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RIMTAS ŽVILGSNIS 
| TAUTOS PRAEITĮ 

Lietuvių katalikų mokslo aka-1 Minint Vytauto Didžiojo 550 
dėmi j a Romoje ne taip seniaii metų sukaktį Trakų bažnyčio-
išleido Z. Ivinskio rinktinių ras-j je, pamokslininkas pasakęs, kad 
tų pirmąjį tomą, kur išspausdin- vaikus reikia mokyti istorijos, 
t a Lietuvos istorija iki Vytau- j kad tėvai, jei jie vadina save 
t o Didžiojo mirties (Zenonas Į lietuviais, kasdien ranka turi nu 
Ivinskis. Rinktiniai raštai, I t.; rašyti Lietuvos istorijos bent 
Lietuvos istorija iki Vytau to ' puslapį, kad žinotų, kas mes 
Didžiojo mirties. Roma. Lietu- į esame, kokia garbinga ir didi 
vių katal ikų mokslo akademija, j mūsų buvo praeitis, šventi žo-
1978). I džiai, bet kokie tragiški!.. Ran-

Tai moksliniais principais pa- į ka nurašyti vaikams istoriją, 
reng tas 412 puslapių istorinis kai šitiek prirašyta straipsnių,| 
darbas , apie kurį reikėtų parašy
t i ne kelis a r keliolika prabė
gomis suregztų sakinių, be t iš
samią, dalykišką recenziją. 

Z. Ivinskis mirė 1971 m. gruo
džio 24 d. nespėjęs įvykdyti j mūsuose dabar retenybė, 
užsibrėžto didelio užmojo — iš i dėl dešimteriopai turime 
trijų jo numatytų Lietuvos is
torijos tomų tik šis pirmasis 
tesiekia Vytauto Didžiojo laikus, 
nors buvo galvota parašyti iki 
1492 m. Liko tebaigtas taip 
pat įvadas, rašy tas 1970 m. Vei
kalas laukia atidaus ir objek
tyvaus įvertinimo: ką j is nau
ja, įdomaus ir reikalinga savo 
kruopščia ilgamete studija davė 
taip įvairiai ir skirtingai komen
tuojamai Lietuvos praeičiai, be 
J. Basanavičiaus. S. Daukanto, 
A. Šapokos, J. Stakausko, J. 
Totoraičio, M. Jučo, J. Jurginio, 
V. Merkio, S. Šalkauskio, J . Och-
manskio, Sruogienės ir kitų savų 
bei užsieniečių istorikų darbų. 

Ši knyga ypač reikalinga gal 
ne 
nūdienėje Lietuvoje, kur istori
jos faktai, mūsų brangios ir 
garbingos asmenybės, pat i tau
tos praeities koncepcija iškrai
poma, sociologizuojama, taip 
tendencingai dėl galingų užka
riautojų poveikio pateikiama. 

Gerai, kad mūsų tautiečiai 

knygų, vadovėlių . . . O apie is-[ 
toriją, kurią mokosi mūsų moks 
leiviai vidurinėje ir net aukštes 
niojoje mokykloje, neverta net 
kalbėti... Užtat tokia knyga 

To-
būti 

dėkingi jos autoriui, leidėjams ir 
rėmėjams. 

Šiai knygai panaudota net ir! 
lietuviška istorinė medžiaga, iš
leista po 1945 m. Lietuvoje. O 
kiek jos, vertingos, naujos, įdo
mios iš užsienio archyvų, rank
raščių, bibliotekų! Kiekvienas 
skyrelis baigiamas nemenku li
teratūros sąrašu. Retas pusla
pis neturi nuorodų apačioje 
Įvade panagrinėtas periodizaci
jos klausimas, objektyviai, bet 
neužgauliai pakritikuotas mark
sistinis tarybinių istorikų po
žiūris, plačiai apžvelgta Lietu
vos istorijos istoriografija. San
tūriai, blaiviai ir įdėmiai išnagri 

riek"vlka^pasauryjr kfek Į n ė t i m ū s ^ valdovų - kunigaikš-
cių santykiai su šiaure ir Pie
tumis, su Vakarais ir Rytais. 

Gal dar būtų geriau, jei šio to
mo redaktorius Paulius Jatulis 
būtų labiau sudabartinęs nemaža 
autoriaus skyrybos, rašybos, 
leksikos, stiliaus nevienodų da
lykų, kurie, pripratusiam prie 

supranta , kad "savos praeities stilingesnės, lankstesnės ir re-
garbinimas, jos idealizavimas daktoriškai tobuliau parengtos 
yra daug pasitarnavęs... tauti- lietuviškos knygos teksto, kur 
niam susipratimui kelti i r jam ne kur mažumėlę trikdo dėmėsi, 
stiprinti . Taip pat ir lietuviams Nepaisant to. nuoširdžiai dėko-
prisikelti ir savam atskiram tau- jame visiems, kas tik pasirūpino 
t iniam pašaukimui įsisąmoninti šios knygos leidimu ir laukiame 
daug yra padėjęs veido nukrei- jos ir j ją panašių Lietuvoje, kad 
pimas į savą praeitį". Ne be nereikėtų kasdien ranka perra 
reikalo ir Lietuvos himne yra žo-; šinėti vaikams tikrosios tiesos 
džiai: "Iš praeities tavo sūnūs apie savo tautos praeitį, 
t e stiprybę semia!" , Skaitytojas 

Prasideda lenkų 
partijos kongresas 

Nepaprastas, istorinis komunistų suvažiavimas 
Varšuva- — Šiandien Varšuvo-1 nėms pristinga žaliavų. Šalia da-

je prasideda istorinis Lenkijos ko- bartinių trūkumų lenkams dar 
munistų kongresas, kurį susido- teks pagalvoti, kaip padidinti 
mėję seks ne tik Kremlius, bet ir eksportus, kad būtų galima su-
kitų satelitinių valstybių vadai- grąžinti milžinišką skolą užsie-
Keturias dienas kongreso dėle- 'l nio bankams, kurią užsitraukė 
gatai svarstys procedūrinius klau- buvusios vyriausybės, pirkdamos 
simus, kalbės apie partijos pro- • Vakarų technologiją. 

Bonoje. V. Vokietijoje dvi dienas tarėsi Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrand ir Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Schmidt bei abiejų vyriausybių delegacijos. 

gramą, ieškos būdų nugalėti eko
nominę krizę ir nustatys partijos 
gaires ateičiai. Svarbiausia bus iš
rinktas naujas partijos centro ko
mitetas, kuris ves Lenkiją naujais 
keliais. 

Maskva darė žygių. šį nepap
rastą kongresą atidėti. Kremliaus 
politbiuro teoretikas Suslovas 
(tas pats, kurs prieš 35 metus pa
sakė: "Lietuva liks, o lietuvių ne-

Lenkų partijos kongresui teks 
pasisakyti, kaip išsivaduoti iš 
Kremliaus įvestų ekonominių 
varžtų, neišprovokuojant rusų in
vazijos. Teks surasti tautai nau
dingą ir tautos reikalaujamą ta
ką, kartu nesupykinant Krem
liaus "vanagų", kurie reikalauja 
"laikytis Lenino kelio". Optimis
tai Lenkijoje ir užsieniuose svajo
ja apie didesnes laisves namie ir 

Prancūzų - vokiečių 
pasitarimai 
Mittarrandas apie jėgų pusiausvyrą 

Bona. — Praėjusį savaitgalį j yra apie 10 milijonų bedarbių, 
įvyko Prancūzijos — Vakarų Vo- Tai sumažina vyriausybių lėšas 
kietijos vyriausybių oficiali kon- ir apsunkina kitų projektų įgyven 
ferencija, į kurią iš Prancūzijos' dinimą. 
atvyko prezidentas Francois Mit-į Užsienio korespondentai pra-
terrand, premjeras Pierre Mauroy I neša i<- V VokisHjos, kad čia 
ir kiti penki prancūzų ministrųį kanclerio Schmidto politikai ne-
kabineto nariai. Salia šių pusme- mažai pakenkė buvusio kanclerio 
tinių abiejų vyriausybių pasitari-\ Brandto vizitas Kremliuje. Šis so
mų, kuriuos pradėjo Prancūzijos cialdemokratų partijos pirminin-
prezidentas Charles de Gaulle ir ko ir tarptautinio socialdemokra-
V. Vokietijos kancleris Konrad : tų Internacionalo pirmininko ap-
Adenauer, dažnai įvyksta valsty- silankymas ir pokalbiai su Brež 

Atvyksta "Kronika" 
JAV jau pasiekė "Lietuvos Ka

talikų Bažnyčios Kronikos" 47 nr., 
kurio data yra šių metų kovo 19 

bebus), bandė įtikinti lenkų par- platesnę nepriklausomybę užsie-
tijos vadus, kad kongreso nerei- niuose. Geriausiu atveju. Mask-
kia, kad negalima nukrypti nuo v a j tyliai pritarus, Lenkija galė-
"istorinės patirties išmėgintos tų svajoti apie "susuominimą" 
Kremliaus linijos". Lenkai Sus- Lenkijos patriotai šiuo metu bū-
lovo nepaklausė, nepaisė nei bul- tų patenkinti, jei galėtų turėti 
garų, rytų vokiečių, vengrų ar če- Suomijos laisvą ekonomiką, daug 

Piety Afrika puolė 
bazes Angoloje 

Windheh — P- Afrikos karei-

nevu įnešė neaiškumų į 
užsienio politiką. Brandtas pa
skelbė, kad Brežnevas siūlo 

bių galvų privatūs pasimatymai. 
Spaudos konferencijoje prezi

dentas Mitterrand pasakė, kad 
Vakarų Europa turėtų derėtis su I įsteigti šiaurinėje Europoje nuo 
Sovietu Sąjunga dėl branduolį- branduolinių ginklų laisvą zoną, 
nių ginklų apribojimo, tačiau to- į kurią turėtų įeiti ne tik Švedija, 
kias derybas turėtų vesti iš jėgos bet ir Danija, Norvegija, kas pa-
poziciįų. Taikai yra svarbi kari- kenktų NATO valstybių dabarti-

K AM BODUOS KLAUSIMAS 

JUNGTINĖSE TAUTOSE 
Vietnamas boikotuoja konferenciją 

New Yorkas. — Jungtinėse' sidedančios iš įvairių politinių 
Tautose prasidėjo Kambodijos grupių, kas ypač ryšku Afganista-
reikalų konferencija, kurią boi-1 ne. Kambodijoje veikia trys opo-
kotuoja Vietnamas, jo pastatytas zicijos grupės, o Afganistane — 
Kambodžos režimas ir visi Sovie- dar daugiau-
tų Sąjungos satelitai. Šitokia kon- Si konferencija patikrins, kaip 
ferencija galėtų duoti pavyzdį ir vieningai gali veikti dabartinio 
vėlesnei Afganistano konferenci- Kambodijos režimo priešai- Ki-
jai, nes abiejų šalių: Kambodijos niįa visomis jėgomis remia nepo-
ir Afganistano klausimai labai puliarų Pol Poto režimą- Ameri-
panašūs. Abiejuose atvejuose ko- ka linkusi įtraukti į opoziciją bu-
munistinė šalis buvo užpulta kai-j vusį Kambodijos princą Siba-
myninės komunistinės šalies, ku- nouką. Penkios ASEAN valstybės 
ri atsivežė ir įtaisė savo sudarytą siūlo ne ginklo jėga versti Viet-
režimą. Afganistane sovietai jsta- namą pasitraukti, bet pažadais, 
tė Karmalo režimą, o Vietnamas ekonomine parama bandyti iš-
Kambodijoje remia savo atsivež- traukti Vietnamą iš sovietų orbi
tą Heng Samrin. Abiejose šalyse tos. kad Vietnamas netaptų so-
veikia ginkluoti partizanai, kurie vietų karine baze. Kinija mano, 
šiokia režimą nuversti ir priversti I kad Vietnamą, o per jį — Sovietų 
jų globėjus pasitraukti. Abiejose Sąjungą reikia spausti, didinti 
okupuotose šalyse vyksta kovos,' prieš jį kovojančių grupių rėmi-
abiejų opozicijos nevieningos, su- Į mą, kad Vietnamas "nukraujuo-

nių jėgų pusiausvyra. Europos 
saugumas patenka į pavojų tada, 
kai atsiranda vienos pusės persva
ra, kalbėjo Mitterrandas, nuro
dęs, kad ta pusiausvyra buvo pa
žeista Sovietų Sąjungos, kai ji iš
statė į Vakarų Europą nukreiptas 
SS — 20 raketas ir į priekines po-

I zicijas atgabeno savo "Backfi-
re" bombonešius. Ši sovietų ini
ciatyva sugriovė buvusią jėgų pu-

I siausvyrą, pareiškė prezidentas 
Mitterrand. 

Šis jo pareiškimas sustiprino 
; kanclerio Schmidto poziciją vo-
i kiečių bundestage, kur kairieji 
į socialdemokratai kovoja prieš Na-
\ to nutarimą išstatyti naujas JAV 
vidutinio nuotolio raketas. 

Šioje vokiečių — prancūzų kon
ferencijoje, kuri buvo jau 38-toji, 
buvo apsvarstyti ekonominiai 
abiejų šalių klausimai, aptarta 
Artimųjų Rytų. Persijos įlankos ir 

niams planams. 

I d. Ilgai užtruko pakeliui, neturė
dama galimybių pasiekti išeivijos koslovakų partinės spaudos įspė- atviresnes sienas su užsieniu, ne-

; spaudos ir informacijų radijo sto- ; jimų. Lenkų partijos vadai įrodi- \ cenzūruojamą spaudą, televiziją 
< čių- i nėjo, kad kongreso atidėjimas su- ' j r pagrindines žmogaus laisves. 

Su jos turiniu netrukus supa- Į keltų daugiau nemalonumų, ne- TJž tai Lenkija pažadėtų remti so-
žindinsime ir "Draugo" skaityto- Į gu jo vykdymas. Lenkijos jungti- v j e t u užsienio politiką ir garan-
jus. nė darbininkų partija atlaikė gra- tuotų rusams nevaržomą trans-

sinimus, įspėjimus, "nervų karą", portą per Lenkiją į Rytų Vokieti-
ginklų žvanginimą ir pasiryžo ją. 
žengti pirmyn į jiems patiems ne- P r i e § l e n k u komunistų parti-
žinbmą rytojų. j o s kongresą sovietų spauda su-

Kongrese dalyvaus 1,967 slap- mažino puolimus. Maskvos tele-
viai puolė Angoloje esančias tero-1 tuose rinkimuose rinkti delega- vizijoje raportą paskelbė kores-
ristu bazes ir nušovė 114 karei- Į tai, daugelis jų arba "Solidaru- pondentas Varšuvoje Aleksander 
vių. paskelbė Pietų Afrikos k a r i - j m o " profesinių sąjungų nariai, ar Kaverznev. kuris pasakė, kad nuo 
nis štabas. Angola pranešė, kad į j u rėmėjai. Daugumas delegatų prasidedančio kongreso priklau-
Pietų Afrikos kariuomenė buvo! y r a jauni, tarp 30 ir 40 metų am- s v s Lenkijos ateitis. Jis nurodė. 

Bonos įsibrovusi 90 mylių į Angolą. Ko-j žiaus. Partijos skyrių susirinki- įgį tikrųjų marksistų kongrese 
vose žuvę 127 kareiviai. P. Afri-1 m u 0 s e girdėjosi įvairiausių nau- laukia sunki kova, nes kai kurie 
kos spauda pripažįsta, kad šiame: j u sjūlyrnų.Vienas ju nustato, kiek delegatai laikosi pažiūrų, kurias 
žygyje žuvo ir 3 P. Afrikos kariai- m e t Ų partijos vadai gali likti pa-Į Leninas kartą pavadino "oportu-

reigose. Kitas siūlo pirmąjį parti- į nistinėm". Korespondentas nu
jos sekretorių rinkti be centro ko- • r o dė , kad Lenkijos kongresas ga-

Palo Alto- — Kalifornijoje he- ''• miteto, bet pačiame kongrese. ]\ atnešti įvairiausių netikėtumų, 
šiandien pradeda pul- į Šitokie pasiūlymai yra tikra he-1 n e s tik 20 nuoš. delegatų yra iš 

rezija Kremliaus vadų ausyse, darbininkų klasės. Prieš "neaiš-
Jie, paprastai, sėdi valdančiame kius elementus" partijos vadovy-
politbiure, kol juos pašaukia gil-! bė veda sunkią politinę kovą, pa
tine, ar kol nuverčia politinis s a kė Kaverznev. 

Kova prieš muse 

likopteriai 
ti, barstydami nuodingas dulkes 
ir purkšdami sodus, vaisius už-

1 puolusias musytes. Šis puolimas 
vykdomas 117 kvadratinių mylių 
plote- Daug žmonių, palikę na-

ne-
kongresą sutana, kiek tie vabzdžių nuo

dai pavojingi žmonėms. Policija 
sustiprino gatvių patrulius, nes 
bijoma, kad apleistus butus pra
dės pulti plėšikai. Raudonasis 
Kryžius daugelyje vietų atidarė 
prieglaudos pastoges žmonėms, 
kurie paliko namus, bėgdami nuo 

sakė korespondentams, kad pasi
tarimuose nebuvo sunku rasti vie
ningą pažiūrą, rasti bendrą kalbą-
Abiejų valstybių vadai aptarė ir 
laikyseną liepos 20 d- Ottawoje 
organizuojamoj septynių pramo
nės valstybių viršūnių konferen
cijoj, kur jiedu susitiks su JAV 
prezidentu Reaganu. 

Prancūzijos delegacija nurodė 
vokiečiams, kad svarbiausias nau
josios prancūzų vyriausybės rū
pestis yra kova su nedarbu. Pas
taruoju metu Vakarų Europoje 

Sumažėjo lenkų 
komunistų skaičius 

Yar'suva. - Prieš nepaprastą • « * &**?°-9fAjJVL** 
Lenkijos komunistų 
partijos kontrolės komisija pa
skelbė apie pasikeitimus partijos 
eilėse. Iš partijos narių sąrašų bu
vo išbraukta 300,000 narių, iš jų 
190,800 patys pasitraukė. Rapor
te sakoma, kad anksčiau-i partiją 
buvo per lengvai priimama, tas 
sumažinęs discipliną ir narių ko-j ™ ^ m g V d u l k , u -
k>^ . , . J Riaušes Britanijoje 

J partijos kongresą pateko tiki 
85 partijos viršūnių delegatai: 43 \ Londonas. — Praėjusį savait-
iš partijos centro komiteto, kuria galį Britanijoje toliau vyko riau-
me yra 142 nariai, 28 iš narių ; šės 19-koje miestų. Buvo sužeis-
kandidatų ir 14 iš partijos kont- tų policininkų, sudegintų pastatų, 

išplėštų parduotuvių. Ketvirta
dienį vidaus reikalų ministras 
Whitelaw pasakys parlamente 
kalbą, kurioje palies riaušių pro
blemą. 

Šiaurinėj Airijoj naujus nera
mumus sukėlė protestantų nuta
rimas ruošti tradicinį Orange or-

priesas-
Tarp kongreso uždavinių yra 

gairių kovai su ekonomine krize 
nustatymas- Kai kurie delegatai 
siūlo sumažinti centrinės val
džios kontrolę, įsivesti daugiau 
laisvių, atsisakyti "centrinio pla
navimo" uždedamų varžtų-

Pats kongresas vyksta ekono
minių sunkumų fone. Parduotu
vėse trūksta maisto produktų net 
ir neseniai įvestoms maisto kor
telėms patenkinti. Vis dažniau 
jaučiami gazolino trūkumai, įmo-

| rolės komisijų- Kongrese numato-
įma padidinti centro komite-

, , .. , , , . , I to prezidiumą, kuris prižiūrėtų 
Afrikos padėtis- Mitterrandas pa- ..' . . « . •*,... fg ; . i ; „ j . 

. . . F , i J • politbiuro darbą. I\eotieialiomis žiniomis. Šiam prezidiumui va
dovautų partijos pirmininkas, — 
naujas postas, — šalia vyriausio 
partijos pareieūno — pirmojo 
sekretoriaus (ar generalinio sek- dino paradą. Šiais paradais, pap-
retoriaus). Partijos pirmininku rastai, minima proetestanto ka-
numatomas siūlyti Stefan OI- j raliam Williamo pergalė prieš 
szovvski, kuris turįs gerą vardą | katalikų karalių James II-jį, kurio 
Kremliuje Pirmuoju sekretoriu
mi numatomas dabartinis Stanis-
law Kania. 

kariuomenė buvo sumušta prie 
Boyne. 1690 liepos 12 d. 

Iki šiol bado streikuose jau mi-
— i rė penki kaliniai, airių slaptosios 

— JAV karo laivynas apklau- armijos nariai. Mirtis artėja ir 25 
sinėjo savo kareivius apie mariju- metų amžiaus Kieran Dorerty, 

I anos vartojimą. Paaiškėjo, jog kuris badauja jau 53 dienos. Bir
tų" ir taptų dar didesne politine apie pusę visų laivyno kariu rūkė želio 11 d. Airijos rinkimuose jis 
ir ekonomine našta Sovietų Są-i marijuaną per paskutines 10 die- buvo išrinktas į Dublino parla-
įungai. [ nų. i mentą. 

Pagerbė Entebej 
žuvusį karį 

Jeruzalė- — Izraelyje buvo iš
kilmingai paminėta pulkininko 
Yehonatan Netanyahu mirties 
penkerių metų sukaktis- Jis žuvo 

1 1976 liepos 4, vadovaudamas 
! Entebes aerodromo Ugandoje 
1 puolimui, kur izraelitai išvadavo 
I teroristų pagrobto lėktuvo ke

leivius. Pulk. Netanyahu buvo 
vienintelis žuvęs Izraelio karys, 

i nors puolime žuvo 7 teroristai, 
; 3 įkaitai ir 20 Ugandos kareivių, 
j Premjeras Beginąs pasakė kapi-
j nėse kalbą, kurioje palygino En-
I tebę su Irake sudaužytu branduo-
i liniu Osirako reaktorium. Prieš 
S penkerius metus buvo planuotas 
i puolimas, išgelbėjęs daugiau šim
to žydų, o prieš 5 savaites gerai 
planuotas puolimas Osirake 8-

; gelbėjo begalinį skaičių žydų, pa-
. sakė Beginąs. 

Stefan 01szewski, Lenkijos komunistų 
partijos politbiuro narys, kurį konser
vatyvieji partijos nariai siūlo išrinkti 
nauju pirmuoju sekretoriumi. Mano
ma, kad jo kandidatūrą palaiko ir 
Maskva. 

KALENDORIUS 

Liepos 14 d.: Kamilis, Justa , 
Vidutis, Sunmylė. 

Liepos 15 d.: Bonaventūra, 
Apromija, Mantas . Sandą. 

Saulė teka 5:57. leidžiasi 8:26 

ORAS 
Nepastovus debesuotumas, 

tvanku, gali lyti, temperatūra 
i dieną 90 L, naktį 75 L 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
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KELIAS I SVEIKATĄ, CS15 So. CaJilornia Ave., Chicago, IU. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

NAUJAUSIA VEIDO 
SPUOGAMS PAGALBA 

Jaunuoliui veido spuogai 
(acne) blogiau negu vėžys 
— todėl susipažinkime su 
naujausiu tos negerovės 
tvarkymu. 

Mediciniškas raginimas 

Veido spuogai (acne) yra 
uždegiminė riebalinių liaukų 
negerovė. Uždegimo pasėka: 
odoje užsikemša riebalinės 
liaukos dėl gausiai susirinku
sių riebalinių skutenų ir su-
ragėjusių ląstelių liekanų. Yra 
keletas rūšių veido spuogų. Daž-
niausioji forma — tai papras
toji acne (acne vulgaris); dėl 
veidui vartojamų vaistų atsi
radę spuogai, gydytojų vadi
nami Acne cosmetica. Ją suža
dina dažnas vartojimas veidą 
drėgninančių kremų (moistu-
rizers) ir riebalinių kosmetikų 
(oil — based cosmetics). Senes
niems, švelnios odos žmonėms 
ant veido odos spuogai atsi
randa dėl nuolatinio kaitini-
mosi saulėje (ta spuogų forma 
vadinasi Favre-Racouchet syn-
drome). 

Geriausias acne gydymas 
yra vietiniai odai vartojami 
vaistai: T re t ino in ir Bon-
zoyl peroxide. Priedinis prie 
vietinio gydymo vaistas yra 
per burną imami antibiotikai. 
Jie apsaugoja nuo naujų spuo
gų pasirodymo ir mažina užde
gimą. 

Veido spuogai (trumpumo 
dėlei juos vadinsime acne), 
atsiranda jaunuoliams - jau
nuolėms. Vienok, jie pasitaiko 
visokio amžiaus žmonėms — 
net 40 bei 67 metų amžiaus 
sulaukusiems. Pensininkės 
valo veidą ne muilu, bet kre
mais. Jos vengia vandens ir 
muilo, bijodamos, kad oda 
pasidarys sausa. Jos tiki, kad 
sausa oda, o ne kaitinimas sau
lėje, ne raumenų tampymas bei 
kaktos raukymas raukšlėja jų 
veidus. Tokios gauna kosme
tinius veido spuogus. 

Senelės veidas yra raukš
lėmis vagotas ir vėjo išpūstas. 
Ties skruostikauliu ir išorinia
me akių vokų kampe gausu 
spuogų. Žmonėse vyrauja ne
teisinga nuomonė dėl acne 
atsiradimo gydymo. Todėl čia 
pateikiamas pačias naujau
sias žinias įsidėmėkime, net 
atmintinai išmokime ir jų laiky
kimės. 

Papras to j i Acne 
(Acne Vulgaris) 

Acne yra uždegiminė odoje 
esančių riebalinių liaukų 
(8ebaceous follicle) negerovė. 
Tie riebaliniai padarai yra 
gausūs veide ir viršutinėje lie
mens dalyje prie plauko — jie jį 
tepa riebalais. Kai uždegimas 
tęsiasi, plaukas nyksta — lieka 
tik jo likutis. Vyriškų hormo
nų pagausėjimas didina 
riebalines liaukas. Toks rie
balų odoje pagausėjimas 
(seborrhea) yra būdingas sep
tyniolikmečių odai (brendimo 
laikotarpyje). Žinotina, kad 
acne sergantieji neturi krau-
juje nenormalaus kiekio vyriš
kų hormonų (androgenų), todėl 
manoma, kad sergant acne 
turimas gausus odoje riebalų 
buvimas yra odos jautrumo 
paseka. 

Kaip acne atsiranda 

Veido spuogų atsiradimas 
i pathogenesis) yra šitoks: nor
maliu atveju riebalinės liau
kos raginis sluoksnis nuolat 
šenasi ir su riebalais šalina
mas odos paviršiun. Kai ta rie-

„Sodybos" pažmonyje kul tūrinę programą atl ieka H. Borek, 
Ju l ia Woicik ir Vincas Kuliešius. 

N u o t r . M. Nagio 

balinė liauka ima virsti veido 
spuogų gamintoju — štai kas 
atsitinka. Ima keistis raginis 
riebalinės liaukos sluoksnis. 
Raginių ląstelių pasigamina , 
per daug, jos kaskart darosi 
labiau viena su kita sukibu
siomis. To vyksmo pasėkoje, 
raginis liaukos sluoksnis nesi
šeria (kaip normaliai), bet 
liekasi vietoje. Toks ląstelių 
prisirinkimas kartu su riebalų 
liekanomis užkemša riebalinę 
liauką ir plauko kanalą (ta 
liauka atsidaro kartu su plau
ku į odos paviršių). 

Kliniškai tas riebalinės liau
kos užsikimšimas šitaip apta
riamas: kol užsikimšusi rie
balinė liauka dar neatsiveria į 
odos paviršių — ji ant odos 
paviršiaus atrodo balsvu taš
keliu — balta galvute. Uždara 
liauka vadinama closed com-
edone. Šitoks riebalinės liau
kos užsikimšimas odos uždegi-
mo p r a d i n i n k a s . T a s 
uždegimas acne atvejuje pasi
reiškia spuogais, pūlių pil
nomis pūslelėmis ir iškiliais 
p a r a u d i m a i s ( n o d u l e s , 
pustules ir papules). Vardus 
įsidėmėkite, kitaip negalėsime 
su gydytoju išmintingai bend
radarbiauti. 

Uždegimas prasideda pripil
dytai riebalinei liaukai trūkus į 
vidurinį odos sluoksnį (der-
mis). Trūkimo dydis ir vieta 
nulemia uždegimo pobūdį. 
Paviršutinis riebalinės liau
kos plyšimas sukelia odoje 
pūlines pūsles (pustules). Trū
kus gilesnėje riebalinės liau
kos dalyje atsiranda pati
n i m a s (papula . P lyšus 
riebalinės liaukos dugnui atsi
randa spuogas (nodule). 

Centrinį vaidmenį vaidina 
be oro gyvuojanti ir riebali
nėje liaukoje esanti bakterija 
(Propionibacterium acnes). 
Veido spuogais sergantieji turi 
gausesnius tų bakterijų rieba
linėse liaukose kiekius. Tos 
bakterijos sukelia blogumus: 
jos gamina įvairius enzymus 
(lipases, proteases, licithi-
nase, hyaloronidase, neura-
minidase... dar ir chemo-
tactic factors). Enzymas lipaze 
skystina triglyceridus — atsi
randa riebalinės rūgštys. 
Pastarosios silpnina riebali
nės liaukos sienelę ir sukelia 
pakitimus vedančius prie susi
formavimo virš minėtų balta
galvių pakitimų. Kiti enzymai 
sutirpdo riebalinės liaukos 
sienelę. Minėtas chemotactic 
veiksnys pritraukia baltus 
kraujo kūnelius ir tuo būdu 
prasideda uždegimas. 

Tolimesnis užsikimšusios 
r iebalinės liaukos likimas 

Iki šiol minėtas vyksmas 
vyko po odos paviršiumi. Užsi
kimšusi riebalinė liauka ir 
trūkusi į plauko maišelį 
(sebaceous follicle) ji pagaliau 
prasiveržia į odos paviršių. 
Tada oro veikiami riebalai 
pajuosta. Atsiranda odoje 
matomos juodos galvutės (tai 
j a u a t v i r a s comedo-
blackhead). O kai prie tokios 
trūkusios riebalinės liaukos 
paviršiuje prisideda užde
gimas — atsiranda pūlinė 
pūslė (pustule). 

Kosmetikos vartojimo 
sukelta acne 

Kosmetinė acne (acne cos
metica) yra silpnos rūšies 
veido spuogai. Jai esant atsi
randa baltos galvutės (closed 
comedo — whitehead) ant 

skruostų, smakro ir kaktos. Tik 
retais atvejais kyla užde
gimas. Vienok, kai kurios mo
terys turi pasikartojantį išbė
rimą paraudusiomis pūlinėmis 
pūslėmis bei spuogais. Šios 
rūšies veido spuogai ats iranda 
vartojant odą drėkinančius 
vaistus (moisturizers), pagrin
dinį kremą (foundation cream), 
nak t in ius kremus (n igh t 
creams) ir aliejų turinčias 
kosmetikas (oil-based cosme
tics), kurios turi vaistus suke
liančius minėtus riebalinių 
liaukų užsikimšimus (lano
liną, daržovių aliejų, rie
balines rūgštis ir vašką). Daž
nai tokios moterys sakosi, 
turėjusios veido spuogus jau
nystėje, bet jie buvę visai pra
nykę. 

Sau lės s u k e l t a a c n e 

Dėl persikaitinimo saulėje 
atsirandanti spuogų rūšis, 
Favre-Racouchot Syndrome 
vadinama. Tokia acne su
serga pagyvenusieji, švelnią 
odą turį asmenys. J i dar vadi
nama Solar comedones — taigi 
saulės sukelti spuogai. Tokie 
veido spuogai yra per metų me
tus saulėje kaitinimosi išdava. 
Tai atviri ir uždari riebalinių 
liaukų kana la i a t s i r a n d a 
smilkiniuose, akies vokų šoni
niuose kampuose i r ties krūmi
niais dantimis esančioje veido 
dalies odoje. Retai kada kyla 
uždegimas. Tokiais atvejais, 
visada odoje matosi saulės 
padaryta žala: oda esti sukie
tėjusi, susiraukšlėjusi ir gels
vomis nuosėdomis padengta. 
Daugiau apie tai kitą kartą. 

P a s i s k a i t y t i . D r u g 
Therapy. Vol. 10, No. 8, August 
1980 

LYTINIS AKTYVUMAS 
IR ACNE 

Klaus imas . Girdėjau, kad 
veido spuogai atsiranda pas ly
tiškai aktyvius ir onanizmu 
užsiimančius. Kiek tame tvir
tinime yra tiesos? 

A t s a k y m a s . Kai kurie 
žmonės klaidingai mano, kad 
lytinis aktyvumas išgydo nuo 
veido spuogų. Kiti tvirtina 
priešingai — tie spuogai atsi
randą dėl lytinio persinau-
dojimo bei masturbacijos. Nė 
viena pusė nėra teisinga. 
Lytinis aktyvumas nekeičia 
vyriškų hormonų kiekio ir 
neturi įtakos spuogų pasi-
gaminimui. 

Kiekvienam moksliškai pa
grįstam veiksniui veido spuo
gų atsiradime yra vienas klai
dingas įsitikinimas žmonėse 
acne kilmės atžvilgiu. Cia su
minėti du tokie klaidingi žmo
nių įsitikinimai. 

DIETOS ĮTAKA 
VEIDO SPUOGAMS 

Klaus imas . Kiek įtakos turi 
maistas veido spuogų atsiradi

mui. Man ir, manau, daugumai 
yra svarbu žinoti. 

Atsakymas. Iki šiol mais
tas buvo be pagrindo kalti
namas veido spuogų atsiradi
me. Šokoladas, riebios keptos 
bulvės, itališkasis pica ir kiti 
panašūs valgiai be pagrindo 
būdavo draudžiami valgyti 
veido spuogais sergantiems. 
Iki dabar tyrinėtojai nerado 
pagrindo, veido spuogų atsi
radime kaltinimui riebių val
gių, gausaus angliavandeniais 
maisto, ar net menko maisto 
(junk food). Žinoma, menkas 
maistas nėra žmogui nau
dingas, todėl jis nepatartinas 
naudoti. Tas pats yra ir su rie
biu bei vien angliavandeniais 
( c a r b o h y r d a t a i s ) gaus iu 
maistu. 

TIESA IR GYVENIMO 
PRASMĖ 

Jauni japonai išreiškė norą 
išgirsti popiežiaus atsakymą į 
daugelį jiem rūpimų klausimų. 
Susitelkiame tik prie trijų temų 
— vilties, meilės ir taikos, 
kurias Šv. Tėvas palietė, 
atsakydamas į japonų jauni
mo klausimus. 

Jūsų klausimas, kuo šiuolai
kinis žmogus galėtų paremti 
savo ateities viltį, man atrodo, 
yra svarbiausias. Tai pagrin
dinis žmogaus gyvenimo 
klausimas. Žmogus tam tikra 
prasme iš viso negali gyventi 
be vilties. Žmogus turi ko nors 
siekti, turi žinoti, kam jis gyve
na, koks yra jo gyvenimo tiks
las. Žmogus turi būti įsiti
kinęs, kad šį gyvenimo tikslą 
yra galima siekti. 

Viltis yra susijusi su atei- : 
timi. Bet iš kitos pusės, viltis 
lemia ir mūsų dabartį. Dabar 
viliamės to, ką pasieksime atei
tyje. Be to, Wiltis yra visada 
susijusi su tam tikra vertybe, 
kurią mes turime laimėti. Dar 
daugiau, viltimi mes norime 
visą savo gyvenimą paversti 
tam tikra vertybe, visam savo 
gyvenimui norime suteikti tam 
tikrą vertę. Viltyje savaime 
glūdi mūsų giliausias troški
mas savo gyvenimui suteikti 
prasmę. Viltimi mes išreiškia
me, kad gyvenimo prasmė 
esme nėra priklausoma nuo to, 
ką mes turime, bet nuo to, kas 
mes esame, nuo vidinės mūsų 
žmogiškumo vertės, nuo mūsų 
žmogiškojo orumo. 

Jūs žinote, kalbėjo Jonas 
Paulius II, kad aš čia esu 
atkeliavęs Jėzaus Kristaus 
vardu. Kristus yra vilties 
mokytojas ir auklėtojas, Kris
tus yra vilties šaltinis. Klau
sant jo žodžių ir gyvenant jo 
gyvenimu, galima atrasti 
giliausią savo gyvenimo 
prasmę. Taip, Kristus gyve
nimo prasmę mums atsklei
džia iki pat gelmių. Kristus 
atskleidžia ir mūsų gyvenimo 
galutinę ateitį Dievuje. Toji 
ateitis pranoksta visas žmo
gaus žemiškojo gyvenimo 
ribas. Viltis, kurią mum teikia 
Kristus, yra stipresnė už mirtį. 

Atsakydamas į klausimus 
apie meilę, popiežius Jonas 
Paulius II priminė, kad Dievo 
ir žmonių meilė yra didžiau
sias ir svarbiausias iš visų 
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1-mas tomas. TelSių Vyskupija 
B R O N I U S K V I K L Y S 

Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
rijos leidžiamų knygų. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreipt% mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytųi mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. DideHo formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuve. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu S21JI0. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

įsakymų. Dievo meilė yra 
neatskiriama nuo žmonių 
meilės. „Kas nemyli savo 
brolio, kurį mato, negali mylė
ti Dievo, kurio nemato", sako 
apaštalas šv. Jonas. Dievo 
meilė tam tikra prasme gali 
realizuotis tiktai konkrečioje 
žmonių meilėje. Trokšdami 
gero kiekvienam žmogui, turi
me mylėti ir savo priešus, nors 
tam priešintųsi mūsų jausmai. 

Jūsų klausimuose išskai
čiau gilų susirūpinimą tikrąja 
pasaulio taika. Tas jūsų rūpes
tis drauge yra ir Bažnyčios 
rūpestis. Tuo rūpesčiu yra 
persunkti Vatikano II susi
rinkimo dokumentai ir pasku
tinės popiežių enciklikos... 
Bažnyčia moko, kad taika visų 
pirma reiškia tikrąją tvarką 
asmenų ir tautų tarpusavio 
santykiuose. Norint kurti tvir
tus taikos pagrindus, reikia 
tad visų pirma pripažinti ir 
pagerbti visas pagrindines 
žmogaus asmens teises tiek 
medžiaginėje, tiek dvasinėje jo 
gyvenimo sferoje, reikia pripa
žinti visų, visų be jokios išim
ties tautų teises. Pripažinti 
teises ne tik didžiųjų, bet ir 
mažųjų tautų. Negali būti 
taikosj jeigu didieji ir galin
gieji pažeidžia silpnesniųjų tei
ses! 

Krikščioniškoji religija žmo
niją auklėja taikai, visų pirma 
kviesdama be paliovos melstis 
už taiką. Be to, krikščioniškoji 
religija skleidžia įsitikinimą, 
kad žmogus — taip pat ir 
šiuolaikinis žmogus — su 
Dievo pagalba yra pajėgus 
nugalėti blogį, kuris stumia 
žmoniją į neapykantą, karą, 
naikinimą. Šį įsitikinimą 
krikščioniškoji religija sklei
džia, pasiremdama neprilygs
tamo vilties mokytojo žodžiu. 

Kzl. 

RCKYMO PROBLEMA 
AUSTRALIJOJE 

Didesnė dalis penkiolik
mečių merginų Tasmanijos 
aukštesnėse mokyklose regu
liariai rūko. 

Dr. Patrick Lynch, vienas iš 
trijų Tasmanijos universiteto 
tyrinėtojų, kuris apklausinėji
mą pravedė, pasakė, kad rūky
mo mada tarp mokyklinio 
amžiaus merginų turi jau 
„rimtų pasekmių". 

Apklausinėjimo anketos dėl 
rūkymo ir svaiginamų gėralų 
įpročio ir į juos pažiūros buvo 
užpildytos 1,200 mokyklinio 
amžiaus mokinių iš keturioli
kos valdžios ir privačių aukš
tesniųjų mokyklų. 

Anketos parodė, kad 55-ki 
nuošimčiai penkiolikmečių 
mergaičių, ir kaimo rajonų 
aukštesnėse mokyklose regu
liariai rūko. 
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* Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 
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CRAVYFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS *-
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p -
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239-2919-

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

Specialybė vidaus ligos 
2 4 5 4 West 71st Street 

(71 mos ir Campbell Ave. kampas) -
Va! pirmad .antrad .ketvirtad irpenktao 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Ak iu ligos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA-

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. -

Ofiso tel. — 582-0221 

DR.JAI NA JAKSEVlClUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

va landos pagal susi tar imą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3 8 4 4 West 63rd Street 

Valandos pagal susi tar imą 

Tel 372 5222. 236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKiŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE 

Valandos pagai susitarime 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia ,i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

, 

DR. 

m HMM 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, ft5Jf5 West 6$rd St Chicago, IL 606i9 

J 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAUIS • 

VINCAS BRIZGYS 
' TeistŲ daktarai 

2468 W. 69th St., Chicago, EI 
VW tel. 7784080 

VaJtndoa pa«sj auattoi-lm* 
fcx.»iKita.gffifig3aaagajaiaggsĮaaaxJBį 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACnCE 

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

FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA **"* ! 
2656 W63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel. 776 -2880 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Hirm . ant r , treč 

ketv 10 iki 6 vai šeštad 10 M 1 vai 

Tel REliance 51811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3 9 2 5 West 59th Street 
Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir šešt 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195 

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

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

Va! 

Ofs tel 586-3166. namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Mest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

RAUDINO* PATARIMĄ 
Į8YVERDIHK — 

SVEIKESNIS M S I 



Naujienos 

IS PASAKŲ PASAULIO 
Žmogus dažnai pasirodo 

kaip užmaskuotų motyvacijų, 
tamsių intensijų būtybė. Tai 
galioja tarp kitko ir rašyto
jams, žurnalistams, kriti
kams. Net ir „didžiosios" 
amerikiečių spaudos profesio
nalumo šydas negali apsau
goti nuo nuslydimo į melo bei 
prasimanymų liūnus. Štai, 
pirmaujančio JAV dienraščio 
„Washington Post" bend
radarbė Janet Cooke buvo pri
versta atiduoti net savo lai
mėtąją Pulitzerio premiją, 
paaiškėjus, kad jos rašiniai 
apie aštuonerių metukų heroi
no vergą „Jimmy" tebuvo gry
na fabrikacija. Ši tas epizodas 
smarkokai sukrėtė amerikie-
tiškojo žurnalizmo „establiš-
mentą". Tačiau panašių są
moningo klaidinimo atvejų, tik 
gal mažesnės apimties (ar sėk
mingiau užtušuotų), pasitaiko 
beveik reguliariai. 

Nuo tokių reiškinių, deja, 
nėra laisva ir mūsų spauda. 
Pvz. rašydamas apie š.m. va
sario 18 d. JAV Kongrese įvy
kusį Lietuvos Nepriklausomy
bės sukak t ies minėjimą, 
kuriame būrys Kongreso at
stovų kalbėjo Lietuvos reikalu, 
„Naujienų" redaktorius savo 
dienraščio 42 nr. paskelbė ir 
tokią informaciją: 

„Ką Frank Annunzio pa
darė pavergtai lietuvių tautai, 
suorganizuodamas šiuos kal
bėtojus Vasario 16-osios pro
ga, tai milijonais neapskai
čiuosi . K a i D o b r y n i n a s 
informavo Brežnevą apie 
Amerikos Atstovų Rūmų na
rių pasisakymą pavergtų lietu
vių reikalu, tai jis nutarė 
prašyti prez. Reagano pasi
matymo". 

O sekančios dienos veda
majame („Naujienos", nr. 43) 
ši žinia pakartojama ir sustip
rinama: 

„Nėra ko stebėtis, kad Brež
nevas, patyręs apie JAV Kon
grese pasakytas sen. Percy ir 
atstovų Annunzio ir Nelligan 

kreipėsi formaliai į „Naujie
nų" redaktorių, prašydamas 
šiuo klausimu daugiau infor
macijų. Deja, iki šiol „Naujie
nos" nei viešai, nei privačiai į 
tai neatsakė. Buvo kreiptasi ir 
į Alto centrą, kurio oficialus 
atstovas pasisakė nieko neži
nąs apie „Naujienų" informa
cijos šaltinį ir tuo pačiu pri
mygtinai prašė nesieti Alto 
vardo su tuo, kas rašoma 
„Naujienose". Svarbiausia, 
net ir sen. Percy bei kongres-
menų Annunzio bei Nelligan 
raštinės, jų tuo reikalu atsi
klausus, nieko nebuvo girdėju
sios apie tai, kaip šių parla
mentarų k a l b o s s t a i g a 
paskatino Brežnevą ieškoti 
susitikimo su Reaganu. 

Tad iš visko atrodytų, kad 
minėtoji „Naujienų" žinia nėra 
verta net popieriaus, kuriame 
ji išspausdinta. Žinoma, lieka 
dar viena galimybė, būtent, 
kad „Naujienų" redaktorius 
turi „ekskliuzyvinį" žinių šal
tinį kur nors tiesiai prie Dob-
rynino ar Brežnevo — tokį, 
beje, šaltinį, prie kurio nepri
eina net amerikiečių korespon
dentai. Kitaip iš kur gi pvz. 
„Naujienos" žinotų, kad apie 
Percy, Annunzio ir Nelligan 
kalbas Brežnevą painformavo 
kaip tik Dobryninas, o ne kuris 
kitas? Tuo atveju būtų supran
tama, kodėl jos neatskleidžia 
savo šaltinio tapatybės. Bet 
argi galima rimtai tikėti, kad 
„Naujienos" turėtų nuosavą 
„šnipą" Kremliaus politbiure? 
Greičiau j a u patikėtume 
priešinga galimybe. 

Vieną antrą vizitą į fanta
zijos pasaulį būtų galima at
leisti net ir rimtam laikraščiui. 
Klysti (ir pameluoti) žmogiš
ka. Tačiau kai melas tampa 
kasdienine laikraščio duona, 
nebežinia, ar verkti ar juoktis. 
„Naujienose" pasakų dau
giau, negu mūsų tautosakoje jų 
surinko dr. Balys. Juk tai laik
raštis, kuris ar tai savo žinių 
puslapyje, a r tai redakci-

kalbas, prašė pre. Reaganą n i u o 8 e raf " į"" skelb£ k a d 

organizuoti susitikimą tarp! tuo, po atentato prez. Reaga-
tautinei padėčiai aptart i" . 

Jei ji būtų teisinga, tai ši ži
nia turėtų tiesiog milžiniškos 
reikšmės. Juk tai būtų pats pir
masis kartas, kada Lietuvos 
klausimas pavienių JAV Kon
greso narių spaudimo dėka 
iškilo į aukščiausią — JAV ir 
Sovietų S-gos vyriausybių 
galvų eventualaus tiesioginio 
susitikimo — plotmę. Jeigu 
Brežnevą iš tikrųjų taip išgąs
dino kelių Kongreso atstovų 
tartos kalbos, kad jis nutarė 

ATEITIES LIETUVA MICHIGANO 

nas buvo nuvežtas ne tiesiai į 
ligoninę, o į viešbutį(!), kad No
belio literatūros premiją lai
mėjo ne garsus Lietuvoje 
gimęs lenkų poetas Czeslaw 
Milosz, o jo (beje, tikrovėje ne
egzistuojantis) sūnus Č. Milas, 
kuris „pramokęs lietuviškai" ir 
„rašęs poeziją lietuviškai", 
savo „poezijos kūrinėlius buvo 
pasiuntęs į Švediją", kur jie 
buvo „išversti ir nutarta jiems 
skirti šių metų literatūros 
premiją"; kad neseniai miręs 

. .. . , rašytojas Marius Katiliškis, 
prašyti a s m e n i š k o pasi- b ū ( £ m

J
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matymo su prez. Reaganu, tai , * 4 . . n 
. *3 . u

r , . . j . , 1 . .. pats pasistatė sau paminklą 
apie Si įvyk* kaip apie didžiuį b u t i n ė * kapinėse; kad 74 m. 
laimėjimą Lietuvos bylai reikė- „ . .. . . • , , i 
tų šaukti nuo visų stogų galų. 
Deja, „Naujienų" žinios tikru
mas vis dėlto smarkiai abejo
tinas. 

Ankstyvą pavasarį iš spau
dos sužinojęs, kad Lietuvių 
Skautų sąjunga „Gintaro" 
vasarvietėje, Union Pier, 
Michigane, rengia pirmąjį 
lituanistikos seminarą savo 
jauniesiems vadovams bei 
vadovėms, pasisiūliau ten 
pakalbėti viena jaunimui 
mažiau žinoma tema. Juoba, 
kad traukė Union Pier, ypač 
Viktorijos ir Algio Karaičių 
soduose paskendęs „Ginta
ras", kuriame praeityje buvo 
praleista nemažai įdomių poil
sio ir atgaivos valandų, ir 
kurio tikrai pasiilgsti kartais 
nuvažiavęs kad ir į žymiai 
labiau išgarsintus įvairius 
kurortus. 

Po Lietuvių operos sukak
tuvinio triumfo Chicagoje vėl 
tais pačiais pažįstamais ir 
daugelį kartu išvažinėtais 
keliais per Indianą pasukom į 
Michiganą, į lietuvių ir 
amerikiečių pamiltą „Ginta
ro" vasarvietę. Šiais metais 
anksčiau sezoną pradėjusi, 
„Gintaro" vasarvietė buvo, 
sakyčiau, užkariauta iš įvairių 
lietuvių telkinių Jungtinėse 
Valstybėse suvažiavusio jauni
mo į pirmąjį Lietuvių Skautų 
sąjungos surengtą lituanisti
kos seminarą. Tiesa, tų jaunuo
lių nebuvo masės, o tik kelio
lika, nes tiek jų tenorėjo 
seminaro organizatoriai ir 
vadovai. Juk rimtai dirbti žy
miai geriau ir naudingiau su 
nedideliu skaičiumi rimtai 
pasiruošusių, negu su mase. 

Į lituanistikos seminarą su
važiavo lietuvių jaunimas iš 
Los Angeles — vakariniam 
Amerikos pakraštyje, iš Water-
burio — rytiniame, iš Cleve-
lando, Detroito, Chicagos. 
Suvažiavo tie idealistai, ku-

Kodėl pvz. Brežnevas staiga 
taip giliai susirūpino minėtų 
kongresininkų žodžiais tik 
šiais metais, kai tokie minėji
mai rengiami ir tokios kalbos 
sakomos jau du dešimtmečius 
iš eilės? Ir kodėl apie šį 
Kongreso narių pasisakymų 
poveikį Brežnevui nepranešė 
jokie amerikiečių laikraščiai 
bei televizija (nors šiaip Brež
nevo pasiūlymą susitikti su 
R e a g a n u a m e r i k i e č i ų 
korespondentai plačiai ko
mentavo)? Svarbiausia, kodėl 
„Naujienų" paskelbtosios ži
nios ne radome nei Alto 
informacijose, nei Vliko El
toje, nei JAV LB informacijo
se, nei jokiame kitame lietu
v i š k a m e i n f o r m a c i j o s 
šaltinyje? Kodėl jos nepa
skelbė joks kitas lietuvių laik
raštis? Kodėl jos negarsina 
mūsų veiksniai, ypač gi Altas, 
kurie pastūmėjimu juk h* 
vyksta tie kasmetiniai minėji
mai JAV Kongrese ir kuris, jei 
„Naujienų" žinia būtų tikra, 
Čia galėtų sau savintis didžiau
sią nuopelną? 

Bostone ėjusį ir socialdemok
ratų leistą savaitraštį „Kelei
vį" uždarė jau ilgą laiką New 
Yorke sunkios ligos patale gu
lintis, buv. Tautininkų S-gos 
generalinis sekretorius Vincas 
Rastenis; kad Henrikas 
Nagys, Kazys Bradūnas ir 
Alfonsas N y k a - N i l i ū n a s 
„nieko nenusimaną" apie 
poeziją; kad Lenkijoje Giereko 
valdžia buvo nuversta su 
Chicagos Alto s k y r i a u s 
pirm. Eufrozinos Mikužiūtės 
pagalba (pirmo puslapio ant
raštė!); kad judrusis mūsų ra
dijo ir televizijos komentato
rius Anatolijus Siutas apie 
Vliko egzistenciją pirmą 
kartą tesužinojęs tik 1979 m. 
(irgi pirmojo puslapio žinia!); 
kad JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos anketinis vyres
niųjų lietuvių surašymas vyk
domas M a s k v o s n a u d a i 
dirbančių agentų — ir taip vos 
ne kiekviename numery vis 
naujų komiškų (ar groteskiš
kų) absurdų, už kuriuos geres
nių nė Antras Kaimas nesu
galvotų. 

Ir čia sugrįžtame vėl prie 
pačioje pradžioje mūsų minėto 
klausimo: kokios gi politinės ar 
psichologinės aplinkybės ver
čia žmogų, laikraščio redak-

PAKRANTĖJE 
riems gerai lietuvių kalbą 
mokėti yra svarbus gyvenimo 
tikslas, kurie ateityje turės 
išlaikyti gyvąją Lietuvą išei
vijoje. O kad toji ateities lietu
viškoji gyvybė išeivijoje jau 
slysta iš po kojų mūsų vidu
riniajai kartai, per iškalbos 
valandėlę seminare papa
sakojo vienas jaunuolis, į semi
narą atvykęs iš rytinio pakraš
čio. Pasak jo, prieš keturius 
metus jo tėvai nustojo lietu
viškai kalbėti tarp savęs ir su 
sūnumi. Sūnus manė, kad 
lietuvybė Amerikoje jau miru
si. Tačiau nuvažiavęs į Jauni
mo kongresą, lietuvybę pama
tė esančią dar labai gyvą 
jaunimo tarpe. Nuo to laiko 
pasiryžo lankyti kiekvieną 
prieinamą lituanistikos semi
narą, kiekvieną jaunimo 
suvažiavimą. Jame atbudo 
Vinco Kudirkos dvasia. 

Lietuvių fondo kasdien vis 
riebėją skatikai yra nukreipia
mi įvairioms sritims. Kaip 
malonu, kad toli pramatą fon
do vadovai nors ir kuklia auka 
nepamiršo ir skautijos semina
ro, nes, jei vienas ar kitas šio 
seminaro dalyvis savyje pajus 
Vinco ar Simo Kudirkų dvasią, 
nors ir nedideli Lietuvių fondo 
ir kitų aukotojų skatikai bus 
pasiekę svarbų tikslą. 

Plačiai teko išsikalbėti su 
seminaro lektoriais kun. J. 
Vaišniu, SJ, Juozu Masilio-
niu, dr. Tomu Remeikiu, jauni
mo draugu ir nepamainomu 
lietuviškų dainų puoselėtoju 
muz. Faustu Strolia, su semi
naro vadove mokytoja Danute 
Eidukiene ir kitais. Visi jie 
buvo nemeluotai patenkinti, 
kad į seminarą suvažiavęs 
j a u n i m a s labai at idžiai 

klausėsi paskaitų, užsiraši-
nėjo, atlikdavo užduotus namų 
darbus, kuriuos kartais tek
davo ruošti iki ankstyvų pary
čių. Tris dienas gulinėjau 
paplūdimyje, tačiau kursantų 
ten beveik visai nesimatė, nes 
jie neturėjo laiko džiaugtis 
ankstyvosios vasaros malo
numais. Jie buvo suvažiavę 
mokytis, o iš Union Pier ne vie
nas jų žadėjo vykti dar ir į 
PLJS Ryšių centro lituanis
tikos seminarą. 

To visko besiklausant ir 
kartu besidžiaugiant, mintys 
krypo 20 metų atgal, į 1961 
metus, kai vos V. ir A. Karai-
čiams įsigijus „Gin ta ro" 
vasarvietę, čia vyko Lietuvių 
fronto bičiulių vienos iš pir
mųjų studijų dienų ir 1941 
metų birželio mėn. sukilimo 20 
metų sukakties minėjimas. 
Didžiai gausus būrys tada čia 
buvom susirinkę, vyko paskai
tos, žvakių procesijos prisi
menant kritusius už Lietuvos 
laisvę, kalbėjo buvęs vienas 
sukilimo vadovų Leonas 
Prapuolenis, ėjęs Laikinosios 
vyriausybės ministro pirmi
ninko pareigas prof. J. Brazai
tis, dr. Pr. Padalis, adv. R. 
Skipitis ir eilė kitų. Visų čia 
mano suminėtų jau nebėra 
gyvųjų tarpe. Ir anose studijų 
dienose ir minėjimuose „Ginta
ro" vasarvietėje ne vienas 
klausė, kas bus po 10, 20 metų. 
Ypač pesimistiškas mintis 
tada dėstė bičiulis inž. Dona
tas Bielskus. 

Tačiau, kai lygiai 20 metų 
praėjus nuo anų dienų tame 
pačiame „Gintare" savo 
akimis mačiau rimtai lietuvių 
kalbą be s tud i juo j anč iu s 
jaunuolius, pasiryžusius atei
tyje dirbti l i tuanistinėse 

NESUTEIKIA GERESNIO 
GYVENIMO 

Dabar jau svečiai Chicagoje, atvykę į Operos 25-čic 
šventę iš Washingtono, DC, Dalia ir žum. Vladas 
Būtėnai, čikagiškių tarpe. Jų dešinėje Natalija 

Vaznelienė ir Elena Barienė. o kairėje sol. Margarita 
Momkienė. 
q Nuotr. Vyt. Jasinevičiaus. 

Neatsižvelgiant Jungtinių 
Tautų „Habitat" konferenci
jos 1976.VI.il d. Vancouve-
ryje palankių nutarimų dėl 
žmoniško gyvenimo, gyveni
mas pasaulyje nėra pagerėjęs. 
Priešingai, prasl inkus 5 
metams po konferencijos, dau
giau žmonių gyvena dar dides
niame skurde ir nematyti, kad 
padėtis ateityje pagerėtų. Lėšų 
trūkumas ir politiniai sampro
tavimai yra priežastys, kad 
žmonijos didžioji dalis šio 
šimtmečio pabaigoje neturės 
tinkamo preiglobsčio. Tai 
aiškėja iš britų Earthscan 
raporto, pagal kurį Kanados 
šelpimo organizacija CIDA 
pravedė tyrimus, kas padary
ta pagal to Habitat nutarimą. 

Earthscan ištyrė dabartinę 
padėtį 17-oje šalių Afrikoje, 
Lotynų Amerikoje ir Azijoje, 
išskiriant Kiniją, kurių šalys 
sudaro 60% trečiojo pasaulio 
gyventojų. 132 šalys, kurios 
1976 m. dalyvavo „Habitat" 
konferencijoje, padarė rimtus 
žygius dėl tinkamo įsikūrimo 
per kelerius ateinančius 
metus. Earthscan nustatė, kad 
tik kelios vyriausybės pasekė 
Habitat nutarimus. Tik viena 

mokyklose, lietuviškų laikraš
čių bei žurnalų redakcijose, 
auginti lietuviškas šeimas, įsi
tikinau, kad 1961 metų mintys 
gal buvo per daug pesimis
tiškos, nes po 20 metų, procen-
taliai gal ir nedaug, bet visgi 
užsiauginom tikro lietuviško 
jaunimo. Už tai pagarba 
tėvams, lituanistinėms mokyk
loms, kursams, jaunimo 
organizacijoms ir taip pat 
Lietuvių Bendruomenei, tikro
višku žvilgsniu savo veikloje 
žvelgiančiai į ateitį ir aktyviai 
globojančiai jaunimo veiklą. 

Ką gi aš gagėjau pasakyti 
mieliems „Gintaro" vasar
vietės savininkams Vikto
rijai ir Algiui Karaičiams? Gal 
tiek, kad mane ir šeimą su 
„Gintaru" riša daug malonių 

, prisiminimų, kad per 20 su 
viršum metų „Gintaro" vasar
vietės savininkai, priglaus-
dami eilę lietuvių suvažia
vimų, lituanistinių kursų, su 
kiekvieno vasaros sekma
dienio lietuviškomis Mišiomis 
„Gintaro" sode taip pat yra 
nemažai prisidėję prie lietu
vybės išlaikymo išeivijoje, 
nors, žinoma, norint tokią 
vasarvietę išlaikyti yra svar
būs ir komerciniai pagrindai. 
O tvarkingą „Gintaro" vasar
vietę lietuviams ypač lengva 
pamatyti, nes virš jo sodo sezo
no metu plevėsuoja Lietuvos 
trispalvė vėliava. 

VL.R. 

Tanzanija iš 17 šalių pradėjo 
rimtai įgyvendinti 4 Habitat 
pagrindinius nutarimus. Liku
sios 14 šalių buvo tik prade 

jusios 2-3 punktų vykdymą. 
Bolivija, Nigerija ir Jordanija 
nerodo jokio arba maža intere
so tiems nutarimams. 

Prieš 5 metus ketvirtis 
pasaulio gyventojų — vienas 
milijardas žmonių — netu
rėjo saugios ir tinkamos pasto
gės. Dėl gyventojų padaugėji
mo ir jų persikraustymo į 
didelius meistus bei dėl 
vyriausybių nepakankamų 
rūpesčių butų situacija dar 
labiau pablogėjo. Blogos šimtų 
milijonų gyventojų gyvenimo 
sąlygos yra ir ligų priežastis. 
Kasmet šeši milijonai vaikų ir 
aštuoniolika milijonų suau
gusių miršta dėl švaraus van
dens trūkumo Trečdalis 
pasaulio gyventojų užsikrečia 
ligomis dėl nebuvimo gerų 
sanitarinių sąlygų, kurios dar 
labiau pablogėja, daugeliui 
žmonių persikėlus gyventi į 
miestus. Jie ten gyvena 
suglaustai, ir epidemijos gali 
sparčiai plisti. Apytikriai 80% 
visų ligų yra kilę dėl švaraus 
vandens ir dėl tinkamų sani
tarinių priemonių trūkumo. 

Pasaulio didžiųjų miestų 
gyventojai per pastaruosius 
penkerius metus gausėja grei
čiau negu jiems butų su tinka
mais patogumais statyba. 
Daugiau kaip trečdalis dides
nių miestų gyventojų gyvena 
dabar lūšnose. Maroke pvz. 
40% gyventojų neturi tinkamų 
pastogių; pusė Mexico City 
gyventojų gyvena vargšų 
kvartaluose, kur jų aprūpi-, 
nimas labai menkas. 

Vakarų šalyse jau kalbama 
apie gyventojų susikimšimą 
miestuose, jei daugiau kaip 
vienas asmuo užregistruotas 
kambaryje. Trečiojo pasaulio, 
miestuose dažnai trys ir dau
giau asmenų turi gyventi 
viename kambaryje. Indone
zijoje pusė visų namų turi tik 
po vieną kambarį i r . 48% 
butuose gyvena dvi ar trys 
šeimos. 

Apie 47% trečiojo pasaulio 
gyventojų, išskiriant Kiniją, 
neturi pakankamai švaraus 
vandens. Gyvenimo sąlygos 
miestuose dėl greit didėjančio 
gyventojų prieauglio pablo
gės, mano Earthscan. Greit 
augantis Mexico miestas su 
14 milijonų gyventojų 2000 
metuose turės jau 31 milijoną 
gyventojų. Sao Paulo turi 
dabar 13 milijonų gyventojų, o 
šimtmečio pabaigoje gali turė
ti jau 26 milijonus gyventojų. 

T. 

Dėl to mūsų laikraščio re- torių 9 i t a i p e l g t i g ? Į d o m u 
dakcijos narys balandžio 6 d. ir M. Dr. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖLYDYJE 
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Atitinkamai bus pakreiptas ir tolimesnis mano 
veikimas: prieš Lietuvos okupaciją ir už Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymą. 

Taigi, Pone Profesoriau, aš ligšiol vertinau 
Tamstą kaipo lietuvių rašytoją ir lietuvį patriotą ir 
maniau, kad galėsiu su Tamsta, nors ir sunkiomis 
svetimos invazijos sąlygomis, bendradarbiauti 
Lietuvos labui, bet matau, kad mūsų keliai aiškiai 
išsiskyrė: Tamsta nuėjai su Lietuvos pavergėjais, 
ašgi visa savo siela turiu nusikreipti prieš juos. 

Nebegaliu todėl linkėti Tamstai pasisekimo. 
Mano iš širdies plaukiąs troškimas tėra: lietuvių 

Tautos prakeikimas telydi visus jos pavergėjus ir jų 
pataikautojus!... 

Bernas, 40.VII.23 d. Dr. J. Šaulys. 
Prieš įeinant į liaudies vyriausybę prof. V. 

Krėvė-Mickevičius buvo iškviestas į rusų pasiun
tinybę, supažindintas su Dekanazovo sudaromos 
vyriausybės sąstatu, kuriame jis buvo įrašytas 
ministro pirm. pav. ir užsienio reik. ministru ir Deka
nazovo asmeniškai kviečiamas užimti tas pareigas. 
Prof. V. Krėvė-Mickevičius sutikimo nedavė, o grįžęs 
namo telefonu paskambino Pozdniakovui ir siūlomų 
pareigų atsisakė. Tik sekančią dieną A. Merkio spau
džiamas sutiko. Kai kas dieną buvo stengiamasi kuo 
greičiau sugriauti vidujinę santvarką, norėjo atsi
statydinti, bet po pasikalbėjimo su žymesniaisiais 

senosios kartos veikėjais jam buvo patarta pasilikti 
ir gelbėti kiek įmanoma. 

Išsišaiškinimui rusų tikslų Lietuvos atžvilgiu, 
1940 m. liepos 1 d. Maskvoje buvo priimtas Molotovo 
ir iš jo patyrė, kad Lietuva bus įjungta į Sov. 
Sąjungą. Kai ministrų kabineto posėdyje liepos 6 d. 
buvo priimtas „liaudies seimo" rinkimų įstatymas, 
prof. V. Krėvė-Mickevičius tą pačią dieną įteikė atsi
statydinimo pareiškimą, bet pareiškimas nebuvo 
priimtas, o jam duota 14 d. atostogų „sveikatai patai
syti", vėliau atostogos pratęstos, kol Lietuva 
„liaudies seimo" buvo nutarta prijungti prie Sov. 
Rusijos. 

Tas skaudus dr. J. Šaulio laiškas, reikia manyti, 
prof. V. Krėvės-Mickevičiaus nepasiekė ir jis liko 
okupantų pakalikų rankose. 

B. K. Balučio p ro tes t a s 
(telegrama) 

Ministere des Affaires Etrangeres. 
Kaunas. 

Kadangi Sovietų Sąjunga, priešingai eilei 
Nepuolimo sutarčių, imant ir agresoriaus definicijos 
sutartį, pažeidė Lietuvos Nepriklausomybę, faktinai 
ją okupuodama savo karinėmis jėgomis ir kadangi 
taip vadinami rinkimai seiman padaryti po tos 
okupacinės jėgos spaudimu ir svetimos valstybės 
dirigavimu, neduodant jokios galimybės pasireikšti 
Lietuvos gyventojų laisvai valiai ir kadangi taip iš
rinktas seimas, negalėdamas reikšti lietuvių 
tikrosios valios, galėjo reikšti tik svetimos valstybės 
smurtu primestą valią, kas pasireiškė ir jo nutarime 
pražudyti Lietuvos Nepriklausomybę, perduodant 
Lietuvą svetimos valstybės jungan, iš kurio ji buvo 
išsilaisvinusi tik savo sūnų krauju po ilgų kovų, 
todėl tokiomis aplinkybėmis aš negaliu skaityti nei 
tokių rinkimų teisėtais, nei tokio seimo kompete-

tingu spręsti Lietuvos likimą. Kaipo nepriklausomos 
ir laisvos Lietuvos teisėtas Atstovas, paskirtas ginti 
jos reikalus ir Nepriklausomybę užsienyje, aš 
neatlikčiau savo švenčiausios pareigos, jeigu nepro
testuočiau prieš svetimos valstybės tuo būdu 
Lietuvai padarytą smurtą ir prieš Seimo nutarimą, 
kuriuo žudoma sunkiai iškovota Lietuvos laisvė ir 
Nepriklausomybė. Negalėdamas to viso laikyti nei 
teisėtu nei teisingu, aš skaitau visus tokius Seimo ar 
Vyriausybės nutarimus ir žygius neprivalomais nei 
man, nei jokiam padoriam lietuviui. Ta prasme eida
mas uždėtas man, kaip Nepriklausomos Lietuvos 
Atstovui, pareigas, aš įteikiau Britų Vyriausybei 
protestą prieš Sovietų Sąjungos padarytą Lietuvos 
atžvilgiu smurtą. Tegyvuoja laisva, nepriklausoma 
Lietuva! 

1940.VII.25. Balutis 138. 

P . Žadeikio p ro tes t a s 
Užsienin Kaunas 

Telegrama 
Liepos keturioliktos ir penkioliktos rinkimai, vykę 

milžiniškos svetimos kariuomenės okupacijoje, 
svetimai rankai diriguojant, pašalinus 
Nepriklausomybę remiančias sroves, yra tautos valios 
falsifikacija, priešinga konstitucijai neteisėta ir 
nutarimas įjungti Lietuvą Sovietų Sąjungon yra 
uzurpacija lietuvių tautos suverenumo, prieš ką 
protestuoju pareikšdamas, kad tokiais rinkimais 
sudaryto Seimo aktai neturi privalomos reikšmės. 
Teisėtumo atstatymui reikalinga karinės okupacijos 
ištraukimas, naujų rinkimų įvykdytas. 
1940.VII.25. 

2adeikis, Lietuvos Pasiuntinys, 
įgaliotas Ministras. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, antradienis, 1981 m. liepos mėn. 14 d. 

Adv. Epštein kalba LB LJS politinės konferencijos metu Kultūros židinyje New Yorke. Nuotr. V Maželio 

SIMONO DAUKANTO MOKYTOJŲ 
SEMINARIJA 

(IŠTRAUKA IŠ ATSIMINIMŲ) 
JUOZAS VAIČEUŪNAS 

1977 m. suėjo 50 metu. nuo 
Simono Daukanto Mokytojų se
minarijos pirmos laidos išleidi
mo. Ji išleido šešias laidas- Se
minarija buvo uždaryta 1932 m., 
nors ir tada buvo jaučiamas mo
kytoju trūkumas. Tą seminariją 
išsamiai aprašyti nėra galimy
bės, todėl duodu tik ištrauką iš 
savo užrašų. 

1926 m. dėl susidariusių ap
linkybių buvau įstojęs i aukštes-

man pasakė, kad direktorius yra 
savo kabinete, į kurį įėjimas iš 
koridoriaus. 

Pasibeldęs įėjau į direktoriaus 
kabinetą. Dr. Kl. Ruginis atsisu
ko nuo rašomojo stalo ir žiūrė
jo į pilku vatiniu apsivilkusį vy
ruką, kuris pas jį atėjo kažkokiu 
reikalu- Aš linktelėjau ir sakau: 
„Pone direktoriau, esu Aukštes
niosios technikos mokyklos moki-

I nys, bet norėčiau pereiti į jūsų 

i minų, nors iš muzikos tokių eg-
! zaminu ir nebuvo. Pradėjau kas-
Į dien „kalti" visus Hening prati

mų numerius, kuriuos buvome 
praėję. Po kokio mėnesio mo
kytojas Moisiejavas vėl pašaukia 
mane atsakinėti ir nurodo prati
mų numerį. Atsiverčiu nurody
tą numerį ir tvirtu tonu prade
du skambinti. „Gerai, 64-tą nu
merį", — girdžiu mokytojo bal
są- Draugas dar nespėjo atvers
ti to numerio, o aš jį skambi-

Mokytojai 
Simono Daukanto mokytoju 

seminarijoje dirbo šie mokyto
jai, nors ir ne visi vienu laiku-
Jie sėstė: dr- Kl. Ruginis — pe
dagogiką ir logiką, kun. V. But
vilą ir kun. A. Krauslys — ti
kybą, dr. K. Pakštas — geografi
ją, mok. Ig. Malinauskas-Malė-
nas — metodikas ir darbelius, 
dail. V. Bičiūnas — piešimą ir 
jo metodiką, dr. Pakuckas — gam
tą, dr- Šidlauskas ir dr. V- Kau-
za — higieną, mok. A- Tylenis 
ir mok. Z. Ivinskis — istoriją, 
mok. P. Šležas — istoriją ir vi
suomenės m., mok J. Talmantas 
ir mok. A. Ašmantas — lietuvių 
kalbą ir literatūrą, doc- P. Ju-
caitis — chemiją, mok. V. Kati
lius — matematiką, mok. Z. Ma-
saitis — matematiką ir fiziką, dr. 
A Šulcas (Schultz) —vokiečių 
kalbą, muz. E. Moisiejavas — 
muziką, muz. A Norvaiša 
vedė chorą, mok K. Dineika, 
ltn. dr. A. Jurgelionis ir mok-
B- Bačinskas — kūno kultūrą-

Dr. Klemensas Ruginis buvo 
seminarijos direktorius. Jis dėstė 
pedagogiką ir logiką. Pedagogi
nius mokslus jis buvo baigęs Švei
carijos Friburgo universitete 

universitete buvo K- Pakštas, M. 
Endziulytė-Ruginienė, V. Myko
laitis-Putinas, O. Vosyliūtė-Pakš-
tienė, Ed- Turauskas, kun. P. Ab
romaitis, St. Šalkauskis, U- Ur-
niežiūrė-Starkienė, kun- Iz. Ta
mošaitis, M. Ambraziejūtė-Kund-
rotienė, kun. Žilevičius, O. Pet-
rauskaitė-Krikščiūnienė, Pr. Ju-
caitis, kun. J. Navickas, L. Bist
ras, Pr. Raulinaitis. 

Dr. Ruginis buvo gilus peda
gogas, auklėtojas. Sr.vo vadovau
jamoje seminarijoje stengėsi iš
auklėti gerus mokytojus- Jis kar
tais savo auklėtiniams pasakyda
vo: „Neikite į mokytojus tik dėl 
to, kad mokytojai turi ilgas va
saros atostogas ar dėl panašių 
patogumų- Nebūkite mokytojai 
amatininkai, bet būkite mokyto
jai pedagogai". 

Bus daugiau) 

CLASSIFIED ADS 
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{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PAKCELS EXPRESS 

B E A L E S T A T K 

M A R Q U E T T E P A R K E 
3-jų miegamų mūr. bungalow. Pilnas 
rūsys. Virimui pečius ir šaldytuvas. 
Gražus aptvertas kiemas su medžiais: 

2501 W. «9th SU Chicago, IL 60629 j slyva, obelis, kriaušė. Tik $54,000. 
SIUNTINIAI I LIETUVA George Vlasis Realtors, Tel. 636-7474 

TeL — 925-2737 
Vytautas Valantinas 
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M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. I r iš toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

nu beveik iš atminties- „Gerai, 
keturi, penkiems nemoki!" — pa- į Į J į 'laipsniu. Tuo laVko-
sako Moisiejavas ir pažymi ket- t a r p i u 1 9 1 8 . 2 2 m. Friburge stu 

niąją technikos mokyklą Kaune, j vadovaujamą mokytoju seminari 
bet jos nebaigiau. Nors toje mo- j j ą « . j i s > a t idžiai žiūrėdamas į ma-
lykloje pirmąjį trimestrą baigiau j n e > sAo. J e i j ū s | - 8 | B t e j t e c h . 
be dvejetuko, nebuvau prie stip- n i k o s m o k y k l ą g a i jūs turėjote 
riųjų mokinių. Čia beveik visi mo
komieji dalykai paremti mate
matika, o aš silpnas matemati
kas. Mokiausi technikos mokyk
loje ir abejojau, ar aš ją baig
siu. Kartą pagalvojau, ar never
tėtų man pereiti į Kaune esan
čią vyrų mokytojų seminariją, 
kurios antrame kurse mokėsi ma
no parapietis Jonas Pronckūnas. 
Tuo reikalu kalbėjausi ir su ki
tu savo parapiečiu, trečios elekt
rotechnikos klasės mokiniu J-
Bertuliu- Jis sakė, kad ir jam tech
nikos mokykloje nelengva moky
tis. Bet jis jau trečioje klasėje, ir 
jam sunku bepakeisti mokyklą. 
Jei technikos mokslas nepatinka, 
man patarė nelaukti ir pereiti į 
patinkamą mokyklą, nes vėliau 
bus per vėlu. bus sugaišti me
tai. J- Bertulis technikos mokyk
lą baigė ir buvo geras elektro
technikas. 

1927 m. apie sausio vidurį at
vykau pas Simono Daukanto 
mokytojų seminarijos direktorių 
dr. Kl. Ruginį- Ši mokytoje semi
narija naudojosi „Saulės" draugi
jos rūmais, esančiais Žaliajame 
kalne prie Ukmergės plento. 
Priešpiet tomis patalpomis — 
klasėmis naudojosi saulietės se-

patraukimą prie technikos, prie 
techniškų dalykų". „Pone direk
toriau, aš kaip tik dėlto ir no
rėčiau persikelti į mokytojų se
minariją"- Jis daugiau manęs ne
beklausinėje Pasakė paduoti pra
šymą ir pridėti 4 klasių baigi
mo pažymėjimą. 

Kitą dieną atsiskaičiau su 
Aukštesniąja technikos mokykla 
ir po pietų jau buvau Simono 
Daukanto mokytojų seminarijos 
mokinys — seminaristas. Moks
las mokytoJŲ seminarijoje buvo 
lengvesnis, negu technikos mo
kykloje, ir trumpesnis — 4 metai, 
kai technikos mokykloje — 5 me
tai. Buvau patenkintas, kad pa
keičiau mokyklą. Mokytojų semi
nariją baigiau 1930 m., o Karo! 

vertuką. Aš maloniai nustebau 
Norėjau pasakyti, kad aš ir tre
jetukui gerai nemoku, o dabar 
man stato ketvertuką. Mokyto
jas, matyt, labiau įvertino mano 
pastangas, negu patį skambini
mo „meną". 

1927 m. pavasarį tos semina
rijos pirmame kurse buvo apie 
40 seminaristų nuo 14 iki 35 me
tų amžiaus. Vyriausias amžiumi, 
berods, buvo Antanas Kniūkšta, 
knygų leidimo bendrovės „Saka
lo" vedėjas. Buvo ir daugiau mū
sų kurso seminaristų, kurie prieš 
piet dirbdavo įstaigose, o po pie
tų lankydavo mokytojų seminari
ją: B. Jameikis. J. Baltrušaitis ir 
kiti. 

Tais metais tą seminariją bai
gė apie 30 seminaristų, kurių tar
pe buvo kpt. Sabalys iš kariuo
menės štabo, ltn. B. Vaivada iš 
karo aviacijos, M, Kviklys, V- Či-
žiūnas, L- Eimantas ir kiti- Tais 
metais mokslo užbaigimo aktas 
įvyko „Saulės" rūmų salėje Tų 
iškilmių pradžioje seminarijos di
rektorius dr. Kl. Ruginis pasvei-

mokyklą — 1932 m. Mano drau- ; kino tą seminariją baigusius ir 
gai, likusieji technikos mokyklo- i perėjusius į aukštesnį kursą. Pa 

dijavo ir daugiau lietuvių, kurių 
dalis gavo Amerikos lietuvių Ry
mo katalikų susivienijimo stipen
dijas. Berods, kasmet būdavo duo
damos šešios' tokios stipendijos. 
Kiti lietuviai studentai Friburgo jei iškiltų nesusipratimų 

VESTUVĖS TAUPIEMS 
Apie tuzinas porų yra susituo

kę Grace liuteronų bažnyčioje, 
Culver City, Kalifornijoje be d * u v u s ; I š v a , a u i r v***1" *l*yiai™ 

pečius j gazinius. 
ALBLN BANYS, Telef. 447-8806 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil-

valstybinio leidimo. Klebonas 
Robert Johnson pradėjo "nele
galiai" tuokti poras, sužinojęs, 
kad vedusieji turi mokėti dau
giau pajamų mokesčių negu du 
žmonės šiaip gyvenantys kartu. 
Klebonas Johnsosn reikalauja, kad 
jaunieji būtų pakrikštyti. Jie taip 
pat turi išklausyti specialių se
minarų ir sudaryti teisinius do
kumentus dėl finansinių reikalų 

je, tą mokyklą baigė 1931 m., ir 
jų baigė tik trečdalis. Iš jų da
lis stojo į Karo mokyklą ir ją 
baigė 1933 m. 

Mokytojų seminarijoje man 
vienas sunkesnių dalykų buvo 
muzika, nes aš neturėjau klau
sos. Kiekvienas seminaristas pri
valėjo mokėti groti kokiu nors 
muzikos instrumentu. Beveik vi-

guodė tuos, kuriems teko likti 
tame pačiame kurse ir net ap
leisti seminariją. Jis sakė, kad 
niekuomet nereikia nusiminti. 
Reikia kovoti su gyvenimu ir siek
ti užsibrėžto tikslo. Taip pat jis 
padėkojo prel. K. Olšauskiui, 
„Saulės" draugijos pirmininkui, 
kad jis leido mūsų seminarijai 
naudotis tais rūmais. 

Ir kaip nustebome rudenį, kai 
vėl suvažiavome mokytis: mūsų 

si seminaristai turėjo įsigiję 
minaristės, o po pietų — daukan- s m u i k u s . AŠ draugų patartas, 
tukai Tuose rūmuose dar buvo n u s i p i r k a u mandoliną. Mandoli- m M * * £ a n i a " "rūmuose vie 
„Saules mergaičių gimnazija ir . n a g r o t i k i e k iengvįau n e g u smui- Į tos n e b e r a Laikinai mokėmės 
bendrabutis. Tuos rūmus išlaikė, k u . U ž t e n k a mandoliną gerai | § a n č i ų p r o d ž i o s mokyklos patal-
„Saules draugija, kurios pirmi- « s u s t y g u o t j , suderinti, o reikiamus j ^ 0 v e l i a u _ „Aušros" mer-
ninku tuo metu buvo prel. K; p r a t i m u s galima išmokti, dės- i č i u g i ^ ^ j o s patalpose (Sei-
OlsausKis. Rūmus, bendrabuti t a m p i r § t u s a n t reikiamų tarpų-
tvarkė ir mergaičių seminariją ir; I § m u z j k o s gaudavau 3, o kar-
gimnaziją vedė vienuolės kaži-j t a i s ! r 2. Vieną kartą, jau esant 
mierietės, nors tose mokyklose; k e t v į r t a m e kurse, muzikos mo-
dirbo ir pasauliečių mokytojų- | k y t o j a s E. Moisiejavas parodė 

„Saulės" draugijos gimnazija!
 p i r § t u į m a n e j r s a k o : „64-tas 

buvo įsteigta 1915 m. Jos direk-: n u m e r j s « . Mes tada naudojome 
torius buvo Karmelitų parapijos H e n i n g v a r d o muzįkos pratimų r e k t o r i u s p a s akė: „Kaip Simonas 
klebonas kun. Šova. o 1916 m- vadovėlį. Atsiverčiau 64-tą nu-' 
— prof. Pr. Dovydaitis. i m e r j j r pradėjau skambinti, pats 

Į seminariją atvykau apie šeš-' nepasitikėdamas savimi. „Ūž
tą valandą vakaro. Buvo per- teks, dvejetukas. Pasiruošk geriau, 
trauka. Koridoriuje pilna semi- galėsi pasitaisyti". — girdžiu mo-
naristų, kurių dalis jau buvo su- kytojo balsą. Ketvirtame kurse 
aj?c vyrai. Užėjau į mokytojų gauti iš muzikos dvejetuką — 

mo rūmuose), o pagaliau apsisto
jome ,Aušros" berniukų gimna
zijos patalpose. Šios gimnazijos 
rūmai buvo netoli Valstybės te
atro — Laisvės alėjos ir Kanto 
garvių kampe- Dėl tokių mūsų se
minarijos vargų kartą mūsų di-

Daukantas visą gyvenimą vargo, 
taip ir mes — jo vardo nešioto 
jai — turime pakelti daug var 
gv". 

kambarį, norėdamas pamatyti skandalas. Juk gali būti nepri-
direKtonų. Vienas is mokytojų I leistas laikyti baigiamųjų egza-

Dr Adolfas Darnusis kalba LB LJcJ politines konferencijos metu surengtame 
BMsejime New Yorke. Nuotr. V. Maželio 

DĖMESIO K N Y G Ų 
MYLĖTOJAMS! , 

"Draugo" administracija, norėdama paskatinti ir pa 
lengvinti savo skaitytojams įsigyti vertingų knygų, su
darė atskirus (pagal numerį) įvairių knygų siuntinius 
už papigintą kainą. Užsisakant pasirinktą siuntinio nu
merį, mokėsite su persiuntimu tik $13.00, kai knygų 
originali kaina yra dviguba. 

SIUNTINYS NR. 6 
VIDURNAKČIO VARGONAI. Č Grincevicius. 132 psl. 
PAVASARIS PRIE VARDUVOS. Paulius Jurkus. 176 psl. 
PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS. M. Springborn. 198 psl. 
GĘSTANTI SAULĖ. Jurgis Gliaudą. 218 psl. 
LIKIMO ŽAISMAS. Henrikas Lukoševičius. 232 psl. 
AGUONOS IR SMĖLIS. Eugenijus Gruodis. 70 psl. 
BENAMIAI. J. Mikelionis. 216 psl. 
MĖLYNA SUKNELĖ. Bronius Daubaras. 154 psl. 
DŽIAUKIS GYVENIMU. O. Swett Marden. 172 psk 
KAIP JIS JĄ NUŽUDĖ. Jonas Gailius. 128 psl. 
ŽIOBRIAI PLAUKIA. Juozas Švaistas. 234 psl. 
ALIJOŠIAUS LAPAI. Dr. S. Aliūnas. 88 psl. 

SIUNTINYS NR. 7 

PO DAMOKLO KARDU. A Kairys. Premijuotas romanas. 
224 psl. 

PENKTIEJI METAI. Kipras Bielinis. Revoliucinio sąjūdžio 
slinktis ir padariniai. 592 psl. Kieti viršeliai. 

JUOZAS PAUTIENIS. Ignas Šlapelis. Didelio formato. Kieti 
viršeliai. 

VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE. 50 psl. 
GULBĖS GIESMĖ. Jonas Grinius. 222 psl. 
ANHELLTS. J. Slovackis. 52 psl. 
KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI. Kun. Pr. J. 

Vaitukaitis. 185 psl. 

SIUNTINYS NR. 8 

MANO PASAULĖŽIŪRA Kultūrininkų pasisakymų rinki
nys. Red. dr. J . Prunskis. 352 psl. 

ANNA KARENINA N. Tolstojus, i, II ir III, IV d 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. A. Gervydas.222 psl. 
ŽMONIJOS ŪKIMAS ŠVENTO JONO APREIŠKIMO 

KNYGOJE. Vytautas J. Bagdonavičius. 406 psl. 
VIENA PASAULYJE. Danutė Brazytė-Bindokienė. Roma

nas, 242 psl. 

SIUNTINYS NR. 9 

VARGDIENIAI. Victor Hugo. I, II, III, IV ir V d. 
CHICAGOS LIETUVIŲ METRAŠTIS. A. Vilainis-Sidlaus-

kas 244 DSI. 
TOS PAČIOS MOTINOS SŪNŪS. Pranas Dom. Girdžius. 

172 psl. 
MOTINA IR MOKYTOJA Sv. Tėvas Jonas XXIII. Encikli

ka. 116 psl. 

SIUNTINYS NR. 10 

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ. F. M. Dostojevskis, I, II ir 
III d. 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTALOGIJA I d. Red. B. 
Brazdžionis ir B. Babrauskas. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda prie kiekvieno siuntinio 60 centų 
valstijos mokesčio. 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Dėl issikėlimo parduodamas 4 miega
mų mūr. namas. 2 vonios, centr. oro 
vėsinimas. 2 maš. garažas. 72-os ir 
Sacramento apylinkėje. 

Skambint 476-4724 

» • • - • - • • • • • • « H M H » « • - » « • • » 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, VL 60632, tel. 927-5960 

iiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiuuii 

M. A. $ I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplevtrood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU i&kvLfctimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiimrnnnfmiiiniHimiiiimiiiiHiiiiiiii 

73-čia ir Richmond — 6 kamb. <3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo Šildymas 
Didelis ir gražus kiemas. $48,000. 
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500. 
59-ta ir Pulaski — 3-jų butų mūr. Nau
jesnis. Modernus. Gazo šilima. Geros 
nuomos. 
62-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000. 
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $15,000. Savininko 
paskola už 12%. 
Marųuette Parko apyL — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $33,000. Sa
vininką paskola rimtam pirkėjui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 West 63rd Street 

TeL 436-7878 a r 839-5568 

iiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiimiiii! 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376. 1882 arba 376-5996 
mitHmninuimiiinumuiiHuuHHiitim 
imiiiiiiiiiriimitiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiii 

P LU M BING 
Llcensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
k t plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. { automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 

Miiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiiiir 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimas 

I N C O M E T A X 
Notariatas — Vertimai 

BELL R E A L T O R S 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
llllllllliMIIIIHIIIIIIII 

D £ M E S I O 

PACKAGE EXPRESS AGEXCY 
MARIJA AOREIKIEN'ft 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos reroa roaiaa 

prekSs. Maistas iš Europos sanclSUų 
2608 W. 69th St, Chicago. m . SO«3t 

Tel. 125-2787 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
u i apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208į/2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

MiamrnrrnHiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimmiiL 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

»"' IIHIIIIIIIIIIIIIIIUMIIUHIMIHIMIII .tiiiiniHHHiiimiiiiimiiiimiHiHiiiimiui 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

ĮSIGYKITE Š I Ą PLOKŠTELE 
LAŠA LAIKO LASAI.. . Diriguoja komp. JnUns Gaidelis 

(Brocktano mišrus choras) stereo 
Malda už tėvyne, Tėviškes lankai, Žolei* lydėjo, Ant 
kalno klevelis. Augo putinas, Plovė lankoj sieną ir 
kitos. 

Gaunama "Drauge" 
Kaina m persiuntimu S&56 

GAUTAS NEDIDELIS KIEKIS PARDAVIMUI ISTORINIO 
IR KARINIO TURINIO LEIDINIŲ: 

iiMmmiiiiiitmiiiiiiiiiimmiminnimi 

UTHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

0F NEW ENGLAND 
By 

Wilflam WoUtovich-Valkavicras 
The Life, Strugglea and Tragic 
death of Rev. Josepfc iėbria, 
1860-1915. 
Published by Franciscan Press, 
Brooklyn, New York 1980 
Kaina su persiuntimu f&85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tfhS W. 6Srd St, 

Chicago, IU. 60699 
lllllllllilllllllllllllllllilllllllllllllllliuillll 9*&Sr&<^&S<»<ar&9*&!i*&*±<&3K**^ 

1 

s 

1. Suomių - Sovietų karas (1939-1940) P. 2ilys. 172 psl. . . $1.75 
2. Praeities Pabiros. V. Biržiška. 352 psl. Kieti viršeliai $2.00 
3. Vaidevutis. Z. Raulinaitis. 64 psl. $1.00 
4. Galindai prieš Romą. Z. Raulinaitis 80 psl $1.25 
5. 5 Pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais 

1920 metais. Kazys Škirpa. 124 psl $1.25 
6. ApuolSs užpuolimas. Z. Raulinaitis. 100 psl $1.25 
7. Kelias į Lietuvos Nepriklausomybes atstatymą. 

Jonas Puzinas. 96 psl $1.25 
8. 2ygis j Lietuvą. Peter Suchenwirt. 36 psl $1.25 
9. Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 

10. Hunų žygis j Prūsus. Z. Raulinaitis. 32 psl $1.00 
11. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir Žalgirio mūšis. 

0. Urbonas. 94 psl. „ $1.25 
12. PrieS Vikingų audrą. Z. Raulinaitis. 72 psl _ . . $125 

13. 4 p. LK Mindaugo Pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 

Visas kartu užsisakant, kainuoja 20 dol. su persiuntimu 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 6Srd St , Chfcngo, EB. 60629 

Tllinois gyventojai dar prideda 85 et valstijos mokesčio. 
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PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
ISPŪDINGAS MINĖJIMAS 

Philadelphijoje 1941 metų bir-| 
želio įvykiu keturiasdešimtmečio 
minėjimas įvyko savyjų tarpe, 
nes nedidelio lietuvių jėgų telki
nio bei darbo jėgų ribotumas la
bai varžo įgyvendinti didesnių po
lėkių planus. Organizuojant bir
želinių įvykių minėjimą, buvo 
siekta padaryti jį turiningesnių. 

Minėjimas buvo dvidienis: šeš
tadienį, birželio 20 d. 3 vai. 30 min 
p. p. įvyko JAV L. Jaunimo są
jungos simpoziumas, o sekmadie
nį, birželio 2 1 d . — minėjimas. 

Simpoziumą pradėjo JAV LJS 
centro valdybos pirmininkas Vir-
gus Volertas trumpai priminda
mas dienos reikšmę ir pakviesda
mas vadovauti Vyt. Maciūną. 

Simpoziumo mintims įvadu bu 
vo gerai paruošta žurnalisto Juo
zo Kojelio paskaita, klausytojus 
nukėlusi į Lietuvos nepriklauso
mybės netekimo išvakares, išryš
kinusi pavergtos tautos kančią. 
Vaizdžiai nušvietė ryžtingą tau
tos sukilimą, beviltiškas partiza
nų kovas. Palietė ir dabartines pa 
stangas siekti tautai laisvės. Anot 
jo, jaunimas turi pažinti mūsų 
tautos praeitį, nes praeitis dažnai 
padeda suprasti dabartį ir apšvie
čia kelius į ateitį. Ano meto vy
riausybė, nors ir žinojo to laiko 
grėsmingą padėtį, bet tautą rami
no, kad audros nebūsią, o atėjo 
uraganas sunaikinęs kruopščiai 
statytą tautos laisvės rūmą. Ta
čiau tautos dvasia, išugdyta lais
vės poveikyje, liko sveika ir rezis
tencija prasidėjo jau ocupacijos 
pradžioje. Tiksliai nupasakojęs su
kilimo eigą, jis pakomentavo suki 
liminės vyriausybės reikšmę ir il
gai nusitęsusias pokario partizani 
nes kovas. 

Vytautas Volertas svarstė, "Ar 
sekti pėdas, ar naują kelią tiesti". 
Pastebėjęs, kad jaunąją kartą pats 
gyvenimas skiria nuo tėvų, todėl 
ir lietuviškoje veikloje jaunimas 
reiškiasi kitaip. Politikoje, anot jo, 
lietuviai buVo labai nedrąsūs ir 
konservatyvūs; Lietuviu Bendruo
menė tai pakeitė, todėl jaunimas 
jai pritaria. Veikloje reikia ieško
ti naujų kelių. 

Aušra Gečytė, jauniausia sim
poziumo dalyvė savo kalboje lie-
tė mūsų išeivijos veiklą, apgailes
taudama tarporganizacinius ki
virčus ir nelogiškus pasmerki
mus. Jaunimą tai veikia labai nei 
giamai, net atstumia nuo lietu
viško darbo. Ji priminė ir bend
ravimą su pavergta tauta, kuris 
jaunimui yra paskata nenutausti 
ir aktyviau reikštis lietuviškoje 
veikloje. 

Viktoras Nakas bandė įžvelg
ti lietuvių išeivijos ateitį. Įvertin
damas dabartį ir žvelgdamas atei
ti i, jis didžiausią reikšmę skyrė 
emigracijos iš Lietuvos galimybei: 
be naujesnių ateivių išeivijos ry
tojaus amžius bus neilgas. Jis ypač 
pabrėžė, kad be ryšių su tauta lie
tuviškoji išeivija pasmerkta neiš
vengiamai, nors ir lėtai mirčiai. 

Simpoziumas sukėlė nemažai 
klausimų. Po vakarienės pertrau
kos įvyko partizano pagerbimas 
— dainos ir žodžio pynė, kurio
je dalyvavo J. Česonytė, A Salčiū-
nas, A. Dragūnas. 

Sekmadienį, birželio 21 d., 10 
vai. 30 min. ryto pamaldose orga
nizacijos dalyvavo su vėliavomis. 
Mišias, skirtas Lietuvos intenci
jai, giedojimu praturtino "Vilties" j 
choras. Dienai pritaikytą pamoks ! 
lą pasakė kun. K. Sakalauskas, i 
12 vai. po pamaldų, Sv. Andriejaus ( 
parapijos salėje įvyko minėjimas j 
— akademija. 

Philadelphijos LB apylinkės 
pirm. T. Gečienė pradėjo minėji
mą pranešdama, kad programą 
paruošė kaimyninė Pietinė Nevv 
Jersey apylinkė, todėl pakvietė 
tos apylinkės pirm. B. Raugą vado 
vauti akademijai. 

Minėjimas nebuvo praeities mi
nėjimu kartojimas. I sceną įėjo 
minėjimo įžanginės dalies progra
mos vykdytojai: kun. K. Sakalaus
kas, M. Raugienė, R. Cesonienė, 
V. Volertas ir B. Raugas, kuriam 
tarus kelis momentui skirtus sa
kinius, 1941 m. birželio trėmimu 
siaubą priminė R. Cesonienė B. 

Pūkelevičiūtės eilėraščiu "Pasku
tinis birželis". Keliais sakiniais 
priminęs ryžtingąjį sukilimą, V-
Volertas perskaitė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo paskelbi
mo tekstą. Partizaninių kovų pri
siminimui M. Raugienė perskaitė 
"Partizano mirtį" —už Lietuvos 
laisvę žuvusius įspūdinga malda 
pagerbė kun. K. Sakalauskas. Jau
nimo atstovas L. Kojelis paskelbė 
vakarykščio simpoziumo išvadas. 
Pagrindiniu minėjimo kalbėtoju 
buvo vyr. skautininkas V. Vidu
giris, prieš 30 metų Philadelphi
joje, o dabar atvykęs į minėjimą iš 
Los Angeles, Calif. 

V. Vidugiris ryškino šio minė
jimo prasmę, įpindamas savo pa 
ties dar vaiko amžiuje regėtus 
šiurpius ir neužmirštamus 1941 
m- birželio mėn. vykdomų trė
mimų vaizdus. V. Vidugiris ska
tino kovoti už Lietuvos laisvę. 

Solistė D- Šalčiūnienė padaina
vo 'Tėviškės medžiai" (ž. K. Bra 
dūno, muz. J. Starkos) ir "Laisvės 
viltis" (ž. L Ašaros, muz. M. 
Petrausko) Minėjimas buvo baig
tas Lietuvos himnu. 

Minėjimas praėjo didžio susi
kaupimo ženkle. Gerai organi
zuota programa tetruko 58 min., 
bet savo turiniu išsiplėtė į kelių 
valandų susimąstymą. 

B. Butkelis 

tuviškas ir lotyniškas giesmes. 
Seselė M. Annunciata iš Brock-
ton Mass. perskaitė pirmą skai
tinį iš Šv. Rašto, o antrą skai
tinį skaitė kanauninkas Vytau
tas Balčiūnas iš Putnamo, Conn. 
Pamokslą angliškai ir lietuvis- I reikšmingai sveikino kun. Alfon-
kai pasakė kun. Juozas Grabys j sas Petraitis iš Rexford, N. Y., pas 
iš V/atervliet, N.Y., iškeldamas Į kurį jubiliatas dažnai praleidžia 
jubiliato uolumą ir nuoširdumą | atostogas. Pabaigai, kun. A. Gri-

Dabušis iš Peterson, N.J-, kuris Į tarnauti. Padėkojo klebonui Kęst. 
irgi yra jubiliato draugas ir net į Balčiui, rengimo komitetui, cho-
artimas kaimynas iš tėviškės,kal-
bą pasakė lietuviškai, iškelda
mas kunigo svarbą šių laikų žmo
gaus gyvenime. Trumpai, bet 

IVIŪSIĮ kolonijose 
Amsterdam, N.Y. 
KUN. ANTANO GRIGAIČIO 

50 METU KUNIGYSTĖS 
JUBILIEJUS 

Šių metų birželio 14 d. Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoj buvo 
suruoštos didelės iškilmės kuni
gui Antanui Grigaičiui pagerbti-
Jubiliejaus minėjimą organizavo 
Rengimo komitetas, kuriam va
dovavo klebonas Kęstutis R- Bal
dys- Komitetas parodė didelį pa
tyrimą, nes viskas buvo puikiai 
paruošta. 

Į iškilmes atsilankė didelė mi
nia parapijiečių, jubiliato gimi
nių, draugų, kunigų ir svečių. At
vyko ir vyskupas Edward J. Ma-
ginn iš Albany, N . Y., ir Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselės iš Brockto-
no, Mass. 

4 vai. p.p. vysk. Edward J. 
Maginn ir visi kunigai gražioje 
procesijoje atvyko iš klebonijos 
į bažnyčią, kur juos sutiko pui
kus bažnyčios choras, vadovau
jamas muziko John Nye. 

Padėkos Mišios buvo atnašau
jamos paties jubiliato. Su kun-
A- Grigaičiu koncelebravo 20 
kunigų, atvykusių iš aplinkinių 
parapijų ir iš kitų valstijų- Cho
ras gražiai giedojo angliškas, lie-

kunigiškame gyvenime, šv. Mi
šių pabaigoje kun. A. Grigaitis 
išreiškė didelį džiaugsmą, kad 
galėjo taip gražiai švęsti savo ku
nigystės auksinį jubiliejų, ką jis 
laiko tikra Dievo dovana- Dėko-, 
jo klebonui, rengimo komitetui, 
chorui, parapijiečiams ir sve
čiams už jam suteiktą tokį didelį 
malonumą ir garbę. Dėkojo 
vysk- Edvvard J- Maginn už jo ge-

. \ rūmą ir atsilankymą toje reikš
mingoje puotoje. Po kun. A. Gri
gaičio kalbos, vysk. E. J. Maginn 
tarė ganytojišką žodį, išreikšda
mas padėką jubiliatui už jo nuo
širdų ir gražų kunigišką darbą 
Albany, N.Y., vyskupijoje 

Tuoj po Mišių parapijo salėj, 
buvo iškilmingi pietūs. Salė bu
vo labai skoningai papuošta ir 
pilna šventiškai nusiteikusių sve
čių. Visi sveikino jubiliatą ir lin
kėjo gražios ateities, ilgo gyveni
mo ir sulaukti deimantinio ju
biliejaus. Klebonas K- Balčys, 
t rumpu žodžiu pradėjo minėjimą. 
Perskaitė gautą iš Šv- Tėvo Apaš
tališką palaiminimą,sverkinimus 
iš vysk- Vincento Brizgio ir vysk 
A. Deksnio ir kitų. 

Jubiliejinės šventės vadovu bu
vo Wil lard Kensell. Vaišių prog
ramą pravedė Wil l iam Stanley, 
kuris supažindino visus su dva-
siškija, jubiliato giminėmis ir ki
tais svečiais. Prieš vaišes palai
minimo maldą sukalbėjo kun. 
Petras Jonaitis iš Gloversville, 
N. Y. Vakarienė prasidėjo su šam 
panų. Jubiliato garbei sugiedota 
„Ilgiausių metų". Labai įdomią 
kalbą angliškai pasakė kun. Jo
nas Tamulis iš Michigano vals
tijos- Jis kun. A. Grigaitį pažįs
ta iš jaunystės dienų ir yra ge
ras jo draugas- Kunigas Viktoras 

gaitis padėkojo Dievui už iki šiol 
jam suteiktas gausias malones ir 
pažadėjo toliau Jam ištikimai 

rui, solistei Robertai Couzzo, sve
čiams ir visiems, kurie bet ko- j | 
kiu būdu prisidėjo prie tokių di
delių ir gražių iškilmių. 

Po vaišių padėkos maldą su- j 
kalbėjo kunigas Bernardas Gus-
tas iš Schenectady, N.Y. Taip | 
užsibaigė kun- A- Grigaičio 50 
metų kunigystės jubiliejus-

Apoloniįa Žiaušienė 
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Pranešame giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems, 
kad per ilgesnį laiką negalių išvarginta, 1981 m. liepos 
10 d. pas savo Sutvėrėją buvo staigiai pašaukta mūsų 
brangi ir rūpestinga žmona ir motina 

A. + A. 
Liucija Naudžiūne - Jankūniene 

Gimusi 1914 m. Biržų apskrityje ir gyvenusi 
Lodi, New Jersey. 

VYRAS KAZIMIERAS ir SŪNUS KASTYTIS 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos Ii WDPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
ooo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
14M AM 

7159 S. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO. I L L 68628 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiifimii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymam. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 Sfc, teL 776-1486 
Hiiiiiiiiiimimiimimiiimiiiiiiiuiiiiiiiiu 

A . f A. 
DONNA MARIE KOMARAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė liepos 12 d., 1981 m., sulaukus 27 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Mary, 2 seserys: Sabina 

Lepka su vyru Peter ir Gloria Dikcis su vyru Alan, dukterėčia Vickie 
Lepka, dėdė Allen Wherry su žmona Jeanne, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Velionė buvo duktė a a. Mykolo. 
Maria High School baigė 1972 m. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 4 vai. popiet Petkaus Mar

ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 st St. Laidotuvės įvyks ketvirtad., liep. 
16 d. Is koplyčios 9 v. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Motina, seserys ir kiti giminės. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus — Telef. 476-2345. 

N. Lietuvos k. aviacijos majorui 

A. + A. 
V I N C U I K A R A L I U I 

mirus, jo žmoną ONĄ, va ikus ALGĮ ir DALIA su 
ŠEIMOMIS nuoširdžiai užjaučiame. 

K. SMALENSKAS, LAIMUTĖ, RAIMUNDAS 
SU ŠEIMOMIS 

A. -j- A. Leokadija Tamašauskiene 
POSKAITE 

Gyveno 515 N. Ash St., Momence, Illinois. Anksčiau daugelį me
tų gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 

Mirė liepos 12 d., 1981 m., 5:35 vai. vak., sulaukus 81 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Adelė Petkūnienė, gyv. Mo

mence, 111., 9 anūkai, 4 proanūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Velionė buvo našlė a. a. Juozapo ir motina a. a. Ann (Kioske) 

Hemdon. 
Priklausė Maldos Apaštalavimo, Tretininkų, Gyvojo Rožančiaus, 

Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų, Tėvų Jėzuitų rėmėjų ir Tėvų Mari
jonų rėmėj draugijoms. 

Kūnas bus pašarvotas antrad. nuo 2 vai. iki 9 vai. vak. Petro 
Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Califomia Ave. Laidotuvės įvyks trečiad., 
liepos 15 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Petras Bieliūnas — Telef. LA 3-3572 

ALEKSAS P A T A C K A S 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė liepos 12 d., 1981 m., 6 vai. vak., sulaukęs 67 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen (Juškevičiūtė), arti

mieji Mary ir Albinas Augustinai, Lietuvoje brolis Jonas ir sesuo 
Bronė, Svogerka Janina Malinauskienė, švogeriai Alfredas Juške
vičius ir Alfonsas Juškevičius, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Marąuette Parko Namų Savininkų dr-jai (vicepirm.), 
Saulių Rinktinei ir Sv. Vardo draugijai. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 15 dieną. Ii koplyčios 9 vai 
ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

NiMlūduK 2MONA 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Telef. 476-2345. 

ŠIOS PLOKŠTELES DAUGELIUI 
DAR NEŽINOMOS 

i Septintame rojuj* — anglų valau "i 
2 Mūsų susitikimas — tango & Ta naktis — aajlų falšas 
4. Nuostabos berniukas — Cho Cho 10. Kengorų samba — •Jassaj 
5. Klajojančios roMs — MUi fokstrotam. Sodta — aashj vaisa* 
e. Ogesrs - t a n o tt.GsJbat.falMtt — boftan 

1. Kur lankos žaliuoja — tango 
2- Amour-Beguine 
3. Laukta, sugrįžk — valsas 
3. Sutemų daina — taasjo 
4. Liūdna — tango 
5. Marytė mėlyntk* — fokstrotą* 
8. Tik tau, Rio Rita — i 

1. Granada — Isp- fantazija 
2. Pavasaris ui lango — tango 
3. Su tavim kartu — elta cha 
4. O Ramunėle, pasakyk — vaisa* 
V Tavo akys — rumba 
6. žavingos naktyj — fokstrotas 

1. Faustas 
{dainavo V. Grigaitienė 

2. CaraDeria Rusticana 
fdajaavo V. Grigaitienė 

3. Kai mat augom du broliukai 
įjaudies daina 

4. Vai nekukuok 
liaudies daina 
įdainavo S. Graužtais 

5. Gražino* arija 
8. Gražinos arijo* tan 

įdainavo at. Stiusvicsfita 

K M 
S. Nlekadi 
9 Jauna kai buvau — begulu* 

10. Sią nakt — cha cha 
U. Pavydas — tango 
12. Kaip ir ai - rot* 

opera, daktarą VU 
1. Mano gimtini 

įdainavo A. 
Z. Užginta daina 

{dainavo A. 
S. Prapuoliau, tnotnlsj 

įdainavo K. 
4. Du broliukai kunigai 

įdainavo K. 
5. Sudiev, kary 

įdainavo K. 0 
8 Ispaniška ras) 

įdainavo K. 0 

D R A U G A S 
4S4J * . t M M, etile*!*, HL *MM 

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

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

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

4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefona i LA 3-0440 ir LA 3-^852 

4t>05-CT7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - • YArds 7-174 1-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

• 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

- TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicjgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ ALTOMOBIi 1AVIS STATYTI 

• Užsakant prldM S0 c 
gyventojai moka 5% 

$1.75 palto Maldoma 
po 
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Marijonų vienuolijos šv. 
otero provincijos naujos 
os, vadovaujamos provin-

kun. V. Rimšelio, posė-
bus šiandien ir trečiadie-

pos 14-15 d. vienuolyno pa
se prie "Draugo". Posė-
3e dar dalyvaus vicepro-
>las kun. A . Miciūnas iš 
ester, Mass., kun. V. Pa-
iš Marianapolio, kun. P. j 

ra iš Chicagos, kun. G. Sap- į rus metus padedanl 
Kenoshos. taip pat ekono- niuose darbuose "Dr 

run. P. Cibulskis ir tary- j panaudodama save 
ikretorius kun. A. Naudžių- atostogas, šiuo meti 
š Chicagos. Šiuose posė- skautų stovyklą, 
je bus išrinkti nauji ar per- nuo pereito sekmad 
buvę vienuolynų vyresnie- stovyklavietėje nete 

paskirstyti kiti įvairūs pa- \ Mich. 
į a i 

x Kaip latvių ui 
laikraštis praneša, la 
jas Chicagoje Kar 
gegužės mėnesį btr 
šęs vykti s u ekskurs 
Bet porą dienų prieš 
buvo pranešta, kad ji 
gauna ir jam negrąž 
keti 1,300 dol. š iuo 
vijoje okupantas y i 
daug vadinamų disi< 
jų ir invalidą Alfre 
pas kurį rasta Vakai 
ta Latvijos istorija, 
gramos iš Vakaruc 
koncertų ir keli doler 
persekiojimai jau 
Chicagą. 

X Ginta Remeikyl 

Jonas P. Palukaitis, vado-
s "Draugo" paruošimui 
ii ir puslapių fotograf avi-

x Andrius Baltru 
gelj metų dirbąs 
spaustuvėje, paėmė 
te s poilsio. Dvi sa< 
praleisti Hot Sprinį 

šiuo metu porai savaičių paskiau namie, turėč 
atostogų. Jį tuo metu prie! pasiskaityti, pasivai 

„ . ». , . j susitvarkyti įvairius 
rafmio paruosimo spaudai 
luos meniškai "Ateitį" re-
>jąs Jonas Kuprys. 

X Lewis universit 
mo mokyklos atstovi 
d. lankysis Šv. Kryž 
nėję tarp 1:30 vai. 
p. p. Su jais bus g 
tarti apie tolimesne 

Lietuvių Opera po pavyku-
II Lituani" operos pasta 

savo 26-jam sezonui pa-
co naują veikalą "Der Frei- { studijas iki diploi 
*z". š ią trijų veiksmų ro-1 Susidomėjusios pirm 
inę operą sukūrė Carl Ma-, formuotis tel. 434-4 
von Weber. Jos turinys! m o skyriuje. 
•_ruputį linksmesnio turinio i „ « - „ c ~ > _ ; 

* . , . ., x "Mūsų Sparnai 
^sizynu gražia muzika. ... . . 

J & evangelikų reformat 
Birutė I intakien*, meniš- Nr. 50, pasiekė mūši 
paruošianti spausdinimui : Numeris skirtas sav 
as ir žurnalus, spausdina- 30-mečiui paminėti, 
nauja spaudos technika, įdėtos ir redakcijos 
poros savaičių atostogų pa-; nistraci jos savanori 
. pabūti kartu su savo šei- , Eugenijaus Gerulio 
r aplankyti geresnes Ame-
vietoves. Lietuvių paštininkų sąjam-

gegužinė liepos 26 d. Vyčių j 
; dėl pasikeitusių aplinky-
ieįvyksta. Tą dieną Jau-

centre įvyks Balfo pikni-j 
• gegužinė, kuriame visi Į 
rankų sąjungos nariai galės: 
auti, tuo prisidėdami prie 
B darbo. 

Į 

Dr. Jonas Dėdinas iš Pitts-
N. Y., yra pirmasis mece-

i. paaukojęs 100 dol. PLB 
irinių reikalų komisijos lei-
oai V. Liulevičiaus knygai 
vijos vaidmuo nepriklauso-
Lietuvos atkūrimo darbe", 
ieji knygos garbės prenu-
.toriai yra dr. Kęstutis 
ys iš Southfield, Mich ir 
Pranas Dauknys i š Austra-

Balfo gegužinė įvyks liepos 
. sekmadienį, 12 vai., Jauni-
entro patalpose ir aikštelė
ms West 56th St., Chicago. 
ižinėje bus gausus dovanų 
irstymas. Dovanų paskir
ia praves veikli visuomeni-
ė Birutė Jasaitienė su talki
ais. Kad laimės šulinys ne
i k t ų dovanų iš kurio sve-
bandys savo laimę, maloniai 
ome dar aukoti dovanėlių ir 
ti skyrių valdyboms arba 
o centrui. Visuomenė malo-
prašoma tą dieną pašvęsti 

o gegužinei, gausiai atsi-
yti ir linksmai vėsinamose 
.lpose praleisti popietę. Sa-
atsilankymu pagelbėsite j 

'Ą patekusiems lietuviams. 
(pr.). 

Bridgeporto restoranui rei-
įga virėja (kalbanti lietu-
ai ar angliškai). Skambinti 
Snai telef. S26-276L fsk.) 

NAMAMS PIRKTI PA 
>I/)^ duodamos mažais mė-
niais įrr.r>kr-iimais ir priei-
lais nuošimčiais Kreipkitės į 
uai FHf-ra'i Savinas 2212 
it Cermak Road — Telef. 
7-7747. fsk.). 

Gerulio) ir Onos 1 
Budėjienės nuotrauk 
ti superintendento 
Dilio kunigystės 5 0 
žiaus 75 m. sukaktie 
ir šiaip duodama įv; 
macijos. 

CH/CAGC 
PAVERGTŲ T 

SAVAFTf 

Pavergtų tautų ss 
ga, tradicinė protesto 
cija įvyks liepos 18 • 
nį, 12 vai. Daley O 
(Randolph ir Dearb 
go, m . ) . Dalyvaus i 
siekiančių laisvės s 
kraštams, kurie ker 
nės Rusijos priespa 
Jonas Savukynas 
bado streiką paskė 
Vytautą Skuodį, 
kalbėtojas bus iki 
Lindstrom, didis k' 
komunistiniuose kra 
galiai įkalintų ameri 
vinimo. Taip pat k? 
Yorko specialiai a t v 
Šakalys. Dalyvaus 1 
neralinė konsule J. 
nė, JAV kongresm? 
kongreso nariai ir 
asmenys. Bus taul 
procesija. Dalyvau 
kos Legiono vėliave 

Pavergtų Tauti; 
(CNC) vadovybė k 
gausiai dalyvauti, 
tvirtą solidarumą 
šiems. Renginiui v 
miteto pirmininkas '. 

' manis. Patariama 
; skambių ir taiklių š 

ir tautinių vėliavė 
I iškelti Vytauto Slcu 

kalinių reikalą. P 
moterų ir merginų 

: drabužiais. 

SVEČIAS m AUS 

Advokatas Ričart 
nė Badauskai, g y v 
Australijoje, liepos 

i i 

mėn. 14 d. 

reformacinis 
atvių veikė-
rolis Zarinš 
ivo užsdra-
sija į Rygą. | 
š išvykimą 
jis vizos ne
šinama įmo-
> metu Lat
r ą suėmęs 
identų, tarp 
edą Zarinš. 
ruose išleis-

kelios pro-
ose daromų 
riai. Matyt, 

pasiekia ir 

iiė, jau ant-
iti redakci-
rauge", tam 
o vasaros 
:u išvyko į 

įvykstančią 
lienio Rako 
oli Custer, 

ušaitis, dau-
'T>raugo" 

tris savai- į 
.vaites žada j 
gs , Ark., o1 

damas laiko 
ikščioti ir 

reikalus. 

teto slaugy
mai liepos 30 
žiaus lįgoni-
ir 4:30 vai. į 

galima pasi- į 
2S slaugymo i 
>mo gavimo, j 
tiiau turi in- Į 
•6700 lavini-! 

i", Lietuvių 
tų žurnalas, 
n} redakciją. 
vo sukakties 
L Be kitų, 
s bei admi-
i ų pirmūnų 
D (kun. dr. 
ronkūnaitės-
sos. Primin-
kun. Povilo 

) m. ir am-
es minėjimai 
vairios infor-

Pasiruošę j stovyklą. . . Iš Jaunimo 

I Š A 
VOKIETIJOJE 

—Buvusių Vasario 16 ginu 
mokinių suvažiavimas gimnaz 
jos 30 metų jubiliejaus prog 
įvyks š. m. l iepos 3-5 d. Hue 
tenfelde, Romuvoje. 

— Bet ty Reklaitienė 90 gin 
tadienį atšventė pirmąją Sekm 
nių dieną (birželio 7) Marburg 
Jubilietė yra gimusi 1S91 M; 
rijampolėj. Studijavo germani 
tiką Petrapilio ir Marburgo un 
versitetuose. Dėstė vokieč: 
kalbą Lenkijoj. 1915 ištekė; 
už jūrų inž. Viktoro Reklaiči 
I pas. karo metu gyveno H€ 
sinkyje, kur j o s vyras tarnat 
Rusijos karo laivyne. 1918 gi 
žo į Lietuvą. 1941 repatrijat 
Vokietijon. 1942 mirė jos v 
ras. Vyriausias sūnus inž. M 
čislovas Rėklait is buvo paimti 
į vokiečių kariuomenę. Jis ž 
vo 1945 balandy. Duktė Oi 
1948 emigravo j JAV. Pas 
1951 nuvyko ir motina. Dukt 
riai Onai Aglinskienei 1975 n 
rus, B. Reklaitienė 1976 gi 
žo į Vokietiją ir apsigyvei 
Marburge, kur jauna studija^ 
ir kur dabar gyvena jaune 
nysis sūnus dr. Povilas Rekk 
tis. Nors gimusi ir augusi v 
kiškoje evangelikų bažnyčii 

)J IR APYLINKĖSE 
"Amerikon aplankyti savo ari 
mųjų. Pradžioje Jteletą diei 
paviešėjo pas Ramunės sese 
Danguolę Santa Moniko; 
Calif., kur aplankė Los Angel 
ir apylinkių įdomesnes vietas. 

Dabar vieši Chicagoje pi 
taonėTvisų l R a m u n ė s tėvelius Veroniką 
javo kilmės 3ur® J a n u s a i č i u s - Svečiai d 
nčia sovieti- ! m i s i C h i c a ? o s lietuvių gyvei 
audą Kun m u - * * % * • " • Lietuvių festiv 

kalbės apie i ^ f**"1* lief'™* v*3*™ 
dbusį kalini *g " < & * " » * ^ ^ ^ f 

Pagrindinis; 

rAUTŲ 
e 
avaitės pro-
•y demonstra-
d., šeštadie-

!fenter Plaza 
x>rn, Chica 

vietom 

aštuose nele-
ikiečių išlais-
albės iš New 

i š ir Ameri-
os. 

ų komiteto 

Chicagos įžymiomis 
Paul"r7 I n1112'6!3^3' lanko koncertus. Ju 

kovotojas dėl \ m ^ i ^ 0 5 gyvenimu plači: 
supažindina Ramunės sesu 
Rasa ir Benediktas Skvirblia 

Ramv. Jė Janušaitytė - Badai 

^ k ę s Vladas k i e n ė g i m ė ' a U f ° i r m o k ė s i ° 
Lietuvos ee ^ ^ ^ š i o apsilankymo pro 
Daužvardie- ^ a l i p ° P ° r o s m e t ų v ė l mHBk 

m ; T-,,. . savo mokslo drauges ir artimt 
anai, HJinois . ~ — r — . , 

,.x; a. - sius. Adv. Ričardas Badausk; 
kiti Eymus , , , . 

ttinių vėliavų ^ m ę S - a u ^ * ***** * į 
Sydnėjuje, Amerikoje lanki 
trečią kartą ir nori arčiau i 
žinti šio krašto gyvenimą. 

Ramunė ir Ričardas Badai 
kviečia visus kai. aplankę Ričardo tėve 

pareiškiant brolius Badauskus Chicago 
pavergtie- apie liepos 2 1 d. skrenda į Dj 

vadovaus ko-, tona Beach. Fla. , trumpam p< 
Emars Berg- siui. P o to sustos San P n 

a pasirūpinti cisco, Calif., kur aplankys I 
lūkiu plakatų munės dėdę inž. 3£ną ir A 
ėlių. Svarbu Tamošiūnus, o po to sugrjj 
iiodžio ir kitų ' Santą Monicą pas Rainus 
Pageidaujama sesutę Danguolę. I š ten n 

su tautiniais piūčio pradžioje grįžta atga 
Australiją. 

Pažymėtina, kad adv. Rič 
do Badausko tėvelis, žymus ' 
talikn veikėjas Kazimieras ] 

v. Sydnėjuje, dauskas po sunkios vėžio li| 
J 4 d. atskrido mirė š. m. sausio 31 d. Syd 

V 

^TRALUOS 

das ir Ramu-

Centro akštės vyksta visos ekskursijos. 
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kantoriaus ir mokytojo Gottlieb i — Da: 
VVallner'io šeimoje, 1915 pėrė- cos" kat 
jusi į katalikų Bažnyčią ir ište- j minklo 1 
kėjusi už lietuvio, įaugo i l ietu-, viai šiai; 
vių kultūrą, visą gyvenimą se-jdienį, li< 
kė jos apraiškas ir ta dvasia ščecino 
išauklėjo savo vaikus. i Soldino 

— Vasario 16 gimnazi jos tau- j tą gaba 
tinių šokių grupė šį pavasarį tu- Nuo šių 
rėjo daug pasirodymų — teko j kos rūt< 
šokti kiekvieną savaitgalį. Gim- j liepos Ii 
nazijos grupė gegužės 1 šoko J ir tvari 
netolimam Buerstadto miestely. į cino rat 
Spalvingu savo programos atli- laukiam 
kimu mūsų šokėjai paįvairino j žiuos lie 
"Saengerlust" folkloro šventę, kijos vi. 
į kurią buvo atvykę chorai i š ; Tenka j 
Prancūzijos, Austrijos ir Vo-1 Girėno j 
kietijos. Apsirengę savo tauti- į lyje aut 
niais drabužiais, j ie apstulbino liet. are 
klausytojus gražiomis dainomis, kalnis. 
Modernioje Buergerhaus'o salė- — I 
je programą žiūrėjo apie 800 I-mojo ] 
žmonių. Pabaigos iškilmėse kapines 
mūsų tautinių šokių grupė bu-1 dota ne: 
vo apdovanota sidabrine plakėte; minklo ; 
su miesto herbu ir nuostabia vo- į' 'O Vieš 
kiečių choro įdainuota plokšte- Į nuo akii 
le. Numatyta dar kartą šokt i . bus nė 
Buerstadto miestelyje, o dabar j nė skau 
uoliai ruošiamės mokslo metų į Belaisvi 
baigimo ir buv. mūsų gimnazi- lietuviai 
los mokinių ir darbuotojų s u ; Aukavo 
šeimomis suvažiavimo progra- užrašas 
mai. Beje, gegužės 23 V L B bomis. 
Saaro krašto ruoštoje Pavasario — Li 
šventėje Hamburge mūsų grupė šventės 
atliko visą meninę programą: d., į Še 
ji ne tik šoko, bet ir dainavo ir Bydg 
bei grojo. ko apie 

buvo vi 
kiti tau 

— Pirmasis Vatikano spaus- liai iš k 
tuvės leidinys lietuvių kalba v o s u n 
yra šv. Tėvo enciklika "Redemp- Lietuvo 
tor Hominis" — "Žmogaus at- istorijoj 
pirkėjas". "Tai graži popiežiaus pasveik 
Jono Pauliaus H dovana lietu-1 rnindan 
vaims", — praneša prel. Audrys I čiaus h. 
Bačkis, Vatikano Reikalų pase- lūs ir d 
kretoiius. 

VATIKANE 

LENKIJOJ 
— Vroclavo skyrius nustojo 

zacmejt 
ciniečia 
1981 m 
nes. I 

vienos iš aktyviausių narių, į ratelis 
"Vilnelės" ansamblio daininin- įsikūriri 
kės Gražinos Voroneckienės. Ji nuo atj 
buvo gimusi 1922 m. kovo 15 vo išs 
d. Ūdrijoje. Kovo 19 d. buvo j Dariaus 
palaidota Vroclavo kapinėse, pamink 
Prie karsto žodį tarė kun. Alfre-1 Didž. t 
i a s Rukšta. Susirinkę tautie-1 tauto j 
?iai prie supilto kapo sugiedojo j tu buv 

į mirusios myirną giesmę "Mari-: lietuvis 
:a, Marija". ! Butrim 

j rinkusi 
juje. Jaunieji Badauskai džiau-, nių dai 
giasi sėkminga kelione ir ma- Į pobūvis 
lonia viešnage Amerikoje. K. ' dėklam 

ar-
ka-
Ba 
cos 
nė-

Mūsų buvusio prek. laivyno trys jūrų kapitoi 
Crikštopaitis. knygos "Jūrų Keliais" autorius, 
r S. Dagys, buvęs Klaipėdos uosto inspekto 
. orke, dabar Chicagoje susipažino su Br. Kvi 

Nuotr. P. Maletos 

O L I 
iriaus ir Girėno "Lituani-
tastrofos vietoje prie pa-
Psčelnike Lenkijos l ietu-
is metais rinkosi s e k m a -
iepos 19 dieną. V i e n a s 

lietuvis buvo n u v y k ę s į 
mišką ir apsėjo gė l ėmis 

įlinką l ietuviškos žemės , 
į metų ten augs l ietuviš-
:os ir kitos gė lės . N u o 
5 d. prie (paminklo budės 
kys aplinką v ienas š č e -
telio valdybos narys , ne s 
ia, kad iški lmėms suva-
etuviai i š tol imesnių L e n -
ietų, o gal ir i š užsienio, 
priminti, kad Dar iaus -
paminklo Saldino miške-
torius yra gerai ž inomas 
chitektas V y t a u t a s 2 e m -

Lenkijos Betuviai rado 
pasaulinio karo belaisvių 
; Piloje, kur buvo palai-
?mažai lietuvių. A n t pa
yra l ietuviškas u ž r a š a s : 

špatie, nušluostyk ašaras 
ių jų ir mirties tol iau ne-

nuliūdimo, nė verksmo , 
įsmo. A p . gv. Jono 21.4 . 
iam mirusiem ne la i svėj 
m , lenkam ir la tv iam. 
> Gentis. 1916". P a n a š u s 
j yra lenkų ir latv ių kai-

CHK 
MECHANIKl 

Chicagoje lie] 
kavo nemažiau 
mobilių mecha 
didesnio atlygir 
gauna maždaug 
valandą. 

NEIŠMOKĖJO 

SKC 

Chicagos reg 
kimas yra art i 
pos 1 d. nebeį: 
6.9 mil. dol. ek 
st i jos iždui. 

A R E Š T A \ 

Civilinės avia 
M. Gore, 40 m., 
g e s u šeš iomis 
deliais. Susek 
grupė užs i imda 
bais. 

LAIMĖJO SI 

Vasili Subici, 
metus s tengės i f 

1 ti savo sužadė 
gyvenančią R 

j nois aukšč. teisi 
mon sus is iekė 
prezidentu Ceai 
savo pastangor 
bei keli Chicagt 
Pagal iau R u m i 

j bas. Vasili s] 
ir su Olga grįi 
galės sus i tuokt 

B R A N G U S 

Chicagos m « 
gijo Georgės 
"La Ciotat ga i 
rio kaina buvo 

M M 

VELIONI 

Sunkvežimis , 
mobilį, 1979 m 
Will apskrity, i 
Mark Dorenfel 
tarta, kad v e l i 
2 m. sūnel is ga 
kompensacijos, 
vo Preston bei 

JUODŲJŲ 

Ietuvos nepriklausomybės 
I išvakarėse, v a s a r i o 15 
Sėtiną suvažiavo S lupsko 
goščio lietuviai. Sus ir in-
i 40 žmonių, i š kurių 24 
ie t in io ratelio nariai , o 
itiečiai ir draugijos bičiu-
kitų vietų. Tai dienai bu-
uošta vaizdinė paroda iš 
DS valstybinio a t g i m i m o 
»s. Ratelio pirmininkas 
cino susirinkusius, pri-
nas dr. Jono Basanavi -
iodžius, kurie yra aktua-
dabar išeivijoje. Organi -
e susirinkimo da ly je šče-
u aptarė darbo planą 
aetams ir veiklos priemo-
Pinnininkas priminė, kad 
pradeda 15-tuosius nuo 

mo metus ir antruos ius 
įgaivinimo. Parodoje nu
statytos mūsų didvyrių 
is ir Girėno nuotraukos , 
d o Psčelnike vaizdai ir 
Lietuvos kunigaikščio V y - Į p 
portretas. Iški lmių me- Į 
ro grojama iš plokštelių i 
Ik a muzika, ir, Adomui j 
įui akompanuojant, susi-
ieji padainavo liet. tauti-
inų. Po susir inkimo v y k o 
is su arbatėle ir poezijos 
navimu. 

Pietinėje Ch 
Roselando kolo 
dovai gavo te 
kontrolėn Unioi 
11108 So. Micb 
kapitalas — 15 
kontrolę b u v o 
South Dakoto 
Fr. Farrar. D? 
troliuojamą da 
ti juodųjų vad 

Ką tik i; 
naujas TO. 

"A 
pagrindinė 
herojiškun 

duelis, pla 

K n y g a ti 

U ž s a k j 

Rlinoit 

)nai Chicagoje. R kairės: Br. 
t, R. Vilkas, archyvo ruošėjas, 
3rius. R. Vilkas lankėsi New 
•iklio archyvu. 

Nuotr. P. MaJėtos 

IŠVE2 

Iv*d« 1 
DR. VYTAin 
profesorius. 

Išleido 
menės JIAV K 

Sąrašas 
iriuosius 1941 

Autorių 
daugiau negu 
nis išvestųjų 

Knyf 
520 puslapi K Užsulcy 

mi 

CAGOS ŽINIO 
£Ų STREHLAS 

epos 9 d. sustrei-
u kaip 3000 auto-
įanikų. Jie nori 
inimo. Dabar j ie 
ig 10.35 dol. už-

O 6.9 MIL. DOL. 

LOLOS 

^gionalinis susisie
ti bankroto. Lie-
s įstengė sumokėti 
jkolos Blinois val-

tVO PILOTĄ 

iacdjos pilotas J. 
., areštuotas drau-
3 merginomis, mo-
akta, ikad visa jų 
avo nedorais dar-

SUŽIEDOTDflC 

i, čikagietis, trejus 
i gauti leidimą v e s -
iėt inę Olgą Toth, 
Rumunijoje. Illi-
smo te isėjas S. Si-
i su Rumunijos 
ausescu , prisidėjo 
>mis i r sen. Percy 
gos kongresmanai. 
įunija leido vedy-
skris į Rumuniją 
rįš į Chicagą, kur 

PAVEIKSLAS 

teno institutas įsi-
3 Bracpies kūrinį 
amtovaizdis", ku-
o 500,000 dol. 

J J O N A S 

VIO ŠEIMAI 

s, trenkęs į auto-
n. rugpiūčio 29 d. 

užmušė advokatą 
eld. Dabar susi -
lionio našlė ir j o s 
jaus 1.25 mil. dol. 
3. Sunkvežimis bu-
endrovės. 

r\J B A N K A S 

Jhicagoje esančios 
lonijos juodųjų va-
teisę perimti s a v o 
on National banką, 
h igan Ave. Banko 
L5 mil. dol. Banko 
•o išpirkęs buvęs 
tos gubernatorius 
>abar j i s savo kon-
ialį sut iko perleis-
idams. 

DEMONSTRAVC 
P R U S P- AFRIS 

Prie Pietų Afrikos k 
Chicagoje liepos 10 d. įt 
monstracijos, kuriose c 
apie 5 0 0 žmonių. Dem< 
joms vadovavo juodukų 
kis Jesse L. Jackson. 
strantai protestavo 
Afrikos rasinę politiką. 

MIRfi RAŠYTOJA 

Rašytojas Meyer Levi 
mu čikagietis, mirė lie] 
Jeruzalėje, išsiliejus krai 
genyse. Buvo 7 5 metų. 
parašęs romaną "Com 
apie sensacingų žudikų 
pold ir R. Loeb teismą. 

NARKOTIKŲ S P E K U L 

Chicagoje ir priemi 
areštuoti 29 narkotikv 
liantai, o dar 2 0 ieškor 

PASKOLINS 70 MIL. 

Illinois valstijos iž 
J. Cosentino pranešė, ka 
ja paskolins Chicagai 
dol., būtinai reikalingų ] 
miesto susieiekimą. 

NAUJA BAKTER] 

Illinois universiteto A! 
centras išvystė naują b 
kuri sunaikina vaisiams 
vadinamą "Agent oranj 
teriją. Naujoji bakte 
skleidžiama žemėse, kui 
pavojingų bakterijų, ir j 
ja, kol pavojingąsias s 
— jomis maitinasi. N a u 
terija sudaryta genetir 
nerijos keliu. 

MIRĖ APDEGUS 

Trylikos metų merga 
berly Cook ta ip apde| 
gaisrui jų namų ska 
5224 Lemon Lane, Hano1 

priemiesty, kad liepos K 
nugabenta j Loyolos ur 
to ligoninę. Atrodo, kac 

j kilo jai naudojant teng 
j degantį valymo skystį. 

With Liberty & J 
Amerikiečių premijuo 

LIAUS LEONO knyga 
Je atvirai ir drąsiai TJ 
lio krašto negeroves b 
,fas ir tiesia kelius j sa 
gerbūv} 

Kaina kietai* viršeliai! 
minkštais — $335 . 

Knyga gaunama u 

faamamaammmttmmm 

išėjo iš spaudos MARIJOg AUKŠTATI 
•omanas: 

UNT MARIŲ KRAŠTO", 
ė mint i s : meilė, auka, tragedija ir fc 
imas ir humaniškumas, Lietuvos isto: 
lačių pažiūrų. 

turi 4 0 8 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 d 

cymus siųsti: 
DRAUGAS, 45tf W. 6Srd Street 

Chicago, IU. 60629 

•is g y v . dar prideda 60 et. valstijos mokesči 

Jau i š € j o 
ŽTŲJV LIETUVIŲ SĄRĄS. 

STALINO " TERORAS 1940 - 1941 

Sudarė LEONARDAS KERULIS 

lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis 
JTAS VARDYS, Oklahomos universiteto politinių 

3 Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių B 
Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba, 

as apima 19,285 vardus ii bendro 34,000 išvežtųjų 
[1 birželio 14 - 21 trėmimus. Tokio sąraSo iki šiol nei 
ius žinias rinko iš visų prieinamų šaltinių ir Iii 
;u 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraie nurodytas ir 
ų ir jų šeimų likimas. 
yga y r a didelio formato, 1 0 " x 8", kietais vir 
pių. Kaina su persiuntimu ?tl.95. 

cymufl siųsti: 
DRAUGAS, Ą5b5 West 6Srd Street, 

Chicago, ITUnoia 60629 
lUnoto gyv. dar prideda t l .20 valstijos mokeaCio. 
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