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KGB siautėjimas 
M ar i j ampolėj e 

(Tęsinys) 
Po kratos kelis kartus buvo 

tardoma. 
1981 m. gruodžio 19 d. kun. 

Pranciškus Šulskis, gyv. 
Marijampolėje, Laukaitytės g. 
19 savo pareiškime vyskupui 
Liudvikui Poviloniui aprašo, 
kaip milicininkai ir saugumie
čiai gruodžio 5 d. sutrukdė 
pamaldas ir 24 asmenis nusi
vežė į milicijos skyrių. 

1982 m. sausio 26 d. antrą 
kartą buvo tardoma Stasė Bur
kutė, Saugumietis vėl pūtė 
miglas į akis, jog melstis 
galima, tik nereikia užsiimti 
politika, tarsi Burkutė ir kitos 
gruodžio 5 d. nesimeldė, o grio
vė sovietinę valdžią. 

1982 m. sausio 28 d. buvo 
tardoma Zina Kuzmickaitė. 
S a u g u m i e č i o n u o m o n e , 
Kuzmickaitė pr ik lausant i 
pogrindžiui. 

1982 m. sausio 29 d. buvo 
tardomas Stasys Kuzmickas. 
Saugumietis jam davė Stasės 
Burkutės adresą ir liepė eiti ir 
s a k y t i , k a d v i e n u o l ė s 
netrauktų jo dukrų į kalėjimą. 

1982 m. vasario 1 d. buvo 
tardoma Ona Rėklaitytė. 
Čekistas Jakovlevas grasino 
kad už vaikus ir jaunimą 
Rėklaitytė galinti gauti kalė
jimo. 

1981 m. gruodžio 9 d. viena 
čekiste tardė vilnietę Reginą 
Liukinevičintę apie gruodžio 5 
d. Marijampolėje vykusias 
pamaldas. Pokalbio metu 
čekiste tvirtino, jog Liukinevi-
čiūtė esanti vienuolė ir žadėjo 
ateityje dar susitikti. 

1981 m. gruodžio 11 d. buvo 
tardoma vilnietė Stasė Jakubo-
nytė. Čekiste kaltino tardo
mąją, kad ji dalyvavusi 
v i e n u o l i ų s u s i r i n k i m e . 
Tardytoja tvirtino, kad vienuo
lės, prisidengusios malda, 
skleidžia antitarybinę propa

gandą. „Mes žinome, — šaukė 
saugumietė, — kad jūs gerai 
pažįstate kun. Sigitą Tamke-
vičių!" Čekiste piktinosi, kad, 
vieną kartą sutrukdžius eise
ną į Šiluvą, tikintieji bandė eiti 
kitus kartus. 

1981 m. gruodžio 11 d. Mari
jampolėje buvo ta rdoma 
M a g d a l e n a Kuncevičiūtė. 
Saugumietis kaltino namo 
savininkę, kad ji gruodžio 5 d. 
paslėpusi pamaldose daly
vavusį jaunimą. Tardytojas 
k l a u s i n ė j o a p i e Ni jo lę 
Sadūnaitę, Genę Navickaitę, 
Oną Vitkauskaitę, ar skai
tanti „LKB Kroniką" ir kt. 
Saugumietis įtikinėjo, jog, 
užsiimdamos tokia veikla, ji ir 
jos draugės pateksiančios į 
kalėjimą. 

1981 m. gruodžio 11 d. buvo 
tardoma kapsukietė Stasė 
Burkutė . Čekistą domino 
vienuolynai, „LKB Kronika", 
Nijolė Sadūnaitė, Genė Navic
kaitė, Ona Vitkauskaitė ir kt. 
Po tardymo saugumiečiai St. 
Burkutę nuvežė į namus, kur 
paėmė rašomosios mašinėlės 
šrifto pavyzdį ir žadėjo, jog 
ateityje dar reikėsią susitikti. 

1981 m. gruodžio 11d. tardy
mo metu saugumietis kalbėjo 
Eugenijai Kalvaitytei: „Jūs, 
vyresnio amžiaus, galite mels
tis, bet jaunimą luošinti negali
ma". Prigrasinęs, kad už reli
ginių sambūrių organizavimą 
gali tekti labai skaudžiai 
nukentėti, čekistas Kalvaity
tei liepė įspėti visas vienuoles, 
kad draudžiama organizuoti 
eisenas ir religinius susibūri
mus. 

1981 m. gruodžio mėr. 
pradžioje pa? Marytę Navic
kienę buvo pi daryta krata. 
Moteris kaitinama religinės 
literatūros dauginimu. 

(Pabaiga) 

Skuodžio žmonos 
laiškas Reaganui 
Mano vyras Benedict Scott 

arba Vytautas Benediktas 
Skuodžius, arba Vytautas 
Skuodis, gimęs 1929 kovo 21 d. 
Čikagoje, gyvenęs ir dirbęs 
Lietuvoje, 1980 m. sausio 9 d. 
Vilniuje buvo areštuotas ir tų 
pat metų gruodžio 22 d. nuteis
tas ilgus metus kalėti už daly
vavimą lietuvių tautos judė
jime už demokratines laisves. 
Nuo to laiko prasidėjo ir visų jo 
šeimos narių persekiojimai. 
Tai nuo la t in i s sekimas, 
korespondencijos apribojimai, 
grėsmė netekti darbo man ir 
vyresniajai dukrai Giedrei, 
apribojimai gaut darbą jaunes
niajai Daivai. Pagaliau š.m. 
balandžio 2 d. man buvo 
pagrasinta teisminiu susi
dorojimu už tai, kad drįsau 
pasakyti, jog savo vyrą Vytau
tą Skuodį laikau doru, sąžinin
gu žmogumi ir nesuvokiu jo 
kaltės visuomenei, žmonijai ir 
pagaliau valstybei. Remda
masi Visuot ine Žmogaus 
Teisių Deklaracija, Generali
nės SNO Ansamblėjos patvir
tinta 1948 m. gruodžio 10 d. ir 
žmogaus teisių paktais, SNO 
pripažintais 1966 gruodžio 16 
dieną, prašau suteikti mums 
Vytautui Skuodžiui, Irenai 
Skuodienei, gimusiai 1930 m. 
Kaune, Giedrei Skuodytei, 
gimusiai 1957 m. Vilniuje, 
Daivai Skuodytei, gimusiai 
1959 m. Vilniuje ir mano moti

nai Sofijai Šerkiūnienei, gimu
siai 1901 m. juridinę, diploma
tinę globą ir reikalui esant 
prieglobstį savo šalyje, mano 
vyro gimtinėje. Su gilia pagar
ba. I. Skuodienė. 

(1982.VTI.14) 

Švedijoj laimėjo 
socialdemokratai 
S t o k h o l m a s . — Švedijos 

parlamento rinkimus nustelbė 
žinios iš Libano ir rinkimai 
mažai tesirodė pasaulio spau
doje. Rugsėjo 19 Švedijos rinki-
m u s vėl l a i m ė j o 
socialdemokratai. Premjeru 
greičiausiai taps Olof Palme, 
buvęs premjeru 1969-1976 
metais. Švedų spauda skelbia, 
kad socialdemokratai laimėjo 
12 naujų parlamento vietų ir 
turės 166 atstovus, komunistai 
išlaikė 20 atstovų, konservato
riai laimėjo 13 naujų vietų, 
turės 86. Daugiausia atstovų 
pralaimėjo liberalai, praradę 
17 ir pravedę 21. Centro parti
ja prarado 8 ir turės 56 
parlamento narius. 

Socia ldemokra ta i valdė 
Švediją 44 metus, prarado 
valdžią 1976 m. Kaip žinoma, 
iš Europos socialistų Palme 
yra vienas kairiausių politikų. 
J is prieš rinkimus žadėjo 
parūpinti daugiau darbų, žadė
jo išspręsti ekonominius 
sunkumus. 

Vakarų Vokietijos parlamente kalba užsienio reikalų ministeris Hans 
Dietrich Genscher. Jis paskelbė, kad jis pasitraukia iš pareigų ir išveda 
savo partiją iš koalicijos su socialdemokratais. Toliau kaioos klausosi 
kancleris Helmut Schmidt. 

Antisemitizmas 
Vakarų Europoje 

B r i u s e l i s . — Pasaul io 
žydams švenčiant Naujuosius 
5743 metus, — Rosh Hasha-
nah, Belgijoje automatiniu 
šautuvu ginkluotas vyras 
apšaudė minią prie Briuselio 
didžiosios sinagogos, sužeis
damas keturis asmenis. Sargy
ba prie maldos namų atsišau
dė, tačiau užpuolikas pabėgo. 
Briuselio PLO atstovybė 
pasmerkė užpuolimą, nes tokie 
veiksmai tik apsunkina 
palestiniečiu by4q ir taikos 
siekimą, sakoma pareiškime. 

Žydų spauda susirūpinusi, 
kad Europoje aug 
tizmas ir smurto veiksmai 
prieš žydus. Suregistruoti šie 
užpuolimą'': 

Paryžiuje 1980 kovo 27 bom
ba sprogo žydų universiteto 
restorane, sužeisdama 27. 
Antverpene 1980 liepos 27 
kažkas metė granatą į grupę 
žydų vaikų, kurių vienas žuvo, 
16 sužeista. Paryžiuje rugsėjo 
26 apšaudytos keturiem žydų 
biznio įstaigos, o 1980 spalio 3 
automobily paslėpta bomba 
sprogo prie Rue Copernic sina
gogos, keturi žuvo, 20 sužeistų. 
Paryžiuje 1980 lapkričio 25 
žydų kelionių agentūra apšau
doma, trys sužeidžiami. Vieno
je 1981 rugpiūčio 29 prie sina
gogos mesta granata du 
užmušė. septynis sužeidė. 
Antverpene 1981 spalio 29 prie 
sinagogos sprogsta sunkve
žimis, trys žuvo, 106 sužeisti. 
Vakarų Berlyne, 1982 sausio 
15 bomba sprogo žydų kavinė
je, vienas žuvo, 25 sužeisti. 
Paryžiuje šių metų balandžio 3 
nušautas Izraelio diplomatas 
Yacov Barimanitov, Londone 
birželio 3 sunkiai sužeistas 
Izraelio ambasadorius Brita
nijoj Schlomo Argov. Liepos 20 
Paryžiuje du puolimai: vienas 
prie Izraelio banko Leumi. 
kitas prie elektroninių prekių 
ats tovybės. Rugpiūčio 1 
Paryžiuje susprogdintas Izrae
lio diplomato automobilis, 
rugpiūčio 8 Paryžiuje bomba 
prie Rothschildo banko sky
riaus ir prie žydų parduotuvės. 
Rugpiūčio 9 Paryžiuje puola
mas žydų restoranas, žuvo 
penki žmonės. Paryžiuje 
rugpiūčio 11 vėl sprogo dvi 
bombos, viena prie agentūros, 
kun importuoja vaisius iš 
Izraelio, kita prie buvr«io žydų 

banko, kuris šiemet buvo na
cionalizuotas. 

Penktadienį, žydų Naujųjų 
metų^ išvakarėse Paryžiuje 
sprogo Izraelio diplomato auto
mobilis, t rys asmegvs sunkiai 
sužeisti, lengviau sužeisti 44 
mokiniai netoliese esančioje 
mokykloje, kur mokosi daug 
žydų mokinių. 

-rotestai Izraelyje 
TeJ A v i v a s . — Izraelyje ki-

'o v y r i a u s y b ė s oponentų 
protestai dėl žudynių Libane. 
D e m o n s t r a n t a i r e ika lavo 
premjero Begino ir gynybos 
-runisterio Sharono pašalini
mo. R e i k a l a u t a i š t r a u k t i 
k a r i u o m e n ę iš B e i r u t o . 
Demonstrantus parėmė kai 
kurie darbiečių partijos veikė
jai. Vyriausybę kaltino parti
jos vadas Perės, buvęs premje
ras Rabin. 

Apie 400 d e m o n s t r a n t ų 
važiavo autobusias prie Liba
no sienos, tačiau Nablus mies
te juos akmenimis puolė jauni 
arabai. 

Darbiečių vadas Perez reika
lavo pasitraukti iš Beiruto. 
Jam pritarė Amerikos Žydų 
kongreso pirmininkas Henry 
Siegman. 

Padėtis Libane 
B e i r u t a s . — Libano karei

viai įžengė į nu te r io tas 
palestiniečių stovyklas. Ko 
respondentai matė naujai 
sukastus masinius kapus, iš 
kurių matosi išlindusios kojos 
ir rankos. Kvapas karštyje 
neįmanomas. Dar niekas neži
no, kiek žmonių žuvo Sabros ir 
Shatilos stovvklose. Daug 
kūnų užversti sugriautų namų 
plytomis. Kai kurie pastatai 
tyčia užgriauti ant žuvusių. 

Ketvirtadienį baigiasi Liba
no prezidento Šarkio kaden
cija. Kandidatais paskelbti du 
krikščionys maronitai, nužu
dyto Gemayelio 40 metų brolis 
Amin Gemaye l ir k i t a s 
krikščionis, buvęs prezidentas 
("amille Chamon, 83 metų. 

Libane premejras Wazzan 
piktai kaltino Ameriką, kad ji 
per anksti ištraukė iš Beiruto 
savo marinus. Jais pasekė 
italai ir prancūzai. 

Tarybos posėdis 
V V a s h i n g t o n a s . — 

Prezidentas Reaganas tarėsi 
dėl Libano įvykių su sekre
torium Shultzu. Šeštadienį 
buvo sušauktas nacionalinio 
saugumo tarybos posėdis, 
kuriame dalyvavo sekretoriai 
Shultz ir Weinberger, vicepre
z iden tas Bush, saugumo 
patarėjas William Clark, jo 
pavaduotojas Robert McFar-
lane, ambasadorė Jungtinėse 
Tautose Jeane Krikpatrick, 
jūrų laivyno štabo viršininkas 
adm. James Watkins, CIA 
vicedirektor ius J o h n Mc-
Mahon; Baltųjų Rūmų štabo 
direktorius James Baker, jo 
pavaduotojas Michael Deaver 
ir prezidento patarėjas Edwin 
Meese. 

įkaitai Hondūre 
S a n P e d r o . — Hondūre 

komunistiniai sukilėliai pagro
bė daugiau 100 biznierių ir 
reikalauja už jų paleidimą 
išleisti iš kalėjimų komunistus 
partizanų vadus. Kai kuriuos 
įkaitus grobikai jau paleido, 
tačiau tebelaiko 85, jų tarpe 
Hondūro finansų ir ekono
minių reikalų minsiterius bei 
centrinio banko prezidentą. 
Dviem įkaitam pavyko pabėg
ti. 

Egipto planai 
K a i r a s . — Egipto užsienio 

reikalų ministeris Hassan Ali 
pasakė, kad Egiptas gali 
atšaukti savo ambasadorių 
Izraelyje, jei iš Beiruto nebus 
išvesta Izraelio kariuomenė. 
Ministeris susitiko su JAV 
ambasadorium Athertonu ir 
pareiškė spaudai, kad Ameri
ka turėtų tvirtai įsikišti Į Liba
no įvykius, kad padėtis gerėtų, 
o ne blogėtų. Egiptas pritaria 
planui atsiųsti į Libaną tarp
tautinę kariuomenę. 

Vokietijos krizė 
Bona. — Vakarų Vokietijos 

vyriausybėje pasitraukė ketu
ri m i n i s t e r i a i , la i svųjų 
demokratų partijos nariai: 
užsienio reikalų — Hans 
Dietrich Genscher, partijos 
vadas: ekonominių reikalų — 
Otto Lambsdorf, vidaus reika
lų — Gerhart Baum ir žemės 
ūkio ministeris Josef Erti. 
Laisvieji demokratai veda 
derybas su opozicijos partija — 
krikščionimis demokratais ir 
planuoja naują koaliciją. 
D a b a r t i n ė koa l i c i j a su 
socialdemokratais tęsėsi 13 
metų. Spėjama, kad parla
mente valdžia bus pašalinta šį 
penktadienį. 

Palestiniečių 
skerdynės Libane 

— Pirmadienį Amerikoje 
prasidėjo geležinkelio mašinis
tų streikas, palietęs šimtus 
tūkstančių kasdieninių kelei
vių. Apskaičiuota, kad streikas 
neš po 50 mil. dol. nuostolių 
kasdien. 

— Filipinų prezidentas Mar-
cos pareiškė televizijos NBC 
programoje, kad nėra planų 
perleisti prezidento pareigas jo 
žmonai Imeldai. Jis gynė savo 
valdžios vidaus politiką ir 
pas i sakė prieš Japoni jos 
apginklavimą. 

— Kinija pasirašė sutartį su 
At lan t ic Richfield naftos 
bendrove, kuri pradės ieškoti 
naujų naftos šaltinių jūros 
dugne. Kinijos pakraščiuose. 

— Bulgarijoj prasidėjo 
Varšuvos pakto valstybių 
kariniai manevrai, kuriuose 
dalyvauja 60.000 kareivių iš 
visų pakto šalių, išskyrus 
Rumuniją. Manevrus stebi ir 
vyriausias karinių jėgų vadas 
maršalas Viktor Kulikov. 

— PLO pirmininkas Ara
fatas ilgai tarėsi su Sirijos 
prezidentu Assadu. 

Beirutas . — Praėjusį sa
vaitgalį pasaulį sukrėtė žinios 
iš Libano, kur įvyko palestinie
čių civilių dviejose Beiruto sto
vyklose skerdynės. Reporterių 
žiniomis, penktadienį 6 vai. 
ryto Izraelio tankai ir šarvuo
čiai apsupo Chatilą stovyklą. 
Pietinėje stovyklos pusėje 
matėsi Libano krikščionių 
milicijos kareiviai. Civilių 
šaudymas prasidėjo 7 vai. 
vakare. Apie 6 vai. keli užsie
nio reporteriai bandė įeiti į 
palestiniečių stovyklą, bet 
buvo sustabdyti kareivių, 
Libano kariuomenės ir falan-
gistų-krikščionių milicijos 
uniformomis. Du Associated 
Press reporteriai po skerdynių 
matė Chatila ir Sabra sto
vyklose šimtus civilių lavonų, 
jų tarpe daug moterų ir vaikų. 

Per penktadienio naktį sto
vyklose ūžė žemsemių, buldo
zerių motorai. Norvegijos char-
ge d'affaires pareiškė matęs iš 
vienos stovyklos išvažiuo
jančią žemsemę, kuri savo 
kastuve vežė 15 ar 20 lavonų. 
Daug kūnų buvo užkasti, 
užversti pastatų griuvėsiuose. 

Po 18 valandų visi krikščio
nių milicijos daliniai buvo 
pasitraukę. Izraelio kareiviai 
perėmė stovyklų saugojimą. 
Izraelio pulk. Naftali Bahiry 
pasakė šeštadienį, kad jis 
paprašė falangistus palikti šią 
apylinkę. Pulkininko karei
viai tuo metu saugojo daug 
libaniečių ir palestiniečių vyrų. 
surinktų j sporto staciijoną. 

Reporterių žiniomis, Beiruto 
skerdynėse galėjo žūti apie 
1,000 civilių. Likę gyvi liudi
ninkai tvirtina, kad civilius 
šaudė majoro Haddado vyrai, 
atsiųsti iš Libano pietinių 
provincijų. 

Italų protestas 
Roma. — Italijos vyriau

sybė pasiūlė sugrąžinti į Liba
ną tarptautinę kariuomenę: 
JAV, Prancūzijos ir Italijos 
dalinius. Italija įteikė protestą 
I z r a e l i u i dėl ž u d y n i ų 
pa l e s t i n i eč ių s t o v y k l o s e 
Vakariniame Beirute. 

Prancūzija paskelbė, kad ji 
sutinka vėl siųsti į Beirutą 
savo kareivius. Amerikos 
vyriausybė klausimą studi
juoja, paskelbė valstybės 
departamentas. 

Italijos užsienio reikalų 
ministeris Colombo savo 
kalboje Maratea mieste pasa
kė, kad Izraelis tampa vis 
daugiau izoliuotas pasaulio 
akyse dėl savo politikos, kuri 
paremta nesiskaitymu su kitų 
nuomone ir smurtu. 

Iranas ragino 
nužudyti šachą 

Washingtonas. — Irane 
sušaudžius buvusį Irano užsie
nio reikalų ministerį Ghotbza-
dehą, buvęs prezidento Carte-
rio štabo viršininkas Hamilton 
Jordan atidengė, kad Irano 
ministeris slaptame susitiki
me Paryžiuje 1980 m. vasario 
mėn. siūlė Amerikai nužudyti 
buvusį šachą, tuomet įkaitai 
bus per naktį paleisti. Jor
danas yra parašęs knygą, 
kurioje nemini Ghotbzadeho 
pavardės, nes buvo jam 
pažadėjęs neminėti. Jam 
žuvus. Jordanas atidengia, 
kad šachas laiku paspruko iš 
Panamos. Irano atstovai žadė
ję vienam gydytojui Panamoje 
milijoną dolerių, jei šachas 
staiga mirtų. Šachas, kaip 
žinoma, iš Panamos išskrido j 
Egiptą. 

Izraelio užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, kad 
krikščionių milicininkai įžen
gė į palestiniečių stovyklas. 
Izraelio kareiviai net ginklo 
jėga turėję juos iš stovyklų 
pašalinti, kitaip būtų buvę dar 
daugiau aukų. 

Šeštadienį prezidentas Rea
ganas išreiškė pasibaisėjimą 
Beiruto įvykiais ir priminė 
savo pareiškime, kad Izraelis 
skelbė, jog jis įžengė į Beirutą 
tvarkos prižiūrėti. Reaganas 
reikalavo, kad Izraelio kariuo
menė pasitrauktų iš Beiruto ir 
iš viso Libano. Valstybės 
departamentas iškvietė Izrae
lio ambasadorių ir pareiškė 
j am protestą dėl įvykių 
Libane. 

Jungtinių Tautų sekretorius 
paskelbė, jog Izraelis ir Liba
nas šeštadienį susitarė, kad 
Libano kariuomenė įžengs į 
Palestinos pabėgėlių stovyk
las ir jas saugos. Jordanas 
pareikalavo, kad į Libaną būtų 
atsiųsta 5,000 vyrų Jungtinių 
Tautų taikos priežiūros kariuo
menė. Jungtinėse Tautose 
JAV balsavo už rezoliuciją, 
kuri reikalauja pasiųsti į Liba
ną daugiau Jungtinių Tautų 
stebėtojų. 

Jordano ambasador ius 
Jungtinėse Tautose Nusiebeh 
pareiškė turįs žinių, kad 
skerdynėse dalyvavo 1,500 
Izraelio kareivių. PLO stebė
tojas Jung t inėse Tautose 
Zehdi Labib pasakė Saugumo 
Tarybai, kad Izraelio žudikų 
komandos kartu su Haddado 
krikščionių milicijos jėgomis 
įžengė į dvi palestiniečių sto
vyklas ir šaltai išžudė, pana
šiai kaip Hitlerio naciai, apie 
1,500 vyrų. moterų ir vaikų. Jis 
pasakė, kad Amerikos, Prancū
zijos ir Italijos siūlymo pasiųs
ti JT stebėtojus negana. Jūsų 
pareiga apsaugoti nekaltus 
civilius, pasakė palestinietis. 

Sovietų atstovas Ovinikov 
pareiškė, kad Izraelio jėgos 
apsupo palestiniečių stovyk
las ir atidarė vartus krikščio
nių libaniečių žudikams. Izrae
lio ambasadorius pavadino 
visus kaltintojus melagiais. 
Mes smerkiame šią tragediją, 
smerkiame ir baisimės skerdy
nėmis, pasakė Izraelio atsto
vas Blum. 

Pasaulio sostinėse pareiški
mai smerkia Beiruto skerdy
nes. PLO vadas Arafatas 
Sirijoje reikalavo, kad pasau
lio didžiosios valstybės sustab
dytų Izraelio sauvaliavimą. 
Arafatas pabrėžė, kad ne 
Haddadas ar krikščionys kalti, 
bet — Izraelis. Kinija irgi kalti
na dėl žudynių Izraelį. Kalta ir 
jį remianti Amerika, skelbia 
Kinijos žinių agentūra. Egipto 
prezidentas Mubarakas reika
lavo, kad Amerika tvirtai 
įsikištų į Libano įvykius ir 
prižiūrėtų, kad visos pusės 
laikytųsi ambasadoriaus Habi-
bo pasiektų susitarimų. 

Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius Ženevoje apeliavo į 
tarptautinę bendruomenę, kad 
ji įsikištų ir sustabdytų Liba
no skerdvnes. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 21 d.: Matas Ap., 
Ifigenija. Kantotas. Viskintė. 

Rugsėjo 22 d.: Tomas Vii., 
Emeritą, Tarvinas, Virma 

Saulė teka 6:35, leidžiasi 
6:52. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

651., naktį 501. 

> 
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KELIAS J SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATĄ, 8515 So. California Ave., Chicago, IU. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

SKRANDŽIO - ŽARNŲ 
LIGŲ REIKALAI 

t-

.,, Tiršta migla gaubia mūsiš-
._kius skrandžiu — žarnų ligų 
^negerumuose, todėl šioje srity
je šviestis kiekvienam pravar
tu. 

Mediciniškas raginimas 
t 

Skrandžiu igastric) ir žarno
mis (intestinal) nusiskun
dimai dažnai atsiranda ne 
vien dėl skrandžio - žarnų li
gos, bet ir kaip pasireiškimas 
kitų kūne esančių (sistemic) 
negerovių. Pvz. tokius skran
džio - žarnų susirgimams bū
dingus negerumus: nevalgą, 
pykinimą ir vėmimą. Tokia tri
julė gali a ts irast i ir dėl pasil-
pusios širdies, inkstų neveik
ios (uremia), viduriavimo bei 
vidurių užkietėjimo. Minėtos 
negerovės gali būti pasėka me
džiagų apykaitos netvarkos, 
mineralų — (elektrolitų) krau-
juje nesusibalansavimo bei gū
žio liaukos (thyroid) pairusios 
veiklos. 

L i a u k i m ė s skęs t i 
t a m s y b ė j e 

Liaukimės neteisingai ma
nę, kad vėmimas, pykinimas ir 
apetito stoka yra vien skran
džio — žarnų ligos pasireiški
mas. Reikia nuodugnaus ligo
nio pažinimo — tada galima 
surasti tikrą negerumų prie
žastį. Ligonis gerai supran
tamas tada, kai gydytojas su
rašo medicinišką istoriją ir 
mediciniškai ligonį apžiūri. 
Lai tik pirmieji du žingsniai 
žengti ligonio pažinime. Ten
ka šioje srityje žengti dar ir to
liau. Tik taip elgiantis galima 
tikėtis geresnės diagnozės ir 
t inkamesnio gydymo. Tai gy
dytojo darbai. 

Ir ligonis privalo neapsileis
ti turi atsisakyti neteisingų 
mediciniškų nusiteikimų įvai
riuose sveikatos reikaluose. 
Vien X-Ray nuotraukomis 
pasitikėjimas ir nuo kitų būti
nų tyrimų atsisakymas yra 
nemediciniškas elgesys. Tiek 
gydytojas, tiek pacientas šioje 
srityje privalo nedaryti klai
dos — kitaip abu gali įkristi 
mediciniškon duobėn. 

Skrandžio ir žarnų X-Ray 
nuotrauka yra šešėlių vaizdas, 
kuris gali būti klaidinantis: 
rentgenologas gali diagnozuo
ti žaizdą ten, kur jos visai nė
ra. Mat. žaizdos vaizdą X-Ray 
nuotraukoje gali duoti buvu
sios žaizdos randas, gleivinėje 
susidaręs įdubimas ar raukš
lių susiklostymas. Tik papil
domas tyrimas su vamzdeliu į 
skrandį (gastroskopija> gali 
nustatyto tikrą padėtį. Nenus
tačius tikros padėties, ligonis 
gali būti apsunkintas gydymu 
nuo ligos, kurios jis visai netu
ri. Taip dažnai pasitaiko, kai 
vien X-Ray nuotraukomis pasi
tikima. 

Už tai, pirm darant bet kokį 
skrandžio - žarnų tyrimą, rei
kia atlikti du svarbius daly
kus: t inkamai surašyti medi
cinišką istoriją ir pacientą 
tinkamai • • mediciniškai ap

žiūrėti (physical examina-
tion). 

Gydytojo ir pac ien to 
p a r e i g o s 

Dabartiniais laikais visi sku
ba, bėga, lekia tekini. Apie 
svarbų ligonio išklausinėjimą 
nei pacientas, nei gydytojas 
dažnai ne tik negalvoja, bet ir 
dažnai neranda laiko. Visi sku
ba kitais reikalais besirūpin
dami. Pasitikima vien vaistų 
prirašymu paviršutiniškai li
gonio reikalus aptvarkius. 
Tai tikrumoje joks gydymas. 
Dar blogiau — toks be reikia
mos ligos istorijos surašymo, 
be būtino nuodugnaus jo ap
žiūrėjimo ir be reikalingų būti
niausių tyrimų ligonio gy
dymas — jo žaizdos tvarkymas 
yra tikrumoje jo žudymas, nes 
apleista skrandžio žaizda gali 
būti vėžinė, o vėžys prilygsta 
mirties sprendimui. Šitokio 
apsileidimo išvengiama gero
se ligoninėse ir gerų gydytojų 
kabinetuose, kur esti suren
kama daug laiko užimanti li
gos istorija ir ligonis tinkamai 
apžiūrimas. Tik tada peršvie
čiamas skrandis — žarnos ir 
po to su elektors šviesa aprū
pintais aparatais — vamzde
liais (proktoskopu) apžiūrima 
storoji žarna, (gastroskopu) 
skrandis, stemplė ir dvylik-
pirštė žarna. Tik tada gali
mas, pagal šių dienų medi
cinišką pajėgumą, žaizdų 
gydymas. 

Šalia gydytojo pajėgumo yra 
reikalingas ir paciento susi
pratimas. J i s privalo žinoti, 
kad gydytojas nėra visažinan
tis asmuo. J i s privalo supras
ti, kad būtinas yra jo ligos isto
rijos surašymas, jo tinkamas 
apžiūrėjimas ir reikalingų ty
rimų atlikimas prieš pra
dedant jo žaizdą gydyti. Tik 
taip elgiantis galima tikėtis 
pageidaujamų pasėkų. Kitu ke
liu einant, vykdomas ne gy
dymas, bet paciento apgau
dinėjimas. 

Nepamiština dar ir tai, kad 
net geriausiai tvarkant ligo
nio reikalus ne visada sekasi 
reikiamai žaizdą užgydyti. Ji 
kartais komplikuojasi, tada 
būna reikalinga chirurgo pa
galba. Visi nusiteikime gydy
tis pagal dabart inės medici
nos pajėgumą. 

Mediciniškos istorijos 
r e i k š m ė 

Skrandžio - žarnų negerovių 
sukeltų negerumų supratimui 
yra būtina kruopščiai surink
ta ligos istorija. Skausmas ir 
nevirškinimas (indigestion) 
yra dažniausi nusiskundimai 
virškinimo kanalo ligomis ne
galuojant. Chronologiškai 
derinasi skausmai ir skran
džio — žarnų darbas, todėl 
gydytojui privalu labai nuo
dugniai išklausti pacientą apie 
skausmų dažnumą ir pobūdį. 
Reikia sužinoti skausmų vie
tą, ar skausmas vienoj vie
toje, ar išsisklaidęs. Taip pat 

' S o d y b o s ' " p a ž m o n y j e l i e t u v i š k a s s u t a r t i n e s d a i n u o j a Anelė 
K i r v a i t y t ė . A l f o n s a s Š i d a g i s ir E m a U m b r a z i e n ė . 

N u o t r M . N a g i o 

svarbu sužinoti, kas sukelia 
negerumus, kas palengvina ne
gerumus. Pacientas turi atsa
kyti, ar valgymas sukelia 
skausmus. Jei taip, tai sužino-
tina, ar negerumas atsiranda 
valgant, kaip esti stemplės ne
gerumuose ir vidurių anginoje 
— abdominal angina), ar tuo
jau pavalgius, (kaip esti tul
žies pūslės negerumuose), ar po 
3U-90 minučių pavalgius, kaip 
būdingai esti turint žaizdą — 
peptic ulcer skrandyje bei 
dvylikpirštėje žarnoje). 

Reikia sužinoti, ar valgis pa
lengvina nusiskundimus, jei 
taip — tai kuriam laikui. Lai
kinas skausmo ties duobute pa
lengvėjimas nuo valgio yra bū
dingas skrandžio uždegimui 
(gastritis) ir žaizdai. Daugelis 
pacientų naudoja vaistus prieš 
skrandžio rūgštis (antacids). 
Kai kurie jų vartoja tuos vais
tus prieš ateidami pas gvdy-
toją. Ties duobute skausmų pa
lengvėjimas, paėmus prieš 
rūgštis vaistų, nurodo esant 
žaizdą dvylikpirštėje žarnoje. 

Įdomu žinoti, koks yra ryšys 
tarp skausmo viduriuose ir žar
nų judėjimo? Pacientas, turė
damas žaizdas storoje žarnoje 
(ulcerative Colitis), laikinai ne
tenka skausmų apatinėje pil
vo dalyje po vidurių išsituš
tinimo. 

Reikia kreipti dėmėsi ' "a-
ciento nusiskund i-
ciją: apetito stok 
tekimą. Tokia koi , _ „un 
nurodyti į skranuyje bei žar
nose prasidėjusį vėžį. Priešin
gai, jei svorio netekimas eina 
kartu su padidėjusiu apetitu — 
tada visai kitas dalykas: blo
gas maisto susigėrimas iš žar
nų į kraują (malabsorption), 
blogas virškinimas (maldiges-
tion) arba padidėjusi medžia
gų apykaita (pvz., gūžio liau
kos padidinta veikla — 
thyrotoxicosis). Jei pacien
tas viduriuoja, reikia nusta
tyti, kiek kartų paroje vidu
tiniai tuštinami viduriai, ir 
kaip tiršti jie esti. Žmonės vi
saip supranta viduriavimą. 
Vienam viduriavimas reiškia 
padidėjusį skaičių vidurių išsi
tuštinimo, nors mėšlas esti, 
palyginti, normalios konsis-
tencijos. Kitiems viduria
vimas reiškia vandeningus 
vidurius. Viduriuojančio pa
ciento reikia klausti, ar jo vi
duriai dvokia (blogo kvapo vi
duriai būdingi kasos syvų 
nepakankamumui esant ir tu
rint taip vadinamą spue ligą); 
ar jo vidurių spalva nepaki
to.Šviesios spalvos viduriai es
ti riebalais viduriuojant (stea-
torea), ar tulžiai susilaikant 
(cholestasis); ar pacientas pa
stebėjo išmatose kraujo bei 
gleivių - kraujas yra būdingas 
žarnų išopėjimui (ulcerative 
colitis), bet retai būna kraujo 
gleivėmis viduriuojant (mu-
cous colitis). 

Pacientą reikia nuodugniai 
išklausti apie vaistų vartoji
mą (drug history). Dabar gy
vename vaistais mintančioje 
visuomenėje. Jei nepaklausi, 
pacientas pamirš pasakyti, 
kad jis kasdien vartoja aspiri
ną dėl galvos skausmų. Tas 
vaistas gali sukelti paslėptą 
kraujavimą. Kiti žmonės kas
dien ima vidurius liuosuojan-
čius vaistus — tai sukelia chro
nišką viduriavimą ir storosios 
žarnos pakitimus X-Ray nuo
traukoje. 

Matom, kiek žinių gydytojas 
sužino iš paciento. Aišku, pa
cientas turi būti pasirengęs vi
sa tai gydytojui papasakoti. 
Labai sunku gydytojui gydyti 
nesiorientuojantį pacientą. 
Toks negali gydytojui pasaky
ti apie savo viduriavimo ypa
tingumus. Kiekvienas kreipki
me didesnį dėmesį į savo kūne 
vykstančius pakitimus, tik ta
da pajėgsime daug nuodug
niau gydytojui papasakoti apie 
kūne turimus skausmus, apie 
viduriavimo ypatingumus bei 
kitus nuo sveiko gyvenimo nu
krypimus. Daugiau apie tai — 
kitą kartą. 

Išvada. Pradėkime daugiau 
iš savęs reikalauti savos svei
katos tvarkyme. Švieskimės ir 
save imkime nagan; stebėki-

MOŠŲ KOLONIJOSE 
HOT SPRINGS, ARK. 

L. B-nės Hot Springs apylin
kės v-ba rugsėjo 5 d. gražiai pa
minėjo Tautos šventę ir L. B-
nės 30-ties metų sukaktį. 

Minėjimas pradėtas su šv. 
Mišiomis, atnašautomis kun. 
P. Patlabos, kuris pasakė ir tai 
dienai pritaikytą gražų pa
mokslą. Mišių metu solo giedo
jo D. Vilimienė. Po pamaldų vi
si rinkosi į vienuolyno salę, J. 
Šklerio gražiai papuoštą tauti
niais motyvais, akademinei 
daliai. Kad sudarytų iškilmin
gesnę nuotaiką, minėjimas vy
ko prie papuoštų stalų. Su ame
rikiečiais svečiais susirinko 
apie 90 asmenų. Minėjimą ati
darė L. B-nės apyl. p-kas S. In-
gaunis, trumpai apibūdinda
mas dienos ir minėjimo 
reikšmę ir supažindino su sve
čiais iš Chicagos: Vid. Vak. 
apygardos pirm. K. Laukai
čiu, dainininke Linda Burbie
ne — Ruzgaitė ir jos vyru Ri
čardu. 

Toliau minėjimo programą 
vesti pakvietė v-bos sekretorę 
I. Sirutienę, kuri, kaip visad, 
pravedė sklandžiai. Sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai, 
tylos minute pagerbti žuvę už 
Lietuvą, kun. J. Burkus sukal
bėjo jautrią invokaciją. Pa
grindinei kalbai pakviečia
mas svečias K. Laukaitis. 
Malonu buvo klausytis išsa
miai paruoštų gražių minčių 
pritaikytų dienos rimčiai, pa
įvairintų poezijos citatom. Vi
sus paveikė jautri paskaitos 
pabaiga. Užpelnytais ilgais 
plojimais svečias buvo įvertin-

• tas. Sveikinimo žodį tarė mū
sų mielas kun. P. Patlaba. 

Toliau sekė amerikiečių sve
čių sveikinimai. Direktorė pen
sininkų reikalams E. McKee-
ver trumpu, bet prasmingu 

me kūne vykstančius pakiti
mus ir geram gydytojui apie 
juos teisingai papasakokime, 
kai jis mus klausinės. Tik tada 
gydytojas pajėgs teisingesnę 
diagnozę nustatyti. Tada, ži
noma, tikslesnio gydymo susi
lauksim 

Pas i ska i ty t i . Harrison's 
Intemal Medi-"Principals 

cine". 
PSICHINIAM 

LIGONIUI GERI 
DARBAI YRA PURVINI 

SKUDURAI 
Klaus imas . Prašau Gerb. 

Daktarą paaiškinti, kas yra su 
tais mūsų tarpe tarpstančiais 
kultistais — savos religijos 
skelbėjais, kurie tvirtina, kad 
jie "atgimę" — todėl jų niekas 
negalįs užpulti. Žinant, kad 
kardinolas ir mūsų žinomas 
kunigas buvo apiplėšti gatvėje 
— tie kultistai tvirtina, kad jie 
nebuvo atgimę. Tokie kultistai 
verbuoja naujus narius tvir
tindami, kad pragaras gresia 
tiems, kurie nelankys jų koply
čių. Paaiškinus jiems, kad dir
bant artimui gerus darbus, nė
ra ko bijoti pragaro — tokie 
kultistai atšauna, kad: "geri 
tavo darbai yra purvini sku
durai". 

Girdi, tu privalai ateiti į mū
sų koplyčias ir išmokti tikro ti
kėjimo. Man atrodo, kad kaž 
kas su jų smeginimis yra ne
tvarkoje. Kaip medicina žiūri į 
tokius žmonių apgaudinė
tojus? 

A t s a k y m a s . Žmogus, kuris 
nustoja realybės pajutimo, yra 
psichinis ligonis. Toks sakosi 
esąs Napoleonas; toks tvir
tina, kad jo niekas negalįs už
pulti, nes jis atgimęs: toks nei
gia gerus darbus — juos 
purvinais skudurais vadina. 
Dar blogiau yra su tais, kurie 
pritaria psichinio asmens klie
dėjimams ir tuština savo kiše
nes, gaišina brangų laiką. Tie 
psichiniai ligoniai gauna atly
ginimą iš savų viršininkų, ku
rie irgi neigia gerus darbus, nes 
tokių tikėjimą yra sumanęs ir
gi psichinis ligonis. Išmin
tingam to užteks, o kitokį kars
to lenta teištiesins. 

žodžiu priminė mūsų tėvynės 
vargus ir pasidžiaugė būdama 
lietuvių drauge. Ypat inga 
staigmena buvo visiems, kada 
McKeever įteikė senatoriaus D. 
Pryor dovaną Hot Springs Lie
tuvių B-nei Amerikos vėliavą, 
prisiųstą per McKeever šio mi
nėjimo proga. Iškvietusi L. B-
nės pirmininką S. Ingaunį, 
įteikė vėliavą. Tai rodo, kokius 
šiltus santykius Hot Springs 
lietuviai palaiko su aukštais 
Amerikos pareigūnais. Taip 
pat gražų sveikinimą išreiškė 
buvęs Prekybos rūmų direkto
rius Ike Isenhover. 

Po kalbų sekė meninė pro
grama, kurios pagrindinę dalj 
atliko jau antrą kartą mus lan
kanti ir visų mielai laukiama 
iš Chicagos Linda Burbienė. J i 
padainavo 10 dainelių, pati 
pritardama gitara. Jauna, gra
žios išvaizdos, visad su Šypse
na jautriai perduodama mus 
nukėlė mintimis į mūsų mielą 
tėvynę. Ir šį kartą ji paliko vi
siems nepamirštamą įspūdį. 
Prie meninės programos prisi
dėjo ir mūsų vietinės jėgos, 
gražiai pasirodydamos. Pro
gramos pabaigai sugiedota 
God Bless America ir „Marija, 
Marija". 

Vid. Vak. apygardos pirm. 
Laukaitis iškvietė S. Ingaunį ir 
įteikė L. B-nės Krašto V-bos žy
menį už jo 20-ties metų darbą 
L. B-nei ir pasiaukojimą Tau
tos reikalams, būnant apygar
dos ir apylinkių pirmininku ir 
tarybos nariu. Šis padėkos 
ženklas S. Ingaunio tikrai yra 
užpelnytas. 

Pakvietus į sceną svečius, v-
bos narius ir talkininkus, mū
sų nuolatinio nuoširdaus tal
kininko T. Jankaus buvo 
padaryta visų bendra nuo
trauka. Minėjimas visais at
žvilgiais buvo pavykęs dėka 
rengėjų, talkininkų ir visų at
silankiusių. 

Svečiams K. Laukaičiui ir L. 
Burbienei prisiminti Hot 
Springs, buvo įteiktos mažos 
dovanėlės. Tuo baigėsi akade
minė dalis, ir programos pra-
v e d ė j a p a k v i e t ė v i s u s 
užkandžiams. Pavalgę, pasi
dalinę įspūdžiais, pakilioj nuo
taikoj visi skirstėsi į na
mus. Sekmadienio vakare 
padėkos ir atsisveikinimo pro
ga su svečais iš Chicagos gra
žioje aplinkoje, nuoširdžių šei
mininkų A. J. Samaičių 
namuose buvo suruošta vaka
rienė, dalyvaujant svečių drau
gams ir bendruomenės veikė
jams. 

Dalyvis 
IŠVYKA 
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S27.00 
$25.00 
S!9 00 

$19.00 
$19.00 
$19.00 
$13.0O 

• Administraci ja dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija d i rba kasdien 8:30 
- 4:00. 

• Redakcija s traipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susi tarus Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Siekimas praplėsti akiratį 
yra naudingas tavo sielai. Jis 
atneša Dievo palaimą ir iššau

kia tavyje galias, kurių tu net 
nebūtum pastebėjęs savyje. 

Kun. Kaz. Barauskas 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

4600 W. 103 S t . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal su s i t a r imą 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
V a. "agal susitarimą: pirm ir ketv. 12—i 
o —S: antr. 12—o: penkt. 10 — 12, 1—o 

A 
DR. K. 6. BALUKAS 

Akušer i ja ir m o t e r ų l i gos 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIU PRITAIKYMAS 
2636 W. 71st Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v.r. iki 9 v.v. 

Skambinkit (ketvirtadienį) 
Tel. 436-5566 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

L. B-nės Hot Springs apylin
kės v-ba praneša, kad rugsėjo 
25 d. 1 vai. kun. P. Patlabos so
dyboje ruošiama išvyka (pik
nikas). Maistą, paruoštą šeimi- * 
ninkių, bus galima gauti ' 
vietoje. Veiks ir laimės Šuli
nys. 

Išvykoje bus galima įsigyti 
L. B-nės išleistų vertingų kny
gų: L. B-nės 20-ties metų leidi
nį, Liulevičiaus "Išeivijos vaid
muo", kaina po 10 dol. Taip pat 
bus galima užsisakyti "Dabar
tinė lietuvių kalbos rašyba", 
kaina 3 dol. 

Dalis išvykos pelno bus ski
riama Švietimo reikalams. Pra
šoma išvykoje gausiai daly
vauti, tuo paremsite apylinkės 
v-bos darbus. 

Rugsėjis yra L. B-nės mė
nuo. Visą šį mėnesį mūsų apy
linkėje vykdomas piniginis va
jus Švietimo reikalams. 
Paremkim lietuvišką švieti
mą, juk tai mūsų tautos tęsti
numas, aukokim, kiek kas iš
gali. 

L. B. Hot Springs 
apylinkės valdyba 

» • • • « • • • • • H W W • • • • — t U ^ K t t t 

DR. ŽIBUTE ZAPARACMS 
Telef. — 337-1285 

AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
OBMR 

166 Kast S u p e r i o r . Su i t e 402 
V a t a d o * PMT»1 luritArimą 

Tel . of iso HE 4 - 5 8 4 9 , r ez . 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
2434 West 71 st S t r e e t 

\ y. : pirm., an t r . ke tv . ir penk t . 
1 ! ,<0 vai. ry to iki 3 vai. popiet 

t " ^ ^ ~ ~ ^ ~ ~ ™ - - — ~ — " ^ ^ ~ 

1 Dr . A n t . R u d o k o k a b i n e t ą p e r ė m ė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
M p.ig.i susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 u 

' -°antr. . ir penkt .0-4; šeštad 10-3 va! 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS !R C H I R U R G A S 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page *0bQ5$ 

SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 
3907 VVest in3rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

T e l . of iso ir bu to : O L y m p i c 2-4159J 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus treč Sešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOM IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

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

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

CYD\ JOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

i7i-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai : pirm , an'r ketv >r renkt. 

3 iki 7 v p p Tik S'JSI;. -us 

Ofiso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

! O K S A 
VAIKU LIGOS 

c44I S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

C s. 742-0255 Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 
Elgin, III. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Fe l . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
A K i y LIGOS — CHIRURGU 

Ofisa i : 
111 N O . VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . P O 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
V.-landos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

vl'.o i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

r' ^2 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACT1CE 
1407 So. 49th Court , Cicero, III 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. FRANK PLECKAS 
fKalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" -
2618 VV. 7Ist St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

' PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

DR 

Vai 
iu< 

i-

Tel. REliance 5-1811 
WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 
pirm , antr,, ketv ir penkt 

12-4 vai popiet ir e-S vai vak 
Treč ir šešt uždarvta 

DR. IRENA KYRAS 
i ANT V GYDYTOM 

2t>59 W. 5 " St. . ChicaRo 
Tel. 4 " \ 2112 

fvalandos pagal susitarimą — Pirm . 
antr , treč , ketv ir šeštad 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURCAS 

2454 We<t 71st Street 
Priėmimo dienos pirm., antr . , ketv. 
penkt., iŠ anksto sus i tarus . 

Oi>. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
r " i " VVest 63rd Street 

Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2e>54 VVest c3rd Street 

Vai pagal -us-ranma antr treč . 
ketv 10 i ryto il.i 6 v vakaro 

Tel. - 778-3400 



Lietuvos neišlaisvins 

PROKLAMACIJOS 
"Be nuolatinio iš Vakarų 

plaukiančio investacijų, tech
nologinės informacijos ir 
nesuskaitomų kitų pagalbos 
formų srauto raudonasis pa
saulis seniai jau būtų sugriu
vęs" — tvirtina austrų pub
licistas Erik von Kuehnelt -
Leddhin, glaustai išreikšda
mas pačią fundamentaliausią 
Sibiro - Vakarų dujotiekio (ir 
JAV grūdų į Sovietiją siun
timo) priešininkų tezę: sovietų 
imperiją galima sugriauti be 
atominio karo — reikia tik kar
tą ant visados užsukti tą ne
lemtą visokeriopos jai tekan
čios ekonominės paramos 
čiaupą! 

Tai kodėl — niekas jo neuž
suka? Priežasčių, kaip žinome, 
trys: vieni galvoja, kad čiaupo 
užsukti nė nereikia ('juk su so
vietais galima sugyventi"), 
antri mano, kad ir čiaupą už
sukus, Sovietų imperija vis tiek 
išsilaikys ("pavergtųjų suge
bėjimas nepriteklių kęsti neiš
semiamas"), treti įsitikinę, kad 
čiaupo užsukti neapsimoka 
("Sustabdysi su sovietais pre
kybą — įstumsi Vakarų ban
kininkus, fabrikantus ir far-
merius į bankrotą!). 

Tad kas daryti? Protestuoti, 
kaip siūlo kaliforniškė Baltų -
amerikiečių laisvės lyga, ties 
prancūzų ambasados vartais 
— už tai, kad Prancūzijos val
džia liepia į sovietų laivus 
krauti Dresserio firmos komp
resorius? Reikalauti, kad Rea-
gano administracija grąžintų 
grūdų boikotą, nors gerai žino
me, kokio į tai susilauksime at
sakymo ("Sveikiname, bet, de
ja, mums šiuo metu labiau 
reikia farmerių balsų")? Taip, 
visa tai reikia daryti, ir daryti 
energingai, tačiau jokių politi
nių rezultatų (skirtingai nuo 
moralinių) iš to tikėtis negali
ma. Ir tai ne pesimisto, bet 
realisto šneka. Tik tuo atveju 
(o saldi svajonė!) jei, sakysim, 
Hannafordo firmai pasisektų 
įtikinti valdžią, kad nuosek
liai ryžtinga laikysena prieš 
sovietus — svarbesnis daly
kas už visus Vidurio Vakarų 
ūkininkų, pramonininkų bei 
darbininkų balsus, tik tada. sa
kom, būtume teisūs į Vakarų 
politinį dangų vėl žvelgti vil
ties pilnom akim ir tame dan
guje įžiūrėti tikrą, o ne vien 
sapnuojamą prošvaistę. 

Mes trokštame, kad Vakarų 
vyriausybės imtųsi ryžtingų, 
konsekventiškų, suderintų 
veiksmų sovietams prie sienos 
prispirti. O ką gauname? Gau
name Vakarų sąjungininkų 
konvulsinius tarpusavio pasi-
tąsymus ir apsipešiojimus. iš 
kurių, kaip rašo Vokietijos 
"Stuttgarter Zeitung", trium
fą pelnosi tik Maskva. Tiesa, 
retkarčiais mes, pabaltiečiai iš
eiviai, susilaukiame dar ir "ge
rame popieriuje" atspausdintų 
kongresinių rezoliucijų ar pre
zidentinių proklamacijų. Kai 
kas, patoso pagautas, tokias 
deklaracijas yra pavadinęs 
"Vakarų pasaulio šauksmu už 
pavergtųjų laisvę". Deja, tai 
šauksmas, kurį girdime tik 
mes patys. Neataidi jis nei tele
vizijoj, nei didžiojoj spaudoj. 
Be to, šauksmas šauksmu ir 
pasilieka: niekada nevirsta jis 
apčiuopiamu, konkrečiu, tarp
tautinius santykius mums pa
geidaujama linkme pakrei
piančiu politiniu veiksmu. 

Tiesa, tą parlamentinių ar 
prezidentinių deklaracijų 
"šauksmą", Amerikos Balso ir 
kitų radijo laidų dėka, girdi už 
geležinės uždangos ir paverg
tieji. Nėra abejonės, kad jie tuo 
džiaugiasi ir kad tas šauks
mas juos morališkai stiprina. 
Tačiau (būtinas ir jokių apolo
gijų nereikalaujantis) paverg
tųjų moralinis stiprinimas yra 
vienas dalykas, o mūsų siekia
masis "Vakarų politinio kurso 
pakreipimas palankesne pa
vergtųjų išlaisvinimui link
me" — visai kitas. Ir kaip tik 
pastarasis siekimas yra tas. 
dėl kurio sėkmingumo neturė
tume puoselėti jokių iliuzijų. 

Nežiūrint kiek pavergtieji jaus
tųsi mūsų, išeivių, remiami, 
mūsų jų labui išgaunamos pa
drąsinančios rezoliucijos — tik 
silpnas, popierinis pakaitalas 
ilgalaikei ir nuosekliai Vaka
rų valstybių antisovietinei 
politikai, kokios, gaila, nema
tome ir turbūt nematysime. O 
nematysime tokios politikos 
tol, kol mūsų išminčiai apie so
vietų imperijos piktybiškumą, 
grėsmę — bet ir sugriaunamu-
mą! — skersai kelio stosis Vaka
rų pasaulio elgseną lemiantie-
ji ekonominiai iššskaičiavi-
mai. Sibiro - Vakarų dujotiekio 
(ir Sovietijos šėrimo grūdais) 
epizodai šią tiesą skausmingu 
įsakmumu pailiustruoja. 

Kodėl gi europiečiai (ir. beje, 
JAV pramonininkai) taip 
užsispyrusiai priešinasi prez. 
Reagano dujotiekinėms sank
cijoms? Ogi todėl, kad dujotie
kio tiesimo procese jie įžiūri di
džiulę naudą Vakarų ūkiui. 
Kalbama apie daugiau nei 3.5 
bii. dol. vertės užsakymus ir 
apie tūkstančius naujų darbų 
dujotiekio sutartį pasirašiusio
se Vakarų Europos valstybė
se. O pačioje Amerikoje, kaip 
apskaičiavo Valstybės depar
tamentas, vietinė pramonė dėl 
sankcijų prieš dujotiekį nus-
stosianti apie 1 bil. dol. vertės 
užsakymų. Vakarų pasauliui 
pergyvenant išskirtinai sunkų 
ekonominį atoslūgį ir kai kur 
net dviejų skaitmenų dydžio 
pasiekusį nedarbo procentą, ši
tokie skaičiai pasirodo itin sva
rūs. 

Visi kiti motyvai prieš sank
cijas yra antraeilės reikšmės 
(arba to paties ekonominio ar
gumento maskuota išraiška). 
Priekaištaujama, kad sankci
jos uždėtos per vėlai ir kad jos 
dujotiekio tiesimą tik sulėtins, 
bet ne sustabdys. Tačiau už šio 
priekaišto kyšo mintis, ne kad 
sankcijas būtų reikėję pa
skelbti anksčiau, bet kad jų iš 
viso nereikėjo skelbti — nei 
užvakar, nei vakar, nei šian
dien,, nei rytoj. Skundžiamasi, 
jog Reagano administracija 
frapantiškai nenuosekli, iš vie
nos pusės reikalaudama boi
kotuoti dujotiekį, iš kitos — 
duodama žalias šviesas grudų 
prekybai. Tačiau kurį iš dviejų 
galimų nuoseklumo pašali
nimo būdų siūlo europiečiai? 
Ogi ne tą, kurio reikėtų (nepar
duoti nei grūdų, nei dujotiekio 
dalių) — bet tą, kurio nereikia 
(t.y. parduoti ir grūdus, ir dujo
tiekio įrengimus). Kaip rašo 
buv. Ixmdono "Daily Tele-
g r aph" redaktor ius John 
i 1 ^ ^ . iM,,.flM , / , , • ^ U f\ O *T*~I »"t *t r> 

v^ O u i i i v a i i , j ^ i p . i v c d g a i i a o 
yra nenuoseklus ir tik pusiau 
teisus, tai tokie europiečių va
dai kaip Helmutas Schmidtas 
yra puikiai nuoseklūs ir visiš
kai neteisūs". 

Kad iš ilgalaikės perspekty
vos žvelgiant, tiek grūdų par
davinėjimas, tiek dalyvavi
mas dujotiekio tiesime bus 
pragaištingas Vakarams, o 
naudingas sovietams — yra 
daug pagrindo tvirtinti. Deja, 
ne taip į klausimą žiūri daugu
ma vakariečių valstybininkų ir 
laikraštininkų. Jie įtaigauja 
savo žmones galvoti ne apie 
tai, kas bus užporyt, o apie tai, 
kas yra šiandien. O šiandien 
daugiau už bet ką europietis (ir 
amerikietis) trokšta gerai gy
venti, bijo netekti jau smukti 
pradėjusio ligšiolinio pragy
venimo lygio ir užtat nėra lin
kęs savo sotumo aukoti kažko
kiam ekonominiam "kryžiaus 
karui" prieš Rytų tironijas, 
ypač kad, paradoksiniu būdu, 
įvykiai Afganistane bei Lenki
joje vakarietį ne jaudina, o tie
siog ramina: pirmajame sovie
tinė meška atrodo įklimpusi į 
neišbrendamą, jos jėgas toly
džio sekdinantį liūną, o antro
sios ji regis kažkaip nesiryžta 
ar nesugeba savo letena už
spausti. Nenuostabu, kad šito
kiomis aplinkybėmis jokios 
sistemingesnės (ir bent lai
kinai diržus susiveržti reika
laujančios | antisovietinės poli
tikos Vakaruose pravest i 
neįmanoma. \f [)r. 

DEGANČIAS DABARTIES 
PROBLEMAS SVARSTANT 

Minties žiežirbos iš Vokietijos katalikų suvažiavimo 

(Pabaiga) 
Per diskusijas kai kurie kuni

gai ir pasauliečiai nesutiko su 
pagalbinio vaidmens teikimu 
lietuviškai parapijai bei sielo
vadai. Tokį vaidmenį įžiūrį tik 
vokiečiai. Vokiečių kunigai ne
pažįsta lietuvių ir negali jų tin
kamai aptarnauti. Lietuviai 
nori būti krikštijami, tuokiami 
ir laidojami savų kunigų. Jie 
nori ir kitus sakramentus gau
ti iš lietuvio kunigo rankų. Bu
vo balsų, kad lietuvis kunigas 
bent kartą per metus, kaip bū
davo nepriklausomoje Lietu
voje, aplankytų savo parapie-
čius. Individualia pastoracija 
galima daug pasitarnauti ir 
katalikybei, ir lietuvybei. 

Punsko lietuvis nušvietė pa
dėtį Suvalkų trikampy. Pagal 
oficialią lenkų statistiką Sei
nų parapijoje gyvena apie 
8.000 lenkų ir apie 2.000 lietu
vių. Iš tikro ten lietuvių yra 

parodė saulės sistemą, kurioje 
yra ir mūsų tėviškė. Visos nuo
traukos spalvotos, techniškai 
labai geros, įspūdingos. 

Sekančios dienos vakarą 
s k a d r i ų rodymą i r a i š 
kinimą jau lietuvių kalba 
perėmė astrofizikas prof. 
dr . Vy ten i s Vasy l iūnas , vie
nas Max Planko instituto di
rektorių. Jis demonstravo 
galaktines žvaigždžių siste
mas. Mokslininkas pabrėžė, 
jog reikalingas atsargumas 
aiškinant mokslo santykį su 
religija. Gamtos moksluose ei
nama nuo vieno reiškinio prie 
kito, nuo vieno dėsnio prie 
sekančio. Tos grandinės gale 
stovi Dievas. Ne visi pasiekia 
grandinės galą. Jie yra tik pa
keliui į Dievą. 

Birželio 18 kapucinas tėv. 
dr . K o n s t a n t i n a s Gulb inas 
aiškino, kas yra dogma. Seno
vės graikai dogma vadino fi-

daugiau. Jau prieš 10 metų lie- l o s o f ų m o k y k l ų drausmės nuo-
tuviai ėmė reikalauti pamaldų g t a t u s T e i s ė j e d o g m a 
lietuvių kalba Semų katedroje, v a d i n a m a s į s t a tvmas bei įsa-
bet iki šiol jų negauna. Semų k y m a s šiandien dogma vadi-
klebonas esąs didelis lietuvių n a m a s t i k ė j i m o t i e s o s a p t a r i . 
priešas. mas, Bažnyčios viešai ir 

Vakare skaidres apie sau- iškilmingai paskelbtas visuo-
lės sistemą rodė ir aiškino tiniuose susirinkimuose. Per 
kun. R. Gluecker t vokiečių diskusijas pastebėta, kad dog-
kalba. Jo aiškinimus vietomis mos skirtinos nuo dogmatiz-
papildė ir kai kuriuos terminus mo. 
į lietuvių kalbą išvertė prof. dr. Tą pačią dieną popiet dr . 
V. Vasyliūnas. Anot pranešė- Ka j e tonas J . Č e g i n s k a s kal-
jo, erdvė yra milžiniška staty- bėjo apie teisingumą ir politi-
bos aikštė ir joje viskas rodo į ką. Senovės graikų filosofas 
Dievą. Priminė Max Planko tei- Aristotelis politiką laikė aukš-
gimą, kad visatos sąranga yra čiausiu dalyku, o politikus — 
pergalvota, ir Alberto Einstei- svarbiausiais žmonėmis. Tai 
no tvirtinimą, jog neišmatuo- idealus politikos supratimas, 
jamą visatą tvarko nesuvokia- Apskritai politika yra priemo-
ma išmintis. Kun. Glueckert nių parinkimas ir taikymas no

rimam tikslui pasiekti. Valsty
bės turi vidaus ir užsienio 
politiką. 

Iškyla teisingumo klau
simas. Visi įstatymai turėtų 
būti teisingi, bet ne visados to
kie yra. pvz. nacių potvarkiai, 
liečiantys žydų naikinimą. Be 
to, reikia skirti teisingumo, 
kaip dorovinės kategorijos, ir 
teisės sąvokas. Ne taip jau se
niai pradėta labai domėtis 
socialiniu teisingumu. Žmo
gaus teisės yra naujų laikų ap
raiška. 

Po paskaitos vyko gyvos dis
kusijos. Apžvelgtas žmogaus 
teisių išsivystymas po pasta
rojo karo. Pastebėta, kad tei
singumas yra idealas. Joks 
idealas nėra pasiekiamas, bet 
visuomenė yra jautri teisingu
mo pažeidimams. Mūsų lais
vės byla ir kova už žmogaus 
teises įgauna tvirtą moralinį 
pagrindą teisingumo pažei
dimų šviesoje. 

Šeštadienio rytą Vasario 16 
gimnazijos kapelionas kun . 
J o n a s D ė d i n a s turėjo atsa
kyti į klausimą, ką reiškia ti
kėti teisingai ar neteisingai. 
Paskaitą ir diskusijas modera-
vo lituanistikos dėstytojas 
Frankfurto Goethes universi
tete V. Natkevičius. 

Prelegentas dėstė, kad žmo
nės savo vertę pakelti stengia
si pasigyrimu, pasipuošimu, 
turtu, išsimokslinimu bei įvai
riomis dorybėmis ir kitomis 
priemonėmis. Labiausiai kil
ni nančios dorybės yra tikėji
mas, viltis ir meilė. Žinias įgy
jame daugiau tikėjimu (80%), 
negu patirtimi ar mokslu. Ša

lia natūralaus tikėjimo yra dar 
transcendentinis arba dieviš
kas. Jis laiko tikrais tokius 
dalykus, kurie nėra juslėmis 
patiriami ar protu prieinami, 
tačiau iš tikro vra. 

Vakare Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje vysk. A. Deksnys 
su lietuviais kunigais ir tos 
parapijos klebonu Neumann 
atnašavo šv. mišias, kuriose 
dalyvavo apie 300 lietuvių ir 

Ir po kun. Dėdino paskaitos vokiečių. Pamokslą apie Per-
gy vai diskutuota. Bandyta pra 
vesti linija tarp natūralaus ir 
transcendentinio tikėjimo, ku
riuos prelegentas pavadino ti
kėjimu iš apačios ir iš viršaus. 
Natūralus tikėjimas paprastai 

sekiojamą Bažnyčią vokiškai 
pasakė kun. A n t a n a s Bun-
ga iš Kad NVoerishofeno, api
būdindamas tikinčiųjų padėtį 
Lietuvoje. Po pamaldų vysku
pas pašventino lietuvių vokie-

grindžiamas mokslo argumen- čiams padovanotą Šiluvos Die-
tais. Tikėjimas iš viršaus re- vo Motinos didžiulę žvakę su 
miasi Dievo malone. užrašu: "Maria, rette unsere 

Birželio 18 simpoziumą te- Heimat Litauen" su tos dienos 
ma — "Ką Dievas sujungė, data. Žvakė apjuosta tautinių 
žmogus teneatskiria" — su- spalvų kaspinu. 
ruošė jaunimas. Stud. A. Vale
vičius, B. Rimašauskas ir Br. 
Degutis tezę gynė, o kun. dr. 
Savickas. Eglė Juodvalkė ir 
Al. Hofmanas jai prieštaravo. 
Moderavo dr. Saul ius Gir
nius. 

Pagrindinis santuokos neiš
ardomumo gynėjas buvo stud. 
Andrius Valevičius. Seno
sios žydų tradicijos leido vyrui 
žmoną atleisti ir kitą paimti. 
Kristus griežtai uždraudė iš
siskyrimą. Tai galioja visiems 
krikščionims ir visiems lai
kams. 

Kun. dr . Savickas , vykdy
damas advocatus diaboli vaid
menį, nurodė, kad pagal Seną
jį Testamentą, jei žmona 
nepagimdo vaiko, gali būti at-

Iškilmingos pamaldos baig
tos religiniu konce r tu . Iš 
Lietuvos gautas pokarines 
giesmes solo ir duetu su kun. 
Senkum bei su Vasario 16 gim
nazijos mokytojomis Dalia 
Grybinaite ir Joana Vaičiulai-
tyte giedojo Viole ta Herma-
naitė . Ji giedojo ir solo per pa-
m a l d a s . V a r g o n a i s 
giesmininkus palydėjo ir kon
certą užbaigė prof. d r . V. 
Vasyliūnas, įspūdingai pa
grodamas visas tris Joseph 
Kheinberger sonatos dalis. 

Paskutinę suvažiavimo die
ną dalyviai apžvelgė ir įver
tino to renginio darbus. Mode
ratorius V. Natkevičius 
padėkojo visų vardu vysk. A. 
Deksniui ir rengėjam. Kun. 

leista. Buvo laikai, kad ir Kata- Senkus pranešė, kurie asme-
likų Bažnyčia leido pavaryti nys jam daugiausia talkino 
žmoną, jei ji ištvirkauja. Pri- ruošiant programą, 
vilegium paulinum sako — jei Dalyviai nesikuklino su 
netikintis vyras nori skirtis, te- pageidavimais, kurių nemaža 
gu atsiskiria. Tik prieš tūks- dalis priimta į nu ta r imus . 
tantį metų santuoka paversta 
sakramentu. 

Bronius R i m a š a u s k a s pa
brėžė dievišką santuokos kil
mę. Žmonijai pradžią davė 
Adomas su Jieva. Dievas pa
darė juos savo kūrybos tal
kininkais. 

Eglė J u o d v a l k ė skyrybas 
teisino. Santuoka yra dviejų 
žmonių įsipareigojimas. Die
vas tik patvirtina santuoką. 
bet ją sudaro žmonės. Klys
tantys žmonės. Atsitinka, kad 
vedusiųjų keliai išsiskiria. 

Bronius Degut is pastebė-

Sielovada paprašyta daugiau 
aiškinti II Vatikano susirin
kimo nutarimus. Ragintasi tir
ti Vokietijos liet. jaunimo ne
tikėjimo priežastis. Rūpintis, 
kad būtų atgaivinta Lietuvių 
katal. pasauliečių taryba. Jieš-
koti glaudesnio bendradarbia
vimo su Vokietijos liet. jauni
mu. Paremti Seinų lietuvių 
prašymą leisti vietos katedro
je lietuviškai melstis. Padėkoti 
vokiečių vienuolei seselei 
Michaelai ir austrų kunigui 
Foergui už rūpinimąsi dėl tikė
jimo nukentėjusiais žmonėmis 

Nauias Telšių vyskupas Antanas Vaičius (vidurv je) tuoj po konsekracijos Kauno arkikatedroj 
1982 liepos 25 d. 

bazilikoj 

jo, kad Dievas sukūrė žmogų, ir jų šeimomis Lietuvoje. Dar-
panašų į save. Jam įdiegė ir niai ir pakiliai sugiedotas Lie-
kiinų meilės jausmą. Santuo- tuvos himnas, 
ka sukuria geriausia atmosfe
rą meilei tarpti. Ji yra meilės 
objektyvizavimas. 

Aleksas Hofmanas pareiš
kė, kad jis sutinka su santuo
kos neišardomumo gynėjais, 
tačiau gyvenimas eina savo 
keliu — daug šeimų skiriasi. Po 
skyrybų susikuria naujos šei
mos ir grįžimas prie senųjų 
tampa nebeįmanomas. Vyko 
diskusijos, per kurias sim
poziumo nariai tvirčiau pa
grindė savo teiginius. Turėjo 
progos pasisakyti ir klausy
tojai. 

i *t^r-* W W 

SKIRTINGI 
PASAULIAI 

Ištraukos iš romano 

A N D R I U S NORIMAS 
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visk ) daug, kad nežinau nuo ko pradėti. Perduok 
linkėjimų visiems, kas mane pažįsta. Girdėjau, kad 
mūsų pusseserės Marytė ir Kazytė irgi gyvena Čika- džiaugsmą, kad susiradome. Ji teatrašė lapkričio 

Uždaromąsias šv. mišias au
kojo vysk. A n t a n a s Deks
nys su liet. kunigais. Per pa
moksią dėkojo suvažiavimo 
rengėjams, programos atli
kėjams ir dalyviams. Kun. A. 
Rubikas dalyvių vardu papra
šė palaiminimo. 

Nėra abejonės, kad šitokio 
eilinio Vokietijos lietuvių ka
talikų suvažiavimo JAV lietu
viai tegali tik pavydėti. Kodėl, 
net ir tais pačiais lietuviais bū
dami, "amerikonai" taip atsi
likę nuo "prūsų"? Klausimas 
vertas pamąstyti... 

tą", kad sovietų cenzūra neprikibtų... 
Žinoma, parakiau laišką seseriai, reikšdamas 

„Tarp kitko, gal girdėjai, kur gyvena Amerikoje 
Danutės dėdė Viktoras? Mūsų mama gyvena tai pas 
Gabrielių, tai pas mane, o dažniausia viena Kaune, 

goj. Ar Tu su jomis susitinki? Bučiuoju širdingai. 
Petronėlė". 

..P.S. Siunčiu Tau tris nuotraukas Po ranka 
neturiu tinkamesnių. Vienoj — mūsų abi dukterys 
praėjusiais metais, antroj aš 19... metais, trečioj 
mudu su vyru prieš tris metus Juodojoj jūroj maudo
mės. Pridedu dar ir tris atvirukus, gal tau bus 
idomu". 

mėnesi: 
..Mielas Rolandai. 
Ką tik gavau Tavo laišką ir tuoj sėdu rašyt, nors 

trumpą atsakymą, nes jei atidėsiu, tai taip ir neprisi
ruošiu, kaip neprisiruošiau nuo pat vasaros. Mat. 
buvau Maskvoj tuo metu. kai atėjo Tavo laiškas. 
Mūsų oepra ten gastroliavo. Gastrolės praėjo gerai, 
ypač man — mane visi kritikai labai išgyrė. Dabar 

p eilučių supratau, kad vistiek jie visi ten ^ 

tautinių šokėjų pora, spalvotos, bet kitoje pusėje 
. . . . ,..A. dviem kalbomis aprašvtos, o taip pat Petronėlės iaiš-

nes nelabai sugevena su vaikais ir non būti arčiau , r>;~i;;o ;*- 4,.Q«t«o4o t?„*» * , - • -• 
., . . ~ r. . . .. , , . c iM . ke Bionia ir šventasis Raš 'as parašvtas mažosiomis 

savo tikinčiųjų. Ji pasidarė didele tanatike — _ • J , _ - u„*u„;^ „ i - • - • — - • 
, . . ^ H - i i -i i. • ̂  &• • raidėmis, kažkaip neskaniai atsirūgo bolševikine adventiste ir su ja sunkoka susikalbėti, biaip ji ^ , „ ^ „ „ „ „ J „ T* *;~ i u * • , , , . . j Z T*.- J- i * propaganda. Iš tiesų, sesuo apie save labai mažai sveika, tik akis žada operuoti. Ištisom dienom skaito ,, XJLt ^ , ,., . ~ „ . , 

, . . , . . . . ^ _. . , _. T. ., , , • teparašė. Nors gaie padrąsino nebijoti rašvti laiškus, 
bibliją. Apie Tave aš jai dar nerašiau. Ji , aišku, laoai , . 
apsidžiaugs ir parašys Tau laišką, pilną citatų iš ] a h a f n į j 0 
švento rašto. Gabrielius su ja gan piktuoju. Beje, 
Gabrielius vedė antrą kartą, turi tris dukteris, bet su 
žmona labai nesugyvena. Dabar ji gyvena Vilniuje, 
o jis Minske, jis lektorius universitete, labai vertina
mas. Baltgudijoj jis tik porą metų. Aš manau, kad 
grįš Vilniun, nes jam nusibodo gyventi viengun
giškai. Rolandai, iš visų pažįstamų man būtu labai 
įdomu sužinot apie Aleksandrą Kutkų. Mes jį nuolat 
prisimenam, kaip labai pajėgų solistą. Ką jis veikia 
Čikagoje'1 Ar kur nors dar dainuoja? 

..Nebijok man rašyti, nieko blogo čia niekas 
nedarys. Manau, kad kaip ir mes, taip ir jūs. esam 
susidarę perdėtai .išpuoštas' nuomones apie vieni 
antrų gyvenimą. Pas mus buvo sunkumų, bet viskas 
eina geryn. 

.Na. šj kartą trumpai tik tiek. Kas Tau įdomu — 

Pridėti atvirukai su Vilniaus gatvių vaizdais ir turiu labai daug darbo. Gale mėnesio reikia išleisti 

cenzūros... O atvirutėse vėl įrašė propa
gandinius paaiškinimus: 

„Pas mus labai gražiai dirba lietuviškas 
ansamblis, Maskvoj turėjęs nepaprastą pasisekimą. 
Cia matyti pora šokėjų iš jo. Tokių ansamblių turi ir 
atskiri kolūkiai, ir universiteto studentų kolek
tyvas". 

Kitoje atvirutėje, su užrašu grynai rusiškomis 
raidėmis, „Vilnius, Prospekt Staliną". Petronėlės 
užrašyta: „Ar pažinsi šitą Vilniaus gatvę'.' Kryžiuku 
pažymėjau buvusį ,2oržo' viešbutį, per karą sudegu
sį. Dabar čia „Vilniaus" viešbutis, dešinėje — nauji 
namai. Vilnius labai atsistatė ir dar vis statosi, daro
si labai gražus miestas. Cia — buvusi Gedimino gat
vė". 

Deja, dešinei*1 buvo ne nauji namai, o lygiai 
tokios pat senos statybos tnių aukštų pastatas... 

parašyk, aš tada žinosiu ka rašyt. n°s dabar taip Supratau šią propagandą kaip sesers nupirktą ..biiie-

premjerą. tad galvoje tik mintys apie rolę tesutelpa. 
nėra kada jaundintis dėl kitų dalykų, juo labiau, kad 
pas mus. palyginti, ramu. 

..Mes visi sveiki, vyras irgi geresnis. Mama 
gyvena pas mane. nes Kaune neranda kambario. Iš 
viso, ji nori Kaune gyventi, nes ten yra adventistų 
salė, o čia jų visai nėra. Ji labai pasenus, suvargus ir 
su visokiom keistenybėm. Aš jai Tavo adreso neduo
du, nes ji prirašo tokių painiavų iš bilblijos. kad pats 
dievas nieko ten nesupras, tiktai sukelia bereika
lingų stebėjimų. Ji Tau parašė laišką, kurį siunčiu 
atskirai. 

..Argi aš tau neparašiau apie Bernadetą? 
Reiškia, pamiršau, dovanok. Jos mama pas Elziutę 
gyvena, neseniai parvažiavo". 

sodžiai ..neseniai parvažiavo" man tik dabar 
paaiškėjo. Mano teta Konstancija, Elzės ir Berna
detos motina, buvo ištremta su vyru į Sibirą, kur 
dėdė Romas mirė. o ji dabar buvo sugrąžinta į Lietu
vą... 

..Kaip laikosi taviškiai? Ar duktė dar mokosi? 
Perduok linkėjimų visiems pažįstamiems. 

!Rus daugiau^ 
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LIETUVIAI KALINIAI 
PRIE DUJOTIEKIO 

DARBŲ 
K. B A R O N A S 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europo je 

tetas tikisi dujotiekio vergų 
darbą iškelti j tarptautinį foru
mą. Paskutiniai emigrantai 
Austrijos Vienoje yra geriausi 
liudininkai. Komitetas kreip
sis taip pat į profsąjungas, 
kad ir darbininkai paremtų jų 
kilnų uždavinį. 

Tač iau prie svar iaus ių 

Rugsėjo 8 d. Vokietijos tele
v i z i j a p o l i t i n i ų į v y k i ų . 
apžvalgoje beveik pusvalandį ; 
paskyrė sibirinio dujotiekio 
tiesimo darbams , pavadin- ; 
dama tą programą „Sibirien į 
Gas durch Zvvangsarbeit" 
(Sibiro dujų prievartos dar
bas). 

Programą pradėjo iš rytinės 
Vokietijos televizijos pertrans- I 
liuotu filmu ir džiaugsmin
gais komentatoriaus žodžiais, 
kad prie dujotiekio darbų 
amžinai užšalusioj žemėj, 
šalia SS komsomolo sava
norių d a r b u o j a s i ir Rytų 
Vokietijos — F D J komunisti
nis jaunimas. Rytų Vokietijos 
televizijom k o m e n t a t o r i u s , 
kalbėdamas su jauna is vokie
tukais džiaugėsi, kad jiems 
sudaryta yra proga ne tik 
pažinti gražų S. S-gos kraštą, 
bet taip pat susitikti su kitais 
socialistinių kraštų jaunuo
liais. Visi jie dirba komunistų 
partijos žinioje, tačiau dujo
tiekio didesnę dalį išlaidų turi 
padengti satelitai. 

Kokiu būdu tie rytinės 
V o k i e t i j o s „ s a v a n o r i a i " 
atsiranda prie sibirinio darbo? 
Yra trys priežastys: nusikal
tęs kriminaliniai — geriausiai 

bausmę atlikti Sibire; butas — 
jį be jokio laukimo gausi 
grįžęs iš darbo; studijos — 
lengvai būsi priimtas į univer
sitetą. 

Vakarų Vokietijos televizija 
nepasitenkino vien tik rytinės 
dalies parodytais dujotiekio 
tiekimo darbais. Jos komenta
torius kreipėsi į Sacharovo 
komitetą ir jo danų tautybės 
pirmininką Ojvind Andersen, 
užklausdamas, kodėl šis komi
te tas suinteresuotas Sibiro 
dujų darbu. „Paprasčiausiai", 
a tsakė Andersen, „prie staty
bos driba politiniai kaliniai". 
Ar žinomos jam pavardės, — 
klausė vokietis. Taip, atsakė 
danas , suminėdamas rusiškas, 
ukrainietiškas ir „Litauer" — 
lietuvį Sasnauską, nurody
damas ir vietoves, kur tie ver
gai neša komunizmo jungą. 
V i s o s e v i e t o v ė s e y r a 
k o n c e n t r a c i n ė s stovyklos, 
įsteigtos dar Lenino, gyvavu
sios S ta l ino , Chruščiovo 
laikais, veikiančios ir Brežne
vo metu. Komitetas turi beveik 

ŠVEDIJOS LAIKRAŠTIS 
APIE BALTŲ LYGĄ 

Žinios apie kaliforniškę 
Baltų — amerikiečių laisvės 
lygą (angliškai BAFL) pasie
kė net Švediją, kur estų kalba 
l e i d ž i a m a m e l a i k r a š t y j e 
„Teata ja" , be kitko, ta ip 

valstybinės Vokietijos te l* samprotaujama: „Pastanga 
v iz i jos k o m e n t a t o r i a u s P a v e s t i Baltijos Laisvės 
sakinių, reikia priskirti šiuos 
žodžius: „1946 m. Niurnbergo 
tarptautinis teismas mirties 
bausme nuteisė visus atsako-
mingus Hitlerio pasekėjus už 
vergų atvežimą į Vokietiją . _ 
karo mašinos ratų sukimui. Ar ***** Kongreso pravestą ir 

prezidento pasirašytą birželio 
14 d. rezoliuciją ir šia proga 

Dieną — viena iš plačiausiai 
užsimotų bei sudėtingiausių 
procedūrų, bet kada pabaltie-
čių organizacijų JAV apsiim
tų. Ji pasisekė su aplombu". 

Laikraštis turi minty BAFL 

šiandieną tas negalioja Sov. 
Sąjungai? Kodėl tyli Vokieti
jos vyriausybė, kodėl tyli 
profsąjungos" — klausė 
komentatorius. 

Toliau vyko pasikalbėjimas 
su trim rytinėje Vokietijoje 
buv. kaliniais. Vienas jų 
pareiškė, kad daugumas kali
nių turi miegoti ant cemen
tinių grindų, o maistas tinka
mas tik kiaules šerti. „Stasi" 

pagiria kaliforniečius už profe
sinės talkos pasisamdymą. 

PRASKRIDO PRO 
TRIUMFO ARKĄ 

Paryžiaus teismas nubaudė 
lakūną Alainą Marchandą 
daugiau negu 5000 frankų 
baudos už tai, kad jis sportiniu 

(taip sutrumpintai vadinama lėktuvu praskrido Paryžiuje 
slaptoji policija rytinėje P r 0 Triumfo arką. Buvo apkal-
Vokietijoje) dažniausiai poli- tintas už skridimą uždraustoje 
tiniams kaliniams sakydavo: zonoje ir už „akrobatiką virš 
„Dopplemorder — dvigubas apgyventos vietovės". Lakūnų 
žudikas" jiems yra mielesnis instruktorius Marchand paro-
už politinį kalinį. d ė savo akrobatiką sportiniu 

Nuo 1970 m. Bonna išpirko vienmotoriniu Ralley lėktuvu, 
beveik 12,100 kalinių, sumokė- kurio sparnų platumas kone 10 
dama bilijonus markių. metrų. Tarpas pro arką tik 

šešiais metrais platesnis. 
Nėra kitų tamsybių, kaip tik Marchand prieš skridimą buvo 

120liudininkų, patvirtinusių ^ ° r a n c i J a - tiksliai išmatavęs. 
veikiančias stovyklas. Komi a m . Shakespeare Savo skridimu, kuris buvo 

nufilmuotas ir per televiziją 
rodomas, l a k ū n a s norėjo 
atkreipti dėmesį į problemą — 
„į iš lėto mirštantį sportinį 
skraidymą". 

Pirmas lakūnas, kuris prask
rido pro Paryžiaus Triumfo 
a rką , b u v o P r a n c ū z i j o s 
k a r i n i n k a s 1919 m. su 
dvimotoriu lėktuvu Spad per 
sąjungininkų iškilmingą 
Pirmojo pasaulinio karo laimė
jimo minėjimą. Priešingai 
Marchandui, jis tada turėjo 
skridimui Prancūzijos vyriau
sybės leidimą. 

T. 

P A D f i K A 
Jonas ir Irena Kapčiai reiškiam 

mūsų širdingą padėką Floridos Juno 
Beach visiems lietuviams buvusiems 
clevelandiečiams, kurie mus išleisda
mi gyventi į Daytona Beach, Fl., \ 
naują vietovę, gražiai ir nuoširdžiai 
suruošė p. p. Mikšių gražioje reziden
cijoje išleistuves dėl mūsų. Dėkojame 
visiems buvusiems clevelandieeiams, 
kurie vienokiu, ar kitokiu būdu pri
sidėjo prie puikiai mums suruoštų iš
leistuvių. Dėkojame už gražius ir 
nuoširdžius mums linkėjimus. 

Dėkojame p. p. Zibams, mūsų 
mieliems kaimynams, kurie taip pat 
savo namuose suruošė mums gražias 
išleistuves. 

Ypatinga mūsų padėka mūsų arti
miesiems p. p. Albinai ir Alfonsui Pi
lipavičiams, su kuriais virš 10 metų, 
gyvendami kaimynystėje, niekados ne
teko susipykti, kurie taip pat savo 
gražioj rezidencijoj suruošė mums 
puikias išleistuves. 

CLASSIFIED AD3 C i 

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

llilllllllllllllllillillllllllllllllllllillllllllllll 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
it mūsų sandelio. 

0OSMO8 PARCELS E X P B E 8 6 
2501 W. 69th St , Chicago, L- 60629 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
TeL — « 5 - W 7 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIHIItlIlIlilIlIllIlIUUIUUMlUUIlUlIllli 

B E A L E S T A I S 

• • • t * • • 

V A L O M E 
KIM MUS 1B BAIDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh 
ton Parke. $39,500. Savininko paskola 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Įnsv. 
tas skiepas. 72-ra ir Campball. $39.000 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maS. mnr. garą 
žas. $17,000.00. pajamų. Arti «4-o« i 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS ijoi 
Springs Village. 

Skambint 436-787? 
ŠIMAITIS BEALTI 
2951 West 63rd Street 

OAK FOREST — Savininkas parduo 
da "ranch" stiliaus namą. 3 miegam; 
2 virtuvės, 1 l^ vonios. Angliškas rū 
sys. 2 maš. garažas. Kaina 89,000 dol. 
Teirautis tel. — 687-8874. 

UNION PIER, M1CHIGAN 
Vienas blokas nuo Michigan ežero 

10% — a o * — ao% pigiau .... >-.§«« j parduodamas 6 kamb. (3 mieg.) namas 
B« apdraudę nu*, ugnim u- a ->u»o- j lietuvių apylinkėje. Keletas baid^. 

$29,500 arba duokite pasiūlymą. 
NADRA K. REAL ESTATE 

B A N K R O T A I 
V O K I E T I J O J E 

K N Y G Ų MYLĖTOJAMS 

Gauta* nedtfeJfe loekis "Nidos" ifiteistq Įmygu: 

$3.30 

$3.30 

$3.30 

$3.30 

$3.30 

1. PIRMASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS DEŠIMT
METIS 1918-1928. Parašė: P. Klimas, K. P. Kemėžis, 
J. Purickis, J. Savickis, M Yčas. 1955 m., 174 psl. 
Kaina $3.30 

2. DfiL MŪSŲ SOSTINĖS. Mykolas Biržiška (Iš Vil
niaus darbo atsiminimų). 1962 m. 246 pel. Kaina $4.40 

3. D£L MŪSŲ SOSTINES. Viktoras Biržiška. (Neužgi
jusios žaizdos). 1967 m. 312 psl. Kaina . . . . $4.40 

4. SENASIS VILNIAUS UNTVERSITETAS. Mykolas 
Biržiška. (Vardų ir veikalų atranka) 1955 m. 178 psl. 
Kaina 

5. LIETUVIŲ MITOLOGIŠKOS SAKMĖS. Jonas Balys 
1956 m. 192 psl. Kaina 

8. KARALIŠKA DIENA. Kazimieras Barėnas. Novelės. 
1957 m. 254 psl. Kaina 

9. TAIKA ATEINA Į SLSNĮ. Irena Joerg. Romanas. 
1957 m. 138 psl. Kaina 

10. MANOJI DZŪKIJA. Jonas Miškinis. Atsiminimai. 
1966 m. 192 psl. Kaina 

11. 2EMAIČIO ŠNEKOS I d. Ignas Končius. 1961 m. 
285 psl. Kaina $4.40 

12. ŽEMAIČIO ŠNEKOS D. d. Ignas Končius. 1961 m. 
240 psl. Kaina $4.40 

terių dalių gamybą ir per lėtai Į ̂  KAIMIETIŠKOJI PSALME. Romanas. Felix Timmer-
savo įmones perkeidinėjo iš j manas. 1957 m. 190 psl. Kaina $3.30 
\ a.Karų Vokietijos_(kur darbo | u VIKTUTĖ. Šatrijos Ragana.. Apysaka. 1964 m. 144 

psl. Kaina $2.20 
15. INTELIGENTŲ STALAS. Novelės. Antanas Tulys, 

1980 m. 178 psl. Kaina 
16. POLITINE SĄMONE LIETUVOJE IR JOJE ATSI

SPINDINČIOS KRAŠTO ATEITIES VIZIJOS. Alek
sandras Štromas su Tomo Venclovos komentarais. 
1980 m. 100 psl. Kaina 

17. GYVENTŲ DIENŲ PRISIMINIMAI. RAUDONAJA
ME PETRAPILIO PRAGARE 1918-1920. Prof. Vik
toras Biržiška. 1980 m. 110 psl. Kaina . . . . $5.50 

20. SU MINIJA Į BALTIJĄ. Atsiminimai I d. 1962 m 
210 psl. Kaina $3.30 

21. ŠVIESA LANGE. Romanas. Juozas Kralikauskas 
1960 m. 248 psl. Kaina $4.40 

22. MILŽINŲ RUNGTYNĖSE. Atsiminimai. 1940-1944. 
Mykolas Vaitkus 1972 m. 204 psl. Kaina . 

Pagaliau, Vakarą* Vokieti)ą ' 23. NEPRIKLAUSOMYBES SAULĖJ. Atsiminimai 1918 
kankina ekonominės bėdos, —1940. Mykolas Vaitkus. 1968 m. 278 psl. (V to-
kokių iki šiol ji dar nėra poka- m a s * d a l i s ) • Kaina '. . 
rio metais turėjusi. Pirmąją j 24. NEPRIKLAUSOMYBES SAULĖJ. Atsiminimai 1918 
1982 m. pusę bankrutavo net Į —1940. Mykolas Vaitkus. VI tomas E d. 278 psl. 
5,676 vokiečių bendrovės: tai ; i9(įg m Kaina 
aukščiausias skaičius per 2 5 . DAUBISKES INTELIGENTAI. Romanas I t. Petro-

V o k i e t i j o s r a m y b ę ne i 
juokais sukrėtė AEG-Telefun- . 
ken firmos bankrutavimas . I 
Juk tai antroji pagal didumą 
vokiečių elektronikos gaminių 
bendrovė. 1981 m. turėjusi 
120,000 tarnautojų ir 6.6 bili- . 
jonų dol. vertės užsakymų. 
Kodėl taip įvyko? Kodėl š.m. 
rugpjūčio mėn. firma turėjo 
paskelbt i n e b e g a l ė s i a n t i i 
vykdyti savo įsipareigojimų ! 

(nesumokėtų skolų suma — 3.5 
•j • i T i v i i 

DU. dol.): 
Didele dalimi kalta pati 

bendrovė. Po stulbinančiai 
sėkmingo vystymosi laiko
tarpio 1950-60 m. dekadomis, 
AEG-Telefunken pradėjo i 
atsilikinėti mikroelektronikos 
tyrimų ir tų tyrimų pritaiky- ' 
mo gamybai srityje, nepakan
kamai greitai bei ryžtingai 
skverbėsi į pelningą kompiu-

jega brangi) į Tolimuosius 
Rytus (kur darbo jėga piges
nė . Kitos vadovavimo bei 
planavimo klaidos taipogi 
prisidėjo prie bendrovės žlu
gimo. 

Beje. atsil ikimas technolo
gijos tyrinėjimų srityje — ne 
vienos AEG-Telefunken bėda. 
J a u č i a m a , j o g v o k i e č i ų 
bendrovės ap lamai pradeda 
p r a r a s t i s a v o p o z i c i j a s 
amerikiečių bei japonų firmų 
naudai. „Šiuo momentu mūsų 
konkurentai aiškiai yra mus 
pralenkę", išsitarė Tyrinėjimų 
bei technologijos ministras 
Andreas von Buelow. 

$4.40 

$4.40 

$3.30 

$4.40 

$ 5 ":• 

f "v 

$3.30 

$4.40 

$4.4C 

$6.60 

$2.20 

$4.50 

$4.40 

p a s t a r u o s i u s 3 4 m e t u s i r n e t I 
50% p a k y l ė j i m a s , p a l y g i n u s s u 
1981 m . p i r m u o j u p u s m e č i u , j 
N e d a r b o p r o c e n t a s l i e p o s m ė n . 
p a k i l o ik i 7 . 2 % i r t o l y d ž i o 
a u g a . N a c i o n a l i n i s p r o d u k t a s ; 
1981 m . n e t i k k a d n e p a k i l o , ' 
b e t n e t n u k r i t o . 3 % . T a i v i s 
ž e n k l a i , r o d a n t y s , k a d , 
k a n c l e r i o A d e n n a u e r i o ir jo j 
f i n a n s ų m i n s i t r o E r h a r d o . 
j v y k d y t a s p o k a r i o V o k i e t i j o s ' 
„ e k o n o m i n i s s t e b u k l a s " i m a 
p a m a ž u t r u p ė t i i r n y k t i . 

$4.40 

$4.40 nėlė O r e n t a i t ė . 1962 m. 172 psl. K a i n a . 
D A U B I S K E S I N T E L I G E N T A I . R o m a n a s n t. P e t r o 
nėlė O r e n t a i t ė 1932 m. 173 psl. K a i n a . . . . $4.00 

S M I L G O S . A p s a k y m a i . A. G i e d r i u s 1969 m. 204 
pel. K a i n a $4.40 

28. K A R N A V A L O A I K Š T Ė J E Nove lės . J u o z a s Šva i s t a s . 
1972 m . 284 psl K a i n a . $4.40 

26 

27 

29. 

31. 

32 

33. TŪBOTO-GAIDŽIO-METAI. Kazimieras Barėnas. 
1969 m. 438 psl. Kaina $3.50 

34. ŠEŠTASIS MEDIS. Romanas. Juozas Kruminas. 1963 
m. 368 psl. Kaina S5.50 

35. TAIKOS RYTAS. Novelių rinkinys. Jurgis Gliaudą. 
1972 m. 230 psl- Kaina $440 

36. LAIMES IEŠKOTOJAI. Novelės. Irena Joerg. 1962 
m. 262 psl. Kaina $3.30 

37. VILNIAUS RŪBAS. Romanas. Petr. Tarulis. 1965 
m. 496 psl. Kaina $5.50 

40. PER GIEDRĄ IR AUDRĄ. Atsiminimai 1909-1918. 
Mykolas Vaitkus. 272 psl. Kaina 

41. MELFORDO GATVES ELEGIJOS. Jonas Aistis. 200 
psl. Kaina 

42. NUSKANDINTAS ŽIEDAS. Novelės. Juozas Titinis. 
200 psl. 1970 m. Kaina 

43. BĖGIAI. Novelės. Kazys Almenas. 120 psl. 1965 
m. Kaina 

45. DANGUS DEBESYSE. Autoriaus išgyvenimai 1918-
1912 m. Juozas švaistas. , ' " psL 1967 m dna 

46. PURIENOS PO V A S - E N U Dy} duonio pasakoji
mai. Pulgis Andriušis. 158 osi. 19-= 3 m. Kaina 

fl". JAUNOJI LIETU- A. Pc ~~, Mai-onis. -8 prl 
1963 m. Kaina 

49. BAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis buities romanas. 
Fabijonas Neveravičius. 1 d. 287 psl. 1959 m. Kaina 

50. BLAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis buities romanas. 
Fabijonas Neveravičius. II d. 320 psl. Kaina . 

52. PAGUODA. Akimirksnių kronikos I d. Bronys Rai
la. 428 psl. 1974 m. Kaina S4.4C 

53. PAGUODA. Akimirksnių kronikos. II d. Bronys Rai
la. 374 psl. 1974 m. Kaina $4.4C 

54. PAGUODA. Akimirksnių kronikos. III d. Bronys 
Raila. 387 psl. 1975 m. Kaina Į&9E 

55. PUTINAS MANO ATSIMINIMUOSE. M. M. Myko
laitytė - Slavėnienė. 448 psl. 1977 m. Kaina . . S8.8C 

56. PIRMOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Red. K. 
Barėnas. 374 psl. 1965 m $6.6C 

57. ANTROJI PRADALGE Literatūros metraštis. Red. K. 
Barėnas. 446 psl. 1965 m $6,6C 

58. TREČIOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Red. K. 
Barėnnas. 414 psl. 1966 m $66<" 

59. KETVIRTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. 
Red. K. Barėnas. 384 psl. 1967 m $6.60 

60. PENKTOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Red. 
K. Barėnas. 412 psl. 1968 m $6.60 

61. ŠEŠTOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Red. K. 
Barėnas. 400 psl. 1969 m $6.60 

62. SEPTINTOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Red. 
K Barėnas. 464 psl. 1971 m $5.0C 

63. AŠTUNTOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Red. 
K. Barėnas. 412 psl. 1972 m $5.00 

64. DEVINTOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Red. 
K. Barėnas. 392 psl. 1976 m $8.50 

65. DEŠIMTOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Red. 
K. Barėnas. 482 psl. 1980 m $12.80 

66. SAUJA DERLIAUS. Skaitymai augantiems ir suaugu
siems. Paruošė K. Barėnas. 558 psl. 1957 rn. . . $1100 

56. NEMUNAS TEKA PER ATLANTA. Novelės. Vy
tautas Alantas. 264 psl. Kaina $4,40 

57. TOLIMU KRAŠTŲ MIRAŽAI. Ava Sandargienė. 342 
psl. 1976. Kaina $7.50 

Užsakymus siųsti: "DRAUGAS". 4545 W. 63rd St , Chica-

IKIlo ptM nitu. 

F R A N K 2 A P 0 L I S 
3208-2 West 95th Street 

lėlei. GA 4-8654 

iiiuiiiiiiiimiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimuH. 

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

Apdraustas perkraustytas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
IIHIIIIIlIlIlIlIlIlIilIlIlIIiilIlIillIUUlUlUllt 

Skambint tel. 616—469-2090 

By ovvner — 3 bedroom all bricfc. 
41 x 125 ft. lot. 2 car garage, side 
drive. Many eurtras. Vic. 55th & Aus-
tin. Low 60's. Call 767-3511. 

Master Plumbing 
Licenaed, Booded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
: cU.viškai . 

SERAPINAS 636-2960 

mnnnnnmnnTrnniiiiiiiiiMiiimiiiiiitii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimą* 

, INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

' 6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
«IIIIIIIIISil(IIIIIIIIIIIIIUIIIIlUUllUllUIIIM» 

ilIlilIiHiiiiilIilIlIliililtlilIlIUIIilIlIilHIHII 

NAMU APŠILDYMAS 
Išvalau ir Įdedu visų rūšių 

Pečius ir Vandeas šildytuvus 
A. BANYS — Tel. 447-8806 

miimmnmnmmmiimiiiimiiiniHiHin 
i-.tlinttil. iNIl I 'SMIi l I l I lUl l l f i l I l I l t iUfl i i i . 

M. A. 3 i M H S 

P A R D A V I M U I 

Moderni dviguba lova ir komoda su 
dideliu šlifuotu veidrodžiu. Viskas at
rodo kaip nauja. Reikia greit parduo

ti ir todėl tik 85 dol. (Be matracų). , 
Tel. — 422-4868 

IsNXOMOJAMA — F O R R E N T 

I5NUOM. naujai įrengtas rūsys vie
nam žmogui. Ciceroje. Skambin*. *į*' 
G vai. vak tel. ^5-0573. 

—--
IMCCME T A X SERVlCv 

NuiAitY rasuc 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 

i a i p pat daromi V E H T I i i A I 
GIMINĖJ iškviet imai , pi ldomi 

P l I J B T T B f i g PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai . 

kiiHtnfnunfTmiiniiiHuiiiuiiiuiitiMtiii 

PACKAGE ETPRESS AGESCST 
MARIJA ?fOREIKIEX« 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
Labai pageidaujairv>s grero« rūš i s* 

; - ek*« Maistas ii E u r o p o s »anS8Hu. 
iS&o »". S»th Si. , Chloatfo. IB. 8 0 * ! » 

T E L E F . 925-2787 

IUR1AM^UI1«OKITI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1.000 

UMHiMKiiiiimmummmiiiiiiUMimiiui 

T E L E V I Z I J O S 
.Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir ^alsymas. 

M I G L I N A S TV 
'346 W. 69 St., tel. 776-1486 

imiitiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiuuuiiiuiuiuii) 

M O V I N G 
ŠEKffiNAS perkrausto baldus ii 
vitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
•rsimame MASTER CHARGE ir VISA 

Teief. — \VA 5-8063 

PPwISIK£LIMA3 Romanas. Alė Rūta. 1968 m. 206 
psl. Kaina . $4.40 ?<>' m - 60629. 
ILGOJI NAKTIS. Novelės. Algirdas Landsbergis. _ . , . . . , t . _, . . . M 
1956 m. 176 psl. Kaina $4.40 PaStaba Uoakant knygas per pastą - pinigų nesiųst,. 

Užsimokėsite — gavę sąskaitą. Šj sąrašą išsikirpkite ir pasi-

$6.50 laikykite. 

GEORGIKOS. Publijus Vergilijus Maronas. Vertė dr. 
A. Rukša. 1975 m. 428 psl. Kaina 

SIUNTINIAI f LI£TUV4 
ir kitus kraštus 

N E D A S , 4059 Archer Avenue 

Chicago , III. 60632. tel. 927 5380 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RC*ry STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI RJELAI 

Tet.: 434-9655 arb* 737-1717 

' Chrysler LeBaron MedaHiorv 
Z-dr Coupe ' , 

BAL2EKA5 MOTOR SALE* 
CHRYSLER • IMPERIAL 

PLYMOt/TH • K CAJtS 
"U WTLL LTKE US" 

4030 Ardur — VI 7-1515 

i i imiuini i i i i "*""" '<MMIHI!HIIMI» 
• 

Banaičio 

JORATĖ IR KASTYTIS 
S veiksmų opera 

Dnirmoja <^rHica«rrio T,5#>4-i"nii OriAros 
choras, Dana. Stankai ty tė , Marga
rita Momttieiie. rUuvji,., o icui , .u^c-
nė, S tasys Baras . Groja Bimfoni-
aig orkestras . Diriguoja Aleksaad-
rasKučiūnas. 

Puiki dovana. Albumą*, ? plokš
telės. Kaina BU per&iuntin* - $15.55 
ras Kučiūnaa _ 

Užsakymus s iųs t i : DRAUGAS 
»««- We«t SSrd S t , Chioago, m, 
80628 

• . . . . . . • i t lH! l l t l l l lHM" 'Mi ! i | l l | | ! | | | | !Stun» 

i Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE".--

| nes jis piačiausiai skaitomas lietuvių 

i dienraitis. gi skelbimų kainos yra vi-

neina mos . . . 
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LAIŠKAS REDAKCIJAI 

MAŽAS PAVYZDYS, KO MŪSŲ VEIKS 
JSOAI TURĖTŲ VENGTI VADOVAVIMO 

^ DARBE 
•J. K., M apsilanlrymu Phoe-j peršoka į kitą sritį, į dr. Bobelio 

- n a e ir i spaudos gana gerai j veiklą, keisdamas temą, kurios aš 
paąstamas korespondentas, Ame- j nelieliau ir nežeminau. Iš 

-rikes Baltu Lygos veikė 
to 

ėjas, DUVO jam susidarė d Helis, nepagrįstas 
a i ? i S ę S _ „ ? a ! - m f i e ^ ^ Pasipiktinimas ir manęs kaltini

mas, ko galėjo išvengti, prieš ma-
mane pasmerkęs, tik paklausęs, 

prisidėti prie tos Lygos ir paaiš
kinti apie Hannaford firmos 
•reikšmę mūsų politiniame gyve-1 kodėl1* S*Wfs. tilpo.^ą~pSfą 
rūme. Išsikalbėjus aš sutikau j klaidą daro ir T. Blinstrubas 
remti A B. Lygą. Netrukus po to 

Mūsų kolonijose 
Toronto, Ont. 

NAUJA ŠEŠT. MOKYKLOS 
VEDĖJA 

Toronto šeštadieninės Mairo
nio mokyklos ligšioliniam ve
dėjui V. Biretai iš pareigu pasi
traukus, nauja vedėja pakvies
ta jauna pedagogė Giedrė Rin-
kūnaitė-Paulionienė. 

jų taryba. Būna du kartus savai- me a a. Salome Statkienė. Šei-
tėje: trečiadieniais ir šeštadieniais ma sukvietė gimines, draugus ir 

Torontiškės lietuvių šeštadie
ninės mokyklos vedėjo ar ve-

.v T ,. , , Kai tik gavau laikraštį, aš t dėjos postas yra itin svarbus ir 
gavau is J. K. laišką, rašytą lie- tučtuojau parašiau dr. Bobeliui reikšmingas, nes šioji mokykla 
pos%28 d., kuriame jis manęs j laišką, atsiprašydamas, apgailės-i yra itin didelė mokinių skaičiu-prašė, kad sutikčiau duoti pasi 
kalbėjimą Amerikos Balsui trans
liacijai į Lietuvą ir, antra, atsa
kyti jo pateiktus klausimus, į kū
nuos mano atsakymus jis norė
tu paskelbti "Drauge". Rugpiū-
čio 10 d. aš jam atsakiau laiš
ku, kuriame pabrėžiau, kad ne
su Lietuvos politikos autoritetas, 
prie politikos mažiausiai prisiar
tinęs, įgudęs. Kalbėti į Lietuvą 
griežtai atsisakiau, nes nema
niau, kad mano k?lba Lietuvai 
būtu naudinga. Tą patį, para-

-šiau, galėčiau pasakvti ir dėl 
klausimų "Draugui". Bet vis tik 
pridūriau, kad rašau savo nuo
monę jam asmeniškai plačiau, 
be- atsargesnės minčių kontrolės. 

J. K. tuos mano pasisakymus 
sutrumpino, kai ką paredagavo, 
neiškraipydamas pagrindinai 

•tfiano minties, ir atspausdinęs pri 
siuntė man rugpiūčio 24 d. nuo
rašą su užrašu: "Nuorašas Jū
sų žiniai, originalas pasiųstas 
"Draugui", 1982. VIII. 20". 

Gavęs tą nuorašą nustebau, 

tavau tą pasakęs ir pabrėžiau, 
kad nedarytų iš to posakio klai
dingų išvadų, nes aš jį gerbiu ir 
jo veiklą vertinu. 

I mano parašytus laiškus, ko
dėl neišleido iš atsakymų to ne-

mi. Savo laiku j i turėjo net 
žymiai daugiau negu 600 moki
nių. Dabartiniu metu skaičius 
sumažėjęs, bet ir tai dar gana 
didelis. Todėl džiugu, kad vedė
jos pareigoms pakviesta gabi, 

lemto posakio, nei iš "Draugo" j energinga ir pilnai kvalifikuota 
redaktoriaus, nei iš korespon- į mokytoja. Šioje mokykloje eilę 
dento J. K. iki šiol jokio atsaky 
mo negavau. 

Tai dabar patys spręskit, ko
dėl ta košė užvirė, kiek čia yra 
mano kaltės ir kodėl ji pasidarė 
tokia karšta 

Mano galva, kad iš vienos pu
sės A L. Lygos atstovas, nežinia, 
kuriais sumetimais, be reikalo 
įdėjo i. atsakymus spaudai be ma
no, kaip autoriaus, patvirtinimo 
posakį: "Gi kalbant., žaliukas", 
manau suprasdamas, kad tai iš
šauks audringą pasipiktinimą jo 
oponentų tarpe. 

Mano manymu, kad išvengus 
panašių įvykių, reikia: kad pilie
čiai, duodami žinias korespon
dentams į spaudą, turėtų būti at
sargesni (kas šiuo atveju taiko-

kodėl gi J. K. suredagavęs a t s a - j m a j r man). Susiginčijusios va-
kjnpus iš mano, galima sakyti, Į dovavimo šalys turėtų rodyti vie-
Ttiddraščio, man jų neprisiuntė j na kitai daugiau objektyvumo, 
patikrinti (juk aš atsakau už jų j tolerancijos ir be reikalo neer-
turinį), o tiesiai pasiuntė be ma-į zirxti viena kitos; šalims reikėtų 
no žinios "Draugui". Perskai-1 stengtis neskubėti daryti neigia-
tęs nuorašą ir pastebėjęs, kad at- | mas išvadas, nepasistengus ob-
sakymuose yra įtrauktas mano jetktyviai, šaltai ištirti kitos pu-
"nediplomatiškas išsireiškimas: i sės esamus ar tariamus užmeti-
"GT~ kalbant., žaliukas", tą i mus ar paklydimus, 
pačią dieną (rugpiūčio 24) j Taigi daugiau tolerancijos, pa-
parašiau "Draugo" redakto- sitikeiimo ir pagarbos savo opo-
riui laišką, prašydamas išleisti nentams, siekiant naudos Lietu-
il tų atsakymų man nepatikusį 
posakį. Savo laiške pabrėžiau, 

vos vadavimui. 
Ntpyk.it paliestieji, nepreten-

kad žemint plačiųjų masių tarpe1 duoju į išminčius ar mokytojus, 
/adovaujamos institucijos (VLI-Į bet taip pat šiuo metu nuošir-
Xo) pirmininko autoritetą, to- džiai mąstau, būdamas seneliu-
kios minties aš neturėjau, kad dr. j kas (jau arti 88 metai), tad be-
Bobelį gerai pažįstu, jo veiklą; veik jau turįs pagrindo klysti. 
vertinu ir pabrėžiau, kad tuojau 
rašau laišką tuo pačiu reikalu. 

J. K. prašiau išbraukti tą saki
nį ir pridūriau, kad aš, jei prieš 
pasiuntimą "Draugui" atsaky
mų būčiau gavęs jų orginalą, tai 
jokiu būdu nebūčiau sau palikęs 
to kalbamo sakinio. 

Tokį išsireiškimą aš esu J. K. 
parašęs, bet gi tik asmeniškai, 
privačiai, ne plačiajai visuome
nei žinoti, tik lygindamas mū
sų akademikų diplomatinį pasi-
siruošimą su Hannaford'o firmos 
vadovų lygiu- Mano mintis buvo, 
kad kiekvienas žmogus, nors ir 
gabiausias, kiekvienoj darbo sri
ty paprastai pradeda nuo papė
dės Hir, tik laikui bėgant įgauna 
įgudimą, pageidaujamas kvalifi
kacijas. Vieni anksčiau, kiti vė
liau* pagal gabumus. Čia aš gi 
tuose atsakymuose nesvarstau 
mūsų vadovaujamų asmenų dar
bo «S4Jtį, jų pasiektus veiklos re
zultatus ar veiklos sugebėjimus, 
tai jau visai kita tema, kurios aš 
visai neliečiu. 

Tuo pačiu laiku su "Draugo" 
laikraščiu gavau dr. Kriaučeliū-
no laišką. Jis man išmetinėja ir 
smerkia, kodėl aš nuvertinau dr. 
Bo&ilį, kuris esąs parodęs daug 
pasišventimo, energijos, sugebė
jime- ir išvystes daug sėkmingos 
veiklos Lietuvos labui. Aš visai 
sutinku su dr. Kriaučeliūno nuo-
mtate dėl dr. Bobelio veiklos. Dr. 
Bobelį pažįstu, jo pasišventimą 
Lietuvos labui branginu ir džiau
giuos jo veiklos rezultatais. 

Dr. Kriaučeliūnas, neatidžiai 
perskaitęs mano ketvirtam punk
te esamus atsakymus, nepagavęs 
to punkto temos tikrosios pras-

V. Mieželis 
Red. pastaba. Redakcija ne

braukė to "žaliukas", nes jis pir
moj eilėj reiškia "geras, energin
gas vyras", "gerai nuaugęs žmo
gus". Redakcija negalėjo išbrauk 
ti autoriaus kitaip suprasto žo
džio, nes laišką gavo po penkių 
dienu nuo straipsnio atspausdi
nimo. Bet mielai deda paaiškini
mą. 

metų vedėjų pareigose yra buvę 
tokie žinomi pedagogai, kaip Ju
lius širka, Jonas Gustainis, Jo
nas Andrulis, V. Rireta ir kt. 

Giedrė Rinkūnaitė - Paulionie-
nė yra gimusi 1943 m. Telšiuo
se. Toronto universitete ji bai
gė hurnamtarinius mokslus ba-
kalaurės laipsniu, metus studi
javo Teachers College, kur gavo i 
gimnazijos mokytojos cenzą. ; 
Po to ji kanadiškoj gimnazijoj, 
dėstė istoriją ir muziką. Daug 
metų šoko tautinius šokius ir 
rtljriii veikė skautuose. Turi ; 
paskautininkės laipsnį. Be to, ji \ 
buvo KLB Krašto v-bos ir tary
bos narė, o taip pat — PLB jau- j 
nimo sekcijos narė. Ji dėstė' 
ir tebedėsto Aukštesniuosiuose 
lituanistikos kursuose, kur vei- \ 
kia 11, 12 ir 13 užskaitų klasės, 
taip pat lietuviškai nemokančių 
klasė. 

Čia minimi kursai vyksta 
VVest Park Secondary School 
patalpose (Bloor ir Dundas gat
vių kampe). Šių kursų vedėju 
yra žinomas pedagogas, Giedrės . 
tėvas, Antanas Rinkimas. 

Linkėtina sėkmės Giedrei va- ! 
dovaujant Toronto lietuviškajai 
šeštadieninei mokyklai. 

Pr. AB. 

Worcester, Mass. 

LIETUVIŲ RADIJO 
RENGINYS 

Spalio 16 d., šeštadienį, Mai
ronio parko didžiojoje salėje į-
vyks renginys Lietuvių radijo va
landai paremti. Pradžia 7 vai. 
vak. Bus vakarienė, programa, 
šokiai ir kiti įvairumai. Rengė
jai kviečia visus atsilankyti su 
draugais, pažįstamais ir prašo 
nesivėlinti. 

Šią radijo programą globoja i 
| VVbrcesterio Lietuvių organizaci-

, iš stoties WICN, 90.5 FM ban-
I gomis. Vadovauja ini E. Mei-
! lus jr. Stenkimės ir toliau išlai-
j kyti šią lietuvių raaijo valandą 
| per kurią oro bangomis sklei-
Į džiamas lietuviškas žodis, o lie-
j tuviškai nesuprantantiems — 
į anglų kalba. Jie supažindinami 

su didinga Lietuvos praeitimi, 
gilią senovę siekiančia lietuvių 
kalba, papročiais ir dabartinė
mis kančiomis komunistinėje ver
gijoje. 

KULTŪRLNIS FESTIVALIS 

Spalio 22 d., sekmadienį, Mai
ronio parke bus naujosios Ang
lijos Lietuvos apskrities Lietuvos 
Vyčių kultūrinis festivalis. Pra
džia 12 vai. 

PRIE A. A SALlOMĖS 
STATKIENĖS PAMINKLO 

Rugpiūčio 28 d. buvo prisi
minta prieš metus laiko netikėtai 
mirusi pačiame amžiaus žydėj i-

pažįstamus į Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčią, kurioje už jos 
sielą kleb. kun. A. Miciūnas, 
MIC ir muz. YV. Burdulis atgie
dojo egzekvijas, klebonas atnaša
vo šv. Mišias. Giedojo parapijos 
vyrų choras, vargonavo muz. W. 
Burdulis, solo — V. Roževičius. 
Auką prie altoriaus nešė a. a. 
Salomėjos vyras Jurgis ir sūnus 
Jonas. Mišioms patarnavo J. Mi
liauskas jr. Po pamaldų visi da
lyviai nuvažiavo į Notre Dame 
kapus, kuriuose gražiame kalne
ly yra a. a. S. Statkienės kapas ir 
paminklas, išgraviruotas religi
niais ir tautiniais motyvais. Vi
dury šviečia balta Marijos statu
la, o po kojomis žydi gėlės. Kle
bonas, pašventinęs paminklą, dar 
kartą prašė visus kartu pasimels
ti. /. M. 

Žmoguns yra gimęs laisvas. 
Ruso 

mes, o tik 
kinį "Gi 

jžtikęs tą nelemtą sa
kai bant.. žaliukas'-, 

GAUTAS NEDIDELIS SKAIČIUS 
„TERROS" išleista knygų: 

Užuovėįt Novelių romanas. Marius Kataiiškis. 368 pst, 
1952 m. $5°0 

Šventadienis už miesto. Noveles. Marius Kataiiškis. 356 psl., 
1963 m. k. v $5.00 

2eme dega. Atsiminimai. I d. Jurgis Savickis, 456 ps!. 
1965 m. k. v $£.00 

Žemė dega. Atsiminimai II d. Jurgis Savickis. 418 psl., 
1965 m k. v S6.00 

Apie laiką ir žmones. Atsiminimai. Jonas Aistis. 250 psl. 
1960 m. k. v $3.00 

Tūzų klubas. Noveles. Antanas Tulys. 198 psl., 1960 m 
K. v $5.00 

Lietuvos Istorija, Šeštoji laida. V. Daugirdaitė-Sruogienė.' 
416 psl. k. v $6.00 

Karoliai. Noveles. Guy de Maupasant. 286 psl., 1952 m $3.00 
Nepriklausomą Lietuvą statant Atsiminimai. Rapolas 

Skipitis. 440 psl., 1961 m. k.v $5.00 
Sužadėtinė. Novelės. Juozas Tininis. 182 psl., 1957 m $3.00 
Tomas N'ipernadis. Novelių romanas. August Gailit. 316 psl., 

1952 m $300 
Kolombą. Romanas. Prosper Mėrimėe. 222 psl $3.00 
Kon-Tiki. Iš norvegų kalbos vertė Stasys Vainoras. 416 psl.. 

1954 m. $ 4 0 0 

Senas kareivis Matutis. Pasakojimas apie nepaprastą žemaitį. 
Jurgis Jankus. 238 psl. 1955 m. k v $3.00 

Pabudimas. Drama, Antanas Škėma. 64 psl. 1956 m $150 

Uzsakvm* siųsti: „DRAUGAS", 4545 W. S3rd St , Chicago, IL 
60629. Pastaba: Užsakant per paštą, pinigų nesiųsti. Užsimo
kėsite gavę sąskaitą su persiuntimo Išlaidomis 

Brangiam tėvui 
A. f A. PRANUI KOVUI mirus, 

Gražinai Reškevičienei su šeima ir visiems 
artimiesiems nuoširdžia užuojautą reiš
kiame ir kartu liūdime. 

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTAS 

A. + A . 
Mjr. JUOZUI ČERNIUI mirus, 

jo žmonai JULIJAI, dukterims MARYTEI ir DA
NAI, sūnums VYTAUTUI ir ALGIRDUI bei jų šei
moms ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuojau
tą reiškia ir kartu liūdi 

HERTA VYGANTIENĖ 
AUSTĖ ir MINDAUGAS VYGANTAI 
MARA ir VYTAUTAS VYGANTAI 

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. rugsėjo mėn. 21 d. C 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

Marija Abramaviaene - Mozūraite 
Labai greitai bėga laikas, rodos, taip neseniai buvo mūsų tar

pe, o štai jau ketveri metai, kai iškeliavo amžinybėn. 
Mes likusieji siunčiame savo maldas prašydami mirusiai Dievo 

gailestingumo, o apturėjusi dangaus malonę, užtars mus pas Visa
galį, kad numirę galėtume susitikti ir gyventi kanu amžinuoju gy
venimu. 

Rugsėjo 25 d., 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus atna
šaujamos šv. Mišios už mirusios sielą. 

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prsi-
minti Mariją savo maldose. 

Nuliūdę: Vyras STASYS, DUKTĖ, SCNCS ir ANCKAI. 

A. + A . 
ALEKSANDRAI KREMERIENEI 

m i r u s , 
jos vyrui OSKARUI ir ARTIMIESIEMS reiškia

me širdingiausią užuojautą ir kar tu liūdime. 
- DZŪKŲ DRAUGIJA 

A. f A. 
A. f A. PETRUI VALŪNUI 

paskutinę žemės kelionę užbaigus, žmonai GENUTEI, 
išlydėjusiai savo brangu vyrą paskui abu sūnus, nors 
maža dalimi Tavo vienišos skausmu dalinamės. 

F.A. KURGONAI 
A.K. RIMAI 

Mielam klubo nariui 
A. f A. PETRUI BAUŽIUI mirus, 

jo žmonai Gražinai, dukrai Ritai ir sūnui 
Rimui su šeimomis nuoširdžia užuojau
tą reiškia 

BEVERLY SHORES LIETUVIŲ KLUBAS 

EU D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIAI 

D O \ i DAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Galifornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Lietuvos Kariuomenės kūrėjui savanoriui 

A. f A. 
Marija Abramavičiene - Mozūraityte 

jo dukteriai GIEDREI, seseriai ir svainiui RAČIŪNAMS 
ir jų šeimoms, giminėms, draugams, pažįstamiems nuo
širdžią užuojautą reiškia 

Liet. Kar. kūr - sav. s-gos Vytauto Didžiojo 
Čikagos skyriaus Valdyba ir nariai 

A. + A. 
O N A U G I N C H U S 

SAKALAUSKAITE 

Gyveno Chuaeo. Illinois. 
Mirė rugsėjo 19 d.. 1982 m, 2:15 vai. popiet, sulaukus 94 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietu\oje. Amerikoje išgyveno 74 metus. 
Pasiliko did> iiame nuliūdime sūnus Walter, marti Stephanie, 

duktė Ann Merlir, marti LaVergr.e Uginchus, 4 anūkai, 9 proanūkai 
ir kiti giminės. Jraugai bei pažįstami. 

Velionė buvo motina a. a. Bruno. 
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 22 dieną. Iš koplyčios 

9 vai ryto bus atlydėta į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo 
oarapijos bažnyčią, kurioje įvys gedulingos pamaldos u i velionės 
sielą. Po pamaldi} bus nulydėta j Sv. Kazimiero lietuvių kapmes. 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marčios, anūkai ir proanūkai. 

Dėl informacijų skambinkit tel. 062-5245. 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Littuviy laidotuvių Direktorių Asociaoijoi NaHai 

STEPONAS C, UGK CUCKAWICZ) Ir SOMOS 
2424 W. 69th STRJ37T Tai. KKpabUe 7-1211 
1102? S<ratbwt»t Hicin*v>7, Paios HUla, EU. TaL t 7 4 - U l « 

PETRAS BrEUOMAS 
4348 SO GAUPIMBIIA i f K Tai. LAfmyatta S-ST7S 

V&SAITIS • Btrricus 
SO SMfc A V I , CIOESO. CJL Ta i O U y r ^ a %-U 

http://Ntpyk.it
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x Dr. Antano Razmos, II-jų 
Pasaulio Lietuvių dienų, kurios 
bus 1983 metais Chicagoje, ko
miteto pirmininko iniciatyva, 
buvo sukviesti komisijų vadovai 
bei jų nariai, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu sutiko dirbti ir pri
sidėti, kad Lietuvių dienos pasi-

x Kun. Vytautas Bagdanavi- s*kt}l> bendram susipažinimui, 
aus, MIC. dalyvaus -Ateities" j rugsėjo 19 d , sekmadieni, Atei-
akademiniame savaitgalyje spa- I tininkų namuose, Lemonte, HL, 
lio 16 d. Chicagoje, komentuo- j dalyvavo apie 100 asmenų. At-
damas temai: ateities Lietuvos I s k i r o s renginių komisijos turėjo 
santvarka pogrindžio spaudoje | s a v o posėdžius, kurios nutari-
ir jos palyginimas su Vakarų i ™ s ** p a s i ū l i u s įteikė ben-
pasaulyje organizuojančiomis j d r o J ° komiteto pirmininkui. Die-
sistemomis ^ n o s darbo ir susipažinimo pro-

i gramai vykusiai vadovavo dr . 
X Dr. T. Re.meikk> knygos į A Razma. p 0 to visi dalyviai 

"The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Li-
thuania", kurią išleido Lietuvių 
Bendruomenė, recenziją iš
spausdino "Chicago Catholic" 

Elenos Razmienės pastangomis 
buvo skaniai pavaišinti, kuriai 
už tai buvo pareikšta padėka. 

X VVUliam Achenbach, Wa-
rugsėjo 10 d. numery. Recen-; terbury, Conn., K. Sapočkinas, 
zija pavadinta "Documents tell', Toronto, Kanada, grąžino laimė-
of Oppression", išspausdinta; jimų šakneles ir pridėjo po 15 
per 3 skiltis. 
Prunskis. 

Ją parašė kun. J. 

X Kun. J. Prunskis, 11 dienų 
pabuvęs Atlanto pakrantėje, 
Floridoje, kur nėra šienligę su- laimėjimų šakneles su 15 dol. 

dol. auką. Nuoširdus ačiū. 
X Snieguolė Jurskytė, Phila-

delphia, Pa., pedagogė, mūsų 
bendradarbė ir rėmėja, grąžino 

keliančių dulkių, vėl grįžo į 
Chicagą prie savo darbų para
pijoje, Alte ir "Drauge". 

X Akademinio skautų sąjū
džio metinė šventė įvyks šešta 

auka. Labai ačiū. 
X J. Stanaitis, Hamilton, On 

tario, Kanada, J. Petrauskas,. 
Toronto, Kanadą grąžino lai- j 
mėjimų šakneles ir ta proga 

sės ir šokiai 8 vai. vak. 

x Rašytojas Vytautas Alan 

dienį, spalio 9 d. Jaunimo centro \ Padėjo po 15 dol. aukų. Labai 
didžiojoje salėje. Visų narių su- dėkojame. 

x Amerikos lietuvių Inžinie
rių ir Architektų sąjunga, Chi-
cagos skyrius, per jos iždinin
ką Donatą Stuką atsiuntė 50 

tas su šeima atvyksta Chicagon d o l 4 < D r a „ m e t i n i o ^ ^ ^ 
dalyvauti jam ruošiamoje aka
demijoje rugsėjo 26 d. Lietuvių j j J ^ g J Į 
tautiniuose namuose. Akademi- j 
ją, jo 80 metų amžiaus sukak-'; x Rimas Cesonis, Cinnamin-
ties proga, ruošia Lietuvių žur- son, N. J., visuomenininkas, Ge-
nalistų sąjungos centro valdy- novaitė ir dr. Vytautas Muso-
ba, Amerikos lietuvių tautinė | niai, Oak Lawn, 111., grąžino lai

mėjimų šakneles su 10 dol. au
komis. Labai ačiū. 

X Vytautas ir Joana Dailidės, 
Crete, m., Jonas Žukas, Wood-

parengimų komisijai kaip auką. 
ačiū. 

sąjunga 
sąjunga. 

ir Lietuvių agronomų 

x Rašytojas Jurgis Jankus 
ragsėjo 24 d., penktadienį, at
vyksta į Chicagą ir tars žodį 
Kultūros tarvbos ruošiamoje 

haven, N. Y., Stasys Kantaus- meratą su 17 dol. auka. Nuošir-

X Birutė J. Makaras, Cleve-
land, Ohio, P . Rulis, Beverly 
Shores, Ind., Edward Shilling, 
Racine, Wisc., E. {Bernotienė, 
Montreal, Kanada, Antanas Gir-
ginas, Grand Rapid, Mich., at
siuntė po 10 dol. aukų ir grąži
no laimėjimų šakneles. Labai 
dėkojame. 

X Rašyt. A- Vaičiulaitis, Be-
thesda, Md, Juozas Gramas, 
Oak Lavvn, DL, Ignas Bumelis, 
Lakeside, Mich., Kazys Dulevi-
čius, Toronto, Kanada, Stasys ir 
Magdelena Vitkai, St. Peters-
burg, F la , Vladas Kuodys, So. 
Boston, Mass., grąžino laimėji
mų šakneles su 10 dol. auka. 
Labai ačiū. 

X Elena ir Thomas E. Guire, 
Sunnyvale, Cal., Elena Rašyti
nis, Redford, Mich., Feliksas 
Pajarskas, Hamilton, Kanada, 
Juozas Kaklauskas, Cleveland, 
Ohio, Viktoras ir Ona Šilėnai, 
Erie, Pa., Teklė Sonta, Akron, 
Ohio, grąžino laimėjimų šakne
les ir kartu atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

X Julija šakinskas, Chicago, 
DL, pratęsė "Draugo" prenume
ratą ir pridėjo 20 dol. auką. J. 
Šakinską skelbiame garbės pre-
numeratore, o už paramą taria
me nuoširdų ačiū. 

X Inž. Vaclovas ir Vanda Ma
žeikai, Park Ridge, 111., visuo
menininkai, Maria Iešmantas, 
Cleveland, Ohio, A. Poderienė, 
Southfield, Mich., Jonas Juodis, 
Germantown, N. J., Ona Mer
kis, So. Boston, Mass., grąžino 
laimėjimų šakneles su 10 dol. 
auka. Labai ačiū. 

X Dr. Pranas ir daU. Ada Sut-
kai, Homevvood, BĮ., lietuviškos 
veiklos ir kultūros rėmėjai, at
siuntė 30 dol. auką ir grąžino 
laimėjimų šakneles. Nuoširdus 
ačiū. Ta proga malonu primin
ti, kad dr. P. ir A. Sutkai daž
nai įvairiomis progomis "Drau
gą" paremia. 

giną tylą, apie mėnesieną, Kada 
X Elena Lembergas, Agoura, j įyg dangus bučiuoja žemę, apie 

Cal., pratęsė "Draugo" prenu-1 mirusią mylimąją, apie mėnulio 

Urugvajaus lietuvių tautinių šokių pradininke ir ilgamete vadove mokytoja Eugenija Snarskytė - Stanevičienė (deši
nėje) su Montevideo lietuvių ansambliu "Gintaru". Jos darbą toliau sėkmingai tęsia dailininkas dr. Alfredas Sta
nevičius (pirmoje eilėje ketvirtas iš kairės). 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SOL. ŠUKYTĖS KONCERTAS 

— SENSACIJA 
Solistės Lilijos Šukytės reči

talis Chicagoje — buvo sensa
cija. Prisipildė pilnutėlė salė ir 
galerija dalyvių. Buvo atvažia
vusių net iš tolimų miestų, buvo 
svečių net atvykusių iš Lietu
vos. Sol. Šukytė jau y ra tarp
tautinio garso, ir visi norėjo pa
sinaudoti reta proga išgirsti 
šią Europos operų žvaigždę. 

Scenoje ji pasirodė tokia lie
tuviškai kukli, nors ir puošnio-

tonai. Jų melodijos ilgai skam
bės čikagiečių širdyse. 

Monica, Los Angeles, sfinus 
Alfonsas, kuris šiuo laiku ren
giasi nuolatiniam apsigyvenimui 
į Šiaurės Ameriką, sūnus Hen
rikas su šeima gyvenantis Rosa-
rio mieste. Lietuvoje liko sesuo 
Anose, brolis Alfonsas Biržuo
se ir brolvaikis Vladas Andri
jauskas su šeima Cambridge, 
Anglijoje. Velionis buvo kilęs 
nuo Biržų ir visą laiką gyveno 
Rosario mieste. Tris kartus po 
keletą mėnesių lankėsi Califor-
nijoje, kur jam labai patiko, bet 
dėl praktinių sumetimų negalė
jo ten persikelti nuolatiniam 
apsigyvenimui. Laidojimo apei
gas atliko lietuvių klebonas ir 
šeimos draugas kun. Juozas 
Margis, MiC. 

SUVALKŲ TRIKAMPY 
— "Aušros" laikraštis, lei

džiamas Seinuose, vėl pradėjo 
eiti. Lenkijoje įsigalėjus "Soli
darumo" valdžiai, laikraščio lei-finuoto skonio publikai, čikagie

čių šiltai sutiktas. Buvo miela 
stebėti, kaip solistė pajėgi ir j Dailių gėlių puokštes ir atsi- į dabar vėl atgaivintas 
aukštesniuose, ir žemesniuose; stojusios publikos plojimai pa- į Lietuvių visuomenės kultūros 
tonuose, jokių nelygumų, jokio i lenkė solistę dar padainuoti draugijos centro valdyba, reda-

| dimas buvo sustabdytas, tačiau 
Leidžia 

nuovargio, vis jaunatviški dai
nos polėkiai. 

Jei pirmoje dalyje vyravo 
dainos vokiečių kalba, tai antro-

Mimi ariją iš Bohemos ir Brahm-
so "Lopšinę". 

Po koncerto daugelis dalyvių 
turėjo laimės pabendrauti su 

na, V. Klovos — Siuntė mane 
motinėlė, Rūta žalioji, J. Gruo
džio — Voverėlė, Aš Anyta, VL 

je aprangoje. Publika 3ą sutiko, J a k u b ė n o _ Ežerėlis, Na tai 

ji buvo skirta lietuvių kompo- ; soliste ir pianistu Jaunimo cen-
zitoriams: B. Dvariono — Kur: tro kavinėje suruoštoje vakarie-
tėvelis, gėrė ir Oi liūdnas, liūd- | nėję, kur buvo apie 200 žmonių. 

S. Pr. 

šiltais plojimais. 
Pirmoje rečitalio dalyje solis

tė klausytojus nukėlė į. Europos 
lakių melodijų pynę. Čia buvo 
Roberto Schumanno dainų mo
zaika "Liederkreis", opus 39. 
Jas publika būtų besigėrėdama 
lydėjusi smarkiais plojimais, bet 
prograrnon buvo įrašytas prašy
mas po atskirų dainų neploti. 
Čia buvo melodijos apie mirų 
sius 

kas, K. Banaičio — Aš per nak- I 
tį, Tulpės. 

Kaip buvo miela stebėti, kad j 
solistė, nors gyvendama svetur, į 
dainuodama tarptautinio garso 
kitataučių scenoje, drauge įsten- j 
gė išlaikyti tokį raiškų lietu
višką tarimą. 

Siekdama išlaikyti repertuaro į 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

URUGVAJUJ 

guoja kolegija: redaktorius E. 
Petruškevičius, A. Nevulis, A. 
Uzdiia. Mus pasiekęs 34 pusla
pių gausiai iliustruotas leidinys 
teikia gerą įspūdį. 

— 50 lietuvių studentų šiuo 
metu mokosi Varšuvos aukšto
siose mokyklose. Visi jie kilę 
Iš Seinų krašto. Iš to skaičiaus 
centriniame Varšuvos universi
tete mokosi 23 studentai, Poli
technikos institutą lanko 8. 

CHICAGOS ŽINIOS 
GELEŽINKELIŲ STREIKAS 

— Augenija Snarskytė - Sta
nevičienė mirė sulaukusi 80 

j metų. Liko jos duktė dr. Nijo-
įmūramą, aefetė netęsė d ^ o e | *ė * Hernandez; Lietuvoje bro- j J į S ^ ^ J į S * ^ 

lis Jonas, Australijoje brolis . v. f . f . . . , . 
1 keliones traukimu, panaudoja 

Sustreikavus geležinkelių ma
šinistams, sekmadienį sustojo 
traukinių susisiekimas Chicago
je. Kai kurie traukiniais atvy-

iki dugno, o padainavusi porą, 
tėvus, apie sparnuota dai- j trejetą posmų ėjo prie kitos į E m i į s - Jof. v > r r a s . ^ ) f c!°_ | autobusus, lėktuvus ar laukia 

ną, apie Lorelei gundymus, apie | melodijos. Pasirūpino išlaikyti; v a s Stanevičius mirė pnes sese- ; C h i c a g o ; j e 

kas. Albion, Mich., Edward ir dus ačiū. 
Joana Jovaišai, San Diego, Cal., 
Jonas ir Juiia Žostautai, N. Re-

įdington Beach, Fla., Jonas ir 
x Ona Stirbytė, ilgametė i Albina Brazauskai. Waterbury, 

Draugo"" skaitytoja, gyvenanti | Com^ grąžino laimėjimų šakne-

vakaronėje Jaunimo centro ka
vinėje. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Cicero priemiesty, sunkiai susir
gusi gydoma Loreto ligoninėje. 

X "Draugo''' renginių komisi
ja primena, kad tie, kurie nori 
dalyvauti, bet dar nėra grąžinę 
laimėjimų šakneles, prašomi 
skubiai grąžinti, nes šį šeštadie
nį, rugsėjo 25 d., per 'Draugo" 
metinį banketą bus paskelbti 
laimėtojai. 

x George irMarie Kasė, Far-
mington Hills, Mich., John Ples-
kus, St. Petersburg Beach, Fla., 
Ona Eimutis. Cleveland, Ohio. 

les su 10 dol. auka 
ačiū. 

Nuoširdus 

x Dr. Alf. šešplaukis, gyv. 
Chicago, TU., rašytojas, kultū
rininkas, mūsų bendradarbis, 
A. J. Vasaitis, Thompson, Con.. 
Kazys Gudauskas, Baltimore, 
Md., Julius Karsas. Chicago, 
Iii , Jonas ir Malvina Švarcai, 

X Dr. A. Stankaitis, VVethers- j VViskUffe, Ohio, S. Thomas, 
field. Conn., Pranas Šapalas, | Evergreen Park, 111., gražino 

ir žvaigždžių šlamėjimą mėne
sienoje. 

Solistės balsas toks tyras, 
švarus, vokiška tart is sklandi. 
Ji pati tarsi paskendusi tolimoj 
apdainuojamo! erdvėj. Solistė 
įstengė būti nuosaiki. Nesiek
dama rodyti balso jėgos, žavėjo 
švelniu įsijautimu į dainos me-
iodiją. Tik nusišypsojo, kad n a m a s P ^ g u s balsas 
nekantri pagyrą reikšti publi-

s metus. Velionė buvo teta į 
čikagiškio kun. dr. Eugenijaus 
Gerulio ir dail. dr. Alfredo Sta
nevičiaus — žinomo veikėjo ir 
jaunimo ansamblio vadovo Uru
gvajuje. 

Apie velionę, kuri buvo biržie-
tė — evangelikų reformatų ti-

vo gausi ir turtinga, nesijautė Į kėjimo, Urugvajaus Lietuvių ka-
jokio solistės pavargimo. Už į talikų sekmadieninis biuletenis 
šio koncerto jautėsi solistės išei- į Nr. 36 rugsėjo 5 dieną taip ra- u p ė s krante ties Chicago Ave., 
ta gera mokykla ir nuolat lavi-įšo: "Užgeso šiam pasauliui, kadl^ur pastatytos 700,000 kvadr. 

Dainos \ šviestų amžinybėje. Ji mirė po; p ^ užimančios patalpos. Jose 

spalvingumą, įpindama ir hu
moristines dainas, kaip Voverė
lė, Aš anyta. 

Juo toliau, tuo labiau publi
ka smaginosi ploti, žavėdamasi 
solistės išlaikyta lietuviška nuo
taika. 

Nors koncerto programa bu-

PERSIKELIA "TRIBŪNE" 
"Chicago Tribūne" dienraštis 

per 60 metų buvo spausdinamas 
vadinamoj Tribūne Tower, 435 
No. Michigan Ave. Nuo rugsėjo 
x9 dienos šio dienraščio spaus
dinimas ir ekspedicija perkelta 
į vadinamą Freedom center. 
esantį šiauriniame Chicagos 

Lemont, TU., Hilda Kačilauskas \ laimėjimų šakneles ir kiekvienas ; kos dalis dar dainų ciklo nebai 
taip pat iš Lemonto grąžino lai
mėjimų šakneles su 10 dol. au
ka. Labai ačiū. 

pridėjo po 10 dol. aukų. 
širdus ačiū. 

Nuo-

X V. Naruševičius, West 
Lome, Ont., Kanada, pratęsė 

John Adomaitis, Canandaigua, 

X Antonina Lukšienė, Santa 
Monica. Cal., V. Dabauskas. 
VVoodhaven, N. Y., Adelė Mor-
gevičienė, Toronto, Kanada, M. 
Motuzas, La Grange, 111.. Julia | kojame. 

X Albinas ReskeviSus, Oma-

gus pradėjo ploti, bet solistė 
nutildė lengvu rankų ženklu. 

L. Šukytės dainavimas buvo 
praturtintas draminiu, vaidybi
niu įsijautimu. Programoje bu-

prasmę solistė sugebėjo išrys- i ilgesnės širdies ligos rugsėjo 4 I 
kinti vaidybine nuotaika. l d. Tai buvo šviesi asmenybė. 

Publikai maloni staigmena \ buvo mūsų kolonijos kultūrinio 
buvo ir rečitalio pabaigoje arija darbo pirmūnė - vadovė. Ypač 
iš Dvožako Rusalkos — Daina į daug dirbo su mūsų kolonijos 
api 

bus popieriaus sandėliai, ofseto 
mašinos, ekspedicija ir raštinės. 

PROTESTAS PRIEŠ 
JAPONUS 

mėnulį. iaui m ir 

•Draugo" prenumeratą, pridėjo i VQ ^ ^ fc<|||Ba„, ^ ^ 
17 dol. auką už kalendorių ir ' 
dienraščio panamai. Labai dė-

N. Y., grąžino 
neles ir kiekvienas pridėjo po 
10 dol. aukų. Labai ačiū. 

Antanaitis, Miami Beach, Fla.. 
i a k . grąžino laimėjimų šakneles su 

10 dol. aukomis. Labai ačiū. 
ha, Nebr.. visuomenininkas, V. 
Kuzmickas, VVaterbury, Conn., 
Antanas Sprainaitis, Mississau-
ga, Ont.. Kanada B. Stonkus, 

X Jonas Adomaitis, Tiniey 
X Prel. Vytautas Balčiūnas, Į p a r k, m., A. Normantas, Eli-

Thompson. Conn., M. Kutaitis, i z abeth, N. J., A. Vitkūnas, Gur-! Delhi. Ont., Kanada, Pranas 
West Hartford, Conn., K. Uk- \ nee, 111., Povilas Jančauskas,! Stončius. Nashua, N. H., V. Vai-
nevičius. VVoodhaven, N. Y.,, Brockton, Mass., Kostas Myko- j čiūnas, Portage, Mich., grąžino 
Stasys Martišauskas, Brockton, į jaitis, Detroit. Mich., atsiuntė į laimėjimų šakneles su 10 dol. 
Mass., S. Paulavičius, Daven- Į po I Q dol. aukų ir grąžino lai- į aukomis ir linkėjimais. Labai 

mėjimų šakneles. Labai ačiū. 
X J. Totoraitis Salida, Colo-

rado, Antanas Zaparackas, Ro-
yal Oak, Mich., Juozas Pultina-
vičius, Omaha, Nebraska, Ro-

port, Iowa, atsiuntė po 10 dol. 
aukų ir grąžino laimėjimų šak
neles. Nuoširdus ačiū. 

x Į Madų parodą, kuri bus 
spalio 3 dieną Jaunimo centre. 

aciu. 
X Dr. Tomas ir Rita Kisieliai, 

VVinnetka, 111., grąžino laimėji
mų šakneles su 20 dol. auka. 
širdingas ačiū. 

tinimas ir tai padėjo sekti melo
dijų prasmę ir slinktį. Džiugu 
buvo stebėti mūsų pirmaujančio 
pianisto Antano Smetonos pa
lydą. Jis švelniai derinosi prie 
solistės, saugodamasis jos neuž-
stelbti. bet vis dėlto būti girdi
mas. Publikos plojimai reiškė 
nuoširdų pasitenkinimą reči
taliu. 

Antroji pirmos rečitalio dalies 
pusė buvo skirta keturioms dai
noms: Brahmso apie seną mei
lę, F. Daumerio Ispaniška dai
na, L. H. C. Holty — Gegužės 
naktis, F. Schaumano — Mano 
meilė žalia. Sakytume, kad re
pertuaras buvo pritaikytas ra-

suruošusiems. Buvo atvykę ir 
toliau begyveną mūsų Liet. 
Bendruomenės vadovai; inž. V. 
Kamantas, inž. V. Kutkus, buvo 
Balfo pirm. M. Rudienė, iš ry
tinių valstijų atskridęs kun. St. 
Yla ir daug kitų. 

Karšti publikos plojimai iš
prašė bisui: "O mio babino ca-

vaikais — lietuvių Apįe 200 Chicagos kinų, ko-
kalbos pamokos, dainos, vaidi-; rėiiečių, filipiniečių rugsėjo 17 
nimai, tautiniai šokiai. Ilgus. į, demonstravo prieš Japonijos 
metus ji vadovavo Urugvajaus \ konsulatą Chicagoje, 625 N. 
"Vyčių" ir "Gintaro" tautinių Michigan Ave., protestuodami 
šokių ansambliams. Buvo malo-1 p r ieš naujas pataisas Japonijos 

istorijos vadovėliuose, kur Japo
nijos švietimo ministerija švel
nina aptarimą japonų karinu; 
veiksmų 1910-1&45 m. 

Publikos tarpe matėsi vysk. 
V. Brizgys, gen. kons. J. Dauž-
vardienė. Liet. Fondo vadovai: 
dr. G. Balukas, St. Baras, dr. 
A. Razma, dr. J. Valaitis ir kit. 
Ačiū jiems, tokį šaunų koncertą į ni, visada išlaikanti taktą ir tai

ką mylinti moteris. Jos liūdi 
visa Urugvajaus lietuvių kolo
nija". 

ARGENTINOJE 
Andrijauskas — Boleslovas 

mirė rugpiūčio 

GERI SARGAI 

bilietus galima įsigyti J. Vazne- Į mualdas Bielkevičius. Brockton. 
lio prekyboje (pr.). 

X šiuo pranešama visų orga
nizacijų atstovams, kurios yra 
įsijungusios į kun. dr. J. Prur.s-
kio 75 m. amž. minėjimo ruoši
mą, kad antradienį, rugsėjo 21 
d., bus svarbus posėdis šaulių 
salėje. Pradžia 7 vai. vak. Lau
kiame visų skaitlingo atsilan
kymo. Rengėjai 

(pr.). 
X St. Oasimir Mf^moriais, Inc., 

3914 W. 111 S t (1 blokas nuo 
Šv. Kazimiero kapinių), telef. 
233-6335, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasirinkimas. Nelso
nas ir Dulvs savininkai, fsk.). 

Mass., A. Pilipavičius, Juno 
Beach, Fla.. Jonas Rugienius, 
Detroit, Mich., Adolph Butkus, 
Mission Viejo, Cal., atsiuntė po 
10 dol. auką ir grąžino laimėji- j 
mų šakneles. Labai ačiū. 

x Bronius ir Michalina Gin-
čauskiii. Hammond, Ind.. 'La 
Paris Beauty Palace" savininkai. 
Antanas Šeduikis. Brockton, 
Mass., Irena Ulpa. Dorchester, 
Mass., atsiuntė po 10 dol. au
kų. Labai ačiū. 

x Petras ir Rita Dūdai, Chi
cago, 111., vertindami "Draugo" 
gerą informaciją, jo stiprinimui 
atsiuntė 25 dol. auką ir grąžino 
laimėjimų šaknelos. TAbfiįačiū. 

ro" iš Puccinio operos "Gianni: Černiauskienė, gyvenanti Santa 
Schiechi". 

Koncertas buvo labai aukšto 
lygio* esant taip pajėgiems sol. 
L. šukytei ir pianistui A. Sme-

Penki Loreto ligoninės sargai 
16 d. Rosario susilaukė Chicagos policijos 

mieste. Buvo 77 m. amžiaus.; ypatingo įvertinimo už tramdy-
Liko žmona Celė, duktė Sigita mą kriminalinių gaujų veikimo 

os ligoninės apylinkėse. 

Irena Knaučeliūnienė 
t£s dah"vius. 

iŠ Chicagos sveikina į u . ^ :-»' u < i ' j •+ iva i -

iiiimiinimmimmuiimimmiiirminiH: 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago. 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Sestad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

UUIHIilIlIlIlIllHllllinillllllllllllHIIHIMIK 

Advokatas JONAS G1BAITIS 
6247 So. Kedzie Avenoe 
Chlrago, Illinois 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

tir 
VILNIAUS UNIVERSITETAS 

1579-1979 
Spaudai paruošė BRONIUS VAŠKELIS 

Technikinė priežiūra — THOMAS REMEIKIS 
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1979 METŲ SUAVA2IAV1MO DARBAI 

(Simas Sužiedėlis, Vilniaus Universiteto Būdingieji tarpsniai. Juozas 
Jakštas. Jėzuitų Ordino Vaidmuo įtvirtinant Katalikybę Lietuvoje. 
Stasys Goštautas, Ispanų Humanistas Petras Roizijus Vilniuje. . . Jonas 
Dainauskas, Vilniaus Akademija Edukacinės komisijos veikloje. .. Vin
cas Maciūnas, Vilniaus Universitetas ir Lietuviškasis XLX amžiaus pra
džios sąjūdis. Ramūnas Konradas, Medicinos mokslai Vilniaus Univer
sitete XIX amžiaus pradžioje. Vincas Trumpa, Vilniaus Universitetas 
ir Vilnius Stanislovo Muravskio atsiminimuose, Domas Krivickas, Ke
letas bruožiu iš Vilniaus Universiteto veiklos. Stasė Vaskelienė, Vil
niaus Universiteto Biblioteka pokario metais.) 

Išleido The Institute of Lithuanian Studies. Inc. Chicago 1981 
260 pusi., kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu $11.25. 

DlNftgmM misti: DRAUGAS, Ą5Jt5 W. 6$rd St., 
Chicago, TU. 60629 

, Illinois gyventojai dar prideda 70 et. valstijos mokesčio. 

f 


