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SĄŽINE VIRS (STATYMŲ 
LTSR Aukščiausiosios 

Tarybos Prezidiumui 

Panevėžio vyskupijos kunigų 

P A R E I Š K I M A S 

Žymiausios pasaulio valstybės, 
jų tarpe ir Tarybų Sąjunga, pa
sirašė Visuotinę žmogaus teisiu 
deklaraciją (1948 m.), o taip 
pat žmogaus teises ginančius Hel
sinkio nutarimus. Kartu prižadė
jo neskelbti įstatymų, potvarkių, 
priešingų žmogaus teisėms ir 
esamus įsakymus bei potvarkius, 
varžančius žmogaus teises, at
šaukti. 

Tarybinė Konstitucija skelbia 
laisvę išpažinti religiją. Jei Kons
titucijoje nebūtų straipsnio var
žančio tikėjimo propagandą (50), 
tuo pažeidžiant tikėjimo laisvę 
Lietuvos didžiausios dalies gyve-
tojų (75 procentai) ir teikian
čios neribotą propagandos laisvę 
bedieviams, kuriu yra mažuma, 
tai šis straipsnis būtų galima lai 
kyti demokratišku. Kad bedieviu 
valdžia tikinčiuosius stato į pa
niekintų, beteisių piliečių padėtį, 
tai liudija šie gėdingi dokumen
tai: Religinių susivienijimų nuos
tatai (1976) h.) ir valdžios pa
ruošta ir pateikta tikintiesiems 
pasirašyti Sutartis bažnyčios pa
stato nuomos reikalu. Pirmas šios 
sutarties variantas buvo pareng
tas prie Stalino (1948) m.), o 
antras, nuožmesnis, verčiamas 
pasirašyti jau 10 metų. 

Mums yra žinoma, kad šių ti
kinčiųjų teises varžančių, doku
mentų reikalu į Tarybinę valdžią 
kreipėsi Tikinčiųjų teisėms ginti 
Kataliku komitetas (1978.XII.25) 
ir kad šiuo klausimu ruošiasi 
kreiptis kelių Lietuvos vyskupijų 
tikintieji. Mes laukėme ir tikėjo
mės, — valstybės vyriausybė pa
tenkins skriaudžiamųjų prašymą 
ir atšauks minėtus dokumentus, 
kurie, Tarybinei vyriausybei pa
sirašius Žmogaus teisių konven

cijas savaime yra negaliojantys. 
Kol nėra atšaukti šie neteisi

mai dokumentai, mes jaučia
me pareigą to prašyti ir kartu 
paremti kitų vyskupijų teisėtus 
prašymus. Tai darome remda
miesi LTSR Konstituiijos 47 str.: 
„Kiekvienas Lietuvos TSR pilietis 
turi teisę pateikti valstybiniams 
organams ir visuomeninėms or-
ganizarr"oms pasiūlymus dėl jų 
veiklos gerinimo, kritikuoti dar
bo trūkumus". Tik mums nesu
prantama, kodėl Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis P. Anilionis 
ėmėsi akcijos užkirsti kelią Pane
vėžio vyskupijos tikinčiųjų teisė
tam prašymui, panaudodamas 
savo siekiams vyskupijos Kuriją? 

Todėl mes, žemiau pasirašę 
Panevėžio vyskupijos kunigai, at
stovaujantieji 400.000 savo vys
kupijos tikinčiųjų, prašome Tary
binę Vyriausybę atkreipti dėme
sį į tai, kad minėti dokumentai 
diskriminuoja tikinčiuosius ir sie
kia Lietuvoje sunaikinti Kataliku 
Bažnyčią. 

1. Dėl Religinių susivienijimų 
nuostatų — 

Kai 1978 m. buvo minima 30 
metų sukaktis nuo Žmogaus tei
sių deklaracijos priėmimo, Tary
binė valdžia pateikė Lietuvos ti
kintiesiems Religinių susivieniji
mų nuostatus, kuriais tikintieji 
tapo naujai įžeisti, paniekinti ir 
sudaryta grėsmė administracinė
mis priemonėmis sunaikinti Lietu 
voje Katalikų Bažnyčią. Šie nuo
statai tapo rašytu dokumentu 
įrodančiu tikėjimo persekiojimą 
Lietuvoje. Kol šie nuostatai eg
zistuos, tol Tarybinei vyriausybei 
bus neįmanoma įrodyti tarptau
tiniuose forumuose, kur bus 
svarstomas tikėjimo laisvės klau
simas, kad Tarybų Sąjungoje yra 
tikėjimo laisvė. Mes pilnai prita
riame Tikinčiųjų teisių gynimo 
Katalikų komiteto pareiškimui 
Nr. 5 Religinių susivienijimų 
nuostatų klausimu. 

(Bus daugiau) 

Vatikano atsakymas 
Lietuvos kunigams 

Šveicarijoje leidžiamas infor
macijų biuletenis vokiečių kal
ba "Glaube in der 2. Welt",—ti
kėjimas Antrajame Pasaulyje, 
paskutiniame savo numeryje at
spausdino Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos paskelbtą Va
tikano valstybės sekretoriato at
sakymą Lietuvos kunigam, pa-
sveikinusiem Popiežių Joną Pau
lių II-ajį jo išrinkimo proga. At
sakymas buvo adresuotas kuni
go Mykolo Buožiaus vardu. Va
tikano valstybės sekretoriaus pa
vaduotojo arkivyskupo Caprio 
pasirašytame laiške sakoma, jog 
Popiežius su dėkingumu priėmė 
kunigo Buožiaus ir kitų devynių 
lietuvių kunigų jam telegrafu pa
siųstus sveikinimus jo išrinki
mo į šv. Petro sostą proga. Už šį 
vienybės ir meilės pareiškimą 
Šventasis Tėvas su meile dėkoja 
ir, melsdamas Dievą visokios pa
laimos jo labai mylimai Lietu
vos Bažnyčiai, telegramą atsiun-
tusiem lietuviam kunigam sutei
kia Apaštalini Palaiminimą, 
kaip ypatingo palankumo ženk-
lą. 

Šveicarų informacijų biulete
nis pažymi, kad kunigas Myko
las Buožius yra vienas iš šimto 

dviejų Kauno arkivyskupijos ku
nigų, pasirašiusių protesto laiš
ką sovietų valdžiai dėl Lietuvos 
katalikų Bažnyčiai primestų dis
kriminuojančių vadinamų "Reli
ginių susivienijimų nuostatų". 
Savo parašą po šiuo laišku pa
dėjo didelė dauguma Lietuvos 
kunigų, būtent, 520 kunigų iš 
bendro 708-nių kunigų skaičiaus 
Lietuvoje. 

Irano premjeras 
nori pasitraukti 

Teheranas. — Irano premjeras 
Mehdi Bazarganas pasikalbėjime 
su reporteriais atidengė, kad jis 
jau kelis kart norėjo pasitraukti 
iš pareigų. Jis ragino iraniečius 
spausti ajatolą Khomeinį, kad jis 
atvyktų į Teheraną ir perimtų 
vyriausybę, nes ji dabar esanti 
"peilis be ašmenų". 

Bazarganas nepatenkintas, kad 
jo vyriausybę daug kas kritikuo
ja, tačiau sprendimus daro įvai
rūs religiniai komitetai ir jų va
dai. 

Irane tebevyksta kovos tarp 
kurdų ir centrinės valdžios karei
vių. 
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Badas Kambodijoje 

Komunistinės Kinijos vicepremjeras Dengj Hsiao Ping ir jo žmona Zhuo 
Lin labai šiltai atsisveikino su JAV viceprezidentu Walter Mondale ir jo 
šeima. Šis vizitas pastatė JAV — Kinijos santykius ant naujų, praktiškų 
pagrindų. Greit bus atidaryti abiejų valstybių konsulatai, didinama pre
kyba ir kultūrinis bendradarbiavimas. 

NELENGVA PEREITI 
| METRINI SISTEMA 

Nenori atsisakyti mylių, svarų, galionų 
Prieš 10 metų dešimtainei siste
mai įvesti buvo žengtas pirmasis 
žingsnis — įvestas svaras sterlin
gų, turįs šimtą per.sų. Lig tol 
svaras skilo į 20 šilingų, o šie sa-Jderaunių

rtarnautojų algas 7 n uoš 
vo ruožtu — į 12 pensų. Šis pa- j Infliacija sumažino tarnautojų 

- mas sudarė pagrindą | W B - ^ i a u ^ galią. 

VVashingtonas. — Jau ketveri 
metai, kai Kongresas priėmė ma
tų pakeitimo įstatymą Metric 
Conversion Act, tačiau praktiko
je Amerikoje dar tebevyrauja my
lios, galionai ir svarai. Kai ku
rios valstijos, bandydamos įpra
tinti gyventojus prie metrinės sis
temos, vieškeliuose šalia mylių, 
atstumus nurodančiose lentose 
skelbia ir kilometrų. Įmonės, ku
rių gaminiai siekia visą pasaulį, j silaikymas ypač eksporto srityje 
jų tarpe General Motors, žada į- smarkiai nuostolingas valstybei, 
vesti metrinę sistemą per atei- j Pakeitimo priešininkai nurodo, 
nančius metus. Matų pakeitimui j kad ir naujos sistemos įvedimas 
įvesti įsteigta US Metric Board j nemažai kainuotų. Daug kur 
leidžia įvairius leidinius, pakeiti- j Anglijoj galima užtikti dvigubą 
mo lenteles, kad gyventojai susi
pažintų su metrine sistema. Ji į-

— Uraganas "David" padarė 
I daug žalos Domininkonų respub
likoj, Hispaniola saloje ir Haiti. 

į Sugriauti silpnesni pastatai, iš-
I laužyti medžiai, nutrauktos tele-
| tono vielos. Dėl to tikri žuvusių 
skaičiai dar nežinomi, tačiau jau 
patvirtinta, kad žuvo 40 žmonių. 

— Austin, Texas teismas pra
ėjusį penktadienį išskyrė lietuvių 
kilmės Patrick Nugent ir jo žmo
ną , buv. prez. Johnsono dukterį 
Luci. 

— Kinijos vyriausybė patvirti
no prašymus leisti išleisti kinų 
kalba naują Šv. Rašto laidą, ku
rios nebuvo nuo 1949 metų. 

— Kubos delegacija neprisijun
gusių šalių konferencijoje agituo
ja dalyvius pasmerkti Vakarų 
Hemisferos valstybių pasirašytą 
1947 m. "Rio de Janeiro sutartį", 
kuri įpareigoja pasirašiusias vals
tybes bendrai veikti prieš komu
nizmo įtaką. Pasiremdamos šia 
sutartimi, hemisferos valstybės 
paskelbė Kubai ekonomines sank
cijas. 

— Kanados pakrančių sargybos 
laivai suėmė dar du amerikiečių 
žvejų laivus už gaudymą žuvies 
teritoriniuose Kanados vandeny
se. 

— Prezidentas Carteris, nese
niai paskelbęs, kad darbininkų 
algos neturėtų būti keliamos dau-
: giau kaip 5.5 nuoš., padidino fe-
! i 1 . • ^ • . - 1 -r t 

Pirmas tarptautines pagalbos lėktuvas 
Pekinas. — Kinijos vyriausybė 

pareikalavo, kad Vietnamas iš
vežtų savo kariuomenę iš Kambo-
dijos. Prasidėjus 11-tam rundui Ki 
nijos-Vietnamo taikos derybų, ki
nų užsienio reikalų viceministras 
Han Nianlong pareiškė, kad 
Vietnamas tęsia savo rajoninio 
hegemonizmo politiką ir jau tu
ri Kambodijoje apie 200,000 ka-
rievių. Blogiausia, kad vietnamie
čiai visai atsisako kalbėti apie sa
vo okupaciją, visaip išsisukinėja 
ir meluoja, pasakė viceministras-

Rugpiūčio 29 d. iš Tailandijos 
į Kambodiją išskrido pirmas tarp
tautinės pagalbos lėktuvas, kurį 
suorganizavo Jungtinių Tautų 
vaikų fondas UNICEF ir Tarp-

Vienas pareigūnas, kuris lan
kėsi Kambodijoje ir derėjosi su 
kambodiečiais, pasakoja, kad de
rybų metu prie stalo du derybų 
dalyviai apalpo nuo vidurių pa
razitų ir nusilpimo. Vienoje vai
kų prieglaudoj Phnom Penhe jis 
matęs badaujančius vaikus, apgy
vendintus buvusioje katalikų mo
kykloje. Prieglaudos vedėjai papa
sakoję jam, kad 500 vaikų gauna 
į dieną apie 3 svarus mėsos apie 
10 uncijų ryžių, kurių pristato
ma dažniausiai apie 5 uncijas. 
Prieglaudos ligoninėje yra 100 
vaikų, gydomų nuo su badavimu 
surištų ligų. Raudonojo Kryžiaus 
atstovas matęs tik apie 20 vai
kų jaunesnių kaip 5 metų am-

tautinis Raudonasis Kryžius. Abi ž i a u s - Pabėgėlių pasakojimu, ma

riems apsirikimams mokant už 
prekes. 

Metrinės sistemos šalininkai 
nurodo, kad senų tradicijų tebe-

matų sistemą. Maisto produktų į-
pakavimai dažniausiai turi svorį 

— Egipto premjeras Khalil pa
ragino Palestinos Laisvinimo or
ganizacijos vadus pripažinti Iz
raelį ir nutraukti teroro puoli
mus, kurie visai nenaudingi pa
lestiniečiams. Kartu Egiptas rei
kalauja, kad Izraelis sustabdytų 
Libano teritorijos puolimus. 

— Prezidentas Carteris, patvir
tino juodą diplomatą Donald 
McHenry nauju JAV ambasado
rium Jungtinėse Tautose. Jis yra 

vedama mokyklose ir manoma, j abiem sistemom: uncijomis ( 28- j baigęs Illinois universitetą, tar-
kad ateityje nusistatymas prieš 
metrinę sistemą pranyks. 

Ironiška, kad energijos krizė 
gali pagreitinti metrinės sistemos 

'įvedimą. Gazolino stočių pompos 
I padarytos taip, kad jos rodo gazo-
! lino kiekį galionais ir kainą — 
centais. Pakilus kainoms virš do
lerio, tos pompos pasirodė netin
kamos, nes neturi langelių paro
dyti doleriams ir centams. Jas pa
keisti kitomis pompomis kainuo
tų apie 100 mil. dol. Daug pi
giau būtų pakeisti galionus į lit
rus. Šiuo metu daugelis stočių, 
pripildamos gazoliną į automo
bilius, parodo pompose pusę kai
nos, kuri mokant už gazoliną pa
dvigubinama. 

Dar blogesnė padėtis Anglijo
je, nes anglai yra žinomi tradici
jų gerbėjai. Tuo metu, kada Eu
ropos gyventojai seniai apsiprato 
su metriniais matų vienetais, bri
tų salų gyventojai jau ištisą de
šimtmetį kratosi jiems menkai 
suprantamų kilogramų ar metrų. 

35 gramo) svarais (0,454 kg.) 
Neseniai parlamentas nu

sprendė, kad ir pakeitus colius į 
centimetrus, galionus į litrus, pri
ėmus Celsijų temperatūrai ma

nau] a valstybės departamente 
nuo 1%3 m. Sakoma, kad jis 
daug taktiškesnis už buvusį am
basadorių Youngą. 

—JAV astronautų mokyklą 
tuoti, vienas matas turi amžinai baigė 6 nauji astronautai, jų tar-
likti tas pats, — garsusis anglų j ̂  v | e n a moteT\s įr trys juodi. 

— Irano naftos vadovybė pa-alus ir toliau bu? pilstomas bei 
matuojamas pintomis (0,568 lit-
ro). 

Amerikoje, priešingai, pirmie- į 
ji į litrus perėjo svaigiųjų gėrimų 
gamintojai. Jiems buvo proga pe
reiti į metrinę sistemą, paliekant 
tas pačias kainas, kurios buvo 
pintų ir galionų buteliuose ir tuo 
užsitikrinant didesnius pelnus. 

Ryt laidojamas 
lordas Mountbatten 

Londonas. — Trečiadienį, 
Londone įvyks iškilmingos lordo 
Louis Mountbatteno laidotuvės. 
JAV delegacijoje prezidentas Car
teris pakvietė dalyvauti ir Chica-
gos miesto burmistre Jane Byme. 
Ji išskris oficialiu federalinės vy
riausybės lėktuvu. 

Airijos vyriausybė uždarė sie
ną su Šiaurine Airija, pasiųsda
ma į pasienį tris batalionus ka
reivių ir 2,000 policininkų. Pro
testantai grasino pradėti puoli
mus pačioje Airijoje, keršijant už 
naujus teroro veiksmus. 

Popiežiaus Mišios 
Grant parke 

Chicago. — Popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo atvykimo proga 
Chieagoje sudarytas planavimo 
komitetas, kuriam vadovauja 
prelatas Francis Brackin. Jis pa
skelbė, kad popiežius Šv. Mišias 
atnašaus Grant parke drauge su 
visais JAV vyskupais, kurių bus 
350. Mišios prasidės spalio 5 d. 3 
vai. po pietų. Manoma, kad iš 
miesto ir apylinkių susirinks mi
lijonas katalikų. 

Kyšiai su Kinija 
Sian. — Kinijoje vicepreziden

tą Mondale ir delegaciją Sian 
mieste sutiko didžiulės žmonių 
minios. Palikęs Pekiną, Mondale 
pasakė, kad ryšiai su Kinija bus 
statomi ant realiu pagrindų. Ap
žiūrėjęs garsiąją kinų sieną, vi
ceprezidentas pareiškė, kad jam 
svarbiau statyti ne sienas, bet 
tiltus. 

neigė gandus, kad Iranas planuo
ja su pelnu parduoti iš Amerikos 
pirktą žibalą ar šildymo alyvą. 

— Watergate bylos metu pa
garsėjęs prokuroras Leon Javvorski 
paskelbė, kad jis prezidento rin
kimuose palaikys respublikonų 
kandidatą George Bush. 

— Praėjusį mėnesį vien New 
Yorke įvyko 137 bankų apiplėši
mai. Ir liepos mėn. plėšimų skai
čius buvo sumušęs rekordus. 

— Izraelio prekinis laivas Pie
tinėje kinų jūroje išgelbėjo iš 
vandens 41 vietnamietį. 

— Louisianoje Peru prekinis 
laivas Mississippi upėje susidūrė 
su butano dujas gabenančiu lai
vu. Įvyko sprogimas ir gaisras, 
kuriame žuvo 7 asmenys ir 27 
buvo sužeisti. 

—'Kinijos radijas paskelbė, 
kad Šanchajuje buvo sušaudyti 
du vyrai, nuteisti už plėšikavimą. 
Mirties bausmės įvykdymą stadi-
jone stebėjo tūkstančiai kinų. 

— Ketvirtadienį aukso kainos 
Europos biržose pasiekė 319 dol. 
už unciją. 

— Pekine prie komunistų par
tijos rūmų demonstravo apie 200 
žmonių. Jie išreiškė —savo lojalu
mą partijai ir vyriausybei, ta
čiau skundėsi, kad vietos parei
gūnai juos skriaudžia. Susirinkę 
kinai reikalavo darbų, maisto ir 
pastogės. 

šios agentūros kartu derėjosi su 
Vietnamo vyriausybe ir su Kam-
bodijos prezidentu Heng Samrin. 
Lėktuve buvo 22 tonos vaistų, 
pieno miltelių ir cukraus. Pridė
ta ir žiurkių nuodų bei šiek tiek 
švietimo reikalams skirtų daiktų. 
Kartu nuskrido keturi šių agen
tūrų tarnautojai. Anksčiau buvo 
nusiųsta keturios tonos vaistų, 
ypač nedavalgiusiems mažame
čiams. 

Kambodijos šelpimas susitin
ka daug politinių kliūčių. Da
bartinė Kambodijos vyriausybė 
paprašė Jungtinių Tautų nema
žų maisto kiekių: 108,000 tonų 
ryžių, 15,000 tonų cukraus ir 
8,000 tonų valgomo aliejaus. Kai 
kurie Raudonojo Kryžiaus parei
gūnai siūlo šelpti Kambodijos 
žmones, nežiūrint, kurios vyriau
sybės jie klauso, ar Vietnamo pa
statyto Samrino ar Kinijos remia
mo Pol Poto, tačiau šalys, kurios 
galėtų parūpinti reikalingą mais
tą, nenori naujų politinių konf
liktų. Nemažai prisideda ir vy
riausybių apatija. 

zai naujagimių pastaraisiais me
tais tokio amžiaus sulaukia. Iš 
jo matytų 20 vaikų, apie 10 bu
vo arti mirties. 

Jei pasaulio valstybės ir suor
ganizuotų paramą Kambodijai, 
sunkumų būtų maisto produktus 
išvežioti po visą teritoriją, nes 
nėra sunkvežimių, gazolino. Dau
gelyje vietų dar vyksta partiza
ninis karas. 

Prieš ateinant komunistų val
džiai, Kambodijoje gyveno apie 
8 mil. žmonių, dabar tikro skai
čiaus niekas nežino, tačiau spė
jama, kad gyventojų skaičius su
mažėjo per pusę. 

Katalikai Kinijoj 
Tarptautinis 
"Concilium" 

Hong Kong. — 
teologijos žurnalas 
atspausdino pasikalbėjimą su 
Hongkonge gyvenančia kiniete 
Wong, kuri pažymėjo, jog kai ku
rie Kinijos valdžios žmonės yra 
krikščionys, nors jie, aišku, da
bartinėmis aplinkybėmis negali 
to viešai pripažinti. Kinietė 
Wong, neseniai gavusi leidimą 
aplankyti savo gimtinę, pastebė
jo, kad jos artimieji reguliariai 
susirenka su kitomis šeimomis 
skaityti Šv. Raštą ir giedoti psal
mes. Ji taip pat sužinojusi, kad 
pastaraisiais mėnesiais jos aplan
kytame Kinijos rajone apie šimtą 
asmenų slaptai priėmė krikštą. 

Revoliucija Irane sugražino ir senas 
musulmonų tradicijas. Už mažesnius 
nusikaltimus baudžiama plakimu. 
Nuotraukoje parodomas bausmės vyk
dymas. Kritikai sako. kad revoliuci
ja pasuko Irano laikrodį 500 metų 
atgal. 

Byrne pasmerkė 
vaiky vežiojime 

Chicago. — Sveikatos, šalpos 
ir švietimo departamentui (HE-
W) pasiūlius planą integruoti 
viešųjų mokyklų mokinius, mies
to burmistre Jane Byrne pasakė 
reporteriams, kad tas planas vers
tų miestą važinėti autobusais apie 
114,000 mokinių. Tas būtų ne
priimtina, nepraktiška ir labai 
daug kainuotų, pasakė Byrne-
Praėjusią žiemą suaugę negalėjo 
nuvažiuoti į darbus, kaip miestas 
galėtų vežioti tokiame sniege mo
kinius? Vežiojimas prailgintų 
vaikų darbo dieną, sumažintų jų 
žaidimo laisvalaikį, atimtų iš vai
kų jų draugus kaimynystės klasė
se. Koks malonumas būti vaiku, 
jei jis turi būti vežiojamas po vi
są miestą, klausė Jane Byme. 

Sovietai didina 
jėgas Kuboje 

Washingtonas. — JAV vyriau
sybė išreiškė savo susirūpinimą 
žvalgybos žiniomis, kad sovietai 
padidino savo kariuomenės skai
čių Kuboje. Valstybės departa
mentas pareiškė sovietų ambasa
doriui, kad Amerika yra priešin
ga sovietų bazėms šioje hemisfe
roje. Pareikalauta sovietų vyriau
sybės paaiškinimų. Žvalgybos ži
niomis, šalia 2,000 įvairių sovietų 
patarėjų, pastaruoju metu atvyko 
apie 3,000 kareivių brigada su 
šarvuočiais ir artilerija. Sovietų 
motyvai nežinomi, pareiškė de
partamento kalbėtojas. 

šalia karinių patarėjų ir karei
vių sovietai Kuboje laiko ir apie 
6,000 civilių. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 4 d-: Marinas, Roza
lija, Rimantas, Germantė. 

Rugsėjo 5 d.: Laurencijus, Ob-
dulįįa, Erdenis, Dingą. 

Saulė teka 6:18, leidžiasi 7:24. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

gali lyti su perkūnija. Tempera
tūra dieną 80 1., naktį 65 1, 

http://1978.XII.25


DRAUGAS, antradienis, 1979 m., rugsėjo mėn. 4 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
VESIRGTl IB ŠVINKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M D. 
KJELIAS I SVEIKATĄ. 1601 We«t G«rfield Blvd„ Cfckmgo, IL 60636 

Telefoną* FB 6-6429 

ILGAI GYVENKIME, JAUNATVIŠKI 
MIRKIME 

Medicinos uždavinys pa
dėti žmogui ilgiausiai gy
venti ir vis dar jaunam 
mirti. 

Dr. Ernst L. Wynder 

Dabar imama kreipti didesnis 
dėmesys j nuo ligų apsaugą — 
į apsaugomąją mediciną. Iki 
šiol medicinos mokyklos nemo
kė savus studentus, kaip užlai-
kyt gerą sveikatą tvarkingu gy
venimu, sveiku galvojimu ir 
žmonišku maistu. Žmonės iki 
šiol ėjo pas gydytojus tik tada, 
kai jie susirgdavo. Mat, pacien
tai nelaikė gydytoją jų sveika
tos saugotoju, bet tik nuo li
gų gydytoju. Už tai dabar per 
dažnai ateina pacientai pas gy
dytoją su nepataisomai užleis-

tverti dvigubam gėriui: ilgam 
gyvenimui turint jauno žmogaus 
sveikatą. Tik kiekvienas šian
dien atgimkime žmoniškam el
gesiui. Toks atgimimas suteiks 
visiems galimybę mirti jaunam 
kuo ilgiausiai išgyvenus. — 
"O kaip tokio gėrio atsiekti?" 
— klausit kiekvienas. Štai at
sakymas apturėjimui jauno 

| sveikatos senyvame amžiuje. 

neriebaus maisto ir ryžosi ne
grįžti prie nesveikų mitybos 
įpročių, o visą gyvenimą sveikai 
maitintis. Tas medicinos stu
dentas tikisi, kai taps gydytoju, 
jis bus daugiau užjaučiąs tuos 
pacientus, kurie dėl sveikatos 
pasiryš keisti nesveikus mitybo
je įpročius sveikesniais. 

Kai kurie minėto universiteto 
studentai ir to universiteto per
sonalo nariai mano, kad minė
tas studentas per griežtai save 
ima nagan, nes jo kraujuje cho
lesterolio kiekis (228) yra nor
mos ribose baltaodžiui vyrui, 
20—29 metų amžiaus. 

Ir gydytojai turi labiau 
pasispausti 

Šio krašto sveikatos įstaigos 
(American Health Foundation) 
pirmininkas dr. Ernst L. Wyn-
der studentams kalbėjo kaip 
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Medicinos studentų pastangos 

svečias sveikatos apsaugos rei- į dalimi prisideda prie jų ilgo am-
j kalu. Jis uždegė studentus rū- ,žiaus (net ikį 120 metų), esant 
į pintis savos sveikatos apsauga, j jaunatviškos sveikatos. Pasi-

Neitikėtinai naują, dar nieką-1 tvirtindamas, kad medicina• rodo, kad jogurtas, ar mūsiš-
da* niekieno nedirbtą darbą pra-1 turėtų žmonėms padėti mirti; kis rūgusis pienas mažina krau-
dėio dabar New Yorko (Down-1 jauniems - kuo ilgiausių savo j ju je cholesterolį. Tik reikia 
statė Medical Center Brookly- amžiaus metų sulaukus. Antra- daugiau tokio pieno gerti, negu 
ne) medicinos mokyklos antra- i mečiai medicinos studentai tuos 
mečiai studentai. Jie pradėjo 30 žodžius pneme , savo širdis 
patys studijuoti nuo ligų ap
saugomosios medicinos pajėgu-

Lietuvio sodybos Chicagoje gėlynai gerai nuteikia kiekvieną tik jų prie
žiūra sunki. Gėlynus laisto Jonė Bružienė. 

Nuotr. inž. Jono Slaboko 

raugintas ožkos pienas) didžia i Išvada. Keiskime gyvenimo 

PaSto iSlaida* mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iŠ jo mokestį, atžynuma, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 

tomis ligomis. Gydytojui nieko ^ ~ J<* n a u d a J i e i f P a t i e m s ; " 

Dėl to minėtame Bostono uni
versitete ateityje bus tikrina
mas kraujo riebumas visiems 

kito nelieka daryti tokiais at
vejais, kaip raminti ligonio ne
gerumus dažnais jo apžiūrėji
mais ir skausmus raminančiais 
vaistais. Taip gydytojui el
giantis užleistos ligos eiga ne
sulaikoma — ji slenka iki savo 
galutinio stovio — mirties. 
Taip būna su daugeliu mūsiškių, 
jiems apleidžiant įvairiausias 
ligas iki jų nepataisomumo. 

Visa klasė (218 studentų) ėmė naujai į tą medicinos mokyklą 
domėtis vienas kito mityba įstojantiems studentams. 

Kaip su mūsiškių 
sveikatos apsauga? 

Taip pagal dabartinius medi-

(dieta), gyvenimo būdu ir krau
jo riebumu. Tuo būdu jie nori 
sumažinti negerumus, vedančius 
į ateityje galimas ligas. Tuos 
»!•* I n u šitaip elgtis pamokė į c in°s mokslo reikalavimus elg-
medicinos mokykloje. Jie pir- i damasis minėtas Bostono uni-
miausia ten turi reikalo su la- j Yersitetas ėmė užbėgti už akių 
vonu. Lavonas yra galutinis | s a v u - studentų medikų _ būsimų 
stovis kiekvienos ligos. Todėl j gy d v t o M ateityje galimoms 
tie studentai ėmėsi savęs tyri- į negerovėms, tvarkant studentų 

Susekti ligą jai dar neprasidėjus nėjimo, kad susektų negerumus I gyvenimą, elgesius, mitybą ir 
* I pirm negu jie taps tikra liga. j k r a u J ° riebumą. O kada mes, 

Taip toliau neturėtų būti . : jįe pasiryžo jaunais išlikti ii-! lietuviai, imsime žmoniškai — 
Galima negerovę susekti daug g a m amžiui kitaip sakant, I tikrai sveikai gyventi 
anksčiau, kaip ji ligos pavidalu jįe ryžosi ilgaamžiais 
pasireiškia. Todėl nė vienas lie- | 'avonais tapti. 

; iki dabar mūsiškiai geria. 
Kalifornijoje, UCLA univer

siteto ligoninėje (Harbor Gene-
; ral Hospital) atlikti tyrimai 

parodė, kad trys puodeliai (sti
klinės) per dieną jogurto gali 

j sumažinti cholesterolio kiekį iki 
9 proc. per vieną savaitę. Esąs 
kalcius tokiame piene trukdo 
cholesterolio susigėrimą į krau
ją. Paprastas pienas irgi ma
žina colesterolį — tik ne taip 
ryškiai. Mūsiškis rūgusis pie-

I nas irgi yra geras choleterolio 
mažintojas žmogaus kraujuje. 
Piene randasi dar nesusekta 
medžiaga, kuri mažina choleste
rolį. O pastarasis priskretina 
kraujagysles ir marina be laiko 
žmones. 

Chicago ir Cook apakr. 
Kitur JA.V 
Kanadoje U.S.A 
Užsienyje 
Savaitinis 

metams 
$37.00 

35.00 
37.00 
37.00 
25.00 

6 men. 
$19.00 

18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

3 men. 
$15.00 

13.00 
15.00 
15.00 
9.00 
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tuvis neapsileiskime: neprileis- Dauguma žmonių 
nesidomi savo sveikata kime, kad liga eitų iki savo ga

lo — žmogaus mirties. Reikia 
užbėgti ligai už akių per tvar- j Minėtų studentų sveikatos 
kingą gyvenimą ir šiandieninio stovio tikrinimui vadovauja 
medicinos mokslo patarimo pil-; Universiteto sveikatos taryba-
dymą. Dabar mūsiškis dažnai Jų kraujo riebumas (riebalai -
tik tada ateina pas gydytoją, kai HDL, triglyceridai ir choleste-
jo liga jam duobę kapinėse bai- rolis) tikrinama jiems neval
gia kasti. Juk nedaug ką gali ] gįus keturiolika valandų (ne 12, 
net geriausias gydytojas pagel-1 kaip iki šiol kad tikrinamas pa-

įr tokiu 
jaunais ; elgesiu kada mes pradėsime mė

ginti užbėgti mūsiškėms ligoms 
už akių! Kada mes imsime 
tvarkytis su savais nesveikais 
įpročiais ne tik valgyje, bet ir 
apsiėjime! Kada mes nutrauk
sime draugystę su buteliuku, su 
cigarete, su užsidėjimu, su 
skendimu riebaluose . choleste
rolyje. Visiems mums duoda 
labai sveiką pavyzdį Bostono 
universiteto studentai medikai. 
Kada mes imsime pagal juos 

1.1. Kraševskio 

VITOLIO RAUDA, 

bėti žmogui, turinčiam suardy- cietų kraujas). Juos tikrinąs t v a r k v t i ^ ^ gyvenimą! Jau 
tus kaklo ir strėnų kaulus ir dėl pusamžis gydytojas Fernandes '- P a t s l a i k a s mums l i a u t i s būti 
to turinčiam kakle - rankose ir tvirtina, kad jo amžiaus suaugu-
strėnose - kojose skausmus. Se- j šiųjų tik mažuma domisi savo 
noviškai besigydant, toks ligonis sveikata tai, kaip minėti studen-
gauna injekcijas nuo pagarsė- Į tai. Jie papasnikavę 14 valandų, 
jusio "artritis doctor" bei toks \ sužino savo kraujo riebumą ir 
eina pas kaulų sustatinėto ją, j toliau pildo gyd. Fernandes nu-
čia įvairiopai vadinamą. Žino
ma, toks pacientas pinigus iš
leidžia — jokio pagerėjimo ne
sulaukdamas. Tik narkotikais 
jo negerumai padaromi mažiau 
juntamais. Liga eina pirmyn, 
gyvenimo galui sparčiai artė
jant. Taip ir mirštama esant 
labai paliegusiam — ne jaunam. 
Tokio apsileidėlio gyvenimas 
esti ne tik luošas, bet ir trum
pas- O dabartinės medicinos 
tikslas yra kuo ilgiausiai užlai
kyti žmogų apsaugotą nuo ligų 
— jauną. 

Uė tai gana mums visiems 
tokios dvigubos dabar apturi
mos blogybės: trumpo ir liguis
to amžiaus. Mes visi esame su-

rodymus, pasinaudodami savu 
sveiku protu. Be tokio proto 
niekada nebuvo, nėra 
tikros sveikatos, nors ir geriau
sius patarėjus sveikatos srityje 
žmogus turės. 

visų pasipinigautojų išnaudoja
mais. Juk daug vertesnis daly
kas yra išvengimas ligos, negu 
jos gydymas. Ką tau. žmogau, 
duos tos piliulės nuo senai už
leisto reumato, kada tu gali jo Į 
išvengti tvarkydamas savo gy- j 
venimo būdą, prisilaikydamas į 

c Z ' i sveiko - neriebaus maisto ir ju-1 
: dėdamas - krutėdamas — dirb
damas — mankštindamasis ar 
pirtyje kaitindamasis. 

Judesiai gamtoje 

Lietuva neturtinga šalis, bet 
Pavyzdžiui, vienas studentas 

175 svarų, šešių pėdų su dviem 
coliais ūgio, po pustrečio mėne
sio prisilaikydamas neriebaus 
maisto ir ristele pabėgiodamas,! lietuvaičių vienų už kitas gražes-
sumažino savo kraujuje choles-1 ni darželiai ir darbas — darbas 
terolio kiekį iš 228 mg. iki 179. į — darbas sveikame ore užlaikė 
Jam sunkiausia buvo atsisakyti | lietuviuose sveikatą, 
saldaus pieno ir imti vartoti be 
riebalų pieno miltelius (nonfat 
dry milk). Per pirmas porą sa
vaičių buvo tikrai baisu, sako 
jis. Bet jis priprato prie sveiko 

kurią "AUŠROS" laikų veikėjai 
vadino lietuvių epu ir lygino HO
MERO ILIJADAL Vaizduoja lietu
vių tautos priešistorinį gyvenimą. 
Iš lenkų kalbos vertė Povilas Gau-
čys. Knygą puošia 50 medžio raiži
nių dail. V. Smakausko atlikti 19 
amž. pradžioje. 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $6 30. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd SU 

Chicago, m. 60629 

iiiimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiii: 
Vladas Juodeika 

DIDŽIOJI ILIUZIJA 
Marksizmą* teorijoje ir praktikoje 

I-aa tomas 
Tai kapitalinis veikalas, kuriame 

autorius išdėsto marksizmo teori
nes prielaidas, ekonomiką, politiką, 
kultūros sampratą, santykius su 
religija ir etika, o taip pat Markso 
audringo gyvenimo fragmentus. 

I papročius sveikesniais. Judė-
į kime — darbuokimės, gamtos 
i grožiu džiaukimės. Išsitirkime 

savo kraują mažiausiai dėl rie
balų. Be gyvulinių riebalų mai-
tinkimės. Tik tada mes pradėsi-

: me užbėgti didžiausiai ligai — 
sklerozei už akių ir tuomi už
trenksime širdies giltinei duris 
prieš pat jos akis. Visiems sėk
mės taip svarbioje savos svei
katos sargyboje. 

Pasiskaityti. Medical World 
i News, March 19, 1979. 

SVEIKO MAISTO RECEPTAS 
Paruošė Adelė Duoblienė 

Varškės užtepąs 
Produktai: 1 puodukas lie

sos varškės, 3 šaukštai jogurto 
(Plain) savo gamybos, 3 šaukš
tai orkaitėje pakepintų sesame 
grūdelių, % šaukštelio sausų 
garstyčių miltelių. 

Darbas: Varškę pertrinti per 
sietuką. Dalį sesame grūdelių 
palikti apibarstymui. Visą ki
tą sudėti į varškę ir gerai su
maišyti. 

Tinka kaip užtepąs ant duo
nos arba sausukų. Naudojamas 
iitfiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimiiii 

M. RADZEVIČIŪTE 

BAISUSIS SENELIS 
A p y s a k a 

Išleido Akademinės Sk auti jos 
Leidykla Chicagoje 1978 m. 

Kaina su persiuntimu S4.7S 

Ulinojaua gyventojai prideda 
20 et. taksų. Užsakymus siųsti 
DRAUGO adresu. 
llllllllllllllilHimHIIIIIHHIHIIIIIHiUiniHI 

dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

straipsnius taiso ša
š

elių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 

, skelbimų turinj neatsako. Skel-
J bimų kainos prisiunčiamos gavus 

P nu; 
S ari 
įį sk, 
Vbii 
J prašymą. 

ir užkandžiams ant mažų duonos 
gabalėlių puošiant mažyčiu per
plautu pomidoru, užbarstant se
same grūdeliais ir prisegant prie 
vieno šono po mažą salmetrių 
lapelį. 

Pastaba: šaltmėtės turtin
gos vitaminais C, B ir kaliu. 
Sausi garstyčių milteliai veikia 
j organizmą dezinfekuojančiai 
kur naudojama alyva. Pvz, aly
vos padažai ar grūdeliai su 
alyva. 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi 
•tnes korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušer i j a ir mo te rų ligos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgi ja 

6449 So . Pulaski Road (Cravvford 
Medical Bui lding) . Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 Nortfa MkMgan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

M a r q u e t t e Medical Cen te r 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai: pirm , antr ir ketv 6 iki 7:30 v. v 5ešt 
1 iki 3 vai Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. VVA 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

T e l . ofiso ir bu to : OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 v.il ir 6-8 vai. v.ik išskvrus 
treč. $ešt 12 :ki 4 vai. popiet 

Tel . REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm., antr , ketv. ir penkt nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai vak. Treč ir šešt 
uždaryta 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt 10C - 5:00 
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. A n t . R u d o k o kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4 šeštad 10-3 vai. 

Ofis. te l . 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervu ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

_ . , DID2IOJI ILIUZIJA parašyta 
karp sveiki joje buvome mes vi- įdomiai, lengvu stiliumi ir duoda 
si. Ten gamtos grožis — sesių vispusišką informaciją. Kaina 

$15.00. Užsakymus "Book Fund" 
vardu siųsti: * n . A. Pazhtra, 1284 
Iive Oak Drive, Ananelm, CA 
92805. Knyga taip pat gsunama 
pas platintojus. 

Klausantis n 
ma sveikata 
mavičien^ 

•jo'a^.-.pos programos Lieti 
Programą seka <i5 k.): 

ivfc) sodybe* pažmorryje stiprina-
Gerė Kevėfiene ir Karolina Kli-

Nuotr. M. Nagio 

Ir dabartiniais laikais prade
dama proto negalavimus gydyti 
darbu — užsiėmimu laukuose, 
miškuose, kaliruose. Pakriku
sius jaunuolius, alkoholikus ir 
nusiminusius pacientus psichiat- j S 
rai (Hanover, N. H. Dratmaouth 
— Hitchock Mental Health Cen-

I X 

ter) išvežė j kalnus, pievas, miš- j E 
kus. Per tris metus juos tyrė 
ten dirbančius, į kalnus lipan
čius, slidinėjančius, miško tro
beles statančius, šitokie užsiė- '•> s 
mdmai labai teigiamai paveikė g 
minėtai sergančiųjų sveikatą. g 

Todėl ir visi mes, lietuviai, : g 
ypač pensininkai nesibijokime ; g 
veiklos, šiokio — tokio užsiėmi- g 
mo. Jau vien gėlių žiedais gro- S 
žėjimasis teigiamai veiks mūsų g 
sveikatą- r 

Rūgusis pienas — svarbus = 
vaistas prieš sklerozę r 
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S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WDPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, TLL. 60629 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPFCIALISTĖ 

MEDICAL BLILDINC 
3200 VV. 8Ht Street 

Valandos Kasdien nuo 10 va!, ryto 
ik; I vjl popiet. 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O I A S IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus l i ^ s 
2454 VVest 71 st Street 

(71-mos ir Campbel l Ave. kampas) 
Vai : pirmad , .intr.id.. ketv.rt.id. .ir pt-r>ktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - GH1RLRGIIA , 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVF 
Vab.ndos papai susitarimą. 

. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiic 

I / Drive-in Tellers | 
Open 6 days a week 

Open Friday eveningg, 5 P. M. to 8 P. M. 

Instead of Thursday evenings 

MARQUETTE NATIONAL BANK 
64th and So. Western Avenue 

Main Bank — 6316 South We$ttm — 6R 6-6100 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J OK $ A 

VAIKI; LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirm . antr . ketv ir penkt nuo 12 iki 2 vai 
ir nuo 5 iki 8 vai vak Scšt nuo 1 iki 4 vai 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

O P T O M E T R I S T A S 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susit.irim.i Uždaryta trėč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTĮJ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGU A 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. VVestern Ave., C h i c a g o 
Tel . 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OIX)S LIGOS - CHIRURGIJA 
7110 W. 127 St., Palos Heights 

Tel . 361-0730 
Valandos pagal susitarimą 

DR. J. J. 
Tel. -

6958 S. 

SIMONAITIS 
GR 6-0617 

Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123, namu GI 8-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H 1 R U R G A S 

2454 VVest 71 st Street 
ai pirm . antr.id . ketv ir penktad 2-5 ir 
-7 — iš anksto susitarus 

Jogurtas (Kaukazo aviganiu SnniuuuiiniuiiuiiyiiiiinuiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiili 

• 

J 

Jstaigos ir b u t o tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago - 476-2112 
Vai p.iy.al susitarimą Pirm . trec . 

ket\ o iki 6 vai Seštad 9 ,ki 1 vai 

Ofs. tel . 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr , ketv ir penkt 

2-7. šeštadieniais pagal susitarimą 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes 

lis plačiausiai skai tomas lietuvių dien

rašt is , gi skelbimu kainos vra visiems 

pr ie inamos 



Komunistine statyba, 

PAŽADAI IR STABDŽIAI 
Iš vienos pusės komunistinė paskubinti, beveik neįmanoma, 

spauda dažniausia skirta užsie- nes reikia prasiveržti pro begali-
niui, rodo vadinamus didelius nius biurokratų eiles kada mote-
statybos laimėjimus, — tik dau- rys yra plytų nešėjos ir tinkuoto-
giaukščiai namai, puikūs butai, jos, tai biurokratai vyrai sėdi ka-
geri keliai, nuostabus susisieki- binetuose ir rašinėja, o ir patys 
mai. Iš kitos pusės komunisti- projektuotojai nelabai skubina 
niuose laikraščiuose vis skun- dirbti. Minėtame "Švyturio" nu-
džiamasi pavėlavimais, aplaidu- mery rašoma, kad į Vilnių buvo 
mais, broku ir pažadų nepildy- atvykę Suomijos architektai ir 
mu. Suprantama, kad, laikui bė- pastebėjo, kad jie savo krašte dir-
gant, krašte turi būti pastatoma ba sparčiau. Žinoma, čia buvo 
nauju pastatų, tiltų ir įmonių, per paliesta ir Lietuvos viešbučio jau 
dešimtis metų kas nors turi būti dešimtmetį vykdoma statyba. 
padaryta, nes niekas šiame pa- Minėtas žurnalas rašo: "Vienas 
šaulyje vietoj nestovi, net ir Ar- didžiausių stabdžiu, projektuoto-
rikos tautos stengiasi kiek nors jų darbo galutinis projekto sude-
pažengti technikos ir statybų sri- rinimas. Čia slypi daug nea-
tyse. pibrėžtumo ir netgi subjektyvu-

Tačiau visi tie statybiniai dar- m o - 5 i u o m e t u ^ Projektai pir-
bai Sovietų Rusijoj ir jos paverg- iriausia suderinami instituto 
toje Lietuvoje vyksta labai sun- techninėje taryboje ir technmia-
kiai, viskas daroma ne taip kaip m e skyriuje, po to miesto archi-
rakia, vis atsiliekama, vis žlug- tektūros valdybos projektų eks-
domi planai, vis nepatenkinami pertyzos skyriuje bei miesto ar-
gyventojų poreikiai. Vienoje be- chitektūros taryboje, inžinierinių 
letristinėje pavergtos Lietuvos rinklu atitinkamose organizaci-

.-knygoje rašoma, kad Lietuvoj iose- s**1** ministerijos eksper-
kai geriama, tai kalbama apie dar- ^ skyriuje ir subrangovinėse 
bą, o kai dirbama, tada geriama, organizacijose bei jų gamyklose 
Taip bandoma sumesti visą atsi- s u užsakovu valstybinėje ekper-
likimą neatsakingumui, girtuok- t m ė i e - Projektų sąmatas koreguo-
liavimui, komunizmo užduočių Ja b a n k a s - V i s a tol skirtingu me-
nesupratimui, bet viena yra ai§- ^ i r skirtingose vietose . 
ku, kad visa tai trukdo ne pats Kaip matome projektai eina Be abejo, šio dienraščio skai-
žmogus, bet komunistinė biuro- per daugybę įvairių skyrių, svars- j tytojai jau žino apie pabėgusį į 
kratija komunistinis planavimas, tomi, atmetami, lyginami deri-1 Vakarų Vokietiją lietuvį sporti-
Komunizmas yra ne tik kultūros, narni komunistinami ir taikomi ninką Vladą Česiūną. Jūsų ben 

LENKIJOS BAŽNYČIA SKAIČIAIS 

Popiežius Jonas Paulius II priėmė IV Pasaulio lietuvių Ja irimo kongreso delegaciją. 
Virbrickaitė, G. Juozapavičiūtė. 

Stovi (iš k.): A. Zygas, 0. 

NAUJAS PABĖGĖLIS 
K. BARONAS 

Mūsų bendradarbis Vokietijoje 
— Tai generalinė repeticija 

prieš olimpinius žaidimus, la-
I bai gerai suorganizuota.. Tik 
mane stebino labai didelis mili 

/. DAINAUSKAS 
Londone leidžiamas lenkų sa- Į ra piečiais ir 412 savistovių vika-

vaitraštis „Tydžien Polski" rug- j riatų. Lenkijoje veikia 9,856 baž-
piūčio 11d . nr. paskelbė vėliau
sius duomenis apie Lenkijos kata
likų padėtį, kurių svarbesniuo
sius čia pateikiame. 

Lenkijos katalikai turi 78 vys
kupus, kuriu tarpe yra 2 kardi
nolai, 2 arkivyskupai, 18 ordi
narinių vyskupų, 4 apaštališki 
administratoriai ir 52 vyskupai 
pagelbininkai. Tikinčiųjų sielova
dos darbą vykdo 19,683 kunigai 
(Romos apeigų, su lenkų kalba 
liturg.). Tame skaičiuje — 
15,476 dieceziniai ir 4,207 vie
nuoliai kunigai. Klebonauja 
7,283 kunigai. 

Lenkijoje yra 42 vyrų vienuo
lijos, kurios apima 4,207 kuni
gus, 1,477 alumnus, 1,399 bro
liukus, 633 novicijus. Jų tarpe 
saleziečiai turi 883 kunigus, pran
ciškonai — 722, konventualai 
pranciškonai — 657, jėzuitai — 
575 ir palotinai 415. Kiti — ma
žesnius skaičius. Rytų apeigų yra, 
berods, 30 ir 1 armėnų apeigų. 

Užsienyje iš Lenkijos misijoms 
bei kitokiems sielovados darbams 
ir studijoms yra 1,410 kunigų len
kų (449 diecezinių ir 966 iš vie
nuolijų). 

Moterų vienuolijų yra net 100, 
kurių tarpe 12 uždarų (kliauzu-
ruotų), turinčių 2,624 vienuoly
nus, vienuolių namus, kuriuose 
iš viso yra 25,765 vienuolės. Sa- j . 
ritės turi 1,766 vienuoles, elzbie-| ;° 

nyčios (6,514 parapinių ir 3,587 
koplyčių). 

1945-1970 metais buvo pasta
tytos 352 naujos bažnyčios ir 871 
atstatyta (kurios karo metu buvo 
sugriautos). 1971-78 m. buvo 
duoti 186 leidimai naujoms baž
nyčioms pastatyti ir 150 leidimų 
esamoms praplėsti. Tame pat lai 
kotarpyje buvo pastatytos ar pra
plėstos 153 koplyčios ir 51 kate-
chizacijos židinys. Katechizacija 
Lenkijoje vykdoma 21,505 kate-
chizacijos židiniuose. 

Tuo tarpu prieš II-jį pasauli
nį karą (1937 m.) Lenkijoje bu
vo 7 arkidiocezijos, 17 vyskupi
jų ir 2 kitokie bažnytiniai viene
tai, subordinuoti vyskupams. Bu
vo 588 dekanatai (jų tarpe 132 
Rytų apeigų) su 7,141 parapija, 
kurių tarpe buvo 1,907 ukrainie
čių, 8 armėnų ir 56 rytų-bizan-
tiškų apeigų. Buvo 2 kardinolai, 
7 arkivyskupai (jų vienas ukrai
niečių ir 1 armėnų), 49 vyskupai, 
12,037 vyskupijų kunigai ir 1,873 
kunigų vienuolių. Alumnų semi
narijose buvo 3,456. Vyrų vienuo
lynų buvo 341 su 6,430 vienuo
lių. Moterų vienuolynų buvo 
1,686 su 16,820 vienuolių. Vysku
pų iš viso buvo 56, o kunigų 
13,910 (visų apeigų). 

Ypač imponuoja skaičiai, pa-

bet ir gerovės priešas, varžąs į- prie socialistinio realizmo, eina j dradarbiui po savaitės laiko pa- į nėjimo, S. S-gos meisteriu buvau Į cijos ir kariuomenės skaičius. t ė s „ — Į>726> Marijos Šeimos pran-į ^ n a u j u j ų kunigų, 
vairiais komunistiniais pančiais per daugybę biurokratinių įstai-;vyko pasimatyti su šiuo 39 m. 6 kartus dvivietėje ir vieną kar- i Gal tai buvo taip pat generalinė c i škonių— 1,065 ir U. didatų į diecezines 
žmogaus iniciatyvą. 

^. sumokėti, ir tie visi svarstytajai 
Kai nuolat komunistinėje apmokami sunkiai pavergtos Lie-

spaudoje kalbama apie didelius 

gu. Ir žinoma, kas nors už tą turi; aukštaūgiu, plačiapečiu blon- : tą vienvietėje. Muencheno olim- i repeticija prieš bet kokius politi-
dinu ir padaryti trumpą pasi-i piadoje laimėjau aukso medalį. Į tinius išsišokimus, 
kalbėjimą. j Taip pat, buvau 4 kartus pašau- j 1972 m. Muenchene. 

kaip pvz., 

Lenkijos 27 diecezijos padalin
tos į 713 dekanatų su 7,226 pa-

1 lio meisteriu dviviete kanoje. — Kaip žiūrite į Maskvos j olimpiados, atvežę aukso, si-
Be to, laimėjau daug tarptauti- į olimpiadą 1980 m., ar kaip į i dabro ir bronzos medalius, mus 
nių varžybų Bochume, Duisbur-

. _ . . „ . tuvos kolchozininkų ir darbinin- _ AūeisK Vladai, jeigu va 
laimėjimus, kai dedamos didin- k u įdirbtais pinigais. dinu w r d M > tačiau Tave pažįstu 

„ gos antraštės apie nuostabius * iš nuotraukų sporto laikraščiuo 
Statybinius pasiekimus, tai kar- Bet komunizmas nebūtų ko- ; se, aprašymų^ įvairių laimėjimų • §e> Švedijoje, Danijoje ir kt. 
tais toj pačioj spaudoj vardan munizmas, jei jis nežadėtų. Visa 1 Lietuvos, S. S-gos ir tarptauti-! — Kokius mokslus esate bai-
savikritikos, parodoma ir tikroji komunistinė sistema remiasi me- i nėse varžybose. Pasakyk, kada gęs ? 
teisybė. Jei laisvojo pasaulio l u i r pažadais. Visems vis liepia- j pasitraukei į laisvę? — Baigiau Vilniaus Trans-
spauda panašiai parašo, tada m a susispausti, nes ateityje su-j _ Atvykau į Frankfurtą su ! P ° r t o technikumą, įgydamas I ̂  "J£ ~ £ " £ įg j j į j j į s , u o s 
jau kaukiama, kad čia yra tary- švis komunizmas ir bus geriau. į ̂  s . g o s specializuota turistine techniko - elektriko specialybę. Į ^ ^ ^ l a i m ė t i n o r ė d a m a 

Kūno 
baigdamas j ~ ~ 

nai kaip į propagandos įrankį? 
— Atsakymas labai trumpas 

1 — grynai kaip į propagandą. 
>-ga ste 
laimėti, 

binės santvarkos šmeižtas bur- 2 a d a n e t i k žmonėms rojų, bet: baidarių - kanojų atsto-! Be to, mokiausi Kauno — . „ r i n k u daugiausiai medalių bei 
žuazimų nacionalistų išsigalvoji- žada ir ką nors statydami. Pa-, v a i s & m . j ™ ™ ^ 1 4 d T o l i a u i kultūros institute. b a i r 1 — — ' te 

mai. Bet vienas dalykas didingos vergtos Lietuvos "Tiesoje" kovo 
antraštės apie milžinišką staty- 22 d. numeryje buvo išspausdin-
bą, o antras dalykas gauti kur tas straipsnis "Vis atsiperka pa-
nors butą, nes tos statybos ne- žadais". Jame rašoma apie nuo-
vyksta dėl komunistinės biuro- latinius žadėjimus. Esą, "Akis 
kratijos. bado blogas darbo organiza-

Net beletristikoj įvairūs trūku- į m * s , aplaidumas. Duoto 

— S. S-ga savo sportininkus 
ledo ritulininkus, boksinin-

rugpiucio 
turėjau vykti į pasaulio kano-!4 kursus. Už sportinius laimėji-
jų - baidarių pirmenybes Duis-'. m u s ^^ apdovanotas S. S-gos 
burge, Vakarų Vokietijoje. At- i nusipelniusio sportininko ženk- ^ krepšininkus, futbolininkus 
vykęs į Duisburgą rugpiūčio 16 į *u ir taip pat gavęs garbes zen- įr f f skaUo ^ ^ ^ Kokia 
d. paprašiau politinio prieglobs-. k l ° ordiną. Tai yra S. S-gos vy-

i riausybės apdovanojimas. Šią 
garbę" suteikia jau Maskva. 

1 čio, kurį ir gavau 

užsimenami, ir tuo reikia ti- d ž i o nesilaikoma. Štai Klaipėdo- j — Kodėl pasirinkai Vakarų T ^ i p p a t j t u r i u nusipelniusio i karų pasaulyje yra labai skir-
kėti, nes bolševikinė literatūra je Statybininkų prospekte sausio Į posauZį ? : k ū n o k u l t ū ros darbuotojo var- dingas- Sportininkus S. S-goje 
labai remiasi realia ukrove. A mėnesį buvo suvirinta 400 met- _ T a i m a n o vaikystės ir jau- į dą. Už tai gaunamos didesnės — tuo pačiu ir Lietuvoje išlaiko 
Markevičius novelėje "Velnio f1* vamzdžių. Po to darbai susto- nystės svajonės. Dalyvaudamas | senatvės pensijos — nemažiau valstybė. Vakarų pasaulyje yra 
tramdytoja" rašo apie moters 1°> nes namų statybos komb.na-
sandėrį su velniu. Ir čia žmogus tas dujotiekio trasoje supylė kru-
iš velnio prašo ne puodo aukso, yą juodžemio. Jis taip sušalo, 
o statybinių medžiagų. Novelėje kad be pavasario čia nieko ne
rašoma: "aš Vienaragis iš Vel- Pf^rys!. į toliau rašo: Ta-
niaraiščio pasižadu Marcelei Va- ciau ar galima tikėti žodžiais, 
nagienei iš Paraisčių pristatyti & .tai, ką pamatėme kovo 12-
dericitinių medžiagų daržinės -t*W aplankytose valdybos sta-
statybai: rąstų lentų, šiferio, vi- tomuose objektuose ne vienos 
nių. Už tai Marcelė Vanagienė "jenos bedos^ Jau 1977 m. vietoje 
po mirties atiduoda man savo planuotų 6.3 kilometrų dujotie-
dūšią". Iš šios beletristinės eita- **> nutiesta 3.9 falome^o. Per
tos matyti, kokia brangi yra sta- « į valdyba *&**į*%į* 
tybinė medžiaga, tačiau nereikia kilometro o ati davė t ikį0.7klo-
manyti, kad j i trūksta tik vadi- mr to , Del šios valdybos kahes 
haroiems privatininkams. Net ^ u g d y t a Gargždų mi«teho 
vykdant valdiškų pastatų staty- dujofikacija nebetęstama Palan-
bą susiduriama su nuolatiniais gos ir Kretingos tmklų statyba 
trūkumais. Pavergtos Lietuvos nes pernai statybininkai šių ob-
žurnalo "Švyturyje" šių metų va- j A h j n * *£**$ ° j£?*" 

- aa r io mėnesio numeryje rašoma: nesješos skirtosjik pradėtiems 
"Bet kokio individualus projekto darbams užbaigti . 
autorius, norėdamas įgyvendin- Galima būtų pacituoti ir aau-
ti savo sumanymą, virsta net tie- g j a u pačių komunistų skun'dų, o 
kėjų, ieškančiu statybinių me- ^ 1 ^ daug tokių vadinamų aplai-
džiagų, nestandartinių gaminių, dų, atsilikimų, pažadų netęsėji-
Labiau negu juokinga, kad nėra mv}> apgavysčių ir išnaudojimų 
nestandartinių gaminių sky- nepatenka i spau'dą. 
r i a u s " - . Kada Amerikoje jau atsiranda 

Tačiau nereikia manyti, kad sunkumų, kaip parduoti ar išno-
vien tik statybinių medžiagų trū- muoti namus, tai pavergtoje Lie-
kumai stabdo statybą. Ne. Ko- tuvoje vis dar nerandama kur 
munistai yra dideli biurokratai, gyventi i r ta! todėl, kad komu-
komunizmas yra pažangos prie- njstinė sistema yra nepajėgi iS-
šas, todėl toj biurokratijoj nu- spręsti buitinių sunkumu, ji tik 
skęsta įvairūs projektai ir darbai, ^vo biurokratija vis sunkina 

* žmogaus gyvenimą. 
Jeigu norima kokį Barbą AB. 

sportinėse varžybose užsienyje ! 120 rublrų. Reikia čia pažymė- Į mėgėjai ir profesionalai. Deja. 
mačiau, koks skirtingas yra lais- Į ti, kad pensijos yra 12, 30, 40 j Vakarų pasaulyje mėgėjų - spor-
vas pasaulis nuo komunistinio | rublių. Ir senatvėje reikia su ja j tininkų valstybė neišlaiko. Tai-
"rojaus". 'gyventi. A k . , gyventi! Ti-! gi, išvada labai aiški. Sportinin-

— Galima sužinoti sportinius ! krai pasakius — palaikyti gy- i kai S. S-goje yra profesionalai, 
atsiekimus Lietuvoje, S. S-goje į vybę. j kadangi už sportą jie gauna 
ir užsienyje? — Matei paskutinę spartakia- į duoną. Ir dar vienas, užmirštas 

Lietuvos kanojų meisteriu dą Maskvoje. Kokį įspūdį ji propagandos reikalu klausimas. 
buvau 15 kartų, du kartus slidi- paliko? tKada grįžome iš Muencheno 

sportinius žaidimus, viso pašau- \ sutiko trečiaeilis politinio biu-
Zio jaunimo susiartinimą, ar gry- \ ro narys. Kada į Maskvą nu

vyko boksininkas Ali, jį priėmė 
pats "Lionka" (Brežnevas). 
Filmai, nuotraukos pateko į vi
sus pasaulio kampus. Ar tai ne 
propaganda? 

— Kur norėtum apsigyventi? 
— Apsigyventi norėčiau kur 

yra kuo daugiausia lietuvių. 
— Nuoširdus ačiū už pasikal

bėjimą. "Draugo" redakcijos 
ir visų skaitytojų vardu linkiu 
naujo ir šviesaus gyvenimo 
laisvame pasaulyje. 

Taip pat teko sužinoti, kad 
VI. Česiūnas pradės rašyti savo 
atsiminimus, atidengdamas tik
rą S- S-gos sportinio gyvenimo 
veidą. 

Vladas česiūnas pirmą kartą 
pamatė laisvą Vakarų pasaulio 
lietuvišką spaudą, knygas, lei
dinius. Buvo nustebintas gausu
mu, gražiais leidiniais ir mūsų 
lietuviška veikla ir gyvenimu. 
Teko sužinoti, kad mažą finan
sinę paramą jis jau yra gavęs 
iš vokiečių įstaigų. 

yra tikrovė? 

— Sportas S. S-goje ir Va-

nus juos su pašaukimais kraš
tuose nuo seno katalikiškuose, 

Skaičius kan-
ir vienuolijų 

seminarijas niekad nesumažėjo, o 
pastaruoju metu net nuosekliai 
augo. 1971 m. Lenkijos diecezi
nėse ir vienuolijų seminarijose 
buvo 4,088 seminaristai, o 1978 
metais —5,325. 1971 metais pir

muose kursuose buvo 700, o 
1978 metais — 1,246 alumnai. 
Kunigais įšventinta 1971 metais 
— 480, o 1978 metais — 569. 

Lenkijoje yra 35 su viršum 
milijonai gyventojų. „Annuario 
Pontificio" 1979 duomenimis 
Lenkijoje yra 32,642,000 tikinčių
jų, kas sudaro daugiau 93 proc. 
visų gyventojų. Apie 2,500,000 
asmenų Lenkijoje netikintieji, ate
istai arba kitatikiai. Kitokių krikš
čioniškų religijų pasekėjų Lenki
joje yra apie 640,000 asmenų, 
Ly. apie 2 proc. visų gyventojų. 
Tame skaičiuje yra 450,000 sta
čiatikių, 130,000 protestantų, pri
klausančių prie keliolikos religi
nių sambūrių, 55,000 senkatali-
kių, priklausančių prie 3 religinių 
sambūrių (jų tarpe dviejų maria* 
vitiškų) ir 5,000 sentikių. 2ydų 
relig. bendruomenėse yra apie 
10,000, musulmonų — 2,000, o 
karaimų mažiau tūkstančio as
menų. 

Nežiūrint į tokius imponuo-
(Nukelta į 5 psl.) 

GRUMTYNĖS SU LEMTIMI 
laikų sumechanintas ir nudvasintas žmogus labiau knygų, ypač mokslinio ir religinio turinio, lankyk tik 

JONAS MATONIS 
HM) 

— "The Milwaukee Journal" 
dienraštis su pasitenkinunu 
skelbia, kad buvęs Wisconaino 
kongreso narys ir vėliau tapęs 
gynybos sekretorium Mervin 

Laird Pentagono raito žmonių 
pavadintas, kaip geriausiu bu
vusiu tame poste žmogumi. 
Laird, dabar "Reader Digets" 
redaktorius. 

Pradėjus patovų gyvenimą su pasikartojančiais 
veiksmais ir vaizdais, žmogui jau beveik nesvarbu, 
kaip j is ilgai gyventų, nes viso to ramaus tarpo praeitis 
susiveda į ramiai praleistą, su retais įspūdžiais 
laikotarpį, pagaliau atrodantį visai trumpą. Tad, 
sulaukęs savo senatvės, toks žmogus sako, kad jis 
nematė gyvenimo. 

Natūralu, kad kiekvienas žmogus jaunatvėje 
ieško įspūdžių, juos mėgsta, net nežiūrėdamas, kokio 
jie pobūdžio būtų: gražūs, meniški ar net baisūs ir 
žiaurūs. Nuo seniausių laikų visos tautos turėdavo 
eibes nuotykių ieškotojų. Žmonės kartais meta ramų 
gyvenimą ir patys eina j nežinią, vargą ir pavojus. 
Užuot ramiai laukus dirbę ar gyvulių bandas ganę. 
senovės tautos puldinėdavo vienos kitas, kariaudavo 
ir žmonių daugybė žūdavo. Kai jau nebūdavo su kuo 
ka r i au t i a r kai ne t ka r i au t i nusibosdavo, 
išsigalvodavo visokių žaidimų, sporto varžybų, 
olimpiadų, vaidinimų. Kai kada tie žaidimai būdavo 
labai žiaurūs įspūdžiams sustiprinti: atsirado 
Kolizejus su gladiatorių kovomis, vieši žmonių 
kankinimai bei žudymai ir 1.1. 

Mūsų aukštos civilizacijos laikais mažai kas 

reikalidngas tų įspūdžių, negu senovės žmogus. 
Išstovėjęs benuobodžiaudamas savaitėje penkias ar 
šešias dienas prie mašinos su vienodais rankų 
judesiais, sulaukęs savaitgalio, toks žmogus lekia 
šimtus kilometrų įspūdžių ieškodamas, dažnai net 
nenusimanydamas nei kur, nei kaip jų rasti. 

Visa tragedija yra tame, kad žmogus nesupranta, 
ko jam reikia, ko jam trūksta ir ko jis nori. Gyvuliui 
šiuo atveju lengviau: jis vienas. Pakrovė tam kartui 
pilvą ir patenkintas iki sekančio karto, kol vėl išalks. 
O žmogus be kūno dar turi sielą, o jos šienu ar kitais 
kokiais surogatais nepašersi, — jai reikia dvasinio 
maisto. Be to, žmogaus siela visą laiką negali būti 
maitinama vienodu maistu, jai vis reikia naujo, vis 
kitokio ir vis dvasinio. Kai žmogus tik kūną maitina, o 
sielą užmiršta, tai ta jo siela taip suvargę ia. 
susilpnėja, kad jos tik šešėlis lieka. Kaip tu, žmogau, 
gali jausti praeitį, kad tavo siela buvo apmirusi. Juk tu 
negali atsiminti pilvu to, kas buvo. Ar tu davei ką savo 
sielai, kad dabar iš jos reikalauji? 

Šis klausimas labai platus. Jo negalima pilnai 
išnagrinėti tik su keliolika sakinių. Bet nesigilinant į 
psichologiją ir neliečiant religinės srities, jau tik iš tų 
kelių pastabų ir pavyzdžių matome, kad tariamas 
žmogaus amžiaus ilgumas pareina ne tiek nuo 
pragyventų metų kiekio, kiek nuo būdo. kaip tie metai 
žmogaus pragyventi: vien kūnu ar kartu kūnų ir siela. 

Jei nori jausti, kad gyvenęs, tai neužsidaryk 
pasikeitė šiuo atžvilgiu. Tik vietoj gladiatorių — kiaute, kol gali judėti, neapsikęsk pilkos kasdienybės 
boksininkai, imtyninkai, laužantis kojas ir šonkaulius vienodume, bet būk visuomet veiksmingas ir judrus, 
futbolas, o kai kur nesiliauna ir viešieji žmonių nevengdamas net rizikos, nepasiduok likimo rutinai, 
kankinimai bei žudymai dar net su didesniu sadizmu bet visuomet kovok, neužsileisk. Siek vis ko nors 
ir daug didesniu kiekiu koncentracijos ir darbo geresnio, aukštesnio. įvairesnio. Rūpinkis sielos 
stovyklose. maistu, būtent niekuomet nepaliauk mokęsis, pamilk 

Žmogaus įspūdžių troškimas liko toks pat. Šių gamtą ir stenkis ją pažinti, daug skaityk rimtų raštų, 

vertingus kino filmus, pratinkis pažinti muzikos grožį, 
meną. Jaunimui ir racionalus sportas labai 
naudingas. 

Negerai daro tie inteligentai, kurie priversti 
apleisti gimtąjį kraštą ir, atvykę svetiman. 
nusiramina fabrike gavę darbo, bet nesiekia 
atgaivinti savo turėtą profesiją ar įsigyti naują, 
artimą turėtai. Juk mokytis niekuomet nevėlu. 

Su daugeliu dar blogiau. Padirbę, kiek reikalauja 
darbovietė, namie nusiramina, neva tai ilsisi ir 
neproduktingai leidžia savo laisvalaikius, — neskaito 
nei laikraščių, nei knygų. Toks laisvalaikių 
praleidimas yra netiesioginis savo gyvenimo 
trumpinimas. Taip pat apgailėtinas likimas tų 
jaunuolių, kurie mokęsi 20 metų ir gavę diplomą, 
skiriasi su knygomis, — užuot toliau gilinęsi ir 
tobulinęsi. ne tik pamiršta, ką buvo išmokę, bet kartu 
atsilieka nuo mokslinės pažangos. Po kelerių metų jau 
yra gerokai atsilikę nuo tų, kurie vėliau mokyklas 
baigę atvyksta. 

Kiekvienas turėtų suprasti, kad, gyvendamas 
vien kūnu, rūpindamasis vien maistu ir kitomis 
materialinėmis gerybėmis, savo amžiaus ne tik 
nepailginsi, bet dar sutrumpinsi, nes kūnas greičiau 
pavargs, o siela liks alkana. Senatvės sulaukęs 
nejausi, kad gyvenęs, o tik pavargęs. Kūno sveikata 
reikia rūpintis tiek. kiek šių laikų medicina pataria. 

Alkoholio ir nikotino vartojimas yra šių laikų 
didelė keistenybė. Alkoholį geria ir tabaką rūko ne tik 
kokie tamsuoliai, neišmanėliai, bet ir aukštos 
inteligentijos atstovai. Rūkantieji dažnai kenkia ne 
tik sau. bet ir kitiems, nerūkantiems. Nuo pasigėrimo 
ir rūkymo nukenčia ne tik patys kaltininkai, bet ir kiti 
jų artimieji susisiekimo nelaimėse ir gaisruose. 

(Bus daugiau) 
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DIEVE, UŽ KA BAUDI TUOS ŽMONES 
Reportažas ii Pennsyivaniįos (3) 

Sekmadienis, rugpiūcio 12 d. 
Šiandien Lakewood parke 65toji 
Pennsylvanijos Lietuvių diena. 
Atsikėlęs pasižiūriu pro motelio 
langus į Frackvillės miestelio pa
noramą: aplink kabo tamsūs dė

komis giesmėmis pasitiko parapi
jos choras. Prieš prasidedant Mi
šioms, prel. J. Neverauskas pasakė 
angliškai giliai tautinį pamoks
lėlį apie Lietuvą tiems, kurie lie
tuviškai mažai supranta ar visai 

besys ir lietus šliaukia be persto- nesupranta. O Mišių metu gra-
jės. Kiek pabuvus, į mūsų kam'žu pamokslą lietuviškai pasakė 
barį užsuka ir pagindinis Šios 
šventės kalbėtojas inž. A. Gečys. 
Ir jis nusiminęs. Juk gaila tų žmo
nių, kurie šventei taip ruošėsi, 
pasikvietė svečius ir taut. šokių 

kun. Alg. Bartkus. Šis prasmin
gas pamokslas buvo įrašytas į 
magnetofono juostą ir po kelių 
dienų radijo bangomis perduotas 
Lietuvai, kur jį išgirdo jau nebe 

madienį lietuviškos Mišios šių! 
apylinkių lietuviams atnašauja-J 
mos netolimos Maizevillės liet. 
bažnyčioje, kur klebonauja kun. 
Matas Jarašiūnas, didžios patrio
tinės dvasios kunigas. Bet apie 
tai kitame reportaže. 

M I 8 C E L L A N E O I S 

šokėjus iš tolimesnių vietų, pasi-i šimtai, bet, tikėkim, dešimtys 
darė nemažai išlaidų. O ' šios Į tūkstančių žmonių. 
šventės pelnas numatytas geram 
tikslui: įsteigti Lietuvių kultūros 
muziejų senajam Pennsylvanijos 
anglių kasyklų rajone. 

Atvirai prisipažinus, kuone iki 

Lietuviškos Mišios, ataustos 
lietuviškomis giesmėmis ir pa-
pabaigoje visų sugiedotų Lietu
vos himnu, buvo neilgos, bet iš
kilmingos. Kadangi tokios Mišios 

paryčių visas būrys svečiavomės šiose apylinkėse yra tik du kartus 
kun. Alg. Bartkaus klebonijoje' metuose — Vasario 16 ir Penn-
Frackvillėje. Ir ten šalia įrengtos 
mirties matėm dar ir kitokių 
"dyvų": ištisas krūvas Mahanoy 
City leisto senoviško laikraščio 
"Saulės" egzempliorių. Neseniai 
jie buvo rasti kažkokiam parapie-
eio rūsyje. Dabar klebonas su tal
ka juos rūšiuoja, vienerių metų 
egzempliorius deda į atskiras krū
vas ir, gal būt, sudarys pilnus 
"Saulės" komplektus, kuriuos ir 
numatyta patalpinti būsimajam 
Lietuvių kultūros muziejuje. Bet, 
va, tas lietus jau dabar negailes
tingai byloja, kad vargu, vy
ručiai, jūs turėsit pelno būsima
jam muziejui, greičiau nuos
tolius... 

Šiandien lietuviškos Mišios 
Lietuvių dienos proga atnašauja
mos didžiojoje Shenandoah liet. 
Šv. Jurgio bažnyčioje, tame mies-

-telyje, kuris ilgus metus buvo lai
komas pirmąja JAV lietuvių sos
tinę, kur buvo pastatyta pirmoji 
JAV lietuvių bažnyčia, pavadin
ta Šv. Kazimiero vardu. Kai ją 
lenkai atėmė, lietuviai pasistatė 
dabartinę — Šv. Jurgio. Apie ją 
rašiau pirmajam šio ciklo repor
taže. 

Vėl pro aukštus kalnus ir tar
peklius iš Frackvillės lekiam į 
Shenandoah. Lietus nė nemano 
sustoti. Kelias kalnų tarpeklyje 
beveik tuščias. Važiuojam 50 my 
lių greičiu, žvalgydamiesi į pilku 
mon įsisupusius kalnus, po ku
riais kadaise kasė gilius tunelius 
ir anglies ieškojo mūsų pirmieji 
emigrantai. Bet štai kairia puse 
mus pralenkia greitai lėkda
mas ir vandenį taškydamas au
tomobilis. Ant lentelės penkios 
raidė VYTIS. Atpažinom — tai 
kun. Alg. Bartkaus automobilis. 
Jis skuba į Shenandoah atnašaut 
lietuviškų Mišių. Pennsylvanijos 
valstijos pareigūnai, kun. A. Bart 
kaus inspiruoti, parūpino jo au
tomobiliui tokį valstijos leidimą, 
kurio raidės sudarytų reikšmin
gą simbolį kiekvienam lietuviui. 
Ir jei jūs kada nors Amerikos ke
liuose pamatysite automobilį su 
Pennsylvanijos geltona lentele ir 
įrašu VYTIS, žinokite, kad juo 
važiuoja Frackvillės lietuvių pa-
rap. klebonas kun. Algimantas 
Bartkus. Bet kadangi jis yra ir 
geras pilotas ir su vienu gydyto
ju kartu turi nuosavą lėktuvą, il
gesnes keliones jis dažniausiai 
atlieka lėktuvu. 

Shenandoah liet. Šv. Jurgio 
bažnyčion į lietuviškas Mišias 
nesusirinko minios, o tik keli 
šimtai vietos ir apylinkių lietu
vių. Daug jų į lietuviškas Mišias 
nebekilo: vienus sulaikė nenusto
jantis lietus, kiti vakar ta inten
cija pasimeldė. Tamaquoje, tretį, 
o tokių buvo daugiausia, išskubę 
jo į Lakev.ood parką pastogėse, 
kur telpa 3-4,000, žmonių, susi
rasti laisvą kampą. 

Lietuviškų Mišių laikyti Šv. 
Jurgio bažnyčioje išėjo šios pa
rapijos klebonas ir lietuvių kal
bos mokytojas prel. J. Neveraus
kas, lietuvių angliakasių sūnus, 
pats šiose apylinkėse užaugęs ir 
jaunystėje dirbęs anglių kasyklo
se, ta ip pat kun. A. Bartkus ir 
svečias iŠ Patersono kun. V. Pa
lubinskas. Prie altoriaus artėjan
čią kunigų procesiją su lietuviš-

sylvanijos Lietuvių dienos proga, 
jos nemažai kam palieka gilų į-
spūdį. Kas ketvirtą mėnesio sek-

Po Mišių nebesustojo minia 
prie bažnyčios pokalbiams, nie
kas nebesiryžo žvelgti į įdomią 
pirmosios JAV lietuvių sostinės 
panoramą, kur akiratyje dunkso 
didžiuliai kalnai, o ant jų bent 
ketverios lietuvių kapinės. Vie-
nus išbaidė lietus, kiti tuojau iš
skubėjo į Lietuvių dieną. Spėjau 
dar paspausti ranką lietuviškų 
Mišių lektoriui, tikrai gražiai lie
tuviškai kalbančiam Juozui Ja
kubauskui, o mus prel. J. Neve
rauskas minutei kitai užsivedė į 
kleboniją. 

Taip, bet joje, nors ir begali
niai nuoširdžiai globojamas prel. 
J. Neverausko, pajutau ir tam tik
rą tuštumą. Juk jau keleri metai 
čia nebėra ilgamečio parapijos 
klebono, vėliau emerito ir mūsų 
prieš 6-7 m. atliktos kelionės glo
bėjo prel. J. Karalius. Jau keleri 
metai, kai šis, per 90 m. am
žiaus ribą perkopęs, prelatas sa-Į 
vo saulėleidžio dienas leidžia se- j 
sėlių kazimieriečių prieglaudoje t 
bei prieglobstyje prie Philadel- \ 
phijos. Kažkaip tuštesnė atrodo j 
pirmoji JAV lietuvių sostinė be į 
jos patriarcho. Bet, sakyčiau, jo 
įpėdinis prel. J. Neverauskas kai 
kuriuose lietuviškuose užmojuo
se gal net drąsesnis. 

VI R. 
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SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
l a b a i pageidaujamos ge ros rūšies 

prekes. Maistas iš Eu ropos sandelių. 
2608 \V. 69 St-, Chicago. 111. 60629. 

TEL. — \VA 5-2787 

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

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
BUBNYS — Tel. R E 7-5168 
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8 kamb. mūr. bungalovv. C reng

tas rūsys. 3 tualetai. Didelis gara
žas. Arti Maria mokyklos ir šv. Kry
žiaus ligoninės. Tuoj galima užimti 
Idealu didelei šeimai. 

2 po 4 kambarius murink Brighton 
! Parke. Gražiai užlaikytas. $47,000. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Republie 

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

llllllllllllllllillllllllilllllllllllllllllllliuill! 

| Savininkas parduoda ll/2 aukšto mū-
' riaį namą su pajamom. Arti susisie-
l kimo ir mokyklos. Ant 66-tos, į va-
; karus už Kedzie. Skambint (kalbėt 

angliškai) po 5 vai. vak. telefonu 
i 737-6447. 

Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllimilll 
ADOLFAS VENCLAUSKAS 

KOVOJE SU MILŽINU 
Knygos turinys paimtas iš oku

puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestely ir jo apylin
kėse kada vyko sunkios partizanų 
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais. 

Išleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų sąjungos 
VVorcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.75. Illinois 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio 

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

Chicago, Illinois 60629 
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fiimmmiimiiiiiimmiiimimnimmiiii 
VLADAS VAILIONIS 

"LIKIMO AUDROSE" 
Romane aprašoma Dzūkijos 

partizanų veikla. Knyga 344 
pusi., kietais viršeliais. Įtrauk
ta į U.S. Kongreso biblioteką 
Kaina $7.00. 

Užsakymus siųsti 'Draugo* 
adresu. Illinois valstijos gyven 
tojai prideda 5% mokesčių. 
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A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
TeL 376-1882 arba 376-5996 
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{vairių prekių pas i r ink imas n e - ^ ^ _ ^ 
brangia i iš mūsų sandelio. ~~ " """ 

COSMOS PARCELS EXPRESS SAVININKAS PARDUODA 
2501 W. 69 S t , Chicago, III. 606291 Marąue t t e Pa rke 3-jų miegamų 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ L f ^ »>ungaiow. 
- „ Centr . vėsinimas. Alyva apsild. 

Telef _ 925-2737 Į R ū kambarys su tualetu ir 
Vytautas Valantinas « y, " r " 

miiimmiHiiiiiiiiiimiiimmiiiiiuiniiiii snower . Garažas. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiii Skambint 349-68 <3 

P L U M B I N G 
Lacensed, bonded, insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiniumiiuiiuiit 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4659 Archer Ave. 
Chicago, I1L 60632, telef. 827-5980 

PIRKĖJO LAIMEI 
Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų aukštu mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

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

Maloniai prašau kalbėti 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 

! bei pavardę, kada jums patogu namus 
i apžiūrėti. 

V V KAI IB MOTERYS 

Junior Accauntant 
General ledger work. General 

entries. Interface with Systems 3, 
Model VIII. 

Self-starter. Downtown location. 
Liberal company benefits. Free par-
king. 

Tel. 787-0280 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Reikia spaustuvei laužytojo* 
lietuviškai a r laužytojo paruošti darbus 

offsetui. Turi mokėti lietuvių 
kalbą ir tu rė t i patyrimo tame 
darbe. Skambinkite 585-9501. 
Prašykite reikalu vedėjo. 

IhJLP V\ANTED — HOTEBYS 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — W A 5-8063 

iiilllllllllllllllllillliiililllliiillilliiiiiiiiiiii 
M. A. Š I M K U S 

MICHIGAN — MICHIANA 
P.ustic 2-3 bedroom home. spacious 
living room with fireplace. Beach 
rigrhts. Anxioua to aell. $67,500.00. 

Ri t t e r & Heinz Real tors 
New Buffalo Michigan 

616—469-3950 

R E A L E S T A T E 

6 kamb. atremontuotas medinis. Ga-
zu šildymas. Arti 45-os ir Albany. 
$27,500.00. 

2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina, $30,000.00. 

Taverna ir 4 kamb. mūrinis. { rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
žeminta kaina. $45,000.00. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 

Draudimai — Income Tax 
Notar ia tas — Vertimai 

CLERK TYPIST 
Variety of duty. Mušt have 
typing, adding machine and 

calculator exper. Salary 
commensurate with ability. 

226-4342 E. O. E . 

Secretary-Dictaphone 
FULL 0R PART TIME 

Interesting work. 
Pleasant working 

conditions. 
Good salary. 

Mušt be fast and 
aceurate. 

P U L A S K I - D E V 0 N 
TEL 725-7426 

HELP WANTED VYRAI 

Keypunch Operator 
Experienced 3742, 8,000 strokes. 
Wowntown location. Liberal com

pany benefits. Free Parking 

Tel. 787-0280 
. 

Henrikas Radauskas 

EILĖRAŠČIAI 
(1965-1970) 

Pomirtinė Poezijos knyga. 
Išleido Vytautas Saulius 1978. 

Tiražas 350 egz., 100 pusi. Knyga 
gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai
na su persiuntimu $6.73. UI. gyv. 
prideda 5% mokesčių — 30 et. Už
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 
W. 63rd St , Chicago, 111. 60629. 

B E L L REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

4259 So. Maplewood, teL 254-7450' §> ^ ^ A y _ ^ ^ 

NOTARY PUBLIC 
INCOME TAX S E R V I C E 

Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIU Iškvietimai, pildomi 

PILIKTYBES PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai 

llllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlUUIllIlIlIlIlIM 

^tlllllllllltlllllllllllll||ll||||||1l|||||niMIUtHIIIIUIIIIINItlllllllMUtlllll|IIIIIMtlllllltll^ 

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS z 

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

— I • I • i d • — | 
Juozas KaraKi» = 

t 

immmiiimiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiimiur 
TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th S t , teL 776-1486 
iiiiiimimmiiiiiiiiimiiiiiiiiiniimmiiiit 
10<yį — 209?; — 309i pl(?i«u mokės i te 
až a p d r a u d ę nuo ugnies ir a u l o m o - i 
bilio pas mus . 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 

3208 V, W. 95th Street 

N O R I P I R K T I 

Mecenatą* — Prel. 
5 Naujasis Testamentas yra pratUko formato, jriStas kietais viris- 1 
S U«i«- Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laid* | 
s parduodama prieinama kaina. S 
s 2 
= Gaunama "DRAUGO" knygyne i 
| Ka ina — $8.00 | 
S minois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui. § 

(Kitur gyrenantieji pridekite 25 centus). S 
Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskit* užsakymus: 1 

D R A U G A S f 
4545 Wtst 63rd Strttt | 
Chicago, Illinois 60629 j 

I 
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PIRKSIU SENAS IR NAUJAS 
AUKSO BRANGENYBES. 

Deimantus. b rangakmenius . a u k s i 
nius kišeninius laikrodėlius ir " j ado ' -

papuošalus. Mokamos aukšč iaus ios 
kainos. 

Skambint 236-9836 a rba 891-3334 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

70 ir Mapiewood. 2 aukštų 3-jų bu 
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 

j skiepe. $49.500. 
Bridgeporte — puikus investavimas. 

17 butų mūro namas. Pilnas rūsys. 
, Nuomininkai patys apsišildo $17,500 
. metinių pajamų. Kaina $54,000. 

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

miegamų butas. Dėl informacijos 
skambinkit mums. 

67 Ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų 
bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty
kite šiandien. 

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

MACHINE OPERATORS 
NIGHTSHIFT 

Horizontai Boring Mill 
Turret Lathe Operatore 
Numerieal Control Oper's 

You will work from blueprints, 
do own setup, inspect own work 
and maintain a high level of qua-
lity. 

Excellent wages and benefits, 
plūs night shift premium. 

Apply in person or call 

4 9 6 - 7 4 0 0 
Tom Heher 

Rousselle Corporation 
ALC0E STANDARD €0. 

7201 S. Narragansett Ave. 
A.-, Equal Opportunity £mploy«r 

METAL LEAF GILDER 

ARMAND L E E & CO. 
350 W. Erie Street 
Chicago, m . 60610 

Apply In Person 

WAITER - WAITRESS 
We need high caliber mature people 
to wortk full K>r pa r t time, mostly 
for hinch, no weekends. Some collegre 
preferred, but not necessary. Excell. 
opportunity for housewives interested 
in part t ime work. Prestigious 
elientele, excell. working conditions. 

Contact Tom Hefiron. 

U N I V E R S I T Y C L U B 
0 F C H I C A G 0 

76 East Monroe Street 
726-2840 

HELP WANTED — VYRAt-

REIKALINGAS 
RUSŲ KALBOS MOKYTOJAS 

5 dol. į valandą. Kreiptis po 7 v. v. 
7287 S. Fairfield Ave. 

CUSTODIAN 
Responsible person needed for full 
time custodial work in local schooi. 
Contact NSSEO at 500 S. Plumgrove 
Road, Palatine 

TEL. — 35S-2110 

MACHINIST 
dependable man with a minimum of 
2 years experience working with a 
Bridgeport, lathe, surface grinder & 
similar eąuipment. Mušt make own 
set ups. Small company offers excel-
lent salary & benefits. 

Contact Mr. Hughes (75-8473 
LIPSNER SMITH CORP. 

4700 W. Chase Ave., Lincolnwood, 111. 

SIDING-SOFFIT & FASG1A 
INSTALLERS 

Mušt have own truck and tools. 
Year round work. 

Call Chuck 284-0980 

Data Processing Mgr. 
Department head for small Data 

Processing Department Systems '3 , 
Model VIIT, Budget 140 M. 

Man with drive. Downtown loca
tion. Liberal company benefits. 
Free parking. Reply Box 11566, 
Chicago, 111. 80611. 

SKELBKTTftS "DRAUGE". 

i 

r ^ 

\ 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
Antanas Rubšys 

I-ji dali*. Kaygoje 10 skyrių. Naujojo Testamento: 
Bendrija tr jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes-
tes tamento tauta . Izraelis. Krikščionybe. Naujos sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis. 
Sampra ta . Dievo tau tos samprata. 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
s iust i : DRAUGAS, 4545 W. 6!rd Str., Chicago, D. 60629. 

^ 

Ieškau pirkt senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komo
das, stalus, kedro skrynias, kė
des ir "OrientaT" kilimą už priei
namas kainas. Tel. 312-891-3334 

D ft M E S I O ! 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Budraitis Realty Go 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda 
vimą bei pirkimą. 

VYRAI IR MOTERYS 

H E L P W A N T E D — M A L U 

LABORERS — TEMPORARY 
Full time positions available for night and day crews. Now 

until October lst as mosąuito control sprayers. Also field posi
tions. $3.50—$3.75 per hour. 

Tel. 894-2000 Ask For Jeiry Jacąuin. 

CLARK 0UTD00R SPRAYING COMPANY 
7 N. 570 Garden Aveoue. Roselle, Elinois 

H E L P W A N T E D — F E M A L E 

J? 

Vizitinių korteliu naudojimas yra 
gražus paprotys Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir viaų luo
mų atatovamt turėti graiiaa vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panaiiais reikalais. 

I Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

'uiiiiiiiiiiHHiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiimiiiii 

P a y r o l l C l e r k 
Ejcperienced Input Data to Systems 
Downtown location. Liberal com-

several departments. Payroll taxes. 
Downtown location. Liberal compa
ny benefits. Free parking. 

Tel. 787-0280 
Perska i tė "Draugą" duokit* 

j j ki t iems pasiskaityti 

— N 0 W H I R I N G — 
P.Y.A. - M0NARCH F00D SERVICE 

Des Plaines, Illinois 
v KEY PUNCH OPERATOR 
v SECRETARIAL 

DAY TIME POSITIONS 

Contact: DOLORES 694-4600 
WeeiGdays — 9 AJL - 4 PJK. 

AJO SViiutl Opportunity KmpVrror 



LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
DRAMOS SAMBŪRIS 

VYKSTA Į AUSTRALIJĄ 

Los Angeles Dramos sambū
ris intensyviai ruošiasi gastro
lėms į Australiją. Išskrenda iš 
Los Angeles spalio 16 d. ir pir 

štabu, šiais metais pasiryžę sa
vo veiklą daugiau bazuoti kultū
rinėje plotmėje. 

Turint savo tarpe pajėgių 
menininkių, numatoma š. m. 
gruodžio mėn. 1 d. surengti Lai-

mąjį spektaklį duos Melbourne i m o s Stepaitumės **italį ir Ju-
spalio 20 d., antrąjį — 21 d. Pa
sisvečiavę pas draugus ir pažįs
tamus ir apžiūrėję Melbourną, '• 

lijos šlapelytės taut. rūbų pa
rodą. 

Tikimasi visuomenės pritari -
važiuoja į Sydnėjų, kur duos j m o i r P ^ m o s , taip pat prašom 
spektaklius spalio 2 7 - 2 8 die- ?***&*« s*™ J a m W k a r t a d a " 
n o m i s i lyvauti šiame kultūriniame pa-

Kai kurie sambūrio nariai dar renSime-
pasiliks kelioms dienoms Aus- Susirinkimui pritarus, atsisa-
tralijoje, o kiti skris aplankyti i ^ m e t i n i o b a l i a u s ' v i e t o : ) t o ' 

i aktualias šių laikų problemas. 
Vieta labai tinkama piknikui 

| — tai p. p. Sakų sodyba, apsup
ta ir papuošta vešlios žalumos. 

Visi svečiai, kurių buvo apie 
140, gražiai praleido laiką aukš
tų pušų pavėsyje. 

Turėjome retų svečių, jų tar
pe B. Gustaitienę, buvusio avia-i 
cijos viršininko generolo Ant. 
Gustaičio našlę, kuris Nepri
klausomoj Lietuvoj pasižymėjo 
kaip ANBO lėktuvų konstrukto
rius. Užėjus bolševikams, žuvo 
kalėjime. Išvykoj buvo ir dova
nų dalinimas. Vakarop visi ne-

P i o n O r e i l c š m e 2emaitijos ir Užnemunės vals
tiečiai daugiausia spaudė vadi-

Lietuvoje pienas, kaip maisto i n amą j į saldų sū^ iš saldaus ar 

DRAUGAS antradienis. 1979 m., rugsėjo mėn- 4 d. 

produktas, buvo vartojamas nuc 
žilos senovės. Jau XI amžiuje Lie
tuvos teritorijoje buvo jaučių, 
karvių, ,ožkų, avių ir kitų gyvu
lių. 1249 m. sutartyje, kurią Kry
žiuočių ordinas primetė prūsams 
ir žemaičiams, parašyta, kad kiek-

nnto pieno, primaišydami kiau- Į 
šinių ir įvairių p ;eskonių. Kitose' 
Lietuvos vietovėse, pavyzdžiui,! 
Dzūkijoje buvo paplitęs rūgštus; 
sūris, spaudžiamas iš rūgštaus j 
pieno, įpilant šiek tiek saldai s j 
pieno ir prieskonių kmynų. Su-

vienai bažnyčiai pakrikštytieji tu-1 trauktas pienas pilamas j trikam-
ri dovanoti po vieną karvę. į PI sūrmaišį, kabinamas nuvarvė-1 

norom skirstėsi namo, jausda-1 g a m y b o s prekių kainos. Cia 

Naujosios Zelandijos. 

Sambūris statys B. Pūkelevi-
čiūtės dramą "Palikimas" ir I kos akordų 
raš. J. Gliaudos "Kompiuterinė 
Santuoka". Režisuoja D. Mac-
kialienė, dekoracijos dail. A. 
2aliūno. Viso sambūrio sudė
tis: V. ir E. Dovydaičiai O. De
veikienė, V. Irlikienė . Baltušie-
nė, V. Jatulienė, D. Mackialienė, 
S. Matas, H. Paškevičius, M. 
Prišmantas, J. Raibys, R. Vit
kienė, R. Zelenytė ir A. 2aliū-
nas. vaba 

liepos 29 d. pabendrauta gamto
je, besigrožint kalnų panorama, 
besiklausant lietuviškos muzi-

mi padėką šeimininkams. Bi 
rutietės džiaugėsi gerai pasise
kusia gegužine ir nuoširdžiai 
dėkoja už paramą broliams ra-
movėnams ir visiems atsilankiu-

ti, po to spaudžiamas sūrspau- • 
džiais. Suspaustą sūrį galima tuo- i 
jau valgyti. Bet norint ilgiau iš-' 
laikyti, sūris džic inamas saulė
je ar prie kr/> ues. Tokia sūrio 
gamybos technologija pavergtoj 

soma, kad už medinėlę (stati-, Lietuvoj kaime išliko iki šių die-

XVI a. sūris ir sviestas Lietu
voje jau žinomi kaip vietinės ga
mybos prekės. Apie tai rašoma 
1588 metų Lietuvos statute, kur 
nurodytos pagrindinių vietinės 

ra-

ir besprendžiant į šiems. EI. P-nė. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Cambridge, Mass. 

KAZIMIERIETES SESELĖS 
AUKSINIS JUBILIEJUS 

DR. MYKOLO DEVENIO 
PAGERBIMAS - AKADEMIJA 

Dr. M Devenis staiga mirė pr. 
metų gegužės 28 d. Santa Mo
nikoje, išgyvenęs 89 metus 

Rugpiūčio 26 d. Cambridge Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių pa
rapijoje buvo švenčiama retai 
sutinkama šventė, tai kazimie-
rietės seselės Emmos, SSC auk
sinio jubiliejaus sukaktis. Se
selė Emma yra gimusi Cam
bridge, ji čia lankė mokyklą, 

susipažinau su juo Hot Spring-
se, jau pensininko amžiuj 
Velionies darbšti prigimtis ne-j ^ K a i p a n t a i A.~juškos s u r i nkto-

nėlę) mokama viena kapa gra
šių; už nedidelį keturkampį sū
rį — 8 pinigėliai. 

1781 m. Obelių savininko 
instrukcijoje ekonomui nurodo
ma daugiau laikyti karvių, o iš 
primelžto pieno sukti sviestą ir 
spausti sūrius; tuos produktus 
parduoti turguje. 
Apie sūrių gamybą Lietuvoje liu

dija ir tų laikų grožinė literatu 

nų. Tik labai gaila, kad kaimie-
j čiai neturėdami karvių (okupan-1 
tai draudžia laikyti karves), ne-

I gali pasigaminti tradicinio ska-
| nėšio — lietuviško sūrio. 

J.MŠk. 

Jis buvo ne tik profesionalas dalyvavo Nekalto Prasidėjimo 
— gydytojas, bet kartu ir vi-į Parapijos sodalicijoje i r ben-
suomenininkas, daugelio organi- i drai buvo veikli savo parapijoje 

leido jam nė pensijoje ilsėtis 
Pasirinkęs Hot Springs "pasku
tiniąją gyvenimo stotimi", kaip 
jis pats yra išsireiškęs, čia Kos
tas Rūkas aktyviai įsijungė į 
visuomeninį darbą, dalyvauda
mas organizacijų valdybose ir 
buvo uolus lietuviškos spaudos 
bendradarbis, kartais pasirašy
damas Ūkanos slapyvardžiu. 
Taip pat jis buvo vienas iš stei
gėjų ir vedėjų bei pranešėjų pir-

SAKAIAI SAUGOS KATEDRA 
Du jauni sakalai iš Berlyno į 

atvežti į Kelną ir jiems paves- \ 
ta apsaugoti Kelno katedrą nuo I 
balandžių. Laikinai jie dar lai-
komi narvelyje katedros bokšte 
ir maitinami balandžiais, bet po 

ci,o "Metuose", lietuvių liaudies šešių savaičių jie patys turės 
pasakose dažnai minimas sūris ir Į parūpinti sau balandienos pie

šė ir 1880 m. išspausdintose "Lie
tuviškose dainose", K. Donelai-

kiti pieno produktai. tums. (t) 

„ - „ mosios lietuviškos radijo valan-
zacijų narys. Nors ir didesnę: Nenuostabu, kad jos jubiliejus j ̂ ^ m _ s ų g y v e n v i e t ė j e .. 

buvo švenčiamas čia, Cambrid- j (l savo gyvenimo dalį išgyveno. 
JAV-bėse, bet visą laiką sekė ir ige, kur netoli gyvena jos sė

dome josi nepr. Lietuvos; s u o i r ***» giniines. 
pasiliko ištikimas Šv. Mišios buvo laikomos 3 

gyvai 
gyvenimu. 
savo tėvų tikėjimui, išaugino I vai. po piet. Celebrantais buvo 
gražią lietuvišką šeimą. Kaip j kunigai w. Tokus, A, Janiūnas 
ir daugelis, 
taip ir dr. M 

mūsų tautiečių, Į ir S. Saulėnas. Koncelebran 
Devenis, neišven- j tais kun. A. Abracinskas, A. 

gė ir tremties, ir tik jo žmonos I Baltrašūnas, Dan McLaughlin, 
didelių pastangų dėka, kaip JAV i J. McLaughlin ir A. Miciūnas, 

Laisvės Varpai". Sekmadie
niais mes matydavome Kostą 
Rūką koplyčiojųe, talkininkau
jant kun. P. Patlabai — šv. Mi
šių metu einant lektoriaus pa
reigas. 

pilietis, buvo iš 
gelbėtas. 

Dr. M. Devenio našlės — Ale-

Dar Lietuvoje Kostui teko iš
gyventi skaudų smūgį, kada jo 
žmona Stefanija Rūkienė su 

sakėT žymus I P i r m ^ a trėmimų banga buvo Vorkutos iš- MIC. Pamokslą 
pamokslininkas J. Manton, ce
remonijos meisteris buvo kun. J 

^ . . . . . 4 T Naudžiūnas. Vargonais g r o j o ! d u k r a N i J o l e išemigravus Ame-
^OS_?G!en^n!f. " ^ ! 5 [ ! ! : ^ ! ! brolis Leonardas, solo giedojo | r i k o ^ « * po ilgu pastangų ir 

seserys benediktinės Mariam ir 
Mary Frances ir F . Zinkevich. 
Mišios, pamokslas ir ceremoni
jos vyko anglų kalba. Pamoks 

Angeles mieste susiorganizavo 
organizacijų, kurioms dr. M. 
Devenis priklausė, komitetas, 
kuris rengia jo pagerbimą — 
akademiją. 

Į atskirta nuo šeimos ir išvežta 
į šaltąjį Sibirą. K. Rūkui su 

po 23-ejų nesimatymo metų pa
vyko išsikviesti žmaną į laisvą
jį pasaulį. 

* , o • J 1 ZfZTSft. 2 3 Įkinkąs kun. Manton pabrėžė, d., 12 vai. (ne 12:30) Šv. Kazį-' 
miero parapijos salėje. Joje da
lyvaus visa Devenių šeima. 

Pagrindiniu kalbėtoju yra 
pakviestas J. Audėnas, buvęs 
Nepr. Lietuvos Žemės ūkio mi-
nisteris, tremtyje — Vliko vice
pirmininkas, daugelį metų "El
tos" redaktorius. Jis pirmą 
kartą atvyksta į Los Angeles iš 
New Yorko. 

Po gen. konsulo kalbos ir 
paskaitos numatoma trumpa 
koncertinė dalis ir kavutė. Ti
kimasi, kad Los Angeles visuo
menė gausiai atsilankys į šią 
akademiją ir tuo būdu pagerbs 
šį užsitarnavusį mūsų tautos 
vyrą. J. K-a 

LOS ANGELES HBflMHMB 

Birutietės, vadovaujant suma
niai ir nepailstamai pirm. Rūtai 
Šakienei, su puikiu ir darbščiu 

LENKIJOS BAŽNYČIA 
(Atkelta i i 3 psl.) 

jančius skaičius, manoma, kad 
būtina pastatyti ne mažiau ke
lių šimtų (kai kurių manymu 
net apie 2,000) naujų bažnyčių 
ir perstatyti, praplėsti daug se
nųjų. Taip pat, sako, būtina 
įsteigti kelis šimtus naujų para
pijų. Priedo, sako, šiuo metu dar 
trūksta ne mažiau 2,000 kunigų 
ir kelių dešimčių jauny energin
gu vyskupų. 

Religinis gyvenimas Lenkijoje, 
ypač lyginant jį su Vakarų Eu
ropos katalikiškųjų kraštų religi
niu gyvenimu, yra ne tik labai 
gyvas, bet ir masinis. Pamaldoms 
susirenka ne tik vaikai ir seniai, 
bet ir vidutinio amžiaus žmonės, 
jaunimas. Taip pat ateina daug 

neorganizuotų kariu bei mili
cininkų uniformose. 

kad mes švenčiame sesers Em
mos ištikimybę savo įžadams. 
Sesuo Emma nevaikšto eiseno
se protestuodama prie neteisy
bes, bet ji vaikšto iš savo celės 
į klasę, kur moko vaikus. Se
sers Emmos neturto, skaistybės 
ir paklusnumo pažadai žėri jau 
50 metų ir tą jos pastovumą 
mes šiandieną švenčiame. 

Po iškilmių įvyko priėmimas 
parapijos salėje, kur galima 
buvo pakalbėti su solenizante 
ir pasišnekėti su kitais svečiais. 
Jų buvo apsčiai iš įvairių Ame
rikos dalių. 

Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos klebonu yra kun. Si
meonas Saulėnas, jo asistentas 

' kun. Jonas Klimas. E. V. 

Hot Springs, Ark, 
A. A. KOSTA RŪKĄ 

PRISIMENANT 

Š. m. rugsėjo 2 d. sueina tre
ji metai nuo a. a. Kosto Rūko 
mirties. Neteko jo pažinti Lietu
voje, kada jis buvo Zarasų ap
skrities mokyklų inspektorius, 

Mirė Kostas širdies smūgio 
pakirstas, nebeišvydę a mylimos 
gimtinės, dėl kurios jis sielojo
si ir dirbo, trokšdamas savo tė
vynei laisvės. Jo tebeliūdi žmo
na Stefanija dukra Nijolė ir ve
lionį maldose prisimena Hot 
Springso lietuviai. 

Salomėja šmaižienė 

PARTIJA MOKO ŽVEJUS 
ŽVEJOTI 

Kaip rašo Rygos laikraštis 
"CINĄ", ten birželio 8 dieną į 
pasitarimą buvo susirinkę Latvi
jos, Lietuvos, Estijos, Leningrado 
ir Kaliningrado žuvininkystės 
pramonės darbuotojai, kad visa
pusiškai apsvarstytų klausimą... 
"apie žuvininkystės pradus ir pa
grindus, kurių imtis, kad pakeltu 
žuvies sugavimo produkcija ir 
pagerintų jos rūšį pagal TSKP 
XXV kongreso ir partijos CK nu
tarimus, ypač atsižvelgiant nu
rodymus ir patarimus, kuriuo pa
reiškė savo kalboje Brežnevas. 

Taigi, kas gi kitas pamokys 
tuos žvejus - žvejelius kaip reikia 
žvejoti, gaudyti žuvį, jei ne pats 
Brežnevas!... (t) 

MARIJA AŪKSTATTE 

I Š E I V E S K E L I U 
Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių i i Lietu
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. 
Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. 
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicag* III. 60629 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 

Devynerių Metų Mirties 
Sukaktis 

PRELATAS ANTANAS 
MARTINKUS 

Jau suėjo devyneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą prelatą. Jo netekome 1970 metais, rugsėjo 5-tą 
dieną. 

Minint mirties sukaktį, už jo sielą bus atlaikytos šv. Mišios šio
se parapijų bažnyčiose: 

Sv. Kryžiaus, Town of Lake, šv. Jurgio, Bridgeporte, Sv. Ka
zimiero, Chicago Heights, Dievo Apvaizdos, 18 St., Sv. Baltramie
jaus, Waukegane, Our Lady of Victory, Chicagoje. 

Koplyčiose: Sv. Kazimiero Seserų, Są. Kryžiaus ligoninėje, 
Sv. Šeimos Viloje, Lemom, III. 

Maloniai prašau visus, a. a. Prelato Antano Marcinkaus drau
gus, pažįstamus, buvusius parapiečius — pasimelsti už Jo sielą. 

KUN. JONAS A. KUZINSKAS, 
Our Lady of Victory parap. klebonas 
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ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairy* $2 X 
DIENA PRIE E2ERO, A. Baroną*. PasakaitS $3 OC 
DU DRAUGAI, V. Frankienė-Vaitkevifienė. Apysaka $4 00 
GABRIUKO U2RASAL, J. Svabaitė-Gyliene. Apysaka $3 OC 
KALNUOSE, Milda Kvietyte. Pasakos. $30t 

KIŠKUČIO VARDINES, S t Džiugas. II-ji laida. Eilėraščiai | 2 50 
KETURI VALDOVAI, S t Džiugas Pasaka $2 5C 

n n n n n a • n 
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D • 
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n 
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Brangiai motinai ir senelei 

A. t A. JULIJAI BIČIONIENEI mirus, 
ŠONUS, DUKRAS, AN&KUS ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiame. 

Gintaras, Daiva ir 
Tėvai žemaičiai 

A.f A. 
Jadvygai Gžegoževskaitei-Samuilevičienei 
ir jos sūnui A. t A. Dr. Jonui Samuilevičiui 
Lietuvoje mirus, jos sesutei STEFANIJAI ABRAMI-
KIENEI ir jos šeimai giliausią užuojautą reiškiu. 

Antanina Butkuviene 
Ghkago, Illinois 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi t age Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

LABAS RYTAS, VOVERE, J. Minelga. Eilėraščiai $2.50 
LAUME DAUMfi, St. Petersonienė. Pasaka $5 00 
MAŽI ŽINGSNIAI. Pr. Naujokaitis. Pasakojimai $2.00 
MEŠKIUKAS RUDNOSTUKAS, Vyte Nemunėlis. Ett. pasaka $3.00 
PARKAS ANAPUS GATVfiS, D. Bindokiene. Apysaka $3.00 
PUPUČIO PASAULIUKAS, Ona Mikailait*. Pasakos $4.50 
SAULUTfi DEBESĖLIUOS, L Žitkevičius. Eilėraščiai $1.50 
VYSKUPO KATINAS, C. Grincevičius. Pasakos $2.50 
NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė JonuSattė-Abromaitiene $3.00 
PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS, B. Pūkdevičiūte UJO 
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Pūkdevičiūtė $1.50 
KLEMENTINA IR VALENTINA, B. Pūketevičiūtė $1.50 
RIMAS PAS KĘSTUTĮ, B. Pūkelevičiūte $1.50 
BALTOSIOS PELYTES KELIONE I MENULI, Danutė Biadofcenė JI .50 
JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narūne $1.30 
RCTELES AITVARAS. J. Narūne $1.50 
ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas $3.00 
VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrėnienė $5.00 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti Ir siusti: 
DBADGAS, 4045 W. C M S t , Okfcafo, DU M t m 

U I piH—11—j pridėt! m esat*; 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

330" SO. LITI \ \ I ( A AVL. Tel . VArcU 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV 23rd P l A C t I d \ l r s > in ia ~^c~2 
2424 VS c-Mh S I R U I Jei. Rtpublic "-1213 

1 102^ S—Htiuul Mishw.iv. Palos Hills. 111. Jei . 0-4-44 10 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348SO. C A l H O R \ l \ 1VC. Tel. LAfavette 3-35-2 

f TEATRINIO VARGO KELIAIS 
JOOZM Kaributas 

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $10.30. Uiaakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, ChJoafo, DL 60829. 

JURGIS F. RUDMIN 
331° SO I 111 \ \ K A \ \ 1 Tel. > \rds --1138-3° 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HM SI M) S I KM I Tel. VMds 7-I°II 

VASAITIS - BUTKUS 
|44f S.. >0||, \» , . < |( ,LRO ILL Iri OI vmpii 2-1003 

. « 

http://Mishw.iv


DRAUGAS antradienis, 1979 m., rugsėjo mėn. 4 d. 

X Mokyt. S. Jonynienės per
žiūrėtas ir pataisytas lituanisti
nėms mokykloms ketvirto sky-' 
riaus vadovėlis "Lietuvos lau
kai" j au atspausdintas ir gau
namas Švietimo tarybos kny
gyne, kurį tvarko A. Kareiva i 

X Pedagoginiame lituanisti-
x Lietuvių Katalikų mokslo j kos institute mokslo metai pra-

akademijos suvažiavimas ir Vii- j dedami rugsėjo 8 d , 9 vaL nau-
niaus universiteto 400 metų su
kakties minėjimas vyko praei
tą savaitgali, rugpiūčio 31 — 
rugsėjo 2 d. Jaunimo centre. 
Į suvažiavimą buvo atvykę prof. 
A. Liuima ir prof. P . Rabikaus
kas iš Romos, taip pa t daug 
svečių iš visų Amerikos ir Ka
nados miestų. Tarp jų buvo 
matyti "Tėviškės Žiburių" re
daktorius kun. dr. Pranas Gai
da, iš Brooklyno istorikas kun. 
dr. P. Gidžiūnas ir daug kitų. 
Plačiau bus parašyta vėliau. 

jųjų studentų registracija. Pas
kaitos bus pradedamos rugsėjo 
15 d., 9 vai. Registracija ir 
paskaitos bus Jaunimo centre 
instituto patalpose (5620 So. 
Claremont Ave.). 

CH/CAGOJ IR APYLINKĖSE 
PASISEKUSI CHICAGOS 

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
IŠVYKA 

Chicagos skyriaus kriksč. de
mokratai su šeimomis bei arti
maisiais bičiuliais rugpiūčio 26 
dieną turėjo išvyką LKDS cen
t ro , komiteto pirmininko Vlado 
ir Lidijos Šoliūnų sodyboje, 
Willow Springs, Illinois. Salia 
gausiai suvažiavusių skyriaus 

1 narių iškyloje dalyvavo gražus 
j būrys Cicero skyriaus krikšč. 
[demokratų ir daugelis svečių, 
' kurie, maloniai sutikti, tuoj įsi-

ti Chicagon. 
Užsilikę keli nesuskubę iš

vykti dalyviai sulaukė staigme
nos — atvyko, Vliko tarybos 
posėdžius Cbicagoje baigę Vli-

l ko pirmininkas dr. Kazys Bo
belis su keliais tarybos nariais, 
gaila, labai pavėluotai. Šeimi
ninkai atvykusiuosius nuošir
džiai sutiko, kviesdami pabuvo
ti jų šeimos svečiais. 

S. Raudonas 

X Kun. Juozas Prunskis, Al- j Toronto "Gintaro" ansamblio dainininkės Karavano metu Prisikėlimo parapijos salėje, kur buvo "Vilniaus" pavil- Į jungė į vieningą iškylaujančių-! 
tos informacijos vedėjas, išvy- jonas. Iš kairės: D. Jokūbaitytė, R. Gustainytė, B. Nakrošiūtė, A. Biretaitė, 2. šilininkaitė, S. Zenkevičiūtė, L. į jų šeimą O jų skaičius vis au-
ko atostogų. Grįš į Chicagą Kaminskienė. R. Kaminskaitė, D. Vitkutė, I. Vitkienė. Rugpiūčio 11-19 d. jos dalyvaus "Tautų festivalyje" j g a didėja, skirstosi būreliais" 

CHICAGOS 

apie rugsėjo 22 d. 
X Beverly Shores, Šv. Onos 

bažnyčioje rugsėjo 9 d. 12 vai. 
bus lietuviškos pamaldos Šv.; 
Marijos gimimo ir Tautos šven- : 

V/inmpege. Nuotr. Romo Puterio 

IŠ ART I IR T O L I 
x Ses! Grace Carol Wastak, | « s proga. Išpažintis bus klau- j 

Šv. Šeimos vilos administrato-

kurių vieni įdomaujasi reziden
cijos įrengimais, kiti būriuoja
si arčiau gėrimų stalo, o dau-

Ž I N I O S 
— 

MIRTIS GAISRE 

Chicagos ugnagesiai skelbia, 

1 soma nuo 11 vai. r. 
rė, Notre Dame universitete 

lų. Ji jau antri metai vadovau
ja Šv. Šeimos vilai Lemonte. 

X Dr. Antano Lipskk) dai

giau gamtą mėgstantieji pa -> k a d pirį^-jį priežastis dėl ko 
sklido erdviame gražaus šlaito I d a u g į a u s i a gaisre žūva žmonės 

J. A. VALSTYBĖSE 'pradžios naudojasi vietos se- kieti ją ir gyveno įvairiose sto-į plote, net iki atokiau tekančios t a r p 1 6 ^ QQ m amžiaus, yra 
i serų "The Little Sisters of the! vykiose, kol pagaliau pastoviai' sraunaus upelio. Čia politinius j įsigėrimai Tą parodė John 

.„ - Phoenix Asu., nauji gy-; P o o r „ g l o b a J ų erdvioje, puoš- įsikūrė savo puikiame name Er- \ įvykius komentuoja Altos pir- į Hopkins universiteto studijos, 
rugpiūčio 3 d. gavo magistro:1^ kūrinių paroda atidaroma ventojai. Alf. J. Graas, is Cni- ^ ^ k o p l y č i o j e j i e t ^ » „ , lensee-Langendiebach. Iki ren- \ mininkas, kun. A. Stasys, ten | patįkrinus 516 mirčių gaisre. 
laipsnį iš administracinių moks- į Balzeko Lietuvių kultūros mu-, cas, atvyko sį pavasari } Phoe- ; ^ ^ ^ k a r t a i s pasinaudoja ir tės jis dirbo gumos fabrike Ha- j gyvybinius klausimus kelia inž. I Dėl t o g e r i a n č i ų ir rūkančių 

'ziejuje rugsėjo 9 d. ir veiks nixą pastoviam apsigyvemmui.; k i t o m i s j ų patalpomis, jos nau mieste. Velionis buvo gi- \ A. Rudis, prof. B. Vitkus, ūkis- jį k a m bariuose pataria įtaisyti 
ligi spalio 9 d. Šiaurinėje miesto dalyje nusi-' d ^ g į ^ i lietuvių šokėjais, liai religingas ir susipratęs ; kas bei techniškas problemas j d ū m detektorių kuris perspės 

.. . X Sol. Gmos Čapkauskienės P irko namus ir dabar cia leidžia k a r t a i s d a iyvauja ir lietuvių į krikščionis. Visuomet lankė lie-' sprendžia Lieponiai, Eivai, o | a i e g a i s r ą 
X \ ik tonja ir Kazys Kleivai, k o n c e r t a s įvyks ta s p a l io 7 d. pirmąją karštą vasarą. Janina c h o r e K u r į l a i k ą ^ ^ & ge-1 tuviškas pamaldas, kai kunigas kun. V. Bagdanavičius su inž.| 

is St. Petersburgo, Fla., buvo.g y & L ^ J a u n i m o c e n t r e ^ Morkūnienė iš Philadelphijos at- ^ r ų vargonavo lietuviškose Mi- Fr. Skėrys jas laikydavo Ha- K. Pabedinsku kelia iš amžių! GAISRAI NUO LAJDC 
atvykę į Lietuvos \yc ių seimą į l i s t ė Chicagos publikai gerai pa- v y k o i r apsigyveno pas dukterį, š i o g e Y p a č p ^ , ^ b u v o m o - ; nau mieste. Buvo darbštus, rū- S glūdumos senąjį Vilniaus uni-j E i e k t r o s laidų negalima tie*-
ir pasiuko iki Liet. Katalikų ž į g t a m a g s a v 0 pasirodymų Mėsa, Az. Vyt. Petrulis su šei-; ̂ ^ M a r y ^ ^ ^ y Lietuvių pestingas, pareigingas, drau-' versitetą. Tolimieji svečiai i š l t i po kūimais Tas vietas kojo-
mokslo akademijos suvažiavimo. • o p e r o s e ^ k o n c e r t u o s e . Solistei ma iš Toronto, Ont., bando isi- Misijos kūrimosi pradžioj. Prieš giškas ir ramaus būdo. Nuola- į saulėtosios Floridos Kazys ir]^ mindant gali susidėvėti izo-
Tame laikotarpyje jie turėjo a k o m p o n u o s k o m p J o n a s Go-; ^ r t i Phoenixe. Jis yra jaunas, 6 m e t u g ^ b u v o į g e l t a kitur,, tos dalyvaudavo lietuviškuose Į Viktorija Kleivai džiaugiasi š i a į l i a c i j a * kilti gaisras 
progą ilgiau pabuvoti su savo y ė d a V i g u s č i k a g i e č ius ir apy- gabus inžinierius, augina d u ^ t d a b a r ^ ^ ^ vadovybės : renginiuose Hanau mieste. j proga susitikę draugus bei pa-» " 
dukterų šeimomis ir anūkais, U n k ė s B e t a v i u 8 ^ ^ a t s i l a n . vaikus. v ė l b u v o p a s k i r t a į Phoenbcą - Mirė Hanau lietuvių evan-1 žįstamus. Visų neaprėpsi. Ir j PRIEŠGAISRINIS MOKYMAS 
aplankyti artimuosius ir pazįs- k y t i LMKF Chicagos skyr. _ Arizonos kalnuose, kur va- ir čia yra senelių prieglaudos gelikų liuteronų parapijos pir-1 laiko stoka. Kažkas šaukia, j chicagos ugniagesiai 1978 m. 

mus bei yvau 1 orgamzaci- ^ Tautinių šokių "Grandis" s a ros metu vėsu, gražiame pu- vedėja ir vienuolyno viršininkė.: mininkas mokytojas Hermanas • kad jau pietų metas. Malonios įvairiose įstaigose, mokyklose 
Z^J^T^. V!ML S t * ansamblio narių registracija, šyne, Pinewood vietovėje, dvi Lietuviai labai džiaugiasi, kad j Septynius, buvo gimęs 1901 m. | šeimininkės Lidija šoliūnienė i r Į d a v ė p a m o kas 155,000 žmonių 
ZJ—^ZJ*rfZ Z *:•!** pravedama kiekvienerių darbo lietuvių šeimos iš Sun CSty, Az., sugrįžo jų artima draugė ir rugsėjo 23 d. Pageldyniuose,: Alicija Rūgytė kviečia visus | k a i j ^ g o t i s gaisrų. 

uraugo reoasciją ir painior- ....aa.._._ , . _ ^ _. turi isicni* vasarnamius, i ku- Hn^ia Klaioėdos krašte, mirė 1979 m. P n e gausiom gėrybėm apkrau-j " 
750 NAUJŲ MOKYTOJŲ 

veiklą St. Petersburge. I Flo-;5CJU " u ' . ftcmitauic"i: ' . . ' - ^ ^ ^ h J « „ " » . ^ i AUSTRALIJOJE 

mavo apie lietuvių gyvenimą ^ | metų pradžioje, įvyks š.'m. rug- turi įsigiję vasarnamius, į ku- globėja 
Petersburge I Flo ] s ė J° 6 d> ketvirtadienį, 7 vai. I nu<>s nuvažiuoja vasarą, kad ; 

ridą grįžta rugsėjo 5 d ' v a k - Jaunimo centre. Tą dieną nereikėtų kęsti karščių. Karts 

Klaipėdos krašte, mirė 1979 m. \ P™ gausiom gėrybėm apkrau 
: rugpiūčio mėn. 2 d. plaučių vė- tų stalų pasirinkti mėgiamų vai-
i žio ligos pakirstas Hanau mies- | g"4 ir sočiai pasistiprinti. A. Chicagos miesto mokyklose 

bus priimami ir nauji šokėjai nuo karto juos aplanko ir Phoe- — Vilniaus universiteto 400 ^ ligoninėje. Pradžios mokyk-;Povilaitis visiems skubiai pa- vieton mirusių, pensijon išėju-
x DaU. T. Valiaus dailės pa- Negalintieji ta vakarą ateiti už- nixo lietuviai. Jau dukart šią metų sukakčiai minėti Melbour-; l ą b a i g ė tėviškėje, vėliau lan-; gelbsti lengvais bei sunkesniais I s i ų „ atsisakiusių mokytojų 

rodą buvo atidaryta praėjusį • į registruoti prašomi skambin- vasarą toki išvyka buvo į Ru- ne jau ruoštasi nuo šių m e t ų ; k ė Spartesniąją mokyklą Kai- į gėrimais apsirūpinti. 
penktadienį Čiurlionio galerijoj t i vadovei I. Smieliauskienei po 1 ^ k ų vasarnamį. Liepos 18 d. pradžios. Apylinkes valdyba • pėdoje ir baigė Tauragės mo-; Atvirame ore medžių pavėsy- j 
Jaunimo centre. Atidaromą g v a i . Vak. Telefonas 425-4549. Vincas Ruseckas savo draugų tuo reikalu sudarė atskirą ko-; k y t o j ų seminariją 1927 m. 1936 je pasivaišinus, vyko trumpa 
žodi tarė Jaunimo centro var-' « _ « « _ • « tarpe atšventė savo vardadienį, mitetą, kuris dirbo per visus | m v e d ė Krenertaitę iš Lauga- programa, kurią paruošė ir at-

^ i X Sofija Dziugie™ 'r**° " • - ' — • »•• • 
^ U . , S n ; J- Borevicius. trumpai | k y i e s t a y a d o v a u t i 

šiais mokslo metais priimta 750 

X Sofija Džiugienė yra pa- Q ^ J J ^ ^ garfotė savo gim- metus. Nutarta paruošti ir at- j i j ų kaimo. 1947 m. jis pradėjo liko Marija Pėteraitienė ir Šo-

naujų mokytojų. 

KOMPIUTERIS KNYGOMS 
Chicagos mere J. Byrne pa

tvirtino planą už 1.2 mil. doL dailininko kūrybos pobūdį ap- į į ^ i šok^ Šventės^užb^08 t a d i e n i - ° ru8P- 1 9 Pinewood, spausdinti atskirus leidinėlius I d a r b ą s a v o profesijoje kaip mo-: liūnų sūnūs Tomas ir Petriukas , 
žvelgė dail. A. Valeška, taip I a U mH S ° k

 3^ - ^ - . ̂  &l%- '• Vinco ir Šarlotės namuose, bu- lietuvių ir anglų kalba apie Vii- k y to jas Hessene. Čia jis susi-; Prie programos prisidėjo ir pro-1 pirkti kompiuterį miesto biblio-
pat žodį tarė ir Lietuvių Ka- ̂ U e^o omisijai. 1 ̂  suorganizuotos lietuviškos niaus universitetą. Suredaguo- p ažino su savo antra gyveni- i fesorius B. Vitkus nuotaikin- į tekai. Kompiuteris bus sujung-
talikų mokių akademijos vardu pareigas su o paim 1. Mišios, kurias laikė kun. A. Va- ti šiuos leidinius apsiėmė suda- m o d r a u ge ir su ja gyveno iki ga deklamacija apie duoną, kaip 1 tas su 150 bibliotekos šakų ir 
kun. V. Bagdanavičius. Paro- i x Šiluvos atlaidai prasidės liuška ir kuriose dalyvavo gra- :

 rytojo komiteto pirm. Albertas gyvenimo pabaigos. 1950 m., pagarbiai duona buvo vertina- j labai padės knygų skolinimą 
dos atidaryme dalyvavo ir ve-' rugsėjo 7 d. 7 v. v. Švč. M. M. žus lietuvių būrys iš Phoenbco. Zubras. Jis tą padarė. Lietuvių persikėlė į Hanau miestą. I š , ma Lietuvoje seniau ir kokių! vykdyti ir sekti. Iš Chicagos 
lionies dailininko artimieji. Pa-j Gimimo parap. bažnyčioj. Pa- Prieš Mišias buvo pašventinta kalba leidinys pavadintas "Moks pinuos santuokos susilaukė du- pakitimų yra šiandien duonos ; miesto bibliotekos per metus 
rodą veikia ligi rugsėjo 7 d.! mokslus sakys prel. Ladas Tu- Ruseckų rezidencija. Po Mišių l o keliais" ir atspausdintas "Tė- k r o s 0 į§ antros — dviejų duk-! atžvilgiu. j 618,000 žmonių paima 7 mil. 
Šiokiadieniais atidarą 7—9 vai.: iaba, svečias iš Romos. Pamoks- buvo pašventinta Stasio ir M. viškes Aidų" spaustuvėj, 82; ^ įr sūnaus. Kaip Hanau lie- į p 0 trumpos pertraukėlės vėl • knygų. Numatytas įtaisyti kom-
vak., šventadieniais nuo 10 vai. Į lai 9 v. r. ir 7 v. v. Druktenių vasarnamis. Šeimi- P31-- Anglų kalba leidinys pa- į t u v j ų evangelikų liuteronų pa-; naujas įvykis — M. Pėteraitie-! pinteris bus didžiausias iš vi-
ryto iki 9 vai. vak. x "Sveikinu Draugą 70 me- ninkai aprodė savo rezidenciją, vadintas "Lithuaman Review", rapįjog pirmininkas buvo darbš- I n ė s d ė k a buvo gautas dailinin- s u J A V bibhotekų. 

X Marija Rudienė. Balfo pir-! * J^iliejaus proga ir linkiu jį jos jaukią aplinką, be to, susi- ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ rūpestingas, pareigingas ir i k ė s B . Morkūnienės gražus pa-| VAIŠtS PREZTOENTUI 
J laikyti stipriose rankose. Kar- rinkusius pavaisino gaiviais ge- niaus ^ universiteto ^nuotrauKO- draugisicag, Rainomis progomis j veikslas, kurį laimėjo Elena 

Jokubkienė iš Marąuette Parko. mininkė, stambia auka parėmė "1 ."' ~ T.™ " "T S" T"~' tu siunčiu 25 dol auką" — ra- rimais. Visi vėl grįžo pas Ru- mis. Abu leidiniai išleisti Aus- 1 j j s paremdavo lietuviškus ren-
Gyvosios istorijos projektą, ku-1 fo m u m g S t e f a n i j a P r o č k i e n ė s e ckus, kur abiejų šeimų buvo, t ralijos Lietuvių Fondo lėšomis ^ ^ a u k o m i s . priklausė Vo-

vaišės. ! f 5 0 E r r o 1 s t - ^ o r t h Melbourne; k į e t i j o s LB Hanau apylinkei. 
Vic. 3051). Universiteto minė-] 

name vra dokumentuojama sa . . _, . _ „ , . . . . . m,^,,«sf,«, „„„oj^, . - , . . . . . . . . ^ . iš Chicagos. Uz linkėjimus ir suruoštos gausios vanonų-kurejų atsiminimai. Pn- ,. . ,. __r . 
siminimai apie laisvės kovas ir • • JK. & n e — ((jile christian Science Mo- j ^ ^ vy k o sekmadienį, rugpiū-

niai dėkojame. jnitor" dienraštis paskelbė inž. xin in * Mplhoiirnn univprsi-
Alfa ir Birutė Budriai iš C1° i y a ' ' M e l & °urno umversi 

Lietuvos atsikūrimo laikotarpy | 
0KUP. LIETUVOJE 

Išvykos ruošėjai ir kartu vi
si dalyviai didžiai dėkingi ma
loniems šeimininkams Lidijai ir 

Taip vadinamo ji meHora- Vladui Šoliūnams už taip mielą 
bus sumontuoti į valandos vi-' ~ " . °"U.M'. D U U r u M 1S J. Gimbuto laišką, kuriame jis teto salėje. Dalvvavo Melbourno ! ei ja, tiksliau senųjų "lietuviškų-1 priėmimą bei paslaugumą, lei 
deofilmą. Projektą vykdo I i - | Į ? ^ ^ f " * " ^ p a ^ e ^ 1 - giria tautines grupes, kurias kai u n i v ersi teto rektorius prof. R. | jų sodybų naikinimas, tęsiamas | dus pasinaudoti erdvios reziden 

Chicagos mere J. Byrne pla
nuoja spalio 15 d. savo bute su
ruošti vaišes prez. Carteriui ir 
prezidentienei. Tą dieną pre-

I zidentas atvyks į vakarienę Mc-
Cormick parodų salėje, kur bus 
lėšų rinkimo vaišes. 

,. j , .., — i n o "Drauza" io sukakties nro- ° " A " • • «"UVCIBl tcc" i-c«.»««u» piv*i. iv. > \ų suuyoų 
thuanian Video, vadovaujamas! . r £ * ^ mJSZ^ " * £ ? * * %- ^ S £<"***< Monash universiteto; ir, rodosi eina prie paba^os. | rijos patalpomis ir gražia me-Į I I I I 1 I 1 I l l | | I I I I I I i m i i m i H 1 I l l l l l l | | I I | i r 

.suomenę. loks noras sutirpa>- p r o f j Marvan, keletas Vikto-Uau nusausinta 3 mihjonai hek- | dzių supama aikšte. O artėjantį T. Bogutienės. 
X Operos choras šį penkta

dienį, rugsėjo 7 d., 8 vai. vak., 
Jaunimo centre, pradeda naujo 
sezono repeticijas. Operai rei
kia naujų balsų, todėl kviečia 
visų balsų dainininkus, kurie 
tik gali dainuoti, atvykti tuo 
pačiu metu į Jaunimo centrą ir 
įsijungti į chorą. 

15 dolerių auka. Labai ačių. ! f, tfl.,tiT,p«, p™™*, vra kenks- "•• 1 ū «-- • ' »-
X Teklė Kaktienė, Chicago, i L ^ f k ^ l t S S ; rijos parlamento narių, įvairių j tarų plotas 

m „ . . „ n u n n .,Tv„„rn» Z~ m m S a s Kultūrai. tautybių studentų ir šiaip sve-
m.. pasveikino Draugo pa- _ L i e t u v U ? y^y^ phoenbce, č i u p a k a i t a skaitė Vakaru 
rengimų komitetą, pa l inkė jo . •_ „„_ * f aSn iaikr,rimo . _* 1 , a s K a i t ą . s k a i t e v a Karų, 

. . . . * . J . Anz., nuo pat savo jsikunmo Australijos universiteto prof. j sėkmės dienraščiui ir atsiuntė 
10 dolerių auką. Dėkojame Zigmas Budrikis. Meninę pro-

x Juozas Toliušis, rašytojas. | gramą atliko jaunieji dairdnin-
X "Linkiu Draugui kėliau- i skautų organizacijos veikėjas, k a i tautinių šokių grupė Klum-1 

jant per pasaulį niekuomet ne- lankėsi "Drauge", pasveikino, pakojis, Dainos sambūris ir so-
pavargti", — rašo mums Izabe- dienraštį sukakties proga ir pa- • i i g t a g j u r g ig Rūbas. 
lė Sinkevičiūtė iš Chicagos, dien liko 20 dolerių jam stiprinti. La- j 

X Už a. a. Aldoną Labuckai- Į raščio 70 metų sukakties proga bai ačiū. VuKlETIlOlE _ 
tc, minint jos mirties 2-jų metų j siųsdama 30 dolerių auką. Už x Bronė Šimukėnaitė, Grand į — A. a. Albertas Bansleten, i 
sukaktį, šv. Mišios bus atna- į didelę paramą mūsų spaudai Rapids, Mich., savo sveikinimus gimęs 1911 m. vasario 26 d. 
šautos šį sekmadienį, rugsėjo 91 esame labai dėkingi. I "Draugui" sukakties proga pa- ; Kvietiškyj, Mariampolės apkr., Į 
dieną, 8 vai. ryto koplyčioje, x ^ ^ r t ^ rėmė 10 dol. auka. Ačiū. i mirė 1979 m. birželio 7 d. šir-
7th St So. Bostone, Ma. Ve- . _t. .- x Kun. Lad. Budreckas, dies smūgiu Hanau miesto li-

. . 1 turtingiausias dienraštis, taigi „ , , -T , r . . . . . . * n . „ . • J X 
lionės motina visus prašo ją | ̂ a a H * m . o l a . l o „ W a w i a a , , f _ Brooklyn, N. Y., pasveikino, gomneje. 1940 m. velionis vedė 

"Draugą" sukakties proga ir | Eleną Rudzevičiūtę. I š tos san-
prisiminti savo maldose, (pr.). 

X lei kas norėtų spalio mėn. 

miu ir išlaidomis, skambinkit 
284-1789. ( sk ) . 

x Draugas yra savo turiniu 
i turtingiausias dienraštis, taigi 
visada mielai laukiamas ir tuo
jau skaitomas" -- rašo mums a t s i u n t ė u d o l e r i ų a u k ą . Malo- tuokos susilaukė penkis vaikus: 
Dr. Antanas ir Ona Čerška,. n i a i d ė k l v i e n ą d u k t e r į i f k e t u r i s B ū n u g_ 

kraustytis į St. Petersburg, j siųsdami 21 dolerių auką ir už- y § p V a l i n s k a 8 , Wisconsin Uetuvoj dirbo kaip miško tran-
Floridą ir dalintis sur.kveži- sisakydami bilietus j jubiliejm} ^ l < D r a . _: Q d a r b i n i n k a s K a 2 l ų R ū . 
_ . . :_ ^ ^ ; „ ^ « « - « . I banketą, kuris rvyks rugrtjo k o m i t e t o d a f b u s 1( ) d o l I d o j e 

22 dieną Jaunimo centre. Lž ^ ^ ^ ^ , m i m j i s m imon& a t v y k o 

sveikimrnus ,r uz paramą esame ; x ^ ^ J a n c a a s k a 8 iš i kaip repatriaU, į Vokietiją. Ka-
labai dėkmgi. Brocktono įteikė 10 dol. auką iro metu dirbo benzino fabrike 

x St. Andriušis, Dorchester,: savo dienraščiui stiprinti. Esa- Pommeranijoje 1945 m. ve-

x Jaunučio Puodžiūno BaJ*^ 
to Studija rudens s*^oną pra
dės rugsėjo 4 d. (antradieni). 
Nauji mokiniai mergaitės ir ; darbus 10 dolerių auka. Dėko- Į me dėkingi. lionis su žmona ir dviem vai-
bernhikai prašomi registruotis 
tel. 778-7182 arba studijoje — 
2656 W. 71 Street. Senųjų mo
kinių pamokos vyks jprasta 
tvarka Veiks nauja džazo ir 
s-įaugusiųjų mankštos klasės. 

(•k.). 

jame. x J. ^u^kericlenė iš Balti- kais buvo prievartos būdu iš-
x "Esn dėkingai už gerą morės išreiškė savo pasitenki- vežti atgal į Lietuvą ir apsigy-1 

dienrašti ir puikią lietuvių gy- nimą dienraščiu ir parėmė jo; veno vėl Kazlų Rūdoje. Lietu-
venimo informaciją" — rašo leidimą 10 dol. auka. Dėkojame, voje dar susilaukė trijų sūnų. 
mums kun. V. Dabušis iš Pa- x V. Vaišvila, Chicago, 111.,: Kazlų Rūdoje velionis dirbo sa-
tersono, N. J., siųsdamas svei- parėmė "Draugo" parengimų vo specialybėje. 1958 m. visa j 
kinimus ir 10 dol. auką. Ačiū. į darbus 10 dol. auka. Ačiū. į šeima atvyko antrą kartą į Vo-1 Romas Giedra su žmona Ūdija. 

vakarui nenoriai skirstėsi grįž-i Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 778-8700 
Chicago, IUinois 60629 ' 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
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MANO LIETUVIŠKA 
SPALYAYIM0 KNYGA 

(1 aąs. ir 2 sąn.) 
Knygos didelio formato, gražiai 

iliustruotos lietuviškomis temomis 
ir tinka mūsų mažiesiems. . 

Redagavo Mykolas Drunga ir 
Gintaras Karosas. Išleido Baltic 
Ent.prpr-.ses. Boston, Mass. Abi 
knygos su persiuntimu $5.75. Ui. 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W, 6Srd St, 
Chicago, 111. 60629 
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