Gana 
m u m s visiems tokių nuostolių. 
Taigi visi lietuviai keiskite savo 
gyvenimo kelią sveikesnėn kryp-

kitose kūno dalyse. Užsidaro ke
penyse venos — neteka jomis per 
kepenis kraujas. Tada venos ki
tose dalyse, ypač pilvo sienelėje ir 
stemplėje išsiplečia. 

Dabar paklausite, dėl ko kepe-

Produktai: 5 puodukai smulkiai 
sukapotų, ar per mėsos malamą 
mašinėlę su stambesniu sieteliu 
sumaltų sekančių daržovių mi
šinys: neprinokę pomidorai, agur
kai be didesnių sėklų, ar jas iš
skaptavus, pipirai (Bell), porai, 
salierų keli kotai ir svogūnai su 
žaliais laiškais. 3 podukai daržo 
vinio skysčio, jei malant randa
si pomidorų sunka ar vandens, 
IV2 puoduko Apple cider acto, 5 
šaukštai rudo cukraus, 1 šauštelis 
tai rudo cukraus, 1 šaukštelis 'K.a* ^tadien^ nuo Klausimas. Mielas daktare, ma 

no pažįstamas davė man siunčia- prieskonių (piekling spices) į dvi 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo Valanda jau SS metu* tar
nauja New Jersey, N«w York Ir Con-
neetieut lietuviams ! 

mą Jum pranešimą ir siūlė kreip
tis į pranešime nurodytą bend
rovę dėl patikrinimo mineralų 
esamų kūne — ar jų yra pakan
kamai, ar trūksta, ar jų yra per 
daug. Pirm susirišdamas su ta 

gubą merlę įrištų, 2 šaukštai drus 
kos. 

Darbas 
Daržoves susmulkinti. Priesko 

nius su skysčiu, cukrum ir druska 
bei actu užvirinti. Į verdantį ma 

bendrove prašau Tamsta, daktare, rinatą sudėti daržoves, sumažinti 
per "Draugą'.' paaiškinti: 1. Ar ugnį iki minimumo ir pakaitinti 

tin — apseikite be mūsų kūno ir ,nų cirozė atsiranda? Atsiminki 
proto jėgas alinančio svaigalo. j me kiekvienas, kad kiekvienas 

j stiprus kepenų sužalojimas gali Kepenų virusinis uždegimas 

Kepenų uždegimas, sukeltas 
virusų, yra labai dažna liga šia
m e krašte. Kai kurios virusų rū
šys sukelia labai užkrečiamą ke
penų uždegimą. Dauguma žmo-

baigtis jų ciroze — susiraukšlė 
jimu. Pusė visų mirimų dėl ke
penų cirozės būna dėl girtavimo. 
Taip: pusė kepenų ciroze mirš
tančiųjų yra girtuokliavimo au
kos. Kitą pusę visų kepenų d -

nių pasitaiso nuo virusinio užde- J roz^s mirtinų atsitikimų sudaro 
gimo be jokio gydymo. Tik kai šios negerovės: virusinis hepati-
kurie jų sunkiai suserga ir net tas, kai kurie chemikalai, daugy-
mirfca. 

Virusiniu kepenų uždegimu 
bė nuodų, per daug geležies 
kraujuje, o taip pat ir vario. UJ-

yra galimybė iš žmogaus plau 
kų laboratoriškai susekti kūne 
esamų mineralų stovį? 2. Ar toji 
bendrovė yra patikima ir tyrimus 
atlieka, kaip ji rašo? Gal čia yra 
tik pinigų viliojimas iŠ žmonių. 

Šiuo klausimo nušvietimu ne 
tik aš pasinaudosiu, bet ir dauge
lis kitų, kurie sava sveikata rūpi
nasi ir ją prižiūri. Iš anksto tariu 
ačiū: Su gilia pagarba. 

Atsakymas. Nelįsk pro langą į 
savo namus, kad jų durys atviros. 
Kraujo tyrimas nustato gydyto
jui mediciniŠkaureikalingus daly
kus. Su jo žinia atlik sveikatos 
tikrinimą. Visi kiti kitoke skel
bimai yra žmonių apgaudinėji-1 

jas 10 minučių. 

4 Iki 5 vai. po. 
piet M WEVD Stott«« New Torfce 
1330 kil.. AM ir nuo 7 Iki S Tai 
vak. »7.9 meg. FM. 

Dtrekt. Dr. JokūbM ». 
1467 Force Drtve 

Mountaimide. N. J. 070*4 
Tel. 2S3-SMS (oode) M l 

Kviečiame taip pat klausyti* l ie tu
viuku kultūrinių valandų anglu kalba 
« Seton Hali Universiteto radijo «tt>-
ties (New Jersey WSOU, 89 5 meff. 
FM) Pirmad. 7:30 - 8 : 8 0 vai. vakaro. 

(Vadovauja pro*. 
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L I N K U V A 
Siauros Lietu?ot švietimo liainyi 
fttdigm dr. ALF. SESPUUKIS 

Išleido Lanku?ot Monografijos leisti komitetai, 
Chicago, m. 1978. 

Kieti ?iršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.68. Illinois gyventojai dar prideda 75 e t taksi}. 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv. 1-4 ir 
7-° antrad. ir penkt 10-4: šeštad. 10-3 vai. 

Of is . tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervu ir 
Emocines ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So . Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

• 

Tel . o f i so ir buto: OLympic 2 -4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 5 0 t h Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 v,il. ir 6-8 vai vak išskvrus 
treč Sešt 12 .ki 4 v.il popiet 

T e l . REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK . 
Lietuvis gydytojas 

3 9 2 5 VVest 59th Street 
Vai: pirm., antr, ketv irgenkt nuo 12-4 
vai popiet ir 6-8 vai vak Treč ir šešt 
uždaryta . . . -- . 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KLDIKiy IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai. popiet. 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

-v. r.-, 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal 
susitarimą 

Ofs . HE 4 -1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos , 
2 4 5 4 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbel l Ave . kampas) 
Vai.: pirmad . antrad.. ketvirtai irpenktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus. 

Telef. 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIŲ 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 N p . CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

O P T O M E T R I S T A S 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st S t . - Te l . 737-5149 

Vai pagal susitarimą U">darvta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso te l . 776 -2880 , rezid. 448-5545 

OK PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. VVestern Ave., C h i c a g o 
Tel. 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA 

Valandos paqal susti arimą 

Ofiso tel. Hf 4-2123, namu GI 8-kl95 

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

2454 VVest 71st Street 
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir 
b-~ — î . anksto susitarus 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero, III. 
KasJirn 10-12 ir 4-7 išskvrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2650 VV. 59 St., Chicago - 476-2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm , antr.. treč , 
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel. — GR 6-0617 

6 9 5 8 S. Talman Ave. 

Ofs. te l . 586-3 16«J; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

6 7 4 5 VVest 63rd Street 
Vai pirm , antr . ketv ir penkt 

2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes 

įH plačiausiai skai tomas lietuviu dien

raštis, gi skelbimu kainus yra vis iems 

prieinamos 

- . : 



pilietybių 

ATVIRKŠTINIS PASAULIS 
Komunizmas yra tokia sistema, tuvių komunistu laikraštyje "Lai-

kurioje viskas vyksta atvirkščiai, svėje", enančiame New Yorke, 
negu normaliame pasaulyje Jei- paskelbė guodžiantį aiškinimą, 
gu Vakaru pasaulyje skelbiama, kad nereikia bijoti Sov. Rusijos 
kad išnuomojamas butas, tai pilietybės tiems, kurie yra nekal-
Sov. Rusijoj ar jos pavergtuose ti. Bet šiaip jau be jokio abejo-
kraštuose žmonės turi duoti ky- jimo yra visi piliečiai, kurie tik 
sius, kad butą gautų. Jei Vaka- gimė Lietuvoje. Buvęs komisaras 
ruose automobilių pardavėjas tu- rašo: 'Tarybų Sąjunga nepripa-
ri vargti, kad kaip nors parduo- žįsta savo piliečiui dvigubos pi-
tų automobili tai Sov. Rusijoj lietybės, nes savaime TSRS pilie-
turi žmogus ką nors papirkti, kad tybė neprarandama, nežiūrint, 
tokį automobilį įsigytų. Jei Vaka- kiek ilgai jos pilietis gyventų ki
ruose žmogų, gavusį Nobelio toje valstybėje", nes "visi 1941-45 
premiją, atžymi visas kraštas, m. karo metu Tarybų Lietuvos t o s D a | ) r a n K i m a s «ai,kso karšti! 
tai Sov. Rusija savo literatūros išeiviai, gyvenę Lietuvoje 1940 .„ ^ ^ ^ n u s l o p i n 4 , ^ 
Nobelio premijos laureatus Sol- m. rugpiūčio 3 d., kuomet Lietu-'B , Af * 

Už laisvę reikia mokėti net gyvybe 
Rytų fronte nieko naujo — persekiojirjiai tebevyksta 

Taip jau yra, kad kartais svar
būs įvykiai lieka beveik nepaste
bėti, nes spauda rūpinasi paduo
ti tik kasdienines, žymesnes ar ma
žiau įdomias kronikines žjnias. 
Triumfalinė popiežiaus kelionė 
Airijoje, Jungt Amerikos Valsty
bėse, jo sutikimas, minių entu
ziazmas, labai reikšmingos kal
bos užėmė visokios krypties laik
raščių puslapius. Europos spau
doje anarchistai, banditai, žudy
mai, sprogdinimai yra kasdienos 
įvykiai O dar energijos krizė, naf 

ženicyną ir Pasternaką pasmer- vos respubliką prisijungė prie 
kė ir jų raštų nespausdino. Jeigu Tarybų Sąjungos, tapo Tarybų Są-
Vakarų valstybėse žmogus, tu- jungos piliečiais ir tokiais pasili-
rįs to krašto pilietybę, yra saugo- ko ligi šiol". Žodžiu, prievarta 
mas įstatymais, tai turįs Sov. Ru- Lietuvą okupavusi Maskva prie-
sijos pilietybę yra visada pavoju- varta paverčia visus gyventojus 
je, kad kaip toks jis bus greičiau Rusijos piliečiais. Ne gana to, 
sunaikintas. Sovietų Rusijoje vis- emgebistas Petronis primena rū
kas vyksta atvirkščiai, ir jos pi- siškąjį pilietybės įstatymą, kuris 
lietybė yra skirta žmogui pa- teigia: "Vaikas, kurio abu tėvai 
vergti, o ne jam gelbėti. Tam So- jo gimimo metu buvo TSRS pi-
vietų Rusija ir paskelbė įstaty- liečiai, yra TSRS pilietis, nepri-
mus, kad jai priklauso visi, kurie klausomai nuo to, ar jis gimė TS 
yra gimę. Sovietų S-goje ar jos RS teritorijoje ar už TSRS ribų", 
užgrobtuose kraštuose. Pagąsdinęs šitokia enkavedis-

• to primesta vergystės pilietybe, 
Neseniai išėjusiame "l Uis- ***& karininkas Petronis paguo-

vę" numeryje yra gana įdomi H- ^ a : "Išeiviai, išvykę iš Lietuvos 
nia, faktais įrodanti, kad keturis P"** 1 9 4 0 »• rugpuj&o 3 d., ne-
bolševikus, taip garbinamus ko- ra TSRS piliečiai'. Ir taip pat pa-
munarus Giedrį, Carną, Požėlą ir tikrina, kad visi gali ramiai lan-
Greifengerį Lietuvos vyriausybė ^ savo gimtajam krašte pas 
sušaudė pačiai Sov. Rusijai pra- gimines"... Tačiau, kad butų aiš-
šant Esą, tie vyrai jau buvo ne- **«. P c t r o n " štai ką pasako: 

vyksta Afganistane, kai tenai įsi
galėjo komunizmas. Laikraščiai 
tik trumpai paminėjo, kad iŠ val
džios viršūnės pašalintas Taraki, 
kurio likimas taip ir liko nežino
mas, kad jo vietą užėmė Arifullah 
Amin ir kad rusų kariniai dali
niai atvyko į Afganistaną. 

Kaip tas pasikeitimas įvyko, vi
siems žinoma. Tarakį, vos tik 
grįžusį iš Maskvos, jo rūmuose 
apsupo Amin daliniai įvyko su
sišaudymas, dešimtys žuvusių, o 
Amin — Afganistano preziden
tas, šiam dramatiniam pasikeiti
mui pritarė Brežnevo ir Kosygi
no telegrama: "Prašome priimti 
mūsų sveikinimus dėl išrinkimo 
generaliniu partijos sekretorium 
ir revoliucinės tarybos pirminin
ku". Telegrama rodo, kokios rū
šies „rinkimai" patinka Maskvai-
Kad tauta, liaudis yra nepaten
kinta — nesvarbu. Ją sutvarkys 
Sovietų daliniai. "IDemokratinė" 
procedūra jau išbandyta Rytų 
Europoje, Helsinkio susitarimai 
komunistų pakartoti ir išaiškm-

patikimi, nusikaltę Sov. Rusijai ir *Htas reikalas su tais išeiviais 
jais norėta atsikratyti Tą paslap- kurie> bud«*» TaryJ>u Sąjungos 
tį žinojęs prof. Vladas Jurgutis ir Piečiai, karo ir fašistines oku-
ją perdavęs savo mokiniui Juozui P301*08 n***18 tarnavo TSRS 
Vaišnorui, kurį 1940 m. Sovietai priešui, tarybų Lietuvos okupan- ti savo naudai. Atsiribojimas nuo 
Lietuvoje' paskyrė finansų liau- * « " ir tapo kariniais nusikaltę- •--- ? *--* J t -
dies komisaru. Karo su vokiečiais «•**. Jjf t™"1" Taryba Sąjun-
metu komisaras išbėgo į Sov. Ru- V* piliečiais,- privalėjo vykdyti 
siją, o po karo grįžo į Lietuvą »vo pilietinę pareigą ir pnešm-
ir čia, matyt, nusikalto komunis- * okupantams". 
tams, kad buvęs komisaras Vaiš- * 
noras 1945 m. buvo suimtas ir Bet Sovietų Rusija ir yra tas o-
ištremtas į Sibirą, iš kur grįžo kupantas, kuriam pirmoj eilėj 
tik po dešimt metų. Grįžęs į Lie- lietuviai turėjo priešintis. Ir gai-
tuvą nebegavo komisarišku tar- la, kad paprastas kaimo bernelis 
nybų, bet palaikęs ryšius su prof. išėjo į partizanus, o Petronis, 
Jurgučiu, kuris Vaišnorui ir Lietuvos kariuomenės karinin-

buvusių, bet dabar pralaimėju 
siu, draugų. Garbinimas laimė
tojų — tai vis komunistinės eti
kos kanonai 

Laisvės balionas 

ti žudančią minų ir kulkosvai
džių sieną. Aštuoni bėgliai, susi
grūdę mažutėje kabinoje, pasida
vė vėjo ir keturių kūdikių ange
lams sargams, įsikibę į baliono 
virves perskrido kelis kilometrus 
ir nusileido ant žemės. Pirmasis 
drebančiu balsu klausimas prie 
jų priartėjusiems žmonėms buvo: 
"Ar mes jau Vakaruose?" Pirmą 
kartą atsiduso laisvai, be baimės. 

Tai pats "poetiškiausias" pa
bėgimas pro geležinę uždangą, 
kai tuo tarpu daugelis įvairių, 
kartais gudrių bandymų pasi
baigė mirtimi Laisvė yra brangi, 
jei ir pareikalauja tiek aukų. 

Aukos dėl laisvės 
O tų aukų yra visokių. Dau

geliui laisvė lieka tik neįvykdo
ma svajone, neišsakytu malda
vimu. Novosibirske dvi žydės, mo
tina ir duktė, laukusios aštuone
rius metus leidimo repatrijuoti, 
kankintos nevilties ir skurdo, nu
sižudė. Juk Sov. Sąjungoje, kas 
prašo leidimo išvykti, tas yra di
sidentas, Sov. Sąjungos priešas. 
O tokių gyvenimas niekuo nesis
kiria nuo to, ką aprašė Jury Or
lovas, kur kalba apie 28 asmenis, 
deportuotus sunkvežimyje į Ka
zanę. Deportuotų likimas nieko 
naujo nepasako, kas jau nebūtų 
žinoma. Kitaip ir būti negali, nes 
sovietinė sistema nesikeičia, tad 
visur ir visada lieka tas pats: skaus 
mas, badas, paniekinimas, mirtis. 

Nieko naujo ne nuolatiniame 
kontraste tarp melagingos propa
gandos ir politinės realybės. In
tensyvi pacifistinė propaganda 
vis stiprėja, kai tuo tarpu sovieti
nės brigados žygiuoja Kuboje ir 
Afganistane. Sov. Sąjungos agre-
syvinę taktiką pesimistiškai pa
vaizdavo Solženicynas: "Komu
nistai negali atsisakyti agresijos. 
5ie pamišėliai kada nors įtrauks 
pasaulį į karą, ypač kada ima in-

NEPATOGŪS PARTINIAI RAŠYTOJAI 
Viens* jų — BolUi Schneideris 

tensyviai kalbėti už taiką". 
Dešimties metų laikotarpyje 

dviejų didžiųjų galybių jėcos 
santykis apvirto aukštyn k lo 
jomis. Kai prieš dešimt metų 
Sov. Sąjunga turėjo 68 povande
ninius, torpedomis apginkluotus 
laivus, o JAV — 656, tai dabar 
JAV turi 656, o Sov. Sąjunga — 
1015. Kai karo laivų JAV turėjo 
360, o Sov. S. 230, tai dabar JAV 
172, o Sov. S. — 243. Tarpkonti-
nentinių atominių sviedinių 
prieš 10 metų buvo: JAV— 1054, 
Sov. S. — 858, tai dabar JAV — 
1054, o Sov. S. — 1400. Prieš 10 
tūkstančių amerikietiškų tankų 
šiandien rusai pastatė 50 tūkstan
čių. Taigi pacifistinė retorika 
auga proporcingai atominių 
bombų ir tankų bei laivų skai
čiui. 

Vakarai save apgaudinėja 
"Vakarai bijo tiesos ir save ra

mindami apsigaudinėta. Vakarų 
vadai save apgaudinėja sakyda
mi: einame prie atoslūgio. Kas 
metai atiduoda kai kuriuos kraš
tus komunizmui ir niekas dėl to 
nesijaudina. Prie ko einama? Ir 
kaip ilgai taip bus? Ar atsiras nau 
jos jėgos, kurios Vakarus pabu
dintų, išgydytų, sustiprintų? To 
aš nenustoju tikėjęs**. Tai ne
išgirsta Ivano Deniaovičiaus pra 
našystė-

Laisvojo pasaulio rezignacija 
komunistų agresijos atžvilgiu yra 
labai ryški Bet dar didesnė blo
gybė — indiferentizmas, kai kas
dien klastojama tiesa. Italijoje yra 
išleisti buv. komunistų partijos 
vado Togliatti raštai. 'Ketvirtame 
tų raštų tome rašoma, kaip Ha
lų komunistų vadas Stalino įsa
kymu 1936-1937 m. organizavo 
propagandą už pašalinimą Zi-
novjevo, Kamenevo, Radeko ir 
kitų senosios gvardijos komunh-

Kai nepartinis rašytojas Rytų 
Europoje išdrįsta iš šaknų pa
gvildenti savo aplinką, jį su
pančią aplinką ir jį supančią po
litinę santvarką, literatūriniai 
aparačikai žino, ką su juo daryti. 
Tokie rašytojai apšaukiami 
"naiviais", "pasimetusiais", "su
klaidintais", pasmerkiami, kaip 
"disidentai" ar "šmeižikai", ir, 
galiausiai, nutildomi Bet ką da
ryti su pasižymėjusiais partiečiais, 
iŠliaupsintais laureatais, kurie 
ima krapštyti vadinamos socia-
cialistinė visuomenės fasadą ir 
plakti jos ydas, "Pergalėje" pasi
rodžius Jono Avyžiaus romanui 
"Chameleono spalvos", partiniai 
kritikai sutriko — jie trypčioja 
vietoje, nedrįsdami nei atvirai 
girti, nei smerkti pavojingo roma
no, ir vengia minėti jo pavo
jingiausius epizodus, ypač oficia
liosios korupcijos ir literatūrinės 
cenzūros aprašymus. 

Rytų Vokietijoje, kur valdžia 
stengiasi tramdyti rašytojus "prū 
siško stalinizmo" priemonėmis, 
toksai "nepatogus" rašytojas yra 
Rolfas Schneideris. Jis ilgametis 
partijos narys, pabrėžia savo so
lidarumą su Rytų Vokietijos po
litine sistema, reguliariai kriti
kuoja Vakarų Vokietiją. Tačiau 
pastaraisiais metais, nors ir neat
sižadėdamas savo politinio tikėji
mo, jis vis aštriau kritikuoja 
Rytų Vokietijos politinę ir visuo
meninę santvarką. 

Kultūros prižiūrėtojus Rytų 
Berlyne ypač papiktino Schnei-
derio romanas "Lapkritis", ku
riame jie vaizduojami kaip buki 
biurokratai Uždraudus romaną 
spausdinti Rytų Vokietijoje, jis 
šįmet buvo gldstas Vakarų Vo
kietijoje **Upkritjrje" Schnei
deris, tarp kitko, aprašo Rytų 
Vokietijos Kultūros ministerijos 
bandymus įbauginti trylika ra
šytojų ir kultūrininkų, kurie pa-
pasirašė protesto laišką prieš po-

Kiti verti paminėti ir paanali
zuoti įvykiai irgi liko šešėlyje. 
Tai "pabėgimai", kurie pastaruo
ju metu darosi vis dažnesni Jie 
irgi rodo, kad Rytuose niekas ne
pasikeitė ir ten nieko naujo. Tuo 

papasakojo įvykį su tais keturiais kas, prisiekęs ginti jos laisvę, nu- j pat laiku, kai garsūs šokėjai, čiuo-
komunarais. Visą tai Jurgučiui ėjo tarnauti okupantui ir dabar 
pasakojo prof. A. Voldemaras, dar bando įrodinėti, kad visi kal-
Galima būtų ir suabejoti tuo tei- ti, kas Maskvai nepadėjo paverg-
gimu, kad keturi komunarai bu- ti Lietuvos. Emgebistas Petronis 
vo sušaudyti Maskvai prašant, teigia, kad kiti išeiviai "Už savo 
bet kai Požėlos žmona išvyko į nusikaltimus prieš Tarybų Sąjun-
Rusiją, tai nepaisant, kad ji ka- gą ir jos laiudį, privalo atsakyti 
pitalistų sušaudyto vyro žmona, prieš TSRS įstatymus", 
komunistai Ją Sovietų Rusijoj Sie sakiniai kaip tik yra aiškūs, 
taip pat sunaikino. Jos sūnus bu- kad kiekvienas gali būti apkal-
vo paimtas į prieglaudą ir šiaip tintas, nes, jei vokiečių okupaci-
taip išliko. Komunistai taip pat jos metais kur nors dirbai, jau 
nukankino ir komunistą Aleksą tuo pačiu rėmei priešą. 2odžiu, 
Angarietį, kurį vėliau rehabilita- nuo kaltinimų niekas nėra 
vo, nes jis buvęs kulto auka. To- apsaugotas ir todėl - visada jam 
kių komunistų, nukankintų savo galės primesti kaltinimą, kaip 
sėbrų, yra gausybė. Lietuviams juos primetė sovietiniams pilie-
labiausia žinomi karininkai Ubo- čiams Angareičiui, Putnai, Po-
revičius ir Putna. Jų neišgel- žėlienei ir dešimts kitų. 
bėjo Sov. Sąjungos pilietybės ir Sovietų Rusija pilietybę išei-
partinis bilietas. Priešingai, visa viams primetė, kad galėtų, rei-
tai juos padėjo pražudyti. kalui esant, tariamai kaltą nu-

• bausti O kaltumas Sovietų Ru-
Sovietų Sąjunga paskelbi savo sijoj ir jos užgrobtuose kraštuose 

naujus pilietybės nuostatus kaip visai kitaip suprantamas negu 
tik tam, kad galėtų, rdkihii e- Vakaruose. Jei jau Petronis ma-
sant, visada apsiginti, teigdama, no, kad tokia TSRS pilietybė nie
kad ji suėmė tik savo pilietį. O ko nereiškia, tai kam ją dar pri-
kad nežinai kada gali būti suim- metė, susilaukdami viso pasaulio 
tas ir kada gali būti apkaltintas, lietuvių k ne lietuvy protes-
rodo gausybė suimtų ir nužudytų to. Ką Maskva daro yra su prie-
komunistų, nekalbant jau apie žastimi. Ne be priežasties ir yra 
kitus asmenis. Buvęs Lietuvos Ss pilietybės primetimas, nors 
karinis komisaras, dabar sovte- taip propagandiškai nenaudin-
tinio saugumo "Tėviškės" įstai- gas Maskvai 
gos vadovas gen Pr. Petronis lie- M. B. 

žėjai, plaukikai pasirinko laisvę 
Jungt Amerikos Valstybėse, Eu
ropoje, lietuvis V. Česiūnas (Vo
kietijoje, bet atrodo, kad tuoj be 
žinios dingo), Livorne ir Milane 
"Berliner Ensemble" jūrininkai 
technikai ir mašinistai irgi pasi
rinko laisvę, tuo pat metu įvyko 
neįtikėtinas nuotykis — dviejų 
Rytų Vokietijos šeimų pabėgi
mas į laisvę balionu.Tai buvo la
bai naminio darbo balionas, pa
siūtas iš paklodžių, rankšluos
čių, taigi labai margas. Leng
vas kaip erelis, pakilo vieną tam 
sią naktį tiek, kag galėtų perskris- I — Karia juot pitettuuiuuistfnc veikla 

Komunistinės Čekoslovakijos policija dainai tikrina praeivius — jaunuolius 

tų, kurie buvo sušaudyti kaip 
"išdavikai trockrstai ir fašizmo 
agentai". 

Togliatti gerai žino, kad kalti
nimai buvo neteisingi ir kad teis
mai, kuriems Togliatti pritarė, 
buvo žudikiški/Tačiau jis buvo 
komunistas ir turėjo Stalino klau
syti. Afganistano įvykiai yra ne 
kas kita, kaip sušiandieninimas 
ankstesnių pavyzdžių.Vakarų „tie
sos baimės" talkinamas komuniz 
mas ir toliau tęsia apgaulę. Lai
mė, kad dar už geležinės uždan
gos, už kraujuotų sienų ir barje
rų apginkluotų automatiniais žu 
domaisiais ginklais, iškyla iš sku
durų pasiūtas balionas, palaiko 
mas tik tikėjimo ir vilties, kuris 
gali geros valios žmonėms įkvėp
ti drąsos pakilti į laisvės erdvę. 

J. V. 

eto Wolfgango Biermano ištrė
mimą iš Rytų Vokietijos 1976 
metų lapkričio mėnesį. Schnei
deris primena partijos pareigū
nams, pirmuosius vokiečių vals
tybės ištremtus intelektualus — 
Karlą Marksą ir Heinrichą Hei-
nę — ir dar neseniai vykusius žy
dų rašytojų trėmimus. Jis apra
šo kaip partiniai pareigūnai ker
šija nepaklusniems rašytojams, 
jų vaikams, kuriems užkertamas 
kelias į aukštąjį mokslą. 

Panašia kritiška dvasia pasi
žymi ir prieš porą metų Rytų 
Vokietijoje išleisti Schneiderio 
romanai "Laimė" ir "Kelionė į 
Jaroslavą". Pirmajame, politi
niai fanatikai priverčia gabų 
dailininką pabėgti iš Rytų Vo
kietijos. Antrajame, Schneideris 
puola autoritarinį požiūrį į jauni 
mą, kritikuoja griežtą atranką į 
universitetus ir aukštąsias mo
kyklas, niekais paverčiančią gra
žias kalbas apie mokslo laisvę. 

Neseniai Schneideris išdrįso 
paliesti vieną svarbiausių už
draustų temų Rytų Vokietijo
je — privalomo karinio lavini
mo įvedimą į mokyklas. Jis pa
neigė, kad Rytų Vokietijai gre
sia karinės atakos pavojus iš Va
karų, ir pareiškė, kad 1962 me
tų Kubos krizė buvo paskutinis 
pavojingas konfliktas tarp did-
valstybių — tuomi primindamas, 
kad tais metais karą beveik išpro 
vokavo Sovietų Sąjunga. 

šių metų gegužės mėnesį įvy
kusiame Rytų Vokietijos Rašy
tojų Sąjungos suvažiavime įta
kingasis autorius Stefanas Herm-
linas mėgino ginti kritiškuosius 
rašytojus. Jis kalbėjo, kad poetas 
turi teisę svajoti ir sapnuoti "ne
protingai", o "protingi" žmonės 
— teisę juoktis iš poetų. Rašyda 
mas apie tai Vakarų Vokietijos 
žurnale "Stem", Schneideris pri
duria, kad tarp poetų sapnų yra 
ir košmarų — vienas tokių koš
marų, tapusių tikrove, esąs pra
valomas karinis lavinimas Rytų 
Vokietijos mokyklose. O patyri
nėjus Rytų Vokietijos literatūri
nių apračikų sapnus, ten tikrai 
atrastumėme košmarą apie Rol
fą Schneiderį. 

K. 2. 
. 

BALETO TEATRAS 
Chicagos šiaurėje yra baleto 

teatras, pavadintas Moving 
Dance and Arta Cender, 1034 
W. Barry St. Jame atrinkama 
moderniojo baleto programa, 
kur vieton tradicinių formų 
daugiau vartojamas išraiškos, 
šokis, panaudojant modernią, 
net ei ektroninio pobūdžio mu
ziką. Programa būna 
bais. 

/ 

KOHTEROtCUA ETNINIAIS 
KLAUSIMAIS 

JAV civilinių teisių komisija 
ruošis etniniais klausimais dvle-
jų dienų konferenciją Illinois 
universiteto Circle padalinyje, 
Cbiesgoje. Konferencija dan-
giausia lies ii Europos kilusių 
f1fi*p*ų grupių kiautinius ir 
gruodžio 3-4 d. joje dalyvaus 
36 ekspertai ir etninių grupių 
vadovai, svarstydami tautinius, 
rasinius, religinius klausimus. 
ds> bsjs apimama tarnybos, bu-

itai, švietimas, socialinė parama, 
ryšiai su valdžios Įstaigomis ir 
su informacijų šaltiniais. Kon
ferencija daugiausia apims rei
kštos kilusių ii rytų ir pietų 
Europos. Paskaitas skaitys 
profesoriai Ir specialistai ii 
New Torko, Washingtouo, Cle-
velando, Chicagos, Seattle, Phi-
ladelprljos. 

— Amerikoje 36 milijonai gy 
ventojų tori vienokius ar kito
kias Asinius trūkumus (dlsabl 
• s s * 

DEŠIMTS DIENŲ 
ROMOJE 

DR JUOZAS KRIAUČIŪNAS 

Nusileidę važiavome ežero pakraščiu. Ežeras 
žemai, apsuptas augmenija žaliuojančių kalnelių — 
pasakiškas reginys. Ežere plauko valčių, o 
pakraščius kai kur paįvairina pritvirtintų laivelių 
būriai. Ant kalnelių matyti pasiturinčiųjų gražios 
vilos. Pasiturintieji čia gyvena vasarą, nes yra 
gerokai aukščiau nuo jūros lygio ir vėsiau. 

Senovėje romėnai ii Mont Albano ežero imdavo 
vandenį. Tam reikalui buvo ir viaduktas pastatytas, 
kurio apgriuvusio mūro liekanos per laukus 
nusitęsusios Romos link matomos prava
žiuojančiam. 

Popietyje vykome į senąsias Romos kapines. 
Cia, kiek tik akis užmato, paminklų paminklai. 
Dauguma jų meno kūriniai, tiek kapų aptvėrimu, 
tiek pastatytomis skulptūromis ir koplyčiomis, tiek 
dispozicijos atžvilgiu. Sunku atitraukti akie nuo 
daugelio paminklų. Radome ir Lietuvių kolegijos 
koplyčią. Jai vietą tik stebuklo dėka pavyko gauti. 
Audra išvertė seną vešlų medį, tai prel. Z. 
Ignatavičius, būdamas artimuose santykiuose su 

galėjo pastatyti koplyčią. Ten laidojami mirusieji, 
kurie priklausė šv. Kazimiero kolegijai. Ir prel. 
Ignatavičius ten palaidotas. 

Koplyčia tik skersai aikštelę nuo Vatikano 
koplyčios, o per gatvelę, ant kito kampo stovi taip 
pat koplyčia. Teko gera ir graži vieta lietuvių 
koplyčiai kapinėse. 

Šiose kapinėse jau prilaidota keliais aukštais 
žemėje ir, neturintiems savo koplyčių ar mauzoliejų, 
neįmanoma ten būti palaidotiems. Tačiau yra 
galimybė — galima būti palaidotam viri 
žemės.Įrengti kvartalai pastatų, kai kieno vadinamų 
karvelidėmis, kur aukštais, net ligi aštuonių aukltų, 
laidojami mirusieji. Tokiame pastate šeima gali 
nupirkti kriptą norimame pastato aukšte ir joje 
gali laidoti savo mirusius. Kriptos durys lengvai 
praleistų ir grabą galu, bet, turbūt, dedamos ten tik 
urnos su sudegintų mirusių pelenais. Kriptos 
įrengtos viena greta kitos aukštais. 

Aukičiau esančios kriptos pasiekiamos 
kopėčiomis, kurios yra lengvai slankiojamos, nes jų 
virius lengvai slankioja metaliniu bėgiu, pritvirtintu 
prie pastato viršaus, o žemutinis — ant ratukų. Savo 
kriptos dureles galima puošti bareljefais, prie jų 
talpinti skulptūrų, statyti žvakes ar puošti gėlėmis. 
Kriptos aukštį pastatėlyje turbūt nusprendžia 
pajėgumas už ją užmokėti. 

Kapinių viename krašte, prie Vatikano aikštes, 
yra senosios turtingųjų kapinės. Taip pat S\ . 
Lauryno sena, bet gana originali bažnyčia. Karo 
metu bažnyčios priekis buvo sugriautas, dabar 
atstatytas ir senos išlikusių mozaikų dalys yra ant 
naujų sienų. Surastas bažnyčios kunigas parodė ir 
už altoriaus ir zakrastijos esančią kiek nugrimzdusią 
bažnyčios dalį su daugye mozaikų. Jomis J. ugybea 

bažnyčioms, herbai yra įamžinti. Yra ir Rusijos carų, 
jos didikų ir Lenkijos didikų herbai, o taip pat 
daugybės kitų tautų kilmingųjų herbai. Čia po žeme 
ilsisi ir kai kurių popiežių palaikai, vieno ir 
sarkofagas yra. 

Spalio S d. 

Lankome Asyžių. Trys vokietės vienuolės, dvi 
kitos vokietės, viena lietuvė vienuolė iŠ New Yorko ir 
mudu su žmona buvome priimti į prel. Dobrovolskio 
vairuojamą autobusiuką — vykti į Asyžių. Si 
ekskursija užtruko visą dieną. 

Keliai yra geri, primena mūsų autostradas ir kai 
kur apmokami. I pakelės miestelius galima be 
rampų įvažiuoti. Kelią skiriantis vidurys, jei yra 
platesnis, apsodintas krūmais: oleandromis, kurios 
dabar žydi, mirtomis ar kitokiais. Tas maloniai 
nuteikia keliaujantį-

Važiuojant keliu stebėjau aplinką, ypač kad 
buvau laisvas nuo vairavimo. Visur kalvos, kurių 
šonai apsodinti eilėmis vaismedžių, daugiausiai 
alyvmedžiais, tik kai kur persikais. Nameliai visur 
mūriniai, nes Italijoje yra pakankamai molio ir 
akmens, ypač marmoro, o medžio trūksta. Daugelyje 
vietų lygumose ir Šlaituose pabertos įvairaus didumo 
grupės namų, dažniausiai su bažnyčia aukščiausioje 
vietoje, ar namelių grupės viduryje. Bažnyčių 
pastatai ir jų bokštai dominuoja visus apie juos 
susispietusius pastatus ir aplinką, lyg iškėlusi galvą 
žąsis tarp žąsiukų. Tarp namų nematyti medžių, tai, 
jei tokių namų grupė stovi kalno šlaite, atrodo kaip 
gurguolė kregždžių lizdų, prilipintų prie kalno ar 
Šlaito uolų. 

kapinių vadovybe, gavo tą kapinių vietą, ir kolegija . didikų ir valdovų, kurie aukojo Šiai ir kitomis .(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
St, Petersburg, Fla, 
KUN. T A D O DEGUČIO, OFM 

IŠLEISTUVĖS 

Ligšiolinis šv. Kazimiero lietu
viu katalikų misijos klebonas 
kun. T- Degutis, pranciškonų 
provincijolo patvarkymu, iškelia
mas į Rochesterį. I jo vietą at
keltas kun. Kęstutis J. Butkus, 
OFM. 

Lapkričio 15 d. 12 vai. lietu
vių klube buvo surengta kun. T. 
Degučiui išleistuvės, j kurias at
silankė per 200 žmonių. Sį atsi
sveikinimą pradėjo misijos komi
teto pirm, A. Gruzdys ir tolimes
niam vadovavimui pakvietė to 
pat komiteto sekretorę O. Galvy-
dienę. Prieš vaišes prel. J. Bal-
kūnas sukalbėjo prasmingą mal
dą. Kunigų vardu atsisveikino 
kun. J. Gasiūnas, išsamiau pa
ryškindamas kunigų ir kunigų-
-vienuolių priklausomybę bei pa
klusnybę savo vyresnybei. 

Atsisveikinimo žodžius, jų at
stovaujamų organizacijų vardu, 
tarė: Sv. Kazimiero misijos komi
teto dr. J. Petrikas, Katalikių mo
terų sąjungos vietos kuopos D. 
Kamm, Lietuvių klubo K. Urb-
šaitis, Liet. Vyčių kuopos A. Ma
žeika, Altos skyriaus dail. A 

siekę. Siame atvejyje išskirtinas 
nuopelnas priklauso kun. T. De
gučiui. Jis ne tik parodė inicia
tyvos šią misiją įsteigti, bet įdėjo 
ir daug pastangų iki tikslas bu
vo pasiektas. Kai buvo susidurta 
su kliūtimis vyskupijoje, kun. T. 
Degutis sumezgė kontaktą su prel. 
L. Tulaba Romoje, kuris yra Po
piežiškos emigracijos komisijos 
nariu. Pasiuntė jam ir vyskupo 
Charles B. McLaughlin rašytą 
kun. T. Degučiui laišką su savo 
platesniu paaiškinimu apie St 
Petersburgo lietuvių sielovados 
padėtį ir sutinkamus vyskupijoje 
sunkumus dėl lietuviškų pamal
dų. Prel. L. Tulaba padarė ati
tinkamus žygius Vatikane. To 
pasėkoje arkiv. E. Clarizio oficia
liai kreipėsi į St. Petersburgo vys
kupą, ragindamas jį respektuoti 
šv. Sosto patvarkymus, liečian
čius išeivijos pastoraciją. Tik po 
o tuometinis vyskupas, atsaky

damas į arkiv. EClarizio raštą, 
užtikrino Pop. Emigracijos komi
siją, jog lietuviams yra leista tu
rėti savo pamaldas kiekvieną sek
madienį ir kad praktiškai leido 
lietuviams turėti savo personali
nę parapiją. Taigi kun. T. De
gučio vardas S t Petersburgo lie
tuvių kolonijos istorijoje bus pa
garbiai minimas, kaip pirmojo 
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p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu 
kaina. $27,900. 

Taverna ir 4 kamb. mOrinit. J ryti* 
nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu-
teminu kaina. $45,000.00. 

BUTŲ N LOMA V IMAS 
Nanig pirkimas — Pardavimą* 

Valdymą* 
Draudimai — Ineoma Ta* 

Notartataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzfe Av. — 778-2333 

PIRKĖJO LAIMEI 
Pirmoj eilėj iŠ kaires: Ona Karaliene, Ligi ja Bieliukienė ir J. Narūne -Pakš
tienė; antroj eilėj sėdi G.F.W.C. centro valdyba — antroji iš kair. mrs. Ma- Puikiu marinis. Apie $10,000 pa-
rie Nortfa, greta — mrs. G. Zell. Tarpt, klubų pirmininkė. jamų. Moderniai patobulinus namas 

Marquette Parke. Kaina $67,500. 
1 Svarus 2Jų ftvkfty mares. Apie 

čias. Po jos taip pat gerai kalbė- Į § A C H M A T A I j tf.OOO pajamų. Marquetu Parke. Ver-
jo Ona Karalienė iŠ Miami. Su-j '.tas $46,900. 
jaudintos atstoves dideliu entu-Į — THbnrgo (Olandija) tarp-į „ . ^ ^„^ G e r o j e v i f t o j € m. 

tautiniame turnyre po 8 ratų I vestuoti ateičiai, ir kaina nuderiu. 
_._, , keturi didmeisteriai, iškaitant i Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
kartą kongrese jos išgyvena tokį J pasaulio meisterį A, Karpovą,' •* anglisKai ir paduoti savo telefoną 
dvasinį pakilimą. Tuojau buvo; pirmavo šiame turnyre turėda- : 5 * P* v w d * **** ^ P*10*1 aama 

'• •• • - - J - TA^r •_ r . _ . „. Z .. . apžiūrėti. 

ELLI0TT PLUMBING 
Ali types of phunbang repnira. 

Drain linea rodded. 
No extra charge for weekends 

or holidays. 

PhoiM — 847-6310 
lllllllllliniiiiiliiiimiUIIUIIIIIIIIUUItttlIlI 
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SIUNTINIAI | LIETUVA 
Ir kitus kraity. 

NEDZINSKAS, 406$ Archer Ave. 
Chicage, m. 1MB, tel. $27 

H j B j i e » ) M S M e > s 

P A B D A V I M D 1 

Perduodamas elektrinis beveik nau
jas Sunbeam-Master Snowbk»wer. Kai
navo $240.00, dabar parduodamas už 
$170.00. Kreiptis teL 77WW1 

D Ė M E S I O 

10% — 10% — 30% pi*iau _.. 
ui apdrftudą nuo ug-nlea tr • « 
Milo pa mos. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4404 

ll/a W. 

ziazmu pagerbė prelegentes atsi 
stojimu, sakydamos, kad pirmą 

priimta rezoliucija, kad: JAV ir 
53 įvairių kraštų G.F.W.C. na
rės stipriai remia JAV valdžios 
pastangas, kad apsaugotu nuo ko-

n - t ^ i - s i- b v l . „ t « V, ,^ l l8 a r b i a i m i m m a s ' TP. S r r ? 'munistinio režimo ir eksploatavi 
Rukštele, SanhjjR• K į ^ » ^ kolonijos dvasias vado,gražiai čia , u 
pos dail. J. Juodis, Balfo sk. J. pasidarbavusio ir labai nusipel-1 %» * — 
Valauskas, Palangos J ū r o s s a u - nįusįQ § y Kazimiero misijos įstei

gime. Nors misija jau egzistuoja lių kuopos J. Kalpokas, R.K. su-
Žymesnis to kongreso kalbėto

jas buvo JAV. Laivyno ministras 
11U KUUUU) j . l U i u u M u , *v»-.. „v. : . , 
. . ... . T» V~ i j .»- gimė. INors misija jau egzisiuujaw . 

sivienijimo ,r Radijo valandėles | g a c iniame darbe nekliudo- I- Connely, pasakęs smarkią prieš 
K. Kleiya, 2uvauto,V ir meške-, J J komunistinę kalbą, už kurią at 
notojų J. Butkus, Sv. Kazimierol oatvarkvmu voačiai pini-'stove L. Bi * "-' '— « - -
misijos komiteto ir LB apylinkės i . v *^ ., ; ' .%.- UA narteta 

- - - - . - . , Igmiuose reikaluose, yra pneziu- Ke paae*ą, 

mi po 5 taikus. Septintame ra
te amerikietis L. Kavalek su
žaidė lygiomis prieš pasaulio 
meisterį Karpo v ą ( ! ) . Čekas 
Mort įveikė eks-pasaulio meiste
rį V. Smyslovą, danas B . Lar-
senas nugalėjo vengrą D. Sak-
są, o kitas vengras L. Portisch 
baigė lygiomis su sovietų dm 

Pasaulio meisteris 

apžiūrėti. 

Valdis fteai Estate 
2625 We$t l į s t Strttt 

Tel. 737-7200 ar 737453* 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir i i toli miesto leidimai ir 
pana apdraudė. 

TeL — WA 5-806S 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i tni i imit 
{•mirtų prekių paatrtnktm— aa -

brancUi 15 mūs? sandelio. 
C0SM0S PARCELS EXPR£SS 

II W. 

iiiiimitimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiniimtiiii 
Lietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais įrengimais — llllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliui 

SL, Chicago, m. 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Teoef. - KS-27S7 

Vytautas Valantines 
iimimiiiiiiniiiiiiiiiiiuituiiuimiiimiui 

S N 0 W P L 0 W I N 6 

SNEGĄ NUVALOME 
BIZNIO [STAIG0M 

EEZII^NCIIOM 
DIEN4 AR NRKTĮ 

RAY — Ttl. 4S6-B584 

VYBAJ IB MOTERYS 

FACTORY 
VES AND WOMEN 

Machine Operators, General Waxe-
house. Small friendly Glenview 
Company. 

OaU JOHN GBAN 998-1881 
or apply in person at 

3126 Weet Lake, Gknvievr, UL 

A Gruzdys. Visi kalbėtojai šil 
tais žodžiais įvertino kun. T. De
gučio šioje kolonijoje veiklą, kaip 
dvasios vado, jo atsidavimą sa
vo tautiečiams, gražu su jais su
gyvenimą, visiems prieinamą, ko
lonijos žmonių mėgiamą ir my
limą. Eilė kalbėtojų bei pavienių 
asmenų įteikė ir simbolines do
vanėles, pav. A. Gruzdys LB var
du — Vilniaus universiteto su
kaktuvinį medali Kai kurie kal
bėtojai apsisveikindami kvietė, 
kad kun. T. Degutis ateity atsi
lankytų į St Petersburgą ir čia 
jau laisvai be rūpesčiu pa-poil-
siautu. 

Bleistuvininkas sakėsi esąs su
jaudintas ir nesitikėjęs tokio 
prielankumo. Atvykęs čia parei
gos vedamas. Jam buvę pasaky
ta, kad pranciškonų namuose bu
sianti tik poilsio vieta ir aptar
nausiąs kolonijos lietuvius. Tekę 
imtis fizinio ir dvasinio darbo. 
Rūpinęsis ir misijos įsteigimu. 
Padėjęs ir buv. komitetas. Džiau
gėsi, kad šiuo reikalu laimėta, ko 
buvo siekiama. Esąs dėkingas lie
tuviu klubo vadovybei, kad pa
keitė pietų laiką, prisiderindama 
prie lietuviškų pamaldų. Jis nuo
širdžiai dėkojo visiems už prie
lankumą misijai ir jam. Linkėjo 

roję klebono kun. F. Goodmano, 
kurio parapijos bažnyčioje vyks
ta lietuviškos pamaldos. Linkėti
na naujajam klebonui kun. K. 
Butkui ir misijos komitetui siek
ti pas dabartinį vyskupą iki pil
no misijos savarankumo. Koloni
ja (taigi ir misija) auga. šiuo 
metu misijai priklauso 216 šei-
my, sudarančių 405 misijos na
rius. 

K. Gmi. 
Miami, Fla 

KAI UGI]A BUVO MIAMI 

PrieŠ keliolika metu, kada 
Miami, kaip žymus pasaulinis 
kurortas, buvo gražiai užlai
komas, tada ir turistai sudaryda
vo rinktinę publiką, švariai už
laikančią paplūdimius. 

Tais laikais 1961 m. birželio 
2-9 dienomis buvo atvykusi į 
G.F.VV.C. kongresą Miami Beach 
saloje Ligija Bezumaviškūtė-Bie-

• liukienė, Pabaltijos moterų (lietu
viu, latvių ir esčių) ir Lietuvių 
Moterų klubų federacijos atsto
vė. Prisimenu, Ligija iškilmin
gais lietuvių organizacinio gyve-

.nimo momentais viešai pasirody-
Idavo puošniais tautiniais rūbais 

Bieliukienė jam išreiš-
taipgi prašymą suak

tyvinti prieškomunistinę veiklą. 
Malonu buvo patirti, kad ameri
kiečių ir kitataučių tarpe yra mū
sų lietuvių nepamainomu ir neuž
mirštamų ambasadorių. 

Ligija Bieliukienė buvo favo-
rizuojama G.F.W.C tiek Miami 
kongreso metu, tiek ir New Yor-
ke. tuo metu ji buvo įtraukta į 
G.F.W.C. centro valdybą, kaip 
pilnateisė narė su balsavimo tei
se. Tokios privilegijos ne kiekvie
na atstovė galėdavo susilaukti. 
Be to, G.F.W.C. buvo užsakiusi 
„Miami Herald" dienraščiui iš-
laidingas fotografijas, Miami 
kongresui prisiminti. Buvo nu
fotografuotos visos kongreso da- j 
lyvės. O vėliau trys lietuvės (L . ' 
Bieliukienė, O. Karašienė ir 
J. Narūnė-Pakštienė) buvo pa
kviestos pas pirmininkę, į privatu 
jos kambarį, kur buvo paruoštos 
puikios vaišės. Ten besisvečiuo-
damos, fotografavomės drauge su 

Romanisinu. 
p o l y g i ų j ų s u I * K a v a l e k T i b u v o | B į f f l ^ 1

P a ^ T
0 ^ - L e n «2 ) »l M. A . i I M K U S 

* - * f I T «*lv*oa. iAbai seras bb> » O O M E TAX SERVICE 
NOTART PTJBUO 

! 4268 So. Maptarood, teL 254-7450 
į Taip pat daromi VERTIMAI. 

OIMINTJ ilkviettmai. pildomi 
PILIETYBES PRAITMJU Ir 

— - - . . i nirldmo sąlygos. Labai geras bb> 
tiek priblokštas, kad negalėjo' J j į ^ ^ p r o f f U I 
suprasti, kaip j is (Karpovas), 
turėdamas laimėtiną partiją, 
prarado pustaikj, prileidęs Ka-
valekui daryti amžiną šachą. 

K. Merus 

Popubr Lilhuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
LAIDA 

lankumą misijai ir jam. unneju 
kun. Kęstučiui Butkui plėsti « a | ir daugybe gražiausiu gintarų ant 
_:-.•:_ L„J ;3t«„^„ i AiĄ*},* „a. j kaklo, gautų iš jau okupuoto Vil-misiją, kad išaugtų į didelę pa 
rapiją ir kad pradėtas darbas ei
tu gera vaga. 

Parapijos komiteto pirminin
kui A. Gruzdžiui pasiūlius, visi 

kongresą 
Ligija buvo neeilinis žmogus, 

šviesi asmenybė, žavinti dvasi
niu aristokratiškumu aplinkinius. 
Didelio takto ir tautinės savigar
bos buvo gerbiama ir svetimtau
čių. Organizacijoms su ja buvo 
lengva dirbti, nes ji neiškojo sau 
garbės, bet dirbo be atodairos, 
kad būtų jau padaryta. 

Ligija Bieliukienė jauna mirė 
staigiai 1966.VI.28. Palikusi myli
mą motiną ir vyrą, liūdinčią G. 
F.W.C. centro valdybą, Liet. M o t 
klubu federacijos nares, kurios 

ŠIMAITIS REALTY 
j — am o — Incomc Tas 

Notary PubUc 

2951 W. 63rd St.f 436-7878 
" i TeL 889-1784 arba 839-5568 

INIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHII llHUUMIIIftM IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHII 
Tai paiki de*uo» — bet karia 

NauĮ—nh S-Jų miegamų bimgalow. 
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

2H aukšto mflraa — S botai. Ge-
ros pajamos. Prie 44-os ir California. 
Nebrangus. 

SoVta b? Whlpple. 6 kamb. puikiai 
prižioreta maro rezidencija. Gezo 
lilima. Rūsys. Nebrangus. 

•eVU Ir Keeler. Stiprus 1% aukš
to mūras. Tinka giminingom šeimom 
ar ilnuom. Susideda U 5 ir 4 kamb. 
$72.000. 

NEIGHB0RH00D 
Realty Group Ū.S.A. 

BUDRAITIS REALTY CO. 
4243 W. 63rd Straet 

Ttl. — 767-0600 

HELP WANTED — VYslAI 

TOOLMAKERS 
Esperienced all around toolmaJcer 
who likęs variety and challenge to 
woA on toola, jiga and fucturea. 
Excellent opportunity. Good pay 
and benefita. Apply in person 
only. Mušt speak Engliah. 

W£N PRODUCTS 
5810 Nortbsrest Hwy, Tel. 765-4060 

Q U A L I T Y C 0 N T R 0 L 
INSPECTOR 

Unusual opportunity for individu 

: 

kitokie blaxxk*L Į ̂  ^^ machine shon and weldine 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

V A L O 
KILIMUS I B BALDUS 

Plauname b? vaikuejame 
vlsi| rOHu grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
n* vel patikslino ir pagraiino aią 
laidi, naujais paruolknaia. 

Tai geriausia dovana naujoma 
centro valdyba ir ten užbaigėm į fanonoms ar marčioms, Daugelia 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiuiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
tm W. M į St., t«L 77t-14M 

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIH 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIUIIIUUUIIIIII 

P L U M B I N G 
apdovanojo kitataučius supaiindin-
dami juos ou lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra, sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose. 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Gtess bioeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis 
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai. 

inspection background. Knowledge 
of ASME code work a plūs. 

DRAFTSMAN 
Some mechanical/or pressure ves-' 
sel work. Excellent opportunity, 
Company is 83 years young with 
outatanding reputation. Pleaaant 
north suburban location. Excellent 
benefita and fringe package. 

OaU JOHN MEZHAN 674-7782 

WM. W. NUCrEKT 00., INO. 
3440 Cleveland St., Skokie. IU. 

MACHINE TOOL REBUILDING 
MASTER ME0NANI0S 

ANO MACNINISTS -
E^k Grove Village, 111. Co. imrred. 
openings for ąuaMied Maater J».e-
chanies, Machinista and Electricians 
for trouble shooting and rebuild-
ing of metai working machine Top 
wage of $11.08 per hour plūs cost 
of livmg & excell. fringe benefits 
A A for Larry Leadąnist, 364-3200 

Į S I G Y K I T E D A B A R vakaro. 
SERAFINAS — 636-2860 

DRAUGAS, Knygų Skyrias 
4546 W. 68rd Street 

:o. niineis 6f62s> 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Dlinoia gyventojai pridėkite dar 

niaus. 
Ligija buvo įdomi ir jautėsi lais

vai svetimtaučių tarpe; tikras, 
nedirbtinas nuoširdumas švitėjo 

»-. . - r , g jos, buvo natūrali, paprasta ir 
dalyviai išleistuvininkui ir nau-jrimta. Ji buvo nebepirmokė tuo-
jajam klebonui sugiedojo „Ilgiau-į ^ kongresuose, stebėjau, kaip šir- . , ~ j ~ ,- --•- - o - r— , •• — 
siu metų". Sis pobūvis baigtas. d į n g a i j ą sveikino įvairių kra§tų mininkė. Ligija, kaip amžinoji „.muMimiiuniiiHii 
naujojo misijos klebono kun. K j fai^te, reporteriai apstodavo šviesa, liks mūsų atmintyje 
Butkaus specialia Šiam atsisvei- j $ u ^meromis ir klausimais. Ge- 7 

' rai pažįstamos centro valdybos 
narės ją šnekino, vaišino, o buv. 
pirmininkė Marija Noth Ligija 
brangino ir mylėjo, kviesdavo į 

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiim 
S T A S Y S Y L A 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU IMU 

kinimui sukurta malda. 
Tėvai pranciškonai 1975 me

tais įsteigė čia savo vienuolyno 
skyrių. Nuo jo įsteigimo ligi šiol 
kun. T. Degutis administravo ^ o jeimą iT ilgesniam laikui 
vienuolyną, pats atlikdamas ja- > paatostogauti. Ligi jos rūpesčiu bu
me ir visus ūkiškus darbus. At- "-• T 

vykęs dėjo visas galimas pastan
gas aptarnauti lietuvius dvasi-

valdyboje ji buvo ilgametė pir- 20 centų mokesčiams. 
_:_:_i . i T ._:.•« L_:_ amžinoji 

tyje. 
/ . Narūnėl SKELBKTPGS "DRAUGBT 

^IHIH»MIHIIIMIIMItlllMIIOIOi»S||itOIOOWI>OMIOIS|OS|S|S|S||IOIOIWIIIIW 

PUIKI DOVANA IVENCIU II KITOMIS PROGOMIS I 

niuose reikaluose. Pradžioje regu
liarių nuolatiniu lietuvišku pa
maldų nebuvo, tik prašomas tuo
metinis vyskupas tam tikru laiku 
leisdavo lietuviškas pamaldas. 
Vyskupas net raštu ragino kun 

vo gautas leidimas suruošti J. 
Narūnės-Pakštienės eksponatų 
lietuviu liaudies meno parodą 
prašmatniausiame Fontaine 
Bleau hotelyje kongreso metu. 

L. Bieliukienė turėjo interview 
su Associated Press, Bostono ir 
kitų JAV miesty reporteriais. 
Stambus vietos dienraštis ..Mia-

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

Šeimos kūrinio vyksmai. Port-
folio — iliustracijos: Zita So-
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoj 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
dinys dideho iormato, 180 psl.— 
Kaina su persiuntimu $21.27. 

Užsakymus siųsti: Drangas, 
4545 W. 6Srd St., Chicago, l t . 

A N T R A L A I D A 
- N l t l l o -

- Prel. Jasn 

§ | 60829. 
nnimiiuiiiiiiiniiiiiiMMuiiiiiiiiitHiiiiMi 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkrauitymas 
{•airių Atstumų 

Tel. 376-1882 ar te 376-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIII! 

PACKAGE E X P R £ S S AOEKCT 
MARMA N O R E t R l E I t a 

SIUNTINIAI | UETUY4 
labai pacddavjainaa peras 

prOkea. MalstM tf Enropoa t .-
ąsos w. eo st.. chic*«o. m. aoese 

TEL. — WA S-S7ST 

HELP VTANTED — MOTERYS 

EXCEliIiEXT BEXEF1TS FOR 

MSPS 8C LPN'S 
EDUCATIONAL REIMBURSEMENT 

Suburban Oonvalesoent Center 
H»« t^^se. and the rewards of re-
habllltation care to off«r. Opf-nirųcs 
now on 3 to 11 and 11 to 7 shift 

CALL 7SS-5200 
EXECUTTVE ASSISTANT 

HOUSEKEEPER 
Expcrience preferred, know!edge of 
hospital or hotel training very helpful. 
Full time. Flexible hours. For 

PICK-1ISLE 
Operating In The 

BELL SYSTEMS CENTER 
O*) S. Route SS, Ud*, m. 
MRS. GERI RIHA 963-21<3 

S 

T. Deguti siūlyti lietuviams jung- Į m i Herald" įdėjo žinią su ant-
tis į vietines parapijas. Lietuviai j ri$te: „Moterys atkreipia dėmesį 
tuo buvo labai susirūpinę. Čia atė-, j gresiantį komunizmo pavoju 
jo į pagalbą pranciškonai savo 
patarimais, sugestionuodami pa
tiems pasauliečiams rūpintis mi
sijos įsteigimu. Buvo sudarytas 
Šiam reikalui komitetas, bet vie
ni pasauliečiai vargti ka butų at-

-

Amerikoje". Be to, Ligija buvo 
pakviesta Miami televizijoje pa
sirodyti dešimčiai minučių. 

Pakilusia nuotaika ji pasakė 
ugningą kalbą apie okupuota Lie
tuvą, išvežimus ir lietuvių kan-

HauJasU Tertameotas yra pratilto formato, irtitas Metals virta-
llais. Vertimas padarytas grafia Hetuvt« kalba. Mecenato dCka laida 
parduodama prieinama kaina. 

O — — **DRAUG<r ksygrao 

Kaina — $8.00 

mtnois |ryvento)ai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui 
(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 

Gera prega visiems įsigyti NaoJąJI Testamentą. Shpddte užsakymus: 

ORA ŪSAS 
4548 Wttt 68rd Stratt 
diktgt, UliMli 60621 

e«l00OO00IIIOi00aM000lallOIMMII0OIOIII»IIIOIMIIII0IIMMMMMlllllll 
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TAVJTIN15S 

MINTIES KELIU 
Lietuvių tautininkijos 

Istoriniai bruožai. 
Redagavo Jonas Postasa ir 

PalnkaltU. 

HKLP WANTED VYBAI 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos leidinys 1979 m. Kieti 
viršeliai. 416 pual. Kaina su per
siuntimu $13.25 H. gyv. dar pride
da 60 e t valatijoa mokesčių. 

Uiaakymus siųsti: DRArjOAS. 
4545 W. 6Srd S t . CMengo, n. 

MODELMAKER 
AKE YOU L08T IN THE CROWD? 

Bell &. Howell Business Equipment Group has an immediate challenginn 
position for s Model Maker who has a minimum of 3 to 5 years experience 
Position reports directly to the Oief Engineer in the New Product Devel 
opment Division, 

This candidate will work with a small professional team in development 
of high speed mait handling machinery. Individual should be able to work 
with Uttle supervision. We offer an exceilent starting salary and a complete 
range of benefits including Vite, medical. dental. major medical and disabili-
ty insurance coverage. 

Apply in Person or CaJl: RANDY HTJNTER 586.7366 
B E L L k N 0 W E L L 

Bosinėse Eąplpmeat Orovp 
68H N. MeCormkk Bonai, Lteoolnsrood, IL 60645 
An Equal Opportunity. Afflrtnattv* Actlon Employer. 



A. A. STASĮ LAUKAITĮ PRISIMENANT 

LTM Čiurlionio ansamblio mi&uais choras Vilniaus universiteto 400 metų 
sukakties minėjime Clevelande. Nuotr. VL Bacevičiaus 

MINĖJIMAS, KURIAME NEBUS KALBŲ 
Šiais metais savo darbo tris

dešimt penkerių metų sukaktį 
mini didžioji šalpos organizaci
ja — Balfas. 

Apie Balfą, jo veiklą, užda
vinius, rūpesčius ir sėkmes esa
me daug kartų kalbėję spaudo
je, seimuose. Gi šios sukakties 
proga, nebebus sakomos kal
bos, nenagrinėjama Balfo ilgų 
metų veikla. 

Balfo sukaktį paminėti ren
giasi Chicagos Balfo apskrities 
ir skyrių valdybos, ruošdamos 
ne eiluų Čiurlionio ansamblio 
koncertą, kuris įvyks gruodžio 
9 d., Marijos aukštesnioje mo
kykloje. 

Apie Balfo rūpesčius, artė
jantį koncertą, sukakties minė
jimą mintimis ir nuotaikomis 
pasidalino Chicagos Balfo ap
skrities pirm. Valerijonas Sim-; 
kus, Jonas Jasaitis ir Kostas; 
Januška su spaudos atstovais, KORP! RAMOVES NARIAMS 
"Laisvosios Lietuvos" patalpo- j j ^ ^ KOLEGOS, 
se, spalio 12 d. 

Jonas Jasaitis aptarė artėjan-

ja, jų dar gerokai stokojame ir 
būtų galima šalpai daug dau
giau aukų surinkti. Sėkmingai 
veikia 21 skyrius. Jis gražiu 
pavyzdžiu pastatė dr. Glevecko 
lietuvišką, malonią šeimą, ku
rios vaikučiai sutaupo kiek pi
nigo ir kai Balfo atstovas šią 
šeimą aplanko, tai jie savas 
santaupas atiduoda Balfui. 
Kreipėsi į tuos, kurių Balfo tal
kininkai nepasiekia, kurie gyve
na nutolę nuo lietuviškų cent
rų, prašydamas savo aukas nu
siųsti tiesiog Balfo centrui, ad
resu: 2558 W. 69 St., Chicago, 
UI. 60629. 

Balfo sukaktis tesu jungia mus 
dar į didesnes, tvirtesnes gre
tas, kurių nepajėgtų suuskaldy-
ti ir mūsų tautos priešai 

Jurgis Janošaitis 

čio sukaktuvinio koncerto pro
blemas, pažymėdamas, kad šią 
sukaktį norima atžymėti skir
tingai — be jokių kalbų, sveiki
nimų, o mūsų žymaus ansam
blio, aukšto meninio lygio kon
certu. Čiurlionio ansamblį lietu-

Pagerbkime savo korporaci
jos narius, okupantų sunaikin
tus sudėtinėm aukom, įamžin
dami juos Lietuvių fonde. Lie
tuvių Fondui padaryti įnašai iki 
šių metų pabaigos bus įtrauk
ti į Lietuvių fondo leidinį. 

Jonas Normantas ir Jonas 

Stasys Laukaitis 1978 m. sau
sio 10 d. norėjo nusikasti snie
gą apsnigtus takus aplink namą, 
bet, kiek pakasęs, staiga užduso 
ir mirė. Po šv. Mišių Brighton 
Parke ir apeigų kapinėse velio
nis buvo palaidotas Šv. Kazimie 
ro lietuvių kapinėse Chicago je. 

Pasiliko liūdėti žmona Marijo
na ir sūnus Juozas su žmona Va
lerija ir dviem dukrelėm. 

A.a. Stasys Laukaitis buvo 
gimęs 1901 m. balandžio 3 d. Lie 
tuvoje, Dgavanagių km., Mari
jampolės apskr. 

1918 m. a. a. Stasys Laukaitis 
išėjo su kitais tokiais jaunuo
liais ginti Lietuvos laisvės. Grį
žęs dirbo policijoje Marijampo
lės mieste raitosios policijos nuo 
vados viršininko padėjėju — 
vachmistru. Netrukus perėjo į 
geležinkelius. Pasimokęs ir iš
laikęs gerai egzaminus, buvo pa
skirtas į Šiaulių stotį traukinių 
konduktoriumi. Išlaikęs egzami
nus, buvo paskirtas vyriausiu 
traukinių konduktorium. Neilgai Į 
dirbęs Šiauliuose, buvo paaukš
tintas ir nukeltas į Klaipėdos 
stotį. 1939 m- Vokietijai atėmus 
Klaipėdos kraštą, velionis buvo 
atkeltas į Kauną geležinkelių 
valdybon pinigų saugotoju. Čia 
turėjo saugoti Lietuvos geležin
kelių pinigus, prisiųstus iš visų 
geležinkelių stočių. Už kelių mė
nesių paskirtas pinigų skaičiuo
toju: gautus iš stočių pinigus 
turėjo suskaičiuoti. 

A. a. Stasys Laukaitis buvo 
geras lietuvių tautos sūnus, ga
bus, sąžiningas ir todėl kilo tar
nyboje. 1920 m. sukūrė šeimą su 
Marija Kazakevičiūte. Visą lai
ką gražiai sugyvendami, buvo 
gražiai susitvarkę ir gražiai įsi
kūrę kaip Lietuvoje, taip ir čia 
Amerikoje. Išaugino ir išmoksli
no sūnų Juozą ir dukterį Leono
rą. Sūnus Amerikoje dirba vieno 
pe bendrovėje inspektorium. Juo 
zas su žmona Valerija Ameriko 

Mano pažintis su a. a Stasiu 
prasidėjo Lietuvos geležinke
liuose gal apie 1927 m. 

Pagarbiai lenkiu savo galvą 
prie šio tauraus Lietuvos sava-
norio-kūrėjo kapo. Ilsėkis Vieš
paties ramybje. 

Andrius Laukaitis 

naujas prenumeratas. 
Gera proga Lemonto ir apy- ( 

linkių lietuviams šeštadieniais 
atvažiuoti tarp 9 vaL ryto iki | 
1 v a i p. p. į Maironio lituanis-1 
tinės mokyklos patalpas (410 \ 
McCarthy Rd., Lemont, ni.) iri 
įsigyti knygų bei laikraščių iri 
žurnalų. 

LB prašo paremti šį jų su- [ 
organizuotą spaudos vajų. Iki 
šiol visi spaudos vajai buvę 
sėkmingi Reikia tikėtis, kad 
bus sėkmingas ir šis, nes le-
montiskiai yra dideli visų LB 
darbų rėmėjai 

Andrius Laukaitis 
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Mūsų kolonijose 
Lemont, I1L 

SPAUDOS VAJUS JAU 
FRASBttdO 

šeštadienį M. Bucelavičius, 
vienas iš mokinių tėvų, mo
kyklos prieangyje pradėjo spau
dos: laikraščių, žurnalų ir kny
gų platinimo vajų. Tas vajus, 
kaip ir kiekvienais metais, ruo
šiamas Lietuvių Bendruomenės 
ir tęsis iki Kalėdų. 

M. Bucelavičius ne tik par
davinės knygas, bet priims ir Į lapkričio 29 d. kalbėjo Audito-
knygų, laikraščių, bei žurnalų rijos teatre. 

A. t A. Marijai Jowitienel-Ki]auskaitei 
mirus, jos vyrą, nepriklausomos Lietuvos kariuome
nes savanorį-kūiė ją JUOZJį ii jos sūnų LB. apyl. pirm. 
VYTAUTJĮ su žmona ii dviem dukterimis nuoširdžiau
siai užjaučiame. 

Damitt ir Stasys Baliai 
Grand Rapids, Michigaa 

MOKYKLŲ IŠLAIDOS 
Ateinančiais metais Chicagos! 

Švietimo taryba turės gauti! 
apie 550 mil. dol. Daug lėšų pa
reikalaus augančios skolos. 

DAYAN CHICAGOJE 
j 

Į Chicagą atvykęs Izraelio I 
pirmaujantis karo vadas ir po
litinis veikėjas Moshe Dayan' 

A . t A . v.s. ONAI SAULAITIENEI mirus, 
vyrą v.s. ANTANĄ, sūnų v.s. kun. ANTANĄ, SJ, 
dukrą ps. MARYTĘ su vyru ir kitus artimuosius 
širdingai užjaučia 

Uttinriu Skauty Broli|a 

viškoji visuomenė gerai pažįsta; Litvinas, būdami Lietuvių fon-
i i jo nueito kelio, iš gražiųjų, į d o būstinėje, tam reikalui ati-
lietuviškų dainų, iš maloniai j darėme sąskaitą įmokėdami po 
skambančių kanklių ir žaviųjų, 
autentiškų tautinių šokių An
samblis, gimęs Lietuvoje, guo
dė tėvynainius okupacijų metais, 
išgyveno sunkių dienų, pokario 
metais džiugino, ramino bena
mius Vokietijoje, o čia, Ameri
koje, kiek daug kartų jis daina
vo ir programas atliko mūsų 
didžiųjų seimų, suvažiavimų, 
tautos švenčių minėjimuose. Ti
kimasi, kad lietuviškoji visuo
menė, mylėdama Balfą ir čiur-
lioniečius, pripildys Marijos 
aukšt. mokyklos auditoriją. 

Balfos savo sukaktis ir anks
čiau yra atžymėjęs kultūriniais 
renginiais. Dainavo iš Kanados 
choras "Varpas", Hamiltono 
mergaičių choras, o dabar Čiur
lionis. 

Tikimasi, kad ansamblis po 
koncerto, sekmadieni Brighton 
parko lietuvių bažnyčioje 10 vai. 
giedos ir A. Mikulskio lietuviš
kas Mišias. 

Apie Balfo vykdomą vajų pla
čiai pakalbėjo Marąuuette Par
ko Balfo 5 skyr. pirmininkas, 
uolus balfininkas, Juozas Mac
kevičius. Jis pažymėjo, kad Bal
fo vajus vyksta sklandžiai, au
kotojų jo skyriuje esama labai 
nuoširdžių, gausiau aukoja. 
Aukas renka šiame skyriuje 
apie 40 rinkėjų, skyriaus ribos 
esančios labai plačios, rajonas 
suskirstytas seniūnijomis, ku
riom vadovauja seniūnai. Aukų 
rinkėjų pasišventimas nepapras
tai didelis, jie eikvoja savo lais
vas valandas, gazoliną ir be jo
kio atlyginimo metų metais tą 
kilnų darbą atlieka. 

Chicagos Balfo pirm. Valeri
jonas Šimkus išreiškė gilią pa
dėką aukų rinkėjams, šalpos rė
mėjams — aukotojams. Pažy
mėjo, kad visame apskrityje au
kas renkia per 100 rinkėjų, de-

10 dol. Siųsdami aukas isvar 
dykit Jums žinomų okupantų 
sunaikintus korporatus pažy
mėdami jų gimimo ir mirimo 
metus, o jei turit, pridėkit ir 
fotografijas. Kadangi esame 
pasklidę po daugelį kraštų, tai 
ne visi turėsime progos šiame 
dienraštyje šį kvietimą skaity
ti, tai prašome tam reikalui pa
lankių laikraščių tą reikalą pa
garsinti. 

Adresas: Lietuvių Fondas, 
2422 West Marąuette Rd, Chi
cago, m. 60629, USA. 

Jonas Normantas 
ir 

Jonas Litvinas 

UŽ GARAŽUS 
lėšų, Chicagos 

MILIJONAI 
Ieškodamas 

miestas planuoja parduoti kai 
kuriuos savo garažus. Jau ga
vo pasiūlymą — 38.8 mil. dol. 
už 6 miesto centro garažus ir 
už Bridewell kalėjimo ūkį. 

A. a. St Laukaitis 
je užaugino ir išmokslino ir iš
leido į marčias dvi dukreles. 

A. a. Stasį ir Marijoną Lau
kaičius ištiko skaudi nelaimė 
prieš bėgimą iš Lietuvos. Ru
sams artėjant, sunkiai susirgo 
jų dukrelė Leonora, gimusi 1926 
m. Ją tėvai gabenosi neštuvuo
se. Ir tokiu būdu suskubo nuo 
artėjančių rusų pabėgti, bet Vo
kietijoje netrukus Leonora mirė. 
Velionis mylėjo vaikus, jais rū
pinosi, mylėjo ir savo gimtąjį 
kraštą Lietuvą, A. a Stasys, 
kaip ir visa jo šeima, giliai reli
gingi-

A. | A. Domicėle Laskauskas 
Gyveno Chicago, Illinois; Manjuette Parko apyl. 
Mirė gruodžio 2 d., 1979, sulaukus 87 m. amžiaus 
Gimė Lietuvoje, Šilalėje. Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Steven Lash, dukterėčia Syl-

via su vyru Robert Schmidt ir jų vaikai: Robert, Ann, Elizabeth su 
vyru Dan Sulltvan ir John; sesuo Uršula Darchun, sūnėnas Lino Dar-
chun, dukterėčia Violet Hay, sesuo Marija Lietuvoje, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį 3 vai. popiet Mažeika-Evans 

koplyčioje, 6845 S. Western Avenue. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 5 d. 10 vai. ryto, po ge
dulingų pamaldų, kurios įvyks koplyčioje, velione bus nulydėta į šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdęs: ŠONUS. 
LakL direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. Tel. 737-8600. 

VEKEBIŲ METŲ MIRTOS SUKAKTIS 

DANUTĖ BIELKEVI6 IENE 
KAMMAUSKAITt 

Mirė 1978 m. gruodžio nori. 4-tą dieną. Pa
laidota gruodžio 7-tą d. Šv. Kazimiero Lietu
vių kapinėse. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jai am
žiną ramybę. 

Šv. Mišios už jos sielą] bus atlaikytos 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, fiockiord, 
Illinois. 

Nuliūdę lieka: 
Vyras DR. ALGIMANTAS 
dukros REGINA ir VIRGINIJA 
tėvai ADOLFAS ir SOFIJA 
KAMARAUSKAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

A. t A. EVA ADAMOVICZ 
KALINAUS&AITft 

Gyveno Chicago, Dlūiois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė gruod. 3 d., 1979 m., 7:30 v. ryto, sulaukus 89 m. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 00 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Wanda Hacholski, žen

tas Edward, 2 sūnūs: Edward, marti Dol ores ir Walter, marti 
Jacąueline, anūkai Janice Braga, Debra Ann Bickert, Doreen 
Enee ir Glcn Adomovkrz, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antradieni, 6 vai. vakare Lack-
Lackawicz koplyčioje, 2424 West «9th Street. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 6 d. i* koplyčios 9 vai. ryto bus atly
dėta į Svč. Mergelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Didttė, stata, žentas, M t t o s Ir aatAkai. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs — TeL 737-1213. 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

A • 
* K 

JUOZUI V A R N A I Č I U I m i r u s , 
jo žmonai Stasei sūnui Dionizui su šeima 
ir giminėms reiškiame gilią užuojauta ir 
kartu liūdime. 

• 

V. ir A. Kantiniai 
K Ir B. Kmai 
K, ir J. Laukaičiai 
J. ir G. Laakamkai 
A. Ir D. H M M 

1. ir B. Navickai 
J. ir R. iara*skai 
V. ir A. iolliaaJ 
Vt Ir M. Umbrasai 



SL2AL0TI GARAŽAI 
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CHICAGOS 
ŽINIOS 

850.000 PIRKĖJŲ 

Praeitą savaitgalį jau prasi-
į dėjo prieškalėdinis pirkimas. 

x Prof. dr. Pranui Jucaičiui! Penktadienį Chicagos miesto 
gruodžio 5 d. pasiekiant 83 me-: centre buvo apie 850.000 pirkė- \ 
tų amžiaus sukaktį. Lietuvių jų. 
Agronomų sąjunga pasiuntė spe 
cialų sveikinimą su daugelio '< 
Cbicagoje gyvenančių agrono-; Vandalai sekmadienį anksti 
mų ir jų artimųjų parašais. Dr. j ryto Chicagoje Carmen ir Wa-
P. Jucaitis šiuo metu jau yra' nona gatvėse prie Ashlando 
pensininkas ir gyvena Clevelan- sužalojo 15-kos garažų duriB, 
de. išmušdami skyles. 

x Emilija Pakalniškiene Iie- mmĖMA š v . ^ y o 
tuvos vyčių skyriaus 'Drauge 
vedėja, kartu su savo vyru• Gruodžio 2 d. Chicagos ka-
Aleksandru Pakalniškiu išvyko Į talikų bažnyčiose padarius ant-
trims savaitėms atostogų į Ba-, rą rinkliavą, bus popiežiui Jo-
hamų salas. Išvažiuodama ji' nui Pauliui n nusiųsta Kalėdų 
gražiai sutvarkė Vyčių veiklos i dovana. 
medžiagą, kuri bus ir toliau j PAGALBA 
spausdinama kiekvieno ketvir-' 
tadienio numeryje. Aetna apdraudos bendrovė 

X Marijos aukšt. mokyklos paskyrė 15 mil. dol. atnaujinti 
Motinų klubo susirinkimas sunykusias miestų sritis. Dalis 
įvyks gruodžio 12 d., trečiadie-' tų pinigų teks ir Chicagai. 
• į 7. :3° J a l

v
 V a k - mok>'kl<f k a" | IRANO STUDENTAI 

vmėje. Kalbėtoju yra pakvies
ta Jody Movrich, kuri kalbės 

IŠ ARTI IR TOLI 
L L VA1STYIISE t direktorių Gerhardt Elston. 

'Liberty", lei- N o r s pag r o D i m o įvykia lietė V. 
Vokietiją, minimų institucijų 
pareigūnai VI. Česiūno klausi
mui rodė didelį dėmesį. Daiva 
Kezienė su vyru Romu, JAV 
LB tarybos nariu, vadovauja 
plačiai klausosi "Laisvės fcibu-

radijo programai New n o 

džiamas Washingtone, savo 
! spalio mėn. numery įsidėjo ilgą 
į M. Bourdeaux straipsnį "Faith 
j on Trial in Lithuania", kur, re-
I miantis Liet. Kat. Bažnyčios 
s kronikos žiniomis, plačiau in-
'• formuojama apie religinę prie- į 
• spaudą Lietuvoje. Straipsnį tri- i Y o r k e - Programa perduodam* 
mis piešiniais iliustravo Geri j ̂ tuv ių ir anglų kalbomis. 

• . «, . . aRGEI IT I I IOJE 
— Daiva Kezienė, priklau-

; santi JAV LB Visuomeninių \ — Poeto O. V. Milašiaus pa-
; reikalų tarybai, apie pabėgėlio j gerbimas įvyko lapkričio 20 d. 
; sportininko Vlado Cesiūno pa- • ryšium su jo 100 metų gimimo 
•grobimą informavo "New York\sukaktimi Akedemija įvyko 
Times", Europos saugumo i r ; A u d i t o r i o Enriąue Muino, del 
kooperacijos komisiją per josi0***1 , 0 Cultural San Martin de 
narę kongr. Milicent Fenwick j Buenos Aires. Kalbėjo rašyto

ju- Amnesty International per U 1 * Lysandro Z. Galtier, kuris 
yra steigėjas ir narys garbės 

į ryti jaukų mūsų parengimams. | komiteto Paryžiuje Los Amigos 
; Kvietė visus Chicagos lietuvius j £* Milosz, taip pat jo rašų ver-
I šią reikšmingą instituciją ir to- j tėJ*» i i»panų kalbą, 
liau remti, dėkojo rėmėjams. i — Aušros Vartų bažnyčios 

Vakarienė baigta dovanų pa- j metinę šventę lapkričio 25 d. 
šiais plojimais, o komiteto na- styginio kvarteto, opus 33, Pen- skirstymu, kuriam dovanas su-; baigiant, įvyks bažnytinis tan

kias variacijas - Charles Dan-. aukojo Normanas Buršteinas,; certas. I^lyv^uja: «'2ibutės , 
cla, Br. Jarūno - Neužmiršk • dail. J. Paukštienė, dail. A. Pe- i «<>»stai Z. Valedkaitė de Lope*, 
manęs, Juozo Karoso _ Lėtą j trikonis, Uršulė Astrienė ir kt. j Antanas Slančiauskas, Algis 
SoSrį ir "Klevelį", J. Bramso _ i Vienas paveikslas buvo iš a. a. | Rastauskas, — w . i « , - « ^ » -

LB Baltimores valdyba, surengusi dail. A. Petrikonio dailės darbu parodą ir Antro Kaimo spektaklį. Iš kaires: E 
Krasauskas, V. Eringis, pirmmmkas, K. Česonis. B. Gailienė, J. Kazlauskas, S. Šurdokienė ir J. Gaila. 

Nu«r. Jom Urbom 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠAUNUS BANKETAS 
JAUNIMUI STIPRINTI jrė M. Remienė įteikė jai gėlių 

Gruodžio 1 d. B u t t e r f i e d i p u o k š t ę . M e ^ ę programą baig 
Contry Club salėje, Mkhrest,'dama "*** V' S t a n k l e n e P * 

nias priims Louise Doherti ir 
Maureen Rahilly. Visos mer
gaičių motinos kviečiamos atsi
lankyti. 

x Lietuvos gen. kons. 

, . , . , minė, kad šio banketo iniciato-
_ Dlinois valstijoje yra rasti 42, vyto šaunus banketas, kurio į Kultūrinės komi-
. . . » Trano studentai pvvena. nele- i tikslas palaikyti kulturuuus ry-i .. . . . 

apie papuošimų visumą. Vieš- ^ m o studentai, gyveną nele- Į ^ ^ ^ ^ . ^ ^ , ^ pirnuninkas dr. Leonas 
8 > pagelbėti kitų kraštų betuviams j KnaiicehuM. prie* trejetą die-

OPEROS PER RADIJĄ jaunuoliams geriau susipažinti i n ų •J*"** f ^ r b m * ° a m ž l a u s 

Sausio mėnesio šeštadieniais i su lietuviška kultūra, pamaty-! °0 metų, todėl ta proga pa-
_ .Chicagos laiku 1 vai. p. p. (sau-jti stipresnių hetuvių telkinių I p r a Š € v*8* kartu sugiedoti H-

^ „ , . . . D
 J*! sio 12 ir 19 d. bus 12:30), Te- veiklą ir parodyti savo m e n ą į j a u s i ų metų Linkėjimai gra-

Dauzvardiene ir Panamos gen. „„„„ U^«/»~>„«J « - ~—.~i_«+ "v ^T *.• • •*. u- r> žiai nuskambėjo, pritariant sol. 
„ . r . . * i xaco bendrovei finansuojant, bei tautmius nusiteikunus. Ban- Į _ „ . , %L "z* ___, . . 

kons. A. de Lew dalyvaus The , „ 0 _ „ ~>AH* ^ ^ „ ^ ~= i ». ~~- ; u _ i St. Barui, sol. D. Kučeruenei ir 
„ , _ . , ,~ . . . . bus per radiją perduodamos: ketas vienam asmeniui buvo po! . . , ' A . . . . 

Arta Club of Chacago gruodžio Į M e t r H t a n . G i o c o n d a ) ; l 0 0 d o l t o d ė l ^ k a 8 a t ė j o ; v ^ salei, o taip pat visi nuo-
5 d. sol. D. Kučėmenes albumo, „ _ _ « _ R o g i l e t t o T o g . į b a ė j o n e ^ ^ ^ širdim hnkėjo sukaktuvininkui 

minti ir savo tarpe pabendrau-idar Ug&l ^ ^ teutmi a^^Įninkea Onos Norvilienės skaniai | V X I K U MOTINA IR S t t M S 
ti, savo auka šiuo atveju iš Ar- į ^ u v i ų tarpe. E ^ v a T , ^ ^ p a l a i m i D O | 

kiečiai kompozitoriai ir profe-, US Steel bendrovė P - e š ė | ^ ^ a r ^ T l a d ^ ? d ė k ^ 
sionalai muzikai. Plokštelių mu- ! uždarysianti dalį savo fabrikų, j ̂ f m ^ u ^ T u progą u u S ! « visam koStetui, rengusiams; tro kūrėjų. į • * Notarų dr-ją, kaip vienas; done Jkeltaį ta d « ^ ė ^ 
zikinį įvertinimą aotars muzi- Cbicaeos auvlmkese neteks d a r . | ^ ^ " > S ^ ! r , . ! r 0 ? ^ P a 8 1 J » 5o«n„ h . n w f l A * , , ^ fi*^l . . l » 10434 notarų. Ji yra uoh šukytė dauiuoja W. A. Mozarto 

operoje: "Cosi fan tutte . (Taip 

Rosenkavalier, 
ca. 

pristatyme prakirpdamos plokš-
tehų kaspiną. Yra sutikę daly- i 
vauti įvairus konsulai, ameri-! " D A R O DAU UBIYK^J 

muzikalinis vado-
Vengrų šokį, Johanno Strausso; dail. Povilo Kaupo palikimo. ;vas - dr^ Jonas Simanauskas. 
— Pizzicato polką ir Oginskio Pasibaigus vakarienei, asme-: — J * * * £ Kuulgojyt* ir Prs-
Polonezą. Dirigavo F. Strolia, į niškų pokalbių metu išryškėjo, ] "** Bajerčlai lapkričio 15 d. Rv 
akomponavo A. Kaminskas, pra- i kad Chicagos lietuvių visuome-; vyta ilgesnei kelionei i S. Ame-
nešėjas _ Leonas Narbutis. \ nė nuoširdžiai myli JC laikyto- i «**;. Havajų salas, Japoniją, 
Klausytojai styginio ansamblio j jus lietuvių jėzuitus, yra jiems ^ i j ą ir kitas Azijos valstybes. 
pasirodymą išskirtinai šiltai su-! dėkinga už didžiules pastangas, j DIDI . BRITANIJOJ -
tiko, negailėjo gausių plojimų, j jų darbą nuoširdžiai remia ir'; „ ._ ._ . ._ ! 
rengėjai apdovanojo gėlėmis. yra pasiryžusi ir toliau jiems] — A- s, Regina Giremeaė 

Pasisotinę dvasiniu maistu, I padėti, kad ši institucija išsilsi-: ^aiga mirė sulaukusi 58 m. Pa-
svečiai sėdo prie stalų, šeimi-jkytų dar daugelį metų. (bk) | l * o vyrą Vladą, sūnūs Gedimi-

'nas, Lmas, Tautvydas ir Ra
mūnas. 

Aldona Palukaitienė. skauti-i — Lfflja Šukytė operoj. Cb-

praves aktorius Harry Colmy 
Trumpą koncertinę programą 
atliks D. Kučėnienė akompanuo
jant dr. E. Arias. Plokštelių pri
statymas Jaunimo centre įvyks 
gruodžio 8 d. 7 vai. vak. į abu' 
pristatymus įėjimas laisvas. 

x St. Xavier CoUege lietuvių 
krabas "Nemunas" ruošia meti-: 
nius šiaudinukų kursus gruo- j 
džio 6, 13, 20 dienomis, nuo 7 
iki 9 vai. vak. kolegijos patal
pose. Mokestis 5 dol. Dėl in-1 
formacijos registracijai skam
binti Svajonei Kerelytei tetef.; 

«57-2558. (pr.). 

X Izabelės Motekaitienes Dai
nos Studija rengia Pasaulio 
lopšinių popietę, kurioj bus iš
pildyta pluoštas savo ir pašau-1 
lio tautų giliausiai mylinčios1 

širdies subtiliausių melodijų —! 
Lopšinių. Akompanuos ir pa-! Adriana Jocytė, puiki Argentinos 
skambins Chopin Lopšinę —, lietuvių dainininkė ir gitariste, laimė-
Manigirdas Motekaitis. Popietė jusi "Imigrantų karalaitės" titulą. Ji 
rengiama VADCO Tarptautinių gyvena Be™so lietuvių kolonijoje. 
wQ*„ »̂ «̂ «» —„~A~- n J i PLB valdyba jai yra paskyrusi sti-
Metų proga - gruodžio 9 d . , ' ^ ^ d į a ^ ^ m u . 
sekmadieny. 3 vai. p. p. Jauni- z i k ą 
mo centro kavinėje. Visuomenė 
maloniai kviečiama. įėjimas; x Marijos aukšt. mokyklos 
veltui. Po programos — Tėvų .antrųjų metų klasės šios moks-
vaišės visiems. (pr.) I lei vės pasižymėjo, gaudamos 

x lietuvių Moterų Federaci- a u k š č i a u s i u 8 Pa*y™n»: M™-
Jos Chicagos klubo prieškalėdi- r e e n H a n a s > N a n c>' Kosinski, 
nis narių susirinkimas įvyks š. L a u r a ™<Go^™- Mary Meek, i 

daro visos) Fiordiligi rolę lap-

zikinį įvertinimą^aptars^ muzi- j Chicagos apyl inke jaeteta dar- r o d ^ š i a u r i n ė j e ^ ^ ^ 0 | š į šaunų banketą, Ąžuolo Stel- V a k a r i e n e i N b a i g u 8 | J a u n i . ; o r J s a n i 2 a c i j o a \ e ike ja 
kologas dr. L. Simutis. Vakarą | bo 1,640 LS Steel darbininkų. ^ k r a š t o fiet|wW g a l ė t ų ^.jmoko orkestrui grojant, svečiai j m o c e n t r o ^ „ ^ 1 ™ . A n - ' J ^ S k e l ^ ^ a u S k ų 

matyti antros ir trečios kartos j galėjo patogiai pasišokti T u o | t a n a g S a u l a i t i s a p ž velgė Jauni-į t v a a 0vavusi keUoms stovyk- knčio 30 d. ir gruodžio 3, 6, 
ten gimusio jaunimo pastangas ^rpu dar buvo nešiojanukava,, m o ^ ^ v e i k l ą ^ U g i a u w . * parengimų, šiuo ne-S 8, 11 ir 13 d. 
savyje išlaikyti lietuvišką dva- \ " į i * saldumynai. Ne^kan- Į 8 t o j o rie j o r ^ ^ J i 8 n u o . „ J ^ / ^ didės- M U - . m n v n § m 

-į „ : M S y ^ ' t i f ' i i ^ " ^ 0KUP.UETUV0* 
Ubai gražioje salėje susirin- damiesi, kad toks sklandžiai a s m e n i m S ) ^ ^ jaunimo c e n - L m Kaliforniioie vra baieusi 

ko gerokai daugiau kaip 200! P i e s t a s susibūrimas — b a n - ! r ą n x l 0 Š i r d ž i a i v ^^ remia. J J y B 

svečių. Pradžioje visi didžiulia- J k e ta» pagelbės Uetuvių jaunimui • 1 § k ė l ė m a l o n u f a k t ą f k a d perei-
jme vestibiulyje galėjo paskis-jiS tolimų kraštų suartėti su to- j ^ y^^^ remontuojant JC pa-
linti mintimis, o paskiau buvo ku* Pat jaunimu šiame krašte, i s t a t u S j y j ^ e i l e asmenų (dau-
vedami prie stalų, į puošnią sa-. ° **i ir yra tautinio sąmonin-1 ;giausia jaunimo), paaukojo ijetuvai. 

universitetą ir gavusi gailestin
gosios sesers diplomą. Jos pa
slaugią ranką yra netartą pa
jutę Chicagos ir Los Angeles 

— Lietuvių kalbos vardyno 
darbai, pradėti prof. Kazio Bū
gos, visą laiką tęsiami, šiuo 
metu jau yra sutelkta apie vie
ną milijoną vardyno užrašymų, 

> Svečius priėmė pats Kultu-! jf«™ skiepijimas ir išsilaikymo! d a u ^ a u k a i m d a r t o V l l a n i P a l u k a i t i e n ė ^ fa^-
;rinės komisijos pirmininkas dr.{**"*>* ^ P; Amerikos|du . R e m o n t o „ t a l ^ / ^ S p 2 L T S . 
Leonas KriaučeUūnas ir komi- Į jaunimas bus dėkingi tiems, ku-1 - • • • num 1T ^VKlumu vu 

sijos narė Marija Remienė 
lus skirstė ir vietas nurodinė 

•jo Bagdonienė. 

Susėdus prie stalų trumpu ^ ^ į ^ ^ ^ f S S ^ ^ Z J ^ T 1 **** t a i p B * " ^Ire igoms . Jis visur prisipažįsta „ Li„do Troikio, dailininko 
iižiu banketą pradėjo komisijos j ~ p . „ ; _ _ 7 ^ V - _ _ . ^ *" I k 8 ^ Saldymo įreengimai, k a i . e s ą 8 l i e t u v i g i r skautas. — teatro dekoratoriaus, 75 me-

jų tarpe apie 0.5 milijono lietu
vių vietovardžių kartoteka, apie 
300,000 asmenvardžių bei pa-

kartoteka ir daugybė 
Tiktai vienas prof. 

Būga savo ranka atliko 
prašų. 

'Lituanicos": tų amžiaus sukaktis prisiminta vicepirm. Regina Kučienė. Ji;^1' f J a r ū n u i "f daugeliui « - įleuriems pastatams uždengtas! A1 . . . 
•i • «• • x- tais būdais nrisidėiusiu Pu. Ji ..«-- . ^ ~ 1 Algirdas buvo 

oasveikino svečius remiančius ^ ™ ~ Z ^ J ^ n ^ U j a s ^ \ P T ^ j t i t u n J draugininkas, vadovavo I spaudoje. L. Truikys, 1928 m. 
PLB Kultunnės komisijos pa- JAUNIMO CENTRO ', džioji salė ir kai kurios kitos v f f l r f n k a m | | ^ i r stovykloje.! baigęs Kauno meno mokyklą, METINĖ VAKARIENE į patalpos. Džiaugėsi, kad visuo

menė JC parengimus remia ir 
šiaip jau aukoja. 

Dr. Antanas Razma sveikino 
susirinkusius JC Laikinosios ta-

stangas palaikyti ryšius su už
sienio lietuviais kelti tautinę ... , . 
kultūrą, kuri išreiškia tautinę5 »*vienerių metų gruodžio 
dvasią. Sis banketas sudarys m e n M W V™** , s e k m a d i e n i 

Argentinos ir Urugvajaus j a u - ' ^ ™ . c e n t r° l r
 v a d o v y l *L™ 0 * . 

nimui progą pasirodyti su dai š l & m e t m e vakarienę, kurios j r y b o s y a r d u J i g n u r o d ė k a d 
nomis ir tautiniais šokiais, i m e t U ap^elgiama šios institu-. fi n e s e m a i ^ ^ ^ i n s t i t u c i j a 
įžiebti dar didesnę tautinę ki-l"^08. J e , *. , r flklarnos lėfos! stengiasi padėti lietuviams jė-
birkštj jų širdyse. Invokacijai'Jai .^laikyt!, šiemetine y s t a - j ^ j ^ J c administruoti ir i t 
sukalbėti vadovė pakvietė kun. i " e n e . l v

u
y k o XH.2 nuosavoje sa- \ ^ Q f inan8iškai 

Viktorą Rimšeli, kuris prasmin-įĮf^! k u n ą a t « l a n k ė »P le 3 0 0jremia. Taip vieno posėdžio me-
gais žodžiais priminė dieviškos' *̂" tu, kada buvo nutarta praves-
ir žmogiškos kūrybos ryšį ir pa-1 Parengimas pradėtas Chica-
laimino stalus vakarienei. , gos liet. Styginio ansamblio 

Jam yra dėkingi ne tik tai, bet 
ir skautai už gerą jų vaikų glo
bą. Šiuo metu jis šoka tauti
nius šokius Chicagos šaulių 

scenografijos studijas tęsė Pa
ryžiuje ir Berlyne. Nepriklau
somybės metais sukūrė eilę 
vertingų dekoracijų. Ypao daug 

taut. šokių grupėje, eina ataa- pasidarbavo muzikalinės sceno
grafijos srityje, šį darbą tęsė kingas pareigas UPS įstaigoje 

ir studijuoja teisę. Gabus fo
to mėgėjas, ir šiais metais da
lyvavo foto darbų parodoje. Pa
žymėtina, kad vienos stovyklos 
metu yra išgelbėjęs gyvybę 

m gruodžio mėn 9 d (sekma- M e l a n i e Podulka. Lauren Pytel, Vakarienės pabaigoje progra- j koncertu. Ansamblis, muziko 
*"* * " " ' mos vadovė dar kartą priminė, j Fausto Strolios vadovaujamas, 

kad 40 jaunuolių laukia galimy-! sklandžiai atliko šiuos sudėtin-
bės atvykti pas mus, supažindi- S"8 muzikos dalykus: W. A. Mo-
no su svečiais, bent atvykusiais i 2 a i to — III d. iš divertimento 

dienį), 12 vai. Lietuvių Tauti-' į!1* Stukas. Kathy Szydagis 
niuose namuose. Bus proga pa- l T h e r e ~ Vanderford ir Nennga 
sigėrėti M. Rudaitienės pritai
komuoju menu ir M. Krauchu-

, ,. , , i vienam skendusiam skautukui. 
ti pinigini vajų, šios tarybos na-
riai patys jį gražiai pradėjo, i Skautininkės Aldonos (ji yra 
paaukodami kiekvienas po 1000'd r A- Jasinsko dukra) perduo-
dolerių. Tokiu būdu buvo su- i u "etuviška dvasia gražiai reiŠ-
rinkta 12,000 dolerių. Taryba, I k i a s i i r ^moje , kurią gerbia veikdama su liet. jėzuitais, vi
somis išgalėmis stengiasi ne tik
tai išlaikyti JC, bet ir jį pada-

• 

> žadeikis. 
X Dariaus Girėno lituanisti-

nienėa roti ^»ir s Kka drėmis i n ė s m o k y k l o s va^aras įvyko, iš tolimų vietovių, ir su mūsų; D-d u r- P- J- Haydno-Rondo iš 
Narės ir svečiai kviečiami d ^ P i j u s į šeštadienį Jaunimo cen-j draugais amerikiečiais. Banke-' 
lyvauti ( D r \ tro salėje. Meninę programą at- į te dalyvavo J. Adomonis su; 

I liko Vaivos kolektyvo trejetas' žmona atvykę iš Cape Cod, 
X Artėjant šv. Kalėdų ir narių ir rašyt. Al. Baronas, šo- j Mass., naujasis JAV LB krai-

Naujųjų Metų šventėms, "Drau- į kiams grojo B. Pakšto orkes- j to valdybos pirmininkas inž. 
gas" yra pasiruošęs padėti pa-; tras. Plačiau vėliau. ! Vyt. Kutkus su Žmona, atvykę! 
sveikinti savo artimuosius vi- x Sol. D. Knčėnienės plokšte-' iš Detroito. Marąuette banko ir | 
šiems tiems, kurie dėl laiko sto- Hų pristatymas su vaišėmis Standard taupymo bendrovės į 
kos ar kitų aplinkybių negali, įvyks šeštadienį, pruodžio 8 d..; svečiai, paėmę po visą stalą. Pa-, 
pasiųsti sveikinimo kortelių. Su- j 7 vai. vak. Jaunimo centro ka- j baigoje pristatė sol. Vandą j 
interesuotieji prašomi atsiųsti' vinėje. Stankienę, kuri atliko meninei 
sveikinimo tekstus ir pridėti lais j x Ursales Astrienės kalėdi- programą, 
vanorišką auką dienraščiui pa- nių papuošalų ir kitų meno ku- j Sol. Vanda Stankienė, akor-
remti. Kad prieš pačias šventes rinių paroda Jaunimo centroi^eonu akompanuojant Ąžuolui! 
aeuusitelktų didesnis sveikini- Čiurlionio galerijoj atdara sa-' Stelmokui, padainavo keletą ori-
mų skaičius, skaitytojai prašo-' vaitės dienomis nuo 6 v. v. iki'ginalių dainų: Buvo vasara ža-; 

mi pradėti sveikinimus siunti- 8 r T., O šeštadieniais ir sek-j Ha. Paslaptinga tartum jūra. I ̂  A ^nkonio p a r o d a Balumorėje H*kri«o ii d. P.mdą a^ūrmėja 
nėti jau nuo gruodžio mėnesio madieniais nuo 10 v. r. iki 9 v.; Damą čigoniuko ir Tėviškė bran ^ ^ r ^ . suimskienė. T Geč.enė. dail A. Petntonu, A. Radžiui ir L. Ko-
pnd&O*. I vak. i gi. Solistę svečiai palydėjo giu- lelis Parodą ren«ė LB Balomorts atr/Unk* NURT. lam U 

ir mvli kaimynai 
Kaimynas V. K. 

ir pokario metais. 
— Stasio Šimkaus, žinomo 

lietuvių kompozitoriaus (1873 
—1944), memorialinis muziejus 
baigiamas įruošti jo buvusioje 
sodyboje, prie Kauno. Baigia
mas remontuoti gyvenamasis 
namas, aptvarkytas sodas, ren
giama jo muzikinių darbų, nuo
traukų ir knygų ekspozicija. 
Muziejus žadamas atidaryti po 
keleto savaičių. 
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