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Algimanto Šaldo 
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perseKiO|imas 
Fiktyvūs kaltinimai norint atleisti iš darbo 

n toją. Tuojau prasidėjo sąmonin- dymą įsakymų", nors Šaltis nie 
gas trukdymas A. Šalčiui dirbti kuo nebuvo nusikaltęs. LAD kad-
ir 1975 gruodžio 10 buvo para- rų viršininkas Martusevičius Ban-
šytas pirmas papeikimas "už ne- kauską įspėjo, kad nerašytų pa-

K. Bankauskas kombinate pra- pareigingumą darbe". Papeiki- peikimų per dažnai, nes būsią ma 
J o kalbėti, kad A. Šaltis atlei- kimas buvo parašytas slapta, ne- tomas spaudimas, 

džiamas iš darbo ne už tikėjimą, prisilaikant jokių juridinių nor- T r įs mėnesius tęsėsi visokerio 
bet už pasirašymą 17,000 kata- m ų . Antrą papeikimą K. Bankaus- pį varginimai. A. Šalčiui trukdy-
likų memorandumo, kad Šaltis kas įrašė gruodžio 17 "už nevyk- <javo vykti į komandiruotes, bar 

Tęsinys iš vakar dienos 

Bankauskas kombinate 
dėjo kalbėti, kad A Šaltis atlei 

užsiimąs pogrindine veikla, todėl 
reikia vengti su juo bendravimo. 
Lapkričio 10 Bankauskas vėl įsa
kė A. Šalčiui parašyti pareiškimą, 
o kai šis atsisakė, pagra<-ė: " G e 
rai, gerai! Mes norėjome su ta
vimi pasielgti kaip su žmogumi, 
o tu nenori. Dabar bus kitaip. 
Nenorėjai geruoju, bus — blo
guoju". 

Netikėtai Bankausko ir jo ša-
lirnnkų nuotaikos pasikeitė — vi
si pasidarė malonūs ir, atrodė, 
kad*•'-'reikalai krypsta į gerą pu
sę. Deja, pasikeitė tik taktika. N u 
tarta ieškoti A. Šalčio darbe pre
tekstų rašyti papeikimus ir paša
linti iš darbo kaip blogą darbuo-

davo, net rėkdavo už nepadary
tus prasižengimus, mažino pre
mijas, neskyrė pašalpos, skleidė 
paskalas, kad Šaltis esąs laba 
blogas darbuotojas, nors per 7 
darbo metus turėjo tik pagyri
mus, kliudė susitikti su kombi
nato darbininkais, stengėsi suda
ryti vaizdą, kad A. Šaltis nedir
ba, o kažkur be reikalo laksto 
Viršininkui K. Bankauskui perse 
kiojant A Šaltį, kuo uoliausia 
talkino buhalterė Kaupienė, kom
jaunuolės Kamorūnaitė ir Ban-
kauskaitė. Komjaunuolės, patai-
kaudamos Bankauskui, Šalt' 
šmeiždavo ir iš jo tyčiodavosi. 

(Bus daugiau) 

Malonios ir paikios Dubysos pakrantes (Vyt. Ylevičiaus nuotr.) 

ELEKTRONINIAI STEBUKLAI 
SOVIETAMS NEPARDUODAMI 
Komprateris Cyber 76 galėtu būti nukreiptas 

prieš mus pačius 

Washingtonas. — Prezidentas jonų dolerių kompiuteris, kuris 
Carteris įsikišo k asmeniškai lie- į operuoja 20 kartų greičiau nei 
pė sulaikyti <psafc*ftrią sovietams,geriausias sovietų 'koBSĮ#ctmfi,ff 

Soviete povandeniniai 
Baltijos juroj 

Kopenhaga. — Danijos gyny
bos ministerija parlamentą pa
informavo, kad į Baltijos jūrą so
vietai atsiuntė šešis atominius po
vandeninius laivus. 

Brazilija teisinasi 
Rio de Janeiro. — Brazilijos 

užsienio reikalų ministeris x\n-
tonio Azeredo pareiškė nepasiten
kinimą Amerikos spauda, iškrei
pusia Brazilijos elgesį su dviem 
•katalikų misionieriais. Jis sako, 
kad Amerikos ambasada ne vis
ką spaudai pateikė. Notoj , įteik
to] Brazilijos vyriausybei, pir
miausia buvo padėkota už val
džios pastangas išlaisvinti suim
tuosius misionierius. 

Spaudoj buvo paskelbta tik, 
kad misionieriai buvo suimti, 
tris dienas nuogi laikyti kalėjime 
ir sumušti. 

Tėvynėje gyventi 
neįmanoma 

Praha. — Iš Prahos praneša
ma, jog dar vienas "1977 metų 
Chartijos" sąjūdžio Čekoslovaki
joje narys Jan Tesar, neturė- j 
damas jokios galimybės gaut: j 
clarbą tėvynėje, paprašė leidimo! 
em'gruoti į Vakarus. Neseniai dėl 
tos pačios priežasties leidimo iš
vykti į Vakarus paprašė buvęs į 
komunistų partijos sekretorius į 
Zdenek Miynar, atleistas iŠ dar-į 
bo Prahos nacionaliniame muzie-j 
juje. 

Jan Tesar, žymus istorikas, bu- į 
vo suimtas 1971 ir nuteistas še
šeriems metams dėl to, kad buvo j 
išdalinęs lapelius, raginančius Į 
žmones nedalyvauti komunistų j 
klastojamuose politiniuose rinki-! 
muose. Atlikęs bausmę, nebėga-j 
Įėjo niekur įsidarbinti, negavo! 
net naktinio <argr> darbo. Visu*-1 

faSn buvo atsakyta, jog neturi j 
darbui reijdamy savyjbijį". 

Iš himno pasalintas 
Stalino vardas 

Maskva. — Sekmadienį buvo 
paskelbtas naujo sovietų himno 
tekstas. H imne išbraukti žodžiai, 
kurie priminė degraduotą Stali
ną ir dėl kurio himnas buvo tik 
grojamas, bet ne giedamas. Me
lodija nepasikeitė, pasikeitė tik 
tekstas, ir vietoj Stalino, minimas 
Leninas. 

Nori pagerinti 
santykius su Amerika 

Tripoli. — Libijos šefas Muam-
mar Kaddafi nori pagerinti san
tykius su Amerika, pasikeisti am
basadoriais. Pagyrė Carterį, saky
damas: "Geras ir religingas vy
ras, galėtų ir mūsų ambasadorių 
priimti". 

Kaip su Kairo-
Maskvos draugyste 

Kairas. — Diplomatiniuose 
sluoksniuose neduodama daug 
reikšmės pasirašytai Egipto — 
Sovietų Sąjungos draugystei. Kad 
būtų galima atnaujinti labai ge
rus santykius, reikia daug ką nu
galėti, pašalinti kliūtis, susidariu 
šias per penkerius metus. 

Rugpiūčio mėnesį sovietų už
sienio reikalų ministeris Andrėj 
Gromyko lankysis Egipte, bus re
vizitas Egipto ministerui Ismail 
Fahmy. 

Atėnai. — Cleopa Zaebini, 31 
metų graikė Mytilene saloj, pa
gimdė aštuonis vaikus — penkias 
mergaites ir tris berniukus. Pen
ki tų vaikų po kelių valandų mi
rė. Ar išliks kiti trys, dar neži
noma. 

Cyber 76, elektroninį stebuklą, 
sindikatinėj spaudoj rašo kolum-
nistai Jack Anderson ir Les Whit-
ten. Tas išradimas galėtų būti nu-
krieptas prieš mus pačius. Jis pa
dėtų susekti raketas, iššifruoti 
kitas paslaptis ir pagerinti atomi
nę produkciją. Tie kolumnistai 
gegužės 24 rašė, jog tas 13 mili-

Amin — kanibalas 

Londonas. — Kad Idi Amin 
yra protiniai nesveikas, niekas 
tuo neabejoja. Dabar patvirtin
ta, kad jis yra r kanibalas. Taip 
sakė jo sveikatos buvęs ministeris 
Henry Kyemb'. pabėgęs iš savo 
krašto: "Man ^ėda prisipažinti, 
bet kai aš buvau dar ministeriu, 
jis (Amin) pasididžiuodamas sa
kė, kad valgo savo aukų mėsą. 
Esu tikras, kad tokių atsitikimų 
buvo daug". 

parengtas siuntimui j Rusiją. Sau
gumo patarėjas Zbignievv Brze-
zinski painformavo Komercijos 
departamentą, kad duotą leidimą 
išvežti atšauktų. 

Cyber 76 gamintojai, Control 
Data, prašė leidimo eksportuoti, 
tvirtindami, jog kompiuteris bus 
naudojamas tik oro atmainoms 
studijuoti. Jo panaudoti karo rei
kalams sovietai nebegalės. Prie
šingu atveju tuoj atšauktų sa
vo technikus ir atsisakytų pri
statyti atsarginių dalių. 

Tie, kuriems saugumas svar
biau už biznį, atsiliepė, kad tokie 
tvirtinimai yra juokingi. Sovietai 
labai greitai ištreniruotų savo tech 
nikus, o atsarginių dalių lengvai 
susimedžiotų iš kitų kraštų. 

Rytoj Ispanijos 
rinkimai 

Madridas. — Rytoj Ispanijoj 
bus rinkimai į parlamentą. Pa
skutinieji tyrimai rodo, jog stip
riausioji koalicija turėtų būti da
bartinio ministerio pirmininko 
Adolfo Gonzalez centras, gali 
gauti apie 140 vietų parlamente; 
kairiajam blokui - socialistams 
teks" apie ^ 2 0 f ko^urristams'duo-
dama tik 28 vietos. Kiek kitoms 
partijoms lieka, nepaskelbta. 

"Maskvos figos 
lanel e l is n 

Pekinas. — Amerikos ir Sovie
tų Sąjungos karo grėsmė didėja, 
ne mažėja, pasakė kinų užsienio 
reikalų ministeris Huang Hua 
Italijos užseinio reik. ministerio 
Arnaldo Forlani garbei banketo 
metu. 

Naujosios Kinijos žinių agen
tūra apie naująją sovietų konsti
tuciją taip atsiliepė: '"Buržuazinės 
diktatūros figos lapelis". 

Mrs. Carter: tu žodžaj 
nenorėjau girdėti 

Washingtonas. — Mrs. Rosa-
lyn Carter, po dviejų savaičių 
kelionės po Lotynų Ameriką, gri
žo sekmadienio vakare. Lėktuve 
iš Caracaso į Washingtoną p a 
siskundė, jog "kartais jai t a ip 
buvo pasakyta, kad ji to nenorė
tų girdėti". Ganoma, tai galėjo 
būti Brazilijos prezidento Ernes
to Geisel žodžiai. Brazilija atsi
sakė pasirašyti 1969 sutartą Ame
rikos valstybių Žmogaus teisiu 
konvenciją. 

Paulius VI pasmerkė 
terorizme 

Vatikanas. — Sekmadienio žo
dy tikintiesiems Paulius VI p a 
smerkė molukų elgesį Olandijoj , 
represijas Etiopijoj ir Turkijos 
ambasadoriaus prie Vatikano n u 
šovimą. Kvietė žmoniją santykius 
grįsti meile, ne neapykanta. 

Washingtonas. — Ambasado
rius Andrevv Young sako, kęįk 
kas reikalinga Afrikai jis jaa j i t -
darė, dabar stikoncentruos s tV 
dėmesį Lotynų Amerikai, T o B į* 
prašė Mrs. Carter. 

Carson City. — Prezidentas 
Carteris Nevadą paskelbė dėl saus
ros nukentėjusia valstija, fr jai 
bus teikiama federalinė pagarba. 

Islamabad,. — Pakistano va l 
džia ir opozicija susitarė baigti 
trijų mėnesių politinę krizę. Ža 
dama paskelbti naujus rinkimus, 
bet data nepaskirta. 

Pittsburghas. — Jungtinių 
Tautų 88 ambasadoriai lankėsi 
Pittsburghe. Geru sekretorius K-
Wa!dheimas ta' proga sakė, kad 
energijos problema pasauly n u o 
lat didės, ir reikia arčiau bendra
darbiauti pasauliniu mastu, ener
gijos trūkumus galima 
tik visiems kartu. 

nugalėti 

Tel Aviv. — Paskirtasis minis
teriu pirmininku Menahem Be
gini birželio 20 parlamentui pa
teiks koalicinio kabineto sąstatą. 
Koaliciją sudarė su Demokratiniu 
sąjūdžiu. 

PAGYVĖJO PEKINO DIPLOMATINIS AKTYVUMAS 

1941 birželiu 14 
j Vaizdas, kuris amžiams b^toi Mįtį 'u-\ prac-Va lietuvnj tantOfl naikinimą, gyvuimiuos* 

kyt-ų ė^uB^ į Si'Birg. aiA«i3į gabemma,. daug kartų cvk dvta iki 1M9 mėtį 
•agonuose įšdmi-

Hong Kongas. Naujoji Kinijos 
valdžia pradėjo daugiau dėmesio 
skirti užsienio reikalams. Kinų 
diplomatai dažniau lankosi už
sieny, Pekinas daugiau kviečia 
svetimų šalių vadovaujančius as
menis, rašo "NYT". Tuoj po Mao 
mirties dėmesys buvo sukoncent
ruotas daugiausia vidaus reika
lams ir ekonominiams klausi
mams. 

Prasidėjus diplomatiniam ak
tyvumui, pastebima padidėjusi 
antipatija Maskvai. Tam pareikš
ti buvo kelios progos, bet ypač 
pastebimai išsiskyrė Sudano pre
zidento Jaafar \ imo i ry vizito me
tu. Diplomatiniai stebėtojai ma
no, kad Pekinas net paankstino 
jo vizitą, po to, kai Nimeiry tik 
ką buvo išvaręs sovietų patarėjus 
ir pusę ambasados narių. Ni
meiry aerodrome buvo sutiktas 
paties partijos pirmininko Hua 
Kuo-fengo. Pagal kinų papročius, 
pirmininkas pasitinka tik labai 
didelius draugus arba sąjunginin
kui Informacinė tarnyba vizitui 
irgi skyrė labai daug dėmesio. 

Banketo metu prezidentui pa
sveikinti kalboje einąs ministerio 
pirmininko pareigai Li Hsiea-

-nien pasakė pačią rūsčiausią 
kalbą sovietų adresu, kokia kada 
buvo pasakyta po Mao mirties. 
Li apkaltino Maskvą dėl jos pik
tos notos įteikimo ir protesto, kad 
kinų propaganda visą laiką ata
kuoja Sovietų Sąjungą. Ankstes
niuose žodiniuose apsikapojimuo-
se Maskva :r Pekinas pasitenkin
davo ideologiniais ginčais, turė
dami viltį, kad valstybiniai klau
simai į ginčų sferą neįeina ir 
juos galima sutvarkyti diplomati
niais kanalais. Šiuo kartu viena 
vyriausybė jau kaltino kitą. 

Kinijos interesai užsienio poli
tikoj atsispindi ir praėjusią sa
vaitę Vietnamo gynybos ministe
rio gen. Giap traktavime. Kai 
Giap prieš kurį laiką per Pekiną 
vyko į Maskvą ir Rytų Europa, 
kinai jį traktavo šaltai, didelio 
dėmesio neparodė. Dabar jis at
vyko tik į Pekiną, ir su juo su
sitiko Hua ir partijos vicepirmi
ninkas Yeh Čien-ying. Po Viet
namo karo pabaigos Kinijos ir 
Vietnamo santykiai buvo kaip ir 
pairę. Pekinas bijojo, kad Hano
jus leidžiasi Maskvos suvilioja-
ms\ iškil> ginčas dėl Paracel r 
ir Spraiiy saly Pietų Kinijos jū

roj ir dėl pasienio incidentų. Po 
karo Pekinas Hanojui sulaikė ry
žių siuntas ir nutraukė ekonomi
nę pagalbą. 

Labai panašiai atsitiko, kai pra
ėjusi mėnesį Vietnamo minista-
ris pirmininkas Pham Van Dong 
iš Europos grįždamas buvo susto
jęs Pekine ir praėjusią savaitę 
vėl apsilankę Pekine. Pirmą kar
tą jam nebuvo skiriama daug dė
mesio. 0 dabar jį priėmė irgi 
Hua. Manoma, kad arba Pekinas 
susiprato, jog jam negalima skir
ti mažiau reikšmės negu skyrė 
Maskva, arba irgi rodo didesnį 
dėmesį užsienio reikalams ir Viet
namą nori patraukti. 

KALSXDORIU3 

Birželio 14: Eteras, Digna, Ko-
• tas, Alka. 

Birželio 15: Vitas, Leonide, 
Tanvilas, Barinta. 

Saulė tetka 5:15, leidžias 8:26. 

ORAS 

Dalinai saulėta, šilčiau, apie 
75 laipsniai. 
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KELIAS l SVEIKATĄ 
NESIRGTI IK SVEIKTI PAJ£GUMO UGDYMĄ.* 

JONAS ADOMATICTOSį M. D. 
KELLYS | SVEIKATĄ, 1601 West Garfield Blvd., Ctakago, DL 6ut>36 

SKLEROZES SUMAŽINIMAS 

• 

Sklerozės šaknis naiki
nant, galima surnažtnti 
ją pačią. 

Mediciniška tiesa 

Sklerozė yra stipriausia 
dien gyvuojanti giltinė. 

*ian-
Viėn 

— įfe liko tokie, kaip ir buvo. 

nal 60 mg. (po 2 0 mg. trfį ksr 
tus į.dieną), o nusiraminimui — 
Librium 10 mg. per dieną. 

Po kateterizacijos sekė opera-
•cMa, po kurios jokių vaistų ne-i 
naudoju. Padirbėjęs prie namų 
—nupiovęs žoię, ar nuplovęs au- į 

tomobilį, jaučiuosi pavargęs, ypač: 
karštam orui esant saulutei ge-į 
rokai šildant. . . . j 

Darbovietės daktaras dirbti dari 
neleidžia, nors kardiologas ir chi
rurgas patarė oo trijų, stenėsiu i 

Pakartotinas angiogramas ty- į pradėti lengvą darbą. Prisipažin-
rė keturi patyrę rentgenologai — siu, kad kartais jaučiu 
trys jų nebuvo susirišę su tyri- skausmą. 
:aus pavedančia i s ^c&fksiąjSr Daoar įjfie reii 
Filmai buvo daromi" su" ta is 'pa- niuose "Draugo" 
čiais aparatais, iŠ tų pačių ga-
aėčių ir buvo rodomos dviem 

krutmėi 

Paskutinį 
numei.'uoseį 

Tam.v.a plačiai rašei apie choles-į 
terolj. Pasakysiu, kad tai labai i 

naujos gyslos širdin ar kiton vie- j prožektoriais tuo pačiu laiku. Į kontraversinis klausimas. Pvz., j 
ton istarvmas. dar daug asražmo- i fi. * ^ , „ - •, • , . m a n o chirurgas leido valgyti be-

ši gydytojų talka susekė, k a d L e i k v i s k ą , , v i e i t ą ? i i e s ą k , a u J i e . gui nesuteikia, jei. pati sklerozė; . . . 
j sumažinus sklerozes šaknis, suma- I Todėl kiek-' nesti sumažinama 

vienam, šiandien 
jančiam, žmoguj reikalinga taip į 
savas gyvenimas pakeisti, kad pa- į 
jėgtum sumažinti ^apnaikinti) 

žėjo arterijų priskretimai (athe-
I rosclerotic changes). 

Trys svarbiausios sklerozės šak
nys buvo sekamos: perriebus 

ną, kiaušinius ir t t.) tuo tarpu ki 
Tamsia, esate visai kitos nuomo 
nės. Jis leido net ir išgerti (Tams 
ta blaivvbės ša]'rinkas), šaky 
damas gerk, bet nenusigerk! Aš! j j jnas sugalvot: ir naudotis la i 

sklerozės šaknis. Linksma žinia Į kraujas, nutukimas ir tabako rū- j klausau kardiologo patarimo: be- j k , ^ j ^ ^flį j ^ . vienam supran-
suteiks kiekvienam sveikesnes die- j kymas. Tiems žmonėms, kurie ne- ; veik kiekvieną vakarą šeriu su j į. 

Scena iš vaidilc* akt. A. Brinką) pasirodymo Lietuvio sodybos; Chica-
?oje, pažmonyjė V. Jakurasoniene (kairėje) ir T. Beržinskienė 

Nuetr. & Xagio 

PLTOSC m H0TOSŲ ATSIRADIMAS 
K a i ku r i e specialistai mano , 8.937 j i s užrašydavo t a i p : 

kad viena ssarbiausių talentin- 8 0 9 1 3 2 7 3. Vėliau ėmė nau-
go matemat iko savybė — mokė- dot i kompaktiškesnj. užrašą — 

nas: sklerozę galima sumažinti, j galėjo sustoti rūkę, kraujagyslių 
Todėl meskime iš galvos medi- i priskretimas. didėjo ir jų nusis-
ciniškas netiesas, buk sklerozė j kundjmai. gausėjo, Tų pakarto-
yra nepajudinama piramidė. tinos angogramos gerėjo, tai yra 

Vidaus ligų profesorius David j jų arterijų priskretimai mažėjo. 

arbata, pasaldyta rnedum, 2 —3 
uncijas konjako. Nereikia jokio 
lib-ium. ar kokui nors miego pi
liulių. Kardiologas ir šeimos dak
taras patarė laikytis dietos, ne

ri. Blankenhorn dirba Pietų, Ca-i kurie metė rūkę. Rūkymas pasiro- . valgyti maisto, turinčio didelį kie-
lifdrnijos medicinos mokykloje, j dė yra labai stipri sklerozės prie- ! kį cholesterolio, nerūkyti. Chirur-
Eos Angeles. Tame mieste 
kusiuose kursuose, suruoštuose 
American College of Cardiolo-
gs ir Cedars — Sinai Medicinos 
centso, minėtas profesorius pra
nešė linksmą naujieną visiems 
sklerotikams. Savo tyrimais pa-
airenaianias, į':~ :. irtino, kad kai 
kurie arterijų priskretimai (pla-
xues) sumažėjo ir, atrodo, gal 
būr. jie gali panaikinti sumaži
nus sklerozės šaknis, visiems, tu
rintiems perriebų kraują ar anks
tyvame amžiuje širdies krauja
gyslių priskretimą (premature 
coranary disease). 

Sunku paprasta akimi pastebė
ti priskretimų pakitimus rentge
no nuotraukoje. Tų priskretimų 
vieta ir dydis labai gerai matomi, 
naudojant specialius' prietaisus, 

pašte-

.,„ yra iaoai stipri sklerozes pr; 
j /y- jžas t is : net tiems pacientams su- j gas taip pat draudžia rūkyti (ne

mažėjo priskretimai jų arterijose, rūkau nuo susirgimo), nors pats 

Juos naudojant 

krauTagystes. 
priskre-

kurie negalėjo sumažinti svorio 
ii sumažinti riebalus kraujuje, 
bet kurie pajėgė mesti rūkę ir ne
rūkė ištisus metus. Daugiausia 
sumažino savo arterijų priskre-
timus tie žmonės, kurie išrovė vi
sas tris. sklerozės šaknis; kurie 
sumažino svon. 
ir metė rūkę. 

suliesino krauia 

Išvada. Meskime senas netie
sas iš savos širdies ir savo smege
nų. Neteisinkime savęs, būk ne
apsimoka mažinti perdidelį svo
rį, liesinti kraują, ar mesti rū
kius-, nes vis vien mirsi: rūkysiu 
ar ne. Tai besmegenių nusitei
kimai. Jie nė vienam lietuviui 

amais simboli ais, padedančiais 
užfiksuoti i r popieriuje išsaugoti 
kilusias idėjas . Jeigu tokie suge 

trauKia cigaretę po cigaretes... 
Ar neprisipažinsite, kad tao 

klausimu daktarai neturi vienos 
nuomonės? Tačiau, aš laikausi 
kardiologo ir šeimos daktaro pa
tarimų, kurie sutinka su jūsų. 
Gal ir nepastebėjau Jūsų straips
niuose pasisakymo apie žuvų 
maistą. Aš esu didelis žuvų ir 
silkių mėgėjas. Silkes, kaip ir žu
vį valgau beveik kasdieną. Ar 
druskos kiekis jose nėra kenks
mingas, nors silkės yra išmirky
tos vandenyje po 12 — 14 valaa-
dų? Ačiū už atsakymą. 

Atsakymas. Bepiga žmogui ža
rijas žarstyti svetimomis ranko-

bėjimo matemat ikas neturi, va r 
gu a r j » k o pasiekia, nes neį
manoma išsaugoti nesuformu
luotos minties, Esą, i š tų laikinų 
simbolių savotiška natūral ia at
r anka iSRpĮp» ir matemat ikų 
naudojami laibiausiai pasisekę, 
patogiausi i r . p r aė jus šimt.me-
čiajasa jais* n i n o j a m e s , ne t ne
pagalvodami, kas i r kada p i rmą 
kaartą- popieriuje už ra šė tą a r ki
tą. ŽATilrla 

Pavyzdžiui, žinomas t rupme
nas į matematiką įvedė olandas 
Š. Stevensi 1585. išleidęs kny
g e l e "Dešimtoji ' . Tačiau jo žy-
rcėjpna b ū d a s buvo labai nepa
togi*: skaMJBi r a šomi be kab 
lelio, trupmeninės dalies skai t 
m e n y s lUBBeiaojami Skaičių 

garima 
bėri prikrėtimus net užpa 
je kontrastinės masės, kuri įga 
liną matyti pačias 
Specialią aparatūrą tokii 
timų sėkmingam stebėjimui iš
dirbo Pasedenos mieste esanti 
Jet Propulsion laboratorija, talki
nant Ca lirom i jos Technologi
jos institutui. 

Keturių metų tyrimų duomenys 

Per 3 — 4 metus buvo tirta i 
dvi ligonių grupės: 25" žmonės; 
turį perriebų kraują (hyperli- i 
poproteinerr.ia) Ir 38' asmenys, 
sergą ankst3-va Sidies kraujagys-
Hų liga (premature eoronary di
sease).. Pastarieji buvo gavę pir
mą širdies ataką, vos 40 — 49 me
tų sulaukę. Jie buvo sekami per 
3 — 4 metus. Buyp. daromos pa
kartotinos angiogfaracs (krauja
gyslių nuotraukas). 

Perriebų kraują turintieji bu-
. vo pradėti minėtai tirti dėl to. kad 
- jų kraujūie riebalai, gydant lie

su maistu, nemažėjo. Tyrimų 
• laiku per tuos 3 — 4 metus tiria

mieji prisilaikė lieso maisto ir 
ėmė reikiamus vaistus kraujo su-
iiesinimui. 

Tie žmonės buvo gydomi taip. 
kaip jie buvo gydomi prieš tuos 
tyrimus, tik su vienu skirtumu: 
jie kas mėnuo buvo apžiūrimi gy-

- dytojo ir pasimatydavo su maisto 
žinove, kuriai jie pranešdavo apie 
savo maistą. 

Tyrimus baigus, buvo paste
bėtas žymus atitikmuo sumažėji-

' fflo arterijų priskretimų, suma
žėjus kraujine cholesteroliui ir 

••- triglyceridams f tai dvi riebalų 
rūšys). 

Po gydymo maistu ir vaistais, 
kraujuje cholesterolio kiekis vi
dutiniškai krito nuo 311 mg. iki 
24$. Horrra žinoti, kad pamažė
jo priskretJmas arterijų tik tiems 
pacientams, kuriems sumažėjo rie
balai kraujuje ir kurie nustojo 
riatyd. Tiems, kuria rūkė be su 
stojimo ir kuriems kraujo riebu
mas nesumažėjo, jiems krauja
gyslėje priSKreuaisi- nesumažėjo 

-

nepakeliui. Siandies jau pakar- j mis. Taip žarsto, deja, kartais ir 
.totinai mediciniška literatūra 
primena tiesą, kad metus rūkyti, 
galima sumažinti sklerozę. Suma
žinus kraujo riebumą ir svorį — 
dar daugiau sumažinama sklero
zės sukelti arterijų priskretimai 
smegenyse, širdyje ir visur kitur 
kūne. Išmintingam žmogui šios 
žinios užtenka. Neišmintingam 
— niekas, net Dangus negali tal
kinti. Toks kerta šaką, ant ku
rios pats sėdi. Pasėkos tokiais at
vejais visiems žinomos. 

Pasiskaityti. Intemal Medici-
ne Ne\vs. No. 10. Mav 15, 1977. 
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šiame skyriuje paduodami m e d D ^ * 3 ^ * m l f ^ r c fam įgahrf. 
ciniški faktai, o ne asmeniškose 
nuomonės. Kiekvienam atsakan
ti kompiuterį ant savų pečių 
nešiojančiam faktai, o ne nuomo
nės imtinos dėmesin ir pagal tuos 
faktus tvarkytinas valgymas, gy
venimas bei gydymasis. 

Mediciniška literatūra pilna fak
tų apie visų sklerozės šaknų 
šalinimo svarbą kovojant su skle
roze. Tos sklerozės šaknys yra: 
paveldėjimas. įtemptas kyveni-
mas. Žmonės nesitvarką šioje 
srityje, ima save apgaudinėti: 
rūkvti, girtauti, lėbauti.... Cukra
ligė, pakeltas kraujospūdis, per-
gausus valgomosios druskos var
tojimas (silkės), persaldus val
gis, pakeltas kraujuje trejopų rie
balų ar vienu iš jų (cholestero
lis, triglyceridai, alfa, lipepro-
teins). — užsisėdėjimas — nweik-
Iumas, rūkymas, uric acid pakel
tas kraujuje kiekis (valgant gau-

KUmmmas. Gerbiamas dakta- s šiai žuvį. silkes, visus vandenyje 
re, mielai skaitau Jūsų straips-) gyvenančius gyvius, vidaus or-
nius juo labiau, kad Tamstos pa- į ganus — kepenis, tokias dešras, 
tarimai labai dažnai liečia ma- j smegenis, inkstus, raudoną mėsą), 
no ligą. Prieš tris mėnesius man I perriebus maistas (gyvuliniai rie-
buvo padaryta širdies operacija, Į balai), gausus cholesteroliu mais-
nors širdies priepuolis mane iš- tas (tryniai, kepenys, dešros — 
tiko praeitų metų liepos mėn. Iš- j dešrelės, saldūs pyragaičiai — 

Inde-1 pvragai — tortai, raguoti pyta-eięs is ligonines ermau 

'gai, šokoladas, kakava). 
Neužtenlča" žh-ioti teisingo gy

venimo fafctu- — reikia turėti 

tų žmogų tuos raktus savo gy
venimo dalimi paversti. Tamsta 
neteisingai rašai, sakydamas, kad 
rūkymas y r a kontraversinis reika
las. Taip sakai, nes vieno dakta
ro rraorrsonę maišai su kito pa
duodamais faktais. Taip n ė vie
n a m nedera elgtis. Nėra nė vie
no medtciniŠ-:oje literatūroje pa
skelbta fakto, tvirtinančio, kad 
rūkymas yra veikas dalykas. Taip 
pat ir neea. mediciniško-fakto nu
rodančio, kad gėrimas svaigalų 
teigiamai pasitarnauja sklerozei. 
Priegmgai, Lojolos universiteto 
profesorius John T o b m savo su 
padėjėjais, atliktais tyrimais pasi
rėmęs, tvirtina, kad kai kuriems 
žmonėms net vienas stiklelis pa-1 
keikia širdies raumeniui. Fra-Į 
gnarnas, garsiųjų šio krašto 
studijų širdies» skyriaus direkto
r ius Wiliiam R Castelli, M. D. 
(Intemist Reportes, Vol. 3, March 
T977) praneša, kad alfa choleste
rolio (high density llpoprotein) 
didelis kraujuje kiekis didina skle
rozę. Normalus tos rūšies choles
terolio kiekis moterims yra 55 mg., 
vyrams —45 rag. Didžiausias iki 
šiol rastas totCBĮ riebalų kiekis 
pas žmogų > a 120 mg. Jis pa
taria visiems, turintiems dar ir 
šių riebalų perdrdelt kieki krauju
je , tvarkytis su maistu ir rūkymu. 
Riebūs tėvai augina riebius vai-

|kus. Ištvirkėli,4 gausina palaidai 
: Besielgiančiųjų skaičių. Rūką gy-
idytojai g a u s i a rūkančiųjų pa-

0123 8937. 
Šiuolaikinį užrašymo būdą — 

sveikąją dalį a tski r t i kableliu 
a r b a t a šku — pasiūlė logaritmų 
išradėjas škotas Dž. Neperasį 
1616-1617 m. Tačiau rusų litera
tū ro je dešimtainės t rupmenos 
pasirodė p i rmą kar tą L. Magnic-
kio "Ari tmetikoje", išleistoje 
1703 m. 

Be t įprast i mums sudėties ir 
a t imties ženklai pasirodė X V 
šimtmečio pabaigoje. Ypač juos 
išpopuliarino Europos pirklių 
t a r p e čekas J . Vidmanas, 1489 
m. išleidęs matemat ikos vado
vėlį "Apie gražų ir greitą skai
čiavimą visų rūšių prekyboje". 

Lygybės ženklas matemat i 
niuose darbuose pasirodė keliais 
dešimtmečiais vėliau už pliusus 
ir minusus. J į sugalvojo anglų 
gydyto jas R. Rekordas 1557 m. 
Tik jo lygybės ženklo brūkšne
liai buvo d a u g ilgesni. O d a r 
p r i eš 3 m e t u s vokiečių matema
t ika s A. Rizė savo darbuose p ra 
dėjo naudoti mums pažįstamą 
radikalo ženklą. 

Daug pasidarbavo matemati
nės simbolikos kūrimui gemalus 
vokiečių matemat ikas Leibnicas 
(1646-1716). Jis daugybos veiks 
mą pradėjo žymėti vienu tašku, 
o dalybos — dviem, taip pa t į 
matemat iką Įvedė "funkcijos" 
terminą ir nuo 1675 m. ėmė nau
do t i integralo ženklą. Pažymėti-
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Žmogus ir laisve 

KETAUSOJANT ŽMOGAUS GYVYBĖS 
Prieš penkiolika metų beveik Dar didesni teroristiniai veiks-

visuotinai buvo kalbama apie mai reiškiasi kubiečių pabėgėlių 
revoliuciją, turinčią išlaisvinti tarpe, ypač Floridos pietuose, kur 
žmogų. Ne tik iš Kubos buvo jų yra susispietę daugiau kaip 
eksponuojami paruošti revoliu- pusė milijono vien tik Miami ir 
cionieriai ir pogrindžio organi- artimesniuose meistuose. Kubie-
zatoriai Pietų Amerikai, bet net čių suskilimas reiškiasi teroristi-
ramiuose kraštuose susikūrė tvar- niais veiksmais jų pačių tarpe, 
kos griovėjų būriai, norėję su- Vieni nori labai griežtos veiklos 
griauti valstybinę santvarką ir prieš komunistinę Kubos valdžią 
sukurti naują neaiškios spalvos ir net sprogdina ar graso išsprog-
valdžią. Revoliucijai vykdyti su- dinti aerodromus, iš kurių preki-
sikūrė teroristų grupės, kurios niai lėktuvai skrenda į Kubą. Ki-
įvairiuose kraštuose siekė skirtin- ti žudo tuos, kurie pergriežtai ko-
gų tikslų. Revoliucijai pateisinti voja. trukdydami jų veiklai ir 
atsirado žurnalistų, sociologų, fi- darbams. Treti yra tikri agentai, 
losofų, net teologų. Jie ieškojo norį palaikyti Castro režimą. Jie 
pagrindų aplinkos pasikeitimuo- kursto suskilusias grupes ir žudo 
se ir dabarties žmogaus skirtingo- prieš Castro kovojančius kubie-
je gyvenimo sampratoje. čių vadovus. Floridos komenta-

Belgų kunigas Joseph Coblin torius E. Withcomb, kalbėdamas 
net išleido du "teologinius" vei- apie Ft, Lauderdale mažojo aero-
kalus (1970 ir 1974), mėginda- dromo -sprogdinimo įvykį, pareiš-
mas išaiškinti revoliucijos būti- kė, kad "reikia atsikratyti agentų, 
numą ir revoliucionieriaus mo- reikia griežtai bausti tuos, kurie, 
ralę. Nors tie veikalai tėra tik būdami mūsų piliečiai, ardo mū-
autoriaus pažiūros, bet tai rodo, sų tvarką. Teroristai turi būti su
kas net išsimokslinę žmonės prak- valdyti", 
tikoje nesugeba pritaikyti moks- * 
linių dėsnių ar išvadų ir tik kurs- Terorizmas vyksta lėktuvų gro
to žemiausius žmonių jausmus, bimais. Tuo pasižymi ypač ara-

Tačiau čia iškyla ir šių dienų bu teroristai. Italiioie nuolat gro-
politinės, socialinės, moralinės biami žmonės. Vokietijoje- veikia 
krizės klausimas. Jį reikia spręs- teroristai ne tik viduje, bet net 
ti valstybiniu mastu, jį turi spręs- vyksta į svetimus kraštus ir ten 
ti visuomeninės grupės, nes tai užpuola ambasadas ar žudo kitų 
klausimas, visus liečiąs visuoti- valstybių atstovus. Ta i^ neseniai 
niu mastu. Klausimo negali iš- tokią grupę susekė švedų polici-
spręsti vieni tie, kurie dabartinė- ja. Kas juos finansuoja, kas jiems 
se santvarkose skursta, laukia ir parūpina dokumentus, kas juos 
nesulaukia laisvės, yra praradę paruošia teroristiniams veiks-
viltis kada nors susikurti žmonis- mams, viešai neieškoma ir net 
kesnį gyvenimą. Tai nėra spren- nemėginama įtarti, nes tai jau 
dimai, o tik nauji klausimai. Jie būtų valstybių "vidaus reikalų" 
sprendimų laukia kiekvienoje vie- palietimas. Tarptautiniu mastu 
toje skirtingai, nes skirtingos si- klausimas sprendžiamas daugelį 
tuacijos ir skirtingi žmonių reika- metų, bet sprendimo nerandama, 
Iavimai laukia skirtingų veiklos nes vėl susiduria komunistinio 
būdų — tik ne revoliucijų. pasaulio noras kurstymus ir revo-

Revoliuciniai plataus masto liucijas tęsti, o laisvieji tenori tik 
Ižiai aprimo, išskyrus ten, tūnoti savo ramiuose apkasuose. 

„_- tebekurstomi komunistinių Šveicarijoje Jungtinių Tautų 
propagandininkų vesti "išsilaisvi- globoje buvo susirinkę atstovai 
nimo kovas". Bet nenurimo tero- spręsti klausimo, kaip nustatyti 
rištinė veikla, nežmoniškų prie- tautų teises karo atveju. Raudo-
monių naudojimas prieš nekaltus nasis Kryžius buvo lyg tarpinin-
ir nieko padėti negalinčius žmo- kas ieškoti pagrindų vadinamoms 
nes. Terorizmas šiandien yra vi- "karo teisėms". Svarstymai, gin-
suotinė problema, kuri tegali bū- Čai. papildymai ir paaiškinimų 
ti ir sprendžiama tik valstybių ir protokolai svarstymus užtęsė ke-
tarptautinių institucijų sutarimu, lerius metus. Bet ir tai pačiu pir-

* muoįu straipsniu pareikšta, kad 
Pastaruoju metu pasaulį su- "tautų kovos prieš kolonines val-

krėtė Molukų salyno teroristu džias, svetimas okupacijas ir ra-
Olandijoje mokyklos su moki- sistines vyriausybes, norint pa-
niais ir mokytojais ir traukinio čioms apsispręsti, laikomas gink-
su žmonėmis pagrobimas. Molu- luotu tarptautiniu konfliktu". 
kų salos šiuo metu priklauso In- Prie to prisidėjo ne tik vadina-
donezijos valstybei. Nors tų sa- masis "trečiasis pasaulis" ir komu-
lų gyventojai yra tos pačios ra- nistai. bet ir daugelio laisvųjų 
sės. bet istorija jas seniai išskyrė valstybių atstovai. Pagal komu-
į atskiras tautas. Molukų gyven- nistų propagandą komunistų val-
tojai nori nepriklausomybės, bet dymas yra "laisvas tautų ap-
kovos būdas yra žiaurus. Jie ne- sisprendimas už darbininkų val-
paliečia valstvbės, kuri salas vai- džią". 
do, o tik terorizuoja arba žudo Dar blogiau tvir t inama 42 
nekaltus žmones. Žmogaus ar straipsniu, kuriame ka lbama 

laisvė nesuderinama su apie partizanų, net teroristų, ko-
sryvybės notausojimu, vas. kuriose reikia taikyti karo 

SOVIETŲ PAKITIMAI 
Pakitimai yra bereikšmiai, o artimiausi tikslai dengiami paslapties 

Sovietai labai konservatyvi vals
tybė. Joje buvo panaudoti skirtin
gi valdymo būdai, bet organiza
cinis veidas mažai pakito. Sovie
tiškose sąlygose Leninas, Stali
nas, Chruščiovas ir Brežnevas 
panaudojo kiek skirtingas priemo
nes kraštui valdyti, bet jie visi rė
mėsi jėga ir prievarta. Visi vėly
vesnį valdovai apsikaišė įvai
riausiais titulais ir siekė vienval
dys tės . 

GEDIMINAS GALVA 

L. Brežnevui prireikė partijos 
generalinio sekretoriaus, tarybi
nio maršalo ir, atrodo, nors ir 
jaliegusiam, dar prireikė aukščiau
sios tarybos prezidiumo pirmi
ninko titulo. Galop jis tapo vie-
navaldžiu, naujos konstitucijos 
ruošimo ir net naujo valstybi
nio h imno įvedimo skatintojų. 
Nauja konstitucija bus priimta 
Šį rudenį, greičiausia 60-ties me
tų revoliucinės sukakties proga. 
Naujas himnas įsigalios s. m . IX. 
1 d. 

Ar vienvaldis L. Brežnevas 
dar ilgai viešpataus Sovietuose? 
Paslaptis. Ar aukščiausios tarybos 
prezidiumo pirmininkas yra liep
tas atsisveikinti su valdžia? Abe
jotina. Šis reikalas priklauso nuo 
valstybės konstitucijos. Kitų ko

mas, kai dažn kai išryškinami 
net paslaptingiau! saugumo įstai
gų veiklos budai. Viešieji kon
greso apklausinėjimai kartais 
daugiau patarnauja priešams, 
kaip savajam kraštui ar jo bend
rajam reikalui 

Tikslas ir priemonės 

Svarbiausias S vietų tikslas įgy
vendinti pašau! ne revoliuciją ir 
valdyti žemę. Šio tikslo praeityje 
siekė daugelis valstybių, bet nė 
viena jo neįgyvendino. Žmoni
jos istorijoje vyk ir dabar tebe
vyksta tautų jungimasis ir išsi
skaidymas. L. Brežnevas, V. 24 
kalbėdamas apit- naująją konsti
tuciją, kūrė tokj šiandieninio pa
saulio vaizdą: "Labai pasikeitė 
Tarybų sąjungo^ tarptautinė pa
dėtis ir visas socialinis — politinis 
pasaulio veidas. Likviduotas TS 
RS kapitalistinis apsupimas. So
cializmas tapo pasauline siste
ma, atsirado galinga socialistinė 
sandrauga. Labai nusilpo pasau
linis kapitalizmas. Dešimtys jau
nų valstybių, buvusių kolonijų, 
stoja prieš imperializmą...". 

Sovietų tolimas tikslas yra aiš 
munistinių valstybių konstituci- kus. Jis aiškesnis už JAV ir ypač 

kur 

jose partijos generaliniai sekre
toriai eina ir vyriausio valstybės 
pareigūno pareigas. 

Paslaptis ir plepumas 

Sovietų vidaus ir ypač užsie
nio politika dengiama paslapties. 
G a n a paslaptinga vidaus politi
nė kova, bekopiant iš kolektyvi
nės proletariato diktatūros į vien
valdystę. Dar paslaptingesnė už
sienio politika siekiant įgyven
dinti seną svajonę — revoliuci
ją pasaulyje. Komunistų parti
jai ir jos rikiuojamai vyriausy
bei nereikia apie užsienio politiką 

už Vakarų Europos tolimesnį 
siekimą. Maskva laiko paslapty
je tik artimuosius tikslus ir jų įgy
vendinimą. Šio pokario pradžioje, 
ką tik po Potsdamo konferenci
jos, pasitenkinusios tik nutari
mais, bet ne sutartimi, Sovietai 
pasinaudojo JAV politiniu pasi
metimu ir sukūrė komunisti
nes respublikas įsitvirtinti rytų 
ir vidurio Europoje. Jei nebūtų 
įvykęs II pasaulinis karas, šio me
to Europos žemėlapis būtų vi
sai kitoks. Po šio žygio sekė ko
munistinių respublikų stiprini
mas: Varšuvos santarvės ir ūki-

naudojo šias valstybes Sovietų 
politiniame žaidime. Tik po šio 
išbandymo Kuba įsijungė Afri
koje kai kurioms tautoms "lais
vinti". 

Apsiginklavimas 

Sovietai panaudoja daugelį 
priemonių savo tikslui siekti. 
Tikslui tarnauja nors ir nesuta
riančios komunistų partijos, "tau
tinis išsilaisvinimas", pogrindžio 
veikla, milžiniška propaganda, 
neramumų kurstymas ir šnipinė
jimas. Taikos sambūvis, nusigink
lavimas, taikos skelbimas yra tik 
laikinės priemonės pasinaudoti 
Vakarų pasaulio ūkinėmis nege
rovėmis, socialiniu padrikumu ir 
poliniu pasimetimu, kai jis tenki
nasi tik trumpalaikiais polėkiais 
sukurti gerovę ir ją naudoti šiuo 
metu. 

Svarbiausias Sovietų uždavi
nys sukurti milžinišką karinę jė
gą, kuri gali lemti Rytų ir Vaka
rų varžybose. Karinė jėga gali 
lemti ten, kur nepajėgia komu
nistų partijų organizacija ir pa
saulėžiūrinė propaganda. 

Jau sukiužusi carinė Rusija sie
kė karinės persvaros pasaulio po
litinėse varžybose. 1939 Snietų 

—Vokietijos nepuolimo sutartis 
tebuvo viena priemonių siekti po
litinio vyravimo. Šiame pokary
je Sovietai iš pagrindų pertvar
kė savo kariuomenę, užtikrino 
savo krašto ir įtakos sričių sau
gumą, o dabar pradėjo varžybas 
su pajėgiausia karine galvbe — 
JAV. Sovietai jau rūpinasi ta sa
vo krašto saugumu, bet karinės 
jėgos panaudojimu Įtakai plėsti 
pasaulyje. Pirmiausia turės Va
karų Europa pajusti milžinišką 

LAISVINIMO KARAI AFRIKOJE 
Kubos kariai, sovietų ginklai 

B. JABLONSKIS 

Admirolas Elmo Zumwaltas, ; pavergti bei sumarksistinti. Jis tei-
; į tarnaudamas JAV laivyne, pasi-, gia, kada visa Afrika pateks į 

žymėjo vado gabumais ir politi- i raudonųjų diktatorių rankas su 
ne nuovoka. Šios savybės jį daug j uranraus, vario, chromo ir kito-
kartų nuvedė į derybas su sovie
tais ir į ginklavimo komitetą ap
klausinėjimams apie JAV lai
vyno ginklavimą. 

1974 m., išėjęs atsargon, įsijun
gė į pilietinių teisių dėstymą Wit-
tiero kolegijoje ir Vanderbilto 
universitete. Taip pat yra kelių 
bendrovių valdybų narys. 

Laisvu nuo pamokų metu va
žinėja po kraštą ir skaito paskai 

mis vertingomis žaliavomis, taps 
labai pavojingu įrankiu, ku:is 
tiek karo, tiek taikos atveju bus 
naudojamas prieš laisvąjį pa
saulį. 

Panašiai atsitiko su arabų aly
va paskutinio Izraelio-arabų ka
ro metu. Sovietai arabams davė 
visokeriopą pagalbą, kad jie nu
trauktų alyvos pardavinėjimą 
Vakarų pramoningoms vaisty

tas apie JAV ir Sovietų Sąjungos i bėms. Karui pasibaigus ir alyvai 
ginklavimo varžybas. Aiškina | vėl pradėjus tekėti. Sovietai pri

kalbėjo OPEC (arabų) narius 
alyvai kainas pakelti beveik dvi-

amerikiečiama šių varžybų pa
vojų laisvosioms demokratinėms 
valstybėms. 

Sovietai didina karių pajėgas 
Daugiausia jis kalba apie So

vietų Sąjungos beatodairinį kari
nių jėgų didinimą, ginklavimą 
moderniškesniais ginklais ir pla
nus Afrikos laisvoms valstybėms 

Teisinga išvada 

Tarptautinis strateginių studi
jų institutas Londone pasižymi 
svariais politiniais ir kariniais 
svarstymais. Ką tik išėjusiame 
minėto instituto leidinyje "Stra-
tegic Survey 1976" aptariama So
vietų padėtis: "Sovietai nepajė
gūs ūkiškai varžytis o pasaulėžiū
rinėje srityje sulaukia naujų kliū
čių. Jiems telieka tik savo kari
nę pajėgą stiprinti, vis ją moder-
ninti. Šiuo metu jie siekia ne 
savo saugumo, bet ginklu parem
tos įtakos pasaulyje". 

Sovietų apsiginklavimas tam
pa svarbiausia politinio žaidimo 
atrama. Aišku, Sovietai kalbės 
apie pasaulinę taiką, nusiginkla
vimą, bet tik tokią taiką ir tokį 

kalbėti parlamente. Sovietų gy- nės savitarpio pagalbos tarybos 
ventojai turi tenkintis tik komu- sukūrimas. Gana atsargiai pa-Į Belgrade 
nistų partijos rikiuotojo pareiš
kimais ar spaudos pranešimais. 

Demokratiniai kraštai, ypač 
JAV. pasižymi nepaprastu ple
pumu. Apie užsienio politiką kal
ba prezidentas, kongreso nariai, 
įvairūs pareigūnai, kariai, įmo-
nininkai. darbininkų sąjungų va
dovai ir, žinoma, daug dėmesio 
kreipia spaudos, radijo ir televi
zijos komentatoriai. Toje nuomo
nių painiavoje dažnai sunku su
sigaudyti net patyrusiam stebė
tojui. O tos nuomonės dažnai 
neapgalvotos, besiremiančios ne
žinomais tikslais ir labai pavir
šutiniškas. Dar labiau trūkčio
jantis užsienio politikos vykdy-

Sovietų karinį slėgimą ir bandy-į nusiginklavimą, kuris jiems priim-
mą ją "susovietinti". Štai dėl ko | tinas. Jiems buvo priimtinas bran-
Sovietams reikalingas pasitarimas duolinių ginjdų varžymas 

(SALT I) , susitarimas Vladivos
toke, bet ne visiškas nusiginkla-

gubai. Šis pakėlimas iš arabų aly
vos vartotojų kasmet išplėšia dau
giau 10 bil. dolerių. 

Perkančių iš arabų alyvą vals
tybių išlaidos pašoko 10 kartų, 
o JAV-bėse pakėlė infliaciją. O 
trečiojo pasaulio neišsivysčiusios 
valstybės, kurios anksčiau darė 
ekonominę pažangą, buvo vėl 
ekonomiškai nusmukdytos. 

Adm. Zurmvaltas ir dabar stro
piai seka sovietų laivyno ir kitų 
karinių jėgų augimą rekordiniu 
greičiu. Pradėjo sekti nuo Kubos 
raketų krizės. Tada jis buvo tik 
laivyno karininkas — kapitonas. 

Branduoliniai ginklai 

Po Kubos krizės, sovietų diplo
matas pasakė Zurmvaltui: "Jūs 
Sovietų daugiau neužklupsite pa
našioje padėtyje". Nuo tada so
vietai pradėjo daugiau lėšų skir
ti laivynui ir skubėti su jo sta
tyba. Pasiryžo ne tik pavyti, bet 
ir pralenkti tuo metu buvusį pra
našesnį JAV laivyną tonažu, gink
luotą branduoliniais ir papras
tais ginklais. 

Ligi šiol jie padarė didelę pa
žangą branduolinių ginklų plėti
me. Ginklavimui išleidžia visos 
valstybės produkcijos net 15 pro
centų. Šiandien jų laivynas rai
žo ne tik didžiuosius, bet ir ma-vimas. Ši rudeni Maskvos atsto-lv . , .. ., , . , , . , , , Sausra jurų vandenynus su di vai reikalaus nuginkluoti Vakarų1 ' 

Dalis Helsinkio komisijos narių, kurie vadė apklausinėjimus dėl tautinių 
mažumų ir religinio persekiojimo Sovietų Sąjungoje. Iš kairės Į dešinę: 
senatorius Robert Dole, kongresmanė Millicent Fonwick. Alfred Friend-
ly, jr. Nuotr. Lithuanian ILnformation Service 

Europą, bet palikti neliečiamą 
Sovietų karinę galybę. Štai dėl ko 
įstrigo šiuo metu JAV ir Sovietų 
nusiginklavimo derybos, nes jos 
nepageidaujamos Maskvai. 

Apsiginklavimo varžybos yra 
nesąmonė, kai Šiam reikalui per 
metus išleidžiama 350 bil. dol. Ši 
nesąmonė yra būtina išlaikyti 
politinei pusiausvyrai, o Sovie
tams siekti tolimojo tikslo, nors 
reikia suveržti piliečių diržus, ma
žinti gyventojų gerovę. Apsigink
lavimas vers Rytus ir Vakarus var
žytis ne tik dėl tikslų, bet ir gy
ventojų gerovę siaurinti. 

dėsniais ar mažesniais laivų vie
netais. 

1963 m. JAV siekė su Sovie
tų Sąjunga derybų keliu apribo
ti abipusišką brand. ginklų puto
jimą, o jau turimų santykį sude
rinti. Zumwa!tas, buvęs derybų 
dalyvis, pas'taikius progai pa
klausė Sovietų diplomato, kokius 
pasiūlymus deryboms pateiks so
vietai? 

"Prileisk'me, aŠ ir tu būtume 
paskirti 100 proc patikrinti 
brand. ginklus", — sakė Zum-
vvaltas, — "Bet tu nepastebėtum 

(Nukelta \ 5 psL). 

tautos 
žmogaus 
kai tas žmogus nieko negali pa- belaisvių sąlygas ir vengti baus-
dėti. o tik gyvybės auka atkreip- mių, taikomų valstybės išdavi-
ti pasaulio dėmesį į paskiros gru- kams. Vėl sprendimas padarytas 
pės troškimus. Bet tai dažniau- net Amerikos ir rusų balsais, nes 
sia užtraukia tik didesnę neapy- rusai bet kokį komunizmui ar ru-
kantą ir panieką. Tai padarė šį sams pasipriešinimą laiko tik pi-
kartą Molukų pabėgėlių teroris- lietiniu karu ir valstybės išdavi-

^ kiniai veiksmai. mu. o ne apsisprendimu ar lais-
Cbicagos portorikiočių triukš- vės siekimu, 

mas tokio dėmesio nesusilaukė. Nors šie nutarimai dar nėra 
bet vis dėlto tai veikla, ne kar- įstatymai tarptautiniu mastu, bet 
tą pareikalavusi gyvybės aukų. jie rodo ne žmogaus teises, o 
Juo blogiau, kad čia mažuma ko- propagandinę komunistų įtaką, 
voja už laisvę, kai didžiuma tos Svarbiausia, jie skatina teroristų 
salos gyventojų nori turėti stip- grupes naudotis šiais aptarimais, 
resnę globą ir geresnį pragyveni- bent juos taikyti sau ar kitiems 
mą. Bet čia iškyla ne tik noras kovojantiems laisvės vardu, nors 
laisve pasinaudoti, netausojant ta laisvė yra prieš laisvę ir prieš 
nei savųjų, nei svetimųjų gyvy- žmogaus gyvybę. Užtat teroriz-
bių, bet ir socialinio teisingumo mas šiandien jau yra tarptauti-
klausimas. kurį geresniam sugy- nės krizės ir žmonių nesaugumo 
venimui turi spręsti ir miesto va- apraiška, 
dovybė. 

K A R O L A K Ū N A S 
Lietuvos karo aviacijos veterano - lakūno 
pulk. ltn. Leonardo Pesecko 
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12.000 SESELIŲ VIENUOLIŲ 200 seserų vienuolių išlaikomų 
Austrijoje dabartiniu metu mokyklų. 25-kios ligoninės i r 

yra beveik dvylika tūkstančių daugiau negu du šimtai mokslo, 
katalikių seserų vienuolių. Aust- žmonių pagalbos ir kitų institu-
rės katalikės seserys vienuolės cijų. Daugiausia seserų vie-
daugiausiai dirba socialinėje, šuolių, beveik penki tūks tan-
švietimo ir medicinos srityse. čiai, dirba socialinėje, y p a č 
Austrijoje reikia daugiau negu žmonių pagalbos arityje. 

Lakūnai . a tvirai kalbant , ir vengdavo su tokia ne
paklusniu lėktuvu skraidyti . Bet jau k a s pa s ba idy 
davo ir išsiskraidydavo s u Halb. —buvo vyras, koris 
visur t ikdavo. I r skraidę j u o — $ girdavo. 

4-ji eskadrilė, eskadrilė, kurios niekas nstflėgo, 
tu rė jo iš viso tik du lakūnus. Tai buvo eskadrilės va
das L. Peseckas ir l akūnas S. Darius. Žvalgų ten bu
vo daug, mašinų netrūko, reikėjo t ik pilotų. 

Reikėjo dabar pasirinkti eskadrilę. Pati šauniau
sioji mano akyse buvo 1-ji, vadinamoji naikintojų. 
Bet t en skraidė "asai", gerieji lakūnai, kaip Narakas, 
Čemarka, Kraucevičius, Gavelis ir kt. Jaunam pilo
tui, t ik išėjusiam iš mokyklos, apie šią eskadrilę nebu
vo nė ko galvoti. 

Tačiau visi joje buvo tokie, kurie kryžiaus ke
lius išėjo su Halb. Aha! Skraidysi su Halb., ga> patek
t i ir t en . Be to, buvo i r kitas aktualus reikalai 4-je 
pilotų t rūks ta , mašinų y ra , žvalgų yra, bendrai gali
mybė nemažai skraidyt i yra. O ta i svarbiau?^. Įeito
se eskadrilėse žmonių p e r akis, t a i ir skraidyti ne ka
žin kiek beteks. 

Ateinu pas aviacijos viršininką. 
— Noriu į 4-ją eskadrilę — sakau. 
Sis aštriai dirstelėjo į mane. 
— Gera i Padaryk kelis skridimus su LV i i r ta

da su Halb. 
Padar iau vi rš dešimties skridimų su LVCt At

vyks tu savojon eskadrilėn, prisistatau vadui. Praeina 

vadas aiškiai manim nepasitiki. Neduoda skristi ir tiek. 
Kalu sau į galvą. Neskraidydamas aš nieko neišmok
siu. Kas bus tas, bet su Halb. turiu skristi. Savimi ti
kiu. 

Pagaliau išaušo diena. Buvo ruduo. Aerodrome 
balelės užšalę, blizga stiklinėmis akimis. Oras gra
žus. Sėdu į Halb. Riedu į startą, tuoj apsisuksiu prieš 
vėją. Žiūriu, leidžiasi vienas ketvirtosios Halb. Seku jį. 

\ Puikiai jis patupdomas, bėga dar su greičiu žeme. Stai
ga pataiko ant užšalusios valkos. Slyst šonan, va
žiuoklė kaip vėduoklė išsiskėtė. Halb. tr ioškėdamas gu-

[la į aerodromą. 
Tuo pačiu laiku išvažiuoja iš aerodromo tą die

ną gautas eskadrilės naujutėlaitis sunkvežimis. 
Šoferis ką tai padarė, greičių dėžė akimirka čia pat 
supyškėjo. Žiūriu eskadrilės vadas mosuoja r anka ir 
rodo nekilti. Žvalgas man rodo tuos ženklus. Nekilti!? 
Visą mėnesį laukiau šio skridimo ir dabar likti že
mėje? 

— Nematome! — atšaunu. 
Gazas. Ir mes ore. Pasisukinėju ore, nutupiu, at-

riedenu prie angarų. Vadas pasitinka mane. 
— Tavo laimė, kad gerai viskas. Jei man dabar 

būtum paklojęs mašiną, tikrai sprandą nusukčiau. 
Su Halb. gavau pirmą krikštą, vėliau, dar stipriau 

su juo susigyvenau. Reik pasakyti, kad ji man ir pa
t iko. Kaip ir paprastai . Velnias ne toks juodas, kaip 
j i s nutepliotas. 

Pasirinkdamas 4-ją eskadrilę ir t ikėdamas joje 
gaut i daug skraidyti, neapsirikau. Per 1926 m. Darius 
ir aš suskraidėme po 100 vai. Atsimenu, kaip mokiau
si skraidyti rikiuotėje. 

Skrendame trejukėj . Veda vadas L. Peseckas. 
Grandies sparnus sudaro iš vieno šono Darius, iš kito 

—aš . Žiūriu j Danų. š i s prilenda taip arti, kad man 
tiesiog nesuprantamas, kaip tada aš maniau, t a s skrai
dymo genijus. O pas mane susikūrė keis" a s pilotn-

mėnuo Skraidyti aš negaunu. Dairausi. mik.i*jaosi,Jkas charakteris, dažnas pas jaunus lakūnus Negaliu 

aš prieiti a r tyn ir gana. Visuomet kiek atsilikęs. 
Moko mane vadas. Klausinėju visos tos paslap

ties pas Darių. Neišeina visa kaip reikia ir gana. Kiek
vienu skridimu tobulėju, išeina, kad esu arčiau, daug 
arčiau, kaip kitais kartais, bet vis dar to maža. 

Pagaliau kartą eskadrilės vadas pritaikė specialų 
metodą. J is visuomet skrisdavo Albatrosu. Prieš skri
dimą pašaukia mane. 

— Skrisime šiandien rikiuotėj. Jei išeisi iš rikiuo
tės ar pralenksi mane —dvi savaitės be skridimo. At
simink — dvi savaitės be skraidymo. 

Jis mane tuo būdu norėjo nugalėti pačios aš t 
riausios man bausmės baime. Aišku, kad neišeunu. 
Vpač, kad mažai kada ir išeidavau, o tik atsilikdavau. 

Bet ore pasirodė kita medalio pusė. Vadas, mums 
paėmus reikiamą aukštį, staiga savo Albatrosui nu
ima gazą. Pamažu lėktuvą plėšia, ir šis paklusniai, ku
rį laiką, eina vienam aukštyje. Mano lėktuvas tur i 
greitį. Aš kaip bematant atsirandu čia pat. Taip a r t i 
man dar neteko būti. Niekad! Niekad, t ikrai! Velnio
niškai ar t i ir, rodos, vienintelė pareiga sprukti lau
kan. Bet sukandu dantis. Dvi savaitės be skraidymo?! 
Lauksiu kas bus. Taip mes skrendame rikiuotėje b e 
veik susilipinę. Paskui vadas Albatrosui duoda jėgos, 
kai šios pakankamai atsiranda, jis vėl gazą nuima, I r 
aš buvau pirmą kartą išprovokuotas skristi labai 
glaudžioj rikiuotėj, tokioj, iš kurios draugai žemėje 
gėrėjosi. 

Aš tikrai po šio eksperimentinio skridimo p a s i 
keičiau. Rikiuotė, kuri visada man daug rūpesčio su-' 
teikdavo, pasidarė maloni ir paprasta pareiga. 4-sios 
eskadrilės skridimai rikiuotėje tada buvo tikrai neblo
gi, o be skraidymų niekad neteko gauti. 

Juo toliau, tuo daugiau įsiskraidėm su Halb. I r 
visai mandrūs savo skraidymais pasidarėm. Daug ką 
drįsom ir daug ką su tom mašinom padarydavom. 

(Bus daugtat} 
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LAIŠKAI "DRAUGUI' 
DfiL "XX AMŽIAUS" 

įe pat spaustuvėje dar tebuvo ne 
išbarstyti surinktieji "Ryto" Į ne susirinkusieji klega, tartum 

gailiai verkia našlaičiai, -liude- FAIĮMOS -liAjąj-r* m HEXC 
syje skęsta vyras, artimieji. į sJCHaJK'flS 
Tuo tarpu atsisveikinti su veBo-

Metenka stebėti, kad "XX 
Amžiaus" dienraščio 40-ties me
tų sukaktis paminėta spaudoje. 
Nors "XX Amžius" ėjo tik vos 
ketverius metus, bet jis žymiai 
šoktelėjo lietuviškųjų dienraš
čių gretose. Tačiau nelabai gerai, 
kad ta. proga pasirodė abejotinų 
ir gerai nepatikrintų duomenų. 
Pirmiausia krinta į kais "XX 
Amžiaus" tiražas. Kuru Stasys Y-
la balandžio 30 d. "Drauge" ra
šo, kad "iš paveldėto (iš "Ry
to". JJ.) poros tūkstančių tiražo 
dienraštis išaugo į 100,000". Bet 
kas iš laisvosios Lietuvos laik
raštininkų tam patikės? 

Dabar jau neturiu kun. dr. J. 
Prunskio straipsnių, paskelbtų 
1976 m. "Drauge", ir neatsime
nu ten io minėto tiražo, bet Liet. 
Enciklopedijoje (5t 290 psl.) jis 
sako, kad "Pradėjus 3,000 tiražu, 
buvo pasiekta vid. 25,000 tiražo. 
Atskirais atvejais buvo pasiekta 
net 35.000-40.000 tiražo". Prof. 
dr. J. Eretas mini, "jog per kele-

straipsniai bei korespondencijos, piknike. 
r Leo> 
Žaibo" spaustuvė ir visa dien 

raščįio "Ryto" organizacija, to
liau leidusi ir "XX Amžių" ( bu-
vo L. Krikščionių demokratų j -
staigos bei institucijos, todėl ir 

Didetes minios tialdiainkų iš 
visos, - FoirvugaL. » ir užsienio 
kraštų susirinko karimoje, kur 

Ir Leoną XIII Fondo namai, i Laidojame mūsų žymų tautos . ^ ^ ^ ^ • u u - ^ y i Dievo 
asmenį, vatetybirariką, visoome- mtmoa a p s i r e i š k i 60 metų 
rininką, visų mybmą žmogų. s u k a k t i e f i a švenčiausioj 
Koplyčia prisikimšusi nomcių ^ ė ^ k a r t ą 
su velioniu atstsveikmti. \ e l ^ . ^ ^ * g a l ų piemfi to 
dvasiškio maldos, giesmes vasa ^ ^ m 7 JT^ g c g u ž ė g ^ 
eilė organizacijų atstovų taria 
velionio gyvenimą ženklinanti 
žodį. Prie karsto organizacijų 
garbės sargybos, vėliavos, virš 
karsto spindi kryžius. Ir vos 
tik atsisveikinimo akademija 
baigiasi, koplyčioje suūžė minia. 
Vėl garsus "juokas, ktegesys^ l i a u a V I ^ ^ _ 
razistamųjų susitikimas, net . . . . , . . , . . . " ^^., L t" -*J^ J įtaigi, del abiejų :-a&aKcui 
sugrįžtama garsiuose poKalbmo-' . . , . „ \j 

. . . " . *L .. ... ne svenįė Fafcimo••- šiemet 
se į jaunystes ir pan. Ir vet ak
ras jomarkas. Mažiausios pa
garbos tam. kuris ką tik baigė 
žemiškąją kelione. Mažiausios 
pagarbos liūdintiems artimie
siems. Neišlaiko vienos kultū-

porą trejetą ^ngos visuomenininkės nervai, 

C L A S S L F I E D G U I D E 
*ntedELUkNI!»C» R E A L 

"XX Amžius" negali būti visiš
kai atsietas nuo "Ryto" dienraš
čio — jis buvo "Ryto" tęsinys tik 
nauju vardu, kaip buvo anks
čiau "Sutemos". 

Jonas lasys 

PAGARBA MIRUSIEMS 

Kasdien iš gyvųjų tarpo išsi
skiria mūsų tėvai, broliai, se
serys, sūaūs, dukros, artimi pa
žįstami. Amerikoje mirusieji 
yra labai gražiai laidojami. Ko
plyčiose mirusieji pašarvojami. 
Giminės ir artimieji karstą ap
supa gėlių vainikais, puokštė 
mis. Į budynes 

d., tai yra prieš 60 metų. Iš t r i 
jų Dievo. Motiną aiačiusiu pie
menėlių, tik viena Liucija tebė
ra gyva; ji gyv\:ią karmeličių 
vienuolyne Koirr. ̂ roje, Portu
galijoje. Taip pa; sueiaa lygiai 
10 menų aua popiežiaus Pau-

dienų ir vakarų renkasi arti 
mieji, giminės, pažįstami atsi
sveikinti su velioniu. Dvasiš
kiai atkalba maldas, su veikles
niais atsisveikina lietuvių vi
suomenė, organizacijos. Žodžiu, ta metų pncta iki 2o,u00i . . . « . y. „ ^ . ,. amžinybėn tėvynainius išlydime 

Amžiaus prenumeratorių (}o| 
"Stasys Šalkauskis", 196 psl.)". 

Prisimenant, kad tuo laiku ir Lietuvoje siautėto ekonominė kri 

su tam tikra pagarba, drauge 
liūdėdami su jų artimaisiais. 

Tačiau, besilankydami laido-
zė, sunku patikėti, kad "XX Am-! jimo koplyčiose, matome ir 
žius" galėjo iš 3,000 per vos tre
jus, ketverius metus pasiekti 25-
26.005 tiražą, bet šie skaičiai jau 
yra vis arčiau tikrenybės. Čikagiš-
kiai A. Daugirdas ir V. Rygertas 
gal galėtų tuos skaičius kiek pa
tikslinti. 

Nesuprantama. Kodėl, rašant 

daug negeistinų ir mirusius pa-

ir ji paprašo šūkaujančius nu 
tilti, išeiti į pokalbiams skirtą 
vietą, o pati pravirksta 

Issiauklėję turėtų pagalvoti, 
kad šermenyse prie mirusiojo 
reikalinga tam tikra rimtis. Juk 
susirinkę paskutinį kartą tart i 

I tauriam bičiuliui sudiev. Nede
ra su piknikinėmis nuotaiko
mis atsisveikinti tuoa, kuriuos 

| gerbėme, mylėjeme, su jais 
drauge gyvenome. 

Rinkdamiesi atsisveikinti mi 

meti-
šiemefe buvo 

ypač iškilminga. Jai vadovavo 
specialiai paskirt Popiežiaus 
atstovas portugt. . kilmės Bos
tone arkivyskupas, kardinolas 
Medeiros. Šventasis Tėvas kar
dinolai Medeiros šia proga, pa
siųstame laiške išreiškė virti, 
kad Dievo Motinos apsireiškimo 
prisiminimas dar labiau su
stiprins pamaldumą į Švenčiau
siąją Mergelę Mariją ir paska
tins tikinčiuosius, vykdant jos 
valią, ištikimai atlikti savo 
krikščionišką misiją šhiolaiki-
name pasaulyje. 

LA. Š I M K U S 

E S T A T B HELP VVATVTED MOTERYS 

OfOOAli. TA-X SKHV1CB, 

S K E L B M A S 

42S9 Še. Maplevtood, 
Tali 

tėL 

Ištaisytas 4 butų mūras. Atskiri 
įnab)*'gazu-§f.dvmai 2 auto zr>a<ro ga-

*5£.74Bj» i rafta*. Platus 3kfvpas*< Marąaetta- Ffce 
B pat aaromi VKKTJLMAI. Į$43,9t0. 

OiMl.NiŲ - ^ i n ^ ^ i j . l coai TVarirhs*a»- 1Mą butą-. mOvaa. Nau-
P 1 L t E r S k f u i a k i ! ^ J*5 g a z u SSMya**. s aut* mūro ga-

J - j ^ S S ^ , * - ^ ^ ^ <f»C>a> ra&s. Didėlis' sklypas. Gage Pke. 
. ' $38,6d0.: 

o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o ^ i G*aža*- apkaltas, su- MSnu- stogu 
į e * — 20% — so*/f pigferc i M H J &įą- aukštų didžiam* ntmae. NĮanjas 
ui^apdraud* nao aguies ir maumo- ^^^ įMyioaS; nauįa-elektra, livtgu-

F B a u v v c n «s t t « į ^ " platus sklypas. Vakari* Marquette 
r R A N K t * P O L I 5* h*ėr Pelningas. $žs$m: 

S20814 West 9Stn Street 7hbėtn gntofi- m*m w>msrj*tu> 

M Chlcago, illitKHs 
T&. — GA 4-8«54 
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TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
M T f l L I N A S T V 
Pardavimas ir Taisymas 

2346 W. b&tk *r.. tei . 776-1486 
tlilimmilUIHIHHHHUHiHUUIimilUIMIH 

oooooooooooooooooooooooo* 
N A M Ų R E M O N T A S 

PRIEINAMA KAINA 
Taisau far naujai įrengiu vonias 

virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarine rūsy. Dalau. 
Zigmas, tai. 77*4682 pa 6 v. vak. 
X K > 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

niekinančių apraiškų. Karste ii- msiųjų, turėtume išlaikyti pri-
sisi amžinuoju poilsiu tauri mo- [ d e r a m ą tf^ pagarfeą veiloniui, 
tina, palikusi penketą vaikučių, • j 0 i i k u s i a i še^^ giminėms ir 
mylimą vyrą. Dvasiškis pagar - ! į r t i m i e s i e m s _ "* g m U D 

biai atkalba už jos vėlę maldas, 
pareiškia užuojautą našlaičiams, 
tėvui ir vyrui. Tik nutilus mal-

apie besiėmusrųjų "XX Amžių" t dos žodžiams, koplyčioje už-
redaguoti asmenų grupę, stengia- verda triukšmas. Skamba šū-
masi susikuklinti ir net "susijau kavimai, juokas, garsios šnekos. 
nuolinti": "Kolektyvo amžiaus 
vidurkis buvo 27 metai (kun. St. 
Yla; bal. 30 d. "Draugas") "ar
ba — "keli neturtingi jaunuoliai, 
kurių vidutiniškas amžius nepra 
šoko'ne 27 meteliu! (prof. dr. J. 
Eretas! St Šal-kis, 193 p.)". 

Kas tą kolektyvą sudarė? Į tai I 
atsako kun. dr. J. Pmnskis: "Re-} 
dakcinj kolektwą sudarė: J. Am-j 
brazevičius, dr. Pr. Dielininkai-į 
tis, dr. J. Grinius, kon. St. Yla, dr. j 
Z. Ivinskis, dr. A. Maceina ir dr. j 
Ign. Skrupskelis. vėliau dar K. 
Baubą (Liet. Enc-ja. 5-290)". 
Tuos pačius sept\-nis mini ir kun.; 

St. Yla, nes K. Baubą prisijungė; 
tik 1939 m. Patikrinus tos septy- j 
neriukės amžių Liet. Enciklope- j 
dijoją aiškėja, kad du iš jų buvo! 
daugiau kaip 34 metų, du — dau 
giau kaip 32 m. ir trys — dau
giau kaip 28 m. Taigi jų amžiaus 
vidurkis buvo 31-ri metai. Penki 
iš jų jau buvo studijas pagilin-
žymiuose užsienio universitetuo
se, įsigiję daktaro laipsnius, o še
ši iš jų jau dėstė V.D. universite
te. Taigi visi jie buvo jau ne 
jaunuoliai, o pafėgiausio am-
žfaus vyrai. visr?kai pasirengę 
mokslo žmonės, Lietuvos jauno
sios kartos mokslmtojai - švietė
jai, o, be to. jau ir gerokai pra
silavinę laikraštininkai (penki 
p jų netgi buvę redaktoriai ar 
redakcijų nariai). 

Sia proga paminėtina, kad ''XX 
Amžių?" nebuvo koks naujai su-j 
organizuotas ar įsteigtas bei pra-j 
dėtas it nieko laikraštis, kaip; 
pvz. "Naufosios P^muvos" žurna 
las. Jfe buvo "Larsvės" "Ryto",: 

"Sutemų" rr vėl "Ryto" tęsinys. 
Vadinamasis redakcinis kolekty
vas, ėmęsis pagal Ar. Leono Bist
ro valią redaguoti "XX Amžių'', 
a^jo* i tuometinės valdžios už
daryto dienra^io "Kvro" patal
p a tuščiomis rankomis ir rado 
ten vreą "Ryto" organizaciją — 
redakciją, administraciją, ekspe
diciją, rado visą inventorių, pra
dedam kėdėmis, telefonais, sta
lais ir baigiant spintomis, lenty
nomis hr kt. Niekam nereikė
jo ieškoti prenumeratorių, nes 
"Rvio:' prenu merą toriai Lietu
voje rr užsienyje (gerokas skai
čius buvo JAV-se) iau laukė, kas 
rsels vretoi uždaryto rų dfenraŠ-
&o\ Kereikėjo ieškoti spaustuvės, 
nes rf bnvo Žia p«t twm mt 
Leono XIII Fondo autuose ir t> 

pasisveikinimai su pažįstamais. 
Kiek toliau susėdę varo pletke-
lius, apsprendžia velionės gyve
nimą. Žodžiu, tikras kermošius. 
Prie karsto galvutes suglaudę 

Jurgis Janusaitis 

— Išminties durys niekada 
neuždaros. Benjamin FraukJin 

2 atskiri gažo jrfkJym^ Trei^taf 
beinsentas. Gara*sš $32,<mM 

A fauaJbu teaudeccija, tvirto mftro 
PrieS parką. Labiai dideli kambariai 
IVS VOtfioeE S2SJ800. 

VfcLDIS *Ul ESraTf 

Gcovth " oriented corupaay needs 
ambiiioui p&rson i» w*<rr. iato ac-
ocuiDtias' dep^rtaiaent App.iicaut 
sluould bą good at ftjgureę and abl^į to 
typ». Usaai: compaay beaetit* in-
clud*d. Saiiry o»eu, based OB ability 
and experience. Call: Mr. Blohm 

>IARKSTOXE MFG. CO. 
1240 N. Homan, C.iie^o, IB. 6©«51 

HELP W A N T f » ~ VUSAl 

MECH.\MeAI» DRAFTSAIAX 
Expd. jn detail .and asseinbly 

draw ings of raachines and mechaaical 
eųniiMnent. BseailMpC tier-afits incl. 
free bospitalization and savings & 
investmeitt prc^ram. Salary, ccmrr-eii-
su;ato- -ss'ith. c ip . CaU Persoanel 
offioe. 4&9-T2&0 

»KK FI.NJ6H -^enCAlS, tSO. 
23<H) K. Pratt Blvd. 
EHi G i m ė \UUaga. 

BDTC HPDOMAVmA& 
Sumą pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Inoome Tax 

Notar ia tu — Vertimai 

BELL REALTY 

VIDBERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

ATMETĖ PASltLYM^ 
Santiago arkivyskupija Čilėje 

mandagiai atmetė Maskvoje gy
venančio Čilės komunistų lyde
rio Luis Corvalano pasiūlymą 
drauge su Lenino premija jam 
duotą pinigų sumą paskirti ar
kivyskupijos įsteigtam "Solida
rumo Vikariatui". Arkivysku- į 
pijo& atstovas - pažymėjo, jog [ 
šk> pasiūlymo, sumetimai nesi- į 
derina SU Evangelijos dvasia, [ 

.kuria remiasi "Solidarumo Vi-
-V-T>0CS ? J V ' U ^ įkariato" veikla. Santiago arki-! 

praėjusiais metais 
IJtteigtas "Solidarumo Vikaria-
i tas" rūpinasi pagalbos teikimu. 
ypač pofitinių kaimių bei pabė
gėlių.'ir jų šeimų šelpimu. Apie 
čHės komtmistų lyderio pasiūly-

įmą pranešė vienas Santiago 
dienraštis, remdamasis Maskvos 
radijo paskelbta žinia. 

Įvairią prekių 
tvtuitrlaJ I i 

bet visų pirma su P*L^mį&įm saulių, 
čiu savum. 

Šv. Pranciškus Salerietls 

SIUNTINIAI 1 LJETUVĄ 
SSSS 8, H«lsMd S t , <litew»o, UL 
ssoi w. «t st., ouogo. m. 

Telet M8-27S7 — 254-332© 
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V A L O IVI E 
mmm m BALDUS 
Plauname ir 

vfeHj rflšia 
J. BUBNYS — TėL BE 7-SHS 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

AUTO BODYMAU 
Top^ salary fcr. top man. Hospitali-
zation, vacation, clean- shop. Mušt 
baye. own tools. No floaters. 

MAYEB'S AUTO 
6839 W. Irving Pars EiL 345-5408 

Maintenafice Mechanic 
We are seeking a competent in-

dividual with experience in the in-
dustrial maintenance field in a 

i. B . 4 0 E V I 0 I U S I saanufacturing environmeait. Mušt 
fM65 8©. Kedrie Ava. - TO-aBSi be a self starter to work inde-

-f ^ a c \ . xm> i pendeutly on both mechanieal and 
electrical assignments mvolving 
bailding and product eąuipment 
maintenance. 

Salary commensurate witii abil
ity. Excellent f ringe benefits, fully 
air conditioned plant. 

Apply in person or eal i^ 

Kione — 272-7990 

Budraitis Realty Co. 
DRAUDIMAI JVAIE1Ų RtfcTŲ 

A. + A. Brone ŽemSilier.s-
Rusecksilė 

***' 

G. 1896 m. rugp. 13 d. Anykščių valsčiuje. Pabalctonio dvare. 
1917 m. baig§ evak. Kauno 'Saules" mokytojų seminariją Voroneže 
ir 8 klases gimn. Vilniuje, kur, belankydama Batoro univ., mokyto
javo arkiv. Jurgio Matulaičio lietuvių vaikų prieglaudos mokyklo
je. Aktyviai veikė ateitininkuose. Vilniaus lietuvių visuomenėje ir 
krikšc. dem. partijoje. 

Nuo 1924-1934 m. mokytojavo Dargių (prie Mažeikių), Plutiškių, 
Jūrės, Mikališkio (Mariįamp. apskr.) mokyklose. 1927 m. ištekėjo 
už Vinco Žemaičio (Kazlų Rūdos miškų urėdo). 1949 m. atvyko į 
JA.V, 1950 m. darbovietėje buvo sunkiai sužalota galvon. Gyveno 
Brighton Parko apyl. Mirė 1976 m. birželio 15 d., palaidota Sv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse. 

Dideliam liūdesy paliko vyras Vincas, sunūs kun. Kėstutis ir 
Algirdas, marti Vanda-Jadvyga Kybartaite-Ž.. vaikaičiai: Aleksis. 
Marija, Rita, Paulius, Julija, giminės JAV ir Lietuvoje. 

Sv. Mišios už veliones sielą bus aukojamos Klcvelande, Romoje, 
Čikagoje Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje birž, 15 d. 7 vai. ryto ir 
birž. 16 d. 7:30 v. ryto. Velionės šeima ir giminės prašo ją prisi
minti ir už ją pasimelsti. 

— 

KX>OOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO« 

SIONTIHIM i LETUVB 
Ir kttnt kraites 

NKDZD7SKAS, 4065 Archer Av* 
CUeago, IB. 9MBI, telef. 977-SBW 
• 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GraStss ftungaltur. 2 miegsirnl ir 
SER2KAS tserkrausto baldus ir ki-Ivaigomasis. Arti av. 3n#auis- Hsoni-

8 *kt* ttaMi, % 
dm. Prie 123-čios ir Archer. $87,000. 
IjMaoate — 2 mOro namai po 4 butus. 
10 metų senumą Kaina $130,000. 
12 butų mūras. Labai gerai prižiū
rėtas. Prie 63-čios ir Komensky. — 
$185,080. 

8M8 So. Archer Avenue, Willow 
Springs, B1-, 8 kamb. (3 mieg.) mūro 
bungalow. Įrengtas rūsys, 2 maS. ga
ražas. Platus lotas. $46,500. 

9 nriegamų mftr. rezidencija su po
no valgomuoju. 2 maš. mūro gara
žas. Prie 66-os b Mozart. 

S atodernus butai. Labai gerai išlai
kytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Apyl. 55-os ir Kedzfe. 

80 £%rų ranss į pJetvakariar auo-
Leaoot TfL Galitna išdalyti sklypais 
saujai satybafc Haina $5508 až akrą. 

BlrTT NTOMAVMAS 

Pg,*ink«irjte msomMBJna 

4243 W. nsrd St. fet Wl-#660 

RADtO PROGRAMA tus da^rtus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

m , — WA 5-8063 

dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po į 
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių Žniu santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 

A. t A. VALERIJUI JASAIČIUI mirus, 
liūdesio prislėgtiems, žmonai ELANAI, broliui JO
NUI, seseriai AGI^I KIŽIENEI su šeimomis, sūnė
nui ALGIUI ir pusbriliui JONUI VAIČIŪNUI su žao-
nomis ir kitiems giminėms bei artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškiame. 

Kostas ir Salomėja Januškai 

Sią programą veda 3tepo-
naa ar Vafentir a Jfmkai. Biznio 
rrakala* kreiptis i Baltic Florists 

Į — g a l ę bet do* vau krautuve, 502 
į C Bro«dway. šaw Beeton, Kasa, 
\&m. Tetofw»a^ 26S-0489. Ten 

pat gpmTtmm dienraštis "Drau-
9MB** ir rusite Jdelį pasirinkimą 

j betavf&kų knygų. 
— • mmmm 

IUMJHttUII«lUllllltliUI«IUmUU8IIUim 

WHh Liberty k Jusrice 

SIUNTIMUI ! LIETUVA 
I*bai pageidaajainos geros rities 

prekes, Maistą* 14 V^mnnv vandenų 
3SOS W. «9th S*. Chica£S>, TO. «««2» 

T E I J . — WA .->-2«S-

2-^i imtų niūr. f vakarus nuo Gali-
fornia Avo Arti parko. 

6 butij niur. Puikiai iSIaikytas. 
Marąuetto- P k s 

2-jn laestn modii^L $1^,000. 

A I 7 f S R I A L T Y 
InsuKtnce — lacorse 1sx 

W. 6ard Street -^ 436-7^7g 

THE DANBEL WOODHEAB CO. 
3411 Woodhead Drive 
NorthbrfM.k. lilin >i> 

DIE REPMR MAN 
i 
į Day shift in clean enclosed tool 
j room t» construct Jigs and Pix-
' turės, repair and maintain dies. 

fctcellent opportunity to become 
versatile and expand yotir work-
iag knowledge. Excellent company 
benerlt3 include: 11 paid holidaye, 
Paid Elne Cross and Blue Shield, 
^x;ck piaii. and good vacatioa. 

Overtnne available. 

NVF COMPANY 
2415 Gardner Bd., Broadview, IU. 

P h o a e — .8 6 5 - 0 4 M 
As Sauai oopoEiumty esipioy«r 

IŠNUOMOJAMA — FX)S S E N T 
» • » • » • « » » »*•*-*+ • • » » , » » » » > » » 

IŠNUOM. 4 kambarių butas 
Brrghton Parke. 
Teū _ 523-7153 

PBOGOS — aSPOKIUVlTIES 

S i u o n i ZVį kamtt. S>?tesua butas! Parduodama taverna ir 3 butai — 
moteriai. Arti krautuvių i* į* A n - t 2 ^° 5 ftambartus ir 4 kaiabarins. 
tano bažn. Cicero. Skambint tarp 2 j ^ ^ ž 3 3 - *^>s pajsrros. Ifekia — 

U A. Dr. DOMUI JASAIČIUI mirus, 
jo seseriai AGNEI KI2IZNEI ir giminėms gilią užuo
jautą reiškia ii kartu liūdi 

Prano Dielininkaičio Ateitininke Kuopa 
ir T«¥f Komitetas 

Amerikieaų ;*ewijoota PAtJ-
LIAUS LEONO kayga. kurio
je atvirai ir drąsbd nagriflėja 
£o kraSto negeroves bei pavo
jas ir tiesia k* dus į saugų visu 
gerbūvį. 

Knyga gauriraa ir Drauge. [ 
R a t e kieta» vfrMtolt 9&M, 
rošakšteia — S&9&. 
nimiiiiniiuituiiiHttuitnnntuuuiminii 

T 8 E F 0 R T Y T E A R S 
0 r B A R I N E S * 

*nie tstortahB i*nrtų HWM mstot 
ParaM Dr. iasCM Vstftssm 

t sagių cattą 0vert« 

| paari kasys* ssssaas DRAUGI 
Kaisaa Bet4i» iktmm > - C 

IIHIIIMMil 

K X > 0 0 0 O 0 O 0 0 O 0 0 O 0 O O 0 O O 0 0 0 0 0 ' 

NAMŲ APšHJ>\'MAS 
I U M I menrm Ir sad«dn nanjna p» 

etom. Plfflal Bvalao ta ip^ al^rlnlm 
Ir pcrOUbo dR duja {deda vaadea* 
lOdytnTTM. Kreipti* 

Ą. BANYS — fet 4f7-880f 
oooooooooooooooooooooooooc 

HIUUUIHIlMHUlUIIUIIIIIIlIUIIIIIIinilMIt 

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

Apdrsoataa perkraastymas 
fvaferic ats tums 

ir 5 v. popiet tėl. 652-5115 

D Ė M E S I O 

; S44,9«}.0i. 2507 W. 89 S t Dienos 
>. metu kreiptis į — 

Watter imL 847-7749 

8 I G V a r 

TeL — 376-1882 arba 
376-5996 

lUtHuiHtumimmiiiHiii B*w^s»s*assw 

PLU 
Vooft̂  vlitu v te 

B I N G 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

— ParaoM — 
DtpL t#». P T M M *afca* 

Testamentai so legatiškomis 
fenmnU bet afldavitals 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
Qa nuosekliai aptarlaosn testą 

centų reiKaiicguinaa ir fa gali* 
bsf nurodoma ja forma 'rr paduoda 
s i pavyzdžiai ne nb pagal JAV-et 
•v^fetančius ptstymus bet ir Vokie 
tijoja. Anglosaksų pasaulyje be" 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

"DRAUGE" 
ir vandens 

VUteiTSi ir 
kabinetai, Kevamftos ir kt 

plyteles. Glsss blocks. Sakos mat 
dftkal išvalomi elektra Kreiptis suc 
7 M 8 vai. ryte affee pe S vei vak 

SERAPINAS —• 

f s t , floassj m SS.S0. PBes 

Platinkite "Draugą". 
^ H M — M U M 

BiznienajEs apsimoka sksib-

tis <fiant5i*tyje "Drsofe". 

Apsimoka akcfttis d»n. DRAUGK. 
aes jie plačiausiai skaitomas lie-
tavių diearastis, gi tkellnmii kai-
nos yra vtsioas prteinamoa. 

!!IHmKn»H1!'!»M!ff'"!!:?-*:!!if'?«!!Į3iiJI 

PeJki dovana — bet kana 
proga! 

Populir Lithaaman 
Reciim 
Suredagavo 

Jnozapina Danžvardienė 
PATIKSLINTA IR PAGRA12INTA 

LAIDA 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą šios poplia-
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
iaida naujais paruošįmais. 

Tai geriausia liovaaa naujom 
žmonom ą marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu i r 
virimu, ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir orgaaiza-
<ajose. 

Kayga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 

USnw»Jrvlri*e saatu. 

DVAFGAA, Knyąų skyrius 
4»45 We«t 63rd Street 
Ojicago, TMinom 6«K9 

Ksiaa 14-ūO. Pndetet« 2a oantus 
pašte išlaidoms, -'moig gi^est.--
jai prtdėk^e 20 centų mokesčiams. 

file:///UUaga


LIETUVIAI FLORIDOJE * « ¥ MlWHMf 
PALM BEAČH L I E T U V I U 

KLUBO VEIKLA 

Palm. Beaek, Lietuvių J^ubas 
savo narių susirinkimus šaukia 
kiekvieno mėnesio pirmąjį šešta
dienį. Jie vyksta vietinės Metodis
tų šventovės naujai įrengtoje er
dvioje salėje. Į kiekvieną susirin
kimą, visada* b e pačių k lubo na
rių, ir vietos, lfetuviiį atsi lanko 
gausus būrys ir atostogaujančių 
svečių. Klubo valdyba, kuriai 
šiuo metu pirmininkauja ener
gingas ir ye 'Hus narys Vincas 
Mickus, visada stengiasi susirin
kimus paįvairinti ir juos įpras
minti kultūriniais parengimais 
bei pramogomis. 

Gegužės mėnesio susir inkime 

stodavo kelią rusų veržlumui į Va
karų pasaulį. Keičiantis rusų 
veržlumo priemonėms, keitėsi ir 

f lietuviu tautos kovos bei pasiprie
šinimo priemonės ir būdai. 
Taigi ir disidentinio judėjimo, 
apie kurį šiandien taip plačiai 
kalba, giliųjų šaknų tenka ieš
koti ne kur kitur, bet pavergtoje 
Lietuvoje. Mūsų klasikas Putinas 
prieš mirą parašė eilę'poezijos 
kūrinių, kurių dvasia ir turinys 

Atbany, Nl Y. 
SV. J T B G i a P A R 

Nors šv . Jurgio 

nas atnaujino jį , išdekoravo 
bažnyčią, buvo pagrapieeių labai 
mylimas, bet 1961 -n. pradėjo 

ifciipaėti jo sveikata* Jis nrirei 
j 1963 m lapkričio 25 i 

.„ ~ parapijoje; J a u n u o 1 9 6 a ' ^ o u v o 

hetuvių skaičius > u y ra suma- j ̂ ^ ^ ^ U ^-gaačiam 
zejęs, bet parapi ja dar laikosi. k l e b o n u i k u a , & ^ 
Ja i vadovauja šiuo metu klebo-; M i r u a kim š u p ž i n s k u i d a b a r t i ; 
nas kun. dr. Matas cyvas , k u - . r i s k l e b o u a 3 b u v o ^ s k : r t a a ^ _ 
rio pastangomis buvo .sureng- rmrnstratoriunį o' nuo 1967 m 
t a parapijos įkūrimo 60 metų klebonu: 
jubiliejinė šventė i r išleistas' 

ĮjtLlafedna ir ffcajrių tau
tybių amerikiečius. Tačiau pa
rapija stipriai stovi savo pla
čia sielovada ir tikisi sulaukti 
dar ne vieno jubiliejaus, ps. 

TONOS4 n s 

sidentmio judėjimo rvuota 
Romo Kalantos gyvybės auka yra į 
ryškiausias pavyzdys, kad paverg-, 
toje tautoje yra dar gyva ir nenu
žudyta pasipriešinimo vergijai 

| dvasia. Tos dvasios kovingumą, 
buvo prisiminta Motinos ^ ^ 1 Kalantos auka parodo, kad ji dar 
A. Biliūnienė skaitė- paskaita, 0 Į gyya ir gaji jau net ir jaunoje lie-
J. Daugėlienė paskaitė savo -k<ūrv- t u v u * *»"?* W £ mnos na-] 
bos- kelis eilėraščius p r i t a i k i n t u s j f i aį >"ra ^u& boka-umeje ap-
šiai progai. Vėliau visi 3 v e č i a ; i l g o j e ir net nematė laibos Lie-į 
prie kavos puoduko pada inavo 

fS. 
visiškai atitinka šiuometinio di-. ., ... . . , . ,-

^ ^ ., 'puikus il iustruotas leidiny 
' Šv. Jurgio lietuvių parapija 

S>J"J'"" - '""'Albany mieste p radė ta ergani-

Kun. M. Čyvas" yr 
mokslus išėjęs Lietrr 

gimęs ir 
>je ir Ro-

PAREIšKDfAS 
Argentinoje plataus atgarsio 

susilaukė katalikų vyskupų pa
reiškimas, kuriuo atkreipiamas 
vyriausybės ir viešosios nuomo
nės, dėmesys į kai kurias kraš te 
dabar pasireiškiančias negero
ves, kaip. žmonių pagrobimus, 
kai kurių kalinių, kankinimą, 
žmonių kalinimą be teismo pro-

PKAl.'GAis, ant.raflu'tiirt, 1977 m. būisdio uiėu. U d. 

ASTUOKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
BARBARA KAZIMER 

moję, dirbęs, kurijų, tribunolu*, f « 0 M t " -Valstybinė br sociahnė 

kelias lietuviškas dainas "močiu
čių sengalvėlių'' garbei. 

EirŽ£iio mėnesio susirinkime 
ati t inkama programa buvo pami
nėti didieji disidentinio judėjimo 
pradininkai — lietuviai: rašyto
jas Vincas Mykolaitis - Put inas , 
jo 10. metu mirties sukakties pro
ga, Ir Romo Kalantas penkių me
tų susideginimo sukaktis. Šia pro
ga kalbėjo Jonas Daugėla. Jis pa
brėžė, kad kovoje prieš bolševiz
mą ir jo užmačias lietuviai visa
da buvo atsparūs ir pirmieji pa-

°ie 

tuvos.. 
Visu susirinkusiųjų dėmes? 

ypatingai patraukė gražiai pa
rengtas žodžio montažas, kuriame 
prof. A. Augustinavičienė jautriai 
kalbėjo apie Mykolaičio priešmir
tinę, patriotinę kūrybą, o J. Dau
gėlienė jos kalbą paspalvino me
niškai paskairydama tuos poeto 

zuoti 1916 m. kun . Konstanti
no Šatkaus, jau turėjusio patir
ties organizuojant Sioux City, 
le. , Šv. Kazimiero, lietuvių pa- | 
rapiją. Oficialiai klebonu jis 
buvo paskir tas 1919 m., ka i jau 
buvo p a s t a t y t a ir. j r eng t a baž
nyčia. Kun. K. Sa ikus klebonu 
įaivo čia iki savo mirt ies 1933 
m. rugpiūčio 15 d. J i s aptar-
naudovo lietuvius i r Albany apy
linkėse, kaip \Vatervliei. Trcy, 
Hudson ir kt . 

Nuo 1933 m. klebonu buvo 
paskirtas puikus administrato
rius iš Scheneetody kun. Kon
stantinas Strimait is , kuris pa

se ir vietinių pa rap i \ . Dastorar 
cijoje. Jis ka ip tik ir turėjo 
progą surengti i r piavesti dei
mantinio parapijos, jubiliejaus 
iškilmes — parapiją yra tiek 
pa t metų ka ip i r p a u dabarti-

santva*ka", — pažymi vysku
pai, "visada privalo remtis pa
garba žmogaus orumui. Kurda
ma socialinę i r visuotinę krašto 
pažangą, valstybė pirmoje eilėje 
turi atsižvelgti į žmogaus inte-

nis klebonas, š iuo m<>tu jam su (resras, o ne priešrngaf. pajungti 
padėjėjais t e n k a a p t a r n a u t i nefžmogtp ekonominiam ar ktto-
tik likusius lietuvius, bet uri-ikiem reikalavimam" 

KAZIMIERAITIS 

Jau suėjo aštuoneri metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą motiną, kurios netekau 
1969 m. birželio 16 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet a š jos niekados negalėsiu uir 
miršti. Lai Dievas gaitestiugas suteikia, jai amžiną atusį. 

Už j c s sielą šv. Mišios bus atnašaujamos ketvirtadie
ni, birželio 16 d. 8:00 vai. r y t o Žurč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiu visus — porines, d raugus i r pažįs
tamos dalyvauti šiose pamaldci . ir ka r tu su manim pa
simelsti u ž a a. Barbaros sielą. 

Nuliūdusi duktė — Sesuo i. Barbara, kazimieri-tė 

kurinius. Daugelis svečių šių kū- į didino parapijos nuosavybę, pa-

KARAI AFRIKOJE 
(Atkelta iš 3 pusi . ) 

100 raketų. Kaip tokiu atveju pa
sielgtum?" — pastebėjo Z u m w a l -
tas. 

Sovietų derybininkas greit at
sakė, kad jis praneštų, jog rado 
visas. Šis atsakymas Z u m u a l t ą 
pribloškė ir pastebėjo klausančiai 
auditorijai, kad šio atsakymo nie
kad nepamiršiąs. 

Per mažai ryžto, daug klaidų 
Adm. Zurmvaltas nuogąstau

ja, kad apie vykstančias derybas 
ar pasitarimus tarp JAV ir So
vietų Sąjungos, JAV visuomenei 
gauna mažai žinių. Pasi tenkina
ma trumpais pranešimais, nieko 
nepaaiškinančiais ar nepasakan
čiais. Zumwaltas mano, kad kal
ta demokratinė santvarka, kuri 
laikosi balsuotojų balsais. O ad
ministracija nepaliauja Maskvai 
ir jos satelitams nuolaidžiauti . 

Apie JAV karinį biudžetą ir 
ginklavimą Zurmvaltas kalba t o 
kiais pavyzdžiais: sergantis žmo
gus kreipiasi į daktarą pagalbos 
ir tikisi, kad jis pagis. Bet yra 
žmonių, kurie kreipiasi į šundak
tarius ir tiki jų klaidingais pata
rimais. 

Pvz.. ginklavimo biudžetas, kai 
patenka Į senato ginklavimo ko-
rrrrsiio^ rankas, ios pr imininkas 
sen. W . Proxraire (buvęs laikraš
tininkas)' pradeda jį šundaktariš-
kai "operuoti". Nupiaus to pa
čias reikalingiausias lėšas. Prox-
mire kiekvieną kartą Įtikinėja, 
kad JAV laivynas daugiau laivų 
nereikalingas, o buvęs tuo metu 
gynybos sekr. J. Schlesingeris tei
gia, kad Sovietų Sąjunga turi 
daugiau ir moderniškesnių laivų. 

Proxmire mano, kad JAV po
vandeniniai laivai modemiškes-
ni, geriau ginkluoti. Šiuo atveju 
jis teisus, bet, žvalgybos duomeni 
mis. Sovietai tokių laivų turi pu
santro karto daugiau ir ta ip pat 
moderniškais ginklais ginkluotų. 
Kuris iš šk? dviejų vyrų geriau 
žino? 

1970 ir 1972 m. tuometinis 
valsu sekretorius H. Kissingeris 
pasakė atvirai Zurmvaltui . jog, 
jo {skudrumu, JAV civilizacija 
yra mirštanti. Žmonės neturi nei 
valios, nei ryžto kietai derėtis su 
Sovietais. 

rirrių niekada nebuvo girdėję, tad 
didžiai susikaupę ir pakilia nuo-

ie didžiai susikaupę ir pakilia nuo
taika bei deramu dėmesiu iš
klausė šią gražiai parengtą me
ninę programą. 

Po kiekvieno Štų klubo susirin
kimų vietos parapijos maldyk-

puošė i r padidino bažnyčią, su- ] 
organizavo parapiečius ben
dram darbui. J is klebonu išbu-' 
vo čia taip pa t iki savo mirties j 

j 1949 m. lapkričio 11 d. 
Mirus kun. Strimaičiui, We-j] 

bonu buvo pakvies tas kun. Jo
nas Šupškiskas, t u o metu bu-

loje įvyko klubo užprašytos lie-ives kapelionas St. Mary viloje,; 
*m-;*W nr i f » i . — ~+~- . Elmhurst, Pa . Naujas i s klebo-į tuviškos pamaldos, kurias atna
šavo ir atitinkamus jautrius pa
mokslus pasakė mūsų telkinio na
rys, pensininkas kun. A. Senkus. 

TRUMPAI 

— Vasaros atostogų laikotar
piu (Liepos ir Rugpiūčio) klubo 
susirinkimų nebus: tad sekantis 
•susirinkimas įvyks rugsėjo 3 d., ta- ( 
čiau pamaldos ir toliau bus kiek

vieno mėnesio pirmą sekmadienį. 
— Šiomis dienomis Juno Beach 

lietuvis prekybininkas Vytautas 
Tomkus buvo priimtas tikruoju 
nariu į vietos Prekybos rūmų 
(Chamber of Commers) . V. Tom
kus yra vienintelio šioje apylin
kėje lietuviško "Sapphire Sea" 
motelio savininkas. 

Įintgiir -H Jd. 

A.+A. ROBERT SHAKAUSKAS 
Gyveno Chieago, Illinois. Anksčiau gyv. Bridgeporto apyL 
Mirė birž. 12 d., 1977 ra., sulaukęs 89 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 67 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Jean, žentas James 

Lemke ;r Stella, žentas AIex Mesaeh. 8 anūkai ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Velionies žmona buvo a. a. Julis (Laučakė). 
Priklausė Automotive and Eąuipment Painters and Proce-

csors Union Loca! 396. 
Kūnas bus pašarvotas antrad.. 4 vai. popiet F^nlllps-Laba-

nauskas koplyčioje, 33S7 S lituanica Ave. 
Laidotuvės Įvyks treč.„ birželio 15 d. iš koplyčios 8:30 va t 

ryto bus atlydėtas į 3t. Barnabas parapijos bažnyiią, 10134 S. 
Longwocd Dr., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas } Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugas ir pažįsta
mus dah'vauti šiose laidotuvese. 

Nuliūdę: Dukterys, žfntai ir anūkai 

Laid. direkt. Tomas Labanauskas, tel. YA 7-3401 

Jaunystėje j Dievo prieglobstį išėjus brangiam 

A. t A. JULIŲ BOBELIUI 
užjaučiame liūdesy prislėgtus tėvus DrtllĘ. ir filTos 
pirm DR. KUZĮ BOBELIUS, seseris ir brolius, L ir 
DR. M. DEVENIŲ Šeimą ir visus artimucsius. 

Kuo. J. GasfŠHas 
L ir J. Grigaliūnai 
A. ir A. Karniai 
V. \r K. Kleivai 
Dr. I ir 0, Petrikai 

St. Petersfcurg, FTa. 

Gėles visoms orogom* 
BEVERLY MSJLS GMJXYtlA 

2443 WEST 63rd STREET 
Teleftnafe PR 9-H833 Ir PR S-OKM 

T«ip i»t naujoji Barbaros ir 
G«ne Drishtų krautuve. 

DAISY STORE 
M I S Suutli wt*t fttoy, Oak Lzwn 

T«L 489-131$ 

A. t A. Gen. KAZIUI MUSTEIRIUI miras, 
jo žmonai GRfl2TN£ ir GIMINES užjauJHame ir 
giliai liūdime. 

Kazys Pabedinskas 
Jonas ir Irena Pabedinskai 
Leonas ir 

A D Ė K A 
Tragiškai žuvusios gegužės 22 d. mūsų mamytės, dukros ir 

sesutės 

A.JA. 
Joanos 6udelienes-Deckyt§sf 

palaidotos gegužės 25 d. šv. Kazimiera lietuvių kapinėse. 
Šia proga norime padėkoti taip gausiai apsilankiusiems 

koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjusiems ją. į amžiną poilsio vie
tą artimiesiems, draugams ir pažįstamiems ir tuo pasidalinant 
mūsų taip giliu akausmu. Ačiū visiems už maldas, gėles, užuo
jautas pareikštas- mums visiems įr aukas Joanos našlaičiams. 
Nepaprasta, padėka Marijos Aukštosios Mokyklos motinėlei ir 
seselėmft gimnazijos mokinėm už atiduotą mokslo dieną jai pa
gerbti. 

Ačiū Vysk. Brizgiui už apsilankymą koplyčioje — už mal
das St. Thrribius kunigu ir seselių ir Marijos Aukštesniosios 
Mokyklos kuzrigtį ir seselių maldas ir užuojautos žodžius. 

Ypatingai normit padėkoti gerb. kunigui česiui Augliui ūž 
sukalbėtą rožančių koplyčioje ir kapinėse tartą amžiną sudiev. 
Ačiū chorui giedojusiam per šv. Mišias ir iš širdies padėka 
brangiai solistei Danai Stankaitytei už sugiedotą, Ave Maria ir 
giesmes. Dėkojame laidotuvių direktoriui p. Petkui ir bendra
darbiams už parodytą nuoširdumą ir patarnavimą. 

Giliame liūdesyje liekame; 
Joanos vaikai, mama, « . u u ir broliai 

KNKERIC METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 

PETRAS POVILAS PITPIRKA 
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų ta rpo mylimą sūnų ir brolį kurio netekome 
1972 m., birželio 17 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes j o niekados negalėsim už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsi. 

Už jo sde'a ŠV. Mraos b u s atnašaujamos birželio 19 d. 
sefanad,, 10 vai. r y t o T. Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dulyvauti šiose pamaldos ir kar tu su mumis pa
simelsti už a a Pe t ro Povilo sielą. Po pamaldų draugai 
ir pažįstami lrreč3ami pietums Gold Coast salėje. 

Nuliūdę: Tėvas Jonas, broliai ir STSHOV 

A. f L VAIIIH JASAIČIUI miros, 
mielai ALJUT 
ro, nuoširdžia 

TI, t a ip anksti netekusiai savo mylimo vy
sią užuojautą reiškia 

IC^.-^s draugės: 
Vfar tėr KHukairytė- r^uškorienė 
Aldona Lušai tė- Hrartenė ?ir šeimos 

. . ' . - - • . 'JB- ! 

A t A . V A L I U I J A S A I Č I U I 
brp anksti palikusiam šį pasaulį, mielą 
žmoną Benufę, mą Miniatų ir Jasaičių šei-
wą imsirdzRri užpučiame. 

Mar^a ir Pranas Sidaravičiai 
ir ntit mfltphjr 

• 

Mažeika į< Evans 
1 + 

> ^ < 

• • 

4- J 
• • 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN / V E 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

E U D E I K I S 
LMD0TŪVIŲ DIREKTORIAI 

OOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4S30-34 Soirtfi Cafrfarnia Avanue 
Telefonai LA 3-0440 u LA 3-9852 

4605-07 South Haraiifaga A venų e 
Telefonas — YAids 74741-2 

PETKUS 
MARC3UETTE FUNERAL HOMF 

T I V A S iR S 0 N U S 
TBY8 MODERNIŠKOS KOFL7CfOS 

# 1533 Wesf 71 St Tai. GRovehili 8-2345-6 
1410 So, 50th Ava., Cicero T0wnhail 3-2f08-9 

AIKJ9TC AUTOMOBr IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvhi Laidotuyiu Drreirtorty Asociacijos Partak. 

ANTAIIAS M. M4ILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S307 SO. LITUANICA Tel, VVrds 7^401 

STEPONAS G. LACK (UCKAWICZ) ir SŪH0S 
3314 W. 23rd PLACE TeL Vlrcmia 7-8672 
2424 W. «»th STREaT TeL REpublic 7-1213 
11029 Soathwest Uighvray, Palos HlDs. 11L TeL 974-4416 

PETRAS BIELIGNAS 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. 

I M A A A A A 1 
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DRAUGAS, antradienis, 1977 m* birželio mėa. 14 d. 

X šauliu sąjungos centro 
valdybos rengiamam kultūri
niam savaitgalyje iki šiol užsi
registravo dalyvauti virš šimto 
asmenų iš 9 sąjungos dalinių. 
Registruojamasi adresu: Julius 
Pocius, 4204 So. Maplewood 
Ave., Chicago, 111. 60632. Kul-

Vysk. Vincentas Brizgys j tūrinis savaitgalis įvyks liepos 
su g r į e maldininkų birželio ' 24 dienomis Union Pier. Mich., 
13 d. išskrido į Romą dalyvauti į Gintaro vasarvietėje. Savaitga-
šv. Jono Neumanno, buvusio *» organizaciniam komitetui 
Philadelphijos vyskupo, kanoni-' vadovauja 
zacijos iškilmėse. Jos bus bir
želio 19 d. šv. Petro bazilikoje. 
Po to dar su visa ekskursija 
vyks į Graikiją ir Izraelį. Eks
kursija grjš liepos pradžioje. 

Ven-
gianskas. 

X Lietuvių Opera, baigdama 
savo dvidešimt pirmąjį sezoną, 
išsirinko naują valdybą sekan
čio sezono darbams: pirminin
kas — Vytautas Radžius, vice-

x Poetas Tomas Venclova, pįrmininkai — Vaclovas Mom-
kaip iškviestas svečias profeso- Į ^ j u r g i s Vidžiūnas, Irena 
rius, baigė užsakytą semestrinį Navickaitė, sekretorė — Rūta 
kursą Berkeley universitete, Graužinienė, iždininkas — Al-
San Francisco. Nuo ateinančio 
rudens jį pakvietė profesoriauti j Bronius Mačiukevičius. Opera žuvusius Lietuvos partizanus, 
Kalifornijos universitetas Los j §iU0 m e t u daro paruošiamuosius y.pac- j . Lukšą-Daumantą, su-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 
Kun. Vincas Valkavičius 

Gegužės 28 d. New Yorko įvykusio Tautos fonde suv ažiavimo dalyviai ir svečiai 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
Lietuvoje, jis pabrėžė, kad LKB čioji Marija". Akomponavo Sil-
Kronika ir kiti leidiniai nurodo vija Kučėnaitė. 

, tikrą kelią, kuriuo visa lietuvių Sceną apipavidalino dail. 
sekmadienio ™*a.^ t ū k g A d o l f a s Valeška. Parenkant 

gis Putnus, turto globėjas — čikagiškiai gražiai prisiminė' 

LTŽ LAISVĘ 
ŽUVUSIŲJŲ MINĖJIMAS 

Pereito 

Angeles (UCLA). 

x Rima JanuleviČiūtė, žurna
listikos studentė ir "Draugo" 
bendradarbė, yra pakviesta va
saros metu darbuotis Vlike. Ji 
čia susipažįsta su raštinės dar
bais, Eltos biuletenio redagavi
mu ir paruošia jį spaudai. Taip 

darbus sekančios operos pasta-. ruošdami labai įspūdingą minė-
tymui. Į jįmą. 

x Gasperas Kazlauskas, Los j ' Minėjimas pradėtas pamaldo-
Angeles, Calif., parėmė savo j m i s jėzuitų koplyčioje. Šv. Mi-
dienraštį 12 dolerių auka. La- j gį^ atlaikė ir pamokslą pasakė 
bai ačiū. Į kun. j . Vaišnys, SJ. Pamokslo 

x Pranas Joga, Akron, Ohio, J m e t u jįs įskėlė žuvusiųjų parti-
žinomas kultūrininkas, atnauji- j z a n u įr ypač vieno jų vadų — 

tančių lietuvių žuvo Lietuvoje muziką talkininkavo Vanda 
ar ištrėmime, gindami žmo- į Aleknienė. Programos metu bu-
gaus teises. Jie savo krauju vo grojamos ir giedamos Alf. 
paliudijo, kad lietuvių tauta Mikulskio vadovaujamo čiur-
nori laisvės. Jų auka tebūna i lionio ansamblio įgiedotos gies-
paskatinimas visiems lietuviams mės. 
kovoti dėl Lietuvos laisvės. 

VOKIETIJOJE 
— Pagerbtas lietuvis kunigas. 

ruošia studiją apie Naujosios j Vysk. Enrikas-Marija Jansen, 
Anglijos lietuvius, kuri yra atsiuntė į Lebenstetą specialų 
užsakyta periodiniam leidiniui raštą, kuriame pagerbė lietuvį 
"Nevv England hšstorical and kunigą V. šarką už jo uolų ku-
genealcgical register", skirtam nigišką darbą per 25 metus 
tautinėms grupėms. Autoriui, Salzgitterio lietuviams ir ki-
renkant medžiagą, paaiškėjo, tiems. Šis raštas buvo perskai-
kad yra buvę daug daugiau lie- tytas bažnyčioje, kada buvo pa-
tuvių kolonijų, negu ligi šiol grindinės pamaldos Šv. Juozapo 
buvo manoma.' Jų yra buvę ir Darbininkų šventėje. Po pamat 
ten, kur lietuviškų parapijų ne- dų kun. V. šarka tarė padėkos 

Nuotr. L. Tamošaičio I buvo. Kun. Valkavičius savo žodį vokiškai visiems, kurie lie-
i stud ją turi atiduoti iki lapkri- tuviams padėjo šiame krašte įsi-
č:o 1 dienos. Jo adresas: 12.kurti ir ture i savitą lietuvišką 
Plant Ave., Hudson, Mass. gyvenimą. Dovanas ir sveik ni-
01749. rno žodį perdavė pirm. Ant. Kai-

— Philadelphijos LB apylin- rys, dr. A. Šilinytė ir Ona Gu-
kės valdyba gegužės 21 d. pasi- caitienė. Vargonais tą dieną iš
skirstė pareigomis: pirm. — kilmių metu grojo prof. dr. Vy-
Juozas Lukas; vykd. vicepirm.jtenis M. Vasyliūnas. Paskiau 
Henrikas Misliauskas; vicepirm.; parapijos salėje buvo gražios 
kultūriniams reikalams — Jonas vaišės ir jaukus pobūvis. 
Skladaitis; vicepirm. politiniams 
reikalams Viktoras Balten-Bal-
takis; sekr. — Justinas Ge

ls Detroito atvykęs dr. Adol-
Programai pasibaigus visi mi

nėjimo dalyviai (jų buve pilnu 

OKUP. LIETUVOJE 
Raseiniuose senasis domi-

čiauskas, iždininkė — Marytė n : k o n ų vienuolyno pastatas, 
Sušinskienė; valdybos narys — okupantų pokario metais atim-
Alg Gečys. Į vaidybos sąstatą t ^ j§ katalikų, XVIII amžiaus 
įeina "Vilties" choro atstovė pastatas, šiuo metu yra remon-

fas Darnusis, buv. Lietuvos lai-.telė didžioji salė), persikėlė į j Rasa Makarauskaitė, LB Litua- tuojamas ir pritaikomas biblio-
kinosios (sukilėuų) vyriausy-I a p a t inę salę ir čia labai atidžiai j Ostinės mokyklos tėvų komiteto t e k o s reikalams. Čia bus įruošta 
bes narys, savo kalboje sustojo apžiūrinėjo Lietuvos rezistenci-! pirmininkas Romas Botyrius, r e t o naudojimo knygų saugykla, 
prie klausimo: "Ar verta save j ^ _ kovojančios Lietuvos ! Amerikos Lietuvių jaunimo są-' | kurią iš įvairių bibliotekų bus 

: Jonas Pleekattis, New Bri- I į į a s a Ardytė." Pamaldų metu a u k o t i - k a i- realistiškai svars- dokumentinę parodą, kurią Jungos skyriaus atstovas Kaz. suvežta apie pusė miiljono retų 
tain, Conn., parėmė savo dien-1 ^ g ^ gj^ojo sol. Dalia Kuče- t a n t ' n ė r a galimybės laimėti" - . . . . . . . . . ..,.-_ 

Pat ji redaguos Vliko žinias In- i "°. P^numeratą ir atsiuntė 12 . J u o z o Lukšos-Daumante auką. 
formacijų skyriui anglų kalba' d ° l e n ų a u k * D e k o 3 a m e - I Šv. Mišių auką nese J. Ardys ir 
bei padės redaguoti specialų lei
dinį anglų kalba. Grjš į Chica-
gą naujam semestrui prasidė
jus. 

ra£tį 7 dol. auką. Ačiū, rJenė, vargonais grojo Kazys 
Kostas Varekojis, Chica- \ Skaisgirys. Šv. Mišių skaity-

X Kun. Adolfas Stasys, 
Altos sekretorius, pasiuntė spe
cialų protesto raštą JAV Infor
macijos agentūros direktoriui 
James Keogh dėi jo žinioje 
esančios institucijos klaidinau- j 
čio Europos žemėlapio išleidi
mo. Žemėlapyje nėra pažyir.ė- į 
tos Pabaltijo tautos, o tik So
vietų Sąjunga, kas yra priešin
ga Amerikos viešajai okupaci
jos nepripažinimo poli'ikai. 

X Moksleiviai ateitinirikai, 
vykstą į moksleivių stovyklą, 
sveikatos anketas galės užpil
dyti Jaunimo centre trečiadieni, 
b;rželio 15 d.. 7 v. v. Tuo laiku 
budės lietuviai gydytojai. 

X Vidos Kazlauskaitės nuo
trauka, atliekančios programą 
abiturientų baliuje, buvo išspaus
dinta "Draugo" kultūrinio prie
do Moterų gyvenime. Dalyje 
"Draugo" numerių vietoj Kaz
lauskaitės buvo pažymėta kita 
pavardė. Abi paliestąsias atsi
prašome. 

go, III., atsiuntė auką. Ačiū. mus atliko Tadas Rūta. 
Po pamaldų Jaunimo centro 

didžiojoje salėje buvo suruošta 
žuvusiems skirta akademija. 
Uždangai pakilus, prie didžiulio 
a. a. J. Lukšos portreto, pager-

visus 

Atsakydamas padarė išvadas, 
kad lietuvių tautai nebuvo likę 
kito kelio. Iškėlė didžiulį mūsų 
partizanų ir visos tautos pasi
ryžimą, kai tarp Sibiro ir kalė-

minėjimo proga paruošė "Drau- j Ramanauskas. Atstovą į apylin- knygų, 
go" redaktorius Bronius K v i k - ! k ė s valdybą. "Aušrinės" tauti-
lys. - 'nių šokių grupė paskirs vėliau. 

— St. Petersburge, Fla., Mo-
Minėjime, be jau minėtų a s - | t i n 0 3 meam VTOgraJoą šiemet 

menų, dalyvavo vysk. V. Bnz- j k I u b e a t U k o S t . P e tersburgo 
jimų bei žudymu tauta rinkosi &?*' Lietuvos gen. konsule Chi- l i e t Uviškų studijų mokiniai. D e - , S a b e n t i r e t a s ^S3*- -
mirtį. . ; c aS°J e J- Daužvardienė, PLB k l a m a v 0 : v . Grabnickaitė, A. i BRAZILIJOJ 

Iš New Yorko atvykusi dr. Pirmininkas Br. Nainys ir eilė L :nartaitė, A. Gurinskaitė, L. I 
Nijolė Bražėnaitė - Panoretto, k l t u ž y m u asmenų. Mmėjimą J u r g ė l a i t ė P i a n m i l skambino' — Senelių sodybos pirmajam 

biant visus žuvusius, gėlių Juozo Lukšos našlė, kalbos vie- r u o s e J A V — Kanados Liet. K Grabnickaitė. Solo dainavo namukui preL Pijaus Ragažms-
| puokšte padėjo Rėdą Ardytė ir toje paskaitė įdomių ištraukų iš f r o n t o b^ulių centro valdyba, R i m a g K a r n i u s . Mokiniai suso- k o 7 0 m e t u amžiaus proga Sao 

1 Silvija Šležaitė. Minėjimą pra- J u o z o Lukšos jai rašytų laiškų. J u o z o * j į j * " vadovaujama ir k o t a u t i n į ž o k j Kalvelį. Pabai- P a u l 0 lietuviai sudėjo 37,750 
dėjo Liet. fronto bičrolių centro J i e n ė r a skelbti mūsų spaudoje 1JF Chicagos sambūris. (bk) . 
valdybos pirmininkas inž. Juo- i r leidiniuose. Yra gilaus pa-

AUGA INDĖLIAI 

— šv. Jokūbo ir šv. Pilypo 
bažnyčios Vilniuje pastatas pa
verčiamas knygų — biblioteka 
— saugykla, čia numatoma su-

zas Ardys, iškeldamas Lietuvos triotinio ir kartu realaus turi-
laisvės kovotojų pokario metais ^o, rodantieji Juozo Lukšos tvir 

Cicero lietuviai Jaunimo ce-ntro 
salėje Chicagcje. Pr.ekyje J. Vasai-
tis. šalia LB Cicero apyl. pirm. A. 
Venclovas, už jo A. Zailskas. 

Nuotr. P. Maletos 

kovą, jų pasiryžimą, auką- ir 
mrtį. Invokacijos vietoje akto
rė Stasė Kielaitė jautriai per
skaitė maldą iš Sibiro malda
knygės. 

Pagrindinę kalbą pasakė Lie
tuvos atstovas VVashingtone 
dr. Stasys Bačkis. Ją pradėjo 
bolševikų nukankintojo šviesaus 

X LDK Birutės dr-jos išvyka : atminimo Vilniaus arkivyskupo 
rengiama į Starved Rock S'ate] M. Reinio žodžiais: "Neliūdėki-
Parką, 111., birželio 26 d., sek-! me — nukankintieji kovoja 
madienį. Vietovė Įdomi — isto-; drauge su mumis f" Gerai as-
rinė. Kelionė maloni, autobusas meniškai pažinojęs partizanų 
s\i visais patogumais. Norintie- Į vadą J. Lukšą, jis nupasakojo 
ji pasinaudoti ta proga, praleis- \ skaudų Lukšų šeimos likimą, 

X Bendrų Joninių vakaronė [ ti dieną gražioje gamtoje, prašo- \ pažymėdamas, kad tokių nelai-
ruošiama birželio 24 d., penkta-1 nu teirautis ir ragistruotis iki \ mingų šeimų Lietuvoje buvo 
dienį, 7:30 vai. %-ak. Jaunimo! birželio 19 d. šiais telefonais j tūkstančiai. Sustojęs prie da-
centro kavinėje. i 636-4850 arba 476-2984. (pr.). ibartinės pogrindžio spaudos 

x Bronys Raila, žinomas pu
blicistas ir visuomenės veikėjas, 
yra atvykęs į Chicagą. Šį penk
tadienį jis dalyvaus savo knygos 
'"Bastūno maištas"' pristatyme, 
kurį Jaunimo centre 8:30 vai. 
ruošia "Santara-Šviesa". 

X Victor Mason, Haddon Hts, 
N. J., siųsdamas prenumeratos 
mokestį, pridėjo ir 7 dolerių au
ką. Ačiū. 

x Ateitininkų sendraugiu sto
vykla Dainavoje šiemet įvyks 
liepos 31 — rugpjūčio 6 d. Pla
tesnė programa bus paskelbta 
vėliau. Kviečiame visus skubiai 

gai visi mokiniai sudainavo kruzeirų (apie 2,500 dol.) paza-
Močiute, motinėle, ir po to pa- d a i s * P'^gais, Pernai Atibaia 
sklido po salę, įteikdami savo 
mamytėm ir močiutėm po gė-

MIDLAND taupymo ir skoli-i s e 
nimo bendrovė prieš 8 mėnesius 

tą pasiryžimą grįžti į bolševikų 
okupuotąją Lietuvą. 

Tokiu būdu buvo prasmingai I atidarė Marąuette Parke naują 
nušviestas veUonio Lukšos-Dau-' sky"U> kuris sėkmingai aptar-
manto asmuo jo 25 metų mir
ties proga (žuvo 1952 m.). 

Meninėje programos dalyje 

nauja apylinkės gyventojus 
Per nepilnus 8 mėnesius indė
liai prašoko 3 milijonus dolerių. § 

MIDLAND taup. ir skol 

CHICAGOS ŽINIOS 
KRITO M 17 AUKŠTO 

Trijų savaičių berniukas Da-
vid Jackson iš rankų savo 11 m. 
tetos iškrito pro iangą iš 17-to 
aukšto ir užsimušė. Nelaimė 
jvyko šeštadieni, Cabrini-Green 
namuose 500 W. Oak St., Chi-
cagoje. 

ENERGIJOS KRIZt 

Sen Percy rūpesčiu šeštadienį 
, Circle universiteto patalpose 

registruotis pas Vytautą soliuną | C h i c a g o j e v y k o k o n f e r e n c i j a , 
M 257-2175 arba pas Mildą k u r i o j e b u v 0 g v a r 3 t o m a e n e r g i . 
Tamulionienę tel. 246-5390. J0g k r i z ė ^ v a i s t v b ė s s e . 

(pr.). 

MOKESČIAI 

Mokesčių mokėtojai biržeBo 
15 d. turi sumokėti ketvirčio 
mokesčius, jei jie turi daugiau 
pajamų, negu alga, iš kurios 
mokesčius išskaito darbdaviai. 

EISENOJE — 300 

aktoriai Stasė Kielaitė ir Jonas bendrovei vadovauja prityręs 
Kelečus labai jautriai atliko finansininkas advokatas Frar.k 
puikiai paruoštą montažą "Tu Zogas. Visi b-vės direktoriai 
mirei ant raudančios rudens yra lietuviai. B-vės vadovybė 
žolės". Montažo tekstas paim- investavimus atlieka labai ap-
tas iš Daumanto parašytos dairiai. Visos indėlių sąskaitos 
"Partizanų'' knygos, eilėraščiai yra apdraustos Federalinėje 
— Lietuvos pogrindžio, VI. Šiai- agentūroje iki 40,000 dolerių. 
to ir Mykolo Vilties. MIDLAND taup. ir skol. b-

vė, atidarydama naująjį skyrių 
Po to solistė Dalia Kučėn'e-

. Pet-
Marąuette Parko centre, prisi-

nė gražiai padainavo J. Pet- d ė j o p r i e gyventojų nuotaikų 
rausko Tyliai Nemunėlis teka", « p a k e l i m o i r . s i j u n g ė { b e n d r ą 
Egles atsisveilcinimą ir Lietu- k o v ą ^ š i o s ^įj^įų įšiaikvmą 
vos pogrindžio giesmę "Skais-

\VSKITAS APIE AMINĄ 

Chicagori atvykęs anglikonų 
vyskupas Festo Kivengere, 57 
m, pareiškė kad Ibid Amin val
do Ugandą kulkomis, ne įstaty
mais, ir jis palaipsniui praran
da savo krašto kontrolę. Anot 
Kivengeres, Aminas nėra be-

dabartinių gyventojų rankose. 
, , . ^ . . ' . ' - • - . Poetas Bernardas Brazdžionis skai-

paskolas ir taip pnsideda pr ie ' 
namų kainų palaikymo. 

MIDLAND taup. ir skol. b-
vės vadovybė dėkoja taupyto-
jams už parodytą paramą ir 
prašo remti ateityje. 

MIDLAISD taupvmo ir skoh-1 , . . . - .. 
a u ^ i ^ i i y mrjttm, x v bracmemis misiomis tėvų pran-

nimo b-ves centras yra 8929 .„, , . . . . ^ , , 
\ . : ciskonų koplyčioje. Pamokslą 

So. Harlem Ave., Bridgeview, 
protis. o diktatoriui, kuris bijo UI., o skyriai — 4040 Archer 
prarasti valdžią. Savo padėjė- Ave. ir 2657 W. 69th St., Chi-

cago. EI. 
Taupykite ir pinigus laikyki-

Apie 300 Humboldt Parko jais jis rasirenka ištikimuosius, 
apylinkės gyventojų šeštadienį pvz., padaro ministeriu beraštį, 
atžygiavo prie Chicagos miesto tikėdamas, kad taip saugiau, te MIDLAND Sav. aand Loan 
rotušės, protestuodami prieš Amin nieko gera Ugandai ne- Ass. (&l) 

X Jeigu norite sužinoti, ko- \ ferencijos metu pabrėžė, kad 
dėl pasaulyje yra daugiau b o-i JAV turi sumažinti žibalo įve-
gio negu gero, tuoj užsisakyti-: îmą, jei nori išlaikyti ekoro-
te J. Burkaus 444 puslapių kr y-

"pahcijos brutalumą" ir reika- daro. susirūpinęs tik savimi. 
iaudami išleisti areštuotuosius. 

kretorius dr. H. Kissinger kon-1 Jie neprotestavo prieš tuos, ku
rie padegė namus, plėšė krautu
ves, sužeidė keliasdešimt polici
ninkų. 

fsk.) 

minj pastovumą ir nepriklauso-
gą — "Du dvasiniu būtybių pa- raą, užsienio politiką. Pasisakė, 
šauliai": Sūduva, 809 RamMe ' kad jis remia Car erio energijos 
St , Hot Springs, Ark. 71901. | politiką 
F s RINKTINIS MIESTAS 

Park Forest priemiesčio gy-

TAISAU šftLDYTUVUS 
IR VĖSINTUVUS 
V. BRAKAl'SK%S 

TEL. — FR G-TI" 

EVANSTONO KNYGA 

Net 87 vyresni Evanstono 
aukšt. mokyklos auklėtiniai su 
rekorderiais, vaikščiodami po 
tą priemiestį, rinko žinias, įdo-

ventojai sekmad'cnį iškilmingai |me3nius pasakojimus. Juos 
Etšventė savo laimėjimą: Park panaudojus, išleista knyga apie 
Forest buvo paskelbtas "Ali,tą 85 m. senumo priemiestį: 
America City" — vienintelis iš;"Hinky Dinks". Iš viso moks-
lllSnnis valstvbės labiausiai p?.- '^iviai huvo im5ę 25^ pasikal-

i įžymėjęs tvarkingumu. bėjimų. {Skautu dovų 3ąskrydžio oaetu Clevetande Nuotr. VI- Bacevičiaus | l ;—^-

kalnuose nupirktos žemės šeimų 
sklypai (50) jau išparduoti, ir 
šeimos moka mėnesinį -įnašą 
sargui išlaikyti. Stovyklos var
do konkursas baigiasi birželio 
26. Stovyklos komitetas, suside
dąs iš BL Bendruomenės, Liet. 
Kat. Šv. Juozapo Bendruomenės 
ir šeimų atstovų, planuoja ne
trukus sodinti medelius, gręžti 
šulini ir statyti didesnę pastogę. 

— Kun. Petras Daugintis, SJ, 
nuo 1973 m. Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, birželio mėnesį 
laiko pamaldas Sao Paulo apy
linkėse (tokių lietuviškų pamal
dų būna 11 vietų), atsisveikin
damas su parapiečiais. 

— BlržeL'o įvykių minėjimas 
Sao Paule vyko birželio 9 d. Ka
ro veteranų mauzoliejuje. Ibira-

j pueros Parke. Pabaltiečių ren
giamose apeigose buvo ekumeni
nės pamaldos ir tautų himnai. 

PAS LATVIUS 
— New Castle latviai glau

džiai bendrauja su lietuviais. 
Žymiosios latvių organizacijos 
"Dauguvos vanagų" 25 metų 
sukakties minėjime dalyvavo ir 
mūsų tautiečiai, juos nuošir
džiai pasveikindami. 

— Pasaulio latvių rašytojų 
savaLė ruošiama Melbcume, 
Australijoje, 1978 m. sausio 
mėnesį, vienoje iš miesto kole
gijų. Kviečiami atvykti rašy
tojai bei poetai, o taip pat lite
ratūros draugai iv mėgėjai. 

— Australijos latvių kultu-
jimo prasmę; dail. A. Rūkštelė]ros dienos įvyks Melbourne, 
perskaitė savo parašytą eilė-Į gruodžio mėnesio pabaigoje. To-
raštj, pavadintą "Romui Kalan- kias dienas latviai ruošia kas
tai". Minėjimas baigtas tautos met. Į jas suvažiuoja nema-
himnu. ža latvių kultūrininkų. ~(tL 

V I E N O S AISTROS ISTORIJA 
Šis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Unamuno 
Pradėjus romaną skaitytį — nenorisi sustoti. Tikrai |[ 
intriguojantis. Išvertė iš ispanų kalbos Povilas Gau-

I čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: |i 
Draugas 4545 W. 63rd St., Chicago, m. 60629. Kai-

* na su persiuntimu — $4.25 

to savo kūrybą Liet. skautų,-čių 
vadovų sąskrydžio Clevelande me
tu Nuotr. VI. Bacevičiaus 

— Romo Kalantos minėjimas 
S t Petersburge, Fla., buvo pra
dėtas gegužės 14 d. koncele-

pasakė prel. J. Balkūnas. Ge
gužės 15 d., klube pietų metu 
prisiminimą pravedė R. Kalan
tos šaulių kuopa; įvadinį žodį 
tarė dail. A. Rūkštelė. o kun. 
J. Gasiūnas trumpai, bet turi
ningai nušvietė Romo Kalantos 
tvirtą asmenybę ir jo pasiauko-

• • 
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