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JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. . . 
KELIAS l SVEIKATA, 1601 West Garfield Blvd„ Chicago, IL 60636 

KAI VABZDYS NUMARINA ŽMOGŲ 
Atsargūs būkime pakarto
tinam vabzdžių įkandi-
mm, fei leartą jų fkąsti la
bas srrgome. 

raginimas Mediciniškas r 

priežastj buvusią širdies ataką. 
Kitas ligonis buvo vabzdžio su

kandžiotas, gavo stiprią reakciją 
ir buvo gydomas vidaus ligų spe
cialisto. Jis paleido pacienią į na
mus. Už kelių savaičių tas žmo-

STuostabu, kad net gydytojai S"5 išsirengė žvejoti. Jis buvo vėl 
pro pirštus žiūri i jautrumą vabz- į ge l t a s ir mirė už kelių minu-
džiu įkandimui, nors pastarasis « * J° **ndras žvejojęs kartu su 
kartais už kelių minučių nužu-! P » n i e k o J a m negalėjo padėti. O 
do žmogų. Ką jau čia kalbėti apie' ! e i J u o d u ^ b u v « apnipmti 
apsileidimą gydytojo pagelbinioį vaistais prieš pakartotiną reakci-
personalo ar oaeientu tame rei- {^ vabzdžiui įkandus — tas ne
kalė. Dabar" vabzdžių kandžio- į laimingasis būtų buvęs išgeloc-
jimo kikas. Kai kurie mūsiškių t a s- ~ -
gali -sunkiai nukentėti. Todėl pa
simokykime iš sekančių faktų — 
tada 
mės. 

Yra vabzdžių 

išvengsime didžios nelai-

ikandimams 

būdamos burnoje rūgščios, keis 
Šlapumo reakciją i šarminę. Bak
terijos nemėgsta tokios kaitos ir 
jau vien nuo jos žūsta. Atsimin-
tfna, kad normaliai maitinantis, 
šlapumo reakcija dažniausiai bū
na rūgšti. Tik retais atvejais ji 
esti šarminė. Tada gydytojas pa
taria rūgštimi šlapumą gertam' 
daug spanguolių, bruknių sun
kų. 

Jau vien su tinkama skysčių 
per visą savu g>venima vartoji
mu, net be vaistu, tamsta galėsi 
išvengti uždegu-no. Žinoma, ne
reikia persišaldyti ir. tam tikromis 
medžiagomis : sa\ J šlapumo takų 
nejjautrinti. Keikia tamstai visa
da '/engti dviejų svarbiausių 
įjautrintojų — sv.igalų, aštrių; nio programą 
valgių prieskonių. Jei gersi svai
galus imdama prieš uždegimą 
vaistus — apturėsi skrandžio su-1 Rašo, kai širdis veikia gerai — 
jaudinimą. Mat, svaigalai maišy- i tai jis jaučiasi neblogai. O kai lei
sis su antibiotikais ir sukels nėge- dis veikia blogai, tai smarkiai du

sulys kankina. Aš klausiau čia 

Ramonatis (kairėje, E. ir V. Vasiliauskai seka Lietuvio sodybos pažmo-
Nuotr. M. Nagifc 

ti tuojaus po oda. 

Laikas po įkandimo ir mirties 
yra trumpas — 10 ar 20 minu
čių. Niekur tu negausi reikiamos 
pagalbos per tokį trumpą laiką. 
Reikia jautriems vabzdžio įkandi
mui visada nešiotis su savimi 
vaistų dėžutę specialiai skirtą 
gelbėjimuisi nuo vabzdžių įkan
dimo, ypač pakartotino (insect 
sting ki t) . Turėtų būti pakeisti 
įstatymai — tokias dėžutes turė
tų laisvai įsigyti kiekvienas vabz
džiams jautruolis. Dabar su gydy-

rumus. 
Visi šlapumo takų specialistai 

pataria vengti svaigalų. Jei jie ap
gydo šlapumo takų uždegimą, 
sakysim nuo venerinės ligos — 
po dešimties dienų pamėgini-
mui liepia išgerti kelis stikliukus 
degtinės — tuojau užsikuria iš 
naujo dar visai nebuvęs praša
lintas šlapumo takų uždegimas. 
Dideli kiekiai aštrumų — vai 

amerikiečių gydytojų, tai jie sa
ko, kad jo plaučių gyslos — šak
nys yra užsikimšusios ir jis turi 
daryti tam tikrus kvėpavimus -~-
mankštą. Mano klausimas yra: 
1. Ar gali būti, kad širdis tankiai 
kaitaliojasi, tai geriau veiktų, tai 
blogiau? 2. Kokią mankštą jis tu
ri daryti? Jis yra 80 metų. anks
čiau smarkiai rūkė ir sunkiai dir

glų ir prieskonių irgi palaiko šia- j &>• Prieš kokius 8 metus nustojo 
rūkęs, kai pradėjo dusulys kankin 
ti. Dėkui už atsakymą ir patari
mą. 

pumo taxų uzaegimą. 
Pieniškos, daržovių, vaisių 

sriubos ir viščiuko buljonas yra 
geriausi skysčiai, šalia vaisių — 
daržovių valgymo ir minėtų eif-

»lr» rininių sunku gėrimo vra svei-
>jo žinia tegul nusiperka iš _vais-]k 1 a i i s i ^ ^ g į ^ į ^ ^ .1 

tinės tokias dėžutes 
jautrus vabzdžių įkandimui mū-

Buvusi Lietuvos pasiuntinybėj Ro
moje šeimininkė dabar sodybiėtė Mi
kalina Kidikauskaitė, nuolatinė pa-
žmornb lankytoja Nuotr. M. Nagio 

jautrių žmonių (insect ailergy). 
Būtinai reikia tokiems jautrao-
liąms talkinti — tik tada išveng
sime bereikalingų mirčių. Tiek 
gydytojai, tiek pacientai turi ži
noti vabzdžio įkandimo pavojin
gumą, ypač esant jautrumui to
kiam įkandimui, jautrus žmogus 
kartą Įkandus -abzdžiuj gauna 
vietinę — odos didelę reakciją: 
paraudimą, patinimą, niežuli, 
•karštį. Tokiam įautruo'liui pa
kartotinas vabzdžio įkandimas ga
li sukelti labai didelę ar.net grei
tą mirtį. Yra vaistinėse parduoda
mos pirmosios pagalbos vabz-

; siškis. Jas turėtų turėti miškinin-
j kai, stovyklų vadovai, gailestin-
J gos seserys dirbančios pirmosios 
pagalbos vietovėse. 

Tur i egzemą — būk 
atsargus su vabzdžiais 

kiekvienas j v, 
I slaoumo takų uždegimu nega
luojančių. Reikalui esant tams-

Atsakymas. — Rūkymas suke
lia plaučių išsiplėtimą — emfi
zemą. Tada sunkiau teka krau
jas per pTau'eTus, nes mažiau lie
ka kraujagyslių. Širdžiai yra vien 
dėl to didesnis darbas. Ji dirba 

tos gydytojas patars eiti pas uro-1 kiek galėdama. Kartais daugiau 
logą. Taip ir padaryk, nes yra ' sušlubuodama Tada dusulvs dar 
daug įvairių priežasčių palaikan
čių šlapumo takų uždegimą. 

Čia suminėjom tik keletą jų. 

D U O N O S RAUGAS 
NAMIE GAMINAMAS Jei žmogus skundžiasi bet kokia 

alergija ar egzema, dažniausiai 
jis yra jautrus vabzdžių Įkandi
mams. Išsikalbėjus su tokiu žmo
gum, galima susekti, kad ir kai 
kurie kiti šeimos nariai ar toli
mesni giminės yra turėję stiprią 
reakciją po vabzdžio įkandimo. I g į į ^ i r k r a u t u v ė j t inkamų 
Paprastai, gydytojai tokiais atve
jais nepataria toliau gydytis. Taip 

Klausimas Mielas Daktare, at
leiskite, kad kreipiuosi Į Jus visai 
nemedicinišku reikali*. Šioje apy
linkėje yra žmonių, kurie mokė
tų iškepti namie ruginę duona. 

neturėtų būti. Tokie jautruoliai 
turi nusijautrinti gydytojo prie
žiūroje ir turėti su savimi vais
tus prieš įsijautrinimą vabzdžio 
Įkandimui. 

Išvada. Būkim atsargūs — ne
sileiskime pakartotinam su vabz
džiais susitikimui, jei jiems esame 
jautrūs. Visada nusijautrinkime 

džiams įkandus vaistų dėžutės. į (hyposensitization) gydytojo glo-
Jose yra svarbiausias nuo tokiojbojami ir turėkime su savimi 
įkandimo vaistas adrenalinas.vaistus (insect sting kit) nelai-
(ephedrine). Kiekvienas turi mo-įmė^ atvejuje išsigelbėjimui nuo 
keti tuo vaistu pasinaudoti — in
jekciją pats sau susileisti, nes gy
dytoją ar ligoninę nepasieksi, o 
mirtis gali ateiti už 10 — 20 mi
nučių. Tai nėra jokie juokai! 2i-
ttamž., skaitytojas šypsosis — 
kaip čia gali būti, kad vabzdys 
įkando ir dar tas pats pakartoti
nai žmogui Įgėlė — ir žmogus ga
li mirti. Daugeliui tai neįtikėti
nas dalykas. Bet taip yra. Tokiam 
jautruoiiui nėra jokie juokai dėl 
kokios ten širšės pakartotino įgė
limo kraustytis pas Abraomą. 

Išvengimui tokios nelaimės, 
•reikia tuojau vaistais gydytis, vė
liau gydytojo priežiūroje nusi-
jautrinti tokiam įkandimui (hy-
posensitization). Tie du gydy
mosi būdai yra galimi ir būtini 
kiekvienam vabzdžių įkandimui 
jautriam asmeniui. 

Nelaimingų atsitikimų 
pavyzdžiai 

Staigią mirtį nuo pakartotino 
vabzdžio įgėlimo kartais gydyto
jai priskaito širdies atakai. Vie
nas gydytojas pasirašė mirties liu-
dfffmt Žmogui, kuris ardamas 
staiga mirė. Kaimynas išgirdo jį 
Saukiant: — "Man įkando...". 
Artojas taip susukęs, krito negy
vas. Jo Imona pranešė gydyto
jui, kad jis yra turėjęs anksčiau 
stiprią reakciją po vabzdžio įkan-

ho. Gydytojas netikėjo, kad 

tikrai nereiKahngos mirties. 
Pasiskaityti. Consuitarrt. 

gust 1976. 
Au-

TEISINGĄ PATAHIM4 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI. 

miltų, maltų girnomis. Virėjų 
knygose parašyta, kaip tą duoną 
kepti. Bet ten parašyta tik, kad 
maišant duoną reikia įdėti raugo. 
O kaip pirmą raugą gauti — ne
parašyta. 

padidėja. Todėl dusulį dėl plau
čių atsiradusi visada gydoma 
stiprinant širdį digitaliu. Jis turi 
mokytis alsuoti pilvu diafragma, 
nes krūtinės ląsta nejuda — plau
čiai ją išplėtė. Pas dainininkus 
lietuvius pasiklausk — jie pamo 
kys kaip alsuoti diafragma. Gali 
atsiremti abiem rankom į stalą ir 
mėgink giliai jSvėpti, po to giliai 
iškvėpti. Krūtinės pagelbiniai rau
menys ir diafragma padės alsuo
ti. Taip daryti vienam kartui ko
kį tuziną tokių įkvėpimų ir iš
kvėpime. Taip kartoti keletą kar
tų per dieną. Būtinai imk jodo 
lašus: 10 lašų į šiltą pieną ant 
galo stiklinės tris kartus per die
ną, per visą jo -gyvenimą. Lašus 

KAKTUSAS PAŠTU 
"KELIAVO" PUSANTRŲ 

METU 

Visame pasaulyje y ra apie ke
tur i s tntkstancras rūsių; kaktusų 
Vieni jų užauga iki mflžmiškų 
medžių, bet yra mažų pasitaikė 
net kaktusų nykštukų. Kaktusai 
labai nereiklus augalai. Pavyz
džiui, buvo toks atsitikimas. 
Čekijos turistas etnografas A. 
F . iš vienos savo kelionės paštu 
pasiuntė kaktusą į namus, Pra-
hon. Kaktusas buvo tiesiog iš
r au ta s iš žemės ir neturėjo jo
kios mitybos bazės. Siuntinys 
atėjo tik po pusantrų metų, mat, 
pasauly 3.-rą ne viena P r a h a — 
dvi JAV, viena Lenkijoje, kur 
t a s kaktusas visų pirma ir pa
buvojo. Negaudamas nei oro, nei 
šviesos, nei vandens, kaktusas 
vis dėlto nežuvo. Priešingai, kai 
kaktusą išėmė iš siuntinio, jis 
kuo gražiausiai žydėjo. Tarp ki
ta ko. kai kurių rūšių kaktusas 
galima vartoti, kaip žaliavą len
gvoje pramonėje ir ta ip pat 
kaip pašarą gyvuliams ir kaip 
maisto produktą žmonėms. 

Mšk. 

Gal Gerb. Daktare, žinote, kaip j gaH gauti vaistinėje be recepto, 
tą raugą pasigaminti, ar gal ga-j Lašai vadinasi: Saturated Soiu-
lėtumėte nurodyti, kas tai žinojtion oi Pota^siam Iodme. Pimti 
ar kur jo galima gauti. Cia kelios j kokią stiklinę jų — 200.00. Pirk-
kepyklos kepa ruginę duoną, be t ' t i ir pipetę. Isi'ašimi pienan ir ger

ti. Jie palengvins atsikosėjimą. 
Mat, skrepliai sutirštėja ir kvėpa
vimo takus susiaurina. Tada dar 
sunkiau darosi alsuoti. Iš jo ne 
laimės turėtų pasimokyti visi rū
koriai. 

ŠLAPUMO T A K U 
ĮTAUTRINTOfAI 

Klausimas. Gerb. Daktare, gel
bėk mane nuo pasikartojančio 
šlapumo pūslės uždegimo. Gydo 
mane daktaras, geriu įvairius vais
tus. Jis patarė daug skysčių ger
ti. Po to dažnai varo šlapintis — 
nepatogu. Jau man nusibodo, ma
lonėk man padėti, kaip kitiems 
padedi. Ačiū. 

Atsakymas. Nė Dievas negali 
padėti tokiam žmogui, kuris pats 
sau ne tik nepadeda, bet kenkia. Į 
Tamsta nepildai gydytojo nu- | 
rodymo: gerti daug naudingų 
skysčių, nes nepatogu dažnai Šla
pintis. Už tai patogu sirgti ilgai 
nepagyįant, nors ir daug įvairių 
vaistų imant. 

Pildyk gydytojo nurodymus: 
turi tiek išgerti skysčių per parą, 
kad susidarytų šlapumo paroje 
mažiausiai dvi kvortos. Geriau-

froafB* fa?i mirti fiuo vabzdžio j šiai gerti gra-if raktų ar apelsinų 
įgėlimo, todėl jis parašė mirties! sunkų — tada cftrinttl rtf štys, 

Linksmus nuotykius pasakoja Pra
nas Eigietis Lietuvio sodybos pažmo-
nyje. Nuatr. M. flagfo 

jos skonis neprilygsta lietuviškai 
duonai. Jus gerbiąs Draugo skai
tytojas. 

Atsakymas. Lietuviškoje kepyk
loje gausite raugo. Jei nėra arti 
tokios — pati pasigaminki. Rugi
nius miltus sumaišyk su šiltu van
deniu ar pienu ir pridėk mielių. 
Po kelių dienų gausi raugą. Juo-
mi ištrink medinio kubiliuko sie
nas h dugną, kur maišysi duo
nai miltus. Iškepęs duoną palik 

Jeigu pasieki sėkmės, gauni 
aplodamentų. Džiaukis jais, bet 
netikėk jais, 

Robert Moatternery 
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LIKIMO AUDROSE" 
Romane aprašoma Dzūkijos 

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

Užsakymus siųsti "Draugo* 
adreso. DBnota valstijos gyven 
tojai prideda 5 % mokesčių. 

Dr. Jonas G. BYLA-DYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. 63rd SL 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio progra
ma Naujoj Anglijoj iŠ Stoties 
W\'SR, 1360 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa
šauktinių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, sią programą veda Stepo
nas ir Valentina Mmkai. Biznio 
reikalais kreiptis j Raltic Fterists 
— gėKq bei dovanų krautuvę, 502 
E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02121. Telefonas 268-0489. Ten 
pat gaunamas dienraštis "Drau
gas" ir rasite didelį pasirinkimą, 
tietuvfSfcų knyta 

THE LrrHTJANlAN VYORJL0-YY1DE BAILY 
Second class postage paid at Chicago, DL Published daily 
except Sundays, Legal Holidays, days after Christmas 
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Foreign countries $31.00. 

Pašto išlaidas mažinant, ppavitavimai už gautas pre
numeratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skai
tytojo adreso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada 
yra yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 men. 

Chicago, Cook apskr. 
fr Kanadoje $30.00 $17.00 $12.90 
Kitur JAV 28.00 16.00 11.00 
Užsienyje „ 31.00 19-00 13.90 
Savaitinis 20.00 13.00 7.00 

• Redakcija dirba kasdien f
:| • Redakcija straipsnius taiso savo 

8:30 •— 4:30, šeštadieniais ii noožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
8:30 — 12:0O •!( nesaugo. Juos grąžina tik iŠ anks-

• Administracija dirba kas-1| to susitarus. Redakcija už skelbi* 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j | mų turinį neatsako. Skelbimų kas
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. j | aos prismnčfamos gavus prašymą. 

TeLPB 8-3229 

DR. ANMA BILIŪNAS 
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija Ir motenj ligos 
Ginekologinį Chirurgija 

8449 So. PnJaski Boad (Crawford 
Hedlcal Buflding). TeL LU 5-8446 
^ i i m a ligonius pagal susitarimą, 
fei neatsiliepia, skambina 374-8004. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Onter 
6132 So. Kedzie Arena* 

Vai.: pirmad., antrad. tr ketvirtai 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. WA 5-2670 

Rezid. tel. YV'Albrook 5-3048 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2223 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet 

Antrad., penktad. 1-6, tre£. Ir Sestad. 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. tr 
ketv. 1-4 ir 7-S: antrad. Ir penkt 
10-4: šeStad. 10-3 vai. 

Tei. orlso fr boto; OLympic 2 - * l « 

DR. P, KISIELIUI 
GYDYTOJAS IR CHIRJJRGAS 

1443 So. 50fli Ave* 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vaic 

išskyros trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popi«*t. 

TeL BEUance 5-1*11 
DR. WALTER h KIRSTU* 

(tfetuvis gytrytojas) 
3925 West » t b Street 

Vai.: pirmad., antrad., k%kvtrwtd. 9 
penktad. nuo 12-4 vai. ,»piet ir «.-• 
vai. vak. Tr&5. ir šeštad. uždaryta. 

u <* i • m ^ — m . i iUlTu j i 

Ofs. teL 735-4477; Rez. 246-2839 
Jei Beatsako skambint 636-4549 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURG8 

Specialybe — Nervų te 
Emocines ligos 

CRAWFORD MEDICAL BTJ1U>INO 
644* So. Pulaskl Road 

valandos pagal susitarimą. 

DR. IREMA KURAS 
GYDYTOJA m caimuRGK 
KŪDIKIU KK VAIKV IJI6O6 

SPECIAUST* 
MKIHCAL BTJ*WBB!fQ 

7156 Soutb Western AveoMB. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. 

Iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL R E 7-1168; rezid. 

Ofs. HE 4-1818; F e c >R 6-9§tl 
W. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CfiBtURGAS 
Specialybė vidaus ligoi 
2*54 West 71«t Street -

(71-os ir Campbell Ave. kaarpAa) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirafl. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitartu. 

O P T I C A L S T U 9 I O 
VIOliETA KAnOSAlTft .. 

7661 So. Washtenaw. Tti. 778-Wt«i 
Pritaikomi akiniai pagal crAytttft 

receptas. 
Didelis akinių rSmų paSĮiliijrįĮlftiį. 

Vai.: pirm., antr., penki 10-6:t9 . 
Ketv. l-g v. vak. SeSt, 10-4 T. * . p 

Trečiadieniais uždaryta, 

iiiiiiiiiimiuiiiniMimiiinimimitniiiiii 
LIETUVOS ATSIMINIMAI 

RadUo Valanda ]aa M m. 
Vevr Jerney. Vew York br Connectlcot 

Kas Aefltadienl nuo 4 Iki 6 vaL popiet 
H WEVD Stoties N»\» Torito (lSSt 
ktL. AM ir 97.9 me«. Tifi. 
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dalį raugo dugne. Turėsi kkam 
kartui. Ta kubiliuką švariai u?isi-
kyk, uždenk. 

RŪKYMAS PRIŠAUKIA 
DUSULĮ 

KTanstirtts. Gerb. Dilčtar*, ma
no brolis gyvena Lietuvoje fr 
skurDSHSasfį ktd ffs fui! 
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Tai liautJiet ir miestiečių išmintis. 
Kiekvienas skaitydamas juoksis. 

Parašė, surinko ir išleido Juozas Ratkns 

Kaina su persiuntimu $3.30. 224 pusi. 
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Vyčių seimą 

SU PASITIKĖJIMU IR LINKĖJIMAIS PASITINKANT 
Lietuvos Vyčių organizacijos bilizuoti ginti Europos ir kitų 

64-tasis seimas jau Žengia į kraštų laisvės. Tautiniams savi-
sayo deimantinį jubiliejų. Prieš tumams išlaikyti vvčiai ėmėsi 
šešiasdešimt penkerius metus naujų priemonių, kaip ekskursijų 
(1912) buvo užmegztas pirmasis organizavimo Lietuvon, megzti 
žiedas, kuris kitų metų pradžioje ryšius su Lietuvos jaunimo orga-
(1913.IV) sužydėjo pirmiausia nizaeijomis — ateitininkais ir 
Lietuvos sakalų, vėliau vyčių pavasarininkais. O prieš pen-
yardu. Šis seimas, kuris rugpiū- kiasdešimt metų (1927) net su-
čio 17-21 d. vyksta Providence, rinkta tiek lėšų, kad nupirko 
R.I., \yčių globojamas, ne tik tęsia auksinį kardą ir nuvežė Lietuvon 
nepertraukiamą seimų tradiciją, jį įteikti vyriausiam kariuomenės 
bet ir šio meto vyčius veda į nau- ir neprlklansomv bes kovų vadui 
ją laikotarpį geriau suprasti savo gen. S. 2ukauskaui, kaip simbolį j kilo 11 proc., lyginant su atitin 
tikslus, dar sėkmingiau vystyti meilės Lietuvai ir ten gyvenan- Į kamu praėjusių metų laikotar-
veiklą, stipriau sumegsti ryšius tiems giminėms, atsikovojusiems j P i u - Darbo savaitės valandų skai-
tarp lietuvių kilmės jaunimo ir valstybinę nepriklausomybę įr čius kiek padidėjo. 
vyresniųjų tautinės kilmės pa- tautinę laisvę. Kai kurie pramonės rodykliai 

. jau birželio mėn. kėlė susirūpini-
l a i graži istorija, kuria gali m ą . Užsakymų mažėjimas, dar-

didziuotis jau savo darbus v y - Į b i n i n k ų a tleidimas, vėliau įvykę 
ciuose atlikę ir dabar jiems vado- angliakasių ir plieno gamyklų 
vaują. Bet tai yra ir paskatini
mas ateityje eiti tuo pačiu keliu, 
taikant veiklos būdus laiko 

NETIKRUMAS JAV ŪKYJE 
JAV ir Vakarų Europa vis dar 

nepajėgia atsikratyti ūkinio atos
lūgio apraiškų. Pramonės kraš
tuose yra pagerėjimo ženklų, ku
riuos nustelbia neigiami ūkiniai 
reiškiniai. 

JAV pramonės gamybinis pa
jėgumas didėja. Sausio mėn. pa
naudota 80 proc. pramonės pajė
gumo, o birželio — 83,5 proc. 
Antrame šių metų ketvirtyje 
stambiųjų bendrovių pelnas pa 

Prieštaringi veiksniai trukdo ūkinį pakilimą 

GEDIMINAS GALVA 

grindų. Organizaciniai reikalai, 
jubiliejinių metų seimo ir švent-
tės numatymas tu rės da r labiau 
uždegti tuos vyčius, kurie iki 
šiol aukojosi tiesai skelbti ir lais
vės idealams išlaikyti. 

Ne taip seniai vienos kuopos 
susirinkime jaunas vyčių veikė- S ^ ' ^ T ^ , ^ L " r t " V ° f [ * £ 
jas iškėlė klausimą: "Ką reiškia 
vytis?" Buvo atsakyta, kad tai 
yrą Lietuvos valstybinis ženklas. 
"Bet ką reiškia pats žodis vytis", 
buvo pakartotas klausimas. Vy
resnysis vyčių veikėjas paaiškino 

čiai nuolat išliktu savo tautos 

streikai nieko gero nežada atei 
čiai. Stambiausių įmonių Exxon 

naftos srityje, U. S. Steel, ypač 
Bethlehem Steel ryškus pelno 
sumažėjimas darė įtakos verty
bių popierių biržoms. 

Kviečių, kukurūzų, medvilnės 
ir kitų žemės ūkio kultūrų ge
ras derlius nieko gero nežada 
vartotojams. Vartotojų pirkimo 
galia gana stipri, bet ją apkarpo 
infliacija. Birželio ir liepos mėn. 
prekių pirkimas nežymiai suma
žėjo. 

Juodoji savaitė biržofe 

Vidaus rinka nerodė stiprybės, 
bet nebuvo ir didesnį susirūpini
mą keliančių reiškinių. Žinoma, 
federalinės vyriausybės ūkio sri
ties vadovų ir įmonių ekonomis
tų numatymas, kad šiais metais 

nistas. Savo tautietį užsienio 
tarnais, sargais, gynėjais ir gel-1 lietuviai sutiko su tikru lietuvis 
bėtojais jos dabarties nelaimėje, j ku vaišingumu. Svečiavosi daug 

kur, iškylavo miesto apylinkėse, 

tik angliškai, kad tai ruš.<::* 
"knight". 

Iš tikrųjų žodžio kilmė ir pras
mė yra istorinė tiek lietuviška-

Siandien Lietuvos Vyčių orga
nizaciją sudaro jau kiti žmonės, 
bet siekia tų pačių tikslų. Savo 
64-tame seime jie žvelgs į praei
tį, kuri duoda stiprybės, moko at
sargumo prieš pavojus, skati-

me, tiek angliškame pavadinime. n a P ^ f * ^ j d a u š i a u N " 
"Knight" - senas germaniškas " £ & * į j &*•£* .*** k a i 

žodis, (vokiškai dabar 
"Knecht") reiškia tarną, kilnų 
sargą, kuris saugo savo valdovą, 
valstybę ar bent kitą aukštos kil
mės asmenį. Vytis — tai geriau
siai senųjų laikų apginkluotas ka-

kalbėjo apie nuotaikas pavergto
je Lietuvoje. Jis pasakojo, kad 
tautinė dvasia Lietuvoje esanti 

tokia atspari , kad dėl galimo 
lietuvių tautos surusinimo ne-

dinti užsimoję "ekspertai" pri-
sispyrusiai aiškina, kad visi sve
čiai iš Lietuvos atvykstą su ge
riausiomis intencijomis palaiky
ti su mumis kultūrinių ryšių, 
kad Vilniaus universitetas litua
nistinius kursus išeivijos jauni
mo nutautimui sustabdyti orga
nizuojąs be Maskvos palaimini 

įvyks žymesnis ūkio padėties pa
gerėjimas nepasiteisino. Net ir la
bai nuosaikūs ekonomistai nenu
matė ūkinio smūgio, buvusio lie
pos mėn. paskutinę savaitę. 
Dovv Jonės apskaičiavimu per mi
nėtą savaitę vertybės popierių 
vertė krito 33,35 taškus iki 890.07. 
Tai buvo juodžiausia savaitė šiais 
metais vertybių popierių biržo
je. 1973 m. biržos vertybių po
pierių kainos vidurkis siekė 1,051. 
07 ir iki šio meto krito net dau
giau kaip 160 taškų. 

Kodėl įvyko toks ryškus akci
jų kritimas per vieną savaitę? 

Priežasčių daug. Daug lėmė 
nedarbas, siekiąs 7,1 proc. dirban
čių, infliacija, kurią skatino fe
deralinė valdžia, įmonininkai, 
pvz. plieno kainos kėlimas, ir dar
bininkų profesinės sąjungos, 
nors jos dabar atsargiau kovoja 
padidinti darbo atlyginimą. Šio-

Consolatos R. katalikų bažnyčia MedeUino mieste, Kolumbijoje. Parapiją 
tvarko italai, bet joje yra nemaža lietuvių, kurie šioje bažnyčioje meldžiasi, 
ši bažnyčia nauja, pamaldos joje laikomos nuo 1972 metų, bet nėra dar vi
siškai užbaigta. 

• ! 

ketverius metus, daug sumany
mų sukurta ir palaidota, net pri
simintas II pasaulinio karo metu 
vokiečių išrastas iš anglies ben
zino gaminimas, bet klausimas 
Konservatyvūs amerikiečiui spren
dė klausimą paviršutiniškai: 

_ pradėjo tik šiais metais riedėti. 
kią tokią įtaką turėjo dabartinis I trūksta naftos — įsivežkime, ues 
psichologinis netikrumas, palu- jį g a i į d a r labiau pabrangti. Jie 

etninės grupės ieško savo kilmės 
šaknų, galėtų atlikti savo įsipa
reigojimus tiek tėvų ir senolių 
kraštui, tiek savo tėvynei, kurio
je yra gimę ir užaugę. Ir šis dvi
gubas įsipareigojimas nė vieno 

„.. . , , , , , • ,- - - amerikiečio nepadalina į dvi da
rys, įsipareigojęs ginti nuo pneso ,. , . K. . . .* 
valdovą. Kitaip ta r ian t riteris l i s ' k u n ų v i e n o ] e k u n o ' e s t o v e t ų 

karžygis, didvyris, aukojas save į*** T ? ! f £ ? f " ' 
kartais net savo gyvybę už Vai- ? a r S t I p m u ^ i la,svę kaip 
dovą ir valstvbę. z m 0 g „ a U S * * * * g § . t l k e I i m a 

šią prasmę tebeturi ir Lietuvos l r .SąZ1"ę f ? p a S l k e s m , m ų ' , f 
Vyčių pavadinimas. Tos pras- paiS&nt> ,S k u r t a ^ ^ * * * 
mes buvos ieškota, kai jos pirmu- Vyčių veikla informacijoje yra 
nai kūrė šią organizaciją, tos pralenkusi ne tik lietuvių kitas 
prasmės ieškojo vėliau vyčiai grupes, bet net ir kitų tautinių 
darbuose — jie saugojo tautinį ir grupių, kurioms taip pat reikia 
valstybinį gyvenimą ir jo laisvę, ginti savo artimųjų ir savo tau-

* tos laisvės idealus ir pagelbėti 
Kai žvelgi dar nesenon — tik jų teisėtiems troškimams. Laiškų 

prieš Šešiasdešimt metų — atei- rašymas, spaudos klaidų atitaisy-
vių istorijon, negali iš akių iš- mes, įstaigoms tikslių žinių per
leisti vyčų veiklos lietuvybės, teikimas yra viena vyčių veiklos 
krikščioniško gyvenimo ir nepri- stipriausių priemonių, nes per 
klausomybės atkūrimo pastangų spaudą pasiekia milijonus. Tai 
žadinime. Vyčiai buvo jaunimui nėra karas, nes šiuo metu net už 
skirta organizacija. Bet ir jaunj- nepriklausomybes nekovojamą, 
mo organizacijos nariai sensta, bet vis dėlto yra neatiaidi ir ne
tampa lyg priedu prie tos veik- nugalima kova už tiesą, laisvę, 
los, kuriai jau vadovauja jaunes- žmogišką gyvenimą, tikėjimą ir 
nieji. Tačiau ir vyresnieji, suau- įsitikinimų gerbimą. Vyčiai, kaip 
g? su savo organizacija, nenori kataliką organizacija, kovoja už 
iš jos pasitraukti, — ten yra likę tiesą ir laisvę ne tik kaip lietuvių 
daug sielos ir sentimentų, yra Ii- tautos atstovai, bet ir kaip krikš-
kę dar neįvykdytų idealų ir ne- čioniškos moralės palaikytojai ir 
pasiektų tikslų. Vyčiai klausimą tikėjimo skelbėjai, 
sprendė praktiškai, pasidalinda- Pradedant deimantinius Lie-
mi j jaunuosius vyčius ir vyrės- tuvos Vyčių organizacijos gyva-
niuosius — senjorus, bet nuošir- vimo metus, seimui nereikia or-
džiai siekė tų pačių tikslų, nors ganizacinių persitvarkymų, nes 
ir skirtingomis priemonėmis. A- tai jie yra atlikę anksčiau. Jiems 
not ilgamečio senjorų pirminin- tik reikia pažadinti savyje tą patį 
ko a.a. Igno Sakalo žodžių, "vy- pasiryžimą išlaikyti viešumoje 
čiai nesensta, tik darbus atnau- teisingai tariamą ir rašomą Lie-
jina". tuvos vardą ir informuoti ang-

Mokėjimas spręsti praktiškus liškai kalbančią visuomenę apie 
klausimus vyčiams padėjo pergy- lietuvių tautai daromas skriau-
venti krizes. Kai jų tarpe, ypač das. Jų dabartinės ekskursijos 
penktajame seime Brooklyne, at- juos jungia, jų ruošiamos Lietu-
sirado norinčių sugniuždyti vių dienos Pennsyivanijoje juos 
krikščioniškus tikslus ir išardyti skatina, jų veiklos apraiškos ki-
jau gražiai veikiančią organiza- tose vietovėse juos daro gyvus, 
ciją, jie kietai laikėsi katalikiš- Lietuvių visuomenė į jų veiklą 
kam ir lietuviškam kely. Pergy- žvelgia su pasitikėjimu, o į šį sei-
veno krizę, kai dalis išvyko kovo- mą su linkėjimais dar stip
ti už Lietuvos nepriklausomybę riau stovėti sargyboje, ginant 
ar antrojo karo metu buvo mo- laisvę ir tiesą. P.S. 

Spaudoj ir gyvenime 

TAIP KURIAMA "DABARTINE" 
LIETUVA 

Nors ne kartą esame šiuo klau- Lietuvą, okupanto pataikūnų 

'atūra, menas ir mokslas, kad 
lietuviai komunistai nuo rusų 
užmačių dengia lietuvių tautos 
interesus. Tokių ir panašių teigi
mų svoriui pakelti, neaišku, su 
jų žinia ai be žinios šaukiama
si Venclovos, Jurašų ir net Ku
dirkos autoritetų. Žilius jau puo
lamas, būk jis siekiąs bendravi
mo su tauta duris ne tik už
trenkti, bet ir užrakinti". 

Nurodęs mėginamos kurti 
"folklorinės" lietuvybės apraiš
kas, vejamasis kelia paprastus, 
bet niekada nei okupanto, nei jo 
tarnu neatsakvtus ir neatsa-

reikia turėti baimės. "Lietuva mo, kad Lietuvoje klestinti lite-
brangi, mano tėvyne'' daina 
esanti tapusi tarsi antruoju Lie
tuvos himnu. Tą dainą jis pats 
vis užvesdavo, būreliui vaikš
čiojant paežerėje ir irstantis lai
veliu. 

Tas pačias mintis svečias kar
tojo, susirinkus pokalbiui į salę. 

— Ar iš tikro po karo Lietu
voje buvo stiprus partizanų ju
dėjimas? — paklausė vienas tau
tietis. 

— Jūsų vadinamieji partizanai 
buvo banditai! — piktai atrėžė 
lietuvis komunistas. — Aš pats 
juos šaudžiau savo ranka. Jūsų 
partizanai neįeis į Lietuvos istori
ją-

Tuos svečio žodžius palydėjo 
nejauki tyla. Tik po valandėlės 
pasigirdo klausimas: 

— Į kokios Lietuvos? 
Tada nejaukiai nutilo svečias. 
Šito jau senokai įvykusio epi

zodo gal ir nereiktų prisiminti, 
jei Lietuvoje giedamo "antrojo 
himno" argumentas kai kurių 
žmonių mūsų tarpe nebūtų nau
dojamas ir šiuo metu laisvojo 
pasaulio lietuvių misijos keliams 
sumaišyti. Kai kas suka tą argu
mentą lyg piemenukas rudenė
jančiuose laukuose sermėgėlę 
skrendančių gervių rikiuotei iš
ardyti. Ir pasiseka, vpač jei ta 
skylėta sermėgėle pamakaluoįa-
ma ties jaunesnių ar Šiaip lietu
viškuose ir politiškuose klausi
muose menkai orientuotų žmo
nių galvomis. 

Patys pasimetę ir kitus suklai-

kanų pakėlimo baimė, bet la
biausiai lėmė užsienio prekybos ir 
mokėjimų balanso nesuvedimas. 
Užsienio prekybos balanso ne
suvedimas turėjo įtakos į dole 
rio vertės kritimą Vakarų Euro
poje ir Japonijoje. Dolerio ver
tės kritimas patarnauja tik in
fliacijai įsibėgėti. 

Juodojoje savaitėje didesnius 
nuostolius patyrė plieno ir chemi
jos pramonės įmonės. Bethlehem 
Steel, per š. m. pirmąjį pusmetį 
turėjusi 75,4 mil. dol. nuostolio, 
akcijos krito net 5 taškais. 
Užsienio prekyba 

Šio krašto ūkis vėl parodė sa
vo silpnybę. Pramonės įmonės 
ir žemės ūkis, našiausias pasauly
je,- nepajėgė padengti įvežimo. 
Svarbiausia ir brangiausia įveža-

nepagalvojo, kad didelis naftos 
įvežimas skatina gamintojus kel
ti jos kainą. 

Fer pirmuosius penkis mėne-
us 1975 m. užsienio prekybos per

teklius prašoko 9 bil. dol., per
nai nepriteklius pasiekė 9,2 bil. 
dol., o šiais metais pakilo net li
gi 11.6 bil. dol. Per tą laiką šiais 
metais išvežimas pakilo 6.6 proc., 
kai įvežimas 43,4 proc., lyginant 
su 1975 m. atitinkamu laikotar
piu. Birželio mėn. padėtis dar pa
blogėjo, nes įvežimas net 2.82 bil. 
dol. prašoko išvežimą. JAV pra
monės gaminių išvežimas 1975 
m. per pirmą ketvirtį siekė 18,3 
proc., o šiais metais krito ligi 
15,7 proc. svarbiausių pramonės! 
gaminių išvežėjų apyvartoje. 

komus klausimus, kodėl mėgina
ma mokyti patriotizmo išeivius, 
bet to nedaroma su tremtiniais 
Sibire, gyvenančiais Gudijoje ir 
lietuviais kitur. Straipsnis baigia
mas tokia išvada: 

"Tokiu klausinių eilę būtų ga
lima pratęsti ne ryšių su t?.uta 
durims užtrenkti, bet jų galimy
bėms j teisingesnę perspektyvą 
įvesti. Ar karta :s nebuvo teisus 
žurnaiis^s Henrikas Žemelis, 
1961 vasario 17 rašęs "Dirvoje": 

"K^miinisTinėje sistemoje joks 
politinis ar kultūrinis veiksmas 
nėra ('atomas, neturint kokio 
nors tai sistemai naudingo tiks
lo. Užtenka tik stebėti jų pa
stangas tremtinių atžvilgiu... jos 
visuomet siekė vieno ir to pačio 
tikslo — visomis priemonėmis 
palaužti mūsų atsparumą, idant 
neliktų nė vieno laisvo balso, 
kalbančio jų nenaudai". 

moji prekė yra nafta. Energeti- Į, 
kos klausimu kalbama nuo 1973 . 

Taip susiklosčiusi padėtis sulau
kė baudos — nepasitikėjimo *-
erių. Tai primena turtuolį, KU-

ypač miestams tvarkyti ir gamy
bai ugdyti yra nelemties ženklas. 
Tokios bedarbių armijos neturi 
nė vienas kuris kitas kraštas pa
saulyje. Nė vienoje kitoje šalyj* 
neįvyko toks bedarbių jaunuo
liu siautėjimas, kai New York* 
v n . 13, kai suimta 3,772 plėši
kai ir tą naktį sužeista 418 poli
cininkų. Šis liepos mėnesio kalė
dinis siautėjimas parodė ne tik 
ūkinį, bet ir visuomeninį jaunuo
lių veidą, iš kurio galima daryti 
išvadas. Tai sako, kad juodieji ir 
ispaniškos kilmės jaunuoliai ne
pripažįsta jokios drausmės, jokio 
valdžios autoriteto ir plėšia, kas 
patenka į rankas. Kai kas spėlio
ja, kad šių metų JAV užsienio 
prekybos nepriteklius gali siekti 
25 bil. t. y. tokia suma įsiskolin
ti užsieniui. Jei š. m. pirmojo pus
mečio žymus įvežimo perteklių* 
vertė dolerį 4.2 proc. kristi, dides
nis įsiskolinimas nepagerins pa
dėties, v 

JAV vyriausybė turi rimtai su
sirūpinti skubiu energijos ūkio, 
mokėjimų balanso, infliacijos ir 
nedarbo klausimų sprendimu. 
Jų atidėliojimas gero nežada atei
ties ūkinei raidai. 

m., kai naftos kaina žymiai paki
lo, bet vis nerandama būdo šiam 
slogučiui pašalinti. Didelis žo
džių srautas nuplaukė beveik per 

ris nori plačiau gyventi, negu jo 
ištekliai leidžia. 

Dolerio vertės kritimas 

MIRĖ VATIKANO 
RADIJO BENDRADARBIS 

Vatikano radijo generalinis di-
I rektorius jėzuitas kunigas Rober-

Prezidentas J. Carteris daug ką to Tucci Vatikano radijo namų 
žadėjo, o jo svarbiausias įsiparei- koplyčioje aukojo šv. Mišias UŽ 
gojimas tuo pat metu kovoti prieš ! gudų sekcijos vadovo marijono 
infliaciją ir nedarbą. Tiesa, jis, vienuolio archimandrito Leono 
dar tik pusmetį tebuvo valdžio- • Horoškos sielą. Archirnandrita» 
je, bet jo prieštaraujančios prie-1 Horoška staiga mirė Paryžiuje-

George Meany, JAV Darbininkų 
unijų vadovas 

mones nopatarnavo išspręsti ne 
vieno klausimo. Federalinė val
džia buvo svarbiausias infliacijos 

Jis buvo vienas seniausių Vatika
no radijo bendradarbių. Kunigas 
Tucci, kalbėdamas Mišių metu, 

skatintojas. Biudžeto nesuvedi- jautriais žodžiais prisiminė balta-
mas, kongreso nariams ir kitiems rusių tautą ir visas kitas tautas, 
aukštiems pareigūnams žymus kuriom tebėra paneigiamos pa-
algų pakėlimas, pritarimas kai grindinės žmogaus teisės. Jų tar-
kuriems gaminiams kainas pakel 
ti ir kiti žygiai neteikia vilčių, 
kad bus sulaikyta infliacijos ban
ga. 

Negeresnė padėtis bedarbiams 
rasti darbą. Birželio mėn. 7,1 proc. 
bedarbių, taigi daugiau kaip 6 
mil. bedarbių armija, o darbai, 

pe — religinė laisvė. Norėdami 
pagerbti velionį, kuris ilgus me
tus savo tautos labui, pažymėjo 
Vatikano radijo direktorius, karl-
tai melskimės už visas tautas it 
visus žmones, kurie kenčia dėl ti
kėjimo ir kurių pagrindinės tei
sės yra slopinamos. 

simu rašę, bet verta susipažinti 
* su "Darbininko" redakcinio 

straipsnio (1977 m. rugpiūčio 5 
> d. laidoje) "Lietuva brangį bet 

šaudžiau partizanus" mintimis, 
primenančiomis okupanto pas
tangas kurti naują ''dabartinę'5 

darbus savo tėvynės ir savo bro
lių atžvilgiu. Tekalba toliau 

"Darbininko" vedamojo ištrau
kos: 

"Kartą iŠ okupuotos Lietuvos į 
vieną Šiaurės Amerikos lietuvių 
koloniją atvyko įžymus komu-

TETOS DOVANA 
ALOYZAS BARONAS 
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Kernius prarado laiko sąvoką. Jis kartą labai nu

stebo, išgirdęs, kad žmonės, kar tu su juo atvažiavę 
į šį kraštą, jau pirko didelius namus ir vasarvietes. 
Kai j is kartą sutiko Sekmoką, vedantį j mokyklą savo 
vaikus, pagalvojo, kad laikas dar greičiau lekia kaip 
pinigai. Kernius nebuvo irzlus, greičiau buvo draugiš
kas, bet alkoholis buvo išaštrinęs jo nervus. Jis kar
tais verkdavo dėl niekų. J is vis tesinešiojo kišenėj lū
pinę armonikėlę ir grodavo. Jam pačiam ir kitiems nuo 
to būdavo graudu ir linksma, nors čia pat stovėjo gro
jamosios mašinos, kurios spiegė už centus ir k u r 
plokštelės keitėsi kartu su sezonais a r metais. 

Netikėtai Kernius vėl susitiko rašytoją, kuris da
bar jau buvo parašęs eilę knygų, ir j is vėi šypsoda
masis Kernių paklausė: 

— Tai vis dar tebegyvenat, kaip Steinbecko hero
jai? 

— Taip. aš perskaičiau knygą. Anie herojai ne
skaitė knygų, mes gyvenam kiek kitaip, — nenusileido 
Kernius. 

— Tai ir parašysiu kiek kitaip, — nusijuokė ra 
šytojas, — kiekvienas stengiasi būti laimingas, u* nie
kas kitam negali primesti savo gyvenimo būdo. 

— Tikra tiesa, — nudžiugo Kernius, • 
butelio žodis. 

I r rašytojui Kernius priminė eilė buvusių draugų. 
Tarną ir liesą berankį mirusius ligoninėj, vieną mirusį 
bare, du mirusius namuose, kurie ištrūko iš ligoninės 
išgerti, vieną mirusį automašinoj, vieną sušalusį ga
raže, vieną jauną vyrą mirusį policijoj. Visa nusinešė 
laikas, ir Kernius vėl galvojo, kad reikėtų keisti gyve
nimą. Pinigai baigėsi, knygutėj beliko tik trylika do
lerių, dar keletą šimtų pas skolininkus, kurie vargu a r 
juos begrąžins. 

Išaušo šeštadienio rytas . Gražus ir šiltas, prieš 
pat Vėlinių dieną. Kernius sėdėjo alinėj ir vėl prisi
minė tetą. ir juo ilgiau sėdėjo, juo labiau galvojo, kad 
jis dabar turi vykti j kapus. Kernius pasišaukė taksi 
ir nuvažiavo. Tyliam meksikiečiui šoferiui sumokėjęs 
ir paprašęs palaukti, Kernius nuėjo į kapines. Kvepėjo 
lapais ir drėgme. Nelabai sunkiai surado tetos kapą. 
Jis buvo apžėlęs, bet akmuo stovėjo kietas ir raidės 
buvo aiškios, net paryškėjusios metų tėkmėje papilkė-
jusiame paminkle. Kerniui buvo liūdna, j i s norėjo kaž
ką sakyti tetai ir jos vyrui, kurio nuotrauką paliko 
parduotuose namuose. Kernius netikėjo, kad po šiais 
paminklais visa baigiasi. Jis manė, kad kur nors yra 
pasaulis, kur angelai, tie patys, kurie šypsojosi vaiko 
sapnuose, žaidžia su gėlėmis. Ir Kerniui žvelgiant į ka
pus neatrodė, kad mirtis kasdien yra labiau mirtis. 
Žolės neužželia akmenų su vardais ir kaip ji galėtų už
želti žmogaus sielą, šokusią ir verkusią, ne t ir jo skur-

jos lėks vėjas i r drebės žiemos danguje 
ryškios žvaigždės, ryškesnės už sniegą. Senos kapinės 
tačiau negali t avęs pagaut i , už jų yra gyvenimas. — 
yra, te ta , gyvenimas, kurio tu nematai ir kurio aš ne
mačiau, nes buvau laimingas, o praeitis yra praeitis. 
Štai, teta, — Kernius išsitraukė armonikėlę, — š t a į 
teta, Anoj pusėj Dunojėlio pievelė žaliavo, grėbė pul
kas mergužėlių ir gražiai dainavo. 

Kernius grojo lyriškai ir, rodos, verkė t e tos ir vi
so to . kas ta ip negrįžtamai eina. 

— Kur t u dingai? — paklausė atėjęs šoferis, ka
riam įgriso laukimas, — maniau, kad kas nors tau at
sitiko. 

— Gerai, važiuojam atgal į tą patį barą. 
Kai grįžo, j ame buvo pilna žmonių. Kernius gal

vojo ir vėl ryžosi susirast i darbą, jam padės surast i įo 
šeimininkas, d i rbąs prekių sandėly. Taip, jis n«h»rtdys 
dar kartą ir dar kar tą . Visą gyvenimą žmogus bandęs 
lošti, kartą išlošia, ir tai labai malonu, nors niekada 
išlošimas negrąžina to , ką praradai . Taip. j i s paban
dys, jam pasidarė linksma ir jis išsitraukęs armonikėle 
papūtė pačio naujausio šlagerio porą tonų. 

— Tu esi labai l inksmas, —pasakė Kerniui senas, 
tepaluotu š v a r k u vyras . 

— Taip, ta ip, — atsakė Kernius, — man kai kas 
paaiškėjo. Be t a š esu kvailas. 

— Ką tu s aka i ? — vėl paklausė kaimynas. 
— Nieko, nieko, a š sakau, kad niekada savo valdžiai armonikėliai begrojant. Molis y r a lipnus, jis 

traukia žemėn, nenuostabu, kad tiek daug eilėraščių i k a m s n e p a h k n e i d a i k t ^ n e i P m i ^ - k i t a i P J i e n eP»JW 
skirta žemei. Kernius paėjo kiek nuo te tos kapo. Ne- gyvenimo dž iaugsmo, 

ver tas ton tvoros epušė visais gelsvais lapeliais kalbėjo bai-Į 
jmę. Ir JI juodoje žemėje galėjo virsti pelenais, c. viržį (Pabaiga) 

\ 
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grybai. Dabar ir okupacijas metu 
moterys vasarą uogauja ir gry-

uja. Net turi naują patarlę su-
ne grybai ir 
mergos būtų 

Iš Dainavos jaunimo stovyklavietės metinės šventes, šeimininkės ruo
šiasi priimti svečius: AldonaGilvydytė-iJudes, Stase Bitlerienė (Daina
vos šeimininkė). Danutė Miciūnienė ir stovyklos administratorė Jadvy
ga Damušienė Nuotr. Jono Urbono 

ATEITININKU IX KONGRESO CLEVEUNDE 
PROGRAMA 1977 RUGSĖJ01-4 D. m 

Ketvirtadienis, rugsėjo 1 d.jdis: AF valdybos pranešimai; 

Mėlynuogės daugelyje kraštų. Ij-niy uogose yra medžiagų, page-^ 
auga ir priskiriamos botaniku į j i pančių regėjimą a t ė m u s pa-
prie populiariausių uogų. Di- j vyzdžiui, karo 'metu kai kurių 

į džiausi miškuose jų plotai yra ir; kraštų lakūnams prieš naktinius 
f Lietuvoje, vnae pietrvčiu Dzūki-1 skridimus duodavo mėlynių sul-
joje. Cfa prieš pirmąjį pasaulini j čių. Dabartiniu metu Prancūzi-
karą kai kurių karmų gyventojų j Jo^e iš mėlynių gaminami prepa-
pagrindinis versiąs buvo uogos iri ratai kai kurioms akiu ligoms gy

dyti. 
Žodžiu, raėiynrų pritaikymas 

gan platus, todėl jas reikia racio
naliai vartoti ir saugoti. Tiesa, 
kad daugybė uogų lieka nesu
rinktų. Kad geriau būtų išnaudo
jami mėlynių ištekliai, kad nelik
tų nogynuose prinokusių aogų. 
kai kurie kraštai imasi kai kurių 
priemonių. Ima plisti dantyti 
samteliai mėlynėms rinkti. Ta
čiau renkant tokiais samteliais, 
susimaigo daug prinokusių, ren
kamos nėprinokusios, uogos, 
nubraukiami lapai ir paskui ke
lerius metus jos menkai dera ir 
kartais net sunyksta uogynas. 
Taigi mechaninių priemonių 
naudojimas uogoms rinkti nėra 
idealus. 

Aplamai, mėlynių uogų pa 

C L A S S I F I E D G U I D E 

f a. 
i _ -

įkarę , būtent: ">ei 
N uogos, Musterkos 
! nuogos". 

Labiausiai mėlynės mėgsta 
augti pušynuose ir eglynuose, 
tačiau auga ir beržynuose, dre
bulynuose bei ąžuolynuose. Mė
lynės renkasi tamsokas apydrėg-
nes ir drėgnas vietas, kai kur net 
auga ir aukštapelkėse. 

Jos pradeda žydėti gegužės pir
moje pusėje, vos išskleidusios 
pirmuosius lapelius, ir žydi iki 
birželio pradžios. Jų žiedai gami
na daug nektaro, todėl žydėjimo 
metu mėlynynuose gausiai dūz
gia bitės. Bitininkai teigia, kad, 
kur didesni mėlynynų plotai, stip 

Kongresinė konferencija — Die
vo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėje. 

2:00 vai. p. p. Ateitininkų Fe
deracijos konstitucijos pakeitimai 
ir papildymai: Vaclovas Kleiza. 

3:00 vai. Ateitininkų finansai: 
Jurgis Mikaila, dr. Vaclovas Šau-
lus, Paulius Alšėnas. 

4:30 vai. Jaunučių veiklos for
mos: dr. Adolfas Darnusis. 

6:00 vai. vakarienė. 
7:00 vai. Užsienio ateitininkų 

keliuose: Kęstutis Suškiskas. 

Penktadienis, rugsėjo 2 d. Kon
gresinės konferencijos tąsa — 
Bound Coun viešbutyje. 

9:00 rytą Ateitininkų spauda 
ir leidiniai: dr. Kęstutis Keblys, 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, dr. 
Jonas Dėdinas. 

10:30 vai. Tiltai iš studentų 
į sendraugius: Kęstutis Sušinskas, 
Vytas Kiiorys, Almis Kuolas. 

Kongresas — Bond Court vieš-
bytyje » - . 

12:30 vai. Kongreso atidarymo 
šv. Mišios. Mišių tema: Šviesa ir 
ryžtas. Aukoja vysk. Charles Sa-
latka ir dvasios vadai. Pamokslą 
sako kun. dr. Antanas Paskųs. 
Aukas neša Clevelando jaunu
čiai. 

1:45 Viktoro Veselkos ir Juozo 
Jasiūno Tautodailės parodos ati
darymas. Paroda tęsis per visą 
kongresą iki rugsėjo 4 d. 4 vai. p.p. 

2:00 va!. Atidarymo posėdis. 
Kongreso rengimo komiteto pirm. 
kun. Gedimino Kijausko, SJ. žodis. 
Ateitininkų Federacijos vado dr. 
Petro Kisieliaus kalba. Palangos 
konferencijos sukaktis — prof. S. 
Sužiedėlis. 

3:30 vai. Kultūrinės ateitinin
kų veiklos perspektyvos išeivijo
je ir įsipareigojimai ateičiai: MAS 
— dr. Mirga Girniuvienė. SAS — 
dr. Elona Vaišnienė, ASS — dr. 
Vytautas Bieliauskas. 

5:30 vai. ASS bendra vakarienė. 
S:i)0 vai. Susipažinimo vaka

ras Lietuvių namuose. Progra
moje: jaunųjų ateitininkų kū
ryba, vaišės, šokiai. Groja Rimo 
Strimaičio kapela. 

Šeštadienis, rugsėjo 3 d. 

10:00 vai. ryte — Bond Court 
viešbutyje. Katalikiškoji rezis
tencija ir tautos likimas — dr. 
Vytautas Vardys. 

1:30 vai. Gyvoji dvasia: kelias 
j krikščionišką atsinaujinimą: kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, kun. An
tanas Rubšys, sesuo Ona Mikai-
laitė, dr. Vytautas Vygantas, kun. 
Jurgis Šarauskas. 

4:00 vai. šv. Mišios. Mišių te
ma: Atsinaujinti K-isruje. Auko
ja vysk. Antanas Dejcsnys ir dva
sios vadai. Pamokslą sako vysk. 
Antanas DeVsnys. Aukas neša vie-
tovjų atstovai. 

8:0© vai. Euclid Senjor High 
School salėje. Dramos '"Šventasis 
narvas" premjera. Autorius — Al
girdas Landsbergis. Režisierius 
— Darius Lapinskas. 

Sekmadienis, rugsėjo 4 d. 
10:00 va i ryto — Bond Court 

AF kontrolės komisijos praneši
mas; Konstituciniai pakeitimai; 
Nutarimai. 

2:00 — Bond Court didžiojo
je salėje. Šv. Mišios. Mišių tema: 
Ateitininkų misija liudyti tautą 
ir Kristų. Aukoja vysk. Vincentas 
Brizgys, koncelebruoja kongrese 
dalyvaujantys kunigai. Pamokslą 
sako vysk. Vincentas Brizgys. Gie
da: Tautinio Meno ansamblis 
"Čiurlionis" komp. Alfonso Mi
kulskio "Mišias už kenčiančią 
Lietuvą". Palyda — Čiurlionio 
kanklių ansamblis, vad. Onos Mi
kulskienės. Dirigentas Alfonsas 
Mikulskis. Aukas neša Federaci
jos vadas, Taryba ir Sąjungų at
stovai. 

4:00 vai. — Bond Court vieš
butyje uždaromasis posėdis. 

7:30 Pokrova Ukrainian C a t h . 
Parish Community Center salė
je. Banketas. Meninę programą 
atlieka Clevelando studenčių m u 
zikinis vienetas "Nerija". Vado
vė Rita Čyvairė. Akomp. Kristi
ną Kuprevičiūtė. Vaišės ir šo
kiai. Groja Rimo Strimaičio ka
pela. 

ATEITININKŲ KONGRESO 
CLEVELANDE SVARBIAUSI 

ADRESAI 

Bond Court Hotel 
777 SL Clair Ave. 
Cleveland, Ohio 44114 
tel. 771 —7600. 

Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapija 
18022 Neff Rd. 
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Parduodama lietuviške krautuvė 
S F O T - U T E FOOD MART 

Dėl informacijų 

skambint H A a-1133 
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ri bičių šeima ir jų gali prinešti ruošos sunkios dėl to kad švie-
iki 2,5 kilogramų medaus per die
ną. Taigi mėlynės — vertingi pa
vasariniai medingieji augalai. 

Pirmosios mėlynių uogos, daž
niausiai prinoksta birželio pabai
goje — liepos pradžioje, o po 5-8 
dienų noksta masiškai. Kai kur, 
pvz. ir Lietuvoje, be tipinių mėly
nių, yra dar ir porūšių juodomis, 
lyg juodųjų serbentų blizgančiom 
ir gelsvai baltomis uogomis. 

Mūiynės labai našios. Gero de
rėjimo metais mėlynių uogų der
lius būna iki 1,200 kg. ha. Ka
dangi jos žydi gana anksti ir ne
retai dalis žiedų ar pumpurų nu
kenčia nuo vėlyvųjų pavasarinių 
šalnų, tad derlius būna daug ma
žesnis, o vietomis šie augalai ir 
visai neuždera. 

Pažymėtina, kad mėlynių uo
gos sukaupia daug maistingų me
džiagų - angliavandenių, apsčiai 
organinių rūgščių, vitaminų P, 
tačiau vitamino C nedaug — 8. 
- 20 mg. proc., glikozidų, raugi-
nių, mineralinių ir kai kurių kitų 
žmogaus organizmui reikalingu 
medžiagų. Jos tinka vartoti švie
žios, šaldytos, džiovintos ir per
dirbtos. Maisto pramonė iš jų ga
mina gaivinančias sultis, uogie-, 
nes, kompotus, vynus ir kit. 

Specialistų nustatyta, kad mė- ! 

žios neatsparios vežiojimui. Ame
rikoje visose didesnėse maisto 
parduotuvėse pardavinėjamos 
mėlynės, bet jos visada branges
nės už žemuoges ir kitas uogas. 

J. Mškns. 

M. A. $ I H K 0 $ 
NOTARt PCBIilC 

I\OOME TAX SEKVtCE 
4299 So. Mapkwo©d, tei. 254-7456 

Taip pat daropču VjSRTIMJLL 
GIMINIŲ iškvietimą), pildomi 
PILIETYBĖS- PRAŠYMAI" tr 

kftofci fcl&nkiįi 

iMnin!fmntmmnni«HunwnifmniHin 
TELEVIZIJOS 

MIGLINAS TV 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Veamruvai 
M I G L I N A S T V 
Pardavimas ir Taisymas 

2846 W. 690i St^ teL 776-1486 
iiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiuitcuiiunuuiiuiii 

E C A L K S T A T • 

Savininkas parduoda 4 miegamų 
n u fcape fcuu aamą. 2 pilnos vonies. 
įrengtas rūsys 'Ciiain link" tver*. 

Skambint LU 5-»78 

€0-0$ ir Komeosky apyl. 
parduodamas 1% aukšto mūr bun-
gaIow. 5 kamb. apačioj, 3 kamb. vir-
Soj. 2 maš. garažas. Kaina $49,S00. 

Sfcžpu&in; 767-0S77 

WANTED — MOTERYS 

Physician eouple se^king exper-
ienced Eflgiish speaking s'oman ft>r 
eare of newborn infant. Separate 
2 rooms and bath provided io Gold 
Cost Lake Store apt. Generous ea-
lary and benefits. Referenees re-
ąuired. Write — Draugas, Adv. 
No. 8809, 4545 W. 63rd St.. Chica-
eo Iii. 66629 

ELMHUE3T APYLTSTCĖJE 
Savinirikas- par<K-iia. 5 kamb. m8r. 

oamą. €erur. o«J vėsinimas, Židinys 
pusryčiu kambary. PiTjiaą rilsys. 2 
Hiaš. jpLrtKas. DMelis su medžiais 
sklypas. Žemi mokesčiai. Pėsčia au
šinama - iki trauSbild ir mokyklų. 
Kaina $49,900. 

Skambint po 5 v. v. 
TEL. 544-6613 

lUHlllllHIIIIIIIIIlHIUiliniilittiiiiiSitiiHii 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvas sinku, ir vandens 

Bldytuvu specialistai. Virtuvės ir 
voalos įtąttostai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Glass blocks. Sinkos 
varasd&ai išvalomi elektra. Kreiptis 
nuo 7 iki 8 vai. tyto arba po 5 vai. 
vak. 

SEBAPINAS — 7784)205 
Mamnufiniitmiiiiinuiiiiiiiiiiiiii m 

iiifimiiiHiiiii 

Jvairiij prekių pastrinfctmu. ne-
bran^ial S musę sandSUo. 
COSMDS PABCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI f LIETUVą 
&HS2 S. Halsted si - Oiicasco, 00. 

2501 H". 69 St., Cbicago, m . S062S 
Telef. S25-2TS- — 254-3320 

V. Vi 

I08TH & LAWN0AL£ AVJL 
Very efean ail brick modern Geor-

gian. 6 Ige rooms. Shag carpeted 
ferueut. Drapes. New centrai air te 
furnace. iy2 baths. Kitchen with built-
Ins. Solarian ftoors. Oak eabinets. 

j Pantry. Formai dirūng rm. ParOy fin. 
į bsmt. Hardw«od fieors. \y2 car gar^ 
j side dr. In-ground sprinkiing sys. Patio. 

Ali appliances stay. Beautifully land-
scaped. Price $41,500. By ©wner. 

Call — 233-0886 

M£DICAL ARTS. 
8213 W. 63ro Street 

TeL WJl 5 - 4787 
PASTATYMAS NEMOKAMAI 

Mes patelef omiosim jūsų gydytojui 

IIIIIIIHIIIIHMUtlim 

» 

Gleveland. 
tel. 531 -

Ohio, 44119. 
4263. 

Lietuvių namai 
877 E. 185 St. 
Cleveland. Ohio 44119, 

531 — 2 1 3 1 . tel 

Pokrova Ukrainian Cath. 
Parish Community Center 
6812 Broadviev. Rd. 
Parma, Ohio, teL 771 — 2941. 

Euclid Senior High School 
711 E 711 E. 222 St. 
Euclid, Ohio 44123. 

PUIKI DOVANA iVKNČTr IB KITOMIS PRAGOM1S 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

— I S I e i e o — 
KUNIGŲ VIENJBft 

— PreL JTĮOTII Saiafiss 
Nautasia Testamentas yra pi-akiiSfco formato Irt*'.; t Uatais vlrSe-

llals Vertimaa padarytas sra&a lietuviu kalba. M«c«aa«o dRka aiide 
oardiiodama prieinama 

•TmAUGO" knygyne 

imnoto aryventoja.1 praSoml prldStl S0 e«atų moke^iams Ir 
siuntimu L (Kitur gyveoAntieJi pridKcite 26 cer.tna). 

per-

III lHUlI l I l I iUl l I t l l l 
•••i • • • • • • • i i i i i i i v i in i ! 

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KABIA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves tr naujas lubas, [rengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 776-0882 po 6 v. vak. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuHuiiiiiiiMunfiiiiii 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiuililiiiiHiiiiiuii 

VALOME 
KILIMUS IR BUDIS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rfishj giinAs 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5188 

o<x>o<><><>oo<x>oooo<x>o<>oo<>ooeii 

ŠlUHTnnJd Į UETŪVį 
ir kitus kraštus 

JITOMONSKAS, 1888 Arefcss? Afa. 
CUemgo, m. 8088^ ttM. 817 5888 
•ooooooooooooooooooooooooo 

BABY SĮTTER - HOUSĘKEE^ER 
N«eėed to take care of our 5 year ohi 
ior. i co liga: ac^sev.ork. Mor. to Fn. 
Salary open. Recem references. Sonae 
EngMsh necessary. 

TEL. »2S^250 

UUUIIIIIIIHUliailii!!flIil!nilliilII!!l!UUI: 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namu pirkimas — Pardavimą-. 
Valdymas 

Draudimai — Ineome Tas 
Notariatss — Vertimai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

8488 So. Kedsie Ave. — 778-S2SS 
IlililIlIilUliliHnilliHUHIliUiliililIliUliU 

M O V I N G 
6ERENAS perkrausto balch» ir kt-
tus da&tos. Ir ii toli miesto leidi
mai tr pilna apdraudė. 

TEL. — WA 

Budraitis Realfy Co. 
DRAUDIMAI [V AHU V BŪSIU 

mūr. «5-ta ir ftiaplCTVoad. 4 mieg. 
"«xpanable". Rflav*- Nauja* 
tas. $27.500. 

72-ra ir Richmmul. Puiki S miega-
mų m&r. rezidencija. $36.900 

72-ra ir Obrtettaim. S H kamb. t-Ju 
didelių miegamų mūro rezidencija. 
1% vonioa Mttro saražaa. $47.509. 

«7-ta ir Caiifornia. Kaujesnia 2-jų 
butų mftras po & kamb. mi 3-jų kamb. 
"garaen a*€irtment»*. 2 maft. mūro 
garafan. »4S.»ftO. 

J23-aa tr Archer. S akrai famfla, 
2 namai, puiku* sodas *8?,f>«0. 

BVTC NUOMAVIMAS 
Parinksime nuomininkus. 

« 4 8 W. 63rd S t , teL 767-8600. 

GrsSna bOBgalow. 2 tniega«n» Ir 
raieoraaeis. Arti Sv. Kryttaus Ugoni-

1-jų betę nftr. Į 
toraia Ave ArŪ parko. 

8 botų mūr. PuikSai 
Hargvettę Pfee. 

2-ie bote m^iinte. $12,908. 

s S M I i T I S REALTY 
InEurmfice — b w m e Tax 

» 5 1 W. Mrd W « i t — *S6-7R7^ 

KARU A NOREIKIENft 
VYTAUTAS žUKAITSEAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
l ebo i pageddanjamo* geros rt#* 

1 prekea. Maiklas « l*ro*»s saadfeUų 
į 26(JS W 
1 

JAU LAIKAS PiHKTl 

««b st. cbicag«, m. eesas 

MBKTJ MAŽĖJIMO 
PROBLEMA 

Gera proga visiem* įsigyti NaaJsJ 

DB&9GJIS 
4545 Woft 63xd Stroet 

mm 

Sh^kit ežaakymos 

B M I •M 

Didelis dalis atcgražij gir ių 
jau sunaikinta. Afrikoje jų išli-; 
ko tik %i%. Ghanoje iš 8,2 mi
lijonų hektarų tokių girių i ški rs-
ta 5,8 milijono hektarų. P ie tų ; 
Amerikoje S 200 milijonų hek - i 
tarų kasmet nyksta dešimt mi
lijonų hektarų miškų. 

Atogrąžų miškų žemė p r a s t a . I 
ir žemės ūkio gamybai t inka t ik 
dvejus, t rejus metus. Vien Azi- į 
joje jau dabar dirvonaa^i dan-į 
giau kaip 80 milijonų h e k t a r ų 
tokių žemių. Prognozes rodo, 
kad 2000 metais atogrąžų ma lkų 
liks tik 50% pirmykščio p lo to . 

— Lygios teisės visiems, nie-

I 

LIETUVIŠKOS PLOKŠ' 
Lietuvos Karinamose Ir 
N r . 25 ir 28 . Viso S l 
bOtent: 

Karo Mokyklos 

kftvluius, tai 
Lietuva* 

t rV. 

KUR LTGOS LAUKAI 
MARŠ MARŠ KAREIVĖLIAI 
GELE2INI0 VILKO MARŠAS 
SUTEMS TAMSI NAKTUŽĖLĖ 

VAHJYLOS MALDA 
SENAS KANKLININKAS 

Karo 

visus suminėti reikėtų 
H l S o su persiu&timn. 

I - n dalis 
IvsirOs Įoaimivtimi, 

8ių abejų albumų tik 

W.6M UI. 90629 
viešbutyje. Organizacinis posė-'kam specialių, privitegtjų-

• • » • » • ! » • • • • • • « 

NAMŲ APSILOIMA* 
Ifeisaa senos tr »Ml»Jn naajiu pe^ 

flas. Flirtai iSvaiaa taipgi aijflnhm 
ir perdirba del oan- Įu««la vnnricsji 
SOdytuvne. Kreintte 

A. BANYS — teL 447-S8et 

HrtiimiiniininiiiiHiiiiiinnHiinHiimirt 

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

Apdraustas 

įvairių atstan 

3M. — 8Tf.l8W 

81 

10% — 3 0 * — SS% 
ni apdnadą nna 
M8S 

FRANK ZAP0LIS 

^ t r 

7 kamb. gražaus mfira labai Sva-
n» b-jr:galow ir 2 auto taure gara-
fes. Nauįis SsMTm« ir dektra. Arti 
Paramos. S24L400 

Bizaio prrfcybai, tmtnnmji ar efl-
soi, didelis patogus mūras ant plataus 
sklypo Marąuette Pke. $42,900. 

17 metu 8 kamb. liuksus mflro na-
«a* ir 2-įų auto maro garažas "Ra-
dfeurt** Šildymas. Daug ekstra priadg. 
Greit galima užimti. Arti parko ir baž
nyčios. $32,80G, 

Modemus 2-i ą butu ToSfO BJ | IM J* 
Ir g a n t e . Dideb kamb. švarus 15 
lauko ir viduj. Marąuette Pko c«it-
re. 435,000 

Grafui platus sklypas ir garažas 
Marąuette Pke. Vertiagas pilkėjui. 

VALAIS R£AL ES7ATE 
2825 West 7lrt Street 

TeL 737-7200 arba 737-8534 

DEPENDABLE W0MAN 

2 chikiren oae schooi age & pse 2 
years. oid. Live ui or daMy. Top.pay. 
Some EngliA necessary. Westera 
sufcurc. Tel. 354-27M 
ATTORNEVŠ FAMILY IN CHICAGO 
DESIRES RELIABLE WOMAN TO 
LIVE IN. Care for 2 bcys ages 2 & 6 
plūs light housekeeping. OVSB room, 
bath, & T.V. Top salary plūs room & 
board. Work 5% days per week. 2 
weeks payed vacation. Mušt be able to 
elimb stairs. Some Engiish necessary 

Write c/o A F 
SOX 1074 
225 W, WASHINGTON ST-
CHICAGO. ILLINOS 80606 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 
« • • • • • • • • • • • « • • • • - •m M • • • • at 

Basom. 5 kamb. batas. Rami apy
linkė. Arti vienuolyno. 

TeL 434-8852 

KNUOM. 5 kamb. butas suaugu
siems. Skambint po 5 vaL vakaro. 

Telet — 778-3888 

. . . . . . . . ^ — . . T . j T t r | r t r w t f a 

D Ė M E S 

MOKYTOJŲ DĖMESIUI 

Dr. A SesplaoHo parašyta LIETti-
V1V KALBOS GRAMATIKA Ir SM-
rAKSĖ, pritaikyta išeivljss mskyfc. 
toms ir kaina tik 3 dol. Pripažinta LB 
Švietune tarybas kaip lasai t i l u n i 
Mų laikų mokyk'oms. Pridekite 5«c 
paštui ir mokesčiams. 

Taip pat labai vertinga knyga V. 
LkileviČiaus LIETUVIŲ ŠVIETIMAS 
VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE ls4f 
\m metais, 7« psi. su Angyse sas> 
trai*ų mokytoju a mokinių bei abitu
rientu k kaina tik 12 dol. Pridėkit* 
ILM paštui ir 

DRAUGAS 
4545 W. 68rd Street 
Chicago, ITL 

H S M SOTI 

THE BALTIC NATIONS 
Prol. dr. BRONIO i. KASIAI 

i naujas angių kalboje veikalas, ku-
! r | sudaro trys dalys. Firmoj) ps-
j taika Baltijos Valstybių istoriją 
j bei politine struktūrą, antroji — 
; saugumo siekiuB sritinėje integrą-
: ciįoje, trečioji — U D. karo įta-
į kos analize tautiniu ir tarptauti-
; nra poimriu. Veikalas grafiai is-
j lsutas ir tinka bet kokia proga 
i amerikieČiazDa įteikti kaip dovaną. 

Kaina |12.«l. 320 posL Užsakyti 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

UTHUANIA IN CRISTS 
to Comcnumsm. 1939-1940. Auto

rius politikos mokslų prof. Leonas 
SABALIŪNAS. IsMdo Indiana Uni-
versity Press, Bloomington ft Los-

St knyga yra labai vertinga dova 
sa supažindinti angliškai skaitančius 
so mūsų tautos okupantu. Dovana, ku
ri tfsM |Mka tvairiomli 

se didele 
85.83. Utisiryimis 
Mi W. SSrd. SL. 

m. 8MS. 
Prts šalnas reikta prfAsti 6 proc 

i • • • 

Alijošiaus lapai 

autorius dr. S. Aliunas 
88 psl. knygoje pateikia 60 Unka-
mų ailArasčiii. 

•Oiuotą linksmą ^vadą paraše po 
etas Aat Gustaitis, fioyfss kaina 
2.25 doL. Lietuviikos knygos klubo 
nariams treddsHu pigiau. 

Uls»kymuj siusti "XįT*ą&" ad. 
DJUnoto valstijos gfms^^i 



. -

A. A. PULK. JUOZAS TUMAS 
Rugpiučio 2 Sieną mirė pulkinin 

kas Juozas Tumas, Lietuvos ka
riuomenės savanoris iriirėjas, ilga! 
laika fcutfcs 2 pėst, D.L. Kuftg. Al
girdo ptrfico vadas. 

Apie yelionj j a u buvo rašyta 
"Drauge" <rugpničio 4 dieną). 
Parašyta tiksKai fr labai gražiai. 
Nebekartosiu ten dnort? zimų, pa-
watiėshx ti£ tas , 4r»riu ten nebuvo 
ir ktrrios gali būti visuomenei Įdo
mios. Stt a . tu fraflt. J. Turrru man 
teko tarnauti drauge 2 pešt. pul-
fce, il^l laiką jisai buvo mano 
YĖtsinmkas, t y . mana vadas, se
nuoju terminu tariant . 

t Tuma? buvo didelis patrio
tas, ^ąvo dzūkų krašto mylėto-
fas. Mokėsi Lietuvoje, bet mokyk
los mokytojo teises •įsrgfjo 1913 m. 
fcfeskvofe. Galėjo likti Rusijoje ra
teli gauti 'gerai apmokamą mo-
fytėį'6 darbą, bet J. Tumas, kaip 
fr dangeHs ano mėto liėtuvfų, grį
žo t ' t ie tuvą. Mokytojavo Nemu-
naHSo privačioje mokykloje už 
į an ktdch* atrygmimą. Mokė sa
vo šcralto vaikus, kol buvo pa-
feįuįtas į rusų kariuomenę. 1915 
m. Petrapilyje baigė karo mokyk
lą, tarnavo gvardijoje, dalyvavo 
fcoVojfe-su vokiečiais ir austrais. 

Sužinojęs, kad Ukrainoje, Rov-
no soaeste, formuojamas atskiras 
Hetuvių hataHonas, tuoj ir persi-
feįiė f tą batalioną. Rusijos karas 
su Vokietija pasibaigė 19i$ m. pra 
džiojė,. kovo 3 d. buvo pasirašy
ta taikos sutartis. Rovno miestą 
užėmė vokiečiai, rusai pasitraukė, 
tačiau lietuvių batalionas pasili
ko yįetofe. Nebebuvo reikalo 
trauktis i Sovietų Ruaįją. Batalio
no kariai troško su ginklais grįž
ti | Lietuvą ir kovoti dėl Lietu
vos laisves. Organizuotai grįžti 
nepavyko, nebeleido vokiečiai, 
tad grįžta pavieniui. J. Tumas iš 
Rovflp Svyko paskutinysis. Buvo 
paragintas pasilikti Rovno mies
te ir padėti lietuviams pabėgė
liams sugrįžti į Lietuvą. B Rov
no fsyyko lapkričio 27 d. Netru
kus fiovno miestą užėmė rusų bol 
ševikai. Atvykęs į Vflmų, J. Tu 
mai š ^ k r S o 3© d. savanoria ^ o 
jp^ i:Lietuvos kariuomenę. Buvo 
gasMrtaš į 1 pesj.. pulką. Pulkas 
8 V5teJi.uš pers#a£ė į Alytų, kur 

menes dalyse. Klausiau purk. P. Į 
Genį, kurio pulkas stovėjo Kėdai
niuose. Jis man pasakė: 'pareika
lavus, planai buvo sudeginti dar S. 
prieš atvykstant rusų raudonajai 

,armijai . 
Birželio 29 o. pulk. J. Tumas 

AMAM A-

LAIŠKAI DRAUGUI 
KITORKOS L i r U I l M A f 

KOPKNHACMN 

A. a. pulk. Juozas Tumas 

nku ir partizanams kovoje su len. 
kais dėl .Seinų. Lietuva tuo .metu 
turęjo du frontus.: vieną su bol
ševikais, kitą su lenkais. Visur 
negalėdami būti stiprūs, Kėiuviai 
puoTe bolševikus, o nuo Tėnkų tik 
gynėsi. 

- 'Vėliau, kovoms su lenkais pa
sibaigus, J. T u m a s buvo paskir
tas Utenos miesto ir apskrities 
karo komendantu. 1925m. per
keltas į 2 pėst. pulką, kuris stovė
j o Kauno priemiestyj, Šančiuose. 
Čia jis buvo paskirtas bataliono 
vadu, vėliau pulko vado padėjėju 
ir 1934 m. 2 pėst. pulko vadu. 
Tai buvo paskutinysis 2 pėst. pul
ko vadas laisvoje Lietuvoje. 

1940 m. birželio 15 d. bolševi
kų tankai įsiveržė į Kauną. Suži
noję apie tai pulko karininkai, 
puskarininkiai ir kareiviai, krei
pėsi į pulko vadą pulk. J. Tumą 
sakydami: "...įsakykite ir mes 
juos sunaikinsime../" J. Tumas 
išskėtė rankas ir ašarodamas ta
rė: "jau per vėlu". 

Kauno miesto gynybai buvo pa 

iŠ kariuomenės buvo atleistas. Ap-
|sigyveno Židikuose, Mažeikiu aps.,1 
; kur mokyt o ja\ o pradžios mokyk- ; 

iloįe. 1941 m. gegužės 10 d. su-| 
imtas ir pasodintas i Kauno sun-j 
f/uių :1a bų <alė!imą. Prasidėjus 
Vokiečių — Sovietų Rusijos ka
nu, iš Kauno drauge su kitais 
lietuviais suimtaisiais buvo nu
gabentas į Maskvą. Iš čia daugy
bė suimtųjų, apie 4000 žmonių, 
iįvairių tautybių (gudų, lenkų ir 
j lietuvių), 3U tarpe, moterų ir net 
įpaauglių vaikų, pėsčiomis buvo 
varomi į rytus Červenės miesto 
!rnk. Kerronė trako veik dvi drenas. 
Orui esant karstam, suimtie
siems negaunant nei valgyt, nei 
%ert, daugelis apalpdavo. Enka
vedistai (bolševikų saugumo po-
rrcffa) pavargusius pribaigdavo 

Šių metų t l e p * 21 d. "Drau
go" d ienraš ty Jdėta žinia, kad 
Tarptautinis Sacharovo vardo 
tribunolas, savo antrąją sesiją 
apklausinėjime a ju žmogaus 
teisių pažeidimus komunistų 
valdomuose kraštoose. įvyks s. 
m. lapkričio mėnesį Romoje 

* 
ptr rn t** i r nttvyičes , RopenKa- DRAUGAS, antradienis. 1977 m rugpiūčio mėn. 16 d. 
g-ą tT-ibunoie liudijo apie vykdo- • ' 
mus žmogaus teisių jvažeidimus 
Sovietų okupuotoje liefcavoje. 

Juozas Audėnas 

Pirmoji t r ibunolo sesija ivvkusi įSiej i x^Sifax 

, ^ T - i*- i__ • ' . J nustatė kad. sans&HH 
1975 m. Kopenhagoje u kad 

ERŠKĖČIO K U S I T S 1 . H 1 
TVB& DAUG MTAM1NV 

Noi*s erškėčio riešutėliai bota-
nikų vadinami netikraisiais vai
siais, bet vitaminų gausumu ne-
gaii jiems prilygti jokie tikriau-

Tyrinėtojai seniai 
erškėčių 

dviem Šūviais į pakaušį. Kehs V ^ 3 5 

kilometrus nuo Červenės enkave-
distai biržeho 26-27 d. naktį pra
dėjo suimtųjų masinį žudymą, 
šaudydami iš kulkosvaidžių ir 
šautuvų. Gyvų išliko apie 200, 
kurie paspruko į netoliese buvusį 
mišką. Lietuvių išliko apie 30, jų 
tarpe ir pulk. J. Tumas. Apytik
rėmis žiniomis, lietuvių žuvo a-
pie 100. 

Pasprukęs nuo žudynių, J. Tu
mas vargais negalais pasiekė vo
kiečių okupuotą Lietuvą. Apsigy
veno Mažefkiuose, kur surado sa
vo šeimą. 

1944 m. pavasarį paskirtas Vie
tinės Rinktinės Mažeikių apsk. 
karo komendantu. Spalio rnėn. 
pasitraukė į Vokietiją, iš k' c 
1949 m. emigravo į JAV ir ap •-
gyveno Chk-agoje. Cia Tumų r ii-
mą ištiko skaudi nelaimė — mi
rė sūnus Rimas, 25 metų amžiaus 
vyras. 

Pulk. J. Tumas išgyveno daug 

tarp žymių liudininku -scsajon 
buvo pakv ie s t a s taip pat lietu
vis jūrinirrkas Simas Kudirka". 

Dėl Kudirkos pakvietimo tiu-
dyti žirrutė netiksE. Buvo ki
taip. 

Sacharovo vardo komitetui 
S. Kudirką būti liudininku pa
siūlė Vlikas. Komitetas atsa
kė VliknS, kati turis pakanka
mai liudininkų ir Kudirką pri
imti a t s i sakė . Tik po--to, kai 

p ranešė komitetui. tri« 

• iešutėlių minkštime vitamino j 
kiekis svyrap.įa nuo 100 iki 1900 
mg. Nemaža juose ir vitamino 
B, P, K, karotino cukrų, citri
nės rūkšties. pektino, o dar ir 
rauginių medžiagų, mineralinių 
druskų. Tai. va kokį sukrovė 
kraitį motinėlė gamta raudona-
m e ^ r š k ė č i o .riešutėly! 

Be to, datJg kur iš erškėčių 
uogų verdama uogienė (ji ver
dama ne tik iš uogų, bet ir vai
niklapių). Pavyzdžiui, iš erškė-

bunolą organizavusiam. kad ČH} varmklapių bulgarai gamina 
Kudirkos kelionės ir ki tas su į vieną brangiausių kosmetikoje 
tuo sur i š tas išlaidas sumokės aliejų — rožių eterinį aliejų. 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini- >• Erškėčių žievė ir šaknys varto
mo Komite tas , Kudirka buvo jamos dažymui, rauginimui. jm 

A. t k. Genovaitei Mieželienei mirus, 
mielam Gen. MIEŽELIUI, SŪNUMS, BROLIUI su šei
ma ir kitiems giminėms bei artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą 

J. Sinkus 
Juze Ir Vytas Sinkai 
Mjole Mezart 

ruošti planai. Prie šių planų pa-Į skaudžių smūgių, tad senatvėje 
ruošimo t eko i r man prisidėti, nusilpo jo širdis, tačiau rūpestin-
tad man žinomos ir detalės (apie goję žmonos Marijos ir dukterų 
tai dabar galima atvirai kalbėti]Adonos bei Birutės globoje su-
ir rašyti). 

Planai buvo paruošti labai 
slaptai ir laikomi paslaptyje. 
Tuos planus žinojo tik vyresnie-

masis 
1 

i » sparčiai.augo, nes stpįo daug 4 P vadai, suminėti jaidėmis. Pir-
savanorių. J. T u m a s mokė pulko 
į i r luš šitfdybos fr kautynių rt-
kiučftės. BarSas" %uvo. šunims, pul-
Jui t?u!to gmfchį, saadmgnų fr 
aprangos. S^tuVų puHraES rūrėfo 
ffiaSlaA, Bet ir, t » šautuvai mivo 
seni. Latdctt fų S Kauno, gauta 

planas "R" — Lietuvą 
puola Sovietų Rusijos raudonoji 
armija. Antrasis planas "V" — 
pnora vokiečiai. Trečiasis pianas 
" R V ' — puola rusai, susitarę su 
vokiečiais. Šie planai 
Kauno miesto įgulai. 

galiojo tik 

Tuo pulkui sunkiu laiku, du 
taęt,^lševiku pėstininkų pulkai 
naktĮ iš vasario L2 į 13 diena 
piole Alytų, Pulkui teko pasi
kauk t i J. Tumas mate kaip ant 
Nemuno tutd Alytuje žuvo 1 pėst. 
pulko vadas karininkas Antanas 
Jli^pfcyičTus. Kaip kiti pulko ka
riai, tfc^ ir f. Tm*a%, pafalbos 
A. Juozapavičiui suteikti negalė-
Jo. .T3B(aai , kurte Sufo tč ae?T-
nijl sparną, nesutarė su lietuviais 

t # Ą ė j i pmsitr*ri» Seirifų Ifnk. 
bŠevikai pasinaudojo ta proga 

ir smogė į atvirą 1 pėst. pulko 
^afrftą. Polkas pasitraukė Simno 
£ t t r raUK. 

y&Šbno 15 d\ Hetutiai atsfeme 
AlyĄ, peml padėjo vokiefiai, bet 
J i* kffl, alvyRI R Suvalkų. Prrl-
kas apsistojo Alytuje ir tęsė pasl-
ruoštaflJuosius darbus kovai. 

Pavasarį 1 p * ^ . pulkas išvyko 
Ukmergėn kariauti su bolševi-
kak. Draug m pulku turėjo vyk-
ti ir T. Turaas,, tačiau j avo kita 
ptSKyflrhą. Jisai fetivo paskirta? 
Seinų k t ro Kr i^a^ lamU Ttto lai
ku Seinų karo komendantūra ve-
3ė sunkias feSutyhės del Seinų sti 
lenkais. J. Tumui ilga laiką teko 
v a d ž i o t i komendantūros dali-

Kilus pavojui, pagal šiuos pla
nus Kauno įgulos kariuomenės da 
lys per 2 valandas turėjo užimti 
gynybos pozieyas Kauno miesto 
pakraščiuose. Kiekviena dalis ži
nojo, ką turi daryti pavojui išti-
kriįMolrflizaciJa vykdoma savo 
keliu, pagal atskirą planą. 

1940 m. birželio 15 <L, 4ar 

laukė gana senyvo amžiaus. Rug
pjūčio 6 d. ©o gedulingų pamal
dų buvo palaidotas §v. Kazimiero 
kapinėse, palydint daugybės rie
tuvių. 

Velionis buvo didelis savo kraš
to patriotas, ramaus, švelnaus ir 
humaniško būdo. Tarnyboje bu
vo labai pareigingas, pastabus ir 
uolus. Prireikus, kaip karys, bu
vo griežtas. Emigracijoje dalyva
vo visuomeninėje veikloje, bend
radarbiavo karinėje spaudoje. Ne 
mėgo tarpusavio ginčų bei riete
nų. Kalbėdavo trumpai, bet drū
tai. 

Skausmo prislėgtai žmona ; 

žar i ja i , dnkterims Aldonai ir Bi
rutei su*'"seimomis, reiškiu gilia 
ir nuoširdžią užuojautą. 

Miefas mano vade, rfsėkts ra
mybėje, mes melsimės kad Vtsa-
gaHs Dievas už rroopemus Lfetu-

prieš bolševikų tankų p a s i r o d y k T « atlygintų arrržrna Šviesa 
mą Kauno mieste, vidudienį, iš 
kariuomenės štabo pas 2 pėst. 
pulko vadą pulk. J Tumą atvyko 
du karininkai su kariuomenės va 
do generolo V. Vitkaus raštu ir 
pareikalavo atiduoti pianus. Pla
nai fiertrl btrvo atiduoti ir rnojati 
pat sudeginti. Sudeginę pranus, 
pasakė: ^Žirfsar vykštmė | 5 p¥st 
pulką tokį pat uždavinį atlikti". 
Tad planai visose Kauno įgulos 
dalyse mivo sudeginti. Buvo gau
tas įsakymas "Sovietų kariuome
nę pasitikti h* painformuoti..." 

Pulk. J. Tomas , atsidusęs to
kioje padėtyje, ašaroja Verkė ne
tik jisai, bet drauge su juo ir visa 
Lietuva. 

Man buvo įdomu patirti, kaip y-
ra buvę kitose Lietuvos kariuo-

danguje. 

ėnas Kazys Ališauskas 

iiiiiiiiiiniiiiiniiuiiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiiuiii 
JOKIŠKtUO APSKRITIES 

PARTIZANAI 

Jų organizavimas ir slaptoji velfcb 
prieš bolftevtkuu. Knyiįą paraM ma 
joras Petra« Gudelis. Ž02 pusi 
Spausdrata Romoje t975 Tfk dabar 
gauta. Kaina $6.00. 

UsMuryniifll siijtti: 
PlKfcsn, 4M5 W. fSra" SU 

Illinojaua gyventojai prideda 5% 
muiasų. 
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

roA 

Otk I M I 

A. t A. ALGIRDUI JOKUBAUSKUI 
minis, jo broliui Edmrdof Ir visu Seimai 
reT"* 

• 

Iri j K VMnU 

< : tyifi 

M~*> 

Pranešame, kad mūsų 
mielas tėvas ir senelis 

$. A. 

Pulk. Leit. j . Juons 
Ug ânskis 

mirė 1977 m. rugpiūčio men. 14 d. Grand Rapids, 
Michigan. 

BUVD gimęs 1893 m. sausio men. 25 d. Čekiš
kėje. Paliko sunūs: Cezaris, Romanas, Juozas ir 
duktė Gražina su šeimomis. 

laidojamas Grand Rapids. Michigan, rugpiū
čio men. 17 d., 10 vai. iš Šv. Petro ir Povilo bažny
čios. 

. 
Liūdintys vaikai Ir anūkai 

•"— -3>~, 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 South Califomla Avenua 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 9852 

4606*37 South Hormltigt Avonua 
TeleTonaa — YArds 7-1741-2 

. t 

irskaife r , D r 6 ^ r ,
r B Kitiems 

A. t A. JOmif BARffKA! mirus. 
jc dukterį, mūsų draugijos narę, M&RIJĄ REMIENĘ 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A. f A. 
Pulk. Itn. M U I UCIANSKIU! 

imius, jo dukrai GRAŽINAI, sūnums CEZARIUI, 
ROMANUI ir fUOZŪI bei jų šeimoms ir giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime 

Dr. Jurgfs fr Petronėle Starkai 

A. t A. PUIK. JUOZU TUMUI mirus, 
žmonai MARIJAI, dukroms BIRUTEI ir ALDONAI su 
šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdi
me. 

Sofija Butkuniene ir šeima 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VYESTERN AVE 

Trys Moderniškai Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

_, 

U 
M A R Q U E T T E F U N E R A L H O M E 

TĖVAS IR S 0 N U S 
TEYS MODEBNI&KOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lstSt. — Tel. GRovehili 6-2345-6 
1410 So, 50fh Are,, Cicero T0wnhaii 3-2108-9 

ATKSTft ATJTOMDBTIJAMS STATYTI 
i 

L A I D O T U V I V D I R E K T O R I A I 
Lletuvrf Uldotuvlc Direktorių Asociacijos f artai. 

VStfl SO. LTTTJAMC A AV& 

AITAKAS M. MULLIPS 
Ir U0AY1AS LABARAUSI 

T P L YArds 7-S401 

STEPORAS C. UCK (UUKAffTCZ) Ir SONOS 
1814 W. ZSrd PLACE TeL V i r s i m a 7-6672 
2424 W. mtk STREET T«L REpuhllc 7-1213 
U029 SeatlnfMt B l f lmsy , P*lo» BOb, DL TeL 974-4410 

4S4S 00. OAUPOBNIA AYB. 

BIEUORAS 

TeL LAlayet te S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
8SB4 80. HALSTID TeL Y A r d s 7-1911 

JURGIS F. RODMIR 

ttlf 80. LTTTJAN10A AVI , TeL YArds 7-US8-38 

YASAITIS. RUTKUS 
1440 SO. fiOtk A V I , TsL OLarsssle S-MOS 

| > a a a a a i a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a | 
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DRAUGAS, antradienis, 1977 m rugpiūčio niėn. 16 d. 

X Dr. Jono Basanavičiaus 50 
metų mirties sukaktį paminės 
Chicagos lietuviai filatelistai, su-
ruošdami jo atminimui skirtą 
pašto ženklų parodą, kurioje 
bus nemaža eksponatų tiesiogi
niai liečiantį sukaktuvininką. 
Paroda įvyks lapkričio 5-6 die
nomis Jaunimo centre apatinėje 
salėje. Parodos vadovas — žy-

Aloyzo Barono "Tetos dovanas". m u s pašto ženklų rinkėjas Ka-
Rytoj pradėsime spausdinti kun. ZYS Meškonis. 

x J. Mikeliūnas, East Chica-
go, UI., žinomas lituanistas ir 
pedagogas, gyvenąs East Chica-

kiv. J. Matulaičio keli bruožai". g 0 ^ g r a žia i talkininkauja 
v c « £ - M . M - . ! - ; ., : > - . - , , " i - - > ; t : . . . _ • _ _ - . 

X "Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdina rašyt. 

Juozo Vaišnoros studijos ištrau
ką — porą epizodų iš arkiv. Jur
gio Matulaičio gyvenime: "Ar-

x 
Nek 

ot: Margariia Bareikaitė, Draugo" redakcijai, atsiųsda 
Prasidėjimo seselių vyr. m a s įv a i r įų smulkių žinelių ir 

vadovė, ir ses. Onutė Mikailai 

L. F. BIČIULIŲ STUDIJŲ - POILSIO 
SAVAITĖ DAINAVOJE 

Pati studijų savaitė prasidėjo Kudukis su žmona 
rugpiūčio 7 d. 2 v. p. p., kada dviem vaikučiais. 

Gražina ir 

stovyklautojų regis- Vakare 8 vai. įvyko susipaži
nimo vakaras — laužas paeže
rėje. Stovyklos komendantas A. 

žymiųjų žmonių pasisakymų 
tė, "Eglutės" redaktorė, rugpiū- ku r įU O s j į s stropiai surenka ir red. St. Barzdakas ir kongresui ruošti komiteto pirm 
čio 17-19 d. atvyks į Dainavą išverčia iš įvairių leidinių sveti-
dalyvauti lituanistinių mokytojų m o m i s kalbomis, 
studijų savaitėje, Ses. Margari-Į 
ta skaitys paskaitą "Tikybos į x Alg. A. Lizdas, Omaha, 
dėstymas šeštadieninėse litua- į Nebr., prie prenumeratos mo
nistinėse mokyklose ir su tuo su- kesčio pridėjo 12 dolerių auką 

Pasi tar imas Ateitininkų kongreso reikalais Dainavc je vykusioje At-kų sendraugių stovykloje. Iš kaires : 
At-kų fed. gen. sekr. V. Kleiza, dail. Dang. Kuolienė. At-kų fed. vadas dr. P . Kisielius, jubiliejinio leidinio 

kun. G. Kijauskas. Nuotr. V. Rimšelio 

/ Š A RTI I k T 01 I 

prasidėjo 
tracija. 

Atidarymas įvyko 7 vai. vaka
re. Stovyklos komendantas Al- Yelavičius išsaukė visus pavar-
fonsas Velavič^us pranešė visų! dėmis, įskaitant ir jaunimą. Tas 
stovyklautojų pavardes ir iš;truko labai neilgai. Tada, jau 
kur atvykę. Stovyklautojų tarpe: saulutei nusileidus, komendan-
yra PLB garbės pirmininkas j tas pakvietė garbingą svečią 

I Stasys Barzdukas dr. Rožė Šom-, Raimondą Kudukį užkurti laužą, 
įkaitė, kun. Kazimieras Pugevi- kas jam ir pasisekė su vienu 
čius, Amerikos Lietuvių Katali- j degtuku. 
kų tarnybos pirmininkas, solistė Į Prasidėjo programa, daugiau-
Elena Blandytė ir kt. Po to L. j gįa dainos, į kurias įsijungė ą»Ba 
F. bičiulių centro valdybos pir-1 stovykla. Daugiausia dėmesio ir 
mininkas inž. Juozas Ardys pla-1 plojimų susilaukė seserų Ręgi-
čiau supažindino dalyvius su į DOs ir Kristinos Batkūnaiese^au-
šios studijų savaitės programa e tas, pritariant gitarai. Nepa-
ir paskaitų temomis. 

rišti sunkumai". 
X Filatelistų draugijos "Lie

tuva" naujas biuletenio Nr. 3, 
skirtas liepos — rugsėjo mėne
siams, šiomis dienomis atspaus
dintas ir išsiuntinėtas prenume
ratoriams. K Meškonis rašo 
apie filatebjos parodą, dr. J. Pu-
zinas apie Lietuvos susisiekimą 
ir pašto kelius XLX amžiuje. į 
prof. V. Doniela pateikia įvairių! 
filatelinių įspūdžių iš Vokietijos, i 
Kiti rašiniai paruošti St. Juod-Į 
vaikio, V. Lesniausko, Ant. Ber
noto, V. Fugalevičius. 

Labai ačiū. 
J. A. VALSTYBĖSE šiemet jo įneštoji šimtinė pakėlė yra permažai burtis į bendruo- Į 

Pirmadienį, rugpiūčio 8 die
nos rytą, įvyko pamaldos, ku
rias atlaikė už mirusius ir gy
vus L. F. bičiulius kun. Kazimie-

prastai malonūs ir švelnus bal
sai atliko tris negirdėtas,; ro
mantinio pobūdžio daineles. 

Po to kun. K. Pugevičiufjyie 
laužo atsivedė Saint Mary's pa-

x 

#. - . . * • . * • i i » w u ^ b e n ^ _ ^ ^ 5 W ^ ^ m e n i n i u s telkinius — apylinkes! r a s Pugevičius, einąs stovyklos j rapijos iš kaimyninio Manches-
- Didina įnašais lietuviu t i e m s metams yra pasižadėjęs a r seniūnijas. Į minimas parei-! kapellomo pareigas. Savo turi- į teno kleboną kun. R. Schlinkert, 

imą dar pakelti. gas J. Urbonas ateina su plačia' mingame pamoksle pabrėžė tikė-i kuris stovyklautojus pasveikino 
Sofija ir Vytautas Bacevu j organizacine ir visuomenine pa - ' J i m o s v a r b j * i r r e i k s m e - Tuoj po ; angliškai. Labai džiaugėsi įšgir-
neseniai pardavę kelias se- tirtimi. Ilgus metus jis darbavo- P u s r v S «i c e n t r ° valdybos pinm-jdęs mūsų dainų ir turėjęs pro-

prieglaudas, buvo išvykę s i Detroito apylinkės valdyboje. ™ n k a s inz' J u o z a s A r d v s s u P a " š o s P i rmž* k a r t ^ a r č i a u P a B e n ' 

J J T S S ? A\BXiŽT*> / f 3 F o n d a J u r * " U1™* B* ** šią sumą dar pakelti. Angeles, Cahf., atsiuntė 7 dole- • Angelėj, Jis kasmet aukoja Lie-į 
nų auką. Dėkojame. | tuvių Fondui po 100 dol. Taip 

CHICAGOS ŽINIOS 
KARD. CODY VYKS Į 

LENKIJA 

cvai, 
nelių 
į Kanadą ir rytines valstijas, buvo LB tarybos prezidiume. 
Lankydamiesi Toronte, Kanados veįfcė respublikonų partijoje, tal-
lietuvių sostinėj, susitiko su pa- k m t o p a r a p į jos kūrimo darbuo-
žįstamais dar iš Vokietijos lai- £ e v a d o v a v o "šilainės" šokių 

jkų. Po to aplankė draugus Wa- ^ t ė v ų k o m i t e t u i . 
I terburyje, kur gyveno prieš per-[ BOMBŲ FABRIKAS 

t * f r a ^ f i ^ s y " ^ 1 • " £ * " " ! Algimantas Gečys LB 
Policija ir FBI agentai areš- j keliant į Dos Angeles. Grjžda-; ^ ^ y a ] ^ „ į . į . į , w,, 

Kardinolas Cody su 11 dėle-, tavo Fox River Grove gyventoją | mi į namus, UŽSUKO J Floridą, g ig g u g ^ C a l i f o r n i j o j ; 
^ . . R e d a - g a c i J ° s —** rugP^ao 19 d. iš- A. EUard, 22 m., pas kurį rastas Į *™ t i e k į g l i e t u v i t * m s u- 'susitiko Los Angeles daug pa-

guoja E. Petrauskas, adminis- s k r i s J ****$& kviečiamas kard. naminių bombų fabrikas. Jis i r j plaukę apsigyvenimui is rytinių ž | s t a m ų i r n e p r a l eido progos pa 
tratorius K. Rožanskas. |Wyszynskio ir kard. Wojtylos. apylinkės jaunuolius mokęs, į valstijų. 

x "Gyvoji dvasia - kelias į!Su k a r d l n o l u vYks eilė lenkų pa- kaip pasidaryti bombas. Jis pri-
atsinaujinimą". Tokia tema bus ' r a p i J~ ų k u n i ^ i r vyskupijos sipažino, kad pas jį rasta 8 colių 

informuoti, ir pabendrauti su vie 
tos LB darbuotojais-

— Jewish Bulletin, San Fran-
cisco mieste, Californijoje. lei
džiamas žydų laikraštis, liepos 
17 d. laidoje paskelbė rašinį 
apie Vilniaus žydų istoriją ir 

žindino dalyvius su studijų sa- drauti su lietuvių etnine grupe, 
vaitės tikslais ir po to kvietė | Vakarą paįvairino ir mažutės 
visus dalyvius pasisakyti. Pra- vaišės su vynu, sausainiais, su
sidėjo gyvos diskusijos, i kurias riu ir žagarėliais. 10 vai. užgie-
įsijungė visi dalyvaujantieji L. dota "Graži tu m a n o . . . " ir ta-
P. bičiuliai ir svečiai. Čia jau da- da traukdami "Eisim broliukai 
lyvavo ir iš Clevelando atvykęs namo, n a m o . . . " išsiskirstė — 
LB tarybos pirm. Raimondas' A. P . B. 

IŠVILIOJO 25.000 DOL. 

dr. Kęstutis Trimakas, ses. Ona m a s t u r ė s a u d i e n c i Ja . Pas Pau- j apkaltino sudaužymu kito auto-
Mikailaitė. kun. Ant. Rubšvs, U ų ^ R o m o J e - j mobilio. Areštuotas ir jo drau-
kun. Jurgis Šarauskas, dr. Vy-| UŽSIENIEČIŲ GEGUŽINE j gas C. Hali, 31 m. Abu jie sprog 
tautas Vygantas. Chicagos tarptautinių svečių dino bombas kapinėse. 

X Inž. Liudas Stašaitis yra centras rugpiūčio 21 d. Grant 
sunkokai susirgęs ir paguldytas Parke, kur būna koncertai, ruo-
Šv. Kryžiaus hgoninėje. Ligonis šia gegužinę studentams, atvy-! Dvi moterys iš 82 m. senutės 
pamažu sveiksta, bet dar ilgiau tusiems iš užsienių. Paskui vi- Delia Liemford, gyvenančios 
reikės gydytis. si klausysis koncerto. Ora tori jo- Chicagos šiaurvakariuose, išvi

ję "Jonas Baisusis" dainuos ir Eofe 25.000 dol. Jos priėjo prie 
i sol. Arnoldas Voketaitis. |WiIson ir Damen gatvių senutei 

UŽSIENIO BANKAI pasakė, kad radusios 200.000 
Chicagoje yra 31 užsienio d a l i r n o r i « ja pasidalinti, kad 

bankų padalmys. Didžiausią ka- t i k J1 parodytų gerą valią už-
ipitalą 418 mil. dol. — turi statydama 25,000 dol. Senutė iš-
I prancūzų bankas Credit Lyon- 6 m ė i š banko tiek pinigų ir nu-
| nais. Savo padalinius Chicagoj ė3° i sutartą vietą — prie Sears 

"*-,. 

\ 

mm 

\ kultūrą. Vilnius čia vadinamas • 
I "Lietuvos Jeruzale". 

— Hot Springs, Ark^ LB apy
linkė, susidedanti daugiausia iš 
; pensininkų, savo plačia veikla, 
gali būti pavyzdys didesnėms; 
lietuvių kolonijoms. Apylinkės] 
valdyba yra užmezgusi artimus! 
ryšius su miesto vadovybe, Pre- Pokalbis Ateitininkų sendraugių stovykloje Dainavoje: kun. Kazimie-

1 -"""•' ras Pugrevičius (kairėje), dr. Adolfas Darnusis ir dr. Justinas Pikunas kybos rūmų atstovais, amerikie
čiais politikais. Ryšių palaiky
mui su vietos tautiečiais yra lei-

j džiamas biuletenis. Nepabi joma I 
— Joanos Markevičiūtės, 26 ir didesnių kultūrinių užsimoji- • 

m., nuotrm-ką įsidėjo į pirmą mų. Prieš mėnesi atsikvietė 
puslapį, "Mihvaukee Sentinel" | "Grandies" šokėjus iš Chicagos. 

Nuotr. V. RimSelio 

— Baltic News biuletenis yra je. Ji gimė 1849 m. balandžiB 13 
leidžiamas HELLP organizaci- d., taigi šiais metais jau suėjo 
jos, kurios tikslas padėti estų, 128 metai. Šeimoje buvo 10 bro-
latvių ir lietuvių tautoms atgau- lių ir seserų. Būdama 7 metų Sentinel" i "Grandies 

turi olandų, italų. Izraelio, japo- » * « | ***** J L - T ^ r ^ ^ " ^ r J S p l Ū Č i ° 1 0 d" l a l d ° j ' i A p y H n k d s ė k m i n ^ a i vadovauja tt S į L e i t e ^ " S ^ J ė j e tarnautiTr vi.a g y v e * 
nų. kmų, graikų^vokiečių, indų. ^ ^ J ^ J ^ J ^ ' pažymėdamas, kad mergaitė tu- ;Pirm. Stepas Ingaun^s. talkininkauja ir lietuviai. Nese- mą dirbo. Kietas darbas, sakan-
sveicarų ir kitų banKai . į ^ n a ^ k a ^ S ^ ^ S S i ^ r i " r ė j ° " V™k*lhėi™* sPa u d oJ'l " J A V NeprlkIMMmyb*s niai buvo išleistas š. m. Nr. 3, i T j i pati. davusi jai stiprybę ir 

CHICAGOS MOKYKLOSE ganias, kad jis yra policijos lei- te levizijo;j i r ^ ^fa padeda-; diena St. Petersburg, Fla, Lie- j a u 14 Nr. iš eilės 
Chicagos miesto pradžios mo- m a n t a s kad poUcija seka jos im r e k i a m u o t i valstijos metinę'tuvių klubo buvo paminėta spe- adresas: Baltic N u - ,^^, ,,K , , r a s ; a i m a u i ,, 

• S 2 5 S Z J 1 3 & S Aklose praeitais » « a i S tavo - W ^ - J J M « « p a r f t d ą . V J . k s t a n ė ^ MiL-aukee \ cialiai suruoštuose pietuose Ue-; Assoeiation. P. O. Box 272, Dan- i ^ S Z M M 
Dainavoje. Nuotr. VI. Bacevičiau; j 4-08rc moksleivių mažiau negu £ u s u t e r > s a t e J ° ' v i e n a » f mieste. Joana 1974 m. buvo is- ;pos 4 d. Pritaikytą žodį pasakė dy Bay. Tasmania, 7005, Aus-!tciu suraš\Tno duome 

j užpraeitais, o aukštesnėse mo- „ į , _ f 6 ^ : ^ . , l t a s u i e š k o J ° , rmkta Wisconsin valstijos pieno 
kyklose — 1.57 Cc daugiau. 

ŽUVO KAPELIONAS 
Šv. Bernardo ligoninės 

X Antanas Poškus, Missis-
sauga, Kanadoje, atsiuntė auką. 
Ačiū. 

pinigus ir abi išnyko. 

KADRILIUS LAUKE 
326 

X Aukomis po du doleriu sa- w . 64 s t chicagoje. kapelionas I M I%įr | įT. , , ~ 7 v % ~ ^ ~Z 
vo dienraštį parėmė: S. Davi-li » - &J L L ^1 U C 1° 1 S d- ' v - v - paežerėj ? 

klubo pirm. A. Karnius. 
karalaite. — CaZifornijos LB darbuoto-

— JAV LB krašto valdybos jai patenkinti buv. LB Tarybos 
nutarimu Detroite gyvenąs vi- nario, o dabar Tautinės s-gos 

Apie 1000 Chicagos jaunuolių s u o m e n i n i n k a g J o n a s U r b o n a s j c e n t r o valdybos pirm, A. Mažei-

tralia. 

kun. A. Sheeran. 65 m., žuvo au 
dauskienė. Al. Jančys, Petras | tomobilio nelaimėje, išvykęs su 
Kudukis, V, Sinaaške. Ačiū. 

rytus nuo Buckinghamo fonta-. yra pakviestas vadovauti centri-
I nei LB apylinkei ir sudaryti jos 

X Chicagos Anglijos - Brita
nijos Lietuvių klubas rengia 
pikniką - gegužinę rugpiūčio 21 
d., sekmad., Vyčių salėje ir so
delyje. Pradžia 12 vai. Laukia
me visų narių ir visų klubo 
draugų. 

Klubo valdyba 
(pr.) 

X Juozo Kaributo — Kelionė 
Aplink Pasaulį galima užsisaky
ti tik už pusę kainos: 2.50 dol. 
ir persiuntimui 30 c. pas auto
rių: 4563 Ambrose Ave.. Los 
Angeles, Calif. 90027 (sk.) 

x A. a. Leonardo Simučio 
surinkta dokumentinė medžią 
ga — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo VVashingtono užtarimai 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė \ 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta knygoje "Amerikos Lietuvių 
Taryba". Knyga kainavo 10 
dol, dabar ją "Drauge" galima 
gauti u i 3.35 doL su persius 
Mtmi ' r - K 

draugais atostogų į'Airiją. Iš jo RO " ^ s a v o š o k i o N * * T a i j valdybą, šiai apylmkei Friklau-
šeimos tebėra gyvas jo brolis b u s kadriliaus ir kitų šokių va- so po Ameriką išsisklaidę lietu-
kun. Leonardas Sheeran. karas. jviai, kurių gyvenamoje vietoje 

Biuletenio Ugą gyvenimą. Girdinti ji gerai, 
News, HELP tik prastai matanti. Šia proga 

m. gyven
tojų surašymo duomenimis, Lie
tuvoje buvo 325 žmonės, turin
tieji 100 ir daugiau metų, i i jų 
271 moterys. 

— Lietuvos sodai šiemet duo-

skaučių se^o 

kos instrukcija skyriams susilai
kyti nuo LB skaldomo darbo ir 
pozityviai įsijungti į bendruome
ninę veiklą. 

Dr. J. tmuidzinas, judriai besi 
reiškiąs Los Angeles visuomeni 
niame gyvenime, dirbąs moksli
nio tyrinėjjimo srityje, paskuti
niu laiku suorganizavo ir vado
vauja lietuvių sportininkų būre
liui. 

AUSTRALIJOJE 
— A, a, Mykolas Nakntis, 

Sydnėjaus lietuvių klubo biblio
tekos vedėjas, staiga mirė trau
kinyje, keliaudamas į namus, šir 
dies priepuolio ištiktas. Palaido
tas Rokwood kapinėse. 

— A. a. Ona Podvaiskaitė-
Chodasevičienė - Choda mirė 
liepos 21 d. Sydnėjuje. sulauku
si 68 metų amžiaus. Nepriklau
somybės metais ilgesnį laiką gy
veno Kaune ir Anykščiuose. Li
ko velionės vyras veter. gyd. 
Mikas Chodasevičius. Neseniai 
mirė ir jų sūnus, sulaukęs tik 37 
m. amžiaus. 

— Dr. Jurgis Mikalojunas, sa
vo dėdės laidotuvių proga, di
desnėmis aukomis parėmė skau
tu tautine stovykla ir "Ateities 

— Adelaidėje, lenkų Bendruo
menės rūpesčiu. Hindmarsho sa
loje pastatytas paminklas prisi
minimui 1940 metais Katyne So- sįą labai didelį vaisių derlių. 
vietų saugumo išžudytiems 
15.000 lenkų karo belaisviams. 

— LB Adelaidės švietimo ta
ryba gavo iš Pietų Australijos 
valstijos Švietimo ministerijos 
675 dolerių pašalpą, kurie pada
lyti abiem lituanistinėm mokyk
lom ir lituanistiniam kursam, 
pagal jų mokinių skaičių. 
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With Liberty & Justice 

0KUP. LIETUVOJE 

— o — 
Amerikiečių premijuota PAU* 

LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
šio krašto negeroves bei pavo
jus ir tiesia kelius į saugų visų 

Seniausia okup. Lietuvos ^ e r D u v i -
gyventoja yra Marija Globienė, 
gimusi Gudelių kaime, Žemaiti
joje. Šiuo metu ji gyvena Paprū-
džių kaime, Nemakščių valsčiu-

Knyga gaunama 
minkštais — $3.95. 

ir Drauge 

Kaina kietais viršeliais 85.95 
vitlllMIlIUIIIIIIUIIIMIIIIIIHIII 
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ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE? | 
Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyti gimines. Chicagoje beveik S 

• kiekvienas turi giminių. 5 

Būdami Chicagoje, aplankykite jūsų gerąjį draugą — dienraštį S 
Į DRAUGĄ, kur galima pasirinkti knygų iš didžiausio Amerikos rinkinio. = 
ii Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ Atvykite asmenišfB 
'į pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote įsigyti. Matysite, pasiimsite 
j į rankas, peržiūrėsite ir įsitikinsite, ar norite pirkti. 

• Be to, galėsite pasirinkti kokį dalykėlį iš čia esančių rankdarbių^* 
• keramikos. Pasirinkimas tikrai didelis. 

Atvykę į Chicagą, neužmirškite aplankyti DRAUGO. 

Adresas: DRAUGAS, 4545 W. «3rd Street, Chicago, 111. 
T*>lf»fnrta«: J I" 5~95W>, 

• 
i 

Nuntr. A, PisttūMičio į žingsnių" laikraštį. j 




