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L K . B . KRONIKA Nr. 44 

Anilionis vel 
'moko" dekanus / / 

1980 m. gegužės 21 d. Religi
niu reikalų taryba į Kauno Ku
riją atsiuntė šitokią telegramą: 

"1980 m. gegužės 29 d. Kauno 
miesto Vykdomojo komiteto pa
talpose buvo pravedamas pokal
bis su Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos Dekanais 
ir Vicedekanais. Pokalbio pra
džia 2 vai. Prašome užtikrinti 
visų Dekanų ir Vicedekanų da
lyvavimą". 

Gegužės 29 d. susirinkusiems 
dekanams ir vicedekanams kalbė 
jo Religijų reikalų tarybos įga
liotinis Petras Anilionis. Jo kal
bos pagrindinė mintis: "Religinis 
ekstremizmas" trukdo kunigams 
vykdyti tarybinius įstatymus ir Re' 
liginių susivienijimų nuostatus. 

Pokalbio pradžioje įgaliotinis 
stengėsi išaiškinti reli-ginio eks
tremizmo atsiradimo priežastis. 
Jo nuomone, yra dvi pagrindinės 
priežastys: 

1. Kunigai — "ekstremistai" 
siekia pasižymėti (nori, kad jų 
pavardes paskelbtų Vatikano ra 
dijas, o jų nuotraukas atspaus
dintų užsienio laikraščiuose). 

2. Ekstremizmo keliu einama, 
norint sukelti nepasitenkinimą 
tarybine valdžia. Penketukas (T 
TG Katalikų komitetas, —red. 
pastaba), Anilionio žodžiais, pa
siskelbė esąs virš visų valdžių ir 
skelbiasi esą kovotojais už religi
ją, nors faktiškai savo veikla re
ligijai kenkia. Pokalbio metu bu
vo išskaičiuota visa eilė kunigų 

—"ekstremistų" daromų nusi
kaltimų. RRT įgaliotinis sielojosi, 
kad 27 parapijų komitetai dar 
nėra sudarę "būtinų" sutarčių 
su LDT vykdomaisiais komietais. 
Anilionis įsitikinęs, kad jas suda
ryti trukdo ne tikintieji, bet kle
bonai. Kaip pavyzdį pateikė tai, 
kad Ukmergės, Deltuvos, Pabais 
ko, Veprių parapijų sutartys bu
vo jau pasirašytos, o klebonai or
ganizavo parašų rinkimą atsisa-

SBįįiįfflĘbiįįm-

kymui nuo tų sutarčių. Pokal
bio metu įgaliotinis tvirtino, nuro 
dydamas eilę pavyzdžių, jog kų 
nigai — "ekstremistai" stumia 
tikinčiuosius į konfliktą su tary
bine valdžia. Jis kaltino kun. P 
Masilionį ir kun. A. Jokūbauską, 

kad šie pamokslų metu kalbėję, 
jog dabar vietoje senovinės vergi 
jos esanti komunistinė vergija — 
kolūkiečiai verčiami dirbti net 
sekmadienį. Kun. Puzaras kaltas, 
kad Akmenėje viešai pasakęs, esą 
nėra ko džiaugtis daugiaaukščiais 
namais, kuomet badosi peiliais. 
Kunigas rekomendavęs ant met
rikacijos biuro iškabinti užrašą — 
"Ištuokų rūmai". Anilionio nuo 
mone, padėtis dar nėra baisi — 
Lietuva ištuokomis nepirmaujan 
ti, todėl nereikią perdėti. Norė
damas labiau paveikti susirinku
sius, įgaliotinis savo kalboje rė 
mesi popiežiaus Jono-Pauliaus II 
žodžiais, kad Bažnyčios ir valsty< 
bės santykiai turį vystytis abipu
sės pagarbos pagrindais, kad po
piežius net reikalavęs, jog dvasiš 
kiai nesikištų į politiką (Anilio 
nis politika laiko ir tai, kai dus-
nama Bažnyčia prašo oro — red. 
pastaba). RRT įgaliotinis teigė, 
kad vadinamųjų ekstremistų 
tarpe yra žmonių su tamsia pra
eitimi, kurie tik dangstosi religi
jos skraiste; piktinosi, kad kun. 
Kauneckas Klaipėdoje ir Kapsu
ke pravedęs jaunimui susirinki
mus. Blogiausia, Anilionio nuo 
mone, kad "ekstremistų" dvasi
ninkų priešiškumas pereinąs net 
į anarchiją — kunigai neduoda 
žinių apie religinius patarnavi
mus ir tuo dar giriasi "Kronikoje"" 
į Kalbėjo, kad "ekstremistai" brau 
naši į parapijų vykdomuosius or 
ganus, ėmė organizuoti Kunigų 
tarybas, kai tuo tarpu, Anilionio 
žodžiais tariant pats vyskupą? 
Vatikane girdėjęs, kad Lietuvoje 
tos Tarybos nebūtinos. 

(Bus daugiau) 

LIBIJA PASKELBĖ 
PARAMA IRANUI 

Irakas įsakė diplomatams Išvažiuoti 
Bagdadas. Irakas nutraukė 

diplomatinius ryšius su Libija, 
Sirija ir Šiaurės Korėja. Sirijos ir 
Libijos diplomatams įsakyta per 
48 valandas išvažiuoti, o Šiaurės 
Korėjos ambasada turi išsikraus
tyti per 72 valandas. "Išdavi-

Tai esąs amerikiečių spaudos iš 
misiąs. Irano prezidentas Bani 
Sadras pasakė sovietų ambasa
doriui Vinogradovui, kad Iranas 
ginsis, kol Irakas nepasitrauks į sa 
vo sienas. Iranas reikalauja, kad 
Sovietų Sąjunga būtų šiame kon 

kės" Libija ir Sirija neremianČios j flikte neutrali. Ambasadorius 
arabiško Irako, o siunčiančios Vinegradovas pasakęs, jog Irakas 
ginklus arabų priešui Iranui, pa negauna sovietų ginklų. Siri-

Irano civiliai stovi eilėje prie kariuomenės įstaigų. Rankose — prašymai priimti j kariuomenę kovoti su Iraku. 

BANDO ATSIIMTI 
UGANDOS VALDŽIĄ 

Amino šalininkai pradėjo ofenzyvą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

skelbė Irako vyriausybė. Šiaurei jos vyriausybė irgi paneigė Irako 
Korėja parduoda Iranui ginklų j skleidžiamas žinias, kad Sirija tei 
ir amunicijos, kurių Korėja gavu j kia ginklus Iranui. 
si iš Vietnamo. Šis "paveldėjo" j Jordano karalius su keliais mi-
didelius amerikietiškų ginklų ir nisteriais lankėsi Saudi Arabijo-
amunicijos sandėlius po Vietna- je, kur tarėsi su karaliumi Kha-
mo karo. i ledu ir princu Fahdu. Jordano 

Praėjusį penktadienį Libijos Į premjeras Badranas atidengė, kad 
diktatorius Khadafi atvirai pa- į abu karaliai esą nuomonės, kad 
skelbė, kad jis remia Iraną. Visi i| Irako reikalavimai esą teisingi ir 
arabai, visi musulmonai turėtų į remtini. 
paremti už islamą prieš krikš-l Libano sluoksniai kalba, kad 
čionybę kovojantį Iraną, nes Ira- • Libija ir Sirija siunčia Iranui so 
kas tik atlieka Amerikos interesų Į vietų gamybos priešlėktuvines 
sargo pareigas. Khadafis pasiun- raketas, kurias aptarnaus su to

mis raketomis susipažinę sava
noriai palestiniečiai. Libija siun— 

— Nobelio medicinos premiją 
pasidalins trys medicinos moksli- t ė l a i š k u s S f • * Arabijai ir kitoms 
ninkai: du amerikiečiai: George! a r a b u valstybėms, ragindamas 
Snell, Baruj Benacerraf, gimęs i i u nS t i s *.kan* I r a n o ?useJ?' n e s čianti prieštankinius sovietų 

Kampala. — Jau praėjusią sa- l organizuotą armiją. Iš Sudano ir ( Vene'cueloje, ir prancūzas Jean Į t a ' e s a n t i arabų pareiga, islamo ginklus, 
vaite Ugandoje pasklido žinios, | Zairės atšaukti Ugandos amba-, r j a u s s e t jįe vįsį dirbo žmogaus I gyni™**- Irano prezidentas Bani Sadras 
kad buvusio Ugandos diktato-į sadoriai. Šių valstybių vyriausy-I c e i i ų i r k r a u j 0 tyrimuose, kurie I r a n o presidentas Bani Sad | patvirtino, kad Iranas duos smū 
riaus Idi Amino karinės jėgos pra- j bės žinojo apie Amino planus ir į pacįĮecj[a aiškinti kūno atsparumą į r a s pareiškė, jog Iranas sutiktų į gį bet kuriai Persų įlankos vals-
dėjo invaziją iš kaimyninių Su- S jiems pritarė, pasakė ministeris 
dano ir Zairės valstybių. Aminas į Jos turinčios prisiimti atsakomy 
buvo nuverstas su kitos kaimy
nės — Tanzanijos pagalba. Kal
bama, kad Tanzanija dabar siun
čianti jėgas i šiaurės rytų pro
vinciją, kur prasidėjo invazija. 
Kampalos aerodrome pastebėtas 

bę už šį puolimą, nes jis prasi
dėjo jų teritorijose. 

Kitomis žiniomis, Aminui iš
tikimi kareiviai jau užėmė ketu
ris pasienio miestus. Ugandos 
valdžia pradėjusi priešpuolį ir 

karinių lėktuvų judėjimas. Ugan- j vyriausybė tikinti, kad Amino jė-
dos kareiviai ir ginklai siunčia- j gos bus išvarytos atgal, 
mi į frontą. 

vėžio ligai 
— Trako kovos lėktuvai pirmą 

kartą Irane bombardavo Isafa-
hano miestą ir pakartotinai dau
žė Abadano refinerijas ir uostą. 

— Sirijos baath partijos cent
ro komitetas patvirtino preziden
to Assado su Sovietų Sąjunga pa
sirašytą draugiškumo sutartį. Ją 

KAI PRAMONE TAMPA 
ŽMOGAUS PRIEŠU 

Rūpesčių kelia aplinkos teršimas 
Los Angeles. — Praėjusią sa- j Cubatao. Čia yra vienas didžiau 

vaite pietinės Kalifornijos Ramio | sių Pietų Amerikos petrochemi-
jo vandenyno pakraštys buvo pa 
skendęs vadinamam "smoge" — 
dūmų ir miglos mišinyje. Šis mi
šinys graužia akis, apsunkina kvė 
pavimą. Sveikatos departamentas 
Los Angeles mieste patarė vyrės 
nio amžiaus žmonėms, ypač tu
rintiems kvėpavimo organų su
trikimus, sėdėti namie. Pramonės 
valstybėse aplinkos teršimo su
kelti rūpesčiai pareikalauja daug 
lėšų, sukelia daug pavojų. Vis 
didesnę kontroversiją sukelia 
branduolinės jėgainės. Sunku su
rasti vietą, kur padėti išnaudotą 
jėgainių medžiagą, kuri vis dar 
lieka radioaktyvi, pavojinga svei
katai. Gamtos apsauga kainuoja 
valstybei ir pramonei daug lėšų. 
Dėl to brangsta ir tos pramonės 
gaminiai. 

Dar blogiau tose šalyse, kur vy 
riausybė nesikiša į pramonės prie 
žiūrą, kur pačios pramonės augi
mas ir to augimo padariniai dar 
nauji klausimai, į kuriuos neturi
ma atsakymų. Brazilijoje, 30 my 
lių į pietus nuo Sao Paulo mies
to, yra svarbus pramonės centras 

kalų centras, refinerijos, trąšų 
fabrikai, plieno liejyklos ir daug 
kitų fabrikų. Miestas turi 80,000 
gyventojų, kurie skundžiasi gyve 
ną "mirties slėnyje". Tas slėnys 
apie 50 kvadratinių mylių yra 
pusantros pėdos žemiau jūros 
lygio. Iš vienos pusės eina virti 
nė aukštų kalnų, o slėniu teka 
keturios upės. Miestą ir apylinkes 
kasdien gaubia dūmų ir nuodin
gų garų debesiai. 

Darbininkai šiame pramonės 
centre gerai uždirba, bet tik treč
dalis gyvena pačiame mieste. Kiti 
važinėja į darbą 20 ar daugiau 
mylių. Miesto sveikatos direkto
rius dr. Alberto Pessoa de Souza 
paskelbė statistiką, rodančią, kad 
iš 1,000 mieste gimusių kūdikių, 
40 gimsta negyvi, dar 40 miršta 
pirmąją savaitę, o likusiųjų dau 
durnas gimsta deformuoti. 

Iš 40,000 miesto greitosios pa
galbos pašaukimų, 10,000 buvo 
surišti su džiovos, plaučių užde
gimo, astmos ir įvairių nosies ir 
gerklės ligų apraiškomis. Iš mi 
nėtų keturių upių viena pa-

Sekmadienį Ugandos užsienio 
reikalų ministeris Alimadi pa
skelbė, kad Amino rėmėjai 
pradėjo puolimą Ugandoje, ban
dydami sugrąžinti Aminą į sos
tą. Ministeris apkaltino Saudi 
Arabiją, kuri finansuojanti Ami
nui lojalius pabėgėlius ir jų su-

'Žemes drebėjimas 
Al Asnam.. — Po penktadienio 

žemės drebėjimo, kuris visiškai 
sugriovė Alžiro miestą Al Asnam, 
pagalbą atsiuntė Prancūzija, Švei 
carija ir Jugasiavija. Treniruoti 
šveicarų šunys padeda surasti 
griuvėsiuose dar gyvus žmones. 
Alžiro vyriausybė spėlioja, kad du 
stiprūs žemės drebėjimai užmu
šė apie 22,000 žmonių, sužeistų 
skaičius Al Asnam ir keliuose ki
tuose drebėjimo paliestuose mies 
tuose sieks 250,000. 

Tas pats miestas gerokai nuo 
drebėjimo nukentėjo ir prieš 26 
metus, tada žuvo 1,675 gyvento
jai. 

Alžiro prezidentas Chadli pa
skelbė 7 dienų valstybinį gedulą. 
Gyventojai raginami aukoti krau 
ją sužeistiesiems. Kariuomenės jė 
gos mobilizuotos padėti nuken
tėjusiems. 

Ministeris Alimandi pareiškė! dar turi patvirtinti Sirijos parla-
korespondentams, kad Tanzani- i mentas, kuriame baath partija 
ja yra sudariusi su Uganda savi-1 bendrai veikia su sirų komunistų 
tarpinės pagalbos sutartį ir yra į partija. 
įsipareigojusi padėti Ugandai gin-| — Prancūzijoje grupė jaunų 
tis. ! vyrų primušė naujųjų fašistu 

Ryty Vokietija 
pakele mokesčius 

Berlynas. — Rytų Vokietijos 
Aminas yra musulmonas KUH ; g r u pes vadą Mare Fredenksen ir Į norėdama sumažinti 

iau praeityje rėme arabų valsty-: j 0 palydovą Fredenc Vicher. Vie

šu ribotomis karo paliaubomis, j tybei, kuri teiks paramą Irakui. 
kurių reikalauja Jungtinių Tau-1 ]įs pareiškė, kad Irako karinės jė-
tų sekretorius Waldheimas, kad gOS į>us įlg0 karo nuvargintos, iš-
pasaulio prekiniai laivai, kurie įs 
trigo karo zonoje, galėtų netruk
domi išplaukti. 

semtos, tuomet Iranas pradės prieš 
puolį. 

Karo veiksmai toliau vyksta 
Vakaruose ir Persų įlankos I prįe keturių Irano miestų, abi 

valstybėse bijoma, kad karas neiš; pU S e s skelbia sudavusios priešui 
siplėstų. Sovietų Sąjunga pa- Į skaudžius smūgius. 
neigė žinias, kad jos laivai per į 
Jordaną gabena ginklus Irakui. 

bės, ypač Libija. Ugandos vyriau 
sybės žiniomis, Aminas prieš dvi 
savaites buvo Saudi Arabijoje, ku
ri pritarus jo planui pradėti 
Ugandoje ofenzyvą. Jo kariuome
nėje esą keli tūkstančiai kareivių. 

dengta muilo putom, kita pilna 
chemikalų, trečia neša karštą 
vandenį. Žuvys upėse deformuo
tos arba pilnos nuodų, maistui j les mieste sprogimas sužalojo ke-
netinkamos. Senesnieji apylinkės lionių agentūrą, kurios savinin-

Šiaures Korėjos 
sąlygos susijungimui 
Yongyang. — Šiaurinės Korė

jos žinių agentūra paskelbė val
dančios darbininkų partijos (ko
munistų) šeštojo kongreso nuta-
rimus.Komunistinės Šiaurės Korė
jos prezidentas Kim II Sungas 
kongrese paskelbė 10 reikalavi
mų Pietinei Korėjai. Ši turi paleis
ti savo kariuomenę, sugriauti vi
sus karinius įrengimus prie Šiau
rinės Korėjos sienos, turi nuvers
ti dabartinę ,.karinę-fašistinę" 
vyriausybę. Tik tada bus galima 
sujungti abi Korėjas į vieną vals
tybe, pasakė diktatorius Kim. 

Armėnų kerštas 
New Y orkas. — Sekmadienį 

Htm Yorke prie Turkijos pasiun
tinybės sprogo ten nelegaliai pa
statytas automobilis. Los Ange-

_ i gyventojai prisimena, jog upės bū i kas turkas. Ix>ndone sprogimas 
davo pilnos žuvų, kurias buvo 
galima "rankomis pagauti", kol 
čia nebuvo pramonės. Gyvento 
jai gali didžiuotis, jog mieste nė
ra uodų ar kitų vabzdžių, tačiau 
jaunesni gyventojai nėra matę 
iokių drugelių nei paukščių. 
Kada ramią dieną ;ia, lietaus 
lašai pradegina odą, ra^o mies
tą aplankęs "The NTew York Ti
mes" reporteris Warrert Hoge. 

padarė nuostolių Turkijos lėktu
vų bendrovės įstaigai. Šiuos spro
gimus organizavo armėnu slapta 
organizacija. Ji keršija turkams 
už armėnų tautos genocidą. 

— Salvadore praėjusią savai 
tę nušautas katalikų kun. Ma-
nuel Monico, 35 m. Dar 14 as
menų rasti netoli San Salvadoro 
perpjautomis gerklėmis. 

šosios opinijos tyrimai Prancūzijo
je parodė, kad iš aštuonių pran
cūzų vienas įsitikinęs, jog Pran
cūzijoje gyvena per daug žydų. 

— Švedijos seismologijos insti
tutas paskelbė, jog Sovietų Są
jungoje po žeme buvo išsprog
dinta labai galinga bomba. Spro
gimas įvykęs Semipalatinsko 
apylinkėje. Dieną prieš tai įvy
ko mažesnio galingumo sprogi
mas Novaja Zemlia saloj. 

— Indijos premjerė Indira 
Gandhi pareiškė spaudai, kad jos 
vyresnis sūnus Rajiv nenori leis
tis į politiką. Indijoje buvo kal
bų, kad jis pakeis premjerės sū
nų Sanjay, kuris birželio mėn. žu
vo lėktuvo nelaimėje. 

— Prezidento John Kennedy 
įsteigtas Taikos korpusas pami
nėjo 20 metų sukaktį. Korpuso 
nariai savanoriai dar dirba 61 
šalyje. Korpuse dar yra apie 
6,000. 

— Praėjusį penktadienį Itali
joje streikavo apie 9 mil. darbi
ninkų. Streikas tęsėsi 4 valan
das, protestuojant prieš automo
bilių bendrovės „Fiat" planus at
leisti dalį da.-bininkų. 

Grįžo iš erdves 
Maskva. — Du rusai kosmo

nautai šeštadienį baigė savo ke
lionę erdvėje. Leonid Popov ir 
Valery Rijumin sugrįžo iš erdvės 
stoties, kurioje jie skriejo nuo 
balandžio 9 d. Rijuminas šiai ke
lionei nebuvo numatytas. Jis pa
keitė kitą lakūną, kuris prieš iš
vykimą į erdvę susižeidė. Todėl 
Rijuminas , įskaitant šį ilgiausią 

iš Vakarų Vokietijos atsilankan
čių svečių skaičių, paskelbė nau
jus mokesčius už sienos perėji
mo vizas. Svečiai už vienos die
nos apsilankymą Rytų Berlyne 
mokėdavo 3.60 dol., o už įvažia
vimą į Rytų Vokietiją tekdavo 
mokėti 7.20 dol. Nuo šiol sve
čiai turės mokėti po 14 dol. 

Vakarų Berlyne daug vokiečių 
šeštadienį bandė aplankyti savo 
gimines Rytuose, kol dar neįsiga
liojo naujosios kainos. Kai kurie 
vokiečiai skundėsi, kad dabar 
teks vizitus suretinti. 

Naftos valstybes 
padidins gamybą 

Taefas. — Saudi Arabijos ku
rortiniame mieste įvyko keturių 
naftos valstybių pasitarimas. Sau
di Arabija, Kuvvaitas, Quataras ir 
Jungtinis Arabų Emiratas nuta
rė padidinti naftos gamybą vie
nu mil. statinių kasdien, kad pa
saulio naftos vartotojai nenuken
tėtų dėl Irano ir Irako naftos 
gamybos sustabdymo. 

Alžiras paskelbė, kad naftą 
eksportuojančių šalių ministerių 
konferencija įvyks, kaip planuo
ta, Indonezijoje gruodžio 11 d. 
Ministerių pasitarimas Londone 
spalio 14 d. buvo atšauktas dėl 
karo veiksmų tarp dviejų OPEC 
narių: Irano ir Irako. 

žmogaus erdvėje praleistą laiką, 
yra skridęs erdvėje 362 dienas. 
Abu lakūnai greit bus apdovano
ti Lenino ordinu. 

Lakūnai dabar pereis per visą 
eilę specialistų, kurie bandys iš
aiškinti, kaip ilgas būvimas erd
vėje paveikia žmogaus kūną. 

Kovojančių salių 
naftos nuostoliai 

Londonas. — Naftos pramo
nės žinovai spėlioja, kaip ilgai 
Iranas ir Irakas galės pakelti už
sienio valiutos fondų mažėjimą. 
Karo veiksmai mažiau pakenkė 
Irano naftos pajamoms, nes jos 
jau buvo gerokai sumažėjusios. 
Tačiau ir riboti eksportai duoda
vo Iranui po 21 mil. dol. kasdien. 
Irakas, sustojus naftos eksportams, 
netenka kiekvieną valandą po 
3.5 mil. dol. užsienio valiutos. 
Tarptautinių finansininkų nuo 
mone, Irakas turi apie 35 bil. dol. 
atsargų, tačiau šio karo nuosto-
toliai nuvilkins Irako vidaus iš
vystymo planus mažiausiai ket
veriems metams. 

Irako ekonomistų žiniomis, 
reikėtų pusės metų atstatyti nor 
malu naftos pramonės veikimą, 
tačiau tarptautinių ekspertų 
nuomone, praeitų pusantrų me
tų, kol Irakas pasiektų savo bu
vusios produkcijos ribas. Iranui 
užtruktų dar ilgiau ir netrukus 
Iranas turės importuoti apie 1 mil. 
statinių vien savo vidaus reika
lams. 

Irano įtakingas ajatola Sadegh 
Khalkhali pareiškė per radiją: 
"Mūsų kareiviams nereikia pini
gų ar maisto. Jiems nereikia laiš 
kų iš motinų ar seserų. Jie yra 
fronte tam, kad taptų kankiniais, 
jie neturi kitų siekimų, kaip tik 
islamo laimėjimą". 

KALENDORIUS 
Spalio 14 d.: Kalistas, Fortū

natą, Mindaugas, Lakštuonė 
Spalio 1 5d.: Antiokas, Teresė 

Avil., Gailiminas, Ina 
Saulė teka 7:00, leidžiasi 6:13 

ORAS 
Saulėta, šilčiau, temperatūra 

dieną 65 1., naktį 45 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS 1 SVEIKATĄ, 1601 West Garfield Blvd., Chicago, IL 60636 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

wa& 

TINKAMAS VALGYMAS 

- SVEIKATINGUMO ĮSIGIJIMAS 

Reiškime savo gyvenimo va
gą sveikesne kryptimi — tada 
pajėgsime reikiamą maistą 
sveikai naudoti. 

Medicin iškas raginimas 

Pradėkime gyventi be rie
balų, norėdami atsikratyti rie
balų perteklių savame kūne. 
Atėjo laikas sau pasakyti: 
"Gana nesveiko valgymo ir 
nereikiamo maisto nau
dojimo". Štai trumpi ragi
nimai į tinkamą valgymą ir 
sveiką mitybą. 

1. Kramtyk, kramtyk ir 
kramtyk! Niekad nebus per
daug žmones raginti sukram
tyti kiekvieną kąsnį iki bul
vinės ar obuolinės košės 
pavidalo. Tik taip kiekvieną 
kąsnj bekramtant ir su sei
lėmis gerai suvilgant maistas 
esti sveikai valgomas, gerai 
virškinamas ir neapsunkina 
virškinimo kanalo. Niekada 
valgant neskuba išmintingas 
žmogus. Toks gardžiuojasi 
kiekvienu kąsniu. 

2. Turėk paruošęs dubenį 
morkų su salierais, agurkų 
skiaučių su arbūzais — juos 
laikyk vandenyje šaldytuve 
kiekvienu momentu. Svarbu 
tas daržoves turėti visą laiką 
paruoštas ir valgyti jas reikia 
dažnai vietoje kaloringų už
kandžių. Nesaldintų skysčių: 
graifrukto sunkos, vaisių - uo
gų a rba tos , vištienos ar 
kalakutienos buljono, lieso pie
no reikia gausiai gerti, ma
žinant troškulį ir iš dalies alkį. 
Kiekvienu laiku tokius skys
čius naudokime. Cia dar rūgu-
si8 pienas ir pasukos yra geri 
talkininkai troškuliui ir, esant 
reikalui, alkiui raminti. 

3. Valgyk daug salotų. Pa
ruošk salotus, naudodamas 
salotų lapus , pamidorus, 
ridikėlius, salierus, morkas. 
burokėlius, žalios spalvos pi
pirus. Visas tas daržoves pa
ruošk su lemono sunka ar 
pasukomis bei rūgusiu pienu. 
Šitokio mišinio dar į jį kopūstų 
ir svogūnų pridėjęs, valgyk di
džiausiais kiekiais. Tai be rie
balų ir netukinantis maistas. 
Kuris į šitokį valgį nekreips 
dėmesio, kuris nusuks šalin 
nuo jo savo nosį — tam giltinė 
atsuks savo dalgį. Rinkis da
bar, mielas lietuvi, vieną iŠ 
dviejų: ilgą sveiką gyvenimą, 
ar trumpą kelionę duobėn. Be 
atgimimo šion sveikon mity-
bon - jokios kitokios prie
monės neatstatys tamstos 
sveikatos ir neužlaikys tams
tos ilgesniam laikui sveiko. 
Naudinga dar į minėtą mišinį 
pridėti vaisių: obuolių, kriau
šių. Tik tas, kuris yra jautrus 
kuriam 6 a minėtam maistui — 
tegul vengia tos salotų dalies. 

4. Nieko riebaus nevalgyk 
nei namuose, nei svečiuose. 
Sustiprėkime savo elgsenoje 
svečiuose, kur esame ragi
nami vaišingų šeimininkų vis 
dar ir dar valgyti. O apie gėri
mus — nėra ir kalbos. Už kak
lo bus gatavi šeimininkai pilti 
negeriančiajam jų patiektų vie
tinių ir užsieninių gėralų. Čia 
irgi reikia išminties idant 
pajėgtum pasakyti "Ačiū — 
man jau gana." Ir taip turime 
elgtis savos sveikatos labui. 

5. Matomus riebalus nuo mė
sos visus prašalink. Geriau su 
aštriomis žirklėmis nei su pei
liu tai atlikti. Taip pat leng
viau riebalus matomus šalinti 
nuo nevirtos ar nuo šaltos vir

tos mėsos. Jei mėsa šaldyta — 
virk ją, atšaldyk mėsą ir atski
rai sriubą. Tada prašalinęs 
taukus — valgyk savon svei-
katon sveiką mėsą ir tokią pat 
sriubą. Dabar moteriškės la
biau patenkintos yra, kai vy
rai joms sako ne "Aš tave my
liu", bet "Tamsta numetei 
svorio". 

6. Bus tokių sudžiūvėlių vyrų 
ir moteriškių, kurie bus labai 
nevalgūs. Tokiems valgio 
pagerinimui galima naudoti 
sausą vyną: šaukštas vyno 
paruošiant virimui valgį, 
pagerins valgio skonį: alkoho
lis išgaruos — jo nė pėdsako 
neliks, o vyne esamos aro
matinės medžiagos skatins su
džiūvėlio apetitą. 

Bronius Arbataitis (kair.), Antanina Skinkienė, A. Kriščiūnienė, 
Marijona Naujelienė ir Jonas Ramoška klauso sveikatos patarimų 
Lietuvių sodybos Chicagoje pažmonyje. Nuotr. M. Nagio 

12. Negadinkime daržovių 
riebalais. Gardžiuokimės gar
džiu šviežių daržovių skoniu. 
Apseikime be mirkimo daržo
vių riebaluose. Sakysim, 
asperagus virtus gardinkime 
su lemono sunka. Jų taip pa
ruošti šeši stiebai duos tik apie 
20 kolorijų. O tuos šparagus 
patušinus svieste -r- gausi 300 
kolorijų ir gausiai riebalų, ku
rių šparaguose visai nebūva 
Taip ir panašiai mes iki dabar 
savo sveikatą aliname vien 
prisilaikydami nesveikų įpro
čių mums perduotų nuo senų 
senovės. Visada venkime rie
bių padažų (dressings) tiek na
muose, tiek restoranuose. Vi-

geriau jų neliesk. Žingeidu
mas jų paragauti gali bran
giai keliautojui apseiti . 
Nepameskime savo lietu
viškos galvos bet kur būdami 
bei namuose besirasdami. 

14. Lietuviai moka labai 
sveikai ir skaniai gaminti val
gius. Naudotina savas išra
dingumas. Gaminkimės ska
nius ir sveikus valgius. 
Sakysim, kepkime bulvinius 
blynus iš tarkuotų bulvių (jų 
dalį skysčio nusunkus), kiek 
miltų ir gausiai kiaušinio 
baltymų pridėjus. Vienus juos 
gardžiai valgykime be jokios 
lietuviškam gomuriui tradi
cinės rūgščios grietinės. Taip 

PRATIMAS: sėdint įsitempimas 
7. Dabar gausiai garsinasi 

taip vadinamo mažo kolorin-
gumo (low calorie) ir dietetinio 
maisto (dietetic foods) par
davėjai - gamintojai. Perkant 
tokį maistą reikia žiūrėti - skai
tyti etiketes. Kartais toks mais
tas, ypač pyragaičiai, turi dau
giau kalorijų už paprastą 
maistą. 

8. Namuose specialioje 
keptuvėje kepk žuvį sausai — 
be riebalų — tik pridėjęs tru
putį citrinos sunkos ar vyno. 
Venk restoranuose valgyti, 
išskyrus lietuviškuosius. Juose 
irgi paprašyk sausai jums žu
vį pagaminti. Žuvis labiau 
skani ir mažiau turi riebalų 
pagaminta be sviesto, be 
margarino ir be aliejaus. 

9. Neryk maisto kaip sma
kas; pamažu kramtydamas 
ilgokai valgyk. Vietoje, saky
sim, visą nuluptą bananą per 
minutę sutaršęs, jį supiaustyk 
gabaliukais ir su be riebalų 
varške gardžiuokis skaniu ir 
sveiku valgiu. 

10. Dešimtas mediciniškas 
prisakymas įsako mūsų 
"poniutėms" tvarkytis su jų 
kavutėmis. Dabar visi skel
biasi, kad vaišino kavute ir 
pyragaičiais. Laikas visoms ir 
visiems atgimti sveikam vai
sių ir jų sunkų pasivaišinimui. 
Nors tai trumpam laikui bran
giau atseis, bet imant dėmesin 
sveikatingumą - apsimokės 
šimteriopai. O jei jau negali 
ištrūkti nuo tų "kavučių", tai 
tik kavutę be pyragaičių gurkš-
nok. Žinoma, jei būsi vaiši
namas vaisių pyragu ar varš
kės kepsniu vaišinkis į 
sveikatą iki soties. Mes visi 
turime keisti nesveiką gyveni
mo vagą, nors labai įsisenė
jusią, sveikesne. 

Jei šeimininkai esti senoviš
kai lietuviški — krauna kupi
ną lėkštę maisto — reikia iš 
anksto paprašyti šeimininkus 
būti taupiems ir jiems pri
minti, kad geriau jauties kai 
mažiau valgai. Tada nereikės 
maisto palikti lėkštėje. 

11. Cukrinėje laikyk cukraus 
pakaitalą, o ne cukrų. Turėk su 
savimi cukraus pakaitalą. Jei, 
sakysim gėrei per dieną ketu
ris puodukus kavos, dėdamas į 
puoduką du arbatinius šaukš
telius cukraus — dabar, cuk
raus nevartodamas, sutaupysi 
144 kalorijas kiekvieną dieną. 
Taip jau vien dėl to ims mažėti 
per didelis svoris. Venkite kiek
vienas saldžių bulkučių: suki
tės kiton gatvės pusėn nuo to
kio restorano bei tokios 
kepyklos. Bulkutė su gausiu 
sviesto kiekiu gali tamstai pri
dėti 300 kolorijų. 

Pradinė padėtis: sėdėk kojas išskėtęs, rankas ant kelių laikydamas. 
Pratimas: 1. Susilenk pirmyn per juosmenį, rankas kiek gali pirmyn 
paduodamas. 2. Sugrįžk pirmykštėn padėtin. Pakartok iki tuzino 
kartų. 

sada prašykime grynų salotų 
(plain), atskirai patiekiant 
lemono sunką bei actą 
(Viniger). 

13. Keliaujantieji po įvairias 
vietoves ir net kraštus turi bū
ti labai atsargūs su maistu. 
Nuolat pasitaiko susirgti vidu
riavimu ir vėmimu: nustojama 
malonumo, sugaištama laikas 
ir apturima nereikalingų išlai
dų. Mažai valgykime keliau
dami - neapsunkinsime virš
kinimo. Atgimkime tiesiai, kad 
išmintingas žmogus valgo 
gyvenimui, o negyvena val
giui. Kai sviestas, padažai, so-
sai, majonezas, pyragaičiai ir 
kiti valgiai pagaminti su 
kiaušiniais, pienu, gretine sto
vi ilgai neparduoti - juose ima 
daugintis bakterijos. Kai ku
riose vietose, kur šaldytuvai 
netvarkingai veikia, maistas 
gali būti užterštas. 

Jei nesi tikras, kad šviežios 
daržovės bei vaisiai yra gerai 
nuplauti nesuterštu vandeniu 
— nevalgyk jų. Tokiais atve
jais geriau valgyti nulupamus 
vaisius: bananus, apelsinus, 
obuolius. Kai kuriose vietose 
priseina gerti tik buteliuose 
pardavinėjamą vandenį. Jei 
nesi pripratęs prie aštrių itališ
kų bei meksikoniškų valgių -

pat sveikas omletas pagamin
tas iš kiaušinio baltymų, apga-
rintų pamidorų ir kiek varš
kės. Einant į darbą, kelionėn, 
ar vykstant žaidimuosna dėki-
mės sveiko maisto termosan. 

15. Nustok toliau valgyti, kai 
esi sotus. Perkrautas skrandis 
yra pavojingas sveikatai ir di
dina svorį- Nutukimas yra 
bausmė kiekvienam peržen
giančiam maitinimosi ribą. 

16. Meskime visi iš savo gal
vos didelę netiesą, būk gardus 
valgis pagaminamas nau
dojant gausiai riebalų. Dabar 
geriausi virėjai valgius gamin
dami kreipia dėmesį į valgių 
šviežumą ir paprastumą. Jie 
laikosi dviejų taisyklių: susi
laiko nuo vartojimo sviesto ir 
nevartoja grietinės. 

17. Įsigykime nelimpančias 
keptuves, arba vartokime 
nelimpantį augalinį skystį 
purškimui (no-stick vegetable 
spray), vietoje nuo prilipimo 
saugantį sviestą bei aliejų. 
Sudrėkinimui galima vartoti ir 
buljonas bei sausas vynas. 
Dauguma lietuvių sveikai besi-
matindami gali vartoti ke
pimui augalinį aliejų. 
Išvada. Kol dar esame sveiki, 
stenkimės atitolinti liguistas 
dienas kuo toliausiai. Vienas 

tokiam atitolinimui būdas yra 
sveikas valgymas naudingų 
valgių. Baisiai sunku žmogui 
keisti senus — nesveikus val
gio įpročius. Beveik neįma
noma daugeliui žmonių įpiršti 
sveiką mitybą. Kuris jų rūko -
rūkys tol, kol vėžys stemplę 
uždarys ir jis maisto negalės 
nuryti. Tik tada jis mes rūkęs. 
Bet kas tada iš tokio metimo, 
kada tokiam žmogui gyve
nimo dienos minutėmis skai
tomos. 

T i k i š m i n t i n g a m i r 
asmenybe bent kiek apsi
tvarkiusiam virš minėti nuro
dymai atneš naudos. Tuomi šis 
skyrius ir bus patenkintas, 
laukdamas visų kitų sugrį
žimo į sveiką valgymą ir tin
kamą mitybą. 

Pas i ska i ty t i . Jerman Tar-
nower, M.D. The Complete 
Scarsdale Medical Diet, Ban
iam Books, Inc. 
ATRASTAS PAVOGTAS 
AUTOPORTRETAS 

Prieš dvejus metus iš paro
dos Ostendėje, Belgijoje, buvo 
pavogti trys James Ensoro pa
veikslai. Du paveikslus vėliau 
policija surado pas antikvarą, 
bet brangus Ensoro auto
portretas su gėlėta skrybėle iš 
1883 metų liko dingęs. 

Dabar, rugpiūčio mėn. an
troje pusėje, viena šeima ato
stogavo Mariakerke-Osten-
dėje ir vaikai, bežaisdami ir 
kasinėdami pajūrio kopose 
smėlį ir duobes, užsidūrė ant 
kokio tai medinio daikto. Kiek 
dar pakasus, pasirodė juodas 
plastinis maišas, o jame rėmas 
su paveikslu. Vaikai pašaukė 
tėvą, o tas pažiūrėjęs, atpa
žino Ensoro autoportretą su 
gėlėmis papuošta skrybėle, 
pavogtą Ostendėje prieš porą 
metų. Buvo pašaukta policija 
iš Bruggės, kuri laikinai paėmė 
tą paveikslą pirštų atspau-
doms tyrinėti. Deja, daug 
pirštą atspaudų buvo padarę 
jau policininkai. , 

Šis paveikslas ilgesni laiką 
buvo išgulėjęs užkastas smėly
je ir kas stebėtina, kad šis" 
Ensoro portretas buvo palai
dotas netoli kapinių ir James 
Ensoro kapo, kur gulėjo pats 
paveikslo autorius. 

Šis brangus paveikslas buvo 
apdraustas ir draudimo įstai
ga jau buvo išmokėjusi Osten-
dės miestui 3.5 milijonus fran
kų draudimo. Dabar drajidjrna 
įstaigai pinigai grąžinami, 
tačiau tų paveikslų vagis lieka 
neišaiškintas. A.T. 
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PRATIMAS: sumušimas kojomis 

jais, iš darbo grįžtančius 
sutikęs. 

Ir mes kalbamės apie lie
t ingas liepos mėnesio dienas. 

„Vasaros nebus" — m a n 
sako jie. y . Mače rn i s 

(iš „Songs of m y self") 

Advokatų Draugija 
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I L L I N O J U J E 

Šiuo metu Illinois valstijos 
derliaus nuėmimas yra pa
čiame įkarštyje. Pagal JAV 
Žemės ūkio departamento 
pranašavimu*, vieno akro 
našumo vidurkis bus apie 100 
bušelių kukurūzų, o sojos pu
pelių — apie 35 bušeliai. Ku
kurūzams tai yra žemiausias 
našumo lygis nuo 1975 m. Dau
gumas grūdų rinkos specialis
tų yra pareiškę nuomonę, kad 
padėtis tur būt nepagerės, o 
gali tiktai pablogėti. 

Illinois derlium jau ilgą lai
ką rūpinamasi. Nepalankus 
oras ir kenksmingi vabzdžiai 
yra padarę nemažai žalos, 
ypač kukurūzams. Tuo tarpu 
oras dabar yra labai palankus 
derliaus nuėmimui, ir kukurū
zai yra palyginus labai sausi. 
Tai sumažina laiką, skirtą jų 
džiovinimui. Be to, sutaupo ir 
nemažai kuro. 

Geros derliaus nuėmimo 
sąlygos, deja, nesustabdys grū
dų kainos kilimo. Tikimasi, 
kad pakilusios grūdų kainos 
taip pat paveiks mėsos kai
nas. Ta6au tai nepadės ūki
ninkams, nė kylančios kainos 
neatsvers krintančio našumo. 
Spėliojama, kad daugumas 
ūkininkų negaus jokio pelno už 
metų darbą. 

Aš dažnai einu ant kalno ir, 
stovėdamas ten atsišliejęs me
džio, ilgas valandas stebiu,' 
kaip žmonės dirba laukuose. 
Šiemet laukuose žmonių maty
tis maža. Dirba jie lėtai judė
dami. Kartais aš pasikalbu su 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai: pirmad..antrad., ketvirtad irpenktad. 
3 iki 7 v p. p. Tik Susitarus. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAo 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ava. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 
TeL >T» 

6132 S. Kedzte Ave Chicapo 
VYA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
OIPLOMATE. AMEMCAS BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St. CMcacD 

476-2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm., antr. treč. 

ketv 10 iki 6 vai. šeštad 10 iki 1 vai. 

J71-&SSS, 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai pirm , antrad, ketv. ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs. tel. 586-3166: namu 381-3772 
DR. PETRAS ZLI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
674SWest63rd Street 

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

. 



To betrūko: 

IR UNESCO ANT 
KREMLIAUS MALŪNO 

«* 

IR PBS KLAIDINA VISUOMENĘ! 
Palankumas sovietams skverbiasi, supažindinant JAV visuomenę 

su branduolinio susinaikinimo galimybėmis 

UNESCO — United Nations 
Educational, Scientific & 
Cultural Organization — vie
na iš pačių svarbiųjų Jungti
nių Tautų agentūrų, statute 
turi įsirašius kilnius tikslus: 
švietimo, mokslo ir kultūros 
skleidimu skatinti tautų bend
radarbiavimą, siekti žmogaus 
teisių gerbimo bet kur pasau
ly, nežiūrint rasės, lyties, kal
bos ir religinių skirtumų. 
Tiems tikslams nebūtų gali
ma nieko prikišti, jei ši 
globalinio masto organizacija 
tikrai to siektų. Tikrovėj taip 
nėra. Vis daugiau ir daugiau 
galėjome įsitikinti, kad ir ten 
bolševikinė koja pastatyta 
stipresnė nei kitų. Pagaliau 
atvirai ir aiškiai prisipažino ir 

" patys sovietai. Christian Anti 
— Communism Crusade savo 
biuleteny Nr. 16 (VIII. 15) 
pacitavo kelias Y. Kovalenkos 
mintis iš "International Af-

" • fedrs" (sausio mėn.), Maskvoj 
l e idž i amo ž u r n a l o , kur 
Kovalenko sako: UNESCO sa
vo pirmaisiais metais buvo 
"per daug įtaigojama Vaka
rų", dabar situacija "ištie
sinta". "UNESCO svarbiau-
siu rūpesčiu dabar yra taika ir 

-- ' -saugumas. Kiti veiklos aspek
tai — tarptautinis bendradar
biavimas švietimo, mokslo, 
kultūros ir informacijos baruo
se yra palenktas tarnauti tam 
aukščiausiam tikslui. Kol 
organizacijoj dominavo Vaka
rai, iki 1950 dešimtmečio vidu
rio tos idėjos buvo tik popie
riuj. Vakarai neleido spręsti 
taikos priemonių, tvirtin-

, -damos, kad UNESCO turi lik
ti 'nepolitinė' organizacija". 

Nuo 1954 metų situacija 
pasikeitė, kai jon įėjo Sov. 
Sąjunga su įtrim balsais, o ki
tos šalys, kad ir didžiausios, 
teturi vieną. Maskva įtraukė 
"laisvą" Ukrainą ir Gudiją. 
Kovalenko džiaugiasi, jog 
nuo to laiko susirūpinta ir 
tarptautiniu bendradarbia
vimu, laisvinant kolonialines 
šalis. "Sovietų Sąjunga, drau
ge su Azijos, Afrikos ir Loty
nų Amerikos besivystan
čiomis šalimis pasirūpino, kad 
UNESCO būtų politiniu 
forumu ir būtų diskutuojamos 
didžiosios pasaulio prob
lemos, kad paruoštų reko
mendacijas, kaip tą ar kitą 
klausimą spręsti". Kokie yra 
tie tokie svarbūs klausimai, 
kad organizacija turėjo pa
likti nuošaly savo tikrą pa
skirtį? Atsako Kovalenko: 
Taika". 

Gali kilti klausimas, kas čia 
blogo, kai dar viena tarptau
tinė organizacija susirūpinusi 
taikos išlaikymu. Būtų tvar
koj, jei žodis "taika" visų būtų 
suprantamas taip, kaip jis 
sup ran tamas Vakaruose. 
Bolševikiniam žodyne jis turi 
kitą reikšmę, ir čia nereikia 
užsikabinti ant Maskvos meš
kerės. Websterio žodyne žodis 
"taika" reiškia, "laiką, kai nė
ra jokio karo", o bolševikai su
pranta, kad tai "laikinas karo 
sulaikymas, atsikvėpimas". 
Marksizmas aiškina, kad 
karai buvo ir bus tol, kol pa
sauly egzistuos kapitalizmas. 

- Jokio kompromiso negali būti. 
Galima kalbėti tik apie lai

kiną taiką, t.y. pasiruošimą 
tolimesniam karui tęsti. Ka
ras nebūtinai tik mūšio lauke, 
bet visais galimais būdais, 
naudojant visas priemones tol, 
kol proletariatas sunaikins 
buržuazinę klasę. Tuo tikslu 
jie organizuoja civilinius ka
rus, kur tik pasiekia jų rankos 
ruošia tam palankią dirvą, 
pvz. šiandien Irane ar Nicara-
guoj, grasina EI Salvadore ir 
Guatemaloj. Tokie karai pa
sauly vadinami gražiais var
dais, kaip "išsivadavimo sąjū
dis" ir pan. Todėl žurnalo 
"International Affairs" komp
limentas UNESCO organi
zacijai, kad ir ji įsijungė į akci
ją taikai užlaikyti, reikia 
suprasti jo tikrą prasmę, kad ji 
pradėjo tarnauti komunis
tams pasaulį užkariauti. 

Ta pati, nukrypusi nuo savo 
pirmykščių tikslų UNESCO 
pajungta ir nusiginklavimo 
p r o p a g a v i m u i . Žodis 
"nusiginklavimas" sovietų 
praktikoj panašiai skamba, 
kaip ir "taika". Sovietai, ne
kreipdami dėmesio į savo pi
liečių poreikius, karinį biu
džetą kasmet didina, ginklų 
pranašumu baigia ar baigė 
lenkti Ameriką ir vis garsiau 
kalba apie nusiginklavimą. 
Kai su jais pradedama tuo rei
kalu šnekėtis, aiškėja, kad jie 
kalba apie kitų nuginklavi
mą, ne savo. Nereikia užmirš
ti, kokią plačią propagandą jie 
išvystė visam pasauly apie rei
kalą sustabdyti neutrono bom
bos gamybą. Toji bomba, kaip 
žinome, tinka tik gynybai, ne 
ofenzyvai. Jų propaganda pa
siekia tikslo: juk ir Amerika 
sustabdė neutrono gamybą, 
įtaigojo nemaža ir įstatvmų 
leidėjų, prašnekėjusių apie tos 
bombos "barbariškumą", tar
tum atominės raketos, ku
riomis grasina sovietai visam 
p a s a u l i u i , būtų t ik ra i 
"humaniškas" ginklas. UN
ESCO ir čia įkinkyta pilti van
denį ant Maskvos malūno. 

Kovalenko prideda: "UN
ESCO artimai susijusi su dau
geliu tarptautinių progresy-1 
vinių, nevaldinių organizacijų, į 
kurios bendradarbiauja, siek-
damos tų pačių tikslų, pvz. į 
Pasauline taikos taryba, i 
Pasauline profesinių organi-1 
žarijų sąjunga, Tarptautine 
moterų demokratine fede
racija ir kt." Tos visos organi
zacijos, veikiančios globaliniu 
mastu, yra komunistų pagim
dytas įrankis ruošti dirvą pa
saulinei revoliucijai ir siekti 
pagrindinių Kremliaus tikslų. 
Jeigu UNESCO ir negalima 
būtų pavadinti komunistų 
organizacija ar jos frontu, bet 
ji aiškiai ir daugiausia bend
radarbiauja su komunistiniu 
frontu, o pinigus gauna kaip 
tik iš tų šalių, kurias tas fron
tas ir siekia galimai greičiau 
sulikviduotL 

Komunizmui plisti pasauly 
padeda laisvojo pasaulio nesu
gebėjimas ar nenoras daiktą 
pavadinti tikruoju vardu, nai
vumas ir apsileidimas. Pir
mas ginklas tam košmarui 
sulaikyti būtų žinoti ir plačiai 
pasauliui kalbėti apie visus 
komunizmo suktus, nekaltai 
atrodančius, gerus žmones 
klaidinančius ėjimus. Nieko 
nedaryti yra nusikaltimas. į„ 

Patriotiškai ir objektyviai 
nusiteikusi Amerikos visuo
menės dalis gana dažnai galė
davo pagirti beveik už savus 
pinigus išlaikomą public 
Broadcasting Service TV žinių 
— informacijų tarnybą (Past.: 
Floridoje, W.P. Beach, Cha-
nnel 2 —aut.) už dalykišką kai 
kurių programų paruošimą. 
Tikrai didžiulis malonumas 
pasižiūrėti į turiningą progra
mą, netrukdomą ligi gyvo 
kaulo įkyrėjusių reklaminių 
kvailysčių, užpildančių ar 
CBS, ar jai broliškų TV tar
nybų programas. 

Tikiu, kad National Geogra-
phic dokumentiniai filmai, ku
riuose nesama polit inių 
'prieskonių, kaip tai buvo paro
dyta 1980.X.1, puikiai paruoš
tame valandiniame demonst
ravime, „Olandija kovoja prieš 
jūrą" ir toliau liks verti žiū
rovų rimto dėmesio. Ir tuoj, po 
šio istoriškai pagaminto fil
mo, sekė „Nuclear Night-
mares" (Branduolinis slo
gutis), taip pat dokumentinis, 
specialus supaž indin imas , 
komentuojamas ir vadovauja
mas plačiai žinomo britų akto
riaus Peter Ustinov (Past. 
Anglijoje įsigyvenęs rusas, 
panašiai kaip toje pačioje 
Anglijoje išsimokslinęs ir pas 
Staliną grįžęs fizikas Kapica, 
didžiai nusipelnęs bolše
vikams A-bombos gamyboje — 
aut.). 

BR. AUŠROTAS 

A—ginklų a r u o d a i 
Šios programos I-je dalyje 

iškeliamas galimas žmonijos 
savęs susinaikinimo pavojus: 
čia aktorius lyg koks teisėjas 
režisuoja, kad kai Sovietai už
puola V. Europą, tai aktorius 
įsigyvena į vokiečių generolo 
padėtį, š iandien koman
duojantį pietryčių Europos 
NATO jėgoms. Atseit, ameri
kiečiai po 48-rių vai. „atsi
traukiamųjų mūšių" iš Vidu
rio Europos įsako vokiečiui 
generolui panaudoti bran
duolinius ginklus Sovietų S-
gos slinkimui į Vakarus 
sustabdyti. 

Pagal šį scenarijų SSSR 
karinės jėgos jau yra okupavu
sios dalį gražiai atstatytos V. 
Vokietijos teritorijos. Vokie
čiui sunku nuspręsti prieš kurį 
taikinį naudoti branduolinius 
ginklus, „nes tai vokiečių 
žemė". Na, ir pagal P. Usti
nov, — „šios ant V. Vokietijos 
miestų numestos A-bombos 
privalančios apsaugoti Niu
jorką, Vašingtoną ir kitus JAV 
didmiesčius nuo SSSR atomi
nių bombų". Bet P. Ustinov, 
kaip to reikalauja vaidinimas. 
taip ir nepasako, ką vokiečių 
generolas vykdo... 

Ta ik in i a i Anglijoje 
i r k i tu r 

Autorius primena sovietams, 
(Past. jie gali būti primiršę, — 
aut.) ir nepasišykšti paaiš
kinti, kad šiaurinėje Anglijoje, 
kur nors Škotijoje yra išrikuoti 
didžiuliai kupolai, prime
nantieji stačiatikių cerkvių 
„didžiuosius riešutus", kuriuo
se ne maldos namai, bet... 
suslėpti svarbiausi radaro 
įrengimai Anglijoje, sujungti 
su NORAD centru kur nors prie 
Cheyenne, Colo., Rocky kal
nuose. Jie yra labai svarbūs, 
ir... juos pirma sunaikins Sov. 
S-gos raketos, nes, „ryšių cent
rus Anglijoje sunaikinus, 
NORAD negalės komanduoti 
sąjungininkų jėgoms priešo 
branduoliniams arsenalams 
sunaikinti". 

Šioje branduolinių ginklų 
turistinėje kelionėje vaidin
tojas P. U. turėjo progą pasi
žiūrėti į Rytų Vokietiją iš 
amerikiečių pasienio sekimo 
punktų. Na, ir ką jis ten išgir
do? Gi, tie jankiai, saugoją 
Vakarus, galvoja, kad „tie 
vyrai rytuose yra lygiai tokie 
pat žmonės, kaip ir mes..." 
Žinia, tie eiliniai žmonės tokie 
pat, bet kokie jų vadai Krem
liuje? 

Taip pat ir JAV Strateginių 
ginklų vadovybė šiam vaidini
mui leido pasižiūrėti į slaptus 
JAV , ,Minutman" raketų 
įrengimus, iš kurių požemių 
galima iššauti tarpkontinenti-
nes raketas į iš anksto nukreip
tus taikinius! Gaila, kad JAV 
karinė vadovybė leidžia libera-
liškai kalbančiam aktoriui 
susipažinti su tokiais svar
biais įrengimais! 

ginklus mums žudyti paruošia 
Sov. Sąjunga. Deja, KGB jam 
neatkėlė vartų, kad Piotr Usti
nov galėtų nuvykti į Saryši-
ganą prie Sov. Sąjungos— 
Kinijos sienos, pietų Sov. 
Sąjungoje, kur jiems, PBS 
filmų technikams būtų leista 
filmuoti ten esančius tolimojo 
skridimo raketų poligonus. Ir 
ne tik tuos, bet dar daugiau: 
sakoma, kad tuose uždaruose 
kariškų eksperimentų lau
kuose Sov. S-ga taip pat 
bandanti ir mirties spindulių 
veikimą (charged-particle 
be am device). 

Taigi, kai JAV visuomenė, 
panaudojant „objektyvų, neša
lišką TV tinklą—PBS" yra 
gąsdinama išnaikinimu bran
duoliniu ginklu, tai aktorius 
Piotr Ustinov užmiršta, jog 
antroji pusė — Sov. Sąjunga 
nelabai jau prisibijo branduo
linio karo pavojų. 

„Viską reikia įvykdyti, kad 
šio pobūdžio karas niekada 
neužsidegtų", būbnija ir propo-
guoja mums p. Piotr Ustinov. 

Nor s Anglijos pilietis... 
Tokių programų pobūdis ir 

tikslas yra blogas dėl to, kad 
jis skatina šio krašto neatsa
kingus piliečius „kelti riaušes 
ir kovoti prieš branduolinės 
energijos jėgainių statybą", 

teigia konservatorių spauda. 
T a č i a u , a k t o r i a u s 

komentaruose glūdi dar ir 
kitas paslėptas tikslas: P. Usti
nov, prieš užbaigą stovi prie 
pasaulinio geografijos gaub
lio. I jį žiūrėdamas, savo 
verkšlenančiu balsu aiškina: 
„žiūrėkite į matušką — Rosi ją, 
gi ji iš visų pusių priešų ap
supta... Rytuose kom. Kinija ir 
kapitalistinė Japonija; pietuo
se gal jau ne taip ir blogai; na, 
ir kad apsiginti nuo galimų 
priešų teko Afganistano Jan
gą' atidaryti. Gi iš pietvakarių 
visoki didmaži priešai grasina 
matuškai! O, Europa, tai nuo 
seno žinomas ,revanšistų klu
bas', knibždėte knibžda viso
kių prieš vargšę Rosiją nusi
teikusių gaivalų". 

Iš pavardės sprendžiant 
atrodytų, kad nors Piotr Usti
nov ir yra D. Britanijos pilie
tis, bet jo dvasinė buveinė, 
galbūt bus ne kur kitur, bet 
matuškoje — Rosijoje. Gaila, 
kad P . Ustinov nežino, kad jau 
seniai nužudyta toji jo pasiilg
toji matuška... 

Ir aš prisimenu, kai mano 
a.a. tėvas, sutikęs pirmuosius 
1940 m. birželį okupavusius 
mūsų tėvynę rusų pasieniečius 
karius mėgino su jais pasikal
bėti, tai didžiai nustebo, kad 
„čia, jau ne rusai, bet kažkokie 
kiti dvikojai sutvėrimai..." 
Taip, tik dvikojai sutvėrimai, 
bet ne žmonės! Ir jų tėvynė, jau 
ne matuška — Rosi j a, bet 
didžiulis kacet — kalėjimas. Ir 
p. Piotr Ustinov tikrai būtų 

verta susipažinti su dabartine 
gulagų tėvyne. — 

Tačiau, apie Sov. Sąjungos 
tikrąją būklę ne tik P. Ustinov 
nežino. Štai, 1980.X.2 BBC ir 
Die Deutsche Welle užsieniui 
skiriamose radijo žinių tarny
bose buvo pranešta, kad „D. 
Britanijos Darbiečių partijos 
suvažiavimas didele balsų 
dauguma nutarė vienašališ
kai atsisakyti nuo branduo
linių ginklų naudojimo"... 
A t r o d y t ų , k a d d a l i s tų 
suvažiavimo delegatų jau bus 
matę „Nuclear Nightmare" ir, 
pritardami P. Ustinov, nubal
savo, „žūt būt sukliudyti bran
duolinio karo užsiliepsno
jimą". 

Tačiau ar laisvasis pasaulis 
gali laukti nepasiruošęs ligi 
Sov. Sąjunga mus visus sunai
kins, lyg tą Laos kalnuose 
gyvenusią Hmong tautelę, 
išnuodytą nuodingimis dujo
mis... 

Suprantama, kad laisvasis 
pasaulis karo nenori, bet gin
tis nuo užpuolikų yra kiek
vieno sve iko s u t v ė r i m o 
instinktas. 

Jeigu žmogus pamaldus, kal
tiname jį veidmainyste, jeigu ne, 
tai bedievyste. Jeigu jis paklus
nus, į jo nusižeminimą žiūrime 
kaip į silpnumą, jeigu dosnus, jo 
ryžtą vadiname pasididžiavimu. 

Lytus Bourdaloue 

N e n a u d i n g a p e r t r a u k a 
Per du dešimtmečius ligi 

1970 metų, JAV turėdama 
neabejotiną karinę persvarą 
užtikrino taiką visame pasau
lyje. Gi, kai prasidėjo tas 
nelemtas detentės dešimt
metis, tai Sov. Sąjunga lais
vąjį pasaulį pasivijo ir pralen
kė... Galbūt ne visose srityse, 
dar galbūt ne visos paslaptys 
išvogtos ar parduotos bolše
vikams; tačiau „laisvintojai" 
viršija su nuodingomis dujo
mis ir šarvuočių masėmis... 

Deja, aktorius P . Ustinov 
apie šias vakariečių spragas 
savo komentaruose neuž
siminė. Žinia, jam ir jo finan
suojamai PBS TV tarnybai 
tikrai būtų buvę pravartu 
nuvykti ir į Sov. Sąjungą ir 
mums parodyti kokius baisius 

Vakarų Vokietijos kariai NATO karinių manevrų metu pereina upę. Iš visų kraštų kariuo
menių manevruose geriausiai pasirodė vokiečiai, laimėdami 6691 punktą ir aplenkdami Dani
ją su Norvegija. 

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

MINISTERIŲ LIKIMAS 
L . K E R U L I S 

ŠUNIUKAS 

Mūsų užpakaliniame kieme 
berniu.kas laiko savo mažąjį 
Šariką, pririštą, tokį pūkinį 
kamuoliuką, kol jis dar tebe
buvo tik šunytis. 

Vieną dieną nunešiau jam 
viščiuko kaulų, tokių dar šiltų 
ir skaniai kvepiančių. Berniu
kas paleido tą vargšą šunelį 
nuo grandinės pabėgioti po 
daržą. Gilu ten buvo papu
rusio sniego; Šarikas bėgiojo 

kaip kiškis iš vieno galo daržo 
į kitą, paskandindamas čia 
paskutines, čia pirmutines 
kojas sniege, čia pagaliau 
snukutį. 

Jis atbėgo prie manęs, toks 
visas kudlotas, pašoko aukš
tyn, pauostė kaulus ir nubėgo, 
iki pilvo paskęsdamas sniege. 

Man nereikia tų tavo kaulų, 
sakė jis, tik duok man laisvę... 

A. Solženicinas 

Rimka Alb inas , g. 1886.11.16 Skerpiejų k., 
Lankeliškių vis., Vilkaviškio aps., 1923 m. baigė 
aukštuosius ekonominius mokslus Frankfurte, Vokie
tijoje, ekonomistas, prof., visuomenininkas, redak
torius, knygų autorius. XIII kab. 1926.VI.15 — 
1926.XII.17 finansų ministeris. Mirė 1944.11.27 
Vilniuje. 

Rozenbaumas S i m a n a s , g. 1859.VIII.3 Pinske, 
1887 m. baigė Odesos univ. teisių mokslus, advo
katas, žydų veikėjas, IX kab. 1923.VI.29 - 1924.11.12 
ministeris be portfelio žydų reikalams. 1924 m. išvyko 
į Palestiną, nuo 1929 m. ėjo Lietuvos generalinio kon
sulo par. Mirė 1935 m. Tel Avive. 

Rusteika S t e p o n a s , s. Vytauto, g. 1887.VII.5 
Rygoje, 1914 m. Tartu univ. baigė teisių skyrių, vėliau 
Kazanės karo m-lą, teisininkas, savanoris, 
pulkininkas Įeit. XV - XVI kab. 1931.IV.2 - 1935.IX.6 
vidaus reik. ministeris. 1940.VIII.8 bolš. suimtas, 
kalintas Kauno s. darb. kai., nuteistas mirti, 
1941.VI.23 išv. į Minską ir kalėjimo kieme enkavedis
tų sušaudytas 1941.VI.24. 

S iemaška Domin inkas , g. 1878.VIII.4-16 
Vilniuje, pagal kitus šaltinius, Surdegų k., Subačiaus 
vis., Panevėžio aps., mokėsi Vilniuje ir Šveicarijoje 
Winterthuro technikume, gudų veikėjas, VI kab. 
1920.VI.19 - 1922.II.1 ministeris be protfelio gudų 
reikalams. Mirė Kaune 1932.XI.27. 

Ska i sg i r i s J u o z a s , s. Jurgio, g. 1901 m. 
Palubiuose, Griškabūdžio vis., Šakių aps., baigė 
Dotnuvos Žemės ūkio akademiją, dipl. miškininkas, 
XIX kab. 1938.XII.5 - 1939.111.27 žemės ūkio 
ministeris. Rusams Lietuvą okupavus, 1940.VII suim
tas, kalintas, išvežtas į Sibirą. Grįžo į ok. Lietuvą. 

Skipi t is Rapo las , g. 1887.1.31 Baukų k., Smilgių 
vis.. Panevėžio aps., 1910-14 m. teisių mokslus 
studijavo Maskvos univ. ir 1916 m. gavo teisių 
mokslų diplomą, advokatas, visuomenės veikėjas. VI 
kab. 1920.VI.19 - 1922.II.2 vidaus reik. ministeris. 
Sov. Rusijai Lietuvą okupavus, 1940 m. vasarą išbėgo 
į Vokietiją. 1946 m. atvyko į JAV. Mirė 1976.11.23 
Chicagoje. 

Skučas Kazys, s. Juozo, g. 1894.III.3 Mauručių 
k., Marijampolės aps., Rusijoje baigė Čugajevo karo 
m-lą. 1918.VI grįžo į Lietuvą, 1919.1.15 įstojo į 
Lietuvos kariuomenę, 1924 m. baigė aukštuosius 
karininkų kursus, brig. generolas. XX - XXI kab. 
1939.111.28 — 1940.VI.13 vidaus reik. ministeris. 
1940.VI.14 Sov. Rusijai Lietuvą okupavus, tą pat 
dieną Žygaičiuose buvo suimtas, kalintas Kauno 
sunk. darb. kai. rusų saugumo žinioje, 1940.VII.22-23 
išvežtas į Maskvos Butirkų kalėjimą, ten nuteistas 
mirties bausme ir nežinomu laiku nužudytas. 

Sleževičius Mykolas , s. Felikso, g. 1882.11.21 
Dremblių k., Viduklės vis., Raseinių aps., 1907 m. 
baigė Odesos univ. teisių fak., teisininkas, advokatas, 
politikas, redaktorius, Ilkab. 1918.XII.26 -1919.111.12 

ir IV kab. 1919.IV.12 - 1919.X.6 ministeris pirm.; XIII 
kab. 1926.VI.15 - 1926.XII.17 ministeris pirm., teisin
gumo ir užsienio reik. ministeris. Mirė 1939.XI.11 
Kaune. 

Sližys Balys, g. 1885.XI.13 Gyvatynės ,vnk., 
Anykščių vis., Utenos aps., 1912 m. Lvove baigė 
politechnikumą, 1915 m. — Irkutsko karo m-lą,, 1918 
m. grįžo į Lietuvą, savanoris, pulkininkas Įeit, 
inžinierius, VII - IX kab. 1922.II.2 - 1924.VI.10 krašto 
apsaugos ministeris; X - XII kab. 1924.VI.18 -
1926.V.31 susisiekimo ministeris. Nuo artėjančios 
rusų okupacijos 1944 m. pasitraukė į Voketiją^ 1949 
m. atvyko į JAV. Mirė 1957.VII.20 Brooklyne, N.Y. 

Soloveičikas Maksas, g. 1883 m. Kaune, 
filosofijos dr., lapsnj įsigijo Genevos univ., Šveicari
joje. Žydų veikėjas ir mokslininkas. IV - VII kab. 
1919.IV.12 - 1923.11.22 ministeris be portfelio žydų 
reikalams. 1923 m. išvyko gyventi į Vokietiją, į Ber
lyną, 1933 m. — į Palestiną. 

Stanišauskis Jokūbas , s. Antano, g. 1892.1.24" 
Paslužnių k., Švėkšnos vis., Tauragės aps., 1917 m. 
baigė Maskvos matavimo institutą, geodezijos inž
inierius, docentas, XVI - XVIII kab. 1934.VI.12 -
1938.XII.5 susisiekimo ministeris. 1941.VI.17 iš 
Dotnuvos rusų išvežtas į Sibirą, kur ir mirė badu 
1943.IV.14. 

S ta rkus Zigmas, s. Simano, g. 1892.X Rudami
noje, Seinų aps., 1917 m. baigė Maskvos univ, 
gamtos mokslus dipl. agronomu - dirvožemininku. X 
kab. 1924.VII.8 - 1925.1.27 vidaus reik. ministeris; 
1925.T - 1926.VI valstybės kontrolierius. 1941.VI.14 
iš Kauno rusų išvežtas į kone. stov. Sibiran ir ten 
nuo bado ir nepakenčiamų gyvenimo sąlygų mirė 
1944.XI.24. 

.(Bus daugiau) _ 

http://1926.XII.17
http://1932.XI.27
http://1918.XII.26
http://1939.XI.11
http://1885.XI.13
http://1944.XI.24


4 - D R A U G A S , antradienis, 1980 m. spalio mėn. 14 d. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Grand Rapids, Mich. 

Z' 
POETO PAGERBIMAS 

Prieš keletą savaičių Šv. Petro 
—Povi lo para p. mokyklos biblio 

tekoje LB apyl. vald. surengė po
eto Vinco Strolio pagerbimą ir jo 
knygos pristatymą. Apyl. pirm. 
V . Jonaitis, atidarydamas pobūvį, 
sveikino autorių su jo knygos pa
sirodymu, pakviesdamas jį su 
žmona, apyl. garbės pirm. dr. S. 
K. Balį ir LB Detroito apyg. pirm. 
P. Turūtą prie garbės stalo. 

Dr. S. Balys, prieš pradėdamas 
nagrinėti knygą, pabrėžė, jog Vin 
co Nekės — m u m s žinomo Vinco 
Strolio — poezijos rinkinys Kla
jūno Dal ia , yra gražiai atspaus
dintas, su dail. A. Korsakaitės-
Sutkuvienės skoningu . viršeliu 
bet; aplanku, virš 100 psl. (par
dundamas po 3 dol .) leidinys, ku 
rį malonu paimti į rankas. 

Beveik 100 eilėraščiu padalin 
ta J dvi dalis: po tėviškės dangum 
ir svetimos šalies laukuos. Pirmo 
s i o t dalies kūriniai jau buvo 
spausdinti N. Lietuvoj, Jaunosios 
kajtos žurnale, o antrosios — pa 
sirodo tik dabar. Paskaitininkas 
pacitavęs ištisą eilę posmų iš 
rinkinio priėjo išvados, jog auto
rius esąs nepretenzingas, kuklus, 
ne karingas: paprastais, bet vaiz 
dingais žodžiai apdainuoja sesę, 
gėles, draugus, jaunystę, metu 
laikus* XX-to amžiaus palikimą, 
mirtį tremtinio likimą ir t. t. vis 
ką perpindamas savo svajonėmis 
ir jausmais. 

Neseniai kolegiją baigusi E. 
Turūtaitė ir univ. studentės L. 
Trėškaitė su S. Jonynaite gra 
žiai paskaitė keletą eilėraščiu iš 
autoriaus pristatomos knygos. P: 
Turūta sveikino autorių LB D e t f p a - a m a s s t o t i e s i r s tudijos tech-
roito apyg. vardu ir pats paskai: n i | k o v e i k i m o i§laidas apsimokė 
tė vieną kūrinį. Pirm. V. Jonaitis j t i j y š i o l bvęo g a u t a ^ ^ ^ 

perskaitė LB Krašto valdybos pirm., n i u ^gį b L B a p y l ^ U p ^ 
Vytauto Kutkąus sveikinimą rver j m ė ^ i a s o s ^ s i r o rganizavo lo
tinam autorių ne tik kaip poe- Į t e r i j ą peT g e g u ž i n e , kuri davė pus 

Pabaltiečių demonstracijų prie J. T. 
metu kalba prel. J. Balkūnas, greta jo 
— demonstracijų organizatorius kun. 
K. Pugevičius. 

Nuotr. Vyt Maželio 

linkėta sėkmingų studijų Mich. 
Un-to Ekon. Fak. (School of Bus. 
Adm.) į kurį jis išlaikė papildo
mus konkursinius egzaminus. 

LIETUVIŠKAS RADIJAS 

Jau penki mėn. praėjo besi
džiaugiant lietuvišku radijo pus
valandžiu, kurį veda B. Kušlikis 
ir Paulius Glovickas per stotį 
W E H B FM banga 89.9, antradie
niais 6 vai. 30 min. p. p. 

Programos tikslesniam paren
gimui ir pusvalandžio tvarkymui 
rugsėjo mėn. 15 d. B. KuŠlikio na 
muose susirinko pasitarimui žinių 
bei pranešimų bendradarbiai. 
Nutarta antro siūlomo pusva
landžio kol kas neimti. Nors pa 
ti stotis W E H B laikoma visuome 
nine organizacija t. y. nesiekian 
ti pelno, bet vis tiek tenka turėti 

tą — rašytoją, bet taip pat kaip 
buvusį aktyvų vald. narį, liet. 
choro dalyvį, dainos mėgėją ir 
palinkėjo jam sėkmės ateities kū
ryboje. V. Jonait i s padėkojo au
toriui už gražų įnašą į lietuvių 
kultūros lobyną ir įteikė autoriui 
charakteringą dovaną, dėkojo 
žmonai už pagalbą išleidžiant 
knygą. Visi sugiedojo autoriui il
giausiu ir vaisingiausių metų. 

Autorius dėkojo visiems jo kny 
gos pristatymą surengusiems, LB 
apyl. vald. už dovaną ir visiems 
atsilankiusiems. Poetas dar paskai 
tė savo paskutinių kūrinių. 

Prie LB apyl. vald. kult vado
vės N . Baniukaitienės ir sekr. J. 
Jonušienės pagamintu pyragaičių 
ir kavutės gražus būrys nariu ir 
svečiu dalinosi įspūdžiais bei 
džiaugėsi tdkiu retu kultūriniu 
įvykiu šioj mažoj apylinkėj. Tarp 
dalyvių buvo svečias iš tolimos 
Venecuelos — Gineika, kuris 
N. Lietuvoj turėjo savo knygų 
leidyklą; iš Kanados — Kušlikiu 
šeima. 

MŪSLJ MIŠIOS 

Lietuviai džiaugiasi sekmadie-

šimtį išlaidų padengimui. Bus 
bandoma ateity suruošti kokį pa 
rengimą ir lietuviško maisto par 
davimą.. Dabartiniu laiku malo
niai sutiko mūsų radijo pusvalan 
džiui paramos paprašyt Balfc 
aukų rinkėjos: V. Paovienė ir 
Anelė Lukoševičiūtė, kurios įteikia 
atspausdintą informaciją apie liet 
programos perdavimą. Susirinku 
šieji išrinko Lietuvių Radijo Būre 
lio valdybą: pirm. Benius Kušli 
kis, sekr. Marija Žygaitė — Ed 
kins ir ižd. Šarūnas Strolis. Raš
tus siųsti šiuo adresu: Lietuvių 
Radijas, 2015 Birch Dr., N. W., 
Grand Rapids, Mi. 49504, o tel. 
galima skambinti (616) 243 — 
1413 sekr. Marijai Edkins. 

Kaip anksčiau minėta, ruošia 
masi radijo transliatorių perkelti 
į kitą pastatą, gali trumpam lai 
kui nutrūkti liet. pranešimų ir 
muzikos perdavimas, bet bus pra 
nešta iš anksto. 

SUKAKTUVININKAI 

Spalio 3 d. su užsakytomis Mi-
šiomis atšventė savo vedybų 50 
mėty sukaktį Ona ir Jonas Pa
kalniai. Jiedu išaugino 3 vaikus, 
kurie visi pabaigė aukštuosius 
mokslus: sūnus Jonas j r. yra vie

niais 12 vai. turėdami lietuviškas 
Mišias, kurias jau ketvirtus me-
tus laiko kun. Antanas Treška, j&įo atshkaYtymo'rcvizorius(CPA) 
Tik buvo jaučiamas Mišių ko- | Q d u k t ė R a s a s u s { i n u m J u o z u a b u 

mentatonų trukumas. Pnes ke
letą mėnesių, prie ilgamečio 
lektoriaus S. Balio ir Jono Treš-
kos Sr., prisijungė du jaunesnės 
kartos akademikai: chemikas Be
nius Kušlikis ir inž. Juozas Lu
kas. Pastarieji trys dar padeda da 
linti Sv. Komuniją. Visi džiau
giasi ir jaunaisiais. 

Per 13 metų liet. Mišioms var 
gonauja pasiaukojusi Michigano 
valst mokyklų mokytoja A. Kam 
sickaitė, net atostogų laiku atva 
žiuoja į parapiją. Sią vasarą ji tu 
rėjo išvykti 2 mėn. ir, visų lai
mei, sutiko ją pavaduoti Mich. 
Un-to (Ann Arbor) 3-čio kurso 
stud. Jonas Treška jr. per liepos ir 
rugp. mėn. U ž jo gražy ir tvar
kingą grojimą vargonais LB biu 

yra Mich. valst. mokyklų mo
kytojai. Nors Pakalniai yra pen
sininkai, bet dar aktyviai dalyvau 
ja LB gyvenime: Ona su geru 
balsu yra lietuvių choro 
narė, o Jonas sr. nuoširdžiai gina 
lietuviškas pamaldas, abu visuo 
met remia lietuvių veiklą, gi
liai rūpinasi Lietuvos' pasiunti
nybės Washingtone išlaikymu. 
Visi lietuviai ir kaimynai linkėjo 
jiems sveikatos ir padvigubinti 
švenčiamą sukaktį. 

MIRUSIE]! 

Atėjęs ruduo su rugsėjo mėnesiu 
pasiėmė bent kelis iš mūsų tar
po. 

— Leokadija Lukoševičiūtė — 
Girginienė mirė rūgs. 16 d.jSulaui 

Zita bei jų šeimomis. A. Glrginas 
tikrai parodė daug meilės lietu
viškumui, nes vežiojo dukteris į 
liet. mokyklas net į Chicagą. Po 
iškilmingų lietuviškų Mišių, gie 
dant liet. chorui ir A. Koveros 
įspūdingo solo, ji buvo palaidota 
Šv. Petro-Povilo kapinėse palie
kant čia daug artimų giminių. 

— Filomena Glovikienė mirė 
po ilgos ligos rugsėjo 30 d. sulau 
kusi 61 m. amžiaus. Ji 30 m. išdir 
bo Fed. Apel. Teismui prie teisė
jo T. McAllister, kaip jo sekreto
rė ir reikalų vedėja. Ji priklausė iš 
tisai eilei org., buvo labai popu
liari. Laid. Mišiose dalyvavo virš 
300 žmonių. Po 5-ių dienų t. y. 
spalio mėn. 5 d. mirė jos vyras, ka 
ro veteranas ats. pik. lt. inž. 
Stanley Glovick. Abudu yra kilę 
iš l iet šeimų. Todėl ir sūnų Pau 
l ių išaugino lietuviškoj dvasioj. 
Mišiose giedojo l iet choras, solo 
giedojo A. Kovera, palaidoti lie
tuvių parapijos kapinėse. Visa šei 
ma buvo nuoširdi lietuviškų rei
kalų rėmėja. 

K. Anulis 

Worcester, Mass. 
TfcVŲ H M 

Daugelį metų mūsų koloni
joje gražiai veikia lietuvių skau
t ų organizacija. Tačiau, pasku
tiniu kuku labai sumažėjo vil
kiukų skaičius, o tuo tarpu, at
rodo, yra šeimų, kuriose atras
tume tokio amžiaus, maždaug 
6 m. berniukų ir mergaičių, ku-
rie-ios galėtų įstoti į skautų or
ganizaciją. 

š iame reikale daugiausia gali 
padėti tėveliai. I lgametis ir vil
kiukų auklėjime prityręs vado
v a s — kuris tikrai išauklėja g e 
rus vilkiukus Aleksandras Pri-
dotkas, kreipiasi j mūsų koloni
jos šeimas, turinčias jauno at
žalyno — nežiūrint, ar j ų vaiku
čiai maži, o gal ir visai nekal
b a lietuviškai, pagalvoti apie 
skautų organizaciją ir leisti sa 
v o vaikams tapti š ios organi
zacijos nariais, kuriai priklauso 
beveik v isas jaunimas. 

Jum tėveliai nieko k i ta nerei
kia daryti, tik patelefonuokite 
vilkiukų vadovui A. Pridotkui, 
kurio telefonas yra 755-2732. 
Jis yra pasiryžęs atvažiuoti ne t 
į Jūsų namus, supažindinti J u s 
ir Jūsų vaikučius su s k a u t ų 
garbinga organizacija, kuri tur i 
gražų tikslą: Dievui, t ėvyne i ir 
artimui. 

Pagalvokite ir leiskite s a v o 
vaikus į š ią organizaciją, kuri 
yra išsiplėtusi visame la i svame 
pasaulyje. Jos nariais gal i būti 
ir jūsų vaikai. Skautų organiza
cija auklėja jaunimą rel iginėje 
ir tautinėje dvasioje, o ta i labai 
svarbu šiuose laikuose, kad mū
sų jaunimas pajėgtų ats i la ikyt i 
prieš tą blogį, kurio t iek d a u g 
yra š ių laikų pasaulyje . Vis i 
tėvai norime, kad vaikai užaug
tų gerais lietuviais ir būtų ger i 
šio krašto piliečiai. Skautų 
organizacija padės jums tai a t 
siekti. 

Paukštyčių vadovė kreipiasi į 
tėvelius su tokiu pat prašymu, 
norėdama, kad ne tik vi lkiukų, 
bet ir paukštyčių skaičius pa
didėtų. Ji taip pat t ėve l iams 
suteiks v isas reikalingas infor
macijas norėdama padėti, mer
gaitėms įstoti į skaučių ei les . 
Paukštytėms vadovauja ir te le
fono numeris yra: Vida Juo-
daitytė 852-0172. Taip, kad visi 
bendromis jėgomis besirūpinda
mi vaikučių auklėjimu, kuris 
yra labai svarbus kiekvienai 
lietuvių šeimai, padidinsime vil
kiukų ir paukštyčių narių skai
čių "Nevėžio" ir "Ner ingos" 
skautų-čių tuntuose mūsų kolo
nijoje. J. M. 

M U N D E L E I N KOLEGIJAI 50 

Mundelein kolegija Cbicagos 
šiaurėje š iemet švenčia 50 m. 
sukaktį. Mokyklą veda Mari
jos šaričių sese lės . Kolegija 
pavadinta pagal įsteigimo m e t u 
Chicagos arkivyskupą Munde
lein. Kolegija turi apie 700 
studenčių. 

C L A S S I Fl E D G U I DE 
B £ A L E S T A T E 

StAUYGfiOUP. 
U.S.A.-

We'll help you make Ihe right movė. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. _ 767-0600 
Independently ovvned and operatei 

Bxs<vc#"**<»*^ *>axs<»<»<Vs<&<»<&^ 

Florida ReaJ Estate 
Namų pirkimo reikaluose: Cl«turwater, 
Largo, BeUealr, Seminole apylinkėse 
(Netoli S t Petersbur* piliečių klubo) 

Prašau kreiptis: 

LIUCIJA VAI6AITIENE 
Realtor - Associate 

Rodgers A Cummings, Inc. 
Tek Dieną 813—581-9411 

Vakare 813—585-2738 

M1SGE1XANEUUS 

illlllllllilllllliuiliuillllllllllllllilllllllliu 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tei. 376-1882 arba 376-5896 

iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiimiuiuuuiiiMiuuii 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, IU. 00632, tel. 927-5830 

- ; 
M I S C E L L A N E O l S 

ui apdraud* nuo ncnkw Ir 
10% — 30% — SO% pigiau 
Dilio pa* mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
320812 Weat 95th Street 

Telef. — GA 4-6654 

IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIilIlUlIlIlIiliiiiUlNtlUI 
t; įvairią) prekių pasirinkimą* aa-

bra Ilgini i i amsi) s&odeiio. 
COSMOS PABCELS EXPRESS 

2501 W. 68 St., Chicago, I1L 60628 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 925-2-737 

Vytautas Valantinaa 
"MHIHIUi i l l ! 

Pirmasis Stebuklas 
Vert* P. GAUCYS 

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

Išleido Rūta 1979. Kaina su per
siuntimu $5.75. niinois gyventojai 
prideda 25 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 6Srd S t , Chicago, 111. 
60629. 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimimiiiiiiiiit 

Liaudies menas ir kitkas 

V A L O 
KILIMUS IK B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių gsindis. 

BUBNYS — TeL R E 7-5168 

>••• • • -» * 

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

TeL — WA 5-8063 

N A M Ų A P Š I L D Y M A S 
Įstatau naujus pečius ir vandens Šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
A L B I N B A N Y S , TeL 447-8806 

....•••uniiiumUUUMIlII 

P LU M BlNG 
Iicensed, Bonded, Insured 

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

S E R A P I N A S — 636-2960 
uunimiHiuiuumiiuiiiimimiiiuuuum 

H E L P W A. N T E D — M A L E * F E M A L E 
Lietuviškas restoranas su namu ir 

įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maule-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrini* bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance •— Income Taz 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

Įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii>£ 

i Al R Ll NE S i 
s S 
= Major airlines are n o w h i r i n g for t h e folloveing S 
s opportunities: 

. -
= 

FLIGHT ATTENDANTS 
RAMP AND BAGGAGE PERSONNEL 
TICKET AGENTS 
RESERVATION AGENTS 
CLERICAL POSmONS 
CUSTOMER SERVICE 
FOOD SERVICE 

.... 

"Drauge" 
Dienraif io "Draugo" admi

nistracijoje gal ima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbu: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuostiĮ lėlių 

Apsilankykite J "Draugo" ad
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal 
rnsfte kai k ą padovanoti savo 
ūminėms ar draugams 

JDrauR0M adresas : 4545 Wesf 

RMrd S t ttiicago. UI. 60629 

iiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiimiuimiiM 
mifniiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiimiimmni 

Lietuvos atsiminimai 
• 

Radijo Valanda jau 39 metua tar
nauja Ncw Jersey. New Tork Ir Con-
neetieut lietuviams ! 
Kas Šeštadienį nuo * iki 5 vai. ©o-
nlet 15 WRVD Stotie* N«w Torke 
1330 kil.. AM Ir nuo 7 iki S vai 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 

2S4 Sunlit Drive 

rVatchimg, N. J. 07061 

TEI 75J-5«3« (211) 

:illlHIIII!llllllllllllllfllHfllllHlllllllluun> 

iiiiiimimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m u pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie A v . — 778-2233 
HnmniMHmniiHiUžiuiinmiiiiiimiinu 

lllllllilIllIlIlIlIlilIilHflIlIlIlIlIlIHIUIIIIlli 
M. A. Š I M K U S 
LNOOME TAX SEKVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maple«K>d, tel. 254-1 *5«» 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
imiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiuuuJiiiiuJuiiiiiii 

j Individuals interested in applying with tbese airUnes companies 
: mušt be career oriented, have a public relations personality, be 
: willing to travel if reąuired, and be in good health. For further in-
: formation on how to immediately apply directly with these major 
Ę airlines companies, write toc 

Į TRAVELEX, DfC. 
= ATTEN: AIRLINES APMJCATION INFORMATICMV 
| 3863 SOUTH WASATCH BLVD. SUTTE 101 
= SALT LAKE CITY, UTAH 8410» 

£ Piease indicate briefly your backgrour.d, wbat airlines position (s) = 
= you are interested in applying for and enclose a stamped, self- = 
S addressed envelope so that you may receive ftirther information as ^ 
z to what steps to take so that possible interviews migbt be arranged = 
š by these airlines. Ali major airlines companies are EQUAL OP- = 
I PORTUNTTY EMPLOYERS. = 

i i 
'iiiiiHiiiniiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiniiiiumimiiiiiuifiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiti? 
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DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 
PIRMAS AR ANTRAS SĄRAŠAS KNTGŲ — TAI 

PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA 

Apsimoka akelbtfe -iien DRAUGE. 

am P* placlauaiai akaitomaa Ue 

tuvh) dienraStia. gi akelblmu kai 

^c^ v-m vlaiema nrieinamoa 

PROGOS — OPPOBTUNIT1ES 

BRIGHTON PARKE 

Savininkas parduoda Taverną 
ir namą. 

Skambint 284-9315 

IŠNUOMOJAMA — FOB &EN1 

IŠNUOMOJAMAS 3-jų kambarių bu
tas Marąuette Parke. 

Skambint — HE 6-2*40 

Užsakydami ar pirkdami visaa karta Žemiau išvardintas knygas moaa-
te tik $10.00 ir 12.00 a i persiuntimą. Normali knygų vert* $30.00. 

Siuntinys No. I 
ANGLŲ NOVELE. Sudarė PovBaa Gandy*. Anglą rašytojų novelių 

antoiogiia. 460 psl. 
AUKSO KIRVIS. Juozas švaistas. Rinktinės mūsų žmonių pasakos. 

224 pusi. 
VYSK. P. P. BŪCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda

gavo j . Vaišnora, MIC I ir II dalis. Dvi knygos. SBO pusi. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, žmogus ir šuo ir 

kitos novelės. 213 pnsL 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris, žvilgsnis i mūsų laiko

tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi. 
BREKSM£S NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi. 

letenyje padėkota, o per LB gegu j kusi 71 mėty. Paliko liūdesy la 
žinę Kušlikiu ūkyje, buvo įteikta bai darbštų ir rūpestingą vyrą 
LB valdybos skirta dovana ir pa I Antaną su dukterimis Nijole ir 

JAY DRUGS V A I S T I N Ė 
2759 W. 71st St., Chicago, m . 60629 

• ROFESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B S. Registruotas vaistininkas 

Atdara Šiokiadieniais nuo C «aL ryta fld 10 vai. vakare. 
Sekmadieniai* nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

D Ė M E S I O 

iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiMiiniimiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , t e l 778-1486 
i"i!M,M,,m,l,MimmHHinuiimimiiti<i' 

Siuntinys No. 2 

PACKAGE E3EPKE8B AGE3TCY 
MARIJA iroREOUENt 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
I*NU p*a«idaitj«inos geroa rti ies 

p-f*Pa. Matataa ii •Baropm mmVlig 
SSOS W. St St, Chiotco. TL SOSM 

TEtt — WA S-STST 

Knygų originali kaina 135.00. Pardavimo kaina su parsinotima taip pat 
$12.00. 

LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 pusi. 
LIEPSNOS LR APMAUDO ASOČIAL Jurgis Gliaudą. Premijuotas ro

manas. 304 pusi. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povlas Gaučys. Lotynų 
Amerikos rašytojų novelių antoiogiia. 480 puti. 
MARIJA DANGUJE IR gFMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pust 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Votertas. Premijuotas 

273 pnsl. 
SŪNUS PALAIDONAS. Polton J. Sheoa. 174 pusL 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanai 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4M5 W. « r d ftt, CMengu, DL 6062t 
Blinojaua gyvautojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio. 

234 pusi. 



Prez. Carterio asistentas tautybių reikalam, dr. Stephen Atello, svečiuojasi 
Cesonių namuose. Iš k.: T. Gečienė, A. Gečys, R. Cesonienė, A. Masalaitienė, 
S. Atello, J. Viesulienė, P Masalaitis, P. Andriūnas, R. Cesonis ir R. Vas-
kaitis Nuotr. Algimanto Cesonio 

RUOŠIAMASI PENKTAJAM TEATRO FESTIVALIUI 
Spalio & d. Jono ir Birutės Ja-1 Sekmadienį Hamiltono Auku-

saičių namuose penktojo Teatro j ras duos Birutės Pūkelevičiūtės 
festivalio komiteto pirmininkas I 3 veiksmų komediją "Antroji 
rašytojas Anatolijus Kairys su- į Salomėja painiavose". Festiva-
kvietė spaudos konferenciją pa- • lis baigiamas sekmadienio vaka-
informuoti apie JAV LB Kultu- j rone žymenų vakaru, kur bus I J J j J ? ^ prielankumą kultūri 
ros tarybos rengiamą Teatro į režisienų pagerbimas, žymenų į n e i ^ ^ T e a t r o festivaliu 

pradėjo JAV lietuvių Bendruo
menė. Pirmasis festivalis vyko 
1968 m. lapkričio 27 — gruodžio 
1 d. Jaunimo centre Chicagoje. 
Po t o festivaliai buvo ruošiami 
kas t rej i metai. Ketvirtasis fes
tivalis vyko prieš trejus metus 
Kanadoje. 

Iš pirmininko pranešimų aiš
kėjo, kad penktajam Teatro 
festivaliui sparčiai ruošiasi mi
nėti teatrai . Veikalai labai įdo
mūs. Vyrauja komedija. Ta i 
gerai, nes žmonės mėgsta pagy
venti malonia, atvanga ir pagy
venti humoristinėmis nuotaiko
mis. Trys veikalai dar nieka
da nes ta ty t i ir tebėra tik rank
raščiuose. Vieni teatrai jau pa
žįstami iš ankstyvesniųjų festi
valių, kiti dalyvauja pirmą 
kartą. 

Tenka nuoširdžiai pasveikin
ti ryžtingus teatralus, besiruo
šiančius gražiam užmojui. Teat
ras, kaip daina ar sportas, t a ip 
pat prisideda prie mūsų tautinės 
gyvybės išsaugojimo ir ugdy
mo. Komiteto pirmininkas Ana
tolijus Kairys išreiškė padėką 
mūsų spaudai ir radijo valan-

PHILADELPHIA IR APYLINKES 
Philadelphia. Pa, 

NEEILINIS FILMAS 

Š. m. spalio 19 dieną Philadel-
phijoje bus proga pamatyti ir ame 
rikiečiams parodyti Sovietų Są
jungos kalėjimus bei darbo sto
vyklas ekrane. Šio slaptai susuk
to filmo rodymas bus sekmadie 
nio popietę, spalio 19 dieną, Šv. 
Andriejaus parapijos salėje (19th 
ir Wallace Streets), 12 valandą, 
tuoj po lietuvišku Mišių. 

Po filmo bus diskusijos, kurio
se savo komentarus perduos sve
čiai amerikiečiai: vienuolė Glo-
ria Coleman —Cardinal's Co-
mmision on Human Relations 
narė, Gerhard Elston — Amnesty 
International USA Aifiliate di
rektorius ir Kenneth Tomlinson 
— Reader's Digest vyresnysis re
daktorius. Šie svečiai atsakinės ir 
į klausimus, pateiktus iš publikos. 

Lietuvių Moterų klubų fede 
racijos Žmogaus teisių komitetas 
maloniai kviečia visuomenę fi! 
mo rodyme dalyvauti. 'Prieš fil
mą — kavutė su užkandžiais. 

Sn. 

festivalį. Jis bus Chicagoje lap
kričio 26—30 d. Jaunimo cen
tre. Anatolijus Kairys spaudos 
atstovams išdalino gerai paruoš
tą medžiagą apie festivalyje 
dalyvaujančias teatro grupes ir 
smulkiai papasakojo festivalio 
eigą. 

Festivaliui ruošti yra sudary- i 
tas specialus komitetas: pirmi-! 
ninkas rašytojas Anatolijus Kai- į 
rys, vicepirrnininkas Jonas Ja-j 
saitis, sekretorius Juozas Šlajus, j 
iždininkas Apolinaras Bagdo- i 
nas, bilietų tvarkytojas Kostas! 
Juškaitis. Pirmininko praneši-Į 
mu .festivalyje dalyvauja teatrai j 
iš šešių vietovių: Chicagos, To-i 
ronto, Los Angeles, Hamiltono,, 
Rochesterio ir New Yorko. Pen-4 
kių dienų laikotarpy bus proga Į 
gėrėtis septyniais spektakliais ir! 
žymenų vakaru. 

festivalyje dahryauja žymu- į 
sis humoristas Vitalis žukaus-1 
kas, duos festivalio atidaromąjį! 
spektaklį lapkričio 26 d. Chi-i 
cagos jaunimo teatras suvai-1 
dins L Dovydėno 1 veiksmo ko- į 
mediją "Jeigu mes rasime ura-j 
nijaus". P o to vakare ketvir-į 
tadienj Chicagos šaulių teatras; 
stato K. Kielos 3 v. komediją'; 
"Jaunystės Eleksyras". Penk- į 
tadienj pasirodys Rochesterio 
Jaunimo teatras su Anatolijaus; 
Kairio 3 veiksmų komedija Ku- j 
Kū. šeštadienį scenoje bus Los ' 
Angeles Dramos sambūris su Į 
Jurgio Gliaudos Čiurlioniu, 31 
veiksmų drama, šeštadienį va- > 
kare Toronto teatras Aitvaras! 
scenon ateina su Juozo Grušo 
5 veiksmų drama "Tėvas ir sū
nus". 

LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

OF NEW ENGLAND 
By 

YVilBam Wolkovich-Valkavičiu» 
The Life, Struggles and Tragic 
death of Rev. Joseph Žėbris, 
1860-1915. 
Published by Franciscan Press. 
Brooklyn, New York 1980 

Kaina su persiuntimu $6.85. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, m5 W. 63rd St, 

Chioago, TU, 60629 

įteikimas, t rumpa menine Kr . , d o m ė s i s n e tik ^ ^ m ^ 
Donelaičio mokinių »rtiA»m*t| uiL|Jj-- | Į Į i 1 M Į Į, Į J ^ J Ę Į , , ! , 
programa ir vaišės. j k o l o n i j o s g k u r i ų autobusais 

Teatro festivaliai lietuvių vi- j ekskursijos galės lengvai Chica-
suomenei nebe naujiena Tai jau į gą pasiekti, 
penktasis. Festivalius ruoš t i ' Jurgis Janušaitis 

— Man labai skaudu girdėti, 
kai nugirs tame a r skai tome: 
lietuviai tokie, lietuviai anokie, 
tai y r a beveik taisyklė, kad tai 
sako ne vokietis, ne prancūzas, 
ne anglas, ne lenkas, o lietuvis 
ar ekslietuvis. N e aš, net ne 
iešmininkas, be t lietuvis. Tai 
yra savo rūšies kompleksas, pa
lietęs visą tautą . Reikia pasa
kyti, kad ta i toli g ražu ne šių 
dienų reiškinys. Gal j ame reikė
tų ieškoti n e t pačios pagrindi
nės mūsų nu tau t imo priežas
ties. Tasai procesas prasidėjęs 
keliais šimtmečiais (jei ne kelio
lika šimtmečių!) pr ieš vadina
muosius istorinius laikus. 

J . Aistis 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. spalio mėn. 14 d. 

iiiiiiiiiiiiiiHtiiiitiuiiiiuiiiiiiiiiiiniiMiMiiminiiHHHiiniiaiiiMiuiiiiiiiiiiiiiiiuiii 
PU1H DOVANA IVENCIV IK KITOMIS PROGOMIS 

ŠV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

- I l l « l « » -
- PreL j m 

Naujasis TęrtamonUi yra praūiko formato, įrištas kietais virta-
Vertimu padarytas gralis lietuvių kalba. Mecenato dėk* laida :: 

parduodamu prieinama kaina. 
-DRAUGO" 

: Kaina — $8.00 

Ę Ulinou gyventojai prašomi pridėti 50 ceatų mokesčiams ir persiuntimui 
(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 

i G«ra p r t p visiem* jsigyu Naująjį Testamentą. Siųskit* užaakymua: 

D RA U GAS 
4545 Wett 63rd Strttt 
Chicago, Illinois 60629 
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LEONARDAS ANDRIEKUS 

ETERNAL DREAM 
Selected Poems 

Edited and translated by 
Jonas Zdanys 

Published by Manyland Booka, 
Inc., Woodhaven, N. Y. 1980 

Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $6.85. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, k5k5 W. 63rd St, 

Chioago, TU. 60629 
UHiiminiiiiiiniimtiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiin 

A. f A. 
ELENAI MASAITIENEI mirus, 

dr. Česlovui Masaičiui nuoširdžią užuo
jautą reiškia 

BALTIMORĖS ATEITININKAI 
SENDRAUGIAI 

Mylimam broliui 

A. f A. HENRIKUI LUČINSKUI 
Australijoje mirus, giiaus liūdesio prislėgtus jo sesutę 
MARIJĄ BARAUSKIENĘ su SEIMĄ ir kitus artimuo
sius Chicagoje nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liū
dime, 

VERONIKA ir JURGIS JANUSAIČIAI 

A . f A. 
ELENAI MASAITIENEI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą jos vyrui 

Dr. Česlovui Masaičiui 
ir jos broliams: PREL. VYTAUTUI, SILVESTRUI, A N 
TANUI, PETRUI ir POVILUI, jų ŠEIMOMS ir visiems 
artimiesiems. Kartu liūdime ir meldžiame mirusiai Vieš
paties ramybės. 

MARIJA ir LEONAS PAJORŪNAI 
STASĖ ir VLADAS BUBLIAI 
JURGIS MIKAILA 
VINCĖ UDRIENĖ 

A. f A. 
ELENAI MASAITIENEI mirus, 

jos vyrui dr. ČESLOVUI, BROLIAMS, SESERIMS 
ir jų ŠEIMOMS reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime 

JUOZAS ANDRIUŠIS 
ELENA ir JONAS BALIAI 
GRAŽINA ir DOMAS KRIVICKAI 
LAIMA ir ALEKSANDRAS FLATERIAI 
BIRUTĖ ir IGNAS SALDUKAI 
ALEKSANDRA ir ROMUALDAS ŽALU B AI 

-

NUOŠIRDI PADĖKA 
Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis 

AfA Konstantinas Venckus 
Mirė rūgs. mėn. 29 d. 

Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse 

Reiškiame didelę padėką už garbės sargybą koplyčioje ir tar tą atsi
sveikinimo žodį Vyt. D. Šaulių rinktinei. 

Ponui J . Mackoniui — Šaulių sąjungos vardu už atsisveikinimą 
koplyčioje. 

Dėkojame Lietuvių pensininkų draugijai ir p. St. Vanagūnu i už tartą 
žodį. 

Dėkojame p. Ignui Serapinui — R. Lietuvių Bendruomenės ir Daini
ninkų būrelio vardu pasakytą atsisveikinimą. 

Dėkojame R. Lietuvių bendruomenės Cicero apygardos ir apylinkės 
vardu St. Dubausko atsisveikinimą koplyčioje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems velionį lankiusiems koplyčioje, už šv. 
Mišių aukas , už gėles, už užuojautas raštu, žodžiu, ir spaudoje bei Lie
tuvių kalbos radijo valandėlėse. 

Dėkojame kun. Ant. Markūnui už maldas koplyčioje, didelė padėka 
ses. kazimierietėm: ses. Emmanuelei ir ses. Margaritai-Marijai už apsi
lankymą koplyčioje ir maldas. 

Dėkojame Švč. M. Marijos Gimimo parapijos kleb. Zakarauskui už 
gedulingas šv. Mišias bažnyčioje ir pamokslą. 

Nuoširdus ačiū sol. Algirdui Braziui už giesmes bažnyčioje. 
Dėkojc*-° p. VI. Išganaičiui — Vyt. D. Šaulių r inkt inės vadui už 

Lietuvos tautinės vėliavos įteikimą. 
Dėkojame šauliams už karsto nešimą ir apeigas kapinėse. 
Nuoširdi padėka kun. J. Juozevičiui už palydėjimą į kapus . 
Ypatinga padėka visiems giminėms, mieliems draugams , pažįsta

miems, kurie mus paguodė ir suteikė stiprybės šioje sunkioje valandoje. 
Reiškiame padėką Laidotuvių direktoriams brol iams Evans už 

" malonų ir rūpestingą patarnavimą. 
nuoširdus ačiū visiems. 

Nuliūdę: Ž m o n a J u l i j a V e n c k i e n ė , d u k r a J a n i n a Kebu-
r i e n ė su š e i m a ir v is i g i m i n ė s A m e r i k o j e bei L i e t u v o j e . 

O tau Mielas Konstantinai , tegul būna lengva ši svetima žemelė, mes 
anksčiau ar vėliau pas tave ateisime. 

E U D EI K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

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

4330-34 S o . Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN A VE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tet. 422-2000 

Dievo valios pašauktas , žemės gyvenimo rūpesčius ir laikinai 
sušvintančius džiaugsmus nesibaigiamai amžinybei paliko 

AfA OSKARAS PETRONIS 
Velionis, gimęs Lietuvoje 1912.11.24 ir paskutinį savo gyvenimo dvi

dešimtmetį praleidęs Delran, N.J., mirė 1980.IX.12. Po pamaldų Šv. And
riejaus lietuvių bažnyčioje (Philadelphia, Pa.) 1980.IX.16 palaidotas šv . 
Petro kapinėse. Riverside, N.J . 

Prašome gimines, bičiulius ir pažįstamus mūsų mielą a.a. OSKARĄ 
prisiminti maldoj ir minty. 

Skausmo paliesta šeima nuoširdžiai dėkoja kun. K. Sakalauskui už 
pamaldas bažnyčioje bei palydėjimą į kapines ir didžiai vert ina draugų, 
kaimynų velioniui parodytą paskutinę pagarbą laidotuvių dieną. Dėko
jame už aukas šv. Mišioms, už .paguodas ir užuojautas. 

2 m o n a N i n a ( G a l v y d y t ė - P e t r o n i e n ė ) , 
s ū n u s J u r g i s , s v a i n i s S t a s y s 

P E T K Ų S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 St . , C h i c j g o 
1410 S o . 50th Av., C i c e r o 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I 

A. f A. ELENA ZAKSAS 
MATUKATTYTt 

Gyveno Chicago, Dlinois. Marąuette Parko apylinkėje. 

Mirė spalio 11 d , 1980 m., sulaukus 87 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskr., Sintautų kaime. Amerikoje išgy

veno 66 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Stella Petrai t is , 2 sūnūs 
Joseph, marti Ann, ir Cari, marti Lillian, 6 anūkai, 1 proanūkė ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Tėvų Marijonų rėmėjų dr-jai — amžina narė; ir Šv. 
Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jai — amžina narė . 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 4 vai. popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 Wes t 71 St. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
spalio 16 dieną. 15 koplyčios 9 vai ryto bus at lydėta į švč . M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marčios, anūkai Ir proanūke. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, Telef 476-2345. 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

http://1980.IX.12


DRAUGAS, antradienis, 1980 m. spalio mėn. 14 H. 

X l a t v i ų žurnalas "Dauga-
vas vanagu menešraks ts" nau
jai išleistame Nr. 4 paskelbė 
žurnalo redaktor iaus Raimondo 

Į Ceks rašinį apie lietuvių ir lat-
I vių teatrų ryšius abiejų broliškų 
t a u t ų nepriklausomo gyvenimo 
pradžioje. Tai svarbi medžiaga 

X Marijonų bendradarbių Chi-1 m ū s u t e a t r ° i s t ° r i J a i - Redakci-
cagos apskrities susirinkimas I J ° s a <^esas : R- Čaks, 9534 W. 
bus šį trečiadieni, spalio 15 d., Į H a r n s o n Ave., VVest Allis, Wis . 
1 vai. p. p. Marijonų vienuolyno 
svetainėje. 

X Sol. Vanda Stankienė spa 
lio 18 d. vyksta j Omahą, Nebr. 
kur tautinių šokių grupės su 
kaktuviniame bankete a t l iks ' 
meninę programą. 

53227. 
X Stanley Balzekas, Jr. , len

kų geologinės draugijos organi-
zuojamoj studijų dienoj, 984 N . 
Milvvaukee Ave., Chicagoje, spa-', 
lio 18 d. 3:30 vai. p. p . skai tys 

.paska i tą : "Besikeičiančios sie-
| nos : lenkų ar l ietuvių?" 

X Marąuette Parko Namų I * Irena »r Steponas Varankai 
savininkų organizacija šaukia \ iš Toronto. Kanados, buvo atvy-
visuotinį narių susirinkimą spa- ] kę j Chicagą dalyvauti naujos : 
lio 17 d., penktadienį, 7:30 vai. i knygos "Rytų Lie tuvos" sutiki-! 
vak. Valdyba kviečia visus na- j m e pereitą šeštadienį. St. Va-1 
rius dalyvauti ir atsivesti naujų ranka sekmadienį, spalio 12 d.,: 
kandidatų bei svečių, š iame su- dalyvavo Vilniaus k raš to lietu-
sirinkime bus svarstomi svarbus 
apylinkės reikalai ir bus aptar
t a s rudens balius, kuris bus 
spalio 25 d. Po susirinkimo bus 
vaišės. Susirinkimas bus para
pijos salėje. 

IŠ ARTI IR TOLI 
l L VALSTYBIŲ 

Rimas Vaičaitis, associate 
profesorius Columbijos univer-

alumnu aeronautikos srityje. 
Įvairiuose žurnaluose jis y ra 
parašęs apie 50 straipsnių aero
nautikos ir statybos inžinerijos 

Jaunimo centro kavinėje. Chicagoje, buvo suruoštas gražus "Telšių" vyskupijos knygos įtikimas. Oa matome; 
dalį dalyvių. (Platesnis aprašymas paskelbtas "Drauge" spalio 6 d.). Nuotr. Algimanto Kezio j 

sitete, neseniai buvo pakeltas į, g r i t v d m i a t n e lengvų pa 
ordmaniuus profesorius. Dr. \ ^ fc Vaičaitis yra Maironio 
Vaičaitis, kuris su žmona Aukse | l i t u a n i s t i n ė s m o k y k l o s tėvu k o -
(Paplenaite), dukrom Rima ir; ^ ^ M o k y k l l a n k o j o d u k . 
Krista gyvena West Nyack N. ! r o s j t m M _ m 0 kyto jau ja . 
Y., tohau lieka universiteto, J Q ^ u ^ c i k a g i e c i a i > 
Guggenheim lėktuvų statybos I V a l ė fc g ^ V a i č a i č i a į ^ ^ 
instituto direktonum. Jau eile, i r ^ ^ ^ ^ ^ d a r b s t 

Į metų j i s yra techninis konsultan- j P e t e r s b H o r i d o j ( , . 
I t a s : NASA, U. S. Army, U. S.! r 

! Air Force, Je t Propulsion Labo- į — PreL Jonas Balkūnas AL-
ra tory (Calif.), General D y n a - R K federacijos kongrese spalio 

i mics b-vės ir vienos bendrovės; 18 d. 10 vai. ry to a tnašaus šv. 
Japonijoje. Dr. R. Vaičaitis į Mišias ir pasakys pamokslą. 
1977 m. buvo išrinktas UJinois j _ A ^ r i j ^ Lfetavių Romos 

įun-to labiausiai pasižymėjusiu į k a t a l i k ų federacijos kongreso 
j atidarymas bus spalio 17 d., 

penktadienį, 7 vai. vak. Tauti-

Nors lietuviškos knygos skaity-
susipažino su ! tojų skaičius išeivijoje ir mažėja, 
ir leidiniais. į bet pačių knygų išleidžiama ne

viu draugijos susirinkime ir 
skaitė neilgą, bet išsamią pas
kaitą. Be to, penktadienį jie 
lankėsi "Drauge", pasiinforma-
vo redakcijoje, 
spaudos darbais 

X Rašytojas \ lgirdas Lands- J u o s č i a a t l y d ė J ° *• Varankie-1 mažiau kaip anksčiau. Pereitos 
bergis, atvykęs dalyvauti savo n ė s b r o l i s S t a s y s Kazlauskas, ' penktadienio, spalio 10 d., va-
knygos sutiktuvėse, kurios bus I gyvenąs Marąuette Parke. S t , ; karonės metu Jaunimo centre 
šį penktadieni spalio 17 d 7 30 V a r a n k a y1"21 spaudos darbinin-: buvo sutikta dar viena reikšmin-
val. vak. Jaunimo centre, sekan- • k a s ' ^ r n a l i s t a s > YP** daug r a - ; ga knyga - Juozo Brazaičio raš-
či ą dieną šeštadienį 10 vai ry- š a S ' T ė v i š k ė s Žiburiuose". Š l a i t ų I tomas. 551 psl, knygą išei
to Ateitininkų namuose. Lemon- P r o ^ a L i r S t" V a r a n k a i d a r j tei- ; do " Į Laisvę fondas lietuviškai 
te, skaitys paskaitą- Kultūrinis\ k ė 1 0 d o L a u k a 6 t i P r i n t i spaudos į kultūrai ugdyti", Kurio vadovas 
gyvenimas tėvynėje. Tai bus d a r b a m s - Lanai ačiū. Idr. Kazys Ambrozaitis pradėjo 
atidaromoji ateitininkų akade- * Redaktorins P r . Garšva iš- .vakaronę ir ją pravedė Jis pasi-
minio savaitgalio paskaita į vyko tri jų savaičių poilsio. Re- į džiaugė, kad į lietuviškos kultu-

dakciniam darbe vėl bus lapkri- i ros kraičių skrynią įdedame dar 
X Eleonoros Marčiulionienės, . i o 5 d į vieną dovaną —naują knygą, 

žinomos dailininkės — kerami- — 
kės dailės darbų paroda ruošia- X J o n a s ^ u n a s , čikagiškis,; 
ma spalio 1 7 - 2 6 dienomis a n k s * i a " vedęs "Drauge" spor-į X Lietuvių rašytoju rasta., 
Čiurlionio galerijoje. J a u n i m o : t o **** r a š ę s b a l i n i a i s i r i į " r t l Jaunimui, pradėti leist! 
centre. Parodos atidarymas k i t a i s klausimais, lankėsi "Drau-į Chicagoje, Lietuvių Bendruome. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
j lems, be kurių įsijungimo suma 
nymas būtų žlugęs. nių drabužių parodos atidary

mas — Viktoras Veselka. 'Tau-
iC. Laukaitis padėkojo LF, kad ūnių drabužių ateitis" — Kris-

SILTAI SUTIKTA I kuri išliks amžiams. Knygos au-j Baigdama rekomendavo knygą įJl? IclI1,<1., i
]
v" 

r» .» j t ,^v K A J M V I ¥y»Ti7/-- k I . . .__: T T» ;.;_ _ - _ i :_x <• • » •- • * •_ I . _ „ : „ A , : : „! .„:• .^.^: , , , ! H i m o ve ik lą . 

| jis remia švietimą, kultūrą ir jau 

Svečias iš Kanados dr. Pacevi-J. BRAZAIČIO RASTU KNYGA! torius J. Brazaitis mirė prieš 6 j skaityti ir kreipėsi į skaitytojus, 
metus. Lietuvių tauta tada nete- S pirmosios lietuviškosios knygos ,. . ,v. . __ . . . 

M \* - „ A » JTĮ ; i cius pasidžiaugė LF veikla, pa-- Mažvydo žodžiais:' r ° ' * 

bus šį penktadienį, 7 vai. vak. 

X Radijo valandėlė "Lietu
vos Aidai' ' š. m. spalio mėn. 22 
d., 6 vai. vak. Lietuvių klube 
rengia Kristojono Donelaičio mi
nėjimą - koncertą. Programoje: 
Marijos Pėteraitienės paskaita, 
aktorius Henrikas Kačinskas ir 
solistė Ona Zubavičienė. P o mi
nėjimo mažoje salėje bus Sofi
jos Kačinskienės mezginių paro
da. Be to, pabendravimas prie 
kavutės. Bilietai gaunami pas 

ge", tarėsi su dianraščio vado-1 nės švietimo tarybos Leidinių 
vais, domėjosi naujomis lietuvis- į komisijos rūpesčiu, šiomis die-
komis knygomis ir jų įsigijo už inomis išspausdinta "Rinktinė 
79 dolerius. i jaunimui I, skirta 3—9 metų 

x G. Vėžio, žinomo čikagiš- i amžiaus skaitytojams. Antroji 
kio — kolekcionieriaus ekslib- i k n y S e l ė skiriama 13—16 metų 
risų paroda ruošiama lapkričio \ amžiaus jaunuoliams. 
21 — gruodžio 6 dienomis, "Ga-į X Patikslinimas. "Draugo" 
lerijos" patalpose, 744 N. Wells ;

; spalio 6 d. laidoje Lietuvių Cali-
fornijoje skyriuje paskelbta ži
n u t ė : "Tautos fondo garbės 

St., Chicagoje. 

X Kun. Adolfo Stasio išleis
tuvių bankete meninę programą 
išpildys plačiai žinomi solistai 

platintojus ir prie įėjimo, kaina Marga re ta ir Vaclovas Momkai 
ir muz. Aloyzas Jurgut is . Ban
ketas įvyks spalio 18 d., 7 : 3 0 j T a u t o s f o n d o 
vai. vak. Tautiniuose namuose. 
6433 So. Kedzde Ave., Chicagoje. 
Į banketą bilietus galima užsisa
kyti kreipiantis į ALT raštinę, 
2606 W. 63rd St., Chicago, BĮ. 
60629. tel. (312) 778-6900 arba 

\ į K. Radvilą, tel. (312) 737-5436. 
Lietuvių visuomenė maloniai 

3.50 dol. (p r . ) . 

x | Kun. J. Borevičiau.s. SJ. 
pagerbimą, kuris įvyks spalio 
26 d., pakvietimus dar galima 
užsisakyti paskambinus telef. 
927-6222 arba 778-7852. (pr . ) . 

x Tradicinis Lemonto Apy
linkės Rudens Balius šiais me
tais ruošiamas lapkričio 22 die
ną. Meninę programą atliks I kviečiama dalyvauti. Auka 12.50 
Antras Kaimas, šokiams gros į dol. asmeniui. Išleistuves ruo-
Algio Modesto vadovaujamas į šia ALT valdyba. (p r . ) . 
Neo-Lithuanų orkestras. Vaka-1 x 

ras prasidės 7:30 v. v. Pu*** Į UaHė,' g ^ r į j a n t T T į H H J i r vai 
vakarienę paruoš Dana Kuraus- ; gtį-^gc 
kienė. Kviečiame visus užsisa- ' 

vicepirmininkas k a r t u su Vliko 
vicepirm. Juozu Giedraičiu" Tu
r i būt i : Atvyksta prel . J. Balkū
nas , Tautos fondo garbės pirmi
ninkas, kar tu su dabartiniu 

valdybos pirmi
ninku Juozu Giedraičiu". Už 
klaidą, kuri pasidarė iškritus 
vienai eilutei, nuoširdžiai atsi
prašome abiejų paliestųjų 

x 
jauskai visada jautr ia i atsilie
pia į lietuviškus didesnius už
mojus, juos paremdami savo 
aukomis. Jie tam p a t pažadėjo 

I paramą ir lietuvių sportininkų 
į išvykai Austraujon. Andrijaus

ko labai ryškios bei kūrybingos 
asmenybės. 

Iš New Jersey valstijos specia
liai į vakaronę pagrindiniu kal
bėtoju pakviestas žinomas kultū
rininkas ir politikas Vytautas 
Vaitiekūnas savo kalbą pradė'o 
dr. J. Girniaus žodžiais — „žmo
gus miršta tik tada, kai jis yra už
mirštamas". Prelegentas yra bu
vęs velionio J. Brazaičio kaimy
nas ir mokslo draugas tiek gim
nazijos, tiek studijų metu, su juo 
artimai bendravo beveik 40 me
tų. Taigi netrūko atsiminimu, 
{spūdžių. 

V. Vaitiekūnas iškėlė J. Brazai
tį kaip didžią dialektinę asme
nybę. Jo spaudai darbai skleidė
si „Lietuvoje", „Židinyje", „Nau
jojoje Romuvoje", XX Amžiuje". 
Kaip literatūros dalykų dėstytojas 
gimnazijoje ir universitete, savo 
darbo lauku pasirinko lietuviu 
rašytojų literatūros darbų vertini
mą. Toliau iškėlė J. Brazaitį kaip 
sumanų politiką ir suminėjo ryš
kesnius jo asmenybės bruožus. 
Velionis išgyveno 70 m. 11 mė
nesių ir 9 dienas. Jo kūnas ilsisi 
Putnamo seselių kapinėse. Išeivi
ja reikalinga J. Brazaičio svarių 
minčių, todėl ir leidžiami jo raš
tai. 

Rašytojas ir 

autoriaus m. .»i«viug tv^ imo . . . . , , . , . , v . . . . , . , .„.,«, ; mineio, kad ir Kanados panašus „ImKit mane ir skaitykit! L , J ' . . , . . . .... . . . ., . , _ v i fondas turi apie ketvirtį mihjo-Vakarone užbaigdamas K.' , , . * . . . . . . . . , IT? v. j . T no dolerių, o su palikimais tiki-Ambrozaitis supažindino su J . . . . . 7*. . ^JzTT^? 
Laisvę fondu lietuviškai kultūrai 
ugdyti", kuris veikia nuo 1960 
metų. Jį tada sukūrė Lietuvių 
fronto bičiuliai, kurie savo lėšo
mis dosniai remia knygų leidimą. 
Sėkmingai dirba leidinių plana
vimo komisija, Juozo Baužio va
dovaujama. 

Vakaronės dalyviai, kurių ga
lėjo būti apie 150, dar vaišinosi 
kavute ir pirko knygas, kurias 
jiems autoriaus vietoje autogra-
favo abudu knygos redaktoriai. 

L. FONDAS PRADĖJO 
TREČIA MBLIJONA 

si susilaukti ir 400 tūkstančių. 
Dr. Balukas padėkojo LF rė

mėjams, kurie prisidėjo prie lie
tuvybės prailginimo šiame kraš
te, paminėjo, kad tiems reika
lams jau paskirstyta daugiau ne
gu 700,000 dolerių. Pelno pa
skirstymo principas: 30 proc 
švietimui, 30 proc, 
reikalams, 25 proc. specialiems 
LF projektams (pvz. Lietuvos is
torijos lietuvių ir anglų kalba ra-

|šymui) ir 15 proc. studentų sti
pendijoms. Ta proga jis šiltais žo
džiais prisiminė didžiausią šios 
idėjos iniciatorų, puoselėtoją ir 

tina Pikūnaitė. 8 vai. vak. Sim
poziumas — "Esu savo brolio 
sargas — žvilgsniu į okupuotą 
Lietuvą". Vadovaus Linas Mi-
kulionis, dalyvaujant Gintei Da-
mušytei. Sauliui Kupriui, Vytau
tui Galinaičiui. 

•iiiimniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiut 

Advokatas 
GINTARAS P. &PENAS 

Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
kultūriniams, Šeatad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tai. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 68 Street 
Chicago, 111. 60629 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII 

"Vienas žinomas žurnalistas 
prieš 20 metų buvo parašęs, kad jis 
apsiima perplaukti Atlantą, jeigu! 
Lietuvių Fondas surinks savo ža
dėtą vieną milijoną dolerių"', pa
sakė dr. Antanas Razma Lietuvių 
Fondo tarybos metinio vajaus 
pokylio kalboje. Anas laikrašti
ninkas turės jau antrą kartą 

vykdytoją d r. Razmą. 
Vakaro šeimininkė Remienė 

įgalėjo pasidžiaugti, kad nuo šio 
vakaro pradėtas kaupti trečias 
milijonas, ir patys pirmieji pasi
skubino būti „Paramos" savinin
kai — Jurgio Janušaičio ir Jur
gio Mažeikos šeimos su tūkstan- j = 
tinę dolerių. Vėliau Remienė ne- i 
spėjo skaičiuoti ir per mikrofoną 

Advokatas JONAS GIBAITfS 
6247 So. Kedzie Avenue 

l e l . — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai . vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

plaukti P « Saitus Atlanto v a n d e . k i e k { y a k 
ms ir kaupti jėgas, kai gal g o t Į*" . V J 
trečią kartą reikės nugalėti tą ne
laimingą vandenyną. 

LF perkopė dviejų milijonų do-
Draugo" redak-1 lerių viršūnę, patvirtino Marija 

torius Česlovas Grincevičius, vie
nas iš knygos redaktorių, prane
šė, kokiais būdais jis rinko kny
gai medžiagą ne tiktai Ameriko
je, bet ir Lenkijoje. Po didelių 
vargų pavyko surinkti beveik vis-

Vladas ir Regina Audri-i ka> ki* svarbiausia J. Brazaitis bu-
' vo parašęs. I tomas daugiausia 
skiriamas Vaižgantui (13 - 272 
psl.), toliau, A. Jakštui, K. Done
laičiui, S. Daukantui, M. Valan
čiui, A. Baranauskui, V. Pieta-
riui. Spausdinamas ir II tomas. 

o .._A. ^ . . . . . i -i • - ; -«;„,«,• A. Skrupskelienė, kita 'knygos 
Sote te Maryte Brzmkaus-į ka i sėkmingai verčiasi užeigos j r e d a k t o I ^ a t e i k ė k e l e U l i t

y
e r a . 

turinių pastabų apie J. Brazaitį ir 
sopranas, pirmą kartą 

bizniu Marpuette Parke. 
X Hamiltono Lietuvių pensi-1 

I Chicagoje dainuos Lietuvių Fon- j ninku klubas neseniai išleido sa 
, do dviejų milijonų surinkimo 

proga ruošiamame koncerte, ku-

kyti stalus arba vietas pas Lai
mą Trinkunienę, tel. 257-5220. 
(Prašome skambinti po 6 ^ į T , , J T j ū • • • » T? i (ft iįnHlii" 

vo periodinio biuletenio "Siety
no" Nr. 5. Rašy t a s rašomąja 

w __ , _ „ , _ ^ , mašinėle, spausdintas rotato-
vak.). Balius įvyks United I n ^ ' 7 * v a l , ^ a k a r o .Mar i jos aukš-i rium. Surinkta iš įvairių raštų 
Laborers salėje, 12 W. Ogden j t e a n i o s i o g mokyklos auditorijo-1 a r naujai parašyta nemaža pen-
Ave.. Westmont. Dlinois. ( p r . ) . į i p Ti Hain«rw bnmmri+nri^a \ sininkus dominuojančios me

džiagos. 20 psl. Vienas leidinio 
egz. atsiųstas "Draugui". Biu
letenį redaguoja P . Enskaitis. 
Adresas : "Sietynas", P. O. Box 

jo kūrybą. Pastebėjo, kad J. Bra
zaičio literatūrinės studijos yra 
gilios ir pakankamai moderniš
kos dar ir šiais laikais. Iš viso 
būsią išleisti keturi tomai. Įdomi 

Remienė, pradėdama vaišes ir pa-į 
kviesdama invokacijai kun. Joną! * * • • § * 
Borevičių, SJ. Meninės progra-i 
mos nebuvo, nebuvo nei ilgų kai- \ ~~~~~ 
bų. Po trumpą, gerai išmąstytą,'" ""~~" 
kondensuotą žodį pasakė tik dr. 
Razma, LB Vid. Vakarų apygar
dos pirmininkas K. Laukaitis, Ka
nados LF atstovas dr. A. Pace-
vičius ir LF valdybos pirm. dr. G. 
Balukas. 

Dr. Razma padėkojo visiems, 
kurie dirba LF reikalui, džiaugė
si kad ateina nauji, jauni žmo
nės vadovauti Fondui, kad visuo
menėj ši idėja rado ne tik at
garsio, bet ir entuziazmo, kad su
sibūrė įvairių pakraipų geros va
lios lietuviai ir dirba labai sklan
džiai ir vieningai, ko kartais ne
galima pasakyti apie kai kurias 

atsirado kitų aukotojų su tūks
tantinėmis. Apie tai bus paskelb
ta spaudoj. 

Didžiulė Carlisle salė buvo be- į 
viek pilna. Vakaras buvo nuo-1 

DENGIAME m TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

ITž savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti . 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 
TeL — 434-9655 

x Aurelijaus Prapuolenio, 
gyvenančio Dowmers Grove, BL, 
fotografijos paroda vyksta Fi rs t 
Pacific Bank of Chicago patal
pose, 111 S. Wabash Ave,, Chi-

je. J i dainuos kompozitoriaus 
Jeronimo Kačinsko harmonizuo
tas liaudies dainas , palydint 
Berklee kolegijos simfoniniam 
ansambliui, sudary tam iš kolegi
jos dėstytojų. Bilietus iš anks- Į 1046, Hamilton, Ont. , Canada. 

oagoje. Valandos kasdien nuo j to prašome įsigyti Vaznelių pre- j x "Esu lanminga, galėdama 
8:30 v. ryto iki 4:30 v. popiet. | kyboje. Telefonas 471-1424. Į kiekvieną dieną skaityti gerai 

esanti J. Brazaičio mūsų tautosa- j kitas organizacijas. Už LF pasi-
kos analizė, svarstymai kultūri-? sekimą jis ypač dėkojo spaudai 
nėmis ir religinėmis temomis. į ir lietuviškoms radijo valandė-

Penktadieniais iki 5:30 v. v. 
Uždaryta savaitgaliais. Paro
da tesis iki spalio 31 d. (ak.). 

(p r . ) . 

X A. a Pranui ^*»pėrmi pa-
į gerbti vietoj gėlių prie kars to 

x Lietuviu Tauragės klubo į aukojo Tautos Fondo Lietuvos 
metinis banketas įvyks spalio j Laisvės Iždui New Yorke: Al-
25 d., 7 vai. vak. Saulių namuo- fonsas ir Alvina Wells — 100 
se. 2417 W. 43rd Street. Šalta dol.. L. L. Šmulkščiai — 100 
ir šilta vakarienė 10 dol. asme- dol. ir Dr. K. Griniaus Fondo 
niui. šokiams gros E . Knoll j valdyba — 50 dol. (pr . ) . 
orkestras. Rezervacijoms skam- j x .l)aktAVOfi.. a n ^ M i o o p e . 
fainti 476-8417. (pr .) . ; ^ ^ , , r , , . « . , , , „ „ r e i . 

x I *'Ateities'• žurnalo vaka- ; kalams po 100 dol. aukojo šie 
rą, įvykfltantj spalio l g dieną i geradar ia i : Dr. Jonas Adomavi-
Jaunimo centre, stalus rezer- čius (Alvudas) , A- ir S. Jelio-
vuoti arba bilietus užsisakyti niai, Pe ter Kazanauskas ir Leo-
pas Aldoną Prapuokmyte, tetef. poldas Kupcikevičius (Talman 
863-1769 arba pas Vytą šoliūną, ] Delicatcssai). Mieliems auko-
— dieną tel. 257-2175 «r vaka- tojams nuoširdi ansamblio pa-

— 257-6739. ( p r ) . Į dėka. (pr . ) . 

informuotą dienraštį ir patirti 
viską, kas lietuviškame pasau
lyje ir okupuotoje tėvynėje vyk
sta . Dėkoju redaktoriams ir 
leidėjams, kurie t iek daug me
džiagos pateikia i r gražiai iliu
struoja" — rašo mums Ona 
Turskienė iš New Yorko. siųs
d a m a jos žodžiais, "kuklią pen
sininkės auką". Dėkojame. 

x Balys Krasauskas, žino
mas čikagiškis, lankėsi "Drau
ge", domėjosi spaudos darbais, 
paliko auką dienraščiui stiprinti 
Dėkojame. 

X Jonan Klanas iš Gary, Ind., 
atsiuntė malonų laišką, padėko
jo "Draugo" administracijai už 
vieną patarnavimą ir pridėjo 10 
dolerių auką. Labai ačiū. 

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI! -
Gauta mažas skaičius dar šių knygų: 

UŽUOVĖJA. Marius Katiliškis. l i e tus . Polaidis. Apy-
aušrė. Kaitra. Linarūtė. Kūlė. Pupžydis ir kitos noveiės. 
Išleido Terra, 1952 m., 362 pusi. Kaina $ 3.50 

MANO TAUTOS ISTORIJA. Lyr ika Antanas Rūkas. 
Didelio formato. Kieti viršeliai. Iliustravo Viktoras Petra-
Didelio formato. Kieti viršeliai. Iliustravo Viktoras Petra
vičius. 180 pusi. Išleista 1966 m. Kaina $ 5.00 

VEIKALAI SCENAI. Antanas Rūkas. Bubulis ir Dun
dulis. Linksmas trijų veiksmų nutikimas ir svajonių šalis. 
Penkių veiksmų vaidinimas mažiesiems ir dideliems. Išleista 
1970 m. Kieti viršeliai, 180 pusi. Kaina $ 4.00 

PABUDIMAS. Antanas Škėma. Drama. 64 pusi. Išleido 
Terra 1956 m. Kaina $ 1.50 

Užsakymus siųst i : DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., 
Chicago, IL 60629. 

P. S. Extra pridedama už persiutimą. 

Seselė Geraldine Nevarąs, Nukryžiuotojo Jfeaus seserų kongregacijos narė, 
buvo paskirta Massachusetts valstijos Senelių prieglaudų administratorių re
gistracijos tarybos nare. Nuotraukoje valstijos gubernatorius Edward J. King 
prisaikdina segelę Geraldine Nevarąs, prie* jai pradedat eiti pareigas 
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I JUOZAS BRAZAITIS | 

1 RAŠTAI 1 | 
§ Tumes — Vaižgantas, Dambrauską* — JaJriHaa 1 
| Donelaitis. Daukantas. Valanda*. 
\ Baranauskas. Pietaris. 

f Redagavo ALINA SKRUPSKI2JENB ir 
1 ČESLOVAS GRINCEVIČIUS I 

5 I 
E Išleido J Laisve Fondas hetuviškai kultūrai ugdyti . Ap- 5 
E lankas ir viršelis Ados Korsakaitės - Sutkuvienės. j | 
= Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 562 g 
g pusi. Kaina su persiuntimu $16.10. IUinois gyventojai da r g 
g pndeda 90 rt . valstijos mokesčio. 
| Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 6Srd S*^ 

Chicago, VL 60629 
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