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Šventiko Dudko 
pareiškimas 

(Tęsinys) 
Žinoma, galimas ir hipnozės 

atvejis iš žudiko pusės: žiūri į 
tave, o tu prarasdamas valią 
lemeni jo žodžius. Ir kas žino, 
gal ir man buvo panaudota vis
kas, nes aš pilnai buvau jų 
rankose, o šiuolaikinių prie
monių valios sugniuždymui 
šiandien daugiau, negu reikia. 
Todėl ir mano pareiškimas 
spaudai ir televizijai parašy
tas kaltinimo (kaltintojų) 
žodžiais. Čia aš pasielgiau 
visai paprastai : kuo mane 
kaltino — viską prisipažinau ir 
prisiėmiau sau. 

Meldžiau Dievą, kad Jis 
išsklaidytų mano suklydimą ir 
sus t ip r in tų m a n o drąsą . 
Tačiau vis dėlto įvyko tai , kas 
turėjo įvykti. Kodėl taip pasi
darė, dar sunku spręsti. Galų 
gale — tai Dievo valia. Savo 
prisipažinimu tiesiogiai prisi
dėjau prie tikėjimo persekioji
mo, kuris, tiesą pasakius, pas 
mus niekada nenutrūko. Jau 
vien tas faktas, kad visose 
mokymo bei mokslo įstaigose 
ateizmas statomas aukščiau 
visko, kalba pats už save. Ir 
šiuo atveju aš ne tik prisidėjau 
prie tikėjimo persekiojimo, bet 
ir apmulkinau kitus. Argi 
bed iev iams nea i šku , kad 
niekas nepatikėjo tuo, jog taip 
lengvai galima atsisakyti 
aukščiausio savo gyvenimo 
tikslo? Negi kalėjimas — idea
liausia priemonė, padedanti 
pakeisti įsitikinimus? O aš juk 
ir šmeižiau, ir mulkinau... 
Pasidavęs jų fiziniam ir 
moraliniam spaudimui, aš ken
čiu dabar pragariškas kan
čias, kas baisiau už kalėjimą 
ar mirtį, ir prašau visus tikin
čiuosius melstis už mane. 

Jeigu atsitiko taip, ko aš 
prašiau Dievą, kad neatsi
tiktų, reiškia, taip reikėjo. Aš 
pradedu galvoti, kad čia pasi
reiškė Dievo valios veikimas, 
reiškia, tai reikalinga tam, kad 
aš galėčiau viską pasakyti 

liudininkų akivaizdoje. Ten 
manęs niekas negirdėjo, čia 
girdite jūs visi. Ten galėjo man 
atsiųsti tik lželiudininkus 
(netikrus), čia jūs būsite 
garbingais ir bešališkais liudi
ninkais. To jus meldžiu Dievo 
vardu. 

Viską, ką dariau, dariau visų 
akivaizdoje, rašiau knygas, 
spausdinau, sakiau pamoks
lus, dalyvavau pokalbiuose. 
Niekada aš nekovojau prieš 
valdžią ir neignoravau teisė
tvarkos reikalavimų, tiktai 
kalbėjau: „ciesoriaus — cieso
riui, Dievo — Dievui". Tačiau, 
jeigu ciesorius kišasi į Dievo 
reikalus, reikia priešintis 
visomis savo išgalėmis, žin
ant, kad Dievo reikia klausyti 
labiau, negu žmonių. Aš sie
kiau, kad mano krašto žmonės 
būtų morališkai sveiki, kovo
jau už šeimų patvarumą, prieš 
bet kokį moralinį palaidumą. 
Aš niekada nieko sąmoningai 
nešmeižiau, su jokiomis užsie
nio organizacijomis nebendra
darbiavau tam, kad kenkčiau 
savo šaliai, tiktai leidau užsie
nio leidykloms spausdinti 
mano knygas, kadangi pas 
mus jų negalėjau atspausdin
ti. Mane ir mano dvasios vai
kus pastoviai persekiojo dėl 
religinių įsitikinimų, ypač 1974 
m., nuo mano aktyvios veiklos 
pradžios. Prasidėjo prieš mane 
spaudoje šmeižtai, žiūr. taryb. 
leidinius „Literatumaja ga-
zieta", „Izvestija", žurnalas 
„Ogoniok" ir kt, vadindavo 
mane kartu fašistu, monar-
chistu, sionistu, kas visiškai 
nesuderinama viename asme
nyje. Tai pasakyta Belovo ir 
Šilkinio knygoje „Diversija be 
d i n a m i t o " . Visaip t rukdė 
mano darbu i . S iaub inga 
katastrofa, atsitikusi man, taip 
iki šiol ir neišaiškinta, dėl 
kieno kaltės ji įvyko. Kai kurie 
faktai kalba už tai, kad j i buvo iš 
anksto suredaguota. 

(Bus daugiau) 

Naftos valstybės 
mažina gamybą 

Afganistano diena 

Vakarų Vokietijos kancleris Helmut Schmidt lan- cher. Abiejų valstybių vadai svarstė Rytų-Vaka-
kėsi Britanijoje. Jį sveikina Anglijos Benson aero- yų santykius ir ekonominius klausimus. Buvo 
drome lordas Carringtonas, užsienio reikalų svarstomas Europos vadų pasitarimas Briuselyje 
ministeris (dešinėje). Schmidto žmoną Hannelore t o v o 29 d. 
pasitinka Britanijos premjerė Margaret That-

Padėtis Salvadore 

Viena . — Austrijoje suva
žiavę naftą eksportuojančių 
valstybių OPEC ministeriai 
pademonstravo savo vienybę 
ir susiklausymą, sutikdami 
sumažinti naftos gamybą, kad 
būtų galima išlaikyti dabar
tines naftos kainas . Organi
zacijos pirmininkas, Jung
tinio Arabų Emirato ministeris 
Oteiba paskelbė, kad vietoj lig 
šiol parduodamų 20 mil stati
nių per dieną gamyba nuo 
balandžio 1 d. nukris iki 17.5 
mil. statinių. Jei reikės, mes 
gaminsime po 10 mil. statinių 
per dieną, pasakė ministeris. 

Naftos pramonės žinovai tei
gia, kad OPEC šalys net neži
no, kokia iš ikrųjų yra dabar
tinė naftos gamyba. Kalbama 
apie 20 mil. statinių, tačiau 
OPEC jau prieš suvažiavimą 
pompavo tik apie 18.2 mil. 
statinių. Nors visos valstybės 
pažadėjo sumažinti gamybą, 
kai kurios šalys slaptai tą 
gamybą didins, nes joms būti
nai reikia pinigų, š i s suma
žinimas daugiausia palies 
Saudi Arabiją, kuri sumažins 
gamybą 500,000 statinių, ir 
Jungtinį Arabų Emiratą, kuris 
sumažina 450,000 statinių. 

Komentatoriai sako, kad 
OPEC valstybės netikėtai 
susipažino su laisvosios rin
kos paklausos ir pasiūlos 
pamoka. Kai prieš 10 metų naf
tos kainos pakilo trigubai, 
automobilių gamintojai ir 
vartotojai pradėjo ieškoti 
mažesnių modelių, krizės 
paliestos įmonės pradėjo naf
tą taupyti, atsirado kiti ener
gijos šaltiniai, naftos parei
kalavimas sumažėjo, rinka 
buvo perpildyta, naftos sandė
liai prisipildė ir pradėjo kristi sukilimo grupėmis, Čia planuo-
jos kainos. Kainas sumažino jamos ginklų, šaudmenų, mais-

Haga. — Olandijoje įvyko 
kelios piktos demonstracijos 
prieš Ameriką, kuri remia 
dabartinę Salvadoro vyriau
sybę. Kaip jau rašyta, Salva
dore žuvo keturi olandai žurna
listai. Dar nenustatyta, ar jie 
nužudyti prieš komunistus ko
vojančių grupių, a r žuvo 
pakliuvę į kryžminę ugnį susi
šaudyme tarp sukilėlių ir 
kariuomenės. Kelios žurnalistų 
grupės: brazilų, olandų, tuo po 
keturių kolegų žuvimo išvažia
vo iš Salvadoro. 

Į viešbutį, kur gyvena užsie
nio korespondentai, atvyko 
Salvadoro prezidentas Duarte 
ir nuramino likusius žurnalis
tus, kad jis įsakė kariuomenei 
saugoti užsienio svečius. J is 
tačiau patarė reporteriams 
nesilankyti ten, kur kareiviai 
negali jų apsaugoti. Yra žino
ma, kad daug korespondentų 
lanko sukilėlių stovyklas, paly
di sukilėlių patrulius, filmuoja 
susišaudymus. Panašūs pavo
jai gresia ir tiems, kurie 
žygiuoja į kovos lauką su 
vyriausybės kareiviais, pareiš
kė prezidentas. 

Nikaragvoje saugumas 
suėmė 18 Jehovos liudininkų 
misijonierių ir 10 jų ištrėmė. 
Tarp ištremtųjų, kurie atvyko į 
Panamą, yra 5 amerikiečiai. 
Misijonieriai apkaltinti veiks
mais prieš revoliuciją. 

Valstybės departamentas 
šeštadienį paskelbė, kad netoli 
Nikaragvos sostinės Manag-
vos yra Salvadoro sukilėlių 
Štabas. Čia dirba ne tik salva-
doriečiai, bet ir Kubos bei 
Nikaragvos karininkai. Iš šio 
štabo palaikomi radijo ryšiai 
su Salvadore veikiančiomis 

liepsnojęs žiaurus brolžudiš
kas karas, nuo kurio salva-
doriečių tauta kenčia tarytum 
Kristus, vedamas kryžiaus 
keliu. Beveik kasdien nuo karo 
veiksmų žūva ^j"ntai nekaltų 
žmonių... Pabėgėlių skaičius 
jau yra pasiekęs kelis šimtus 
tūkstančių... Salvadoro gyven
tojai, kurių yra pusketvirto 
milijono, masiniai traukiasi į 
kalnus ir į kaimyninius kraš
tus... Krašto ūkis vis labiau 
na ik inamas . . . Salvadoro 
vyskupai nuolat kelia balsą, 
reikšdami susirūpinimą ir 
reikalaudami, kad liautųsi 
pr ievartos veiksmai , kad 
Salvadoro tautai būtų suda
ryta galimybė laisvai pasirink
ti teisingą ir taikingą socia
linę santvarką... Salvadoro 
dramos atgarsiai pasaulyje 
yra įvairūs: vieni palaiko 
vieną pusę, kiti — kitą. Tuo 
tarpu vietiniai gyventojai yra 
tapę nekaltomis karo auko
mis, kurios yra priverstos kas
dien atiduoti didžiulę kraujo ir 
ašarų duoklę. ..Ginklai į Salva
dorą yra siunčiami iš užsienio 
— neseniai aliarmuojančiai 
šaukė San Salvadoro vysku
pas — ginklai yra siunčiami iš 
užsienio, bet jais nužudyti visi 
yra mūsų žmonės". Ar nereikė
tų linkėti — kalbėjo Jonas 
Paulius II, — kad kuo greičiau
sia būtų sustabdytos gyven
tojų žudynės, o Salvadorui 
būtų sukurta galimybė laisvai 
spręsti savo vidaus problemas 
be jokio užsienio jėgų įsikišimo. 

TRUMPAI 
I* VISUR 

Iranas, Venecuela, Meksika. 
Britanija, Norvegija. Padėtis 
rinkoje esanti tokia, kad 
kainos gali dar kristi, nežiū
rint gamybos sumažinimo. 

to, vaistų, 
siuntos. 

drabužių, pinigų 

— Malaizija ir Naujoji Ze
landija susitarė surengti bend
rus kariuomenės manevrus 
Naujoje Zelandijoje. Baigėsi 
jungtiniai pratimai Malaizijo
je, kur dalyvavo 600 zelan-
diečių kareivių. 

— Gvatemaloje nušautas 
amerikietis ūkininkas, gyve
nęs savo plantacijoje jau 8 me
tus. 

Neseniai apie Salvadorą 
kalbėjo popiežius J o n a s 
Paulius II-sis: „EI Salvador: 
tai vardas, kuris kiekvieno 
krikščionio širdyje pažadina 
gilią pagarbą ir meilę. Visame 
pasaulyje yra vienintelis kraš
tas, pasirinkęs šventą EI Sal
vador vardą, kuris reiškia 
Išganytoją, Išgelbėtoją. Tai 
Jėzaus Kristaus, žmonijos 
Išgelbėtojo, Išganytojo var
das. Pastaraisiais mėnesiais 
Šiame Išganytojo vardu 
paženklintame krašte yra užsi-

Nikaragvos skundas 
Saugumo Tarybai 
Managva. — Nikaragva 

kreipėsi į Jungtines Tautas, 
reikalaudama sušaukti Sau
gumo Tarybos posėdį, kuris 
svarstytų Amerikos grėsmę 
Nikaragvai. Skunde sakoma, 
kad Washingtono veiksmai 
gresia tarptautinei taikai. 
Nikaragvos chuntos narys 
Daniel Ortega Saavedra 
paskelbė, kad jis pats atvyks j 
New Yorką ir įteiks kalti
nimus prieš Ameriką. 

Šį mėnesį Saugumo Tarybai 
pirmininkauja JAV amba
sadorė Jeane Kirkpatrick. Ji 
daranti žygių, kad Nikarag
vos skundas negautų reika
lingų devynių narių pritarimo 
įnešti klausimą j tarybos de
batus. 

— Praėjusį penktadienį 50 
mylių į šiaurę nuo Chicagos 
ore sprogo karinis transporto 
lėktuvas, žuvo 27 žmonės, 
aviacijos nacionalinės gvardi
jos kariai. 

— Prancūzija paskelbė, kad 
ji parduos Izraeliui branduo
linę elektros stotį. Pasitarimai 
dėl stoties prasidės balandžio 
29. Prancūzija yra pardavusi 
Izraeliui 1956 m. branduolinį 
reaktorių. 

— Washingtono valstijoje 
penktadienį vėl išsiveržė 
ugnikalnis St. Helens. Garai ir 
pelenai pakilo 8 mylias į orą, 
karšta lava nutirpdė kalno 
sniegą, patvino gretimos upės, 
tačiau didesnių nuostolių 
nepadaryta. 

— Izraelio okupuotame 
Vakarų Krante įvyko arabų 
protesto demonstracijos. Izrae
litai nušovė 17 metų arabą, kas 
sukėlė dar didesnį gyventojų 
pyktį, devyni jaunuoliai ir 3 
kareiviai buvo sužeisti. 

— Prancūzijos prezidentas 
Mitterrandas liepos mėnesį 
aplankys Vengriją, pirmą 
komunistų valdomą valstybę. 
Neseniai prancūzų vyriausybė 
paskelbė, kad į Maskvą prezi
dentas nevažiuos, kol sovietai 
nepaskelbs planų pasitraukti 
iš Afganistano. 

— Indonezijoje sudužo kelei
vinis lėktuvas, žuvo 26 žmo
nės. 

— Egipto prezidentas Muba-
rak patvirtino karinio teismo 
mirties bausmes penkiems 
fanatikams, kurie nušovė 
prezidentą Sadatą. 

— Irano lakūnas pabėgo į 
Saudi Arabiją, kur gavo poli
tinę globą. Lėktuvas buvo su
gražintas Iranui. 

— Gen. James Dozier, kurį 
Italijoje buvo pagrobę teroris
tai, paskirtas naujom parei
gom, — viršininko pavaduoto
ju F o r t Knox a rmi jos 
šarvuočių centre. Jo vieta Nato 
pietiniame štabe Italijoje teks 
pėstininkų gen. Lincoln Jonės. 

— Sirija reikalauja sušaukti 
JT Saugumo Tarybą, kur Izra
elis bus kaltinamas okupuotų 
gyventojų persekiojimu. 

— Buvęs Irano prezidentas 
Bani Sadras Paryžiuje paskel
bė atsišaukimą į Irano kariuo
menę, ragindamas sukilti prieš 
dabartinę Irano valdžią. 

VVashingtonas. — Sekma
dienį daugely miestų vyko 
„Afganistano dienos" minė
jimai. Wa8hingtone svarbiau
sias kalbėtojas, vicepreziden
tas Bush pareiškė Kennedžio 
Centre, jog Afganistane sovie
tai naudoja cheminius gink
lus. Vakarų žurnalistai negau
na leidimo nuvažiuoti į 
Afganistaną ir todėl pasaulis 
mažai žino apie afganų sker
dynes. 

Šiame mitinge kalbėjo so
vietų ištremtas disidentas Vla-
dimir Bukovski, ragindamas 
Sovietų Sąjungos žmones 

Garsus kūdikis 
— Marija Walesa 

Varšuva . — Lenkijos kari
nė vyriausybė bijojo išleisti 
Lech Walesą dalyvauti savo 
dukrelės krikštynose. J i buvo 
pakrikštyta Marijos Vikto
rijos vardu Gdansko Dievo 
Apvaizdos parapijos bažny
čioje. Krikšto ceremonijas atli
ko vyskupas Lech Kaczmarek, 
krikšto tėvu buvo kun. Henryk 
Jankovvski. Bažnyčioje buvo 
apie 1,000 žmonių, dar 7,000 
stovėjo lauke ir klausėsi 
ceremonijų per garsiakalbius. 

Gdanske kalbama, kad val
džia bijojo neramumų ir 
riaušių, todėl Walesa negalėjo 
dalyvauti krikštynose. J o 
duktė gimė sausio 27 ir tėvas 
dar nėra jos matęs. Lenkijoje 
neatsimena „garsesnių" krikš
tynų. Waleso8 žmona Danuta. 
sužinojusi, kad valdžia vyro 
neišleis, pasakė: „Tai ne 
žmonės, tai — velniai". 

Ceremonijose vyskupas įtei
kė Danutai Walesai rožinį, — 
popiežiaus Jono Pauliaus 
dovaną. Vyskupas ragino 
minią melstis „už negalėjusį 
atvykti tėvą". 

išreikšti solidarumą Afganis
tano laisvės kovotojams. 

Va l s tybės d e p a r t a m e n t o 
sekretoriaus asistentas Noel 
Koch kritikavo Amerikos spau
dą ir k i tas komunikacijos prie
mones. Jos didelį dėmesį skiria 
Salvadorui, kur yra 50 ameri
kiečių patarėjų, kurie padeda 
Salvadorui ginti laisvę, tačiau 
spauda visiškai ignoruoja 
sovietų tankus ir kariuomenę 
Afganistane, pasakė Koch. 

Demonstracijos, protesto 
mitingai įvyko New Yorke, 
Chicagoje, kur televizijos 
nuotraukose matėsi lietu
vaičių tautiniais drabužiais, 
Los Angeles, Bostone, San 
Francisko. Afganai pabėgėliai 
Indijos sostinėje šaukė „Mirtis 
Brežnevui", sudegino sovietų 
vėliavą. 

Afganistano sostinėje buvo 
suruoštos demonstracijos prieš 
Ameriką. 

„Chicago Tribūne" šešta
dienio vedamajame apgailes
tavo amerikiečių ir viso lais
vojo pasaulio abejingumą 
Afganistano klausimui. Leng
vai užmirštama, kad afganai 
sudaro didžiausią pasaulyje 
pabėgėlių grupę, nes pabėgo 
apie 20 nuoš. visų gyventojų. 
Chicagoje Afganistano Šalpos 
komitetas surinko apie 16,000 
dol., rašo laikraštis. Tai vos 
atlygins spausdinimo ir pašto 
išlaidas. 

Popiežius meldėsi 
už Kiniją 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II-sis sekmadienį atna
šavo Mišias už Kinijos katali
kus. Su juo meldėsi keturi kinai 
kunigai, dalyvavo 15 kardi
nolų. Mišios buvo transliuo
jamos Vatikano radijo į Kini
ją. Jos buvo lotynų kalba, tik 
kai kurios giesmės — kinų 
kalba. 

Kinijos revoliucija bandė 
sunaikinti katalikų tikėjimą, 
visi kunigai ir vyskupai l)uvo 
suimti, laikomi svet imos 
valstybės agentais. Vėliau 
buvo įsteigta nuo Vatikano 
nepriklausanti Pa t r io t inė 
Bažnyčia, kuri paneigė popie
žiaus autoritetą. Ji ir dabar 
Mišias laiko tik lotyniškai. 

Popiežius kvietė apie 40,000 
maldininkų Šv. Petro aukštėje 
melstis, kad kinų katalikai 
galėtų palaikyti normalius 
ryšius su kitais pasaulio kata
likais. 

Kinų „patriotinės" Bažny
čios vadai pasmerkė popiežių, 
pareiškė, kad jis šmeižia Kini
jos katalikus. 

Karo veiksmai 
Beiru tas . — Irano-Irako 

fronte vėl pagyvėjo karo veiks
mai, nes abi kariaujančios 
pusės paskelbė apie savo dide
lius laimėjimus. Irakas skel
bia pažengęs pirmyn į Irano 
teritoriją, nušovęs 943 persus, 
o pats praradęs 141 kareivį. 

Irano pranešime sakoma, 
kad Irako puolimas buvo 
atmuštas, nušauti 413 irakie
čių. 

„Columbia" skrenda 
C a p e C a n a v e r a l . — Vakar, 

viena valanda vėliau, negu 
buvo numatyta, daugkartinio 
n a u d o j i m o e r d v ė l a i v i s 
„Columbia" pakilo į erdvę, jau 
trečioje savo kelionėje. Šio 
erdvės „kelto" bendras svoris 
su dviem solidaus kuro rake
tomis ir skystu kuru buvo 4.5 
mil. svarų. 

Atronautas Jack Lousma, 46 
metų. marinų korpuso pulki
ninkas, jau yra skridęs 1973 
metais „Skylab" programoje. 
J is išbuvo besvorėje erdvėje 59 
dienas. Karo aviacijos pulki
ninkui Gordon Fullerton ši yra 
pirmoji kelionė. 

Šį kartą „Columbia" nenu
sileis Edvvards aviacijos bazė
je Kalifornijoje, kur lietus 
sugadino nusileidimo taką, bet 
nusileis Naujosios Meksikos 
Holloman karo aviacijos bazė
je, kur teko skubiai pastatyti 
l a ik inus a n g a r u s , į s ta igų 
pastatus, erdvėlaivio atšal-
dymo įrengimus, keltuvus — 
kranus. Iš Kalifornijos į N. 
Meksiką teko perkelti apie 500 
technikų ir kito personalo. 

Erdvėlaivis išbus erdvėje 
septynias dienas. Astronautai 
stebės ir rekorduos, kaip erd
vės sąlygose elgiasi bitės ir 
kandys. Jau antroje kelionėje 
buvo planuota išbandyti auga
lų — mažųjų saulėgrąžų (Heli-
anthus annuus) dygimą ir 
augimą. Kelionę, kaip žinoma, 
teko nutraukti anksčiau, ir šis 
bandymas nebuvo baigtas. 
Bus stebima, kaip auga pušų 
želmenys, avižos ir pupos. 
As t ronau t a i a t l iks daug 
m e c h a n i n i ų e r d v ė l a i v i o 
„rankos" pratimų, bus rekor-
duojami saulės radiacijos 
duomenys. 

K A L E N D O R I U S 

Kovo 23 d.: Domas, Akvilė, 
Galigintas, Vismante. 

Kovo 24 d.: Gabrielis Ark.. 
Hilda, Daumantas, Niką. 

Saulė teka 5:51, leidžiasi 
6:05. 

ORAS 
Saulėta, šilčiau, temperatū

ra dieną 50 1.. naktį 40 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SYTEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS i SVEIKATĄ, 6515 So. Califoraia Ave., Chicago, 111. 6W» 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PENSININKO ŠLAPIMO 
TAKŲ UŽDEGIMAI 

Švieskimės šlapimo takų už- se esąs vitaminas A, be ko ki-
degimo reikaluose — tada sek- to, saugos šlapimo takų 
mingiau talkinsime gydytojui gleivinę. Tada ji bus atspares-
tokias negeroves tvarkant. nė bakterijoms — uždegimui. 

Mediciniškas raginimas 

Šlapimo takų uždegimas yra 
gana dažnai pagyvenusius iš
tinkanti negerovė. Lygiai daž
nai tokia negerove serga vy
rai ir moterys pensininkės; net 
15% jų serga tokiais uždegi
mais su gausiu bakterijų kie
kiu šlapime. 

Jaunesni vyrai šioje srityje 
yra daug laimingesni; mergai
tės ir moterys (pusamžės) net 
30 kartų dažniau už berniu
kus bei pusamžius vyrus ser
ga šlapimo takų uždegimais. 

Pensininkams šlapimo takų 
uždegimai padažnėja dėl pro
statos ligų. O pensininkėms 
tokie uždegimau gausėja dėl 
nepakankamo nusišlapinimo. 
Toks nepakankamumas atsi
randa joms senstant, jų šlapi
mo takus gydytojui įrankiais 
tiriant bei joms sergant ligo
mis, kaip cukraligė (diabetes 
mellitus) — atpažinta, ar dar 
nesusekta. 

Pakartotinai šlapimo takų 
uždegimu susergant, (ligai at
kritus ar naujai užsikrėtus), 
inkstams nepakenkiama, jei 
nesti šlapinimosi takų už
sikimšimo. Iš naujo užsikrės
ti, ypač neturint nusiskundi
m ų , d a ž n a i p a s i t a i k o 
pensininkėms. Gi, pensinin
kams buvusio šlapimo takų 
uždegimo užsiliepsnojimas 
pasitaiko dėl chroniško bak
terinio prostatos uždegimo 
(prostatitis). Toks prostatos 
uždegimas irgi dažnai pasitai
ko pagyvenusiems žmonėms. 

P e n s i n i n k o š lap imo 
t akų uždegimo 

t v a r k y m a s 

Amžius didina galimybę 
susilaukti Šlapimo takų užde 
gimo. Jei dar pridėsim pen
sininkų pastiprintą reagavi
mą į vaistus — tai suprasime, 
kaip nelengva gydytojui tvar
kyti vyresniųjų šlapimo takų 
uždegimą. Čia vien visų pa
geidaujamos tabletės ar a-
datos negana. 

Visi, dar nepensininkais bū
dami, stiprinkime savo svei
katą sveiku maistu (vaisiais, 
daržovėmis, baltymais), gau
siu naudingu skysčių gėrimu 
(vaisiu sunkos, paukštienos 
buljonas, pieniškos, vaisių -
daržovių sriubos, pienas; ven
gimu nuodų — svaigalų, ka
vos, tabokos, narkotikų... 
Būtinai kiekvienas suvalgyki-
me bent po tris morkas kas
dien (jvairiame pavidale — 
virtas, žalias, jų nesukram-
tantieji — tarkuokite). Morko-

š l a p i m o t a k ų 
uždegimo re i šk in ia i 

Pensininkams (pagyvenu
siems) šlapimo takų uždegi
mas dažnai būna neturint 
nusiskundimų (asymptoma-
tic). Toks nusiskundimų nesu
keliantis bakterinis šlapimo 
takų uždegimas dažnai pasi
taiko ligoninėje gulintiems pa
cientams: 1. kurie serga rim
tomis ligomis (pvz. cukralige 
ar smegenų skleroze,, cereb-
rovascular disease); 2. kurie 
turi šlapimo takų anatomiš-
kus bei fiziologiškus (tuštini-
mosi) pakenkimus ir 3. kurie 
esti kateteizuojami (dirbtinai 
— per vamzdelį nuleidžiamas 
šlapimas iš šlapimo pūslės). 

Dabar bus aišku, kaip svar
bu kreipti dėmesį į galimą šla
pimo takų uždegimą ligoninė
je esantiems pensininkams. O 
prieglaudose esantiems dar di
desnė galimybė tokia negero
ve susirgti. 

Ligonį gydą, slaugą ir pri
žiūri asmenys turi kreipti di
džiausią dėmesį, kad ligonis 
daug naudingų skysčių: vai
sių sunkų, sriubų gertų, kad 
mažiausiai pusantros kvortos 
šlapimo per parą turėtų. Tada 
šlapimo takai save valančiu 
upeliu taps, o ne visokių bak
terijų pilna kūdra paliks. Ta
da, žinoma, šlapimo takų už
d e g i m u i a t s i r a s t i b u s 
mažesnės galimybės. 

Cia ir ligoninės turėtų pasi
keisti: ligoniams ne po lašelį 
— kitą vaisių sunkos duoti, bet 
ligonius gausiai naudingais 
skysčiais girdyti. Nelaimė, 
kad sulaukėm laikų, kai ligo
ninės, pelno besigaudydamos, 
pakenkia pacientams gausiai 
ir įvairiopai: neturėtom ligom 
savo pacientus apdalina. 

Vaikščiojančio š lapimo 
takų uždegimo 

re i šk in ia i 

Ligoninėje ar namuose lo
voje gulinčio šlapimo takų 
uždegimas gali būti ramus — 
nesukeliantis nusiskundimų. 
Už tai toks uždegimas gali bū
ti laiku nesusektas. 

Visai kitas reikalas su 
vaikščiojančio — negulinčio 
asmens šlapimo takų uždegi
mu. Tokiam žmogui minėtas 
uždegimas dažnai sukelia šla
pimo pūslės suerzinimą. Tada 
atsiranda skausmingas šla
pinimasis (dysuria), staigus 
varymas šlapintis, dažnas šla
pinimasis, apatinės pilvo da-

Jonui J a n k a u s k u i "Sodybos ' 
kraujospūdis. 

ambulatori joje ma tuo jamas 
Nuotr. M. N a g i o 

lies skausmas bei negerumas. 
Kartais minėtas šlapimo takų 
uždegimas gali dar ir kitaip 
pasireikšti: ligonis gali skųs
tis tik karščiu, silpnumu, gal
vos skausmais ir nevalga 
(anorexia). 

VeroniKa ^įceniene 
kul tūrinę programą. 

la Umbrasienė Sodyboje stebi 

Nuotr M. N a g i o 

Mokykimės a n g l i š k a i 
pare ikš t i s avus 
nus i skund imus 

Angliškus nusiskundimų 
pavadinimus išmokime kiek
vienas, nes ne visi būsime lai
mingi turėdami lietuviškai 
kalbantį gydytoją. Labai nu
kenčia ligonis nepajėgdamas 
pasakyti savus negerumus gy
dytojui suprantamai. Tada gy
dytojas įrašo ligonio ligos isto
rijon: P o o r His to r i an (blogas 
savo negerumų pasakotojas) ir 
tuomi rankas nusiplauna dėl 
galimo nepakankamo gydy
mo. Tikras diagnozas ir gydy
mas didžia dalimi priklauso 
nuo tinkamai papasakotos ir 
surašytos ligos istorijos. 

Šlapimo t a k ų 
uždegimo n e g e r o v ė s 

Dar nesus ikompl ikavus 
žemutinių šlapimo takų už
degimui, gydytojas tirdamas 
ligonį randa tik skausmingu
mą apatinėje pilvo dalyje — tą 
dalį paliečiant, paspaudžiant. 
Pas pensininką turintį minėtą 
šlapimo takų uždegimą visa
da randamas prostatos padi
dėjimas. Toks jos padidėjimas 
sukelia pasikartojantį šlapi
mo pūslės uždegimą. Nepa
mirština, kad prostatos už
degimas (prostatis) irgi gali 
sukelti šlapimo takų nege
rumus. 

Staigų prostatos uždegimą 
gavę pacientai skundžiasi 
strėnų ir šakumo srityje (pe-
rineum) skusmais. Tada pro
stata esti labai skausminga. 
Toks pat prostatos skausmin
gumas randamas, (gydytojui 
tiriant prostatą pirštu per išei
namąją angą) ir esant chro
niškam prostatos uždegimui. 

Išorinio šlapimo kanalo 
(uretros) uždegimas (urethri-
tis) pas vyrus, o ypač pas pen
sininkus, kurie dar turi inty
mius santykius, gali imituoti 
visus šlapimo pūslės uždegi
mo (cy8tito) negerumus. Gydy
tojas atskiria kanalo nuo pūs
lės uždegimus remdamasis 
trejopai8 duomenimis: išklau
sę pacientą sužinome, kad 
jis dar turi intymius santy
kius, kad jis nesenai buvo ka-
teterizuotas (vamzdelis jam 
buvo į šlapimo taką įstatytas) 
ir kad pacientas turi išskiras 
iš varpos. 

Moterims irgi panaš ia i 
būna: pas jas makšties už
degimas (vaginitis) gali sukel
ti nusiskundimus, panašius į 
šlapimo takų uždegimo suke
liamuosius, ypač kai šlapime 
nesti daug bakterijų. 

Viršutinių š l ap imo 
takų uždegimas 

Iki šiol buvo aptariamas 
žemutinių šlapimo latakų už
degimas: pūslės ir iš jos išei
nančio latako (uretros - ure-
t h r a ) n e g e r o v ė s . Y r a 
viršutiniai šlapimo latakai: 
inkstų geldelės (pyelon) ir iš jų 
išeiną kanalai - ureteriai (uret-
ters). 

Aštrus inkstų geldelės už
degimas gali reikštis šiurpu
liu, karščiu ir skausmais šone. 
Kartu gali būti, bet gali ir ne
būti šlapimo pūslės negero
vės. 

Labai aštrūs skausmai juos
mens srityje — nugaroje (re-
nal colic) sukelia įtarimą, kad 
esti an t inkstų akmens ar 
suardyta inkstų vidinė da
lis (papillary necrosis). Gydy
tojai žino, kad yra sunku kar
tais skirti, ar viršutiniai, a r 
apatiniai šlapimo takai esti 
užsidegę. Simptomai - nusis
kundimai gali būti, bet gali jų 
ir nebūti. 

Viršutinių šlapimo takų (gel
delių ir ureterių) uždegimas 
apima gilesnius tų takų siene
lių sluoksnius. Todėl, turint to
kių takų uždegimą, visada ten-
k a i l g ė l i a u g y d y t i 
p r iešbak te r in ia i s v a i s t a i s . 
Priešingai, žemutinių šlapimo 
takų — šlapimo pūslės ir iš jos 
išeinančio kanalo (uretros) už
degimas (cystitis, urethritis) 
apima paviršutinius tų ka
nalų sienelių sluoksnius. To
dėl čia bakterijos lengviau 
sunaikinamos ir per trumpes
nį laiką. 

Viršutinių šlapimo takų už
degimai dažniausiai ištinka 
vyrus. Moterims tie takai gali 
užsidegti tada, kai moteris tu
ri žemutinių takų uždegimą, 
užsitęsusį savaitę ar daugiau 
laiko. 

Viršutiniai šlapimo takai 
dar būna linkę užsidegti cuk-
rininkams, esant šlapimo ta
kų susiaurėjimui, jiems užsi
kimšus pašalinėm medžiagom, 
po inksto persodinimo, o taip 
pat aštrius geldelių uždegimo 
nusiskundimus bei pagausin
tą baltų kraujo kūnelių (leu
kocitų) skaičių (leikocytosis) 
turintiems pacientams. 

I š v a d a . Visais būdais sten
kimės nesusirgti šlapimo takų 
uždegimu, gausiai vartodami 
naudingus skysčius bei gau
siau valgydami vaisius — dar
žoves. Tas pats ir su naudin
gų skysčių gėrimu: vaisių, 
daržovių sunkų, naudingų 
sriubų (tik ne kaulų buljono, ir 
ne pirktų buljono kaladėlių). 
Gausiau tada šlapinsimės, 
naktį tam reikalui kelsimės. 
Nedejuokime dėl to mažo ne
patogumo. Išvengimas sun
kaus šlapimo takų uždegimo 
bus atpildas už tą mažą nepa
togumą, sukeliantį dažną ir 
naktinį šlapinimąsi. Daugiau 
apie tai ir gydymą — kitą kar
tą. 

P a s i s k a i t y t i . Geriatrics, 
March 1982. 

PIRMOJI 
BELGIJOS 

EKSPEDICIJA 
I HIMALAJUS 

Po trejų pasiruošimo metų, 
globojant princesei Paolai, Bel
gijos Alpių klubui ir "Belgium 
Nepol Friendship Associa-
tion" vasario 27 dieną iš 
Zavantemo aerodromo į 
Kathmandų, Nepalį, išvyko aš
tuoni flamų alpinistai. Eks
pedicijai reikalingi daiktai 
3200 kg. svorio buvo jau anks
čiau išsiųsti. 

Tai yra pirmoji Belgijos 
Himalajų ekspedicija ir jos 
tikslas yra užkopti ant šeštojo 
aukščiausiojo pasaulyje Dau-
lagiri kalno arba kitaip "Bal
tojo Kalno", kurį Kali Gan-
daki žemumų gyventojai 
vadina šventuoju kalnu. Kar
tu su alpinistais išvyko ir vie
nas anestezijos ir reanimaci
jos s p e c i a l i s t a s , v i e n a s 
chirurgas traumatologas ir vie
nas ekspedicijos restaurato
rius, taip pat trys žurnalistai 
— kinofilmų reporteriai. Eks
pedicijos vadas yra 35 metų 
amžiaus matematikos moky
tojas. 

Prieš ekspedicijai išvyks
t a n t , p e n k t a d i e n į įvyko 
spaudos konferencija, kur bu
vo kalbama, kad didžiausia 
problema turbūt bus palikus 
pirmąją stovyklą prie sniego 
linijos laiku pasiekti kalno 
šiaurės rytų viršūnę 5700 met
rų aukštyje ir rasti kelią per du 
kalnelius ir vieną gležerį. Prie 
to dar prisideda, kad lieka ma
žai laiko tai suspėti prieš muso
ninio lietaus periodą. Be to, ten 
yra buvusi labai žvarbi žiema. 
Keturi naštanešiai neš ant kal
no reikalingą bagažą. Toje sto
vykloje ekspedicija turės sus
toti igloje — eskimų kupalo 
pavidalo ledinėje trobelėje, nes 
palapinė čia negali atsilaikyti 
prieš žvarbų klimatą. Vienas 
apledėjęs uolotas kalnagūbris, 
2500 metrų aukščio, iškyla į 
viršūnę. Prieš viršūnę turės bū
ti parengtos dar keturios sto
vyklavietės, kad pasiektų kal
no viršūnę dar gegužės vidury. 

Bendras visų daiktų ir mais
to svoris sveria 5 tonas, nepri-
skaičius pieno miltelių, vaistų 
ir'drabužių. Bagažą iš Phoka-
ros į pagrindinę stovyklą už 
375 kilometrų atstumo sunešė 
pėsti 200 nešėjų. Penkiolikos 
dienų kelionė j Daulagarį kal
no viršūnę yra labai sunki, nes 
keliai ir tiltai sniego lavinų yra 
sunaikinti ir dabar juos vėl 
tenka atstatyti praeiti alpinis
tams ir bagažo nešėjams. 

Phokaroje yra numatytas 
kasdieninis lėktuvų susisieki
mas su Kathmandų. Daulagiri 
kalno šonai jau yra kokių de
šimt ekspedicijų tyrinėti, bet 
tik aštuntoji ekspedicija iš 
Šveicarijos 1960 metais pasie
kė to kalno viršūnę. Jei viskas 
gerai seksis, Belgijos alpinis
tai sugrįš į Belgiją po 3,5 mė
nesių, t.y. birželio 14 dieną 6 
valandą ry to . Apie eks
pedicijos vyksmą bus laikraš
čiuose pranešinėjama. 
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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.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K 5 A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, III. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt. 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak. 

Treč ir šešt uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
{Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Vai., pirm , antr , ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr., treč., ketv. ir šeštad 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm . antr. ketv ir penkt 
šeštadieniais pagal susitarimą 2-7; 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą antr , treč , 
ketv 10 v ryto iki 6 v vakaro. 

Tel. — 778-3400 

• • • 



Veido pasikeitimas — 

AMERIKA 
KELIONĖJE 

Ne kartą šioje vietoje buvo 
kalbėta, kad Amerikos gyven
tojai retai turi pastovią vietą. 
Jie keliauja iš vietos į vietą, iš 
miesto j miestą, iš valstijos į 
valstiją. Ar tai yra tik gyveni
mo būdas ar Jungtinių Ameri
kos Valstybių nelaimė, ta i ne
vienodai sprendžia politikai, 
statistikai ir moralės saugo
tojai. Bet vis dėlto reikia pasa
kyti, kad tai yra tikras rūpes
tis, kai daugumas šio krašto 
gyventojų nuolat keliasi į nau
jas vietas ir vis tampa nauja
kuriais. Tas rodo Amerikos vei
dą iškreiptą, nes jos gyventojai 
nuolat kilnojasi. 

Statistika apskaičiuoja, kad, 
gimimų skaičiui mažėjant, ma
žėja ir miestų gyventojai. Tuo 
pačiu jų s u dėti s rasės ir etni
nės kilmės požiūriu keičiasi ne 
gerąja prasme, bet kaip tik blo
gąja. Jei Europos miestai, bent 
prieš karą, turėjo savo veidą ir 
savo gyvenimo stilių, tai , prie
šingai, Amerikos miestai to 
veido neturi, neturi ir pasto
vaus gyvenimo stiliaus. J ie 
keičiasi su gyventojų kaita, su 
naujais žmonėmis, naujomis 
rasėmis, kurios įsivyrauja stip
riau vienoje, paskiau kitoje, 
dar po kiek laiko trečioje vieto
je. Pavyzdžių nesunkiai gali
ma rasti, tik pažvelgus į Chi-
cagą ar New Yorką, kurie nei 
skaičiumi, nei gyventojų išsi
laikymu pastovioje vietoje 
nepasižymi. 

Tas kilnojimasis, a rba gy
ventojų migracija, Amerikai 
sudaro vidinių sunkumų. Juos 
sprendžia pirmiausia politi
kai, kurie praranda savo rėmė
jus. Sprendžia ir gyventojų mo
ralės saugotojai ir auklėtojai, 
kurie nori sukurti pastovią ir 
tvirtą tam tikros vietos, mies
to, miestelio ar kaimo dvasinę 
aplinką. Juo ta dvasinė aplin
ka dažniau keičiasi, juo sun
kiau yra pritaikyti auklėjimo 
būdus, kad jie būtų paveikūs 
jaunesnėms kartoms išaugti su 
atsakingumo pajautimu už sa
ve, savo artimą ir valstybę. Tai 
ir kelia rūpestį, kad toks nuo
latinis kilnojimasis nepadary
tų iš stipraus krašto tik silp
nų nomadų — keliautojų. 

Gerai prisimenamas 1960 -
1970 dešimtmetis, kai jau
niems žmonėms susidarė pa
vojus išsigimti. Jie pirmiau
siai išsižadėjo savo gimtinės ir 
tėvų namų. Jų didelė dalis kėlė
si į mažai apgyventus laukus, 
negyvenamas vietas ar net dy
kumas, kad galėtų gyventi 
naują gyvenimą - nesupran
tamą vyresniesiems, nepri
imtiną visuomenei, nesveiką 
fiziniu ir moraliniu požiūriu. 
Ten gimė nauja karta, bet var
gu ji buvo sveika — ji negavo 
priežiūros, nuo kurios priklau
so jos sveikata, negavo auk
lėjimo, nuo kurio priklauso 
žmogiškumas, visuomenišku
mas, atsakomybė už savo tau
tą. Tai buvo naujos kartos 
beduinai, kurie pagimdė netoli 
milijono nesveikų vaikų. Jeigu 
kurie ir išsaugojo sveikatą, tai 
buvo be auklėjimo ir mokymo. 

Vyresniųjų, aiškiau tariant, 
senesniųjų kėlimasis į šiltesnį 
klimatą, nors fiziškai pagrei
tina gyvenimo pabaigą, kuria 
miestuose nenormalią būklę. 
Miestai virsta vidurinės kar
tos tik darbo ir profesijos vie
ta, bet neturi pastovumo nei 
patys miestai, nei gyventojų 
sudėtis, nei vadinama am
žiaus ir moralinė pusiausvyra. 

Tas senesniųjų "exodus" — 
iškeliavimas nebūtų toks nuo
stolingas, jei jis nekeistų mies
tų natūralaus veido į margu
myną, iš kurio nega l ima 
laukti vieningumo. Tai yra 
priešinga normaliam gyveni
mui — normaliame gyvenime 
turi būti vaikų, jaunuolių, 
suaugusių ir senelių, kad jie iš
laikytų pusiausvyrą tarp pra
eities ir ateities. 

Nuolat kilnojantis ir vis iš 
naujo kuriantis, mažėja gimi
mų skaičius, ypač šiuo metu 
legalizavus nemoralų įstaty
mą, leidžiantį abortus, o su tuo 
ir pati tauta, nors Amerikos 
tauta dar tik vystosi. Vys
tymosi procesą ji prailgina, kai 
skaičių papildo tik imigran
ta is (kad ir nelegaliais), o ne 
natūraliu prieaugliu. Dėlto sta
tistikos centro vadovai sako, 
kad Amerika išgelbės tik gau
sios šeimos ir jų pastovus gy
venimas vienoje vietoje kuo il
g iaus ia i . Tik tuo a tveju 
susidarys visuomeninis ryšys, 
kaimynystės žmogiškas arti
mumas ir tikras atsakingu
mas už tautą. 

Ptrei tam ir pradžioje šio 
šimtmečio miestų sudėtis skirs
tėsi natūraliai į darbus ir dar
bininkus, į etninių grupių 
gyvenamas vietas ir jų įstai
gas. Įpusėjus šiam šimtme
čiui, pradėjo žmonės kilnotis 
nuo darbo į patogesnes vietas 
ir važinėti net tolimus nuoto
lius, nebūdami namie dar porą 
valandų daugiau negu darbas 
reikalavo. Šiuo metu tiek dar
bus, tiek gyvenimo vietas susi
randa ten, kur nori, jei pasku
tiniu metu ir kiek sunkiau 
gauti darbo, kada nemažai yra 
ir bedarbių. Bet susisiekimo 
patogumai, kūrimosi sąlygos 
žmogaus nenugąsdina. J i s ži
no, kad gaus darbo ten, kur jis 
mano patogiau įsigyventi, o jei 
negaus, tai gaus atitinkamą 
pašalpą, kol darbą susiras. Ar 
tas aprūpinimas be ribų, ne
skaičiuojant tikrų vargšų, yra 
naudingas šiam kraštui, tai 
jau socialinis ir moralinis klau
simas. 

Kilnojantis ne tik šiame 
krašte užaugusiam, bet ir atė
jūnui, kuris kelintą kartą iš 
naujo kuriasi, gr iaunamas et
niškas ryšys. Tuo pačiu labiau 
veikia "virinimo puodas", ku
ris iš tautybių su savita kultū
ra ir savitomis tradicijomis da
ro tik pilką masę. Jei šiuo metu 
mados reikalas kelti etniškąją 
kilmę ir ieškoti savo "šaknų", 
ta mada klausimo neišspren
džia. Prisitaikymas prie gy
venimo aplinkos padaro net iš 
ištikimų savo tautos vaikų 
tarptautinius masės žmones. O 
tai nelaikoma geru sprendimu 
nei kelintos kartos, nei juo la
biau pirmos ar antros kartos 
etninių grupių palikuonims, 
nes jie jau yra tik dulkės ne
pažįstamame mieste ar mies
telyje. 

Ne išimtis yra ir lietuviai bei 
kitos tautos. Lietuviai jau iš
nyko iš savo kompaktiškų gru
pių, nors paniekinamai jas ir 
vadina "getais". Lietuvių su
kurtos parapijos ir kultūriniai 
centrai perėjo į svetimųjų ran
kas, nes jie savo paskirčiai ne
tinka. Iš ten išsikėlė lietuvių 
būriai, kuriems buvo statomos 
bažnyčios, mokyklos, kuriami 
atitinkamai susibūrimo cent
rai. Lieka tik naujos vietos, bet 
ir tos laikinos. Ir čia sprendi
mą daro laikas ir sąlygos. 

P. S. 

LIETUVIŲ ATSTOVAI 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE 

VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE 

VYTAUTAS K U T K U S 
Kovo 10 d. į Baltuosius rū

mus susirinko 200 kviestų sve
čių į Afganistano dienos pa
skelbimo iškilmes. 

Svečių tarpe buvo Europos 
parlamento atstovai, JAV 
kongreso nariai, įvairių or
ganizacijų ir tautinių grupių 
atstovai, tarp jų nemažas skai
čius lietuvių: Vliko pirm. dr. 
Kazys Bobelis, PLB pirm. Vy
tautas Kamantas, JAV LB 
pirm. Vytautas Kutkus, JAV 
Visuomeninių reikalų komisi
jos pirm. Aušra Zerr, JAV LB 
ryšininkas tarptautiniams rei
kalams Alg. Gureckas, Pabal
tijo Lygos pirm. Antanas 
Mažeika, Lietuvių respubliko
nų federacijos pirm. Anatoli
jus Milūnas, vicepirm. Jonas 
Talandis, valdybos nariai Jur
gis Ramonas ir Lilija Grumu-
laitienė. Iškilmių tvarką pri
žiūrėjo l i e t u v i ų ki lmės 
specialus asistentas preziden
tui Jack Burgess. 

Iškilmių pradžioje po trum
pą žodį tarė buvęs valstybės 
sekretorius William Rogers ir 
viceprezidentas George Bush, 
kuris savo kalboje pabrėžė, jog 
šiandien prisimenam ne tik 

Afganistaną, bet kitas Sovietų 
pavergtas valstybes, kaip Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Vėliau, 
atvykus prezidentui Ronald 
Reaganui , trumpą žodį tarė 
Europos parlamento vicepre
zidentas ir taip pat jauna afga-
nistanietė studentė, išlikusi gy
va prieš dvejus metus nuo 
Sovietų kulkų mokyklos au
tobuso užpuolime. Nors ji bu
vo pristatyta kaip Nahid, t.y. 
tik vardu dėl baimės likusiai 
krašte šeimai, bet vėliau spau
doje buvo minima pilna jos pa
vardė. J i išreiškė afganista
n i e č i ų v a r d u p a d ė k ą 
prezidentui už prisiminimą 
kenčiančių afganistaniečių ir 
įteikė jam Afganistano vėlia
vą. 

Prezidentas savo kalboje 
kalbėjo svariai ir pasmerkė So
vietų agresiją. J i s pabrėžė, jog 
nebus jokių derybų su Sovie
tais, kol jie nesustabdys agresi
jos. Savo kalboje taip pat pri
siminė ir Pabaltijo valstybes. 
Pasirašant deklaraciją nu
skambėjo garsūs plojimai. 
Nors salės visi pasieniai buvo 
pilni televizijos kamerų, o sa
lės grindys nugulusios foto-

Kun. Virgilijus Jaugelis, kurio dvejų metų mirties 
sukaktis suėjo š.m. vasario 19 d. Cia kun. V. Jaugelis, ilgai 
persekiotas ir kalintas, laiko pirmąsias šv. Mišias 1948 m. 

grafais, nesinorėjo tikėti, jog 
tai buvo "šaudoma iš tuščio". 
Deja, televizijos žinių prog
ramos davė labai trumpą 
reportažą. 

Užsibaigus iškilmėms pre
zidentas išskubėjo toliau, o vi
ceprezidentas George Bush da r 
trumpai pabendravo su sve
čiais. Pamatęs Liliją Gru-
mulaitienę, jis ją išbučiavo ir 
džiaugėsi vėl po pertraukos pa
matęs. Abu geri pažįstami iš 
Texas rinkiminės veiklos. Lie
tuvių respublikonų federacijos 
vardu buvo perduotas pre
zidentui Reaganui raštas, iš
reiškiant padėką už pasmer
kimą agresijos Afganistane ir 
kartu išreiškiant viltį, kad 
neužilgo prezidentas galės pa
skelbti panašią Pabaltijo Lais
vės dieną. 

Valstybės departamento už
sienio politikos klausimais in
formaciniam sus i r ink imui 
Dean Acheson auditorijoj da
lyvius pasveikino ir progra
mai vadovavo ambasadorius 
Gerald Helman. Apie rytų -
vakarų santykius kalbėjo am
basadorius Walter Stoessel, 
valstybės sekretoriaus pava
duotojas. Apie JAV politiką ry
tų Europoje kalbėjo John D. 
Scanlan, apie JAV politiką pie
tų Azijoj kalbėjo Peter Cons-
table ir apie JAV politiką rytų 
Azijoj kalbėjo John H. Hol-
dridge. Kiekvienam kalbėtojui 
buvo statomi klausymai. Rei
kia pasakyti, kad Pabaltijo 
valstybių reikalu klausimai 
buvo gana ryškūs. Kas įdomu, 
kad, kalbant apie rytų - vaka
rų santykius ir JAV politiką 
rytų Europoje, tiek kalbėtojų, 
tiek paklausėjų mintis užraši
nėjo net du stenografai, bet ki
tose programos punktuose jie 
pranyko. 

Reiktų skaityti, kad tokio po
būdžio susitikimai yra labai 
naudingi abiem pusėm. Gau
nama proga pažinti bent dali
nai, kaip valstybės depar
tamentas dirba, duoda progos 
pažinti kai kuriuos pareigū
nus ir tinkamiau pasiruošti 
ateities darbams. 

Po šio susirinkimo dalyviai 
buvo pakviesti į diplomatų pri
ėmimo kambarius vaišėms, ku
rių šeimininkas buvo valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas 
amb. Walter Stoessel. 

Priėmimo kambariuose sve
čiai turėjo progos tęsti toliau 
diskusijas su valstybės depar
tamento pareigūnais ir su spe
cialiu asistentu prezidentui 
Jack Burgess, kuris, atitrūkęs 
nuo Baltų Rūmų rutinos, tu
rėjo daugiau laiko dalyviams. 
Atvykę į Washingtoną lietu
vių atstovai, be minėtų įvykių, 

Kovo 9 d. 1 vai. po pietų JAV 
LB krašto valdybos pirm. 
Vytautas Kutkus ir Visuome
ninių reikalų tarybos pirminin
kė Aušra Zerr nuvyko į Ameri
kos Balso įstaigą. Jie tarėsi su 
lietuvių skyriaus vedėju Alfon
su Petručiu ir Jurgiu Blekai-
čiu. Taipgi ten susitiko buvusį 
„Draugo" redaktorių Liną 
Rimkų ir „Pasaulio Lietuvio" 
redaktorių Romą Kasparą. 
Pasidžiaugė jų gražiai dir
bamu darbu, sužinojo jų pagei
davimus, o po to drauge su 
Alfonsu Petručiu buvo priimti 
Amerikos Balso Europos sky
riaus direktoriaus William 
Dickson. 

Jo paprašėme, kad lietuvių 
programos būtų transliuo
jamos ilgesnėmis negu 19 met
rų bangomis, nes ok. Lietuvoje 
sunku gauti aparatus labai 
trumpomis bangomis, be to, 
tos bangos yra daug silpnes
nės. Taipgi pageidavo, kad 
padažnintų transliacijų laiką 
ir padidintų lietuvių tarnau
tojų skaičių. 

Aušrai Zerr paklausus, ko 
daugiausiai trūksta jo vado
vaujamam Amerikos Balsui, 
kad mes tuos reikalus galė
tume kelti kongrese ir senate, 
William Dickson pareiškė, kad 
jo perdavimo stotys yra 
techniškai labai atsilikusios, 
nes naudoja tokius aparatus, 
kurie buvo naudojami prieš 30 
metų. Pas direktorių William 
Dickson užtrukome apie 
pusantros valandos. 

Valstybės departamente 3:30 
vai. turėjome pasimatymą su 
Baltų skyriaus vedėja Mildred 
Patterson. Šiame pasitarime 
dalyvavo JAV LB krašto 
valdybos pirm. Vytautas Kut
kus. Visuomenių reikalų tary-

aplankė ir kitas įstaigas. Lie
tuvių respublikonų federacijos 
pirm. Anatolijus Milūnas ir 
vicepirm. Jonas Talandis, 
atvykę dieną anksčiau, apsi
lankė eilėje įstaigų. Sutikta 
Skirmą Kondratiene, dirban
ti partijos centrinėj įstaigoj 
ekonomiste. Aplankyta kong-
resmano Derwinskio įstaiga ir 
susitikta su kongresmanu 
Henry J. Hyde. 

Vėliau buvo malonu nors 
telefonu pasveikinti ir pasikal
bėti su Lietuvos atstovu 
Wa8hingtone dr. Stasiu Bač-
kiu ir pasidalinti mintimis. Dvi 
dienos Washingtone buvo ne 
tik įspūdingos, bet ir darbin
gos. Kiek teko matyti, kitos or
ganizacijos labai aktyviai lan
kė įvairias įstaigas ir darė 
žygių lietuvių reikalais. 

A. M. 

bos pirmininkė Aušra Zerr ir 
narys Ernestas Raškauskas. 
Mildred Patterson į pasitari
mą pakvietė ir Valstybės 
departamento teisinį patarėją 
K. E. Malmbourg. 

P a g r i n d i n i s p a s i t a r i m o 
tikslas buvo sužinoti, ar 
Valstybės departamentas jau 
mums turi paruošęs ir ar gali 
duoti susitarimo tekstą, kuris 
buvo padarytas tarp rusų ir 
JAV Valstybės departamento, 
kiek tai liečia OSI (Office or 
Special I n v e s t i g a t i o n — 
Speciali investigacijos įstai
ga), nes per paskutinius du 
pasimatymus tarp JAV Lietu
vių Bendruomenės ir Valsty
bės departamento šis klausi
mas buvo diskutuojamas. 
Dabar laukiama jų atsakymo. 

Jiems buvo sakoma, kad 
keistai atrodo, kai Valstybės 
departamentas yra išleidęs 
specialų raštą, pa ta rdamas 
nepasitikėti rusų pateikiamais 
dokumentais, o dabar, remda
masi tų pačių rusų pateik
tais dokumentais, OSI kelia 
bylas lietuviams ir kitiems 
pabaltiečiams dėl tariamo 
bendradarbiavimo su naciais, 
ypač žydų naikinimo klausi
mu. Dar daugiau įtartina, kad, 
kai rusai visai nenori bendra
darbiauti nei su amerikiečiais, 
nei su kitomis Madrido konfe-
erncijoje dalyvaujančiomis 
tautomis, šiame klausime jie 
su d i d ž i a u s i u s t r o p u m u 
bendradarbiauja ir teikia 
„medžiagą" a p k a l t i n i m u i 
nacių laikų „nusikaltimais" 
prieš 40 metų. 

Buvo malonu stebėti, kaip 
gražiai Aušra Zerr ir Ernestas 
Raškauskas rėmė Valstybės 
departamento pareigūnus prie 
s ienos. Mes pa re i škėme 
nuomonę, kad rusai tai daro, 
norėdami sukompromituoti a r 
išgąsdinti laisvėje gyvenan
čius lietuvius, pabaltiečius bei 
kitų pavergtų kraštų veikėjus, 
nes jiems jų veikla labai nepa
geidaujama. 

Vis dėlto jie mums ir šian
dien dar nepasakė, ar koks 
nors susitarimas šiuo klausi
mu su rusais buvo padarytas , 
bet pažadėjo ištirti ir paieš
koti, nors prisipažino jie matą, 
jog yra netvarkos su OSI 
veikla. Taipgi jiems buvo 
priminta^ kad OSI įstaigos 
veikla dažnai nesiderina su 
Pabaltijo kraštų inkorpora
vimo nepripažinimu. 

Mildred Patterson yra labai 
maloni, todėl prašėme jos, kad 
ji, jei reikia, kreiptųsi į savo 
depa r t amen to a u k š t e s n i u s 
pare igūnus OSI į s t a i gos 
veiklai peržiūrėti. Valstybės 
departamente užtrukome apie 
pusantros valandos. 

GERTRUD VON LE FORT 

PILOTO ŽMONA 
Novelė 

Vertė 
ALS. TYRUOLIS 
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Ne vistiek, kokį idealą tauta 
pasirenka: jei ji paklysta verty
bių hierarchijoje, reliatyvines 
vertybes suabso l iu t ina ir 
atvirkščiai, suardo metafizinę 
harmoniją. Ir tai nėra be reikš
mės tautos gyvenimui, jame 
atsiliepia suardyta vertybių 
harmonija. J i apsireiškia kaip 

praktinė disharmonija, kaip 
vaidas, susikirtimas, karas, 
drumsčias ir kitų tautų darną... 
Idėjos tautoj yra tas nuolati
nis bangavimas, kuriame arba 
visos vilnys metasi vienan 
kraštan, arba jos kertasi kelda
mos susidūrimus. 

Pr. Gaidamavičius 

— Aš manau, kad ji visiškai nepavojin
ga, — kalbėjo gydytojas. — Įsivaizduok, 
Ponto Pilote, jie tiki kažkokį Jėzų iš Naza
reto, jį sudievinę pagal mūsų ciesorių kultą. 
Tai buvęs jaunas entuziastas, prieš kokias 
tris dešimtis metų Jeruzalėj prikaltas prie 
kryžiaus, nes skelbėsi esąs žydų Mesijas. Tu 
apie tai turėtum daugiau žinoti, nes tai bus 
buvę tuo metu, kai Judėjoj buvai prokurato
rium — 

Prokuratorius šaltai truktelėjo pečiais — 
tas metas, kai Judėjos prisiminimas jį dar 
jaudino, jau buvo praėjęs. Nė vienas to 
rimto romėniško veido raumuo nesujudėjo — 
tik mažas riebus pagurklis po smakru, dėl 
kurio jis buvo kiek nelaimingas, truputį 
kilstelėjo ir vėl nusileido dėl astmos. 

— Tikrai nebeprisimenu, — atsakė išsi
blaškęs, — tie žydų reikalai niekad nebuvo 
malonūs, tai apie juos ir negalvojau. 

— Gaila. — pasakė šnekusis daktaras, 
galbūt tikėjęsis iš prokuratoriaus ką nors 
daugiau sužinoti apie nazariečius, ir krei
pėsi į Klaudiją: 

— Ir ponia nebeprisimeni? 

J i ir aš paprastai pagelbėdavom aprišti 
žaizdą — prokuratoriui ypač patikdavo, kad 
ten būdavo Klaudija, ir aplamai, būdamas 
sunegalavęs, jis ypač vertino tą jos paslau
gą kaip gerą darbą. 

Gydytojui užklausus, staiga jai iš rankų 
iškrito instrumentas. Aš jį pakėliau ir norė
jau jai paduoti, bet ji to nepastebėjo, buvo 
lyg nesava. 

— 0, taip, — pagaliau tarė ji, — taip 
atsimenu, tai buvo tada, kai sapnavau 
Ir ji užsikirto. Ir aš sulaikiau kvėpavimą: 
niekad neįvykęs ir jau seniai užmirštas pasi
kalbėjimas staiga vėl iškilo. Bet keista, kad 
prokuratorius to nepastebėjo — arba tik
riau: nebepastebėjo. Ar iš tikrųjų buvo per 
vėlu jam prisiminti? 

— Koks ten buvo tas sapnas? — paklau
sė jis ramiai. 

— įspėjantis sapnas, — pratarė ji. 
— Ir tu, žinoma, turėjai mane įspėti? — 

pasakė jis gerai nusiteikęs — 
— Ne, sprendimą tu paskelbei J i 

nutraukė sakinį, lyg varžydamasi gydytojo. 
0 šis vėl užklausė: 

— Gal tas ponios sapnas turėjo ką bend
ra su anuo prie kryžiaus prikaltuoju? Tuo at
veju tu, Ponto Pilote, būsi jį nuteisęs. Aš iš 
karto taip pamaniau — ir pats laikas taip 
rodo, — ar dar vis neatsimeni? — 

— Ak, taip, prisimenu neaiškiai, — tarė 
jis, — kaip žydai kartą atvedė žmogų — 

Prokuratorius išsiblaškęs pažvelgė į savo 
rankas — jam peties žaizdą perrišant buvo 
nukritę keli kraujo lašai. Aš jam padaviau 

dubenėlį su kvepiančiu vandeniu, ir jis 
panėrė į jį rankas. 

— Ak, taip, prisimenu neaiškiai, — tarė 
jis, — kaip žydai kartą atvedė žmogų, kurs 
save vadino Mesiju — prisiekiu Kapitolio 
Jupiteriu, kad to žmogaus žvilgsnis buvo 
ypatingas! Niekad niekas nebuvo į mane 
taip pažiūrėjęs Jis staiga sustojo, 
išvengdamas žmonos žvilgsnio. Stojo trum
pa, absoliuti tyla — po to pasikalbėjimas vėl 
ėjo kaip ėjęs. 

— Tai tuos nazariečius nori padaryti 
atsakingus už Romos padegimą? — vėl krei-
ėsi prokuratorius į gydytoją. — Kokia savo
tiška mintis! Bet aišku, ką nors reikėjo dary
ti žmonėms nuraminti. 

— 2inoma, — pritarė gydytojas. — jau 
kelis tuos nazariečius nuteisė. J ie mirę labai 
drąsiai, iki galo išpažindami savo tikėjimą 
ir net savo budeliams atleisdami. Bet kas gi 
poniai? — pertraukė jis pašokdamas. — 
Galiu pagelbėti, Klaudija Prokula? 

Ji nieko neatsakė, tik tuoj išėjo netvirtu 
žingsniu. Įdurmu išėjau ir aš. Išėjus ji rau
dodama puolė į mano rankas. 

— Aš pasmerkiau tuos žmones, kaip jie 
pasmerkė mano vyrą, o mano vyras kadais 
pasmerkė Viešpatį! Lygiai taip! Bet Kristus 
ant jų uždėjo savo ženklą — padarė juos 
savo kraujo liudininkais! Tikrai, Kristus bus 
visur ir visuomet nugalėtas, ir manyje jis 
nugalėtas — jų teisybė, kad jie man neleido 
krikštytis, jų teisybė! 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
East St. Louis, I1L Nepailstančios mūsų Lietuviu 

Moterų draugijos narės V. Keme-
žienė, J. Gercienė, E. Stančiuvie-
nė, M. Mogenienė, G. Valeikie
nė ir V. Juodakienė buvo paruo
šusios šiltus pietus šventės da-

i lyviams pasistiprinti. A. Gerčio 
lavimo priežastis - - d.dele snie- | r Q p e s č i u fc m a l o n i u p a t a m a v i . g i r d e s i i r ^ d a u g e l į ateinanoiu 

PAMINĖTA VASARIO 16-JI 

Šiais metais Vasario 16-ji buvo 
gerokai pavėluotai, 

28 dieną. Pavė-
svenciama 
Tik vasario 

go audra, kuri mus ištiko prieš 
pat vasario 16 d. Sniego buvo 
priversta daugiau 24 inčiu. Iš
kritęs sniegas ilgai išsilaikė, nes 
temperatūra ilgokai buvo žemiau 
sniego tirpimo. Vasario 16-sios 
šventės minėjimą būtinai reikėjo 
nukelti į vėlesnę datą. Vasario 
28 sniego jau nebebuvo ir oras 
pasitaikė labai gražus — saulė-

' ta ir nešalta. 
I mūsų brangios šventės mi

nėjimą atvyko veik visi kviestie
ji. Buvo ir vietinių nelietuvių. 
Mat apie Lietuvą, ištikusią nelai
mę po antrojo pasaulinio karo ir 
lietuvi v kančias dr. V. Gavelio dė
ka buvo pagarsinta vietinėje 
spaudoje — "The Collinsville 
Herald" ir "The Belleville News 
Demokrat". Todėl lietuviškos 
parapijos salė buvo pilnutėlė 
žmonių. 

Šventė buvo pradėta llvalan -
dą ryto pamaldomis mūsų gra
žioje bažnyčioje. Šv. Mišias už 
Lietuvą atnašavo ir pamokslą 
lietuviškai ir angliškai pasakė 
kun. V. Balčiūnas. MŪSŲ tautie
čiu nenuilstantis choras giedo
jo bažnytines giesmes- Chorui va
dovaujant, visi sugiedojo "Mari
ja, Marija", "Apsaugok Aukš
čiausias tą mylimą šalį"... ir pa
maldas užbaigė Lietuvos himnu. 

Vytas Kasniūnas, jr., savo (kal
bos pradžioje pabrėžė, kad valkar 
jis bendravo su kolegomis ir visą 
vakarą pra'leido besikalbėdami 
apie lietuviškus reikalus. Jis pa
pasakojo girdėtas kalbas, įvairius 
pasisakymus, įjungdamas ir save. 
Su tėvais jis lankė visus minėji
mus, šventes. Bet, dabar, kelis me 
tus nebelanko. Nelanko ir jaunoji 
karta! Kodėl? Todėl, kad kartą 
girdėjęs kalbą, žinai kad tą patį 

mu nė vienam nereikėjo jausti 
troškulio. Pasistiprinę ir gėrimais 
atsigaivinę šokių mėgėjai turėjo 
progos pasišokti p. B. Valeikai 
grojant akordeonu. 

Apylinkės pirmininko dr. V. 
Gavelio rūpesčiu, Vasario 16 
Šventės minėjimo programa veik 
visa buvo sudaryta ir atlikta vie
tinio jaunimo, neišskiriant nė 
kalbėtoju paskaitininkų. 

Šventė praėjo pakilioje nuotai
koje. 

/. Juodakis 

Beverly Shores, lnd. 
JAUNI VEIDAI VASARIO 16 

MINĖJIME 
Beverly Shores, rengiant Va

sario 16 d. minėjimus, gražia tra
dicija tapo pagrindiniais kalbė
tojais kviesti jaunus akademikus, vingas, gražus. Lietuvis myli 
jau šiame krašte išaugusius, išsi- mišką, jis jo draugas. Jos sukurtos 
mokslinusius. Džiaugiamės ture-i dainos buvo skirtos miško gro
ge dr. Tomą Remeikį, Mariu Kas- į žiui. Griausmingais plojimais, va-
niūną, adv. dr. Saulių Kuprį, Vi- l'iavimais klausytojai išreiškė 
liją Kerelytę ir šiais metais — į džiaugsmą ir padėką. Besiklausy-

i Vytą Kasniūną, j r. 
Beverly shores Lietuviu klu-

j bas Nepriklausomybės šventės 
I minėjimą suruošė plačiu mastu. 
į Vasario 14 d. galinga Michigano 
1 miesto radijo stotis perdavė Ben-

rapijos salę dalyvauti tolimesnė- j r o n a i ) 1 4 m i n - Programą, kuri 
je šventės programoje. Meninė į visiems labai patiko. Apie ją ge 
šventės programa buvo pradėta 
nevėluojant ir jos neužtęsiant. 
Ją įvadiniu žodžiu pradėjo lietu
vių apylinkės pirmininkas dr. 
Vyti Gavelis. Invokaciją sukalbė
jo kun. V. Balčiūnas. Vargoni
ninkei Stellai Stankuvienei akom
panuojant buvo sugiedoti JAV ir I 
Lietuvos himnai. Tylos minute; 
buvo pagerbti visi už Lietuvos Į 
laisvę ir Sibire kankiniu mirtimi j 
mirusieji lietuviai. Taip pat bu- | 
vo pagerbti mūsų kolonijoje gy 
venantieji du buvę nepriklauso
mybės kovu garbingieji kariai — 
Antanas Vaiciekauskas ir Juo
zas Kačauskas. 

Tolimesnei programai vado
vavo Marija Stančiūtė - Allen, 
gražiais tautiniais drabužiais pa
sipuošusi, j k 

Angliškai kalbėjo Gollinsvilės j 
miestelio gimnazijos mokytojas 
A. Vanagas. Jis supažindino sve
čius su lietuviu tautos po antro
jo pasaulinio karo išgyventomis 
nelaimėmis ir kančiomis. Lietu
viškai kalbėjo pietinės Illinois 
valstijos dalies greitkelių virši-
šininkas, kapitonas Laimutis 
Nargelėnas. Jis kalbėjo apie lie
tuvių siekius atgauti Lietuvai 
laisvę ir apie JAV valdžios paža
dus lietuviams. 

Po paskaitų Zigmas Grybi-
nas su savo sūnumis Jonu ir Linu 
padainavo: "Vai kilau, kilau", 

rai atsiliepė ir radijo programos 
direktorius. Vasario 17 d. Michi
gano miesto dienraštis "The 
News — Dispatch" atspausdino 
klubo valdybos paruoštą straips
nį. Apie būsimą radijo programą 
ir minėjimą rašė vietinė spauda. 

Po pamaldų visi rinkosi į pa-! druomenės paruoštą (atliko Mi- 1.105 dol Altai - 485, Bendruo-
I rnna!^ 1 4 rrvin n r ^ o n . 9 ,V„n' m e n e i 4 3 0 . V i l k u i 1 9 0 d o l . 

Svečias 

Worcester, Mass. 
BENDRUOMENĖS VEIKLOJ 
.Kovo 8 d., 8 vai. vak, Mairo

nio Parko patalpoje įvyko Wor-
cesterio LB apyl. valdybos narių 

linkės narių jau praneštas rinki
mų komisijai. 

Reikia tikėtis, kad šis liet. veik
loje gerai žinomas veikėjas gaus 
reikiamą balsų skaičių ir bus 
išrinktas. 

APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 
Kovo 27 d. į JAV LB Bostono 

apygardos suvažiavimą, Dyannis 
(Cape Cod), Ma., pasižadėjo 
vykti pirm. P. Babickas IT keli 
valdybos nariai. 

JAUNA MENININKĖ 
Gabi menui Dorothy aukšt. 

mokyklos mokinė Aldona Shum-
way šiomis dienomis moksleivių 
piešimo konkurse pripažinta pir
maeile. "Boston Globė" jai pa
skirtas "Golden Key" atžymėji-
mas. 

Vykstant tolimesnėms varžy
boms, šis jos paveikslas buvo iš
statytas Meno galerijoje, o šiuo 
metu persiųstas į New Yorką. 

Aldona menu pradėjo domė
tis iš mažens. Ateity žada tęsti 
studijas šioje srityje. 

Džiugu, kad mūsų jaunimas 
savo įvairiais gabumais iškyla. 

/• B. 
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTE 

Kovo 7 d. šventėme Lietuvos, 
jaunimo ir parapijos globėjo Šv. 
Kazimiero šventę. 

10 vai. ryto Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje Šv. Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė parapi
jos asistentas kun. B. Uždavinis, 
MIC. Prieš Mišias parapijos vy
rų choras, vadovaujamas muz. 
Z. Snarskio, akompanuojant pa
rapijos vargonininkei O. Keršy-
tei giedojo "Graudžius verksmus" 
(pirmą dalį). Visą gavėnios lai
kotarpį "Graudūs verksmai" mū
sų bažnyčioje kiekvieną sekma
dienį yra giedami 9:30 vai. ryto, 
prieš Mišias. Vyrų choras giedo
jo ir Šv. Mišias. Organizuotai da
lyvavo Lietuvos Vyčių 26-ta kuo
pa. Po Milių ^sugiedota giesmė 
Šv. Kazimieras... 

1 vai. p. p. Maironio Parke 
posėdis. Dienotvarkę pateikė irjivyko parapijos pietūs su progra-
posėdžiui pirmininkavo valdybos ma- Prisirinko daugiau 300 žmo-

metu. Paskiau, rodos, iš kalbė
tojo burnos išėjo liūdesio bomba, 
ir... nusvyro visų klausytojų gal
vos, užsimerkė akys. Bet po mi
nutės, kitos, galvos pakilo, nušvi
to veidai ir pasigirdo jaunosios 
kartos pasiruošimas pasitikti iš
auštančią Nepriklausomybės die
na. Jie myli savo tėvų žemę, jiems 
rūpi lietuvybė, nori visa tai per
duoti vaikų vaikams. 

Garsiais plojimais klausytojai 
išreiškė pritarimą kalbėtojui. 

Po to Vytas III-sis ir Nona Kas-
niūnai padeklamavo Vyto Palio
nio, K. Donelaičio mokyklos mo
kinio eilėraštis: "Aš esu lietuvis". 

Šventės minėjimą apvainikavo 
garsėjanti dainininkė Rita Mar-
kelytė-Dagienė. Ji rašo eiles — 
dainos žodžius ir kuria jiems mu
ziką. Dainuoja pritardama gita
ra. Balsas puikiai valdomas, spal-

dami jos sukurtą "Maldą", vi
si pravirkom. Mes meldėmės. 

Minėjimas praėjo įspūdingai. 
Nors beveik pusė atsilankiusiųjų 
į minėjimą, jau buvo dalyvavę ir 
aukoję kitur, tą dieną paaukojo 

vyrų choras padainavo 6 dainas 
pradėjo "America the Beautiful" 
S. A. Ward. Solo partijas daina
vo solistas V. Roževičius. 

Antroje dalyje pasirodė miš
rus choras. Padainavo 5 dainas. 
Pirmoji — "Laisvės daina" ir 
ps kutmė "Namo , broleliai". 
Tenka džiaugtis ir sveikinti šį 
parapijos mišrų chorą, kuris po 
kelių metų pertraukos vėl pasiro
dė jau su naujais veidais. Į jį įsi
jungė čia gimusios, po antrojo 
karo atvykusios moterys ir jaunos 
mergaitės. 

Šv. Kazimiero mokyklos moki
niai atliko programėlės dalį: jie 
dainavo, deklamavo ir t. t Pa
ruošė Šv. Kazimiero vienuolijos 
seselės, kurios dirba mokykloje 
nuo jos įsteigimo. Lituanistinės 
mokyklos mokinės G. Dabrilaitė 
ir G. Prapuolenytė padeklamavo 
po eilėraštį apie Šv. Kazimierą. 
Paruošė mok. J. Dabrilienė. 

Pabaigoje klebonas padėkojo 
visiems už atsilankymą. Priminė, 
kad parapijos mokykla nuo šių 
metų rudens padidėjo 40 moki
nių. Tenka pastebėti, kad lietu
vių kilmės vaikučių yra labai ma
žas skaičius. Padėkojo programos 
atlikėjams. Supažindino su sve
čiais kunigais, V. Paruliu ir P. 
Petrausku, kleb. kun. J. Steponai
čiu, kun. A. Yankausku, kun. B. 
Uždaviniu, MIC. 

Puikius pietus paruošė Mairo
nio Parko šeimininkė E. Gorodec-
kienė su savo personalu. Visi bu
vo skaniai pavaišinti ir stalai 
greitai aptarnaujami. 

/ . M.' 

I CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A N E P U S 

SIUMTlMTAriUETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4058 Archer Avenue 
Chicago. III. 60632, tel. 927-5980 
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M. A. Š I M K U S 
t.NCotfK ' A X SKUV1CK 

N O T A U * F l I B U C 
* z j b 5. lYlapievvooU, tel . 254-74.io 

Taip pai Juromi ViSKTIMAi. 
CllMlNll, Iškvietimai, pildomi 

P1I.1KTYBES PUASYMA1 Ir 
k i tokie blankai. 

'iHunurmnmnuiiiiiUiiiiiUuiiuiuuiisi 

Laisvės meilė yra kitu meilė; 
galybės meilė — yra savęs meilė. 

Hazlitt 

jpirmininkas P. Babickas. Sekre
toriavo St. Rudys. Posėdyje buvo 
peržvelgti centro valdybos ir kt. 
organizacinių vienetų aplink
raščiai, liečia bendrą veiklą. 
Prieš kelias savaites LB-nės kon-
ruošto renginio (Užgavėnių kon
certo) apyskaitą pateikė ižd. A. 
Glodas. Šis renginys visais atžvil-

nių. Atvažiavo ir iš aplinkinių 
kolonijų (Ahtolio, Gardnerio). 
Kartu su jais atvyko ir Ahtolio Šv. 
Pranciškaus parapijos klebonas 
kun. J. Steponaitis. Jis sukalbė
jo invokaciją prieš pietus. Visus 
susirinkusius pasveikino Sv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
A. Miciūnas, MIC. Programą 

KURIAM GALUI M0KCT1 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1.000 

lllHlllllllllllllllllilIlIlIHIltltlIlIlUltilIlIlII 

TELEVIZ IJOS 
Spaivolus ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St , tel. 776-1486 
lUIlIlIlIlUllllllllllllllllllllllllllllUlltlUllt 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSMOS PARCELS EXPBES6 
2501 W. 691 h St . Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valaiiiitias 

iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiuuiiiiiiiiirtiii 
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VA LOME 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Vytas Kasniūnas III-sis deklamuoja 
Vasario 16 minėjime Vyto Palionio, 
Kr. Donelaičio mokyklos mokinio, 
eilėraštį. 

Vasario 28 d'. Šventos Onos baž 
nyčioje buvo aukojamos šv. Mi
šios už žuvusius ir mirusius dėl 
Lietuvos laisvės. Kun. J Borevi-
čiaus gražus pamokslas mintimis 
nuvedė į romantišką tėviškę, ryš
kino mūšy pasiruošimą, darbą 
dėl Lietuvos laisvės. 

Po šv. Mišių visi dalyviai vyko "Tvlus buvo vakarėlis", "Žvejo j 
dainelę', "Sutems tamsi n a k t u . , l. Hol.day Inn jestoraną bend-

giais buvęs sėkmingas. Maironio . lietuviu ir anglu kalbomis pra-
Parko vadovybės suteiktŲ lengva- ' vedė E. Meilus, jr.. Pasveikino vi-
tų dėka, šio renginio pajamomis sus esančius Kazimierus ir Kaži 
buvo papildytas ižadas. Toliau 
sekė pinigu paskirstymas. Gauti 
keli paramos prašančiu prašy
mai: Šeštadieninės mokyklos tė
vų komiteto, Skautų, R. Kataliku 
Šalpos komiteto ir k t Šeštadie-
mokyklai paskirta — 150 dol. 
Laikraščiams paskirta — "Drau
gui", "Darbininkui", "Dirvai" ir 
"Pasaulio Lietuviui" po 25 dol. 
Skautų pravedamai sporto šven
tei Worcestery (birželio 26 — 27 
d.) — 50 dol., centro valdybai — 
75 dol. Kitų paramos prašytojų 
prašymus nutarta peržiūrėti se
kančiuose posėdžiuose. 

Aptarus visą eilę pirmininko 

žėlė" ir "Ar ne tu?M. 
Po dainų buvo padaryta per

trauka aukoms parinkti. Iš viso 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
buvo surinkta 1059 doleriai. Liet. 
Bendruomenei surinkta 792 dol. 
Altai 173 dol. ir Vlikui — 94 dol. 
Iš metiniu nuveiktu darbu gau
sumo aukotojai matė kam reikia 
aukoti savo žaliukus. 

Po pertrauko*-, meninė progra
ma buvo tesiarna. Panelė Regina 
Allen pianinu paskambino Fr. 
Schuberto —"Ave Marija". Pa
ti programos vedėja Marija Stan
čiūtė — Allen padeklamavo 
Prano Lcmberto eilėrašti "Ka
da"- Šis eilėraštis labai atitiko 
Vasario 16-tosios šventės dva
siai. 

Ponios Irenos Gintautienės ba
leto studijos mokinės pašoko ke
turis tautinius šokius: "Rugelius", 
"Šustą", "Lenciūgėlį" ir Malū-
ną . 

išvardintu numatomų minėjimu, 
riems pietums. Po piety gražioje | suvažiavimu ir renginiu, posėdis 
didelėje salėje vyko Nepriklauso-1 baigtas vėlai vakare. 

mieras. Jiems sugiedota "Ilgiau
siu metu". 

Programą atliko Šv. Kazimiero 
parapijos vyru ir mišrus chorai. 
Vadovauja muz. Z. Snarskis. 
Akompanuoja parapijos vargoni
ninkė O. Keršytė, Šv. Kazimiero 
ir lituanistinės mokyklų moki
niai. Pirmoje programos dalyje 

Chrysler LeBaron Metiailion 
2-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 

PLYMOUTH • K CARS 
"U WILL LIKĘ US" 

4030 Archtr — V I 7-1515 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
;r vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Flood con-
irol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RtŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

Te*.: 434-9655 arba 737-1717 

10% — 20<jfc — 30% pigiau mokėsit 
Į už apdrnndą nu,, ugnies ir šutomo-
i iitlio pas mos. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208 vį West 95th Street 

Telet GA 4-8654 

R E A L E S T A T E 

63-čios ir Kildare apyl. 
Savininkas parduoda 6 kamb. bunga-
low. 1 Va vonios, pilnas rūsys, pasto
gė (galima įreng. butą). Arti bažn., 
mokyklų, parkų, susisiekimo ir krau
tuvių. $51,500. 

Skambint 325-8928-29 
Savininkas parduoda 1% aukšto med. 
namą. Pilnai atremontuotas. Paja
moms butas. Garažas. Priedai. Apyl. 
66-os ir Homan. $46,900. 

Skambint (angliškai) 476-1240 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd S t — Tel. 436-7878 

ninnnrrmmifnnfHiiiiiimiimitiiiHiHii 
BUTU NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
N o taria tas — Vertimai 

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

<>529 S. Kedzie Ave. — 778-2238 
UIUtlllIlIHIllIlIlIlIilIMItilillilIlIuiUlIlM' 

IŠNUOMOJAMA — FOB RENT 

FOR RENT (after Apr. lst) 3 room 
heated apt. $150 per mon. (electricity 
included), plūs security. Gentteman 
preferred. Vic. 67th & Campbell Ave. 
TeL 778-1021, after 4 p.m. 

I E Š K O N U O M O T I 

mybės šventės minėjimas. Salė 
buvo pilna žmonių atvykusiu net 
iš tolimų vietovių. 

Minėjimą pradėjo Beverly Shi-
res Lietuvių klubo pirmininkas 
inž. Valerijonas Radys. Jo trum
pa kalba buvo jautri. Gražiomis 
mintimis kvietė prie vieningo 
darbo, išryškindamas aukų reika
lingumą. Kun. J. Borevieius su
kalbėjo jausmingą invokaciją. 
Daiva Dambrauskaitė, Chicago*. 
lituanistinės mokyklos mokinė, 
gražiai perskaitė Nepriklausomy
bės paskelbimo aktą. 

Po to sekė Vyto Kasniūno, ji. 
kalba. Pirmininkas V. Radys, pri-
statytdamas kalbėtoją pabrėžė, 

kad ka'liba gali i-r nepatrkti vyres
niesiems, bet mes norime sužino
ti jaunųjų mintis, jų galvojimą, 
tegu jaunoji karta pasisako, kaip 
jie pasitinka Nepriklausomybės 
šventės minėjimą. 

BENDRUOMENĖS RINKIMAI 
Worcesterio ir jo apylinkių 

bendruomenės nariams praneša
ma, kad šiais metais kartu bus 
renkami JAV LB tarybos ir PLB 
seimo atstovai. 

Rinkimai bus vykdomi gegu
žės 8 - 17 dienomis. "VVorcestery 
rinkimai vyks gegužės 9 d. (sek
madienį) Šv. Kazimiero parap. 
salėje, po visų Šv. Mišių, )galima 
bus balsuoti ir paštu). 

Rinkimų komisiją sudaro: J. 
Šteinys (pirm., J. Tamašauskas, 

ir J. Baškys. 

S. RUDYS KANDIDATAS I 
PLB SEIMO ATSTOVUS 

LB Worcesterio apyl. valdybos 
sekretorius Stasys Rudys sutiko 
kandidatuoti į PLB seimą. Jo suti
kimas (pasiūlytas 10-ties šios apy-

Mielam draugui 
A. f A. 

Edmundui Vaitkui - Vaitkevičiui 
m i r u s , 

žmoną IRENA, dukrą GINTĄ ir sūnų, VYTĄ su 
ŠEIMOMIS, BROLJUS ir visus GIMINES nuošir
džiai užjaučiame i r kartu liūdime. 

EUGENIJUS ir IRENA SLAVINSKAI 
St. Petersburg Beachf Florida 

PENSININKAS (sibirietis) ieško buto 
nuomoti iš 3 kamb., be baldų, Mar-
ąuette Parko rajone. Pasiūlas siųsti 
šiuo adresu: John Papartis, P.O. BOK 
1433, Homewood, UI. 80430. 

SnSCELLAJNEOLS 

iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiiiiiiimoumi 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiim 

i»ACKAGE EXPRESS AGEXCY 
MARIJA NOREIKIEX£ 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandelių. 
260$ \V. 89th St.. Chicago. 111. 6062t 

Tel. 125-2787 

RemJdte tuos biznierius ku

rie skelbiasi dien "Drauge" 

MARQUETTE BUILDERS 
Mūsų specialybė s t a tyba ir 

namų permodel iavimas 
Įrengiame 

Vir tuves — Vonias — Poilsio kambar iu s 
Atliekame visus 

Cemento — Mūro — Medžio darbus 
3332 West 63rd S t ree t 

Tel . 436-1900 arba 349-0612 
AL SASNAUSKAS 

Mirus mylimai motinai 
A f A. ONAI ŠIDLAUSKIENEI 

sūnų dr. Kazį Šidlauską ir jo šeimą nuo
širdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu. 

INŽ. K. PABEDINSKAS 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 

The Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania 

A report for 1979/80 
This report edited by 

DR. THOMAS REMEEKIS 
Metraštis eile yra devintas. Visus redagavo dr. Remei-

kis. šiame leidinyje yra sukaupta naujausia dokumentacija 
liečianti pavergėjo nusikaltimus pažeidžiant pagrindines 
lietuvio teises- Leidinys didelio formato, 264 pel. ir tinka 
bent kokia proga įteikti kaip dovaną, susipažinimui. 

Išleido Tbe Lithuanian American Community 1981 m. 
Kaina su persiuntimu $9.25. Kietais viršeliai $11.50. 

Dlinois gyv. dar prideda 56 et. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 1,51,5 West SSrd Street, 
Chicago, TU, 60629 
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PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
GRA2IAI PAMINĖTAS 

ŠV. KAZLMIERAS 
Pagrįstai yra galvojama, kad 

ši tragiška mūšy tautai epocha 
yra davusi daugybę šventųjų. 
Bet iki šiol jie težinomi tik vie
nam visatos Kūrėjui. Todėl kol 
kas visi mūšy maldavimai bei pa 
galbos šauksmai daugiausia nu
krypsta į Šv. Kazimierą, vieninte
lį mūsų tautos globėją. 

Prisiartinus jo šventei, Phila-
delphijoj Šv. Kazimieras pagar-

I plačia programa. Bus reikalauja
ma, kad okupantu išniekinta ka
tedra ir Sv. Kazimiero bažnyčia 
Vilniuje būtų grąžinta tikintie
siems. 

MENINĖ DALIS 

Moksleivių ateitininkų globė
jai Teresei Gečienei pranešinė-
jant, Algimantas Česonis paskai
tė nežinomo autoriaus "Maldą į 
Šv. Kazimierą". Pianistė Birutė 
Šnipaitė paskambino du klasikų 
kūrinius. Jūros Viesulienės pa-

biai buvo paminėtas net dviejų! ruošti ateitininkai jaunučiai — 
organizacijų: ateit'.ninky ir Lie-i Raminta Rudytė, Audra Rudytė 
tuvos vyčių. Kovo 6 d. Juozapas ir Tauras Viesulas — švelniais 
Kananavičius, Philadelphijos į balseliais padeklamavo po vieną 
ateitininku sendraugiu sk. pirm., į mūšy poetu jausmingai apibūdi 
Bendruomenės balso radijo pro-
.gramoje kruopščiai paruoštame 

nantį Šv. Kazimierą eilėraštį. 
Deklamatorius pristatė Gin ta ras 

žodyje klausytojams priminė kil-! Sušinskas. Jaunučiu pastangos iš-
niąsias Šv. Kazimiero būdo savy- j eiti į viešumą buvo įvertintos 
bes ir jo reikšmę lietuviams isto-1 gausiais plojimais. Rasa Krokytė, 
rijos raidoje. Sekančią dieną, sek- j bestudijuojanti meną Ty le r 
madienį, sumos metu Šv. Andrie- j School of Art, Philadelphijoj, in-
jaus parapijos bažnyčioje, daly- terpretavo J. Augustaitytės — 
vaujant su palyda tautinei ir 
ateitininku vėliavoms, kiekvienas 
turėjo progą savo skausmus at-

Vaičiūnienės eilėraštį "Vi lnius" . 
Jauna medicinos daktarė Rūta 

Graudušytė, šiuo metu reziduo-
verti Šv. Kazimierui, prašydamas janti Bryn Mawr ligoninėje nė
jo pagalbos. Dvasinį pakilų įkvė- j toli Philadelphijos, gražiu lietu-
pimą davė sol. Onos Šalčiūnienės viškų žodžiu tarimu įspūdingai 
ir choro bažnyčios skliautais ai
dinčios giesmės. Kun- K. Saka
lauskas progai pritaikytame pa
moksle pastebėjo, kad kardinolas 

perskaitė ilgoką Nelės Mazalai-
tės rašinį "Nesibaigiančią legen
dą". 

Neilgai užtrukęs įvairios pro-
John Krol, lenku kilmės dvasiš- J gramos minėjimas buvo baigtas 
kis, neseniai minint kazimerie-| Marija, Marija giesme. Tai buvo 

G E R A I P A V Y K Ę S VAJUS 

Dėl didelių remontu Lie tuvi v 
namams atsidūrus finansiniuose 

sunkumuose, praėjusių mėty 
gruodžio vidury, vadovaujant Al
gimantui Gečiui, buvo sudary
tas plačios apimties piniginio va
jaus komitetas. Įvairiais būdais 
— per spaudą, radiją, asmeni
niais kontaktais — buvo apeliuo
ta į mūsų kolonijos gyventojus, 
prašant pagalbos. Vajui artė
jant prie pabaigos, komitetas su 
džiaugsmu gali pranešti, kad 
žmonių atsiliepimas į pagalbos 
Šauksmą buvo geras. Iki šiol gau
ta pasižadėjimų akcijas pirkti už 
11,800 dol-, o aukomis prisidėti 
pažadai siekia 970 dol. Šias abi 
sumas sudėjus draugėn, gauna
m a 12,770 dol. Iki vasario pabai
gos Liet. n a m ų vadovybė iš pasi
žadėjimų už akcijas jau yra ga
vusi 6,937 dol., o iš įsipareigoju

siu aukoti 735. dol. Komitetas 
nuoširdžiai prašo visus pasižadė
jusius, tačiau dar nespėjusius pa
žadu išpildyti, paskubėti, nes lė
šos yra skubiai reikalingos. Tiem, 
kurie dėl įvairiu priežasčių iki šiol i 
prie Liet. n a m y remonto darby j 
dar visai neprisidėjo, primenama, į 
kad jy parama yra labai reika- j 
linga ir laukiama. Čekius galima į 
rašyti Li thuanian Music Hali 
vardu ir siųsti adresu: 2715 E. i 
Alligheny Ave., Philadelphia, \ 
Pa. 19134. Arba juos įteikti bet ; 

kuriam komiteto nariui. 

Komitetas jaučia malonią pa- j 
reigą pranešti, kad už gautus pi 

čių seselių 50 m. veiklos sukaktį j graži religinė popietė. Dalyviai j nigus jau sutaisyti vandens nu- j 
Villa Joseph Marie, Holland, Pa., liko dėkingi jos rengėjams, o ypač 
pasakytoje kalboje pareiškė, kad į ateitininkų sendraugiy sk. pirm. 
neturėdamas tikslo sukelti kivir- į Juozui Kananavičiui, daugiausia 
čų, yra linkęs pastebėti, jog Šv. Ka įdėjusiam rūpesčiy minėjimą ruo-
zimieras yra svarbus ne tik lietu
viams, bet ir lenkams, nes jis bu
vo Lenkijos karalius. Kai kas tuoj j kepsniais, 
pridėjo, jog būtų buvę gerai, jei! 
kardinolas būty paminėjęs, kad 
tai buvo lietuvis, kuris valdė Len
kiją. Mišiy metu skaitymus atli
ko ateitininkė Aušra Gečytė. 

' MINĖJIMAS SALĖJE 

Kun. K. Sakalauskui perskai
čius Sibire lietuvaičiy sukurtą 
maldelę, dr. Albinas Šmulkštys 
pabrėžė, kad Homerą, graiky ra
šytoją, savinosi septyni kaimai, 
o Šv. Kazimierą — net trys tau
tos: lietuviai, lenkai ir austrai. 
Bet- jis, remdamasis istoriniais 
faktais, stipriai akcentavo, kad, 
nežiūrint, kad motina buvo aus
trė, Šv. Kazimieras daugiausia 
priklauso mums. 

Prieš metus kun. dr. Jurgiui 
Šarauskui pasikliaujant sveti
momis enciklopedijomis, Phila
delphijoj, taip pat minėjimo me
tu pareiškus, kad Šv. Kazimiere 
būta mažai lietuviškumo, kilo 
stipri reakcija. Buvo paaiškinta, 
kad Šv. Kazimiero tėvas ir sene
liai buvo tikri lietuviai, todėl mes 
turime pagrindo vadinti jį mūjy 
tautos šventuoju. 

Stasys Rudys, konstatavęs, kad 
Kristopui Kolumbui atradus Nau 
jąją žemę, joje pradėjo sklisti Va
karų kultūra, pareiškė, jog tos 
kultūros plėtra Lietuvoje prasidė
jo su Šv. Kazimieru, gyvenusiu 
maždaug tame pačiame laikotar
pyje kaip ir Kolumbas, nes jo mo
kytojai buvo vakarietiškos orien
tacijos žmonės. Priminė, kad už 
dvejy mėty sukanks 500 mėty 
nuo Šv. Kazimiero mirties- Pagei
davo, kad šio svarbaus įvykio pa
minėjimui būtų gerai pasiruošta. 

Vytautas Volertas painforma
vo, kad minėjimui komitetas jau 
sudarytas. 1984 m. bus paskelbti 
Šv. Kazimiero metai. Tais met*js 
kovo 4 d. Romoje įvyks plačios 
apimties minėjimas, kuriame, 
tikimasi, dalyvaus visi lietuviai 
vyskupai. Ta proga bus organizuo 
jamos maldininky kelionės Itali
jon. Yra didelė galimybė, kad mi
nėjimo metu Mišias atnašaus 
pats popiežius Jonas Paulius II-
sis. Kun. Rabikauskas parašys 
300 — 400 puslapiy veikalą, ku
riame bus bandoma objektyviai 
apibūdinti Šv- Kazimierą. Be to, 
Simas Sužiedėlis tam pačiam 
reikalui paruoš populiarią bro
šiūrą. Kanadoje vyks viso pasau
lio lietuviy katalikų kongresas su 

šiant. Svečiai buvo pavaišinti ka
vute ir skaniais ateit ininkiy 

A . f A. 
ANTOINETTE CHEPAITIS 

L U K A U S K A I T E 

Gyveno, Chicago, Illinois. Marąuette Parko apyl. 
Mirė kovo 20 d., 1982, sulaukus 86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 59 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterėčia Jenny Sisolak su vyru 

Marty, ir mylimi draugai: Frank ir Florence Summars, Barbora Smolis, 
Adele Cakovic, — Pauline Sharauskas, Frances Daniels, Kęsti ir Mary 
Gabors, Mary Martuža, ir ponai Keifer, ir kiti draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a.a. John Chepaitis. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 2 vai. popiet Petkaus Marąuette 

koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 24 d. Iš koplyčios 10:30 vai. ryto 

bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus daly

vauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Giminės. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

Brangiam i r myl imam dėde i 

A. f A. SIMONUI LANIAUSKUI 
m i r ų s , 

VACLOVĄ LANIAUSKĄ. ir ŠEIMA bei v isus ARTI
MUOSIUS giliai už jauč iame ir d rauge liūdime. 

Aleksandras ir Emilija Pakalniškiai 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
Sutvirtinimo sūnus Aloyzas ir Daina 

Pakalniškiai 

Mūsų mielam prieteliui 

A. f A. SIMONUI LANIAUSKUI 
mirus, jo žmoną STASĘ, dukrą REGINĄ ŠELGALIENE 
su šeima, sūnus RIMANTĄ, VIKTORĄ ir MARIŲ su šei
ma skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

MARIJA, L E O N A S IR DAIVA BAJORŪNAI 
GIEDRĖ IR ALFREDAS SAULIAI 

Sesutei 
A. + A, 

VERONIKAI NAKUTIENEI 
mirus Lietuvoje, brolį STASĮ ir BRONĘ JUOZA
PAVIČIUS nuoširdžiai užjaučiame. 

SALOMĖJA ir VYTAUTAS 
JANULAIČIAI 

A. A_ 

Akt. JUOZAS VALENTINAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. Anksčiau 
gyveno Argentinoje. 

Mirė kovo 21 d., 1982, 7:30 vai. vak., sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Gruzdžiuose. Amerikoje išgyveno 15 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Olga, dukros Danguolė 

ir Žvaigždė Valentinaitės ir sūnus Romualdas, marti Anna, anū
kės Christina ir Karina, svainė Austrą ir Miguel Ursinai ir jų 
vaikai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koply6oje, 2533 W. 71 
Street. Lankymo valandos antradienį ir trečiadienį nuo 4 iki 9 
vai. vak. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 25 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Žmona, dukterys , sūnus , mar t i ir anūkės . 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

tekėjimo vamzdžiai ir pastogės. j 
Už šių darbų atlikimą sumokėta I 
2,200 dol. Langu ir šildymo 
sistemos remonto darbai prasi-1 j 
dės anksti pavasarį. Šiuo metu 
yra tariamasi su kontraktoriais. 

Bronius Vaškaitis 

A. f A. ANTANAS GARALEVIČIUS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė kovo 21 d, 1982 m., 11:15 vai. vak., sulaukęs 67 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Tauragėje. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pusseserė Petre Medelienė, jos 4 

sūnūs, 2 krikšto dukterys Dana Atkočaitis ir Juliana Noreika-Tomas, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Laidotuvėmis rūpinasi Antanina Gustuf ir Kotryna Povilaitienė. 
Priklausė Vytauto D. Saulių Rinktinei ir Tauragės klubui. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 5 vai. popiet Lack-Lackawicz 

koplyčioje, 2424 W. 69th Street Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
kovo 25 dieną. Iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Ma
rijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sfelą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

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

Nuliūdę: GIMDAS. 
Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir Sūnūs — Telefonas 

737-1213. 

A. f A. EDMUNDUI VAITKUI 
m i r u s , 

jo žmoną Irenę, dukrą Gintą, sūnų 
Vytą ir kitus jo artimuosius, kartu 
liūdedami, nuoširdžiai užjaučiame. 

ALBINA, JONAS BRAZAUSKAI 
KAZIMIERA, ADOLFAS CAMPĖS 
ELENAf MYKOLAS GURECKAI 
MARIJA, PETRAS MARŪNAI 
DR. PETRAS VILEIŠIS 

KfA. 
J U O Z A S B I E L S K I S 

Gimęs Kelmėje, Lietuvoje. Gyv. Oklahoma City, Ok., anksčiau 
gyvenęs Cicero, Illinois. 

Po labai sunkios ligos, mirė 1982 m. kovo 14 d., sulaukęs 75 
metų amžiaus. 

Liko dideliame nuliūdime žmona Ona, duktė Aldona ir žentas 
Richard Smith, brolis Ignas Bielskis, jo žmona ir kiti giminės Lie
tuvoje. Anūkai Steve Smith, Caroline Echelle — Oklahoma City ir 
Aldona SurkutS, Leonas Surkus — Lietuvoje. 

Gedulingos šv. Mišios buvo atlaikytos Resurrection koplyčioje 
ir ten buvo palaidotas mauzolėjuje. 

Liko nuliūdę: 
2mona, dtrictė. žentas Ir anūkai 

A. A. 

VINCAS KULIEŠIUS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė kovo 20 d.. 1982, sulaukęs 77 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Jeteikaite), svainė Anelė 

Keblerienė (a.a. Jono Keblerio našlė), broliai ir seserys Lietuvoje, ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami. 

Priklausė Marquette Parko Namų Savininkų draugijai ir Liet. Pasti
ninkų sąjungai. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 25,33 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks trečiadieni, kovo 24 d. IS koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kunoje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus daly 
vauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdus: 2MONA 

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. kovo mėn. 23 d. 

Dainavos Jaunimo Stovyklos Direktorių Tarybos 
nariui 

A. f A. SIMUI LANIAUSKUI 
mirus, jo žmonai STASEI, dukrai REGINAI SILGA-
LEENEI su šeima,, sūnums RIMANTUI, VIKTORUI 
ir MARIUI su šeima reiškiame gilią užuojautą i r 
kar tu liūdime. 

DAINAVOS TARYBA IR VALDYBA 

A. f A. SIMONUI LANIAUSKUI 
m i r u s , 

žmoną STASĘ, sūnus RIMANTĄ, VIKTORĄ, MARIU i r 
dukterį REGINĄ su ŠEIMOMIS, seserį AGOTĄ nuošir
džiai užjaučia ir k a r t u liūdi 

E . JURŠSNATTĖ 
Z. BRENCTENfi 

K. MATKEVICIUS 
A. P . BAGDONAS 

A. + A. 
E D M U N D U I V A I T K U I 

mirus, giliame liūdesyje likusius: žmoną IRENĄ, 
dukrą GINTĄ, sūnų VYTAUTĄ ir jų ŠEI
MAS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

ALBINA ir ANTANAS MOCKUS 

Mylimai Mamai 
A. f A. ONAI ŠIDLAUSKIENEI 

mirus, mielą ČESLAVĄ, TADĄ ALEKSONIUS 
ir \ų šeimą, bei visus gimines užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

VYTAS ir ALDONA BILIŪNAI 
Florida 

E U D E I K I S 
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 K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonai 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 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMM 
331» SO. LITUANICA AVENUE Tel. YArd* 7-11S8J* 

STEPONAS C. LACK <LACKAWICZ) ir SOMOS 
2424 W. 69th STREET TeL REpublfe 7-1213 
11028 Southwest Highw«y. Palos HUI*. HHMJIS TeL 974-4410 

PETRAS BiELiONAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J, RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1444 SO. 5fth AVE., CICERO, ILL. T«i OLyn»?ie 2-10C* 

Laid. direkt Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityt. 



• 

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. kovo mėn. 23 d. 

X Amerikos Lietuviu Romos 
Katalikių Moterų sąjungos Ghi-
cagos apskrities suvažiavimas 
vyks sekmadienį, gegužės 23 d., 
2 vai. p. p. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos svetainėje, 6620 
So. Waslitenaw Ave., Chicagoje. 
Šeimininkės bus 67-tos kuopos 
narės, vadovaujant pirmininkei 
Pranutei Ivanauskienei. Visos 
apskrities delegatės prašomos 
ruoštis dalyvauti. 

x A. a. Vincas Kuliešius, dau
geliui pažįstamas Chicagos na
mų statybos vadovas, mirė kovo 
20 d. Laidojamas trečiadienį. 
Nuliūdime liko žmona ir drau
gai. 

x Sv. 
gimimo sukakties 

800 metuj 
minėtinas į 

bus lapkričio 

X Namų savininkų ir kaimy
nu susirinkimas bus kovo 24 d., 
trečiadienį, St. Rita pradžios mo
kyklos salėje (Grammar School) 
62 St. ir Washtenaw Ave. (prie 
St. Rita bažnyčios). Praneši
mus padarys CHA — Chicagos 
Namų priežiūros egzekutyvinis 
direktorius Andrevv Monney u* 
Chicagos miesto advokatas Da-
niel Walter dėl namų, kuriuos 
miestas 62 ir Richmond, tfZ ir x Prieš keletą savaičių Maiiy-
Rockwell St. nupirko ir ką sul1*™1 B**** leidykla padidino 
jais mano daryti. Galima bus I *"• J - Pajaujo knygos "Soviet 
klausti ir laukti miesto parei- j Genocide in Litb.uania" pirmo-
gūnų atsakymo. Visi šios apy- įsios laidos tiražą ir dabar šią 
linkės gyventojai kviečiami da- j knygą vėl galima gauti "Drau-
lyvauti. £°" administracijoj arba užsisa-

I kius per Tautos Fondą, P. O. 
X A. a, Juozas V a l e n t i n a s , ; ^ ^ 3 W o o d h a v e n ( N Y 

78 metų amžiaus, po sunkios Ii ' 
gos staigiai mirė kovo 21 d. va-

! 11421. 

kare. Velionis nepriklausomoje 
Lietuvoje dirbo Šiauliuose redak
torium. Klaipėdoje ir Šiauliuose 
kaip teatro aktorius. Paskui su 
šeima emigravo į Argentiną ir 
ten pastatė daug lietuviškų vei 

X Marąuette Mkfrvest gėlių 
augitojų dr-ja turės gėlių parodą 
Šv. Kazimiero auditorijoje kovo 
27 d., šeštadienį, nuo 1:30 vai. 
p. p. iki 6 vai. vak. ir kovo 28 d., 
sekmadienį, nuo 11:30 vai. ry to 

Jaunimo centre 
121 d. Programoje kun. Pauliaus 1 
Baltakio, OFM, paskaita apie j 
šv. Pranciškų, kaip atpirktos) 
žmonijos atstovą. Po paskaitos 
meninė dalis. Minėjimą ruošia j 
LKM Mokslo akademijos Chica- į 
gos židinys, Ateitininkai sen- į 
draugiai ir Liet. Moterų fede-į 
racijos Chicagos skyrius. 

X šv. Kryžiaus Savanorių pa
tarnautojų teatro programa su-
sveikinimais ir linkėjimais 136 
puslapių su viršeliais pasiekė 
"Draugo" redakciją. Pradžioje 
sudėti svdkinimai su įsidėmėti
nomis imintimis kard. J. Cody, 
vysk V. Brizgio, Šv. Kazimiero 
vienuolijos vyr. vadovės ses. M. 
Joanellos, Šv. Kryžiaus ligoninės 
administratorės ses. M. Doro-
theos ir kt. Proga šiai sveiki-i 
nimų knygai buvo teatras ir va
karienė kovo 14- Tarp kitko ten 
dėkojama ir "Draugui", kad jis 
parūpina kasdien ligoniams 
skaityti atitinkamą skaičių eg
zempliorių. 

X LRK Moterų s-gos Chica
gos apskričiui pirmininkauja 
naujai išrinkta Viktoria Leone. 
Moterų sąjungos globėja — Mo-1 
tina Nepersto jančios Pagalbos. 

Amerikos Baltų Laisvės lygos sukviestas pranešimas Chi cagoje. Iš kaires Aušra Zerr, LB Visuomeninių reikalų ta
rybos pirm., dr. Petras Kisielius ir Leslie Dutton, Hannaford atstovė. 

I Š A R T I IR T O L I 
KANADOJE gos delegacija vasario 24 d. tu- žiavimo delegatai, susirinkę Ap-

rėjo pasimatymą su Tautinės į reiškimo parapijos patalpose, 
_ Ottawos, Kanados sostinės, i g a u s m o tarybos patarėju So- j FracksvUle" Pensylvanijoj, 1982 

kalų. Atvykęs į Chicagą jis i iki 4 vai. p. p. Bus įvairių gėlių, 
taip pat neapleido teatrinės vei- Joje dalyvauja ir šios srities 
klos ir yra režisavęs bei vaidinęs j specialistė ses. M. Adelė, Šv. 
keliuose veikaluose. Bus laido
jamas iš Petkaus Marąuette lai
dotuvių įstaigos ketvirtadienį, 
kovo 25 d. Liko nuliūdime žmo
na Olga, dukterys Danguolė ir 
Žvaigždutė, sūnus Romualdas 
su šeima ir daug draugų. 

x Inž. Algirdas IdUcas iš Sao 

Kazimiero 
narė. 

seserų vienuolijos 

X Aleksas Jesčemskas, Rock-1U e t U v i a i S ^ e i ? ė Vasario 16-tos j v i e t ų k R y t ų 5 ^ ^ r e i k a i a i s 
m - n . minėjimą Globė Collegiate — ' 
ford, BĮ., pratęsė prenumeratą,! J ' & 

užsisakė naujausių leidinių ir 
pridėjo 10 dol. auką. Labai ačiū. 

sa
lėje. Paskaitą skaitė dr. P. Lu
koševičius. Meninę dalį atliko 
Londono "Pašvaistės" choras, 

X Dana Austrienė, Braintree, | vadovaujamas Ritos Vilienės, ir 
Ma., mums rašo: "Dėkodami už į tautinių šokių grupė "Sugrįžk 

x Kun. Kazimieras Simaitis, ! kalendorių ir kalėdines korteles,! jaunyste", vadovaujama Danos 
Detroit, Mich., Vacys Slušnys, | siunčiame 15 dol. auką". Labai į ir Miro Chainauskų, taip pat ir 
Detroit, Mich., M. Mockapetris, | ačiū. lOttavos choras "Ramunėlės", 
Norwood, Mass., atsiuntė po 7 Į x ^ ^ K y ^ Q n 0 ^ vadovaujamas^ Rūtos^ Ju ly tės . 

Richard Pipes, o kovo 16 — su 
1 Tarptautinės Komunikacijos 

dol. aukų. Labai ačiū. ĮrU., veiklus šaulių organizacijos 
„ , , T . ,T . x Vida G. Bučmienė, Cleve- j narys, atvyko į "Draugą", pra-
Paulo, Brazilija, atvyko l JAV ^ Q h i o pedagogė, protęsda-j tęsė prenumeratą ir įteikė 20 
ir yra pasiekiamas šiuo adresu: | — -Draugo'- prenumeratą, at-
912 Fairvvay Dr., Palatine, BĮ. 
60067, tel. (312) 991-9081. 

X Konstancija Orentas, Cice
ro, BĮ., V. Dzigas, Omaha, 
Nebr., J. A. Rašys, Cambridge, 
Mass., Viktoria Lange, Lake-
wood, Ohio. įvairiomis progo
mis atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Labai ačiū. 

X Genovaitė Kaafmaiuenė, 
Alexandria. Va., A. Stuoka, 
Fountain Hills, Arz., Juozas Be-
keris, Gardner, Mass., Bronius 
Satkūnas, Summit, N. J., Anta
nas Kirkutis, West Hartford, 
Conn., Marija Mackus. Omaha, 
Nebr., atsiuntė po 7 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

siuntė ir didesnę auką. 
dėkojame. 

dol. auką. A. Kvečą skelbiame 
Labai | garbės prenumeratorium, o už 

paramą savo spaudai tariame 
X Lionginas Ptiura, Racine, j nuoširdų ačiū. 

Wisc, pratęsė prenumeratą, pri- Į x Jonas Veiveris, Chicago, 
dėjo 12 doL auką už kalėdines į HL, pratęsdamas "Draugo" pre-
korteles ir kalendorių ir nusi- j numeratą, atsiuntė jo paramai ir 

į Akompanavo Loreta Lukšaitė. 
— Kanados Katalikų Kunigų 

vienybės susirinkimas kviečia
mas balandžio 21 d., trečiadienį, 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
patalpose. 

— Režisierei ir Dramos teat
ro "Aukuro" vadovei Elenai 

agentūros direktoriumi Charles 
Z. .Wick. Lietuviams pirmojoje 
delegacijoje atstovavo LB ryši
ninkas su svetimų valstybių mi
sijomis Washingtone Algiman
tas Gureckas, antrojoje — JAV 
LB Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkė — Aušra Zerr. 
Abiejuose pasitarimuose buvo 

m. kovo 14 d. atžymėti šv. Kazi
miero šventę, nuoširdžiai sveiki
na brangius brolius ir seses Lie
tuvos katalikus, kurie š. m. kovo 
19 dieną atžymės 10 metų Lie
tuvių Katalikų bažnyčios Kroni
kos leidimo sukaktį. Tame lai
kotarpyje mūsų broliams ir se
sėms teko daug nukentėti už jų 
pasišventimą ir pasiryžimą au
kotis leidžiant "Katalikų Baž
nyčios Kronikas", prisimename 

INŽ. VLADAS ŽUKAUSKAS 
Chicagos ir Amerikos skauti-

jai žinomas skautas laužavedys 
Vlad?s Žukauskas, išlaikęs vi
sus Blinois valstijos reikalauja
mus egzaminus ir V. O. P. kom
panijoj kaip chemijos inžinie
rius, atlikęs reikalaujamą stažą 
š. m. kovo mėn. gavo leidimą 
verstis inžinieriaus praktika 

Naujas inž. pirmuoju baigė 
šv. Antano parap. pradžios mo
kyklą Cicero. Aukštesniąją li
tuanistikos mokyklą Cicero. 
Baigęs šv. Ignaciaus paruošia
mąją gimnaziją, pradėjo 1973 m. 
I. L T. universitete chemijos 
inžineriją. 

Besimokydamas ir iki šių die
nų tebeskautauja, dainuoja ir 
šoka "Grandyje", įstojo ir iki 
šiol priklauso Operos chorui. 

Chemijos inžinieriaus prakti
ką pradėjęs Chicagoje, kompa
nijos siuntinėjamas ją tęsė New 
Orleane, Tuscaluzėje ir už Ame
rikos ribų, kaip Virginijos salo
se, Vokietijoje Belsenkirchene ir 
beveik dvejus metus Salvadore 
(Bahia), Brazilijoje. Dabar jau 
kaip pilnas chemijos inž. tos pa
čios V. O. P. kompanijos centre 
Des Plaines, BĮ. šiuo metu va
karais dar tęsia studijas Chica
gos universitete. Už dvejų metų 
tikisi įsigyti MBA. Sėkmės. 

skundė labai blogu pašto patar- į 15 dol. 
navimu, nes "Draugas" kartais 
ateina tris a r keturias dienas 
pavėlavęs. Labai ačiū už auką. 
Dėl pašto tvarkos "Draugo" 
skaitytojai labai daug nukenčia, 
bet kai mes "Draugą" atiduoda- Į 

Labai ačiū. 

keliamos ir aiškinamos praktiš-jir reiškiame pagarbą tiems, ku 
kos su Pabaltijo valstybių klau- j rie buvo ir yra kalinami ir kan 
simo aktualinimu surištos pro-įkinami. Jūsų didvyriškumas' 
blemos. Tikimasi, kad tie pasita- i suteikia mums, lietuviams, gy
rimai atneš kai kurių praktiš-j venantiems laisvame pasaulyje, 
kų teigiamų pasekmių. įprogą ir pareigą skelbti visame 

— Amerikos Baltų Laisvės ly-1 pasauliui Jūsų pergyventas 
Dauguvietytei - Kudabienei buvo j g ^ lietuviškas sektorius savo | skriaudas ir kančias. Linkime 
įteikta Kanados kultūros premi
ja Hamiltone kovo 14 d 
mėse dalyvavo Lietuvos gen. I krašto 

j veiklą artimai koordinuoja su 
Išku~ I JAV Lietuvių Bendruomenės 

x Akt Juozas Raudonis, Alb. I k o n s * • J- Žmuidzinas s u žmo-
Planciūnas, G. Budraitis, ***{?*> Į ? F " * « * * Į- M » 
Janulis, Antanas l i e k a i j ̂ Z * * ! • * £ * " * P £ a p i * 

valdyba. Lygos pir
mininkas Antanas B. Mažeika 
kovo 10 d, dalyvavo Baltuosiuo
se rūmuose Washingtone. prezi 

Jums ištvermės!" 

ŠVEICARIJOJE 

— Šveicarų mėnesinis žurna-
„ , -j-MM n ii tn — • - r>ŝ ,v,4 1 las "Schweizerische Monatshef-
Adolfas Dirgėla, Viktoras Kel-j*X> H ^ m ^ k ^ ų . ^ F ^ l d e n t o R ^ g a n m s k e l b ę A ^ - | ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ 

me i našta mūsų įgalia užsibai- i c a ? O S ' Įvairiomis progomis a t , . 
ine į pasi^, mūsų g a n a u z s i o a i - | _. A . m A ? ^ Labai ; s v m o ^en* K o n s - ^ r - ' • Zmui 

X L. Natkus . Gulfport, Fla., I toyę , 
W. Achenbach. Waterbury,"' ačiū 

gia. 
X Kan. Viktoras DabušLs, 

Paterson, N. J., visuomeninin
kas, pakeisdamas gyvenamą vie-

atsiuntė ir auką. Labai 
Kun. V. Dabušis nuo ba

landžio 1 d. apsigyvens St. Pe-
tersburg, Floridoje. 

Conn.. A. Gulbinas, Chicago, 111.. 
A, Noreika iš Chicagos, Antani
na Jonynas, Chesterton, Ind, , x ^ t a , ^ Kareiva, Chicago, 
Sofia Tekorius, Indianapolis,; m . , A v i š k ų organizacijų dar 
Ind., J. Kanapeckas, Margate,, ^ ^ ^ - ^ Marija Stungienė iš 
Fla., Aldona Klaer, (Mrs.), Ar- OMo^oą Salomėja Grigaitienė, 
lington Hts., HL, atsiuntė po 5 ; M a n c h e s t e r M i c h - j v i d m a n . 

įvairiomis progomis. Labai j ^ Ehzabetht N . j . vM užei. 

mėlis, Liucija Kairys, visi iš Chi-1 J055 i t e i k i m 0 kalbą pasakė kraš- Į nistanų dieną, ir taip pat Vai 
'to vald. vicepirm. J. V. Danys,j stybės departamento seminare 

užsienio politikos klausimais. 
Iš lietuvių diskusijose dalyvavo 
Algimantas Gureckas ir Anta
nas Mažeika. 

— Pabaltijos valstybių klau 

siuntė po p dol. aukų. 
ačiū. džinas, meninę programą atliko 

I laureatė Kudabienė, akt. V. 2u-
X Agr. Antanas šantaras, j kauskas iš New Yorko, M. Kal-

Chicago, Dl., visuomenininkas, j vaitienė, K. Bungarda, soL V. 
apsilankė "Drauge", pratęsė pre-1 Paulionis ir muz. St. Gailevi-
numeratą ir įteikė 10 dol. auką. j čįus. Taip pat laureatę ^eiki-

dol 
ačiū. 

x Lietuvių Fondo FedL Kre
dito Kooperatyvo metinis narių 
susirinkimas šaukiamas š. m. 
kovo 28 d , 12 vai. Margučio pa
talpose, 2422 W. Marąuette 
Road. (pr). 

sakė naujausių leidinių 
desnes sumas. 

už di-

Labai ačiū. 
X Po 5 doL įvairiomis progo

mis atsiuntė: Julius Vaisiūnas, 
Caracas, Venecuela, J. šlapkaus-
kas, Nina Liubinienė, A. Ben-
doraitis, Mary Sutkus, dr. Arū
nas Liulevičius, Br. Stonys, Rū
ta Staskas, V. Liulevičius, A. 
Marcijonas, L. Jaras, F. Ston-
čius, Marija Bavarskis, K. Juš-
kaitis, Vladas Usevičius. Marija 
Nbreikienė, S. Jakubonis, A. Ma
siulis, Zigmas Rumšą, Robertas 
Mingėla, A. Kripas, Juozas Lu
kas, Vytautas Gutauskas, Anta 

no organizacijų atstovai. 
— Toronte suorganizuotas sol. 

Ginos čapkausJdenės plokštelei 
išleisti komitetas, kuris balan
džio 4 d. Lietuvių namuose ren- j angeliečiai. 
gia koncertą. Programą atliks 
pati sol. G. Capkauskienė ir H. 
Nagys. 

ir kultūriniais klausimais, pa
skelbė Berne gyvenančio šveica
ro Hans Rychener ilgą straips
nį ''Atsiminimai iš Pabaltijo". 
Straipsnio autorius, kuris yra 
nuoširdus Pabaltijo tautų bičiu-

, 1 lis, prisimena savo apsilankymą 
simu kovo 17 a Los Angeles j P a b a l t i j o v a J s t y b ė s e nepriklau-
Yacht Club susirinkime kalbėjo' 
Leslie Dutton, Hannaford fir
mos atstovė. Yacht klube yra 
susitelkę įvairiuose viešojo gy
venimo sektoriuose įtakingi los-

Susirinkimo daly-

somybės laikais, Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos laisvės metais 
pasiektą pažangą, nušviečia ap
linkybes, kuriomis 1940 me
tais Stalino ir Hitlerio slapto 
susitarimo pagrindu trys Pabal 

X Emilija Tutfienė, Arling-

X Antanas Spramaitis. Missis-
sauga, Stasys Kiršinąs, Toronto, 
Br. Norkus, Toronto, E. Daniliū-
nas, London, Petras Mazaitis, 
Sudbury, E. Čepas, Weston, visi I nag Mingėla, visi iš Chicagos 

mm. , „ - W J . . , »š Kanados atsiuntė po 5 dol. už; Labai dėkojame. 
x Uetnvių Fondo Fed. Kre-: k a i e n d o r i u ^ kitomis progomis 

dito Kooperatyvas moka aukš- į Labai ačiū. 
tesnius procentus ui indėlius! 
kaip bankai ar taupymo b-vės. j x J**L Marijos Strasevičiū 
Kiekviena sąskaita yra apdraus- i **»- McBride dailės darbų pa-
ta iki 100,000 dol. Kooperatyvas Todia' įvyksta kovo 30 iki balan- j korteles ir kalendorių 
atidarytas trečiadieniais nuo Į džio 11 d. Galerijoje, 744 N. j laiške nusiskundžia blog 
12 -6 v., šeštadieniais nuo 10-12 • W e U s *•» Chicago, BL, nuo 111 patarnavimu, 
vai. L.F. patalpose tel. 737-2110, Į i k i 6 v a L v a k - n u o antradienio ' 
sekmadieniais nuo 10 - 1 • . J au -1 i k i šeštadienio, sekmadienį nuo 
nimo Centre. (ak.) 

i . A. VALSTYBĖSE 
Sofiste Aldona Stempužie-

vius L. Dutton aprūpino britų, ^ ^ K a T b u v o prievarta ijun-
biuleteniu ir kita informacine 
medžiaga. 

"Mūsų simpatijos priklauso 
latviams, Hetu\iams ir estams, 
kurie kovoja dėl tautinio identi-

nė - Švedienė, finansuojama Lie- teto išlaikymo ir nepriklauso-
tuvių Fondo, daro magnetofoni- mybės atgavimo", vasario 8 d. 
nius įrašus lietuvių kompozito- \ laiške Baltų Laisvės lygai rašo 
rių — lietuvių poetų dainų. Jau į brig. generolas John R. Laster, 
užrekorduotos dainos: Sasnaus
ko, Tallat-Kelpšos, Banaičio, Ja-
kubėno, Lapinsko, Gruodžio ir 
Švedo. Turi dainų dviem plok 

šią vasarą. 

ton, Wa, atsiuntė čekį už d v i j š t e l ė m k u r i a s ^Jg^ rekorduoti 
"Draugo" prenumeratas ir dar1 

pridėjo 14 doL už kalėdines 
Savo 

blogu pašto 

gti į Sovietų Sąjungą, šveicaras 
autorius straipsnyje iškelia tra
gišką pabaltiečių likimą sovieti
nėje priespaudoje — pokario 
metais vykdytus masinius gy
ventojų trėmimus į Sibirą, tau
tinę priespaudą, rusinimo pas
tangas, kolonizavimą. Autorius 
plačiai ir vaizdžiai atpasakoja 

Vladas Žukauskas — naujas akade

mikas. 

Vedęs U. of I. — Chicago Cir-
cle baigusią Julytę Sakalauskai
tę. Augina dvi dukreles — Elytę 
4 m. ir Indrę — vienerių. Ely
tė lanko Montessori lietuvišką 
vaikų darželį, puikiai kalba ir 
dainuoja lietuviškai, o Indrė 
greit jau kalbės ir dainuos. 

Vladas yra jauniausias Anelės 
ir Klemenso Žukauskų, dabar 
gyvenančių Sunny Hills, Florida, 
sūnus. .Akademikas 

Advokatas JONAS GIBAIT1S 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, luinon 60629 

TeL — 776-8700 
Darbo vai. nuo S Iki 7 vai. vak. 

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d. 

Labai ačiū už 
viską. 

X St. Casknir Memorialą, Inc., 
3914 W. 111 S t (1 blokas nuo 
6v. Kazimiero kapinių), teief. 
233-6335, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasirinkimas. Nelso
nas ir Dūlys savininkai, (sk.). 

X Baltic Monmnpnts, Inc., 
2621 W. 71 Street, teL 476-2882. 
Vienintelė lietuviška paminklų 

1 iki 4 vai. popiet. Priėmimas 
penktadienį, balandžio 2 d., nuo, . . , 

Visi kviečiami I k e v l č i u s ' *• Alekniene, Jonas 

X Juozas Nalis, Chicago, BL. 
Antanas Litvinas, Kazys Vait-

5 iki 8 vai. vai. 
atsilankyti. (pr.). 

X Vysk. V. Brizgvs laikys šv. 
Mišias Putnamo seselių rėmėjų 
šventėje kovo 26 d., 3 vai. p. p., 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Chica
gos visuomenė nuoširdžiai kvie 

Giečius, Jonas Kavaliūnas, iš 
Chicagos, "Drauge" įsigijo nau
jausių leidinių ir plokštelių. 

X Charles Stulga, Puryear, 
Tenn,, T. Yagella, Cambridge, N. 
Y., J. Miltenis, Hamilton, Kana-

čiama dalyvauti šv. Mišiose ir po | da, Liucija Kairys. Chicago, BL, 
už to vakarienėje. 

X Mažeika-Evans 
( p r . ) . 

laidotuvių 
bendrovė Chicagoje, savininkai; direktoriai vėl patarnauja lietu-
L, ir G. Kazėnai. Pasitikrinki- j viams naujoje vietoje — 2424 W. 
te kainas kitur, atėję pas mus j 69 St. (Lithuanian Plaza Court). 
r^psivilsite. f sk.). I Tel. 737-8600. (sk.). 

užsisakė naujausių leidinių 
didesnes sumas. 

X Stasys Škėma, Toronto, 
Ont., Kanada, pratęsė "Draugo" 
prenumeratą ir pridėjo didesnę 
auką. Labai ačiū. 

gynybos pasekretonaus padėję- P a b a l t i j o teutų pasįpriešįnį^ 
jas Europos ir NATO reikalams.., ^ ^ ^ r e ž i m u i p a b a l t iečių 
Tame Pentagono skyriuje dirba j p a s t a n g a s a p s a u g o t i ^ v o tauti-
ir Linas Kojebs. • tapatybę, jų ryžtingai veda-

- Lietuvos Vvc*u pneme to-1 fc ^ ^ ^ l a j s v ę ^ ^ 
kią rezohuciją: "Lietuvos Vyčių | § m ą į m ^gų apsaugojimą. 

Amerikos Baltų Laisvės ly- Vidurio Atlanto apskričio suva-

iKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiinimtiiiiii 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, m. 60029 

Tel. 776-5162 
Kasdien J>—6 vai. vak. 

Seštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

įimniiiiiiiiiimiiimiiiujiiiuiiiiiiuiiiiiu! 

jvmiiiiiHiiiiiiiiHiitiiiMHiMiiiniiimiminiiininiiiiiuiiiiiiiiiiimminiinniniiiiiniK 
DR. ANTANAS KUČAS 

i 
i 

Vytauto D. Sauliai, iSshikiavę su vėliavomis, 
Saulių salėje kovo 7 d. 

V. Putvio-Putvinskio minėjime 

ARKJV. JURGIS MATULAITIS 
I MATULEVIČIUS 
l Gyvosios krikščionybės apaštalas 
I įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi 
SS -r" 

;_ Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie | 
E Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- | 
i lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- : 
I tionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos E 
I Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti j : 
5 Šv. Tėvą šią beatifikacijoa bylą pagreitinti. = 
_ Veikalas yra S92 pml., didelio formato, kietais viršeliais, s 

Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: = 

f DRADGAS, *54S W. 63rd SK Chicago, IL €06t9 | 
?iiiiiiiiUHuiuMNiMmiiuiiiHtwuiiiuiiiHHMMiuiiiiiniiiniiiiiiiinniHHiiii!iinuiK= 


