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$V. TEV0 PAULIAUS Vijo 
MIRTIS SUJAUDINO PASAULĮ 

Paskelbtas devynių dienų gedulas. Po poros savaičių prasidės naujojo šv. Tėvo rinki
mai 

Roma. — Praėjusį sekmadie
nį vasaros rezidencijoje Castel 
Gondolfo mirė Šv. Tėvas Paulius 
VI-sis*, sulaukęs 80 m. Apie 
Šv. Tėvo negalavimą buvo pra
nešta šeštadieni, tačiau nebuvo 
manoma, kad mirtis taip greit 
ištiks, apie kurią šv. Tėvas ne 
kartą pasisakė, kad ji jau netoli. 
Mirė širdies smūgio ištiktas. Prie 
jo mirties lovos buvo prancūzas 
kard. Viiliot. 

Paulius VI-sis popiežium iš
rinktas po popiežiaus Jono XXIII. 
-jo mirties 1963 m. birželio 21 d. 
Per 15 matų valdymo laikotarpi 
Šv. Tėvas stengėsi siekti taikos, 
nevengdamas aplankyti ir kitus 
kraštus ir buvo pirmasis skrai
dantis popiežius. Velionis buvo 
gimęs 1897 m. rugsėjo 26 d. Mon-
tini šeimoje. Šv. Tėvas daugiau 
30 m. praleido Romos kurijoje, ei
damas įvairiausias pareigas, 8 
metus buvo Italijos didžiausios 
vyskupijos Milano arkivyskupas. 

Šv. Tėvas ypač rūpinosi taika ir 
ne kartą kreipėsi i didžiuosius pa
saulio vadovus, kviesdamas juos 
į taiką. 

Skraidantis popiežius 
Kaip pirmasis istorijoje skrai

dantis popiežius, aplankė Šv. Že
mę, Indiją, Ameriką, Portugaliją, 
Turkiją, Šveicariją, Ugandą, To
limuosius Rytus ir Pacifiką. 

1944 m. Šv. Tėvas nuskrido į 
Indiją, eucharistinį kongresą 
Bombėjuje, 1965 m. Šv. Tėvas 
spalio mėnesį lankėsi Amerikoje 
ir dalyvavo Jungtinėse Tautose, 
kur pasakė kalbą. Jungtinių Tau
tų sekretorius tuo metu buvo LP-
Thantas. New Yorko mieste Yan-
kių stadione įvyko milžiniškos 
iškilmės. 

(1967 m. gegužės mėnesį Šv. Tė
vas lankėsi Portugalijoje, Fatimos 
šventovėje, 1968 m. rugpiūčio 
mėnesį lankėsi Bagotoj, Kolumbi
joj, kur kvietė baigti Lotynų Ame
rikoj savitarpio karus. 1969 m. 
lankėsi Genevoj, kur buvo mini
ma Tarptautinės Darbo organi
zacijos sukaktis. Už šešių savai
čių nuskrido į Kampalą, Afrikos 
centrą, kur dalyvavo 22 Ugan
dos kankinių paminklo šventini
me, prašė baigti Biafros civilinį 
karą. 

1970 m. Šv. Tėvas atliko 25,000 
mylių kelionę, per 10 dienų ap
lankydamas Indoneziją, Pakista
ną, Iraną, Ceyloną, Hong Kon
ge ir kitur. 

Šv. Tėvas daug laiko skyrė au
diencijom, priimdamas gausias 
Romoje besilankančias tikinčių
jų grupes, o taip pat ir gausius 
valstybininkus 

Velionis Šv. Tėvas buvo kai kie
no laikomas konservatyviu, o kai 
kieno labai moderniu vyskupu. 
Šv. Tėvas Paulius VI-sis nevengė 
ryšio su komunistinio bloko 
aukštais pareigūnais, kad galėtų 
padėti už geležinės uždangos e-
santiems katalikams, tačiau 
marksistinę filosofiją, smerkė. 

Gausių audiencijų metu ne 
kartą priėmė ir lietuvius, tarp jų 

ir mūsų jaunimo meninius vie
netus. 

Velionies, kaip taikos apaštalo, 
pasižymėjusio asmens gedi ne tik 
šeši šimtai milijonų katalikų pa
sauly, bet ir kitų religinių bend
ruomenių tikintieji. Gedulas tę
sis 9 dienas, laidojamas šią savai
tę. I laidotuves iš viso pasaulio 
vyksta kardinolai, kurie dalyvaus 
ir naujojo popiežiaus išrinkime. 

Amerikiečiai kardinolai 
Šv. Tėvą rinks'115 kardinolų, 

kurių tarpe yra ir 10 amerikiečių. 
Manoma, kad bus išrinktas ita
las, minimos pavardės kard. Bag-
gio, 65 m., kard. Benelli, 57 m., 
bet taip pat minimos ir Austrijos 
kard. Koenig, 73 m. ir Argenti
noj gimusio kard. Pironio, 58 m. 
vardai. Tačiau niekas negali šiuo 
metu tikrai pasakyti kas bus nau
juoju Šv. Sosto įpėdiniu. 

Iš Amerikos manoma vyks ir 
dalyvaus rinkimuose šie ameri
kiečiai kardinolai: 

VVilliam W. Baum, 51 Wa-
shington, D.C. John J. Carberry, 
74, St. Louis. John Patrkk Cody, 
70 Chicago; Terence J. Cooke, 
57, New York. John Francis 
Dearden, 70, Detroit. John Jo-
seph Krol, 67, Philadelphia; Ti-
mothy Marming, 68, Los Angeles; 
Humberto Madeiros, 62, Boston; 
Lavvrence Joseph Shehan, 79, bu
vęs Baltimore, arkivysk., John 
Joseph Wright, 69, buvęs Pitts-
burgho diecezijos vykupas. 

Garsioji anciklika 
"Humanea Vitae" 

Daug įvairių diskusijų sukėlė 
velionies Š Tėvo enciklika "Hu-
manae Vitae" — Žmogiškoji gy
vybė", nuo kurios išleidimo šių 
metų liepos 25 d. sukako 10 me
tų. Taj enciklika apie moterystės 
santykių moralę. Ji skelbia, kad 
kiekvienas moterystės aktas turįs 
būti Enciklikoje pakartotinai pa
brėžiama didžiulė vedusiųjų atsa
komybė tiek savo vaikų, tiek savo 
žmonių bendruomenės atžvilgiu. 
Tačiau, iš kitos pusės, būtų prie
šinga žmogaus prigimčiai ir Die
vo planui, jeigu vedusieji nebūtų 

nėra gyvybės šaltinių šeiminin
kai; jie yra pašaukti ne beatodai 
riškaį šeimininkauti, o tik tarnau
ti, vykdant jų prigimtyje įkūnytą 
Dievo planą. Iš to seka, kad yra 
absoliučiai neleistina nutraukti 
naujos gyvybės vystimosi proce
są. Žmogiškosios gyvybės, nors 
dar ir negimusios, nors dar tik 
prasidėjusios, panaikinimą Baž
nyčia visuomet laikė ir tebelaiko 
nusikaltimu. Enciklikoje taip pat 
sakoma, kad gimimų kontrolė tu
ri vykti Dievo nustatyta tvarka. 
Atmesdamas naujos gyvybės pra-
^dėjimui tiesioginiai priešingas 
priemones, Bažnyčia siekia vedu
siuos? us ir visą žmonių bendruo
menę išgelbėti nuo dorovinių pa
vojų. Enciklikoje primenamas ve
dusiųjų pašaukimo grožis ir šven
tumas būtinas reikalas visu rū
pestingumu pasiruošti tam pa
šaukimui. 

SVARBI SEKR. YANCE KELIONE 
Į JERUZALE IR KAIRĄ 

Demonstrantai 
bažnyčioje 

Washingtonas. — Keletas de
monstrantų, demonstruojančių 
prieš neutrono bombos gamybą, 
sutrukdė pamaldas bažnyčioje, 
kurioje buvo ir prez. Carteris. De
monstrantai protestavo, prisimi
nus pirmosius bombos virš Hiro-
ąhimos numetimą prieš 33 me
tus. Prez. Carteris pabrėžė, kad 
čia bažnyčia ir ne vieta demon
stracijoms. Suimta 9 asmenys. 

Laisves medalis 
kardinolui 

Philadelphia, Pa. —Philadel-
phijos miestas suteikė savo arki
vyskupui kard. Krol laisvės meda
lį. Medalis yra kiekvienais metais 
suteikiamas asmenim, kurie ypa
tingai pasižymėjo savo veikla tai 
kos, teisingumo ir laisvės gyny
bos srityje. Philadelphijos mies
to meras pažymėjo, kad kard.' 
Krol, skelbiamas įvairių religinių 
įsitikinimų žmonėm Kristaus tai
kos evangeliją, reikšmingai prisi
dėjo prie tų dvasinių, moralinių 
ir socialinių vertybių iškėlimo, 
kuriomis privalo remtis taikinga 

A a. Šv. Tėvas Paulius VI-sis 

pasirengę tarnauti gyvybės per-: visuomeninė santvarka laisvėje ir 
davimo tikslui. Vyras ir moteris Į teisingume. 

KOMPLIKUOTA PADĖTIS 
KIPRO SALOJE 

Atėnai. "—Graikijos vyriausy-, Turkijai vienodus ginklų kiekius. 
bė oficialiai apgailestavo Ameri- j Turkijai nepatinka toks sulygi-
kos kongreso nutarimą atšaukti 
Turkijai taikytą ginklų pardavi
mo boikotą. Pareiškime sakoma, 
kad šis nutarimas apsunkinsiąs 
Kipro salos padėties sprendimą. 

Amerikos kongresas nutarimą 
atšaukti boikotą papildė reikala
vimu, kad prezidentas Carteris 
kas du mėnesius pranešinėtų 
kongresui apie padėtį Kipre. Se 
nato papildyme reikalaujama, 
kad Turkija ir Graikija abi dėtų 
pastangas išspręsti Kipro padėtį. 

Graikijai šitoks Turkijos sujun 
girnas su Graikija nepatinka, nes 
jos laikoma politine linija Kip
ras yra suvereninė valstybė, kuri 
buvo Turkijos užpulta ir dėl su
sidariusios- padėties ne Graikija, 
bet pats Kipras turi derėtis su 
Turkija. 

Boikoto atšaukimas praktiškai 

KasendL 

Rugpiūčio 8 d. Kajetonas, Le
lija, Tulgirdas, Daiva 

Rugpiūčio 9 d.: Romanas, Ba
sė, Pilėnas, Gražutė. 

Saulė teka 5:51 v., leidžiasi 8 v. 
Oras 

Chicagoje ir apylinkėse šilta, 
temperatūra per 80 1. 

nimas. Ji reikalavo, kad jei Grai
kija gauna ginklų už 3 bil. dol., 
tai Turkija turėtų gauti už 4 bil 
dol. • 

Abi vyriausybės sutiko kongre
so nutarimą gan atsargiai ir nuo
saikiai, tačiau Kipro prezident-
tas Spyros Kyprianou labai su
pykęs pareiškė, kad Amerikos ei 
gesys yra lygus turkų invazijos į 
Kiprą legalizavimui. 

Turkija, kaip žinoma, laiko 
Kipre 25,000 kareivių ir yra užėmu 
si 36 proc. salos teritorijos. 

Smerkia prievartą 
Malta. — "Tie, kurie savo įsiti

kinimus jėga primeta kitiem, vei
kia prieš žmogaus prigimtį, nes 
siekia pavergti žmonių protus ir 
širdis", — pažymi ganytojinia-

mažai reiškia karine prasme, nes \ ™? laSfte Maltos arkivysk. Mer-
Turkija yra daug stipresnė už į cieca. "Kas nepakenčia kitaip gal-
Graikiją. Amerika, parduodama j vojančių žmonių įsitikinimų arba 
ginklus, ateityje laikysis lygybes! veiksmų, tas ardo darnią žmoni-
principo, siųsdama ir Graikijai ir Į jos vienybę ir pavienių žmonių 

' tarpusavio bendradarbiavimą. 
Todėl krikščionys visada privalo 
būti pakantrūs ir tolerantiški ki
tų žmonių įsitikinimam, drauge 
ryžtingai kovodami už teisingu
mą ir tiesą. Tokiu būdu veikda
mi krikščionys padės pašalinti 
smurto veiksmus prieš žmogaus 
protą ir jo širsį. 

VVashingtonas. Valstybės sek
retorius Cyrus Vance, išvykda
mas šeštadienį į Viduriniuosius 
Rytus, pareiškė, kad taikos dery
bos ten atsidūrė kritiškoje pade 

I tyje ir vėl reikia Amerikos inicia
tyvos išgelbėti situaciją. 

Saudi Arabija praėjusią savai
tę painformavo VVashingtoną, 
kad, jos nuomone, Egipto prezi
dento Sadato taikingas elgesys, 
jo kelionė lapkričio mėnesį į Je
ruzalę, nedavė jokių vaisių ir da
bar Saudi Arabija laiko savo už
daviniu užbaigti arabų pasaulyje 
atsiradusį nuomonių skirtumą. 
Jau daromi žygiai sukviesti ara
bų vadus ir užtaisyti arabų tarpe 
atsiradusį plyšį dėl garsiosios Sa
dato taikos kelionės. Saudi Arabi 
ja duoda Egiptui kasmetinę vie
no bil. dol. pašalpą, todėl jos 
žodis Kaire yra gan svarus. Nors 
Saudi Arabija irgi nebuvo labai 
susižavėjusi Sadato kelione Jeru
zalėn, tačiau ji laukė, kokius re
zultatus ta kelionė atneš. Dabar 
prieita išvados, kad Sadatas nie
ko nelaimėjo ir taikos nesimato. 

Senas teroristas 
Praėjusį penktadienį Kairo ra

dijas piktais žodžiais puolė Izrae
lio premjerą Beginą. Jis pavadin
tas "rasistiniu diktatorium", ku
ris nepamiršo-3avo praeUies tero 
rištinės politikos ir veiskmų. Pa
tekęs Izraelio valdžios priekyje, 
Beginąs bandąs naudoti senų die
nų, kada jis buvo teroristas, me
todus. 

Stebėtojai sako, kad ši sekreto
riaus Vance kelionė parodys, ku-

Rašytoju organizacijos 
PEN klubo protestas 
Paryžius. — Tarptautinės ra

šytojų organizacijos — PEN klu
bo — skyrius Prancūzijoje pa
siuntė Leonidui Brežnevui laišką, 
kuriame išreiškė savo gilų susi
rūpinimą ruso disidento rašytojo 
Aleksandro Ginzburgo likimu. 
Laiške primenama, kad Ginzbur
gas dalį savo jaunystės praleido 
priverčiamųjų darbų stovyklose, 
kur sunkios kalinimo sąlygos pa
kirto jo sveikatą. Laiške pažymi
ma, kad Ginzburgas dėl savo svei 
katos būklės gali neilaikyti jam 
paskirtos naujos bausmės — aš
tuonerius metus kalėti griežto 
režimo lageryje. Laišką Brežne
vui Ginzburgo išlaisvinimo rei
kalu pasirašė trys Prancūzijos a-
kademijos nariai Pierre Emmanu-
el, Eugene Ionesco ir Thierry 
Maulnier, medicinos Nobelio pre 
mijos laureatas Andre Wolf ir ki
ti prancūzų rašytojai bei intelek
tualai. 

Hamiltono mergaičių choras Aidas audiencijoj 1974 m. pas Šventą Tėvą Castel Gandolfo rezidencijoje. 
Kun. V, Rimšelis prašo šv. Tėvą palaiminti vėliavą, kurią jis buvo gavęs iš Lietuvos, kaip Sibiro kunigų 
Bažnyčiai ištikimybės ženklą 

TRUMPAI IŠ VISUR 
Etiopijos karinė vadovybė už ruso ištekėjusi Graikijos mi

lijonierė, be vyro išvyko iš Mask
vos į Graikiją, manoma turima 
ryšio su milijonais, kurie valdo
mi patikėtinių. 

— Sen Edvvard Kennedy, pa
gyręs prez. Carterį, pabrėžė, kad 
jis nežada kandidatuoti 1980 m. 
prezidentiniuose rinkimuose. 

— Maskvos teismas buvo įsa
kęs amerikiečiams žurnalistams 
per penkias dienas atšaukti ži
nias, kurias jie buvo išspausdinę, 
bet amerikiečiai atsisakė. Vakar 
suėjo atšaukimui terminas. Ką 
darys Ma.~kva, nebuvo žinoma. 

—Collinsville, 111., apie 200 
gyventojų evakuoti, kai nuo bėgių 
nuėjo traukinys vežąs gazą. 

paskelbė apie sėkmingus karo 
veiksmus Eritrėjos provincijoje, 
kur kariuomenė atėmusi iš sukilė
lių dar tris miestus. 

— Praėjusią savaitę sovietų as
tronautai pralenkė amerikiečius 
ir pastatė naują rekordą. Ame
rikiečių astronautai iš viso yra 
erdvėje išskraidę 937 dienas. "So-
juz 29" astronautai: Pulk. Vladi-
mir Kovalenok ir Aleksander Iva-
cenkov peržengė šią ribą. Pavie
ni ilgo skriejimo rekordistai yra 
Georgi Grecko ir pulk. Juri Ro-
manenko, išbuvę erdvėje 96 die
nas, kai amerikiečių rekordas bu
vo S4 dienos. 

- Christina Onassis Kauzov, 

riuo keliu Egiptas toliau eis. Egip
tiečių tarpe yra politikų, kurie 
mano, kad arabams negalima pa
sitikėti Amerika, nes ji yra per di
delėje žydų įtakoje. Jei Amerikos 
įtaka Egipte susilpnės, tai dar pa 
sunkės Amerikos padėtis visoje 
Afrikoje. Prezidentas Sadatas iki 
šiol buvo linkęs laikytis Vakarų 
pasaulio stovyklos, tačiau jis gali 
vėl pasukti sovietų ir jos politi
kos vykdytojas Kubos stovyklos 
link. Pamažu puoselėta Ameri
kos įtaka Egipte gali sunykti ir 
žlugti. Daug priklausys nuo da
bartinės sekretoriaus Vance ke
lionės į Jeruzalę ir Kairą. 

Mokslininkų: 
suvažiavimas 

Atėnai. — Didžioji senovės 
graikų filosofo Aristotelio mirties 
2,3000-ų metų sukakčiai atžymė
ti, Salonikuose rugpiūčio mėnesio 
7-14 dienomis yra rengiamas pla
taus masto tarptautinis moksli-
dweur\y[ 'sininAeizBAns fijruiu 
-ouronu ijsp^iSBd sožojd sami hj 
daugiau negu trys šimtai filoso-
nėmjs ir mokslinėmis žiniomis a-
pie Aristotelio filosofinę doktriną. 

Sumažinta pagalba 
I 

VVashingtonas. — JAV kongre
sas patvirtino suteikti Korėjai pa
galba ginklais už 90 mil. dol. 
Pietų Korėjos karo pajėgos norė
jo tokių ginklų gauti už 800 miL 
dol. 

Komisija Čilėje 
Čile. — Speciali Jungtinių Tau 

tų komisija atvykusi į Čilę tiria 
šiame krašte žmogaus teisių pa
dėt j , Austro Felix Ermacora vado-

vaujamos komisijos nariai tuo 
tikslu jau susitiko su Čilės katali
kų Bažnyčios atstovais, teisėjais, 
dingusiųjų kalinių artimiaisiais ir 
vyriausybės nariais. Čilės vyriau
sybė leido Jungtinių Tautų komi
sijai nevaržomai atlikti savo mi
siją. 

Amerikos valstybių 
organizacijoje 

New Yorkas. — Apaštalų Sosto 
atstovas stebėtojo teisėmis pirmą 
kartą dalyvavo Amerikos Valsty
bių organizacijos visuotinės a-
samblėjos darbuose. Tai iškėlė vie 
nam amerikiečių laikraščiui su
teiktame pasikalbėjime šioje a-
samblėjoje Vatikanui atstovavę 
apaštališkasis nuncijus Washirrg-
tone belgas arkivyskupas Jadot. 
Apaštalų Sosto stebėtojo dalyva
vimas Amerikos Valstybių orga
nizacijoje, pažymėjo arkivysku
pas Jadot, liudija Bažnyčios dė
mesį Amerikos kontinento ptoble-
mom ir susirūpinimą padėti jas 
sėkmingai išspręsti. Arkivysk. Ja
dot pažymėjo, jog Bažnyčiai y-
pač rūpi socialinio teisingumo i-
gyvendinimas ir moralinių bei 
dvasinių vertybių apsaugojimas, 
tuo būdu sudarant sąlygas Ame
rikos kontinento tautom kurti 
taiką ir pilnutinę pažangą. 

Šv. Raštas japoniškai , 
Šių metų rudenį bus išspaus

dintas Naujojo Testamento eku
meninis leidimas japonų kalba. 
Šventojo Rašto vertimą į japonų 
kalbą ruošia apie dvidešimt ka
talikų ir kitų krikščioniškųjų 
bendruomenių ekspertų. Ateinan
čių penkerių metų laikotarpyje ti 
kimasi išleisti ir Senojo Testa-

I mento vertimą į japonų kalbą. 



1 DRAUGAS, antradienis, 1978 m. rųgpiūčio mėn. 8 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
.YESTRGTl IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVK1TJB, M. D. 
KELIAS Į SVEIKATA. IMI West Garfield Blvd.. Cbicago, DL 60636 

Teksfam FB 6-9428 

KIETŲ VIDURIŲ TVARKYMAS 

Chroniškas vkrurių užkie
tėjimas yra sudėtingos kil
mės negerovė. 

Mediciniška tiesa 

rius valgydamas stambmenamis 
— sėlenomis — ašakomis gausų 
maistą. Maiste kiekvieno žmogaus 
turi būti nemažiau 100 miligra
mų sėlenų — stambmenų vie
name kilograme maisto 

Viduriu užkietėjimo aptarimas 
Kaip {vairios yra viduriu užkie

tėjimo — konstipaeijos priežas
tys, taip nevienodas yra tų prie
žasčių šalinimas. Kiekvienam 
kietus vidurius turinčiam visų 
pirma yra žinotinas visų svar
biausias — pirmiausia atliktinas 
darbas: kietaviduris žmogus turi 
nusiteikti ištreniruoti savo sto-, 
rają žarną (colon) normaliai j S* stipriau, negu kita kuri daž 
veiklai, neskubant — pamažu n a "Sa-

Kieti viduriai, arba, trumpiau 
kalbant, konstipacija, yra labai 
dažnas žmonių įprotis. Tai ku
rios kitos negerovės ar nesveiko 
įpročio simptomas, o ne liga, nors 

tik pats sulaiko vidurių tuštini 
mąsi dėl įvairių priežasčių. Taip 
pats žmogus įpratina normaliai 
veikuną žarną veikti nenorma
liai — užtestirtai tuštinantis. 
Toks blogu įpročių pilnas žmo
gus pradžioje turėdamas norą 
tuštintis —nesituština. Ir dėl 
įvairių priežasčių jis taip elgiasi. 
Tai dėl skausmų jis taip daro, 
tai treniruotėj būdamas sulaiko 
tuštinimąsi, tai kelionėje būda
mas neklauso žarnos pareikalavi
mo tuštintis. Kitam užsiėmimas 
trukdo normaliai tuštintis. Dar 
kitam visuomenės pareigos ver
čia žarnos raginimo neklausyti, 
tai koks nepatogumas bei dro-
vingumas sulaiko natūralų žar
nos pareikalavimą tuštintis. Tik 
ką gautas naujas darbas, nauja 
aplinka mokykloje, reikalas nau
dotis puoduku ar liga gali sutrik
dyti seniai turimą sveiko tuštini-
mosi įprotį. Drovios sekretorės, 
nuolat skubąs personalas, taksi 

s šoferiai — vis tai keli pavyzdžiai 

THE UTHUAMAN WORLD-WIDE DAILY 
Second da* postage pnd * Chicago, m. Published daily 
except Soafcvs, Lepi Hoiidays, 

and 
dtys after Christmas 

by the Utouanitn Cathouc Press Society. 
SrtscripCiOB Rata $33.00 - Chicago, Cook County 

IMiaas aad Canada. Ebewhere in the U.SA. $31.00. Foreign 
countrie* $34.00. 

konstipacija kartais kankina žmo-: patyrusiam gydytojui žinomų 
priežasčių sukeliančių mėšlą iš
metamosios žarnos nenormalu-

veikiant ir kantriam esant. Taigi, 
storosios žamos treniruotė yra 
pagrindinė veikla kiekvienam no
rinčiam atgauti normalų tos žar
nos veikimą. Mat, normaliai vei
kianti storoji žarna užtikrina nor
malų tuštinimąsi kiekvienam 
žmogui. 

Daug pašauktų — maža išrinktų 

Cia ir susiduriama su didžiau
sia sunkenybe: ne visi nori bei pa
jėgia treniruoti savą storąją žar
ną, nors visi nori turėti norma
liai veikiančius vidurius. Yra daug 

Konstipacija aptariama kaip 
mus. 

Skausmingi išeinamosios angos 
trejopas negerumas: 1. Nepakan pakitimai (anai lesions), įdrėski-
kamai dažnas išsituštinimas. 2.1 maį (fissure) vaiko bei suaugu-
N'epakankamas išmaty kiekis. 3. s į 0 j 0 tos žarnos srityje, prie išei-
Nenormaliai kietos ir sausos iš-; namorios žamos atsiradusi votis 
matos. Normalių vidurių žmo-; a r pagyvenusiems žmonėms he-
gus gali tuštintis suformuotomis.; moroidai atgraso nuo normalaus 
išmatomis du ar tris kartus per \ tuštiiumosi ir tuo būdu sukelia 
dieną, arba tik kartą patogiai mėšlo 

Vilius ir 
metu. 

Emilija Ziily gerina savas nuotaikas lietuvių sodybos pažmonio 
Nuotr. M. Nagio 

: 
- t - 7 " 

KARVELIAI PLATINA LIGAS 

Pašto isMidaa masaoast, pakvitavimai už gautas prenume
ratas neaiimeiana. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus is jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO preatoįvnu mokama ii anksto 
metaną 6 men. 3 men. 

n***** ir O** anskr. $33.00 $19.00 $15.00 
1800 13.00 
19.00 15.00 
20,00 . 15.00 
1500 9.00 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kitur JA.V 31.00 
Kanadoje (U. S.) 33.00 
Užsienyje KM 
Savaitinis 25-00 

• Redakcija straipsniais taiso sa- 3 
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- = 
nių nesaugo. Juos grąžina tik U = 
anksto susitarus. Redakcija už 5 
skelbimų turinį neatsako. Skel- = 
bimų kainos prisiunčiamos gavus = 
prašymą. = 

.iiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiMiiMiiiiiiiiHiiiiiiiiiinimimiiiiiHiiiiiiimiiiiiimiiiii^ 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12.-00. 

Mokslininkų ištirta ir nustatyta, matų, kaip kiti paukščiai, kai ku 
kad karveliai, kaip ir kiti kai ku- rie karveliai peri tame pačiame 
rie paukščiai, skrisdami iš vienos lizde keletą kartų per metus. Ten, j ? r a r e ^" 
vietoves į kitą, platina kai kurias' kur miestų karveliai krauna lizdus i Miestuose, kur privisę daug kar-
žmogrui pavojingas ligas. Tai ypač : — aikštėse, prie namų sienų, senų Į vėlių,' reikėtų stengtis namų savi-
aktualu dabar, nes visuose didės-, architektūros, pastatų, šaligatvyje, ninkama nepalikti atvirų ekylių bei 
niuose miestuose bei miesteliuose'. augančiuose medžiuose ir kitose \ landų naujų statybų pastogėse ar 
susikaupia vis daugiau karvelių ir | viešose vietose, viskas apteršiama j palėpėse ir uždaryti (užmūryti, 

niuose. Karvelių būriai nuo jų greit' masiškai daugintis. Tokiu būdu, 
be žiauriausių priemonių, galima, 
sumažinti karvelių skaičių. Reikia 
tuo rimtai susirūpinti ir intensy
viai vykdyti. J. MSk. 

didėja jų sąlytis su žmonėmis. karvelių išmatomis. 
Nors kol kas bendrų ligų, kurio- J ^ .būV vf.iems. ? ^ k a d *" 

mis serga karveliai ir žmogus bei Į buliai karvelių būriai didesniuose 

minkštomis išmatomis išsituš
tinti kartą per tris ar net penkias 
dienas. Dar daugiau — nieko ne
sveiko nėra, jei ir dar ilgiau nei 
kas penkios dienos viduriai tuš-
tinasi minkštomis išmatomis, 

pašauktų j gėrį, bet maža būna. Toks retas normaliai minkštomis 
išrinktų gėriu pasinaudoti. Taip, išmatomis vidurių išsituštinimas 
būaa, visose žmogaus gyvenimo 
srityse vie tiktai dėl jo asme
nybės menkystės. Cia ir priei
name prie žmogaus sveikatos pa
grindo: jo asmenybės (nusiteiki
mų) normalumo. Tvarkingas as
muo — normalios asmenybės 
savininkas visur ir visada tvar
kosi žmoniškai visuose reikaluo
se, iškaitant ir reikiamą vidurių 
veiklos užlaikymą. 

Geras darbininkas visada visų 
.janną imas už sunkiausios veik
los. O lengvesni darbai jam net 
pavargusiam esti nesunkiai pvei-
kiami. Tad ir mes visų pirma im
kimės sunkiausio darbo — savos 
asmenybės tvarkymo — ryžki
mės vien tik žmoniškai jausti ir 
darbuotis. Tik tada mums gydy
tojo patarimai konstipaeijos ne-
rovėje suteiks naudos. Mes pajė
giame pildyti gydytojo nurody
mus tik tvarkingos asmenybės sa
vininkais būdami. 

Štai, viena floridietė klausia šio 
skyriaus patarimo, kaip jai tvar
kytis su kietais viduriais, kada 
jos išbandyti laxatyvai negelbsti. 
Jaf T>uvo paaiškinta nuoširdžiai 
ir mediciniškai tikrai: reikia keis
ti nesveiki įpročiai ir nustoti var
toti liuosuojaencius vaistus. Ma
not, ji paklausė: kur tau, ji nekė
lė nė vienos kojos iš minėtos me
diciniškos balos — paliko toliau 
kentėti ir savą sveikatą baigti nuo 
kietų vidurių neišsivaduodama 
vien per savą paikumą — per 
savą asmenybės nesubrendimą, 
per vaikišką tęsimą savo suaugu
sios gyvenimo. 

Sutvarkyk save — 
viduriai patys susitvarkys 

Turėti normaliai išsituštinan
čius vidurius, ar būti kietų vidu
riu savininku yra didelis skirtu
mas. Tai tas pats, ka'p būti paten
kintu, ar nuolat negaluoti. Sukie-
tėjus viduriams, žmogus ima 
nuaket apie tokius vidurius užsi
minti, galvoti ir jausti. Taip ir 
ima suktis visas gyvenimas kieta-
vidrrriui žmogui apie jo sukietėju
si mėšlą žarnose. Tokiam pasi
taisymo viltis yra labai maža. Ji 
tokia lieka tol, kol kietaviduris ne
pakeičia savo galvosenos, juti
mų, nusiteikimų, žodžiu, asme
nybės. Asmenybei sunormalėjus, 
žmogus ima pajėgti nusiteikti rei
kiamam vidurių tvarkymui. Tik 
tada toks kietaviduris žmogus ga
li laukt; gerų pasėkų. Tada toks 

medicinos laikomas normaliu at
sitikimu. 

išmetamosios zamos ne- . 
jautrumą. Kai žmogus nepaklau
so žarnos reikalavimo tuštintis, 
sutrinka nuo mažens įgytas sudė-

naminiai gyvuliai bei paukščiai, ži
noma, nedaug. Tačiau pastaruoju Į 
metu pavojingiausia liga yra vi-1 
rusų sukeliama ornitozė. Tačiau ja 
apsikrečia ne tik karveliai, bet ir 
naminės bei laukinės antys, žąsys, 
vištos, žuvėdros, rpapūgos, kanarė
lės, kikiliai strazdai, sniegenos ir 

tingas žarnos tuštinimosi mecha- I daugelis kitų paukščių. Pirmą kar-
nizmas. Tada gaunasi konstipa- j tą ši liga buvo pastebėta 1870-1880 
cija. Tai vis paties žmogaus —są- I metais Vokietijoje ir Šveicarijoje 
moningai pasišaukto vidurių ne-
situštinimo pavyzdžiai. 

Pasitaiko ir nuo žmogaus va
lios nepriklausomų išmetamo
sios žarnos sunegalavimų. Tai 
dėl senyvo amžiaus apturimas žar 
nos įnervavimo sugedimas. Dar 
toji žarna sutrinka —ima uždels
ti mėšlo išmetimo psichiškai su
negalavus, ypač gavus depresiją. 

Pasitaiko mėšlą išmetamosios 
žamos veiklos uždelsimas dėl tik-

1 ' '5r% 

s, 

Sirgusiems žmonėms buvo diagno
zuojama "tifinė pneumonija", buvo ] 
nustatytas jos ryšys sergančiomis j 
papūgomis. Vėliau išaiškinta, kad 
žmonės šia liga užsikrečia nuo kar
velių, i 

Paukščių ligos ornitozės pažy
miai priklauso nuo jos formos. Ve
terinarijos gydytojai sako, kad 
ūminė jos forma pasireiškia akių 
gleivinių, kvėpavimo takų, oro 
maišų ir žarnų uždegimu. Paukš
čiai nustoja apetito, tupi susigūžę, 
nuleistais sparnais, dreba. Dažnai 
čiaudo, kvėpuodami karkia, iš 

miestuose, taip pat prie fermų yra 
nepageidautini. Jie ne tik gali neš
ti vieną ar kitą ligą, pavojinga 
žmonėms ir naminiams gyvuliams, 
bet ir išnešioti įvairių ligų užkra 
tą, patys tomis ligomis nesirgdami 

Žinoma, kai kas pasakys, kad 
karvelius reikia pradėti naikinti 
drastiškomis priemonėmis, tai bū
tų neteisinga. Pavyzdžiui, Vokieti
joje gaminamos specialios tabletes, 
kurios išbarstomos karvelių telki-

D Ė M E S I O 

Jei kas 8 Brighton Parko važiuoja 
automobiliu kasdien iki Loretto ligo
ninės — 645 S. Central ir galėtų pa
vėžinti vieną asmenį 7 vai. ryto, pra
šoma skambint teL 127-8588. 

F. Čarneckienė su dukros dukrele 
V. Ramonyte Lietuvių sodybos pa-
žmonyje nuotaikingai leidžia laiką. 

Nuotr. M. Nagio 

Chroniško vidurių 
užkietėjimo rūšys 

Paprasta chroniška konstipaci
ja gali būti suskirstyta į tris pa
grindines vidurių užkietėjimo 
rūšis. Pirmoji konstipaeijos rūšis 
yra įsivaizduojamoji (ungl. ima-
ginary type). Šiuo atveju žmogus 
prileidžia, kad jei jis neturi kas
dien vidurių, turi būti kokia li
ga žarnose ir ji turi būti gydo
ma. Toks neteisingas paciento nu
siteikimas esti jau nuo senai įsi
gytas, giliai jame Įsišaknijęs ir be
veik negalimas prašalinti. 

Tiesa, kai kurie žmonės tik ta
da jaučiasi gerai, kai jie kasdien 
išsituština. Tegu! tokie ir tušti-
nasi taip. Bet jei nejauti nieko 
blogo viduriams nesituštinant 
kasdieną — nedejuok, ligos neieš
kok, pas gydytojus nesilankyk, 
kaimynams nesiskųsk, laxatyvų 
nevartok — žodžiu, gyvenk kaip 
Dievas prisakė, kad ir kas penkta 
diena normaliomis išmatomis iš
situštindamas. 

Antra kietų vidurių rūšis ir 
dažniau'iai pasitaikanti atsiran
da dėl išmetamosios žarnos (rec 
tum) netvarkos (rectal type). 
Šiuo atveju esti tik užtęstas mėšlo 
išmetimas. Išmatų konstipacija 
esti normali, bet Žmogaus įpro
čiai tais atvejais esti blogi. Tokios 
rūšies vidurių neišsituštinimą 
turįs žmegus įpratina mėšlą iš
metamąją žarną veikti netikusiai. 

ros kūno ligos. Toks žmogaus su- \ Šnervių teka glAėtos, pūlingos iš-
paralyžavimas nuo juosmens že-i™T°S - ,. M*.. . , .. , 

, . • \ L -*_ Šios ligos sukflejai, pasak medi- Į 
myn (paraplegia) arba išmeta-; cin<>9 m o t e l m i J ^ pažeidžia ir 
mosios zamos išsiplėtimas vadi- • įmonių kvėpa*|po organus. Iš 
narnose Hirschspungo ligoje sukę- i pradžių pakylaV temperatūra iki: 
lia chronišką konstipacija tos žar- 39-40 laipsn. C»Jr laikosi 7-10 die-

nų. Atsiranda paB ligonį nemiga.; 
skauda galvą ir sąnarius. Ligonis į 
netenka apetito. Daugeliui šios li
gos atvejų ligoniui iš nosies teka 
kraujas. 

Karveliai dar suserga tuberku-! 
lioze, paukštiniu (Tyus galina- j 
ceus). Tačiau paukštiniu tipu žmo-j 

, nės apsikrečia labai retai. Dažniau-
myn per visą storąją žarną įsei- j s i a n u o karveUi# apsikrečia vištos.: 

mosios angos link. Toks to slin- Pažymėtina. '4ad naminiai ir! 
kimo užsitęsimas sudžiovina ir su- j laukiniai gyvūnAserga. parazitinių! 
kietina maisto liekanas toje žar-j pirmuonių sukelfkma liga tokso-j 

; plazmoze. Tai daugiausia įvairių ^ 

nos rusies. 

Storosios žarnos rūšies 
konstipacija 

Storosios žamos rūšies kon
stipacija gaunasi dėl maisto lie- j 
kanų užsitęsusio slinkimo že- j 

RADIO PROGRAMA 
• 

Seniausia Lietuvių Radio programa 
Naujoj Anglijoj i$ Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, damos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j BaJtic FIo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site dideli pasirinkimą lietuviškų kny-

uz-
kimšti) angas senų pastatų pale-i 
pėse. Maisto sandėlių, produktų 
parduotuvių kiemų švara sumažin-| 
tų karveliams galimybę pramisti ir į 

DR. K. G. BALUKAS 
•Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologine ChirurgU*. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bnilding) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004; 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Arenue. 
plrmad., antrad Ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
SeStad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2*70. 

Rezid. tel. WAlbroolk 5-3648. 

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

BENDROJI MEDICINA 
1 47 So.49th Court, Cicero, DL 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč ir šeštad 

Vai 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS \ 
24S4 West Tlst Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv Ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, t r e t ir Se£t. 

tik susitarus. 

Dr. Jonas S. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Cfcicago, Ulinois 66629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

noje šitos rūšies konstipacijoįe. 
Šituo atveju gydytojas turi iš

jungti mechanines priežastis mi
nėtam maisto liekanų slinkimo 
žemyn sulėtinimui. Iš tokių me
chaniškų priežasčių paminėti
nos gali būti atsiradęs toje žarno
je guzas — tumoras ar išmetamos 
žamos susiaurėjimas (strieture), 
bei uždegiminės kilmės maisto 
liekanų slinkimo žemyn sulė
tinimas (Crohn's disease). Tai 
storosios žarnos viduje esamos 
priežastys. Gali būti išorinės prie
žastys storosios žamos veiklos su
lėtinimui. Tai prijpaudimas tos 
žamos iš išorės esant moteriškei 
sunkumoje ar jos gimdoje au
gant guzams — fibroidams. 

Medžiagos apykaitos sutikimas 

Storosios žarnos judesiai — 
peristaltika stumia maisto liku
čius žemyn — išeinamosios angos 
link. Tuos tos žamos judesius 
silpninta kai kurios medžiagos 
apykaitos (metabolic conditions) 
negerovės. Toks pasil-pnintas gū
žio liaukos veikimas (hypcthy-
roidicm). padidintas kalcijaus kie
kis kraujuje (hypercalcemia), su
mažintas kalljaus kiekis kraujuje 
(hypokalemia), švinu apsinuodi
jimas ir taip vadinama porphy-
rija silpnina storosios žarnos peri-
staltinius judesius varančius mai-
rto liekanas žemyn. Kartais ydin
ga žarnos sienelės inervacija to-

graužikų. kačių ir šunų liga. Ja 
gali susirgti žmones ir paukščiai 
Toksoplazmų jad tyrinėtojų rasta 
81 rūšis paukščiuose. Iš paukščių 
labiausiai šią ligą platina karve
liai. 

Naminiai kardeliai teršia savo 
lizdus, jie neišrfcia jauniklių iš-

(tabes dorsalis), suparaližavus 
nuo strėnų žemyn esančias kūno 
dalis (paraplegia), sergant poli-
myelitu ar dėl cukrinės ligos ap
turėtu nervų sutrikimų (diabetic 
neuropathy) bei turint sunkią li
gą — odos sukietėjimą (scleroder-
ma). 

Išvada. Įvairios negerovės gali 
vesti prie konstipaeijos. Už tai rei
kia visas tas negeroves visų pir
ma šalinti — tik tada vidurių 
veikla atsistatys j normą. Kitą 
kartą rusipažinsime dar su kito
mis konstip3cijospriežastimis. 
Pasiskaityti VVarren —teed. G. 
I. Tract, Vol. 4. No. 2. April — 
June, 1974. 
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Buvusi "Nida" resortas, dabar 
"The Outpost" Beverly Shores, 
Ind., Lake Shore County Rd. ir 
Rogers. puse bloko ntid ežero. 
Valgykla, baras. kamb. išnuoma-
vimui. Dienai 10.40 dol. vienam ir 
12.48 dol. dviem, savaitei 67.60 
dol. ir 78 dol. dviem. Rezervaci
joms skamb. 219-879-5101. 

MititiHiMiiimiiiiiiHiiimimmmiimiini 

Banaičio 

JŪRATĖ IR KASTYTIS 
S veiksmu opera 

Dainuoja Chteagos Lietuvių Operot 
choras, Dana Stankaityte, Marga
rita Momkienė, Aldona Stempužie* 
nė, Stasy* Baras. Groja gimfoni-
aig orkestras. Diriguoja Aleksand-
rasKučiūnaa. 

Puiki dovana. Albumas, 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15.55 
ras Kučiūnas. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai.: pagal susitarimą.: pirmad Ir 
k€*v. 1-4 tr 7-»; antrad. ir penJct 
10-4: šefttad. 10.3 vai. 

Tel. ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1-3 vaL ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniai* 12 iki "4 vai. popiet. 

TeL KEtiaoce 5-1811 
DR. WALEft J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas) 
S925 West 59th Street 

Vai.: pirmad.. antrad, ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet Ir «-8 
vai. vak. Trec. Ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
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Kalbos apie taiką 

KOMUNIZMO PROPAGANDOS PRIEMONE 
Maskvos įsakymu sukurta "pa- sesiją nusiginklavimo klausi-

saulinė taikos taryba" neseniai mams svarstyti ir kas griežčiau-
išleido atsišaukimą į žmoniją, šiai statė sąlygas nusiginklavimui 
kuri tikrai yra susirūpinusi tai- kitų, o ne savo valstybių, kurios 
kos išlaikymu ir savo gyvenimu, apie turimus ir gaminamus gink-
Šveicarų "Zeit - Bild" žurnale iš- lus ne tik nekalbėjo, bet net Įritu 
spausdintas atsišaukimo tekstas kalbų nenorėjo klausyti. Juk tai 
ir jo komentarai. Amerikiečių ir buvo visas komunistinis blo-
laikraščiai tik nežymiai paminė- kas, jų satelitai ir tie Afrikos 
jo patį atsišaukimą, nes jis, kaip kraštai, kurie remiasi komunis-
propagandinis iššūkis, nėra ver- tų ginklais, norėdami įsivesti ko
tas net to popieriaus, ant kurio munistines diktatūras ar bent 
tas atsišaukimas surašytas. Tai komunistų parama pasinaudoti 
tik Maskvos noras iš naujo žmo- savo priešams nugalėti. O tie 
nijos vardu apgauti tuos, kurie priešai Afrikoje nėra svetimos jė-
trki jos gerais norais ir "taikos" gos, kurios jau seniai yra perlei-
siekimais. Tuo tarpu jos samdi- dusios valstybių vairus vietos gy-
niai iš Rusijos ir Kubos kovoja verrtojams, bet vietiniai gyvento-
Afrikoje ir ten mėgina sukurti jai, kurie nori demokratijos ir 
naują kolonialinę tvarką, žiau- žmoniškesnė laisvės. Nusiginkla-
resnę už kadaise buvusią. Kai Eu- vimo konferencija tebuvo tik ko-
ropos tautos kolonializmo jau at- munistų propagandos priemonė, 
sižadėjo, tai komunistiniai kraš- o ne tikros pastangos ieškoti bū
tai kolonializmą vykdo ne tik sa- dų taikai pasaulyje išlaikyti, 
vo pavergtose Rytų Europos tau- Vakarai tai suprato. Suprato ir 
tose, bet jau dabar ir Afrikoje. Sovietų Rusrja ben tai, kad Va-

Kreiptinas dėmesys, kaip rašo karai supranta jos kėslus. Todėl 
"Zeit - Bild", į vadinamos prireikė "taikos tarybos" var-
"taikos tarybos" pareiškimą, ku- do dar kartą taikos trokštančią 
riame sakoma: "Pasaulinė taikos žmoniją apgaudinėti kaip tik tai-
taryba atkreipia visų taikingųjų kos vardu . 
jėgų dėmesį į tai, kad susidaro * 
rimta padėtis. Ji ragina apginti "Taikos taryba" nekalba apie 
įtempimo mažinimo laimėjimus Sovietų Rusiją, kuri ginkluojasi, 
ir neleisti, kad vėl kiltų "šaltasis papildo branduolinių ginklų san-
karas", — užtikrinti nenukryps- dėlius, stato povendeninius atomi-
tamą, nuoseklų žengimą į priekį, ne jėga varomus laivus. Ji tik 
į tvirtą taiką ir tarptautinį sau- reikalauja, kad pasaulis nusi-
gumą". ginkluotų ir tuo priklausytų nuo 

Tačiau vadinamuose ginklų karinės komunistinių valstybių 
apribojimo pasitarimuose nesu- jėgos. Ta klasta taip aiški, kad 
kalbamiausi yra rusai. Jie negali jos net aiškinti nereikia. Tačiau 
leisti ginklų kontrolės, nes tai taika yra toks šventas reikalas, 
būtų šnipinėjimas. Jie reikalauja kad juo nesunku apgaudinėti 
kontrolės Vakarų valstybėse, bet žmoniją, net politikus, bijančius 
negali nė žingsnio žengti į prie- prarasti ramų gyvenimą savo 
kį taikos kryptimi, kai paliečiami kraštuose 
jų vidaus reikalai. Jie bijo, kad Neutroninės bombos gamini-
neiŠryškėtų ne tik ginklavimosi mas čia primenamas, kaip didelis 
pastangos, ne tik ginklavimuisi nusikaltimas žmonijos taikai, bet 
skirtas biudžetas, bet ir jų perse- neprimenama, kad komunisti-
kiojimai dėl tikėjimo, dėl tauti- niai kraštai graso atominėmis ir 
nių įsitikinimų, vadinamų nu- hidrogeninėmis bombomis pa
krypimų nuo komunistų partijos šauliui arba bauginimu nori pri-
nubrėžtos linijos ir prievartinio versti nusileisti ir leisti vyrauti 
ateistinio auklėjimo. Ir tai, anot visur tik komunizmui, vedan-
minėto šveicarų laikraščio ko- čiam kolonialinę ir imperialisti-
mentatoriaus, būtų "kišimasis į jų nę politiką. Nusiginklavimas sta-
vidaus reikalus", bet nelaikoma tomas kaip sąlyga taikai, bet nė 
kišimusi į vakariečių gyvenimą, žodžiu neužsimenama, kad Šo
kai komunistai Vakaruose lais- vietų Rusija ne tik ginkluojąs 
vai gali vesti melagingą propa- bet savo ginklus ir eksportuoja 
gandą. į Aziją ir Afriką, ten naikina 

* naujai susikūrusias valstybes, no-
Niekas taip šiurkščiai neiš- rėdama jas padaryti savo ba-

naudoja taikos ir žmonių gerove zėmis ir satelitais, 
susirūpino reikalo, kaip ko- Baigdama atsišaukimą vadi-
munistai, atstovaujami Krem- narna "taikos taryba" klastingai, 
liaus valdovų. "Taikos taryba", bet kiekvienam galvojančiam 
priverstinai sudaryta iš daugelio laisvam žmogui aiškiai parodo 
net rimtų žmonių, kaip moksli- savo siekimus: "Visi kartu pasie-
ninkų, žymiųjų dvasininkų, ra- kime, kad būtų įvesti teisingi 

šytojų ir politikų, turi skelbti, ko no tarptautiniai ekonominiai santy-
ri Kremlius. Net pats atsišauki- kiai, sudarykime sąlygas, kad 
mo tekstas pradedamas gražiais jaunos nepriklausomos valstybės 
žodžiais, kuriuose nesunku į- galėtų sparčiau vystytis. Taika, į-
žvelgti apgaulę, klastą ir mėgi- tempimo mažinimas, nusiginkla-
nimą suklaidinti taikos trokštan- vimas, tautinis išsivadavimas ir 
čią žmoniją. vystymasis yra bendri gyvybi-

Jis pradedamas: "Mes labai su- niai visų tautų idealai. Jų perga-
sirūpinę detentės likimu. Nauji lės vardan negailėkime savo jėgų 
ginklavimosi varžybų plėtimo ir energijos." Taip ir matai An-
planai jam kelia rimtą pavojų", golą, Mozambiką, Etiopiją, So-
Ir toliau sakoma: "Pastaruoju maliją ir kitas Afrikos valstybes, 
metu suaktyvino savo veiksmus kurioms Sovietai savo ir kubie-
agresyviausios imperializmo jė- čių rankomis "padeda" vystytis, 
gos, išsaukiančios ginklavimosi liedami svetimą kraują, naikin-
varžybų stiprinimą, grįžimą tarp- darni net tai, kas buvo sukurta 
tautiniuose santykiuose į girežtą ar kuriama tose dar neišsivys-
susikirtimą "šaltojo karo" dvasia, čiusiose tautose 
Tai ryškiai parodė nutarimai, Tokios kalbos apie taiką yra 
kuriuos priėmė šių metų gegu- aiškios pastangos apgauti žmoni-
žės mėnesį Washingtone įvykusi ją ir politikus. Tai priešingybė 
Nato tarybos sesija, sušaukta tuo tikrajam Sovietų elgesiai. Ir tai 
pačiu metu, kaip ir Jungtinių turi matyti visi laisvieji, nes tai-
Tautų generalinio susirinkimo ka nėra mirties ramybė, o noras 
speciali nusiginklavimo sesija". gerinti žmonijos gyvenimą tin-

Tačiau šiame atsišaukime nė kamais būdais — n e ginklais, 
žodeliu neužsimenamą, kad la- šnipais ir propaganda, 
brausiai griovė Jungtinių Tautų 

Vagystes ir kyšiai — 
komunistinio auklėjimo dalis 

Sovietinė spauda ir propa
ganda labai mėgsta įvairiomis 
statistikomis ir skaičiais (dau
giausia tik procentais) pavaiz
duoti visose šakose vien tik pa
žangą. Be gamybos, pramonės pa
žangos, paduodami skaičiai kas 
metai vis augančiu įvairių kate
gorijų specialistų, mokslininkų 
ir pan. Tik niekur nerasite pami
nėtų skaičių, nė didėjančio ar 
mažėjančio procento vienos kate
gorijos —nusikaltėlių, ypač ne
pilnamečių. Tokių neturi būti 
komunistinėje sovietinėje sant
varkoje, o jei kur jie pasirodo, tai 
yra supuvusios Vakarų buržua
zijos bacilos, kuriomis stengia
masi apkrėsti ir tobula sovietinė 
visuomenė. Žodžiu sakant, neno
ri pripažinti ir prileisti, kad so
vietinėje santvarkoje gali būti 
žmogžudžių, vagių ir kitokių 
nusikaltėlių. 

"Ryšiai" su vakarais 
Bet kaip tas Vakarų buržua

zinis kapitalizmas gali užkrėsti 
"tobulą" sovietinę visuomenę, jei 
ryšiai su Vakarų pasauliu yra 
veik negalimi, kai sovietų pilie
čiams negalima lankyti užsienį, 
draudžiama net kalbėtis su iš už
sienio atvykusiais turistais. Ne
bent tų "bacilų" parvežtų tie 
patikimi partijos pareigūnai, ku
rie tarnybos reikalais važinėja po 
Vakarų valstybes. 

Žodžiu, kapitalistinės epidemi
jos faktas lieka neišaiškintas. 
Pavojingiausios kapitalizmo baci
los yra ne nusikaltimų platini
mas, o laivą mintis, laisvas žodis, 
Vakarų gyvenimo būdas, mados, 
menas, muzika ir kiti panašūs 
dalykai.'Kas tokiomis "bacilomis" 
užsikrečia, netampa nusikaltėliais, 
vagimis ir žmogžudžiais. 

Atrodo, kad sovietiniame gy
venime neturėtų būti smurto. O 
tuo tarpu iš pro cenzūrą pra
slystančių žinių matyti, kad 
žmogžudystės, be jokios priežas
ties užpuolimai net ir svetimša
lių, nužudymai aukštų valdžios 
I-areigūnų, vagystės plataus mas
to sovietinėje santvarkoje yra 
kasdieniniai reiškiniai. Sovietinė 
valdžia bando ignoruoti faktą, 
kad, kaip pasaulis yra pasaulis, 
visokios rūšies nusikaltimai yra 
žmonijos žaizda, ir kad nėra įma
noma, jog Sov. Sąjungos 260 mi
lijonų gyventojų masėje nebūtų 
nusikaltėlių, nenormalių, išsigi
mėlių. Sov. Sąjunga būtų gali
ma iš tikrųjų pavadinti rojumi, 
jei joje nebūtų policijos, teismų 

Ką sovietine spauda nutyli 

ir kalėjimų, jau nekalbant apie 
baudžiamąsias stovyklas, kuriose 
uždaryti politiniai kaliniai, o ne 
vien paprasti kriminalistai. Šių 
yra prikimšti sovietiniai kalėji
mai. Kai jau iškyla aikštėn kuris 
baisus nusikaltimas, spaudoje 
trmpai paaiškinama, kad jį pa
darė nenormalus beprotis, psi
chiškai nesveikas pilietis. Bet ko
dėl tokie bepročiai yra laisvi ir ga
li laisvai vykdyti žmogžudystes, 
apiplėšimus, prievartavimus, o ne 
talpinami į bepročių ligonines? 
Tiesa, jos yra skirtos kitaip galvo
jamiems, kitos ideologijos "pa
cientams". 

Nusikaltimų skaičius nežinomas 

Kaip didelis yra nusikaltimų 
skaičius Sov. Sąjungoje, sunku 
tiksliai pasakyti, nes valdžia to
kius dalykus slepia ir neskelbia. 
Bet dar 1952 m. XIX komunistų 
partijos suvažiavime Malenkovas 
smarkiai barė aukštus pareigū
nus už tai, kad jie pasidavę ko
rupcijai. Vėliau Chruščiovas at
skleidė, kad ta korupcija reiškia
si pardavinėjimu valstybės turto, 
dalinimu už kyšius butų, žemės, 
už pensijos pripažinimą, už pri
ėmimą į aukštesnes mokslo įstai
gas, už diplomų įsigijimą ir t t. 
Dar pridūrė, kas korupcijos liga 
serga ir centrinės institucijos bei 
staigos, neaplenkdama ir vadovų, 
kurie kišenėje nešiojasi partijos 
bilietą. 

Sovietinės santvarkos žinovai 
sako, kad pagaliau net valdžia ne
laiko korupcija, kai atskiros ins
titucijos įvairiais pasikeitimais 
viena kitai padeda —ranka ran
ką mazgoja. Bet reikalas kitaip 
atrodo, kai valdininkas, nuo ku
rio priklauso piliečiams būtų da

linimas, už buto paskyrimą parei
kalauja ir gauna kelis šimtus 
rublių, ir butą paskiria tokiems, 
kurie nėra užsiregistravusių sąra-! jie pasisavina ne atskiro žmogaus 

sumą karburatorių surasti. Su
sitarus liepia pavaikščioti aplink 
bazės tvorą, kol iš vidaus bus iš
mestas, aišku, pavogtas karbura-
torius. Pasakojama, kad Gorki au
tomobilių fabriko darbininkai pa
mažu išsineša iš fabriko automo
bilio dalis ir sumontuoja naują 
"Volgą". 

Sovietinė sistema taip išauklė
jo žmones, kad vogdami nesijau
čia darą blogą darbą, ir sako, kad 

še arba yra to sąrašo gale. Lygiai 
nusikaltimas ir tada, kai kolcho
zo vadovybė parduoda savo gamy
bos produktus juodojoje rinkoje 
ir gautąjį pelną pasidalina tarp 
savęs. Tadžikistano sovietinėje 
respublikoje kažkoks Badyagin 
buvo nuteistas mirties bausme už 
tai, kad, norėdamas pagerinti 
kolchozą, papirko fabrikų vado-

nuosavybę, o bendrąją, valstybi
nę. Juk komunistų partijos idelo-
gai ir propagandistai ir šiandien 
kartoja Lenino pasakymą, kad že
mė, javai, fabrikai, darbo ir trans
porto įrankiai priklauso liaudžiai, 
tai yra — visiems. Taip pasikei
tė privačios ir valstybinės nuo
savybės supratimas. Valstybinės 
nuosavybės niekas nelaiko priva 

vus gauti iš jų statybos medžią- J tinę nuosavybe Dėlto pavogti iš 
gą ir taip nuskriaudė tuos, kurie 
tų medžiagų teisėtai laukė. Kas 
neturi kantrybės ne tik mėnesius, 
bet ir metus laukti, kol gaus au
tomobilį, nelieka nieko kito, kaip 
papirkti tuos, nuo kurių automo
bilių dalinimas priklauso. Net 
"Pravda" pasipiktinusi rašė, kad 
vienos automobilių dalinimo sto
ties vedėjas neleidęs jau įsigyto 
automobilio privačiam savinin
kui išvykti iš vietos, kol negaus 
atitinkamo kyšio. 

įstaigos apiplėšia vienos kitas 
Maskvoje viena stambi įmonė 

sumanė pastatyti savo tarnauto
jams butus. Kai buvo kreiptasi į 
bankų finansų, tai b ai'ikas pasta
tė sąlygą: pinigai bus, jei bankui 
naujame pastate bus rezervuota 
keliolika butų. Panašiai ir plieno 
bazė pareiškė, kad, jei nebus jai 
rezervuoti keli butai, tai plieno 
nematys. Yra tiesiog kraštutinių 
atvejų, kaip moralinis sugedimas 
siekia plačiai ir giliai. Vienas au
tomobilį turintis pilietis tiesiog 
beviltiškai ieško savo automobi
liui naujo karburatoriaus. Paga
liau kreipiasi į vienos bazės šofe-

kaimyno vargšo maišą bulvių 
yra vagystė, bet pasiimti iš fab
riko keliolika elektrinių laidytu-
vų nėra jokia vagystė, nes paga
liau valstybė yra turtinga ir jos 
nuoasvybė priklauso liaudžiai. 
Matyt, panašiai savo laiku gal
vojo ir Ekaterina Furceva, Sov. 
Sąjungos kultūros ministerė, kai 
norėdama pastatyti savo dukrai 
vilą, šalutiniais keliais gavo ke
liasdešimties tūkstančių vertės 
statybinės medžiagos. Vargše tu
rėjo atsisakyti ministerės posto ir 
atlyginti valdžios iždui padarytus 
nuostolius. 

Kom. Kinijoje taip pat vagiama 
Panašiai dedasi ir kitoje komu

nistinėje tvirtovėje — Kinijoje. 
Mao-Tse-tungas galvojo, kad jam 
pavyks išgydyti kiniečius iš kai 
kurių įsisenėjusių papročių. Bet 
ir po didelių pastangų reikalas 
nepakito ir buržuazinis stilius 
pasiliko. Praėjusių metų balan
džio mėn. Liu-Teh-tsai, Luta įgu 

kuri matė, kaip vadai asmeniš
kiems reikalams piktnaudoja sa
vo valdžią. Kinijos armija admi
nistruoja ekonomines įmones, že
mės ūkį, kad būtų garantuotas 
kariuomenės geras aprūpmimas 
maistu. Tačiau tuo "geru" pap
rasti kareiviai nesinaudoja, nes 
gautieji gaminiai tarnauja tik ka
rininkams, kurie netgi neatlygi
na įmonėms už paimtas gėrybes, 
bet dar gyvena prabangoje ruoš
dami puikius pokylius, pirkdami 
brangias dovanas savo žmonoms. 

Kai kuriose pietinėse Kinijos 
provincijose korupcija yra įsiga
lėjusi ypač mokyklose Vienos mo 
kyklos vedėjas papirko egzaminų 
komisarą, kad tas jo dviem duk
relėm iš anksto praneštų egzami
nų temas. Bet tai dar nedidelis 
nusikaltimas. Didesnis, kai už 
pinigus yra sufalsifikuojami egza
minų rezultatai. Yra gana origi
nalių valdiškų pinigų panaudo
jimo išmislų. Pvz. Honan provin
cijos Cheng Kwan miesto vice-
burmistras praėjusių metų lap
kričio mėn. pareiškė, kad su 37 
asistentais vykstąs į Tachai pastu
dijuoti toje vietoje pavyzdingai 
auginamų daržovių. Tuo tarpu be 
leidimo pasiekė Pekiną ir kitus 
miestus, mėtydami iš valdžios iž
do paimtus pinigus įvairiausiems 
kūno malonumams. Ar Kinija ne
bus tarp kitų Azijos valstybių tu
rinti labiausiai morališkai supu
vusius valdininkus kaip tik tose 
įstaigose, kurių uždavinys kovoti 
su korupcija. 

IV. 

PAVOJINGI 
NE VIEN NACIAI 

Paminint liepos 9 d. sekma
dienio nacių demonstracijas 
Chicagos Marąuette Parke, "Chi-
cago Tribūne" dienraštyje lie
pos 11 d. Maggie Daly savo 

los viršininkas, Dairen miesto; kronikinėj apžvalgoj, antrašte 
partijos sekretorius ir revoliucinio 'Nazis not ci tys most dange-
komiteto pirmininkas, buvo at- j rous group", pasiremdama poli 

AureHja Bafasaioenė, "Draugo" bendradarbė, Oevelande susitikusi su Si
mu Kudirka. Viduryje — jos sūnelis Rimukas. Nuotr. V. Bacevičiaus 

leistas iš visų pareigų, degraduo-
rius ir tie pažada už atitinkamą tas ir išmestas iš partijos dėl to, 

kad pažeidęs finansinę ir ekono
minę discipliną. Korupcija buvo 
apkaitinti du partijos sekretoriai, 
policijos vadas, jo pagelbininkas 
ir du fabriko direktoriai. Ilgus 
metus "draugas" komendantas 
pasisavino surinktus mokesčius, 
reikalavo ir priėmė kyšius, priver
tė fabrikus duoti jam medžiagas 
ir darbo jėgą statomiems namams, 
kuriuos paskui pardavinėdavo 
žmonėms. Sekdamos taip aukštai 
stovinčio asmens pavyzdžiu, įstai
gos, policija ir maisto krautuvės 
neišduodavo dokumentų arba 
neparduodavo maisto prekių, kas 
neduodavo stamboko kyšio. O ky
šių neduodančiųjų vaikai bū
davo nepriimami į mokyklą. 

Taip sugedusi atmosfera nega
lėjo nepasiekti ir kariuomenės, 

cijos duomenimis, tarp kitko 
taip rašo: "Labiau nuogąstau
jami, negu naciai, kaip praneša 
kai kurie autoritetingi šaltiniai, 
yra Progresyviosios darbo par
tijos nariai. Jie yra grupė juo
dųjų ir baltųjų, kurie labai ag
resyvūs ir gerai organizuoti. 
Buvo apie 2g>0 jų narių Mar
ąuette Parke sekmadienį. Jau
nų komunistų grupė neša vėlia
vas "Ali Power to the People 
— Visa valdžia liaudžiai", dėvi 
raudonus šalmus ir raudonus 
T marškinius ir dainuoja. Jie 
prieš valdžios įstaigas, prieš po
liciją, prieš viską". (mk). 

— Jeigu tavo priešas skriau
džia tave, nupirk kiekvienam 
jo vaikui po būgną. 

Kinų patarlė 

^mveldt ros 
AL* BCTA 
Romanas 

P.S 

TRAKTORIUS — 
NYKŠTUKAS 

Mažiausią pasaulyje trakto-

Į žylis turi buldozerio verstuvą 
ir gali stumti 3 knb. m. grunto 
7 km. per vai. greičiu. Trak
toriaus ilgis su verstuvu apie 

rių sukūrė Japonijos firma j 2,5 m, plotis — 80 cm. Tokia 
"Janmara". Traktorius toks! maža gabartinė masina skirta 
mažytis, kad net nėra vietos žemės ūkiui, statyboms, ki-
traktorininkui — jis eina greta. 
Mašinos galingumas 6,5 AJ. Jis 

tiems darbams, kurių dėl vie
tos stokos negali atlikti įpras-

sveria 800 kilogramų, šis ma- tinęs mašinos. 

75 
Jiems pavyko šiaip taip įsišnekėti. Užsiminė Kai

rio dramas ir naująjąj romaną; ėmė analizuoti. Vergi
lijus negailestingai tėškė kritikos šaltus lašus. Almis 
mėgino pažvelgt į šio jaunatviško žmogaus kūrybą 
vaižgantiškai; buvo juk kuo pasigėrėti. Anatolijus 
tiki Lietuva, tiki lietuviu. Jis mėgina pats įsilieti į "pa
saulio Lietuvą" simboliu, abstrakčia žiežirba, kad ir 
šalta; jis kūryboj simboliais mėgina parodyt lietuvio 
pasauly skriaudą, jo kančią, jo amžinumą... 

— Mėginti galima, bet mėginimu ir lieka. — 
Tvirtino Vergilijus. 

— Ar gali įrodyt, kad tik mėginimu ir lieka? 
— Aš, teisybė, visos jo kūrybos nei neskaičiau. 

Seniai esu skaitęs eilėraščių ir kažkur scenoj mačiau jo 
dramą Užteko. Nieko daug iš jo nelaukiu... 

Dangeručiui plastelėjo širdis. Kakta ir sprandu 
šiūstelėjo prakaitas. Toks piktumas jį apėmė, kad ne
jučiom ir žingsnį pagreitino. 

— Ar skubi kur? — Klausė Vergilijus, pats kry
puodamas pamažėle, tartum savą slenksti peržengęs 
pasivaikščiojimui. 

— Nelabai tikiu kritikais, kurie, neskaitę raštų, 
vertina, — Almis mėgino ištart labai ramiai. 

— A, jau pyksti! Prieteliau, juk kalbam atvirai. 
Užtenka autorių kartą išgirst, truputį paskaityt, pas
kui — vieną kitą apie jį atsiliepimą.. Užtenka. Yra 
autorių, iš kurių ai daug tikiuosi; yra ir tokių, kur 
tik juokas ima, jiems besistengiant. 

Almis susimąstė. Širdis ėmė rimti, kraujo plūste- i — Ar gi Vargūno nepažįsti? Tiesa, universitetan 
Įėjimas į smilkinius atslūgo. Jam dingtelėjo: įdomu, į pats žymiai vėliau... 
kaip Vergilijus vertina jo knygą? Ar skaitė? Kaip ko
mentuotų? Ar tiki jo plunksnos verte? 

Ir staiga, pasijutęs labai alkanu, entuziastingai 
pasakė: 

— O kažin... Gal sesuo didelį puodą vakarienės 
verda? Gal kokį kepsnį... 

Juk žinojo, ir nečiupinėjęs savo kišenių, kad vos 
keletą dolerių ten mėtosi... 

Vergilijaus atsakymas irgi suskambėjo entuziaz
mu. Atrodė, to tik ir laukė. 

— Broluži! Puiki mintis! I r tada visas vakaras 
— prieš akis: pasikalbėjimui, apsvarstymams, taip 
sakant, apie mūsų kultūras ir politikas... 

Dangerutis lyg ir gailėjosi išsišokęs, bet suprato, 
kad jau dabar svečiu nebenusikratys... Autobuso jis 

— Vargūnas! Girdėjau, žinoma, girdėjau... — Su
mišo Vergilijus. 

Jam taip, atrodo, ir liko neaišku, kaip čia sesuo, 
iš kur vaikas, kur ir kas jos vyras... 

Bet skani vakarienė visas abejones nuvaikė. Aus
tė buvo tą vakarą puiki šeimininkė. Svečiui visa kita 
liko nesvarbu. 

Vyrai po vakarienės įsikalbėjo. Vergilijus kebais 
atvejais stipriai pagyrė Dangeručio knygą Girdi, ta i 
viena geriausių išeivijos beletristikos knygų, neabejo
tinos literatūrinės vertės... 

(Almis tik šypsojos patenkintas, nors kartą 
šmėstelėjo mintis, kažin ar ir jo knygą didysis kriti
kas yra perskaitęs...) 

Kadangi "velniai tie moteliai tokie brangūs", tai 
nesidairė. Lėtesniu ir tarpais greitesniu žingsniu vedė' Austė, Almiui patarus, jam padedant, paklojo svečiui 
svečią gatvėm ir gatvelėm, kol priėjo daugeliu šviesų 
nušviestą jų butą 

— Visuose kampuose šviesos. Ar ji mūsų taip 
laukia, ar kas negerai... — Almis garsiai galvojo. 

— lietuviai — svetingi. — šypsojos Vergilijus, 
aiškiai įvertindamas savo svarbą ir pagirdamas šeimi
ninkus, kad jos laukiamas ir gražiai sutinkamas. 

Viduje buvo Karolis Vargūnas, bežaidžiąs su 
krykščiančia mergyte; Austė sukosi po virtuvę, ga
mindama vakrienę. 

— Aš čia... tavęs, Almi, laukiau. — Karolis greit 
kalbėjo ir greit raudo. 

Dangerutis pristatė Trumpiui šeimininkę: 
— Cia — Austė. Ir, kaip matai, ne pusseserė, o 

tikra sesuo. 
— Malonu, malonu... O čia bus — jos vyras? — 

Pasisukdamas į Karolį, Trumpys tiesė ranką 

ant sofos, o pats Dangerutis, Vargūnui išėjus, pametė 
porą skudurų ir susiraitė kambary ant grindų. 

Ilgas siaurokas koridorius, beveik nenutrūkstanti 
praeinančių žmonių srovė... Mezanino retas atitveri-
mas rodė pro pinučius žemai besimaišančias prekiau
jančių ir perkančių galvas. Nuolatos ūžė. Lyg vidu
dieny bičių avily, ore kaitrai virpant. 

Almio Dangeručio žingsniai kaukšėjo, vieną koją 
statant stipriau, kitą — ataidint netikrumu... Aukštai 
pakelta galva nešėsi užsispyrimu, bet akyse praslydo 
vos pastebimi veidai, jiems numetant automatišką 
"hallo", ir veido raukšlėse gulė rūpestis. Pro knygas 
eidamas, jis nusisuko. Ant priekinių stalų gulėjo karš
tai parduodamos knygos. 

(Boa daugiau) 

. - # > - • » * 
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DRAUGAS, antradienis. 1978 m. rugpiūčio mėn. 8 d. 

SUDAROMAS EGIPTO SENIENŲ KATALOGAS 
AL.TENKONAS 

'o visa pasaulį yra išsklaidy
tas apie milijonas senienų iš 
Egipto faraonų sarkofagų ir mu
mijų paimtų daiktų ir įvairiau
sių paveikslų bei skulptūrinių 
atvaizdų. Dauguma jų yra at
sidūrę muziejuose. Kiti guli už
miršti dėžėse rūsiuose arba gy
venamų namų pastogėse. Kur tie 
visi daiktai yra, kaip jie atrodo ir 
iš-kur jie kilę, nežino niekas. Tad 
ii-yra sena egiptologų svajonė 
sudaryti turiningą tų daiktų ka
talogą. Per pirmąjį tarptautini 
egiptologų kongresą 1976 m. Ka
ire buvo nutarta toki katalogą 
pradėti ruošti. Didelę problemą 
tam projektui sudarė trūkumas 
finansų. 

Tačiau Hindesheime, Vakarų 
Vokietijoje, netoli Hanoverio, kur 
yra žymūs Egipto radinių mu
šėjai, šis planas jau pradėtas 
vykdyti. Tas miestelis yra prie 
Yolkswageno vyriausios būstinės, 
kur yra įsteigtas šio automobilių 
fabriko fondas mokslo tyrinėji
mams paremti. Ten pat kaimy
nystėje yra kitas miestelis — 
VVolfenbeuttel, kurio dėka tam 
fondui yra sukaupta viena iš di
džiausių senų knygų biblioteka 
it įrengtas studijų centras Euro
pos kultūros istorijai tirti. 

Skrajojantys lapai 

Hildesheimo Wolfenbeuttelio 
miestelis turi seną kultūrinę pra
eitį, panašiai kaip Goettingenas, 
kitas Hanoverio miestas, su gar
siu universitetu. Hildesheimas 
1844 m. įsteigė geologijos, paleo-
l<jgijos, botanikos, etnologijos ir 
priešistorijos muziejų. 1907 m. 
muziejus gavo retą Hildesheime 
gimusio ir čia gyvenusio preky
bininko Wilhelmo Pelizeuso 
Egipto senienų rinkinį. Sis pirklys 
40 metų praleido Egipte, buvo 
ten konsulas, tvarkė prekybos rei
kalus ir intensyviai vykdė kasinė
jimus Gizeh piramidžių apylin
kėse. Jo rinkinio svarbiausią dalį 

tingesnė už Vatikano ir Pary
žiaus bibliotekų. Nuostabu, kad 
toks mažas miestas turėjo tokią 
turtingą biblioteką, bet tas mies
tas buvo tada hercogo sostinė. 

1770 m, bibliotekininkas ten 
buvo Gotthold Lessingas (1729 

—1781), žymus vokiečių rašy
tojas, kritikas ir dramaturgas. Na
mas, kur Lessingas gyveno, yra 
padarytas Lessingo muziejum 
ir ten gali apsistoti tyrinėtojai. 

Dabar bibliotekoje yra 550.000 
knygų iš pirmojo spaudos laiko
tarpio (iki 1501 m.), apie 75.000 
spausdinių yra iš XVI šimtme
čio, daugiau kaip 150.000 knygų 
iš XVII a ir 150.000 knygų iš 
XVIII a. Be to 12.000 rankraščių, 
20.000 žemėlapių ir t. p. "Herco
go Augusto biblioteka" yra žy
miausia pasaulyje savo senomis 
knygomis. Gavus 1972 m. V W — 
fondo paramą, buvo nutarta įkur
ti čia Europos kultūros istorijos 
studijų tyrinėjimo centrą. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
E £ A L E i S T & T J S 

kamb. (3 mieg.). 51-ma a t Kadzic. 
Tik $82,500.00. 

taoti. Vieną tuoj galima užimti 
.nght.-?! irke. 

72-ra v OsapML 1% aukito nau
jesnis mur. namas. 3 mieg. įrengtas 
rūsys. Labai '"arus. $65,000.00. 

B-ra ir Sataerfor* Uoksus 5% 
I kasab. (3 mieg.). 1C metų mūi. 

"ranča' $80.500.00 
18% akro tamca netoli Burlington, 

Vis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
t#5,0QG.?~. 

48 b? Kolav 8 kanb. mcd. namas. 
Mt£ taksai D>u? vvetos. S33:500.03 

Š I M A I T I S I £ A 1 T 1 
Insnrsjacs — I n e o m e T * x 

"951 W. 63*4 Si., 436-7878 

E A L E S T A I I 

Lietuviai savininkai Marcjuette 
Pke. parduoda 2-jų aukštų naujes
nį namą ir nori pirkti didesnį su 
pajamomis, Marąuette PsHre arba 
netoliese. Tel. 476-3803 

LAIŠKAI DRAUGUI 
N E R A N G U M A S A B 

KUKLUMAS 

Tokios mintys ateina beskai
tant spaudoj įvairias nuomones 
ir komentarus apie sukurtą fil
mą "Holocaust". Tarp kitų tau 
tybių, kaip lenkų, ukrainiečių, 
kurios yra kaltinamos, kad ka
ro metu prisidėjo prie žydų nai
kinimo, parodoma, kad ir i i lie
tuvių buvo sudarytas vadina-

Kun. K. Raudebūnas laiko šv. 
Pier, Mkh., metu. 

Mišias liet. šaulių kultūrinės stovyklos Unior 
Nuotr. P. Maletos 

2-/v butų po 5 kamb. j l 0 % _ . * , * _ _ 
apdraod* 

sis yra tikrai kaltas. Dėlto lie- mąstant savo gyvenimo paskir-
tuviškos organizacijos ir jų va- j tį, uždavinius ir tikslus". Šven-
dovybės, kurios su gerais teisių tasis Tėvas paragino tikinčiuo-
žinovais galėtų reikalą apsvars- sius atostogų metu niekada ne-
tyti ir bylą perduoti, pateikiant užmiršti savo religinių parei-
ieskini, kaip aUyginimą už pra- gų, nes žmogus privalo rūpintis 
manytus šmeižtus, kurie palie-; ne tiktai savo fizine sveikata, 
čia visą lietuvių tautą. Jei ir ne-' bet ir dvasine gerove, 
būtų byla laimėta, tai bent j 
spaudos puslapiuose būtų išgar-; 

apkaltinti padarę didžiausius v i i n 0 II H i D D M I 
nusikaitimus, iškėlė bylą, reika- K A I I 0 U U A K U H I 
laudami atšaukti nepagrįstus T C O T 1 U F U T i I 
kaltinimus, pateikdami net civi- t O i A M k N I A ! 
lirų ieškinį už tautos įžeidimą. J-* 

Simonas Kontrimas 
DipL teis. Pranas Salas 

Testamentai su legališkomis 
formomis bei afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
čia nuosekliai aptariamas testa

mentų reikalingumas ir jų galia bei 
nurodoma jų forma ir paduodami 
pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se vei
kiančius įstatymus, bet ir Vokieti
joje, Anglosaksų pasaulyje bei Ne
priklausomoje Lietuvoje. 

M A R Q U E T T E P A K K 
IVa aukšto mor.; 8 kamb., 5 mieg., 

gražiai įruoštas rūsys, garažas. Arti 
66 ir Fairfield. Numažinta kaina. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Sucmą pirUsaas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Tas 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

(U55 S. Kedzie A ve. — 778-2233 

66 b? ITiinMS Tinka didelei šeimai. 
4 miegamų namas labai geram stovy. 
įrengtas rūsys. 2 maš. garažas. $40,000. 

53 ir Tabnan. 5 kam mūr. Beismen-
tas. 2 mašinų garažas. Platus lotas. 
$37,900. 

88M S. TuBey Ave. Liuksusinė 3-
jų miegamų rezidencij&. "Cathedrai" 
lubos. 1% vonios, 2% maš garažas, 
šonirJs įvažiavimas. $71,500. 

SSaBsekv. 
inedinis namas. Pilnas rūsys. 2 maš. 
garažas. 2emi taksai $26,900 

• f ir SodnrrfL 3-jų butų mūr. 6 
kamb. ir 2 po 3 kari.2. Gerai išlaiky
tas nairas. 3 atskii; gildymai. Naujas 
2 maš. garažas. Tik $45,000. 

4$ ir Tabnan. 2-jų butų medinis — 
5 ir 4 kamb. Tik $26,500. 

40 k Artesian. 2-jų butų medinis 
Geros pajamos. Garažas. $26,900. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis i 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

IŠNUOMOJAMA — 

ISNUOM. Bnghton Pke. 4 
rių 

pirkti 
gamintus priei l t S * 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t t., 
Oriantal" kalimą, o i pr 

312491-3334 . 

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

F1AHK 2 A P 0 L I S 
IX W«at M*k 

CMca*o. numota 
Telef. GA M M 

2uir*f3ifnunitmi 

PLUMBING 
Vonių, virtuvėn sinkų ir vandeni 
šildytuvų specialistai. Virtuves Ir 
vonios kabinetai Keramiko* ir k t 
plytelės. Glaas blocka. Stokos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Gar 
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 
IHHIIIIIIMMMtMtsllNltt 

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

Rimtis Namy 
Pardavimas 

IŠNAUDOTI ATOSTOGŲ 

LAIKOTARPĮ 

Susitikime su keliolika tūks-mas nacių SS junginys, kuris, 
pagelbstint vokiečių tankams,Į taneių maldininkų iš įvairių pa-
šaudė žydus. Ir toks lietuvių Į 3 * ^ kragtų, dalyvavusių ben-
nusikaltimas yra priskiriamas f 3 ^ audiencijoje, Popiežius 
lietuvių tautai. Šiuo metu, k a i ; P a u l i u s y j paragino tikinčiuo-
nėra nepriklausomos Iietuvos į s i u s panaudoti atostogų laiko-
ir vyriausybes, kuri į tokius b e j ^ j intelektualinių ir morali-

sudare radimai rasti iš kapinynų j p a g r i n d o ^ ^ g^etų tinka-į ^ j e ^ i š v y s t ^ « T o i l s i o 

mai reaguoti, laisvame pasauly- haikotarpis", - kalbėjo Popie- $8.50; be t* foram _ $S4>0. Plm* 
je yra lietuviškos organizacijos,; %m tikintiesiems, — "yra labai 3° <**** persimrtimo Klaidoms. 

^ ^ t r ė t f f S t r e t e t i * * * * * * P ^ a n e « * * susti- DUnoi, g y v e n t o * prašom, pridė« kalais. JOS turėtų l t a i kreipti p r m t i ^ f i z m e s bet ir dar 5 proc. mokeseLns. 

~ ^ e t o ^ ™ ^ 1 ^ 8 8 1 1 1 ^ atsinaujinti, giliau ap-

iš III-jo tūkstančio vidurio pr 
Kr., bet buvo ir daiktai nuo se
niausių laikų iki krikščionybės 
periodo. Vėliau dėl to pirklio do
vanoto rinkinio muziejus buvo 
pavadintas Pelizeuso vardu ir bū
va stipriai papildytas Leipcigo ir 
Vienos universitetų kasinėjimų 
radiniais ir pagaliau virto vienu 
iš turtingiausių Egipto iškase
nų muziejum Europoje. 

II-jo Pasaulinio karo metu šis 
muziejus buvo visiškai subombar
duotas. Eksponatai buvo prieš tai 
paslėpti ir tapo tuo būdu išsau
goti, bet iki šiolei atstatyta tik 
ketvirtoji dalis muziejaus pasta
tų, 

Per paskutinius keletą metų 
Volkswageno fondas yra suteikęs 
paramą muziejui vėl pradėti ak
tyviai veikti. 1975 m. šiame mu
ziejuje kilo sumanymas paruošti 
katalogą "skrajojančių lapų" 
sistemos — "Corpus Antiąuita-
tum Aegyptiacarum" (CAA). Po 
to po metų Kaire buvo nutarta 
sudaryti tokį katalogą visam pa
są ufi ui. 

Sis darbas tęsis dešimtmečius 
ir Hildesheime tiriama kaip tai 

Gaunama 'DRAUGE' 

tylomis tokių įžeidimų, kurie 
liečia visą lietuvių tautą. Taip 
pat niekas negali pakęsti pana
šių priešo prasimanymų, kur 
lietuviai priskiriami prie nusi
kaltėlių. Todėl kiekvienas turi 
teisę ir net privalo reikalauti 
(ne nuolankiai prašyti, kad tie, 
kurie tokius filmus "sufabrika
vo", reikiamai atsakytų. 

Paryžiuje leidžiamas lenkų 
kalba žurnalas "Kultūra" nr. 6 
pastebėjo, kad filmą "Holo
caust" galėjo matyti ne mažiau 
kaip 120 milijonų žiūrovų. Pa
ties filmo dalyviai ištisai buvo 
tie patys asmenys, tik buvo kei
čiami aprangos ženklai, tai len-1 
kų, tai ukrainiečių, tai betuvių j 
tariamais daliniais. 

Pirmiausia tenka pastebėti, j 
kad Lietuvoje nebuvo jokių SS! 
dalinių Reikia atsiminti, kad 
nuo 1940 metų nepriklausomos 

Šauliškį mokslo draugą Leonardą Garlauską ir j 
sūnų Arvydą, netekus žmonos ir motinos 

A. t A. JANINOS GARLAUSKIENĖS, 
širdingai užjaučia ir skausmu dalinasi 

Juoze ir Jonas Daugėlai 
Florida 

buCų galima geriau jį atlikti. Lietuvos, taip pat ir vyriausy 
Kiekvienas daiktas turės būti nu
fotografuotas iš priešakio, iš už
pakalio, iš šono ir smulkiai ap
rašytas, kur jis rastas, iškastas ar
ba pirktas, ir kur yra jo kita trūks
tama dalis ir pan. 

Žinoma, visko nebus galima 
sužinoti: Hildesheime ir kituose 
murėjuose yra daug dėžių su pa
veikslais, bet nežinoma kur yra 
pats daiktas. 

Hercogas Augustas 

Netoli Hildesheimo Wolfen-
beuttel miestelis yra virtęs bib
liotekininkų h* tyrinėtojų cent-
iu, i u r tyrinėjama ankstyvesnė 
Europos kultūros istorija. Biblio
teką čia įsteigė 1572 m. Braun-
schweigo hercogas Julius ir prie 
hessogo Augusto (1579 —1666) 
toje bibliotekoje buvo 130.000 
knygų ir ši biblioteka buvo tur-

bės, kuri galėtų tvarkyti vals-; 
tybėa reikalus, jau nebebuvo, o J 
Lietuva pateko j dviejų žiaurių 1 
okupantų — bolševikų ir nacių] 
— rankas. Jų tikslas buvo ne 
pagelbėti betuvių tautai, bet ją 
išnaikinti. Tai rodo ir šiandie
niniai faktai, kai genocidas vyk- j 
domas be pertraukos, o laisva
me pasaulyje, kur okupanto 
ranka negali pasiekti, išgalvoja-
mi visokie "Holocaustai" dau
giau suniekinti jiems priešingai 
nusistačiusius lietuvius. Tat ir 
kyla klausimas, kodėl lietuvių 
organizacijos ar pavieniai as
menys dėl tokių šmeižtų nereiš
kia protestų iš kuklumo ar pap
rasto nerangumo. 5io karšto įs
tatymai nereikalauja, kad įta
riamasis įrodytų nekaltumą, 
bet tie, kurie pateikia kaltini
mus, turi įrodyti, kad jtariama-
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i įsigykite šią populiarę plokštelę Į 
1 R A D V I L A P E R K Ū N A S - L A (HOOONDA - TOSOA 1 
= T C R A N D O T - A I D A - L A JLTVE - ANDRKA O H E N B E a 1 
f C A R M E N - MASOS - LESCATJT - PAGLIAOCI | 

S T A S Y S B A R A S , tenoras | 
Stuttgart 'o Simfoninis orkestras | 
D ir igentas D A R I U S L A P I N S K A S E 

Tai v i e n a populiariausių plokštelių. Kaina s u persiunti- | 
m n $7.30 Amer ikoje . Užsakymus s iųs t i : E 

D R A U G A S , 4 5 4 6 W. 63rd S t , Cbfcago, OL 80628 i 
1 
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V A L O M E 
KILIMUS IR SALDUS 
Pfeuoame ir • a i t a o j a m e 

visų raštų grindi*. 
1 J. BUBNYS — Tel. B E 

iiimitmiiiiimiiiuii 
imHiŪHHHHflii i i i iniiimniiii i i i i i i i i i i i i i 

įvairių prekių pasirinkimas nebran
giai i i mūsų sandelio. 

GOSIMOS PABCELS E X P R E 8 6 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

3333 S. Halsted St.. Cbioaifo. ni. SOSOS 
2501 VV. 6tth St.. Chicago. DL MSSS 

Telef.: »2S-37S7 — 354-3330 
Vyta/etas Valaotinaa 

IIHIIIIHimmHlllllllllllllllHIIHIHIIMIIIIII 
itniiufniiHiirmiiittffiiiMiiiniiMttmtnss! 

j M O V I N G 
j ŠERĖNAS perkrauto baldus ir 
i k.tua daiktus Ir iš toli mieste lei

dimai ir pilna apdrauda. 
Tel. — W A 5-8063 

!f>gWlllltlli»^H|HWIMHlU;»IIHIIK^Mtill!n' 
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M. A. Š I M K U S 
NOTARY PTJBIilC 

rXCOME TAX SEKVTCE 
So. Mapleweod, tel. 254-745* 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINI V iškvietimai, pildomi 
PELIETTBfia PRAŠYMAI ir 

kitokį 9 blankai 
ii'<HMHimiiiHminiuniinmimiiiiiiinii' 
itiiHHitmminiiHiinuiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiui 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS. 4065 Arciier Ave. 
Chkago, 111. 60632, telef. 927-5980 
imil l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l imtll l l l l l l ! 

UHmtą mėgiamoj gamtoj, netoli 
1 nuo Chicagos, prie ežero didelis na* 
j mat ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie-
į statų. Svaras oras, aplinka ir namas 
j tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 

7-5168 P****!**- Daug priedų. Marąuette Par
ke. AukSU kokybė. $50,000.00. 

4 vienetų maras k garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našle atiduoda už $38,800. 

Grafos platai sklypas k- garažai 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui 

T AMO 

MASINAS, ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į n i w i s | DeekJ 
M - H H 1 H po 5 v. v. 

Kalba Uetuviikai 

P A B D A V I M T J I 

mtm 

PARDAVIMUI MOTORAI 

Valdis Red Estate 
2625 Wttt Tirt Strar) 

T»i. 737-7200 v 737-JSM 

D £ M • 6 I O 

Turime 4 
me stovyje, knrlos gaiita Jngytl 
labai prieinama kaina. Firmų var
dai ir specifikacijos yra 

14 OP 90 reJta. 2SMII V. — 
1 

;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii»iiiiiiiiiiiiiiiuiiHimi "o «y«is§, 220 v. 
vnanriNiŲ KOBTELUJ paaia 

yismmų kortattų saodojmae yr* 
grasas paprotys. BiszueriaJ jas pla 
5iaJ naudoja Bet taką ir visų Ino 
n ų atatovame turėti gražia* vW 
tinęs kortsies 

60 eydea, S2t V. 
4. Losfa A l i 

5HJ». 
S 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkrausirmas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-188*? arba 376-5996 
lUimilll l l l l l l l l l l l l It l IHIlIHIltl I l imilll l l l l! 

Srespkttės į "Draugo edmum 
cractją vfssjs psnaMsia rsrkalasi 
BOslte p a t s s k i f l m«sti iMtarnevi 
ssa 
'i'iiiiniiiniMiiiniiiiimnmim;innnmiii 

THE F 0 R T Y YEARS 
0 F O A R K N E S S 

* 

Paraie Dr. Joozas VaiSnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
I anglų kalbą išvertė 

Juozas Balevičras 

rtuum'' 

I flOTŠsINKiTf — 

UI 5-9500 
" " " • " • H l M H I I H I H M M S I t t N M M M M M M M M 

L I N K U V A 
Siaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagivo dr. ALF. $EiPUUKI$ 

Išleido Linkuvos Monografijos leisti komitetas, 
Chkago. m. 1978. 

Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 d taksų. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 
Chicago, Dl. 60S2S. 

UHIIIIIilIlIlIlIlIlHIIIIIIIMMIlIlIlIlIlIlIlIlI 
P A C K A G E EOCFRESS AGF.NCY 

MARIJA NOREIKIEMt 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
labai peceidaajamoa geros rliHtm 

pr«>kės. Matataa U Enropn. ^andrltq. 
260S W. «S 91.. Chioaso, IU. •0S2*. 

TEL. — WA S-S787 
iimiiimiiimmiiitiiiiiiiiitHMiHimimm 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inmiiii i i imiiiMHiiii i i 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I K A S T V 
2316 VV. 69th St.. tel. 776-1486 
I IUlI l I l I l I l i i l l l I l l l l l l l l luuuiKl l l l I l l l l I l i l l i t 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

Kaina $2. Kietais viršeliais — 
Si įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4545 W. 6S St, 
Chicago, I1L 60629 

3. 

WA?ma» - VYRAI 
I M | — • ' • ' • — m m •••——»—a^» 

Maie H e l p 

vVATC HM A KEf i 
European need for northade 

jeweler. Mušt have years expi-
nerace. Tel. — SS5-6S68 

HELP VVANTED — MOTERY8 

T R A V E L A 6 £ « C Y 
Loop location — lookmg for rs-
sponaible people for different Jote* 
Reception, typiag and general d-
fice. Opportunity for advancement 

Call Mrs. Fullei 
33 2 - 2 8 1 $ 

H E L P W A X T E D _ F E M A L E 

i 

H O U S E K E E P I N G S U P E R Y I S O R 
We have an immediate fuH time openbig for a person who cat, 

supervise, as we» as work with, our staff of porters and matrons 
This is an erceilent opportunity for someone w*» works ireU witfi 
people. Mu* be able to speak both Enghsh and Potish fluentfy We 
offer many beneftts for future security. induding inusurance profrt 
snaring retirement, disoount on purchases k įfbersJ vacation' ooiicv 

APPLY IN PERSON ^ ^ P ^ * 

PersonneI Dept, - 7th FL. 
L Y T T O N ' S 

235 So. State St., Chkago 
^ = 

PerskaH? " * * * » " duokite kitiems pasiskaifyt. 

BBBBBI S M S B H MM mmmmm mmm 



LIETUVIAI PALMIŲ PAVĖSY 
3 . J. V. SUDUVAS 

Paskutiniųjų metų šaltos žie
mos paskatino Kanados ir šiau
rinės Amerikos lietuvius susido
mėti Florida, kad pensininko 
amžiaus sulaukus galėtų savo 
saulėlydžio amžiaus dienas pra-į klesti 
lejsti šiltesniame ir mažiau in-| 
dustrijos užterštame ore. Nuo 
Floridos pasienio miesto Jackson-
ville, važiuojant į pietus Atlanto 
vandenyno ar Meksikos įlan
kos pakraščiais šen bei ten ran
damos didesnės bei mažesnės 
lietuviškos sodybėlės. Visur lie
tuvis, nebodamas amžiaus naš-
tos,pluša,darbuojasi,puošia nau
jai pirktą rezidenciją ar apleistą 
ispaniško stiliaus hacijendą: sodi
na medelius, krūmus, gėles. Tai 
lietuviško būdo bruožas, meilė 
savo nuosavybei, kurios išlaiky
mui naujose gyvenimo sąlygose, 
karštame klimate, dažnam jau 
kamuojamam senatvės slogučių 
nėra taip paprasta. Ir nenuostabu, 
kad tokiose sąlygose gyvenąs tūlas 
tautietis, atvykusį iš Šiaurės mielą 
svečią, pasodinęs penkialapės pa -
mės pavėsy prie citrinos krūmo, 
pats ramiausiai sau dažo naujos 
rezidencijos garažą. Užvesta kal
ba apie lietuvišką veiklą, laikraš
čius ar Lietuvoje pasilikusius gi
mines — nesiriša. Čia neaktua
lūs reikalai. Apie ligas ir vaistus 
— jau įdomiau, o jeigu pradedi 
girti naujosios haciendos stilių, 
jau esi šeimininko pakviečiamas 
į jos vidų susipažinti su įrengi
mų prašmatnybėmis. Seiminin
kas net smulkiai žino ir pasako
ja, kokios Ispanijos-katalonu gi
minės ji buvo įkurta. 2valgaisi ir 
klausaisi kiek nustebęs, matyda
mas kaip jos naujai išbaltinta sie
na linksmai bėginėja jninkštako-
jjs su ilga. uodega driežiukas, per 
lubas išdidžiai Tceliauja daugia-
kojis vnrąs ^r rpro langą lenda 
aiiksiniai^rtUptiais"įlipusi apel
sino medžio Šaka. Kantriai iš 
klausius šeimininko rezidencijos 
istoriją ir mandagiai atsisveikinus, 
skubama į artimiausią miestelį 
nusipirkti alaus troškuliui numal
šinti, nes vietinis vanduo siau
bingas, o plepus naujakurys pa
miršo pravažiuojantiems tautie-

nėra pramonės ir ribotas judė
jimas. Už popiergalio numeti
mą baudžia miesto administraci
jos iki 500 dol. pabauda. Kadan-

tabu, kad pasklidimas po dausas!? m i e s t 0 d a u f m a gyventojų su-
i.„.x: 51 tr . rrt. ^arav. 1 d a r o pensininkai ir atostogaujan-keičia ne tik lietuvišką charak-l . . . . . . .. . , 
terį, bet ir paveldėtus papročius.! tieji.is visos Ąznenkos, tai tenka 
-T-i -i • J^J i- f • i i paminėti ir vieną miesto atrak-
Tikekime didesnėse lietuvių ko- ~ " . ,., 
lonijose kultūrinis gyvenimas ?*į * į ™ » 1

x € $ £ r a n % ***** 
1 ko pobūdžio valgyklą. Cia kas-

St Petersburgas, tai didelis, šva 
rus ir gražiai išplanuotas mies
tas prie Meksikos įlankos ir joje 

dien pietauja šimtai žmonių, nes 
prie įėjimo užsimokėjęs 2.25 dol. 
gali valgyti, kiek nori. Maistas 
labai geras, šviežias ir įvairus; 

5 «*t *-

daugybės salų, pusiasalių. Tam-1 žalios ir virtos daržovės, žuvis, 
pa miesto kaimynas ir, be abejo,; paukštiena, jautiena, kepenėlės, 
Floridos sostinė. Jame sutiksi įvairus saldus patiekalai, kava, 
abiejų emigracijų gražiai įsikūru- pienas, sunkos, ledai, gazuoti 
sių lietuvių, daugumoje pensi-Į vandenys. Čia kasdien lankosi 
ninku amžiaus, taip pat atvyku
sių iš Kanados ir Australijos. Čia 

daug gyvenančių ir atvykusių 
lietuvių ir yra proga susitikti pa-

tavo prestižą apsprendžia ne įsi-. žįstamus. 
gyti titulai, bet rezidencijos kai-1 . . . *. ... ^ , m . , , . . - . . • • ' • - i Miesto apylinkėse pamažu ku-na ir kokioje vietoje ji stovi: pne . . . .. . . . . * _, , , 

T i »*• » (nasi ir lietuvių šeimos. Teko pa-
vandenyno ar laukuose. Mieste; . *.. . _. . . . . , . . 
,. m '. ' . u i i , viešėti ir žinomo veikėjo, laisves 
lietuviai tun ir savo klubą, ku
riame vyksta visas kolonijos gyve
nimas ir susipainimas su at
vykstančiais svečiais. Gaila, kad 
klubas veikia tik savaitgaliais ir 
šventom dienom, šiaip uždary
tas. Kovo 17, 18 ir 19 dienomis St 
Petersburge vyko III-sis tarptau
tinis festivalis, gražiose miesto 
centro BayFront salėse. Festiva
lyje su savo liaudies meno išdir
biniais, tautiniais šokiais ir tau
tinių valgių stalais dalyvavo 30 
St Petersburgo gyvenančių tau-
lybių. Festivalį globojo miesto 
i i«ras Corinne Freeman ir 18-kos 
miesto pareigūnų sudarytas ko
ri itetas. Lietuvių pasirodymui 
stirtas laikas buvo sekmadienį, 
kovo 19 dieną, 3:45 vai. po pie-
tiį. Lietuvių grupei vadovavo 
Amer. lietuvių klubo pirmi
ninkas Klemas Jurgėla. Gra
žiai išleistame festivalio leidiny
je anglų kalba Lietuvos istorijai, 
menui ir tautodailei bei paskuti
nių dešimtmečių politiniams įvy
kiams paskirta pusė didelio pusla
pio. Straipsnio nežinomas auto
rius vaizdingai ir objektyviai pri
statė Lietuvos vaizdą. Prie miesto 
paplūdimių (beaches) Guli bul
vare, Lobių sakoje (Treasure Is-
and) ir aplinkui gyvena daug lie
tuvių, visų aplinką puošia pal
mių ir citrinų medžių sodeliai. 

Marąuette Parkas Cfccagoje, apie kurį telkiasi didžiausia lietuvių kolonija. 
Tai maloni lietuvių poilsio vieta, kurią puošia daugybė gražių medžių ir 
dirbtinių ežerėlių Nuotr. Jono Palukaičio 

forumo pirmininko Viliaus ir EI 
Bražėnų sodyboje, esančioje ant 
kranto didelės Čaloosahtchee upės, 
apelsinų medžių sode. Pietinis 
Floridos iškyšulys Everglades pa
verstas tautiniu parku, jame aps
tu aligatorių auginimo farmų, 
lygiuose ir sausesniuose laukuose 
masiškai auginamos įvairios daržo
vės, kurios pasiekia plačią Ameri
kos rinką. Key-West miestelis pa
siekiamas važiuojant apie šimtą 
myliu siauru keliu per daugybę 
salų, sujungtų tiltais, kurių il
giausias daugiau kaip 7-nios my
lios. Iš abiejų kelio pusių negi
lūs Meksikos įlankos vandenys, 
reflektuojami spalvotų dugno ko
ralų, spindi visomis vaivorykštės 
spalvomis, palikdami nepamirš
tamą įspūdį. 

Miami pasaulinio garso atosto
gaujančių miestas su daugybe 
puikių balto smėlio paplūdimių: 
Palm Beach, Pampano Beach ir 
taip toliau. Ant pat Atlanto kran
to nauji dangoraižiai, garsūs 
apartamentai šauna į mėlyną 
dangų. Miami ir apylinkėse gy
vena nemažas skaičius lietuvių, 
turi du klubus, LB apylinkę. 
Susirinkę pamini mūsų tautine 
šventes, surengia koncertų, pasi
telkę beatostogaujančių mūsų so
listų pajėgas. Iš bostoniškių Mi-

įami apylinkėje gyvena Stapulio-
niai, Stelmokai. Maloniai atsilan 

su motina Skučiene, generolo Sku
če našlė ir kiti. 

Daytona Beach sparčiai augan
ti lietuvių kolonija.. Didelis ir gra
žus paplūdimis žiemos švenčių 
metu sutraukia daug Amerikos 
mokyklinio jaunimo, studentijos 
paatostogauti. Lietuviškam judė
jimui čia vadovauja motelių sa
vininkas Alfonsas t Andriulis, ne
seniai įsikūręs Vytautas Abraitis 
ir kiti. 

Florida yra ateities valstija. 
Dėl savo nedidelio gyventojų 

skaičiaus, žemų nuosavybės mo
kesčių, palankių įsikūrimo ga
limybių, švelnaus klimato (čia 
klimatines sąlygas kiekvienas gali 
susirasti pagal savo pageidavi
mą). Florida sparčiai apgyvendi
nama, nes industrijos neužterštas 
oras, vandenynų artuma ir ramy
bė senesnio amžiaus žmonių la
bai pageidaujama. 

— Velnias savo tikslui gali 
cituoti šventrašti. 

Shakespeare 

Mielai * 

A. t L NATALIJAI RUŽANG0VIENE1 
miras, veliones dukterį VERONIKA PETRULIENĘ su 
vyru ANTANU, anūkus su šeimomis ir kitus gimines 
giliai užjaučia ir kartu liūdi. 

i. 

Phoenbc Arizona 

Pajūrio srnėlis baltas, švarus, van 
čiams pasiūlyti nusiskinti bentjduo šiltas, ypač žiemos m ė a e - r į į į į p r i i m a p a m p a n o B e a c h | 
po vieną apelsiną, kaip lietuvis- 'šiais čia senesnio amžiaus žmonės j gražiai įsikūrę Tofilius ir Irena! 
ko vaišingumo mostą! Nenuos- randa ramų poilsį, nes mieste veik Į Žilinskai, Birutė Sidzikauskienė,: 

A. A. 

ANTANUI BANIONIUI 
m i r u s , 

žmonai BRONEI, dukrai LILEI ir žentui IGNUI 
JUZĖNAMS, anūkams VIDUI ir LISAI, gimi
nėms ir visiems artimiesiems reiškiame gilią už
uojautą ir kartu liūdime: 

Salomėja ir Antanas Astrauskai 
Roma ir Algis Balčiūnai 
Nijole ir Rimas Baniai 
Danute ir Viktoras Bilaiiiai 
Dr. Jonas Gliaudelis 
Leonas Juozapevi&us 
Irena ir Petras Kazlauskai 
Danute ir Viktoras KochanausVai 
Gintra ir Pranas Nariai 
Janina ir Vytas Peseckai 
Irena ir Mečys silkaiciai 
Zita ir Julius širkai 
Aldona ir Vytautas Urbai 
Gražina ir Jonas Vytai 

Vladas Mieželis 

A i A 

JANINAI GARLAUSKIENEI netikėtai mirus, 
jos vyrą, mūsų komiltoną LEONARDĄ, jų sūnų AR
VYDĄ ii kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

-
Akademines korp! "Romuva" nariai 

A. t . A. ELENAI SONGINiENEi 
mirus, jos dukrelę REGINĄ ir šeimą užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Aldona ir J. V. Dabrilai 
ir šeima 

A. t A. mok. ZOFIJAI MOTUZIENEI 
Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
jos dukrai BIRUTEI STEIK0NIENEI ir kitiems arti
miesiems. 

J. ir K. Karužos 
A. ir J. Kutros 

Mirus 
A. t A. ANTANUI BANIONIUI, 

mūsų nuoširdi užuojauta dukteriai LILEI JUZENIE-
NEI, žentui IGNUI, anūkams VIDUI ir LISAI ir žmo
nai BRONEI BANIONIENEI. 

Stasys ir Milda Tamulioniai 
Bladas ir Zuzana Daukantai 

A. t A. LEOKADIJAI RAKAUSKIENEI 
įnirus, dukrą ALDONĄ VASONIENE su šeima giliai 
užjaučiame jų skausmo valandoje. 

Danute ir Viktoras Bilaišiai 
Danute ir Viktoras Kochanauskai 
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A. t A. Marcie Jane Sabalis 
Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė rugp. 5 d., 1978, sulaukus 16 m. amžiaus. 
Gimė Hammond, Indiana. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Walter ir Jane Sabaitis, 

sesuo Lisa, 2 broliai Robert su žmona Barbara ir Richard, se
nelė Lelia Martin ir senelis Walter Sabaitis, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Velionė buvo mokinė George Washington High School, 
Chicago je. 

Kūnas pašarvotas Anthony ir Dziadowicz koplyčioje, 4404 
Cameron Ave., Hammond, Indiana. Laidotuvės įvyks treč., 
rugp. 9 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į St. Francis 
de Sales parapijos bažnyčią, 10201 S. Ewing Ave., Chicagoje, 
kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta j šv. Kazimiero lietvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvati šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Tėvai, sesuo ir broliai. 
Laid. direkt. Anthony ir Dziadowicz, tel. 219-931-2800 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

• 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PE TKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th A v „ Cicero/ 

T e l . 476 -2345 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highway. Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th Ave., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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X Pavergta tautu komitetas I 
Chicagoje, vadovaujamas V.! 
Viksninš (4146 N. Elston, Chi-
cago, 111. 60618) išleido lipinu-
kus ant vokų. Vienuose yra 
ilgas pavergtų tautų sąrašas/ 
kituose — žmogaus teisių reika
lavimas pavergtiems. 

x SoL Dalia Kučėnienė po ' x Jean Degutienė, kuri jau 
labai sėkmingų koncertų Tauti- daugiau kaip 20 metų dirba Šv. 
nėję Kinijoje pereitos savaitės Kryžiaus ligoninėje, y r a pas-
pabaigoje grįžo į Chicagą pas ki r ta administracinio skyriaus! 
savo šeimą. Pailsėjusi po ilgų vedėja ir pagrindinių mokėjimų; 
kelionių ir į tempto darbo so- bei apdraudų analiste. Šioje 
listė žada savo įspūdžiais pasi-j srityje ji turi didelę patirtį, nes 
dalinti su lietuviais spaudoje ir j au ir anksčiau tame skyriuje 
lietuvių radijo valandėlėse. I y r a dirbusi kaip atsakinga pa-

X Inž. An tanas Sabalis, Vii- reigūnė. 
ko darbuotojas, y r a iš New Yor-1 x UŽ a. a. Zigmą Bakaitį, 
ko į Chicagą ta rnybos reikalais staigiai mirusį prieš dešimti me-
atvykes. Šia proga susitiko s u , tų, rugpiūčio 5 d. gedulingos 
visa eile savo bičiulių, o perei- pamaldos velionio žmonos dr. 
to sekmadienio vakare dalyvavo Onos Bakaitienės buvo užprašy-
Pasaulio Lietuvių bendruome- tos Marijonų koplyčioje. Pa
neš valdybos pareigų perdavi- m a l d a s atlaikė kun." Jonas Kar-

IŠ AR Tl IR TOLI 
l A. VALSTYBĖSE 

— Lietuvių enciklopedijų (lie
tuviškos ir anglų kalba) leidinio 
pabaigtuvės ruošiamos gruo
džio 3 dieną, Bostone. 

— Albertas Puskepalaitis, ži
nomas Mažosios Lietuvos veikė
jas, ilgesnį laiką sirgęs, vėl pa
guldytas Bostono miesto ligo
ninėn, kur jam pada ry ta ope
racija 

OKUP. LIETUVOJE 
— Pijus Adomavičius, buvęs 

ilgametis Lietuvos valstybinio 
teat ro administratorius ir muzi
kas, mirė ok. Lietuvoje liepos 
10 d. Vilniuje. Muzikas Pijus 
Adomavičius buvo gimęs Vil
kaviškio apskrityje 1888 metais 
lapkričio 23 d. Lietuvoje liko 
sūnus Vytau tas Adomavičius, 
o Amerikoje gyvena jo duktė, 

. ^_- • L. , , ibuv. Lietuvos valstybinio tea t ro 
An t r a s* pabaltiecių etni- { k A t m ^ 

nis festivalis rvyks rugsėjo 2 3 , **" . _ . . . . . 

Los Angeles "Spindulio* 
ranų salėje 

j d. Garden State Arts Center pa-
tautmių šokių grupės nariai "šoka" tradicinėjelaunimo šventėje Culver City, Veto- j talpose, New Yorke. 1 vai. p . p. 

Nuotr. L. Kanto 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAUJA PLB VALDYBA 
PERĖMĖ PAREIGAS 

l (tiek pinigų pagal indėlius ke-, Šoliūnas, d r . A. Norvilas, J. Po-

prasidės popietinė programa, o 
5 vai. programa vyks scenoje. 
Programoje dalyvauja estų t e 
noras Heinz Riivald, pianistai 
Katrin ir Erik Veski, es tės mer 

Adomavi
čiūtė - Gintautienė. 

— Mirė Vidmantas Skrebys 
Žemės ūkio mechanizacijos i r 
elektrifikacijos mokslinio tyr i 
mo insti tuto vyresnysis moksli
nis bendradarbis. 

Komunistinės Lenkijos, 34 
ganės gimnazistės, latvių e * » l - * l Aur imo sukakt is buvo pa-

Kolibri" iš Bostono, New Yor- minėta Vilniuje, rusų dramos 
liuose bankuose), o su dar ne-1likaitis, kapelionas kun. K. Pu- I^o lietuvių vvrų choras "Perku- teatro salėje. Pagrindinį prane-

i apmokėtomis sąskaitomis ši su- gevičius sumaniai planavo visų • n a s " , lietuvių moterų kva r t e t a s Šimą padarė M. Požarskas, kal-
iekiant | net 64,911 dolerių, j dienų pokalbius, jiems pravesti j "Vilija". Philadelphijos lietuvių bėjo Lenkijos konsulas Minske 
maniai tvarkęs "Pasaulio pakvietė nuoširdžių ir dalykis- j tautinių šokių grupė "Aušr inė" , į M. Mašara. Buvo pasiųsta svei-

mo iškilmėse Jaunimo centre. dauskas. MIC. dalyvaujant dide- Naujoji Pasaulio Liet. Ben-
X Algis Rugienis, Detroit, i į a m būriui velionio ir šeimos drucmonės (PLB) valdyba, iš-j g . . 

Mich.. žinomas visuomenės vei- giminių, draugų ir gerbėjų. Po rinkta PLB seimo metu Toron-• U e t u ™ 0 „ administraciją Stasys .kai svarstančių temas paskaiti-: N e w jersey lietuvių tautinių ' kinimo te legrama Lenkijos vy-
kėjas, pereitą savaitgalį lankėsi pamaldų dr. O. Bakaitienė savo te. rugpiūčio 6 d. Jaunimo cen-' . . . . : . - - i 
Chicagoje, susi t iko su eile čika- namuose visus dalyvius pavaiši- t ro kavinėje perėmė pareigas iš j 
giškių, o sekmadienio vakare n o i r ten prisiminė peranksti anos ios valdybos Iškilmėse | n e p e r d a v e ~ s u t l k o t v a r k v t l : to jai diskusijose svarstė seseles; Y o r k o lietuvių tautinių šokiui — "Lietuviškosios 
dalyvavo P L B valdybos pareigų m i r u s j kultūrininką i r visuome- dalyvavo apie 10C aktyvių LB; a d m i n i s t r a c i 4 ° s reikalus Ugi š. Cnos Mikalaitės pranešimą t e - i g ^ 'fryptinis". Popiet inėj enciklopedijos" m 
perdavimo iškilmėse. Į Detroitą 
sugrįžo v a k a r : bet šį savaitgalį 
vyks į VI liet. skautų taut inę 
stovyklą prie Paxton. Mass. 

X Marijona šrnpšienė. Mote
rų sąjungos organizacijoje dir
busi daugiau kaip 40 m., buvu
si Įvairiose centro valdybose na
re, garbės pirmininkė, sąjungos 
garbės na rė i r organizatorė 46 
kp. (Mar-juette Parko) y r a 
sunkiai susirgusi i r guli Šv. 
Kryžiaus ligoninėje "Intensive 
Care" priežiūroje. Visos linki 
jai sveikatos. 

X Dangian kaip dn šimtai 
Chicagos lietuvių skautų,-čių bei 
jų vadovų šį savaitgali iš Jauni
mo centro t r imis dideliais auto
busais išvyksta į Vl-ją Tautinę 
stovyklą, kuri ruošiama Trea-
sure Valley skautų stovykla-

nininką. veikėjų, jų bičiulių bei visuo-
X Ramūnas A. Bužėnas, Los menės darbuotojų. 

Angeles. California. siųsdamas p o s ėdį pradėjo JAV LB Vi-

Džiugas savo pareigų kol kas ninku. Jautriai visi stovyklau- j gokių grupė "Liepsna" ir New j riausybei. 
" tarybinės 

tomas jau 
m. pabaigos, kol bus suras tas ma "Dvasinis atsinaujinimas: \ programoj pasirodys i r Skandi- išspausdintas. Prasideda raidė-
naujas administratorius. P L re-, Lietuva ir išeivija", sociologės j n a v į jos tautinių šokių grupės mis De ir baigiasi Ga. Knyga 
daktorius Br . Nainys taip pat Dalios Staniškienės 'Vyro, žmo-1 §0k^jai. Festivalio vieta pasie- apima 160 spaudos lankų. 

nrenumeratos mokesti atsiurtė , • L. • • pasižadėjo suredaguoti dar vie- nos ir vaikų santykiai šeimoje",!
 k i a m a i š s u k a n t "Exi t 116" i š ! __ T r a k n ežeruose atliekami 

i r i T d o l e n T auka Malonialde! ^ 7 "fV a P > ^ a r d o s P 1 ™"į na padidintą, numerį, skirtą Pa- Jono Kavaliūno "Lietuviškasis G a r d e n gtate Parkvvay. š io povandeninia iežerų dugno T-
koiame f • , . l U S . ' P ^ , s a u l i o "etuvių dienoms. .švietimas ir jaunos šeimos už-, f e stivaUo vadovybėj oficialus ' cheolo«iniai tyrinėjimai Ieško-

T A M ^ S Vi.,1, B e n m , ^ S U S l r i n k u s i u S ^ P L B v a l " i Naujosios valdybos vardu daviniai", V. šoliūno "Mūsų r ū - ' l i e t u v i ų a t s t o v a s U Valen t inas : „ ^ ^ i ^ s S T ^ u ^ 
111 i t t f S D r I f o " r S ^ y^b°SnanUS- žodį tarė PTLB pirmininkas inž. pėsčiai išlaikyti lietuvybę p o . M e l i n i s

U j 0 telefonas: 201 - ; ™ n i ™ U salas^ l i eknų U&ll 
111.. Įteikė Draugo reikalams Senosios valdybos pirminin- Vytautas Kamantas . Jis nuo- užmiesčius besibastą: t". Buvo - ) 6 6 . 0 7 6 i . jungusių salas liekanų, lagšioli 
didesne auką. Ačiū. k a s i n ž . Bronius Nainys, dar te- širdžiai dėkojo Br. Nainiui ir .aptarti ir sendraugių sąjungos j j ^ k a r i n o m p n ^ a t

 m a i ™dl™1 U b a i . " f 1 ' *? 
x Kazys ,r Antanina Atko- ^ a m a s pareigas, atliko pas- J O vadovaujamos valdybos na-Į rūkalai, Ateitininkų federacijos £ ^ S ^ f f S S S £ . l ^ - ^ ^ o 

kutinj įpareigojimą — įteikė. r iams už atliktus darbus ir di- tarvbos veiklos apžvalga, dr. A." n r j ^ . „ l x ; 0 « ™m;«*f; ^-.f—8*,,.;,,- . „ u "T™ T-.T o • u*. * T , ,. .- v , . . ^ -. . . , . . , . . _ . R o lietuviai ruošiasi paminėti aptikta Vilkokšnio ežere (Tra-PLB seimo pagerbtam prof. J. delį pasišventimą, pažadėjo Damušio. Ateitininkai susirupi- i a D k r i c i o 1 9 AxenA . ^ u i v i d v ™ ™ ezei« ^ x ™ 
Žilevičiui, — 1-sios dainų šven- vykdyti P L B seimo nutarimus, ; nę ir veikla tolimesnėje ateity- P , u. a p * * " ^ ) i r ^ P P a t

v *>*• 
tės (Kaune. 1924 metais) or- [ glaudžiai bendradarbiauti su je, numatę parengti spaudai ir ~ Pennsy»vanijos Lietuviu; dziulio (Alytaus aps.) ežere. 
ganizatoriui, specialų pažymė- Lietuvos diplomatija, su Vliku, išleisti praktišką vadovėlį. i d , e n a / š i e m e t J a u ^-to^ J v y k s Neaiškios panašios s tatybos lie
jimą su atitinkamu įrašu, šis su LB kraš tų valdybomis ir Vilniaus architektūros erožis ' ̂ ^ P 1 ^ 1 0 1 3 d ' s e k m a d i e n į , La- kanų y r a ties Janapole, Reške-
nuširdžiai dėkojo ir papasako- kitomis lietuviškomis organiza- Baltinos iūro<= vaizdai lietuviu ^ P a r k e ' B a r n e s v i U e - T * ' ^ «* Virvyčios upių santakos 

1 in kai kurių atsiminimų. ' cijomis. I i i a u d Ies menininku darbai skai P P»P««tai. į š i as šventes pievose. Povandeninių kūlgrin-
Inž. Nainio paskutinis žodis Šia proga pirmininkas prista- d r ė s e M a i r o n i o R Bra7d?ionio s u s , r e n k a l i e t « v i a i » gretimų dų daug kur randama žymiai 
v , „ _ ; , _ 4;o « ^ . M . « . - J ! J T M J L . „ • * „ « . w M « . : ' M a l r o n i ° ' B- Krazdziomo v a l s t v j u „. j ų s k a i č i u s p r a š o k a daugiau. 

čaičiai, Cleveland, Ohio, atsiuntė kutini 
5 dolerių auką. Oėkui. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

CHICAGĄ GAILI 
PAULIAUS VI nebuvo ilgas — jis pasisakė tė savo valdybos nar ius: vykdo-

Pauliaus VI mirtis susilaukė jau anksčiau viską išsakęs sei- mąjį vicepirmininką Vaclovą 
vietėje. prie Paxton. Mass.. 13 jaut raus atgarsio Chicagoje. mo metu ir pateikęs savo darbų Kleizą M. Šilkaitį, Gabiją Juo-
mvliu nuo Waterburio K i t i Š v . Vardo katedroje kard. J. apyskaitą, kun buvo seimo | zapaviciutę, Dainą Kojelytę. or. 
stovvklautojai v^-ks orivačiais Cody. sekmadienį aukojo iv . ' dalyvių priimta. A ^ v , ( ! « . . A ^ į P ^ ^ ^ ^ S ^ i J 
automobiliais. Stovvlda prasi- Mišias už garbingąjį velionį, druomemninko - vadovo darbą pareigų perdavimą *&*£; 
deda rugpiūčio 13 d., sekmadie- Savo pamoksle ir kalboje per jis dirbęs 25 metus. Ypač sun- sius a t v y k t a An t J ™ * ™ £ 
nį, tęsis dvi savaites ir bus už- radiją kardinolas pabrėžė, kad kus buv? paskutinieji penkeri Romą Sakadolskj kun. Antaną 
dary ta rugpiūčio 26 dieną. Paulius VI buvo taikos nešėjas, darbo metai. Toliau jis iškele Saulaitj B e *. j * J ? * ^ 

X Ona Kilikauskas Chicago Meras Bilandic pažymėjo, kad Liet. Bendruomenes orgamzaci-1 optuoti keli.,nauji valdybos na-
Hl., užsakė savo draugei į Vo^ jo santuokai Paulius M. buvo nio darbo būtinybę ir ypač už- riai w r p n d ž i a m a s 
kietiją dienraštį , apmokėjo už atsiuntęs palaiminimą. Meras jį akcentavo gimtosios kalbos puo- Nelengvai esąs spnmd*amas | 
visus metus ir da r "Draueui" l a ^ o buvus dideliu žmogumi, sclejimo reikalą. "Jeigu kalbe- "Pasaulio lietuvio naujo re 
P ^ o T o dol auk" . į S k o į m e . Visose Chicagos katalikų bainy- * ™ ™ ™ * ^ * ^ ^ ^ ™ ™ « J * S i S r a S į 

x Juozas Tamašauskas iš čiose bus pamaldos už popiežių.. ji išeivija niekad neisnyksime . Tačiau 6 mėnesius laikrašti 
P u ^ n a n T c o n n ^ n S o S ' l a £ chicagos lankraščiai ir televi- Išeidamas į "pensiją", džiaugė- redaguoti sutikę du Romai: 
Fu narna Lonn.. maloniu lais s dėmesio mirų- si galįs atiduoti P L B vairą Sakadolskis i r Kasperas. PLB 
keliu padėkojo uz gerą mfor- " į ^ ^ ^ demeSl m f r a n k a s . Perskaitė parei- valdyboje būsiąs ir specialus 
maciją. a tnauj ino prenumeratą * a m P<>PiezlU1- ^ perdavimo aktą. "Ne visas : narys sporto reikalams. 

pareigas atlikome, bet padarė-; V. Kamantas ir A. Laukai-
ir atsiuntė auką. Ačiū. 

x Aukų 'Draugui" a t s iun tė : 
po 4 dol. — J. Bajorinienė. kun. 
V. KriščiūneviČius; po du dol. 

UŽPUOLĖ MARSHALL 
FTELD 

Revolveriais ginkluoti 
me tai. ką galėjome", 

vyras ves "valdžios" ženklą 
Perda- \ t is pristatė j šį susirinkimą at-

PLB! 

10.000. Šių metų pelnas skiria- u » % n m i E l I C T H V n i C 
mas Lietuvos Katalikų Bažny-j MAZUJUJ t U E T U f U J E 
čios Kronikos leidimui anglų \ — Vakaro Vokietijos įstaigos, 

Navickienė. V. Tamošait is ; 
dol .— O. Kremeris 
jame. 

x Lietuviu Fondo rudens va
jaus pokylis įvyks spalio 28 d. 
naujame Merriot t hotelio "grand 

-, Field krautuvę Chicagos prie- bos narius perduoti pareigas. į josios valdybos 
Valdybos sekretorius Juozas! pagal jų amžių 

Šlajus perdavė naujai sekretorei durkis esąs 45 metai 

AFL-CIO 
SUVAŽIAVIMAS 

rjgjco. miesty Schaumburge, iš kasi
ninkės paimdami 4000 dol 

Dainai Kojelytei protokolus ir 
kitus raštinės dalykus. Reikš
mingas buvo vicepirmininko iž-

Didžiosios AFL-CIO unijos j do reikalams Kosto Dočkaus 
ballroom'e", miesto centre. Nau- suvažiavimas prasidėjo rugpiū- pareigų oerdavimas. Jo kalbos 
ji nariai, a r nariai padidinę sa- eio 7 d. Drake viešbuty, Chi- metu išaiškėja kad P L B valdy-
vo įnašą 100 dol. auka. gauna cagoje. Unijos pirmininkas ba sugebėjo sutelkti lėšas ir bu-
vieną bilietą į pokylį. BiUetai George Meany, 83 m., nusista- vo labai taupi. Tai rodo kai 

kalba. kaip praneša "Memeler Dampf-
KftN&nniF boot", kreipėsi į Sovietų Sąjun-
KARAUUJC g ą k a d l e i g t u vokietijoe gyven ' 

— Kanados Lietuvių Katali- tojams lankyti šiaurinę Rytprū-
kų Kunigo Vienybės naujai iš- sių dalį (Mažąją Lietuvą), kuri 
rinkta valdyba pirmame posė-. dabar vadinama Kaliningrado 
dy pasiskirstė pareigomis: pirm. sri t imi) . Vak. Vokietijos am-
— kun. Jonas Staškus, sekr . basada buvo Sovietų užsienio 
— kun. Augustinas Simanavi- reikalų ministerijos painformuo-
čius, OFM, ižd. — kun. dr. ta, kad vizos bei leidimai lan-

1 Pranas Gaida. Kadangi ši vai- kyt i Kaliningrado srit į nebūsią 
dyba eina pareigas i r Pasaulio duodami. Manoma, kad tai da-
Lietuvių Katalikų Kunigų Są- romą todėl, kad Rytprūsiai 
jungos valdybos, j o s įėjo kaip j kaip j au mums žinoma, y ra 

p ^ nariai dar du kunigai (pagal paversti Sovietų karinėmis ba-
**- ' rinkimų duomenis) — kun. An- zėmis, aerodromais bei karei-

Rūta Marija Oniūnaitė ir Rimas j t a n a s P i k a p a s , OFM, ir kun. j vių pratybų laukais. Šios vie-
vvkusius ka i kuriuos svečius ! Jonas Labutis buvo sutuokti Mas-: Petras Ažubalis, nes Sąjungos tos draudžiamos lankyti ne tik-
w~. . T- -m-: _^*«»A «««-! pheto. N. Y. lietuvių parapijos baž- s tatutas reikalauia. valdvbns iš tai tiirietame Kot «. iiZda^i*. 

n a r i « ^ d ė t i in y Č i o j e- J a u n o s i o s t ė v a i " Marija1 g n a r i ų nanų suae i j , i r V y t a u t a s oniūnai gyvena Wood-
amžiaus vi-

, - . , . . . , j i ,T. , , « . : , „ o n f . - A n n „ _ -F"^w. i>. x. uciuvių parapijos haž-į s ta tutas reikalauja valdybos iš ta i tur is tams, bet i r 
A. Kriaučeliūnas. Valerija į . ^ ™ . * ^ M a r ^ l p l a k t a 9****** 7 ^ \ T ^ ^ ? S ^ * £ * J £ « W * * A n o s i o s tėv ' 

užsienio 

havene, N. Y., jaunojo tėvai — Bi-
Du vai-Irute ir Vitas Labučiai, gyvena 

dybos nar ia i esą 20—30 m. gru- į Richmond Hill N Y^ _ 
. . « /o/C AI\ m \ ^ i Nuotr. L. Tamošaičio 

pėje. 2 — (30—40 ra..), 6 — 
(40—50), 1 — (50—60) ir %-|<Įj||HH||. a p i e L i e tuvą dar kartą 
(60^ 70). 'atgaivino visų širdyse tai, kas 

Naujoji valdyba susUauke k i e k v i e n a m ^ ^ j b r a n g u & i ą 
daugybės sveikinimų ir lmkeji- v a k a r Q n ę p r a v e d ė D a n u t ė žile-
mų. Pareigų perdavimas bai- , ^ . . ^ ^ ^.^ G i J d i e n ė 
gėsi kukliomis vaišėmis, kūnų Į 

diplomatams. 

gaunami L. Fondo raštinėje tęs įsteigti specialų padalinį, kurie skaičiai: naujam P L B vai-! metu bendruomenininkai nuo- Į Rašytojas Jurgis Jankus susi-
2422 W. Marąuet te Rd., Chi-: kuris rūpintųsi darbininkų ap- dybos iždininkui Mečiui Šilkai-
cago, DE. ir J . Vaznelio preky- sauga nuo nelaimių tarnyboje. Į čiui jis perdavė 51,900 dolerių 
boję 2501 W. 71st S t . Chicago, 
EI. (pr.) . 

x Aleksandras Štromas San
ta ros - Šviesos suvažiavime rug
sėjo 7—10 d. d. Tabor Farmoje. 
Sodus. Mich.. skaitys paskaitą 
apie "Lie tuvos valstybingumo 
klausimą i r dabartinę padėtį". 

(pr . ) . - » * > 

širdžiai šnekučiavosi ir aptarė rinkusiems labai įspūdingai ir 
reikalus. nuoširdžiai papasakojo apie 

Sueigos 'metu buvo pa t i r t a , save ir kūrybą, atsakė į klausi-
apie šv. T ė t o Pauliaus VI mirtį. į mus, o stud. Daiva Markelytė 
Maldą už jo sielą su visais su- j dailiai paskaitė ištraukų iš bū-
sirinkusiais .sukalbėjo kun. J. 
Borevičius. ( D K ' • 

simos knygos. 

Stovyklos užbaigime dalyva-

- X Chicagos Meškeriotojų 
Medžiotoju k lubas kviečia visus 
j i inksmavakarį rugp. 12 d., šeš-
tad., 6 vai. vak. šaulių namuo
se. 2417 W. 43 St. Veiks ba ras 
ir vir tuvė. Bus daug linksmų 
paįvairinimų. Gros Ramonio or
kestras , į ė j imas tik 1 dol. (pr.) 

y. Mes taisome ir dengiame 
vis^ rūšiii s togus. Tur ime daug 
paityrimo. Esf.me apdraust i . Į A t e i t i n i n k ų 8 ^ ™ ^ stovyklos -Dainavoje" vadovybė. Iš kaires Vyt 

Kreipkitės ; Į Šoliūnas, I, Polikaitienč. svečias At-kų fed. vadas dr. P. Kkjielius. V. 
A B V 1 D A KIRLA j Gilvydienė. dr. J. Balčiūnas ir kapelionas kun. K. Pugevičiua; prieky 

Telef. 434-9655. (ak.) į sėdi — J. Polikaitis ir dr. A. Norvilas 

ATEITININKĘ SENBKAUGIV! Z T ? \ * S & £ % ^ 
STOVYKLOJE das dr. P. Kisielius ir* sendrau

gių s-gos dvasios vadas kun. dr. 
Visą savaitę "Dainavoje j V 

skambėjo ateitininkų himnas. . 
Čia stovyklauti susirinko apie! 
140 sendraugių ir jų šeimos na 

Rimšelis. 

Dvasiškai stipresni, naujiems 
darbams pasiryžę, rugpiūčio 6 

j ^ — " — - ' . d. skirstėsi šios stovyklos da-
rių. Ypač gausu buvo ŠĮ kortą ^ ^ ^ ^ 
jaunų šeimų su ^ z a m e č i a i s X m e t a i s 

vaikais. D » kar tus per dieną i 
stovyklos vaikų darželį sukvies
davo visus vaikus jaunosios atei 

Dalis vilniečių suvažiavimo Toronte dalyvių Nuotr. V. Bacevičiaus 

4r 

D. Zyliūtė 

tininkės Rasa Šoliūnaitė, Lionė 
Bradūnaitė. Kristina Veselkai-
tė ir Vida Kazlauskaitė. Jų dė
ka vaikai išmoko skambiai dai-

37 BE PASTOGfcS 

Keli namai ir garažai sudegė 
Lake View miesto dalyje. Chi-

nuoti lietuviškų dainelių, naujų j cagoje, 37 žmonės liko be pa
žaidimų, piešė, mokėsi vaidinti, j stogės. įvykį tiria padegimams 

Stovyklos vadovybė — Vyt. Į sekti policijos dalinys. 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
Antanas Rubšars 

V 

I-ji dalis. Knygoje 10 skyrių. Naujojo Testamento: 
Bendrija ir jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes-
tcstamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Cendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. J o darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, J o išmintis. 
Samprata, Dievo tau tos samprata . 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir-
šeliais. 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
silpti: DRAUGAS, 4545 VV. 63rd StrM Chicago, II. 60629. 

» 
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