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LIETUVOS POGRINDŽIO 
SKUNDAS MADRIDUI 

Sovietų tautinių mažumų genocidas 
(Tęsinys) 

Dėl bažnyčios atėmimo ir jos iš
niekinimo parapiečiai rašė skun 
dus aukščiausiai Tarybų Sąjun
gos valdžiai Maskvoje, bet jie nie 
ko nepadėjo. Po to daug kartų bu 
vo siųsti pareiškimai, net su de
legacijomis, vietinei ir aukščiau 

Dabar Baltarusijos TSR ka
talikų bažnyčiose būna tik len
kiškos pamaldos. Jauniausioji 
karta — tiek lietuviai, tiek gudai 
— lenkiškai nemoka, nes lenkis 
kų mokyklų Baltarusijos TSR-e 
taip pat nėra. Lenkiškai moka 
tik vyresnės kartos žmonės, turį 

šiai sovietinei valdžiai, prašant j apie 55 ir daugiau metų amžiaus, 
sugrąžinti atimtą bažnyčią. Pasku ! kurie čia, buvusioje Lenkijoje, 
tinį kartą 1977 m. buvo surinktai ( 1 9 2 0 — 1 9 3 9 ) užaugo prieš II 
apie 500 parašų ir pasiųsta pa 
reiškimas Religijų reikalų įga 

pasaulinį karą. Galima suprasti, 
kokius vaisius gali duoti Kristaus 

liotiniui Gardine. Prašyta grą- mokslo skelbimas lenkų kalba, 
žinti tikintiesiems Pelesos bažny- kurios žmonės visai nemoka. O 
čią ir leisti lietuviui kunigui eiti į vaisiai tokie — jaunimas į baž-
joje pareigas. Pareiškime parapi-1 nycią visai neina. 

Vakarų Baltarusijos TSR lie
tuviai religiniu atžvilgiu atsidū
rė apverktinoje padėtyje. Jeigu 

jiečiai nurodė, jog jie patys savo 
lėšomis atstatys sunaikintą baž
nyčią, tik prašė išskirti medžia
gų atstatymui, už kurias jie su į lietuvis nori savo kalba sutvarky 

POPIEŽIAUS VIZITAS 
VAKARŲ VOKIETIJOJE 

Puse V. Vokietijos gyventojų — katalikai 
Bona. — Popiežiaus Jono Pau 

liaus II-jo vizitas Vakarų Vokie 
tijoje pareikalavo didelio takto ir 
diplomatinių sugebėjimų. Jau 
prieš svečio atvykimą vokiečių 
spauda kėlė klausimą, ar vizitas 
reikalingas, ar vyriausybei apsi
moka išleisti tokią sumą? (10 mil. 

Jis buvęs piktas, polemiškas žmo 
gus, kuris nuo to pykčio apakęs 
ir nematęs katalikiškos tiesos. 

Šiais kelionei vokiečiųnuotai-
kas sugadino ir kontroversija 
prieš V. Vokietijos parlamento 
rinkimus. Vokiečių katalikų vys 
kupai buvo paskelbę pastoralinį 

I doi.) Vatikano laikraštis "L'Os j laišką, kuriame kritikavo social-
' servatore Romano" pastebėjo po Į demokratų vyriausybę ir parėmė 

opozicijos partiją ir jų 

Amerikos delegacijos Madrido konferencijoje vadovai: Griffįn Bell, Max Kampelman 
delegacijos narys. 

ir Warren Zimmermann, 

mokėsią. Į pareiškimą buvo atsa 
kyta neigiamai. Tuomet 1978 m. 
pradžioje tokio pat turinio pareis 
kimas buvo pasiųstas į Maskvą 
drg. Brežnevui. Drg. Brežnevas 
šio pareiškimo neskaitė ir nema
tė, jis atsidūrė drg. Brežnevo 
prieškambariuose (kanceliarijoje) 
iš ten buvo atsiųstas klausimui 
išspręsti į Varenavo rajoną, iš 

ti tikybinius reikalus (išklausyti 
Šv. Mišių ir t. t.), pamokyti sa-1 
vo vaikus tikėjimo tiesų, jis turi j 
vykti į Lietuvą 50 ir daugiau km., 
o kai kuriose vietose iki 100 km. 

Dauguma pareiškimų, net su 
delegacijomis, buvo siųsta Balta 
rusijos TSR valdžiai ir aukš
čiausiai Tarybų Sąjungos valdžiai 
Maskvoje (draugams Brežnevui 

kur vėl gautas neigiamas atsaky- Į Chruščiovui ir kitiems) dėl lietu 
mas. 1979 m. lapkričio men. d e L v i u t a u t i n ė s mažumo< diskrimi-
tokios pareiškimų eigos parapijie! n a c j j o s _ 
čiai pasiskundė TSRS prokurorui 
Rudenko, bet iš to nieko neišėio. (Bus daugiau) 

Sunku suvaldyt 

Madride pradėta \ 
Helsinkio peržiūra 

Komunistai priversti klausyti kaltinimų 
Madridas. — Pirmadienį prasi Į Vakarų Vokietijoje besilankąs 

dėjo Madrido konferencijos svar- i popiežius Jonas Paulius II-sis sa-
bioji dalis, po devynių savaičių į vo pamoksle Mainze irgi priminė 
parengiamųjų ginčų dėl dar- į Madrido konferenciją, pareiškė 
betvarkės. Ginčą padėjo išspręs-1 viltį, kad ji padės Įgyvendinti Eu-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

piežiui išvykstant, kad "šis vizi
tas, kaip lapkričio oras, vyksta 
tamsioje, debesuotoje atmosfero-
je". 

Tai pirmas katalikų Bažnyčios 
galvos atvykimas į Vokietiją nuo 
1782 metų. Prie visų kitų kom
plikuojančių šią kelionę aplin 
kybių prisideda ir tai, kad svečias 
yra gimęs Lenkijoje, kuriai vokie
čiai padarė tiek daug nemalonu
mų. Vokietija ilgai nepripažino 

katalikiš
kos Bavarijos kandidatą į kanc
lerius Franz Josef Straussą. Rin
kimus laimėjusi socialdemokratų 
partija to nepamiršo. 

Nors Vokietija laikoma dau
giau protestantų kraštu, po įvai 
rių svetimšalių darbininkų iš 
Italijos, Portugalijos, Ispanijos įsi 
kūrimo, šiuo metu V. Vokietija 
turi apie 26.5 milijonus protes
tantų ir 26.8 milijonus katali-

ropoje saugumą ir ta.jcą, apgins 
atskirų žmonių ir tautų teises, 
panaikins žmonijoje visas imperia 

/ 

• • lenkų unijas 
Atskiri skyriai organizuoja streikus 

Varšuva. — Trečiadienį šau-1 dusius sunkumus be įsikišimo iš 

ti keturių valstybių užsienio rei 
kalų ministeriai: Austrijos, Kip
ro, Švedijos ir Jugoslavijos, pa
rengę kompromisinį pasiūlymą, 
kuris pilnai nepatenkino nei j naudojimo ir kolonializmo for 
Amerikos nei Sovietų Sąjungos | mas. 

lizmo, agresijos, dominavimo, iš- šaudė Kmvaito teritoriją. Kuvvai 

Popiežius Jonas Paulius II- žemėse įsteigtom Lenkijos vysku-
sis savo kalbas ir pamokslus V. Vo P1 '0"1-
kietijoje sako vokiečių kalba. į V. Vokietijos prezidentas Kari 
Koelne jis atsiprašė klausytojų j Carstens, pasitikdamas savo sve-
už savo akcentą, sakydamas, kad j čią, kalboje užsiminė senus, isto 
jis kasdien vokiškai nekalba. jrinius įvykius, atsiprašydamas sve 

— Izraelio vyriausybė paskel-] čią už nacių Vokietijos elgesį. 
bė gazolino kainų pakėlimą iki 
3.Iri dol. už galioną. Šiais metais 
Izraelis naftai išleis 2.4 bil. dol., 

pokarinių Lenkijos sienų ir ten kų. Bažnyčia V. Vokietijoje yra 
Bažnyčios įsteigtų vyskupijų. \ gan turtinga, skirianti dideles su-
Daug vokiečių iki šios dienosi mas misijoms, įvairiems šalpos 
prieštarauja buvusiose vokiečių į darbams. Vokietijos įstatymais vy 

' riausybė išrenka iš savo piliečių 
mokesčius ir įvairioms Bažny
čioms. Nežiūrint puikios organiza 
cijos ir finansinio pajėgumo, vo
kiečių katalikų Bažnyčia per
gyvena ir didelius sunkumus, jų 
tarpe pašaukimų sumažėjimą, 
įvairių teologų, kaip Hans Kueng, 

Popiežius per penkias dienas! maištavimą, visokių liberalinių 
' Vokietijoje aplankys Koelną, Muį tendencijų pasireiškimus. Sako 

s kart daugiau, negu 1 "• i f * * • • . k u / ^ n a ^ u g kataliį ma kad po liberalaus kardinolo 
Irano karo lėktuvai vėl a p - 1 ^ J« J a n k y s Mainzą ir Fuldą, Juliaus Doepfner mirties dabartį 

nis Vyskupų Tarybos pirminin-

kiamas naujųjų Lenkijos "Soli
darumo" unijų vadų suvažiavi
mas Štetine. Vyriausybei paten
kinus unijų reikalavimus, lapkri 
čio 10 d. aukščiausiajam teismui 
patvirtinus unijų statutą, kyla 
pavojus, kad unijų centras ne
galės suvaldyti atskirų skyrių, 
kurie grasina streikais dėl įvairių 
vietinių nesutarimų. Czenstocho 
voje unijos reikalauja atleisti iš 
pareigų vaivadijos gubernatorių. 
Dar nesibaigė streikas Gdanske, 
kur darbą nutraukė medicinos 
darbuotojai. Vyriausybė jau pa
tenkino jų reikalavimus, pažade 
jo pakelti algas. 

Šeštadienį Solidarumo centras 
paskelbė atsišaukimą į darbinin
kus, ragindamas laikytis vienin 
gai ir veikti koordinuotai. Pa
tariama atskiroms unijoms ar jų 
skyriams neorganizuoti atskirų 
streikų. Sekmadienį katalikų 
Bažnyčia irgi atsišaukė į unijas. 
Pripažįstama, kad kyla didelė pa 
gunda kištis į politiką, tačiau Baž 
nyčia pataria nepolitikuoti, o tik 
ginti darbininkų teises, rūpintis 
jų gerove. 

Praėjusią savaitę Bratislavoje 
buvo susitikę Čekoslovakijos prezi 
dentas Gustav Husak ir Veng
rijos Janos Kadar. Paskelbtame 
pareiškime abu komunistų va
dai išreiškė "paramą Lenkijos ko 
munistų partijai, kuri stengiasi 
atmušti antisocialinių jėgų, tarp 
tautinio imperializmo bandymus 
kištis j Lenkijos vidaus reikalus". 

Net ir Rumunijos prezidentas 
Nicolae Ceausescu, viešėdamas 
Švedijoje kritikavo lenkų unijas, 
kurios bandančios išeiti iš mark-

šalies. 
Iš satelitinių kraštų daugiau 

sia naująsias lenkų unijas puola 
Čekoslovakijos ir Rytų Vokieti
jos spauda ir partijos vadai. Čekų 
komunistų organas "Rudo Pravo" 
praėjusią savaitę piktai rašė apie 
lenkų unijos vadą Lech VValesą. 
Kai čekų laikraščio koresponden 
tai pas jį apsilankė, Walesa neat
sistojo, nepadavė rankos ir pasą 
kė, kad jis neturįs laiko skaityti, 
ką kitų komunistinių šalių spau 
da rašo apie Lenkijos unijas. 

Jau yra gandų, kad Rytų Vo
kietijoje buvo trumpų streikų 
Baltijos jūros uostuose. Iš Čekoslo 
vakijos buvo ištremta grupė 
lenkų, kuri atvykusi orga
nizuoti čekų tarpe panašių uni 
jų kaip Lenkijoje. 

Nušovė amerikietį 
Ankara. — Turkijoje trys gink 

luoti vyrai puolė ir nušovė jau
ną amerikietį, karo aviacijos ser
žantą, pietiniame Adanos mieste. 
Po karinio perversmo Turkijoje 
tai pirmoji amerikiečių auka, ta 
čiau per paskutinius 19 mėn. tai 
jau 8-tas nušautas amerikietis. 
Neabejojama, kad tai komunistų 
auka. 

Įmones sprogimas 
Bangkokas. — Tailandijoje ne

toli sostinės sprogo amunicijos ir 
įvairių sprogmenų įmonė. Po 
eilės sprogimų žuvo 38 žmonės, o 
sužeistų skaičius siekia šimtus. 
Sunaikintas aplink fabriką ketu
rių kvartalų rajonas. Griuvė-

reikalavimų. Šį kompromisą so
vietai priėmė, o Amerikos delega
cijos vienas pirmininkų Max 
Kampelman, vadovavęs JAV de
legacijai parengiamuose debatuo 
se, pasakė: "Mes esame laimingi, 
labai laimingi". 

Kompromisą priėmusioje kal
boje sovietų delegatas Leonidas 
Iliičevas pabrėžė, kad "Sovietų 
Sąjunga nuolat laikosi ir gerbia 
žmogaus teises ir pagrindines žmo 
gaus laisves. Naujoji Sovietų Są
jungos konstitucija ypač pabrė-

Pop'ežius kalbėjo JAV karo avi 
acijos bazėje, kur susirinko apie 
350.000 klausytojų, jų tarpe 
daug amerikiečių kareivių, jų 
tarpe 35 JAV armijos ir 15 karo 
aviacijos kapelionų. 

Lietuviai Madride 
Madridas. — Lapkričio 11 d. 

įvyko įspūdinga pabaltiečių de
monstracija Madride, kuriai te
levizija ir visi ispanų dienraščiai 

žia pagrindimų žmogaus teisių j d a v e d a u g v i e t o s Telefoniniu dr. 
garantijas". Komentatoriai pn - I K Bobelio pranešimu, demonstra 
pažįsta, kad propagandos srityje} c i j o j e dalvvavo 150 latvių, 8 lie-
Iljičevas yra patyręs, nes jis Stali! t u v i a i i r j ^ 5 B u v o d a u g p i a . 
no laikais redaguodavo Maskvos j fa^ l a i s v ė s reikalaujančių šū-

Pravdą . Į k j Ų Eisenoje buvo nešamos dvi 
Amerikos delegato Griffin Bell 1 Lietuvos vėliavos. Svarbiausią 

kalboje buvo pabrėžtas smūgis i k a l b ą p a s a k e Spilneris, jo žodžius 
Helsinkio susitarimams, kai So- { i s p a n ų k a l b ą v e r t ė l a t v i s g V e 

necuelos. Buvo sudeginta sovietų 

to spauda skelbia, kad Irano aja-
tola Khomeinis įsakė perduoti 
amerikiečius įkaitus Jungtinėms 
Tautoms. 

— V. Vokietijos kancleris Hel 
mut Schmidt pasakė pasikalbėji
me su ABC televizija, kad Vokie 
tija pakeistų amerikiečius karei
vius Nato kariuomenėje, jei dalį 
jų tektų išsiųsti į Viduriniuo-
sius Rytus ginti naftos transporto 
kelių. 

—Pietinėje Kalifornijoje miš 
kų ir krūmų gaisras padarė daug 
nuostolių, sudegė 108 ištaigingi' 

kur 8-jame šimtmetyje keliavo 
ir dirbo Šv. Bonifacas, anglas mi 
sijonierius, atnešęs vokiečiams 
krikščionybę. 

Dar rugpiūčio mėnesį popie
žius, pranešdamas apie šią kelio 
nę, pasakė, kad jis nori pagerbti 
visą vokiečių tautą. Šis pareiski 
mas turi ir politinę prasmę, lygiai 
kaip ir popiežiaus nutarimas ap
silankyti Fuldoje ir Osnabruecke. 
Tos dvi vyskupijos tebevaldo že
mes, esančias ir dabartinėje Ry
tinėje Vokietijoje, kuri neleidžia 
Vakarų Vokietijoje gyvenan-

I tiems vyskupams vizituoti para

kas, kardinolas, Koelno arkivys
kupas, Joseph Hoeffner vėl pasu 
ko vokiečių Bažnyčią į konservą 
torišką, absoliutaus paklusnumo 
Vatikanui kelią. 

vietų Sąjungoje buvo ištremtas 
mokslininkas Andrejus Sacharo 
vas. "Su jo ištrėmimu buvo iš 
tremtos ir mūsų viltys", pasakė 
Bell. 

Pagal visų patvirtintą darbo
tvarkę, dėl kurios sovietai ginči 
josi devynias savaites, Madrido 
konferencijos keturios savaitės bus 
skirto žmogaus teisių nagrinėji
mui. Po to konferencija bus per
traukta Kalėdų atostogoms, o po 
Kalėdų niekas nebegalės kelti 
žmogaus teisių klausimų, nes 
bus pereita prie kitų darbotvar 
kės punktų. 

Spaudos atstovai į šios savaitės 
generalinius debatus nebus įlei
džiami, tačiau JAV delegacija pa
žadėjo, kad jos narių pareiškimai 
bus spaudos agentūroms išdalinti 
raštu. Praėjusią savaitę genera
linius kaltinimus sovietams metė 
Griffin Bell, o pirmadienį turė
jo kalbėti Max Kampelman, kuris 
palietė savo kalboje visus pagrin 
dinius Helsinkio konferencijos 
Baigminio akto principus. Stip 

vėliava. Ispanų laikraščiai įsidėjo 
daug šios demonstracijos nuo
traukų. Demonstracijai buvo gau 
tas Ispanijos policijos leidimas. 
Kita latvių grupė, be tokio leidi 
mo, buvo iškėlusi Latvijos vėlia
vą ir didelį plakatą stadijone, 
prieš rūmus, kur vyksta Madrido 
konferencija. Šeši latviai buvo su 
imti, tačiau netrukus paleisti. 

Visa eilė lietuvių atvyko kaip 
įvairių spaudos agentūrų atsto
vai. Jų tarpe kelioms agentūroms 
atstovavo Argentinos lietuvis Ar
tūras Mičiūdas, daug prisidėjęs 
kaip V. Šakalio ir kitų kalbų ver 
tėjas į ispanų kalbą. 

Lietuvių buvo dalinama atsi
vežta konferencijos dalyviams lie 
tuvos laisvės bylos literatūra. Me 
morandumas išleistas anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbom. 

Dr. K. Bobelio liudijimu, Mad 
ride pavergtų tautų atstovams 
daugiau laisvės, negu jos buvo 
panašioje konferencijoje Belgra-

. už "gėdos sienos . Šiandien 
namai. Vienas žmogus žuvo. I . „ . •», . •.*i»-

5 ; popiežius Mainze turi susitikti su 
— Beirute viena po kitos spro- • a ukštais protestantų vadais, nors 

go dvi automobiliuose paslėptos į k a i k u r i e p a s k e l b ė , kad jie neda-
bombos, žuvo 22 žmonės, apie gyvaus popiežiaus priėmime, pro-
70 sužeistų. į testuodami prieš neseniai pasiro-

— Kubos tabako ūkiams daug Į džiusią knygelę apie Liuterį ir 
žalos padarė tropikų audra j jo atneštą reformaciją. Knygoje 
„Jeanne". Buvo nuskandinti ke- j sakoma, kad Liuteris neatnešė re 
Ii žvejų laivai. I formų, o tik Bažnyčios skilimą. 

šiuose dar randama daug lavonų 
sistams įprasto kelio. Ceausescu ; Tailandijos vyriausybė pažadėjo Į riausi kaltinimai sovietams bus j de. Ispanų policija palanki, nors 
tačiau pabrėžė, kad Lenkijai turi Į nukentėjusiems kompensacijas ir daromi dėl invazijos Afganistane, 1 konferencijos apsauga labai stip 
būti leista pačiai išspręsti atsira- \ įsakė ištirti nelaimės priežastis. pareiškė JAV delegacija. | ri. 

Madride, prie Europos Saugumo ir Kooperavimo konferencijos rūmų. latvis 
kun. Maris Kirsons protestavo už visus Sovietų Sąjungos prispaustus žmones, 
liedamas savo kraują ant Sovietų Sąjungos vėliavos Ispanų policija po 10 
min. jį suėmė, tačiau po kelių valandų paleido. 

Žiaurios kautynes 
Irano žemėje 

Teheranas. — Irako — Irano 
kare frontas pasistūmėjo į šiaurę 
nuo Abadano, kurį apsupo Irako 
kariuomenė. Prie Susangerdo mies 
to įvyko didelės kovos, apie 20 
mylių nuo Irako sienos. Šis 30,000 
gyventojų miestas turėjo daug 
nuostolių. Irako žiniomis, šešta
dienį mūšyje žuvo 430 iraniečių, 
o dieną prieš tai — 317. Irano 
radijas skelbė, kad irakiečiai Su-
sangerde pradėjo "skerdynes". 

Nato karo jėgos 
negintu Lenkijos 

Utrechtas. — Nato generali
nis sekretorius Joseph Luns pa
reiškė Šeštadienį, kad Nato kari 
nes jėgos nesikištų, jei Sovietų 
Sąjunga įžengtų į Lenkiją. Na
to tikslas nesąs ginti šalis, kaip 
Lenkija, nuo jos draugų, pasakė 
Luns. 

Riaušes Atėnuose 
Atėnai. — Sekmadienį Grai 

kijos sostinėje įvyko komunistuo
jančių jaunuolių demonstracijos, 
kurios baigėsi riaušėmis. Viena 
moteris žuvo, sužeista 106 žmo 

; nės, jų tarpe 8 policininkai. De
monstrantai išėjo prieš Nato. 

| prieš Ameriką. Sudeginta daug au 
tomobilių, policija suėmė apie 
40 žmonių. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 18 d.: Odonas, Salo
mėja, Lizdeika, Ledrūna. 

Lapkričio 19 d.: Pontijonas, Se
veriną, Dainotas, Rimgailė. 

Saulė teka 6:42, leidžiasi 4:29. 

ORAS 
Debesuota, vėjuota, tempera-

' tūra dieną 40 L, naktį 30 L 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
m — m m > Į ^ I — ^ — i ^ m u m mtmmmmmm 

SKRANDŽIO 
DVYLIKPIRŠTĖS 
ŽARNOS ŽAIZDOS 
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Keisk gyvenimo vagą svei
kesne — kitaip nuo žaizdų ne
atsikratysi. 

M e d i c i n i š k a t i e s a 

Rūpestis dažnai prisideda 
prie skrandyje ar 12-kapirštėje 
žarnoje žaizdų atsiradimo. Nie
kas kitas negali sutvarkyti 
asmeninių negerumų — tik tu 
pa t s vienas, žmogau , su ja is 
reikiamai tu r i grumtis. Gydy
tojai d a b a r stebi nesuskai
tomą gausybę pacientų tra
gedijų. Už tai kiekvienas 
lietuvis s tenkimės kiekvieną 
dieną praleist i kuo produktin-
giausiai . G e r a sveikata y ra 
n e a p s a k o m a s gėris. Sveikas 
žmogus nuota ik ingai keliasi 
ry tą ir tvarkos i reikiamai. 
Toks darbe džiaugiasi — su 
žmonėmis susi t inka, naujų da
lykų pastebi . Sveikasis džiau
giasi mielais namiškiais ir 
sve t imais ia is — tokiam nėra 
k a d a rūpint i s dėl mažmožio. 

Tik pr i s iminimas , kad mes 
sveiki g imėm, tokiais augom ir 
subrendom — kare nežuvom, 
kelionės i r gyvenimo sun
kumus a t la ikėm — suteikia 
m u m s neapsakomo džiaugs
mo. Žmogus turi labai daug 
visokiausių priešų — tik tu 
apsileisk t ik palinkusiu karklu 
nors t r u m p a m pabūk — ir būsi 
bežiūrint nupeš tas . Taip žydų 
vaikų g ims ta kas trečias su pri
gimtu t rūkumu. Kartais tokie 
t rūkumai esti neati taisomi per 
visą žmogaus gyvenimą. Mes 
džiaukimės būdami labai žmo
niškos ir gabios - sveikos -
darbščios tautos vaikai. Tegul 
neišveda m u s iš kelio namuo
se sveikų vaikų ūžimas bei 
fabrike maš inų dūzgimas. Vi
s a d a pr is iminkime tiesą, kad 
mums rūpimi dalykai nėra taip 
blogi, kokj blogumą — ligą jie 
sukelia. Rūpesčio tva rkymas 
y ra p i rmas geras žingsnis virš
kinimo kana l e žaizdų išven
gimą bei jų gydymą. 

A t p a ž i n i m a s ža izdų n ė r a 
s u n k u s 

Atpažint i skrandyje a r 12-
likapirštėje žarnoje žaizdą (gy
dytojų bendru vardu vadi
namą pept inę žaizdą — peptic 
ulcer) n ė r a sunku. Dažniausi 
tokios ir skrandžio ir 12-pirš-
tės ža rnos žaizdos, pasireiškia 
būdingais nusiskundimais . 
S k a u s m a i esti viršutinėje -
vidurinėje pilvo dalyje už va
landos po valgio Dažnai 
pac ien tas pabunda naktį iš to
kio skausmo. Toks negerumas 
p r a n y k s t a užvalgius bei prieš 
rūgštis vaistų paėmus (an-
tacids). Tokie skausmai pa
aštrėja išgėrus kavos, alkoho
lio, aš t r ių valgių bei parūkius. 

Visada gydytojas siunčia to
kį ligonį peršvietimui rent
genu skrandžio . Tuo metu per
šviečiama ir 12-pirštė žarna. 
Apie 70% tokių žaizdų t ada su
r a n d a m a . Beveik visas žaiz
das minėtose vietose suran
dama padar ius gastroskopiją. 
Tai l anks tus vamzdelis, ap-
šviečias skrandžio ir 12-pirš-

tės žarnos vidų. Lietuviai to
kio tyrimo baiminasi. Dažnai 
jautresni pasakoja vienas ki
tam, koks baisus yra tas tyri
mas . Tai baisi netiesa. Kelių 
mėnesių vaikai tokį tyrimą pa
kelia kuo puikiausiai. Gerose 
ligoninėse yra galimybė ap
turėti tokį tyrimą. Ta i nepap
ras ta i svarbu — ir š t a i dėl ko. 

Gė ryb inė i r 
p ik tyb inė ž a i z d a 

12-pirŠtėje žarnoje žaizda, 
praktiškai, niekada nesti pik
tybinė (vėžiška). Todėl tokia 
žaizda laikoma visada esant ją 
gerybine. Nedaroma jos tyri
m a s nugnybiant gabalėlį jos 
kraš to ir tiriant mikrosko
piškai. Nedaroma taipogi tyri
m a s tos žaizdos pabraukant še
petėliu jos paviršių ir tiriant 
mikroskopiškai — ieškant ten 
vėžiškų celių. 

Visai ki tas reikalas yra su 
skrandyje besirandančia žaiz
da. Ji gali būti paprasta (pep-
tinė) ir blogybinė (vėžio sukel
ta) . Šitą tiesą reikia žinoti, nes 
nuo tokio žinojimo priklausys 
ligonio pagijimas, ar greita 
mirtis . 

Minėtos tiesos sužinojimui 
dabar yra būtina atlikti gas
troskopiją ir paimti gabalėlį 
žaizdos krašto mikroskopi
n i am ištyrimui (piopsia). Taip 
p a t būtinai reikia skrandžio 
žaizdos paviršiaus celes ištir
ti per mikroskopą Ccitology). 
J e i randama tais dviem tyri
mais gėrybinė žaizda. Tada ji 
gydoma. Jei randama blo
gybinė (vėžinė) tuojau tokia 
žaizda išpiaunama išoperuoja
ma , išimant didesnę dalį 
skrandžio kartu su žaizda. 

Svarbu nedelsiant nustatyti 
t ikrą minėtos žaizdos pobūdį. 
Tik tada galima tikėtis pasvei
kimo. Jei ankstyboje stadijoje 
randama vėžinė žaizda, iš
operavus skrandį žmogus gali 
ilgokai gyventi. Reikia tokį pa
cientą tikrinti gastroskopu ma
žiausiai kas metai. Sekama, a r 
neatsirado vėžys operuotoje 
skrandžio vietoje. Žinoma, 
visai kiti reikalai esti. kai vėly
boje stadijoje randamas išopė-
jęs vėžys. Tada j is esti dau
giau ar mažiau išsiplėtęs už 
skrandžio ribų Gydoma tada 
kombinuotu gvdymu prieš vė
žį. 

THE UTHUANIAN VVORJ-D-VVTDE DAILY 
Second class postage paid at Chicago. III. Published daily except 
Sundays. Lega! Holidays, days after Christmas and Easter 

by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Publication Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $40.00 -
and Canada. Elsewhere i n the 
$40.00. 

— Chicago. Cook County. Illinois 
U.S.A. $38.00 Foreign countries 

Elena Adomėnienė įteikia alvudiečiams iš Vilniaus universiteto rektoriaus atvežtą dovaną — 
medalį, vaizduojantį to universiteto įkūrimo 400 m. sukaktį — tai padėka už alvudiecMų siun
čiamas mediciniškas knygas universitetui. Medalį priima šio skyriaus tvarkytojas, stebi: V. 
Adomėnas, Marija Bosienė. Alfonsas Šidagis. Mikolas Simokaitis ir Stasys Lukševičius. 

Nuotr. inž. Juozo Slaboko 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjus 

DRAUGO prenumerata mokama 1$ anksto 
metams ' U metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $4000 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje . 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

i • Redakcija straipsnius taiso sa-
I vo nuožiūra. N'esunaudotų straips-
| nių nesaugo. Juos grąžina tik iŠ 

_ . , .. J . J . , ! anksto susitarus Redakcija už 
• Redakc.ja d.rba kasd.en , s k e l b i m ų t u r i n į n e a t s a k o . Skel-
8:30 - 4:00. Šeštadieniais j b i m ų k a į n o s _ -,- , - - g a v o s 

Į prašymą. 

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

8:30 — 12:00, 

Žaizdų g y d y m a s 

Vienodai esti gydomos tiek 
skrandyje, tiek 12-pirštėje žar
noje gerybinės žaizdos. Pir
miausia, reikia pakeisti žmo
gui nervingą gyvenimo liniją 
ramesne. Čia tuo reikalu leng
viau pasakyti negu įvykdyti. 
Už tai ta ip daug gydymuisi yra 
pašauktų, o taip nedaug yra iš
rinktų - pagijimui pasirengu
sių. Be tokio pasirengimo — be 
vidinio nusiraminimo negali 
būti ilgalaikio žaizdų pagi
jimo. 

Antras žingsnis tokių žaiz
dų gydyme yra savęs nuo
dijimo sustojimas. Nuodija

mas kūnas es t i t a b a k u , 
alkoholiu, aštriais valgiais, ka
va. Todėl viso tokio nuodiji-
mosi reikia vengti. J a u geriau 
bus. jei dabar kiekvienas lie
tuvis nustos save nuodijęs, dar 
visai žaizdos ne turėdamas . Ta
da jis tokių žaizdų rečiau susi
lauks. O susilaukęs - lengviau 
gris į sveikai besielgiančio 
žmogaus kelią. 

Teisingai tvir t ina senyva, 
bet jaunai atrodanti tyliųjų fil
mų aktorė Gloria Swanson, 
kad gera sveikata užlaikoma 
septynis trilijonus kūne esa
mų celių sveikai ma i t inan t — 
jokiais nuodais (alkoholiu, 
tabaku) jų nenuodinant . 

Trečias žingsnis minėtų 
žaizdų gydyme yra vaistai . 
Dabartiniu metu tokios žaiz
dos gydomos C i m e t i d i n u 
(Tagamet vaistinėse to vaisto 
vardas) Po 300 mg. tabletės 
imamos keturis kartus per pa
rą, t r is kartus per dieną ir kar
tą einant gulti. Kartu paval
gius imama po du valgomus 
šaukštus Mylanta (prieš rūgš
tis vaistas). Jokių kitokių vais
tų neimama. Visas gydymas 
pravedamas gydytojo žinioje 
esant. 

Ketvirtas žingsnis į minėtą 
žaizdų gydymą yra aštrių val
gių ir visokių medikamentų, 
ypač aspirino, jo padarinių ir 
nuo reumato vaistų neėmi-
mas. Reikia vengtri kavos, 
rūkyto ir kepto maisto. Reikia 
taipogi vengti sekančio mais
to: kavos, arbatos, riebių ir 
keptų valgių bei tokių padažų 
(gravies). Vengtina rūkytos ir 
konservuotos mėsos bei žu
vies. Apseitina be kiaulienos, 
be mėsiškų sriubų, išskyrus 
vištienos — kalakutienos sriu
bas, be visokių prieskonių. 
Nenaudotina pamidorų. jų 
sunkos ir sriubos. Nevartoti 
riešutų, saldumynų, pyragų, 
Negerti angliarūkšties turin
čių vandenų. 

Minėtų žaizdų gydymas iki 
užgijimo gali tęstis pusantro 
mėnesio, nors skausmai minė
tai gydantis gali dingti už ke
lių dienų. Visam gyvenimui 
reikia sunormuoti s avas gy
venimas, nes tokios žaizdos 
mėgsta kartotis, ypač pava
sariais ir rudeniais. 

Senos, blogai gydytos mi
nėtos žaizdos esti surandė
jusios ir gydymui nepasiduo
dančios. Tokias žaizdas reikia 
operuoti. O po operacijos da r 
"švenčiau" gyventi. Nes gali 
po operacijos žaizda atsirasti 
ant operuotos vietos. Meskime 

sau iš galvos netiesą, būk ope
raciją p raša l ins visas nege
roves ir toliau žmogui nereikės 
prisi laikyti virš minėtų rei
kalavimų — keturių žingsnių 
nereikės žengti. Taip niekada 
nenut iks . Keisti gyvenimo va
gą geresne — sveikesne priseis 
kiekvienam, norint kad žaizda 
nesikartotų. 

K r a u j u o j a n č i o s ža izdos 
t v a r k y m a s 

Dar rūpest ingiau reikia elg
tis su kraujuojančia žaizda 
minėtose vietose esančia. Rei
kia kuo greičiausiai vykti li
goninėn, nes gresia mirtis nuo 
nukraujavimo kiekvienam, 
ypač pensininkui , kurio arte
rijos esti sukalkėjusios ir sus
tojimas kraujavimo pasun
kėjęs. Mots yats savaime 
susi tvarko kraujavimas iš mi
nėtų žaizdų net iki 85%, vienok 
nežinia kaip bus su dabar
tiniu kraujavimu. Ligoninėje 
visų p i rma taip kraujuojančio 
paciento atstatomos gyvy
binės jėgos. Tada bendrai gy
dant - kar tu ta lkinant chirur
gui — s tabdomas kraujavimas 
ir p i lamas kraujas. Tai sudė
t ingas gydymas ir reikalaująs 
iš gydytojo didelės patirties, iš
tvermės ir išminties, nes kiek
vienu atveju reikia elgtis skir
t i n g a i — l igonio s toviu i 
prisi taikančiai . Kraujuojan
tieji is žaizdų pacientai esti 
gastrookopuojami kraujavi
mui apr imus . Tada sužinoma 
iš kur kraujas teka. Žinoma, ta
da pr i ta ikomas reikiamas 
gydymas . 

I š v a d a . Nepasiduokime vi
sokioms reklamoms — peršan
čioms visokias gyduoles nuo 
skrandžio ir 12-pirštės žaiz
dos. Visokie aspirino dariniai 
— anacinai , buferinai, alkazel-
teriai... vis tai neimtini vais
tai, turint minėtas žaizdas. 
Semkitės mediciniškas žinias 
iš t ikrai mediciniškų šaltinių. 
Reklamos iš 23 pasirodo tik 
trys yra kiek žmoniškesnės - vi
sos kitos y r a skirtos begal
viams: jų skelbėjai laiko žmo
nes pakvaišėliais. Tokiems 
visokie niekai įperšami. Tokie 
džiaugiasi geležėlę radę. Nė 
vienam lietuviui nereikia būti 
jų eilėse. Pradėkime kartą an t 
visados visi mes sveiką gy
venimą. T a d a daug mažiau 
vargo turėsime su visomis 
negalėmis. įskaitant ir mi
nėtas žaizdas. 

P a s i s k a i t y t i ! Herman Tar-
novver. M.D. The Complete 
Scarsdale Medical Diet. 

„MOTERŲ TEISĖS" IR BIBLIJA 

S v e i k a t o s reikalais pranešimų Lietuvio sodyboje. Chicagoje. 
k lausos i : Boles lavas Kymantas s u žmona dr. Teofile ir miškininkas 
J o n a s Krikščiūnas. 

N u o t r , M. N a g i o 

J a u kurį laiką Nacionalinės 
bažnyčios tarybos (National 
Council or Churches) suda
ry ta speciali komisija t i n a 
klausimą, ar dabar t in iame 
Biblijos anglų kalba vertime 
nenaudojama Šališki prieš 
moteris žodžiai. Komisija, 
kurią sudaro aštuoni vyrai ir 
penkios moterys, įteikė savo 
studijos rezultatus ir reko
mendacijas birželio mėnesi. 

Komisija, priėjusi išvados, kad 
iš tikrųjų Biblijoje vartojama 
k a l b a y r a ša l i ška p r ieš 
moteris, siūlo, kad „vyriški" 
žodžiai būtų pakeisti lytiškai 
neutra l ia is^ 

Konkrečiai komisija siūlo 
pakeisti „ J i s " žodžiu „Die
vas" , kuomet rašoma apie Die
vą ir ieškoti tinkamų neutralių 
pakai talų „Tėvui" ir „Vieš
pačiui"; apibūdinant Jėzų, 
vartoti „Dievo Vaikas" vietoje 

„Dievo Sūnus"; vartoti lytiš
kai neutralius žodžius vietoje 
„ p r o t ė v i a i " , „ b r o l i a i " i r 
t.t. Pasak studijos, šie pakei
timai turi būti įvykdyti, nes 
Biblija „neturėtų padėti ir 
p u o s e l ė t i s e k s i s t i n ė m s 
nuotaikoms... Neturėtų būti 
kalbama apie Dievą ar Jėzų 
tokiu būdu, kad vyrai jaustųsi 
geresni a r arčiau Dievo". 

Komisijos rekomendacijos 
yra sukėlę nemažą audrą. 
Nacionalinė bažnyčių taryba 
yra susilaukusi labai daug 
protesto laiškų. Daugumas jų 
kelia klausimą, kiek vertėjai 
gali šalinti socialinius ir 
lingvistinius anachronizmus, 
nepakeičiant Biblijos pras
mės. Daugumas mokslininkų 
sutinka, kad kai kurie išsi
reiškimai gali būti pakeisti 
platesnėmis sąvokomis, kurios 
apima ir moteris, pvz., pakeis
ti kreipinį „broliai" į „broliai ir 
seserys", nes senovėje šis išsi
reiškimas apėmė abi lytis. 

Daugiausia nesutarimo yra 
apie siūlomus pakeitimus dėl 
Dievą išreiškiančių terminų. 
Siūlymų rėmėjai aiškina, kad 
žodžiai, kaip „Tėvas", „Vieš
pats", „Karalius" buvo parink
ti ne išreikšti šališkumą vy
rams, bet dėl to, kad šie 
terminai buvo lengvai supran
tami senovės 'gyventojams. 
Dabar, atsižvelgiant į Biblijos 
perspėjimus nevaizduoti Dievo 
žmogiškomis s ąvokomis , 
terminija turėtų būti pakeista 
žodžiais, kurie apibūdina Die
vo gilesnį esmę ir peržengia 
ly t i škos g iminės sąvokos 
ribas. 

Tačiau daug teologų nesu
tinka su šiais aiškinimais. Kai 
kurie priešininkai teigia, kad 
senieji rankraščiai turi būti 
verčiami pažodžiui, nes kiek
vienas žodis yra Dieviško įkvė
pimo rezultatas. Kiti aiškina, 
kad „vyriškųjų" terminų, 
apibūdinančių Dievą, paša
linimas sumažins svarbą kai 
kurių Biblijos skelbiamų ži
nių, kurios nurodo, kad Dievas 
yra Valdytojas — „Viešpats", 
„Karalius". Taip pat aiški
nama, kad šių terminų pakei
timas neutraliais priešinasi 
t rad ic i ja i v a d i n t i Dievą 
„Tėvu". 

ŠEIMOS VERTĖ 
P a r y ž i a u s a r k i v y s k u p a s 

kardinolas Marty išreiškė vil
tį, kad Pasaulio vyskupų sino
das, kurio darbai telkėsi apie 
šeimos uždavinius šiuolaiki
niame pasaulyje, sudarys kiek
vienam žmogui, kiekvienai šei
mai akstiną su viltimi ir ryžtu 
pilnai atlikti jiem pavestą mi
siją, nežiūrint visų sunkumų 
ir kliūčių, kuriuos sukelia 
dabartinės aplinkybės. Seimą 
yra pirmoji gyvybės versmė. 
yra pirmoji tikėjimo gyvenimo 
mokykla, kurioje žmogus pri
pranta tarpusavio meilėje 
bendrauti, kurioje tėvai ir vai
kai vieni kitiems padeda būti 
tobulesniais ir žmoniškes
ni ais. 

IS 

R Y G O S 

S P A U D O S 

Atsakant j vienos skaitytojos 
laišką, laikraštis "Ciną" paaiš
kina, kad "Latvijos TSR Aukš
čiausios tarybos prezidiumo 1964 
metų lapkričio 14 d. dekretu "Apie 

gyventojų asmeniškos nuosavy
bės laikomų gyvulių normas" nu
statyta: kiekvienai šeimai gali pri
klausyti ne daugiau kaip viena 
karvė, vienas jauniklis, neskai
tant tais metais gimusių veršių, 
viena veislinė kiaulė su paršiu
kais iki trijų mėnesių ir dvi penek-
lės, taip pat ir tris smulkūs gy
vuliai — avys, ožkos virš meto 
senumo su ėriukais ar ožkiukais". 
m 
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DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 

1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

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

6449 So. Pulaski Road (Cravrford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
. Priima ligonius pagal susitarimą 

Advokatų Draugija, 
VALDEMARAS BYIAITIS 

m 
VINCAS BEIZGYS 

TeisiTj daktarai 
2458 W. 69th St , Chicago. ffl. 

Visi taL 778-8000 
Valandoa pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
i/al.: pirm., antr. ketv. ir penkt 100 5:00 
#at popiet, treč ir šešt tik susitarus 

j Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

į 2709 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

vai pagal susitarimą; pirmad. ir ketv 1-4* 
V 9 antrad irpenkt 10-4 šeštad 10 3va! 

iOfs te l .735-4477: Rez 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 13 vai it 6-8 va! vak. išskyrui 
eč Sešt 12 >ki 4 vai popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 West 59th Street 
Vai: pirm . antr. ketv ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai 
uždaryta 

vak Treč <r šešt 

2 4 6 - 2 8 3 9 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA !R CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING " 
3200 W 81st Street 

Vai Kasd'en nuo 10 v ryto iki 1 v p p 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave kampas) 
Vai . pirmad . antrad ^etvirtad i-penktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

i 
Ofiso tel . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 5. Pulaski Pd. 

valandos pagal susitarime 

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 Chicapo 
WA 6 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel 652 1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

niPLOMATE, AMERICAN BOARI7 
OF FAMU.Y PRACT1CE 

1407 So 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 w 59 St. Chicago 

476 2112 
. Vai pagai susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 <k> 1 vai 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin, III. 60120 

Valandos pagal susitanma. 
T«L 3M-4433, 373-5332, 2S6-M7S 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO VVABASH AVE 

4200 NO CENTRAL AVE 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS '• 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta-treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR . 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr l 4 popiet n ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776-2880. rezid 448-5545 

Ofiso tel HE 4-2123 namu GI 8-6195 

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

2454 VVest 71st Street 
Vai pirm . antrad . ketv ir pe^ktad 2 5 ir 
6 7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166: namu 381 3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 -7 ) šeštadieniai pagal susitarimą 



O kur dingo... 

POGRINDIS? 
Dalyvavusiems JAV LB 

tarybos II-oje sesijoje spalio 
25-26 Chicagoje teko išgirsti 
nusiskundimų apie šią vasarą 
surengtas mokytojų studijų 
savaites. Buvo nusivilta, kad 
atsilankė labai mažai jau
nimo, buvo sukritikuoti Švie
timo tarybos bandymai jau
nimo pritraukti į studijų 
savaites. Taip pat nusiskųsta 
paskaitų programa — girdi, 
buvo per daug paskaitų apie 
"politiką" ir per mažai apie 
reikalingus dalykus, kaip 
metodika ir pan. 

Peržvelgus spaudoje ėjusius 
reportažus apie Dainavoje ir 
Kennebunkporte vykusias mo
kytojų studijų savaites, pasi
daro aišku, kad "politinių" 
klausimų nagrinėjimui buvo 
skirta po maždaug penkias pa
skaitas. Likusios nagrinėjo 
kalbos, literatūros ir meto
dikos klausimus. Pridėjus jas 
prie pratybinių programos 
punktų, k.a. kalbos vartojimo 
pratybų ir pan., aiškią kieky
binę persvarą turėjo "nepoli
tiniai" dalykai. 

Tuo tarpu jau kurį laiką gir
dėti, kad kai kuriose lituanis
tinėse mokyklose vengiama 
mokyti apie dabartinę Lie
tuvą. Aišku, ta i nedaroma 
sąmoningai (bent tiek galima 
tikėtis). Kai kurie mokytojai 
aiškina, kad nėra tinkamos 
medžiagos bei vadovėlių, o ten 
išleidžiama literatūra nega
lima pasitikėti. Dėl to nėra 
nuostabu, kad didelė didžiu
ma mokyklinio amžiaus lie
tuvių jaunimo beveik nieko ne
žino apie įvykius Lietuvoje ir 
jos socialinę bei ekonominę 
būklę. Lietuvių studentų tarpe 
padėtis nė kiek negeresnė. 

anistines mokyklas baigusi 
lietuviška studentija gali to
bulintis lituanistikoje, lan
kant universitetinio lygio kur
sus. Seminaro programoje 
skiriamas dėmesys į visas pa
grindines lituanistikos sritis 
— kalbą, literatūrą ir istoriją, 
— nevengiant ir pokario lai
kų. Iš tikrųjų, tai yra popu
liariausias seminarų bruožas. 
Daugelis lankytojų yra pasisa
kęs įvertinimo anketose, kad 
labiausiai juos sudomino lais
vai prieinama medžiaga iš 
Lietuvos, tiek oficialiai išleis
ta, tiek pogrindžio. 

Aišku, vien pogrindžio 
literatūros nagrinėjimo įve
dimas į lituanistinių mokyklų 
pamokų programą neišpręs vi
sų problemų, su kuriomis turi 
susidoroti lietuviškasis švie
timas. Net ir ne visiems moki
niams tai bus įdomu. Tačiau, 
remiantis Lituanistikos semi
naro patirtimi ir žinant, kad 
nemaža dalis susipratusio jau
nimo trokšte trokšta objek
tyvios informacijos apie Lie
tuvą, galima galvoti, kad 
sąmoningas mokinių supa
žindinimas su pogrindžio 
spauda ne tik patenkintų jų 
poreikius, bet ir išugdytų lie
tuvių išeivijos kartą, kuri yra 
tikrai susirūpinusi Lietuvos 
reikalais. 

KOMUNISTAI IŠNAUDOJA BET K U R Į NEAPDAIRUMĄ 

GRŪDAI - POLITINIS BAROMETRAS 

Esant tokiai padėčiai, sun
ku suprasti, kaip gali būti per 
daug paskaitų apie "politiką". 
Logiškai galvojant, tokių pa
skaitų pareikalavimas turėtų 
būti labai aukštas, jeigu apy
vartoje nėra tinkamos me
džiagos mokymui apie da
bartinę Lietuvą. Juo labiau 
sunku suprasti nusiskundi
mus, kad nėra tinkamos me
džiagos bei vadovėlių, kai tuo 
tarpu iš Lietuvos plaukte plau
kia pogrindžio spauda. Juk gi
riamės, kad visoje Sovietų 
Sąjungoje nėra pagaminta 
tiek pogrindžio spaudos, kiek 
Lietuvoje. 

Gal kai kuriems bus nau
jiena, kad mokyklos klasėje 
galima naudotis medžiaga, 
kuri nėra pavadinta "vadovė
liu" a r kuri neturi Švietimo ta
rybos palaiminimo. Reikia tik 
truputį noro ir išradingumo, o 
susidomėjusių bus. 

Paimkime pavyzdžiu Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos 
Ryšių centro rengiamus kas
metinius Lituanistikos semi
narus. Kiek žinoma, tai yra 
vienintelė vieta, kur litu-

Taigi, pasigendant mokyk
los klasėse (ir aplamai vi
suomenėje) gyvų diskusijų 
apie pogrindžio Lietuvos tei
kiamas informaciją ir idėjas, 
derėtų paklausti: O kur dingo 
pogrindis? Kodėl ir kur nu
trūksta tas žinių ir idėjų sriau
tas tarp Lietuvos ir išeivijos? 

Lengva kal t int i ki tus. 
Lengva kaltinti mokytojus, 
kurie dėl įvairiausių priežas
čių nevartoja pogrindžio me
džiagos kaip mokymo prie
monės . Lengva -kaltinti 
išeivijos spaudą, kuri ne
spausdina visos pogrindžio 
spaudos, kuri pasiekia Vaka
rus. Taip, lengva kaltinti ki
tus, bet ant jų pečių negalima 
sumesti visą "kaltę". Ne, kaltė 
priklauso išeivijos visuomenei 
— mums patiems. Kol visuo
menė neapsispręs tikrai susi
domėti pogrindžio spauda ir 
nediskutuos joje esančių min
čių ir žinių, tol mokyklų kla
sėse nebus vartojamas nepa
mainomas žinių apie Lietuvą 
šaltinis, tol spaudos puslapiu-
se nebus spausdinami pogrin
džio spaudos idėjiniai straips
niai. 

Kiekvienas gyvas dalykas 
turi kvėpuoti. Išeivija turi dėti 
visokeriopas pastangas leisti 
mūsų brolių ir seserų gyvam 
žodžiui kvėpuoti. Kitokių at
veju nusikalsime prieš juos ir 
prieš save. Kaip daug kartų 
yra buvę pasakyta, istorija 
yra teisinga ir griežta teisėja. 

(ir.) 

REIKALAUJA 
SOCIALINIO 
TEISINGUMO 

PETRASINDREIKA 

Atmosferos slėgimui matuo
ti vartojamas barometras, o 
politiniam slėgimui panau
dojami kviečiai ir kiti grūdai, 
kurie yra svarbiausias žemės 
ūkio produktas. Pablogėjus 
Lenkijos ūkiškai padėčiai ir 
valdžiai atšaukus maisto pro
duktams priemokas, kilo dar
bininkų streikas. Šis streikas 
rišasi ne vien su kasdieninės 
duonos trūkumais, bet yra 
Lenkijos politinė kova su ko
munistine santvarka, kurioje 
nematyti jokių pagerėjimo pro
švaisčių. 

Streikuojantiems darbinin
kams vyriausybė padarė kai-
kurių nuolaidų, leisdama or
g a n i z u o t i l a i svas prof
sąjungas, bet Lenkijos glo-
žiūrėjo labai skeptiškom aki
mis, nes, anot Lenino mokslo: 
nepriklausomų darbininkų 
profsąjungų nuo komunistų 
partijos negali būti, nes jos 
yra komunizmo priešas. Bet 
Kremliaus vadams išgirdus 
Lenkijos darbininkų šūkius, 
kad tankais niekas jų ne
privers dirbti, Maskva kuriam 
laikui apsiramino ir pasikvie
tė komunistų partijos šefą 
Stanislavv Kanią ir premjerą 
Jozef Pinkowskį, jiems patar
dama neprarasti L. Walesa 
organizuojamų profsąjungų 
kontrolės ir sutvarkyti krašte 
kilusias ūkiškas ir politines 
p rob lemas , n e p a ž a d a n t 
materialinės pagalbos. 

Lenkijos darbininkų pasiekti 
laimėjimai jau rado atgarsį 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir 
net Estijos studentų tarpe. 

Sovietų Sąjunga laikinai ro
do kantrybės, bet kiek ilgai ji 
truks priklausys nuo Irako -
Irano karo eigos, o be to ji yra 
paraližuota Afganistano įvy
kių ir nemažesnių sunkumų 
savo vidaus gyvenime. Jeigu 
geriausiai aprūpintame Mask
vos mieste sumažėjo žmonių 
eilės prie mėsos ar daržovių 
krautuvių, tai nereiškia, kad 
padėtis yra pagerėjusi. Prie
šingai — krautuvių lentynos 
yra tuščios ir nėra reikalo prie 
jų stovėti. Ne geresnė padėtis 
ir okupuotoje Lietuvoje. Laiš
ke iš Vilniaus rašoma: "Žiau
rios šiemet buvo pas mus gam
tinės sąlygos: šaltas, šlapias ir 
vėlyvas pavasaris, tokia pat 
vasara, o rudens nuolatiniai 
lietūs galutinai sužlugdė der
lių laukuose. Nekalbant apie 
grūdines kultūras, supuvo bul
vės todėl į parduotuves bulvių 
mažai pristato". 

Jau pats Brežnevas prisi
pažino, kad krašto ekonominė 
padėtis yra bloga. Iš 1980 m. 

Katalikų Bažnyčia nėra revo
liucinis sąjūdis, keliantis maiš
tą Kristaus vardu, pažymėjo 
Sao Paulo arkivyskupas, kardi
nolas Arns Brazilijoje spau
dai duotame pasikalbėjime. 
Bažnyčia remia teisingus dar

bo žmonių reikalavimus, bet 
priešinasi, kai kova už jų teisių 
apsaugojimą vedama smurto 
priemonėmis. Kardinolas 
priminė, kad Brazilijos vysku
pai yra pakartotinai pasmerkę 
neteisingą žemės paskirstymą 
krašte, reikalaudami išspręsti 
žemės ūkio problemą, atsižvel
giant į žemdirbių interesus. 
Lygiu būdu vyskupai kovoja už 
pramonės darbininkų _ teisių 
apsaugojimą, rūpindamiesi, 
kad darbininkams būtų užtik
rintas teisingas darbo užmo
kestis ir būtų suteikta socialinė 
apsauga. Arkivyskupas šia 
proga priminė, jog Lotynų 
Amerikos vyskupai Puebla 
konferencijoje griežtai pasmer
kė tiek nežabotą kapitalizmą, 
tiek diktatūrinį socializmą. 

užplanuoto 235 mil. tonų javų 
derliaus numatoma tik 181 
mil. t. Tuo tarpu JAV šiemeti
nis derlius skaičiuojamas 263 
mil. t. Duoninių ir pašarinių 
grūdų trūkumas jau dabar ke
lia Sovietų Sąjungoje nerimą, 
turint omenyje, kad jų suvar
tojimas v i s a m e pasaulyje 
padidėjo apie 2% dėl gyven
tojų prieauglio, o produkcija 
sumažėjo dėl gamtinių nelai
mių: sausrų, potvynių ir kt. 
bent 30% 

Amerika, pagal anksčiau 
sudarytą abipusišką susi
tarimą. Sovietų Sąjungai šie
met gali parduoti tik 8 mil. t., 
nes tebeveikia prezidento J. 
Carter uždėtas grūdų par
davimui draudimas. Bet So
vietų S-ga grūdus gali pirkti 
Australijoje, Argentinoje ir 
Europoje. Bendroji Europos 
rinka yra pažadėjusi parduoti 
8 mil. t. miežių, tad Sovietų 
Sąjungai alaus neturėtų trūk
ti. Bet minėti kraštai nėra pa
jėgus patenkinti Sovietų Są
jungos i r jos sa te l i tų 
pareikalavimą be Amerikos 
pagalbos. Tačiau JAV jau su
darė s u t a r t į su Kinija ir 
pažadėjo dar šįmet pateikti 9 
mil. t. kviečių ir kukurūzų. 
Kaimyninė Meksika irgi šau
kiasi Amerikos pagalbos, 
žadėdama mainais alyvą. 

B r e ž n e v a s , j a u s d a m a s 
miglotą gyventojų aprūpi
nimą kasdienine duona, jau 
neskaitant pašarinių grūdų 
gyvuliams, ir kilstantį nepasi
tenkinimą įvair iais trū
kumais, skubiai pakėlė M. 
Gorbačovą į Politbiuro na
rius, jam pavesdamas agri
kultūros ministeriją ir ūkiškų 
reikalų tvarkymą. 

Gorbačovas tuojau ėmėsi 
iniciatyvos, užsienyje sam
dydamas prekybinius laivus 
grūdų transportui, mokant lai
vininkystės bendrovėms net 
10-15% daugiau. Tarp užsaky
tų laivų yra pasamdytas ir vie
nas ledlaužis, kurio paskirtis 
atidaryti laivams kelius į 
Vladivostoko uostą, kuris žie
mos metu užšąla. 

II pasaulinio karo metu per 
Vladivostoko uostą Amerika 
siųsdavo Sovietų Sąjungai 
masinę paga lbą : ginklus, 
pramonės gaminius ir žemės 
ūkio produktus. Suteiktoji pa
galba raudonajai armijai ver
tinama 13 milijardų dol., bet 
sovietai tepripažįsta tik 3 aiš
kindami, kad didesnę dalį jie 
sunaudoja nacių nugalėjimui. 

Po karo, Sovietų Sąjunga 
tapo didžiausia diktatūrine 
komunistine vergų imperija. 

valdoma kolektyvinės va
dovybės, kuri nesirūpina žmo
nių gerove. Jų gyvenimą len
kia komunistinei propagandai 
įrikiuojant į Markso ūkiškas 
teorijas: laikant, kad daiktai 
yra vienintelė gėrybė, nepri
pažįstant žmogaus dvasinių 
poreikių, ir žmogaus darbas 
yra svarbiausias veiksnys 
materialinių gėrybių kūrime 
Todėl, tvarkant krašto ūkį 
social is t iškais pagr indais , 
pinigai, kaip vertės matas, ne
turi jokios reikšmės. 

Tiesa, Sovietų Sąjunga ir ne
turi užsienio pripažintų pini
gų — jie tenaudojami tik vi
daus gyvenime ir užsienio 
valiutų biržose nekotiruojami. 
Jeigu jie savo rublį leistų iš
vežti į užsienį nedovanotinai 
nusikalstų Marksui, kuris pini
gus puolė, prikišdamas, kad 
kapitalistai pinigais niekad 
neapmoka darbininko darbo 
tuo pačiu kraudamiesi milži
niškus pelnus. Bet čia pat mes 
tuojau susiduriame su sąmo
ningai daroma klaida: jeigu 
daikto vertė matuojama kitu 
daiktu — jau turime reikalą su 
pinigais" nesvarbu kaip juo iš
reiškiame — rubliais, dole
riais ar jūrų kriauklėmis 

iš re iškiant norimo daikto 
vertės kainą. Kad nepažeidus 
Markso teorijos orumo, So
vietų Sąjunga grūdų pirkimui 
susiranda būdų sukaupti do
lerių ar svarų, o jų trūkstant 
meta į užsienio rinką auksą, 
kurio nesenai 5000 tr. uncijų 
pardavė Šveicarijos bankams. 
Mat auksas yra iškastas ver
gų, o vergai nelaikomi darbi
ninkais, nes jie yra nusikaltę 
komunistinei tvarkai. 

Kremliaus vadai, neigdami 
pinigų reikšmę, dažnai nemo
ka jiems pateikiamų sąskaitų. 
Bet Kanadoje atsirado užsis
pyrėlis ir ėmė vesti kovą dėl 
neapmokėtos 36.000 dol. sąs
kaitos. Montrealyje vykstant 
Expo-67 tarptautinei parodai, 
W. Edvvards gavo užsakymą iš 
Sovietų Sąjungos paviljono 
atspausdint i įvairių pro-
pogandinių lapelių ir prospek
tų už 26.000 dol. sumą. So
vietai iki pat paskutinių dienų 
nesiteikė sąskaitos apmokėti. 
Nustojęs kantrybės, Edvvar-
das kreipėsi į Kanados teismą 
prašydamas leidimo sulaikyti 
Sovietų keleivinį lėktuvą, bet 
dėl politinių sumetimų jo ne
gavo. Advokatų patariamas 
jis "uždėjo areštą" ant sovieti
nės ambasados pinigų Ot-
tawos banke, bet ir tai nieko 
nepadėjo. Neseniai į Toronto 
uostą atplaukė sovietinis lai-

Philipinų valstybės diktatorius prezidentas Marcos ir jo žmona Imel-
da. Valstybė turi daug ekonominių ir socialinių rūpesčių. 

vas "Stanislavskio kviečių 
pasikrovimui. Edvvardas tuo
jau išsirūpino teismo leidimą 
sulaikyti, kol bus apmokėta 
sąskaita ir jį įteikė policijos 
viršininkui J. Bremer. Poli
cijos viršininkas įteikęs lei
dimą laivo kapitonui Yuri 
Surnin pareiškė, kad laivas 
sulaikomas ir nebus išleistas 
iŠ uosto nesumokėjus 36.000 
dol. įskaitant procentus ir by
los išlaidas. Praėjus keletai 

dienų, W. Edwardas gavo 
kvietimą atvykti į laivą ir 
pasiimti pinigus. Jis nustebo, 
gavęs keletą dėžių prikrautų 
po vieną kanadišką dolerį. Jų 
patikrinimas užėmė nemažai 
laiko, bet laivas per tą laiką 
jau atsidūrė su kviečių kro
v i n i u t a r p t a u t i n i u o s e 
vandenyse, o "Pravda" pa
rašė, kad laivą buvo užpuolę 
Kanados piratai. 

APLANKĖ VISAS BAŽNYČIAS 

Lenkijoje buvo užbaigta 23-
jus metus užtrukusi Čensta
kavo Dievo Motinos paveikslo 
maldingoji kelionė aplink 
Lenkiją, lankant visas para
pijas. Stebuklingojo paveikslo 
kopija, kurią 1957 metais pa
šventino popiežius Pijus XII-
asis, šios ilgos kelionės metu 
aplankė daugiau negu 10 tūks
tančių Lenkijos bažnyčių ir 
koplyčių, sutelkdamas milijo
nines pamaldžių tikinčiųjų mi
nias. Kelionės tikslas buvo — 
maldauti Dievo Motinos pa
galbos lenkų tautos dvasi
niam ir moraliniam atgi
mimui. 

Austrijos visuomenė ragi
nama šiem belaisviam siųsti 
solidarumo laiškus ir kreiptis į 
Sovietų Sąjungos ambasadą 
Vienoje arba į Lietuvos komu
nistų partijos generalinį sek
retorių Griškevičių, protes
tuojant prieš įkalinimą, 
reikalaujant, kad jie būtų iš
laisvinti, suderinamai su Hel
sinkio konferencijos bai-
i 

giamojo akto nutarimais. 
"Lietuvai reikia mūsų pagal
bos ir mūsų maldos", — tokiu 
pakartotinu kvietimu Salz-
burge išleistuose informaci

niuose lapeliuose kreipiamasi į 
austrų visuomenę. 

Informacijoje primena, kad 
nuo sovietų įsiveržimo į Lietu
vą 1940 metais daug bažnyčių, 
ypač Vilniuje ir Kaune, buvo 
uždaryta, Vilniaus katedra pa
versta paveikslų galerija, Klai
pėdos bažnyčia atimta iš tikin
čiųjų, visi v ienuolynai 
likviduoti, sugriauti kryžiai ir 
kiti religiniai paminklai. Tik 
dvi Lietuvos vyskupijos yra 
valdomos vyskupų, Vilniaus ir 
Kaišiadorių vyskupai jau 20 
metų ištremti. Nors Bažnyčia 
yra oficialiai atskilta nuo vals
tybės, bet valdžia nuolat kiša
si į Bažnyčios vidaus gyve
nimą, t rukdomas vaikų 
religinis auklėjimas, smarkiai 
apribojamas seminaristų skai
čius vienintelėje kunigų semi
narijoje, bažnyčios apkrau
namos dideliais mokesčiais, 
uždrausta religinė spauda 
mokyklose tikintieji mokiniai 
persekiojami ir diskriminuo
jami. Nuo 1945 du tūkstančiai 
lietuvių mokytojų dėl savo reli
ginių įsitikinimų buvo pa- • 
šalinti iš darbo, suimami 
pogrindinės religinės spaudos 
platintojai. "Įsidėmėkite ir 
prisiminkite" pažymima lape
liuose, "kad Lietuvai reikia 
mūsų pagalbos ir mūsų mal
dos". 

NEW YORKAS 
PETRAS MATEKUNAS 
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Queens, kaip Jamaica ar kiti, buvo atskiras 
miestelis. Vardą ,,Queens" jam davė vietos gyven
tojai, kurie daugumą sudarė anglai, norėdami pa
gerbti karalienę Catheriną Braganzą, Kazimiero II 
žmona. Prie New Yorko buvo prijungtas 1898 m., kai 
buvo pravestas požeminis geležinkelis į Jackson 
Heights, Flushing ir Jamaica. Iki 20 šimt. dabar
tinėse Queenso ribose daugiausiai gyveno ūki
ninkai. 

Queens apygardoje įvairios tautybės apsi
gyvena maždaug kolonijomis, būtent, italai — 
Maspetbe ir Ridgevvood, airiai — Woodside, negrai — 
Hollis ir Jamaica, žydai — Forest Hills, graikai — 
Astoria, purtorikiečiai — Corona ir Elmhurst. o kitos 
tautybės, jų tarpe ir lietuviai, Woodhaven, Rich-
mond Hill ir kitose vietose. 

P a r k a i i r a ikš tės 
Kiekvienoje miesto dalyje yra nemažai įvairaus 

-~rkų ir a : u 

,square", 

i\ieiivieiiuje įmestu u— 
dydžio parkų ir aikščių, kurias vietos gyventojai 
vadina „sąuare", pvz., Times Sąuare ir G. 
Washington Sąuare ir pan. Parkų New Yorko mieste. 

yra net keletas šimtų. Didžiausi parkai yra Pelham 
ir Central Park. Iš jų gražiausias FortTryon parkas, 
esantis Manhatano Šiaurės vakaruose, išsidėstęs 
aukštoje kalvoje, nuo kurios gražiai matosi New 
Yorko miesto vaizdai. 

Manhatane parkai yra išsisklaidę. Daugiausia 
parkų sukoncentruota prie Hudsono upės ir East 
River sąsiaurio krantų. Iš visų didžiausias, užimąs 
apie 840 akrų žemės plotą, yra Central Park, esąs be
veik Manhatano centre. Jame yra 5 nedideli 
ežerėliai. Parke veikia du zoologijos sodai, Šekspyro 
Festivalinis teatras, čiuožykla, teniso aikštės, užkan
dinės. Prie Fifth Avenue stovi gražūs paminklai. 
Parko rytinėje pusėje prie Fifth Ave. yra didelis ir 
gražus, renesanso stiliaus, Metropolitan Museum of 
Art, o vakarinėje — prie Eight Ave. — American 
Museum of Natūrai History ir Hayden planetariumo 
rūmai. Per Central parką eina keliai, kurie Fifth 
Ave. sujungia su Eight Ave. Vasaros metu Čia važi
nėja dviratininkai, spalio mėnesio pabaigoje įvyksta 
26—35 mylių Maratono bėgimas, kuriame dalyvauja 
daugiau kaip 15.000 bėgikų. 

Central parko ežerėliuose galima plaukioti irkli
niais laiveliais arba paplukdyti modelinius laivelius. 
Su tokiais laiveliais praleidžia laiką priklausantys 
Central Park Model Yacht klubui. 

Nedideli Zoologijos sodai veikia ištisus metus. 
Vienas iš jų vadinamas Central Park Zoo. Jame yra 
daugiau laukinių gyvulių— liūtų, beždžionių ir 
kitokių. O I>ehman zoologijos sode yra daugiau 
naminių gyvylių. Sodas pritaikytas vaikams. 

Antras parkas, žymiai mažesnis kaip Central 
parkas, yra Fort Tryon, Manhatano šiaurės 

_vakaruose. Tai vienas iš gražiausių parkų Man

hatane, išsiskiriantis ne augmenija, bet savo kalvota 
aplinka iš kurios matosi gražūs miesto vaizdai, 
Hudsono upė ir George Washingtono tiltas, kuris 
jungia Manhataną su New Jersey valstija. Parko 
šiauriniame gale stovi Cloister muziejus, jo viduryje 
forto sienos, ir didelė, graži arka, pro kurios angą 
eina platus takas iš parko į Henry Hudspno 
Parkvvay. 

Fortas, pastatytas iš didelių skaldytų akmeninių 
plytų, apskritas ir be stogo. Kuriais metais pasta
tytas, nepavyko sužinoti. Vardą fortas ir parkas būk 
tai, gavę iš komendanto, kuris fortą pastatė. Forto 
sienos gana aukštos; aukščiausia yra Hudsono upės 
pusėje, nes pastatyta prie žemyn einančios pakriau
šės, kuri apsodinta krūmais ir medžiais. Forto viduje 
jokių įsistiprinimų nėra, o tik gana aukštai pripilta 
žemių ir įrengta aikštė. Kaip atrodo, aikštelėje sto
vėjo patrankos, nes iš šios vietos lengvai galėjo 
apšaudyti Hudsono upe plaukiančius priešo laivus. 
Dabar gražiąją aikštelę „okupavo" parko lan
kytojai. Lankytojas liepų pavėsyje, ypač karštomis 
vasaros dienomis, gali atsigauti. Joje dabar auga 
keletas skirtingų rūšių liepų, kurių lapai vienų labai 
smulkūs, o kitų dideli panašūs į Lietuvoje augančių 
liepų lapus. Parke prisodinta labai daug įvairių gėlių 
ir žydinčių krūmų. Gražiausiai parkas atrodo pava
sarį, kai žydi gėlės, japoniškos vyšnios bei krūmai. 

Nuo Fort Tryon parko, kuris „įsikūręs" aukš
čiausioje Manhatano vietoje, neatsilieka Baterijos 
parkas, pietinėje Manhatano miesto dalyje. Iš čia 
gerai matyti Laisvės Statulą. 

, (Bus daugiau) 

I 



Iš JAV Liet 
ilgametį darbą, ruošiant 

Bendruomenės DC tarybos sesijos posėdžio Chicagoje. Pagerbiamas prof. dr. T. Remeikis už jo 
knygas apie Lietuvos vargus anglų kalba. Jam įteikiamas Vilniaus u-to medalis. Iš k.: 

A. Gečys, Vyt. Izbickas, V. Kutkus, T. Remeikis. Nuotr. Jono Urbono 

Lietuvių Bendruomenes kultūrinė veikla 
Kai LB IX taryba spalio 25 d.. nės premijų šventė. Susitarta su 

posėdžiavo Chicagoj, čia, be pa 
grindiniu sesijos darbų, vyko dar 
ir Įeitų Bendruomenės institucijų 
bei komisijų atskiri posėdžiai, pasi 
rarimai, informavimas ir t.t. Vie
ną iš tokių padarė LB Kultūros 
tarybos pirm. Ingrida Bublienė, 
sesijos pietų pertraukos metu prie 
savo stalo informaciniam prane
šimui pasikvietusi ir pavaišinusi 
keletą spaudos ir radijo atstovų. 

Pirm. Bublienė painformavo, 
kad Kultūros tarybos trejų metų 
darbo kelionę pradėjo tik §.m. 
vasario 8 d. Ji sakė, kad savo dar
buose vadovaujasi tuo, kad Kul
tūros tarybos veikla turėtų 
būti viena iš pagrindinių šalti
nių tautinei gyvybei išeivijoje iš
laikyt, globoti ir ugdyti. Darbą 
pradėjom su buvusios KT veiklos 
programa bei sugestijomis. Todėl 
lesiame pradėtą tradiciją kasmet, 
lietuviškos kultūrinės veiklos ska
tinimui skirti dailės, muzikos, te
atralinės ir kitos veiklos premijas. 
Globojame ruošiamą Teatro festi
valį, įvykstanti š.m. lapkričio 26-
30 dienomis Chicagoj. Teatro fes 
t'valiui vadovauti sutiko mūsų 
pakviestas rašytojas Anatolijus 
Kairys, turįs net keturių Teatro 
festivalio ruošimo gerą patirtį. 

Vienas iš pirmųjų dabar užpla
nuotų darbų yra mūsų pirmasis 
bandymas suruošti JAV LB apy-

komp. Darium Lapinsku Kristi
jono Donelaičio metų proga įre-
korduoti jo parašytą "Tolmin
kiemio koncertą". Daug dėmesio 
skiriame Čiurlionio meno galeri
jos perorganizavimui ir jos veik
los atgaivinimui. 

Nuosaikiosios lietuviškos vi
suomenės ir Lietuvių fondo re
miami, skatiname ir šelpiame 
kultūrinės veiklos darbus. Pasku
tinę šalpos paramą, 1000 dol., 
neseniai pa skyrėme Lietuvių me
no ansambliui "Dainavai" lietu
viškos operos "Čičinskas" pasta
tymui. Ogi kultūrinei veiklai rei
kalinga sumaniu ir darbščių ran
kų ir lėšų. 

Dabartinės Kultūros tarybos 
veikla (jau prieš mano vadovau
jamos tarybos kadenciją) forma
liai pertvarkyta ir LB tarybos se
sijoj Clevelande buvo patvirtinta 
1975 m. birželio 22 d. Tuomet 
buvo priimtos ir patvirtintos L 
B Kultūros tarybos darbo taisyk
lės. Prieš tai, nuo 1955 metų vei
kė Lietuvių Bendruomenės įsteig
tas Kultūros fondas, kuris vykdė 
Šiandieninės LB Kultūros tary-

jbos funkcijas. 
Dabartinė JAV LB Kultūros 

! taryba, patvirtinta LB IX tarybos 
i yra ši: Ingrida Bublienė - pirmi-
į n'mkė, Viktoras Mariūnas - vice-
i pirmininkas, Rita Balytė - sekro 
' tore, Jurgis Malskis - reikalų ve-

L1ETUYIA1 FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 
GRAŽUS BENDRAVIMAS 

1980-81 metų žiemos sezonas 
čia labai gyvai prasidėjo. Lie
tuvių. Bendruomenės artistai 
pasižymėję vaidybos mene įdo
miai suvaidino — "Uošvė į na
mus, ramybės nebus". Susirin
ko net apie 300 žiūrovų į Lietu 

Režisavo Vel- ! 

ku "ėl vienbalsiai išrinktas Al- j 
binas Karnius, o sekretore — j 
Aldona Krulikienė. Lietuvių 
klubui priklauso 428 nariai. Ad
resas : 4880-46th Avenue Nor th 
St. Petersburg, Fla. 33714 Čia 
veikia skaitykla, biblioteka ir 
knygynas. Daugelį metų klu
bui pirmininkavo vilnietis Kle
mas Jurgėla. 

Čia veikia muziko P. Armono 
vadovaujamas klubo choras i r 
radijo valandėlė "Lietuvos Ai
dai, tautinių šokių grupė "Ban
ga", lietuviška mokykla vado
vaujama Danguolės Urbonaitės 
Cibienės. 

St. Petersburge kuriasi ir pri
vačios lietuvių įmonės. I rena 
Jurgelienė atidarė — 160-I07th 
Avenue Treasure Island, Flori
da 33706 — restoraną "Dea-

I nos". Jauna pora iš New Jersey 
ruošiasi čia apsigyvenę atidaryti 
kavinę. 

Lapkričio 2 d. net iš Londo
no buvo atvykę dailininkė Geno
vaitė Grigoravičiūtė-Johnstonie-
nė su savo vyru anglu Juozu 
jau gerai pramokusiu lietuviš
kai. Genovaitė, baigusi privačią 
Vienožinskio studiją Kaune, y ra 
nupiešusi 400 paveikslų. Trem
tyje gyvendama iliustravo "Die
nas be tėvynės", ir "žingsnius". 

Klube atsitiktinai susėdus pie
tų gali sutikti lietuviškais var
dais čia gimusius, kaip Algir
dą ir Marytę Vizbarus iš Clear-
water, Fla., Gražiną ir Joną 
Gaižauskus iš Palm Harbor, 
Fla.v Birutę ir Stasį Bieliūnus 

Richmond Hill, N. J. Jie 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E 

- i, 
MISCELJLAMEOUS 
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Well nelp vou make trie right movė 

J i l GALVOJATE 
PIBKTI AR PAKULOTI 

Kreipkite* 1 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Roid 

Tei. — 767-0600 
ln»epend«ntly owned and operalal 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimimitii 
!; Įv&ui!} prekių pąstrtnlrtmi* mm-

bnuigial Ii mūaų sandelio. 
006M06 PARCELS EXPBESS 

XM1 W. 68 6V Chicago, Iii 60629 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
leiei. — 915-2737 

Vytautu Valantinas 
iiiiiumiiiiiiiiiiiiiiummniiuuiuuuuu) 

vių klubo salę. 
tesis Simas, sufleravo solistė m i e l a i Pasakojasi apie savo yai. 
Kalvaitytė - Velbasienė. Uošvę 
vaidino — Krasauskienė; uoš
vės dukterį ir žentą sukūrė vy-

i ras ir žmona Vaškiai; Dėdę — 
A. muzikas Mateika i r tarnai-
tę-kambarinę Elena Vizbarienė. 
Visi vaidino taip įtikinančiai, 
kad salė plyšo juokais. &į vie
netą pakvietę ir kiti lietuvių 

kus, vaikučius, užimančius 
JAV aukštus postus. Spręski
me — kokį vaidmenį vaidina 
mūsų lietuvių klubai. 

K. Keblinskienė 

Hdpkeep 
RedCrossready 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Jstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
ALBIN BANYS, leL 447-8806 

HELP W A N T E D — M O T E R Y S 

EXPERIENCED WAITRESS AND 
BARMAID WANTED 

Call John CONTOS Days at 766-7734 

THORNWOOD 
RESTAURANT & LOUNGE 

7 N. 361 Wooddale, Dooddale, IL 60191 

Reikalinga moteris prižiūrėti vy
resnio amž. moterį. Gyventi vie
toje. Brighton Parke. Skambin t 
po 6 vai. vak. tel. CL 4-6459. 

IIIIUlIlIilIlMIlIlilIllIlIllIlIlIlIlIlHIIUUlIlI 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 a r t * 376-5396 
iiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuumiuiiiiiiir 

HELP WANTED VYBAI 

ŠIMAITIS REJLITY 
Insuranse — Income Tax 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 

TeL 436-7878 ar 839-5568 

BRANGS VANDUO 

Mere J. Byrne nori vandens 
susibūrimai Floridoje, nesigai-. k a i n ą p a k d t i - ^ k a s p a l i e s 

lės... Jie prilygsta garsiajai Los j 4 5 m i l įJn0X)ių ch i c a goje ir 74 
Angeles lietuvių artistų grupei. | priemiesčiuose. 

Nuoširdžiai buvo pasveikin-

gardu ir apylinkių kultūros dar- ( ^ - g j r ̂ į n i n k ą s . Tarybos nariai 
buotojų konferenciją. įvyksiančią j NJijolė Palubinskienė, dr. Jo-
š.rru lapkričio 22-23 dienomis į n a s c;adZow, dr. Augustinas Idze-
Clevelande, Lietuvių namuose, j yl%- Andrius Kuprevičius, Algis 
MŪSŲ rūpestis yra ugdyti kultu- i R ^ į n a s ir Juozas Stempužis. 
rinę veiklą apylinkėse. Asmenis- Juozas Šlajus 
kas kontaktas atneša vertinges
nius rezultatus, tad bandysime 
šioje konferencijoje susipažinti 
su apylinkių kultūrine veikla, su 
jų darbuotojais pasidalinti patir 
timi šiame darbe, išgirsti sugesti
jų, ką galime pasiekti kultūrinės 
veiklos plėtroje dirbdami kontak
te siu apylinkių valdybomis. 

JAV LB krašto valdybai prita
riant, nutarėme įsteigti kasmeti
nę Lietuvių Bendruomenės lite
ratūros premiją. Konkurse gali 
dalyvauti viso pasaulio lietuviai 
rašytojai išeivijoj. Esame pasky
rę kultūrinei spaudai paramą už 
istorinių ir kitų sukakčių išsa
mius paminėjimus. Gegužės mė

tas kun. Stasys, atvykęs nuola
tiniam apsigyvenimui St. Peters-
burgan. 

Labai gausu svečių iš Kana
dos, New Yorko, New Jersey 
valstijų. Čia kluban atvyksta 
sekmadieniais lietuvių pamal-
dosna 1 vai. p. p., o 2 vai. pietų. 

Lapkričio 3 d. buvo klubo 
narių susirinkimas. įsunkta 
nauja valdyba. Klubo pirminin-

muiuuHiiHimuiimmiiimiimimimmi 
CEMENT — SEWERS 

ROOFING 
ELECTEIC RODDING 
Ali Types of Sewer Woric 

Also Cement Work: Patios, Driveways, 
Sidevvalks, Roofing & Chimney Work-

No job too smalL 
ALL WORK GUARANTEED. 

TEL. — 788-9298 

iiiMifiiiiimiMuimimuimmiiiiiiuimiii 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimą* — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedade Av. — 778-2233 
ttlIlllllIMIUUIlIlIlUlfUUUIUUUUUiUUilJ 
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M. A. Š I M K U S 
HfOOBtE TAX SERVICE 

NOTARY PCBLIC 
4259 So. Maplew»od, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBSS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
•iiuiiiiiiiiiinnmniuiu]ifwitujjuuuiiiii 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL RE 7-5168 
r * • « • » • * 4 

DRAFTER — H.V.A.C. 
Client firm needs top flight indivi-
clual eager to advance into estima-
ting. For further detaila call: 

GART E. WAMHOFF 
TeL 932-9080 

COX ENGINEERING 
RECRUITERS, INC. 

2115 ButterfieJd Road Suite 303 
OAKBROOK, IL 60521 

H E A T T R E A T I N G 
Commercial heat treat desires cjuali-
fied maintenance an-d produetion pei-
sonnel. Pay to commenaurate w/*ex-
tra experience. Company paid aoli-
days, vacation. hospitalization. life 
insuranco and pension plan. 

TECH-TREAT IXC. 
10 Xewberry, 1 * Grange, UL 

TeL — 352-3334 

N l ŠOVĖ PLĖŠIKĄ 
Evanstono policijos seržantas 

Ch. Schock\veiler, 39 m., civi
liais drabužiais buvo tavernoje 
5455 N. Ravenswood. Chicagoj. 
kai įėjęs plėšikas, grasindamas 
revolveriu, liepė visiems ten bu
vusiems gulti ant žemės. Ta
da pareikalavo iš savininkės A 
Akers. 59 m., atiduoti pinigus. 
Kai plėšikas nusigrįžo, polici
ninkas šoko ir iš jo atėmė re
volverį, kuris pasirodė buvo ne
t ikras . Plėšikui bėgant, polici
ninkas paleido perspėjantį šūvį, 
bet plėšikas nepasidavė ir buvo 

nesį bus skelbiama Bendruome-' nušautas. 

Uet. Bendruomenės K tarybos sesijos metu Chicagoje pranešimus seka ats
tovai: (iš k.): Romualdas Bublys, dr. Edm. Lenkauskas ir dr. Antanas Razma. 

Nuotr. Jono Kuprio 

DĖMESIO KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS! 

„Draugo" administracija, norėdama paskatint i i r pa
lengvinti savo skaitytojams įsigyti vertingų knygų, sudarė 5 
atskirus įvairių knygų siuntinius už papigintą kainą. 
Užsisakant pasirinktą siuntinio numerį, mokėsite su persiun
timu tik $12.00, ka i knygų originali kaina yra dviguba. 

S I U N T I N Y S NR. 4 

ABRAOMAS IR SŪNUS. Aloyzas Baronas. Premijuotas ro
manas. 206 psl. 

VARDAI IR VEIDAI. Stasys Yla. Mūsų Kultūros istorijoje. 346 
psl. 

DAILININKO ŽMONA. Juozas Tininis. Romanas. 218 psl. 
IŠGANYMO KELIAS. Filiotėja. Sv. Pranciškus Salezas. 336 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI. A. Vilainis, Literatūriniai reportažai. 174 

psl. 
NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva, MIC. Marijonų veikla 

Amerikoje, 352 psl. 

S I U N T I N Y S NR. 5 

METU VINGIAI. Alfonsas Tyruolis. 176 psl. 
VYRAI KLYSTKELIUOSE. Dr. Juozas Prunskis. 308 psl. 
LAIPTAI I TOLUMAS. Liudas Zeikus. romanas. 242 psl. 
PIETŲ KRYŽIUS, Venancijus Ališas. Sonetai. 98 psl. 
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 psl. 
MARIJOS SEKIMAS. Tomas Kempietis. 128 psl. 
KRISTAUS KANČIA. Išvertė J. Talmantas. 350 psl. 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. Vincentas Brizgys. 142 

psl. 
KELIONE. A. Tyruolis. Eilėraščiai. 128 psl. 
TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas Švaistas. 

176 psl. 

Užsakymus siųsti: 
D R A U G A S , 4545 West 6 3 r d St. 
C h i c a g o , I L 60629 
Illinois gyventojai dar prideda prie kiekvieno siuntinio 60 et. 

valstijos mokesčio. 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

IŠNUOM. 6 kambarių butas 3-čiame 
aukšte ir 6 kambarių butas 2-me 
aukšte.. 3441 šo. Lituamca Avenue, 

Skambint — 927-1308 

Marąuette Parke prie 72-os ir Francis-
co g-vių išnuom. šviesus didelis kamb. 
su atskiru įėjimu ir vonia. 

Skambint — PR 8-1740 

D fi M E S 1 O 

PACKAGE EXPRESS A0.ENCT 
MARIJA VOREIKIEV* 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
I*b*l paceidmjamos geros raitos 

prekės. MatttM Ii Koropoa aaadill*. 
2«os w. et at.. cauoaco, n. M«M 

TEI.- — WA S-»"S7 

M O V 1 N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tetef. — WA 5-8063 

unnmimitiiiifinniiiiiiniiiiimmiimm 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

£346 \V. 69 St., t e l 776-1486 
-'iiiiHimiiiiuiitimiiiimniiiuiiiiiiiiiiii 

D £ M E S I O 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vai-
įneš korteles. 

Kreipkitės J "Draugo' 
traciją visais panašiais 

DRAUGAS, 
4645 W. 6Srd Str„ 

GhkMffO, OL 60628 

• 

adminis-
reikalais. 

iiiHKiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiuiiiiniiniiiiiiiiiii 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge1 rr i it 

Apsimoka skelbtis diec, DRAUGE. 
aea jia plačiausiai •kaitoma* lie
tuvių dienrašti*, gi skelbimu kai 
IOS yra viaiema priemamoa. 

u i apdrauda nuo ugnies Ir automo-
10% — 30% — 30<% pigiau mokealt 
bilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
32081 į We«t 95th Street 

Telei. — GA 4-8654 

iiiiiiiiiiiniiniii'iiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiuuiiii 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonioa kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocka. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
niiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiiiuuiuiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinnmiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii 
JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus 
Romanas 

296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. 
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su persiun
timu $7.73. 

Dl. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. 

• lUMiiimiimimiimiimuHiiimiiiuiiiinu 

Dienrai&o "Draugo" admi
nistracijoje galima pasir inkt i į-
vairių liaudies meno d a r b ų : me
džio, keramikos, drobės, ta ip 

1 pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite \ " D r a u g o " ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. G&l 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugam*-

•'Draugo'* adresas : 4545 West 

SSrd S t . Chlrago. m . 60629. 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiM 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Jr 
M A N O Ž O D Y N A S 

R i c h a r d S c a r r y 
Lietuviu ir anglų kalba. Antrasis leidimas. Didelio formato. 

Kieti viiršeliai. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB Švie
timo Taryba, Chicago 1979 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas. 
šis leidinėlis gražiai iliustruotas ir jų pagelba mažiesiems skai
tytojams žymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
timu S7.00. (Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokes
čio 30 centų. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St„ 

Chicago, III. 60629 

: ^ 

j 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova
na ir tinka bent kuriomis progo
mis įteikti bet kam: svetimtaučiui 
ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 West 
63rd St., Chicago, TL. 60629. Už
sakant pridėti $1.02 u i persiunti
mą. Dlinojaus gyventojai moka 5 
proc. mokesčių. 

' 



L a. diplomatui Broniui Dailidei amžinybėn 
iškeliavus 

1980. X. 20 d. Chicagoje savo 
gyvenimą užbaigė ilgametis Už
sienio reikalų ministerijos parei
gūnas, nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris Bronius Dai
lidė. 

Velionis gimė 1892. XII. 10 
Tarpučiu kaime, Šakių aps. 

Pirmojo pasaulinio karo metu Į 
atsidūrė Rusijoje. Įstojo į Petra
pilio universiteto istorijos —fi 
losofijos fakultetą, kurį baigė 
1918. V. 21. Nuo 1917 m. mo-Į 
kytojavo Petrapilio lietuvių gim-, 
nazijoje. 

Grįžęs Lietuvon, 1918. X. l j 
Švietimo ministerio įsakymu, įisjte 
gavo paskyrimą mokytojauti Sau-į 
lės ir Aušros gimnazijose. Čia jis j draugus ir gimine 
susipažino su prancūzų kalbos į blemas. 
mokytoja P. Regina — Jadvyga j V d k k a s m e t m a n 

LAIK£ ĮKAITAIS LIETUVIAI CALIFORHIJOJ M. Admore, 24 m., įsibrovęs j 
Į i savo merginos namus Park Fo- ' 
' platų pasaulį neleidžiama pasi- į r e s t priemiesty, ją ir motiną lai-! 
rinkti amžino poilsio vietos ten, i k ė ^ 1 ^ i r ė m e s pf t į j m e r - 1 
kur širdis norėtų. g i n o g g e r k l ę P o U c i j a ) A d m o r e j 

P o laidotuvių Tautiniuose na- d ė d ė i r d v a s i š k i s įkalbėjo pasi ' 
S. m. spalio 23 d. Los Ange-! muose visiems buvo surengti 

netikėtai, bedarant mažą, gedulingi pietūs, kur šeimos var-

DRAUGAS, antradienis , 1980 m. lapkričio mėn. 18 d. 

Los Angeles, Cal, 
IR JĄ PASIŠAUKS MIRTIS 

du padėkos žodį tarė sūnus 
Algis. 

Kazakevičiai buvo vedę Lietu
voje 1922 m. sausio 21 d. ir iš
gyveno bendro gyvenimo beveik 

a. Bronius Dai 
VIII. 28). 

•a 
anksčiau darytos vidurių ope
racijos pataisymą, ant operaci
nio stalo staiga sustojo plakusi 
a. a. Viktorijos Kazakevičienės 
širdis. 

Velionė paliko liūdintį vyrą ! 59-rius metus. Gyveno pasitu-
Juozą, sūnų inž. Henriką-Algį, Į rinčiai, valdė pavyzdingą ūkį — 
anūkes ir kitus gimines. 1 Karapolio dvaro centrą, Onuš-

Paskutinį religinį patarnavi- į kyje turėjo nuosavą namą. lent-
I mą atliko parapijos klebonas ! piūvę ir malūną. Taip pat švie-
S prel. Kučingis, atkalbėdamas iš j t imo ministerijos pavedimu Ka-
| vakaro rožinį. Gedulingas Mi-1 zakevičius, kaip rangovas, Trą
šias laikė prof. kun. Bartuška, 

I jam koncelebravo prel. kun.. Oe-
politines pro, Uešius. Jie taip pa t sukalbėjo 

maldas kapuose. 
su žmona I Laidotuvėse 

susilaukė sūnaus Vytauto. 
Nuo 1919. II. 24 jis buvo 

dalyvavo daug 
a. Viktorija pri-

pavasrį pastebėjom, kad jo sveika i klausė įvairioms organizaci-
Naujalytę ir ją vedė. Kiek vė l i au - t e k d a v o g a p l a n k y t i . T a č i a u š į į žmonių, n e s ą 

kų apskrityje statė pradžios 
mokyklas. Jam nesant namuo
se, o ta i buvo dažnas reiškinys, 
visus sudėtingus ūkio darbus 
pavyzdingai tvarkė Viktorija. 

Atsidūrę Amerikoje, Kazake
vičiai pradžioje gyveno Balti 

Angeles, norėdami būti arčiau 
sūnaus. 

A. a. Viktorija buvo malo
naus, švelnaus būdo, religinga 

Pa" i ta gerokai pablogėjusi klausa su-'; joms, kaip Lietuvių Bendruome-į m o r ė j e 0 v e i į a u persikėlė į Los 
skirtas Švietimo ministerijos suau; snp nėju sį5 kraujospūdis padidėjęs, nei, birutininkėms, šauliams, į 
-usių švietimo kursų vedėju. i Gvdvtoįas patarė jam atsigulti: Piliečių lietuvių klubui, Katali-

1921. II. 1 Respublikos preziden; i i g o n i n ė n Rudeniop jis jau rin-, kių moterų org., Balfui ir Lietu-
to aktu buvo paskirtas Užsienio j t a i s i r g 0 F o r t Lauderdale Holy vių fondui. Su šauliais jos ry-
reikalų ministerijos Europos Cen i c r o s s ligoninėje. Kiek pagerėjęs šiai jau buvo nepriklausomoje 
tro Departamento direktorium, o j įuvo perkeltas į slaugymo namus. Lietuvoje, todėl paskutinį patar-
1923. IV. 1 — ministerių kabinę- j £ i a j Q s v e jk a ta labai pablogėjo, navimą ir čia atliko šauliai: Dau-
to reikalų vedėju. 1928. V. 15 u ž j t a d j o s ū n u s Vytautas jį parskrai j 
sąžiningą pareigų ėjimą buvo a p į d i n o Chicagon, kur Central Com 
dovanotas Liet. Nepnklausomy\jacaakf ligoninėje jis baigė pasku 
bės medaliu ir L . laipsnio g s * J M iniITĮJ -!i •&•!! dienas. 

duoti. Pirma jis dar bandė su \ 
įkaitais pabėgti automobiliu, b e t ' 
policija peršovė padangas ir po i 
10 min. perkalbęjimo pasidavė, j 
Admore ir anksčiau buvo pada
ręs nusikaltimų, gydėsi nuo 
psichinių sutrikimų. 

moteris. Ją pažinojusieji apgaili 
jos netikėtą mirtį ir reiškia 
užuojautą šeimai. 

Ilsėkis Amžinoje Tėvynėje! 
Dalyvis 

HOLIDAY SPECIAL 
Vi PRICE ON PERMS 
For MEN and WOMEN 
Reg. $30.00, N'ow $15.00 { 

Good Until December 9 
with Coupon Only 

Open Mon. thru Fri. 7:30 A.M. 
Lašt appointment 6 P.M. 

MIDLAND HAIRSTYLING 
176 West Adams — Room 1625 

Phone: 372-0040 - 332-1200 

MŪSŲ narei 
A. f A. DR. A. ŠLIUPAITEI mirus, 

gilia užuojautą reiškiame seseriai, broliui, 
bei kitiems jos giminėms. 

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ D-JA 

Brangiam mūsų korporantui 
A. f A. POVILUI TAUTVAIŠAI 

mirus, jo artimiesiems reiškiame užuojau
tą ir kartu liūdime. 

KORP! FRATERNITAS BALTIENSIS 
NARIAI CHICAGOJE 

Spalio 24 d. jis buvo pašarvo- ] 
tas. Jo karstą puošė gyvų gėlių 
vainikai ir puokštės. Vakare kan. 
V. Zakarauskas sukalbėjo maldas, 
o buvęs konsulas A. Kalvaitis at
sisveikino su velioniu diplomatų 
vardu. Spalio 25 d. Marąuette 
Parko bažnyčioje kan. V. Zaka
rauskas atnašavo Mišias ir pasakė 
prasmingą pamokslą. Pamaldų 
melu giedojo solistė R. Mastienė. 

Po pamaldų giminės ir drau 
gai palydėjo velionį į amžino po 
ilsio vietą —Šv. Kazimiero lietu 

mino ordinu. 
1928. VII. 1 Respublikos prezi 

dentas jį paskyrė Lietuvos nepap 
rastu pasiuntiniu ir įgaliotu mi
nisterių Latvijoje, o 1931. I. 8 pa 
skirtas tas pačias pareigas eiti Šve 
dijoje. 1933. I. 31 paskirtas įgalio
tu ministerių Estijoje, o 1938. III. 
15 Suomijoje. Pagaliau, sovietams 
okupavus Lietuvą, Užsienio reika 
lų ministerija buvo panaikinta, 
o diplomatai atšaukti. 

Peržvelgę velionio tarnybas 
nuo Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo pirmųjų dienų, mato 
me jo nemažus nuopelnus mūsų ,vii4 kapines, 
tautai. Tai įvertino ne tik Lietu-j Velionis paliko sūnų Vytautą 
vos--vyriausybė, bet ir pabaltie- j su šeima, seserį Kazimierą Zubku-
čiai, kurie ministerį Dailidę apdo • vienę,'a. a. prof. Zubkaus anūkę, 
vanojo aukštais ordinais. I daug pusbrolių ir pusseserių, gyve-

Mokėdamas daug svetimų b q l n a ^ A į ^ K * j f f d ū f k i T . 
bu: rusu, lenkų, latvių, vokie 
čių ir anglų, galėjo gerai 
užsienio diplomato pareigas. 

Dėl aukštų pareigų, jis nega
lėjo pritapti prie okupantų, juo 
labiau, kad jį galėjo ištikti jo bro 
lio Prano likimas. Sovietai Praną 
ir jo šeimą išvežė; į Sibirą, kur jo 
brolis ir mirė. Grįžęs į Lietuvą B. 
Dailidė turėjo slapstytis, kad iš
vengtų savo brolio likimo. 

Vokiečiams okupavus kraštą, 
velionis nuvyko į savo brolio ap 
leistą ir netvarkomą ūkį. Tačiau 
sovietų tankams antrą kartą rie
dant per Lietuvą, B. Dailidė ture 
jo pasirinkti tremtinio likimą. At 
sidūrė Vokietijoje, o iš ten emi
gravo Amerikon. Chicagoje gavo 
nesunkų darbą 3 — M kompani
jos laboratorijoje. Tačiau didmies 
čio dulkėtas oras ir šaltas vė
juotas klimatas jam netiko. Išėjęs 
į pensiją, nusprendė apsigyventi 
Floridoje. Fort Lauderdale nusi
pirko namelį su nemažu sklypu, 
tuoj apsodino pietų kraštų vais 
medžiais. Buvo patenkintas šiltu 
cru; jautėsi žymiai sveikiau nei i 
Chicagoje. Tačiau gyvendamas' 
toliau nuo lietuvių, jautėsi vieni- Į 
šas ir labai džiaugdavosi, kai kas] 
jį aplankydavo ir duodavo galimy j 
bę išsikalbėti apie pažįstamus, Į 

A. a. Viktorija Karakavičienė 

\ I tralijoje. Visi liūdėdami reiškė manto kuopos sesės šaulės uni- j I 
atlikti i Nuojautą artimiesiems jo šeimos j formuotos budėjo prie karsto, Į 

nariams, o velioniui širdyse Iin I šauliai buvo grabnešiais ir ka-
kėjo ramaus poilsio užbaigus pras | puose prie karsto atsisveikino 
minga gyvenimą, nusagstytą kili kuopos vicepirm. Juozas Ruo
niais siekiais ir darbais. į kis, pabrėždamas, kaip yra 

Dr. V. Tauras skaudu, kai išblaškytiems po 

A. f A. POVILAS TAUTVAIŠAS 
Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė lapkričio 14 d., 1980 m., sulaukęs 64 m. amžiaus. 
Gimė Rusijoje,Bychov. Amerikoj išgyveno 31 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Monika, 2 sūnūs Povilas, 

marti Elizabeth, ir Arūnas, sesuo Aldona Končienė įr jos sūnus Ai-
dis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Fratemitas Baltiensis ir Lietuvių Šachmatininkų są
jungai. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 
Avenue. Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 18 dieną. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švč M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčįą, kurioje vyks gedulingos pamaldos už vėlinio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs ir marti. 

Laid. direkt. Jonas Evan Jr. ir Stasys Evans, Tel. 737-8600. 

L + k. SOFIJA DRUZILAUSKIENE 
MOTIEKAITYTĖ-JONUTIENfc 

Gyveno Miami, Florida, Bay Harbor Island. Paskutiniu 
laiku gyv. C'hu-ago, Illinois. 

Mirė lapkr. 15 d., 1980, 6:25 vai. ryto, sulaukus 78 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Amerikoje išgyveno 
31 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukros Aldona Rimienė, 
žentas Alfonsas, ir Larisa Jankūnienė, žentas Aleksas, 2 
anūkai Algimantas Rimas su žmona Birute, ir RasaMartincic, 
su vyru Viktoru. 3 proanūkai Gintaras Rimas, Auksė Rimaitė 
ir Kristijonas Martincic, Lietuvoje sesuo Marijona 
Dauterienė ir brolis Juozas Motiekaitis su šeimomis bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Liet. Kat. Moterų S-gos 38-tai kuopai, S.L.A. 
44-tai kuopai, Balfui ir Miami Lietuvių klubui. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 
71 Street. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkr. 19 d. iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: Dukros, žentai, anūkai ir proanūkai. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

A. f A. JUSTINUI PUSDEŠRIUI 
mirus, jo žmonai, dukroms ir sūnums su šei
momis reiškiame užuojautą. 

DETROITO JAUNIMO CHORAS 
CHORO TĖVŲ KOMITETAS ir 
ARTISTŲ GRUPĖ 

A. -Į- A. Sofijai Družilauskienei mirus, 
didžio skausmo prislėgtoms dukroms ALDONAI ir žentui 
ALFONSUI RIMAMS, LARISAI ir žentui ALEKSUI JAN
KŪNAMS ir ANŪKAMS reiškiame giliausią užuojautą ir 
drauge liūdime. 

STASĖ GUDAUSKIENĖ 
SOFIJA OŽELIENĖ 

imimiiiiiuiiiiiiuiiiiiiuiiiimniinimiiii 

RADIJO PROGRAMA 
* 

Seniausia Lietuvių Radk programa 
N>uįoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, j 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo j 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dam» vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, daino? 
kr Magdutis pasaka. Sią programą 
veda StepoTias ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo 
rists — gilių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten p»t 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
nte didelį pasirinkimą lietuviškų kny-

iiiiKimiiiiiiiniimiiiuiiminiiiiiiiiiimii! 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad spalio 15 d. 
1980 m. okup. Lietuvoje, Vilniuje, sulaukęs 102 m. amžiaus 
mirė mūsų mylimas Tėvelis, senelis, prosenelis 

AtA 
RAPOLAS NORVAIŠA 

Gimęs Lietuvoje Radviliškio apsk., Karėiamų kaime. 
Palaidotas Radviliškio kapuose šalia žmonos. 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė medic. ses. Onutė — 
ses. Teresėlė, Norvaišaitė, kuri labai rūpestingai gilioje 
senatvėje Tėvelį globojo, Vilniuje. Duktė Genutė Zobars-
kienė su vyru Stasiu ir anūkė Jolanta . Anūkė Danutė 
Petkevičienė su vyru Leonardu. Marti Marytė Norvaišienė su 
anūku Viialijus iš Radviliškio ir kiti giminės iš Kauno, 
Saulių, Šeduvos ir kitur. 

Labai liūdi Amerikoj gyvenančios dukros: Bronytė 
•latužienė. Waterbury, Conn., Irena Janušauskienė, anūkė 
Ina Sekienė su vyru Albinu ir proanūkai Vaidas ir Vilija iš 
Ix>s Angeles. California ir kiti giminės. 

Maloniai prašome pasimelsti už jo sielą. 
Nuliūdę: dukros, anūkai, proanūkai, žentai, marčios ir 

giminės. 

Mielam giminaičiui 

A. f A. JONUI KAVALIAUSKUI 
mirus, jo žmonai TERESEI, sūnums JONUI ir ARVY
DUI su ŠEIMOMIS reiškiame gilią užuojautą ir kar tu 
liūdime. 

EDVARDAS ir ALDONA VAREKOJAI 
ir vaikai EDUTIS ir TERESĖ 
su šeimomis 

Mūsų brangiam draugui 

A f A. POVILUI TAUTVAIŠAI 
mirus, jo žmonai MONIKAI, sūnums POVILUI ir ARŪ
NUI, seseriai ALDONAI bei jų ŠEIMOMS reiškiame už
uojautą ir kar tu liūdime. 

BURBAI, DIDŽIULIAI, 
URBANAI 

EUD EI KIS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
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 
M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47<--2345 
AIKŠTĖ AL'TOMOBIl IAMS STATYTI 
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m. lapkričio mėn. 18 d. 

x V. s. Nijolė Kersnauskaitė 
iš Clevelando atvyksta į Chicagą 

i ir lapkričio 21 d. vakaronėje, 
kuri bus 8 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje, supažindins su 
poetu Baliu Gaidžiūnu Chicagos 
visuomenę. Tą vakarą bus gali
ma ir įsigyti jo naujausią kny
gą "Mano kartos likiminiai me
tai". Vakaronę rengia LSS se
serijos vadija. 

X Čiurlionio Galerijoje, Inc., 
4038 Archer Ave., vyksta Ame-

nių ir draugų, aplankė "Drau- \ rikos Lietuvių Dailininkų sąjun
gą", įsigijo naujausių leidinių ir Į g o s n ^ d a i l e s d a r b ų m e t i nė 

X Rašytojas dr. Kazys Alme
nas tarnybos reikalais iš Wa-
shingtono buvo atvykęs į Chica
gą ir ta proga, be savo gimi-

palinkėjo sėkmingos veiklos lie 
tuviškos spaudos baruose. 

X Sktn. Dalia Bylaitienė pri
statys dail. Danguolę Jurgutie-
nę ir jos kūrybą vakaronėje, ku
rią rengia LSS seserijos vadija 
lapkričio 21 d. 7:30 vai. vak. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Visuomenė kviečiama 
parodos atidaryme ir pačioje 
parodoje dalyvauti. 

paroda. Dalyvauja 11 dailinin 
kų, sąjungos narių. Išstatyta 
tapyba, grafika ir keramika. 
Paroda tęsis iki Padėkos dienos. 
Įėjimas nemokamas. 

X Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos posėdis įvyko 
lapkričio 12 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Jame buvo peržvelg
ti valdybos narių, komisijų ir 
talkininkų atlikti darbai, susipa-

NUO FARMACIJOS IKI PEISA20 
D. Juigutienes parodą Chicagoje sutinkant 

X I n i B r o n i u s Nainys , buvęs i Žinta su nesenia i įvykus ių J A V < P o e ^ K Bradūnas Kr. Donelaičio mokykloje. Sėdi K. Bradūnas. stovi grupė mokinių, Hter. mokytoja R. Ku-
čienė ir m-lų dir. J. Sirka. Nuotr. J. TamulaiCio PLB pirmininkas, praėjusį sek 

madienį savo naujoje rezidenci
joje, Lemonte. netikėtai buvo 
užkluptas dukrų, žentų, giminių 
ir draugų jam suėjus 60 metų 
amžiaus proga. B. Nainiui pa
linkėta geros sveikatos, toliau 

ir Kanados Lietuvių Bendruome
nių kraštų tarybų sesijų nutari
mais, ŠALFASS suvažiavimo 
nuotaikomis ir pasitarta kitais 
reikalais. Ilgiau diskutuota litu
anistinės katedros arba židinio 
steigimas ir Vasario 16 girnna-

nepavargti ir dirbti lietuvybės zijos finansinės problemos. Ga 
išlaikymui. Bronės Nainienės rutinai patvirtinta 1978 m. Pa
dėka svečiai buvo maloniai pri-j šaulio lietuvių dienų Toronte | 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MARQUETTE PARKO NAMŲ žinimo, o tai reikėtų glaudžiai 

SAVININKŲ RŪPESČIAI i dirbti ir su šio rajono policija. 

imti ir pavaišinti. 
X KUBU Alfonsas Grauslys 

skaitys paskaitą tema "Šv. Rašto 
įdomybės" Jaunimo centre, Šv. 
Rašto seminare, kuris bus gruo
džio 12-14 dienomis. 

X JAV l iet . Bendruomenės 
tarybos sesija spalio 25—26 die
nomis Chicagoje savo nutari
muose pasisakė, kad pritaria ir 
remia PLB valdybos veiklą Lie
tuvos laisvinimo darbuose, pa
kėlė PLB valdybai skiriamų so
lidarumo įnašų dalį iki 15 c>, iš 
krašto vaidybos iždo paskyrė 
PLB valdybos darbams ir "Pa
saulio Lietuviui" šiais metais 
9500 dol. ir pažadėjo 10,000 dol. 
paramą 1981 metams. 

X Antanina Baleišienė, 7238 
So. Maplewood Ave., Chicago. 
A.L.R.K. Moterų sąjungos 49 
kuopos pirmininkė, turėjo akių 
operaciją. Jau grįžo į namus. Ji 
dėkoja sąjungietėms už pasiųs
tus linkėjimus. 

X Didesnį kiekį šventinių kor-

apyskaita. 
x Stasys Būdas, padėkojo 

už korteles, užsakė jų didesnį 
kiekį ir atsiuntė 15 dol. auką 
Labai ačiū. 

x Aleksas Plėnys, Mississau-
ga, Ont., atnaujino prenumera
tą, užsisakė knygų ir aukojo 
10 dol. Maloniai dėkojame. 

x Bostono LB apygardos val-

Pokalbiuose marketparkiečiai 
dažnai aptaria ir Marąuette Par
ko lietuvių kolonijos išsilaikymo 
galimybes. Tačiau kalbos ir lie
ka kalbomis, bet į šios kolonijos 
išsilaikymo darbus namų savi
ninkai toli gražu neįsijungia. Tik 
Marąuette Parko lietuvių namų 
savininkų draugija, vadovauja
ma gana energingo pirmininko 
Juozo Bacevičiaus, deda visas 
pastangas, kad šios kolonijos 

, veidas išliktų toks, koks dar da-dyba Bt-sios Lietuvių Dienos; , 
proga atsiuntė 25 dol. auką per 
ižd. Apolinarą Treinį. Nuoširdus 
ačiū. 

Draugijos narių susirinkimas 
įvyko spalio mėn. 17 d. Gimimo j gysloje. 

Edmund Kucharski 27 di~>-
trikto kandidatas į Illinois val
stijos seimą, prašė rinkimų die
ną paramos ir balsų, drauge pri
mindamas, kad jis yra parūpi
nęs dviem lietuviam stipendijas. 
Dalyvausiąs ir Draugijos spalio 
mėn. 25 d. ruošiamame ban
kete. 

Juozas Skeivys kalbėjo apie 
vyr. amžiaus žmonėms teikia
mas galimybes miesto išlaiko
mose valgyklose gauti pietus už 
75 centus. Tokius pietus šešta
dieniais ir sekmadieniais galima 
gauti 6117 So Kedzie Ave. val-

x Marija Svotelienė iš Balti- Šv. M. Marijos lietuvių parapi
jos mokyklos salėje. Iš 900 
draugijos narių šį kartą atsilan
kė tik virš šimtinės. Klausia
me — kur kiti? 

Susirinkimą, pasveikinęs atsi
lankiusius, pradėjo ir jam vado
vavo pirmininkas Juozas Bace-

kus, Monika Vosylienė. B. Žu
kauskas, J. Bagdanskis, P. 
Venclova, Stepas Blynas, Juo
zas Peleckis, L. Vencius, P. Ja
nušonis, Kazys Ulevičius, Pet
ras Sakas, Jonas šaulys, Juo
zas Leščinskas. Visiems dėko
jame. 

X Po 5 doL aukojo: P. Mal-
deikis, Alb. Šležas, A .R. Bri-
džius, H. Stasas, O. Rimkus, J. 
Rutka, dr. J. Simaitis, J. Kak-
lauskas, Ig. Ozalas, J. Cijuns-
kas; po 4 dol. — A. Skėrys. P. 
Budininkas, G. Saladžius. Vi
siems tariame ačiū. 

X Kviečiame visus į tradicinį 
Lemonto apylinkės rudens balių. 

morės užsisakė knygų už dides
nę sumą, pridėjo 5 dol. už kalė
dines korteles, kalendorių ir 
5-72 dol. auką lietuviškos spau
dos stiprinimui. Ačiū. 

x Dr. Dana D. Vitkus iš Pa
los Heights, m., nuoširdi "Drau
go" rėmėja, atsiuntė 20 dol. au- Į vičius. Šios parapijos klebonas 
ką už kalėdines korteles. Labai į kun. Antanas Zakarauskas ragi-
dėkojame. 1 no nepasiduoti panikai, gan-

X Irena Veleckytė, baleto š o - ! d a m S ' *•* l a i k v t i s solidariai, 
. kėja ir mokvtoja, dažnai '•Drau-! į s i ems J ^ g 1 ^ į bendrą darbą 

telių užsisakė ir ta proga aukų j g ą „ p a r e m i a ; aUkomis. Ir šį kar- \ir t U o b ū t 4 ši05 kolonijos liki-
Bukšnys, L. Venc- t ą ^ kaiėdines korteles prisiun-i m a s ^ U m n t a s bent penkiasde. 

tė 15 dol. auką. Ačiū. j S t a S r i m e t ^ 
x Kun. Juozas Pragulbickas i T? 1 0 3 minute buvo prisiminti 

iš Eiizabeth, N. J., užsisakė į Paėjusį mėnesį mirę du nariai, 
daugiau kalėdinių kortelių ir at- j l draugiją *stojo nariais M. Če-
siuntė 20 dol. auką. Nuoširdusi peUonia ir Aušra Adalino. 
ačiū. Išsamų praėjusio susirinkimo 

X Dėkodami už šventines kor- Pr°tokolą perskaitė sekretorė 
L. Biknevičius, V. Genienė, K. I A r ^ e l ė K a t i l l e n ė . kuris susirin-
Jasėnas, Vyt. Sereika. B. Ma-
siokas, St. Skiris, B. Paliulis, K. 
Katilius, C. Baltrainaitis, kun. 
V. Karalevičius, A. Ragelis, K. 
Bartašius, M. Kudirka, Br. 
Ciunkienė, J. Kvecas, P. Butkys, 
St. čarneckas, J. Daužvardieuė, 
P. Blavesčiūnas, V. Biliūnas. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

X Jonas Skladattis, Philadel-i, . .„ • _ ... . 
kuris įvyks lapkričio 22 dieną.]- D h i a P a u ž s i s a k ė didesni kiek ' K ' d g a P t a r d a m a s i r 

Unite i laborers Hali. 12 We5 ^ e n ^ ^ ^ H ^ ^ I ? * ^ W * d ^ ^ 
Ogden Avenue, VVestmont. Nuo- j 25 dolerių auką. Labai ačiū. 

X Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Vyt. Kliorys, St., Grušas, Matas 
Klikna, P. Norkus, K. Kizlaus-

Stasys Patlaba ir banketo 
koordinatorius Aleksas Patac
kas plačiau aptarė artėjančio 
banketo reikalus, kvietė Šios ko
lonijos namų savininkus ir sve
čius kuo gausiausiai jame da
lyvauti. 

Valdybos narė Ona Ankienė 
papaaskojo apie ligonių lanky-
vo nemokamai kraujo spaudimą, 
rangomis. 
Šiuo patarnavimu pasinaudojo 
net 97 asmenys. 

Valdybos pirmininkas Juozas 
Bacevičius padarė smulkesnį 

pranešimą apie draugijos veiklą, 
kokius atliko ir atlieka dar
bus. 

Jurgis Janušaitis atvirai pa
žvelgė į šios kolonijos proble
mas, artėjančius pavojus. Kai- N W a> r r i e S t a t e universitete 
bėtojas per eilę metų pasigen- į farmacijos mokslus Detroite ir 
da susirinkimuose šios koloni- |b u v o pati pirmoji moteris valsti
jos biznierių, advokatų, restora-: n m k e P n i m t a profesiniam dar. 

Chicagos ir apylinkių lietu
viai, besidomį išeiviškojo meninio 
gyvenimo panorama, yra laimi-
gi turėdami Jaunimo c. su jame 
įsikūrusia Čiurlionio galerija. Jo
je dažnos įvairių mūsų meni
ninkų parodos ir gausi menui 
reiklių tautiečių auditorija turi 
progą susipažinti su žymesniais 
kūrėjais. 

Čiurlionio galerijoje lapkričio 
21 — 30 d. vyks Michigane gyve
nančios dail. Danguolės Šeputai-
tės Jurgutienės darbų paroda, 
ruošiama ir globojama liet. skau
čių seserijos. Iki šiol D. Jurgutie
nės vardas ir jos kūryba Chica
goje gal kiek mažiau girdėta, ta
čiau šis debiutas pasaulio lietuvių 
sostinėje neabejotinai paliks švie 
šiai pozityvų įspūdį. 

Danguolė Jurgutienė nėra nau
jokė tiek amerikiečių, tiek lietu 
vių aplinkoje. Tiesa, ji nesidomė
jo savo parodų ruošimu, kol po 
intensyvių studijų, kruopštaus 
darbo neatsispyrė naujiems ragi 
nimams išstatyti savo kūrinius 
meno sferose. Visiškai palankūs 
kritikos balsai skatino mūsų 
dailininkę dar gilesnėms pastan
goms. Nors savo siela ir minti
mis Danguolė visada buvo arti
ma menui, tačiau praktiniai su
metimai lėmė, kad ji sėkmingai 

nų savininkų, laidotuvių direk
torių ir kitų verslininkų, turin
čių savo biznius šioje apylinkė
je. Jų parama ypač būtų rei-

bui Henry Ford ligoninėje. Ište
kėjusi už Jurgio Jurgučio sutiko 
ne tik gyvenimo draugą, bet ir 
tikrai nuoširdų jos meninių pa-

kalinga. Įspėjančiai sakė, kad i star}gU ? * * * 
vien draugijos vaidyba ir nuo
latiniai susirinkimų pavargę 
žmonės šios kolonijos likimo ne
apgins. Reikia bendrų pas
tangų. 

Einamuose reikaluose, pirmi
ninkui Juozui Bacevičiui reko
mendavus, susirinkimas nutarė 
paskirti 100 dol. auką lietuvių 
sportininkų išvykai Australijon 
paremti, už ką nuoširdžią padė
ką išreiškė išvykos finansų ko
miteto pirmininkas Jurgis Ja
nušaitis. 

Susirinkimo dalyviai tikrai 
nuoširdžiai gyveno Marąuette 
Parko likimo rūpesčiais. Po su
sirinkimo buvo pasivaišinta ka
vute ir užkandžiais. 

Jurgis Janušaitis 

Ji rado laiko imtis platesnių 
meno studijų. Lankė Oakland 
Community College, Madonna 
College, Birmingham — Bloom 
field Art Assoc. meno mokyklą. 
Vyrui esant komandiruojamam į 

CHICAGOS ŽINIOS 
PADEGIMU NUOSTOLIAI ŠEIMOS TRAGEDIJA 

Gerai šnektelėjo trečiam ter
minui kandidatuojąs valstybės I drovių pareikalaus 8,164,000 

Apskaičiuojama, kad Chica-| Keturi jauni Falls šeimos na 
gos srityje 1980 m. gaisrai, tai-j riai, jų tarpe 3 m. mergaite, bu p a r o d o j e F a r m i n g t o n 
riuos padegėjai sukelia pasipel-^ yo^peršauri 5 ^ u ž f ; s t l ^ f ^ ° f e į spalio mėnesį 
nymo tikslais, iš apdraudų ben-

Dail. Danguolė Jurgutienė. savo darbų 
Hills, Mich. 

prokuroras Bernard Carey, iš
ryškindamas savąją poziciją, at
liktus darbus kovojant su nar
kotikais, kriminaliniais nusikal
timais ir prašė paramos rinkimų 
dieną, šį pareigūną pristatė 
draugijos teisinis patarėjas adv. 

dol. Tačiau statistika rodo, kad 
vis dėlto 1980 m. padegimo gaiš 
rų nuostoliai bus mažiausi iš 

penkerių paskutinių metų. 

ILLINOIS BŪSTINE 

nn-

Illinois valstija dar šį mėnesį 
j pradės statyti savo rūmus — 

8821 S. Marshfield, Chicagoje. 
Areštuotas O. J. Hartzog, 21 
m., buvęs vyresnės dukters vai
kinas. Visi peršautieji gydomi 
ligoninėse Hartzog pradėjo šei
mą šaudyti antradienio rytą, 
kai jo buvusi mergina Julia 
Falls pareiškė, kad ji nebenori 
nieko bendro su juo turėti. 

veikslą "Renaissance". Spalio 
mėn. Farmington Artists Club pa 
skelbė Danguolę "Artist of the 
month" ir visą mėnesį globojo jos 
darby parodą Farmington Hills 
centrinės bibliotekos meno audi
torijoje. 225,000 tiražą turįs "Far- ;; 
mington Observer" atsiuntė pa- ; 
rodon savo fotografą ir meno j ; 
skyriaus reporterę pravesti inter-;, 
view. Trimis nuotraukomis iliust 
ruotas reportažas yra išsamus it 
simpatingas. 

Danguolės Jurgutienės stilic 
reikėtų laikyti moderniu "comem 
porary", su stipriais vidujinių 
jausmų išreiškimais, ekspresio
nistinėmis apraiškomis. Naudoja 
spalvą ir teptuko išraišką turtm 
gai išgaudama įvairios gelmės 
nuotaikas, plačioje kūrybos temų 
skalėje. Ji spalvas taiko ne vien 
atsižvelgdama į lokalinę daikto 
spalvą (kaip peizaže), bet ir ap
linkos nuotaikos išreiškime, lyg 
ir "sujaudinti" žiūrovo akį spat-
vų grožio simfonija. 

Jos kūrybinis motto yra lyg toks 
dvilypis — be aplinkinio pasau
lio įvairių temų, kuria labai sa 
vitus paveikslus, vizijas, ne vienos 
kurios vietos, bet lyg naktų ar ki
tų pasaulių, kosmoso, o gal jos 
pačios vidujinio emocinio pasau
lio. Jos peizažuose matysime po
mėgį medžiams, jų ekspresyvu
mui, gėlių kompozicijos patrau
kia savo spalvomis. 

Jos paroda Chicagoje, aišku, 
yra stambiausias meninis pasiro
dymas lietuvių tarpe, bet jis nėra 
pirmasis. Lygiai prieš dvejus rie
tus ji dalyvavo parodoje Detroi
te, kartu su V. K. Jonynu ir R. 
Zotoviene. Chicagoje bus išstaty 
ta apie 40 įvairių temų paveiks
lų, Chicagos lietuviai turės progą 
palyginti Danguolės Jurgutienės 
kūrybinį potencialą su kitomis 
ten vykusiomis parodomis. Su 
viešnia iš Detroito supažindinti 
atidarymo metu ruošiasi dail. Zi
ta Sodeikienė. 

* Al. Gimantas 

LITHUANIAN PIOMiER 
PR1EST 

0F K£W EHGUMD 
By 

Wilfiam Wolkovich-VaIkavi6h» 
The Life, Struggles and Tragic 
death of Kev. Joseph 2ėbri&> 
1860-1915. 
Published by Franciscan Preas, 
Brooklyn, New York 1980 
Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6$rd St, 

Chicago, TU. 60629 
-

« • • t f t l l l l l t l l l f t u i l t l l t l l l l l l l l i ' 

Europą, ji Didž. Britanijoje studi
javo meną Londono universite 
te. Tenykštė Brentwood galerija 
norėjo ruošti jos individualinę 
parodą, tik ribotas laikas ir grįži
mas namo neleido priimti kvie 
timo. Yra pilna narė Farmington 
Artists klubo, kur keli metai da
lyvauja rinktinių darbų parodo 
se. Jos darbai buvo priimti iš 

taikingą programą atliks Antras 
kaimas, šokiams gros Neo-
Lithuanų orkestras. Bus puiki 
karšta vakarienė, ir veiks tur
tingas laimės šulinys. Prašome 
stalus ir vietas rezervuoti pas 
Laimą Trinkūnienę, skambinant 
šiuo telefonu po 6 vai. vak.: 
257-5220. (pr.). 

X Dr. Ant. Razma V-to 
Teatro Festivalio išlaidoms su
mažinti paaukojo 100 dol. Ko
miteto vardu jam reiškiama 
nuoširdi padėka. Bilietai į Fes
tivalį ir Žymenų banketą gau
nami Vaznelių prekyboje. Malo
nėkite įsigyti iš anksto, (pr.). 

x Kas turėto papiginta kai
na perleisti "Iietuvi^tosios En-

« j kį šventinių kortelių ir paskyrė j "kl
:
muose V o k u o j a n t už" mums į mnoi* c e n t r a b u v u s i o s h e r m a n 

padedančius kandidatus. Juo-
a » Skeivys iškėlė ^ J ^ I J ^ į ^ Į ^ į ^ į į į l V . ************ * * » -

FILMV FESTIVALIS 
Chicagoje vyksta filmų festi- skirtiniam Scrab Club, dalyvavo 

I viešbučio vietoje. Viešbutis bai-l valis ; Paringtuose teatruose ro-> Michigan S t a t e F a i r « jurjed'' pa_ 
giamas nugriauti. Pamatų kasi-j domi filmai iš Izraelio, Švedijos. 

kriminalo pavojus ir kuo namų 
savininkai galėtų prisidėti prie | ***• * i r m °s už 6.8 mil. dol. Nau-

kas, J. Karklys, V. Račkauskas, į kriminalinių nusikaltimų suma-' ji rūmai būsią baigti 1983 m. 
St. Baniulis, J. Šepetys, Rūta! 
V. Ališauskas, Vladė Erčienė, J ~ " ~~ 
Daukienė, Veronika Jasiukaitie- i 
nė, P. Heiningas, J. Susmanas, 
J. Šakinskienė, šv. Kazimiero; 
Seserys Ciceroje. Visiems dė-
dėkojame. 

X L B. Cicero apylinkės val
dybos rengiamas tradicinis ba
lius įvyks š. m. lapkričio m. 22 
d., 7 v. vak. šv. Antano parapi- i 
jos salėje. Meninę programą 
atliks aktorius Julius Balutis,! 

talkininkaujant Daivai Markely-
tei. Bilietus galima užsisakyti 1 

ciklopedj jos" pilną komplektą Į pas Kostą Arą, skambinant po 
(36 tomus), prašomas pranešti j 5 vai. vak. šiuo telef. 656-8240. į 
laišku arba telefonu: Mr. K. į Šokiams gros L. Bichnevičiaus. 
Statkus, 633 lOth St., Santa Į orkestras. Laimėjimams dova-; 
Monioa, Oalif. 90402. Tel. (213) Į nas prašom įteikti bet kuriam su jubiliatu kun 
451-5242. (sk.) į valdybos nariui. (pr.). [spalio 26 d. 

J. Borevičium M. Marcinkienė r K. Milkovaitis pagerbime 
Nuotr. V. Jasinevičiaus 

rodose. Yra laimėjusi premijas už 
mišrios technikos ir aliejaus tapy 

cūzijos, Italijos ir kitų kraštų, j bos kūrinius. Nemažos reikšmės 
Daugelį jų rodo Biograph *~* |lniimjii— reikėtų laikyti Ford 
ras Chicagos šiaurėje. 

GARAŽE PADEGĖJAI 
Du vyrai — John ir David 

Jendrzelewski, abudu 24 m., 
nuteisti trejiems metams kalė
jimo už padegimą dviejų garažų 
6642 S. Troy, Chicagoje, ir dar 
turės užmokėti nuostolius. Jie 
buvo areštuoti, kai policijai bu
vo pranešta, kad du vyrai stovi 
prie garažo, iš kurio veržiasi dū
mai. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCSIŲ STOGUS 

Ui savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 
TeL — 484-9655 

Centenial Show pirmosios vietos 
diplomą už jos impresionistinį pa 

iHiiii i iHiiii i i i i i i i i i i i i i i i iniminiiii i i i i iHK 

LIK S V E I K A S 
Raiaa URBANTJENĖ atlieka 

pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BULSKIS. 

Garso režisorius Paulius Ja-
3iukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lywood, California. 

Kaina su persiuntimu $8.95 
į 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Jf5tf W. 6Srd St.: 
Chicago, IL 60629 
iiiitiiiimiiHiiiiuiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiimt 

<r opposrnoN TO SOVIET RULE 
IN LITHUANIA 

(1945 - 1980 ) 
THOMAS REMEISIS 

Tnstitute of Lithuanian Studies Press, Chicago, IL, 1980. 
Finansavo JAV Lietuvių Bendruomenė. 

Veikalas išleistas anglų kalba, iliustruotas dokumenti: 
nėmis nuotraukomis, kietais viršeliais, didelio formato, 680 
pusi. Kaina su persiuntimu %16-50. 

Tai vienas iš stambiausių šio pobūdžio veikalų, išleistų 
ligi Šiol išeivijoje. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd SL, Chicago, DL. 60629 
Illinois gyv. dar prideda 90 e t valstijos mokesčio. 
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