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M. JUREVIČIAUS TEISMAS 
(Tęsinys) 

Šiuo metu, tiktai kitame Lietu
vos mieste, yra teisiamas mano 
draugas, su kuriuo mes dalyvav-
vome toje pačioje eisenoje. Kodėl 
mes teisiami atskirai? Kodėl ne 
viename suole? Tai dar kartą ro
do jūsų bailumą ir nesąmoningai 
plečia religijos propogaviną, nes 
už teismo salės durų ir čia, ir ten 
renkasi tikintieji, mano ir jo drau 
gai. Jie į salę neįleidžiami, nors 
teismo procesas skaitosi atviras. 
Salėje tiktai pagal sąrašą įleisti 
mano giminės, o visi kiti samdy
ti žiūrovai, saugumo agentai, ta
me tarpe dauguma rusu, kad nie
ko nesuprastų. Ir liudininku tar
pe nebuvo nei vieno tikinčiojo, 
visi saugumo darbuotojai ir ko
munistai. Taip, mane teisia ma
žuma. Net patys marksistai yra 
surinkę duomenis, kad Lietuvoje 
yra 30 procentu bedieviu ir 70 
procentu tikinčiųjų. Ši bedievių 
mažuma ir teisia mane, nes bijo
masi visų tikinčiųjų. Jei žmogus 
tikintis, jis bus savo krašto pat
riotas, tuo sunkiau jį nutautinti. 

Visos mūsų maldininkų eisenos 
ėjo ne su antitarybiniais šūkiais 
ar chuliganiškais ketinimais, 
bet su mintimi širdyje — už 
lietuvių tautos blaivybę ir dorą. 
Ėjo daug jaunimo ir vaikų. O jei
gu visas jaunimas tikėtų į Dievą, 
Lietuvoje būtų mažiau žmogžu
dysčių, paleistuvavimo ir girtuok
lystės. 

Aš labai džiaugiuosi, kad jūs 
mane skaitote vienu iš organiza
torių. Man tai didelė garbė pap
rastam darbininkui, baigusiam 4 
klases. Jūs logiškai pagalvokite, 
argi įmanoma suorganizuoti 
tūkstantinę žmonių minią iš vi
sų Lietuvos kampelių, jeigu nie
kas eiti nenorės. Čia žmonės ėjo 
savo noru, rizikuodami, kad gali 
būti už tai teisiami. O pažiūrėki
me, kas eina į Gegužės 1-sios de
monstraciją: saujelė komunistų 
ir visi kiti, kurie grasinami admi
nistracinėmis baudomis, jei ne
dalyvaus demonstracijoje. 

Jūs mane teisinate už religiją, 
ačiū jums, nes tai tik rodo, kad 
Lietuvoje atgimsta tikėjimas. Ir 
tos pačios eisenos įrodo, kad ti-
kinčiųjų vis daugėja. Net patys 

liudininkai įrodė, kad anksčiau 
tokių eisenų nebūdavo. 

Jūs, net kryžiaus bijote, tai liu
dija ne kartą griaunamas Kryžių 
kalnas. Kryžių kalnas nuo 1904 
metų yra puošiamas kryžiais. Jų 
nei caras negriovė, nei fašistai. 
Lietuviai pagonys nuo senų seno
vės čia aukas aukodavo. O kai 
atėjo rusai, viską nuvertė ir ne 
vieną kartą. Ber Kryžių kalnas 
vistiek stovi ir kryžių vis daugėja. 
Žmonės patys, niekeno neverčia
mi, neša ir stato juos ant kalno. 
Kryžių kalno griovimas man tik 
davė impulsą dar labiau tikėti 
Aš pirmą kryžių nešiau naktį. Jis 
egzistavo tik 2 vai. ir buvo nu
verstas, tai paskatino nešti dar 
kitą kartą. Paskui nešiau dieną 
jau nieko nebijodamas. Ir pama
tysite, kad dar išaugs ne vienas 
kryžius, ir eis dar ne vieną kar 
tą į Šiluvą žmonių minios, nors 
aš kaip organizatorius būsiu už 
grotų. Ir aš sakau jums: 

— Jei grįšiu gyvas, aš vistiek 
ėjau ir eisiu! 

Jūs mane teisiate už religiją, 
ačiū jums! tai tik įrodo, kad Lie 
tuvoje atgimsta tikėjimas. Man 
didelė garbė sėdėti tame pačiame 
suole, kuriame sėdėjo Stanelytė, 
Sadūnaitė, Kovaliovas, Skuodis. 
Ir aš prašau teisėjo nemažinti 
man bausmės, o duoti 3 metus 
griežto režimo kolonijoje, kaip 
prašė prokuroras. Nors ši baus
mė man lygi mirčiai, mano svei 
kata labai pablogėjo (kalėjime 
niekas nekreipė dėmesio į mano 
prašymą leisti nueiti pas gydyto
ją), aš džiaugiuosi, kad esu už 
tai teisiamas. 

Aš jums nekeršysiu, o melsiuos 
už jus, kad jūsų vaikai nenueitų 
blogu keliu. Aš pasiruošęs kentė
ti už tai, kad visi žmonės prade 
tų tikėti į Dievą, ir kad mano teis 
mas atvertų akis dar ne vienam 
bedieviui. 

jįSSįft?. 

Sovietų Sąjungos povandeninis laivas, Whiskey klases Nr. 137, buvęs Švedijos teritoriniuose vandenyse. Viceprezi
dentas Bush pasakė Bloomingtone, Minnesotoje, kad tas laivas daugiau padėjo sumažinti priešamerikietiškas nuo
taikas Skandinavijoje, negu bet kokia propaganda būtų galėjusi padaryti. 

Pirmoji Mubarako 
kalba parlamente 

Žada rūpintis žmonių gyvenimo lygiu 

15 vai. buvo paskelbtas nuo
sprendis — 3 metai pataisos dar 
bų, bausmę atliekant griežto reži
mo lageryje. 

Išgirdęs nuosprendį, M. Jurevi
čius garsiai pasakė: 

— Ačiū! Tai garbė Dievui 
(Pabaiga) 

BELGIJOS RINKIMAI 
Bus nelengva sudaryti pastovią vyriausybę 

Briuselis — Dar nepilnais duo
menimis, Belgijos parlamento 
rinkimuose gerai pasirodė socialis
tai, gavę daugiausiai balsų. Lig-
šiol didžiausia krikščionių demo
kratų partija pergyveno smūgį, 
nes buvusiame parlamente turė
jo 82 atstovus, o dabar turės 61. 
Rinkimuose dalyvavo keturios di 
desnės politinės partijos ir 16 ma 
žesnių. Nežinia, kaip pavyks su
daryti vyriausybės koaliciją. 

Žemesniuose parlamento rū
muose socialistai, laimėję ke
turias naujas vietas, turės 62 at
stovus 212 narių parlamente-
Kaip žinoma, belgų socialistų par 
d;a, kaip ir kitos partijos, dar da
linamos į olandų kilmės flamų so 
rialistus ir prancūziškai kalban-
5ius valonus. Labai dažnai net ir 
tos pačios partijos nariai neran
da bendros kalbos. Iš 62 socialis
tų, patekusių į parlamentą, 36 
yra valonai. 

Belgijoje jau seniai sunku su
daryti pastovią vyriausybę. Per 
penkerius metus jau trečią kartą 
teko rinkti parlamentą. Po II-jo 
Pasaulini i karo dabar pasitrau

kusioji premjero Mark Eyskens, 
krikščionio demokrato, vyriausy
bė buvo 31-ma. 

Dešinioji belgų partija, čia va
dinama liberalais, laimėjo rinki
muose 14 naujų vietų ir turės 51 
atstovą. Komunistų partija prara 
do dvi vietas ir turės du atstovus. 

Gerai pasirodė gan nauja po
litinė partija — flamų liaudies 
unija. Ji pagrindė savo kampani
ją flamų autonomijos reikalavi-
mais.Partija laimėjo 6 naujas vie
tas ir parlamente turės 20 atsto
vų. 

Socialistų partija kėlė užsienio 
ryšių klausimą, pasisakė prieš 
naujų branduolinių raketų įvedi
mą į Belgijos teritoriją. Kaip ži
noma, buvusios belgų vyriausy
bės žadėjo dislokuoti Belgijoje 48 
naujas Nato raketas iš numato
mų 572 raketų. Socialistų partija 
paskelbė, kad ji nedalyvaus tokio 
se vyriausybėse, kurios priims 
naujas raketas. 

Kampanijoje didelis dėmesys 

Kairas. — Naujasis Egipto pre
zidentas Mubarakas pasakė pir
mą savo kalbą Egipto parlamen
te Jis kalbėjo 45 minutes, skaity
damas iš teksto, kada buvęs pre
zidentas Sadatas dažnai nukryp
davo nuo rašto ir kalbėdavo kar
tais net tris valandas. Egipto par
lamento nariai Mubarako kalbą 
sutiko didžiulėmis ovacijomis ir 
šūkiais "Tegyvuoja Egiptas". 

Didelę kalbos dalį Mubarakas 
skyrė šalies vidaus reikalams, ža
dėdamas skirti didesnį dėmėsi 
gyventojų sunkumams palengvin 
ti. Bus remiami užsienio investa
vimai, tačiau bus žiūrima, kad iš 
jų naudos turėtų visi gyventojai, 
ne tik "išrinktieji". Bus statoma 
daugiau butų, išlaikomos subsidi
jos plataus vartojimo prekėms, 
bus mažinamos valdžios lėšos 
liuksusiniams reikalams. 

Prezidentas pabrėžė, kad Egip
tas yra Afrikos šalis, arabų Šalis. 
Bus plečiami rajoniniai ryšiai. 
Taika su Izraeliu nėra laikina, 
taktinė Egipto pozicija, pažymė
jo prezidentas, bet ilgalaikis, stra
teginis įsipareigojimas. 
Mubarakas pasakė, kad Egiptas 
nepriklauso nei Rytams nei Va
karams ir jis niekada nebus kurio 
nors bloko narys. Santykiai su di 
džiosiomis galybėmis bus pagrįsti 
tų galybių intencijomis Egipto 
atžvil-giu, jų nesikišimu į Egipto 
vidaus reikalus, jų gera valia ir jų 
pagarba Egipto suverenumui. 

Vidaus politikoje Mubarakas 
sieksiąs valdančios demokratų 
partijos bendradarbiavimo su ki
tomis kairiojo sparno grupuotė
mis. 

Stebėtojai mano, kad greit 
Egipto kabinete bus padaryta pa
keitimų. Mubarakas jau pakeitė 
prezidento patarėją Sayed Marei, 
prezidento Sadato žentą. Muba-

IZRAELIO POLITIKA 
IR ANTISEMITIZMAS 

Izraelio priešas nebūtinai — antisemitas 
Washingtonas. — Ne vienas) riniuose Rytuose- Antisionizmas 

JAV respublikonų ar demokratų j yra politinė opinija, kad ši Bibli-
senatorius pripažino, kad nese- jos minima geografinė vietovė 
niai vykę kontraversiniai deba- negali bėti rezervuota vien žy-
tai dėl modernių ginklų pardavi- i dams, nes čia gyventi turi teisę ir 
mo Saudi Arabijai sukėlė Ameri-' kitos tautos. Tuo tarpu, antisemi-
koje antisemitines nuotaikas. Sen 
John Tower, karinių reikalų ko
miteto pirmininkas, kuris balsa
vo už ginklų pardavimą, pareiš
kė, kad antisemitizmas yra labai 
jautrus klausimas, jis neturėtų 
būti keliamas viešuose debatuo
se, tačiau reikia pripažinti, — 
buvo iškilęs. Kai kurie senatoriai 

tizmas, nurodė teismas, reiškia 
nuotaikas, kurios atspindi neapy
kantą žydams. Teismas atmetė 
dr. A. Lademano skundą ir pri
teisė, kad jis sumokėtų teismo iš
laidas, apie 120 dol. Danijos pini
gais. 

Ši byla sujaudino žydų bend-

dul Aziz Hegazi, ekonomistas su 
stipriais ryšiais kitose arabų ša
lyse ir Mamhoud—^alem, buvęs 
premjeras, ir vidaus reikalų mi
nisteris. Naujų ministerių kaip 
tik ir laukiama finansų, ekonomi 
nių reikalų, darbo, sveikatos mi
nisterijose. Prezidentas, pabrėžęs 
taikos nešamą naudą, kalbėjo, 
kad taikos vaisius turi pajusti kuo 
plačiausi gyventojų sluoksniai, 
dirbančiųjų masės, o ne tik tie 
žmonės, kurie turi pinigų liuksu-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Daugiau 500 Izraelio pro
fesorių pasirašė peticiją sovietų 
valdžiai, prašydami paleisti Alek
sandrą Parickį, sovietų žydą, kuris 
buvo Charkovo universiteto pro
fesorius, dabar teisiamas už pro
pagandą prieš sovietinę sistemą. 

— Britanijoje buvo pagerbti 
žuvusieji karuose. Prie Londono 
paminklo — Cenotaph'o vaini
kus padėjo karalienė Elzbieta, 
princas Čarlis ir premjerė That-
cher. 

— Šiaurinėje Airijoje bombos 
sprogime žuvo protestantų pa
galbinės policijos narys 

ruomenę, tačiau nustatė ir prece-
pnpazino kad ryšium su Awacs d e n t ą Nepritarimas Izraelio vie-
lektuvų Saudi Arabijai debatais | n o s a r k i t o s WĘ0įfm poii t ika i d a r 
jie gavo daugiau antisemitinių | nereiškia antisemitizmo. Ameri-
laiškų. Senatoriai, kurie rėmė k i e c i a i > k u r i s nepritaria Begino 
ginklų pardavimą, aiškino, kad polMai Libane ar kritikuoja 
vyriausybės plano atmetimas gali j I r a k o branduolinio reaktoriaus 
sukelti antisemitizmo bangą, nes bombardavimą ar pritaria lėktu-
amenkieciai laikytų Žydus p e r i ^ p a rda v imui Saudi Arabijai, 
daug galingais. Jie butų kaltina- į d a r n e g a l i b G t i i a i k o m i antisemi-
nn ir tuo atveju, jei arabai, supy-1 ̂  įydų priešais. Yra žinoma, 
kę de lėktuvų sustabdymo, pra-; k a d k t a r p j A V įydų y n d a u g 
dėtų keršyti paskelbdami naftos ; t o k i u > k u r i e kritikuoja Izraelio da-
blokadą. Aiškiausiai šiuo klausi-1 b a r t i n e vyriausybę, jos politiką, 
mu pasisakė sen. Mark Hatfield, N e t h ^ s p a u d o j e d a ž n a i g a . 
respublikonas iš Oregono. Jis nu
rodė reporteriams, kad tarp jo Venimo aspektų kritikos, 
gaunamų laiškų žymiai padidė
jo antisemitinių laiškų skaičius. I 
Klaidą daro ir tie Izraelio rėmėjai, 
kurie tvirtina, kad jei kas riebale Teheranas. — Irane pasklido 

Įima aptikti kai kurių Izraelio gy-

Kovos Irane 

suoja taip, kaip Izraelis nori, jau 
savaime yra antisemitas, pasakė 
sen. Hatfield. 

Sen. David Durenberger, res
publikonas iš Minnesotos, kuris 
balsavo prieš lėktuvų pardavimą 

gandas, kad dvasinis vadas aja-
tola Khomeinis greit pasitrauks 
iš politikos, nes jo sveikata silp
nėja. Kiti Teherano sluoksniai 
šią žinią paneigia. 

Kurdų sukilėliai, kovose prieš 
arabams, pasakė, kad jo rajono I revoliucijos gvardiją, užėmė Buka 
žmonių reakcija buvo pikta. To
kio antisemitizmo jis nepastebė
jęs per visą savo gyvenimą. 

Įdomiai šis antisemitizmo klau 
simas buvo iškilęs Danijoje. Aal-

— Izraelio premjeras Beginąs 
sinėms prekėms. Daugiau les* p ^ J į k a d taikos priežiūros ka-
Egiptas skirs arbatos, cukraus, j riuomenės Sinajuje uždavinys bus 
duonos ir valgomos alyvos sub- j n e prižiūrėti Izraelio atsitrauki-1 borgo miesto vyriausias gydyto 
sidijoms, kad maistas pasiektų pa- m^ bet stebėti, kad Egiptas lai- į j a s dr. A Lademannn patraukė į 
čius vargingiausius krašto gyvenj ty^i sutarties ir netrauktų į Si- j teismą parlamento narį Steen 
tojus- najų kariuomenės. Folke ir jo partiją, kuri vedė 

— Danijos gynybos ministeris; stiprią kampaniją prieš Izraelį ir 
pasakė, kad vyriausybė turės per- į prieš sionizmą. Teismo metu dr. 
žiūrėti savo gynybos planus po. Lademann įrodinėjo, kad antisio-
sovietų povandeninio laivo suga- j nistinė kampanija nustatė Dani-

i jos gyventojus prieš žydus, nors 
ta kampanija, buvo nukreipta 

Karalius Husseinas 
apie Jeruzalę 

Washingtonas. — Jordano ka
ralius Husseinas dalyvavo CBS 
televizijos "Face the Nation" 
programoje. Jis patvirtino žinią, 
kad Jordanas perka iš Sovietų Są
jungos priešlėktuvinių raketų už 
200 mil. dol. Lėšų toms raketoms 
Jordanas gavęs iš Irako. Karalius 
pabrėžė, kad Jeruzalė turi būti 
laisvas visų tikėjimų: musulmonų, 
krikščionių ir žydų miestas, tai
kos simbolis. Jeruzalė negali būti 
politinė bet kurios valstybės sos
tinė. 

Kinija apie Maskvos 
dviveidiškume 

Pekinas. — Kinijos žinių 
agentūra apkaltino sovietų vadus 
dviveidiškumu. Iš vienos pusės, 
Kremliaus vadai siunčia "medu
mi pateptus žodžius" tiems Vaka 

vimo Švedijos vandenyse. 

:" 

smerkia branduolinius ginklus, o, 
, j - . -- „ i , , iš kitos pusės, siunčia branduo-rakas sudarė patarėjų tarybą, k u - . . . . . , , . . t 1 „ ±. _ _ . w . ' liniais ginklais ginkluotas povan-rioje yra buvęs premjeras Musta-

pha Khalil, buvęs premjeras Ab-

ja vyriausybės skolos. Vien šiais 
metais biudžeto deficitas gali siek 
ti 5 bil. dol. Politikai rūpinasi, 
kad ižde neliks pinigų pensijoms, 
bedarbių pašalpoms mokėti. Dau
giausia nesutarimų šalyje kyla iš 
tautinių ginčų tarp valonų ir fla-

buvo kreipiamas į ekonominius; mų. Krikščionių demokratų pra-
krašto sunkumus. Bedarbių Bei- laimėjimas daugiausia ir buvo 
gijoje yra apie 10 nuoš- Vis didė- flamų rajonuose. 

Popiežius žada 
aplankyti Lenkiją 

Roma. — Popiežius Jonas Pau
lius II-sis paskelbė, kad lapkri
čio 22 jis išvažiuos iš Romos, pir
mą kartą po atentato. Jis aplan
kys vienuolyną 60 mylių nuo Ro
mos, pirmą kartą po atentato. 

Popiežius priėmė Lenkijos pri-
mo arkivyskupo Josefo Glempo 
pakvietimą vėl aplankyti ateinan 
čių metų rugpiūčio mėnesį Len
kiją- Lenkija ruošiasi švęsti Cens-
tachovos Juodosios Madonos 
600 metų sukaktį. Popiežius lau
kiamas Lenkijoje rugpiūčio 26 d. 

Maskvos paradas 
Maskua. — Sovietų revoliucijos 

rų Europos judėjimams, kurie | šventės dalyviai spėlioja, kodėl 
parado metu tribūnoje virš Leni
no mauzoliejaus nesimatė Mask 
vos komunistų partijos vado Vik 

no miestą. Pirmieji pranešimai 
kalbėjo apie 74 žuvusius islamo 
gynėjus. Kurdai žudę moteris ir 
vaikus. Vėliau žuvusių skaičius 
buvo mažinamas. Bukanas yra 
Vakarinio Azerbeidžano provinci
joje, 330 mylių nuo Teherano. Šį 
miestą kurdų jėgos buvo okupavu 
šios ir anksčiau, jį valdžios ka
riuomenė atsiėmė prieš dvi savai
tes, bet kurdai vėl laimėjo. 

Demokrato kritika 
Washingtonas. — Buvęs demo

kratų partijos pirmininkas Robert 
Strauss pasakė ABC televizijoje, 
kad prezidentas Reaganas, malo
nus, gražus, gerai kalbąs vyras, 
yra populiarus prezidentas, tačiau 

prieš Izraelio politiką, prieš sio
nizmą. Nežiūrint motyvų, kam
panija pakenkė Danijos žydams. 

Danijos teismas nusprendė, I j 0 Vyriausybė esanti sumišusi, 
kad nors antisionizmas ir sukėlė i t u r i d a Ug problemų gynybos, eko-
nepageidaujamų antisemitiniųi norninėje ir užsienio politikoje, 
nuotaikų, jo negalima tapatinti j Vienas valdžios vyras sako viena, 
su antisemitizmu. Legalinė inter-! k i t a s _ k i t a , nėra jokio sutarimo, 
pretacija esanti ši: sionizmas yra j p a s a k ė Strauss. 
įsitikinimas, kad žydai turi teisę 
turėti suvereninę valstybę Vidu-

deninius laivus į Švedijos terito 
rinius vandenis- Brežnevo žo
džiai nesiderina su jo veiksmais, 
rašo Kinijos žinių agentūra. 

Išvyko į manevrus 
Washingtonas. — Amerikos 

kariuomenės daliniai jau išvyko 

toro Grišino ir Boriso Ponomare-
vo. Paprastai, komentuoja užsie
nio diplomatai, tribūnoje šia pro
ga nestovi tik sergantieji arba 
partijos vado malonės netekę 
žmonės. 

Maskvos paradą boikotavo 17 
Vakarų valstybių ambasadoriai, 

į Egiptą, kur šeštadienį prasidės dar neatleidę sovietams žygio į 
bendri karo pratimai "Bright Afganistaną. Pagrindinę parado 
Star 82". Vėliau jungtiniai ma- kalbą pasakė ginybos ministeris 
nevrai vyks Sudane, Somalijoje ir Ustinovas, žadėjęs neatsilikti nuo 
Omane. 1 Amerikos ginklų lenktynėse 

Richard Allen, valstybės saugumo rei
kalų patarėjas. "Chicago Tribūne" ži
niomis, gali būti atleistas iš pareigų 
kartu su valstybės sekretoriumi Haigu. 
Prezidentas labai pergyvenąs jų nesu
tarimus. Jis nenorjs suversti kalte ant 
vieno iŠ jų, todėl turėsiąs atsisakyti 
abiejų. 

Streikai Lenkijoje 
Varšuva. — Lenkijos premje

ras pareiškė, kad yra vilčių iš
spręsti darbininkų neramumus ir 
sudaryti bendrą tautinės santai
kos frontą. Premjero Jaruzelskio 
viltis paskelbė komunistų partijos 
organas "Trybuna Ludu". Ra
šoma, kad valdžia sveikina "Soli
darumo" norą bendradarbiauti. 

Apie 200,000 darbininkų Zie-
liona Gora provincijoj ir Sosno-
\viece dar streikuoja, neklausy
dami nei vyriausybės nei "Solida
rumo" raginimų grįžti i darbą. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 10 d.: Leonas Did., 
Trifena, Vaišilgas, Nirvena. 

Lapkričio 11 d.: Veteranų die
na. Martynas Tours, Nimfa, Vi-
gintas, Seigūnė. 

Saulė teka 6:32, leidžiasi 4:36. 
ORAS 

Saulėta, šilčiau, temperatūra 
dieną 50 1., naktį 35 i 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
M SUMOTI U SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

I SVEIKATĄ, «15 S* CailforaU Ase* Cbieage, OL 
JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

VITAMINŲ IR MINERALŲ 
ŠALTINIAI 

Maitinkimėa sveiku maistu 
— sveikesni būsime ir laimin
gesnio gyvenimo susilauk
sime. „ 

Mediciniškas raginimas 

Visi trokštame būti sveikes-
niir laimingiau gyventi. Gaila, 
bet ne visi pajėgiame tin
kamai maitintis, kad pajėg
tume savo troškimus įgyven
d in t i . D a u g u m a mūsų 
pasitenkiname piliule ir mano
me, kad viską atlikome savos 
sveikatos pagerinimui. Pir
miausiai nusiteikime sveikai 
maitintis, sužinodami sveiko 
maisto šaltinius. Du dalykai 
yra svarbūs mityboje - tai 
gausus vitaminų ir mineralų 
naudojimas sveikatos palai
kymui ir chroniško bei aštraus 
liguistumo išvengimui. Svei
kas maistas yra naudingas ir 
dabartinio silpnumo praša-
tinimui. 

16™" • 

Mineralų šaltiniai 

Mineralai yra būtini žmo
gaus kūno trejopos sveikatos 
palaikymui: kūno pasveiki
mui, proto apšvietimui ir as
menybės - jausmų sužmogini
mui. Štai tų svarbiausių 
mineralų šaltiniai. 

Geležies gausiai yra visose 
ankštinėse daržovėse, sausose 
pupelėse, sojos pupose, liesoje 
mėsoje, žalių lapų daržovėse, 
pilamose javuose, jūros gy
viuose, ypač siautėtose žuvyse 
k persikuose ("pyčiuose"). Ši
toks maistas yra visapusiškai 
sveikas; jį gausiai nau
dodami pakankamai gausime 
naudingos kūnui geležies ir re-
ČMU turėsime griebtis geležies 
piliulės. 
-žinoma, daugelis iš kitur 

sužinos, kad gausiai geležies 
yra kepeninėse dešrose, kepe
nyse ir kiaušinio trynyje. Ne
žiūrint geležies gausumo tuose 
produktuose, jie nevalgytini, 
nes juose yra gausus kiekis 
cholesterolio. Būkime išmin
tingi: naudokime vien tik vis
pusiškai sveiką maistą, o to
kiu nėra mait in imasis 
kepenimis, kiaušinio tryniu bei 
kepeninėmis dešromis. Pa
kaks mums geležies nau
dojant virš minėtus, skanius ir 
lietuvių pamėgtus maisto pro
duktus. 

Geležies svarba 
kūnui 

Kiekvienai mašinai reikia 
degamosios medžiagos. Mūsų 
kūnui tokia medžiaga yra de
guonis. Geležis yra naudinga 
mūsų kūnui kaip tos dega
mosios medžiagos - deguonio 
parūpintoja. Ji sugeria deguo
nį įkvėptą į plaučius ir neša jį j 
visas kūno dalis kaip sude
damoji dalis kraujo dažo, vadi
namo hemoglobinu. Geležis 
kūne didina atsparumą prieš 
įtampą ir ligas. Geležis kūne 
reikalinga kiekvienos ląstelės 
sveikatos palaikymui. 

' Geležies trūkumo pasireiš

kimai. Trūkstant geležies, 
darosi sunku alsuoti, nagai 
pradeda trupėti, užkietėja vi
duriai, gaunasi geležies trū
kumo mažakraujystė — tada 
žmogus išbąla ir nenormaliai 
pailsta. 

Geležies kiekį kūne mažina: 
kava, per gausus kiekis fosfo
ro, trūkumas skrandyje drus
kos rūgšties (HCL) ir greiti žar
nų judesiai. Žmonės iš kur 
nors sužinos, kad geležį kūne 
mažina dar ir zinkas bei gau
sus sėlenomis maistas. Tas tie 
sa, bet sėlenos ir zinkas yra kū
nui labai naudingi dalykai. 
Todėl naudokime ir zinką ir ru
pų - sėlenomis gausų maistą, 
tik tada padidinkime nau
dojimą geležimi gausaus mais
to, kuris čia anksčiau mini
mas. 

Kalcio šaltiniai 
-

Antras labai naudingas kū
nui mineralas yra kalcis. Jo 
gausu žalių lapų daržovėse, 
pieno gaminiuose, žuvyse -
ypač sardinėse, salmon, siau
tėtose žuvyse, sojos pupelėse, 
kopūstuose — ypač broccoli. 
Nors kiaušinio trinyje yra gau
sus kiekis kalcio — jis nenau-
dotinas dėl jame cholesterolio 
gausos. 

Kalcis kūne tarnauja geres
nei mineralų ir vitaminų apy
kaitai. Jis skatina kaulų ir 
dantų formavimąsi, padeda 
tvarkytis kraujavimui, gerina 
nervų ir raumenų veiklą, tal
kina normaliam žmogaus el
gesiui ir jo proto skaidrumui. 
Kalcis padeda širdies veiki
mui, įtakoja kūno rūgštin
gumą ir mažina nuovargį. 

Kalcio trūkumo pasireiš
kimai. Trūkstant kūne kalcio, 
kaulai tinkamai neišsivysto. 
Kojose atsiranda mėšlungiai, 
pradeda netvarkingai plakti 
širdis, pasireiškia sąnarių 
skausmai, susitrukdo jauno 
žmogaus augimas, prasideda 
nemiga, nervuotumas ir rankų 
bei kojų aptirpimas. 

Kalcio kiekį kūne mažina: 
vyresnis amžius, stipri įtam
pa, cukrus, neveiklumas -
užsisėdėjimas. Taip pat ir gau
sus kiekis PHYTIC rūgšties, 
kurios yra javuose ir javai-
niuose. Žinoma, turime gau
siai valgyti javainius ir javų 
grūdus, nežiūrint, kad jie ma
žina kalcio kiekį kūne. Tą ma
žinimą išlyginsime valgydami 
daugiau kalciumi gausaus 
maisto. Toks maistas yra lie
sas pienas, tokia varškė, sūris 
ir jogurtas. 

Kalio šaltiniai 

Trečias svarbus kūnui mine
ralas yra kalis (potassium). Jo 
gausu bulvėse, ypač bulvės lu
penoje, bananuose, o taip pat 
beveik kiekviename maiste 
nedideliais kiekiais. Aišku tu
rėtų būti kiekvienam, kaip 
svarbu valgyti bulves keptas 
su lupena — ir suvalgant, o ne 
ją išmetant. 

Kalio nauda kūnui 

Kalis padeda inkstams dirb
ti, jis išlygina kūno skysčių 
rūgštingumą, išlygina natrio 
veiklą, užlaiko reikalingą kū
ne skysčių balansą ir suteikia 
naudos raumenims. Kalis tal
kina glykogeno formavimui, 
tvarko nervinius raumenų susi
traukimus ir įtakoja normalų 
augimą. 

Kalio trūkumo pasireiški
mai: trūkstant kalio kūne, žmo
gaus oda sausėja, veido spuo
gai gausėja, viduriai užkietėja, 
žmogų apima bendras silpnu
mas. Kalio stokojant sutrinka 
nervinė raumenų veikla, atsi
randa nemiga, nervinė netvar
ka, sumenksta refleksai, atsi
randa troškulys ir širdis ima 
plakti retai ir netaisyklingai. 

Kalio sumažėjimą kūne ska
tina: alkoholis, kava, šlapimą 
varantieji vaistai, per gausus 
cukraus ir druskos vartojimas, 
liuo8Uojantieji vaistai, prakai
tavimas, ilgai užsitęsęs vidu
riavimas, įtampa, kortizonas ir 
aldosteronas. Prisiminkime ir 
venkime visai žmogaus kūnui 
nereikalingų svaigalų, kavos ir 
cukraus bei druskos gausos, o 
taip pat vidurius liuosuojan-
čių vaistų. Žmoniškai gyven
dami ir normaliai maitin
damiesi žmonės rečiau kentės 
nuo viduriavimo, prakaitavi
mo bei įtampos. 

Cinko šaltiniai 

Ketvirtas svarbus kūnui 
mineralas yra cinkas (zink). Jo 
gausu baltyminiame maiste, 
pupelėse, javuose, Briuselio ko
pūstuose, mielėse (brewer's 
yeast), žaliuose daržovių la
puose, kepenyse ir arbūzo sėk
lose. ' • ".' 
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Cinko nauda 
kūnui 

"Sodyboe" pažmonyje sveikatos praneflimų klausosi Rnfptu 
TamaiiOnienė, J. Nalia ir Stase Juknevičiene 

Nuotr M. Natrio 

Cinkas ardo kūne alkoholį, . 
talkina vitamino B-vienas 
veiklai, skatina nudegimo ir 
žaizdų gijimą, išlaiko sveikus 
kūno audinius, skatina ang-
liavandžių miltinių - krakmo
linių valgių panaudojimą kū
ne, išlaiko lytinių organų 
augimą ir jų vystymąsi. Cin
kas taip pat talkina sklerozės 
sumažinime. 

Svarbu visiems, ypač vy
rams maitintis cinku gausiu 
maistu, o ne iš vaistinės pirkti 
be recepto parduodamas neva 
"vyriškumo" tabletes. Cinkas 
yra naudingas kovojant su 
skleroze, ypač ją kojose turint 
ir dėl to turint sunkumų vaikš
čiojant. Tada cinko reikia nau
doti gausesniais kiekiais kap
sulės pavidale. Tokios cinko 
kapsulės tik su receptu gau
namos. Neapgaudinėkite sa
vęs — kovojant su skleroze 
nenaudokite be recepto gau
namų cinko tablečių. Tokia ko
va turi būti gydytojo priežiū
roje: kova su skleroze yra 
sunki, ilga ir nuolatinė, bent 
tuziną ginklų prieš ją nau
dojant. Vienas tokių ginklų 
yra cinko naudojimas. 

Cinko trūkumo pasireiš
kimai. Trūkstant kūne cinko, 
mąžta žmogaus atydumas, 
atsilieka lytinis brendimas, 
jaučiamas nuovargis, skonio 
pajautimo nykimas, užsitęsia 
žaizdų gijimas, atsilieka au
gimas, išsivysto nevaisingu
mas. Cinko kūne stokojant, 
sparčiau vystosi sklerozė - ta 
didžioji žmogaus giltinė. 

Cinko sumažėjimą skatina: 
alkoholis, gausus kalcio ir phy-
tic rūgšties (javuose randama) 
naudojimas ir fosforo trūku
mas. Aišku, kad kiekvienam 
naudinga valgyti javų grūdus 
ir javainius, nors juose esanti 
phytinė rūgštis mažina cinko 
kiekį kūne. Išmintingas žmo
gus maitinsis naudingu mais
tu turinčiu gausiau cinko ir 
taip išlygins jo sumažėjimą dėl 
javų ir javainių valgymo. 
Išvada. Maitinkimės mišriu 
maistu tik tada pajėgsime iš
laikyti sveikesni kūną. Tada 
būsime atsparesni ligoms, grei
čiau ffis žaizdos ir sėkmingiau 
apsiginsime nuo visų didžiau
sios Altinės sklerozes. 

Anelė Kirvaitytė "Sodybos" ambulatorijoje tikrina Jono Jan
kausko kraujospūdį. N u o t r M N a g i o 

KEIČIAMOS SIBIRO 
UPIŲ KRYPTYS 

i P . INDREIKA 
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Sovietų Sąjungos hidrologai 
ir inžinieriai yra paruošę 
planus pakeisti dviejų didžių
jų Sibiro upių — Jenisiejaus ir 
Pečoros tekėjimo'kryptį, pasu
kant vandens tekėjimą į pie
tus. Pakeitus vandens tekė
jimo kryptį į '- Kazakstano 
dykumas ir stepes ir sudarius 
irigacijos sistemą, dirbtinis 
laukų drėkinimas užtikrintų 
didesnį javų denlių. Irigacijai 
daugiausiai tinka upių van
duo, kuris, pakeltas į užtvan
kas, skirstomas i mažesnių 
griovių tinklą, * naudojamas 
dirvų drėkinirnuii • 

Lietuvoje irigacija buvo 
mažai naudojama dėl jos 
pravedimo brangumo. Tačiau 
Kazakstanas, ' l būdamas 
didžiausia sovietinės impe
rijos respublika, apimanti 2,-
734,700 kv. krn, dėl žiauraus 
klimato yra rečiausiai apgy
vendinta, o dėl vandens trūku
mo žemės ūkis beveik nekul
tivuojamas, nors" žemė yra 
derlinga. Kazakstane vasaros 
karštos ir sausos, o žiemos 
nepaprastai šaltos. Apie 93% jo 
ploto apima dykumos ir ste
pės, kurios pavasari po lietin
go sezono sužaliuoja. Užėjus 
sausroms, viskas guvysta. Bet 
stepės pasižymi dideliu derlin
gumu. Jų didžiausi plotai yra 
Kazakstane, apie-Volgos upės 
žemupį, Ukrainoje ir Vengri
joje. Kazakstano stepių naudo
jama tik dalis, nes didžiulių 
plotų drėkinimui neužtenka 
vandens iš esančių pietinėje 
dalyje upių ir ežerų. 

Kazakstanas yra labai 
turtingas gamtos turtais: čia 
yra naftos, vario, rūdos, cinko 
ir didžiausios akmens anglies 
atsargos. Jų ekeplotavimui 
Sovietų Sąjunga įkūrė daugy
bę koncentracijos- stovyklųir 
todėl lietuviams ir kitoms 
tautoms Kazakstanas yra 
puikiai pažįstamas. Negy
venamuose plotuose, tremti
nių darbu, vargu ir kančiomis 
išaugo nauji miestai, pramo
nės įmonės ir geležinkeliai. 
Skaičiuojama, kad, tiesiant 
geležinkelį iš Kotlaso į Vorku
tą, prie jo tiesimo dirbo netoli 
400,000 tremtinių, kurių dides
nę dalį sudarė ukrainiečiai ir 
ištremtieji iš Pabal t i jo 
respublikų gyventojai. Gele
žinkelio pylimuose paguldė 
galvas nemažiau 120,000 
asmenų, kurių kaulai amžiams 
liudys komunistinio režimo 
žiaurumą. Kun. J, Prunskio 
redaguotoje knygoje „Lietu
viai Sibire" tėra aprašyta tik 
dalis Kazakstano koncentraci
jos stovyklų žiaurumų, nes išli
kę gyvieji nepajėgia išpasa
koti savo kančių ir vargo, 
kurie prašoka lakiausią 
žmogaus vaizduotę juos atvaiz
duoti, į 

Komunistinė vergų imperija, 
keisdama upių kryptį, aiškina, 
kad tautų civilizacijos lygis 

dažnai matuojamas sunau
doto vandens kiekiu, nes be 
vandens nebūtų galima 
įsivaizduoti jokios pramonės 
šakos, kuri be vandens išsi
verstų. Pagoniškoji magija 
vandenį irgi plačiai vartojo, be 
jo neapseina ir „magiškasis 
komunizmas", kurio jis neduo
da atsigaivinti trokštančiam 
vergui, laužydamas įsisenėju
sius moralės dėsnius: trokš
tantį pagirdyk. 

Jenisiejaus upė prasideda 
Mongolijos kalnuose ir, bevin-
giuodama per tundras ir 
taigas, įteka į Karos jūros įlan
ką. Dalis upės naudojama 
laivybai ir tik trumpai, nes 
žiemos metu užšąla. Pavasarį, 
išnešus ledus, plukdomi sieliai, 
prie kurių plukdymo yra pririš
ti tremtiniai, nežiūrint jų 
amžiaus. Lietuvoje baudžia
vos laikais irgi buvo privalo
mos sielių plukdymo tarny-. 
bos. Pvz. 1791 m. Merkinės 
gyventojai skundėsi, kad vyrai 
turį dirbti po dvi savaites prie 
sielių plukdymo, nes jų plukdy
mas pavojingas. Jenisiejaus 
upė užima septintą vietą tarp 
pasaulio didžiųjų upių. Jos 
ilgis siekia daugiau kaip 4000 
km, o plotis vietomis nuo 2 iki 4 
km. Todėl sunaikinimui 
pasmerktieji tremtiniai ir 
paleisti su sieliais į Jeni
siejaus upės vandens platybes 
buvo palikti savo likimui. 

Prie Pečoros upės krantų yra 
garsioji Vorkutos koncentra
cijos stovykla, nes aukštupyje 
yra labai turtingi akmens 
anglių klodai, kurių kasimui 
čia gabenami ne tik krimi
nalistai, bet nekalti tremti
niai. Pečora išteka iš Uralo 
kalnų ir įteka į Berentso jūrą. 
Ji teka per šiaurinį Sibirą, 
kuris lietuviams reiškia geno
cidinio kankinimo vietą Juk 
niekur kitur ir niekada tiek 
daug lietuvių nežuvo, kaip 
Vorkutos koncentraci jos 
stovykloje ir aplamai Sibire. 

Dabar, steigiant vergų ir 
katorg in inkų kolchozus 
Kazakstane, ir jo žemių 
eksploatacijai pritrūko van
dens, bet komunizmo impe
rijoje vergų niekad netrūko ir 
netrūks. 

Dėl upių krypties pakeitimo, 
anglų hidrologas D. Gibbon 
perspėja sovietus, kad, trokš
tant naudos iš Kazakstano plo-

Pasiskaityti. Arthur L 
Kaslow, M. D. Freedom form 
Chronic Disease. St. Martin's 
Press, New York. 
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tų, gali atsitikti priešingai: 
pasikeis klimatas ne tik Sibi
re, bet ir rytų Europoje ir net 
visoje Rusijoje. Sumažėjus 
upių atnešamo gėlo vandens 
kiekiui į Šiaurės ledinuotąjį 
vandenyną, žymiai pakils jo 
druskingumas, pradės tirpti 
ledynai ir gali įvykti katastro
fiškų pasikeitimų, kuriuos bus 
sunku atitaisyti. 

Kai tu kalbi, tavo žodžiai turi 1 
būti geresni už tylėjimą. ~ , į ~ 
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Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS ,, 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81*1 Street Ū 

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

r t r\\r+ 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71 -mos ir Campbell Ave. kampas V" 
Vai pirmad . antrad . ketvirtad ir oenHtsd * 
3 iki 7 v p p Tik susitarus . , , ,*« 

Ofs. 742-0255 Namų 5845527~-

Dr. ALGIS PAULIUS m 

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURG7JA" 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, m. 60120 - r i 

Valandos pagal susitarimą 

Tel 372-5222.236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA^.,-./', 
Ofisai: 

111 NO. WABASHAVE " ' • 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

M 
j5f 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Av» -, 

Tel. 563-0700 ; „ , „ 
Valandos pagal susitarimą 

( 1 8 7 5 - 1 9 3 9 ) 

Jo visuomeninė, kultūrine ir 
mokslinė veikla 

Reido Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi., 
kieti virielisi. Kaina su persiuntimu 
SI2J35. Illinois gyventojai dar prideda 
72 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymu* siųst i: 

D R A U G A S , 4 5 4 5 W . 68rd S t -
DL. 60629 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 662-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OT FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49trt Court. Cicero. M. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir Jest 

DR. FRANK PLECKAS 
. . (Kalba lietuviškai) .M,.J, 

OPTOMETRISTAS < j j 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta trežs>~ 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURSIJA „ 
2656 W. 63rd Street _ J 

Vai antr 14 popiet ir ketv 5 7 vak'" 
Ofiso tel. 776 2880. rezid. 448-5995 

rnHniiiiimiinimimi 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
285t «. M St. Chicago 

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

ketv 10 ik. 6 vai Seitad 10 iki 1 vai. 

TeiJUHanca 51811 
DR. WALTEA J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3825 West 59th Street 

Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo 12-4 
vai poptet ir 6 8 vai vak Treč ir 4e*t 
uždaryta 

Ofiso tol. 434-2123. namu 4464185, 

DR. V. TUMASONIfr- ~ 
C H I R U R G A S 

2454 Vfest 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktadT2\p" 

ir 6 7 — iŠ anksto susitarus.*5 '" 

Ofs tel 366-31M: nemg 381-3772, 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

6745 West63ro Street * 
Vai: pirm . antr ketv ir penk*.-'> 

2 -7 ) Šeštadieniais Daga! susitarimą. 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI . 
2654 West 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr.. trečiad.. 
ketvirtad 10 v. ryto iki 6 v. vakarat 

Tol. - 778-3400 



Ginklai arabams — 

TARPUSAVĖ KOVA 

• 

Artimieji Rytai jau seniai ne
duoda ramybės didžiosioms 
valstybėms, ypač Amerikai ir 
sąjungininkams Europoje. 
Specialių žvalgybinių lėktuvų 
pardavimas Saudi Arabijai n e 
davė ramybės, net senatui 
šiaip taip patvirtinus JAV vy
riausybės planą. Ir tai kaip tik 
dėl to, kad čia įtakos perdaug 
yra įsigiję Izraelio vadai ir žy
dų organizacijos pačioje 
Amerikoje. Negiriant ginklų 
prekybos, reikia pripažinti, 
kad bet kokiems valstybės vi
daus sprendimams svetima 
įtaka yra kenksminga. Juo la
biau kenksminga šiuo atveju, 
kada Amerika nori paremti sa
vo vieną iš mažai Artimuo
siuose Rytuose turimų draugų. 

Kaip žvelgs į Šiuos veiksmus 
Amerikos visuomenė, dar nėra 
aišku. Bet kaip žvelgia į tuos 
pačius įvykius politika besido
mi ir ja gyveną rinktiniai ats
tovai ar kandidatai į valdžios 
vietas, matome iš spaudos, iš 
televizijos komentarų ir įvai
rių pareiškimų, kuriuos daro 
didžiųjų partijų atstovai. Aiš
ku, kad respublikonų didesnė 
dalis eina su savo prezidentu ir 
jo vyriausybe. Jie stipriai pasi
tiki aiškia ir retai dviprasmiš
ka politika. Daiktai čia vadi
nami tikraisiais vardais. Jau 
nebijoma pasakyti tiesą net 
antrajai didžiajai galybei — 
Sovietų Sąjungai. Vyriausybė 
žmogaus teisėmis čia jau negi
na tarptautinio terorizmo 
veiksmų ir neslepia jo šaknų. 

Senato balsavimas, nors ir 
nežymia persvara, parodė, kad 
patys žydai susirūpino ne tiek 
Saudi Arabijos pajėgumo sus
tiprinimu, kiek galima anti
semitizmo banga Amerikoje ir 
kituose laisvuose kraštuose, 
kaip yra Sovietų Sąjungoje. 
Jeigu kiltų toks antisemitiz
mas, žydai tegalėtų kaltinti tik 
patys save, nes butų buvusi 
pertempta paskutinė styga iki 
trūkimo. Izraelio valstybei ir 
žydų organizacijoms, laisvai 
renkančioms milijoninę pa
ramą Izraeliui, pamažu kyląs 
antisemitizmas vieninteliame 
krašte, kur jis buvo tik minty
se, būtų labai pavojingas. Jie 
pamatė, kad tą tarpusavę ko
vą Amerikoje reikia apstab-
dyti. 

Lėktuvų pardavimas Saudi 
Arabijai jau buvo pažadėtas 
buvusios J. Carterio vyriausy
bės, o prez. R Reagano dery
bos tebuvo tik pažado tęsinys. 
Vadinamų AWACS, labai to
bulų žvalgybos su radarais lėk
tuvų, pardavimas šiai vyriau
sybei jau buvo ir prestižo 
reikalas. Žinoma, svarbus ir 
arabų palankumo Amerikai 
palaikymas, kai beveik visos 
Artimųjų Rytų arabų ir ara
bams artimų valstybių ir vals
tybėlių priešiškumas yra toks 
žymus. Reagano vyriausybė 
turėjo rūpintis, turėjo ir mė
ginti nugalėti vidaus trintį — 
palenkti tarp vykdomosios ir 
įstatymų leidžiamosios ins
titucijų priešingumus savo pla
nui Nenuostabu dėlto, kad pre-
z i d e n t a s ir net buvę 
prezidentai prisidėjo savo įta
ka prie vyriausybės pastangų, 
kad senatas parodytų daugiau 
prielankumo susitarti su vyk
domąja valdžia. 

Žiūrint tik į prekybinius ir 
pramoninius pelnus, būtų ga
lima spręsti visiškai skirtin
gai, negu sprendžia reikalą vy
riausybė. Bet čia nėra esminis 
reikalas. Visų tų pastangų es
mė glūdi pajėgume suderinti 
Amerikos siekimus Artimuo
siuose Rytuose ne vien su Izra
elio užmojais, bet ir juos iš
plėsti į didesnius plotus, kurie 

reikalingi taikai Mažojoje Azi
joje išlaikyti, alyvos vers
mėms išsaugoti ir jomis pasi
naudoti, žmogaus teisėms 
ginti. Jos negali likti tik paža-
dai8,surašytais ant popie
riaus, o pažadais vykdomais 
gyvenime. Camp David sutari
mą tarp Amerikos, Egipto ir 
Izraelio, nors jis nėra tiksliai 
vykdomas, vis dėlto reikia 
stiprinti, jo dvasioje susitari
mus vykdyti, ieškoti bent prie
monių išsaugoti Izraelio vals
tybę ir neleisti arabams 
susijungti į plačią masę, kuri 
gali būti naujo karo priežastis 
ir žydų jaunos valstybės su
naikinimas. 

Jei Izraelio valstybės liki
mas labiau rūpi tiems, kurie ją 
kūrė ir remia, tai jis rūpi ir ki
tiems. Viena, jų noras tik gink
lu įsigalėti prieš visus arabus 
nėra visų pripažįstamas. An
tra, arabai su savo fanatišku 
veržlumu lengvai galėtų su
griauti pusiausvyrą tame že
mės pakraštyje, jei tik pasuk
tų vienybėn. 

D V I D E Š I M T A S I S ĮSPOOING AS BALFO SEIMAS 

Iš tikrųjų nereiktų taip stip
riai pabrėžti patį lėktuvų S. 
Arabijai pardavimą, kiek pre
zidento Reagano vyriausybės 
laimėjimą prieš savuosius ir 
prieš opoziciją. Prisimintina 
visuomet, kad čia yra demo
kratija, kurioje ne visi norai ir 
siekimai pagrįsti tik valstybės 
gerove. Salia valstybinių įsi
pareigojimų galima jausti ir 
savo atstovaujamųjų žmonių 
grupės įtaką, kuri ne visuomet 
pakankamai kilni. Tiek sena
te, tiek Atstovų rūmuose yra 
atstovų, kurie labiau paiso sa
vo interesų, negu valstybės, ne
gu tautos ir jos prestiže išlai
kymo kitų tautų tarpe. 

Kadaise A. Edenas yra išsi
reiškęs, kad "amerikiečiai turi 
visko, ko reikia sau ir kitiems, 
ti neturi diplomatų, kurių ne
galėtų apgauti kitų kraštų ats
tovai". 

Amerikiečiai seka senosios 
Anglijos įstatymai, bet sto
koja ištvermės tuos įstaty
mus pritaikyti savo laikui. Ga
lėtų panašiai anglai pasakyti 
ir apie save, kad jie turi diplo
matų, bet jiems trūksta jėgos, 
kuri stovėtų už diplomatų nu
garos. Ir ne be reikalo Saudi 
Arabijos kariuomenės vadas 
išsireiškė, kad "būtų geriau, jei 
prezidentas Reaganas senate 
būtų pralaimėjęs. Tai ameri
kiečiams būtų atvėrę akis, kad 
juos valdo maža žydų grupė". 
Tai kalbėdamas arabų ats
tovas išreiškė visų arabų nuo
monę ir nuotaikas prieš žydus. 
Bet vis dėlto jis pasakė dalį tie
sos, kai pastebime, kad net nai
vieji pacifistai aštriai išsireiš-
kia prieš Amerikos etninę žydų 
grupę, nors jie priešingi bet ko
kiai prekybai ginklais, ypač su 
arabais ir tolimais Azijos ar 
Afrikos kraštais. "Holokaus-
to" dvasios prievartinis ska
tinimas jau kelia antisemitiz
mą. 

Paliečiant vieną etninę gru
pę, karingiausią ir įkyriausią, 
paliečiamos ir kitos, kurios ne
turi nei tokio veržlumo, nei to
kio susiklausymo, nei tokios 
įtakos vyriausybėje ar kongre
se. O į Ameriką nukreiptos 
akys ne tik arabų ar Azijos tau
tų, bet dar labiau komunizmo 
pavergtųjų, kurie nededa kitur 
vilčių, kaip tik į stiprią ir aiškią 
Amerikos politikos laikyseną 
prieš visokią vergiją, prieš vi
sus grobimus ir prieš žmonių 
persekiojimą. Vėl reikia pri
siminti, kad demokratija gali 
turėti ir turi žmogiškų silpny
bių, bet ji yra laisvės išraiška 
ir ja reikia remti tautų laisvės 
troškimus. 

P.S. 

Diskusijos 

Buvo nusiskųsta, kad ir šiuo 
metu kai kur lietuviai tam
pomi dėl tariamo žydų šau
dymo. M. Rudienė, komentuo
dama šį reikalą, davė kai kurių 
nurodymų. Ji pastebėjo, jog 
vienam lietuviui iškėlus bylą 
"buvo gautas valdžios ad
vokatas, kurį ji tuojau kontak
tavo ir paaiškino, jog buvo at
vejų, kada lietuviai už įsakymų 
nevykdymą vokiečių buvo šau
domi. Tuo advokatas labai 
susidomėjo ir valdžios lėšomis 
atvyko pas ją gauti platesnių 
informacijų apie vokiečių el
gesį okupacijos metu. Advo
katas taip pat pilnai sutiko, 
kad po tiek daug metų yra sun
ku prisiminti, kas įvyko anais 
laikais. Be to, M. Rudienė emi
gracijos įstaigoje turi gerų 
pažinčių ir iš ten gauna sąra
šus, kas bus šaukiamas 
apklausinėjimui. Tokiu būdu 
iš anksto galėdavo duoti nu
rodymus, kaip laikytis tardy
mo metu. Geriausia nesileisti į 
jokias kalbas ir pasakyti, kad 
nieke nežino arba nebeprisi
mena. Patarė, jei kas skam
bintų telefonu, neatsakyti į 
klausimus. Jei kas norėtų įeiti į 
namus, net rodant kortelę, 
neįsileisti. Pasakyti, jei nori, 
tegu atsiunčia laišką. Tada, 
pasitarus su centro valdybos 
žmonėmis, galima pradėti kal
bėtis. Anot Rudienės, reikia 
viską daryti, kad nereiktų eiti į 
teismą, kuris gali brangiai kai
nuoti ir amerikiečiuose suda
ryti blogą įspūdį apie lie
tuvius. 

Pora sesijos dalyvių stipriai 
pasisakė už tolimesnį Vasario 
16 gimnazijos rėmimą, nes ją 
palaiko vokiečiai, ji yra mūsų 
prestižo reikalas. 

Skyrių 
pranešimai 

Suvažiavimui vadovaujant 
dr. Pranui Budininkui, kai ku
rių skyrių atstovai padarė 
pranešimus, keli įteikė ir at
vežtas aukas. Dalia Bobelienė, 
kalbėdama apie Floridą, pasi
džiaugė, kad jų sk. yra gyvas ir 
smarkiai auga. New Yorko sk. 
c. valdybai įteikė 800 dol. V. 
Pažiūra pastebėjo, kad Los 
Angeles sk. susilaukia vis dau
giau rėmėjų. Šiais metais atsi
rado naujas mecenatas su 1000 
dol. auka. Iždininkui perdavė 
2000 dol. Detroito sk. įteikė 
5000 dol. čekį. St. Vanagūnas, 
Cbicagos apskrities vald. 
pirm., pažymėjo, kad jo žinioje 
yra 24 sk. Pasidžiaugė, kad 
piniginius vajus jau penkti me
tai globoja F. Zogas, Midland 
taupimo - skolinimo draugijos 

I pirm. Vanagūnas c valdybai 
įteikė 11.000 dol. Feliksas And-

BRONIUS VASKAITIS 

riūnas, paminėjęs, jog Phila-
delphijos sk. veikia pasigėrė
tinai, nurodė, kad jo rūpesčiu 
pavyko gauti-United Way pri
pažinimą — sk. yra įtrauktas 
į Šelpiamųjų organizacijų są
rašą. Jei aukotojas U. W. 
pareikš, kad jo pinigai būtų 
persiųsti Baltui, ta minėta or
ganizacija mielai padarys. Siū
lė ir kitiems sk. išgauti tokį pat 
pripažinimą. J. Mackevičius 
konstatavo, kad Marąuette P 
sk. kas metai padaro po dvi 
rinkliavas. Šiemet jau turi su
kaupę 12.000 dol. Tikisi pa
siekti 17 tūkst. Sk. turi 1.100 
narių. Pranešta, kad Washing-
tono sk. yra 83 nariai. Turint 
galvoje, kad tame mieste gy
vena tik apie 250 lietuvių, Bal-
fo reikalai yra gana gerame 
stovyje. Clevelande, anot pra
nešėjo Vyt. Jokūbaičio, buvo 
suruošta Balfo 35 m. sukakties 
minėjimas. Turi 260 narių. Ižd. 
įteikė 4.500 dol. čekį. Cicero sk. 
pranešimą perskaitė pirminin
kaujantis, nes jo pirm. Ona 
Zailskienė dėl ligos suvažia
vime negalėjo dalyvuti. Turi 
300 narių, kas metai surenka 
apie 5000 dol. Yra suformuo
tas siuntėjų būrelis, kuriam 
šiuo metu priklauso 12 narių. 
Jie kas metai paaukoja po 100 
dol. Vyt. Kasniūnas nurodė, 
kad Beverly Shores sk. kai me
tai nustato kvotą. Dabar ji yra 
1.600 dol. Visi dariusieji pra
nešimus priminė, kad pini
giniai vajai tebevyksta ir 
papildomos aukos bus prisiųs
tos vėliau. J. Mikaila pain
formavo, kad seimo proga 
Illinojaus gydytojų draugija 
įteikė 100 dol. 

Direktorių ir revizijos komi
sijos rinkimai į direktorius.Sky. 
riai buvo pasiūlę 32 kandida
tus. Po trumpų diskusijų 
išaiškinta, kad kandidatus 
gali siūlyti irsuvažiavę atsto
vai. Tokiu būdu prie turimų 32 
buvo pridėta dar viena. Pagal 
balsų daugumą išrinkta 32 
direktoriai, kurie sekančią die
ną posėdyje išsirinko naują 
valdybą: Merija Rudienė -
pirm., kun. Ansas Tralas, kun. 
Antanas Zakarauskas, Aldo
na Daukien ė, Albinas Dzirvo-
nas - vicepirm., Ona Jokūbai-
tienė — gen. sek., Faustina 
Mackevičienė • prot. sek., ir 
Kostas Čepaitis - ižd. 

I revizijos komisiją išrinkta: 
Kazys Povilaitis, Vytautas 
Lapenas ir Kostas Bružas. Vi
si iš Cbicagos apylinkės. 

Spaudos komisiją sudaro 
Feliksas Andriūnas, Vytautas 
Kasniūnas, Bronius Bieliukas, 
Birutė Jasaitienė, kun. An
tanas Baltrashūnas ir Stasys 
Vanagūnas. Direktorių pirm. 

liko anksčiau buvęs Vladas 
Pažiūra. Direktorių suvažia
vimas ateinančiais metais 
įvyks St. Petersburge, Fla. 

Prelato kalba 

Prel. Ladas Tulaba, Šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius 
Romoje, pavedžiojo seimo da
lyvius, kad ir trumpos Balfo is
torijos keliais. 

Stipriai akcentavo ne tiek 
medžiaginę, kiek moralinę šios 
organizacijos reikšmę. Gražiai 
apbūdino Balfo steigėją ir pir
mąjį jo pirm. prel. Juozą Kon
čių ir daug kreditų suteikė da
bartinei tos organizacijos 
pirm. M. Rudienei, už atsiek
tus didelius laimėjimus. Ne
žiūrint dabartiniu nesklan
dumų, pasisakė už tolimesnį 
Vasario 16 gimn. rėmimą. M. 
Rudienė prelatui prisegėBalfo 
garbės ženklelį. 

Iškilminga vakarienė 

Ji įvyko jaukioje Dievo ap
vaizdos parapijos salėje. Į 
vakarienę atsilankė ne tik sei
mo dalyviai, bet ir gausus bū
rys svečių. Ją sklandžiai pra
vedė Alfonsas Juška, Detroito 
Balfo sk. pirm. 

Puota pradėta sol. Danutės 
Petrikonienės koncertu. Ji, tu
rėdama malonu, gerai apval-
domą balsą, gražiai pa
d a i n a v o t r i s mūsų 
kompozitorių harmonizuotas 
dainas ir keturis tarptautiniu 
mastu pripažintus kūrinius. 
Akompanavo Richard Meier. 
Solistei, reiškiant padėką už 
puikiai išpildyta meninę dalį, 
įteikta puokštė margaspalvių 
gėlių. Po įtemptų posėdžių bu
vo maloni atgaiva. 

Prieš vakarienę invokaciją 
sukalbėjo kun. Alfonsas Babo-
nas, Šv. Antano parapijos kle
bonas. A. Juška pranešė, kad 
savo tarpe turime garbingą 
solenizantą inž. Antaną Rudį, 
švenčiantį savo prasmingo gy
venimo 70 m. sukaktį. Jis dar 
pridėjo, kad svečiai bus vai
šinami sukaktuvininko pa
rūpintu šampanu sugiedojus 
Ilgiausių metų, A. Rudis tarė 
trumpą žodį. 

Vakarieniautojam8 buvo la
bai maloni staigmena, kai iš
girdo, jog Balfui Vincas Tamo
šiūnas yra atgabenęs 50.000 
dol. čekį. Tai Juozo Tamošiū
no, Detroito senosios kartos 
emigranto, testamentinė au
ka. Tikimasi, kad, testamentą 
galutinai sutvarkius, bus dar 
gauta apie 30.000 dol. Velionį 
labai gražiai apibūdino Kaune 
lienė, kuri ji globojo senatvėje. 
Be to, buvo įteiktas dar ir ant
ras čekis. Tai dalis mirusios O-
nos Kartis palikimo. 

Dr. K. Ėringio 
žodis 

A. Juškai priminus rizi
kingą dr. Ėringio pabėgimą iš 
rusų mokslinės ekskursijos, jo 
išeitus mokslus bei atsiektus 
laimėjimus profesinėje srityje, 
svečias nuoširdžiai padėkojo 
Balfui, ypač Rudžių šeimai už 
visokeriopą pagalbą. Kalbėto
jas pasidžiaugė mūsų organi
zacijų pozityvia veikla, išleis
tomis enciklopedijomis ir 
kitais kapitaliniais veikalais. 
Pageidavo, kad tarpe organi
zuotų junginių nebūtų nesklan
dumų, nes okupantas šį rei
kalą labai išpučia ir sudaro 
įspūdį, kad išeivijos lietuviai 
yra susiskaldę. Pasak pre
legento, yra labai svarbu, kad 
ir toliau būtų kovojama dėl 
Pabaltijos valstybių inkor
poravimo į Sov. Sąjungų ne
pripažinimo. Tai didelis mo
ralinis ramstis gyvenantiems 
Lietuvoje. Pabrėžė, kad nors 
partiečiai okupuotoje Lietu
voje ir daug pasidarbuoja naci
onalinės kultūros kilime, ta
čiau, kai gresia asmeninis 
pavojus jie gali išduoti viską. 
Bendradarbiavimas išeivių su 
komunistinėmis institucijo
mis, anot dr. Ėringio, yra ne 
kas kitas kaip mūsų, tautos 
niekinimas. Turizmas - žmo
nių apiplėšimas. Muitai - šlykš
tus pasijuokimas iš humaniz
mo. Prelegentas ilgokai sustojo 
prie LKB kronikų svarbos ir jo 
diskriminacijos darbe. 

Vakarienė buvo baigta tau
tos himnu. 

Iškilmingos pamaldos 

Sekmadienį minėtos para
pijos modernioje bažnyčioje 
įvyko iškilmingos pamaldos. 
Mišias už gyvus ir mirusius 
baltininkus atnašavo prel. L. 
Tulaba, asistuojant penkiems 
kunigams: K. Pugevičiui, P. 
Baltakiui, V. Krikščiūnevičiui, 
A. Baltrashūnui ir K. Kuz
minskui. Tėvas P. Baltakis pa
sakė labai gerai paruoštą, pro
gai pritaikytą pamokslą, po 
pamaldų susilaukusį labai pa
lankių komentarų. Suminėjo 
nemažai pavyzdžių, kuriuose 
Kristus ragina rūpintis al
kanais, benamiais, nuogais, 
našlaičiais, seneliais. Anot 
pamokslininko, netiek svarbu, 
kaip mes sekmadieniais laiko
mės bažnyčioje, kiek dėko
jame Dievui už malones, bet 
kiek meilės parodome artimui. 
Balfo darbuotojai pasijuto kaž
kaip laimingesni, nes jie dau
giau ar mažiau atlieka Kris
taus skirtą misiją 

Bažnyčios skliautais gražiai 
aidėjo Edvardo Skiočio ir bend
rai giedamos giesmės. 

Seimo uždarymas 

Po pamaldų, pasivaišinus 

kavute, buvo priimtos rezoliu
cijos, pristatyta naujoji val
dyba. Marija Rudienė ir Jur
gis Mikaila padėkojo visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie seimo. Išskirtina 
padėka buvo išreikšta Laimai 
Aleksienei, centro valdybos 
reikalų vedėjai, už didelę pa
galbą seimą organizuojant. 
Turintieji galimybių nutarė 
vykti į kapines, pasimelsti už 
a. a. Juozą Tamošiūną ir ant jo 
kapo padėti vainiką. 

Pastabos 
•. 

Nors seime, kaip ir prieš 37 
m. steigiamajame susirin
kime, dalyvavo įvairių politi
nių, religinių, ideologinių nu
s i t e i k i m ų žmonės , 
nesklandumų neįvyko, viskas 
praėjo darnioje, darbingoje 
atmosferoje. Dienotvarkėje įra
šyti punktai buvo gvildenami 
ramiu, kultūringu būdu. Atro
dė lyg tai buvo susibėgimas vie 
nos didžiulės šeimos, kurios 
nariai savo užmojams gauna 
inspiracijų iš Marijos Ru
dienės, besąlyginiai atsidavu
sios šalpos darbams ir bėglių iš 
Lietuvos gelbėjimui, kuris kar
tais yra surištas net su pa
vojais gyvybei. 

Trejų metų kadencijoje 
padaryta daug. Pasaulyje be
veik viskas keičiasi, nesikeičia 
tik vargšai, kurie ir ateityje 
bus reikalingi mokslinės bei 
materialinės pagalbos. Ste
bint veteranus baltininkus ir 
žinant, kad jų piniginiai ištek
liai didėja, galime būti tikri, 
kad jų veiklos sritis dar labiau 
išsiplės. •-•*. 

Seime dalyvavo 19 diiek*.. 
torių, 10 įgaliotinių, 63 skyrių-
delegatai ir nemažai svečių. Jį 
suruošė ir nuoširdžiai su važia*. . 
vusius globojo bei vaišino Det
roito Balfo direktoriai ir sk. 
Valdyba, pagalbon pasikvie
tusi nemažai talkininkų. Sei
mo proga rengėjai atspaus
dino gražų leidinėlį, kuriame, 
be dienotvarkės ir sveikinimą,-
buvo ir informacinių žinių. 

Spaudai atstovavo Antanas 
Grims, Alfonsas Nakas, An
tanas Sukauskas, Vytaus Kas
niūnas ir Bronius Vaškaitis. 

Norėtųsi baigti kun. V. Kriš-
čiūnevičiaus, invokacijos me' 
tu pasakytais žodžiais: "Palai
mink, Viešpatie gerus visas 
Balfo darbuotojų troškimus, 
norus ir sumanymus. Palai
mink seseris ir brolius, esan
čius tėvynėje, ir tuos, kuris 
šiandieną randasi svetimuose 
kraštuose. Per Balfą suteik 
jiems džiaugsmo, suramini* 
mo, paguodos ir vilties!. -

(Pabaiga) •r,' 

Kas vargšui skolina, tas 
palūkanas gauna nuo Dievo. 

Vokiečių priežodis 

ANTANAS TULYS 
DASArns i 

Siek ten, kur vyzdys nepasiekia, laužk tai, ko protas nepa-
Mft 

Ad Mickevičiui 

Talys įžvelgia į spaudą ir i visuomenę 

„Nei skaityti, nei rašyti, o karalium nori pasta
tyti". Tas posakis gali būti pritaikytas Tūliui. Jis jau 
1914 m. pradėjo rašyti feljetonus į „Lietuvninkų 
Vienybę". Tas darbas suvedė jį į artimą pažinti su 
Miku Tarabilda ir Piju Norkumi, „LV." redakto
riumi. Santykiai su jais buvo lemtingi T. gyvenimiš
kai karjerai. Jų skatinamas, T. metėsi į pasitobuli
nimą lietuvių kalboje. Per keletą mėnesių įtempto 
darbo padarė didelę pažangą. Bet lietuvių kalbos 
reikalo jis niekuomet nenustūmė į šalį. Ją vis puose
lėjo. Jis neturi jokių diplomų, bet lietuvių kalboje yra 
stiprus. Jo žodynas nėra nususęs, jo kirčiavimas yra 
teisingas. Tarsena skambi. Nepaprastai maža jo 
raštuose svetimybių. T. gali būti pavyzdžiu, kaip 
galima išsaugoti savo gimtąją kalbą penkias
dešimts metų gyvenant svetimoje šalyje, artimai 
santykiaujant su kitų tautybių žmonėmis, ne tik gir
dint, bet ir profesiniai vartojant svetimą kalbą ir 
daug knygų skaitant svetimoje kalboje. 

Tarabilda ir Norkus skatino T. siekti aukšto 
mokslo. Jiedu stengėsi tėviškai perduoti jam savo 
literatūrinį patyrimą, savo laikraštininkišką techni
ką, nors ji buvo ribota ir netobula. T. prisimena 
nepaprastai šiltai B. Norkų, kuris rašė jam ilgus laiš
kus su visokiais patarimais ir padrąsinimais, grąžin
davo rankraščius jau ištaisytus ir Liet V. atspaus
dintus, kad būtų lengviau pamatyti jo daromas 

klaidas. Jis, atvykęs į Chicagą tvarkyti dienraštį 
„Lietuvą", kurios redaktorius Br. Balutis ruošėsi 
vykti Lietuvon, pakvietė Tūlį savo bendradarbiu. 
Tuomet įvyko nelaukta keistenybė: po kelių mėnesių 
jis paliko dienraščio faktinas redaktorius ir per 
šešias savaites jį redagavo. „Rašydavau iki 
užmigdavau. Jei pasitaikydavo palikti nebaigtą 
straipsnį ant redaktoriaus stalo ar mašinėlėje, tai 
rytą jį rasdavau atspausdintą dienraštyje. Paruoštą 
raštą peržiūrėti ar perrašyti nebuvo laiko" (A.T., 
laiškas, 1963). Taip atsitiko dėl to kad dienraščio 
redaktoriai, vienas paskui kitą, buvo kviečiami dar
bui į išsilaisvinusią Lietuvą. Balutis išvyko pirma
sis, vėliau P. Norkus, kurį sekė K. Gineitis. Numaty
tas naujas redaktorius Gediminas negalėjo taip 
greitai atvykti. Didelė laimė buvo, kad tuo metu 
viešėjo Chicagoje komp. Šimkus, kuris kartais 
parašydavo vedamąjį ir talkininkavo kituose 
darbuose. Žinoma, negalima buvo laukti iš A. T. 
straipsnių ypatingo tobulumo, bet vistiek jie parodė, 
kad jis buvo pajėgus aktualius faktus sutelkti ir juos 
tinkamai įvertinti. Gal dėlto jis buvo tokioms pat 
pareigoms išrinktas į „Sandarą" Bostone, į vietą 
išvykstančio V. šliakio. Darbas sekėsi „Sandara" 
buvo patobulinta: vieną puslapį paskyrė literatūrai 
ir įvedė aktualijų skyrelį, kuris sudarė medžiagą 
dialogui su visuomene. A. T. teigia, kad jis pirmasis 
sugalvojo lietuvių tarpe, kai kuriomis progomis, 
grožio karalienės rinkimą. Nors kai kurie lietuviški 
laikraščiai tą naujovę smerkė, bet, atrodo, kad ji 
prigijo. A. T. tapo populiarus visuomenėje, dar būda
mas studentu Valparaiso. Iš ten, o vėliau iš Cbica
gos ir Bostono, jis buvo kviečiamas į miestus ir 
miestelius pasidalinti nuomonėmis ir daryti praneši
mus. Jis yra lankęs Sandaros kuopas su prof. J. 
Makauskiu, kuomet pastarasis atvyko rinkti aukų. 
Vėliau važinėjo su dainininku Būtėnu. Chicagoje 

turėjo debatus su Bimba, kuris atvyko tam reikalui ii 
Brooklino, N.Y. Salė kimšte prisikimšo sėdinčių ir 
stačių. Dar daugiau paliko už durų. Debatai buvo 
audringi, bet baigėsi be muštynių. 

A. T. susipažino ypatingomis sąlygomis ir su 
kun. P. Būčių. Jo draugai M. Slikas ir Paukštys dai
nai nuviliodavo A. T. vasaros metu į Chicagos vyčių' 
renginius. Būsimasis vysk. Būčys laikė juose kelete/* 
paskaitų. Po jų būdavo diskusijos, į kurias A. T. 
mėgdavo įsivelti. Jis negali užmiršti tokio atsitiki*' 
mo: „Kun. Būčys buvo sutikęs eiti su manim į deba
tus. Bet už kelių vakarų savo paskaitos metu paklau
sė manęs, kokius aš atestatus turiu, kokį mokslą esu' 
baigęs. O tada aš net gimnazijos nebuvau baigęs.' 
Dabar man gėda tai prisiminti — buvau tikras* 
akiplėša. Tai primenu tik vysk. Bučio garbei, kad 
suprasti, koks didelis tolerantas jis buvo, kokią didė
lę kantrybę jis turėjo pakęsti mane jaunuolį ir 
ignorantą". (A.T., laiškas, 1963). '" 

Bostono sandariška visuomenė priėmė prieteliš-
kai jauną redaktorių. Jis apsigyveno pas Bratėnus, 
kurių 15 kambarių rezidencija buvo prie pat Atlanto. 
Ten pat gyveno Vincas Šliakas ir Mikas Petrauskas 
iki išvykimo į Lietuvą. V. ŠI., mokslinosi Europoje. 
Lietuvoje buvo knygnešys ir priklausė prie žinomos 
slaptos Sietyno organizacijos, žandarams ją 
susekus, pasitraukė į užsienius. A. T. turi apie įt 
daug vertingos medžiagos. 

Nors darbo buvo daug ir atlyginimas nedidi 
jį ne kiekvieną savaitę gaudavo, bet A T. 
„Man atrodo, kad mano gyvenimo smagia 
metai buvo Bostone". Bet po dviejų metų 
įtempto darbo Tulys apsisprendė būti vaistininl 
išvyko j Chicagą. 

(Bus daugiau) 
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DEŠIMTMETIS NUO LIETUVOS GBI. K0N5. 
PETRO DAU2VARD2I0 MIRTIES 

JURGIS JANUŠAITIS 
Rugsėjo 26 d. suėjo pirmas de- i 

šimtmetis, kai žemišką kelionę 
Chicagoje baigė taurus lietuvių 
tautos sūnus, diplomatas, spaudos 
žmogus, Lietuvos generalinis kon ] 
sulas a. a. dr. Petras Daužvardis. 
Mirties sukaktis praėjo tyliai. Jo 
šviesu atminimą tepaminėjo liku
si žmona, Lietuvos generalinė kon 
šulė Juzė Daužvardienė savo šei
mos ir artimųjų ratelyje. Tačiau 
dr. P. Daužvardį prisiminti rei
kia. Tai buvo ne eilinė asme
nybė, savo gyvenimu, darbais ir 
pavyzdžiu likęs lietuviu tautos 
istorijoje. 

Kai mąstome apie Lietuvos ge
neralinio konsulo a. a. dr. Petro 
Daužvardžio atliktus darbus, tu
rime grįžti į jo nueitą gyvenimo 
kelią, kurį jis pradėjo 1895 m. lap 
kričio 16 d. Latvijoje, Alūkstos 
apskr. Bebrinės valsč. Pakamen-
čio viensėdyje. 

P. Daužvardis 

vas, reprezentuojąs diplomatų 
tarpe neprikl. Lietuvą. Ir pačiame 
konsulate jautėsi Lietuvos laisvės 

Būdamas 19 metų, 1914 m. at-j kovos dvasia ir nepriklausomybės 
vyko Amerikon ir čia pradėjo į atgavimo ryžtas-
naują gvvenimą. Amerikoje jis j T i k k a i i o n e t e k o m e ) pajutome, 

5ie kuklus Sodžiai anaiptol ne
išsako a. a. dr. Petro Daužvar
džio darbų plotmės. Džiugu, kad 
Lietuvių žurnalistų sąjunga yra 
įsteigusi Daužvardžio fondą jau
niems spaudos bendradarbiams 
ugdyti. Po dr. Petro Daužvardžio 
mirties šios garbingos pareigos 
atiteko jo gyvenimo išuldmajai 
palydovei, turėjusiai praktikos 
diplomatiniame darbe, Juzei Dauž 
vardienei, kurios rūpestį mūsų tė
vynei visur ir visada jaučiame. 
Šia proga primename, kad a. a 
Lietuvos generaliniam konsului 
dr. Petrui Daužvardžiui prisimin
ti akademija yra ruošiama gruo
džio 13 d., sekmadienį, 12 vai. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Už garbingąjį velionį bus at
laikytos iškilmingos Šv. Mišios, 
kurias atnašaus visuomenininkas 
prel. J. Balkūnas. Pamaldų metu 
giedos solistai Dana Stankaitytė 
ir Algirdas Brazis. Po pamaldų 
1 vai. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje speciali velioniui prisimin 
ti akademija, kurioje kalbas pasa
kys Lietuvis generalinis konsu
las Anicetas Simutis, svečias iš 
New Yorko, aptardamas a. a. dr. 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Miami, Florida 
AUŠROS VARIU KUOPOS 

VEIKLA 

Prasidėjus rudens sezonui ir 
vis daugiau savųjų sugrįžtant iš 
šiaurės pagyvėjo Miami klubo ir 
vietinių organizacijų veikla. 

Aušros šaulių kuopa, vadovau-
jama Mykolo Vitkaus ruošia se
kančius parengimus: 

Lapkričio 14 d., šeštadienį, 
Kariuomenės šventės minėjimą 
Ft. Lauderdale, Federal Hwy, 
Sweden House, ten pat kur kas
met vyksta. Programoje himnai, 
žuvusių pagerbimas, žymesnių as

menų pristatymas ir kt. Tos dienos 
tema paskaitą skaitys iš Chicagos 
atvykęs šaulių s-gos pirmininkas 
Karolis Milkovaitis. Savo poezi
ją skaitys Gunda Kodatienė. Po 
minėjimo vyks pietūs ir laimėji
mai su padovanotu dail. A. Petri-
konio paveikslu per š. V. Mozi-

kiek daug lietuvių tauta neteko, 
Netekome didžio kovotojo už Lie 
tuvos laisvę ir nepriklausomybę, 

siekė aukštojo mokslo. Studijavo 
Valparaiso ir vėliau Georgetown, 
Washington, D. C. universitetuo
se teisės mokslus, įsigijo teisių ba- • n e t e k o m e b a m m,im!iū d i p_ 
kalauro laipsnį. Vehau studųasj, 
tęsė John Marshall Law School 
Chicagoje ir jas baigė teisės ma 

Petrą Daužvardį, kaip diplomą- į liauską 
tą, ir inž. Jonas Jurkūnas kalbės 
apie velionį, kaip lietuvį visuome
niniame gyvenime. Akademijos 
meninėje dalyje programą atliks 
solistė Margarita Momkienė ir 
Lietuvių operos vyrų choras. 

kava su Seimininkių keptais pyra
gais. Įvairi programa ir daug gerų 
laimėjimų. 

Pradžia 12 vai. Prašome šeimi
ninkių nesivarginti ruošiant ka
lakuto pietus, o atvykti visi pas 
šaulius ir šeimyniškoj, šauliškoj 
nuotaikoj praleisti gražioje gam
toje Padėkos dieną. 

Sausio viduryje 1982 m. kuopa 
numačiusi suruošti Klaipėdos 
krašto minėjimą Lietuvių klube, 
o sausio pabaigoje kuopos metinį 
susirinkimą 

KKR vadovybė 

Tenka pasigėrėti visuomeni
ninko dr. Leono Kriaučeliūno 

.omato, gero kalbėtojo ir spaudos j iniciatyva sudaryti organizacinį 
darbuotojo. Netekome šviesaus komitetą ir suruošti šviesios at-

konsului a. a. dr. - . D - i m u s u tautos žiburio, kuris išei- i minties gen. 
gistro ir daktaro laipsniais- Bai- ^ H e t u v i a m s i r p a v e r g t a i tėvy-į Petrui Daužvardžim mirties de
gęs studijas Georgeto\vn univ. 
1925 m. sugrįžo į nepriklausomą 
Lietuvą. Kaip gabus teisininkas I * 
paskiriamas į Lietuvos užsienio į 
reikalų ministerijos teisių skyriui 
valdininku. Cia neilgai jam teko 
darbuotis, nes 1925 m. gruodžio 
mėn. buvo paskirtas vicekonsulu j 
Ne\v Yorke. | 

Čia susipažino su konsulato dar-, 
bais įsigijo patyrimo diplomati-i 
nėie tarnyboje ir 1937 m. balan
džio mėn. skiriamas Lietuvos ge-: 
neraliniu konsulu Chicagoje, kur: 
šias pareigas ėjo iki pat mirties. 

Dr. Petras Daužvardis turėjo. 
gražią iškalbą, taikliai valdė žo-
dį ir plunksną. I visuomeninį gy-1 
venimą įsijungė pačioje jaunys^ 
tėję, tik ką atvykęs į Amenką,' 
1915 metais. Su ta veikla nesisky-j 
rė visą savo gvvenimą. Jis dėstė 
lietuviu kalbą Valparaiso univer
sitete, aktyviai reiškėsi katalikų 
moksleivių susivienijime, Darbi
ninkų sąjungoje, eidamas pirmi
ninko ar sekretoriaus pareigas, 
buvo "Darbininko" redakcijos na 
rys, Katalikų federacijos ir Lietu
vos Vyčių organizacijų vicepir
mininkas. Būdamas geras kalbė
tojas jis buvo kviečiamas kalbėti 
lietuvių kolonijose. Jo kalbos bu- j 
vo dedamos į "U- S. Congressio-
nal Record" leidinį. Daug ir įvai- Į 
riais lietuvių gyvenimą liečian-j 
čiais klausimais rašė lietuvių ir Į 
amerikiečių spaudoje. Visa tai su-
darė dr. Petro Daužvardžio gyve-
nimo turinį. JAV lietuviai, ypač; 
Chicagoje gyvenantieji, Lietuvos: 
generalinį konsulą dr. Petrą Dauž; 
vardį turėjo progos pažinti iš ar-. 
ti. Jį sutikdavo kiekviename di- i 
desniame ar mažesniame lietuvių 
susibūrime, švenčių minėjimuose, i 
kultūriniuose renginiuose, veiks- j 
nių suvažiavimuose. Jis visur ir i 
visada, nebodamas nuovargio, 
netausodamas savo sveikatos, ra- j 
do laiko dalyvauti, tardamas svei i 
kinimo, padrąsinimo ir paskatos': 
žodį. Jo mintys buvo gilios, pat
riotiškos, uždegančios, niekada 
nesuabejodavo kovoje už Lietuvos 
laisvę. Amerikiečių spaudoje, dip
lomatiniuose priėmimuose, sutik
damas Amerikos politikus ar sa
vųjų tarpe, jis kėlė okupanto kės
lus ir buvo besąlyginis kovoto
jas prieš mūsų tautos pavergė
jus komunistus. 

Dr. Petras Daužvardos buvo 
reta asmenybė savo taktu, ei ge
na. Jis visur ir visada rodė švie
su pavyzdį, labai sielojosi mūšy 
tarpe kylančiomis nesutarimu pro
blemomis, kvietė visus vienybėn, 
bendram darbui. Eidamas konsu 
lo pareigas, ne vienam padėjo pa 
tarimu, kur reikėjo, užtarimu. Jis 
buvo mūsų pavergtos tautos atsto 

nei švietė tautos sutemų laikais. • šimtmečiui paminėjimą-

Laukiama svečių iš visų greti
mų apylinkių. Visais šventės rei
kalais rūpinasi kuopos vicepirm. 
dr. Kazys Pautientus ir š. Paškus. 

Padėkos dieną, lapkričio 26 d. 
kuopa ruošia išvažiavimą į gam
tą — gegužinę Haulover Parke 
Collins Ave. į šiaurę už Miami 
Beach, Surfside, Bali Harbor ir 
už laivų uosto prie įlankos, ant
rame pavilione, kur buvo praeitą 
pavasarį-

Gegužinėje bus patiekta kala-
i kuto pietūs ir priedas, o taip pat 

KGB yra sustiprinusi latvių 
lankytojų iš užsienio kontrolę į 
Leningradą, Taliną ir Rygą. 
Ypatingas dėmesys kreipiamas 
į adresus i r užrašus kišeninėse 
knygutėse, kurias agentai pavo-
gia arba kurį laiką palaiko per
žiūri ir nufotografuoti jų tu
rinį sovietų špionažo reikalams. 

Sustiprėjus neįteisintam tu 
ristų sekirmų" ir įbauginimui, pa
tartina, kad turisto giminės i r 
draugai Rygoje visuomet bū tų 
painformuoti apie turisto kelio
nę, kad jo sulaikymo atveju t uo j 
būtų sukeltas aliarmas prane
šant tai laisvajam pasauliui. 
Ypač patartina, kad konsulatas 
žinotų turisto apsilankymo vie
tas, o turistas savo pasiuntiny
bės adresus Leningrade ir Mas
kvoje. 

NAMŲISSYMAS 
IŠ LAUKO IR VIDAUS 

Prieinama kaina 
Skambinkit PETRUI 

TELEF. — 8 4 7 - 1 8 8 8 

CLASSIFIED ADS 
U I N C E L J ^ A N E O U S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

\EDZL\SKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632, tei. 927-5080 

uiillliliilillilliuillllllllllllllilllillllllliili 

M. A. i I MIC U S 
INCOME "AX SERVICE 

NOTABT PUBLIC 
4258 S. Maptetvood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OlMlNIŲ iškvietimai, pildomi 
PlUETTBfiS PRAJTMAI ir 

* i toki. blankai. 
tiiiimmnnmniiniiiitniiHiaimiiHiiiHi 
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(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPSES8 

2501 W. 69th SU Chicago, U. 80629 

SIUNTINIAI 1 LIETUV* 
TeL — 925-2137 

Vytautas Valantinas 
i iiiiiiiiHmiiimiiiniiuimiumuMimiiinii 
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VALOME 
KILIMUS 1B BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsty grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5188 

R E A L E S T A T K 
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BUTU NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariataa — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22M 

Arti 75-aos ir Campbell — 2-jų butų 
medinis. Tik $38,500. 
Arti 71-os ir Francisco — 2-jų butų 
mūrinis. Ten pat 4 butų mur. 
Brighton Parke — 2-jų butų mūrinis. 
Be to turime gerų rezidencinių ir pa-
jaminių nuo 5 iki 40 butų. 

Skambinkit teL 436-7878 

SIMAITIS REALTY 

2951 West 6Srd Street 

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ LIAUDIES DAINOS, 

GIESMES, OPEROS ARIJOS IR KITI KOBINIAI 

P L O K Š T E L Ė S 

1. OPERŲ ARIJOS. Stasys Baras. Conductor 
Darius Lapinskas. Kaina $7.00 

2. DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS. Jonas Vaznelis. 
Kaina $7.00 

3. OPERŲ ARIJOS. Dana Stankaitis. Conductor 
Alvydas Vasaitis. Kaina $10.00 

4. BALTOS GĖLĖS. Hamiltono mergaičių choras „Aidas". 
Dirigentas, sol. muz. Verikaitis. Kaina *&2— $7.00 
Putinai. Hamiltono mergaičių choras „Aidas". 
Vadovas Jonas Govėdas. Kaina $8.00 
VALIO JAUNYSTEI. Los Angeles LB jaunimo" 
ansamblio „Spindulys" choras. Kaina $8.00 
KUR DANGUS UGNIM LIEPSNOJA. Clevelando 
Ramovėnų vyrų choras. Vadovas muz. Julius 
Kazėnas. Kaina $6.00 
GAUDŽIA TRIMITAI. Dvylika lietuviškų maršų. 
Įgrojo Stuttgarto pučiamų ansamblis. Dirigentas 
Bronius Jonušas. Kaina $6.00 
TĖVYNEI AUKOJAM. Lietuvių meno ansamblis 
„Dainava". Diriguoja Algis Šimkus. Kaina .\. $5.00 

6. 

/. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

;7.oo 

30. 

VASAROS ŠOKIS. Lietuviškos lengvos 
muzikos rinkinys. Kaina 
TĖVIŠKĖS NAMAI. Broniaus Budriūno kūriniai . 
Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos choras. 
Kaina $6.00 
TYKUS BUVO VAKARĖLIS. Lietuvių dainos 
ir šokių muzika. Kaina $6.00 
VILIJA. Moterų kvartetas su L. Stuku. 
Kaina $6.00 
TIK TAU VIENAI. Įgrojo L.S.T. Neo-Lithuania 
orkestras. Kaina $6.00 
SKAMBĖKITE DAINOS. Juoze Krikštolaitytė-
Daugėla. Prie piano Genovaitė Korsakienė. 
Kaina $6.00 
LAŠA LAIKO LAŠAI. Brocktono 
Šv. Kazimiero choras. Kaina $6.00 
DAINOS. Alodia Dičiūtė-Trečiokas. 

Kaina $5.00 
KAI KRINTA LAPAI. Alodia Dičiūtė-Trečiokas. 
Lietuvos Valstybinės operos solistė. Kaina $6.00 
ŽIBUOKLĖS. Lietuvių mėgstamos dainos. 
Direktorius L. Stukas. Kaina $6.00 
VAI, LĖKITE DAINOS. Knights of Lithuania 
Choir. Director Faustras Strolia. Kaina $6.00 
VARPAS. Toronto lietuvių choras „Varpas" . 
Dirigentas muz. St. Gailevičius. Kaina $6.00 
MY LITHUANTAN MEMORIES. Lionė Jodis 
and her guitar. Kaina $7.00 
PAVASARIS. Dainuoja dvynukai Šalčiai. 
Kaina $9-00 
VIOLETA. Dainuoja Violeta Rakauskaitė. 
Kaina $600 
DAINUOJU JUMS AURELIA. 
Aurelia Paukštelis. Kaina $6.00 
OI, TOLI, TOLI... Lithuanian choir „Viltis" 
of Philadelphia. Kaina $6.00 
PENKTOJI LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ. 
(2 pi.) Toronto 1978. Kaina $14.00 
LIAUDIES GIESMĖS. Tėviškės parapijos 
choras. Dirig. J. I^ampsatis. Kaina $6.00 
YRA ŠALIS. Praurimė dainuoja. Kaina $8.00 

_ ^ 
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31. DAINOS IR' ARIJOS. Laima Stepaitis. 
Soprano. Kaine . . : . . . $7.00 

32. SU JUMIS. Zfemelytė. Akompanuoja 
muz. Jonas Govėdas. Kaina . . . Y . . . . . $7.00 

33. ANOJ PUSĖJ, NEMUNĖLIO. Dainos 
į juostelę įrašytos Lietuvoje. Kaina $5.00 

34. SVAJONIŲ SŪKURYJE. Birutė Tamošiūnaitė. 
Kaina $6100 

35. SVAJONIŲ SODAS. Lietuviškos lengvos 
muzikos rinkinvs. Kaina $6.00-

36. AŠ TAU SAULĖTOS VASAROS LINKIU. 
Dainuoja Stasė Klimaitė. Kaina $8.00 

37. LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ DAINŲ REČITALIS. 
Dainuoja Stasė Klimaitė. Kaina $5.00 

38. KOKIAIS KELIAIS AŠ KELIAUSIU. ' . ' , ' . , " 
Įdainavo „Baltija" vyrų kvartetas. Vadovas 
Algirdas Modestas. Kaina $6.00 

39. DAINOS. Lietuvių ir kitų tautų dainos. 
Birutė Valterienė. Kaina $5.00 

40. LIK SVEIKAS. Raiša atlieka 
Benjamino Gorbulskio dainas. Kaina $8.00 

41. KEBLYS. Liaudies dainos ir religinės 
giesmės. Antanas Keblys. Kaina $8.00 

42. LITHUANIAN COMPOSERS. Andrius Kuprevičius. 
Kaina $7.50 

43. AR ŽINAI T^SALĮ . Liaudies dainos. 
Roma Mastienė Kaina $6.00 

44. JŪROS P A S I K P T Y S . Lietuviškos lengvos 
muzikos rinkinys. Kaina $7.00 

45. DAINOS. Kun. Vyt. Gorinąs. Diriguoja 
sesuo M. Bernarda Venckutė, S.S.C. Kaina $6.00 

46. JŪRATĖ IR KASTYTIS. Chicagos 
Lietuvių opera. Diriguoja Alksandras 
Kučiūnas (2 pi.). Kaina $15.00 

47. DIEVUI IR TĖVYNEI. Lietuvių tautinis 
meno ansamblis „Čiurlionis". Dirigentas 
kompozitorius Alfonsas Mikulskis. Kaina $7.50 

48. ČIURLIONIS 30. LT.M. ansamblis (2 pi.) 
„Čiurlionis". Dirigentas Alfonsas Mikulskis. 
Kaina $12.00 

49. AIDUTĖS SINGS. Director Alice Stephens. 
Kaina $6.00 

50. FROM THE LAND OF RŪTA. 
Director Alice Stephens. Kaina $5.00 

51. KUR LYGŪS LAUKAI. Įdainavo 
E. Ivanauskas, N. Tallat-Kelpšaitė ir kiti. 
Kaina $6.00 

52. ANTANAS KUČINGIS su orkestru. 
Kaina $6.00 

53. MES ŽENGIAM SU DAINA. New Yorko 
lietuvių oktetas. Direktorius Aleksas Mrozinskas. 
Kaina $5.00 

54. PRIEMIERE FERFORMANCE. Lith. Contemporary 
Compositions. Alice Stephens singers. 
Kaina $5.00 

55. SODŽIAUS GARSAI. Juozo Stankūno kūriniai. 
Kaina 8.00 

56. ŠILUVOS MARUOS KOPLYČIOS pašventinimo 
ir religinio koncerto momentai. Kaina $5.00 

57. SUK SUK RATELĮ- Vilniaus tautinis 
choras ir solistai. Kaina $7.00 

P a s t a b a : Užsakant plokšteles per paštą — pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite — gavę sąskaitą. Šį sąrašą išsikirpkite ir 
pasilaikykite. Užsakymus siųsti 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Su, Chic^o, IL 60629 

A' 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Sterco ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 St., teL 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUUIlUilI 
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P L U M B I N G 
Liccossd, Doodtd. Insursd 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonioa kabinetai. Keramikos ir 
kt. plyteles. Glass blocks. Siakos 
vamzdžiai išvalomi elektra Į automa
tą galite kalbėti lietuviikai. palikite 
tavo pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
lilMIlIlIlIlMIlNII! 

IŠNUOMOJAMA - FOB RENI 

71-os ir Richmond apylinkėje išnuo
mojama 3-jų miegamų apšild. butas. 
Kilimai. Virimui gazas. Užimti galima 
dabar. Suaugusiems. Tel. 434-2406 

mSCELLANBOLS 

l'ACKAGE EIPRESS AOKNOT 
MA1UJA SOKKUUKJSS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos g-«roa rflAUa 

prekes. Maistą* J Europos aandSlUl 
2008 W. OStU St., Chicafo, UI. SOSSf 

TeL m-2787 

M O V I N G 
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tetai. - . WA 5-866S 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCšIU STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

Tel.: 434-9655 arba 737-1717 
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Liaudies menas ir kitkas 
Drauge " i .rr 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tei. 376. 1882 arba 376-5996 
iiitiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiliiiiimiiimiiiiiiii 

10% — so« — so*. pfcjtaa mokėsit 
ai »pdraud* ano nsjnies Ir automo
bilio pas m a 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208% West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

Apsilankykite J "Draugo" ad
ministraciją i , pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti saro 
giminėms a r draugam*-

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti J. 
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobei, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

"Draugo'* adresas: 4545 West 
63rd St, Cfaieago, m . 6 0 6 9 . 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII 
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rr u 

iiitiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiniiiiiiiiiniiiiiniHt 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINE SANTRAUKA 

Sudarė 
VILIUS L. DUNDZILA 

Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės 
Įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

Sis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus. 

Kaina su persiuntimu f 1.60 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu, 

iiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiiiimmmiii 

ŪKIMO AUDROSE 

Romane aprašoma Dzūkijos 
partizanų veikla. Knyga 844 
pusi., kietais viršeliais. Įtrauk 
ta į ILS. Kongreso biblioteką. 
rvaina $7.00. 

Užsakymus siųsti "Draugo" 
adresu, Illinois valstijos gyven
tojai prideda 5% mokesčių. 
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Remkite tuos biznierius, ka

rte skelbiasi dien "Drauge" 

D Ė M E S I O 

L A N D O P C R O S S E S 
I n e struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978 

by 
Užsakymus siųsti: 

M1CRAEL BOVRDBAVZ, MA., BJ>. 
Printed in England 1979, 330 pages. Priee — ineluding 

shipping and handling $8.95. 
DRAUGAS, 454S W. 63rd St., Chicago. VL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 
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2MOGUS IR APLINKA v 

Brooklyno vyskupas F. Mugavero kalba Maspetho, N. Y., lietuvių parapijos 
sodely, pašventinęs čia menišką lietuvišką kryžių. 

Mintys apie čionykščias amerikiečiu mokyklas 
Kodėl mūsų jaunimas mums j keista mintis: norint pasiekti ieš-

yra kartais toks nesuprantamas I komo kokybinio balanso mokyk-
ir kodėl skundžiamasi čia kai i lose, gal reiktų ne iš gimnazijos 
kurių mokyklų lygiu, kuris pri-; į gimnaziją, bet iš universiteto i 
veda net prie "bussing" kontro-1 gimnaziją persimesti gerų moky-
versijos? Kurios mokyklos jau- ] tojų svorį? Arba valstybiniai 
nimui yra geresnės: amerikinės, į standartus pritaikyti visai moky-
kanadietiškos ar europinės? Dėl i mosi sistemai? Bet tai tik mintis. 
to daug prisiginčijama, nuomo
nės skiriasi net tarpe amerikie
čių, ypač, dėl anglų kalbos "spel-
ling" barjero, kuris priveda prie 

D.W. Brogan sakė, kad daž
niausiai universitetai ir darė tai, 
kas buvo tik gimnazijos lygio 
darbas ir jam buvo nesvarbu, 

"why Johnny ean't read?" fclau-! kur yra tie geri mokytojai. Svar-
simo*. ! bu vien, kad jie mokytų. Jis sakė, 

Mums, kaip europiečiams, į- į kad anie mokytojai moko ir su 
domu vis ką į tai sako europietis, j tam tikru pasisekimu, kad tik šis 
Ir štai labai įdomios mintys vie- į netradicinis kraštas taptų lyg 
no angfii D.W. Brogan,"studija-T viena tauta, su savo credo. Jis 
vusio čia Harvarde, buvusio B.B. j pripažįsta, kad Amerikai tai se-
C. amerikinės sekcijos direkto- į kasi, nors ir su trūkumais, 
rium čia karo metu. Knygoje į T a i ^ miD!^% rašytos gan 
"The American Character" jau j ^ ^ 1944 m. Bet jos tinka, 
1944 m. ]is sake, kad .amerikine 
mokyklų sistema nėra formali
nė instrukcija. 

Vertinant ją formaliai, ji bus 
pervertinta, aT nuvertinta. Per
vertinta, nes čia yra masės stu
dijuojančių, daugiau kaip kitur. 
Nuvertinta, palyginus ją akade
miškai su Anglija, Prancūzija ar 
Vokietija. 

Bet, jis sako, negalima taip 
vertinti, nes mokyklos čia išmo
ko labai svarbų dalyką: kaip gy
venti Amerikoj. Mokyklose yra 
daug mgrumo: imigrantų, iš kai
mų atvykusių, ir įvairių mažumų, 
taipgi rasinių grupių. Tie vaikai 
mokosi bendros, jungiančios 
kalbos, papročių, tolerancijos ir 
bendro politinio ir tautinio cre
do (kurio mums čia gal kartais 
trūksta?) 

Blogiausia yra tai, kad moky
tojai čia nėra (dabar jau gal ne
buvo?) gerai apmokami ir yra 
žemesnėje socialinėje skalėje. 
Daug pinigo išleidžiama pasta
tams, laboratorijoms, sportui, 
baseinams, nes Amerika yra 

techniškas kraštas, turtinga ir jai 
visa tai padaryti lengva. Bet fai 
nėra lengva gauti gerų mokyto
jų. Cia jau, mat, dvasinis depar
tamentas. 

Kol Amerika pasiliks indivi
dualistinė, su varžybinėm ten
dencijom, su pasitikėjimu, kad 
atsakymai į šiandienos proble
mas yra ateity, o ne praeity (čia 
jis užkabina nesidomėjimą isto
rija), reikės daugiau, negu pini
go, kad pritrauktų apsčiai ir gerų 
žmonių iš industrijos į mokyklas. 

Ir kas svarbiausia, D.W. Bro
gan sakė, dažnai nepastebima, 
kad reikalas parūpinti gerus mo
kytojus milijonams universitetų 
studentų kenkia mokytojų parū-
pinimui gausiem gimnazistam! 
Taip sakant, geriausius mokyto
jus pasiima universitetai, palik
dami vidutinius gimnazijom. Ir 
ar šiandien neatrodo, kad gal 
"bussing" kontroversija galėtų 
atsakymo S a ieškoti? Peršasi 

nors gal ne visos, taipgi 
šiems laikams. Daug dalykų pa
sikeitė, bet daug kas liko pana
šu. D.W. Brogan sakė, kad emi
grantų vaikai, su retomis išimti
mis, yra gana tolerantiški tė
vams ir Europai, bet prispirti 
prie sienos (challenged), jie di
dėle dalimi pasirenka Ameriką, 
kuri, neturime užmiršti, ilgą lai
ką buvo anti-britaniška ir kiek 
anti-europiška, su mažom išim
tim ir atranka, kaip pvz, jis sakė, 
jog net švedų imigrantų vaikai 
mieliau studijuodavo prancūzų 
literatūrą, kaip savo tėvų — šve-
diškąffą. Tai gal ne nedėkingu
mas, bet tai suma anksčiau iš
vardintų faktų. 

P.Mln, 

Ašaros dažnai būna telesko
pas, per kurį žmonės įžvelgia 
dangų. H. W. Beecher 

Gyvas organizmas yra glau
džiai susijęs su aplinka- Nuo 
šio ryšio priklauso efektingas or
ganizmo išsivystymas, jo prisi
taikymas prie išorės sąlygų, o tuo 
pačiu ir sveikatingumas. Pasak 
medicinos specialistu, žmogaus 
išsivysčiusį organizmą geriausiai 
apibūdina jo nervų sistema, to
dėl nuostabu, kad jos vaidmuo 
ir santykiuose su aplinka yra 

j svarbiausia. Smegenys nulemia 
šių santykių lygį bei formas, nes 
jie labiausiai atspindi organizmo 

{evoliucinį išsivystymą ir jo in-
individualias savybes. Žmogus 
gimdamas paveldi ilgo evoliuci
nio proceso produktą — smegenis 
su nesuskaitoma daugybe celių, 
su didelėmis galimybėmis išmokti 
ir pačiam kurti. Kad šios galimy
bės virstų tikrove, vėl reikia ap
linkos. 

Tačiau negalima sakyti, kad 
galioja absoliuti taisyklė — kuo 
daugiau aplinkos dirginių, tuo 
geriau. Per didelis protinis ar fi
zinis krūvis, stiprūs pergyveni
mai, triukšmas, blogi žmonių 
santykiai kenkia sveikatai, per
tempia nervų sistemą. 

Ryšium su technikos pažanga 
pastaraisiais dešimtmečiais vis la
biau pastebima Jog nervų siste
ma iš aplinkos reikalauja ir slo
pinančių, raminančių veiksnių. 
Žmogus ieško ramaus gamtos 
kampelio atostogoms praleisti, 
kovoja su triukšmu darbe ir 
gatvėje, o kai ir tai nepadeda, 
griebiasi raminančių ar migdo
mųjų vaistų. 

Tyrinėtojų yra nustatyta, kad 
kiekvieno individo, nervų sistema 
reikalauja iš aplinkos skirtingo 
kiekio ir kokybės poveikių. Jei 
jų per daug ir jie per stiprūs, gali 
sutrikti smegenų veikla, nes nėra 
didelio skirtumo tarp nervų siste
mai maksimaliai reikalingo ir 
minimaliai žalingo aplinkos dir
ginių kiekio jėgos ir trukmės. 

Aplinkos poveikis ne tik for
muoja smegenų struktūrą, palai
ko jų tonusą bet ir kuria sme
genyse aplinkos modelius, teikia 
žinių- Informacijos priėmimas 
smegenyse priklauso nuo smege
nų* struktūros, kitaip tariant, nuo 
tuo metu smegenyse esančios iš
ankstinės informacijos- Vadinasi, 
pradinis gimusio žmogaus suge
bėjimas priimti informaciją pri
klauso nuo įgimtų rūšinių ir in
dividualinių savybių. Aplamai 
individas gali efektyviai priimti 
tik tokią informaciją, kuri turi 
smegenyse atitinkamą kiekį su
silietimo taškų su jose esančia 
informacija. Pavyzdžiui, nauja
gimis beveik vienodai reaguoja 
į įvairius aplinkos reiškinius, nes 
į jo smegenis plaukia per dide
lis informacijos srautas, ir jis jos 
nesugeba sutvarkyti. 

Aplinkos poveikis, be pertrau
kos perduodamos informacijos, 
žmogui sukelia skirtingas emoci
jas, kurios gali būti skirtingos 
ir skirstomos į teigiamas ir nei
giamas. Pasak mokslininkų, pa
starosios dažnai sutrikdo žmogaus 
dvasinę pusiausvyrą ir kenkia 

sveikatai. Negalima pasakyti, pa 
žymi stebėtojai, Jcad malonios 
emocijos yra tik naudingos, o 
nemalonios tik žalingos- Ištirta, 
kad kartais ir neigiamos emocijos 
mobSizuoja žmogaus organizmo 
apsaugos jėgas, padeda išgyti- At
sitinka, kad teigiamos emocijos 
suardo sveikatą. Čia pavyzdžiu 
tinka posakis, jog ir iš džiaugs
mo gali sprogti širdis. Svarbios 
reikšmės turi emocijų stiprumas 
ir organizmo būklę jų metu. 

Emocijos yra būtinos, jos su

stiprina nervų sistemos reakciją 
į aplinką, pagerina mokymosi ir 
kūrybos procesą. Emocijos padeda 
geriau suvokti organizmui tuo 
metu aktualius poreikius, suteikia 
jo veiklai tam tikrą kryptį. Tai 
gali pasireikšti pašaukimų vie
nokiam ar kitokiam darbui... 

Apskritai, žmogų ir jo nervų 
sistemą labiausiai veikia socia
linė aplinka. Nors daugelį žmo
gaus veiklos aspektų nulemia jo 
biologinės savybės, žmoniškoji 
sąmonė yra visuomenės produk
tas, — sako psichologai. 

/. Mlkns 

Šiemet sueina dvi liūdnos sukaktys, skaudžiai 
palietusios talentingą Nakų seimą: Penkeri metai kai 
mirė jaunas, gabus solistas, muzikologas 

A . f A . VYTAS NAKAS 
ir treji metai, kai mirė muzikas, kompozitorius, daili
ninkas, muzikos bei meno kritikas ir teisininkas 

A. f A. ANTANAS NAKAS 
Pamaldos už a a- Antaną Naką (mirusį 1978 m. 

lapkričio 20 d.) ir mūsų sūnų Vytą (mirusį 1976 m. 
gruodžio 21 d.) įvyks Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chicago-
je, šeštadienį, lapkričio 14 d. 10:30 vai. r y t a 

Šv. Mišių metu giedos pol. Dalia Kučėnienė, 
smuikuos sol. 'Povilas Matiukas, vargonais gros Mani-
girdas MotekąĮtis. 

Po pamaldų kun. dr. Kęstutis Trimakas pašven
tins naują Nakų antkapį šv. Kazimiero Lietuvių ka
pinėse, -j, 

ONA NAKIENĖ 

ALBINAS STULGA 
Mirė 1981 m. spalio 29 dieną. Palaidotas spalio 31 dieną iŠ Svč. 

Mergelės Marijos Gimimo Bažnyčios Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Didelę padėką reiškiame kun. MikolaiCiui už maldas koplyčioje 
ir pamaldas bažnyčioje bei palydėjimą j kapines — j jo amžino po
ilsio vietą. 

Širdingai ačiū aukojusiems Sv. Mišioms. Dėkojame visiems, ku
rie prisiuntė velioniui gėlių.. 

Širdingiausia padėka laidotuvių direktoriui Steponui C. Lack ir 
grabnešiams už malonų patarnavimą. 

Reiškiame didelę padėką visiems atsilankiusiems koplyčioje ir 
dalyvavusiems laidotuvėse, kuriems atskirai neturime galimybės 
padėkoti. Jūsų užuojauta mums bus niekuomet nepamirštama. 

PETRAS IR JUZE STULGAI 

0t SEIMĄ 

A . f A* BEATRIČE ZAKARAS 
Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė lapkričio 8 d., 1981 m., sulaukusi 85 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 80 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Anthony Zakaras, maru" 

Lois, duktė Grace"Medziak, 7 anūkai: Michael, Robert, Janet, Richard 
Zakaras, Andrew, Alex ir Beatriče Medziak, 3 proanukai, sesuo An-
na Shay, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė Alex Zakaro ir uošvė a. a. Andrew Medziak. 
Priklausė Moterų Sąjungos 2-rai kuopai ir šv. Kazimiero Se

serų Rėmėjų draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 2 vaL popiet Petkaus koply

čioje, 1410 S. 50tk Ave., Cicero, Dlinois. Laidotuvės fvyks trečiad., 
lapkričio 11 dieną: Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Sv. Anta
no parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sunūs, duktė, marti, anūkai Ir 

Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345 arba 883-2106. 

A . f A. 
VERONIKA 2EMČONAS 

DAPŠAITĖ 
Gyveno Chicago, Illinois, Manjuette Parko apylinkėje. 
Mirė lapkrido 8 d., 1981 m., 12 vai. dieną, sulaukus 85 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 89 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Albert Zemer, marti Lor-

raine, ir jų duktė Catherine Stubenfoll su vyru Leonard, marti Aa-
toinette ir jos duktė Laurette, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Žemaičių kultūros klubui. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 2 vai. popiet Petkaus Mar-

ąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, lapkričio 11 dieną. Iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėta į 
Oueen of the Universe parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazi
miero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir p»»JTt«mut 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sunūs, marčios ir anūkės. 

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

A. f A. 
BRONISLAVAI ŠPAKEVIČIENEI 

amžinybėn iškeliavus, dukroms: GRAŽINAI ŽUKAUS
KIENEI, REGINAI GRUBUAUSKIENEL, DANUTEI 
SVIRSKIENEI ir sūnui JULIUI su ŠEIMOMIS, reiškia
me širdingą užuojautą. 

B. KRISCIUKAITIENĖ SU BEI MA . 
A. ANDRIUSIENĖ 
O. VILĖNISKIENĖ 

j J. LEŠČINSKIENĖ SU ŠEIMA 
T. STANKŪNAITĖ 

M J. ADOMAIČIAI 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. lapkričio mėn. 10 d. 

Mielam 

A f A, ZENONUI PRATKELRJI 
per anksti iškeliavus amžinybėn, gilaus skausmo prislėg
tą motiną MARIJA PRATKELLENE, žmoną HELEN su 
vaikučiais, seserį IRENĄ su vyru ir močiutę ELENĄ DU-
BAUSKEENE nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

ELZĖ IR JUOZAS PETRIKONIAI 
Woodbine. Iowa 

Buvusiam „Lituanicos" komandos žaidėjui 
A f A . ALBINUI STULGAI 

mirus, jo tėvams, broliui ir seseriai su šei
momis gilia užuojauta reiškia 

FUTBOLO KLUBAS JATUANICA" 

Mielai skautininkei 
HALINAI PLAUSINAITIENEI, 

jos Broliui mirus, reiškiame gilia užuo
jauta. 

ONUTĖ SILIŪNIENĖ 
NINA IR ALGIRDAS NORIAI 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel . 47e>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

»3H 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

' 

. 
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DRAUGAS, antradienis, 1981 m. lapkričio mėn. 10 d. 

X lietuvišku juostų audimas, 
mezgimas ir verpimas bus rodo
mas sekmadienį, lapkričio 15 d., 
11—4 vai. Field Gamtos moks
lų muziejuje, Lake Shore Dr. ir 
Roosevelt Rd. A klasėje 1 vai. 
p. p. atliekama lietuvių dainų ir 
muzikos programa Stanley Field 
salėje. Prof. A. ir A. Tamošai
čių filmas rodomas 2:15 vai 
p. p. muziejaus teatre, šis lie
tuvių pasirodymas yra ruošia- j suspėsi". Romanas, kuriam- He-

x Lietuvių menui puoselėti 
fondas yra įsikūręs prie lietu
vių Fondo, bet aukas renka tik 
sudaryti reprezentacinę lietuvių 
dailininkų meno kolekciją. Jau 
įsigyti pasaulinio garso dailinin
ko Prano Domšaičio darbai, vė
liau bus ieškomi ir atrenkami 
kitų dailininkų kūriniai. Paau
koję šiam fondui 50 dol. yra na
riai rėmėjai, 100 dol. paaukoję 
yra nariai mecenatai. Tuo tar
pu susisiekti ir informuotis ga
lima per Lietuvių Fondo bū
stinę. 

X DaiL Nijolė Parabinskienė, 
gyvenanti Clevelande, nupiešė 
viršelį ir aplanką naujam Aloyzo 
Barono romanui "Mirti visada 

čiama Lietuvos partizanų trage
dija, autoriaus buvo užbaigtas 
visai prieš pat jo lemtingąją li
gą. Knyga netrukus pasirodys 
knygų rinkoje. Ją leidžia Į 
Laisvę Fondas, spausdina "Drau-

mas Lietuvių Tautodailės insti 
tuto Chicagos skyriaus pastan
gomis. 

X "Draugo" redakcija, admi
nistracija ir spaustuvė lapkričio 
11 d., nors čia ir švenčiama Ve
teranų diena, dirbs kaip kito-1 S° spaustuvė. Knygos pasirody-
mis dienomis. Paštas tą dieną! rao Vro&- lapkričio 21 d., šeš-
bus uždarytas, taipgi ir "Drau-! ****** Jaunimo centro kavinė-
go" administraciios vedama i * ^ ^ rašytojo Aloyzo Barono 
pašto agentūra. Dienraštis išeis \v J° kūrybos paminėjimo vaka-
kaip kasdien, nes ši šventė ne- Į ras-

švenčiama visuotinai, — dauge-1 x Paaiškinimas. Keli skaity-
lis įstaigų dirba. (tojai atsiliepė į ketvirtadienio, 

Pašto ištaiga prašo pra-' kpkričio 6 d., straipsnį 1 pusla-

IŠ ARTI IR TOLI 

X 
nešti, 

Daug modelių Kr. Donelaičio lit. mok. rengiamos parodos Liet. Tautiniuose namuose lapkričio 15 d. Iš kaires: Rūta 
Traška, Violeta Kušeliauskaitė (arklys, kuris nemodeliuos...), Marytė Bendoravičienė, Regina Krutulytė ir Rima Sills. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
•» 

MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 
ŽAIDIMŲ POPIETE 

kad "" specialūs kalė-iPyJe: "Infiltravo Baltų Institu-' Marijonų vienuolyno svetai-

room salėje, Oak Lawn. Meninę 
programą atliko solistė Marytė 
Bizinkauskaitė, viešnia iš Brock-
tono. Akompanavo jai muz. 

diniai ženkhukaT_ vienas Boti-' į Švedijoje". Tenka paaiškinti,, nėję lapkričio 8 d. vyko zaidunų , M a n ^ i r d a s M o tekaitis. šokiams 
celli religinis, kitas iš populia
raus meno — be kainos pažy
mėjimo, bus vertinami 20 et. 
Tačiau juos gralima naudoti tik 
vietiniams laiškams ar sveiki
nimams. Į užsienį jų negalima 
siųsti 

kad išdėstant puslapio spaustu- j popietė, surengta Marijonų ben 
vinį rinkinį, iš straipsnio iškrito dradarbių sąjungos. Nors tuo 
kelios eilutės, jų tarpe svarbi | pat metu vyko ir daugiau rengi-
paskutinė eilutė, 
straipsnio šaltinį — 

X šv. Kryžiaus Hgoninė ne

nurodanti 
"ELTĄ" 

x Pranešama, kad "Naujųjų 
Laikų Lietuvos istorijos antrojo 
tomo išleidimas užsitęs dėl jos 

nių, vis tiek susirinko marijonų 

grojo Algio Modesto orkestras. 
Pokyliui vadovavo Marija Re
inienė. 

Vakarienė pradėta su malda 

seniai įtaisė naujas labai pato- įautoriaus Pr^° <X&™ m i r t i e s -
gias lovas ligoniams po operaci- j š i o s . ^ r e 0 8 leidėjas: Dr Kazio 
jos guldyti ir atgauti jėgas, T ^ ! Gnniaus Fondas. 2523 Wcst 
vos yra moderato, i r y l ė s pa-!®**1 * . C h « a ? 0 - » « « 
tarnauti didesniam skaičiui ope- i, x M. Kiemaitis, Gulf port, 
ratinės pacientų, kol jie atgau- j Fla.. pedagogas, mūsų bendra-
na jėgas kad gali būti paguldy
t i palatose. 

darbis, pratęsdamas "Draugo" 
prenumeratą, atsiuntė 10 dol. 
auką. Ačiū. 

rėmėjų gražus būrys, ir popietė I vakaro"vedėja~sukalbėti invoka-
praėjo labai jaukia nuotaika. į ^ p a k v i e t e j ^ v i k t o r ą j ^ . 

šelį. Visa programa vyko su pa
vyzdingu punktualumu. Kalbu, 
kurių tokiomis progomis publi
ka nemėgsta, nebuvo. Vakaro 
vedėja supažindinimui su poky
lio šių metų skirtinga atmosfe
ra trumpai pabrėžė, kad perei
tais metais buvo užbaigtas kaup
ti antrasis milijonas, o šiemet 
pradėtas trečias. 

X Korp. Neo-Litfauania suva
žiavimas, įvykęs lapkričio 7 d. 
Lietuvių Tautiniuose namuose, 
Chieagoje, išsirinko naują vyr. 
valdybą, kuri pasiskirstė parei
gomis: pirm. Ant. Juodvalkis, 
vicepirm. S. Gotceitas, sekr. Vi
da Jonušienė, ižd. V. Mažeikie
nė, arbiter eiegantiarum Rimas 
Gulbinas. Vyr. valdyba išrink
t a dvejų metų terminui. 

X Dr. Br. Krakaitfe, Romeo, 
Mich., Juozas Bubelis, Wis-
consin Delis, Wis., prie prenu
meratos pridėjo ir po 10 dol. 
auką. Labai ačiū. 

X Dr. Giedre D. Sirmenis, 
Penn Yan, N. Y., sulaikydami 
laikinai "Draugo" prenumera
tą dėl adreso pakeitimo, atsiun
tė ir 10 dol. auką. Labai ačiū. 

X Lietuvių Fondo Kredito 
kooperatyvas atidarytas kiek
vieną trečiadienį nuo 12 iki 6 
vaL vak. Liet. Fondo patalpose 
— teL 925-6897. Sekmadienį 
Jaunimo centre nuo 10 iki 1 vai. ^ , m _ _ . . D ,, „„ 
Ui einamas sąskaitas mokame ^ / ^ " * V ^ M *****"* 
10%. Turime 30 dienų, vienų 

Julija švabaitė Gylienė, poezijos kny
gos "Vilties ledinė valtis" autorė, kal
ba knygos sutiktuvėse. 

X Juo—as Aulams, La Gran-

kas, Cicero, TJL, Algirdas Mar-
. . . . - Ž^ujr 'kevičius, Chicago, Dl., rvainomis 

metų, ir "AH Bavers Cfertrfica-i .' . . . . Q , . _ 
progomis atsiuntė po 8 dol. au
kų. Ačiū. 

tes". Mokama aukščiausius fed. 
valdžios leidžiamus procentus. 

(pr.)-
x Lietuvi? Fondo Kredito 

kooperatyvas atidarytas kiek
vieną trečiadieni nuo 12 iki 6 
vai. p. p. LF patalpose. Sekma
dieniais — Jaunimo centre nuo 
10 iki 1 vai. Už einamas sąskai
tas mokame 10%. Adv. 2umba-
kio firma spalio 14 d, trečiadie
nį, nuo 12—3 va i p. p. plačiau 
paaiškina apie "Money market" 
ir all savers certificates" ir ki
tą. Suinteresuoti prašome kreip
tis į LF kredito kooperatyvą, 
2422 W. Marquette Rd, Chica
go, m., tel. 925-6897. (sk.) 

Susirinkusieji tuojau pat turėjo I 
progos vaišintis bendradarbių 
valdybos parūpintais užkan
džiais, kugeliu, įvairiais pyra
gais, sumuštiniais, kava, prie 
kurių plušo rūpestingos rėmė
jos šeimininkes, žaidimų pra
džiai žodį tarė pirm. A. Snars-
kienė. o jiems vadovavo kun. P. 
Cibulskis. Finansiniais reikalais 
apsukriai sukosi ižd. St. Kaula
kienė, o kad ko netrūktų, žiūrėjo 
vicepirm. P. Tamošiūnienė. 

Rūpindamosios pasisekimu 
prieš popiet savo apylinkėse la
bai vaisingai darbavosi Iz. Ged
vilienė, A. Augaitienė, vicepirm. 
P. Tamošiūnienė ir pirm, A. 
Snarskienė. Pilną visokių gėry
bių pintinę laimėjo Rūta Tamo
šiūnaitė. Ji savo laimikį iškei
tė į piniginį atpildą. Daugiau
siai laimėjusių buvo iš Chica
gos ir apylinkių, bet jų buvo ir 
iš tolimesnių vietovių: Omahos, 
Sioux City, Linden, Newark, 
Providence. Jiems laimėjimai 
bus pasiųsti paštu, Koste Augai
tienė iš Provktence, Rhode Is-
land, savo laimėjimą padovanojo 
marijonams. 

Marijonų bendradarbių valdy
ba ir patys marijonai labai dė
kingi visiems rėmėjams ir ben
dradarbiams, kurie visokeriopai 
gelbsti savo parama ir darbu. 
Visas pelnas paskirtas marijonų 
koplyčiai liturginiams drabu
žiams įsigyti. D. 

METINIS LIETUVIC 
FONDO POKYLIS 

Šių metų Lietuvių Fondo me-

J. A. VALSTYBĖSE 
— •The Cfevetand Press" spa 

lio 24 d. laidos pirmą puslapį 
papuošė spalvota dviejų "Gran
dinėlės" šokėjų — mergaičių 
nuotrauka pačiam šokio įkaršty. 
Paraštė sako, kad tai yra Renė 
Motiejūnas (Motiejūnaitė) ir 
Audra Gedris (Giedrytė), prime
nant, kad "Grandinėlė" pasiro
dys su savo šokiais South High 
School, 7415 Broadway. "Gran
dinėlė" savo meną tame tautų 
festivalyje jau yra parodžiusi ir 
visus gražiai nuteikusi. 

kiau tai padaryti. Didelė metų 
našta slegia mūsų karių pečius. 
Ir jėgos mažesnės ir norai ma
žesni. Bet L. D. K. Birutės 
draugijos pirmininkė K. Leonai-
tienė nenuleidžia rankų. Jai ir 
jėgų ir norų užtenka. I r dabar 
K. Leonaitienės vadovaujama 
valdyba, pasitarusi su ramovėnų 
ir šaulių atstovais, lapkričio 22 
dieną rengia kultūrinę popietę 
Kariuomenės šventės išvakarėse. 
Tą dieną paskaitą skaitys nese
niai iš Lietuvos atvykęs prof. K. 
©ringis, kuriam, berods, irgi 
teko būti kariu. Jo pergyveni
mai mums bus labai įdomūs. Ir , 
tur būt, apie kario gyvenimą 
okupuotoj Lietuvoj jis dar ne
kalbėjo. Kad neliktų paskaiti
ninkas vienas, reikia ir meninės 
dalies, kurią atlikti mums paža
dėjo Aid. Buntinaitė ir A. Ka
minskas bei visiems gerai žino
mi ir pažįstami B. Pakštas, E-
Pakštaitė - Sakadolskienė ir P . 
Mathikas. 

Dabar, žinoma, įdomu, kaip 
tos birutininkės atsiras Wa-
sningtone. Na, važiuoti tai mes 
nevažiuosim, bent jau ne šiuo 
laiku. Gal pavasarį, vyšnioms 
žydint. K Leonaitienė nutarė 
kviestis į talką ir mūsų genera
linę konsule J. Daužvardienę, 
kuri irgi kol kas tesi nežada va
žiuoti. Tačiau Washingtone 
esančius Lietuvos atstovybės rū
mus reikia taisyti. I r šios kul-

— Juozas Šukys, buvęs Lie
tuvos kariuomenės kapitonas, 
anksčiau gyvenęs Toledo, Ohio, 
o paskutiniuoju metu Surfside, 
Fla., yra gana sunkokai susir
gęs, bet gydytojų ir žmonos 
prižiūrimas grįžęs iš ligoninės 

— Šv. Kaannero parapijos 
40 metų jubiliejaus proga Los 
Angeles, Calif., dalyvavo daug 
svečių ir savųjų. Konoelebraci-
nes Mišias laikė parapijos kle
bonas prel. J. Kučingis, kun. dr. 
pamažu sveiksta savo namuose. 
A. Olšauskas, kun. dr. V. Bar-
tuška, kun. K. Simaitis iš Flo-
rikos, kun. dr. K. Bučinys iš 
Brooklyno, "Darbininko" redak
torius, kun. S. Kulbis iš Mon-
trealio. Pamokslą pasakė kun. 
B. Markaitis. Giedojo Karen Vi-
džiūnienė, vargonais palydėjo 
Rimas Polikaitis. Prano Gaspa-
ronio išpuoštoje salėje buvo 
akademinė ir meninė dalis, ku
rioje programą atliko sol K. 
Vidžiūnienė, pianinu palydint 
Raimundai Apeškytei. Jubilie
jaus šventė praėjo labai gražiai 
ir su didelėmis iškilmėmis. 

ištarimą taip pat vokiečių ir ita
lų dainose. Pirmame išėjime ji 
dainavo "Ten kur Nemunas ban
guoja" — Kačanausko "Žvaig
ždutė" — Balio Dvariono, "Ire
nos valsas" — Stankūno, "Pa
mylėjau vakar" — Šimkaus. 
Kiekvieną dainą publika šiltai 
sutiko ir triukšmingais ploji
mais palydėjo. Girdėjos šau
kiant "bravo ir valio". Iššauk
ta "bisui", solistė padainavo 
"Miela širdžiai" •— Laumian-
skienės. 

Antrajame išėjime solistė dai
navo "Zueignun" — Richardo 
Štrauso, "Son pochi fiori", iš 
operos L'amico Fritz — Masca-
ni "Dondelkta" — Puccini iš 
operos La Boheme, "Colembet-
ta" — italų romansas. Įteikus 
gėles, publika vėl dar iššaukė 
solistę ką nors daugiau padai
nuoti ar pakartoti. Pabaigai ji 
padainavo "Ach Lieb" — Strau
so. Atrodė, kad dainininkė ne
sistengia vaidinti, laikosi na tū - l t Q r i n ė s P°P««^« •**»* pelnas 
raliai ir visai nesivaržo. Kur y** skiriamas kaip tik tam rei-
reikėjo vaidybos, atrodė, kad tai k a i l u i ' kuria111 * J- Daužvardie

nę labai pritaria. Tokiu būdu 
birutininkių sutelktos lėšos bus 

Sol. M. Bizinkauskaitė 

x RHksJfaigas ptrtnerfe dėl 
condomanium, kuris duos 3,000 
dol. '*tax shelter" ir sutaupys 
apie 1500 dol taksų per metus. 
Vacys, 456-9067; vakarais — 
Tm-eu». (ak). 

X Chicagos Aukštesniosios li
tuanistikos mokyklos vakaras 
Jaunimo centre jau čia pat <— šį 
šeštadienį, laukričio 14 d , 7:30 
vai. vak. Dar ne vėlu užsisa
kyti stalą ar pavienes vietas 
(auka 15 dol. asmeniui) pas I. 
Meilienę tel. 436-8774 vakarais 
arba G. Miglinienę tel. PR 6-1063 
dienomis. Jei negali dalyvauti, 
pasiųsk bent auką mokyklai: 
ČALM Tėvų komitetai, 6620 S. 
Claremont Ave., Chicago, UI. 

60636. (pr.). 
x Attofs Restorane, 4506 W. 

6Srd St., teL 582-7295, kasdien 
gaunamas liet maistas (cepeli
nai, koldūnai, balandėliai, 1.1.). 
Priimami užsakymai išsinešimui 
Atdaras kasdien nuo 5:30 vai. 
ryto iki 8 vai. vak., šeštadienį 
iki 2 vai. popiet. Sekmadienį už-

i daryta. (ak.) 

Po vakarienės geroje nuotai
koje pradėta meninė programa. 
Marija Remienė supažindino pu
bliką su jauaa, daug žadančia 
soliste. Ji dvidešimties metų 
amžiaus, trečiosios kartos lietu-
vaitė,muzikos studentė Bostono 
konservatorijoje. 

Su pirma daina solistė patrau
kė publikos dėsnesį ir laimėjo 
nuoširdų prielankumą bei įverti
nimą. Jauna solistė, ryškus so
pranas, balsas apvaldytas, lietu-

tinio vajaus pokylis buvo lapkri- i viskas ištarimas be akcento, 
čk) 7 d. Oak Lawn Tower Inn, į šios ypatybės, be abejo, klausy-
9333 S. Cicero Av., Grand Bali- Į tojams patiko. Solistė turi gerą 

jai savaime ateina. 
Meninę programą užbaigė Liet. 

Fondo valdybos pirmininkas dr. 
Gediminas Batukas. Jis padė
kojo vakaro vedėjai, programos 
atlikėjams, fondo rėmėjams ir 
visiems vakaro svečiams. Solis
tei palinkėjo kopti į Metropolitan 
aukštybes, šiemet pokylyje sve
čių buvo mažiau kaip kitais me
tais. Matyt, mūsų visuomenė 
yra persisotinusi vakarienių 
gausumu, visuose renginiuose, 
kurių Chicagoje tiek gausu, ma
tyti vis tie patys veidai. Tai 
yra mūsų rinktinė publika, ku
riai rūpi lietuvybės išlaikymas. 

V. E. 
K ARlUOMENfcS ŠVENTO, 

WASHINOTONAS m 
BIRUTININKĖS 

Lapkričio 23 dieną visada bū-
na Kariuomenės šventės minėji
mas. Tačiau kas kartą sun-

Washingtone, tai lyg ir mes bū
tumėm ten nuvažiavusios. Kam 
nors gyvendinti neužtenka vien 
tik valdybos, reikia ir daugiau 
talkininku. Tad mes ir kviečia
me į talką — atsilankykite visi, 
kas tik galit, lapkričio 22 d. į 
šaulių namus. Ir jūsų talka bus 
tikrai labai įvertinta. 

AL L&andertenė 

— A. a. solistė Irena Stankū
naitė - SUva nuo vežk) ligos 
mirė spalio27 d. ligoninėje. Pa
laidota spalio 30 d Velionė bu
vo daug žadanti dainininkė, ly
rinis sopranas, jau spėjusi pasi
žymėti lietuvių ir amerikiečių 
koncertuose ir muzikiniuose pa
statymuose. J i yra prieš kelio
lika metų dainavusi ir Chicago
je "Draugo" romano premijos 
įteikimo iškilmėse. VeHonė yra 
komp. J. Stankūno duktė, gimu
si 1940 m kovo 18 d. Brazilijoje 
ir su tėvais į JAV persikėlusi ir 
New Jersey apsigyvenusi 1949 
m. 1962 m. baigė lNew Yorko 
Juilliard muzikos konservatori
ją Jaunos solistės gailisi ne tik 
New Yorko i r New Jersey, bet 
ir visos Amerikos lietuviai, ku
riems teko girdėti jos daina
vimą. 

r 

Julijas Svabaitfs Gy'ienft* poezijos knygos Vilties lodinft valtis'- pristaty
mo programos da^yv-H Rasa Kaminskai:/- Sa!omf]n F n<injonirn«, Daiva Mar-
keiytA a;;'o-f> Julija Svatvnt* Gy^rf- ir dr. Ma^ja v-iulaitA-Stankuvien* 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Lapkričio 10 d 

1977 m Tun svetainėje, Phi-
ladeiphijoje, įsisteigė JAV ma
rinų korpusas. 

1871 m. tyrinėtojas Henry 
Stanley centrinėje Afrikoje su
rado dingusį škotų misionierių 
David livingston. 

1925 m, gimė aktorius Ri-
chard Burton. 

1928 m. Hirohito tapo Japo
nijos imperatoriumi 

1985 m. pranešta, kad Indijo
je ir Pakistane 1,000 žuvo nuo 
choleros epidemijos. 

1973 m Henry Kiesinger at
vyko i Pekiną pasitarimams dėl 
JAV ir kotn. Kinijos santykių 
p.unormsvimo. 

A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU H DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SA-GA 

TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė 
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West SSrd Street 

Cbicago, m. 60829 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et valstijos mokesčių. 
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KRYŽELIAI ARKTIKOJE 
MATILDA MĖUENĖ 

Suėmimas ir gyvenimas bolševikų rojuje 
Matilda Strimaitytė-Mėlienė buvo suimta ir išvežta 

1941 m. birželio 14 d Po 15 metų balsaus išgyvenimo 
jai pavyko grįžti į Lietuvą ir pasiekti vakarus. 

Knygą išleido Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinė Chi
cagoje 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje. 

Kaina su persiuntimu $6.95 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Ą5tf W. 6Srd Street, 
Chicago, IL 60689 

= Illinois gyv. dar prideda 36 et. valstijos mokesčio. 
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