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Priekaištas Pasaulio 
Bažnyčių sąjungai 

Liuteronų arkivyskupo Lusio rastas 
Pasaulio Bažnyčių sąjungai 

Bonna. — Liuteronų arkivys
kupas A. Lusis pasiuntė protes
to raštą PiBA (Pasaulio Bažny
čių sąjungai) Europos sektoriaus 
bažnyčių galvai dr. Hansenui. 

Liuteronų pasaulinės sąjungos 
Europos sektoriaus bažnyčių va
dovas ir bažnyčių bendradarbia
vimo departamento sekretorius 
dr. Paul Hansen informacijos biu
letenyje įdėjo platesnį praneši
mą, kuriame kritikuoja įvairių 
organizacijų veiklą dėl daromų 
pastangų padėti krikščionims ko
munistinėse valstybėse. Tokiomis 
organizacijomis dr. Hansen lai
ko Undergraund Evangelismus, 
Martyrerkirche — Vak. Vokieti
joje, Christliche Ostmission — 
Šveicarijoje, Mission bak Hern-
tappet — Norvegijoje, Mission 
Martyrernanas — Šveicarijoje, Je-
sus to the Communist World — 
JAV ir t t 

Dr. Hansen nurodo, kad šios 
organizacijos surenka daug lėšų 
savo darbui ir daro įspūdį, kad 
jos gali įvežti į Sovietų Sąjungą 
ir kitas komunistų valstybes šim
tus Biblijų ir suteikti didžią ma
terialinę pagalbą persekiojan-
miems krikščionims, o esą to ne
reikia. 

Dr. P. Hansen dažnai svečiuo
jasi komunistinėse valstybėse. 
Latvijoje jis yra buvęs jau aš
tuonis kartus, paskutinį kartą ge
gužės mėnesį aplankė Rygą, Ta
liną, Leningradą, Maskvą ir Lietu
vą. Savo kasmetines keliones dr. 
Hansen paaiškina tuo, kad jos 
suteikia krikščionims komunisti
nėse valstybėse dvasinę stiprybę, 
leidžia jiems suprasti, kad jie nė
ra pamiršti, bet už juos pasimel-
džiama Dievui ir stengiamasi pa
dėti pagal valstybės įstatymais 
nustatytas normas. 

Dr. Hanseno pranešimas iš
šaukė aštrius protestus iš jo kri
tikuotų organizacijų. Suplaukė 
apie 80 protestų, nurodant, kad 
legali pagalba Bažnyčiai Sovietų 
Sąjungoje visai nėra leista ir ją 
draudžia valstybės įstatymai. To
dėl ir bažnyčioms Sov. Sąjungoje 
pašalpa nėra įmanoma pagal 
valstybės įstatymus. 

Dėl dr. Hanseno rašto ir nu
sistatymo savo protestą pasiuntė 
ir arkivyskupas A. Lusis. Laiške, 
pasiųstame į Genevą, dr. Hanse
nui, arkivysk. Lusis nurodė, kad 
įvairių Rytų misijų atsiradimas 
didžia dalimi paaiškinamas kaip 
tik dėl organizacijų ir LWF nu
sistatymo padėti krikščionims 
Sov. Sąjungoje ir Pabaltyje. Pa
saulio Bažnyčios sąjungos vado
vai visada kalba apie paramą 
laisvės sąjūdžiui Afrikoje, bet kai 
liečia Pabaltijo valstybes, tuomet 
viešpatauja tylos sąmokslas. 

Jau anksčiau arkivyskupas, ku
ris šiais klausimais ginčijosi su 
Švedijos arkivyskupu Sandbiju. 
Sis sugrįžęs iš Rygos 1976 m. 
priekaištavo, kodėl neduodame 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 21 d. Pijus X pop., 
Basė, Bukartas, Žaibonė. 

Rugpi6čio 22 d.: Marcialis, Au-
tusa, Karijotas, įminė. 

Saulė teka 6:05 v., leidžiasi 7:42 
vai. 

ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien apie 80 1. 

Latvijos Bažnyčiai pašalpos, -ko
dėl nevažiuojame į Latviją ap
lankyti ir pamokslauti į savo bu
vusias bažnyčias. Esą dabar tai 
galima daryti. Sunku pasakyti, 
kas Švedijos Bažnyčios galvai bu
vo suteikęs Rygoje tokias infor
macijas, bet tai yra reikšmingas 
paliudijimas, kad net Latvijai ar
timiausių kraštų Bažnyčių galvos 
dar nepajėgia matyti okupacijos 
ir pavergtos Bažnyčios tragedijos. 
Pasak vysk. Lusio, "anoms Baž
nyčiai už geležinės uždangos pa
dėti organizacijoms galima prie
kaištauti tik todėl, kad jos bijo 
griežčiau pasisakyti prieš Sov. 
Sąjungą, tariamai nenorėdamos 
pakenkti pavergtųjų kraštų tikin
tiesiems. O reikia reikalauti, kad 
tokia pagalba pavergtųjų kraštų 
Bažnyčioms būtų suteikta. Liute
ronų federacija dar šiais 1978 
m. yra numačiusi suteikti baž
nyčioms 11 milijonų dolerių pa
šalpą: 3,094,000 dol gaus Indi
ja, 2,577,000 dol. — Bengalija, 
1,780,800 dol. —Sudanas, 1,706 
tūkst. dol. — Mauritanija, 
1,137,000 dol. — Zambija, 730 
tūkst. dol. — Mozambikas (vals
tybės įstatymai ten draudžia 
krikštyti vaikus) ir t . t Nemažą 
pašalpą gauna liuteronų bažny
čia ir Lenkijoje, Vengrijoje, Ju
goslavijoje, Rytų Vokietijoje. Tik 
Pabaltijo bažnyčios negauna ma
terialinės pašalpos, nes tai dary
ti draudžia jų vyriausybės". 

Ar todėl mums nereikėtų nu
sisukti nuo Pasaulio bažnyčių są
jungos? Arkivysk. Lusis mano, kad 
to daryti nereikia, Liekant orga
nizacijoje įvairiai galime atkreip
ti dėmesį į mūsų tautų ir Baž
nyčių tragediją, nors tuo tarpu 
esame tik balsas, šaukiantis ty
ruose. (A.T.) 

Dujos iš Rusijos 
Washingtonas. — Kaip skelbia 

CIA, natūralios dujos taps pag
rindine Sovietų Rusijos eksporto 
preke. Manoma, kad eksportas 
ligi 1985 m, pasieks 2 bil. dol. 
Sovietų Rusijos natūralių dujų 
rezervai yra labai dideli. 

Volkswagenas 
Brazilijoj 

Brazilija. — Vokiečių automa
šinų gamybos bendrovė planuo
ja investuoti į Volkswageno au
tomobilių gamyklas 600 mil. dol. 
Ligi šiol trijuose Volkswageno 
fabrikuose Brazilijoj dirbo 40,000 
darbininkų. Per šešerių metų lai
kotarpį šie fabrikai išsiuntė į už
sienį 250,000 automobilių ir jų 
dalių į V.Vokietiją, Nigeriją, Peru, 
Philippinus, Lotynų Ameriką 
ir kitur. 

Kard. Poleti su Italijos komunistų vadu Beriinguer 

PASAULIO SPAUDA APIE 
VELIONI POPIEŽIŲ 

Roma. — Pasaulio spauda Į 
įvairiai, daugiausia teigiamai, ver-' 
tina buvusio popiežiaus veiklą. 
"H Giomo", Milano dienraštis 
teigia, kad Įv.Tėvas bijojo ir kovo
jo su Freudu ir su Marksu, kad jis 
labiau bijojo seksualinės negu so
cialinės revoliucijos. Jis kovojo 
daugiau prieš individo, o ne kla
sių išlaisvinimą. "La Republica", 
Romos - Milano laikraštis skel
bia, kad per keliolika valdymo 
metų Sv. Tėvas sugebėjo išvengti 
įskilimo ar skilimo katalikų Baž
nyčioj. 

Turino laikraštis "Le Stampa" 
skelbia, kad visi italai prisimins 
Paulių VI-jį, kaip popiežių, klū
pantį prieš Raudonosios brigados 
asmenį, kad būtų paleistas Aldo 
Moro. 

Paryžiaus laikraštis "L'Aurora" 
rašo, kad Sv. Tėvas tikėjimo rei
kaluose neturėjo kompromisų. 
"Le Monde", einąs Paryžiuje, 
skelbia, kad šiandien pasaulis no
rėtų turėti ambicingą popiežių, 
kuris nesudarytų įspūdžio, kad 
viena ranka duoda, o kita prilai
ko. 

Šalnos, kava 
ir kainos 

Rio De Jeneiro. — Kaip jau bu
vo pranešta, šalnos palietė ka
vos auginimo plantacijas. Pra
džioje atrodė, kad nebus didelių 
nuostolių, tačiau pasirodo palies
ta 200 milijonų medžių. Tas skai
čius sudaro tik 9 procentus visos 
Brazilijos kavos medžių, kurių y-
ra 3.2 bil., tačiau bus pakanka
ma priežastis vėl pakelti kavos 
kainas. 

Ginčas del saly 
Buenos Aires. — Argentina ir 

Čilė suėjo į aštrius ginčus ir nu
traukė pasitarimus dėl trijų salų 
Beagle kanale. Ginčas yra ver
tas, nes toji sritis yra turtinga žu
vimis ir nafta. Salos yra tarptau
tinio teismo sprendimu priskirtos 
Čilei, tačiau Argentina taip pat į 
jas pretenduoja. Nors pasitarimai 
nutruko, tačiau dar tikimasi, 
kad ne visai ir bus ieškoma nau
jų susitikimų ir sprendimų. 

Vokiečių laikraštis einąs Miun
chene, "Sueddeutche Zeitung" 
rašo, kad kardina'.ai turi prieš 
akis pasirinkti sprendimą ar išsi
rinkti silpną, kompromiso žmogų, 
ar realų vadą, kuris stiprintų ir 
įkvėptų ir taip pat nužymėtų pa
grindinius kelius naujo bažnyti
nio teisyno kūrėjams. 

Amsterdamo laikraštis "De Te-
legraf" teigia, kad popiežius Pau
lius VI-sis nebuvo nei archaiškas 
nei labai modemus. Bet jo vidu
rio pozicija neapsaugojo nuo ko
vos už pasaulio taiką ir už nusi
ginklavimą. Išlaikyti tokį žmoniš
kumą tokiu radikalių pasikeiti
mų metu yra vertingas .popiežiaus 
Pauliaus VI-jo >utsiekimas, ^ašo 
Londono "The Guardian". 

Britai svarsto 
Londonas. — Britanija svarsto 

JAV nusistatymą neparduoti So
vietams kompiuterių, pakol ten 
pažeidžiamos žmogaus teisės. 

Išnaudojami vaikai 
Geneva. — Darbo organizaci

ja skelbia, kad pasaulyje yra mili
jonai vaikų, kurie dirba net po 
keliolika valandų per dieną. Skel 
biama, kad pasaulyje yra 52 mil. 
dirbančių vaikų, neturinčių 15 
m. amžiaus. Daugelis jų dirba ma 
žose įmonėse ir dažnai be atlygi
nimo. 

"Socialinės komunikacijos prie 
monės vaiko apsaugai ir jo fizi
niam bei moraliniam ugdymui 
šeimoje ir bendruomenėje", pa
rinkta ateinančių metų Pasauli
nei socialinės komunikacijos die
nai. Parinktoji tema siekia at
kreipti atsakingųjų asmenų ir pa
saulio visuomenės dėmesį į rei
kalą apsaugoti vaiko fizinę ir 
moralinę egzistenciją, drauge pa
brėžiant šeimos neliečiamą teisę 
auklėti vaikus. Vatikano parink
toji tema iškelia socialinės ko
munikacijos priemonių remiamą 
vaidmenį moderniosios žmonių 
bendruomenės gyvenime. Socia
linės komunikacijos priemonės 
ypač privalo tarnauti vaiko mo
raliniam ugdymui. 

Volkswageno fabrikas Meksikoj 

Kongresas už Taiwana 
Washingtonas. — Apie 60 proc. 

JAV kongreso narių yra priešin
gi santykių su Kinija gerinimui, 
nacionalistinės Kinijos Taivano 
sąskaita. Tai rodo apklausinėji
mo duomenys. Net 265 kongreso 
nariai pasisakė prieš tokią Tai-
vaną išduodančią politiką. 

Kiniečiai skaitys 
Šekspyrą 

Pekinas. — Pirmą kartą Kini
jos gyventojai galės pasiskaityti 
Šekspyro veikalus, kurie jau pra
dedami leisti. Buvo ir anksčiau 
išleisti Šekspyro raštai, tačiau jie 
nebuvo pilni. Į kinų kalbą Šeks
pyro išvertimas buvo gana ne
lengvas uždavinys. 

Kanados konstitucijos 
pakeitimas 

Ottawa. — Kanados premje
ras P. E. Trudeau, propaguoda
mas siūlomus Kanados konstitu
cijos pakeitimus, lankėsi Vanku
veryje ir tarė žodį jungtiniuose 
Kanados moterų ir vyrų klubų 
pobūviuose. Beveik tuo pačiu me
tu Saskatūne susitiko dešimties 
provincijų ministeriai, kuriems 
tenka konstitucinių reikalų atsa
komybė. Si tarprovincinius ryšius 
tvarkančių ministerių konferenci
ja priėmė rezoliuciją, kad prem
jero P. E. Trudeau numatytas 
vienerių metų laikotarpis konsti
tucijai pakeisti iki 1979 m. lie
pos 1 d. esąs per trumpas to
kiam svarbiam žingsniui. Matyt, 
reaguodamas į šią rezoliuciją, P. 
E. Trudeau pasiūlė susitikimą su 
provincijų premjerais rugsėjo 11 
d. konstitucijos reformoms aptar
ti Ottawoje. Ligi 1978 m. liepos 
1 d. premjero P. E. Trudeau vy
riausybė tenori priimti federaci
niame parlamente senato pakei
timą į Federacijos rūmus, aukš
čiausiojo teismo pertvarkymą. 
Šios konstitucinės reformos liečia 
ir provincines vyriausybes. Joms 
įgyvendinti yra būtinas provinci
jų pritarimas. 

Nepaleis teroristo 
Bonna. - Ronald Augustin, 

Vakarų Vokietijos teroristas, ne
bus išleistas iš kalėjimo, nes jis 
turėjo planą nužudyti JAV am
basadorių Vokietijoj Walter 
Stoessel. 

Sunku susitarti 
New Yorkas. —Trijų New 

Yorko dienraščių spaustuvinin
kai ir laikraščių vadovybių susi
tarimai nesėkmingi. Neišeina 
New York Times, Post ir Daily 
News dienraščiai. Pasitarimai pa
siekė akligatvį, bent taip buvo 
praėjusį savaitgali, tačiau tikima
si pasiekti susitarimo. Iki kol tai 
bus pasiekta, žiniomis New Yor
ko gyventojus aprūpina mažes
nieji laikraščiai. 

Pirmoji moteris pilote 
Ottawa. — Valstybinė orinio 

susisiekimo bendrovė "Air Cana-
da" savo pilotų eiles papildė pir
mąja lakūne Judy Cameron, 24 
metų amžiaus ištekėjusia moteri
mi. Ji yra skraidžiusi trejetą me
tų vietinėse Britų Kolumbijos ir 
šiaurės - vakarų teritorijos orinio 
susisiekimo bendrovėse, baigusi 
aviacinės technologijos kursą Sel-
kirko kolegijoje, Britų Kolumbijo
je. Darbą 'Air Canada" bendro
vėje ji pradeda kaip antroji pilotė 
lėktuve su mėnesine 1,100 dol. ai 
ga. Sekantis pirmojo piloto laips
nis pasiekiamas po <\9 metų, o po 
to vėl reikia 10 metų iki lėktuvui 
vadovaujančio kapitono. 

Europoj stiprinama 
detentė 

Maskva. — Kremlius deda pas
tangas įgyvendinti arba sustip
rinti detentę Vakarų Europoj. 
Sovietų Sąjungos diktatorius mė
gino dar labiau sustiprinti ry
šius su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis, kai Sovietų Rusiją 
spaudžia Kinija, bet pastarieji 
mėnesiai Maskvai buvo nepalan
kūs, ypač prasidėjus disidentų 
teismams, kurie visoj Amerikoj 
išaukė dideli susijaudinimą, o 
taip pat buvo suvaržytas kai ku
rių technikos reikmenų Sov. Ru
sijai pardavimas. 

Brežnevas siekia geresnių san
tykiu su V. Vokietija ir Prancūzi
ja. "Pravda" ir "Izvestija" skel
bia Vakarams palankius straips
nius, gi rugpiūčio 16 d. "Pravda" 
pakelbė straipsnį apie gerų preky
binių ryšių su Vokietiją svarbą. 
Vakarų Vokietija šiuo metu yra 
vienas iš reikšmingiausių Mask
vos partnerių Vakarų pasaulyje. 
Kiek anksčiau ir "Izvestija" iš
spausdino palankų straipsnį ge
resnių santykių su Vakarais pra-
me. Sovietų Rusijos senas kolum-
nistas Juri Žukovin paskelbė 
"Pravdoje" ilgesnį straipsnį apie 
būtinumą stiprinti gerus santy
kius tarp Sov. Rusijos ir Prancū
zijos. Tai yra didelis kontrastas 
su tais straipsniais. "Pravdoje", 
kurie pasirodė kai Prancūzijos 
parašrutininkai gelbėjo iš Zairo 
europiečius. Tada "Pravda" Pran
cūziją išvadino imperialistais ir 
kolonistais. 

Vakarų diplomatai kreipia dė
mesį į tokius pasikeitimus Mask
vos ėjimuose. Neabejojama, kad 
Maskva nori kaip nors nuo Nato 
atjungti Ameriką, ypač kad Eu
ropoj nebūtų naujųjų ginklų, į-
skaitaint ir cruise raketas. Mask
vos neigiamas nusistatymas Ame
rikai parodomas ir tuo, kad Mask
va nebekreipia dėmesio į priekaiš
tus Amerikoj ir toliau ruošia di
sidentų teismus. Tai patvirtina 

prieš keletą dienų nuteisto disid-
dento Podrabinek atvejis. Kaip ži
noma, šis nuteisimas Maskvai 
buvo nemalonus todėl, kad teis
mo paveiktas dr. Vološanovič pa
liudijo, kad Sov. Rusijos psichiat
rinėse kankinami politiniai kali
niai, nors jie ir yra visai sveiki. 

Disdientai buvo teisiami dabar 
todėl, kad nesitikikima jog atra-
teginių ginklų apribojimo sutar
tis bus pasirašyta dar prieš Ame
rikoje vykstančius rinkimus lapk
ričio mėnesį. Maskvai atrodė teis
mai verta dabar rengti negu po 
rinkimų. Nepaisant to, rugsėjo 
mėnesį New Yorke susitiks Sovie
tų užs. reik. min. Gromyko su J 
AV sekr. Vance. Diplomatiniai 
analistai mano, kad Kinijos ma
nevras izoliuoti Sovietų Rusija 
politiškai, verčia Kremlių rūpin
tis ilgesne, toliau pramatančia, 
politika. Maskva bet kokia kaina 
stengsis išvengti didesnių nesklan
dumų su Kinija ar Amerika. Ta
čiau Maskva nedaro jokių nuo
laidų ir išreiškė nepasitenkini
mą ka; Japonija ir Kinija pasira
šė draugiškumo sutarti ir ne
kreipia dėmesio į Amerikos šauks 
mą žmogaus teisiu reikalu. 

Žinovai teigia: "Jeigu būčiau 
rusas, labiau bijočiau kinų, žai
džiančių pagal 'amerikiečių kor
tas' — švelninančių savo reikala
vimus dėl Taivano už pilnus dip-
lomatnnius santykius tarp Pekino 
ir Washingtono — negu ameri
kiečių, žaidžiančių pagal 'kinų 
kortas'." 

Daug vagysčių 
Washuigtonas. — Amerikos 

didžiųjų krautuvių vadovybė skel
bia, kad prekybos centruose la
bai daug vagysčių ir joms pa
dengti eina net 15 proc. krautu
vėse gaunamų pajamų. 

Amerikoje lankosi Kinijos žemės ūkio grupė darbuotojų, kurie buvo 
atvykę ir į Cicero, UI. Jie čia matyti Prater fabrike, kur domėjosi gy
vulių šėrimo ir pašaro paruošimo mašinomis 

f VA IRIOS ŽINIOS 
— Amerikos Boeing bendrovė iš 

JAV karo aviacijos gavo 129 mil. 
dol. užsakymą bombonešio B 52 
patobulinimui, kad šis galėtų tiks
liai mėtyti bombas ir galėtų neš
ti cruise raketas. Cruise raketos 
yra taiklios, skrenda žemai ir iš
vengia priešo gynybos. 

— Amerikoje pirmąją rugpiū
čio savaitę padaugėjo bedarbių 
skaičius, tuo metu bedarbių pa
šalpas gavo 2,435,000 žmonių. 

— Dviem kroatam teroristams, 
kurie išlaikė 10 valandų įkaitais 
Vokietijos konsulate Chicagoje 
šešis asmenis, užstatas numatytas 
po 1 mil. dol. kiekvienam. 

— Prancūzijoj, kur nusileido 
balionu Atlantą perskridę trys 
amerikiečiai, 3 ir pusės akrų kvie
čių lauką žmonės išmynę, atvykę 
sutikti nusileidusių. Vyrai sako 

apmokėsią visas išlaidas, susiju
sias su jų nusileidimu. 

— Vakarų Vokietijoj 7-se britų 
armijos bazėse sprogo bombos. 
Sprogimai įvyko Dusseldorf, Bie-
lefeld, Minded, Rattingen, Mul-
heim ir Krefeld bazių barakuose. 
Niekas nesužeistas. Įtariama, kad 
tai Airijos teroristų darbas. 

— Jugoslavija ir Albanija pra
ėjusį šeštadienį buvo sukrėstos 
nedidelio žemės drebėjimo. 

— Atsargos admirolas Elmo 
Zurmvalt pareiškė, kad jei šian
dien būtų karas su Rusija, Ame
rika pralaimėtų, nes ji daug ma
žiau skiria lėšų gynybai. 

— Californijoj, Mt. Shasta vie
tovėje rastas vienos mylios ilgu
mo žemės įskilimas, tai kelių ne
didelių žemės drebėjimų pasek
mės. 

mmt^^ 



DRAUGAS, pirmadienis, rugpiūčio mėn 21 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VLADAS RAMOJUS 

DRAUGYSTĖ SU "DRAUGU" 
Dienraštis "Draugas" šiuo 

metu stovi 70 m. sukakties išva-
vakarėse (pradėtas leisti 1909. 
VII. 12 Wilkes Barre, Pa.) ir, kaip 
daugelis kitų etninių laikraščių 
bei žurnalu, nelengvai grumiasi 
už savo egzistenciją. Esame liudi
ninkai , kai š jn . kovo 4 d. krito 
milžiniikas "Chicago Daily 
News" dienraštis, paskutiniu me
tu turėjęs apie 320,000 skaitytojų. 
Tai ką bekalbėti apie "Draugą", 
teturinti gal tik dešimtadalį bu
vusio "Chicago Daily News" ti
ražo. Gink Dieve, ne mirtį dien
raščiui "Draugui" šiomis užuo
minomis pranašauju, bet degantį 
reikalą, kaip galima stipriau au
komis savąjį dienraštį paremti, 
nes dėl pašto ir kitų pašėlusiai 
išaugusių išlaidų daugelio laik
raščių egzistencija atsiduria dide
liam pavojuje. Tai rodo ir faktas, 
kad International Typographi-
cal unija dėl daugelio laikraščių 
užsidarymo ir automatizacijos 
paskutinių 10 m. bėgyje nustojo 
net pusės savo narių. 

N u o 1949 m. vasaros, kai įkė-
liau kojas į šią laisvą žemę, esu 
dienraščio "Draugo" skaitytojas 
ir bendradarbis. Ne aš "Draugo" 
ieškojau, bet jis mane, kaip ir 
daugelį atvykusių į šį kraštą, pa
sitiko. Vos tik išlipau iš laivo 
New Yorko uoste ir savo iškvie-
tėjo Juozo B. Laučkos pasitiktas 
nuvykau į jų butą Jamaico-
je, New Yorko priemiestyje, jau 
manęs ten laukė ir dienraštis 
"Draugas". 1949-30 buvo tie me
tai, kada "Draugas" pradėjo pa
siekti tūkstančius naujai atvyku
sių lietuvių, jo tiražas diena iš 
dienos augo ir tapo pirmaujan
čiu laikraščiu visoje išeivijoje su 
įvairiais skyriais ir ypač šeštadie
nių kultūriniu priedu, kuris poe
tui K. Bradūnui perėmus jį reda
guoti, pasidarė tiesiog mūsų spau 
dos deimančiukas 

IR TECHNIKOJE NESTOVI 
VIETOJE 

Berods, iki 1957 m. plačiai iš
augęs "Draugas" buvo prisiglau
dęs sename 3 aukšt. mūriniame 
name Westsidėfe, kol persikėlė į 
naujai dienraščio leidėjų tėvų 
marijonų pastatytas patalpas da
bartinėje vietoje. Vargu kuris ki
tas laikraštis išeivijoje turį to
kias puikias patalpas, kokiose įsi
kūręs "Draugas" su, palyginus, 
nemažu redakciniu bei techniniu 
personalu. 

"Draugo" administratoriai kun. 
A. Miciūnas, kun. Spurgis, ku
nigas P. Cinikas niekad nebuvo 
konservatyvūs ir nuo bėgančių 
dienų atsilikę žmonės. Tobu
lėjant spaudos technikai ir ypač 
rinkimo sistemai, ir jie ėjo su gy
venimu, nors naujos priemonės 
pareikalaudavo ir nemažai išlai
dų. Kai rinkoje pasirodė automa
tiniai linotipai, apie 1966 m. 
"Draugo" administracija įsigijo 
du iš jų ir tai smarkiai pasparti
no rankraščių rinkimą. Kaip ži
nia, "Draugo" spaustuvėje spaus 
d inama nemažai knygų, žurnalų, 
o šalia "Draugo" gyvuojantis 
Lietuviškos knygos klubas tai-p 
pat leidžia įvairius raštus. Tad 
knygoms bei žurnalams spaus
dinti prieš kelerius metus įsigy
tas ofsetas, kurio spauda šimtu 
procentų gražesnė. 

Ofsetinėms operacijoms atlikti 
pasamdyta ir specialistų, kurių 
atlyginimai, manau, nėra jau 
šiaip eiliniai. Kad knygų leidi
mas bei spausdinimas "Draugo" 
administracijai duotų pelną, ne
tikiu. Greičiau duoda tik nuosto
li, bet kartu ir garbe, kad, štai, 
kiek mes knygų išleidome ir kaip 
dvasiniu bei kultūriniu požiūriu 
praturtinome išeiviją ypač tokios 
tematikos veikalais, kokius jokiu 
būdu nedrįstų leisti Maskvos kont 
roliuojama okup. Lietuvos cenzū
ra. 

Sią vasarą pastebėjome, kad ir 
dienraščio "Draugo" grafika pa
gražėjo ir ypač gerojon pusėn pa

sikeitė dedamų forografijų vei
das. Tą revoliuciją padarė ofse
tas, kuriuo dienraštis pradėtas 
spausdinti. Bet dar ne viskas, 
dar tik viena pusė revoliucijos. 
Jau pribrendo laikas seneliams li-
notipams eiti į laužą ir teksto 
rinkimą atlikti kompiuterių pa
galbą. Linotipų amžius jau pasi
baigęs, amerikiečių laikraščiai jų 
nebeturi, juos naudoja tik mažos, 
daugiausia etninius laikraščius lei
džiančios spaustuvėlės. JAV lino
tipų jau beveik visai nebegami-
na, sunku berasti jiems ir dalių. 
Viena didelė linotipų firma D. 
Britanijoje prieš 5 m. dar paga
mindavo apie 2,000 linotipų per 
12 mėnesių, šiuo metu bepaga
mina tik 10-20, nes beveik nie
kas jų nebevertoja. Atėjo laikas 
ir "Draugui" pereiti į kompiute
rinę rinkimo sistemą: švarią, į-
domią ir reikalaujančią taip pat 
specialistų. "Draugo" administra
cija tam yra pasiruošusi, paruošė 
ar ruošia naujam procesui ir vie
ną kitą specialistą, nes knygos ir 
žurnalai jau senokai renkami nau
jąja sistema. Kaip žinia, jau su
daryti planai, kad ir dienraš
čio puslapiai bus renkami nauja 
sistema, o rinkinys, atsiradęs 
švariame filme, leis redakto
riams plačiau kompoziciškai žais 
ti. Tuo puslapiai pasidarys daug 
gražesni, estetiškesni, ir dienraš 
čio išviršinis veidas liks skaityto
jams dar mielesnis. 

Aišku, "Draugo" leidėjai į 
dienraščio automatizaciją negali 
mest- 20 milijonų dol., kaip pa
darė "Chicago Sun-Times" leidė
jas Marshall Fieldas, "Draugo" 
leidėjai toli gražu negali įsigyti 
tokių kompiuterių, kurie operuo
tų be mašininkių pirštų, jie nega
li įsigyti tokių kompiuterių, per 
kuriuos pvz. sporto red. V. Gry
bausko rašomas reportažas iš 
sporto rungtynių aikštės tiesiai 
eitų per kompiuterius tą pačią 
minutę į "Draugo" puslapių for
mas ar Gr. Krivickienė, apsilan
kiusi Baltuosiuose rūmuose, te
nykščiais teletipais, savo klaidas 
matydama ekrane ir jas vietoje 
pataisydama bei nustatydama 
antraštę ir kolumnos plotį, rašy
tų tiesiai į dienraščio formą Chi-
cagoje. Ne , tokių kompiuterių 
"Draugo" leidėjai nepajėgūs įsi
gyti. Jų kompiuteriai daug pap
rastai, sakyčiau, gal atsilikę jau 
keleriais metais, bet visgi naujie
na ir didelis pagerinimas lietuvis 
kos spaudos darbe. 

Artėjant "Draugo" 70 m . su
kakčiai ir taip pat dienraščio rė
mėjų banketui, įvykstančiam 
rugsėjo 16 d., šioje skiltyje su 
mielais skaitytojais kaip tik ir no
rėjau pasidalinti mintimis apie 
mūsų mėgiamojo dienraščio nuo 
latos daromą pažangą, ypač iš 
techniškos pusės žvelgiant, ir 
taip pat aliarmuojančiai primin
ti, kokiame dideliame finansinia
me pavojuje šiuo metu yra atsi
dūrusi ypač etninė spauda JAV. 
Kai kas gal prikiš: kam dar tie vi
si techniški pagerinimai, jeį fi
nansinė padėtis aliarmuojanti? 
Laikui bėgant, naujos technikos 
operavimas pasidarys pigesnis už 
senąją techniką. Antra, jei 99 
proc. visos Amerikos linotipų jau 
lauže ar muziejuose, tai kur atei
tyje bus galima gauti jiems da
lių? "Draugas" perversmą atlieka 
pačiu laiku. Jis dar nepasiruošęs 
užsidaryti, o leidėjai labai realiai 
žvelgia į ateitį. 

Toronto, Kanados, tautinių šokių grupė "Gintaras" Los Angeles par. 
Stovi iš kairės: A. Rašymas, D. Jokubaitytė, R. Girdauskaitė, prd. J. 
čkigis, B. Nakrosiūtė, G. Paulionienė, I. Bubelytė ir P. Tarvydas. 

Nuotr. L. Briedžio 

sode. 
Ku-

AUKŠTAS KRAUJO SPAUDIMAS -
DĖMESIO 

DR. J. KRIAUČIŪNAS 

GALVOS SLĖPIMAS SMfcLY 

Du stručiai išėjo pasivaikščio
ti. Žingsniuoja jie ir Šnekasi 
apie gyvenimą. 

— Ar tu žinai? — paklausė 
vienas, — kodėl mes slepiam 
galvą smėlyje? 

Antrasis automatiškai a t sakė : 

— Nežinau, kodėl tu kiši gal
vą į smėlį, bet aš ieškau naftos. 

Neišaiškintos kilmės liga, pa-| 
sireiškianti nuolat pakilusiu dias-
toliniu kraujo spaudimu su vi
suotiniu mažų arterijų kiaurymės 
susiaurėjimu,yra vadinama aukš
tu kraujo spaudimu, kai kam ži
nomu terminu — hipertensija. 
Pradžiai reikia žinoti, kad žmo
gaus ir kitų gyvių arterijose yra 
randamas dviejų rūšių spaudi
mas: sistolinis ir diastolinis. 

Arterija yra elastinis vamzdis 
ar žarna pripildytas skysčio, kas 
yra kraujas su visomis jo sude
damomis dalimis. Ir tas skystis — 
kraujas visą laiką spaudžia į ar
terijų sieneles. Tai diastolinis 
kraujo spaudimas. Širdies skilve
liams susitraukiant tam tikras 
kraujo kiekis skilvelio jėga — 
spaudimu išstumiamas į arteri
jos artimąją kiaurymę (aortą) ir 
spaudimas čia gerokai padidėja, 
net staiga išplėsdamas elastinę 
arteriją. Arterijos sienelės to iš
plėtimo nepakenčia ir susitrau
kia ligi anksčiau buvusios apim
ties. Tuo ji varo kraują į toli
mesnę nuo širdies arterijos kiau
rymę, nes kraujo sugrįžimui kliu
do aortos vožtuvai, kuri savo 
ruožtu išpečiama, ir taip eina lyg 
banga ligi arterijos galo. Ta< tuo 
tarpu arterijose padidėjęs spau
dimas ir vadinamas sistoliniu. 
Tuos abu spaudimus galima krau
jo spaudimo aparatais matuoti. 

Suaugusio žmogaus kraujo 
spaudimas normaliai turi būti 
sistolinis neviršyti 140, diastoli
nis — ne aukščiau 90. Kai dias
tolinis kraujo spaudimas nuolat 
yra aukščiau 90, tai jau yra pa
didėjęs ir reikia ieškoti to prie
žasčių, nes tas padidėjimas gali 
būti ir ne nuo aukšto kraujo 
spaudimo ligos. 

Surasta, kad reninas, proteini-
nės rūšies hormonas, gaminamas 
inkstuose, veikia kraujuje cirku
liuojančius globulinus, kurie at
palaiduoja angiotensiną ir tas 
sutraukia kraujo indų sieneles 
susiaurindamas kiaurymę ir ke
lia spaudimą. Antinkstinės liau
kos hormonai — aldosteronai ir 
cortikosteroidai, organizme tvar
ką glikoze ir mineralus, taip pat 
veikia į kraujo spaudimą. Yra 
vaistų ir kitų kūno gaminamų 
hormonų, pakeliančių kraujo 
spaudimą trumpam ar ilgesniam 
laikui. Net centrinės nervų siste
mos erzinimas gali pakelti krau
jo spaudimą. Tačiau čia apie tai 

nekalbėsime, nors gydytojams tas 
žinotina. 

Apie 15 proc. suaugusių žmo
nių šiame krašte turi aukštą 
kraujo spaudimą, moterys du kar
tus daugiau, negu vyrai J į iš
vysto dažniau aptukę žmonės ir 
turį cukrinę. Pagreitintai ky
lantį arba blogybinį aukštą 
kraujo spaudimą turi ligi 5 pro
centų visų aukštą kraujo spau
dimą turinčių ir tas dažniau pa
sireiškia vyruose ir juodukuose. 
Šiuo atveju liga greit progresuo
ja ir veda į mirtį dvejų, trejų, 
rečiau penkerių metų laikotarpy
je-

Pakitimai organizme (patologija) 

Aukštą kraujo spaudimą turin
čiuose pradžio/e nėra randami jo
kie ligoti pasireiškimai kūne. Po 
kurio laiko visų arterijų sklerozė 
išsivysto. Cia patologas (gydyto
jas, tiriąs audiniu ir organų ne
normalumus) randa paliestų ar-
teriolių vidaus sienelės pasiden-
gimą hialinu, tai plastika prime
nanti medžiagą, o arterijų sie
nose esančios raumenų skaidulos 
padidėja. Jie abu susiaurina ar-
teriolę, kuri dėl hialino pasida
ro neelastinė. Tokie pakitimai 
ypač randami inkstų, kepenų, ka
sos arteriolėse, vėliau — širdy
je, smegenyse ir visose kūne 
esančiose arteriolėse. Blogybinę 
formą turinčiuose toks procesas 
yra greitas ir po trumpo laiko 
randama arteriolių pilnas užsikim 
Šimas, vedąs į nekrozę: audinių 
ar organų mirtį ar gangreną. 

Simptomai 

Aukštas kraujo spaudimas pra
džioje nepasireiškia jokiais simp
tomais, kartais net per daugelį 
metų, nors pati liga dažnai pra
deda reikštis žmogui peržengus 
30 metų amžiaus. Pasireikšti ji 
pradeda taip: žmogus gali pradė
ti jausti beveik nuolatinį nuovar
gį, tampa nervuotas, net irzlus, 
prastai miega, gali turėt; nuola
tinius ar dažnus galvos skaudė
jimus. Dažniau atsitinka nosies 
kraujavimas, gausios pailgintos 
mėnesinės, kartais susilpnėja ma
tymas. Gali kartais pasireikšti 
dažnu šlapinimusi, net kraujuo
tu šlapimu, gali išsivystyti krū
tinės angina (skausmai apie šir
dį) dėl širdies nepakankamumo 

ir širdies atakos. Gali pasireikš 

Lietuvių klubo gegužinėje, Clevelande, įdomius žaidimus pravedė J. Jokūbaitis 
Naotr. v. BacerKlaai 

ti centrinės nervų sistemos prie
puoliais, kaip galvos svaigimas, 
skausmai, kartais labai skaudūs, 
net su sąmonės praradimu, ir kū
no dalių paralyžiai. 

Diagnozė 

Diastolinis kraujo spaudimas 
nuolat v i rš 90 su padidėjusiu 
sistoliniu virš 140 jau yra liga. 
Užregistruotas diastolinis kraujo 
spaudimas apie 200, kas yra la
bai pavojinga žmogaus gyvybei. 
Turinčiuose aukštą kraujo spau
dimą randama padidinta širdis, 
pradžioje dėl kairiojo skilvelio 
išsiplėtimo, nes tas turi sunkiai 
dirbti išvarydamas kraują į aortą, 
kur jau yra pakeltas spaudimas. 
Pagaliau padidėja ir visa širdis. 
Tą parodo ir elektrokardiogra
ma: širdies ašies nykrypimą į 
kairę ir skilvelio įtempimą. Akies 
retinoje randami maži kraujo iš
siliejimai ir papilos patinimas. 
Šlapime randama baltymų, krau
jo ir cilinderių. Sumažėja azoti
nių medžiagų išskyrimas ir jų pa
didėja kraujuje. Jos nuodija or
ganizmą. Galima visa tai r a s t i 
laboratoriniais tyrimais. 

Aukštas kraujo spaudimas ga
li būti kai kurių ligų padarinys. 
Viena jų .pheochromocitoma. Cia 
antinkstinėje liaukoje tam tikros 
rūšies ląstelės padaugėja, sudary
damos auglį, gaminantį per daug 
norepinefrino ir epinefrino, ku
rie pakelia kraujo spaudimą. Su
sekimas šios ligos nėra labai sun
kus, nes šlapume ir kraujo plaz 
moję randama žymiai daugiau 
techolaminų, vanililo amandeli-
nės rūgšties ir metanefrinų. Gy
dymas: būtinas auglio išplovi
mas. Antra — inkstų ligos. Čia 
suminėtina: glomerulonefritas, 
pielonefritas, daug cistų turintie
ji in&kstai ir šlapumo takų obst- j 
rukcija. Trečia —aortos žiedi
nis susiaurėjimas (coarctation). 
Ketvirta —nėštumo toksemija. 
Penkta — pirminis aldosteroniz-
mas. Dar kitos ligos gali iššauk
ti aukštą kraujo spaudimą: Ku-
šingo (Cushing syndrome), sis
teminis Lupus erythematosus, or
ganizmo arteriolių išsiplėtęs už
degimas ir dar kai kurios kitos. 

Prognozė 

Aukštas kraujo spaudimas yra 
rimta liga ir reikalauja gydymo. 
2inoma, kartais ir negydoma ga
li tęstis metų metais, o blogybi-
nė net ir gydoma veda į mirtį , 
tik gydant pailgina amžių me
tais ar keleriais. 

Sekantieji organizmo pakiti
mai gali vystytis: 1. Akies reti-
nos susirgimas dėl ten vykstan
čių kraujo išsiliejimų ir arterijų 
susiaurėjimo ar ir visiško užsi
darymo. Nukenčia matymo ašt
rumas; 2^Nuo arterijų siaurėji-
mo ir užsikimšimo nukenčia 
inkstai ir tada ne visos nuodin
gos organizmui medžiagos iš
skiriamos; 3. Nukenčia širdis, ve
da prie širdies atakų; 4. Dėl 
smegenų pakenkimo pasireiškia 
didesniais ar mažesniais kūno da
lių ar organų paralyžiais, net są
monės netekimu (stroke). 

Mirtys nuo aukšto kraujo spau
dimo procentais skirstomos: kon-
gestyvinė širdies liga 50 proc., 
širdies atakos ir kraujo išsilieji
mas smegenyse — 20 proc. kiek
vienas ir azotemia — uremia 
(dėl inkstų nepakankamumo) 
apie 10 proc. 

Gydymas 

Aukštas kraujo spaudimas yra 
nepagydoma liga, bet kraujo 
spaudimo sumažinimas daug pa
deda ir pratęsia gyvenimą daž
nai daugelį metų. Patar iama se
kantis bendras užsilaikymas. Li
ga nereikalauja sumažinti asmens 
aktyvumą, nebent jau pažengu
si, tada reikia vengti sunkesnio 
darbo. Tačiau reikia iš viso veng
ti nervinio įtempimo, susijaudi
nimų ir pan. Maistas neturi dide
lės įtakos, bet reikia vengti per
sivalgymo. Aptukusiems ir per 
daug svorio turintiems reikia ma
žinti maisto kiekį, kad svoris pa
mažu nukristų, bent ligi žmo
gaus aukščiui ir amžiui leidžia
mo. Druskos vartojimas turi bū
ti sumažintas ligi 1 gm ar ma
žiau per dieną, bent pradžioje. 
Druskos sumažinimas pats savai-
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m e , be kitų vaistų, jau sumaži
na kraujo spaudimą apie trisde
šimtyje procentų sergančiųjų. Al
koholinių gėrimų vartojimas ma
žais kiekiais ir ne per dažnai nė
ra draudžiamas. Lengvi nervus 
raminą vaistai gali šiek tiek pa
dėti .aspirinas gali padėti nuo 
galvos skaudėjimo. 

Jei aukštas kraujo spaudimas 
yra surištas arba pasėka cukra

ligės, inkstų ligų, cirkuliacijos ar 
širdies pakenkimų ir kitokių su
sirgimų, tai tie reikalauja atitin
kamo gydvmo priedui prie aukš-

(Nukelta į 5 pal.) 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cnuvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

Vai 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqnette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenne. 

pirnaad., antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2S70. 

Rezid. tel. WAlbroo>k 5-3048. 

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

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49th Court, Cicero, 111. 

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

Tel. ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šeSt 

tik susitarus. 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirrcad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS K STUBURO LIGOS 

2858 We*t 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KfDIKIV IK VAIKV LIGOS 

SPr«lAWSTfi 
MEDICAL Bl'ELDTNf? 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki i vai. nopiet. 
Ofs. t e l 737.1168, rez. 289-291* 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-08 ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4: šeštad. 10-3 vai. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIV LIGOS — CHTRURGI4A 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 N'O. CENTRAL A V E 
Valandos pagaJ susitarimą. 

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervų tr 
FSnodnes ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6448 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 Iki 8 vai 
vak šeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofe. PO 7-6000 Rez. GA S-7278 

DR. A. JENkINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. — 327-1965 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1002 No. Westorn Avenne 

Ofiso tol. 489-4441 
Valandom pagal «ro«itarirną. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
•'Contact lenseB" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofi>*) telef. B E 5-4410 

Rezidencijos telef. OR S-0S17 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofiso tel. H E 1-2123. Namu GI 8-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 

2-5 Ir 6-7 — 19 anksto susitarus. 

Tel. ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vai. popiet 
Treč. Ir ŠeStad. pa<ral susitarimą.. 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 
DR. PETRAS ŽLI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 6Srd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv.„ir penkt. 
2-7; Šeštadieniais oa^al susitarimą. 



ftnogam gyvybe 

IŠRADIMŲ PAVOJUOSE 
Gyvename visais atžvilgiais 

nepaprastus laikus. Dvidešimta
sis amžius yra įvairiausių atradi
mų ir išradimų amžius. Mūsų lai
kų technika suėjo į sąlyti su vi
sais mokslais, teikdama jiems ne
paprastą pagalbą ir keisdama vi
są žmogaus gyvenimą. B mokslų 
pažangos iškyla naujos proble
mos, kurias reikia spręsti ir de
rinti su žmogaus gyvenimo pa
skirtimi. 

Nuostabūs atradimai prasidė
jo po atominės bombos sprogimo. 
Paskui ėjo su netikėtu pasiseki
mu plačiųjų erdvių tyrinėjimai, 
kurie yra dar tik pradinėje sta
dijoje, ir nežinia, ką dar daugiau 
gali atrasti. Visa tai sekė iš me
džiaginės ląstelės tyrinėjimo ir iš 
atomo suskaldymo. 

Su erdvių tyrinėjimu eina 
drauge gyvosios ir negyvosios 
ląstelės tyrinėjimas. Visų sričių 
mokslininkai lenktyniauja vieni 
su kitais, kas pirmas ir kokias gy
vosios ar negyvosios gamtos pa
slaptis atras ir ištirs. Tačiau mo
derniosios technikos laimėji
muose žmogus yra pamiršęs sa
gai net laiko neturi pagalvoti a-
pie atsakomybę, kaip galima ar 
negalima tuos laimėjimus pa
naudoti savo gyvenime žmogaus 
asmens kilnumo atžvilgiu. Tech
niško išradingumo nuotaikose 
žmogus pasijuto pats sau autori
tetas ir nuo nieko nepriklauso
mas. 

Žmogus nėra savo atradimuo
se gamtos kūrėjas. Todėl jam pri
valu net su tais atradimais lai
kytis gamtos dėsnių. Ypač pagar
biai reikia užlaikyti žmogaus as
menyje prigimties kelius, kuriais 
asmuo eina į visagalio Kūrėjo 
nustatytą tikslą. Atradus prigim
ties naujas jėgas ir ištyrus jos 
paslaptis, negali jų naudoti be a-
todairos, tarsi būtų jos tavo pil
na nuosavybė ir prieš nieką ne
turėtum atsakomybės. Išsprogdi
nus atominę bombą, pervėlu yra 
svarstyti apie jos pasekmes. 

• 
Daugiau kaip prieš divdešimt 

metų medicininiais tyrinėjimais 
buvo išrastos piliulės dirbtinai 
kontroliuoti gimdymus. Didžio
sios tautos, kaip Indija ir Kinija, 
buvo ir yra skatinamos ir moko
mos, kaip sustabdyti gimdymus, 
nes jie turi žmonių perteklių. Ki
nijoje gausios šeimos gauna ne 
premijas, bet pabaudas, jei šei
moje atsiranda daugiau kaip du 
vaikai. Gimdymų kontrolės nuo
taikos perėjo į visą pasaulį. 

Su šūkiu mažinti gyventojų 
skaičių iškilo valstybiniu mastu 
abortų klausimas. Pirma valsty

bės už abortų vykdymą bausda
vo, o dabar neturtingoms mote
rims duoda paramą. Mažai atra
si kraštų, kur valstybė nebūtų a-
bortų legalizavusi įstatymais, 
šimtais tūkstančių abortų daro
ma kasmet Anglijoje, ir valstybė 
padengia išlaidas. Tas pats daro
ma ir Amerikoje Tai yra daugiau 
kaip žmogiškojo asmens negerbi
mas. Tai yra tikras genocidas, 
žmonijos naikinimas. 

Jeigu galima naikinti negimu
sią gyvybę, kuri yra pavojinga 
gyviesiems dėl erdvės trūkumo, 
tai ir visi kiti, kurie visuomenei 
yra tik apsunkinimas, kaip pase
nę tėvai, prieglaudose seneliai, 
tais pačiais sumetimais galima 
būtų pašalinti iš šio gyvenimo. 

Spaudoje jau rašoma, kad nuo
taikos nuo gimdymų dirbtinio 
apsisaugojimo abortų legalizavi
mu veda prie eutanazijos. Taigi 
einama palaipsniui prie klausi
mo, ar galima gražiai ir be skaus 
mo numarinti visus paliegėlius, 
senelius ir kitus, kurie šiame gy
venime visuomenei sudaro tiki 
sunkenybes. 

Jei žmogus nepripažins aukš
tesnio autoriteto už save, tai jis 
prie eutanazijos labai lengvai ga
li prieiti. Negimusi gyvybė turi 
savo ateitį, o paliegėliams sene
liams šiame pasaulyje šviesesnės 
ateities jau nebelieka. Jeigu vals
tybė gali legalizuoti abortus, ko
dėl ji negali legalizuoti eutana
zijos? Jei taip, tai valstybė galės 
nustatyti žmogui gyvenimo am
žių ir nuspręsti, kada jis turi mir
ti ar dar gyventi, kad nebūtų nei 
sau, nei kitiems apsunkinimas. 

* 

Taip kontroliuojant gimimus 
ir juos vis mažinant abortų da
rymu, numatoma, kad po 20 me
tų Amerikoje pensininkų bus per
daug, o darbininkų bus perma-
žai. Gal ir atrodo, kad gimimų 
kontrolė neturi nieko bendro su 
pensininkų likimu, bet jau pensi
ninkų problema didėja. Jei da
bar valstybė rūpinasi jų skaičių 
mažinti, tai po 20 metų gali at
rodyti, kad paliegėlių pensininkų 
gyvenimas niekam nereikalingas. 
Tiems, kurie žmogiškos gyvybės 
nebrangina, atrodys, kad galima 
pritaikyti tokiems eutanazijos 
patarnavimą, — nereikalingus 
numarinti be skausmo. 

Tokia pažiūra yra tų žmonių, 
kurie yra atitrūkę nuo gyvybės 
Kūrėjo sąvokos. Todėl jiems ne
suprantama, kodėl be jokių 
kompromisų katalikų Bažnyčia 
gina natūralų gimdymą ir skel
bia, kad abortas yra žmogžudysr 
tė. Bažrfyčia, laikydama žmogiš
ką gyvybę šventa nuo pat jos 
prasidėjimo ir gindama ją nuo 
sunaikinimo, skelbia ne teologų 
nuomones, bet paties Kristaus 
mokslą ir gina Dievo teises. Kris
tus mokė, kad Dievas yra gyvųjų 
Dievas, nes visi jam gyvena (Lk. 
20,38r. Sv. Paulius išreiškė šį 
mokslą, sakydamas: "Nė vienas 
iš mūsų negyvena sau, nė vienas 
sau nemiršta. Ar gyvename, 
Viešpačiui gyvename, ar mirš
tame, Viešpačiui mirštame. Tai
gi, ar gyvename, ar mirštame, — 
mes esame Viešpaties" (Rom. 14, 
7-8). 

* 

Šiame moksle glūdi tai, ką 
žmonija jau senovėje yra paste
bėjusi, kad kiekviena prigimtis y-
ra altruisitinė. Ji sukurta kam 
nors kitam, o visa kūrinija — 
Dievui. Altruistinio charakterio 
negalima pašalinti iš žmogaus 
gyvenimo. Jis turi pasilikti šei
moje, nes viena karta gyvena ir 
kuria naują gyvenimą atei
nančiai kartai. Tas charakteris 
turi pasilikti bendruomeniniame, 
visuomeniniame gyvenime ir 
veikime, kad individai galėtų 
siekti žmogiškosios asmeny
bės tobulumo. 

Mūsų laikų atradimai bus 
žmogui nuolatinė grėsmė, jei jie 
nebus naudojami pagal žmogaus 
prigimties ir gyvybės tikslus. 

V. RmS. 

Amerikiečio žurnalisto dveji metai 
Leningrade 

Nesuprantama sovietinio gyvenimo realybe, šnipinėjimas, šantažavimas, persekiojimas 
ir sekimas 

PRIEŠ GYVYBĖS ŽUDYMĄ 
Liuksemburgo kunigaikštijos 

Gydytojų Sąjunga paskelbė do
kumentą, kuriame griežtai pa
sisako prie* vyriausybės svar
stomą įstatymo projektą, ku
riuo numatoma įteisinti neigia
mosios gyvybes panaikinimą. 
Liuksemburgo Gydytojų Sąjun
ga dokumente pabrėžė, jog 
žmogaus gyvybės apsaugojimas 
nuo pat jos prasidėjimo yra pa
grindinis medicininės moralės 
principas. Gydytojo profesijos 
esminis tikslas ir jo veiklos pa
grindinis uždavinys yra išsau
goti žmogaus gyvybę, nežiurin. 

visų sunkumų, kuriuos gydyto
jas sutinka savo profesijos at
likime. 

Bukime vieningi, būkime 
kaip vienas, bukime viena sei
mą: neištižusi, bijanti atsikelti 
ir atvažiuoti į bažnyčią lietu
viškai pasimelsti vien dėl to, 
kad lietuviška bažnyčia- toliau 
negu angliška. Bukime neisti-
žę, būkime granitas, užsispyrę 
lietuviai, pasiruošę viską pa
kelti, viską pakelti kaip tas 

Į akmenėlis, kuris guH ant kelio. 

i Kun. F. Gureckss 

UPI, tarptautinės žinių agen
tūros žurnalistas Emil Sveilis 
(latviškos kilmės), kaip rašo 
"The Palm Beach Post-Times", 
savo 1978.VTI.30 laidoje, buvo 
vienintelis vakarietis žurnalistas 
1976-78 m. gyvenęs Leningrade. 

Ir kai vieną dieną lėktuvas iš 
Leningrado tarptautinio aerodro
mo pakilo į erdves, jis net ir ta
da negalėjęs pratarti žodžio šali
mais jo sėdėjusiai žmonai. Mat, 
sovietinėje sistemoje visi yra pa
pratę tylėti ne todėl, kad tyla pa
tiktų, bet kad nėra kitos išeities. 
Neužmirškite, sako autorius, kad 
"kiekvieno svetimšalio butas yra 
prigrūstas įvairios paskirties pasi
klausymo mikrofonų. Jo tele
fonas yra prijungtas prie pasi
klausymo tarnybos ir kad yra se
kamas kiekvienas jo žengtas 
žingsnis. Net KGB pareigūnai to
kį užsienietį užpuola fiziškai. 

Taigi, gyvenant tokiose sąlygo
se, didžioji svetimšalių dalis, ku
ri, nori ar nenori, yra priversta 
gyventi tame terororo krašte, kaip 
sako, išvysto VI-jį pajautimą: 
nekalbėti ten, kur jo atviras žo
dis galįs būti išgirstas ir kurį, su
sidėjus sąlygoms, KGB pareigū
nai gali prieš kalbėjusį panau
doti. 

Svetimšalis - atvira knyga 
Autorius teigia, kad "KGB vi

daus tarnyba" žino viską apie 
kiekvieną ten gyvenantį užsie
nietį: namų šeimos ginčus, ly
tinius santykius — kiek kartų, ka
da ir su kuo jie įvykdyti — taip 
pat, kiek tas ar kitas išgeria alko
holinių gėrimų ir kiek surūko ci
garečių. Po tam tikro laiko So
vietų valdovai susidaro pilną 
vaizdą, kokio charakterio svetim
šaliai gyvena Sov. Sąjungoje. 

Žinokite, kad kiekvieno svetim 
salio butas yra saugojamas mili
cijos pareigūnų. Esą, tai tam, 
kad juos neapiplėštų vagys ir ne
užpultų chuliganai. Iš esmės i-
mant, tai tik tam, kad vietiniai 
gyventojai nesilankytų pas ten 
gyvenantį svetimšalį. 

Viskas registruojama 
Namų sargai užrašinėja visas 

smulkmenas apie jų saugojamą 
asmenį, kada išeina ar išvažiuo
ja, kas atvažiuoja, kokios automo
bilio registracijos plokštės. Ko
dėl? Vienas V. Vokietijos diplo
matas galvojo, kad "Sovietai vi
sus užsieniečius laiko, jeigu ne 

BR. AUŠROTAS 

šnipais, tai tikrai galimais kokios 
nors agentūros pareigūnais. Jie ti
ki, kad visos užsienio tarnybos ir 
prekybos atstovybės taip pat yra 
sutvarkytos, kaip ir jų pačių siste
moje." 

Esant tokiai būklei, kiekvienas 
užsienietis Sovietuose gyvena, 
"lyg žuvelė stiklo dubenyje ar 
laukinis žvėris elektroninių įtai
sų saugojamame zoologijos sode." 
Tai primena George Orwellio 
1984 metus. 

Tyla — gera byla 
Suprantama, kad, kai asmuo 

išmoksta tylėti per dvejus metus, 
tai ir grįžęs į laisvą pasaulį taip 
lengvai nesišvaisto nereikalin
gais žodžiais. Net ir sugrįžęs į 
JAV, Sveilis sakosi neskubąs 
reikšti savo nuomonę Jis taip 
pat neužmiršta kartkartėmis 
žvilgtelėti į jo užpakalyje važiuo
jančius automobilius. Mat, tai 
jau tapo antrąja prigimtimi... 

Tačiau ši priespauda jį išmo
kė žiūrėti į JAV gyvenimą iš ge
rosios pusės, o ypač vertinti eko
nomišką pažangą ir prekių pil
nas krautuves. 

Sovietiniai sekėjai 

Jis rašo, kad jo du vaikai -
11-os ir 9-rių metų — jų šeimai 
priskirtus sekėjus "pakrikštijo 
'Vėžlio' ir 'Lėkštaveidžio' var
dais". Mat, pastarasis atrodė, lyg 
savo veidu būtų susidūręs su mū
rine siena, o 'vėžlys' judėjo pa

našiai į šį gyvūną. Jis buvo taip 
atsiganęs, kad vos-ne-vos galėda
vo pasivyti žurnalisto sūnus, už
bėgusius į kokią nors didesnę 
reikmenų krautuvę. E. Sveilis sa
ko, kad nei jis, nei jo žmona nie
kada nesistengdavo nusikratyti 
juos sekusių šnipelių: priešingu 
atveju, šie KGB labai niršdavo, 
jeigu sekamieji išnykdavo iš jų 
sekimo horizonto. 

Istorijos su padangomis 
E. Sveilis rašo, kad vieną die

ną, maždaug po 3-jų mėnesių 
jiems įsikūrus Leningrade, jis nu
vyko prie policijos saugojamo 
viešbučio "Astoria" ir pasistatė 
ten savo automobilį. Viešbutyje 
jis pasiskyrė pasimatymą su vie
nu disidentu. Kai po valandos lai
ko jis išėjo ir mėgino važiuoti, tai 
negalėjo pasukti vairo. Išlipęs jis 
pamatė, kad dešiniojo rato pa
dangai nuleistas oras. Ir dar kas 
blogiau, vos dviem sraigtais ji te
buvusi prisukta prie ašies labai 
labai nevykusiai ne tam automo
biliui priklausiusi padanga. 

E. Sveilis kreipėsi į policiją. 
Policijos pareigūnas jį apkaltino, 
kad jis tyčia tai padarė, kad su
kompromituotų miliciją. Kas nuo
stabu, kad prie viešbučio budė
jęs sargybinis buvęs apie 5 mt 
nuo automobilio nemirkčioda> 
mas liudijo, kad "prie tos ma
šinos niekas nebuvo priėjęs..." 

Iš E. Sveilio paso milicijoje pa
aiškėjo, kad "jis gimęs Latvijoje, 
dabar Sovietų okupuotoje." Kilo 
dar daugiau įtarimų ir prasidėjo 
skambinimai telefonu. Pagaliau 
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MASKVA PAGALBA VELTUI NEDALINA 
Jos grąžinamos gerybėmis ir karių gyvybėmis 

B. JABLONSKIS 

Komunistinė Kinija stiprina ryšius su Vakarų kraštais, ypač V. Vokie
tija, čia matome parlamentarą Fr. Zimmermaną, iš Bonuos nuvykusi 
į Pekiną, kur jį priima kariniai ir civiliniai pareigūnai 

Kai kurie JAV departamento 
pareigūnai, senatoriai, ypač kai
riųjų pažiūrų liberalai sampro
tauja, kad Sovietų Sąjungoje ir 
Kuboje esant tai pačiai marksis
tinei sistemai, siekiančiai tų pa
čių tikslų ir užmojų, Castrui su
sidaro galimybė veikti nepriklau
somai nuo Maskvos. Ar šie poli
tikai taip greit pamiršo, kas nu
tiko Dubčeką, bandžiusį čekoslo-
vakams suteikti daugiau laisvės 
ir teisių. 

Šie politikai mano, kad Cast-
ro dabar galėtų be Maskvos su
tikimo užimti Somaliją, rašo E. 
Nicholas Copley spaudoje. Jei 
Kremlius pasipriešintų ir nutrauk
tų pagalbą, tai Castro galėtų lai
kinai apriboti karinę veiklą Ethi-
jopijoje ir kreiptis į Pekiną pagal
bos. Tokios rizikos Castro nesi
ims, nes jis žino, kad Kremlius 
tuojau pat jį pakeistų patikimes
niu. Savo pagalbai ir kitiems rei
kalams apsaugoti Maskva laiko 
įvairių ginklų įgulas Kuboje. 

Praeities nuotykiai Kremlių pa
mokė, kad savo rankomis maišy
ti karštas žarijas pavojinga — 
nudega pirštai. Taip elgdamiesi 
Egipte, Sudane ir Somalijoje, bu
vo priversti atšaukti raudonąsias 
įgulas, nes jos perdaug nosį kai
šiojo į šių valstybių reikalus. 

Kitose Afrikos valstybėse sovie-

jam buvo patarta nešdintis na
mo ir nesikišti ne į savo reikalus. 
(Past.: Atseit, nesimatyti su So
vietų valdžios priešais ar kriti
kais). 

Jis grįžo prie savo automobilio 
ir mėgino su atsargine padanga 
paruošti automobilį grįžti namo. 
Jam besidarbuojant, prie jo pri
ėjo jaunas vaikinas ir gražiai 
angliškai pareiškė: "Jūs latvis 
Čia netoliese jūsų laukia dvi tau 
tietės." 

Žinia, Sveilis ant šios meške
rės nekibo ir kalbintoją nusiuntė 
su jo merginomis nusiskandinti 
į Neva... 

Kitu atveju Vak. Vokietijos 
gen. konsulas Leningrade Dieter 
Boden, užsibaigus jo tarnybai S. 
Sąjungoje, pakeliui į namus buvo 
nutaręs pervažiuoti automobiliu 
per Suomiją. Dieną, prieš jam 
išvykstant, jis rado visas keturias 
savo automobilio padangas su
pjaustytas. Laimungu būdu vos 
keletą dienų prieš šį incidentą 
Vokietijos konsulatas buvo gavęs 
naują siuntą įvairių padangų iš 
V. Vokietijos. Nežiūrint šio sabo
tažo, D. Boden galėjo laiku iš
vykti namo per Suomiją. 

tai jau naudoja kubiečius, kurių 
ten pasiųsta apie 37,000. Daugu
mą sudaro kariai, o kiti — dak
tarai, patarėjai, technikai ir pro
pagandistai marksizmo sistemai 
skiepyti tarp afrikiečių. Taip pat 
ten talkininkauja sovietų ir sate
litų pareigūnai. 

W W M radijo pranešimu, kai 
tik Kuba išsiunčia į Afriką nau
jų dalinių, tai tuojau Maskva į 
jų vietą atsiunčia raudonarmie
čių pakaitalą. Kubos karių skai
čius saloje mažėja, o sovietų vis 
daugėja. Peršasi išvada, kad Ku
bos sumarksistinimu ir jos išlai
kymu Maskva labai susirūpinu
si. Jos strateginė vertė neįkainuo
jama. 

Maskva, pasimokiusi iš anks
tesnių nemalonių įvykių, nutarė 
į Afriką savo karių nesiuntinėti. 
Dabar išimtinai naudoja Kubos 
spalvuotus karius, turinčius afri-
kietišką išvaizdą, spalvą ir rasę. 
Bet ir juos Angolos, Ogadeno dy
kumos ir Eritrėjos žmonės sutiko 
ne su išskėstomis rankomis kaip 
išvaduotojus, bet kaip okupan
tus su automatų šūviais, kurie 
jau tūkstančius kubiečių nukovė. 

Kubos žmonės esą pakantūs ir 
nerodo viešo pasipriešinimo 
Castro režimui, kalba JAV depar
tamento pareigūnas. Anot jo, net 
ir jokios sankcijos nepaveikė Cast
ro režimo. Bet žinių tarnybos ir 
spauda skelbia, kad kubiečiai 
bėga nuo Castro režimo laive
liais, plaustais ir kitomis įmano
momis priemonėmis. Daug bėg
lių paskęsta jūroje, o dar dau
giau žūsta nuo Kubos pakrančių 
apsaugos šūvių. Daug jų išgelbs-
ti svetimi laivai. 

Castro Afrikos veikla didžiuo
jasi tik jo pakalikai ir marksiz
mo pasekėjai. Jie jį laiko pasau
line asmenybe ir "galybe". Bet 
jis juk neturi nei ekonominio, 
nei technologinio pagrindo tokiu 
būti. Castro nieko daugiau, kaip 
tik eilinis Kremliaus satelitas. 

Jis turėtų būti labai dėkingas 
nužudytam prez. J. F. Kenne-
džiui, kad šis raketų krizės metu 
nepanaudojo JAV divizijų rake
toms išguiti iš Kubos ir Castro 
kartu su jomis. 

Nepakankamai ryžtingas ir 
prez. J. Carteris. Kada jis tapo 
prezidentu, gerai žinojo apie 
Castro karių veiklą Afrikoje. Bet 
tų pavojų neiškėlė Jungtinėse 
Tautose. Priešingai, gundomas 
Castro pataikūnų, pradėjo jieŠko 
ti diplomatinių ryšių su Castro 
ir tikėjo Castro marksistinę veik
lą sustabdyti Afrikoje. Atvirkš-

(Nukelta į 4 pusi.) 
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AL* BŪTA 

Romanas 
Austė neklausydavo. Austė juk beveik jo vaikas! 

Išsivežė savo atsakomybe, savo (ir Aleksandro) glo
boje. Nes ji verkė, baiminosi komunistų. Gal ji būtų 
nesiskyrusi nuo Vladzės, bet ana jokiu būdu nesutiko 
pasitraukt iš namų, iš savo krašto. Girdi, kas išsau
gos, kas prižiūrės? Austė veržėsi į nuotykingą pasaulį, 
ne vien bėgo iš baimės. Veržėsi, kaip visa norįs žinoti 
vaikas. Almis jai stengėsi būti broliu ir tėvu. Alek
sandras — irgi; bet jis — pridurdavo pinigu, maistu 
ir, už ką nors rūsčiai pabaręs, palikdavo. Almis rūpi
nosi ja kasdien. Bet ji vis būdavo atšaki. Valgyk, — 
nevalgysiu. Eik miegot, — neisiu. Dėkis mėlyną suk
nelę, ne, dėsiuos raudoną... Ir žinojo, kad brolis reika
lingas, ir jo kratėsi Ir, jeigu su ja geruoju, jei atleido 
vadžias, ji ėjo, kur tik norėjo, išgalvodavo fantastiš
kiausių planų, lindo ten, kur galėjo nudegti... Jei pa-
gudrumu ir gerumu apeidavo aplink, kol ji gaudavo, 
ko norėjo. Ir taip visada, taip visada... 

Ji atsisėdo savo įprastame suolely, ištiesė kojas, 
tempė vadžias, ji muistės, priešinosi, varžėsi, arba 
atsikviepė. Gamta aplinkui pusiau miegojo. Tik ret
karčiais čirpteldavo koks paukščiukas, krankteldavo į 
varną panašus juoduolis ir, kaip paslaptingai atsira
dęs, taip paslaptingai dingdavo šakų platumose. Me
džių tylumas buvo toks priešingas Almio vidaus aud-
ringumui. Valandėlę jis nustebęs sėdėjo, grožėdamasis 
ir pavydėdamas gamtai nuostabios ramybės. Ir, galų 
gale, prisiminė savo apglamžytą popierių kišenėj. 

Apglamžyti popierio lapai ant kelių nuteikė jįi 
liūdnai. Jis, tartum, sugniužo pats prieš save. Toks! 
vienišumas, kad, rodos, krenti į bedugnę. Ilgai jis žiū
rėjo į pieštuką, vartė, lyg pirmą kartą tokį daiktą tu
rėdamas. Tada klaidžojo akimis po nurudusius krū
mus ir vėl įsižiūrėjo į popierių, į sunumeruotus kelis 
lapus. 

Vargšas popierius; Vargšai lapai, kuriuos pripilsiu 
savo mizerija! Nes nieko, prakeiktai nieko gero netu
riu pasakyt... 

Čirptelėjusiam paukščiui atsakė kitas. Gal tarp 
savęs kalbėjosi? Kodėl gi žmonės neranda laiko ir ne
nori atvert širdies ? — Labas, kaip einasi ? — O, gerai, 
puiku! O kaip jums? — Fain! Viskas just great! 

O viduje — mizerija. O namuose — barniai, rū
pesčiai, negalavimai. Neapykanta, pavydas... — Vis
kas gerai! O, gerai, puiku, kas pas jus gero? — Labai 
gerai. 

Mandagus melas. Aptušuota išorė. Nublukęs, nusi
dėvėjęs manieros paviršius. Nieko giliau, nieko nuošir
džiau. 

Ar paukščiai irgi tik mandagiu čirpesiu prakal
bina ir atkalbina? Kas žino!— Gamta — paslapčių pa
slaptybė! 

Visa, kas jame buvo susikaupę, ką svajojo, čia at
bėgdamas, išsakyti ant popieriaus, dabar išblanko. Ką 
jis sakys? Ar savo "istorijos" veikėjams leis manda
giai klausti ir atklausti? Ar nupieš jų veidmainišku
mą? Ar leis jiems svajoti didelius dalykus, kai patys 
— mizerijos? 

Vladzė rūpinasi ir dirba, kovoja su pavojais, bet 
kažin, ar ji kenčia? Ji rūpinasi savo šeimos nariais, 
savo išeiviais. Vaikų savų daug neturėdama, ji kituose 
saugo savą gentį ir savo tautą. Vladzė turi tikslą, turi 
idėją, žino. kam gyvena. Almis su švelnumu vaizda
vosi ją vis triūsiančią, dirbančią... Jau beveik ir bruožus 
jos pamiršo, o sielos jos ilgisi ir ją pžjsta. Su Vladzė 

jis turi sąlytį, kad ir per tolumas, kad ir tik per laiš
kus. 

Aleksandras? Jis — vienas sau. Ar laimingas, ar 
nelaimingas, — nesužinosi. Vaikystėj jis ir žaisdavo 
vienas, vėliau — vaikščiodavo vienas; net ir klasėj vie
nas suole sėdėjęs... Visada tvarkingas, gražiai apsiren
gęs, visada saugojo savo "ego", kad būtų aukštumoje, 
nepaliestas dulkių, įtarimų, pajuokos. Kad būtų tyras, 
kaip kristalas, neįdaužtas, nesuteptas. Jis negalėjo pa
kelt Austės trivialumų ne dėl pavojų pačiai mergaitei, 
bet dėl jo vardo, del dėdės prestižo... 

Ar Almis Auste rūpinosi ne dėl to paties? Ir taip, 
ir ne. Ar gi būtų su vaikeliu priėmęs? Jei šeimininkas 
varys dėl kūdikio, išeis abu. Širdis neleistų palikt se
serį varge. Bet pyko ir jis dėl tų pačių motyvų: meksi
kiečio vaiku suteršė giminę. Savo jaunatvišką (ir iš 
Dangeručių paveldėtą) grožį, savo prigimtus talentus 
apipylė tartum pelenais... Kodėl? Ar nebuvo šaunių 
lietuvių vyrukų? Ar negalėjo su jais draugaut, ište
kėti? 

Ir čia Almiui topterėjo — Daiva. O jis ? O Daiva ir 
jis? Kodėl atstūmė šią merginą, pieštą ir išgraviruotą 
lietuviškais raštais? Padorią, švelnią, jį mylėjusią, dar
nią šeimą žadėjusią? Kodėl jis "ant kito mato ir šiau
dą, o ant savęs nė vežimo T* 

Jis piktai sulankstė popierius ir įsidėjo į kišenę. 
Ne, jis negalėjo šiandien rašyt. Jis nesutiko pats su 
savim, jis neapkentė savęs. Net ir gamta jo neberami-
no, nedavė gerų, švelnių minčių. Jis jautėsi čia įsibro
vėliu, dideliu nešvariu vabalu, kuris tik teršė jaukų 
gamtos kampelį... 

Minčių ėdamas, jis atsistojo ir palengva žengė at
gal. Taip, minčių ėdamas. Jis nejuto savy harmonijos, 
nebejuto noro gyvent, nebetroško rašyt, kurt... Kam? 
Kad koks kritikas iš peties sukirstų, suniekintų? 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, pirmadienis, rugpiūčio mėn 21 d. 

Lietuvių Fronto bičiulių studijų savaitėje paskaitų metu ja *-inim£Ls jocmmi Kist usosi. Tai rodo jų turinio 
įdomumą Nuotr. Vyt. Maželio 

KELIONĖ 1 GIMTĄJĮ MIESTELI 
J. VAIčELICNAS 

krašto žmones daro rabotais. Net 
religingas žydas, kuris iš kišenės 
išsiima jarmulką užėjęs j sinago
gą pasimelsti, nedrjsta gatvėje 
kalbėtis su žydu. 

• 
— Kiek herojų, didvyrių bus 

įrašyta aukso raidėmis į l i e tu-
vos istoriją, kiek gražių pavyz
džių kilnaus pasiaukojimo u i 
Dievą ir tėvynę turės Lietuvos 
mokytojas auklėdamas jauni
mą: jam nereikės gaudytis iš 
tolių, iš kitų tautų — turėsime 
tūkstančius didvyrių ir daug 
šventų kankinių iš savo tautos. 

Kun. F. Gureckss 

iiiiiiiiiiiiiiiiitiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii 
įvairių preklą pasirinkimas nebran

giai U mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

SSSS S. Halsted St., Chicago, m . 60608 
2501 W. 69th St., Chicago, DL 60616 

Telef.: 925-273T — 2S4-S320 
Vytautas Valantinas 
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Tame miestelyje juos abu visur 
sutiko su gėlėmis: mokyklose, li
goninėje ir net oficialių pareigū
nų surengtuose jiems priėmimuo-

į se. Ir tą jų iškilmingą sutikimą 
Buvęs Kanados Xaujųjų demo-, ėjo prie sinagogos, jis iš kišenės rengė ne žydai, kurių tame mies-

kratų partijos — NDP vadas išsiėmė jarmulką ir užsidėjo ant j telyje nebėra, bet vietiniai komu-
David Lewis, pasitraukęs iš tų pa- ! galvos. Be abejo, jis buvo žydas, nistų pareigūnai. Reikia spėti, 
reigų, dabar dažnai važinėja po; Mes jį sustabdėme ir užkalbino- \ kad D. Lewis turėjo gerą Kana-
komunistinius kraštus: Kubą, So- • me žydiškai. Jis papurtė galvą indos komunistų partijos rekomen-
vietų Sąjungą ir kitus. Kadangi nieko neatsakė. Tada mes į jį krei- į daciją, nes Kanados komunistų 
X D P yra artima komunistų par- pėmės hebrajiškai. Jis vėl papur-: partijos laikraštukas "The Wor-
tijai, todėl buvusiam NDP vadui tė galvą, nieko neatsakė ir nuėjo \ ker" dažnai teigiamai linksniuo-
nesunku nuvažiuoti i komunisti- sinagogos link. Mes netikėjome,< ja NDP partiją. Gegužės 9 d. mi-
nius kraštus be ekskursijų ir ap-; kad jis nesuprastų žydiškai. Bet, nima II-jo pasaulinio karo pabai-
lankyti norimas vietoves. Jis vy- i matyt, jis bijojo su mumis kalbė- \ ga Europoje. Swislocz tų iškilmių 
ko aplankyti savo gimtąjį mieste- Į tis. Panašus įvykis buvo ir Gardi-1 parade dalyvavo ir D. Lewis ir J. 
U Svvislocz, kuris prieš II-jį pa-: ne. Ten gavome vieno žydo tele-1 Ain. 
saulinį karą buvo Lenkijos teritori: foną ir jam paskambinome. Jis 
joje, o dabar — Rusijos, teisin-. atsiliepė, bet, sužinojęs, kad mes 
giau pasakius, Gudijos teritorijo- j užsieniečiai, atsisakė su mumis 
je, nes dabar Gudija į pietus nu- j susitikti ir kalbėtis. 
sitęsia iki Lietuvos Brastos. O j 
Svvislocz yra netoli Gardino. ! Dar lėktuve sutikome ukrainie 

čių ekskursiją iš Kanados, Mani-
K e h o n e i tobos provincijos. Jie Sovietų Są- v i e n a ~ nežinia, nors dabar ta-

D. Levvis sako, kad Sovietų am- jungoje užtruks 2 savaites, bet: męmiestelyje nebėra žydų. Bet 
basadoriaus Ottavvoje palanku- su savo artimaisiais galės susitik-! knkscionių gali būti daug, nes 
mo dėka jis ir jo draugas greitai! ii tik Kieve. Vilniuje sutikome lie j m i « l « » s I a b a i **t .. 

tuvių ekskursiją iš Kanados. Jie , Grodami i Kanadą, jie porai 
jau grįžo į Kanadą. Daug jų arti-į d i e n u - s ^ ° Varšuvoje. Kai kar-
mųjų ašarotomis akimis juos ly- tą viešbutyje jie kelesi liftu ir 
dėio. Tie giminaičiai buvo atvy- kalbėjosi žydiškai juos prašne
kę iš kaimų bei miestelių, nes a t - | k i n ° v i e n a s i i f t e b u v ^ zydas- * 
vykusiems iš užsienio lietuviams \ a*vykęs iš Maskvos. Jie kvietė Į 

užeiti pas juos į kambarį pasikal
bėti, bet jis pasakė, kad kas nors 
gali pastebėti, kad jis kalbasi su 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
ui apdraada nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
S20SH Wes* 95th Street 

Chicago, niinois 
Telef. GA 4-S6S4 

Dabar Swislocz yra rajono cent 
ras su 10 kolchozų ir 6 sov-
chozais, ligonine, mokyklomis, 
elektros jėgaine. Tik nepaminėjo 
nei bažnyčių, nei krautuvių. Ar 
iš 3 sinagogų yra išlikusi bent 
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M. A. S I M K U S 

NOTARY PUBLIC 
ISCOME TAX SERVICE 

429 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
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M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — VYA .5-8063 
iiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B X A L E S T A T E 

66 ir Homan. Tinka didelei seimai. 
4 miegamų namas labai geram stovy, 
trengtas rūsys. 2 mas. garažas. $40,000. 

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

8809 S. Tulley Ave. Liuksusinė 3-
]ų miegamų rezidencija. "CathedraT 
lubos. 1*4 vonios, 2% mai garažas, 
Šoninis įvažiavimas. $71,500. 

68 ir Rockwell. 2-jų butų po 5 kamb. 
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 mai. 
garažas, žemi taksai $26,900 

M ir RockwelL 3-jų butų mūr. 6 
kamb. ir 2 po 3 kamb. Gerai išlaiky
tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas 
2 mai. garažas. Tik $45,000. 

48 ir Taiman. 2-jų butų medinis 
5 ir 4 kamb. Tik $26,500. 

48 ir Arteslan. 2-jų butų medinis 
Geros pajamos. Garažas. $26,900. 

M galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jflsų nuosavybe, prašome kreiptis j 

Budraitis Reaity Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

B E A L E S T A T E 

KAS V E R T I N G A 
2-jų aukitų mūro namas ir 2 au

to garažas. Apie. $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir garu Šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Manjuette Par
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Manjuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Vaidis Real Estate 
2625We$t7l$tStreet 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

HELP WANTED — VYRAI 

I G H T J AM I TO R 
$300.00 a week to start. 

SHARKO*S VIELA P ARK 
RESTAURANT 

Tel. — 629-9050 

V Y R A I I R M O T E R Y S 

MACHIMSTS — EXPERT> ONLY 
For venical boring mills. 

Top wages. Overtime. Free medical 
and life insurance. 

JUST4UTE MACHINE WORKS 
7530 N. Oak Pk. Ava, Niles, m. 

Tsi. 647-i 

C O O K 
Northwestern Uuiveisity Fraternlty 

Cook for current year. Sep-
mber tbru June. 

For Information call 
BON HILLOCK — 869-4851 

gavo vizas įvažiuoti į Sovietų Są
jungą. Jis keliavo kartu su savo! 
gimtojo miestelio draugu J. Ain. 
D. Lewis tą Svvislocz miestelį ap
leido 1921 m., būdamas 12 mė
ty amžiaus, o J. Ain į Kanadą at
vyko 1930 m., būdamas 18 metu'• Lietuvoje laisvai važinėti drau-
amžiaus. Dabar jie abu keliavo j i džiama. Mes iš Vilniaus trauki-
savo gimtąjį miestelį. Keliavo j n:u atvažiavome į Gardiną, o iš 

čia į Svvislocz mus automobiliu užsieniečiais o tai nusikaltimas, 
atvežė to miestelio komunistų i i r J 
partijos sekretorius (T. St. 1978. 
VII.15, A.3) 

Swislocz 

Anais laikais Swislocz buvo žy 
dy kultūros centras. Čia buvo sio
nistų ir antisionistų, socialistų ir 
antisocialiitų, ortodoksų ir lais
vamanių. Čia buvo žydų teatras, 
choras, muzikinis ansamblis, bib
lioteka, trys sinagogos, relginės 
ir nereliginės mokyklos. 

Prieš II-jį pasaulinį karą Svvis 
locze buvo 4500 gyventojų, kurių 
3000 buvo žydų. Jis sako, kad to 
miestelio visi 3000 žydų buvo su
naikinti vokiečių nacių, o kitoje 
vietoje iako, kad dalis to mieste
lio žydų dabar gyvena Izraelyje 
ir JAV. Dabar tame miestelyje nė
ra nė vieno žydo. D. Lewis sako, 
kad dabar Swislocz yra švarus 
miestelis: nauji namai, parkai. 
Tik apgailestavo, kad buvo sunai 
kintas žydų paminklas - obelis
kas, kuris stovėjo miestelio aikš
tėje. Dabar kita miestelio aikštė, 
kurioje stovi Lenino paminklas. 
D. Levvis Swislocz miestelį buvo 
aplankęs 1932 m., kai jis tada 
kartu su savo simpatija Sofija at
vyko iš Anglijos, kur jis studija
vo. Sofija jo giminaičius tada su
tiko pirmą ir paskutinį kartą. 

Kai karo metu Swisloez mieste
lis buvo užimtas vokiečiu, visi 
3000 žydų — vyrai, moterys ir 
vaikai — buvo suvaryti į getą, e-
santj sinagogų rajone. 1942 m. 
jie visi buvo išvežti į artimą miš
kelį, sušaudyti ir suversti į dide
lę duobe. Žydus išžudyti įsaky
mas atėjo iš Berlyno. Tai pirmas 

maršrutu: Montrealis - Maskva-
Vilnius - Gardinas - Svvislocz -
Varšuva ir atgal į Kanadą. 

Maskvoje jo lagaminą patikri
no muitininkas, ar kartais neve
žama knygų, raštų, o antrojo ne 
tikrino. Maskvoje yra viena vei
kianti žydų sinagoga. Jie nuvyko 
jos apžiūrėti, bet ji buvo užrakin 
ta. Kai jis stovėjo ant šaligatvio, 
o jo draugas jį fotografavo, prie 
jų artėjo senas žmogus. Kai jis pri-

MASKVA... 

(Atkelta iš 3 psl.) 

čiai, Carterio nusilenkimas Cast-
rui jo Afrikos veiklą tik sustipri
no. 

Jei Carteris Castro karių siun
tinėjimo į Afriką pavojaus neiš
kėlė JT, turėjo pakalbėti su Af
rikos valstybių galvomis ir jiems 
išaiškinti, jog Kubos kariai kovo
ja dėl marksistinio kolonizmo 
Afrikoje. Tačiau Carteris tenki
nosi vien žodiniu Sovietų Sąjun
gos ir Kubos pasmerkimu. Ame
rikiečiai \r užsieniečiai jo kalbas 
palaikė būsimųjų rinkimų į pre
zidentus įžanga. 

Negeriau ir su JAV vidaus rei
kalais. Carteris sustabdė lakūnų 
vairuojamo geriausio pasaulyje 
bombonešio statybą. Vežiojamos 
raketos tapo svyravimų auka. Ap
ribotas iš povandeninių laivu lai
domų raketų kiekis. Sulaikyta ne
utroninių raketų ir naujų ginklų 
vystymas. Paskutiniu metu padi
dintas laivyno biudžetas nau
jiems laivams statyti. 

Washingtonas tiki, kad stipri 
ekonomija, pažangi technologija 
ir veikli diplomatija užtikrina 
taiką ir saugumą pasaulyje. Ta
čiau pasitikėjimas turi turėti stip-! žydas, kuris dėl žydų išžudymo 
rų užnugarį — karinę galybę su nekaltina vietinių gyventojų, ku-
pažangiausiais ginklais. Posakis rie tada buvo vokiečių okupacijo-
sako: "Nori taikos — ruoškis ka- je. O yra žydų, kurie toje srityje 
rui". nepajėgia normaliai galvoti. I 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

Ml GLIN AS TV 
2346 W. 69th St., tel. 776-1486 
iiiiiiiiimumimiitiiuuuuuiiimimiiiiiii 

tis aukščiau. Jis bijojo užsienie
čių, nors buvo toli nuo Maksvos. 

D. Lewis savo kelionėje matė 
tik žydiškus i komunistiškus rei
kalus ir dalyvavo komunistų pa
rade ir priėmimuose. Jis nematė 
nei religinių, nei ekonominių rei
kalų. Ar tie 10 kolchozų ir 6 sov-
chozai pajėgia išmaitinti to mies
telio gyventojus? Ar tenai žmo
gus iš savo uždarbio gali nors vi
dutiniškai pragyventi? Apie tai 
nė žodžio. Jis laisvai važinėja po 
komunistinius kraštus, bet ten 
nematė svarbiausių reikalų: reli
gijos ir ekonomijos. Sovietai savo 

LITHUANIA IN CRISIS, National-
ism to Communism. 1939-1940. Au-

! torius politikos mokslų prof. Leo
nas SABALIŪNAS. Išleido Indiana 
University Press, Bloomington k 
London. 294 pusi., kietais viršeliais 
su aplanku. 

Si knyga yra labai vertinga do
vana supažindinti angliškai skai
tančius su mūsų tautos okupantu. 
Dovana, kuri tinka įteikti įvairio
mis progomis ir niekad nepasens
ta. Šios knygos gauta tam tikras 
skaičius su didele nuolaida. Kaina 
$5.00. Užsakymus siusti: Drangas, 
4545 W. 6Srd St, CMcago. HL 
60629. 

Prie kainos reikia pridėti 5 proc. 
mokesčiams 
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V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
H — ir vaškuojame 

visa rūšių grindis. 
i. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 
iiiiiimiiiiiiiiiimiiiiimiuiiiiiiimiuiiiuii 
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir klius kraitis 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, IU. 60632, telef. 927-5980 
milllIlIlIlIlilHIIHIIIIIIHHIimUHIlIUIHIII 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi-
ncf.t. 
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BEVERLY SHORES 
Parduodamas Baltk Besort Lodge-
HoteL 24 apstatyti kambariai plius 
butas savininkui ar sargui, 6 vo
nios. Ant 2-jų sklypų arti paplū
dimio. Veikia ištisus metus. Gali
ma perkombinuot j butus, su krau
tuve, delikatesų parduotuve, resto
ranu, etc. Viskas tik ui $55,000.00. 

Du Bois Reaity 
Tel. 219—872-6467 

2 botai. 9 matų senumo. 2 po 5 
kamb. (3 mieg.). 51-ma u£ Kedzie.. 
Tik $82.500.00. 

Mūrinis. 2 butai. Naujai •įremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti. 
Brlghton Parke. 

72-ra ir Campbell. UĄ aukšto nau
jesnis mur. namas. 3 mieg. Įrengtas 
rūsys. Labai Svarus. $65,000.00. 

S2-ra ir Rutherford. Liuksus 5»4 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 
"raneta". $69,500.00. 

10 Vi akro žemes netoli Burlington, 
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25,000.00. 

48 ir Kalia. 8 kamb. med. namas. 
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 

MARQUETTE P ARK 
4 botų mariais. Gazu šildymas Ga
ražas. $59,900. 

19 meto mūrinis. 5Vž kamb. (3 
mieg.). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

— Vertimai 

PftESSEft AU AROUNO 
Bfuit have transportation . 

Small plaut 
Park Ridge, m. 823-2145 

C O O K S - 18 yrs. 
W A T T R E S S E S -

21 years 
FULL OR PART TIME 

A p p l y — 

G R O U N D R O U N D 
R E S T A l R A N T 

4220 Harlem, Nonidge, Illinois 

THE FORTY YEARS 
OF D A R K N E S S 

Paraše Dr. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
I anglų kalbą išvertė 

Jaozas Balsviems 

BEAUTIOAN 
FULL OR PART TIME 

With or without failowing. 

Paid vacation. 

TEL. 725-1081 — S61-0219 

REIKALINGAS 
NAKTINIS MERIT0RIUS 

$300. į sav. - pradinis atlyginimas 
SHARKO-S VOLĄ PARK 

RE9CAURANT 
Tel. — 629-9050 

HELP WANTED — VYRAI 

F U L L T I M E 
PART T I M E 

Hanted experienced mechanic 
for full tirne day shi f t 

Mušt have own toots. 

Afeo f ull time day shif t pomp 
attendant. 

Pleaae contact — 

Mr. Strumbetger 
T e l 28M585 

HELP WANTED — MOTERYS 
. — — — m — M — m ui — • 

BABYS1TTER WANTED 
for 2 children m my bome 2 days 
per week 8:15 a.m. to 3:30 p.m. 
Near 91st and Western Avenue. 

C A L L — 2 3 9 - 0 9 7 9 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

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

DRAUGE, 4545 W. 6S St, 
Cmcago. DL 60629 

3. 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

ISnuom 3-jų kamb. butas su vi
sais patogumais vyresnio ami. vy
rui. Tel. 925-5686 

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

M A C H I N I S T S 
HORIZONTAI. BORINS MIU 

0PERATOR 
Ml 

A U AROUND MACHHIISTS 
A leadlng national company in Eik 
Grove Village, in repair of beavy in-
dustrial eųuipment needs 2 types of 
machinists for its 2nd shift. Tbese 
Journeymen mušt be beavy in job 
shop experience; one should be skilled 
in set up and operation of most job 
shop machinery, the other skilled 
in set up and operation of horizon
tai boring mills. 

UVE-IN 
HOUSEMOTHER 

Good 
benefhs. 

salary and eacellent fringe 

Call Mr. Anderson 
6 4 0 - 3 0 4 5 

C0MMERCIAL MACHINE 
W0RKS 

An Eąual Opportunlty Employer M/F 

Gehring Hali, an outreach 
sponsored by St. Joseph Hosprtal. of. 
fers oomprehensive medical care aad 
help to mest the emotional needs of 
the single pregnant women 18 years 
and older. It is our ansvrer to abortion. 
We are seeking a very spedai indi-
vidual for a Live-In Housemother to 
supervise tnis facility. Relevast work 
experience •» well Mt a sincere oeav 
mitment to the right to life are tig. 
nifieant factors in candidate selection. 
Ejtcellent salary and housing are avafl. 
able. Apply: 

971 
— s 
3(11 9 

An 

ST. J0SEPH R0SPITJU. 
2MI N. Lake Shore Or. 
(The corner of Oatadale 

A Lake Shore Dr.) 
Eąual Opportunlty Employer 

BBMMBBMMHBMMM 

Biznieriama apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

H E L P W A N T E D — M A L Ė 

<f 
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PACKAGE EXPRES8 AGF.NCY 

M A R H A VORETKIENE 

SIUNTINIAI Į UCTUVĄ 
l<*bei pfyhian)ainos teroi 

prekes. M*tataa Ii Esvopoa eawKHą. 
MOS W. OP St-. Chicago, IU. SOS2S 

T E U — WA S-S7S7 
iMIHIIIIIIIMIMIIilIlIlIlIlIlIlIlItlHIIIIIMIini 
'ItUIMIlMHIIHiHIIIIIMIHHIMIUIIIIIIIIHIIir 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
mmnHHiiHiumniiiiiiMMimimminiiiti 

Platinkite "Draugą". 

A C H I N I S T S 
Immediate opening for ezper. operators m the following joba: 

* DC VL1EO/ JIO MILL 
* EXTERNAL A UNTVJERSAL GRDCDEB 
* rNTERNAL ORTNDER 
• MJLLING MACHINE OPERATOR 
• OEAR OBINDER 
• SPIRAL BEVEL GEAB CLTTER s«d ORINDEB 

Mušt speak English. be able to read blue printa. do set-up A have 
own tools. Excel)ent benefit program. 

LITTON PREaSION GEAR 
454."> So. vVestern Brvd., Chicago 847-4211 Ma. O'Shea 

An Equal Opportunity Employer M/F 

Perskaitę "Diaugą", duokite kitiems pasiskaityt. 

asAiTl i ū a M a S E 
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Aurtralijcs LB pirm. Neverauskas daro pranešimą PLB seime apie savo krašto lietuvių veiklą. Nuetr. J. Urbono 

VALSTYBINIS DRAUDIMAS PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

Sovietų Sąjungoje visi gyven
tojai priklauso valstybei, nes ten 
ir viskas priklauso valstybei: nė
ra jokių privačių fabrikų ar kito
kių institucijų. Valstybė turėtų 
nemokamai drausti visų gyvento
jų gyvybes. Kitas reikalas su ki
tokiais draudimais, kaip vedybų, 
vaikų, automobilių, gyvulių ir t. 
t Bet Sovietų Sąjungoje valsty
bė savo gyventojų gyvybės ne
draudžia. Esą, gali kiekvienas pi
lietis savo gyvybę apsidrausti ir 
mokėti nustatytą metinį draudi
mo mokestį. Koks tas metinis 
draudimo mokestis T— nepasaky
ta. 

Kultūringame pasaulyje dir
bančiųjų gyvybės draudimą vyk
do darbovietės, apmokėdamos di
desnę dalį draudimo mokesčio, 6 
kartais sumoka ir visą mokestį, 
o pensininkams sumoka visą 
draudimo mokestį. 

Kad Sovietų Sąjungoje valstybė 
neapdraudžia savo piliečių gyvy
bės, tas rodo, kad Sovietai savo 
piliečiais visai nesirūpina, o jų 
valstybinė draudimo įstaiga yra 
paprasta biznio institucija. O 
į biznį Sovietai metasi, net pa
siimdami laisvajame pasaulyje 
mirusiųjų palikimus. 

Apie valstybinį draudimą pa
sakoja pavergtos Lietuvos vyriau
sias valstybinio draudimo virši
ninkas A. Čiapas. Jis sako, kad 
savanoriškas draudimas vis la

biau plinta. Draudžiama ne tik 
gyvybė, bet ir kitos draudimo 
šakos: vedybų, vaikų, automobi
lių ir kitos. Nepaaiškina, kas yra 
sutuoktuvių draudimas, ar susi
tuokę gauna draudimo premiją 
ar jie tą premiją gauna, kai iš
siskiria. 1977 m. sausio 1 d. pa 
vergtoje Lietuvoje buvo apsi 
draudę: gyvybės - 26,9 proc. vi
sų respublikoje dirbančių, leng
vųjų automobilių — 48,7 galvijų 
— 62,2, pastatų — 21,1 proc. 
Duomenys rodo, kad pavergtoje 
Lietuvoje labiau vertinama gy 
vulių gyvybė, negu žmonių. So 
vietų Sąjungoje žmonių gyvybė 
yra labai pigi, o gyvulių — labai 
brangi. Reikia įsivaizduoti kol 
chozininko padėtį, kai krenta jo 
vienintelė karvė. Toje šeimoje, 
badas žiūri į akis. 

Ne visur žmonės vienodai ap-
sidraudę. Klaipėdos rajone gyvy 
bę apsidraudę 42 proc. dirban 
čiųjų, Kauno — 23, Utenos — 
16,6 proc Automobilius apsidrau 
dę: Mažeikių rajone — 87,5 proe., 
Šiaulių — 79,3, Šalčininkų — 
18,2 proc 1971 m. draudimo bu
vo išmokėta" 10,3- mrl.'rublių. Čia 
visai nepaminėtos draudimo pre
mijos ir metinis draudimo mokes
tis. Jei gyvybės draudimo premi
ja yra 50,000 rublių, ji yra gera, 
bet jei tik 500 rublių, ji yra men-

| vę. Jei karvė kainuoja 1000 ir dau 
1 giau rublių, tai už karvę išmokė 

ta draudimo premija yra maža. 
Ar draudimo išmokama visas 

100 proc. ar tik keli procentai — 
nežinia. Duotas toks pavyzdys. 
Pabėgių ligoninės chirurgas A. 
Karevičius surašė neteisingą li
gos istoriją vairuotojui iš Kauno 
B. Tarnauskui apie tariamą bu
vusią traumą. O šis buvo apsi
draudęs 75,000 rublių sumai. Jei 
ši klastotė paskutinę akimirką 
nebūtų buvusi pastebėta, nesąži
ningas pilietis būtų gavęs 3,750 
rublių arba 5 proc. nuo apsu-
draustos sumos (S. 1977.IIL, II 
p. ) . 

Čia pasirodo komunistinės vals 
tybės sukčiavimas. Metinis drau
dimo mokestis mokamas už 75, 
000 rublių drauda, o išmokėjimo 
atveju grrjnama tik 5 proc. To 
kie baisūs sukčiavimai. Tuos suk
čiavimus daro valstybinės įstai
gos prieš savo piliečius. Ar šiuo 
atveju buvo klastotė, ar tikri duo
menys —nežinia, nes komunis-

ŠOKIŲ POPULIARUMAS IR SVEIKATA 
Senoji karta kartais priekaiš- Į širdis, organizmas geriau apsiva-

tauja jaunimui dėl modernių šo- lo nuo nereikalingų medžiagų. 
kdų ritmo. Girdi, prieš kelias de 
šimtis metų gražūs ir taurūs šo
kiai buvo Tango, fokstrotas, val
sas. O dabar? Ne šokiai, o be-

Pilvo raumenų įtempimas ska
tina normalų skrandžio ir žar- j 
nų darbą. Šokiai padeda liesiems 
pariebėti, riebiems — suliesėti. | 

tvarkis stumdymasis. Iš dalies ir Be to, jie sunormuoja miegą ge-
teisingai: vulgariai šokami šokiai, į riau, negu bet kokie migdomieji 
kurtinanti muzika sukelia natū- ' vaistai. 
ralų protestą ir ne itin išrankaus »«• . . . t , v , 

Nustatyta, kad šokant sunau
dojama labai daug energijos — 
iki 750 kilokalorijų per valandą 
Taigi per valandą šokėjas išeik-

estetinio skonio žmonėms. 

Kodėl kaip tik dabartinėje 
epochoje tapo madingi greito rit
mo šokiai? Ar tai atsitiktinumas? voja tiek energijos, kiek boksinin-
XIX a. viduryje 94 proc. visos 
energijos, pagamintos ir sunau
dotos žemėje, buvo gauta žmo
gaus raumenų darbu. O mūsų 
laikais, pasak mokslininkų, žmo
gaus raumenys gamina 1 
energijos. 

Greito ritmo šokiai — ne tik 

kas išeikvoja ringe per 9 —10 
raundų. 

Pažymėtina ir apie teigiamą 
muzikos poveikį organizmui. Žmo-

I gus "rezonuoja" muziką pana-
' šiai kaip styga. Tokia styga pir

miausia yra žmogaus nervų sis
tema. Muzika ( turint galvoje ma-

duoklė madai. Jie reikalingi irilonią muziką) ir šokiai pagerina 
organizmui: patenkinti jo fizio- nuotaiką, sukelia teigiamas emo 
loginėms reikmėms — judėti, tu
rėti fizinį krūvį. Tai savotiškas 
atsipalaidavimas fizinio neakty
vumo nuvargintam žmogaus kū
nui. 

Senovėje buvo teigiama, kad 
šokis — sveikata. Neatsitiktinai 
visose pasaulio tautose šokiai bu
vo ir yra populiarūs; jie ne tik ri
tualo bei kultūros elementas, bet 
taip pat ir vieną grūdinimosi prie
monių. Statistiniai duomenys 

cijas. Visa tai gerai, jei laikomasi 
sąlygos: šokis neturi būt i sudar
kytas. Kam neteko matyti šokan
čių, kurie taip kratosi, lyg siaus
tų išprotėjusios beždžionės? Pa
sak gydytojo J. N . tokių judėsiu 
dažnas kartojimas gali būti są
narių ligų, figūros iškrypimo, 
kvėpavimo, sutrikimų priežastis. 

Apibendrinant reikėtų paneig
ti plačiai paplitusią nuomonę, 
jog šokiai skirti tik jaunimui, 

rodo, kad ilgametės mokslininkų į Juk neretai tenka matyti šokan-
studijos byloja, kad kultūringas į čius 50 —80 metų amžiaus. Jie 
šokis mobilizuoja ir fizines ir šoka ir senovės madingus šokius, 
dvasines žmogaus jėgas. Juk la 
bai seniai tyrinėtojų konstatuo

tai spaudoje gali skelbti tik iiernsl, . , t-i •• _ -i,„ 
.. , j 6 . n

 J Z kis ugdo ne tik graciją, muzika 
tinkamus duomenis. Bet užtat * . . . . « *. • j • r, 

— .. , , . . . . lumą, bet ir tobulina judesių ko-paaiskeja, kad komunistai drau- j - • •« • „ _«»,,• „ a j . . .1 , ., _ „ ! ordmavimą, stiprina raumenis, gedimo teišmoka tik 5 proc. Esą, i . , . . , . . , \ -•• •« - . • . • i . , , . . . nna kvėpavimą, kraujo cirkulia-tie klastotojai pateko \ kalėjimą. 
Žurnalistas paklausė, kodėl, 

kai žmogus nori ką nors apdraus 
ti, pakanka apie tai tik pusę žo
džio agentui prasitarti — viskas 
bus sutvarkyta, pinigai bus tuoj 
paimti. Tai kodėl valstybinio 
draudimo įstaigos, kai į jas krei
piasi tas pats žmogus, ne visada 

išlaikydami šokiui būdingą rit
mą bei tempą. Malonu į tokius 

, kad pasišokę žmonės, kurie j šokėjus pasižiūrėti. Tačiau vyres-
linkę pykti — apsiramina, bai-1 nio amžiaus žmogus paprastai ma
lus atsikrato baimės, nervingi at- j žiau aktyviai juda, manydamas, 
gauna gerą savijautą. Žodžiu, šb- kad tam yra jau per senas. Bet 

iš tikrųjų kaip tik dėl to be lai-
kfc pasensta, kad nesportuoja ir 
pamiršta šokius. 

kavertė. Už 4 kritusias karves, taip pat greitai jam suteikia pa' 
draudimo premija 1920 rublių ar ramą? A. Čiapas jam atsakė, kad 
ba vidutiniškai 480 rublių už kar 

AUKŠTAS KRAUJO SPAUDIMAS 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

to kraujo spaudimo gydymo. 
Dabartiniu metu turime daug 

rūšių vaistų aukštam kraujo 

simpatinę nervų sistemą atleidžia 
arteriolių sutrauktus raumenėlius 
ir mažina širdies plastėjimo daž
numą. Gan saugus vaistas nedi-

Taigi galima drąsiai teigti, kad 
ciją. Šokių judesiai spartina krau- . k j a i t j n k a ^ k u r k ) a m ž i a u 5 
• ?.._i_-?? i _ i i : . . , . :_ J^vl jo pritekėjimą į plaučius, ir dėl 
to plaučiai geriau prisisotina de- j 
guonies. Pradeda stipriau dirbti' 

; žmogui, — sako žinovai. 

/. M'sk. 

spaudimui mažinti, bet ne pačiai; dėlėmis dozėmis. 
ligai išgydyti. Paminėsiu kelias 
vaistų grupes: 

1. Reserpinai. Reserpine, Ser-
pasil ir į juos panašūs kitais var
dais veikia į centrinę nervų sis
temą raminančiai ir tuo mažina 
kraujo spaudimą. Bet jie gali iš
šaukti depresiją, nosies užkimši
mą, nevirškinimą ir skilvio žaiz
das. 

2. Šlapimą varantieji, padidi
nantieji vaistai. Jų yra daug rū
šių ir vardų, paminėsiu kelis: 
Diuril, Hygroton, Lasix, Diamox 
ir kiti. Čia su gausiu šlapimu iš
skiriama ir daug natrio (sodos), 
taip pat kalio (potasium), tuo 
dažnai suardant elektrolitų ba
lansą kūno skysčiuose — krau-
juje ir plazmoje. Didesniais kie
kiais ar ir ilgesnį laiką mažais 
kiekiais juos vartojant reikia or-
ganizman įvesti daugiau kalio, 
kurio turi vaistai Kaon, K-lyte 
ir kiti, arba vartoti didesnius kie
kius apelsinų sunkos, vynuogių, 
ypač džiovintų, ar pan. 

3. Guanidinai. Jie lėtina sim
patinės nervų sistemos veikimą ir 
tuo gali mažinti kraujo spaudi
mą. Vienas jų —Ismelin sulpha-
te. Dėl daugelio šalutinių veiki
mų vaistas reikia vartoti labai 
atsargiai. 

4. Metildopa. Aldomet vienas 
tos grupės. Vaistas kliudo nore-
pinefrino gaminimą organizme ir 
taip mažina kraujo spaudimą. 

5. Pargilinai. Eutony! yra mo-
noamino oksidazos slopintojas, 

dėl tų nesklandumų pirmiausia 
kalti valstybinio draudimo dar
buotojai. Pagal visas draudimo 
rūšis privaloma išmokėti drau-
das per vieną mėnesį nuo pareiš
kimo įteikimo dienos ir nevėliau 
kaip per 10 dienų, gavus visus rei
kalingus dokumentus. Bet reikia 
pasakyti, kad atskirų rajonų bei 
miestų valstybinio draudimo 
inspekcijose nėra reikiamos tvar
kos. Tokių faktų pasitaiko Kaiše-
dorių, Trakų, Lazdijų, Varėnos 
Kupiškio ir kai kuriose kitose 
valstybinio draudimo inspekcijo
se. Iš pareigų atleistas Trakų ra
jono inspekcijos viršininkas J.. 
Palubinskas, nubaustas Šalčinin
kų — P. Lokys. 

Bet vien baudomis negalima 
atsispirti. Tenka ieškot; geresnių 
kadrų, taisyti klaidas. Darbą už-
gaišina ir kai kurios medicinos 
įstaigos. Jos uždelsia išduoti išra
šus iš ligos istorijos arba ambo-
latorinių lapelių. Tie reikalavi
mą; turi būti atlikti per 5 dienas. 
Biržų centrinės ligoninės polikli
nika apdraustojo J. 2idonio ligos 
istorijos išrašą inspekcijai atsiun
tė po 147 dienų. Kauno I—ji tary
binė klinikinė ligoninė apdraus
tojo B. Kamilos - po 111 dienų ir 
pan. Kartais auto avarijos prie
žastis labai ilgai tiria VAI dar
buotojai, pavogto draudėjų turto 
bylas —tardymo ir teismo insti
tucijos. 

Tas viskas rodo, kad Sovietų 
Sąjungoje ne tik draudimo srity
je, bet ir visose gyvenimo srityse 
viskas eina vėžlio žingsniu. Tik 
dar gerai, kad patys komunistai 
pareigūnai pripažįsta komunisti
nės santvarkos netvarką. 

JJ. 

A. + A. 
KUN. VILIUI BALANDŽIUI Lietuvoje mirus, 
jo seseriai BRONEI MORKŪNIENEI, MRRIJAI MOR
KŪNIENEI, dr. BERNARDUI MORKŪNUI su šeima 
ir kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą. 

Gabriele ir Albinas Dzirvonai 

7. Hidralizinai. Vienas jų Apre-
soline. Tai stiprus kraujo spaudi
mo mažintojas, bet organizme vei
kia į kelias sistemas tai reikia 
vartoti atsargiai. 

Kai labai aukštas kraujo spau
dimas iššaukia konvulsijas, są
monės netekimą, tai reikia dar 
pavartoti ir magnezijos sulfatą 
įšvirkštimais, nugaros smegenų 
kanalo skysčio nuleidimą. Nau
jas vaistas diazoksidas — Hyper-
stat — įšvirkštimu dažnai labai 
greitai sumažina aukšto kraujo 
spaudmą ir leidžia ligoniui at
sigauti. 

Tie vaistai vartojami arba vie
nas kuris, ar dažnai jų kombi
nacijos, ypač įjungiant šlapimo 
skatintojus, o jų kiekiai nustato
mi keikvienam individui pagal 
reikalą. 

Išvados 

Aukšto kraujo spaudimo gydy
mas reikalauja nuolatinės gydy
tojo priežiūros ir juo didesnės ir 
dažnesnės vaistų dozės imamos, 
juo dažniau reikia tikrintis. Kar
tas nuo karto reikia ir laborato
rinius tyrimus daryti, tikrinant 
kraujo ląsteles, kūno skysčių 
elektrolitus, kraujo azotines me
džiagas ir kitą. Gydytojas turi 
nustatyti ir vaistus, jų kombina
cijas bei jų kiekį pagal vaistų vei
kimą į organizmą. Tokiu būdu 
nors pačios ligos ir neisgydysi- Tik gaudomoji žuvis plaukia 
me, bet savo gyvenimą galime ii- prie* srovę, tačiau juslioji plau 

A. t A. STASIUI GRIŠKELIUI Lietuvoj mirus, 
liūdinčiam jo broliui PETRUI GRIŠKELIUI ii jo sei
mai nuoširdžią užuojautą reiškia 

Vale ir Mečys Bankauskai Elena ir Paulius Leonai 
Lidija ir Jonas Karpavičiai Meta ir Kazimieras Linkai 
Julija ir Jonas Kučinskai 

giems metams pratęsti ir kuo ir veikia į kraujo spaudimą. 
6. Klonidinai. Catapres per1 laimingesniais ir darbingais. 

likti kia pasroviui. 
Ogdeo Nash 

K A. 
WALTER R. W O I D A T 

Gyveno 3512 West 81 st Place, Chicago. Illinois. 
Mirė rugpiūčio 18 d., 1978 m., sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mildred (Le Vesque), 

brolis Frank. sūnėnas Frank P. su žmona Marilyn, sūnėno a. a. 
Richard'o našlė Ruth ir jų šeimos, bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 South 
Westem Avenue. 

Laidotuvės įvyks antradieni, rugpiūčio 22 dieną iš koplyčios 
9:00 vai. ryto bus atlydėtas j švenčiausios Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę Zmooa, brolis, sūnėnas ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt Evans ir Sūnūs — Telef. 737-8600. 
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A. f A. HELEN M. STOČKUTE 
Gyveno 3139 W. Pershing Rd, Chicago, Illinois. 
Mirė rugp. 19 d,. 1978 m., 2:30 v. ryto, sulaukus 55 m. amž. 
Gimė Chicago, Dlinois. 
Velionė buvo duktė mirusių a. a. Joseph ir Stella Stockų. 
Nuliūdę liko 2 tetos Stella Schulzas ir Stella Stockus; pusse

serės: Irene Tunkis su vyru Jerry, Albertine Menini su vyru Ru-
dolph ir Ruth Zvirzin; pusbroliai: Edward Stockus su žmona Mary, 
Vitas Stockus su žmona Aldona ir Alex Zvirzin su žmona Nancy; 
artima draugė Frances Tarvkl, giminės Lietuvoje, draugai ir pa
žįstami. 

Priklausė Dariaus-Girėno Am. Legion Post Nr. 271 Moterų 
vienetui. 

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Califor-
nia Ave. Laidotuvės įvyks antradieni, rugpiūčio 22 d iš koplyčios 
8:45 vai. ryto bus atlydėta į Sv. Juozapo ir šv. Onos parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Tetos ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Petras Bieliūnas — Telef. LA 3-3572. 

E U D EI KIS 
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 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

i 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 W. 6<»th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Higtmay. Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLAMCA 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 

i 
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x Ethnic Community Servi
ces atstovai Saulius Kuprys ir 

x V. s. Lilė Milukienė, l ie tu
vių Skautų pirmijos pirrnininkė 
ir Tautinės stovyklos viršinin-

1 kė. "Draugo" redakcijai atsiun
tė sveikinimą iš stovyklos. 
Sveikinimas pasirašytas Seseri-

| jos Vyr. Skautininkės Irenos 
Kerelienės, Brolijos Vyr. Skau
tininko Sigito Miknaičio ir visų 
vadovų. Už sveikinimus skauti-

IŠ ARTI IR TOLI 

adv. Rima Skorubskaitė šį ant- J0*5 vadovams ir visiems tauti-
radienį. rugpiūčio 29 d. Dirksen!n* dvasia stovykloje gyvenan- į 
Fed. pastate (219 So. Dearborn) ! tiems redakcija nuoširdžiai dė- į 
liudys viešame apklausinėjime, j koja ir linki rezultatų, kurie i 
kurį praves Atstovų rūmų p a - j š i a stovykla užsimota pasiekti! 
komitetis komunikacijos reika- — 60 metų skautijos gyvavimą j 
lams. Bus pasisakyta ryšium su Įprasminti gera nuotaika ir pa-
pasiūlytu nauju komunikacijos siryzimais. 
įstatymu, kuris gali suvaržyti x Bernadeta Reinienė, atos- \ 
tautinių mažumų radijo progra- togaujanti su savo dukra Vita \ 
mų teises. Apklausinėjimams; Reinyte pas seserį ir tetą Koste j į ^ _ ^ * 
vadovaus kongr. M. Russo. i Garbauskienę ir jos šeimą New į &j£~j£f-

X LB Lemento apylinkės Yorke, lanko įdomesnes New! * * > > ' - ' - ' • * 
naujuoju pirmininku valdyba iš- Yorko apylinkes ir grožisi New j Argentinos Rosario lietuvių Bendruomenes valdyba 1976-78 metams. Iš kairės: E. Gruzdienė — vald. na-
sirinko Alei Kazlauską vietoi iš '' Yorko dangoraižiais. Jos iš ten •*• p Daugis — vicepirm., J. Plepienė — vald. n., O. Jasčiukienė — vald. n., V. Seniūnas — sekr., J. Pa
sirinko AJgj rvaziausKą vietoj is « L » i W „^ .u , . : ^ , ' pečkys — pirmininkas. T. Plepvs _ ižd.. 0. Papeckienė - vald. n., A. Kalainienė - vald. n., J. Guzas -
apylinkes pirmininko pareigų atsiuntė Draugo redakcijai ^ ^ ^ T Klimienė-Routaboul - n sekr.; (stovi) - K. Kiškis - vald. n., N. Kabaleiukas - rev. 
atsistatydinusio Vytauto Ka- , sveikinimus u* linkėjimus. Sią : k o m A . Ja tu l i s rev. kom. pirm . A. Latvėnas — mokesčių rinkėjas, A. Švarlys— rev. kom. narys. 
manto. kuris buvo neseniai iš- savaitę B. Reinienė ir V. Reiny- 1 Pirmininkas J. Papečkys Rosario lietuviams atstovav o PLB seime Toronte 
rinktas Pasaulio lietuvių Bend-! t ė jau grįžta namo. į , ___ 
ruomenės valdybos pirmininku. x D*"- Algis Pankus ir kun.; 
Lemonto apylinkės iždininko Antanas Saulaitis. abu naujos 
pareigas iš Kazlausko perėmė P L B valdybos vicepirrnininkai, i 
Vytenis Milūnas. Kiti valdybos J a u a^trą savaitę stovyklauja į 
nariai pasiliko tose pačiose pa- hetuvių skautų VI-je Tautinėje j i^yĮOSTO GYVENTOJUS stovavo mūsų utuanistinės mo- nauju Lemonto LB apylinkės 
reigose. Valdyboje dirba taip stovykloje prie Worcester, S A U G O J A 1 3 POLICININKŲ kyklos mokytoja Birutė Strau- valdybos pirmininku išrinktas 
pat Romas Burba, Agnė Kati- Mass., ten dirba su skautais i r ' 
liškytė, Vilija Kerelytė. Milda talkina stovyklos vadovybei. 
Povilaitienė, Romas Račiūnas,: X Kun. Petras l'rbaitis, sve-
Vitalis Umbrasas. Apylinkės čias iš Brazilijos, išvyko į skau-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Joana ir Jonas Švobai, 

Detroito lietuvių visuomenės 
veikėjai, paminėjo savo vedybi
nio gyvenimo 50-ties metų su
kaktį rugpiūčio 5 d. Sukaktu
vių pokylį surengė jų sūnus 
Rimgaudas ir duktė Milda su sa
vo šeimomis. Jonas Švoba yra 
veiklus Tautinės sąjungos na-

D K . NUTAMJOJ 
— Poeto Vlado šlaito, Londo

no, lietuvių namų, "Nidos" lei
dyklos ir "Europos lietuvio" 
bei kitų laikraščių bendradar
bio, motina mirė okupuotoje 
Lietuvoje. Didž. Britanijos lie
tuviai jam pareiškė užuojautą. 

— J. Maslauskas ir J. Alkis 
išvyko į Jungtines Valstybes 

rys, šaulių sąjungos veikėjas ^ ^ ^ s k a u t ų Tautinėje sto-
ir centro valdybos narys, prieš 
karą buvęs Ukmergės gimnazi-

jjos direktorius. Jų sukakties 

vykioje ir paatostogauti. J. Al
kis yra Didž. Britanijos Lietu
vių sąjungos pirmininkas. Jis 

proga daugelis organizacijų ats-; A m e r i k o j e ž a d a p a b ū t i a p i e k e . 
tovų ir sukaktuvininkų artimų- t u r i a g ^ ^ 
jų linkėjo jiems laimingų toli
mesnio gyvenimo dienų. — Dr. Aleksandras Štromas, 

. __ „„ iki šiol dirbęs mokslinį darbą 
- Jurgis Kiaunė, New Yor-, B r a d f o r d o ^ ^ t e t e , n u o Sių 

ko lietuvių veikėjas, po ogesnio, ^ ^ ^ ^ g k a i t y t i 
buvimo ligoninėje grįžo namo ir k a i t a s S a l f o r d o universitete 
toliau sveiksta gydytojų pnziu-j M a n c h e g t e r y j e ^ j i g U e k a 
n m a s - j taip pat ir Bradfordo universi-

— Marcelė ir Vladas Matulio- tėte moksliniu bendradarbiu. 
niai, gyv. Clevelande, šių metų 
birželio mėnesį paminėjo savo 
vedybinio gyvenimo 50-ties me-

KANADOJE 
— Zita Prakapaitė sėkmin-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
kaitė - Navickienė. Prieš kelis inž. Algis Kazlauskas, buvęs iž-

t i e k T ^ r S r S O * ^ e n ^etus tas pareigas perdavė mū-i dininkas. Iždininko pareigas p w | 5 £ ^ T ta£ ^ " p a į s t a ^ ro" orkestrui ir prisikėlimo pa 
" e » or^linto-Lo t^ilrianmai a l r a i l . ' dftVA srilHAnti V v t o n i Milll-I ! rapijOS j a u n ų j ų ChoHlL 

tų sukakt|. Juos pasveikino jų gai užbaigė vidurinę Norseman 
giminės ir artimieji. į mokyklą, gaudama iš keturių 

- A. a. Mečys Janulevičius!k l a s i u v i s u * & * * aukščiausius 
mirė rugpiūčio 6 d. Clevelande Pažymius ir apdovanojimus Ji 
ir ten pat palaidotas rugpiūčio i * * p a t " ^ ^ ^ 
12 d. lietuviškam gyvenime, J ^ * ? ? G m , a r o *"??* 
mažai tesireiškė, bet Clevelando'^į1^ f°k eJ a ; r**?™. Gm^' 

sų apylinkėje veikiančiai skau- davė studentui Vyteniui Milu-, 
tojų. Miestelis gyventojais ir ^ . . š a t r i j o s „ d r a Ugovės vado-!nui. Kiti valdybos nai" i pasili-į 

adresas yra sekretorės Vilijos tų Tautinę stovyklą. Po to jis P l o t u a a g * l s
i r

s į į ^ ^ T ^ T vei skautininkei Mėtai Langai-į ko tose pačiose pareig e. 
Naujasis Lemonto L apylin-

mas. 
— Kun. Justinas Vaškys, Ro- j "Toronto Sun" dienraštis 

chesterio, N. Y., Šv. Jurgio lie-; įdėjo du St. Prakapo laiškus. Kerelytės (2 Norton Dr.. Le- kelias savaites lankysis Rytų daugiau policininkų. Dci šiol te- t e i . B u r b i e n e i g i taipgi energin-
mont. U 60439. tel. 257-2558) pakraštyje. Tuo metu laiškais b u v o *&• ***** i r ^ r ^ f* 3

 g a i ir gražiai mūsų apylinkės;* 
x Dama Kojerytė, turinti bus pasiekiamas pranciškonų JU viršininkas. Sakoma, kad jie f . ^ ^ tarpe ^ lauskas lemontiškiams yra ge-! kunigystės 45-rių metų sukak- locoust filmo parodytus lietu 

magistrės laipsnį iš mokslinės adresu (351 Highland Blvd.. b u v ? l a b a i darbais apkrauti ir a t s t o v a u g ' | r a i p a ž i s t a i n a s . J i s yra gimęs1 t i e s paminėjimui išvyko r viskus SS dabmus, kurių ners 
informacinės srities ir magist- Brooklyn, N. Y. 11207). Grįžęs ^ r ė j o dirbti net po 12 vai. ^ t a u t y b i ų ^ ^ m u 2 i e _ n e p r i k l a u s o m o j e Lietuvoje, Ra-j SchwM, Austrijoje, kur jis buvę, nes i lietu 
rės laipsnį iš bibliotekininkys- į Chicagą jis dar lankys būvu- Paskelbus, kad Lemontui rei- ^^ reikalais p a s i t a r t i susiren-
tės. dirbanti Illinois universite- sius saleziečių mokinius ir pri- kalingi policininkai, kandidatų į& m u z i e j a u s pa talpose kiekvie-
to medicinos mokyklos bibliote- sidės prie a. a. Povilo Vaišvilo, atsirado net 37. Priimti 4 vy- ^ m ė n e s i o p i r m ą j j antradienį 
koje, buvo paaukštinta į ašis- žuvusios prieš kelerius metus, TZJ' v i s i Jauni: pirmieji du po ? ^ y a k 
tente profesorę. Kojelytė yra teismo bylos pagreitinimo. 2 1 ' trečiasis 2* i r ketvirtasis 32 
naujosios PLB valdybos sekre- v , - ~ M . _ ~ . m e t U amžiaus. Visi baigę ko-
torė f

X, b ^ t 0 8 1 0 8 Taufanes sto- l e g i j a a 
vykios skaučių "Sutartinės" K a s prisimena nepriklauso-

Balfo metinis seimas šie- stovyklos viršininkė, vadija ir m o s Lietuvos laikus, galėtų pa- " f ' / ~ ~ ~ ~ , . ~ 7 : T,' " l ~ T ^ i ~" I įšventintas 
monto LB apybnkes valdybos i mokyklą. *~ 
pirmininkas, atsisakė toliau eiti 

NAUJAS LB 
APYLINKES PIRMININKAS 

sein nieste, 1939 m. gruodžio pranciškonų kunigų seminarijo- nėra pavykę jų sukurti. Kita-
13 d Yra baigęs universitetą ir Je yra baigęs teologijos moks- me pas^kundimas, kad Toronto 
turi inžinerijos diplomą. Prieš į ^ Ten jis susitiks savo būvu- dienraščiai nekreipė dėmesio i 
vienuolika metų atvyko iš Aus- * » ^ d i j ų draugus, dar aplan- lietuvių damų šventę. Padeko-
traliios ir sukūrė šeima su dr ! kYs V. Vokietiją, Daniją, Nor- jo 'Toronto Sun", vieninteliai 
Terese Prunskyte. Augina tris j " * 1 * š v e d i J a i r k i t u s kraš-! dienraščiui, kuris labai puikiai 
vaikučius. Du iš jų jau lanko ^ K u n - J- V a š k y s >'ra H f f ^ ^ ^ ^ " d a m U 

Inž. Vytautas Kamantas, Le-į Lemonto Maironio lituanistinę 1909 m. spalio 20 d., kunigu į šventės įvykius. 

met bus švč. M. Marijos Gimi- skautės atsiuntė "Draugo" re- lyginti, koks policininkų skai-
mo parapijos Marquette Parke dakcijai sveikinimus ir linkėji- g ^ gaugojo gyventojus vals

čiuose ar panašaus spalio 28-29 dienomis. Registrą- mus. Sveikinimo raštą pasirašė 
cija prasidės šeštadienį, spalio visos šios stovyklos skautės, miesteliuose 
28 d., 9:30 vai. r., po to bus po- Taip pat ir redakcija linki sėk-
sėdžiai. Banketas — vakare 7 mės stovykloje ir lietuviškos ^ 1 * APYLINKĖS ATSTOVE 
vai. su menine programa, ku-1 dvasios atgaivos. MIESTELIO MUZIEJUJE 
riai vadovaus muz. Faustas! x y ^ y]a^s B M e v | f i | - ^ | Lemonto miestelyje yra taip 
f ^ , f t , S . - ^ 1 0 f i nuolatinis mūsų bendradarbis, vadinamas "Historical Society 
d., 10:30 vai. sv. Mišios katali-' 

1932 m. rugpiūčio; 
Grįš į savo pareigas rug-! 

Malonu, kad jaunesnioji kar- j sėjo pradžioje. 
didumo tes ^f^' "f3 į 9 7 8 ™etų, ^ I ta, augusi ir aukštuosius moks-1 _ Lituanistikos seminaras 

— Toronto paštas ir vėl buvo 
sušlubavęs dėl įvykusio nelega
laus išvežiotojų streiko. Kana
dos premjeras per radiją pa-pos 2 d. Toronte buvo išr inkt^ 1 , o , ? . ^ r . . i i r t o o , M 5 . 1 r t _ . . . . . . i dos premjeras per radiją pa-*Z . , _ , i lus baigusi svetimuose krastuo- kursai nuo ruerpiucio 6 d. vyksta , ,. . i , „JU^ +„_^..i,« ^>» į PLB valdvbą ir rugpiūčio 6 d.i „ rv? • ; T r> „;,~, c ' r , , V, r , • / •• ; skelbė, kad pašto tarnybą per-į PLB valdybą ir rugpiūčio 6 d 

perėmė PLB pirmininko parei
gas. 

Lemonto LB apylinkės valdy
bos posėdyje rugpiūčio 10 d. 

. iš Tautinės stovyklos, vykstan- a n d Museums", 306 Lemont str. 
kams Marquette Parko l ie t . | č i o s Tnmmn V a U p ^ ^ T a i miestelio muziejus. Nedid i \ 
bažnyčioje. 10 vai. Tėviškes p a - | M a s s a t s i u n t ė n u o š i r d ž i u g ^ j . Us mūsų miestelis, nedidelis ir 
rapijos bažnyčioje - evangeb- k i n i m u s . « D r a u g o „ r e d a k c i j a i i r muziejaus pastatas, nedaug yra 
kams. Po pamaldų pasikalbeji- ^ ^ ^ p a ž į s t a m i e m s U ž ^ j . i r ko pasižiūrėti. Bet prieš Ka-

> kinimus redakcija nuoširdžiai *edas čia gyvenančios tautybės: 
dėkoja. • pasirodo su savo tautos papro-

čiais, papuoštomis Kalėdų eglu-
x Birutė Lembergas, gyv. i t ė m i s j^i ^ ^ ^ e g l u t ė s tik 

Manna del Rey. Calif., mokėda- ^ ^ „ d v i e j u p ^ mčam0f'-
ma "Draugo" metinę prenume- k a i U e t u v i u vigada šešių ar sep-
ratą. dar pridėjo aukų 19 dol. t y n i ų jį i r gražiausiai papuoš-' 
Lz auką ir spaudos stiprinimą te į^iTiaai> ^r ir tuo, kad pa- j 
nuoširdžiai dėkojame. puošiama ne paprastais blizgu-: 

į čiais, bet originaliais papuoša- i 

se, įsijungia į LB eiles. Su Loyola of the Lake vietovėje; t v a r k y s i ą s > padarydamas ją 
džiaugsmu juos sveikiname ir ; prie Akron, Ohio. Lituanistiniai; < C r o w n c o r p o r a t i o n » . Tikimasi 

kursai tęsis dvi savaites. Klau
sytojų yra 38, lektorių 8. Klau
sytojai ir lektoriai kalbasi tik 
lietuviškai, todėl proga jauni-

linkime jų darbams 3ėkmės 
Andrius Laukaitis 

chroniškų pašto 

įstaigoje. 
X LB Lemonto apylinkės 

valdyba Bendruomenės mėnesio 
proga ruošia gegužinę rugsėjo 
10 d., sekmadienį, 12 vai. po 
pietų M. ir V. Umbrasų sodybo
je (prie Lemont Road ir 103 
St.) Lemonte. Gegužinės reika
lus tvarko Romas Burba. Ro
mas Račiūnas ir Vitalis Umbra
sas su kitų valdybos narių ir le-
montiškių talka. Laukiama daug 
svečių iš Chicagos ir apylinkių. 

X Jadvyga L. Kanapienė, gy
venanti Coral Springs, Floridi-
je. atsiųsdama "Draugo" prenu
meratos mokestį, pridėjo 10 dol. 
auką savai spaudai stiprinti. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X A. Ruzgas, gyv. St. Pe-
tersburg Beach. Fla., apmokė
damas sąskaitą už gautas kny
gas, dar pridėjo auką 15.96 
dol. "Draugo" spaudai gerinti. 
Nuoširdus ačiū. 

x Parduodamas Bahy Grand 
Piano. Gerame stovy. $725.00. 
Skambint 776-2013 (sk.) 

x Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik. tuoj pas PETRĄ ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. 2913 We»t 6Srd 
St , Ghfcago. DL TH. 436-1337. 

(sk.). 

X Restoranui reikalinga indu 
plovėja. Marquette Pke. Skam
bint 925-1123; po 9 vai. vak. 
471-0374. ( sk) . 

NAUJA LIGONINfc 

tuo išvengti 
negalavimų. 

— Irena Rekucienė, Seinų 
mui savo lietuvių kalbos mo- j technikumo matematikos moky-
kėjimą patobulinti praktišku toja, atvyko į Torontą aplanky-

I laiš iš šiaudinukų. Prie jos dar 
p a s t a t o m a nemaža (2-3 pėdų) j pne Lietuvių namų Clevelande, gatvSje, buvo suruoštas karnavalas. Stovi 

Federalinė vyriausybė davė tautiniais rūbeUais aprengta lie- 15 k.: J-. StempuZis, Jack Show. Z. Dučmanas ir A. Petrik 

jos vartojimu. 
— Arėjo Vitkausko atsimini

mus apie imigranto įspūdžius, 
atvykus į Ameriką, spausdi
na Pennsylvanijoje leidžiamas 
"Evening Herald". 

NAUJOJ ZELANDIJOJ 
— A - a . Albertas draipys mi-

i rė birželio 5 d. Dunedin mie-
I ste, kur jis buvo ligoninės or
topedinio skyriaus vedėjas. Li
ko žmona ir duktė. 

ti gimimų, pažįstamų ir taip 
pat prieš kelerius metus miru
sio dėdės kapo. 

•ĮK--. .<«^^0Sx. ^.*š^^&i., .s<^WBw>. . ^ s W » > , . < ^ ^ a . 

Advokatas JONAS 6IBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenne 

TeL — 776-3599 
Chtcago, Illinois 60629 

Darbo vai- nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

leidimą statyti naujus Provi- tuvaitė-lėlė. 
dence ligoninės rūmus pietinėj I Tokiu būdu Lemonto gyven-
Chicagos daly. Nauji rūmai tu- tojai sužino ir apie čia gyvenan-
rės 300 lovų, bus pradėti staty- čius lietuvius ir pavergtą Lietu
ti rugsėjo mėnesį. Kainuos 486 vą. 
mil. dol. ir pinigus jau paskyrė j 1962 m. įsisteigus Lemonte 
federalinis iždas, Ilinois valstija LB apylinkei, lietuvius šiame 
ir miestas. muziejuje visą laiką gražiai at-

Nuotr. V. Bacevičiaus 

CHICAGOS ŽINIOS 
IŠVYKOS LAI V l J. Hatchett, 52 m. Priežastis 

tiriama. 

NENORIME, BET REIKIA^ 
Neseniai man teko parašyti šios antraštės žodžius. 

Tad nuo 1978 m. spalio 1 d. mums reikia kreiptis į skaity
tojų dosnumą, nes nuo tos dienos dienraštis skelbia tokias 
kairias už prenumeratą: 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 6 mėn. 3 mSn. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V 35.00 18.00 13 00 
Kanadoje U S A . 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

Prašau Kanados skaitytojų pastebėti, kad kainos už 
prenumeratas mokamos Jungtinių Amerikos Valstybių va
liuta. Jei kai kurie skaitytojai pridės auką prie prenume
ratos, būsime nuoširdžiai dėkingi už lietuviškos spaudos 
įvertinimą. 

P. P. Cinikas MIC 
Adm. 

Chicago Travel Club rugsėjo 
mėn. šeštadieniais ir sekmadie-l 300 METŲ KALĖJIMO 
niais turės laivu išvykas apy-| Kriminalinis teismas nuteisė 
linkių vandenimis. Bus vyksta- R. Jonės, 36 m., nuo 100 iki 300 
ma ryto 8:45 vai. nuo Mercury|m. kalėjimo. Teisėjas dėl jo 
prieplaukos Chicagos upėje, j įvykdytų dviejų žmogžudysčių 
prie Michigan Ave. ir Wacker Į pratarė : "Turiu viltį, kad ir 
Drv. Bus plaukiama ežeru palei j mirsi kalėjime." Nuteistasis bu-
miestą, Calumet upe ir į Calu- j vo kalbines du brolius, Samue-
met ežerą, paskiau Calumet-Sag j lį ir Campbell Thompson, pirkti 
kanalu ir grįžtama Chicagos j jo automobilį, o kai jie atėjo 
upe 3:30 vai. Pusryčiai ir pie-jsu pinigais, juos nužudė ir pini-
tūs laive. Pakeliui paskaitos i gus pasisavino. 

r ^ 

^ : 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
Antanas Rnbšrs 

I-ji dalis. Kaygoje 10 skyrių. Naujojo Testamento: 
Bendrija ir jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes-
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Eendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis. 
Samprata, Dievo tautos samprata. 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
siusti: DRAUGAS, 4545 W. 65rd Str., Chicago, D. 60629. 

J 

apie tų apylinkių istoriją ir ki
tas įdomybes. 

BAISIS SPROGIMAS 

Du darbininkai užmušti ir 39 

PAMESTINUKĖ 
Elmhursto kolegijos sąšlavy

ne prieš kiek laiko buvo rasta 
mergaitė, padėta į krepšį. Ji pa
vadinta Sara Doe ir buvo nuga-

darbininkai ir ugniagesiai • u - | b e n t a u i n ę j ^ ^ 
žeisti, penktadienį pryku. ^pro-, ? 5 fc ^ ^ ^ ^ 
gimui Stauffer Chemical bend- | n e a ^ ^ ^ ^ m e r ? a i t ė 

rovės fabrike. Chicago Heights. j a u atiduota vienai šeimai au
tuvo A Stanislawski. 47 m., ir | ginti. 

L I N K U V A 
Šiaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagavo dr. ALF. SEšPLAUKIS 

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

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

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, 111. 60629. 
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