
T , r r U8RARY OF COSG3ESS 
REFEOTCE DE?A~T:.'.ENT 
SEH1ALS O I V 1 S I - -

GI? AT I S 

TME UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

LAISVOJO PASAUUO UETUVIV DIENRAŠTIS 

4545 WEST 63rd S T R I K T • CHICAGO, ILLINOIS 

T J 2 J S P H 0 K E : (813) 585-0000 

VcL LXXHI Kaina 20 c ANTRADIENIS —TUESDAY. LIEPA _ JULY 17, 1979 Nr. 165 

LKB KRONIKA NR. 3 7 
1972i 

MŪSŲ KALINIAI 
Cistopolis. Lietuviškosios Hel

sinkio grupės narys Vktoras Pet
kus iš Vladimiro kalėjimo per
keltas į Čistopolio kalėjimą. Vla
dimiro kalėjimas, ruošiantis 1980 
m. Olimpiadai, buvo panaikin
tas ir perkeltas į sunkiai pasie
kiamą Čistopolį. 

Dabartinis Viktoro Petkaus ad
resas: 422950 Tatarskaja AS9R, 
Cistopol, Uė 148 st- 4. 

Uljanovskas. 1979 m. sausio 20 
d. Ona Pranskūnaitė baigė at
likti bausmę už "LiKB Kronikos" 
dauginimą bei platinimą ir iš
leista į laisvę. Tą pačią dieną va
kare lėktuvu ji sugrįžo į Kauną. 
Kauniečiai Pranskūnaitę aerodro
me sutiko su gėlėmis; keliose vie
tose buvo suorganizuoti iškilmin
gi sutikimai. Ona Pranskūnaitė 
sugrįžo išvargusi, bet su labai ge
ra nuotaika. 

PotZB*. 

Rašo Tautos kalinys 
P. Paulaitis 

Aš vis iriuosi pirmyn. Jau per
žengiau 32 metus, beliko dar trys 
su priedu. Aš ramiu žvilgsniu žiū
riu į ateitį, kuri bus gera jeigu ir 

mylimų širdžių, ne taip žiaurus 
tas okupacijos jungas, kurį mėty 
metais tenka vilkti šalia gyveni
mo. Bet kaip padėkoti toms my
limoms širdims, kurios mane pri
simena, kurios man nors retkar
čiais parašo?. Juk mano galimy
bės — tai paukščio nukirptais 
sparnais... 

Sveikata. Negalavimų atrodo 
niekam netrūksta. Pasikėsinimu 
į sveikatą neišvengiu, ypač žie
mos metu. Tai visokie gripai, art
ritai, reumatizmai ir panašūs ne
galavimai. Bet kol kas tai nereikš
mingos smulkmenos, į kurias ne
verta perdaug kreipti dėmesio: už
eina, praeina ir viskas sav/5 vieto
je. O galvoti ir rūpintis yra apie 
daug ką svarbesnio. Aš nebežinau 
ir kaip besidžiaugti Maironiu: 

— Dabar ne mirties, aš 
gyvatos prašau: 

Aš noriu gyventi, kariauti 1 
Man suteikė jėgas 

Aukščiausias, žinau, 

Ne ašaroms veidą beplauti... 
Už viską — Deo gratias! Ir vi

same kame — Fiat voluntas Tua! 
Petras Paulaitis yra vienas tau

ri ausi v lietuviu asmenybių. Ru-
ne man, bet mano Tėvyei, mano sai Sacharovo vardo tribunole 
tėvynainiams tai tikrai. Tačiau į Kopenhagoje tvirtino, kad Paulai-
visuomet ir visur — Fiat voluntas 
Tua! 

Man belieka visiems tėvynai
niams padėkoti ir dar karščiau 
Jus visus pamilti ir aukotis už ben
drą ir teisėtą VISŲ laisvės reikalą. 
Kiekvienas iš už spygliuotu vie
lų mane pasieksiąs gerų Brolių 
ir Sesių nuoširdus žodis man lyg 
balzamas: užtemdo visus trūku
mus, sušvelnina kiekvieno dyg-

tis — moralinio tyrumo pavyz
dys. 

Kronika prašo brolius išeivijo
je nuolat ir nuolat minėti ilgame
čio Tautos kankini/) Petro Pau-
laičio pavardę. Reikalaukime grei
čiau išleisti jį į laisvę-

Petro Paulaičio adresas: 
Mordovskaja ASSR 
stancija Potma, 

lip, kuriu čia taip gausu, sukeltą p r 0 x Lesnoj 385/19—3. 
skausmą ir, rodos, kai esi lydimas (Bue daugiau) 

"VYSKUPAI PRISIMINĖ 
NEGALĖJUSIUS ATVYKTI 

PREZIDENTO KALBA 
APIE JAV KRIZĘ 

Nustatė ribas naftos importai 
Washingtonas. — Prezidentas Į paralyžius, plaukimas pavėjui 

Carteris vakar lankėsi Kansas Ci-' pasakė prezidentas. Jis pakartojo 
ty ir Detroite, kur tęsė savo ener- jvieno lankytojo Camp Davide pa-
gijos krizės sukeltą Amerikos sakytus žodžius: „Turime liautis 
„mobilizaciją". Sekmadienį vaka-įverkę u* turime pradėti prakai-
re prezidentas iškėlė savo kai- tuoti, turime nustoti kalbėję, l«t 

j boję pagrindinę Amerikos prob-iturime žygiuoti, nustoję keiktis, 
lemą, kuri esanti gilesnė ir pla- turime pradėti melstis**, 
tesnė už infliaciją, už energijos Kalbėdamas apie energijos kri-
krizę. Tai moralinė ir dvasinė ze, prezidentas paskelbė šešių 
krizė, kuri pasireiškia masine pa-'punktų planą. Amerika niekad ne
sitikėjimo stoka. Šios krizės nega-: importuos naftos daugiau, kaip 
Ii išspręsti jokie įstatymai, pažy-! importavo 1977 m. Jei reikės dau-

mėjo prezidentas, o ji tiesiog gre-fgiau energijos, ji bus gaunama 
sia Amerikos demokratijos pa- savuose šaltiniuose ar energiją 
grindams. Tikėjimas rytdiena bū-itaupant. Priklausymas nuo užsie-

jdavo pagrindinė Amerikos stip- nio naftos per ateinantį dešimt-
rybė, net jos konstitucijos pagrin-|metį bus sumažintas per puse, 
das. Amerikiečiai visada tikėda-ikasdien bus sutaupyta 4 su pu
vo, kad jų vaikai geriau gyvens, įse milijonai statinių importuotos 

naftos. Steigiama Energijos Sau
gumo korporacija, kuri išvystjrs 

negu jie, pareiškė prezidentas, 
pridėdamas, kad šiuo metu pir
mą kartą JAV istorijoje žmonės!naujus energijos šaltinius. Bus 
tiki, kad ateinantieji penkeri me
tai bus sunkesni, negu praėjusio-

Prezidentas nurodė, kad per 

pardavinėjamos korporacijos ak
cijos, visi amerikiečiai galės pri
sidėti. Elektros jėgaines per 10 
metų turės per pusę sumažinti 

daug amerikiečių vietoj kieto dar- naftos naudojimą ir pradėti nau-
bo, tikėjimo į Dievą, į stiprias doti kitą kurą, ypač akmens ang-
šeimas, vietoj glaudžiu bendruo-.lį. įsteigta korporacija išvystys 
meniu, šiandien ėmė siekti tik energijos šaltinius iš anglių, naf-
savo geidulių patenkinimo ir pre-tos smėlio, iš alkoholio, saules 

Įkių vartojimo, kas atnešė tuštu- ir sintetinių medžiagų. Bus įsteig-
mą į gyvenimą ir sukėlė pasiti- ta Energijos Mobilizacijos tary-
kėjimo stoką. Net du trečdaliai ba, kuri prižiūrės, kad energijos 
mūsų žmonių neina balsuoti reikalai būtų sklandžiai, be truk-
Darbininkų produktyvumas krin- dymų sprendžiami. Prezidentas 
ta, lygiai sumažėjo ir amerikie- reikalaus galių įvesti energijos 
čių taupymas ateičiai. Auga ne- taupymo taisykles ir gazolino 
pasitikėjimas vyriausybe, nėra pa- normavimą. Bus paskirtos dide-

Ltepos 17 d. - Dariaus ir Girėno diena. Nuotraukoje - paminklas lakūnų atminimui Brooklyne. New Yorke. 1933 į g a rbos bažnyčioms, mokykloms, lės sumos viešojo transporto ref-
m. liepos 15 d. lakūnai išskrido iš New Yorko lėktuvu "Lituanica" ir po 37 vai. U min. skridimo, kurio metu padarė , . _„v_ASi rk«vrid<mt»« Valams 
3984 mylias, nukrito liepos 17 d. netoli Tėvynės sienų. Jau 1934 metais Lietuvoje Dariaus ir Girėno vardu buvo apie I : ' a ! ' PZDreze ? - n n n m *<* -
300 gatvių, 24 aikštės, 18 tiltų, 8 mokyklos. 

Greit pasikeis 
Nikaragvos valdžia 

Derybos del naujos vyriausybes 

Birželio 21 d. Romoje pasi
baigė ketvirtasis Europos vysku
pų simpoziumas. Vienas iš pas
kutinių pranešėjų Zagrebo vys
kupas pagelbininkas Mijo Skvorc 
bendrosios temos „Jaunimas ir 
Tikėjimas" rėmuose kalbėjo apie 
Bažnyčios vaidmenį, padedant 
jaunimui atrasti ir pagilinti tikė
jimą. Pranešėjas tarp kita ko pa
žymėjo, kad jauni žmonės tikėji
mą atranda dažniausia su tokių 
pat jaunų žmonių pagalba. Tik
roji pagalba čia yra ne tiek žo
dinis skelbimas, kiek tikėjimo 
liudijimas. Nuoširdus savo krikš
čioniškų įsitikinimų paliudijimas 
darbais, kasdieniniu elgesiu yra 
pats tvirčiausias argumentas 
prieš naująjį racionalizmą ir ki
tas materialistines teorijas. Liudi
jimas yra tikroji tikėjimo vertės 
garantija, — kalbėjo vyskupas 
Skvorc. Liudijimas yra tasai pa
sirašymas krauju, apie kurį kal
ba Pascal is. 

Daugelis Vakarų dienraščiu 
citavo vyskupų simpoziumo daly
viam popiežiaus Jono Pauliaus II 
pasakytus žodžius apie Bažnyčios 
pareigą kalbėti už tuos, kurie yra 
priversti tylėti. Tie, kurių šian
dien pasigendame, — kalbėjo 5v. 
Tėvas, — ypatingu būdu turėtu 
būti mūsų tarpe. Reikia surasti 
būdą, reikia surasti specialų 
veiksmingą metodą, kuris mum 
padėtų ypatingu būdu jausti mų-
sų tarpe tuos, kurių čia nėra, ku

riem buvo sukliudyta dalyvauti, 
tęsė, ypatingai pabrėždamas, po
piežius. — Tuos, kurių čia nėra, 
kurie negalėjo atvykti, mes tam 
tikra prasme labiau jaučiame ne
gu esančius. Jų nedalyvavimas 

! negali būti nutylėtas arba patei
sintas įprastinėmis priežastimis. 

Popiežius nesuminėjo kraštų, 
I kuriem negalėjo būti atstovauja
ma ketvirtajame Europos vysku
pų simpoziume. Bet to nė nerei-

I kėjo — pastebi italų dienraštis 
|"Awenire". — Juk visiems yra 
i žinoma, kad Lietuvos, Latvijos ir 
Čekoslovakijos vyskupų atstovai 
veltui buvo laukiami simpoziu
mo darbuose. Jiems nebuvo leis
ta atvykti į Romą dalyvauti Eu
ropos vyskupų simpoziume. Kaip 
Lietuvos vyskupų atstovas, į sim
poziumo dalyvių sąrašą buvo 
įrašytas Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupijų apašt. adm. vyskupas 
Liudas Povilonis. 

Ketvirtojo Europos vyskupų 
simpoziumo pirmininkas Marse
lio arkivykupas Etchegaray pra
nešė, kad Europos vyskupų kon
ferencijų tarybos nauju pirminin
ku yra išrinktas Westminste-
rio arkivyskupas kardinolas Ba-
sil Hume. 

Managva. — Šią savaitę lau
kiama Nikaragvos vyriausybės 
pasikeitimo. Sukilėliai apsupo 
sostinę Managvą, kurioje sekma
dienį vyk.o pasitarimai tarp JAV 
amb. Lawrence Pezzullo ir 
prezidento Somozos. Kaimyni-

munistinė Kuba ir tarptautinės 
brigados, sudarytos iš kaimyni
nių šalių komunistų. Prieš Somo-
zą kovojančių tarpe tačiau yra 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Nurodęs, kad Šią tragišką pa
sitikėjimo stoką sukėlė Kenne-
džių nušovimas, Martin Luther 
King nužudymas, Vietnamo ka 

Padėtis Irane 
Teheranas. — Irane neramu 

ras, Watergate, dolerio nukriti- Į dviejose provincijose. Sekmadienį 
mas, prezidentas pripažino, kad kurdai užėmė Dezh Shahpur mies-
dažnai ir vyriausybė buvo kai-j tą prie Irako sienos. Cia kovose 

, ta dėl nepasitikėjimo ja. Wa-;žuvo 22 žmonės. Pietinėje Khu-
-KaMormjojePacif icGasand,^. n a s ^ ^ ^ ^ ^ ^ . l ^ g ^ p r o v i n c i j o j e > kur yra vi-

ElectncCo. pradėjo statyti , e g a i - ; r i a u s v b ė s fr j m o n i ų a t s i r a d o ^ J^ I r a n o n a f t a > ^ ^ fc mį, 
ne kur: bus varoma akmens' ' Į s t a t y r n ų l e i d i m ą v^ke s p e . | t a i , neramumai plečiasi. Nežino-

1 cialių interesų grupės, nežiūrėda-j mi užpuolikai trim šūviais sužei-
mos, kas geriau visai tautai, bet dė artimą ajatolos Khomeinio 
tik, kas geriau joms. Dažnai vy-i bendradarbį Razi širazi, susišau-

nafta ir dujom turtinga valstija 
gamins energiją anglim, kurią 
tenka pirkti kitose valstijose. 

— Irano vyriausybė paskelbė, 
kad ateityje mergaitės ir bemiu-ryamų pažiūrų, visų tautos gru 

pių atstovų. Amerikos pastangas j kai lankys atskiras mokyklas, 
siekia vietoj Somozos pastatyti į mišrių mokyklų nebus-

nėję Costa Ricoje specialus JAV j nuosaikią, demokratinę, visus — Peru karinė vyriausybė at-
ambasadorius William Bovvdler j sluoksnius apimančią vyriausy- metė parlamento komisijos sure-
derėjosi su sukilėlių vadovybe, \ be. Klausimas tik, ar su tuo su- j daguotą nauy>s konstitucijos pro-
reikalaudamas priimti į sukilėlių į tiks ginkluotos tarptautinės bri-
penkių asmenų vyriausią vai- j gados ir jų komunistiniai vadai. 
džią keturis „nuosaikius" So- j Daugelis įsitikinę, kad pradžioje 

riausybėje jaučiama stagnacija, 

Paleido Egipto 
ambasadorių 

Ankara. — Keturi palestinie
čiai pasidavė Turkijos policijai 

dymuose žuvo 9 žmonės. Arabų 
apgyventame Khomramshar mies
te, iš pravažiuojančio automobi
lio, vyrai metė kelias granatas i 
musulmonų minią prie mečetės. 
Penki asmenys žuvo, -virš 60 su
žeistų. Netrukus minia sugavo 
tris arabus, kurie vietoje buvo nu-

— Jungtinių Tautų komisija 
rekomendavo Saugumo Tarybai 
pareikalauti, kad Izraelis susto
tų steigęs naujas sodybas arabų 
žemėse. 

mozos priešininkus. Sukilėliai šį 
reikalavimą atmetę. 

Tarp Somozos kritikų yra Ma-
nagvos arkivyskupas Miguel 
Ovando Bravo. Jis sekmadieni 
paskelbė skrendąs į Caracas, Ve-
necuelą, pasitarti su sukilėlių at
stovais ir Venecuelos, Kolumbi-
ps , Ekvadoro, Bolivijos ir Peru 
diplomatais, kurie svarsto Nika
ragvos ateitį ir naujos vyriausy
bės sudarymą. 

Sukilėlių vadai paskelbė šešta
dienį numatomos vyriausybės są
statą iš 18 narių. Jų tarpe yra 
plačiai žinomų Nikaragvos poli
tikų, šiuo metu gyvenančių už
sienyje. Planavimo ir ekonomi
nių reikalų ministru minimas 
Roberto Cortes, buvęs Centrinės 
Amerikos Bendrosios Rinkos sek
retorius. Centrinio banko prezi
dentu paskirtas buvęs Washmg-
tono Tarp-amerikinio banko pre
zidentas. Tik vidaus reikalų mi-

bus platesnio fronto vyriausybė 
tačiau ilgainiui Nikaragvos vals
tybės vairas pateks į geriau or
ganizuotų komunistų rankas. 

Costa Ricoje sukilėlių vadas 
Ramirez Mercado pareiškė spau
dai, kad JAV šią savaitę pripa
žins sukilėlių valdžią Nikaragvo
je, o prezidentas Somoza pasi-
nv>šęs vykti į Floridą, kur jis 
turi gerai saugomą vilą. 

nisterija duota kovoisučių suki- j m a j Afganistane gali pasikeisti į 
lėlių vadui. pralaimėjimą, nes vis auga mu-

Nikaragvos sukilimą remia ko- sulmonų sukilėlių jėgos. 

Kinai apie rusų 
planus Turkijoje 

Pekinas. — Kinijos žinių agen
tūra paskelbė, jog Sovietų Sąiun-
ga sustiprino savo spaudimą j 
Persijos įlankos šalis ir į Turki-' pareigų pasitraukė Indijos prem-
ją. Sovietai bando sukelti pisau- jeras Mararji Desai, 83 m. Jo 
lyje naftos krizę, jos agentai stip- \ vadovaujama Janata partija, sū
riai veikia ne tik Afganistane, organizuota prieš buvusią prem-
Irane, bet ir Turkijoje. Kinų agen- jerę Indirą Gandhi, suskilo, iš jos 
tūra mano, kad sovietų pasiseki-

jektą, kurį pasirašė 78 iš 100 j ir paleido devynis įkaitus Egipto , , . . 
parlamento narių. [ambasadoje Ankaroje. Derybas t e i s t l I r » * ™ 4 * : Vehau grupė 

- Ukrainoje, Mirgorodo mies-!su teroristais vedė ne tik Turki- yyrų^su automatais apšaudė ara-
te, karinis teismas nuteisė 5 uk- jos vyriausybė, bet ir iš Sirijos *>ų aiatoIos Khagnani namus, Jo 
rainiečius mirti ir vieną 15 metų atvykę palestiniečių vadai, ku- nebuvo r^mie, bet ketun jo sar-
kalėjimo už bendradarbiavimą riems turkų premjeras Ecevitas fy^mi8-t žuvo. ^ ^ ^ 
su okupacine vokiečių valdžia. padėkojo ir pažadėjo leisti įsteig-1 Šeštadienį „Juodojo trefiadie-

- Havajų policija šeštadienį ti Ankaroje Palestinos Laisvinimo m o 3 r s " J ^ ^ ?as i*>"* " d 

pradėjo streiką. Iš 1,800 polici
ninkų apie 95 nuoš. pranešė su
sirgę. 

— Graikija paskelbė, kad greit 
bus užmegzti Graikijos-Vati-
kano diplomatiniai ryšiai ir pa
sikeista ambasadoriais. 

— Taivano chemikalų fabrike 
sprogimas užmušė 18 žmonių, 
sužeidė 59. 

Pasitraukė Indijos 
premjeras Desai 

New Delhi. — Sekmadienį iš 

Organizacijos atstovybę. Siame J> susprogdino septynis yamz-
incidente žuvo du turkai ir vie- **"»» į " ™ teka nafta į di
nas egiptietis užsimušęs, šokda- d ž l u l « Abadano refinerrją. Spro-
mas per langą iš trečiojo amba- ?™\ * ?a«Ta i b e v « k * ? a b d * 
sados aukšto l o s d a r ° 5 - Khuzistano gubema-

Palestiniečiai pradžioje turėjo t?™* «f™rolas Madani pasiun-
17 įkaitų, tačiau vienus paleido, ^ valyklos saugoti nemylą kard-
kiti pabėgo ir liko tik 9. V1V d a l m L J - S . F , * * * H ^ *?* 

buvo rastas didelis ginklų sande-
W a l d h e i m a s A f r i k o j lys Minou saloje, Shaat ai Arab 
Luanda. — Jungtinių Tautų uPėJe- kun" s*™ I r a n « nuo Ira-

sekretorius Kurt Waldheim lan
kosi Afrikoje. Angoloje jis tarėsi 
su prezidentu Neto. Waldheimas 
Liberijoje susitiks su visų Afrikos 
valstybių galvomis metinėje Afri
kos Vienybės konferencijoje. 

ko. 

eiti pareigas, kol bus rastas nau-
isėjo ne tik 80 parlamento narių, \ jas premjeras. ' 
bet ir visa eilė ministrų. Desai I Kandidatais į premjero vietą 
valdė Indiją 28 mėnesius. Prezi- laikomi du Desai vicepremjerai: 
dentas Reddy paprašė premjero I Singh ir Ram. 

KALENDOmUS 
Liepos 17 d.: Aleksijus, Gene-

rosa, Auksutis, Nelda. 
Liepos 18 d.: Fredrikas, Sim-

foroza, Tautvilas, Astutė 
Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:23. 

ORAS 
Saulėta, vėsiau, mažiau drėg

mės, temperatūra dieną 75 L, 
naktį 60 L 



DRAUGAS, antradienis, 1979 m. liepos mėn. 17 d. reaguoja i auksą laibai gaivališ-
— — ~ — • — — — — — — — — _ _ _ — — , j ^ . — n e t „mirtinai. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
YESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS. M. D. 
&CL1AS I 8VEIKATĄ- 1601 West Garfleid Blv<L, Oblcag©, EL 00638 

f B 644X9 

REUMATOIDINIO ARTRITO REIKALAI 

ittoH 

Mediciniška šviesa ir ryžtas 
įgalina sėkmingiau nugalėti 
negales, įskaitant reumatoi
dinį artritą. 

Mediciniška tiesa 

gos žengimą pirmyn. Auksas yra 
pajėgus tai atlikti. 

Kai RA vis nemąžta, vis esti 
aktyvus, nežiūrint per keletą mė
nesiu reikiamai vienu ar kitu bei 
kelių vaistų kombinacija pacien
tą gydant — auksas (jo savaiti
nės injekcijos) gali aštrų užde
gimą pašalinti. Taigi, aukso injek 
ei jos nėra paskutinioji prieš RA 
gydomoji priemonė. Auksu gydy
mą reiktų pradėti laike Pf™UJU | dažniau ir ilgiau 
metų RA gydymo, kai neatleidžia 
mai RA laikosi aktyvus, nežiū
rint geriausio geriausiais vaistais 
gydymo. 

Neigiamos pasėkos 
gydant RA auksu 

Gydytojai labiausiai nenori auk
su gydyti RA dėl jo nuodingu
mo įvairiems kūno organams. Auk 
so nuodingumas pasireiškia niež-
tinčiu išbėrimu, gleivinės žaizdo
mis, baltųjų kraujo kūnelių 
sumažėjimu (leukopenia) ir šia- • ž i m ą ^ „ ^ mymA^lii 3^ty. 
pime baltymo atsiradimu (protei-; ^ j domisi savęs priežiūra — to-
nuria). Tos komplikacijos auksu ^ ^ reumatį^į y r a gera gali

mybė artrito sukontroliavimui ir 
normalaus gyvenimo praleidi
mui. 

Storulė — trumpulė, statinės 
pavidalo moteriškė atvyko aps
krities ligoninėn tirtis skrandį. 
— Kodėl tokia "plona" — klau
sia gydytojas. — Turiu "artritį", 
dėl jo imu prednisoną (kortisono 
rūšis) — tai ir sustorėjau taip, 
kad jau kojos manęs nepaneša. 
Tikrai, kortizoniniai vaistai yra 
dviašmenis kardas: šalia geru 
savybių, turi didelių neigiamų. 
Todėl pravartu kiekvienam žino-
^ti šio vaisto vietą gydantis reuma
toidinį artritą (RA). 

-•-' Kortizono gerosios ir 
neigiamosios savybės 

; Medicina įvairius kortizonui gi
miningus vaistus (cortison, aris 
tocort, kenolog, prednison...) vie
nu žodžiu vadina steroidais. Jie 

. yra stipriausi, dabar žinomi p w 5 | Z į j £ t gana"~daŽ^a7"'pasitaiko, 
uždegimą veikią, vaistai. Deja, gy; K a r t a i s j o s b ū n a l a b a i Apries, rė
dant R A jų vartoj imas yra n b o - t a i s a t v e j a i s m i r t i n o s . Kartą "nu 
tas. Mat, ilgiau tuos vaistus vi
durinėmis ar didelėmis dozėmis i 

, vartojant, pacientas priaugina' 
daug svorio ir dar gali sulaukti 
kitų negerovių: gali atsirasti pa
keltas kraujospūdis, išopėjimai 
skrandyje, kaulų suminkštėji-

Jhas (osteoporozė) lengvai apturi 
mas odos nusibrėžimas ir padidė
jęs jautrumas uždegimams. 

Kai kurių gydytojų prakti
kuojamas trumpam laikui didelė
mis dozėmis steroidų (predni-

. šono) reumatoidinio artrito gy-
*dymas. Reumatinių ligų gydy

t ino žinovas prof. Louis A Healey, Į 
M. D., dirbąs Vašingtono univer
sitete, nepataria taip steroidais 
gydyti RA sergančiuosius. 

Tiesa, trumpam laikui, dide
lės dozės gali nesukelti aukščiau i £ l e n a Tamošiūnienė susikaupimo 
•minėtų negerumų (paša l in io | metu Lietuvio sodyboje, Chicagoje, 
v e i k i m o ) , bet kas iš to: p a c i e n t o ! minint Lietuvos laisvės gynėjus — 
nus iskundimai nesu la ikomai grįž-i P 3 1 * 2 8 0 1 * - N u o t r - **• N a » ° 
ta atgal, kai steroidais m i n ė t a s 

Reumatoidinio artrito 
išeitis — prognozė? 

Nepamirškime, kad reumatoi
dinio artrito eiga yra nuolatinis 
tai pagerėjimas, tai pablogėjimas. 
Už tai neužsipultina ant vieno 
bei kito vaisto, kaip tam, anam 
bei trečiam pagelbėjusio nuo RA. 
Pagrindinis vaistas aspirinas čia 
turi būti visų pirma bandomas 
reikiamomis dozėmis. Bet koks 
mėtymasis į šalis neša tikrą var
gą sergančiajam. Reumatoidinis 
artritas gali gerėti savaime — dėl 
dar nesusektų priežasčių. Žmo
gaus atsparumas čia ne paskuti
nėje vietoje turėtų būti laikomas. 
Todėl visos kūną ir dvasią stipri
nančios priemonės kiekvieno iš 
mūsų neturėtų būti užmestos už
marštin. Tada mes apturėsime 

užsitesiančius 
RA laikotar-

# 

palengvėjimo nuo 
i pius. 

Tik nedaugelis pacientų džiau
giasi visam laikui apturėtų nuo 
RA pagerėjimu. Likusioji didžiu
ma pacientų sergančių reumatoi
diniu artritu turi susigyventi su 
tiesa, kad per visą gyvenimą pri-
seds mankštintis ir vaistus priimi
nėti. 

Atsimintini kiekvienam sekan
tys faktai: jei pacientas pildo gy
dytojo nustatytą RA gydomąjį rė-

E. Mackevičius (k.) ir E 
nio programą 

Žemaitaitis atidžiai seka Lietuvio sodybos pažmo-
Nuotr. M_\agįo 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Waterbury, Conn. 

gydymas nutraukiamas. degęs" gydytojas niekada nemė-

Tik tokie reumatoidiniu artri- * n s v ė l » į « » *$# į ? k o k į * * 
0 6 sergantieji, kurie negali na s e r « a n " * r a Pn*mmiina Lietu-

muose bei darbe (įstaigoje, fabri
ke) darbuotis dėl skausmų ir są
narių sustingimo — jie gali susi
laukti palengvinimo, imdami ma
žus kiekius (per dieną 5 ar 10 mg. 
— vieną ar dvi tabletes) predni-
sono. Taip mažos dozės gali pa
lengvinti paciento nusiskundi-
-mus, įgalinti jį atlikti būtiniau
siai atliktinus darbus — ir kartu 
nesusilaukti virš minėtų steroi
dinės kilmės komplikacijų. 

I skaudamus sąnarius suleidi-
mas Steroidų (kenolog, aristo-
eort...) gali keliems mėnesiams 
palengvinti reumatoidinio artri-

Vsxxida. Daug pašauktų — 
maža išrinktu. Tai vis dėl to vie
no, bet svarbiausio žmogui daly
ko: dėl jo asmenybės (nusiteiki
mų, jausmų...) nenormalumo 
nusiduoda. Normaliai protauti ir 
jausti pajėgiąs lietuvis neblogai 
susitvarkys net su sunkia RA li
ga. Gi, vėjo botagėlis — menkos 
asmenybės žmogus — net moky
čiausias toks — labai gali kentė
ti ir kitus varginti net lengvos rū
šies reumatoidinį artritą gavęs. 
Mat, toks elgesys visai priešin
gai mediciniškam patarimui. 

Tik prisižiūrėkime, kaip save 
žudo rūkoriai — pypkoriai, nie
kų pliauškikai — gandonešiai 
bei menko maisto valgytojai ar 
svaigalų — narkotikų ragautojai. 
Kol tokie nesusitvarkys su asme
nybės sumenkinimu — tol jiems 
tikra — šiandieninė medicinos 
pagalba bus saldainių laižymas 
per stiklą Daugiau tuo reikalu 

kitą kartą. 

SERGA O. SAULAITIENĖ 

Jau beveik dveji metai, kaip 
Ona Saulaitienė, po keletos šir
dies operacijų, yra sunkiau sune
galavusi ir guli lovoje. Negalė
dama savarankiškai pati judėti, 
reikalinga nuolatinės pagalbos 
ištisą parą. Ligonė nors kūniš
kai silpna, bet dvasiniai likusi 
šviesaus protavimo ir gilių min
čių išsireiškimais. 

Rūpestingai ir nuoširdžiai ją 
slaugo jos vyras Antanas Saulai-
tis, kad ir su maža gailestingų
jų seserų įstaigos pagalba. Tačiau, 
jau kuris laikas, jis vargiai begali 
ištesėti daug valandų dienomis 
ir ištisom naktim budint, tad pa
gal išgales samdosi apmokamos 
talkos. 

Apsižvalgius jaukiuose Saulai
čių namuose, pasijunti, kad į ta
ve atsispindi garbinga Lietuvos 
tautos praeitis, nes kiekvienam 
kampelyj ir sienoje kabo šeimos 
tautiniai suvenyrai, smutkeliai, 
linp audiniai ir skautiškos gau
sios veiklos paveikslai. 

Apgailėtina, kad vyrui slau
gant ligonę, jam nėra galimybės 
pasinaudoti savo turima didžiule 
biblioteka ir atsidėti spaudos dar
bui, kurj jis iŠ pat jaunystės taip 
mėgo ir gan daug ko parašęs. 

Prašydami Aukščiausiojo Palai
mos, Saulaičių draugai linki sun
kiai sergančia: Onai ir jos vy
rui ištvermės ir sveikatos. 

Kz. 

BALFO GEGUŽINĖ 

Birželio 24 d. gražioje J- ir E. 

kininkams: A. Brazauskienei, K. 
Čampienei, Ed. Bazėnui, A. Gy
lienei, Ig. Kriaučiūnui, M. Marū-
nienei, J. Paliulienei, J. Puo-
dziukaitienei, A. Raugalienei, J. 
Strungiui, A. Šatkauskui ir V. 
Vaitkui. Jų dėka Balfo iždan 
įplaukė apie 1000 dol. 

Balfo žymeniu buvo apdovano
ti, eilės metų, stambesnieji auko
tojai: kun. J. Ruokis, J. Vilčiaus-
kas, d r. P. Vileišis ir V. Kaz
lauskas, o taip pat ir Ed. Mel-
ninkas- Apdovanoti buvo ir du 
stambieji piniginio vajaus talki
ninkai M. Martinienė ir Ig. Kriau
čiūnas. 

Vaišių stalui patiekalus paga
mino ir paaukojo: R Gureckie-
nė, A. Karmuzienė, J. Puodžiu-
kaitienė, A. Raugalienė, sesės 
Skladaitytės ir E. Slivinskienė. 
Gaivinantį alutį sąžiningai pils
tė A Šatkauskas. Lauko virtuvėj 
talkininkavo J. Šatkauskienė ir 
jauniausias balfininkas Darius 
Venclauskas. 

Loteriją suorganizavo A. Bra
zauskienė ir O. Tonkūnienė. Lai
mikiai buvo sudovanoti. 

Balfo skyriaus valdybą, jau dau
giau kaip 20 metų, sudaro: J. Bra
zauskas, D . Venclauskaitė, G. 
Valiulienė, V. Skladaitis ir A. 
Brazauskienė. 

Jonui Brazauskui, jo vardinių 
proga, buvo sugiedota ilgiausių 
metų, o skyriaus sekretorė G-
Valiulienė už jo ilgų metų sėk
mingą ir nepailstamą darbą, jam 
prisegė raudoną rožę. 

Dėl vėsoko oro ir gazolino sto
kos susirinko ne taip jau gau-
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sus būrys svečių, bet maloniai 
maloniai praleidę sekmadienio 
popietę, duosniai parėmė vargan 
patekusius ir pagalbos reikalin
gus mūsų tėvynainius. 

Lietuvių B-nės apylinkės pirm. 
V. Vaitkus, ta proga, surinko ne
maža parašų po peticija Vikto
rui Petkui ir Baliui Gajauskui iš 
Sovietų koncentracijos stovyklų 
gelbėti. 

Reikia pasidžiaugti, kad Šiam 

kilniam darbui vykdyti vis atsi
randa nuoširdžių savanorių, ku
rie kantriai ir su meile artimui, 
talkina Balfui. 

Ona Tonkūnienė 

DR. IRENA KYKAS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

265* W. 58 SU Chicago — 47S-211J 
Vai. pagal susitarimą. Pirm., t r e t , 
ketv. 9 iki 6 vaL Šeštad. 9 iki 1 vai. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija i r moterų ligos 
GinekotoginS Chirurgija. 

6449 S o . Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 3-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center 
6132 So. Redzie Avenue. 

Vai.: pirmad., an t rad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

voje — provincijoje dviejų gydy
tojų pažiūros į gydymą auksu 
minėtus ligonius. Pagyvenęs gy-1 
dytojas, turėjęs šilto ir šalto bėgy-
dant RA segančius, liovėsi auksu 
gydęs reumatikus. Ju, žinoma, 
prisirinko gerokas skaičius apy
linkėje. Pasitaikė atvažiuoti prak
tikuoti jaunam gydytojui į tą apy
linkę. Jis ėmė auksu tuos nelai
minguosius gydyti — na, ir "ste
buklu" susilaukė. Chroniškai ne
galavę žmonės bėgte bėgo pas 
naująjį "stebukladarį". Žinoma, 
tas tik laikinai tęsėsi — tol, kol ir 
jaunasis "pasikorė" ant sunkios, 
net mirtinos, auksu gydymo 

to sukeltus negerumus, jei ta Ii- Į komplikacijos, 
ga yra apėmusi tik vieną ar du j Keina, kad RA reikia kuo stro-
sąnarius. tai saugus tos ligos gy- j pįausiai gydyti tiek pačiam pa-
dymas su sąlyga, kad tokios į są- Į cientui, tiek gydytojui, panau 
narius streroidų injekcijos būtuĮdojant reikalingiausias, veikliau-
nedaromos dažnai. Nė vienas ne-; sias ir mažiausiai nuodingas prie-
pamirškime, kad nedažnai į są- i mones. Be šitokio atsinešimo — 
narius steroidai būtų injektuoja-
mi. Mat, dažnai injektuojant į 
sąnarį steroidus gali gautis kau
rų ištirpimas injekcijos vietoje 
Tai naujas vargas. 

Pasiskaityti. Consultant, March i Melninkv sodyboje, žydinčiu me-
1977. 

NAUDINGA PATARIME 
ĮGYVENDINK -

SVEIKESNIS BOSI 

Gydymas auksu 

Jau Lietuvoje, klinikose, Kau
ne vartodavome auksą (Solgo-
nal) injekcijomis rematoidinio ar
trito gydymui ir susilaukdavome 
įvairų — nepastovu nuo tos li-
t s pagerėjimą, a. a. prof. Juozui 
Kupčinskui vadovaujant. Dabarti
niu laiku auksu gydymas RA yra 
toks. 

nėra vilties apturėti pasitenkini
mą tvarkant RA. 

Aukso injekcijos daromos kas 
savaitė, jei nėra komplikacijų. 
Joms atsiradus, daroma ilgesnė 
pertrauka. Prieš suleidžiant auk
so adatą — kiekvieną savaitę 

ireikia tikrinti kraujas ir šlapu-

MAISTAS VASAROS 
KARŠČIŲ METU 

Klausimas, Prašau, Tamsta Dak
tare, nurodyti sveikiausią — ska
niausią šios vasaros karščių me
tu maistą. Dėkoju iš anksto. 

Atsakymas. Varškės atšaldy
tos (kas gali šaltą valgi valgyti) 
sumaišyti su atšaldytu agurku, 
skvašu ir lakštais svogūnų — ži 
noma susmulkintų. (Anelės Kir-
vaitytės receptas). Varškė su obuo 
lių koše irgi skanėstas. Kai kuris 
tokj valgį valgydamas liežuvį nu 
rys — ši sskyrius tokiam pirmą
ją pagalbą suteiks. 

Šaltos mėlynės su šaltu pienu ir 
sena — rupia stambiai malta ru
giu — kviečių duona, pridėjus 
medaus pagal skonį — antras dan 
giškas Šiai vasarai patiekalas. 

Rūgusis pienas su krapais — 

džių pavėsy, įvyko Waterburio 
I Balfo skyriaus gegužinė, o taip 
1 pat ir skyriaus balfinės veiklos 
j 35 metų sukakties paminėjimas. 

Skyriaus pirmininkas Jonas 
Brazauskas pasveikino susirinku
sius balfininkus, pasidžiaugdamas 
jų jautriomis širdimis ir tokiu di
deliu įnašu kilniame šalpos dar 
be. Pateikdamas vajaus apyskaitą, 
dėkojo aukotojams ir vajaus tal-

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 \ 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 
2434 Wes t 71st Street 

Vai.: pirm., an t r . . ketv ir penkt. 
1:0(J . 5:00 vai. popiet, treč. ir Sešt. 

tik susitarus. 

TeL of iso ir b o t o : OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai . vak.. 

išskyrus t reč iadienius . 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet . 

TeL BEUance 5 -1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 Wost 59th Street 
Vai.: pirmad., ant rad. , ke tv i r t ad . Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popie t \ r 6-S 
vai. vak . Treč. ir šeš tad . uždary ta . 

Blynai su mielėmis ir obuoliu 
koše — Alvudo (Marijos Bosie-i 
nės) receptu — nepalyginamas j 
skanėstas. Norintiems pranešime į 
telefonu — raštu receptus. 

A Z O B I N 

Pirmasis Stebuklas 
Noveles. Vertė P. GAUCYS 

Azorin — vienas žymiausių is
panų rašytojų, išgarsėjęs savo 
trumpom, poetinėm novelėm, ku
riose pima astrologų, raganų, pra
našų ir aiškiaregių, turinčių ma
gišką galią numatyti ateiti ar at
gal pasukti laiko ratą. Aaorino 
vaizduojami žmonės pasižymi dide
liu dvasiniu gilumu. Rinkinyje 25 
novelės. 

Išleido Rūta 1979. Kaina su per
siuntimu S5.75. Illinois gyventojai 
prideda 25 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. SSrd S t , Chks*o, DL 
60629. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir p e n k t 
10-4; šeštad. 10-3 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G E 
KCTBIKIV TR V A I K r t lGŽO^ 

sprciAiasrž 
MEDICAL trtmarmn 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai . r y t o 

tki 1 vai. riopiet. 
Ofs. tel . 737-1168, rez . 239-2919 

Ofs. H E 4-1818; rez . P R 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-oa ir Campbell Ave.^kamp. 

Vai.: pirmad.. ant rad. . ke tv i r t ad . Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik sus i ta rus . 

<F 

mas. Kraujas tikrinamas padą , . . . ., 
., ! . • j / svogūnėlių lapais apibarstytomis rant pilna kraujo vaizdą (comp- , , . JT % •_» 

, Vj , . • _ I bulvėmis — tikras skanėstas, 
lete blood count, trumpai — 
_ _ _ . _ . .,'. ^ ; T \ . . ^ Rubarbaru tyre su cukrum bei CBC). Tuojau reikia nustatyti to- , w JL . . . « . _ . . . ,. . . , , . . i medumi — atšaldyta bei posilte hau mjektavus auksą, jei pasiro-! 

do pirmieji aukso nuodingumo 
reiškiniai kraujuj'e ar šlapume 

Visi prieš uždegimą vartojami 

— skanumynas . Pridėjus kruopų 
— stipresnis patiekalas. 

Vištienos šaltiena — jei pats Nustojus laiku toliau injektuoti 
auksą, beveik visada grjžta į nor- • negali pasigaminti — eik i Inter-

vaistai yra pajėgūs sumažinti sąjmą tiek kraujas, tiek šlapumas. J national Meat pas Petrienę ant 
nariu sutinimą ir sustingimą, j Nepamirština, kad "beveik", o , 63 ir San Francisco. Su bulvėmis 
bet jie nepajėgia sulaikyti RA Ii- ne tikrai visada. Kai kada ligonis'bei duona — tikra sveikata. 

GRAŽIAUSIEMS JOSŲ KNYGYKAMS 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI 20DYNAI 
V. Peteraičio 

Llttuviikai - angllikas žodyaM 
A. Baravyko 

Angllikal - iietuviikas žodynu 
Sie du lodynai y r a naujai perapauadinti didaanimia rai

dėm ii. d ideio formato ( 9 x 9 col ių) , 580 ir 590 pualapių, la
bai lengva, skaitome* raidėa ant ryakiai balto Dopieriaua. tu 
itipriaia k.etai* virieliaia. 

Tikrai gra i i dovana jaunom lietuviJkoma ar maiiytoma 
Šeimos. Kiekvienaa lietuviikaa knygyną* tur t tų didUuotia 
i i a i s tomaia. 

Atakiri tomai po $ 1 0 0 0 , abu tomai t ik $18.00 (paataa ir 
persiuntimą* $1.25 u i tomą ir pridedami mokeeėiai Ūlinoia 
vals tybes : rkejamai. 

D R A U G O K N Y G Y N A S 
4548 W. 6Srd StrMl 

Chieifas III. 6062t 
^ ~ J 

Ofls. teL 785-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRUPwG£ 

Specialybe — Nervų tr 
Emocines ligos. 

CRAWFOKD MEDICAL BLDG. 
6 4 4 9 So . Pulaski Road 

DR. A, B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — B E 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

8907 Weat 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKšEYIčIUS 
J O K 6 A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad.. antrad. , ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. SeStad. nuo 1 kkl 4 vai. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTV LIGOS — C n i R l " R r . i 4 A 
Ofisai: . , j 

111 NO. WABA5>H A V E . 
4200 XO. C E N T R A L AVE. 
Valandos pagal sus i ta r imą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ie tuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikr ina akis. P r i t a iko ak in ius t r 
"Contact lenkes" 

2618 W. 71st St. — TtL 737-5148 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta, t r eč 

Ofs. P O 7-6000 Re*. GA 3-7278 

DR. A. 1ENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 Wes t 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, P Ū S L f i S IR -•> 

PROSTATO C H I R U R G I J A 
2656 W . 6 3 M S t r e e t 

Vai . antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 v a k a r e .• 

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

1002 N. Wastera Ave., Chicago 
Tel. 49M441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA 

711« W. 127 S t , Palos Heijįhts 
TeL M1473* 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J. J, SIMONAITIS 
T61. — GR 6-0617 

6958 S. Talman Art. 

Oftao tel. HK 4-2123. N a m u OI a - 4 l t a 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm . an t r ad , ke tv . ir penktad 
2-5 Ir 6-7 — iŠ a n k s t o sus i ta rua . 

į s ta igos Ir boto tel. 652-138] 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 vSo.49th Oonrt, a c e r e , i a 

Kaadlan 10-12 ir 4-7 
taakyroa tre^ u* ie i tad 

Ofa. teL 586-8166; a a m n 881-3772 
DR. PETRAS 1U0SA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 6Srd Street 

Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniai* pagal suftttArimą. 

\ Apatmoka akelbtia dien. DRAUGE, 
naa ji* plačiausiai akaitomaa lie
tuvių dienraatia. gi skelbimų 
sos yra 

( * 



. * .' " 
Kad būtų proga, 

NUO VIENA 
Vasara dar tik įpusėjo, dar b 

veik pora mėnesiu laikotarpi 
kurio metu atostogausime, k 
liausime ar ilsėsimės vasarviet 
se. Ir tie, kurie nekeliaus, o žv 
jos ar_saulinsis, gal ne visada g 
lės naudotis gražiu oru, nes b 
šaltu ir lietingu dienų. Ir torr 

dienomis ne vienas pasijus vier 
šas, jam bus nuobodu, dauge 
nežinos ko tvertis, nenorėdam 
lošti kortomis ar sėdėti bare. 
todėl visi, kurie vyksta atostog 
turėtu paiimti ištikimą drau 
knygą, nesvarbu, grožinės, at 
minimu ar kitokios literatūr< 
Knyga lietingomis ir šalton 
dienomis padės palaikyti dra 
gystę. Ji ištikimas draugas, ji ki 
ba tau neįkyriai, ji kalba tik tk 
kiek tu pats nori. Kai mokai 
u?' kambarius jau dešimtin 
doleriu, kai vasaros atostogos k 
nuoja šimtais, nepagailėkii 
bent dešimties doleriu kok 
nors knygai, savo atostogų drs 
gei, — ji padės ne tik nuoboc 
IjO.metu, bet praturtins ir ta 
pasaulį, kad savo dvasia ki 
praturtėtumėm ar bent nežer 
tum atgal. . . 

Atrodo, kad knyga labiaus 
plinta rudenį. Taip yra ir j 
mus ir amerikiečiu pasauly, 1 
iš kitos pusės amerikiečiai va 
romis išperka labai daug va 
namų- -kišeninio pobūdžio ki 
gų, kfirios jau kainuoja ne k 
virtį dolerio, o dolerį ar daugi; 
Vykdami atostogų pasižiūrėki: 
į mūsų knygų katalogus ar ki 
gų skelbimus ir pasirinkime s 
drauge, nesvarbu, ar tai būtu | 
ezija, proza ar koks nors mok: 
rus veikalas, liečiąs filosofiją, 
ligiją ar politiką. 

* 
Su knygų pirkimu visaip bū 

Romain Roland net kartą tvi: 
no, kad neturtingiausi dažnii 
šiai perka knygas, o turtingesr 
ji jaučiasi įžeisti, jeigu tu j 
knygos nepadbvanoji. Vargu 
tiktų lietuviu visuomenei, r 
kas perka knygas, tas perka, 
dažniausiai turtingesnieji prisi 
da prie knygų išleidimo, bet, 
Soma, yra ir tokių, kurie, 
jam knygą nusiunčiama, ją g 
na.'Baffil tik nereikėtu už ją 
mokėti; Tačiau, kol žmogus 
vas, tol knyga bus skaitor 
nors šiaip ar taip tenka kon< 
tuoti faktą, kad knygos pakl; 
sa pasaulyje mažėja, nors vis i 
yra skaitančių ir tas kietasis si 
tančiujų branduolys kaip tik ii 
ra visų" leidyklų ir visų autorių 
guoda. 

Tiek pas mus, tiek amerikie 
literatūroj daugiausia per 
mos knygos yra atsiminimai 
romanai. Ir, žinoma, dėl to 
galima žmonių kaltinti, nes žr 
gus nori pramogos, jis nori a 
palaidavimo, jis nori sau išt 
mo nuobodžiom valandom pi 
fcaidrinti ar tom valandom už 
ti draugo. 

Tenka pasakyti, kad mūs 
se didelio knygų pasirinkimo 
ra. Nedaug originaliu knygų 
išeina, bet ir jų laidos ne vis 
išperkamos. Kiek geriau su 
manais, bet poezija, drama, 
'ir politinės ar religinės kny 
mažiau sukelia susidomėji 
BffTbm nuobodžiom atost 
dienom, o tokių visada pasita 
galirna pasirinkti tikrai, i 
amerikečiai sako, laikui "užmu 
ji gera. Dažnai tokia ne; 
mi mokslinė ar religinė knygj 

.ra turtinanti mūsų pasaulį. ] 
čia jteįtaigojame, kokią kn 
kas turi skaityti, bet tik prisi 

NAUJAS KOMITETAS 

>( Vakarus pasiekusiomis ži 
mis, _ grupė asmenų Masfr 
įkūrė komitetą kovai už ' 
sovietų piliečių teisę laisvai 
vykti i i Sovietų Sąjungos, 
miteto nariai yra įsitikinę, 
emigracijos ir apskritai ju< 
mo laisvės varžymas gru 
prieštarauja Sovietų Sąjui 
pasii iyt iem tarptautiniam 

įpareigojimam, o taip pat 
suotinei 2mogaus teisių de 

'racijai Komitetas yra taip 

TVES PABĖGTI 
r nam, kad knygą reikia pirkti ir 
>, skaityti, tai ne tik pats asmuo jas 
r skaitąs praturtėja, bet pirkimas 
- įgalina išleisti ir kitas knygas. 

Amerikiečiai stengiasi pagauti 
skaitytoją įvairiais būdais. Labai 

• dažnai knygos yra su gana dide-
• le sekso priemaiša. Mūsų litera

tūra, nepaisant, kad kai kieno ir 
< buvo pora romanų užpulta, pa

lyginus su amerikietiškąja, yra 
labai švari. Tačiau nereikia ma-

j . nyti, kad ir amerikiečiai, jau taip 
griebiasi sieksninės knygos. Tiesa, 

j s jau mirusios autorės j . Susan 
knygų pvz. "The Love Machine" 

i parduota dešimtimis milijonų, 
' bet kiti plunksnos žmonės pa-

reiškė, kad nėra garbinga šlamš-
• tą rašant daryti pinigus. O žino-
s mas rašytojas Truman Capote 

kartą pareiškė, kad jis geriau žiu-
• retų gatvėje šunų vestuvių, negu 

skaitytų sieksninius romanus. 

J" Amerikiečiai, n/>rėdami pa-
r<° gauti skaitytoją, griebiasi ne tik 
• sekso, bet ir kitokių temų. Pasta-
5- ruoju metu buvo pasišauta rašy

ti oro romanus. Tai romanai apie 
ai sniegą Los Angeles, sniego audrą 
as kitur, tai žemės drebėjimai ir 
et potvyniai. Yra romanų apie karš-
a_ tą lietų ir kitas nelaimes, bet a-
li" merikiečiai kritikai mano, kad 
y* tokios knygos labai lengva rašy-
*• ti, lyg klasėje duota tema, "Ką 
u- aš veikiau per savo atostogas". 
i e Bet kiekviena knyga turi savo 
Y' skaitytoją. N e vienodas žmonių 
IU skonis ir išsiauklėjimas, todėl ne-
°^ reikia norėti, kad ir knygos jau 
*" būtų vienodos. Neseniai išėjęs 
e* romanas apie trečiąjį pasaulinį 

karą susilaukė didelio pasiseki
mo, bet tai yra fikcija ir vargu 

a- ar taip galės būti, bet daugumai 
Li" tokia fikcija patinka ir knyga 
u_ perkama. 
;e" Savo laiku buvo labai madoj 
m. knygos apie karą, bet lietuviai 
-31 tokių knygų nelabai mėgo. Jie 
iS' patys pergyvenę karus, nori ra-
I ° mybės ir taikos ir kuo greičiau tą 
T visą košmarą užmiršti. 

ą- Amerikietis kritikas Paterson, 
iž- savo knygoje "The Novel as 
y Faith" rašo, kad žmonėms nusi-
1a, bodo fantazija, kad jau anksčiau 
;a- įgriso skaitytojams knygos apie 
u- princus ir princeses, kad žmogus 
ar nori skaityti apie savo gyvenimą, 
u- apie savo kartais ir labai vargą-
y- ną ir nuobodžią buitį. Tokių ro

ta- manų, kurie liečia lietuvio gy
venimą, kurie liečia mūsų istori-

ių ją ar dabartį, yra gana nemaža, 
a- Ir tos knygos, kiek teko pastebėti, 
ir turi pasisekimą. Bet reikia, kad 

le- skaitytojas vasaros meto draugu 
o- pasirinktų ir kiek sudėtingesnę 
si- mokslinio, filosofinio ar religinic 
ki- turinio knygą, o tokių knygų yrs 
as- apsčiai. Salia atgaivos, sustiprėja 
m- mo, knyga sustiprins intelektua

liniai. Saliai saulės odai, knyga 
to- bus saulė sielai, 
įė- Linksmasis kblumnistas An 
te- Buewald sakosi, kad jis, kai jau 
da pasiūlė Tolstojaus raštus ir kny 
QD* gą apie kulinariją, jis pasirin 
įet ko pastarąją, nes esą jei kas žin< 
{os apie Tolstojaus veikėjus, jis žinc 
10. apie jam naudingas kolorijas 
gų Daug yra ir lietuvių, kurie pana 
ko, šiai pasirenka, bet daug yra i 
rip tokių, kuriems knyga yra patarė 
ti" jas ir draugas, ir tai verta atsi 
Jo* minti vykstant atostogų. Knyg; 
y- yra tyli ir kantri ir ji kalba tai 

les tik tada, kada tu nori. Tai geras 
'gą vertingas ir neįkyrus draugas. 
ne- A l B. 
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pasiryžss reikalauti, kad eml 
gracijos leidimą gavusiems sc 
vietų piliečiam būtų pagreitint 
ir palengvinta išvykimo proc* 
dura ir kad emigrantam, jei ji 
pageidautų, butų leista vėl m 
grįžti į Sovietų Sąjungą. Kai 
žinoma, į Vakarus emigruorf 
norinčiųjų tarpe yra ir nemaži 
lietuvių, kurie jau ilgus metu 
laukia išvažiavimo vizos. N< 
rintieji emigruoti yra dažniat 
dai tuoj atleidžiami iš dart 
ir persekiojami. 

KALĖJIMAI IR D j 
Čekoslovakiji 

Čekoslovakijos buvęs užsienio 
ministerijos tarnautojas prof. 
med. dr. Zigmund Manheimas, 
bėgdamas nuo Hitlerio persekio
jimų, pateko į Sovietų Sąjungą. 
Ten jį areštavo ir uždarė į Liub-
liankos, o vėliau į Butirkų kalėji
mą, Maskvoje. Iš ten Manheimas 
perėjo Severodvinsko, Vjatlagos, 
Konosi ir Brocko, Irkutsko sri
tyje, darbo stovyklas. Pagaliau, 
1965 m. jis buvo išleistas i Iz
raelį, kur profesoriavo Jeruzalio 
universitete- Dabar pensininkas 
ir ruošia prisiminimų knygą apie 
gyvenimo patyrimus Sov. Są
jungos kalėjimuose. 

Kalėjimuose ir darbų stovyklo
se Manheimas susitikęs su įka
lintais pabaltiečiais. Liubliankos 
kalėjime kurį laiką jis buvo vie
noje kameroje su buv. Kremliaus j 
vyr. gydytoju prof. dr. Dimitriju 
Plitnevu. Ten jis susitiko ir su 
Vengrijos universiteto medicinos 
profesoriais ir komunistų partijų 
aukštais pareigūnais. Manhei
mas tvirtina, kad jie visi ir ka
lėjime likę ištikimi ir įsitikinę 
marksistai. 

Butirkų kalėjime jis susitikęs su 
Markso-Engelso instituto buv-
prof. Frugu. Iš kalėjimo jis kelis 
kartus buvęs pašauktas pas NK 
VD pir-ką Beriją ir NKVD vyr. 
tardytoją Bojarskį. 

Susitikimas su pabaltiečiais 

Prof. Manheimo vergų stovyk
lose nueitas kelias yra labai il
gas ir pilnas kentėjimų, nusivy
limų, suglumimų. Panašius ke
lius ėjo ir išsiųstieji pabaltiečiai. 
Daug jų Manheimas sutikęs, kai 
bėjęs ir prisimena kelių jų pa
vardes. Besikalbėdamas su įj. 
Blaževičių, laikraščio „Latvija" 
korespondentu, keletą jų ir pa
minėjo. 

Vjatlagos darbų stovykloje, 
: Gorkio srityje, jis sutiko Latvijos 
I armijos gydytoją majorą Alek-
isandrą Šneiderį iš Daugpilio. Jo 

žmona su dviem vaikais gyveno 
Krasnojarske. Vienas jų vaikas 
mirė nuo bado. Jis prisimena dr. 
Vidiną, tas dirbo taigoje, bet vė-

| liau buvo paskirtas į ambulato
riją. Jis prisimena prof.Cirulį iš 
Rygos. Vienuoliktame Vjatlagos 
lageryje jis sutiko Tukumo apy
gardos teismo pir-ką dr. Kalevi-
čių ir medicinos dr. Bėrį. Abu jie 
ten mirė. Vjatlagos pirmame la
geryje jis sutiko buv. Latvijos že
mės ūkio ministrą Janį Birznie-
ką, nuteistą 10 metų. Stovyklos 
speciali komisija pridėjo jam dar 
10 metų darbo stovyklos. Vėliau 
Janį Birznieką nusiuntė į žemės 
ūkio stovyklą, kur jis dirbo agro
nomo darbą Starcevo stovykloje. 

Kurį laiką Vjatlagos stovykloje 
buvo kalinama buv. Latvijos mi-
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Žinia apie šį išprievartavh 
nutrenkė. Bet kelio atgal nėr; 
Beržansk} aiškinuosi, kad aš nemt 
neturiu šioje sritije jokios pral 
nedrąsus ir iš tos kalbos gi 
nepasisekimas. Bet Beržanskis, 
mano pasiaiškinimus jokio dėm 
rusiškai prirašytus du lapus m a n o 
sako: 

— Kalba jau paruošta, tik 
lietuviškai. Dabar tik 3 vlanda, tui 
mažiausia 3 su puse valandos ir 
lietuviškai. Iš kalbos nieko negalit 
papildyti, nes tuomet būtų 
generalinės Unijos. Paskutiniu: 
kalbama apie draugą Staliną, iši 
pasakyk pakeltu balsu, jausmingt 
ir gražu. 

Dar bandant aiškintis nesuge 
— Buržuazinėj karo mokykloj 

ir klausytojai buvo patenkinti, gi 
kalbą. Geriau neišsisukinėk. Be 1 
komisaro įsakymas, kuris negali t 
komisarą šiuo reikalu nepatariu 
būti draugui labai blogai. 

tRBO STOVYKLOS 
* žydo dr. Manheimo liudiju 
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ų pirmininko Blodnieko žmo-
Vėliau, visiška ligonė, ji bu
ki gyvos galvos išsiųsta į 
?ko miestą prie Krasnojarsko, 
gyveno iš tautiečių pašalpų, 
dos laikraštyje tada buvo 
:a, kad „reakcionierius", „fa-
5" ir „savos tautos išdavi-

Blodnieks dirba Amerikoje, 
ortuotų Latvijos kariuomenės 
linkų Manheimu! neteko su-
. Vjatlagoje jis sutikęs daug 
įjos žydų. Jis minėjo Rygos 
os fabriko savininką Nochi-
skį, jo brolį su žmona ir 
m vaikais. Žmona su vaikais 
no Dzeržinskio rajone; iŠ 
špilio — manufaktūros pirk-
rinrauchą ir grudų pirklį Gir-
>eceną. 

utiko estus ir ukrainiečius 

estų Vjatlagoje Manheimas 
mena buv. sveikatos minist-
lr- Harį Ritmaną, dr. Pertą 
alino. ilO metų ten buvo nu-
i Estijos žydai dr. Amber-
ir dr. Sverdlovas. 
jatlagos darbų stovykloje bu-
•iš Lietuvos socialdemokratų 

ijos generalinis sekretorius 
auskas. B Vilniaus med. dr. 
itanas, buvęs sionistų pirmi-
cas Lietuvoje. Severodvinsko 
ninėje 1941 metais mirė buv. 
kijos seimo deputatas Oska-
Lucki — ukrainas. Jo sūnus 
csoriauja Toronte. Lenkus ir 
Į tautybių žmones areštavo ir 
? už jų tautinį nusistatymą ir 
mes mylėjimą, o žydus — už 
lizmą. 
rėliau įkalintas Manheimas 
>o Severodvinsko stovyklos li-
inėje. Stovyklos mediciniškos 
es viršininkas buvo dr. Ku-
;kis — žydas, „paskutinis šu-
, sako Manheimas. Ligoninės 
ininkas buvęs kalinys dr. Vo-
ėjus — ukrainas. Jis buvęs 
lonus žmogus ir sakydavęs: 
an visi čia yra pacientai, bet 
kaliniai". Dr. Vorobejus da-
ką galėdamas, gydydamas li-
is, bet didelio mirtingumo ne-
jjęs sumažinti. 
ykį ligoninę aplankęs Gula-
sveikatos dalies vyr. vadovy-
Maskvoje pirmininko dr. Loi-
o (žydas) pirmasis pavaduoto-

dr. Krinko (žydas). Išžiūrė-
ligoninės raštus, jis prikal

ęs dr. Vorobejui už nepapras-
aukštą mirtingumą stovyklo-
Dr. Vorobejus nurodęs į la-
blogas ligoninėje sąlygas, kur 

sienų plyšius pučia šiaurės 
ii, trūksta įrengimų ir būti-
asių vaistų. Be to, jis nurodė, 

į ligoninę atsiunčiami visai 
;ilpę ligonys, kad jie ten mir 
bet ne taigoje. Manheimas 

Paruoštoj 
nepriklausomo 
"kruvinais S: 
persekiojimu 
dvasiniu skur 
mūsų visų širc 
prie broliškos 
skaisčiausios 
Stalino. 

Atsidūriau 
buvo nuotykių 

, . . Z daug lengviau 
lą kaip žaibas J e i v i e n a s būč 
L Nuvykęs pas d a b a r ž m o n a 
ku viešai kalbėti, g a k y t l M te 
tikos, esu labai s u p r a s t u i š b a 
h išeiti didelis I r k o k i a 

nekreipdamas į k a l b e t o j ų i š 

sio, atkiša man n e i š š a u k ė . K 

būsimos kalbos ir Kovalionoko. 1 
. . . , . k i ta proga 

ją turėsi sakyti l a i m i n g i a u 8 i a f 
i laiko iki mitingo to8 ^ ^ ^ , 
rah ją pasirašyti U a u s i a u p a n a 
1a nei išleisti, nei 8 a k ė tei m a n 

nukrypimas nuo j i e toi d a r t . 
sakinius, kur 

įok atmintinai ir 
i. Bus labai gerai KARI 

LEMTIMI 

>ėjimais, primetė: Rusų — 
paskaitas skaitei raudonosios a 
Ii pasakyti ir Šią buvo sukrusl 
D, čia yra draugo atitinkami gyi 
Qti pakeistas. P a s drausmė iki 
kreiptis, nes gal i reikalavimai, 

tik taip, kaip 

SOVIETUOSE 
kad Sov. Sąjungos vado-

uo norėjo paslėpti savo nu-
imus ir parodyti, kad žmo-
įiršta nuo ligų ligoninėje, 
e taigoje dėl nepakeliamų 

sąlygų-

B 85.000 teliko 5.000 

imai ypač padažnėjo žiau-
ibiro žiemos metu. Kaliniai, 
dėl silpnumo nebepajėgė 
darbą, karo tribunolas už 

nuteisdavo mirties bausme 
kontrarevoliucionierius ir 

juos tuoj sušaudydavo-
Beri jos įsakymą mirusius 

lavo nuogus be grabų. Ka
simas sušalusioje taigos že-
buvo labai sunkus ir lavo-
aesdavo stačiai į sniegą ar- į "*» ^ e 

statydavo kaip taikinius ° K P 
jų sargams šaudymo prati- s c n e ^ 

tisches 
Pirmie 

Be i 
Slezwij 
sėkmes 
šio Lai 
jos apa 
valstiji 
panašie 
skirturr 
atžvilgi 
po ,kn 
mauja 
greit h 
pačiais 

Grei 
tūros 1 
munist 
rašydai 
Taigi, 
munist 

rdlovsko mirties stovyklą rieji, g 
metais panaikino ir iš; rnaoist 

0 kalinių gyvų buvo likę. tų bal: 
k 5.000 nelaimingų žmonių. 

bar Manheimas rašo savo 
inimų knygą, kur aprašo ne-
žmonių vergystę kalėjimuo-
darbų stovyklose. Į klausi-

ą Manheimas galvoja apie 
lycino knygą Gulago archi-
ą, jis atsakė, kad su šia 

yra la 
čiau ai 
rai orj 
čiu p 
Zygiuo 
talikų 
tį, seni 
bininki 

Solženycinas pateikė vi-
įko pa pasauliui aiškų vaizdą apie 

:inio režimo nusižengimus 
ijai. 

MOTERŲ TEATRAS 

šaukirr 
bimų 
mėn. ] 
resnę 
tinį iš 
ti, kad 
tų vol 
patikėt hieagos moterų teatras, 

tas 1977 m. baigė savo šių dum i 
sezoną pastatydamas M. į §iandi« 

r muzikinę dramą "Ame- į fliacijc 
King's English for Kanad 

ns", muzika L. Herricri., laikus, 
*o tikslas padėti moterims j maistą 
aturgėms teatro kūryboje. I suome 

Amerikos kariai Vakarų Berlyne, 1 

kalboj buvo šlykščiai dergian 
; Lietuvos laikotarpis ir vadinan 
letonos laikais", nusiskundžia 
laisvos minties, materialiniu 
linimu darbo žmogaus, reiškiar 
žių džiaugsmas, prisijungus Lietu 
rusų tautos, esančios prieglobsl 
jaulės, brangiausio tėvo ir drai 

be galo keblioje padėtyje. Gyven: 
kada giltinė žvelgė akysna. bet b 
pergyventi, negu dabar. Ką d a r 

au, be šeimos, aišku pasišalinti, hx 
su mažais vaikais. Nutariau ka 
p, kad mane bent draugai lietu1 

so intonacijos. 
aimė! Mitingan atsi lankė daug 
lukštųjų sferų ir mane į tribi 
3rs ir buvau įspėtas komis 
ad šią gražią kalbą turėsiu pasai 

bet tą v a k a r ą aš jauč ia 
Ir taip. matyt, buvo lemta, kad 

albos. nei kitos neteko sakyti, bet 
dų kalbų, kurias m a n žinomi žmc 
tuvo visai aišku, su kokiu nuoširdi 

VIO MOKYMO S Ą L Y G O S 

suomių kare paaiškėjus didel 
mijos atsilikimui, sovietų vyriaus 
* pašalinti tą negerovę. Išlc 
y bos komisaro įsakymai, sugriežt: 

teroro ir pastatyti tam t 
- mokyti tik to, kas kare reikaling 
care veikiama. 

RINKIMAI VOKIETIJOJE 
K. BARONAS 

Mūsų bendradarbis Europoje 

abejo, Draugo skaitytojai 
jo-Holšteino rinkimų pa

jau žino. Tačiau, stebint 
idstago rinkimus televizi-
trate ir lyginant juos su JA 
\ ar Kanados provincijų 
>s eigos, matosi didelis 
įas. Ypatingai technišku-
u Dėdės Šamo ar Klevo la
istai nepalyginamai pir
kai p ir lentose duodamais 
esikeičiančaais skaičiais bei 

reportažais, 

čiausia, didžiosios agen-
lieko nepranešė apie ko-
ų išstatytus kandidatus, į 
ni jų balsus "į kitų" skiltį. 
iš 1.576.839 balsuotojų ko-
ams teko 3.919 balsų. Tie 
yra suskilę į dvi grupes: 

(Deutsche Kommunisti 
'arted) ir KBD (Komunis-

Bund K'estdentschland). 
ji yra marksistai — ant 
;avę 804 balsus priklauso 
ams. Aplamai komunis-
sų procentai į Bundestagą 
bai h- labai nežymūs, ta 
trodo, kad jie yra labai ge 
canizuoti, veržlūs, su pla-
•ropagandiniu užnugariu, 
jant nuo Augsburgo ka 
kapinių į geležinkelio sto-
iamiestyje ir aplamai dar-
4 gyvenamose gatvėse, te-
štebėti KBK partijos atši
lus, išklijuotus visose skel 
lentose, kviečiant gegužės 
l d. atžymėti kova už ge-
ateitį, kova prieš komunis-
naudojimą. Nesinori tikė-
I tokia propaganda patikė-
cietis darbininkas, kad jis 

žinėdamas importuc 
nom, turėdamas pui 
butus. Skelbiami k 
rojai vokiečio visišk 
ką ir įrodė rinkii 
ge . Holšteine, kur 
surinko tik 0.25 proc. 

Visai kitaip į gegu; 
šventę žiūri katalikiš 
šv. Mišios balandžio 
buvo skiriamos šv. ] 
bininko proga, ty . g 
1 d. Netoli Miunch 
moderniškoje bažnyč 
kunigas, perskaitęs 
žodžius, pakvietė pi 
pasaulietį, kuris kalb 
bininkų sąjungos ir 
procesą — modemėji 
mas grynai iš huma 
ko. 

Be abejo, negalų 
ir šnipų išleidimą, $ 
pat daug dėmesio t 
spaudoje. Jų pasikei 
čiau balandžio 28 1 
žinių laidoje (Kanad 
1 vai. p.p.), kažkai 
ekrane pamatyti ir 1 
kų. Deja... 

Šiuo reikalu įtaktn 
no dienraštis "Suedd 
tung", šalia šlezwig 
no rinkimų, pirmam 
plačius New Yorko 
gentūros pranešimus 
Tribūne" europinė 
psl. papuošė prez. J. 
Jurgio Vins bei Vale 
zo nuotraukom. Tai 
mųjų straipsnių s»k. 
Kremliaus" ši Ciuri< 

Sov. Sąjunga geroka: 
jo" JAV atžvilgiu. P* 
kvos atsakymų į C. 
klausimus tekdavo 

ų komunitiniu rojumi, m e f C ^ ^ ^ paskutinė 
r pienu tekančiom upėm... 
;ną, nežiūrint nedidelės in-
>s (palyginus su JAV ar 
a) , jis gyvena gražiausius 

valgydamas geriausią t ė m > k a i t u 0 ^ry*. 
(prieš karą Vokietijoje vi 1 t r u n k a tik kelias d 

t buvo jo trukumas!), va- pavyzdžiu gali būti 
keitimai ir gal artis 
kitų disidentų išlei< 
tikėkime į mūsSkių 
B. Gajausko, O. Sad 
laisvės dienas. 

Tiesa, skaitant B 
kingiausią dienraštį 
sche Zertung", teko 
rrią, kad Izraelio ks 
čiausiai vėl įves (kc 
setas — K.B.?) mi: 
nors 3 tikrųjų fuk 
Eichmanas buvo nu 
mi. Sis nutarimas 
surištas su pagausė 
teroristiniais užpuoli 
prieš civilius, bet 
džios pareigūnus — j 

tarmių pratybų metu. 

— Mylėti žmone 
šiai sunkus uždavii 

1 
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Kadangi teritorinis korpusas buvo 1 
armijos sudėtyje, mūsų karius raudonos 
reforma automatiškai palietė. Tad ir p 
racionalus karių mokymas, bet nežm 
dažnai beprasmis jų kankinimas. Turint 
korpuso dalių netinkamas patalpas, n e t 
šaudyklų, nei palapinių, nei transporto pr 
žmonės buvo stumte išstumti į primityvia 
są lygas šalto, l ietingo rudens ir dar šaltei 
metu, kur turėjo kentėti alkį, šaltį, dažna 
sirgti. Iki 50 proc. dalinių sudėties : 
rikiuotės nuo peršalimų. Atsirado d; 
nušalusių kojas, rankas, ausis, nosi, — 
gyvenimui invalidais, kuriais vėlia 
nesirūpino. 

Iš tokio kankinimo jokios naudos r 
patiems lietuviams vadams nebuvo 
pasireikšti, — v iskas buvo tempiama ant 
rusų kurpalio. Tie rusai, nuo kurių 
mokymo vadovavimas, neturėjo nei 
kvalifikacijų, nei praktikos. Daug 
negyvenimiškai , statė neracionalius rei 
dažnai kartojo tą patį, kas jau buvo t 
kartų. — žmonės varginti be naudos, 
laikyta neva karių grūdinimu. K01 
politrukai visuomet kišosi su savo "politp 
(politiniu paruošimu) ir nuolatos padėtį k 
Dėl visų šių priežasčių karių gyven 
tikruoju Dantės pragaru, baisuoju sloguči 
sušalęs, nuolatos terorizuojamas ir n 
a p s v a i g ę s . Y p a t i n g a i buvo s u n 
karininkams, oficialiems vadams, kurie 
mokymo dar buvo perkrauti termin 
rašymu, planavimu, žinių tiekimu apie t 
ubagišką karinį turtą ir t.t. 

(Bus daugiau). 
* 

tom maši-
iai įrengtus 
munistiniai 
i nevilioja, 
įai Slezwi-
komunistai 

balsų. 

is mėn. 1 d. 
:a Bavarija 
mėn. 29 d. 
jozapo dar-
jgužės mėn. 
no, vienoje 
oje, jaunas 
Evangelijos 
ie altoriaus 
jo apie dar-
patį darbo 

ną, žiūrėda-
listinio tąs
ia pamiršti 
įkėlusį taip 
levizijoje ir 
imą pama-
. vakarinių 
>je buvo tik 
1 tikėdamas 
lūšiškį Pet
kas Minche-
sntsche Zei-
, - Holštei-

psl. įdėjo 
vokiečių a-
o "Harold 

aidą pirmą 
Carterio su 
įtino Moro-
> pat veda-
„Signalai iš 
tio laida pa 
n savaitėm 
"suminkštė 

Trastai Mas-
Vance už-
lukti savai-

dabar tas 
mas. Toldu 
šnipų pasi-
iausiu metu 
imas. Taigi 
V. Petkaus, 
inaitės ir Irt. 

ivarfjos įta-
"Sueddeut-

pastebėti ži-
jinetas grei-
Jėl ne knes-
ties bausmę, 
1962 m. A, 
eistas mirtl-
ra tampriai 
usiais PLO 
aais ne tik 
• prieš val-
Diiciją. 

— paseru-

. Pagodinas 

tudonosios 
os armijos 
asidėjo ne 
miškas ir 
galvoj tas 
rėjimą nei 
emonių, — 
įsias lauko 
nės žiemos 
peršalti ir 

ieidavo iš 
ug karių, 
liko visam 
1 valdžia 

;buvo, nes 
leidžiama 

Šabloniško 
priklausė 
reikiamų 

ką darė 
(alavinius, 
reta daug 
o visa tai 
įisarai ir 
dgotovka" 
implikavo. 
mas virto 
1: a lkanas, 
10 nemigo 
u m ū s ų 
freta tokio 
otų raštų 
rimą visai 



DRAUGAS, an t rad ien i s , 1979 m . l iepos mėn. 17 d. LIETUVIAI FLORIDOJE 
Doytona Beach, Fla, | fS^T V ^ f .augė turi* 

t iek daug artimų lietuvių. 

Religinis koncertas DMN Pagalbos bažnyčioje Clevelande. Gieda Br. 
Kazėnas, akoffip. R. Brazaitienė, fleita D. Miškinyte. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

(TEIKTA JAUNIMO PETICIJA 
Jaunimas reikalauja Lietuvai laisves 

POVIAS B L 0 2 I S — 
SUKAKTUVININKAS 

Daytona Beach, Fla., lietuvių 
kolonijoje gyvenas Povilas B l o 
žis, liepos 7 d. savo artimųjų 
būrelyje kukliai atšventė am
žiaus 80 metų sukaktį . Po pie
tų Aleskan restorane, svečiai 
buvo pakviesti tolimesnėm vai
šėm į sukaktuvininko namus, 
ku r jubiliatą sukakties proga 
pasveikino Daytona Beach ir 
apylinkių Amerikos iletuvių klu
bo vardu, valdybos pirmininkas 
Antanas Kašubą, pasidžiaugda
mas Povilo Bložio energija, ak
tyviu dalyvavimu ir klubo vei
kloje. Palinkėjo dar daug gra
žių gyvenimo metų. 

Sukaktuvininko bendradar
bis pašto valdyboje Jurgis Ja
nulait is , Povilą Bložj pažinęs 
nuo 1929 m., t rumpai prisimi
nė sukaktuvininko nueitą gražų 
i r garbingą gyvenimo kelią. 

C L A S S I F I E D G U I D ETA 
R E A L E S T A T E Povilas Bložis gimė 1899 m. 

liepos 8 d., mažažemių ūkinin-, 
ku šeimoie kurioie auzo 10 vai- S a v i n i n k a s parduoda *&** 2-jų 
KU šeimoje, Kurioje augo įu vai „ ^ g g ^ ų Georgian stiliaus namą. ar
kų. Pradinę mokyklą baigė dar j ^ g ^ ^ ^ Kedzie. Nu© sienos iki sie-
pr ie rusų caro Nikalojaus II-jo, i uos kilimai, užuolaidos, visi reikme-
rusų kalba. Pirmojo pasaulinio I n v s iškaitant skaitomo ir džiovinimo 
ka ro metu j au dirbo sunkius 
da rbus 

I E A L E S T A T E 

, PIRKITE Iš LIETUVIŲ , 
Mūras — 6 kamb. S mieg., valg. 
kamb. Naujesnis, Cicero, Ėlinoifi. 

maš. $39,000.00. TeL 776-7375 

lentpiūvėje ir pne ge-. |||||||||||||titiiiiiiiiiiiiiniinrnniniiiiffiiiiii 
ležinkelio, vokiečių valdžiai ver- z butai — medinis su skiepu ir ga-
čiant. Atsikūrus nepriklausomai j ražu. Svarus, gerai prižiūrėtas. 63 — 

21 buto mūras 
Geros pajamos. 

Brighton Parke. 

1971 metų pabaigoje pradėta į peticijoje keliamus klausimus, 
rinkti Jaunimo peticija Jungti- Pusantros valandos trukusio po-
nėms Tautoms, birželio 15 d. P a - kalbio m e t u buvo iškelti rusifika-1 Kalbėtojas pažymėjo, kad Po-
saulio Lietuvių Jaunimo sąjun- ; cijos, deportacijų, rezistencinio ; ̂ ^ B i 0 į i S ) baigęs aukštuosius 
gos atstovų iškilmingai buvo • sąjūdžio veiklos, genocido, sovieti- į m o k s l u s i r užėmęs atsakingas 
įteikta JAV atstovui Jungt in ių | nes pilietybės, politinių kalinių ! p a | t o y ^ y b o j e pareigas, visą 
Tautų Žmogaus teisių komisijo-Įir kiti klausimai. E. Mezvinsky j e n i m ą m k o paprastu, nuo-
je Edward Mezvinsky. Įteikimo ce- į pasiūlė suteikti raštišką doku-1 & r d ž i u a t v i r u > d i d e U u toleran_ 
remonijos vyko JAV misijoje pr ie j mentą, pažymintį, jog JAV misi-
Jungtinių 
mieste. 

Tautų, Xew Yorko ja prie J T peticiją priėmė ir yra 
atsakinga už jos saugumą, kol pe-

PLJS-gai įteikimo ceremonijo- j ticijai bus suteikta eiga Jungtinė
se atstovavo Violeta Abariūtė, D a - j se Tautose . 
nutė Norvilaitė, Jūratė Krokytėl Peticijos įteikimo proga sveti-; 
— Stirbienė ir Rimantas Stirbys. i m u j ų spauda i p raneš imus pa-
Jaunimo delegacijos sudėtyje! ruošė ir išsiuntinėjo PLB-nė ir • 
taip pat dalyvavo ir Liet. Vyčių i PLJS-ga. Radijo Liberty perdavė i 
atstovas VVilliam Sidtis. J a u n i m o 
delegaciją lydėjo Lietuvių katali-

į Lietuvą pokalbį su Aušra Zerr. 
Tenka pastebėti, kad E. Mėž

tu tiek su savo bendradarbiais 
i r tiek su sutinkamais žmonė
mis. Sukaktuvininkas ilgus me
tu s praleido įvairiose įstaigose 
nuoširdžiai d i rbamas ir su dė
mesiu nepriklausomai Lietuvai. 
Nuoširdžius linkėjimus svečiai 
palydėjo sugiedodami Ilgiausių 
metų. Sukaktuvininkas trum
pai padėkojo už dalyvavimą jo 

ku tarnybos viršininkas kun. Kaz. į vinsky m ū s ų jaunimo atstovų i 
Pugevičius (atstovavęs Pasau l io ! t a ip pat buvo painformuotas apie, 
LB) ir JAV LB Visuom. reik. t a - . liepos pradžioje Vak. Europoje 5 
rybos pirm. Aušra Zerr (atstovą-' įvykstantį FV-jį Jaun imo kongre- Į 
vusi ir Koalicijai Petkui ir Gajaus- j są. Jam buvo pastebėta, kad kon- į 
kui išlaisvinti). j greso pagrindinė tema yra žmo-1 

Peticijai įteikimui buvo par ink j gaus teisių paneigimo ir Lietu-į 
ta Tragiškojo Birželio sukakties ' vos nepriklausomybės atgavimo, 
data — birželio 15-ji, Lie tuvos ! klausimai. Amerikos atstovas ste-Į 
okupacijos diena. Peticijos įteiki- į bejosi JAV-se gimusio jaunimo 
mas buvo jungtas ir su JT pa-į angažavimusi Lietuvos laisvės 
skelbtaisiais "vaiko metais" : jau- į idėjai ir ar t imo gerovei. Tikrai 
nimas prašo laisvės prieš 39 me-1 tur ime pagrindo mūsų jaunimu 
tus sovietinio okupanto 
tai tėvų žemei Lietuvai. 

paverg -1 didžiuotis! 

Jaunimo peticijos tekste kons
tatuojama, kad Sov. Sąjunga po 
slapto ir nelegalaus sandėrio su 
nacine Vokietija 1940 m. birže
lio mėnesį okupavo Lietuvą, Lat -

Ag. Fov. Bložis 

ŽMOGAUS NUSIKALTIMAS 
Kiekvienas žmogus, kaip ir su- : jų negalvoti, bet laikui einant 

augęs, t a ip pat ir jaunas turi ge- [ pas jį užgęsta nors ir didžiausias 
viją ir Estiją. Ši neteisėta okupa- rų ir blogų palinkimų. Blogas su-1 kerštas ir pamažu išnyksta at
rija ir ją sekusi Pabaltijo valsty- m a n y m a s pas žmogų tarsi neju- j siminimas skriaudos, padarytos 
bh? aneksija dar vis tęsiasi. To - čiomis ir lyg kokia nematoma bū-j per blogas mintis. Tada jis kal-
liau peticija kreipiamasi į J T iš- tybė ap ima žmogaus smegenis. l tina pats save, kad negudriai pa
tirti Pabaltijy vykdomą kolonializ- Psichologų ir medikų ištirta.kad i sielgęs, kad sugavo jį ir kad ga
mą ir žmogaus teisių paneigi- blogos mintys ateina pas žmogų'Įėjo daug gudriau padaryti. Ta-

Lietuvai, tarnavo 10 Marijam
polės pulke, štabo maitinimo 
skyriuje. Vėliau dirbo Kaune 
mokesčių inspekcijoje. Kaune I 
gyvendamas baigė buhalterijos 
kursus ir vėliau perėjo dirbti į! 
valstybės vaistų sandėlį buhal
ter io padėjėju. 

Nuo 1925 m. perėjo dirbti į į 
paš to valdybą, kur išdirbo iki j 
okupacijos. Tarnaudamas sten-į 
gėsi siekti mokslo, lankė gim-į 
naziją, baigė Simano Daukan
to mokytojų seminariją, studi
j a s tęsė Vytauto Didžiojo uni- ' 
versitete, kur pradžioje studi-1 

javo teisę, o vėliau ekonomiją! 
i r mokslus baigė 1935 m. 

Jo gyvenimo kelias nebuvo 
lengvas. Tarnavo ir siekė moks
lo. Tik savo sąžiningu darbu ir 
sumanumu kopė tarnybos laip
ta i s ir pasiekė pašto valdybos 
finansų tvarkymo skyriaus vir
šininko pareigų. 

Antrojo pasaulinio karo me
t u dirbo pašto kontrolieriaus 
etate, tačiau visos gyvenimo vil
t y s žlugo, kai antrukart į Lie
tuvą artėjo raudonieji 

Tėvynę apleidęs, pokario me
ta is gyveno Ansbache, dirbo 
GUBOJE buhalteriu, o atvykęs 
Amerikon 15 metų dirbo Jung
tinėse Tautose, iš kur pasitrau
kė pensijon ir dabar džiaugiasi 
laimingu gyvenimu Daytona 
Beach, Fla. Prieš porą metų 
atšventėme jo 50 metų vedybi-

I nio gyvenimo sukaktį. Tiek lai-
j mingų metų išgyveno su žmona 
į Ona. Išaugino sūnų, dabar 
Į džiaugiasi vaikaičiais, gera mar

čia ir sūnaus rūpestingumu. 
Pažymėtina, kad Povilas Blo

žis puikus matematikas, laiko 
turėdamas paraše įdomią kny
gą — Astronomijos pagrindai. 

Garbingam sukaktuvininkui 
Povilui Bložiui linkėtina dar 
daug sveikų ir laimingų gyve
nimo metų. J . Rimtautas 

ir Troy. 
2 butai — marinis. įrengtas skie

pas. 2 auto garažas. Avers ir 26. 

Medinis namas su geležies prekių 
— hardware krautuve. Nebrangus. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Republic 
2951 W. 63rdSt.. 436-7878 
l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l! 

McK£Y & POAGUE, INC. 
Tel. — 434-9200 

Klauskite J. Miečtaus 
J. Kmderio. 

arba 

D Ė M E S I O 

Mes turime daugiau namų. 

G a r f i e I d R i d g e 
By owner — 5858 W. 59ifc Street 

1 
I Spacious 14 year old raised ranch, 
: on ia-rgre corner lot — near church. 
I school and transportation. Full bas.. 
1 plastered walls. oak trim and floors. 

v / v carp., storms, screens, glass 
I blocked basement windows, centr. 

air. 1 hk baths. 

Oall 582-0240 for appointment. 
Open House Sundar 1 to 5 p Ja. 

HELP VVANTED — VYBAI 

Retired Gentleman 
For Night Watchman '.u; 

i-

Aak for GARY GEIGNER 

Tel. — 476-7400 r : : ' 
•-.-'. 

N O R I P l E K I i 

PIRKSIU SENAS IR N A U J A S ' 
AUKSO BRANGENYBES. 

D«im*ntus. brangakmeniu*, ' 'auksi
nius kišeninius Loikrod*liua ir " i V K ' 
šios kainos. 

Skambint 236-9836 arba 8&1-33S4 

PACRAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA NOREIKIEN'C 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandelių. 
2608 \V. 69 St., Chicago, I1L 6062tf. 

TEL. — WA 5-3787 

•HMIIIIIIIIHIIItlIlIlMIlIlIlIlIlIlIlItlHIIIIM 
Tai paiki dovana — bet kuria 

proga! 

Popuiar Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juozapiua Daužvardiene 

Darien-Farmingdale. Bi-leve*. 4 bed-
rooms, 2 baths, family rm. with fire-

! place & sliding door to patio. 2 car 
j gar. Basement. Central air cond. 
• Dinette with patio. By owner. 960-1959. 
i —. 

2 bedroom de luxe coodominium. 
i Carpets, appliances, air conditioner. 
i Balcony. Rec. rm. Near 63rd & Nar-
jragansett. $41,900. Days 387-6152; 
'evenings 586-5084. 

DAR NE VĖLU 
Palikimas. Modernus, apie 20 metų, 

2-jų butų mūro namas ir mūro gara
žas. Įrengtas beismentas. Prašau tei
rautis ir paduoti savo telef. apžiūrėji
mui iš anksto. Viliuojanti kaina. 
Tuščias sklypas. Tinka naujai statybai 
Marąuette Parke. 

Ieškau pirkt senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.:" Komo
das, stalus, kedro skrynias. - ka-
des ir "Oriental" kilimą u i priei
namas kainas. Tel. 312-881-33X4 

M I S C E L L A N « O U ( ^ 

V. SASNAUSKAS 
atlieka įvairius '•-'•' P ' 

CEMENTO DARBUS 
šaligatvius, laiptus ir kt, 

Skambint GR 6-8402 

i Į / h 

Labai svarus 2-jų butų namas ir ga
ražas. Elektrines durys. Atskiri gazo 
šildymai. Brighton Parke. $37,000.00. 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie- \ 2-fc aukštų mūro namas ir 2 au-
ne vėl patikslino ir pagražino šią to garažas. Apie $6000.00 pajamų, 
laidą naujais paruošimais. Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap

sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu, gi knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza-
c i ^ , fc. a, .. .x . ! Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Knyga yra labai gražiai jnsta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimuL 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Ulinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 
MMHHIttlMIlUIIIHIIIIIHtflIlHIIIIHIIIIU* 

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

mus. Ta ip pat prašoma šių kraš- įvairiais keliais: pamačius kolą da blogos mintys vėi atgyja ir', § 
tŲ nepriklausomybės atstatymo svetimą daiktą, išgirdus iš ki to ; slenka pas jį pamažu norėdamos 5 
ir laisvo apsisprendimo teises klau- j žmogaus apie blogą darbą ir žmo- i įtraukti jį į dar didesnį blogą j I 
simus iškelti JT general inėje-gui t inginiaujant, nieko nevei-į darbą. 5 
asamblėjoje , kiant . Blogos mintys žmoguje su-1 j e igu žmogus nesulaiko savęs ! i 

įteiktą peticiją pasirašė 144 kelia ner imą ir tada žmogaus ge- i r neišlaiko savo duoto pažado, 1 i 
tūkstančiai asmenų iš 17 va l s ty - roj-j v a i į a kovoja su blogąja. Jei-
bių. Peticija buvo paruošta ang- i gu žmogaus nėra išauklėta gera 
lų, vokiečių, ispanų ir portuga- valia, tai jis mažiau apsvarstęs, 
lų kalbomis. Parašai organizuo-, kas, paskui gali įvykti pasiduoda 
tai buvo renkami JAV-se, Ko lum- ; piktai pagundai . Tada pas žmo-
bijoje, Kanadoje, Šveicarijoje, Ar- gų įvyksta smegenyse nusikalti-
gentinoje, Brazilijoje, .Venecue- m a s ir žmogus mato tik tą nau-
loje, Australijoje ir Vakarų Vo- dą, kuri susidarytų iš Hogo dar-

£«iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiitmiifiiiiimiiimiiiiHtritiimmtiirmtHiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii 

f tVID DOVANA JVENCIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

11 RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO 
L A I D A A N T R A 

- I i l e l d s -
MeecattM — Prd. Juozas KaraMa, 

kietijoje. Paskirų parašų gauta 
iš okupuotos Lietuvos, N . Ze lan 
dijos, Indijos, Indonezijos, Malazi-
jos, Švedijos, Urugvajaus ir kt. 

Peticija buvo įrišta į 41 storą, 
kietais viršeliais knygą. Apskai
čiuojama, kad apie 130 tūkstan
čių svetimtaučių pas i rašė petici
ją ir tokiu būdu buvo supažindin
ti su okupacijos aplinkybėmis. 
Daugiausia parašų (35 tūkstan
čius) surinko lietuvis P . Būdvy
tis iš Chicagos, į talką j aun imui 
atskubėjęs vyresniosios kartos at
stovas. Lietuvos bylos gars in imo 
prasme peticiją tenka laikyti pla
čios apimties įvykiu, o j a u n i m o ir 
jo talkininkų pastangas tik teigia
mai galime vertinti. 

Peticiją priėmęs JAV atstovas 
Mezvinsky yra gerai susipažinęs 
su Lietuvos okupacijos aplinky
bėmis ir šiandienine padėtimi. 
Jautriu žodžiu jis prisiminė oku
paciją, ten vykdomus žmogaus 

tada patenka į daug blogesnes 
sąlygas ir tampa nepataisomu nu
sikaltėliu. Jeigu pas jį nėra iš
auklėtos stiprios valios, tai pir
miausia jam reikia saugotis to
kių aplinkybių, kurios patraukia 
į blogą, nes silpnavalis žmogus, 
patekęs į piktinančias aplinky
bes, negali susilaikyti nepadaręs 
blogo. Taigi, jam reikia vyti vi
sas blogas mintis iš savęs ir rei
kia būti kuo daugiausia užimtam 
darbu, nes kartais tinginiavimas 
žmoguje sukelia visas neigiamas 
blogas mintis, o kada jis dirba 
ir apie darbą galvoja ar svajo
ja, tada blogom mintim nėra blo
gos vietos, pasak psichologų. 

JMŠk į 
i 

bo, bet nenuma to kuomi viskas 
tas baissis, tuomet žmogus lyg 
apakęs e ina ir padaro nusikalti
mą. Po nusikalt imo įvyksta per
maina , kuri dažniausiai išduoda 
nors ir gudriausius nusikaltėlius. 
Jeigu nusikal t imas pasilieka pas
laptyje, nesužinotas, tada tam 
žmogui suteikia tam tikros drą
sos kitam nusikaltimui padaryti 
ir taip nuo mažo nusikaltimo 
pasiekia iki didžiausio. Jeigu nu
sikaltimas esti sužinomas ir už- j miiiiimmmninmiiimiiiiiniiitmimm 
tai nusikaltėlis yra nubaudžia-Į • • 4 - •. . • • 
mas , t ada blogos mintys nuo L i e t U V O S 3151111111111131 
žmogaus atsitraukia lyg koks o V a , a n , a j a u „ m e t t w m r . 
n i e k š a s jį i š n a u d o j u s i o s Savo t i k s - , įauja X*w .Tersey. N«w York 1r Con 
lams. T a d a žmogus gailisi, be t ' , . 

° • , Kas 5e$tP*itpnĮ nuo • lkl a vai. po-
negali suprasti kokiu tai būdu I pi*t 
galėjo įvykti ir pažada jokiu bū
du nebeprisileisti blogų minčių 
ir nepadaryti nusikalt imo; tačiau 
yra tik paviršutinis pasižadėji
mas. Pa s žmogų tebėra dar silp
na valia ir jis jaučiasi nuskriaus-

MtuJtsU Testamentas jn prttiiko formato, įrištas kietais viria-
Uais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato d«ka laidi 
parduodama prieinama kaina. 

Gaunama "DRAUGO" knygyne 

Kaina — $8.00 
Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesCiams tr persiuntimui. 

(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 

Garą proga visiems jsigyti Naująjį Testamentą. Siuskit* užsakymus: 

D R A U G A S 
4545 W«t 63rd Strttt 
Chicago, Illinois 60629 

70 ir Maplewood. 2 aukštų 3-jų bu 
j tų mūr. pajamų namas. Taip pat ga-
• limos pajamos rūsy. 2 maš. garažas-
; Nebrangus. 

72 ir Mozart. Liuksusinis 2-jų butų 
! po 2 miegamus mūro namas. Įreng-
, tas rūsys. Pamatykite šiandien. 

43 Ir Washtenaw. 2-jų butų mūr. 
! po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas 
| skiepe. $49.500. 

Bridgeporte — puikus Investavimas. 
7 butų mūro namas. Pilnas rūsys. 
Nuomininkai patys apsišildo. $17,500 
metinių pajamų. Kaina $54,000. 

59 ir Mozart. Iš naujesnių 8 butų 
gerai prižiūrStas mūras. Pirkėjui 3 

! miegamų butas. Dėl informacijos 
. skambinkit mums. 

87 ir Puiaski. Nauįas 3-jų miegamų 
bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty
kite šiandien. 

Oak Lawn, j vakarus nuo Cicero 
, Liuksusinis 3 miegamų. "tri-level". 
Į Pamatykite Šiandien. 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

iiiiiiiiiiiiiiiiii!iiniiiiiiiiiiiiinms(i»<mHi 

P L U M B I IMG 
Licensed, bonded, insured. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės Glaas blocka. Sinkos 
vamzdžiai iivalorni elektra. Ga
lite kreiptia nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 63*-2960 
lllllllllllllllllllililllllllllllliUlllUUllI!ll!> 
^ ĮXŽQ&I . j 

SIUNTINIAI 1 UETUVą 
ir kitus kraštus . ; 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ava. 
Chicago, 111. 60632, talef. 927-5680 

iimiiiiiiiMimiiiiimiimimimminiuuu 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PUBL.1C 
INCOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi V E R T I M A .n> 
GIMINIU iškvietimai, pildomi : į 

PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 
kitokie blankai 

l|IIUimiMMl|l«i|»"l»i»ii.«ni<ii;if|H||inin| 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiiiMiiii i iti i i i imiiiik 
fvnlrių preklg pasirinkimai n^bran-

iflal iŠ mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St., Chicago, 111. 60629 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Telef. — 925-2737-Vi, T _ 
Vytautas Valantipas 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuuiiiiiiiiimimn 

10% — 20% — SO% pigiau mokėsite 
už apd(-a»<ia OMO ugnies tr antonro-
'•lllo pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208H W e « 0&th Street 

Chicago, niinois 
Telef. G A 4-8A54 X A X 

«HiiiiiiiiiilllilllllllitiiuiiHIIIIHHll H M i i t t i H t i m i i i i m i : m i i i i i i m m n -
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Iki 
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1330 kil . AM Ir nuo 7 
?ak. !>79 m»f "M 

Direkt Dr. 4r,kfir>»«s i. Stnkas 
1 i<*,7 r^of i Orive 

Mountnin^Me. N. A. 070»2 
Tel. 2S2-.V"i«5 (code) 201 

Kviestame taip pat kiausvtls I.ietu-
viV:u kurtflrtnt'i vsiand'] arsrlu ka'.ba 
î  Seton Tlall I'nlverslteto radijo sto
ties CSfTv .T»-s»v W9CT". 89 S m»«r 
FM) Pi'-ma'l 7:9% • X 30 vsl v«karo 

fVa<lr«Ta>Ua prof. .?. Stnkas) teisių pažeidimus ir pažadėjo dė- į tas blogų minčių, tada lyg ker
ti pastangas, kad JT atsižvelgta i šydamas jom pasižada daugiau MK • - n 

THE BALTIC STATES IN PEACE 
AND WAR 

(1917-1945) 
EAtad by V. Stanley VARDYS 

and 
Ramoald J. MISIŪNAS 

PUblished wltfa the oooperauar of * e Asaociation for the Ad-
vancement of 3ALTIC studies. 

The Pereisylvaoia State UniversKy Preas University Park and 
London. 

240 pu*. fCetl viršeliai. S»je knygoje, kaip rašoma, šaltiniai pa
naudoti Suom;'4, Vofci«fių, Anglų, Amerikos ir ypatingai Rusų ir Lie
tuvos archyvy 'iokvmeattd, kurie niekad nebuvę išleisti. Kaina su per
siuntimu $15.00 DJ. gyv. prideda 75 et. valstijos mokesčių. Užsaky
mus siųst; 

DRAUGAS, 4545 Weit 63rd St., Chicago, 1L. 60629 

Mes turime kompiuterj ir esame 
nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

I I I I I I IUIIII I I IUIIII I I I I I I I l l iMl l l l lMl i l lUMIlI ! 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame ^ 
v\«.ų rusią grindis. 

i. BUBNYS — Tel. RE 7-5l6* 
mmimiimiiiintimuimuHUiuiimmmi 
•i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i irHiinn 

M O V I N G 
§EKCNAS perkrausto baldua i r 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — \\.\ 5-80G3 
llllllhllMHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIlllllllllUHIlir 

. , < : . • / 
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VĄ aukšto mūrinis. 6 kamb., 37 p. 

sklypas. Arti 69 ir Fairfield. Tik 
$34.900 00 

5 butų'mūrinis. 19 metų senumo i '"•"n.mini!lHMtsinn»M- ;•:-, 
Garažas. Savininkas išvyksta iš mieS' 
to. Arti 72-os ir California. Duokit 
pasiūlymą. 
6 kamb. murmi*. Naujai atremon
tuotas. Gazu-karftu vand. šildymas 
fbaseboard). Mūr. garažas. Arti 
72-os ir Talman. Pasiūlymai priimami. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimą* — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income T*x 

Nota rialas — Vertimai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai^: 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
•• 

>* 
234« W. B9th St., t e W . 7 7 6 - l 4 8 « 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i i i i i i i 

i i i n i i i i i t i i i i f i i i i u i i i iM i i iM i i i i iM i t i i i n i iM i 

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

« 
Apdraustas perkraus tymas 

Įvairių atstumų 

. . i 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 • -
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UWrti radatriĮal 

ATSAKYMAS ŽURNALISTUI VL. R. 
Darbštusis žurnalistas V. R. sa-1 mėn., patikėjau apyg. vado nuro-

vo skiltyje "Dviejuose horizon- dyta data. 
tuose" 5. m. gegužės mėn. 14 d. 4. Rašant apie žuvusį Vincą 
'Draugo* N r. 12 rašydamas apie; Kaulinį pasinaudojau K. Vyžuo-
kun. dr. Juozo Prunskio knygą 
"Lietuva bolševikų okupacijoje" 
str. "Siaubingą knygą perskai-

nio str. "Žuvę dėl Lietuvos lais
vės ir išnaikinti, Sibire mirę, Vy
žuonų apylinkės šauliai" ("Ka-

Čius", paberia keletą kritiškų pa- į rys", 1976 m. Nr. 2, psl. 67). 
stabų, paliesdamas ir knygoje at-; Šiuo metu dar žinoma, kad jis bu-
spausdintą bolševikų nužudytų-j vo gimęs 1912 m. ats. j . pusk., 
jų sąrašą. Nors knygos autoriaus i buv. polic. nuov. virš. pad. Vil-
pažymėta, kad sąrašą sudarant į niuje. 
daug pasidarbavau, bet kadangi 
aš tą sąrašą iš savo kartotekos ir 
sudariau, prisiimdamas visas pa
stabas sau, jaučiu pareigą to sąra
šo reikalu pasisakyti. 

L Prie nužudytųjų sąrašo psl. 
147 parašyta: "I šiuos sąrašus ne
įeina ir nužudytieji ar žuvusie
ji ištrėmime Sovietų Sąjungoje, 
. r . . „ T . , ., „ ? . gant klaidas reikia atitaisyti. Ais-
įr kitur uz Lietuvos ribų . Lie- f , . j ,, 

kus pavyzdys, jau nurodytas pik. 
J. Vitkaus —"Kazimieraičio" at
veju-

I priekaištą, kad eilėje vietų 
sąraše paskelbtos datos nesideri
na nei su L. E., nei su kituose pa
našios apimties veikaluose pa
skelbtomis datomis, reikia pažiū
rėti iš teigiamos pusės. Enciklo
pedijas ir kitokius veikalus rašo 
taip pat ne viską žinantieji ir 

Į ka parduoti už 17 mil. dol. Tur-
< tingas Chicagos namų statybi-1 
! ninkas susidomėjo pirkiniu i r į 
, Charles H. Shaw šią erdvę nu-
' pirko. Ant muziejaus v i ršaus 
į j is pasiryžo pas ta ty t i 44 aukš-
į tų pastatą ir j ame į rengt i 275 
! moderniškus bu tus ir juos i š - ' 
į parduot i : vieno miegamojo p o ' 
1200,000 dol., didesnius po 
! 300.000 dol. Daugeliui kilo klau-
I simas, kas juos pirks. Bet vos 
I tik paskelbus šį sumanymą jie 

Bakimorės lietuvių festivalio atidaryme himnus gieda vyrų choras Daina buvo tuojau išgraibstyt i , ma t . 
ir moterų ciioras Baltija. Už cborų matyti vėliavos ir garbės svečiai. pasaulyje yra daugiau milijo-

Nuotr. C. Surdoko j n i e r i ų n g g u 2 ? 5 a i ) a r t a m e n t ų > 

kuriems reikalingi Manha t t ane 
. pirktų. Tokių atsitikimų pasi- butai. Juk čia už viešbučius pa
taiko tik dideliuose miestuose rai mokama daugiau ka ip 100 

i k. a. New Yorke, Chicagoje ar dol. Manhat tan yra pasaul inės 
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jo an t dantisto R. Riess, kad . — Pasauly nieko nėra žiau-
jis a tvažiavo į Miuncheno ae ro - ' resnio, kaip nustojęs mylėti j au-
dromą su senuh Volkswagenu ir nuolis a rba jaunuolė, jie visų 
j a m nupirko RoUo-Royce, kaip j žiauriausi ir visai neturi vaiz-
ir pr idera princui. P . L j duotės. P. Hensfortd Džonson 

ORO ERDVES 
PARDAVIMAS 

Nesenai Manhattane, N. Y., 
esantis modernaus meno mu-

tuvos Nepriklausomybės metais 
ir 1940-41 m. rusų bolševikų oku
pacijoje nei Červenė, nei Mins
kas neįėjo į Lietuvos teritoriją, tai 
ten bolševikų nužudytieji mūsų 
politiniai kaliniai — kankiniai į 
tą sąrašą sąmoningai neįtraukti. 

Kai parduodame namą, Hong Konge 
tai ka r tu su juo perleidžiame 
ir sklypą an t kurio jis pasta
tytas , net nepagalvodami, kad 

klystamieji žmonės ir laikui bė- • ant jo esanti oro erdvė būtų . a e j u s ' a ts idūręs aideliuose sun 
galima parduoti atskirai. Bet kūmuose, paskelbt, kad esan- ; žiūriu. Saudi Arabi jos princas, 
pagal Amerikos įstatymus, per- čią virš muziejaus erdvę sutin- a tvykęs gydytis dantų, pyktelė-
leidžiant nekilnojama nuosavy- . 
bę oro erdvė galima parduoti 

prekybos, laivininkystės, ban
kinių operacijų cen t ras , kur i s 
perpildytas įvairiomis ištaigo
mis ir svarbiausia N. Y. mies
to dalis ūkišku ir kultūriniu po-

žinoma, jei a ts i randa kas ją 

je 1972 m. Irgi ne viskuo galima 
patikėti. Pasitaikiusios klaidos ne-1 
išlygintos. Štai keli pavyzdžiai: 

Leonardas Kerulis 

Sudarant Sibiran išvežtųjų są
rašą ir į jį įtraukiant prof. Vin
cą Vilkaitį, iš bado mirusį Lenos 
upės žiotyse esančioje Trofimovs-

Červenėje ir pakeliui į ją sušau-1 ko saloje, L. E. XXXIV, 104 jo 
dyti ne tik O. Žadvydo minimi j mirties data nurodyta 1942. II. 18, j prel. dr. Juodaitis Justinas, ps!. 
V. Daugirdas, pik. B. Giedraitis, j 0 tremtinė H. Tautvaišienė savoj 180 nurodyta, kad miręs 1960 m., 
pik. J. Šarauskas, mjr. J. špokevi- knygoje "Tautų kapinynas Sibiro'i o psl. 407 —1969 m. Kun. Lagys 
čius ir vyr. ltn. Tatarincevas, bet I tundroje", išleistoje Nfew Yorke Paulius, psl. 185 — gimęs 1899 m., 
žinomi ir dar kiti 20. Jau sudary-1 1962 m., psl. 64 —65 rašo: "... kunigu įšventintas 1915 m. (16 
tas 1940-41 m-bolševikų iš Lie- 'ka i prof. Vilkaičio palaikus nu- m. amžiaus jau kunigas?), bet psl. 
tuvps išvežtųjų sąrašas, į kurį į tempėme į kapinių vietą ir pa-1411 —jau gim. 1889 m. Kan. Ma-
įtraukti ir tie 25 kankiniai, pra-; guldėme sniege prie kitų nukan- , tas Cijūnaitis, psl. 177 —gim. 
dedant Antanu Barzda (Nr. | kintų vergų", o ji į tą salą iš į 1896, įšv. 1919 m., o psl. 400 jau 
1425) ir baigiant J. Zdanavičium: Altajaus krašto buvo nutremta tapo Motiejum, g. 1886 m., įšv. 
( N r . 18551). j 1942. VIII. Ar tokiu ir panašiais; 1909 m. 

2. Sąrašą sudarant, knygos au- Į * * * S a ! i m a r e m t i s h E ? L T .U k e H ų T 2 S Į*£± 
toriaus pageidavimu, kiekvienam Dokumentuojant mūsų tautos; Ruošiant kitus veikalus, pasitai-
buvo rašoma atskira kartoteka ^ar t i rolopją teko naudotis ir į kiusias ir jau spaudoje pasirodžiu-

—lapelis įtraukiant tik pačias1 M a t ° R f ! s u P . ^ veikalu Dabar- fsias klaidas reikia atitaisyti. 
pagrindines žinias apie nužudytą- ; t i e s kankiniai , išleistu Chicago-1 
jį. Petro Simanavičiaus kartote- i 
ka yra. Ar išrašyta kortelė dingo! 
iki pasiekė spaustuvę, ar rašant 
nenorom praleista, dabar neįma
noma tiksliai prisiimti ir nustaty
ti. Pastaba visai vietoje ir ruo- j 
šiant kitą laidą lietuvių ar ang
lų kalba klaida bus atitaisyta. 
(VI. R. rašo Simonavičius, turi 
būt i — Petras Simanavičius) 
žiūr. L. E. XXXVI, 484 ir "Fak
tai kaltina — Arch. Dok. V Rin
kinys, apie nacionalistų antiliau
d inę veiklą", Vilnius, 1962 m., 
psl. 42) . 

3. "įdomu būtų sužinoti, iš 
kokių šaltinių nustatyta, kad 
pik. Juozas Vitkus — "Kazimie-, 
raitis", vienas iš Dzūkijos parti
zanų vadų, žuvo 1946. VII. 2, 
kai tuo tarpu iki šiol težinojome 
tik apytikrią jo žuvimo datą 
— 1946 m. birželio mėn.". 

A. t A. ELIZABETH M. STANIULIS 
Pagal pirmą vyrą Pocius 

Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parke, anksčiau gyv. Bridge-
porto apyl 

Mirė liepos 14 d., 1979, sulaukus 78 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Edward J. Pocius, ir kiti gi

mines. 
VelionS buvo našle a. a. John Pocius. 
Priklausė Brighton Park Women's Club, Dariaus-Girėno Am. Le-

gion Auxiliary Post No. 271 ir Sv. Teresės draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 4 vai. popiet, Eudeikis-Gaidas-

Daimid koplyčioje. 4330 S. Califomia Ave. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 19 d. IS koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kurioje vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nu'ydėta J Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdęs SOnus. 
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid — Tel. 523-0440. 

Prie pik. J. Vitkaus — "Kazi
mieraičio" kartotekos, y> žuvimui 
atžymėti, yra sekantieji įrašai: a ) . 
"2uvo Lietuvoje, tačiau nėra 
tiksliai žinoma nei laikas nei žu
vimo data". (L E. XXXVI, 444). 
b ) . "2uvo 1946 m. vasarą Žalia
miškyje, Lazdijų aps." (L. E. 
XXXVI, 526).c). "2uvo 1946. VI. 
Lietuvoje" (L E. I, 261 - "Ka
zimieraitis"), d ) . "Buvo peršau
tas į galvą 1946 m. vasarą atsitik
tiname susidūrime su NKVD pat
ruliais" ("Apie sėklą krauju lais
tomą" —"Dirva" —1965. V. 19, 
Nr . 58, psl- 3). e ) . "Buvo nukau
tas 1946 m. liepos pradžioje. T u o 
metu mudu su "Antanaičiu" bu
vome PLP štabo bunkeryje, o 
"Kazimieraitis" su "Laisvūnu" 
(PLB štabo adjutantu, L K.) 
viršuje kažką kalbėja i" . Ir toliau: 
"Juos buvo apsupę tarybiniai ka
riai ir "Kazimieraitis" susišaudy-
mo metu buvo nukautas". Taip Į 
1947. II- 6 enkavedistui tardyto-1 
ju i kalbėjo suimtas P L B H skyr. j 
(agitacijos ir propagandos) virš.; 
Antanas Kulikauskas —"Dakta
ras" (Faktai kaltina — Arch- ' 
Dok. VI Rinkinys, buržuaziniu; 
nacionalistų gaujų siautėjimas' 
Dzūkijoje", Vilnius, 1964 m., psl-, | 
19). f.} "2uvo 1946. VH. 2 Aly-j 
taus aps., Merkinės vis." ("Dai-. 
navos" apygardos partizanų vadoj 
Rimv> Jo —(Jurgio Krikščiūno): 
1947. X. 23 pasirašytas žuvusių-j 
jų sąrašas. Kadangi ir A. Kuli
kauskas ir "Dainavos" apyg. va- i 
das nurodo jo žuvimo datą liepos \ | 

landoje ūžiančiame ir kartu liūdime. 

A. + A. Inž. PIJUI BIELSKUI mirus, 
jo mylimai šeimai: žmonai GENOVAITEI, sūnums 
PIJUI ir GEDIMINUI su šeimomis, jų skausmo va-

Brone Ir Petras Marttoaifclai 

Sulaukus senatvės iškeliavo amžinybėn mūsų brangi ma
ma, uošvė ir močiutė 

A. t A. PETRONĖLE BUODZIŪVIENĖ 
RUGTEMCTS 

NaSl* a. a. Juozo BUftdžiaus 
Gyveno 2742 W. 73 St., Chicago. niiaois. 
Mirė 1979 m. liepos 14 d., 810 valandą ryto. 
Nuliūdime liko: dukra Julija, žentas Kostantinas Valdis-

Volodkevįčius, sūnus Gediminas, marti Irena, anūkai — P*a-
munš Valdyte. Arvydas, Almis ir Arūnas Bliūdžial. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 VV. 
71 Street. Laidotuves įvyks trečiadieni, liepos 18 d. iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią. Marąuette Parke, kurioje įvyks gedulingos pama'.-
dcs už velicnės sielą. Po pamaldų laidojama 9v. Kazimiero 
lietuvių kapinėse šeimos sklype. 

Prašcme gimines ir pažįstamus dalyvauti mūsų brangios 
Mamos laidotuvėse. 

Skaudžiai liūdintieji VAIKAI. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

Mylimai seseriai 

A . | A . ADELEI MIKŠYTEI 
Lietuvoje mirus, jos seserį ONĄ. brolius JONĄ su žmona 
KAZIMIERĄ ir BRONIŲ Kanadoje; JUOZĄ, ANTANĄ 
ir STASĮ su šeimomis Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kar tu liūdime. 

Buv. kaimyt*. 
Ona Durieoė 
Elena ir Madas Paliulkmiai 
Irena ir Petras Beinarauskai 
Antanas Beinarauskas 
Vytautas Beinarauskas 

Jonas Lukaševičius 
Bronius Lukas 
Bronė ir Vaclovas Rutkauskai 
Rožė Kriaučiūnienė 

Mylimai motinai 

A. t A, JUZEFAI BILIŪNIENEI mirus. 
dukterį C. MITKIENC su ŠEIMR ar artimuosius gi
liai užjaučiame. 

Valentina ir Zigmas Braziai 
Krikšto duktė Tina Brazytė 

A. t A. STEFANIJAI BLANDIEKEI mirus, 
jos sūnums STEPONUI ir ZIGMUI ŽIUPSNIAMS, 
ALBIMJI BLANDŽIUI, dukterims: ELENAI, STASEI, 
ONAI ir BENIGNAI reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

Klemensas Dundulis 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1979 m. 
liepos 14 d., beatostogaudamas Atlantic City, New Jersey, sulaukęs 
78 m. amžiaus, staiga mirė 

A. f A. 
VIKTORAS MIKULSKIS 

Gyveno Cicero, Illinois, 
Velionis buvo gimęs- Lietuvoje, Vilkaviškio apskr., Navadolės 

kaime. Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Albina (Jockaitė), velionio 

ir a. a. Onos vaikai: sūnus Algis Mikulskis, marti Bernice, 2 dukte
rys: Gražina Stefanov:cft, ir Roma Balčiūnas, žentas Algis, 2 poduk
ros Aldona Petkus, žentas Jonas ir Rutži Giotkin, žentas Joseph, 11 
anūkų ir 2 proanūkai. Lietuvoj sesuo Agota Adomaitienė ir kiti gi
minės, draugai ir pažjstamd. 

Priklausė Jūros Saulių kuopai Ciceroje. 
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus kopi., 1446 S. So. 50 Ave, Ci

cero. Atsisveikinimas bus antradieni 7 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 18 d. Iš kori. 8:30 vai. rvto 

bus atlydėtas į Sv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pa
maldos už veiionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. kazimie-
ro kapines. 

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

Nuliūdę: 2mona, įtinus, dukterys, podukros, marti, žentai, anūkai 
ir proanūkai. 

Laid. direkt. Vasaitis-Buikus — Tel. OL 2-1003 

A. t A. IN2. PIJUI BIELSKUI 1 
netikėtai mirtis, jo šeir iai dantų gyd- ALBINAI BIEJLSKITEI- Į 
bi».vz.AL:>Kijt.NtJ, jo* ŠEIMAI ir artimiesiems reiškiame mio-
itribSą užuojautą. i 

M. P. MARŪNAI 
E. M. GURECKAI 
J. E. VAITKAI 
V. V. KUZMICKAI 
O. M. TONKŪNAI 

A. t A. VIKTORUI MIKULSKIUI 
staigiai ir netikėtai mirus, žmoną ALBINA, jo 
dukrą ROMlį ir žentą ALGĮ BALČIŪNUS su šei
ma, dukrą GRAŽINA STEFAN0VICH su šeima ir 
sūnų ALGĮ MIKULSKĮ su šeima bei kitus gimi
nes nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Juze ir Juozas Ivašauskai 
Margarita ir Vacius Montkai 
Irena ir Vytas Radžiai 

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

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

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 So. Ca l i fo rn ia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 St . , C h i c a g o 
1 4 1 0 So . 50 th Av. , C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

-

mmm 
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x Prof. dr. FeKkssa Palu
binskas Vilniaus univeristeto 
400 metų sukaktuvėse kalbės 
apie ekonominius mokslus se
najame Vilniaus universitete. 
Minėjimas bus Chicagoje Jau
nimo centre rugpiūčio 31 - rug
sėjo 3 dienomis. 

x Seselė Josephine (Buksai-
tė), Pittsburgh, Pa., mums at
siuntė malonų laišką, kuriuo 

X Kun. dr. Juozas Vaškas, 
MIC, liepos 16 d. kukliai at
šventė savo vienuoliško gyve
nimo auksinę sukaktį. Jis buvo pasveikino "Draugą" jo 70 me-
įvairiose pareigose, kaip namų, tų sukakties proga, palinkėjo 
vyresniojo, Marianapolio kole
gijos ir kunigų seminarijos rek-

"visai Draugo šeimai, Dievo 
malonei stiprinant, dar ilgai iš-

IŠ ARTI IR TOLI 

torius, profesorius, vyriausiojo i tesėti lietuviškos spaudos įsipa-
vienuolijos vadovo asistentas, \ reigojimus", padėkojo už gerą 
"Draugo" redaktorius, misijų į informaciją ir pridėjo "kuklią 
lietuvių parapijose ir rekolekci- j pensininkės auką". Už viską 
jų vienuolynuose vedėjas, šiuo! dėkojame, 
metu jis redakuoja "Laivą" ir x Atentato*, sendraugiu 
gyvena Chicagoje prie "Drau- Į s t o v y k l a Dainavoje prasideda 
go". Be to, liepos 15 d. atšven- į l i e p o s 22 d. ir baigiasi rugpiū-
tė 45 m. kunigystės sukaktį. į ̂  5 d . Rengėjai yra pakvietę 

x "Draugo" 70 metu sukaktį j daug žymių paskaitininkų. Plr-
gražiai paminėjo "Amerikos; majai savaitei dar yra likę ke-
Balso" radijas pereito sekma-: lėtas laisvų vietų, antrajai sa-
dienio programos Lietuvai me
tu. Radijo bendradarbis V. Bir-

vaitei — dar kiek daugiau. 
Adolfas Markelis, Cicero, 

Sietis paruošė ir paskaitė ilges-1 m., dažnai paremia "Draugą", 
nį reportažą apie dienraščio pa- j fr d a b a r a t s i u n t ė Garbės prenu-
skirtį, atliktus ir atliekamusj m e r a t o s mokestį. Esame labai 
darbus ir nurodė, kad "Drau- ctekirigį 
gas" yra plačiausiai skaitomas 
išeivijoje laikraštis, gerai ir tei- x J. ir K. Karužai atsiuntė 
singai informuotas, reguliariai 1 0 dolerių auką. Ačiū. 
leidžiamas. Jo skelbiamas in-! x Vladas Gedmintas, Dr. 
formacijos dažnai panaudojama | Vil"*> Kudirkos kuopos pirmi-
ir radijo pranešimams Lietuvai.' ninkas, kuopos vardu pasvei-

kino "Draugą" jo 70 metų su-
X RaimundasPečiulis, E a s t ; k a k t i e s i r a t B f a n t t 1 5 

Chicagos, Ind., Lietuvių Bend- d o l e r i ų a u k ą ^ ^ d ė k v 
ruomenes pirmininkas, apsilan- _ e 
kė "Draugo" redakcijoje ir pa
sikalbėjo apie apylinkės infor
maciją, kurią būtų galima pa
naudoti spaudoje, kad apie 
veiklą, parengimus ir naujus 
veiklos planus greičiau sužinotų 
visi apylinkės lietuviai. Pirmasis 
užmojis — rugpiūčio 12 d. su
rengti Jonynų sodyboje didės-

teča*±. *A* ~/*/sM\t niioV '••' 

Union Pier. MJch, ežero pakrantėje stebima, kaip nuleidžiamas vainikas, žuvusius ir mirusius pagerbiant 
Nnotr. P. Maldos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
formuotas jūrų šaulys, Gen. T. tvodami, kad jie negaus pilnos 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

JCKŲ ŠAULIŲ ŠVENTE — 
JŪROS DIENA 

Kasmet Chicagos, Cicero ir 
Detroito jūrų šaulių daliniai jū
ros dieną, šiemet, Detroito jū
rų šaulių kuopos vadovybei ne
galint, antrus metus iš eilės jū
ros dieną, liepos 8 d. Union 
Pier, Mich., suorganizavo ir pra
vedė šio tradicinio renginio 
pradininkė, Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopa. 

Liepos mėn. 7 d. jūros diena v ^ ^ ^ ffiote v a d o v ė % 
- : : i -•"-----^.-.mmu cecevičienė, jaunimo vad. A. 

Markauskas, sekr. J. Mackonis 
ir jūros šauliai 

Po kun. Raudeliūno sukalbė
tos maldos, pirm. K. Milkovai-

Daukanto jūrų šaulių kuopos 
valdybos narys, V. Utara. 

Tuoj po pamaldų jūrų šauliai 
ir vietos vasarotojai žygiavo 
prie Michigano ežero, kur pa
gerbė mirusius jūros šaulius ir 
žuvusius už Lietuvos laisvę ka
rius, šaulius ir partizanus. Jū
ros šaulių moterų sea G. Kuz-
mienė ir ses. A Janušauskienė 
nešė vainiką, žygiavo LSST 
pirm. K. MUkovaitis, vicepirm. 

PRANEŠTI PADEGĖJUS 

Sudarytas 
nio masto gegužinę. Jis taip pat ; kovoti prieš padegėjus Chica-
isigijo ir naujesnių lietuviškų g 0 j e . Įvestas specialus telefonas 
leidinių, į 922-2323, kuriuo prašoma pra-

x Aleksas Plėnys iš Mlssi- \nešti a P i e pastebėtus padegėjus. 
ssauga, Kanados, yra šių m e . Pranešančio pavardė lieka pa
tų "Draugo" skelbiamo romą-; s l apty. 

Union Pier Lietuvių namuose, 
kuriame dalyvavo per 150 sve
čių. Parengimo dalyvius pasvei
kino Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos pirmininkas E. Ven-
gianskas ir pristatė žinomą Chi-I * ******* J- ^eviciui ***** 
cagos prekybininką S t Bate- *% l a i v e l i u n U 8 i i r a s n u o ****' 
ką, jr. ir kuopos laivo įgulos | t o ' * n u l e i 8 t i I e ž e r a - " * « * 
narius kpt. K. Pumputi, pav. M. į *****" &***** &ič&nt^ « * * 
Maksvytį, M. Mikėną ir J. Ule-I**3 ™kš*am į vandenį. Tuo 
vičių. "Gen T Daukantas neįspūdingos *Peigc* buvo baig-
laivu, šiais metais atlikusius Mi-j t o s - J a s s t e b ė J ° & a u s u s v a 8 a -
chigano ežere pirmąją kelionę h * " * * teutiečiu fc « • « « « -

, iš Chicagos į Union Pier, Mich. I č i u b ū r y s - ** P w v e d * GetL T-
pianas griežčiau', ™ P P - M - * Batekas. * ^ J £ ™ * £ Z 

šokiams grojo A. Stelmoko 1 ^ vadovas E. Vengianskas. 
orkestras. Veikė baras, vikriai, J ū n ^ ^ ^ ^ ^ „ „ j ^ . 
C Vidžiaus, A. Abaravičiaus ir L j ^ ^ n a m n | | ^ ^ ^ 
V. Utaros a p t a r n a u j a buvo | ^ a n d ž U m g k n t o ^ 
sesių G. Kuzmienes A. Janu- ^ T Daukanto kuopos mo-
šauskienės n- M^Gidienės pa- ^ m v a d o y e i ^ 
gamino maisto. Gausus vertin- ^ e n e i v a d o v a u j a n t Wkaild}ių 

-„ - *"» laimėjnnais G. Kuzmienes; m e t u ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

nesi vyks koncertai TofcTkon-j f ^ T u ^ ' J ^ P ^ T ' i M i l k o v a i t i « ' **** P * * * * > Gen. 
certas Marquette Parke bus lie- į ^ talbnintavo C. Vidžius T Da^to j ū r ų g ^ kuo-
pos 18 d. 7 v.v. 

Liepos 8 d. jūros dienos pro
grama Gintaro vasarvietės ra-1 dienos suorganizavimą ir pra-

Du vakarinės Chicagos jau-j jone 9:30 vaL buvo pradėta iš-Įvedimą, 
moliai M. Cole, 20 m., ir kilmingu vėliavų pakėlimu, ku-i Gen. T. Daukanto kuopos 

riame su vėliavomis dalyvavo' pirm. E. Vengianfcas, padė-
Chicagos Gen. T. Daukanto ir j kojęs s-gos pirm. už žodį, vi-
Cicero Klaipėdos jūrų šaulių | šiems šauliškosios šeimos na-
kuopų uniformuoti jūrų šaulės riams už dalyvavimą ir savo 

BĮ., asistentas, yra susirgęs ir NARKOTIKAI IR i r š a u l i a i- G e n - T- Daukanto j vadovaujamos kuopos sesėms ir 
paguldytas Sv. Kryžiaus ligoni- MOKSLEIVIAI ;*ūru š a u l i ų ^axaP0& P"™* rapor- j broliams už atliktą darbą jūros 
nėję, 312 kamb., 2 lova. Jam *• P r i ė m ė LSST pirm. K Mil-; dieną organizuojant bei prave-
šią savaitę bus daroma opera- S L A P t i Policijos agentai areš- į kovaitis, vicepirm. V. Bganaičio J dant, kvietė, greta kultūrinės 
cija. Ligonis yra dr. J. M e š - 1 t a v o *** speJ^entiis, kurie par-; lydimas. Lietuvos himno žo- j šauliškosios veiklos,jūrų šaulių 
kausko priežiūroje. įdavinėjo narkotikus mokslei- j džiams aidint, skelbiant Jūros j daliniuose kreipti didesnį dėme-

ir cw v«w»» * «„' v i a m s ' lankantiems pradžios ir j dieną atidaryta, didingai suple-1 sį į praktinį jūrinės programos 
.S***-?"**£*,. \^t0^ | aukštesnes mokyklas Chicagoje. vėsavo iškeltos į stiebus JAV įvykdymą, turimų laivų didesnį 

KONCERTAS PARKE 
Chicagos parkuose liepos mė-

MIRTYS SUSIDCRDIE 

no konkurso mecenatas, o ne 
Juozas Plėnys, kaip klaidingai 
buvo paskelbta "Draugo" bir
želio 30 d. kultūriniame priede. 
Už klaidą atsiprašome. 

x Kun. dr. Viktoras Rimšelis 
Vilniaus universiteto 400 metų 
minėjime skaitys paskaitą: Te
ologija Vilniaus universitete. 
Minėjimas įvyks Chicagoje rug- J- Havlicek, 20 m., buvo sek-
piūčio 31—rugsėjo 3 dienomis. į madienį užmušti, kai jų auto-

X Kun. Juozas Bndze ika , ! m o b m s n e t o U ^^ino susidūrė 
MIC, St. Mary parapijos Plano, ^ lenS™°J" sunkvežimiu. 

NARKOTIKAI IR 
MOKSLEIVIAI 

pai už ryžtingą jūriniai šauliŠ-
kų tradicijų palaikymą, jūros 

namų kainos už padarytus pa
gerinimus. Pasitikėjimo stoka 
jaučiama rezidencinėse ir ko
mercinėse srityse. 

Garantuotas namų vertės pla
nas su kitais pagerinimais su
stiprintų namų savininkų su
pratimą, kad jų namų vertė ne
kris. Namas, kuriame gyvena 
savininkas būtų apdraustas 
100% miesto įkainuotos vertės. 
Šis planas paskatintų namų sa
vininkus pagerinti ir išlaikyti 
jų nuosavybes, žinant, kad įdė
tas darbas ir pinigai nebus vel
tui, ir kad jūsų apylinkė bus 
maloni visiems gyventi. 

Sąlygos pagerinti padėti yra 
tokios: turi būti 1-6 butų; sa
vininkas turi pastate gyventi; 
pastatas turi būti federacijos 
ribose, kurios yra tarp 47 gat
vės iš šiaurės pusės ir 75 gat
vės iš pietų, Bell gatvė iš rytų 
pusės ir Cicero gatvė iš vaka
rų; nuosavybės, kurios yra kva
lifikuotos, bus apdraustos 100% 
įvertintos rinkos kaina; savi
ninkas pasidaro dalyviu po na-

ir meškeriotojų klubo narių iš
vyka į Baselake, Ind.. bus lie
pos 21 d. 

LEGIONIERIŲ PARADAS 

x šv. Kazimiero seserų vie~ 

ir Lietuvos vėliavos. Šv. Mi- j panaudojimą. Pasikeitus dar ke-
šias atnašavo kun. Raudeliūnas j liomis jūrų šaulių veiklos bei 
Gintaro vasarvietės pušų pavė- į organizaciniais reikalais mlnti-
syje. Lauko altoriaus papėdėje • mis, jūros dienos dalyvių už-

Užbaigę savo suvažiavimą, 
Amerikos Legiono nariai Chica-

nuolyne paskaitas apie vienuo-! ^ e Michigano gatvėje sekma-' pastatytas žalias eglių ir ąžuo-1 kandžiai buvo baigti 
linio paveldėjimo supratimą i r l d i e n i spengė paradą, kuriame \o Šakų vainikas, už altoriaus! p 0 pietų vėliavų tarnybai nu-
įsisavinimą liepos 24-26 dieno- i g y v a v o orkestrai, būgnininkai.- vėliavos su garbės sargyba, j l e i d u s v ė l i a v a g -J^o ^ tn^_ 
mis skaitys ses. M. Perpetua| i r atstovai iš 1000 legionierių, Pamaldose dalyvavo per 200 as- ^ g ^ j ^ į . m e t i n ė ^en_ 
M t i t t . liepos 17 d. apie ope-jP0311*- i menų, Mišioms patarnavo uni- tt ^ d i e n a

 +
b u v o Xlidsryt&. 

-<u> ir muziką paskaitas užbaigs 
Marijos aukšt. mokyklos mo-
kjtuįt ses. M. Clarita Jonelis. 

x Dar 4ia vM.ąarą galima pra
leisti puikiai ir pigiai atostogas 
Putnamo Seselių sodyboje. Svei
kas oras, šviežias maistas ir 
maloni lietuviška aplinka. Idea
lu šeimoms. Skambint (203) 
928-5*2* (pr.) 

DENGIAME IR TAISOME 
\1ST RŪŠIŲ STOGUS 

UI savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 

Tei. 4S4-9655 

Visi jos dalyviai geroje nuo
taikoje skirstėsi į namus su ne
palaužiama viltimi 1960 metais, 
Cicero "Klaipėdos" jūrų šaulių 
kuopos rengiair.rje metinėje jū
rų šaulių šventėje vėl susitikti. 

J. A. 

VERTftS PLANAS 

Vietiniai namų savininkai su 
parapijų ir kaimynystės fede
racija supranta, kad pasitikėji
mas federacija yra pagrindas 
stiprios ir pastovios bendruo
menės, šis pasitikėjimas eina 
iš investacijų, finansinių įstaigų, 
miesto, biznieri1; ir namų savi
ninkų. 

Majorui dr. PovUui VakseJkii už nuopelnus, geUnt gyvybę, skubią ir sekmuv i Ku• , _ . _ , „ . - - „ 
gą operaciją. įteikia Army Commendatlon medalį. Puflc. WWder Armijos sek • ^ ^ i n m o B e kaimynystėse, na-
retoriaus vardu įteikia medalį tr stfymejtaą dr. Pov«ui Vakseliud (defttaėje), Į m u aavininkai dainai nesiryžta jo Ssrvystymą, tai ji bus kartu 
Fort Hood, Tex. (daryti namų pagerinimų, gal- svarbus indėlis ir į lietuviškos 

mo įvertinimo ir kai sutartis 
pasirašyta; jokių suvaržymų na
mo pardavimui nebus; teisė 
gauti federacijos fondo primo
kė jimą. jei turi nuostolių par
duodant nuosavybę, reikia būti 
dalyviu penkerius metus ar dau
giau plane; nuosavybės perkai-
nuojimas gali būti padarytas, 
kai savininkas padaro namų pa
gerinimus. 

Bus keliami kai kurie klausi
mai 10 m. programa bus fi
nansuojama su pradiniu penke
rių metų taksų apmokestinimu 
v.jų namų savininkų. Kainuos 
maždaug 15 dol. per metus pen
keriems metams. Įvertinimas 
mokesčiams bus konfidencialus. 

Planas nėra automatiškai kei
čiamas, tačiau nuosavybės per-
kainavimas dėl infliacijos gali 
būti padarytas. 

Jeigu po dešimties metų ne
reikės daugiau išmokėti, fondas 
gali būti naudojamas pagerini
mams federacijos ribose. 

Namą galima parduoti bet 
kada, bet gauti premiją reikia 
dalyvauti plane bent penkerius 
metus. 

S. U. Federation, T. M. Pield, 
6236 S. Kedzie, 60629 

LIETUVIU FONDO 
VARDYNAS 

Lietuvių Fondas vis auga savo 
įnašais, nes nemažas skaičius lie
tuvių nepamiršta, šalia savo as
meniniu reikalų, dalį pajamų skir
ti ir lietuvių tautos reikalams per 
L Fondą. Jų idealizmas teikia 
vilčių, kad lietuviškoji išeivija 
supranta savo pareigas ir jas pil
nai atliks. 

Tačiau vienas svarbus daly
kas dar lieka tartum užmirštas 
ar nustumtas į Salį: tai knygos 
Lietuvių Fondas reikalai. Be 570 
jau užsisakiusių tą knygą prenu
meratorių, turime beveik dešim
teriopai didesni L Fondo narių 
skaičių, kurie tos knygos dar ne
užsisakė. Kadangi knyga apims 
ne tik aukotoju pavardes ir jų 
nuotraukas, bet ir pačio Liet. Fon
do įsikūrimo aplinkybes bei visą 

DID2. BRITANIJOJ 
— literatūros vakaras. Bir

želio 30 d., šeštadienį Londone 
lietuvių namų salėje suruošta 
literatūros vakaronė. Chemijos 
dr. Kėblys, "Ateities" knygų 
leidyklos administratorius, skai
tė paskaitas -*• apie Vlado šlai
to poezijos rinkinį "Nesu vėjo 
malonėje" ir apie Kazio Barėno 
novelių rinkinį "Kilogramas cu
kraus". Dr. K. Keblys atsklei
dė Šlaitą, kaip nesmagios senat
vės temos drąsų didaktinį, bet 
lengvą apipavidalintoją ir iškė
lė Kazį Barėną, kaip ramų san
tūrų buities kronikininką, vaiz
duojanti Lietuvos, Vokietijos 
stovyklų ir Anglijos lietuvių 
charakterius. Vladas Šlaitas pa
skaitė dar savo kūrinių. Vin
centas O'Brien davė trumpą, 
bet puikų Budriūno, Žilevičiaus 
ir Mendelsono kūrinių koncer
tą pianinu. Svečių buvo 45. 

— lietuviu namų valdybą su
daro: Zigmas Juras — pirmi
ninkas ir teisiniai reikalais. Ste
pas Nenortas — vicepirminin
kas ir atskaitomybė, Klemas 
Tamošiūnas — L. Sodyba ir 
projektai, Jaras Alkis — spau
da ir spaustuvė, Balys Butri
mas — socialiniai reikalai, Ri
mantas Šova ir Aleksandras 
Vilčinskas nariai. L N. b-vės 
sekretorium sutiko pasilikti Al
binas Pranckūnas. 

PAS LATVIUS 
— Pasaulio latviu daino šven

tė įvyko birželio 16—22 dieno
mis Gotlando saloje, Švedijoje, 
neperdaug toli nuo okup. Lat
vijos krantų. Šios šventės ap
rašymui daug vietos paskyrė 
švedų spauda. Su "Gotlandą 
Alehanda" redakcija susitarta, 
kad per visą savaitę laikrašty
je bus talpinamas ir latviško 
teksto skyrius, kuris papildys 
švedų reportažą. Visi Gotlando 

laikraščiai kasdien skyrė Lat
vių dainų šventei kelis pusla
pius su straipsniais ir foto nuo
traukomis. Pirmas "Gotlande 
Allehanda" numeris su latvišku 
skyrium išleistas birželio 16 die
ną. Gotlando laikraščiai patei
kė šventės dokumentaciją, ko 
dar nebuvo kitų latvių dainų 
švenčių metu. (t)* 

— lietuvaitė misionierė Ma
rija Širdies Jėzaus (Apolonija 
Valeikaitė) buvo susirgusi ir tu
rėjo operaciją sostinėje Limoje. 
Dabar sveikata gerėja. 

GYVENIMO PRASME 

Kartą profesorių Tadą Iva
nauską studentai paklausė apie 
gyvenimo prasmę. Jis šiek tiek 
pagalvojęs, pasakė: 

Mažiau svajokite pagyventi 
vien sau. Tegu kiekviename jū
sų dega patriotizmo ugnelė, te
gu kiekvienas atiduoda visa, ką 
gali, savo gimtajam krritul 

išeivijos kultūros istoriją. J/>je 
atsispindės pirmųjų L. Fondo ini
ciatorių darbai, pastangos ir ko
va su pasitaikiusiomis kliūtimis. 

Didžiausia kliūtis L. Fondui 
atsirasti buvo mūsų lietuviško
sios visuomenės abejingumas ir 
kai kurių lietuvių neigiamas nu
sistatymas. Lietuvių išeivijos gar
bei tenka pripažinti, kad neigia 
mų pasisakymų būta nedaug — 
vos vienas kitas. Daugumas lie
tuvių milijoninio fondo mintį su
tiko gana palankiai. O nemažas 
skaičius mūsų visuomenės veikėjų 
parodė ir nemenką entuziazmą. 

Tačiau kas liečia Lietuvių Fon
do vardyną, tokių entuziastų 
skaičius yra, palyginti, nedidelis: 
vos trys mecenatai ir septyni rė
mėjai. B 5,000 lauktina dides
nio susidomėjimo ir gausesnės 
paramos. 

Todėl tenka dar iš naujo kreip
tis į L. Fondo narius, kad, skir
dami auką iLet. Fondui, neuž
mirštų užsisakyti ir minėtąjį Liet. 
Fondo vardyną, kurio kaina, da
bar užsisakant, tėra trk 15 do
lerių. Kiek dolerių mes išleidžia
me, dalyvaudami įvairiose vaka
rienėse, pobūviuose ar pasišoki
muose, kurių nauda labai ribota 
— gal tik momentinis smagus 
laiko praleidimas, nepalikęs nie
ko konkretaus ateičiai. O kad 
bent dalį tokiu išlaidų paskirtų 
išleidžiamai Liet Fondo vardy
no knygai, tai nereikėtų dejuoti 
dėl mūsų visuomenės abejingu
mo kultūriniams bei spaudos rei
kalams. 

Lietuvių Fondo valdyba yra 
vieningos nuomonės, kad ši L 
Fondo istorija kuo greičiau pasi
rodytų. Vien redaktoriaus gerų 
norų bei pastangų čia tikrai ne
užtenka, reikia didesnės morali
nės ir materialinės paramos ir iš 
lietuvių visuomenės pusės. Daug 
rankų ir didelę naštą gali pa
kelti. Tad ir mes visi, dirbdami 
bendromis jėgomis, galėsime nu
veikti visus sunkumus, kad minė
toji knyga greičiau pasiektų Liet. 
Fondo narius ir visą lietuvišką 
išeiviją. 

A.P.B. 

Vkla Petkevičiūtė, torontiškio "V»-
niaus" paviljono karalaitė "Miss VI-
nius", gražiai tr uoliai atstovavusi lie
tuviams. Nuocr. St Dabiuot 

-
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Joseph Ehiet 
LITHUANIA 
The European ADAM 

Transtated from German by Algis 
Mickunas, Ph.D. Philosophy Depart
ment Ohk> Undversity. 

Published by Kęstutis Jerome But
kus Foundation. Chicago 1979 m. 
Kaina su persiuntimu $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. <3rd 
Street Chicago, IL. S062f. 
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PERLOJOS RESPUBLIKA 
Premijuotas romanas 

JURGIS GLIAUDĄ 
Jury komiai jos narė DALIA KTJ- . 

CENIENfi apie romaną rašo: Per
lojos Respublikos skaitytojas mėg
stąs Dzūkijos kraštą, bei rašytojo 
brandų stilių, sutiks romaną su 
dėmesiu. Gamtos spalvingi peisa-
žai, psichologiškai įtikinantys per
sonažų charakteriai bei *HTi»Tniįfc*j 
intriguojanti tematika lydės skai
tytoją iki paskutinio puslapio. 

Išleido Dzūkų Dr-ja Chicagoje 
1979 m. 374 pusi., viršelis dafl. P. 
Aleksos. Spaudė Draugo spaustu
vė. Kaina su persiuntimu $7.78. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4515 W. 63rd 8t* 
Chkmjco, m. 60829 


