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DAR APIE UKRAINOS 
VYSKUPŲ SINODĄ 

Kovo 24 d. Siksto koplyčioje 
Vatikane, vadovaujant popiežiui 
Jonui Pauliui II} Šv. Mišių kon-
celebracija bizantiečių apeigomis 
buvo iškilmingai atidarytas ukrai
niečiu katalikų vyskupų sinodas. 
Sinode dalyvavo 15 ukrainie
čių vyskupų, tarp kurių di
dysis Lvovo arkivyskupas, kan
kinys už tikėjimą kardinolas Juo
zapas Slipyj. Ukrainiečiai katali
kai Vakarų pasaulyje turi iš viso 
18 vyskupų. Trys iš jų nedaly
vavo sinode, nes buvo susirgę. 
Daugiausia ukrainiečių katalikų 
vyskupijų yra Kanadoje, iš viso 
keturios su puse milijono tikin
čiųjų. Kitos vyskupijos yra Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, Bra
zilijoje, Argentinoje, Australijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Prancūzi
joje. 

Šį ukrainiečių vyskupų sinodą 
sušaukė pats popiežius Jonas 
Paulius II. Kalbėdamas šventų 
Mišių metu, popiežius visų pir
ma išreiškė savo pagarbą Ukrai
nos katalikų Bažnyčiai už jos iš
tikimybę Kristui ir Apaštalų Sos
tui. Sveikinu jus ir jūsų tikin
čiuosius, kad "buvote verti dėl Jė-
saus vardo kentėti panieką". — 
kalbėjo Jonas Paulius II. "Vieny
bės išlaikymas ir stiprinimas" bu
vo šios pirmosios Šv. Tėvo kal
bos tema. 

Atidarydamas pirmąjį ukrainie
čių vyskupų Sinodo posėdį. Jo
nas Paulius II visų pirma išreiš
kė savo rūpestį ukrainiečių kata
likų Bažnyčia tiek pačioj Ukrai
noj, tiek emigracijoje. Noriu 
jum užtikrinti, — kalbėjo popie
žius, — kad jūsų rūpesčiai yra 
drauge ir mano rūpesčiai... Vie
nas iš pagrindinių šio sinodo 
tikslų yra nurodyti tuos, iš kurių 
tarpo galėtų būti paskirtas Lvo
vo arkivyskupui kardinolui Slim-n 
pagalbininkas ir drauge jo įpėdi
nis. 

Prisiminęs kardinolo Slipyj iš
kentėtas kančias ir jo didelius 
nuopelnus, popiežius kvietė Uk
rainos Bažnyčios tikinčiuosius ne
prarasti vilties. Dievo Apvaizda 
veda tautas. 

Popiežius kalbėjo ukrainietiš-
kai. Kalbėjo ir vyriausias ukrai-

Libane apšaudo 
JT taikos kareivius 

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų sekretorius Kurt Wald-
heim sušaukė Saugumo tarybą, 
kur nusiskundė dėl įvykių Liba
ne. Tarp krikščionių milicijos 
ir JT taikos priežiūros kariuo
menės įvyko keli' susišaudymai. 
Prie Atiri kaimo žuvo kareivis 
iš Fiji bataliono, nušauti keli 
palestiniečiai. Krikščionių mili
cija grasina keršyti airių ka
reiviams. Tarp 6,000 J T karei
vių yra daliniai iš Airijos, Sene-
galio, Nigerijos, Norvegijos. 
Nepalio ir Fiji. 

Zimbabve taps 
bendruomenes nare 
Londonas. — Britų šalių ben- į 

druomenės (Commonwealtho) ' 
sekretorius, buvęs Gvajanos už- l 

sienio reikalų ministeris, Shri-
dath Ramphal paskelbė, kad; 
Zimbabvė, buvusioji Rodezija. i 
sutiko tapti pilna bendruomenės 
nare. Visų 42 bendruomenės' 
narių vyriausybės pritarė Zim
babvės priėmimui. Zimbabvės 
nepriklausomybė bus paskelbta 
balandžio 18 d. Bendruomenei 
priklauso buvusios Britanijos { 
kolonijos ir teritorijos. 
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niečių Lvovo arkivyskupas kardi 
nolas Slipyj, 88 metų am 
žiaus. 17 metų jis buvo kalina
mas Sibire, kartu su lietuviais 
kunigais Rauda, Svarinsku, Ra
čiūnu ir kitais; apie lietuvius ku
nigus jis yra geriausios nuomonės. 
Prieš 17 metų popiežiaus Jono 
XXIII rūpesčiu išlaisvintas, da
bar kard. Slipyj gyvena Vatikane. 

Kard. Slipyj kalbėjo: "Dievo, 
Bažnyčios, ukrainiečių tautos ir 
istorijos akivaizdoje bus atsakin
gi šio sinodo dalyviai, kurie tu
rės išrinkti m a n pagelbininką, 
kuris vieną dieną bus sa
vos Bažnyčios galva ir tėvas. 
Tas būsimasis ukrainiečių Baž
nyčios vadas turės būti šventas ir 
teisingas vyras, kuris turės išlai
kyti visas teisėtas Kijevo Rusijos 
tradicijas. — tęsė kard. Slipyj. 
— Šventosios Dvasios stiprinamas, 
mūsų šventų kankinių ir išpa
žinėjų pavyzdžiu jis turės nesti 
ant savo pečių kentėjimų, sun
kenybių, kovos, išpažinimo, kan
kinystės, bet kartu ir Kristaus per 
galės kryžių. Tas žmogus — sa
kė kard. Slipyj — turės jungt i vi 
sus mūsų tikinčiuosius esančius 
Ukrainoje ir išeivijoje; jis tebū
nie vertas įpėdinis viso, ką paliko 
Dievo tarnas metropolitas Andrie 
jus Septyckis ir kartu aš, never
tas deportuotas tremtinys, m u m 
tokiame tragiškame amžiuje. 

Kard. Slipyj išreiškė visų uk
rainiečių- vyskupų vaidu padė
ką ir pagarbą popiežiui, pažvmė-
damas, jog jo žygis (sušaukti šį 
sinodą) bus įrašvtas aukso raidė
mis Kristaus Bažnyčios metraš
čiuose kaip didelės reikšmės ir 
ekumeninės svarbos įvykis. 

Olimpinis komitetas 
paskelbė boikotą 

Colorado Springs. — JAV 
Olimpinio komiteto pilnatis šeš
tadieni n u t a r ė boikotuoti Mask
vos olimpiadą. Už boikotą bal
savo 1.604. prieš — 797 i r du 
susilaikė. Rezoliuciioie sakoma 
kad jei J A V prezidentas iki 
gegužės 20 d. pa ta r s dalyvauti 
Maskvos žaidimuose, tai bus da
lyvaujama. Baltieji Rūmai tuo j 
paskelbė, kad nebus jokių pa
keitimų. 

Tarp tau t in io Olimpinio komi
teto pirmininkas lordas Killa-
nin pareiškė Šveicarijoje, kad 
balandžio 21—23 dienomis jo 
komitetas svars tys susidariusią 
padėtį. Washingtone laukiama, 
kad daba r daugiau pasaulio ša
lių pa r ems J A V prezidento siū
lomą boikotą. 

Sovietų "Tass" piktai pa
smerkė JAV komiteto nutarimą, 
kurį i ššaukęs "grubus Carterio 
spaudimas ir šantažas", prime
nąs McCarthyzmo laikus. Boi
kotas tik pakenksiąs patiems 
amerikiečiams sportininkams. 

Japonijos sporto pareigūnai 
mano, kad i r Japonijos vyriau
sybė paskelbs boikotą. Premje
ras Ohira balandžio 30 d. at
vyksta j Washingtoną. Stebėto
jų manymu, dabar daug pri
klausys nuo Vak. Vokietijos. 
Jei ji pas isakys už boikotą, ją 
seks daugiau Europos valstybių: 
Prancūzija. Italija, Kanada ir 
kt . 

Sovietų Sąjunga jau pasiūlė 
Afrikos šal ims pati nuvežti ir 
parvežti sportininkus, juos ne
mokamai išlaikyti Maskvoje. 
Panašūs siūlymai daromi ir Pie
tų Amerikos kraš tams. Ugan
da jau paskelbė, kad ji sovietų 
siūlymą a tmetė . 
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vyriausybe skyrė Kambodijos badaujančių šalpai 78 mil. dol. M 
organizacijų, tačiau žinios iš ten kalba apie nesibaigiančius gyvent 
g Som uosto krantinė, kur sukrautos su javais krūvos genda, pūv 
aujančių gyventojų. 

LIBERIJA JAU TURI 
NAUJĄ VYRIAUSYE 

Kariuomenes viršila tapo prezidentu 
flonrovia. — Liberijoje, mi
t u s prezidento William Tol-
t vyriausybę, sudaryta nau-

Prezidentu pasiskelbė ka-
omenės viršila Samuel Doe, 
metų. Kabinete yra 15 mi-

terių, iš jų 5 karininkai, iki 
Ditono laipsnio. Pats Tolbert 
cilime nušautas, o jo minis- į 
iai teisiami karo teismo. J ie I 
tinami valstybės .išdavimu ' 
cmadieni kareiviai išvilko bu-
rius valdžios ministerius į I 
:vę, juos nurengė ir leido mi- ! 

i juos mušti ir įžeidinėti. 
i kuriems buvusios valdžios 
•eiguliams, jų tarpe prezdden- > 
sūnui, pavyko pabėgti, no r s ; 
itinėje buvo gandų, kad ir jis i 
šautas. 

Naujasis prezidentas sukvietė 1 
"iuomenės vadus, gubernato-
s ir įsakė jiems eiti pareigas 
jo klausyti. 
Jber i ja buvo viena ramiau-
, pastoviausių Afrikos val-
bių, įsteigta 1847 metais bu
siu Amerikos vergų. Liberija 
kad nebuvo jokios valstybės 
onija. Afrikoje tik Etiopija 
Liberija buvo priimtos j Jung
es Tautas , kai jos įsisteigė po 
jo Pasaulinio karo. Liberi-
teorijoje tvarkėsi demokra

tai, tačiau visas valdžios ir 
ikybos vadovaujančias vietas 
<ė buvusių Amerikos vergų 
diniai. Tai buvo lyg šalies 
jorai, aristokratai. Vietiniai ! 

/o laikomi žemesniais žmo
nis, tik 15 nuoš. mokėjo 
ūtyti - rašyti . Vaikų mirtin-
•nas siekė 137 viename tūks-
ityje, kas yra vienas aukš-
usių pasaulyje. Dar neseniai, ' 
)0 metais Tautų Sąjunga ty-1 
ėjo Liberijos papročius i r , 
smerkė ten praktikuojamą 
•gų. baudžiauninkų laikymo 
temą. 

Tolberto šeima valdė valsty-1 
kaip savo monopolį. Pernai Į 
/asarį buvo kilusios žmonių 
ušės, žuvo 40 žmonių. Po t ų ' 
ušių prezidentas leido veikti i 
Ludies pažangos partijai, ku-

New York e įsteigė Gabriel 
ccus Mathews. Dabar jis pa-
r tas vyriausybės užsienio 
kalų ministeriu. 
Pirmieji buvusieji vergai iš j 

Amerikos atvyko 1822 m 
nė Monrovia pavadinta 
JAV prezidentą James 5 
Nepriklausoma : :spublil 
moji Afrikos žemyne, ; 
1847 m. Valstybė turi 
žai geležies rūdos kasj 
gumos plantacijų, kurias 
Pirestone bendrovė 1920 
bendrovė ir šiandien y. 
džiausią valstybės da: 
Ji iš vyriausybės išm 
1926 m. vieno milijono a 
mės plotą 99 metams. 

Liberijoje gyvena 1. 
žmonių, tačiau visą pran 
prekybą tvarko apie ', 
gyventojų. Dauguma pei 
uždirba apie 70 dol. B» 
nuošimtis — apie 40 nu< 

Šalia gumos ir geležie 
rija, panašiai kaip P 
pagarsėjo savo laivynu, 
berijos vėliava plaukio; 
2.600 prekinių laivų, ber 
milijonų tonažo. Liberija 
registruoja laivus, ima 
nius mokesčius, todėl de 
vininkų pasinaudoja jos T 

Nauja vyriausybė pa 
jog ji nelies užsieniečių 
vybių, leis ir toliau veikt: 
nio bendrovėms. Jos 1 
mos investuoti Liberijoje 
g^au lėšų, kurioms nesą 
pavojaus. 

Carteris gavo 
daugiau delega 

Colttmbia. S. C — I 
Karolinos demokratų del 
konvenciją rinkimuose pr 
tas Carteris gavo 34 de 
iš 37. Iš jų tik vienas p; 
už sen. Kennedį, o du liki 
nareigoję. Virginijoje C 
laimėjo 21 delegetą, o K 
tik 2. 

Laukia kubieči 
Lima. — Perų vyri 

baigia jrengti palapinių 
iš Havanos laukiamiems 
Čiams. kuriuos Kubos vy 
bė sutiko išleisti. Vakar 
oras sutrukdė lėktuvs 
Floridos skristi į Havanj 
ti kubiečių. Pirmos bus i 
šeimos su mažais vaikais 
ruja pažadėjo paimti 5< 

LAISVOJO PAŠAU 
4545 WEST 63rd STREET 

TELEFONĄ 

APRIL 15, 1980 

istą Kambodijon siuntė daugybė pasaulio šal-
jų vargus ir maisto stoką, \uotraukoje Kom-
, maitina tūkstančius žiurkių, bet nepasiekia 

Ę 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kambodijos partizanų puo
limai ir vietiniai nesutarimai vi
sai ištuštino didelę pabėgėlių 
stovyklą prie Tailandijos sienos, 
kur vienu metu gyveno 60,000 
kambodiečių. Grupių kovos 60 
nužudė, sužeidė apie 200, o kiti 
išbėgiojo. 

— Imigracijos departamentas 
leido septyniems iraniečiams, 

steigė I s tudijavusiems Virginijos kari-
B rpa | niame institute, pasilikti Ameri-
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koje ir baigti studijas. Jie bai 
gimo pažymėjimus gaus už kelių 
savaičių. 

— Indijos premjerė Lndira 
Gandhi aplankė septynias saus
ros paliestas provincijas ir pa-

>nę ir I skelbė pavojaus padėtį. Vyriau-
nuoš. i sybė pradės gręžti naujus šal

tinius, veš vandenį iš kitų vie
tų, nes sausra ne tik pakenkė 
laukams, bet ir gresia gyvento
jams, mirštantiems troškuliu. 

— Texas universiteto tyrimai 
3u L.i- i parodė, kad kopijavimo mašinų 
i apie i "Xerox" naudojami chemikalai -^- (yhirB. 
Iro 79', nitropyrene, po ilgesnio laiko i >r0rs Ira 
pigiau gali iššaukti vėžį žmonėse, 
nažes- — Brazilijoje keleivinio lėk-
ig sa- tuvo nelaimėje žuvo 54 žmonės, 
iliava. keturi buvo sužeisti, 
kelbė, — Kolumbijos derybose su 

teroristais, kurie laiko diploma
tus įkaitais, padaryta pažanga, 
laukiama įkaitų paleidimo. 

— Buvusio Irano šacho sesuo 
princesė Ashraf Pahlavi parašė 
knygą "Faces in a Miror", ku
rioje kritikuoja prezidentą Car-
terį. Jis padėjęs ajatolai Kho-
meiniui • pravesti revoliuciją. 
Prezidentas siuntęs pas ajatolą 
pasiuntinius ir sutrukdęs šacho 
kariuomenei pasipriešinti. 

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Helmut Schmidt 
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pareiškė nelygybė. 
agatus, viltį, kad Vienoje gegužės 15 d. klesti priv 
sisakė susitikę valstybės sekretorius į Vatikam 
neįsi- Cyrus Vance ir sovietų užsienio želio 22 c 

irteris reikalų ministeris Gromyko pri- penkis pal; 
nnedy sidės prie JAV-Sovietų Sąjun- nadiečius 

gos santykių pagerinimo. Ke- Į co de Mont 

\ 
tūrių didžiųjų ministeriai susi-; mąjį Queb 
tiks minėti 25 metų sukaktį nuo 

visybė Austrijos neutralumo paskel 
-niestą, bimo. 
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——— j Penktoji p 
biečių. o Costa Rika — 300. i rikos indėr 

Sekmadienį į Floridą atplaukė gimusi 16? 
9 laivai su 700 pabėgėtių iš i ties šeimoj 
Haiti salos. į i iaųs. 

— Londone du nežinomi pik
tadariai nušovė prie musulmo
nų mečetės Libijos žurnalistą. 
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Iranas leido 
slankyti įkaitus 
Didėja sunkumai 

i. — Vakar ameri-
tus Teherane aplan-
eicarijos gydytojai, 
> Raudonojo Kry-
ai. Su jais buvo ir 
lusybės gydytojas, 
iaujama galimybės 
įsus įkaitus ir pati-
sveikatą. Irano vy-
ambasadą užėmę ra
kę. 
Rinkos valstybės at-
?herano savo amba-
sitarimams. Europos 
> Irano prezidentą 
, kad jis greit pa-
ikiečius ambasados 

Lskelbė, kad antroji 
rinkimų dalis įvyks 

l. Kai bus išrinktas 
3, j is svarstys įkaitų 
Ajatola Khomeinis 
ad įkaitai bus parla-
komybė. Karinė Ira-
« paskelbė, kad t rys 

laivai užėmė Persų 
trategines pozicijas, 
livai, ginkluoti rake-
i prie Basros uosto, 
3 pakrantės, 
j pasekretorius War-
pher pasakė ABC te-
^rogramo je '' Issues 
irs", kad Amerika 
>pos Rinkos šalių pa-
iui ekonomines sank-
ranas nepaleis ameri-
>matų. Rinkos užsie-
ų ministeriai suva-
ar t i balandžio 21 d., 
ristopher. 
ti jos užsienio reikalų 
Hans Dietrich Gen-
škė , jog Vokietija 
irikiečių įkaitus kaip 
mus draugus ir greit 
rių imtis žygių. J a -
;mjeras Ohira išreiš-
>s solidarumą Ameri-
•ėžė, kad ryšiai su 
^ponams svarbesni u ž 
į. Pasitarusi su kito-
;, Japonija svarstys 
•anui klausimą, pasa-

jio naftos ministeris 
Moinfar teigia, k a d 

y b a siekia 3 mil. s ta-
lieną, Britanijos naf-
lės ekspertai mano, 
xa ribojasi 2.5 mil. 

I š to skaičiaus vi-
alams Lranui reikia 

ežius Turine 
popiežius Jonas 

sis sekmadienį lan-
> mieste, kurį jis pa
mes miestu, nes čia 
g sprogdinimų ir poli-
žudysčių. Jis ragino 

panaikinti smurto 
•ios auga ten, kur y r a 

neteisingumas ir 
ilegijos. 
is paskelbė, kad bir-
i. Bažnyčia paskelbs 
limintuosius: du ka-
misionierius Frances-
:morency - Lavai, pir-
eco vyskupą ir seserį Į 
[aria dell Incarnazio-
u yra: jėzuitas Giu-
nchieta, vienas pir-
ilijos misijonierių ir 
3etancoir, dirbęs t a r p 
ligonių Gvatemaloje. 
alaimintoji bus Ame-
lė Kateri Tekakwitha. 
56 m. mohawkų gen-
e. Ji mirė 24 m. am-

naftos pramonėje 
700,000 statinių. Japonija išs: 
ža 500,000, Vak. Europai tei 
400,000, Britanija perka 250,( 
Indija — 100,000 Pietų Koi 
— 60,000, Brazilija — 50,( 
Ispanija— 25,000, Suomija 
20,000, šiaurės Korėja 20, 
ir Švedija 20,000 statinių. 

Po revoliucijos Irano šutai 
su naftos pirkėjais yra trurr 
laikės, apima 12 mėnesių. £ 
tos bendrovės vengia suda: 
ilgesnes sutartis. Jei Euro 
šalys prisidėtų prie Ameri 
paskelbtų sankcijų, I ranas į 
sino neparduoti naftos, ta^ 
Europos bankuose y ra api 
bil. dol. Irano pinigų, kurie 
lėtų būti užšaldyti, kaip Am 
ka užšaldė 8 bil. dol. Tas 
lėtų l ranui skaudžiai paken 
užsidarytų tarptaut inės ba: 
sistemos patarnavimai. 

Irano naftos pramonėje 
botažo veiksmai, darbini: 
bruzdėjimas refinerijose, už 
niečių specialistų išvykimas 
ir taip sudaro daug sunku 
Jei Irano naftos nebepirks Ei 
pos kraštai, t ie sunkumai t 
nebepakeliami, mano na 
klausimų specialistai. Jau 
stojo naujų šaltinių gręž 
darbai, pradeda t rūkt i atsa 
nių dalių mašinoms. Khuze 
no naftos provincijoje nerin 
ja arabai darbininkai, k 
tarpe didelę įtaką turi kaim 
nis Irakas. 

Sužalojo paminkle 
Ryty Vokietijoje 

Rytų Berlynas. — Žmog 
teisių gynėjų Rytų Vokieti 
suteiktomis informacijomis, 
vo 10 dieną Karolio Markso I 
ste buvo susprogdinta boi 
prie paminklo sovietiniam 
kui. Nuo bombos sprogimo 
minklas buvo smarkiai a] 
dintas. Vakarų apžvalgini 
nuomone, šis a ten ta tas ir 
kitų pastaruoju laiku Vok 
jos Demokratinėje Respublil 
įvykdytų pasikėsinimų yra s 
ję su sovietų karine interv* 
ja Afganistane. Rytų Vok 
jos oficialioji spauda nieko 
pranešė gyventojam apie 
sprogdintą bombą prie pami 
sovietiniam tankui. 

Atentatas Kabule 
New Delhi. — Indijos s] 

dos agentūra paskelbė, kad 
ganistano prezidentas Kai 
vos išvengė atentato, kuri 
buvo sužeistas vieepremj 
Sultan Ali Khistmand. Ba 
mas nušauti Karmalą įv; 
sostinėje Kabule. 

Pasekretorius ChristopheT 
reiškė sekmadienį, kad sov 
jau turi Afganistane 
100.000 kareivių ir generolai 
kalauja atsiųsti daugiau. 

— Vatikanas paskelbė, 
birželio mėn. popiežius J 
Paulius II-sis dvi dienas lai 
Paryžių ir dalyvaus UNE 
organizacijos suvažiavime. 

KALENDORIUS 

Balandžio 15 d.: Teod< 
Anastazija, Vilnius, VaidoU 

Balandžio 16 d.: Urte 
Bernadeta, Giedrius, Dijan? 

Saulė teka 5:13. leidžiasi i 
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KELIAS { SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS Į SVEIKATA, 1601 West Garfield BlviL, Chicago, IL 60636 

VE2IO KOMPLIKAOJOS 
Geresniam vėžio komplika- * reikiamam gydymui ir po gydy-
o įų supratimui reikia su

prasti vėžio kiekvienos rū
šies biologiją. 

Glen R. Justice, M.D. 

Vėžiu sergantysis gali tikėtis 
daugelio ir įvairių komplikacijų. 
Susergama įvairiomis vėžio rūši
mis. Geresniam vėžinių kompli
kacijų supratimui reikia susipa
žinti su natūralia biologija kiek
vieno vėžio rūšies. Paimkime to
kį storosios žarnos (cofon) vėžį. 
Jis taip toje žarnoje dažnai pasi
taiko, kad yra laikomas šio kraš
to žmonėms antrąja giltine. Jei 
kuris pacientas buvo gydomas 
nuo storosios žarnos vėžio (iš-
piautas — prašalintas tos žar
nos vėžys), turi atminti, kad jis 
labai dažnai pasikartoja. Kas tre
čiam ar net kas antram (30-50 
procentų) pacientų po išpiovimo 
toje pat vietoje vėl atsiranda vė
žys. Todėl visi tokie pacientai po 
storosios žarnos vėžio operacijos 
turi būti sekami periodiškai — 
gydytojas daro specialu tyrimą 
su taip vadinamu carcinoembry-
onic antigen (trumpai tas tyri
mas vadinasi CEA). Jei pacien
tui buvo padaryta colostomy (iš
einamoji anga atidaryta pilvo sie
nelėje), tokį reikia sekti darant 
storosios žarnos reguliaru per
švietimą (periodic barium stu-
dies). Visi kiti pacientai turi bū 

mo atsakančiam jo stovio gydy
tojo žinioje sekimui. 

Storosios žarnos vėžį išopera
vus, ne tik vėžys mėgsta karto
tis, kaip jau minėta, bet ir gali 
reikštis žamu užsikimšimu (re-
current bowel obstruction). Už 
tai kiekvienas storosios žarnos vė-
žininkas turi įsidėmėti sekančius 
keturis ženklus, kurie nurodo į 
prasidedantį — ankstyvą storo
sios žarnos užsikimšimą — ob
strukciją. 1. Pykinimas ir vėmi
mas; 2. Viduriu plote skausmai; 
3. Pakinta išmatų dydis; 4. Pa
kinta kolostomijos (colostomy) 
funkcionavimas. 

Moterų kiaušdečių vėžys 

gic fracture). Tada gydytojas tu
ri žiūrėti, kurioje kūno dalyje 
(dažniausiai minėtose organuo
se, kurių vėžys kraustosi į kau
lus) vėžys yra pasislėpęs. Nežiū
rint žmogaus amžiaus, reikia ieš
koti vėžio tada, kai dėl ligotumo 
gaunas kaulo lūžimas. 

Dabar neretai pasitaiko, kad 
75 metų pacientas atgabenamas 
ligoninėn su lūžusiu šlaunikau-
liu. Gydytojas ortopedas sukaus
to lūžusius kaulų galus, visai ne
ieškodamas pasislėpusio vėžio, 
kurio vaikai suėdė kaulą —ta
da jis rūžo be užgavimo. Tas 
toks „iš geros valios" lūžimas vi
sada nurodo du dalykus: arba 
kaulo suminkštėjimą (osteoporo-
sis), arba vėžį. Vis tai negeru
mai, kurių galime išvengti, jei 
žmogus paklausytų dabartinės 
medicinos patarimu ir imtų tvar
kytis iš anksto. Todėl mes ven
kime visokios rūšies savęs sirgdi-
nimo: kavute su pyragaičiais mes 
save sirgdiname kofeinu ir cho
lesteroliu, tabaku ir degtine mes 
artiname savo kepenų galą ir 
prisišaukiame plaučiuose atsiran
dančias vėžines kančias. Kada 
nustosime taip ir dar kitaip save 

\ 
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Paulina Radvilienė, Kaunietis ir mokyt. Albina Kušubieaė klauso 
sveikatos patarimų Lietuvio sodybos Chicagoje pažmonyje. 

Nutr. M. Nagio 

MOSU KOLONIJOSE 
Cambridge, Mass. 

Kiaušdečių (ovaru) vėžys taip! žudę ir saviems vaikams liguistą 
pat mėgsta užkimšti žandas. To- gyvenimo būdą nurodinėję? 
dėl išoperavus moteriškę dėl ova- ; Žengdami kapuosna, nepajėgia-
rų vėžio, reikia sekti jos stovį, ar j me sau padėti ir artimui taikin- _ _ _ 
ji negauna vidurių užsikimšimo, ti bei savo vaikams ir anūkams '^t~~ « M a n o kaimo žmonės" ir 
/ * " \ " * - I I 1 _ ^ . _ - -» — _ -Z Sta • —. I • r f. J—. — p nv>* * H A —. + A ir n « /Ni* lT I"fr * 1 1 1 1 _ 

KAZIO DAUGĖLOS 
NUOTRAUKŲ PARODA 

Kazio Daugėlos meniškų fo
tografijų paroda susilaukė ne
tikėto susidomėjimo amerikie
čių, ypač jaunimo tarpe. Balan
džio 7 d. buvę bibliotekoje žiū
rovai pradėjo klausti, iš kur tos 
nuotraukos. Paroda yra pratęs
ta iki balandžio 25 dienos, trim 
savaitėm. Dalis paveikslų, dary
tų 1938 metais, kurie vaizduoja 
laisvos Lietuvos kaimą, pava 

Ovarų vėžys nesukelia žarnos vi
daus užsikimšimo. Toks vėžys 
slenka vidine pilvo plėve (peri-
toneum) aukštyn ir tuo būdu su
trikdo žarnų judesius (peristalti
ka). Sustojus žarnoms judėti, reiš
kiasi žarnų obstrukcija. Išdava 
ta pati, tik kitokiu keliu gauta. 

Šiandieninė medicina gali su
teikti ilgų metų gyvavimą mote
riškei turinčiai ovarų vėžį, o taip 
pat ir kai kuriems storosios žar
nos vėžininkams. tokius pacien-

ti sekami periodiškai tiriant jų tus operuojant (vėžius išpiau-
storąją žamą metro ilgio vamz
deliu, su elektros šviesa pačiame 
tokio vamzdžio gale. Tai kartais 
kelių valandų darbas. 

Matom, darbas yra sunkus, il
gas, kaštuojantis, pacientą var
ginantis. Todėl turėti vėžį ar ne
turėti yra didelis skirtumas. Tai 
beveik tas pats, kad gyventi lai-
rningai, ar vargti, o kartais per 
anksti mirti. Todėl visi stenki
mės vėžio storoje žarnoje išveng
ti, valgydami daug rupaus mais
to. Daug sėlenų (fiber) turi lie
tuviška juoda duona, vaisiai, dar
žovės. Šitokį maistą kiekvienas 
lietuvis gausiai naudokime. Ta
da viduriai dirbs normaliai — 
neturėsime kietų vidurių. Svar
biausia, normalius vidurius turė
dami dėka rupaus maisto, dauge
liu atvejų išvengsime storosios 
žarnos vėžio ir kišenėlių (diver-
ticula). 

Žmogui asmenybe pasilpusiam 
šitoks patarimas pro vieną ausį 
įeina, pro kitą išeina: jis ne
neklauso nors ir geriausio pata
rimo. Eina savu įprastu nesvei
katos keliu, kaip iki šiol ėjęs. Tik 
kai vėžys storoje žarnoje užspau
džia praėjimą, ar kai jis ima 
žarnon kraujuoti: tada žmogus 
sukrunta mėginti gydytis. Šitaip 
elgtis nė vienas lietuvis nuo šios 
dienos neturėtų. Sveikatos tikrini
mo išlaidas reikia pramatyti iš 
anksto savo gyvenime. Nė vienas 
nemėginkime nubraukti šias iš
laidas nesitikrinimu ir reikiamu 
nesimaitinimu. Vienas kentės 
toks apsileidėlis, toks lėšų būti
niems dalykams neskiriąs. 

Gyvename tokius laikus, kada 
mediciniškas tyrimas ir gydymas 
yra labai brangus, nes labai su
dėtingas. Tai nėra senų laiku vi
durių ligų supratimas: seniau bu
vo visos viduriuose ligos suveda
mos į gumbą. O jam gydyti pa
kako vyriškų gumbažolių vyrui, 
o moteriškei — moteriškųjų. Nie
kas iki dabar nežino, kas tas 
gumbas ir, žinoma, jokios pagal
bos nuo tų gumbažolių niekas 
negaudavo. Tai buvo mediciniš
kos tamsybės laikai. Žmonės kri
to kaip musės, jokios pagalbos 
nesulaukdami. 

Dabar taip nėra. Medicina yra 
pajėgi talkinti žmogui. Tik rei
kia, kad pats žmogus suprastų 

nant ) , žarnų galus susiuvant, o 
reikale žarnos angą atidarant 
pilvo sienelėje. 

Vėžio rūšių savitumai 

Vėžiai plaučiuose, storoje žar
noje ir krūtyse labai dažnai reiš
kiasi. Gydytojai apie <jų savitu
mus sužino besimokydami, iš kny
gų—žurnalų skaitymo ir iš po
kalbių su vėžio gydymo specialis
tais (onkologais). 

Plaučiuose vėžys sukelia bron
chų užsikimšimą ir uždegimą 
plaučių. Mat, užsikimšus bron
chui, ta plaučių dalis neveikia 
kaip reikiant. Prisimeta uždegi
mas užkimšto broncho srityje dėl 
neišsivalymo bronchų. Gali plau
čių vėžys perkopti į didžiąją ve
ną (vena cava). Toji vena su
renka kraują iš viršutinės kūno 
dalies ir neša į širdį. Jai dėl vė
žio užsikimšus, kaklo venos išsi
plečia, sutinsta viršutinė kūno 
dalis ir reiškiasi stiprus kvapo 
trūkumas. Tokio stovio susilau
kus, reikia kuo greičiausiai pra
dėti švitinti vėžį radio terapijos 
būdu. 

Tokio stovio nė vienam žmo
gui ant žemės nelinkėtina. Ypač 
nė vienas lietuvis tokios plaučių 
negalės tenesusilaukia. O išven
gimas tokios nelaimės galima ne
rūkant. Todėl nuo šiandien kiek
vienas mūsiškis ryžkimės baigti 
draugystę su tabaku. Per jį gau
namas plaučių vėžys ir stemplėje 
toks atsirandąs ir dar visa eilė mir
tinų negerovių. Tiek pavieniai 
mūsiškiai, tiek organizacijos bei 
viešo subuvimo įstaigos, salės, 
kaip Jaunimo centras, kaip para
pijos būstinės, turi užtveriančiais 
mūrais prieš tabako įsiveržimą į 
lietuvio plaučius stoti — gyvais 
kovotojais prieš žmogų žudantį 
vėžį tapti. 

Vėžys plečiasi kauluose 

Plaučių vėžys, o taip pat toks 
prostatos, gūžio liaukos ir krū
ties įskaitant ir vėžį vadinama 
multi pi e myeloma savo vaikus 
siunčia (metastazuojasi) į kau
lus. Tada tikrai baisi kančia pra
sideda kiekvienam taip nelaimin
gajam. Tada ima kaulai lūžti be-
jokio specialaus jų laužymo — 
užgavimo. Tada radiologas, pa
daręs kaulų nuotrauką praneša, 
kad įtartinas dėl ligotumo kaulo 
lūžimas — be kaulo užgavimo 

sveiko gyvenimo taką rodyti. Tai 
gi suimkime save nagan —įžieb
kime savyje turimą gėrio — svei
katingumo žarijėlę į tikrą sveika
tos liepsną. Ji tada pradės mums 
ne tik šviesti, bet ims mus ir 
šildyti. Tada tik mes pasijusime 
gyveną ne ašarų pakalnėje, bet 
laimės kalnelyje. 

Gimdos kaklelio vėžio 
komplikacijos 

Gimdos kaklelio (carcinoma 
of the cervix) vėžys gali užspaus
ti šlapimo takus, išeinančius iš 
inkstų (ureters) ir sulaikyti šla
pimo nutekėjimą iš inkstų. Dėl 
to gali inkstai (jų geldelės) iš
siplėsti — gaunasi tada išsiplė
tęs inkstas (hydronephrosis). Ta 
da inkstai atsisako dirbti. Mote
riškės turi tikrintis reguliariai sa
vo moteriškuosius organus, ypač 
gimdos kaklelį dėl galimo vėžio 
— toje vietoje pradžios. Dabar 
daromas taip vadinamas pap— 
—smear tyrimas. Būdamos gy-
tojo žinioje, visos moteriškės re
guliariai tikrinkitės, minėtą tyri
mą, leisdamos gydytojui atlikti. 
Tada minėtos komplikacijos ne
reikės sulaukti, nes prasidėjęs 
vėžys nesunkiai esti sutvarkomas. 

IŠVADA Budėkime kiekvienas 
savos sveikatos sargyboje — tada 
ir net vėžys bus mums ne taip 
baisus, nes jis bus užgniaužtas 
pačioje jo prasidėjimo pradžioje. 

PASISKAITYTI. Patient Care, 
March 30, 1980, Vol. 14, No. 6. 

SVEIKO MAISTO RECEPTAS 

Miežinių kruopų užkepas 
su žirneliais 

sudaro susidomėjimo objektą. 
Kazys Daugėla fotografuoja 

nuo 1930 metų. Nuolatinis daly
vis Chicagos Foto archyvo ruo
šiamų parodų, laimėjęs t r is pir
mąsias premijas už nuotraukas. 
Kviečiamas amerikiečių foto klu 
buose nuotraukas įvertinti Tu
ri kelis skaidrių rinkinius įvai
riomis temomis. Iš jų bene ver 
tingiausioji ir įdomiausioji bus 
"Mes Vokietijos stovyklose". 

Paroda vyksta Cambridge 
Public Library, 449 Broadway, 
Cambridge, Ma., yra atidaryta 
9 vai. ryto iki 9 vakaro. Šešta
dieni nuo 9 iki 5. 

ETNINE CAMBRIDGE 
ISTORIJA 

Cambridge viešoji biblioteka 
ruošia madų parodą Cam
bridge gyvenančiom etninėm 
grupėm atžymėti. Dalyvaus an
glai, juodieji, airiai, kanadiečiai, 
prancūzai, portugalai, žydai, 
lenkai, lietuviai, italai, graikai, 
siriečiai, ispanai ir paskutinieji 
i Cambridge atsikėlę — Haiti 
gyventojai. Kiekviena t au ta pa
rodys šj tą iš savo kultūrinio 
gyvenimo. l ie tuvius atstovaus 
Elena Vasyliūnienė ir Carol Fi-
ny-Marcinkevičiutė. 

Parengimas įvyks balandžio 
27 Youville Hospital auditorijo
je, 1575 Cambridge S t , Cam
bridge 3 va i p. p . Tikimasi di
delio pasisekimo. Prašau apsi
lankyti, nes tai y r a retas pobū
vis. Įėjimas laisvas. 

Tuo būdu Cambridge viešoji 
biblioteka mini savo gyventojų 
istorinius įvykius ir jų kilmės 
šaknis. 

"VD3URVASARIO S A P N A S * 

Amerikos Reper tory t ea t r a s , 
kuris ilgai vaidino Yealle uni
versi tete, k u r iškilo j o direkto
r ius Ro . Brangiem, s tengias i per
sikelti į Cambridge, Lobb tea
trą, kur is pr iklauso Harvardo 
universitetui. Reper tory tea t 
r a s y r a tos rūšies t e a t r a s , k u r 
nėra "žvaigždžių". J ū s šiandie
ną vaidinate svarbiausiąją ro
lę, o r y t o j būsite nereikšmingas 
t ipas. Bet č ia y r a i r pl iusas: 
nėra "mažų" rolių, nes kiekvie
na y r a vaidinama profesionalo. 

Kovo 21 dieną Lobb t ea t r e 
buvo premjera, Šakespyro ko
medija "Vidurvasario sapnas" . 
Šį veikalą y r a labai sunku sta
tyti , nes jis remiasi muzika, ku
rios š a k e s p y r a s neparašė, o tie, 
kurie muziką rašė, visaip keitę 
patį veikalą. Ilgą laiką t a n i vai
dinimui buvo naudota Mendel-
sohno parašy ta muzika, bet 
Amerikos Reper tory t e a t r a s ją 
pakeitė į Purcell p a r a š y t u s vei
kalus. Teat rą sudaro 56 asme
nys, į ska i tan t orkestrėlio daly
vius i r solistus. Veikalas idea
liai suvaidintas, kiekvienas žo
dis aiškiai i š ta r tas , kiekvienas 
judesys išreikštas. Va ikams ne
pa ta r t ina t e n er t i Vaidybinė 
technika ir tipų sukūr imas bu
vo idealus. Jautės i meilės pa
juoka i r anų dienų t e a t r o krit i
ka, k o ir norėjo Šakespyras . 

E k o a VasyBūnienė 
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SVABBUS ŽODYNAS 

Mūsų leksikogrofijos istorija 
pras ideda 1629 m. Tais metais 
Kons tan t inas Sirvydas Vilniuje 
išleido trikalbį (lenkų — loty
nų — lietuvių) žodyną "Dictio-
na r ium t r ium linguarum". Per 
nepilną šimtmetį K. Sirvydo žo
d y n a s buvo išleistas net penkis 
ka r tu s . Šis žodynas turėjo įta
kos visai tolesnei lietuvių leksio 
grafijos istorijai. 

XVTU a Rytų Prūsijoje išlei
džiami P . Hako, PU. Ruigio, K. 
Milkaus lietuvių — vokiečių i r 
vokiečių — lietuvių kalbų žody
nai . I š šio laikotarpio minėtinas 

labai vertingas J . Brodovskio žo 
dynas,. kuriame buvo pateikta 
daug įdomių Rytų Prūsijos lietu 
vių tautosakos i r apskritai gy
vosios kalbos pavyzdžių. Deja, 
žodynas nebuvo išspausdintas. 

A. Sabaliauską* 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLATTIS 

IR 
VINCAS BREZGYS 

Teisiu daktarai 
24M W. 6«th Stoeet, Cblcago, UI 

VM teL 778-8000 
Valandos pac&l •uriUrfm* 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tef. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

esmę ligos ir pasiduotų tyrimams, atsiradęs (it looks likę patholo-

Orkaitė 350 laipsnių F. 
Produktai: 1 puodukas stam

bių miežinių kruopų (barley), 4 
puodukai vandens, d pokelis (10 
uncijų) žirneliu, 4 uncijos šviežiu 
grybų—šampijonų,ketvirtis puo
duko susmulkintų svogūnų, pusė 
puoduko susmulkintų porų, 1 
šaukštas petražolių, 1 šaukštas 
alyvos, ketvirtis šaukštelio drus
kos, 1 Šaukštas kviečių daigų. 

Darbas: I užvirintą vandenį su-
berti po truputį kruopas, nesu-
stabdant vandens virimo; neuž
dengus virti 15 minučių. Suma
žinti ugnį, pamaišyti, uždengti 
dangčiu ir leisti kruopom brink
ti 40 minučių. 

Nuvalytus ir supiaustytus gry
bus su svogūnais, porais ir šaukš
teliu alyvos pašutinti 2—3 minu
tes. Sudėti petražoles, druską ir 
sudėjus į kruopas išmaišyti. 

Atskiram inde užvirinti 2 
šaukštus vandens, sudėti žirne
lius, uždengti dangčiu ir pašutin
ti 2 minutes. I pabaigą pasūdyti. 

Paruosti 1.5 !t didumo užkepi-
mo indą su dangčiu (corning 
ware) ar bliūdelį su dangčiu. Iš-

I tepti alyva, išbarstyti kviečių dai

gais, likusią alyvą sudėti į kruo
pas. Puse kruopų su grybais sudė
ti į indelį, ant jų sudėti visus pa
šutintus žirnelius ir ant jų vėl 
kruopas. Aplyginti paviršių, api
barstyti kviečių daigais. Uždengti 
dangčiu ir kepti įkaitintoje orkai
tėje 20 minučių. 

Prie patiekalo — vasarinės sa
lotos ar rauginti agurkai bei 
rūgštus pienas ar pasukos. 

Paruošė Adelė Duoblienė 
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Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
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2709 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

Vai. pagai susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
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CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
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DR. IRENA KURAS 
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3200 W.81st Street" 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiy ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
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Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

ištaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 
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Dr. ROMAS PETKUS 
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111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. FRANK PLECKAS 
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DR. LEONAS SEIBUTIS 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai: p»rm,. antr ketv ir penkt. 
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą. 



Politinė krizė 

VISOS AMERIKOS RŪPESTIS 
Apie ekonominę krizę ir in

fliaciją jau ir pats prezidentas 
J. Carteri8 kalba atvirai. Ne 
nuo jo vieno priklauso 
pažaboti įsibėgėjusių infliaci
ją. Ne nuo jo vieno priklauso ir 
politinės krizės sukontrolia-
vimas. Tai priklauso tiek Ats
tovų rūmams, tiek senatui, 
tiek ir visai Amerikos visuo
menei, kuri savo gyvenamą 
kraštą laiko avo tėvyne ar 
nuolatiniu prieglobsčiu. Juo 
labiau tai priklauso ir nuo 
tarptautinės politikos susiklos
tymo. O tarptautinėje plotmėje 
šiuo metu yra toks sąmyšis, 
toks nepasitikėjimas vienų 
kitais, kad kalbėti tik apie 
taiką ir geresnį gyvenimą jau 
net netikroviška. 

Į s idėmė t in i p r ez iden to 
žodžiai, pasakyti Miestų lygai 
kovo 17 d. Ten jis pabrėžia: 
"Kur tik mes žvelgiame, visur 
matome infliacijos debesis virš 
mūsų ateities. Ir faktas, kad 
Amerika dar yra geresnėje 
padėtyje, negu daugelis kitų 
tautų, nėra joks specialus 
mūsų ateities užtikrinimas. 
Tinkamas sveikatos aprūpini
mas, namų savininkų ir preky
bos bei pramones laimėjimai, 
geresnis gyvenimo aptar
navimas tų, kuriems mes tar-
nau jame , d a r b i n i n k i j a , 
pagalba senesniems ir netur
tingiems, teisingumas tiems, 
kurie kenčia dėl reikmenų sto
kos ar diskriminacijos, — visa 
tai, ką mes svajojome ir norė
jome padaryti, nuolat nu
šluojama infliacijos". Tai prisi
pažinimas, kad Amerkos 
rykštė šiandien yra infliacija, 
kuri pirmiausia liečia netur
tinguosius, vidutinių pajamų 
darbininkus, bet greitai gali 
paliesti ir didžiąsias bendro
ves, kurios bankroto bus 
priverstos paleisti darbinin
kus ir dar labiau juos nuskur
dinti. 
-Prezidento įspėjimas, kad 

reikės "suveržti diržus", kad 
reikės atsižadėti dalies ar visų 
turimų patogumų ir gyvenimo 
prabangos, yra gyventojų 
paruošimas . ir valstybės 
pasiruošimas sutikti ekono
minę krizę atviromis akimis ir 
mėginti iš anksto bent dvasia 
prisitaikyti prie blogesnio 
gyvenimo, sunkesnių gyve
nimo sąlygų ir netikrumo savo 
ateitimi. Svarbiausia, kad tai 
nėra tik Amerikos, turtingiau
sios valstybės reikalas, bet tai 
liečia ir didelę pasaulio dalį. 

Ekonominė krizė ir infliacija 
nėra vienintelė šio meto blo
gybė. Prie jos prisideda ir poli
tinė krizė. Šiame krašte rinkį-
mų karštis yra didesnis, negu 
tikslingas galvojimas . apie 
gyvenimo pagerinimą. Sveti
muose kraštuose kyla pasi
priešinimas prieš nuolat savo 
paramą davusią Ameriką ir jos 
atstovus. Kai kur reiškiasi net 
visiškas nesiskaitymas. 

Iranas nėra vienintelė vals
tybė, sulaužiusi tarptautinius 
diplomatinius nuostatus. Jei ir 
neturime tikslių skaičių, tai vis 
dėlto yra žinoma, kad nuo tero
ristų kulkų yra Žuvę jau dešim
tys diplomatų, šimtai taikos 
korpo darbininkų, ekonominių 
ar pramonės bendrovių ats
tovų. Kolumbijos sostinėje dar 
tebėra uždaryti ir teroristų 
įkaitais laikomi daugiau kaip 
dvidešimt diplomatų, tarp jų ir 
Amerikos. Prisimenama, kaip 
anksčiau net Egipte ir kituose 
kraštuose buvo sudeginti 
amerikiečių tamsiems žmo
nėms Šviesti sukurti kultū
riniai centrai, iš pasalų šau
domi amerikiečiai, kurie 
padeda kurti naują gyvenimą 
primityviuose kraštuose. 

Ar į šią politinę krizę žiūrėsi
me, kaip į komunistų ir kitų 
kraštutinių revoliucijos pa

laikytojų išsišokimus ir teroriz
mo veiksmus, ar žiūrėsime, 
k a i p į p a s i p r i e š i n i m ą 
turtingesniam kraštui iš pavy
do, kad jis turi savitą kultūrą ir 
savo gera širdimi jiems 
pagelbsti, komunistiniu būdu 
nevesdamas propagandos ir 
nesikišdamas į jų vidaus gyve
nimus, tai nerasime spren
dimo. Sprendimo reikia ieškoti 
giliau ir tik istorinėje perspek
tyvoje. 

Prie tos politinės krizės, prie 
mažųjų perdėtos drąsos pri
vedė ne pagalbos teikimas, o 
kaip tik nuolaidžiavimas ir no
ras taikos ir ramybės bet ko
kia kaina. Amerikos nuo
l a i d o s k o m u n i s t i n i a m 
rusiškam imperializmui, nuo
laidos jų propagandai ir agre
sijai svetimuose kraštuose 
atkirčiu palietė pačią Ameriką. 
Daugelis net mažųjų ir silp
nųjų kraštų Amerikos tylą ir 
nuolaidas lygina su jos nusil
pimu ir valios savo teises ginti 
stoka. Toks Iranas nedrįstų 
prieš diplomatinius nuostatus 
įkaitais imti Sovietų amba
sados tarnautojus, nes žino, 
kad jų atkirtis būtų negai
lestingas. 

Joks amerikietis — čia gimęs 
ar neseniai įsipilietinęs — 
negali užmiršti savo gyve
namos vietos, savo valstybės ir 
daugelio antrosios tėvynės, kai 
jai graso sunkumai viduje ir 
pavojai iš lauko.Gal niekada 
amerikietis neturėjo tokios 
pareigos susimąstyti apie ka
daise J. Kennedžio pasakytus 
žodžius, kaip šiandien, būtent: 
"Kiekvienas turi žiūrėti ne ką 
jam duoda Amerika, bet ką jis 
Amerikai duoda". Gal nie
kada amerikietis neturėjo taip 
susimąstyti apie ekonominės 
krizės ir tarptautinės politikos 
teroristinių metodų įtaką ir 
grėsmę savo kraštui, saviems 
žmonėms ir net žmonijai, kaip 
šiandien, kada paleistas ko
munistinis žvėris jau siaučia 
aplinkui, riaumodamas Azi
joje ir Afrikoje, grasindamas 
kitų nekultūringų ir silpnų 
kraštų balsais. 

Šiandien, žvelgiant į olim
pinių žaidynių Maskvoje boi
kotą negalima tylėti, kai atsi
randa sportininkų ar sporto 
rėmėjų, kurie dėl medalio ar 
savo įtakos išplėtimo kursto 
nieko neklausyti ir boikotą 
atjungti nuo politikos, tero
rizmo ir agresijos. Kai Jungti
nių Amerikos Valstybių pre
zidentas skelbia sankcijas 
tokiam Iranui, kuris neturi net 
žmoniškos valdžios, kuris žu
do savo žmones ir graso kitoms 
tautoms, kuris net nenori pri
sipažinti išniekinęs ilgametes 
tarptautines diplomatinio ne
liečiamumo taisykles ir tautų 
santykius grąžinęs į laukiniš
kumą, tai negali atsirasti 
Amerikoje žmogaus, kuris 
toms sankcijoms nepritartų. 
Net tuo atveju, jei reiktų pa
aukoti savo žmones ir nubaus
ti kraštą, kuris prarado kul
tūringą valstybinį veidą. 

Amerika tradiciškai gerbia 
ir saugoja žmogaus gyvybę, 
mėgina iki paskutiniųjų pa
stangų išlaikyti, kad kuo 
mažiau žmonių būtų sunai
kinta. Šiuo atveju reikia 
smerkti tuos, kurie prie tų 
sankcijų bijo prisidėti. Reikia 
kartu suprasti, kad šios sank
cijos turi būti pamoka nekul
tūringai tautai ir gelbėjimas 
žmogiškų tarpusavio tautų ry
šių. Ši ekonominė ir politinė 
krizė neturi lengvo sprendimo, 
bet ji yra istorinės reikšmės. 
Amerikos gyventojui gal rei
kės susiveržti diržą, bet jos 
negalima dėl to kaltinti, o tik 
reikia prisijungti prie jos geres
nės ateities kūrimo. 
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SV. KAZIMIERO KOLEGIJA 
Romoje švenčiant 35-sius metus 

PREL. L. TULABA Kartas nuo karto išgirstame 
paskatinimų dažniau ir dau
giau informuoti lietuvišką vi
suomenę apie Šv. Kazimiero 
kolegijos gyvenimą bei veiklą. 

Naudojuosi todėl šios nau
jos sukakties proga supažin
dinti tautiečius su mūsų gyve
nimu ir veikla Šv. Kazimiero 
kolegijoje Romoje. 

Švenčiant 25 metų sukaktį 
buvome išleidę specialų lei
dinį, kuriame plačiai aprašė
me kolegijos įsteigimą ir jos 
veiklą bei pasiektus laimėji
mus per pirmuosius 25 metus. 
Šia proga norime supažindinti 
apie kolegijos gyvenimą ir 
veiklą nuo 1970 iki 1980 metų. 
Šiame laikotarpyje mūsų gyve
nimas buvo jau subrendusio 
žmogaus. Įsigytas patyrimas 
leido mums ramiau ir sėkmin
giau veikti, stiprinant kolegiją 
iš išorės ir iš vidaus, lai
duojant jai stipresnį bei dau
giau užtikrintą medžiaginį 
pagrindą, bet drauge rūpinan
tis puoselėti dvasinę atmos
ferą, kurioje geriau subręstų ir 
pilniau pasirengtų kunigiš
kam pašaukimui turimieji kan
didatai. Rezultatai džiugūs. 
Dievas mūsų pastangas lai
mino. 

Nors ir vargdami, bet išsi-
vertėme medžiagiškai. Mūsų 
turtą dar padidinome nauju 
pastatu Romoje. Įrengėme sve
čiams du namus, kurie žinomi 
Villa Lituania vardu. Džiau
giamės, kad galime priimti lie
tuvius keliauninkus ir mal
dininkus savoje pastogėje. 
Žinoma, priimame ir kitus sve
čius. Iš Villa Lituania gauna
mų pajamų galime padengti 
apie 25% išlaidų, kurias turi ko
legija. Tai šioks toks ramstis. 

Noriu pabrėžti, kad skleidžia 
netiesą ir sąmoningai ar nesą
moningai klaidina mūsų žmo
nes kai kurie "prieteliai", teig
dami, kad Villa Lituania 
duodanti tiek pelno, jog mes 
kolegiją galime be vargo išlai
kyti. Taip nėra. 75 nuošimčius 
pajamų, kurios reikalingos 
kolegijos išlaikymui, turime 
surinkti iš aukų. 

Noriu taip pat priminti, kad 
vadovybės žmonės visi dirba iš 
pasiaukojimo. 35 metai, kai 
mes dirbame ir aukojamės, ne
gaudami jokio atlyginimo, iš
skyrus tik išlaikymą. Kasmet 
iš įvairių geradarių turime su
rinkti kolegijos išlaikymui apie 
50,000 dolerių. Atsimintina, 
kad klierikus turime pilnai iš
laikyti, o kunigai studentai tik 
da l ina i a t s i lyg ina už iš
laikymą. 

Kaip išsilaikome? Dievas 
siunčia mums geradarių, kurie 
savo aukomis, savo paliki
mais remia kolegiją, ir mes iki 
šiol ne tik išlaikėme, bet ir 
padidinome kolegijos turtą ir 
pačią kolegiją išlaikėme. Iš kai 
kurių palikimų yra sudaryti 
pastovūs fondai Šv. Kazimie
ro kolegijos studentams šelpti. 
Anksčiau daugiausia aukomis 
ir palikimais mus rėmė lie
tuviai kunigai. Bet pastaruoju 
metu atsiranda ir iš pasaulie
čių, kurie prisimena kolegiją 
savo testamentuose. Jų vardai 
Dievui žinomi. O mes už juos 
nuolat meldžiamės. Turime vil
tį, kad, Dievui laiminant, kole
gija išsilaikys ir ateityje. Bet 
gyventi ir veikti, pasitikint 
vien Dievo Apvaizda, yra sun

ku: kainuoja daug rūpečių ir 
nemiegotų naktų. 

Per pastaruosius metus 
atmosfera kolegijos viduje bu
vo pasigėrėtina. Darna tarp 
vadovybės, sutarimas tarp 
auklėtinių, nuoširdus atsineši-
mas vienų į kitus. Tiesa, gal 
nevisada buvome vienos min
ties, bet buvome vienos šir
dies. Todėl pajėgėme pakelti 
skirtumus, suprasti tikruosius 
siekimus. Sekdami šv. Pau
liaus raginimu, stengėmės visi 
elgtis su visu nuolankumu bei 
meilumu, kantrybe palaiky
dami bei puoselėdami tarp-
savę meilę bei tikrą vienybę 
(Ef 4,2-3). 

Dvasinis gyvenimas kolegi
joje visada buvo reikiamoje 
aukštumoje. Nežiūrint visų 
priešingų vėjų, kurie smarkiai 
pūtė ir pučia Bažnyčios gy
venime po Vatikano II susirin
kimo, kolegijoje tų vėjų beveik 
nejautėme. Pastaraisiais me
tais pačių auklėtinfių iniciaty
va stipriai suintensyvintas 
eucharistinis pamaldumas. 
Bet ir visos kitos religinės 
praktikos priimamos auklė
tinių noriai ir atliekamos pa
maldžiai. Šitai džiugina mus ir 
leidžia viltis, kad išauklėsime 
gerų kunigų, kokių Bažnyčia ir 
tikintieji laukia. 

Mūsų auklėtiniai yra pakan
kamai uolūs ir moksle. Visi be 
sunkumų žengia pirmyn stu
dijose Romos popiežiškuose 
universitetuose. Ne studentai, 
bet universitetai kartais kelia 
mums rūpesčio. Mat, mo
kymas yra susilpnėjęs kokybe 
ir kiekybe. Reikalaujama žy
miai mažiau, negu anksčiau, 
gal tikrai permažai ir mokoma 
ne visada pagal Bažnyčios 

mintį- Atsiranda vienas antras 
profesorius, kuris prasilenkia 
su oficialiuoju Bažnyčios 
mokymu ir skelbia savo nuo
monę, siekdamas pigaus popu
liarumo pasaulyje. Laikai 
mokslinio pasimetimo, apie ku
riuos kalbėjo bei įspėjo šv. Pau
lius, rašydamas Timotiejui, jau 
atėjo ir reiškiasi labiau negu 
bet kada. Štai apaštalo žo
džiai: "Ateis laikas, kai žmo
nės nepakęs sveiko mokslo, 
bet, pasidavę savo įgei-
džiams, susivadins sau mo
kytojų krūvą, kad jie dūzgentų 
ausyse, jie nukreips ausis nuo 
tiesos, o atvers pasakoms" (2 
Tim 4,3-4). Ačiū Dievui, mūsų 
auklėtiniai stengiasi laikyti 
ausis uždaras pasakoms. Bet 
mes turime nuolat budėti, nuo
lat saugoti, kad į kviečių lauką 
mūsų auklėtinių sielose ne
būtų sėjama raugių. 

Kas liečia išorinę tvarką ir 
drausmę, kaip kitur, taip ir mū
sų kolegijoje daug kas pasikei
tė. Auklėtiniai yra žymiai lais
vesni. Reikalaujame mažiau, 
bet reikalaujame griežtai ir be 
muolaidų. Didelių sunkumų 
neturime ir kokių nors pavojų 
nejaučiame. Jei vieną kitą kan
didatą prarandame, nesi
gailime. Manau, kad ir tiems, 
kurie apleidžia kolegiją, šį tą 
gero duodame. * 

Jei mes laukiame iš gerų šir
džių medžiaginės paramos, tai 
nemažiau prašome ir lau
kiame dvasinės pagalbos. 
Melskite piūties Viešpatį, kad 
siųstų daugiau darbininkų į sa
vo piūtį (Mt 9,37). Esame rei
kalingi kandidatų. Dievas juos 
pasirenka ir pašaukia. Pra
šykime, kad jis pašauktų ir at
siųstų mums galimai daugiau 
kandidatų. Bet melskite Vieš
patį, kad jo palaima būtų su 
mumis visada. Daug kas, 
užuot kritikavę, turėtų melstis 
už mus, kad tobuliau atliktu
me savo pareigas. Tuo tikrai 
kolegijai daugiau pasitar
nautų. 

Aišku, v isada ats i ras , 
kuriems mes neįtiksime, kurie 
mūsų nemegs, kurie mums 
priekaištaus. Dėl šio mes nesi
jaudiname. Priešingai, reikėtų 
jaudintis, jei nesutiktume sun
kumų, jei pasaulio žmonės mus 
tik girtų. Tada reikėtų bijoti, 
kad gal neatliekame gerai Die
vo tarnybos. Juk tarnauti Die
vui reiškia eiti kryžiaus keliu. 
Pasaulis giria tik tuos, kurie 
yra iš pasaulio. O Kristus aiš
kiai sakė:"Jei pasaulis jūsų ne
kęs, tai žinokite — jis manęs 
nekentė pirmiau, negu jūsų. Jei 
jūs būtumėte iš pasaulio, jis 
mylėtų jus, kaip savuosius. Ka
dangi jūs nesate iš pasaulio, 
bet aš jus išsirinkau iš pasau
lio, todėl pasaulis jūsų neken
čia" (Jn. 15,18-19). Tuo noriu 
pasakyti, kad mes nebijome 
sunkumų, nesierziname dėl 
girdimų kritikų, bet prašome 
Dievą iš savo pusės, kad kri
tika būtų teisinga, kad ji atei

tų iš meilės kolegijai ir mums 
bent iš tų, kurie yra savi, kurie 
nėra iš pasaulio. 

Kolegija yra gyvas narys 
mūsų tautos, mūsų Bažnyčios. 
Ji yra vienas iŠ šviesių žiburių 
mūsų dabarties gyvenimo tam
sybėse. Kai steigėme kolegija 
popiežius Pijus XII pabrėžė, 
jog patį faktą, kad kolegija 
atsirado šiose sunkiose mūsų ir 
Lietuvos gyvenimo aplinkybė
se, reikia laikyti ženklu, kad 
Lietuvą Dievas turi savo pla
nuose, kad jis jai rengia švie
sią ateitį. 

Parengėme ir išleidome per 
paskutiniuosius dešimt metų 
14 naujų kunigų, o iš viso 60. 
Be to, kolegijoje gyveno ir mo
kėsi 114 kunigų, iš jų dalis ne 
lietuvių. Šv. Sosto pageida
vimu davėme mūsų savitą įna
šą įvairių kraštų kunigų dva
siniam ugdymui papildyti. 
Didelė dalis šių buvo Pietų 
Amerikos kunigai. Keletą 
klierikų parengėme kunigys
tėn iš komunistinių karštų: vie
ną slovaką ir tris jugoslavus. 
Mūsų išauklėti lietuviai kuni
gai beveik išimtinai tarnauja 
lietuviams išblaškytiems nuo 
Šiaurės iki Pietų Amerikos, 
nuo Europos iki Australijos. 
Beveik visos emigracijoje vei
kiančios vienuolijos — mari
jonai, jėzuitai, pranciškonai — 
turi savo tarpe buvusių mūsų 
auklėtinių. Davėme savo dalį 
ir Šv. Sostui, kurio tarnyboje 
šiuo metu pasigėrėtinai dirba 
aukštose pozicijose mūsų pa
rengti kunigai. 

Kiek kolegija davė Lietuvai, 
Lietuvos Bažnyčiai- ir lie
tuviams, manau, kada nors 
bus surašyta istorijos lapuose. 
Medžiagos ras mūsų archy
vuose, kas norės apie tai ra
šyti. Įnašas visais atžvilgiais 
yra didelis: tikrai ne mažesnis 
už kitų žinomų lietuviškų 
veiksnių. Tiesa, apie tai mažai 
žinoma. Mat, mes bevelijame 
veikti, o ne kalbėti. Tai ne pasi
gyrimas ir ne priekaištas kam 
nors, o nuoširdus faktų kons
tatavimas. 

Šv. Sostas visada vertino ir 
gyrė mūsų veiklą. Antspaudą 
tam uždėjo Kristaus vietinin
kas Jonas - Paulius II savo 
atsilankymu pas mus. Mūsų 
kolegija buvo pirmutinė iš vi
sų kolegijų, kurią Šv. Tėvas ap
lankė. 

Per pastaruosius 10 metų 
kolegija neteko eilės asmenų, 
kurie jai buvo artimi ir neuž
mirštami. Juos Dievas pa
šaukė pas save. Štai kai kurie 
jų: kan. J. Končius, žinomas 
Balfo veikėjas ir kolegijos 
geradaris, kan. Z. Ignata
vičius, buvęs kolegijos vicerek-
torius, mons. J. Buikus, pralei
dęs paskutiniuosius savo 
gyvenimo metus kolegijoje, 
prel. L. Gižinskas, kolegijos rė
mėjas, kun. A. Dapkus, gau
siai parėmęs kolegiją iš savo 
santaupų, kun. T. Narbutas, 

(Nukelta į 5 psl.) 
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tai pradėjo lįsti į galvą?" Greičiausiai, pasėkos 
rytinio pokalbio su Mieleška. Nors ne betarpiai, bus 
ir jį paveikęs profesoriaus Sarpaliaus seneliukiškas 
entuziazmas. 

Vienaip ar kitaip, šie prisiminimai ir 
tokios mintys Matulevičiui taip išblaškė nuobodulį, 
kad nė pats nepastebėjo, kaip saulė atsidūrė prie 
dienovidžio, kaip aplinkui prasiskleidė ir išsiplėtė 
lygėjąs gamtovaizdis ir kaip jam prieš akis sudunk-
sojo trečioji sodyba, daug iškilnesnė bei įspū
dingesnė už abidvi pirmąsias. 

Stovėjo kryžkelėje ant kampo, kur kelią kirto 
kitas, platesnis, asfaltuotas, su atstumo rodyklėmis į 

Iki to sekančiojo ūkio teko paėjėti geroką kelio įvairius miestus, tik taip pat visai tuščias, kaip ir 
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— Airių kolegijoje, kuri Romoje 
veikia nuo XVII šimtmečio pra
džios. 5v. Tėvas susitiko su Romo

je studijuojančiais jaunais kuni
gais ir klierikais, kurių čia dabar 
yra apie šimtas. 

galą. 
Ar tai dėl piliai priklausančių žemių ploto bei 

išsidėstymo, ar dėl kokių nors kitų priežasčių, gyven
tojai šioje apylinkėje buvo labai reti. Kelias vingu
riavo, darė staigius posūkius, leidosi žemyn ir kilo 
aukštyn, vis pasirinkdamas staigesnes, neprieina-
mesnes, akmenuotesnes, krūmokšniuotesnes ir smė-
lingesnes vietas — gal tausojant gerą dirvą pasė
liams. _ , .. . . . , 

Du kartus JJ vėl perkirto miško juostos — 
viena spygliuočių, kita lapuočių. Tai, kaip pavėsio 
vaizdas jau iš tolo pakeldavo ūpą, Matulevičiui 
priminė, jog ima nuvargti. Buvo seniai atpratęs nuo 
vaikštinėjimo tolimesnėmis distancijomis. „Teks 
kiek pasitreniruoti", dingtelėjo mintis, kurią 
sugavęs, nejučiomis nusišypsojo — taip jam pa
dvelkė ankstyvąja, mokiniškąja jaunyste. Tačiau ir 
pats neapsižiūrėjo, kaip atmintį užtvindė visokios 
seniai užmirštos svajonės ir su tėvynės netekimu 

visi keliai šiuo ankstyvojo pokario metu. u tos 
susidėjo iš vienų vieno pastato. Bet koks tai buvo 
pastatas! Mūrinis, dviejų aukštų, su mansardomis 
aplinkui visą stogą, su plačiomis palėpėmis ir su 
įvairaus dydžio langais mažiausiai tikėtinose 
vietose, jis labiau priminė tvirtovę, negu ūkininko 
gyvenamąjį namą. Bet tai nebuvo vien gyve
namasis namas — jame talpinosi ištisas ūkis. Turėjo 
dvejas duris masyviose tašyto akmens staktose. 
Pirmosios, ąžuolinės, senos, nučiupinėtos, su plaktos 
geležies apkaustymais, vedė į žmonėms gyventi 
skirtąją dalį. Ties jomis buvo iškalti ir statymo 
metai: 1635. 

Dar aukščiau sieną puošė įrašai ir tapi-
niai, gerokai nublukę, tačiau, kaip buvo galima 
pastebėti, ne kartą atnaujinti. Viršuje, senoviškomis 
gotiškomis raidėmis, galėjai išskaityti:-„Zum feysten 
Hirsch". Žemiau, kiek šviesesnėmis spalvomis, 

reikšmės nustoję užsimojimai : sportas, atletika, vingiavo girlandos pavidalo kaspinas su užrašu: 
poezija, lituanistika. „Bet kodėl man šiandien visa „Hoy dirl dey rum bum! Der Stammtiscb der lustigen 

Gesaenge", paįvairintu šen ir ten įterptomis šešiolik-
tinėmis gaidomis. Antrosios durys buvo daug dides
nės, lentinės, nedažytos, su keliais vyriuotais per
skyrimais, leidžiančiais jas atidaryti dalimis, 
įvairiais būdais ir įvairiose vietose — per pusę, 
kampuose, apačią, viršų, ar tik per vidurį. Slenksčio 
neturėjo, buvo įvažiuojamos. Vedė į tvartus, kiaulidę, 
kluoną, klėtį, daržinę, malkinę, vištininką ir veži
minę. . 

Čia pat kvepėjo ir įprastinė mėšlo krūva, 
siekianti antrojo aukšto langų. Visa tai negalėjo 
nepadaryti įspūdžio kiekvienam 6a užklydusiam ar 
prakeliaujančiam. 

Įspūdį dar labiau didino rėmai, į kuriuos šis 
paveikslas buvo įstatytas. Gamtovaizdis čia jau 
beveik virto lyguma, vienodai banguota, su šiaurės 
rytuose gerai matomu tolimo akiračio brūkšniu (tai 
šią vietą Matulevičius bus įžiūrėjęs per kalvų ir 
miškų tarpus savo kelionės pradžioje). Visas tas 
platus reginys kone fotografišku tikslumu atsi
spindėjo tokioje pat plačioje ir vienodai banguotoje 
padangėje, kur kiekvienas žemės pakilumas buvo 
atvaizduotas atitinkamo dydžio bei formos debe
sėliu. 

Panašumą didino dar tai, kad viršutinė 
lyguma buvo lygiai tokia pat nejudri, kaip ir apatinė. 
Baltas kauburys, į kurį rėmėsi namo stogas, stovėjo 
vietoje su tokiu pat tvirtumu, kaip ir žaliasis, ant 
kurio gulėjo pamatai. 

(Bus daugiau) 
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SIS TAS PASAULYJE IR PAS MUS 
Dideles idėjos — dideli užmojai 

MEČYS S E L K A m S 

Dideli darbai ir idėjos nemirš
ta kaip žmonės. O tu idėjų mu
myse netrūksta. Dideliu planu 
apybraižas girdime paskaitų, sim-
pozijumu ir švenčiu metu. Ne
mažai pasiūlymu paberiama ir 
prie stalu, balių ir šeimyninių su
buvimų metu. Tačiau, ikada rei
kia tuos planus detaliai išdirb
ti ir pradėti juos vykdyti, neretai 
susiduriama ir su kai kuriomis 
problemomis: trūksta žmonių, 
trūksta kantrybės ir pradinis en
tuziazmas, laikui bėgant, prade
da blėsti. Bet jei atsiranda ener
gingų „variklių", kurie vis stu
mia pirmyn, nuostabiu rezultatų 
pasiekiama. 

Vienas tokių pavyzdžių yra Lie
tuvių Fondas, artėjąs prie ant
rojo milijono pabaigos. Nors dar 
nepergarsiai, bet jo globėjai pra
deda įtaigoti, kad, jei bus pa
stūmėta kiek smaukiau, kitais me
tais bus galima pradėti kalbėti 
ir apie trečią milijoną. Lietuvių 
Opera irgi jau ketvirtis šimtme
čio gyvuoja ir atrodo, kad kol 
dar bus lietuvių Chicagoje, bus 
čia ir opera. Yra ir daugiau pa
vyzdžių. 

Dabar jau pradedama daugiau 
kalbėti ir apie naują užsimoji
mą — įsteigti lituanistikos ka
tedrą kuriame nors JAV univer
sitete. Prof. R. Silbajorio tuo rei
kalu iškelta mintis susilaukė pri
tarimo Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės seime Toronte. Dabar ne
seniai PLB valdyba, vykdydama 
seimo nutarimus, pakvietė Leo
ną Raslavičių šį "klausimą deta
liau išnagrinėti, išstudijuoti ga
l imumus ir pateikti pasiūlymus. 
Apie tai jau buvo rašyta „Drau
ge". Įdomu pastebėti, kad jis jau 
turėjo pasitarimus su kelių uni
versitetų vadovybėmis ir ne tik 
randa prielankumo, bet pastebi 
ir savotišką rungtyniavimą. Jei 
mes rimtai galvojame apie ka
tedros steigimą, tai pritarimas ir 
.parama būtu įmanoma. Iš mūsų 
pusės reiktų mažiausiai pusės mi
lijono ar Šiek tiek daugiau. 

Ar tas yra įmanoma? Tą patį 
klausimą sau kėlė ir ukrainie
čiai, kurie šiuo metu jau turi 
net 3 katedras Harvardo univer 
sitete. Ši mintis kilo studentų or-1 
ganizacijų surengtame kongrese. L j j j p į į į B o j h J , įvykdymas su 
Vėliau ji buvo puoselėjama per k a s i a p i e ^ ^ ^ a s m e n ų s u m a . 

Graži gamta, malonus klimatas, 
draugiški, mandagūs ir l inksmi 
žmonės patraukia ne vieną. Cia 
gėlės žydi per ištisus metus, upių 
vanduo dar skaidrus ir nesuterš
tas, Atlanto ir Ramiojo vande
nynų pakrantės nuklotos bal to 
smėlio danga. 

Costa Rica neturi armijos ir 
negalvoja, kad ji jai reikalinga. 
Didžiausia biudžeto dalis , net 35 
proc., išleidžiama švietimui. T o 
dėl Costa Rica turi labai gerą 
švietimo institucijų tinklą. Apie 
95 proc visų gyventojų yra raš
tingi, kas beveik aukščiausias 
procentas visame pasaulyje. Cos
ta Rica išsiskiria iš kitų kaimy
nų tuo, kad turi modernius uos
tus, gerus kelius, nemažai hidro
elektrinių jėgainių ir t.t. Sostinė 
San Jose yra gražus ir modernus 
miestas su temperatūros vidurkiu 
apie 70 laipsnių (F) žiemą ir va
sarą. 

Iš visos Lotynų Amerikos C o s 
ta Rica turi aukščiausią sveika
tingumo standartą, aukščiausią 
gyvenimo vidurkį (71 metus) ir 
žemiausią naujagimių mirtingu
mą. Infliacija tesiekia 8 su puse 
procento — žemiausias lygis v i 
soje centrinėje ir Pietų Amerikose, 
ir praktiškai neturi bedarbių. 

Valdžia demokratinė su regu
liariai renkamu prezidentu prie
šakyje. Politinėms partijom duo
ta laisvė. Krašte nėra buvę re
voliucijų, nei pasikėsinimų n u 
versti vyriausybę. Prezidentas C a -
razo OdSo, kalbėdamas apie sa
vo piliečius, pareiškė, kad jie yra 
ypatingai gerai informuoti, inte
ligentiški, nepritaria demago
gams ir netiki į politikuojančius 
išsišokėlius. 

Šiuo metu nauji industriniai 
gaminiai pakeičia anksčiau įsi
vyravusią prekybą kava, bana-

C L A S S I F I E D G U I D E 
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Lietuvių tautinių namų susirinkime. Iš kaires viršuje: namų pradininkas, ilga
metis pirm. inž. Jonas Jurkūnas; Bronius Kasakaitis — namų vyr. direkto
rius; kalba dr. Juozas Bartkus. Apačioje: spaudos atstovas Juozas Šlajus, ak
torė Zita Visockienė Nuotr. Kazimiero Pociaus 

ti najas pramonės įmones krašte, 
tuo užtikrinant darbo galimumus 
gyventojams. Joje gyvena nema
žai ir amerikiečiu, kurių žymi da
lis apsisprendžia apsigyventi nuo
latinai, įsigydami krašto piliety-
bę. 

Remiantis kompiuterfų ir biz
nio aparatūros gamintojų sąjun
gos pravestais apklausinėjimais, 
matoma, kad 1985 metais JAV-
-se yra galimybė prarasti 3 mili
jonus darbu vien dėl elektros 
energijos trūkumo. Einant prie 
didesnės automatizacijos,vis dau
giau naudojama kompiuterių ir 
elektroninės kontrolės įrengimu, 
kuriems reikalinga elektros ener
gija. Jie prie tu išvadų prieina, 
atsižvelgdami į branduolinių jė
gainių statybos stagnaciją JAV-
-se. O anglių produkcija nepa
kankamai plečiama ir negali pa 

mai ir įvairios, kartais viena ki
tai prieštaraujančios, taisyklės. 
JŲ sudaryta komisija galvoja, kad 
jau 1983 metais bus jaučiami 

nais, kakao ir cukrumi. Vyriau- Į elektros energijos trūkumai, kai 
sybė palankiai žiūri į užsienio j kuriose vietovėse verčią įvesti 
investuotojus ir kviečia juos kur- I elektros naudojimo suvaržymus. 

vėl naujam narių vajui. Kad taip 
pasispaudus, gal ir iki milijono 
būtų galima pasišokti. Todėl ir 
J. Jurkūnas metęs žvilgsnį į atei
tį vertai džiaugėsi atsiektais lai
mėjimais. Jau yra pasižadėjusių 
Tautinių namų vardus irašyti 
ti savo testamentiniuose paliki
muose. Tautinių namų direk
torius Bronius Kasakaitis savo 
pranešime pabrėžė, kad turtas be 
darbo ir vargo neatsiranda. Ver-
čiamės savo jėgomis ir niekas at
lyginimo negauna. Daug organi
zacijų negali atsilyginti ir yra 
reikalingi paramos. Tad ir jiems 
Tautiniai namai ateina į pagal
bą. Virtuvė gera, modemiška, o 
šeimininkai O n a ir Simas Pau-
liai daug dirba iį jų paruoštas 
įaistas labai geras! Plojimais jiems 
buvo pareikšta padėka. Ekono
misto Jono Andrašiūno vedamos 
iždo knygos pavyzdingos ir pa

tenkinti visų reikalavimų. Tam I ruoštas susirinkimai pranešimas 
trukdo ir gamtos taršos suvaržy- džiuginantis. Direktorių tarybos 

B E A L E S T A T E 

R E I K I A N A M Ų 
SKUBIAI REIKALINGA 3-4 miega
mų geras šeimos namas. 
PIRKĖJAS IŠ KITO STEITO nori 
pirkti gerą 2-jų butų narna. 
IEŠKOMA PIRKTI 4-8 butų namą 
is naujesnių. Gali pirkti be pasko
los. 

Prašome paskambint 
T E L . — 778-6916 

Brokeris P. Žumbakis 

CICEROJE — 49 Ave. ir 14 S t apyL 
parduodamas 2-jų butų mūr. namas. 
6 kamb. ir 7 kamb. Uždari porčiai. 
Pilnas rūsys. Atskiri šildymai karštu 
vandeniu. 2 maš. garažas. Arti bažn., 
krautuvių ir autobuso. Skambint nuo 
5 iki 9 vai. vak. tel. 656-6889. 

By owner — 6 room f rome. 3 bed-
rooms, iy2 baths. Fully carpeted 
throughout. Oak cab. kitchen. New 
aluminum siding. Storms & screens. 
2 car gar. 50' x 125' lot. St. Nicholas 
Parish. 436-2298 

Pirkite žeme dabar 
Labai geras saugus investavimas. 

Geros pirkimo sąlygos. $6,000 už 
akrą. 

ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter St.. 

Lemont, OI. 60439 
Tel. 257-6675 

LIETUVIU TAUTINIŲ NAMŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Kaip visų didesnių visuome-1 labai gardžiai gaminamo maisto. 

laikraščius ir radiją. Projekto su
ma siekė keletą milijonu dolerių. 
Pradžioje pesimizmas buvo visuo
tinis. Tačiau jaunimo entuziaz
mas ir jų pradinis Įnašas užde
gė kitus, ir projektas buvo {gy
vendintas. Tai nebuvo lengvas 
darbas. Sudarytas komitetas vien 
per penkerius metus išsiuntinėjo 
340 tūkstančių laiškŲ ir prane
šimu, paruošė spaudai 447 
straipsnius, turėjo 40 suvažiavi
mų, suruošė 24 didesnio masto 
renginius, kalbėjo 56 atskirų or
ganizacijų suvažiavimuose ir Lt. 
Sunku įvertinti atskirų rėmėjų 
pastangas savo kolonijose. T o vi
so darbo išdavoje, pavyzdžiui, 
jau vien penktaisiais projekto me
tais (1976) buvo surasta dau
giau kaip devyni tūkstančiai au
kotoju, kuriu 510 paaukojo po 
1,000 dol. ar daugiau ir per me
tus iš viso buvo surinkta apie 
du su puse milijono dolerių Ži
noma jų yra daugiau negu mūsų 
ir turbūt jie turi didesnį skai
čių ekonomiškai pajėgesnių asme
nų, bet mums ir reikia mažiau. 

Kadangi reikalas bendras ir, at
rodo, nebūtų pagrindo tarpusa
vyje pyktis, katedros klausimas 
galėtu būti lengvai išsprendžia
mas. Reikės laiškų, prašymu, 
kvietimų, renginių. Reikės orga
nizatorių kantrybės ir patvarumo. 
Nepadarysime per metus, bet per 
dvejus su trupučiu, manau, būtu 
įmanoma. 

Kai nauji neramumai vis daž
niau ir plačiau pasireiškia cent
rinėje Amerikoje, viena valstybė 
išsiskiria iš kitų savo pranašu
m u ir pastovumu. Tai Costa Ri- j sumaniems šeimininkams Onai 
ca su 2.2 milijono gyventojų,! ir Simui Pauliams nepritrūko jų 

nymus, darbus, taip ir Lietuvių 
tautinių namų įsigijimas tapo 
realybe inž Jonui Jurkūnui prieš 
trylika metų pradėjus šį suma 
nymą įgyvendinti. Ir kai buvo įsi
gytos pirmosios namų patalpos 
71-je gatvėje, atsirado ir didelis 
būrys talkininkų. Vieni rėmė pi
nigais, kiti savo darbu. Nors pa
talpos buvo nedidelės, bet pir
mųjų žingsnių užsimojimams 
pilnai atitiko. Tai kartu buvo ir 
įrodymas, kad Tautiniai namai 
reikalingi, kad jie turi daug rė
mėjų, talkininkų. Po trijų me
tų inž. Jono Jurkūno vadovauja
ma valdyba pradėjo ieškoti di
desnių patalpų. Buvo įsigytas 
labai gražioje vietoje, Lemonto 
apylinkėje, 3 akrų žemės sklypas, 
didelių kelių kryžkelėje. Buvo 
padaryti if labai gražių, didingų 
namų planai su maudymosi ba
seinais, teniso aikštėmis. Bet 
kažkaip gaila buvo skirtis nuo 
gyvos lietuviškos kolonijos ir ga
liausiai buvo nutarta dar kuriam 
laikui pasilikti Marquette parko 
kolonijoje, ir gana didelis namas 
buvo nupirktas 6422 So. Kedzie 
gatvėje. 

13 skaičiaus kai kas prisibijo, 
bet Tautinių namų pradininkas 
ir tiek pat metų esąs pirminin
ku i n ž Jonas Jurkūnas savo kal
boje užsiminė, kad j a m šis skai
čius laimingas. Ir stebėdami šį su
sirinkimą, kuo toliau, tuo labiau 
įsitikinome, kad iki buvo pasiek
tas tas 13 skaičius, Tautiniams 
namams jis atnešė daug laimėji
mų. Tą vakarą taip pat susirin
ko daug narių, o vakarieniaujant 
salė buvo pilnutėlė ir tik iš ačiū 

Juk ir švęsti verta ir džiaugtis rei
kia, kai su tuščiu iždu pradėjus 
darbą, ant vieno lapo surašius iž
dininkui Jonui Andrašiūnui rė
mėjų pasižadėjimus, dabar pas 
jį krūva sąskaitybos knygų susi
dėjo ir Lietuvių tautinių namų 

pirmininkas inž. Algirdas Visoc
kis savo pranešime pabrėžė, kad 
Tautinių namų stiprybė glūdi 
valdybos narių darbuose. Jų su
manumas, energija, pasiaukoji
mas pavyzdžiu švyti. Pareiškė 
padėką Jonui Jurkūnui, Broniui 
Kasakaičiui, Jonui Andrašiūnui. 

Iš savo metinio pelno Tautiniai 
namai skiria premijas. Pernai pa
skyrė Lietuvos diplomatams, šiais 
metais — Chicagoje esančiam 
konsulatui, Lituanistikos institu
tui ir "Dirvai" švenčiančiai su
kaktį. Taip pat buvo išrinkti 6 
direktoriai: dr. Juozas Bartkus, 
i n ž Nardis Juškus, inž. Kazimie
ras Pocius, Kostas Ramanauskas, 
Aleksas Traška, Vytas Uznys. 

Vakarienės metu meninę pro
gramą atliko dainininkė Jūratė 
Tautvilaitė. Pritardama gitara ji 
gražiai padainavo Iceletą dainų. turtas skaičiuojamas apie 300,000 

Net 339 nariai sąrašuose ir tą va-1 Plojant buvo pareikšta padėka ir 
karą Kuzų šeima dar šešiais na- Į prašymas dar daugiau dainų pa-
riais padidino. Tai graži pradžia' (Nukelta J 5 psl.) 

Įsigykite šis populiarią plokštelę 
RADVILA PERKŪNAS - LA GIOCONDA - TOSCA 

TURANDOT - AIDA - LA JUTVE - ANDREA CHEN1ER 
OARMEN - MANON - LESCAUT - PAGLIAOCI 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 
Stuttgart'o Simfoninis orkestras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiuntimu 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, Chkago, UI. 60629 

$7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: 

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Pnfltiausto mūro JO-Jų metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentai. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Cantr. oru Šildymas ir vėsinimas. 
Karpatai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Ofise veikia automatinis telefonai. 

Maloniai praiau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavarde, kada jums patogu namus 
apžiūrtti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tei. 737-7200 ar 737-8534 

Tarptautiniai Reprezentacinės Plokšteles 
Atlieka; DALIA KU6CNIENE 

Akompanuoja: Enriąue Arias 
Pirmoje plokštelėje Hetuviū kompozitorių kūriniai: 

Dvarionas, Gaižauskas, Karnavičius, Klova, 
Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius. 

Antroje plokštelėje pasaulinių kompozitorių kurmiai: 
Bellini, Dougherty, Gluck, Nin, Puccini, 
Stout, Wagner. 

Viduje atskiras leidinys s u kompozitorių biografiniais 
duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais 
dainų bei arijų tekstais. 

Plokštelių Albumas gaunamas DRAUGE 
Kaina $14.00, su persiuntimu $14.85 

VVe'li help you make the right movė. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkite* i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Tai. — 767-0600 
Independently owned and operated 

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

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4*» Archer Ava. 
Chicaso, m. 10632, tai. 127 

f — M — eoujssiTrir Tr.rsaw 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIUIUIIUIII) 

HELP WANTED — VYRAI 

SCREW MACHEVE SET-UP 
OPERATORS 

Experienced. Davenuort, Brown & 
Sharpe. Pull tkne. Overtime avail-
able. Many company benefita 

TeL — 287-0034 

» M I M I I > > M I aw a • » • • 

V A L O M E 
KILIMUS I B B A L D U S 

Plaunama ir vaškuojama 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 

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

TeL — W A 6-8068 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniinmiiiiinn 
įvairi)) prekių paairtnkiinaa ne

brangiai i mfiaa aandSUo. 
COSMOS PARCELS EXPRES3 

» i w. m SL, chicajo, m. m s 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

Talaf. - M5-27I7 
Vytautas Va laminas 

llllililllllllfllllllllllllllimUlllllll44tUUJll 

i l l i lIli l l l l l l l l l l l lUlItlIlIlIlIIIUJIIIUlUlinM 

P L U M B I N G 
Ltoensed, Bonded, Insored 

Nauji damai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass bioeks. Sinkos vams-
dliai išvalomi elektra. J automatą ga
lit* kalbėti lietuviškai, palikite pavar
de ir telefoną. 

SERAPINAS — 030-2900 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 

VYRAI IB MOTERYS 

CUSTOMER SERVICE 

We train for position with public 
contact. Mušt speak good English 
and Poliah, and type 20 w.p.m. 

C A L L MB, SKI — 489-2300 
Equal Opportuaity Employar l t /T . 

P A R D A V I M U I 

Parduodamos i š Lietuvos 
gautos bal tos nailoninės užuo
laidos. Teirautis telef. 737-4021 

MISCEZJLANEOūS 

1 0 * — 30% _ SO* plotam 
ui apdraudą ano iiĮTtiaa ar 
Milo pa maa. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. GA 
SMty, W. Mtn Street 

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinHiiiM 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

• 
Dienraščio "Draugo" admi

nistracijoje gal ima pasirinkti L 
vairių liaudies m e n o darbų: me
džio, kėramikoa, drobes, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite į "Draugo" ad
ministraciją ią pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams 

"Draugo" adresas : 4545 West 

6Srd SL. Chkago , HL «MSI. 

nininiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiaiw 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU 

: 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimmmuit 
M. A. i I M K U S 
nrOOME TAX SERVICS 

NOTARY F U B U O 
4250 So. Maplewood, fteL S64-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iakvi.tlmai, pildomi 
PILIETYBSS PRASTMAI Ir 

kitokia blankai. 
llllllilllIlIliilIlIlIlIiUUIlUlllllllUUUlUHH 

imiiiumiimiiiimntiiiniiiinniiiummi 
4 butai. Mflrinia. Lemont*. 
I-ją butų mūrinis. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Parko rajon*. 
Masotranas ra namu ir visais jren-

SIMAITIS REALTY 
Insuraafi — Incom* Taz 

Notary PubUe 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 

iimiitmmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiuuiiiiu 

muiliniu imiiimiiiiiiiminumiiniit 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Sterao ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
tm W. SJtfa St., tai. 77t-14M 

iiHimiiiumiHmnnimiiiimiimimmiM 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Visitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Bisnieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias yįgį. 
tinęs korteles. 

Kreipkite* ] "Draugo" adminis
traciją visais panaaiĮi, reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų paSanavi* 
mu. 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
grafus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi 
Hnes kortelei. 

Kreipkitės } "Draugo" sdafaue-
traciją visais panašiais reikalais. 

DRAUGAS, 
4645 W. 6Srd 8t», 
CUeafo, m . 80828 

iiHmiiiimiiimniiiiiiiimmmmimmim 

iiiiiimiiiiimmiiuiiiimmmiiHimimiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariataa Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

• 5 2 9 S. Kedzie Av. 
4MJIfUliUltlJ!!Jlltw 

?8-22S3 

ELEKTROS IR 
VANDENTEKI0 

REMONTO DARBAI 
atliekami sąžiningai. 

Stambinkite 434-6828 

PACKAGE E.TPRESS AOEJfCT 
MARIJA NORKIKIE.Vfj 

MUNTINIAI Į LIETUV* 
lAbai pageidaujanKM fferoa ruAtaa 

prekes. Mautas 15 Europos aandėlla-
3«08 W. 69 St., Chteago, m. 00020. 

TEL. — WA 5-3787 

Perskaitė "Draxi4rą" 

fi kitiems p e r s k a i t y t i 

duokite 

mmiimtiiimiiiiiiiiiiHiiiutiiiiiHiiiiiiiia 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda Jau l t matua tar
nauja New Jaraar, If aw Tork Ir Coav 
aactieut liatu-riama ! 
Kaa Saitadlen} nuo e (kl i ral. po
piet U WEVD Stotias V*w Torka 
1*10 kil., AM Ir nuo T Iki t Tai 
rak. 97.1 m«c. FM. 

Direkt, DR. JOKŪBAS STUKAS 
254 SenHt Drtve 

WatohsBe> N . t. 07061 
TEL. - 7»«0M (»1) 

Wmt1HttWIIJJIIIUHMinil«IWIlllHajHI*SI 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLE 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma-
ią vėliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją eu Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 e t mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. ftSrd St, 
OUcago, IX 00829 



MOSU KOLONIJOSE 
Baltimorę, Md. 

MENO IR UTERATŪROS 
POPIETĖ 

Prieš kiek laiko \ ienai lietuvai
tei studijų reikalais atsidūrusiai 
Vilniuje, susidarė galimybė įvež-

sios Californijos. Į Baltimorę po
etas atvyksta balandžio 27 d. ir 
dalyvaus tą dieną rengiamoje lite 
ratūros ir meno popietėje, kartu 
su rašytoju Jurgiu Jankum iš Ro-
chesterio. Jei poetas Brazdžionis 
tapo mūsų poezijos milžinu dar 
Lietuvoje, tai rašytojas Jurgis 

ti ten didesnį skaičių išeivijoje' Jankus aukštumas pasiekė išeivi-
išleistų knygų. Pasirodė, kad joje premijuotais romanais "Nak-
Vilniaus universitete daugiausia į tis ant moru" ir "Namas geroj 
pageidaujamos buvo Brazdžio- gatvėj". Vokietijoje, stovyklų lai-
nio eilėraščių knygos. Taigi, mū
sų poetas, neparašęs nei vieno 
"raudono" eilėraščio bolševikme-
čiu, nesusigundęs rašyti "nekal
tai", ]cad būtu priimtina spausdi
nimui ir anapus, vadinamu kul
tūriniu mainų vardan, tebežino 
mas ne tik savo bendraamžių 
kartai, bet jau ir sovietinėje sis
temoje gimusiems ir augusiems. 

LB APYLINKĖS METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Šį pavasarį metinis apylinkės 
susirinkimas dėl eilės renginių 
buvo nukeltas į gegužės 18 d. Da
lis dabartinės valdybos narių 
baigia savo dviejų metų kaden
ciją ir valdybos veidas gali pasi
keisti. Šiuo metu apylinkei pirmi
ninkauja Vytautas Eringis, kuris 
taip pat yra išrinktas ir naujuo
ju Pietryčių apygardos, apiman
čios Baltimorę, Pietinę New Jer-
sey, Philadelphiją, Washingtoną 
ir dalį Pennsylvanijos, pirminin

kais būdavo nekantriai laukiami į ku. Sekantis didesnis Baltimorės 
savaitraštis "Žiburiai", kuriame į apylinkės valdybos darbas yra 
buvo spausdinamas J. Jankaus ro- j pasiruošimas lietuvių 
manas "Pušis", ir žurnalas "Ai
dai" su fragmentais iš "Namu
ko", vėliau virtusio romanu. Šių 
dviejų literatų atvykimas į Bal
timorę su savo kūryba, bus paįvai 
rintas skulptoriaus Prano Baltuo-
nio iš Montrealio dalyvavimu 

Jo knygos eina iš rankų į rankas, į įr j 0 medžio šaknų skulptūros 
gi eilėraščiai ranka perrašinėja- j darbų paroda. Pranas Baltuonis, 
mi ir platinami. Tad nenuosta
bu, kad trys rytinio pakraščio ko
lonijos: Baltimorę, New Yorkas 
ir Philadelphia kviečiasi poetą 
Bernardą Brazdžionį iš tolimo-

LTN SUSIRINKIMAS 
(Atkelta ii 4 pusi.) 

dainuoti. Jai dainuojant liaudies 
dainas buvo prisiminta, kaip prieš 
dešimtį metų, atidarant Tauti
nius namus, programos vedėja 
aktorė Zita Visockienė skaitė savo 
poemą apie Merkinės pilį, Tauti
nius namus ir jos kunigaikštį Jo
ną. 

Po susirinkimo teko svečiuotis 
jaunimo būryje, kurių metai per 
trisdešimtį peršokę. Kalbėjome su 
jais apie Tautinius namus. Reikia 
naujų namų, jie įrodinėjo. Dide
lių, gražių, su puošniomis salė
mis, maudymosi baseinais, teni
so aikštėmis, žaidimo kambariais. 
Dabar jie, esą eina savaitgalius 
praleisti kitur, išleidžia po 100 — 
150 dol. vakarui. Tada burtųsi sa
vame būryje. Dabar Tautiniai na
mai per maži. Ir to didelio puoš
numo nematyti. Reikia kitu, visi 
pritarė. 

Ir tada sak jiems barzdotas vy
ras, pypkės pelenus iškratęs. Dalis 

pradėjęs kurti prieš porą dešimt 
mečių, bet jau sukūręs per 2000 
darbų ir turėjęs netoli 50-ties 
savo kūrybos parodų Kanadoje ir 
JAV. 

Šią meno ir literatūros popie
tę ruošia Baltimorės LB apylinkės 
valdyba, kuri savo kvietime Bal
timorės ir Washingtono apylin
kių lietuviams rašo: "Kviečiame 
visus, kuriems yra mielas eiliuo
tas lietuviškas žodis, kurie domi
si lietuviška apysaka ir kurie 
mėgsta grožėtis lietuvio meninin
ko kūryba. Nelaukiame iš jūsų 
nei bilietų, nei mokesčių už įėji
mą, bet nekantriai laukiame jū
sų gausaus dalyvavimo". Meno 
ir literatūros popietė įvyks Balti-
morėje Lietuvių namų, didžiojo
je salėje. Paroda bus atidaryta vi
są sekmadieni, o literatūros po
pietė prasidės 2 vai. p. p. 

"DAINOS" CHORO 
KONCERTAS 

Baltimorės lietuvių kolonijoje 
per paskutinius 30 metų vyravo 
tautinis šokis, bet sunkiai skam
bėjo daina. Tiesa, prieš atvyks
tant pokarinei emigracijai čia vei
kė mišrus choras "Daina", atvy
kus muz. Br. Jonušui buvo suda
rytas vyrų choras, bet jam iš Bal-

festivaliui 
Baltimorės miesto centre. Festi
valis įvyks birželio 7 — 8 dieno
mis. LB festivalyje įruošia spau
dos kioską ir rūpinasi informaci
jos stalu. Rudeninis LB koncer
tas yra numatytas suruošti lap
kričio 15 d. 

ŠV. ALFONSO PARAPIJOS 
BALSAS 

nei mokyklai, 50 dol. Hartfordo 
šokių grupei "Berželiui" nuvyk
ti į Šokiu šventę ir 50 dol. atsi
kviesti Pietų Amerikos jaunimo 
grupes koncertams Amerikoje. 

Revizijos pranešimą padarė 
prof. A. Vasaitis. Pranešime pa
gyrė valdybą už gyvą veiklą ir 
tvarkingą kasininko darbą. 

Sekantiems metams buvo iš
rinkti valdybon ir pasiskirstė pa
reigomis pirm. — dr. J. Kriau-

KITOS ŽINIOS 
— Šv. Kazimieras yra seselių 

koplyčios globėjas, tai šventojo 
diena paminėta specialiomis va
karo — 6:30 vai. p. p. pamaldo
mis ir pamokslu, visa atliekant 
kapel. kun. S. Ylai. Dalyvavo.se
selės ir iš Toronto ir Montrea
lio bei vietos lietuviai. 

— Mažutė Putnamo kolonija 
turi 3 Juozapus: kun. Tautkų, 
Tamašauską ir dr. Kriaučiūną. 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. balandžio mėn. 15 d. 

jūsų esate Tautinių namų na- į timorės išsikėlus ir nesant kito 
riai. Kiti galite būti. Jūsų pajamos i rnUZiko, daina vėl nutilo. Vėliau, 
didelės. Dabar gi Jono Jurkūno 
rėmėjai,sakykim 345 asmenų gen 
gė, jau-.sutelkė apie 300,000 dole
rių turto. Atėjo jūsų eilė sudėti 
likusią sumą, kad tie išsvajoti puoš 
nūs rūmai taptų realybe. Pir-
myn,jaunoji karta! Kelias praves
tas. Jūsų eilė ir pareiga jį platin
ti. Iš samanotų bakūžių kėlėsi 
Lietuva ir kiti ją puošė mūrais. 
Puoškite ir jūs Tautinius namus. 
Jie reikalingi. Visų akys nukreip 
tos į jus — jaunoji mūsų karta. 

Vytautas Kąsnis 

SV. KAZIMIERO KOLEGIJA 
(Atkelta ii 3 psl.) 

skyręs savo sutaupąs klierikų 
fondui. Tarp į amžinybę iške
liavusių buvusių mūsų auk
lėtinių nuo 1970 metų iki da
bar yra kun. P. Geisciūnas, 
kun. V. Kaleckis, kun. J. Pata
šius, kun. J. Razutis, kun. S. 
Valiušaitis ir tik nesenai dia
konas A. Lisauskas. Visus 
pavedame Dievo gailestingu
mui ir mūsų visų maldoms. 

Į ateitį žvelgiame su pasi
tikėjimu. Išgyvenome sun
kiausius metus. Dievo pa? 
laimos nestigs kolegijai ir 
ateityje. Tie, kurie perims iš 
mūsų kolegijos vadovavimą, 
ras ją stovinčią ant tvirtų pa
matų. Pagrindiniai klau
simai, kurie kyla, žvelgiant į 
ateitį, yra, kas perims iš mūsų 
kolegiją į savo rankas. Ar atsi
ras visą laiką kandidatų? Ar 
lietuviai vertins ir rems ko
legiją, kai emigracijoje vyraus 
jau antroji ar trečioji išeivijos 
karta? 

Rūpinkimės visi, kad visų 
bendromis jėgomis būtų rasti 
teigiami atsakymai bei spren
dimai į visus tris klausimus. 
Visa yra, tiesa. Dievo galioje, 
bet taip pat ir mūsų valioje. 

Lietuviškoje Šv. Alfonso para
pijos bažnyčioje regimai mažėja 
lietuvių skaičius. Ypač liūdną 
įspūdį sukėlė toks mažas mūsų 
skaičius iškilmingose mišiose mi
nint Vasario 16-tąją. Šv. Alfonso 
bažnyčia pati puošniausia visoje 
Baltimorėje ir joje kas sekmadie
nį 8:30 ryte laikomos Mišios lie
tuvių kalba. Parapijos klebonas 
kun. Antanas Dranginis, besveiks 
tąs po operacijos, išsiuntinėjo pa-
rapiečiams velykinį laišką, pro ku 
rį negalima tylomis praeiti. Jis ra
šo: "Mieli lietuviai, ne vienam 
rūpi išlaikyti lietuvių centrus ir 
įstaigas Baltimorėje. Nepamirški
te savo gražiosios Šv. Alfonso baž
nyčios. Yra tokių, kurie pamiršo 
savo bažnytėlę. Kiti galvoja, kad 
ji nereikalinga. Tarytum, be jos 
gali apsieiti. Jūs, kurie džiaugia
tės savo gražia bažnyčia, prisidė
kite prie jos išlaikymo. Stokime 
visi į kovą už tuos dalykus, ku
riuos kiekvienas taurus lietuvis j 
įvertina ir brangina". 

Juozas Gaila 

Putnam, Conn. 
NAUJA BENDRUOMENĖS 

VADOVYBĖ 
LB Putnamo apylinkės metinis 

narių susirinkimas įvyko kovo 
30 d. Matulaičio namų salėje. 
Čia galėjo dalyvauti ir Matulaičio 

čiūnas (parinktas), vicepirm. - ^ ^ .._ 
sesele Palmyra Kavaliauskaite, f!,__. ._ t J ĮT L ,_ 
sekr. — V. Abromaitis (per.),!, 
kasinin. — A. Žalionytė (per.) ir 
n a r i u — L. Petravičienė. 

Revizijos komisija perrinkta ta 
pati: prof. A. Vasaitis, seselė Rita 
Trimakienė ir M. Klimas. 

Susirinkimo pabaigoje buvo 
priimta rezoliucija įtaigojanti 
LB, Altos ir Vliko centrines vado
vybes kuo skubiausiai susitarti 
bendram Lietuvos laisvinimo dar
bui. Paaiškėjus, kad kuri nors or
ganizacija delsia ar trukdo, nu
traukti jai šios apylinkės finansi
nę paramą. Rezoliucija jau išsiųs
ta. Susirinkimas praėjo darniai ir 
baigtas Lietuvos himnu. Susirin
kimo prezidiumą sudarė: V. Abro
maitis — pirm. ir R. Taunienė 
— sekr. 

kilmingomis pamaldomis koply 
j čioje 11 vai. ir bendrais visų pie
tumis seselių valgykloje. 

— Balandžio 20 d. Putnamo 
seselės Matulaičio namų salėje 
ruošia jų statyboms paremti va
jaus pietus. Pietų metu koncer
tuos mūsų žinomoji solistė D. 
Stankaitytė. Dar yra keletas vie
tų norintiems dalyvauti ir sese
les paremt. 

/. Kr. 

— Okup. Lietuvoj 
užregistruota 32,000 
ir 10.7 tūkstančių 

1979 m. 
santuokų 
skyrybų, 

Prieš 20 metų 100 santuokų te- \ 
ko 8.4 skyrybos, dabar jau 33.5 
skyrybų. 

A. Baltikausko pastangomis, vėl 
susidarė vyrų choras, iširęs jam i namuose stipresnieji globojamie 
mirus. Prieš dešimtmetį vyrai' ji. Susirinkimas pradėtas prel. P. 
vėl atgijo, pasirodė su koncertais j Juro malda. Susirinkimo pradžio-
Philadelphijoje, Washingtone, je buvo paaiškinta apie pagrin-
Nevv Jersey, išleido net savo dai- dines lietuvių organizacijas, jų 
nų plokštelę ir dalyvavo Pasaulio struktūrą ir paskirtį. Prof. A. Va-
Lietuvių Dainų šventėje Kana- j saitis kalbėjo apie Altą, Vliką ir 
doje. Chorui keletą metų vado- \ Balfą, o dr. J. Kriaučiūnas apie 
vavo Lilė Geležiūtė-Bekerskienė, Liet. Bendruomenę ir palietė 
dar senosios "Dainos" draugijos 
įsteigtos 1931 metais vadovė, bet 
jai pasitraukus teko samdyti ame
rikietę dirigentę. 1978 metais bal-
timoriecių džiaugsmui įsisteigė 
ir moterų choras pasivadinęs 
"Baltija", deja, pemai abu cho
rai dėl tikrų ir dirbtinų priežas
čių atsidūrė vėl krizėje. Pagaliau, 
daliai choristų nubyrėjus ir pa
keitus dirigentę abu chorai susi
jungė į mišrų "Dainos" chorą. 
Dabar šiam chorui vadovauja 
valdyba: Vytautas Banys pirm., 
Gražina Eringienė, kun. Anta
nas Dranginis ir Anelė Pilienė, gi 
dirigentė — amerikietė Charlot-
te T. Morris. Pavasarinis choro 
koncertas įvyks balandžio mėn. 
19 d. 7:30 vai. Lietuvių namų 
didžiojoje salėje. Repertuare per 
16 naujai paruoštų dainų. 

ir 
Altos, Vliko ir LB nesantaikinę 
veiklą. Daugelis dalyvių dėkojo 
už paaiškinimą apie organizaci
jas. 

Sekė esamosios LB valdybos 
apyskaitinis pranešimas: dr. J. 
Kriaučiūno — pirm., V. Abromai
čio — sekr. ir J. Tamašausko — 
kasin. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad valdyba išsiuntė daug įvai
rių raštų JAV prezidentui ir įvai
riems pareigūnams, prašančių 
užtarti lietuvius rezistentus, rei
kalauti Lietuvai apsisprendimo 
teisės, išlaikyti mūsų diplomati
nę tarnybą ir pan. Į daugelį tų 
raštų gauti atsakymai, žinoma, 
trafaretiniai. Valdyba pravedė 
įvairias sėkmingas rinkliavas pa
remti lietuvių kongresus, šven
tes spaudą ir švietimą bei orga
nizacijas. Iš kuklaus iždo pasky
rė: 25 dol. Hartfordo lirtuanisti-

P A D C K A 
A.f A. 

RAIMUNDAS AMBRAZIEJUS 
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta

miems pagerbusiems velionį apsilankymu koplyčioje, daly
vavimu pamaldose, aukojusiems šv. Mišioms, St. Ignatius 
gimnazijos fondui, gėlėms bei palydėjusiems į amžino po
ilsio vietą. 

Širdingas dėkui už užuojautą žodžiu bei raštu. 

Nuliūdę: Motina, seserys ir Svogeris. 

Brangiai motinai 

A. t A. MARIJAI SVIDERSKIENEI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jos dukras dr. BRONĘ ZEL-
BIENĘ ir GENUTĘ PUNIŠKIENĘ su ŠEIMOMIS. 

St. Petersburgo Lietimy 
Klubo Valdyba ir Direktoriai 

A . t A . Dipl. teis. JONUI GUDAUSKIUI 
mirus, p STASEI GUDAUSKIENEI, dukrai LAIMAI 
ir jos vyrui BENUI KALIAS nuoširdžią užuojautą 
reiškiame. 

Vaclava šarkiene 
Izolda ir Kęstutis černiai 

P A D £ K A 
Mūsų mylimam vyrui ir tėveliui 

A. f A. JONUI GUDAUSKIUI 
baigus žemišką kelionę, nuoširdžiai dėkojame visiems artimie
siems bei lietuviškajai visuomenei, pagerbusiems velionį, dalyvaujant 
šermenyse ir laidojimo apeigose. 

Dėkojame visiems pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, raštu 
ir spaudoje. 

Mūsų nuoširdi padėka tėvui Raudeliūnui, S. J. už maldas ko
plyčioje. Dėkojame už šv. Mišių aukas ir karsto nešėjams. 

Reiškiame gilią padėką velionio kolegoms teisininkams: P. Jo-
kubkai už vadovavimą atsisveikinimo akademijai ir tartą žodį, Liu
dui Šmulkščiui, Mečiui Mackevičiui, Jonui Vasaičiui, Vytautui Rač
kauskui ir žurnalistui Jurgiui Janušaičiui už tartus prasmingus, 
jautrius, velionio gyvenimo kelią nusakančius atsisveikinimo bei 
užuojautos žodžius. 

Ypatingą padėką reiškiame Onai Pranckevičiūtei, kuri su meile 
ir pasišventimu rūpestingai prižiūrėjo ir nuoširdžiai globojo velionį 
jo ilgos ir sunkios ligos metu. 

Jūsų visų nuoširdumas lieka gyvas mūsų širdyse. 
Nuliūdusios ŽMONA 'iR DUKROS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel . 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 
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Į L A I S V Ė T A I P P A T Į 
| Į P A R E I G O J A S 
1 Ar mes atliekame laisvgs pareigą asvo tautai? 5 
5 Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent • 
3 pridedami $5.00 įstojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- s 
j kis, išskyrus ui pasirinktas knygas tu trečdaliu nuolaidos. I 

5 Klubas siunčia savo nariams Informacijas apie naujai ie- 5 
5 leidžiamas knygas. s 
= UI $5.00 ar daugiau p»*»«<*»™t lietuviškų knygų per metus, : 
s mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS- j 
= VĄ LIETUVIŠKA KNYGĄ. Ui tai mes gausime pasirinkti vi- | 

S 

i 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO. LITL'AMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 6<?th STREET Te!. REpublic 7-1213 

11029 Southwest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

aus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 
Rašykite prie pirmos progas: 

UETUVttK08 KNYGOS KLUSUI 
4M5 W< 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniinin 

Perskaitę Draugą, duokite j i kitiems pasiskaityti. 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CICERO. III.. Tel. OLympic 2-1003 



x lietuviu Jaunimo centro 
steigiamasis fondo susirinkimas 
įvyko sekmadieni, balandžio 13 
d. Trejiems metams išrinkti: 
Irena Kriaučeliūnienė, dr. J. 
Račkauskas, Marija Ambrazai
tienė ir Sofija Džiugienė. Dve
jiems metams Vyt. Kasniūnas, 
Ant. Vaičaitis, dr. Arūnas Liu-
ievičius ir Jonas Jasaitis. Viene 
riems metams: Henrikas Lau
cius, Matilda Marcinkienė, Vyt. 
Jasinevičius ir Gailutė Valiulie
nė. Susirinkime dalyvavo 194 
nariai su 706 balsais, kurių skai 
čiavimo komisiją sudarė: J. Gra 
dinskas, Aleksas Smilga ir Ire
na Smieliauskienė. Revizijos ko-
misijon išrinkti: Danguolė Bart 
kuvienė, Vytautas Mikūnas ir 
Tuozas Masilionis. Taryba pa
kviečia valdybą, kuri vykdys ir 
prižiūrės Jaunimo centro admi
nistravimą. 

X Jonas Jurašas televizijoj. 
Chicagoje televizijos 11 stoties 
balandžio 10 d. ir praėjusį sek
madienį dienos metu buvo per
duotas J. Jurašas. Pasikalbėji
mas su juo buvo perpintas Pro-
vidence mieste įvykusio pastaty 
mo "Savižudys" scenomis. Sek
madienį filmas buvo sutrumpin
tas. Pasikalbėjime su reporteriu 
Jurašas pasakoja, kaip ten net 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. balandžio mėn. 15 d. 

X A a. Antanas Paznekas, 67 
m., gyv. 5339 S. Washtenaw 
Ave., žuvo auto nelaimėje, atsi
mušęs patiltėje, 2200 W. 59 St. 
Žinią paskelbdamas, "Chicago 
Sun-Times" dienraštis pažymi, 
kad velionio kraujuje alkoholio 
nerasta. 

X "Sticker deslgned. by Rita 
Kapočius, st udent of Maria 
High School" — tokiu sakiniu 
paaiškinamas kiekvienas miesto 
Upinukas, kuris duodamas už
lipinti ant automobilio lango ir 
kurį siunčia visiems Chicagos 
miesto atstovas Walter Kozu-
bowski. Tuos "stickerius" tari 
turėti kiekvienas Chicagos au
tomobilis. Rita Kapočiūtė už sa
vo piešinį šiemet laimėjo konkur 
są ir gavo premiją. Tie lipinu-
kai yra skirti 1980-81 metų lai
kotarpiui. Tas pats parašas bus 
ir ant leidimų. Marijos aukšt. 
mokyklos mokinės laimėjo ne 
vieną konkursą, ypač meno sri
tyje. 

x A. a. Marcelė Stanevičie
nė, 89 m. amžiaus, ses. M. Stel-
los, Šv. Šeimos vilos vyresnio
sios, motina, palaidota balan
džio 14 d. po pamaldų, kurios 
buvo Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčioje Brighton Parke. Pa
lydėta daugelio seselių kazimie-
riečių bei kitų artmimųjų ir pa
laidota šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

x "čikagas Zinas", mėnesi
nis -latvių laikraštis, bal. mė
nesio laidoje, 5 puslapyje, gra
žiai paminėjo ir tinkamai įverti
no Argentinos lietuvių "2ibu-

ir sienos" klausosi, ksį žmonės ' č i u " i r Urugvajaus "Ąžuolyno" 
kalba. Taip pat pasakoja savo, | butinių šokių grupės pasirody-
kaip kūrėjo, visus vargus. To- j m a- Chicagoje, Detroite,_Cleve-
dėl, nepakeldamas tokio režimo, 
jis pasiprašęs leidimo išvykti į 

IŠ ARTI IR TOLI 

"Draugo" romano premijos įteikimo iškilmėse balandžio 9 d. St. Petersbi^rgo, Fla., Lietuvių klube. Iš kaires: iškil
mių rengimo komisijos pirm. K. Gimžauskas, akompania tore M. Douglas, muz. P. Armonas, sol. J. Vaznelis, sol. 
Gina Capkauskienė ir programos vadovas A. Karnius. Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

! landė, St. Petersburge, Toronte 
ir Hamiltone. Laikraštis išreiš
kė pasitenkinimą, kad PLB pir 
rnininkas Vyt. Kamantas į kon
certą Chicagoje pakvietė ir Chi 
cagos latvių komiteto pirm. L. 
Bergmanį su žmona. 

x K. MiBcovaitis, Šaulių sąjun 
gos pirmininkas, išvyko atosto
gų ir į Chicagą grįš apie balan
džio 25 dieną. Jį pavaduoja są
jungos pirmasis vicepirmininkas 
V. Išganaitis. 

x Lidija Grianzdienė šiuo me
tu eina Akademinio Skautų są
jūdžio Chicagos skyriaus pirmi
ninkės pareigas. Visais ASS 
Chicagos skyrių liečiančiais rei 
kalais kreiptis šiuo adresu: 6430 
West 63rd Place, Apt. 24, Chica 
go, UI. 60638, tel. 586-1435. 

X LB Detroito apylinkės vai 
dyba mum atsiuntė malonų laiš 
ką, kuriuo padėkojo už skelbia
mą informaciją apie jų parengi
mus ir veiklą. Laiške rašo: "Vai 
dyba yra dėkinga už nuoširdžius 
bičiuliškus patarnavimus, nes be 
jų mes nebūtume įvykdę tų pla
nų, kuriuos buvome numatę". 
Šia proga valdyba per iždininką 
Antaną Janušį atsiuntė ir 40 do
lerių čekį. Už viską dėkojame. 

X D. Petrutytė, čikagiškė pe
dagogė, lietuviškos knygos mylė, 
toja, buvo užsukusi į "Draugą" 
ir, pasinaudodama paskelbtu 
knygų išpardavimu, nusipirko jų 
už 40 dolerių. 

X Stefa Leškienė, nuoširdi 
skaitytoja Los Angeles, Cali-
fornijoje, padėkojo už kalendo
rių, korteles ir atsiuntė 12 dole
rių auką. Labai ačiū. 

x Martynas Rakauskas, Ke-
nosha, Wis., parėmė mūsų spau 
dos darbus 10 dolerių. Labai 
dėkojame. 

x Dėkodami už kalendorių, 
aukų po 5 dol. atsiuntė: Jonas 
Lietuvininkas, Jonas Prunskis, 
Petras Baužys, Pranciškus Ga-
deikis. Visiems nuoširdžiai dė
kojame. 

X Aukų atsiuntė; 3 dol. — 
Joana Švobienė; po 2 dol. — P. 
Janušonis. Marija Savickienė, 

ekskursijai j vakarų Europą. Į K. Gaputis. Visiems dėkojame. 
Prašoma skubiai registruotis I X Dėkodami už "Draugo" 
pas American Travel Service j kalendorius, aukų po 5 dol. at-
Bureau, 9727 S. Western Ave., j siuntė: Vincas Urmanavičius, 
Chicago, m. 60643. TeL (SL2) j Vladas Garbenis, K, Vaitkienė! 
288-9787. (sk.) Į Visiems dėkojame 

užsienį. Pradžioje buvę atsaky
ta duoti leidimą, bet vėliau iš
leidę. Jis išvykęs 1974 m. Pir
miau gyvenęs Europoje, vėliau 
persikėlęs į JAV. Repeticija ir 
pasikalbėjimas tesėsi visą pus
valandį. Reikia pasakyti, kad 
Jurašo ir anglų kalbos mokėji
mas jau yra neblogas. 

x lietuvišku knygų "Drau
ge" atpigintomis sąlygomis nu
sipirko: Dana Stankaitytė, Ste
fanija Jonutienė, Aleksas Lin-
gaitis, Monika Zurienė, D. Vik
torą. 

X m. Liet Gydytoju ir Dan
tų Gyd. dr-ja, vadovaujama dr. 
Prano Sutkaus, paskyrė Vil
niaus Krašto Lietuvių s-gos lei
džiamam veikalui "Rytų Lietu
va" — 1,000 dol. (pr.) 

X Einantiems į Operos spek
taklius šį savaitgalį patariame 
pasiskaityti Carminos Buranos 
libretą, nes, iš anksto nesusipa
žinus su tuo turiniu, bus sunku 
suprasti, kas vyksta scenoje, o 
ypač visame balete. Tą knygu
tę dar galima gauti Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71 St., ir 
kiekvieną spektaklio dieną prie 
įėjimo į salę. (pr.) 

X LIETUVIŲ FONDAS tu
ri milžinišką reikšmę lietuvių 
gyvenime. Visi būkime nariais 
šios reikšmingos organizacijos. 
Narių suvažiavimo proga bus 
vajaus užbaigtuvės — gegužės 
3 d. J. C. kavinėje Siųskime sa
vo įnašus ir dalyvaukime vaka
rienėje. Bilietus galima įsigyti 
L. Fondo raštinėje, 2422 W. 
Marąuette Rd., Chicago, EI. 
60629. (pr.) 

X Ateitininkų namams prie 
Lemonto ieškomas prievaizdas, 
kuris ten gyventų. Patalpos ir 
atlyginimas pagal susitarimą. 
Dėl informacijų skambinti va
karais tel. (312) 434-2243. (sk.) 

x Dar gauta 20 papildomų 
vietų "Laiškai Lietuviams" 

MOTINOS MARUOS 
KAUPAITĖS MIRTIES 

SUKAKTIS 
Šiais metais šv. Kazimiero 

seserys mini savo įsteigėjos mo
tinos Marijos 40-tąją mirties 
sukaktį. Motina Marija mirė 
1940 m. balandžio 17 d. Ji va
dovavo kongregacijai nuo 1913 
m., kada buvo išrinkta pirma 
vienuolijos generaline vyresnią
ja ir kitose keturiose kapitulose 
perrinkta toms pareigoms su 
Apaštalų Sosto ypatingu lei
dimu. 

Metinės iškilmingos šv. Mi
šios už motiną Mariją bus at
našaujamos šeštadieni, balan
džio 19 d. 9 vai. ryto. Kun. S. 
Gaučias, kapelionas, atlaikys 
šv. Mišias, vyskupas V. Brizgys 
dalyvaus apeigose. 

Seserų choras, kuris giedojo, 
minint motinos Marijos šimto 
metų gimtadienį, sausio 6 d. ir 
kuris taipgi giedojo televizijoje 
9-tam kanale Velykų sekmadie
ni ligoniams skirtose Mišiose, 
giedos taip pat ir šiose meti
nėse Mišiose. 

Šv. Kazimiero seserys, dir
bančios Chicagoje ir priemies
čiuose, dalyvaus iškilmėse. 
Taip pat motinos Marijos gimi
nės ir seselių prieteliai kviečia
mi dalyvauti iškilmėse balandžio 
17 dieną. 9 vai. ryto. 

Po iškilmių seselės išgirs kun. 
Juan Lozano paskaitą "Moti
nos Marijos charisma ir dva
sia". Paskaitos tęsinys bus ir 
po pietų. A. 

"LAIŠKU LIETUVIAMS" 
ŠVENTĖ 

Lietuviu jėzuitų Chicagoje lei
džiamas "Laiškų lietuviams" žur
nalas pereito sekmadienio popie
tę Jaunimo centro kavinėje jau
kiai paminėjo savo 30 metų su
kaktį. Minėjimą pradėjo vyr. re
daktorius kun.}. Vaišnys, pasvei
kindamas susirinkusius. Ši sukak
tis buvo atžymėta rašinių konkur 
su, kuris buvo 21-is iš eilės. Kon
kursui buvo skirtos 3 temos. LL 
vieta mūsų spaudoje, Kaip aš 
suprantu tikėjimą ir Mišriu 
šeimų problemos. Vertinimo ko 
misiją sudarė: kun. L. Zaremba, 
J. Toliušis, D. Valiulienė, M. Sau 
laitytė-Stankuvienė ir Rima Sid-
rienė, kuri ir perskaitė komisijos 
aktą. Iš keliolikos atsiustu rašinių 
premijuoti 4 autoriai: 1. Jurgis 
Gliaudą iš Californijos, 2. Aid. 
Kamantienė iš Darien, 111., 3. Kos 
tas Paulius i? Chicagos ir 4. Gra
žina Kriaučiūnienė iš Lansing, 
Mich. Premijų mecenatai: dr. 
Milda ir Stsys Budriai, Bronė ir 
Jonas Veselkai, Vyt. Vizgirda ir 
St. Rudokienė. Jų vardu kalbėjęs 
J.Veselka apgailestavo,kad premi-

! jos nedidelės, bet nuoširdžios. Ra-
j gino dalyvius ir toliau aktyviai 
\ reikštis spaudoje. Laimėtojų var-
i du kalbėjo A. Kamantienė, pade 
kodama konkurso ruošėjams ir 

1 mecenatams, [teikus premijas 
! (neatvykusiems jos pasiustos paš

tu), buvo perskaitytas rašyt. Jur
gio Gliaudos laiškas. 

Antroje programos dalyje in-
vokaciją sukalbėjo keletą metų 
žurnalą redagavęs kun. dr. K 
Trimakas. Programai vadovavusi 
rašyt N. Jankutė — Užubalienė 
pristatė pagrindinę šventės kalbė
toją Ingridą Bublienę, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkę, spe
cialiai šiam reikalui atvykusią iš 
Clevelando. Ji perdavė Kultū
ros tarybos sveikinimus. Savo kal
boje iškėlė mūsų spaudos, kaip 
tautos mokytojos, reikšmę. Spau
da siekia išlaikyti tautinę gyvy
bę. Tačiau spaudos keliamos idė-

dvelkimas. Dažnai poeto poezijoj 
laikas lyginamas su sudaužytu 
veidrodžiu, nes pažvelgus atgal 
matyti tik šukės. Knygoj •jaučia
mas ilgesys, iškeliamas žmogaus 
tragizmas ir pralaimėjimas lai
kui. Ypač tai liudija eilėraštis a 
pie vakaro draugų pobūvį, kuria
me visi džiaugiasi ir pokštauja, 
o tačiau "kampe, toliau nuo akių 
numesta, kas žodis šiurpiai gilėja 
kiekvieno mūsų vienatvė". 

Poetas jautriuose dalykuose iš
lieka klasiškas ir giedras. Yra hu
moro ir skausmo, tačiau šis yra 
su giedrumo atspalviu. Poetas y-
ra ramiai prie širdies prieinantis, 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Viktoras Laniauskas, Cle-

veland, Ohio, paskirtas milijo
ninį tiražą turinčio žurnalo 
.'Readers Digest" Azijos laidų 
vyriausiu redaktorium. Tame 
žurnale Azijos laidų redakto
riaus pavaduotoju buvo paskir
tas jau 1978 m. V. Laniauskas 
bakalauro laipsni iš anglų kal
bos ir magistro laipsnį iš tarp-

I tautinių santykių gavo Ohio 
State universitete . Buvo ga
vęs žurnalistinę stipendiją iš 
Azijos studijoms departamento 

J Havajų universitete 1975 m. 
• Yra dirbęs United Press Inter
national (UPI) agentūroj Co 
lumbus, Ohio, New Yorke, 
Hongkonge ir Bangkoke. Azijos 
laida spausdinama 350,000 eg
zempliorių ir siunčiama į trylika 
kraštų. Malonu, kad lietuvis pa
siekė tokio aukšto posto. 

DID2. BRITANIJOJ 
— Kristijonas Donelaitis Lon 

dono Lietuvių namuose kovo 22 
d. buvo paminėtas su plačia ir 
turtinga programa. Vakarui va 
dovaov DBLS Tarybos pirm. Ei 
mutis Šova. Buvo perskaityta 

iš Donelaičio kūrybos. Visus su
žavėjo skaitymu Živilė Šlekytė, 
televizijos ir šekspyrinio teatro 
aktorė. 

VOKIETIJOJE 
— Miesau apylinkės pirm. yra 

J. Nevuns. Apylinkėje gyvena 
57 tautiečiai, t a rp jų 25 jauni, 
bet lietuviškai kalba tik retas. 
Nėra galimybės įsteigti litųnis-
tinės mokyklos, nes trūksta mo
kytojo. 

— Vokietijos lietuviu katali
kų suvažiavimas —kviečiamas 
1980 m. balandžio 30 — gegu
žės 4 d. Dieburge, Bischof-Ket-
teler-Haus, Konviktsweg 23. Pa
skaitininkai: dr. A. Maceina, dr. 
K. J. Čeginskas, preL dr. L. Tu-
laba, kun. A. Rubikas. Jaunimo 
simpoziumo moderatorius A . 
Šmitas, referentai: Ed. Dressle-
ris, Reg. Zavackaitė, Kęst. Ivins 
kis ir Daina Kamantaitė. Reli
ginis koncertas. Muzikinė medi
tacija (V. Hermanaitė). 

— Dortmund LB apylinkės 
valdybą sudaro E. Lukošaitis, 
A. Staigis, J. Kulaitienė, Kont
rolieriai — D. Basei ir J. Stai-
gienė. 

jos neturi likti svajonėmis — turi i 1 , ^ galima klausyti prie ugnia 
fcūti vykdomos. Šiuo požiūriu LL • ku r 0 ) p r i e stiklelio, nedideliam 
indėlis į mūsų tautinę veiklą DŪrVj n e s j i s ^ n e šaukiantis, 
esąs didelis. Ragino klausytojus bet ramus, į kraują įsisunkiąs po-
tikėti Lietuvos ateitimi. e tas> 

Meninėje programos dalyje pa ^ R fclbajorio žodis buvo 
sirodė keturi jauni menininkai 
muzikai. Jūratė Tautvilaitė, pati 
sau akomponuodama gitara, pa 
teikė estradinės muzikos ir lietu
vių liaudies dainų puikią inter
pretaciją, Rūta Pakstaitė. akom
panuojant savo seseriai Emilijai, 
padainavo porą dainų. Neseniai 
iš Lietuvos pasitraukęs Rim
gaudas Kasiulis birbyne jautriai 
pagrojo keletą lietuviškos muzi
kos dalykėlių. Visus jaunuo
sius menininkus klausytojai, ku
rių buvo apie 300, labai šiltai su
tiko. 

"Laišku Lietuviams" redakto
rius kun. T. Vaišnys pasidžiaugė 
laimėjimais, dėkojo redakcijos 
nariams, administratorei, talki
ninkams ir visiems skaitytojams. 
Buvo pristatyti kiti redakcijos na
riai: kun. A. Saulaitis, D. Bindo-
kienė, N. Jankutė, Alg. Grigaitis, 
Vyt Kasniūnas, K. Baleišytė, D. j 
ir G. Vakariai, administratorė — j 
Al. Likanderienė. 

Iškilmėms ir meninei daliai pa-' 
sibaigus, visi dalyviai buvo vai-' 
šinami Marijos Kupcikevičienės 
paruoštais užkandžiais. 

(b.k.) 
POETO JURGIO BLEKAICIO 

KNYGOS SUTIKTUVĖS 

Praėjusį penktadienį kultūri
nės vaikaronės metu Jaunimo c. 
kavinėje buvo pristatyta Jurgio 
BlekaiČio naujoji poezijos knyga 
"Rudens ritmu". Vakaronę ruo
šė Santara — Šviesa, ją trumpu 
žodžiu pradėjo Liūtas Mockūnas, 
pasveikindamas svečius ir supa
žindindamas su kritiku dr. Rim
vydu Šilbajoriu, profesorium, 
daugelio žurnalų lietuvių ir ang
lu kalba bendradarbiu. 

Prof. R. Šilbajoris, aptardamas 
J. Blekaičio poeziją, pastebėjo, 
kad poeto protas daugiau pri
klauso širdžiai, kad jo poezijos 
nagrinėjimas yra kelionė per lo
gikos sniegą prie šilto širdies ži
burėlio. Dr. Silbajorį patraukė 
poeto įvaizdžiai, kuriuose daug 
rudenio. Jo yra net ir vaikystės 
atsiminimuose. Blekaitis kovoja 
su žodžiu, dėl jo vargsta ir jo ieš
ko. Jo poeziją skaitant, galima 
pajusti, kas yra poezija ir mirties 

spalvingas, kūrybingas, tačiau su 
reikiamu akademiškumu. Prele
gentas padarė puikią poeto kūry
bos sklaidą ir daugeliui, jau anks
čiau skaičiusiam Blekaičio poezi
ją, pasidarė ji suprantamesnė ir 
artimesnė. Prelegentas buvo su
sirinkusių šiltai sutiktas. 

Atvykęs iš Washingtono J. Ble
kaitis paskaitė pluoštą eilėraščių 
iš naujos knygos. Jo aktoriškas ir 
šiltas eilių perteikimas leido pa
justi jo poezijos gilumą ir grožį. 
Šiltai sutiktam poetui įteikta do
vana. 

Po oficialiosios programos visi 
turėjo progos su abiem svečiais, 
kritiku ir poetu, pabendrauti, pa
sidalinti kultūrinėmis aktualijo
mis, naujai įsigiję knygas, gavo 
poeto autografus. 

L. Galinis 
ATŽYMĖTI VEIKLIEJI 

ASMENYS 
Praėjusį šeštadienį Lietuvių 

Tautiniuose namuose įvyko de
vintasis metinis Lietuvių amerikie 
čių respublikonų lygos banketas, 
kurio metu atžymimi mėty žy
mieji asmenys. Banketą trumpu 
žodžiu pradėjo rengimo komite
to pirm. Casimir Oksas, pasvei
kindamas svečius. Sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai. Lygos pirm. 
Algis Regis pasveikino anglų ir 

sius svečius. Meninę programą 
atliko Rita Markelytė-Dagienė, 
gitara pritardama padainavo lie
tuvių ir anglu kalbomis dainas. 
Ji buvo šiltai sutikta. 

Vakarienės metu buvo prista
tyta daug svečių, spaudos ir radi
jo atstovų, jų tarpe „Cicero Life" 
vyriausias red. Sean O'Gara, ki-. 
niečiai radijo stoties pareigūnai,! 
Cicero miestelio sveikatos komi-
sionierius dr. F. Kaunas, Altos 
atstovas kun. A Stasys, LB Vid 
Vakarų apyg. pirm. K. Laukaitis, 
Rimas Černius, i.nž. Vyt Vidugi
ris. Kiti buvo papuošti gėlėmis, 
kaip buvęs kongr. narys, daug 
lietuviams nusipelnęs siekiant iš
vaduoti S. Kudirką, Rob. Han-
rahan, kuris šiuo metu yra taba
ko instituto darbuotojas ir vėl 
bandys siekti politinės karjeros. 
Atžymėta taip pat A. Kazanaus-
kienė, tautinių šokių kom. pirm. 
J. Talandis, dr. J. Briedis. Iš vi
so dalyvavo daug žymių profe
sionalų, kaip dr. L Kriaušeliū-
nas, LF vald. pirm. dr. A Raz
ma, dr. P. Kisielius, adv. P. Žum-
bakis, latvių ir estų atstovai 

Lygos vicepirm. J. Bacevičius 
pristatė „Southtown Economist" 
dienraščio Tedaktorių atžymėji-
mui, nes laikraštis labai daug 
vietos skiria lietuviams. To laik
raščio redktoriui Philip Radner 
įteiktas atžymėjimas. Redaktorius 
pastebėjo, kad laikraštis ir toliau 
lietuvių visuomenei skirs daug 
dėmelio. Respublikonų lyga pir
mą kartą skyrė stipendiją. Ją ga
vo veiklus lietuvių ir ne lietuvių 
visuomenėj, Lemonto lietuvių an
samblio „Spindulio" narys stud. 
Vytenis Milūnas. 

Sveikinimo spalvingą žodį tarė 
svečias iš Connecticuto, krašto 
lietuvių—amerikiečių resp. vice
pirm. Eugene Ziurys. 

Amerikos lietuvių amerikiečių 
respublikonų pirm. Ant. Milūnas 
trumpu žodžiu supažindino sve
čius su viešnia iš Washingtono 
Anna Chennault, kuri yra žino
mo Amerikos generolo našlė, 

lietuvių kalba gausiai susirinku- šiuo metu Amerikos tautinių gru

pių respublikonų tarybos pir
mininkė. A. Chennaullt, būda
ma poetė, yra gera kalbėtoja ir 
savo žodyje pasidžiaugė, kad ji, 
moteris, išrinkta tokiam aukš
tam postui, pažymėjo, kad ji t i 
kinti laisvės pergale, kvietė kovo
ti kad šis kraštas išliktų laisvas 
ti5 kad šis kraštas išliktų laisvas 
ti. Jai, kaip kovotojai už žmo
gaus teises, įteiktas „Spirit of 
Freedom" atžymėjimas. 

Algis Regis, Illinois lygos pirm., 
pristatė šių metų išskirtinam at-
žymėjimui Illinois respublikonu 
partijos pirm. Dan W. Adams 
(Adomaitį). Jam įteiktas „Man of 
the Year" atžymėjimas. Savo kal
boje Adams, ją paįvairindamas 
lietuviškais žodžiais, dėkojo už 
išskirtinį atžymėjimą, kvietė dar
buotis krašto gerovei. Išreiškė 
viltį, kad ir salėje sėdįs jo 12 me
tų amžiaus sūnus, taip pat kada 
džiaugsis savo etnine kilme. Nuo 
1971 m. tokius atžymėjimus yra 
gavę inž. V. Adamkus, inž. R. 
Kudukis, dr. J. Genys, dr. A. 
Razma, dr. K. Bobelis, Casimir 
Oksas, dr. K. Valiūnas ir Simas 
Kudirka. 

Po oficialios dalies, kuri, ne
paisant netrumpos programos, 
buvo greit ir sklandžiai praves
ta, susirinkusieji turėjo progos pa
bendrauti ir pasišokti Jonsons or
kestrui grojant. Prie baliaus pa
sisekimo daug prisidėjo ir, be 
Cook County Jury komisionie-
riaus C. Okso, taip pat komiteto 
pirm. Regina Andrijauskienė. Bu
vo ir dovanų dalinimas, ką pra
vedė lygos vicepirm. Al. Jankū
nas. Nors tai ir buvo respubli
konų pobūvis, bet tam tikra pras
me jis buvo vertingas visam lie
tuviškajam reikalui. 

P. Svilius 

DENGIAME R TAISOME 
VISŲ RŪSIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojama 
ir esame apdrausti 

Skambinkite 
ARVYDUI MELAI 
TeL — 434-9655 

Alvydas Vasaits, Lietuvių Oprros dirigentas, praveda praeita sekmadienį jvy-
kusią orkestro, soiistg, baleto ir choru repeticiją, besiruošiant Orffo Carmmos 
Buranos ir Lfloncavalln Pajacų spektakliams sj savaitgal]. 

Jono ICiipvn) 

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiniHinn 
JONAS PUZTNAS 

PETRAS AVIŽONIS 
Profesorius medicinos daktaras 

(1875 -1939) 
Jo visuomeninė, kultūrinė ir 

mokslinė veikla 

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi., 
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$12.85. Illinois jryvcntojai dar prideda 
72 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St_ 

Chicago, Du 60629 


