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SĄŽINE VIRŠ ĮSTATYMŲ 
(Tc«tay8) 

Tarybos ir religinių kultų įsta
tymai, „Tarybų darbas", 1972, 
Nr.O, p. 17). Bet praktikoje yra ki
taip. Iliustracijai bent porą pa
vyzdžiu. Taip vadinamos sutar
ties, kuri jėga primetama Bažny
čiai ir jau visą dešimtmetį var
gina kunigus bei tikinčiuosius, 
4-me skyriuje rašoma: 

—Si sutartis gali būti nu
traukta nustatyta tvarka, nuta
rus uždaryti maldos namus (kul
to pastatą), kuriuo naudotis bu
vo leista šia sutartimi. 

Sutarties ir nuostatų paragra
fai suformuluoti miglotai, be tei
sinio aiškumo, paliekant galimy
bę tarybiniams pareigūnams ir 
ateistams juos aiškinti savivališ
kai savo naudai ir Bažnyčios pra
žūčiai. Religinių susivienijimų 
nuostatais esame atiduoti į ateis
tų ir įvairaus rango vykdomųjų 
komitetų atstovų malonę. 

Mes, Kauno arkivyskupijos ku
nigai, esame susipažinę su Tikin
čiųjų teisėms ginti Katalikų Ko
miteto dokumentu Nr. 5, pil
nai jam pritariame ir prašome 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumą paskelbti 1976 
m. liepos 28 d. įsaką „Apie reli
ginių susivienijimų nuostatus" 
negaliojančiu. 

Kaunas, 1979 m. sausio 25 d. 
Šv. Pauliaus atsivertimo šventė. 

Pasirašė Kauno arkivyskupijos 
102 kunigai: Gustavas Gudana-
vičius, Leonardas Jagminas, vysk. 
Julijonas Steponavičius, Juozas 
Dobilaitis, Bron. Nemeikšis, Jul. 
Kazlauskas, Vaclovas Polikaitis, 
Aleksandras Počiulpis, Jonas Ale
sius, Vladas Luzgauskas, Jonas 
Bujokas, Longinas Vaičiulionis, 
Jonas Babonas, Zigmas Grinevi
čius, Jonas Račaitis, Vladas Va
lavičius, Vaclovas Ramanauskas, 
Pranciškus Ščepavičius, Antanas 

Jokubauskas, Vytautas Radzevi
čius, Kęstutis Diknevičius, Felik
sas Baliūnas, Antanas Lileika, 
Vaclovas Tamoševičius, Bronius 
Gimžauskas, Jonas Povilaitis, Pros 
peras Bubnys, Mykolas Buožius, 
Petras Mikutis, Bronius Gaižutis, 
Jonas Jakubonis, Stasys Kadys, 
Kazimieras Sirūnas, Jonas Alek-
siūnas, Vincas Pranskietis, Liud
vikas Mažonavičius, Antanas 
Ylius, Juozas Vaicekauskas, Jo
nas Survyla, Leonas Kalinauskas, 
Eugenijus Jokubauskas, Jurgis 
Užuosionis, Pranciškus Matulai-
tus, Valentinas Beržinis, Romual
das Mizaras, Kleopas Jakaitis, 
Antanas Imbras, Jurgis Birbilas, 
Steponas Pilka, Mykolas Dobro

volskis, Antanas Kazlauskai 
Liudvikas Semaška, Juozapas Ma
tulevičius, Eduardas Simaška, 
Petras Meilus, Antanas Danyla, 
Petras Liubonas, Gerardas Dun
da, Jonas Voveris, Jonas Albavi-
čius, Albertas Perminąs, Valerijo
nas Kekys, Klemensas Valavičius, 
Boleslavas Vairą, Vladas Petkevi
čius, Jonas Girdzevičius, Vytau
tas Pesliakas, Juozas Vaičeliūnas, 
Jenas Tamonis, Alfonsas Bulota, 
Juozas Indriūnas, Alfonsas Sva
rinskas, Juozapas Razmantas, Pet
ras Našlėnas, Romualdas Mace
vičius, Petras Tavoraitis, Pranas 
Gimžauskas, Jonas Rakauskas, 
Pranciškus Bastys, Ričardas Mi
kutavičius, Jonas Fabijanskas, An
tanas Slavinskas, Povilas Prans-
kūnas, Algirdas Močius, Jonas Au-
gustauskas, Eugenijus Bartulis, 
Aleksandras Markaitis, Jonas 
Kazlauskas, Pijus Šiugžda, Vytau
tas Griganavičius, Antanas Ur
banavičius, Vladas Simaška, Bo
leslavas Radavičius, Jonas Gu
das, Viktoras Šauklys, Juozas Ar-
monas, Jonas Buliauskas, kan. 
Juozas Šelvys, Jonas Maleckis, 
Petras Marcinkus, Vladas Požėla, 
Pranciškus Tuminas. 
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Didžiosios Britanijos alyvos sėmimo įtaisai Siaurės jūroje 

ŽMONIJOS AUGIMO 
KONFERENCIJA 
600 mil. žmonių gyvena skurde 

ERDVĖJE IR ŽEMĖJE 
Ką veikia buvusieji astronautai 

Los Angeles, Calif. — Liepos 
mėnesio 20 d. sukako dešimt metų, 
kaip pirmieji JAV astronautai iš
sikėlė mėnulyje. Kol viso to buvo 
pasiekta reikėjo nemažo pasiruo
šimo, pradedant iškėlimu į erd
ves, paskui skriejimo apie žemę 
bandymais ir pagaliau kelione į 
mėnulį. Daugeliui įdomu ką vei
kia tie pasaulio dėmesį nuo metu 
patraukę astronautai. 

Pirmasis žmogus iškėlęs mėnu
lyje koją buvo Neil Armstrong, 
skridęs su Apollo 11 erdvėlaiviu, 
jis taip pat skraidė 1966 m. su 
Gemini 8. Šiuo metu astronautas 
yra Cincinnati universiteto profe
sorius. 

Adwin Aldrin, antrasis mėnu
lyje iškėlęs koją žmogus, skridęs 
su Apollo 11, taip pat skriejęs 
1966 m. lapkričio mėnesį su Ge
mini 12 erdvėlaiviu apie žemę 
59 kartus, šiuo metu dirba Los 
Angeles mieste vienoj inžinierių 
firmoj. 

William Anders, kuris 1966 m. 
su Apollo 8 apskrido mėnulį de
šimtį kartų, dirba įvairius dar
bus, net buvo JAV ambasadoriu
mi Norvegijoj, šiuo metu jis yra 
San Jose, Calif., vieno General 
Electric skyriaus prezidentas. 

Alan Bean, kuris su Apollo 
12 1969 m. lapkričio mėnesį išsi
kėlė mėnulyje, buvo ketvirtas 
žmogus iškėlęs koją mėnulyje, 50 
dienų skridęs su jau nukritusiu 

Skylab. Skridimas vyko 1973 m. 
liepos - rugsėjo mėnesiais. Šiuo 
metu jis dar tebėra aktyvus ast
ronautas. 

Frank Borman, skridęs su An
ders ir Lowell Apolo 8 ir pirmas 
susitikęs erdvėje su Gemini 1965 
m. gruodžio mėnesį, šiuo metu 
yra Eastem oro linijos preziden
tas, Miami, Fla. Kaip žinome jis 
tuo metu, kartu su kitais astro
nautais skaitė erdvėse Šv. Rašto 
ištraukas. 

Vanc Brand, vienas iš paskuti
nių trijų amerikiečių erdvėse, da
lyvavo 1975 m., liepos mėnesį 
įvykusiame Apollo - Sojuz susi
jungime erdvėse. Sovietų Rusija 
iš to pasidarė sau milžinišką rek
lamą, norėdama įrodyti, kad ir ji 
lygi erdvėse, nors mėnulio ir ne
pasiekė. Šiuo metu jis dar tebėra 
astronautas. 

Scot Carpenter, kuris apskrido 
žemę tris kartus 1962 m. gegužės 
"mėnesį su Mercury 7, šiuo metu 
yra šiukšlių išvežiojimo automa
šinų įmonės direktorius Hunting-
ton Park, Calif. 

Gerald Carr, kuris su astro
nautais Gibson ir Pague iš ame
rikiečių ilgiausią išbuvo erdvėse, 
net 84 dienas, nuo 1973 m. lap
kričio ligi 1974 m. vasario mėn., 
su Skylab 4, dabar dirba vienoj 
biznio įstaigoj Houston, Tex. 

Eugene Cernan, iš Illinois ki
lęs astronautas, kuris vienuolik-

Colomba. — Buvusiame Ceilo-
ne, dabar Sri Lankoje, antradie
nį, atidaroma Jungtinių Tautų 
konferencija svarstyti pasaulio 
gyventojų skaičiaus didėjimo 
problemų ir žmonijos augimo įta
kos ekonominiams Trečiojo pa
saulio valstybių reikalams. Kon
ferencijoje dalyvauja daugiau 
kaip 60 kraštų delegacijos, suda
rytos iš tų valstybių parlamento 
narių. Konferencija tęsis penkias 
dienas. 

Šios konferencijos paruošimui 
devynios valstybės buvo susiti
kusios Japonijoje ir paskelbė, kad 
reikia griebtis naujos iniciatyvos 
sustabdyti nepaprastą žmonijos 
didėjimą ir jo nešamas proble
mas. Šiuo metu pasaulyje gyvena 
apie 4 bilijonai žmonių. Nors gi
mimų skaičius kai kuriose pasau
lio dalyse yra sumažėjęs, iki šio 
šimtmečio galo pasaulyje bus 
apie 6 bilijonai gyventojų. Pasau
linio Banko, kuris irgi dalyvau
ja šioje konferencijoje, statistika 
rodo, kad nuo šių dienų iki 2000 
metų atsilikusios šalys turės pa
rūpinti darbus mažiausia 500 mi
lijonų žmonių, 

Rafael Salas, Jungtinių Tautų 
žmonijos augimo agentūros direk

torius, nurodė Chicagos universite
to tyrimų rezultatus: pasaulio gy
ventojų skaičius iki 2000 metų sie
ks 5.8 bilijonus, tačiau JAV 
biuro studijos rodo, kad tas skai
čius gali siekti 6.8 bil. Daug pri
klausys nuo pasaulio pastangų 
mažinti gimimų skaičių. 

Blogiausia, kad žmonių skai
čius daugiausia didėja atsiliku
siose šalyse, kurios jau dabar 
kenčia skurdą .Pramatomo žmo
nių skaičiaus augimo apie 90 
nuoš. įvyks Trečiojo pasaulio 
kraštuose, įskaitant Kiniją. Jei 
1950 metais atsilikusiuose kraš
tuose gyveno 68 nuoš- pasaulio 
žmonių, tai 2000 metais 78 nuoš. 
žmonijos sudarys atsilikusių kraš
tų gyventojai. 

Konferencijoje įvairūs raportai 

tasis amerikietis vaikščiojęs mėnu
lyje, skridęs su Apollo 17, 1972 
m. gruodžio mėn., jau 1966 m. su 
Gemini 9 apskridęs žemės rutulį 
44 kartus, šiuo metu yra Petro
leum bendrovės prez. Houston, 
Tex. 

Michael Collins, kuris pirmą 
kartą nusileidžiant mėnulyje su 
Apollo 11 buvo erdvėlaivio ko-
manderis, skriejo apie mėnulį ast
ronautams nusileidus mėnulyje, 
skriejęs apie žemę 43 kartus su 
Gemini 10 kartų, dirba krašto erd
vių administracijoj Washingtone. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Viceprezidentas Mondale 
buvo šiltai sutiktas Kinijoje, kur 
jis viešės 8 dienas. Bus svarsto-

pabrezia, kad pasaulyje yra 40 m i a b i e m š a l i m ^ ^ k l a u s i . 
valstybių, kurių gyventojų vidur
kis uždirba per metus mažiau ne
gu 295 dol. Viena valstybė, — 
Haiti yra Vakarų hemisferoje, ki
tos daugiausia Azijoje ir Afriko
je. Tie visi žmonės, jų tarpe In
donezijos ir Indijos gyventojai, 
sudaro 42 nuoš. žmonijos. Apie 

mai ir užbaigta kultūrinio bend
radarbiavimo sutartis. Kiniją su 
viceprezidentu lanko jo žmona 
Joan, duktė Eleonora ir eilė parei 
gūnų. 

—Praėjusį trečiadienį Mask
vos televizija parodė Brežnevą, 
pagerbiantį užsienio reikalų mi 

TASS SLEPIA, KAD 
PABĖGO ŠOKĖJAS 

Husai bando išvežti jo žmoną 

600 milijonų žrr.-» iu gyvena ab n i s t r ą Gromyką. Nors medaliai 
soliučiame skurde. Tik ketvirda-
dalis tų skurdžių naudoja sveiką 
geriamą vandenį. Iš 1000 nauja
gimių tose šalyse 122 kūdikiai 
miršta nesulaukę metų amžiaus, 
tik apie 23 nuoš. suaugusių su
geba skaityti ar rašyti. 

Nagrinėjant žmonijos augimo 
nešamas problemas pabrėžiama, 
kad užtruko apie 2 milijonai me
tų, kol pasaulis pasiekė vieno bi
lijono gyventojų skaičių. Antram 
bilijonui pasiekti truko tik 100 
metų. Dabar tie bilijonai auga 
greičiau. Kiekvieno 50 metų am
žiaus žmogui begyvenant, pasau
lio žmonijos skaičius padvigubė
jo ir kol jis sulauks 75 metų tas 
skaičius vėl padvigubės. 

Žmonijos augimas neša mies 
tų augimą, susikimšimą, gamtos 
teršimą, politinius konfliktus, ne
legalią emigraciją, gyventojų bė
gimą į kitus kraštus, ligas, badą, 
skurdą. 

New Yorkas. — Sovietų kelei
vinis lėktuvas Aerofloto OOCP 
— 86479 vakar dar tupėjo New 
Yorko John F. Kennedy tarptau
tiniam aerodrome prie "Gate E-
10". Pabėgusio Bolšoi baleto šo
kėjo Aleksandro Godunovo su
keltas incidentas parodė, kaip 
lengvai gali kilti tarptautiniai 
incidentai su Sovietų Sąjunga. 
Godunovas iš baleto grupės, ku
ri šiandien turi atvykti į Chica-
gą, pabėgo rugpiūčio 22 d. Tuoj 
pat sovietų agentai iš grupės iš
traukė ir Godunovo žmoną Liud
milą Vlasovą. Jos pasas liko A-
merikos muitinėje. Įtariama, kad 
ir ji norėjo pabėgti su savo vyru, 
tik sovietų agentų buvo pagauta 
ir dabar verčiama grįžti į Mask
vą. 

Į domu, kad sovietų Tass agen
tūra dar nė žodžio nepaskelbė a-
pie Godunovo pabėgimą. Jis 
slapstosi pas pažįstamus New 
Yorke. Neskelbiama, kad ameri
kiečių aerodrome sulaikyta "so
vietų pilietė Vlasova" irgi yra 
Bolšoi baleto šokėja, kad ji Go
dunovo žmona. Tass agentūra 
piktai kritikuoja Ameriką, skelb
dama, kad sulaikyto lėktuvo ke
leiviai, jų tarpe 13 vaikų, kenčia 
lėktuve nepatogumus, "negali 

^ i . i J •_»- u- »„i-~ pamiklinti kojų". Agentūra ne-
Gromyka* buvo p a a r t i fcrzel^ J ^ ^ ^ ^ s u l a J k y . 

tas. Tass paskelbė, kad neaišku, 
kodėl Amerikos pareigūnai sie-

Popiežius kalnuose 
Canale D'Agordo. — Popie

žius Jonas Paulius II-sis sekma
dienį aplankė buvusio popiežiaus 
Jono Pauliaus I-jo gimtąjį kaimą 
Dolomitų kalnuose. Čia buvo 10 
laipsnių temperatūra, snigo. Ita
lijos kariuomenės alpinistų dali
niai atkasė po 6 pėdų sniego 
danga paslėpta Madonos, Dala-
mitų karalienės statulą, prie ku
rios popiežius meldėsi. Pusę va
landos popiežius praleido su po
piežiaus Jono Pauliaus I-mojo 
buv. kardinolo Albino Luciani, 
broliu, seserim ir kitais giminai
čiais. 

Daug perka 
televizijos aparatų 

Nem York. — Liepos mėnesį A-
merikoje parduota 686,639 spal-
v,ytos televizijos aparatai. Tai 
daugrau negu praėjusiais metais 
liepos mėnesį. Per pirmus metų 
30 savaičių televizijos spalvotų a-
paratų parduota 5.31 mil. Juoda 
balta televizijos aparatų pardavi
mas krito, šiais metais per liepos 
mėnesį parduota 371,380, o per
nai tuo metu parduota 454343. 
Iš viso Šįmet juoda balta televi
zijos aparatų parduota 3.13 mil. 

18 d., jo 70 metų gimtadienio 
proga, Brežnevas tik dabar juos 
prisegė. Korespondentai, buvę iš
kilmėse, praneša, kad Brežnevui 
labai nevyko medalius prisegti 
ir televizijoje tas buvo iškirpta, 
kad sovietų piliečiai nepamatytų, 
koks senelis juos valdo. 

— Lenkijos vyriausybė pripa
žino, kad šių metų javų derlius 
bus tik 17 mil. tonų, nors buvo 
planuota nuimti 22.4 mil. tonų. 
Kalta sunki žiema, pavasariniai 
potvyniai ir vasaros sausros. Per
nai Lenkija Vakaruose pirko 7 
mil. tonų javų. Šiemet teks pirkti 
dar daugiau. 

— Iranas sumažino savo naf
tos eksportą 400,000 statinių per 
dieną. Blogas oras neleidžia lai
ku pri pompuoti tanklaivių, skel
bia žinių agentūra Pars. Tačiau 
Kuzestano gubernatorius, admi
rolas Madani praėjusią savaitę 
pripažino, kad dėl ginčų su Ko
munistuojančiais darbininkais su 
mažėjo naftos gamyba. 

— Persijos įlankoje sprogo ir 
nuskendo Singapūro tanklaivis, 
kurio įgulos penki nariai dingo, 
vienas mirė ligoninėje ir trys 
sunkiai sužeisti. Sabotažo nebu
vę, laivas sprogęs nuo susirinku
sių naftos dujų. 

— Nuo rugsėjo 3 d. įtakingas 
laikraštis New York Times pakels 
prenumeratos kainas. 25 nuoš-
Atskiras numeris kainuos 25 cen
tus vietoj dabartinių 20 c. 

— Ispanijos policija kaltina 
baskus dviejų Prancūzijos įstai
gų: banko ir kelionių biuro sus
progdinimu. 

— Spalio 2 d. Clevelando gy
ventojai pirminiuose rinkimuose 
balsuos už kandidatą į burmistro 
vietą. Salia dabartinio jauno bur
mistro Dennis Kucinich kandida
tuoja 2 demokratai, vienas res
publikonas ir socialistų darbinin
kų partijos kandidatas. 

— Portugalijos medicinos dak
tarai paskelbė streiką, protestuo
dami prieš vyriausybės nutarimą 
nustatyti gydytojams algas. 

—Korėjoje žuvo 75 asmenys 
nuo taifūno "JudyM sukeltų pot
vynių ir žemės nuo kalnų slin
kimo. Audros palietė ir Japoniją. 

kia paimti iš lėktuvo "pilietę 
Vlasovą", kurios žmogaus teises 
laužo "JAV speciali tarnyba". 

Godunovo pabėgimas ir jo 
žmonos sulaikymas aerodrome 
vėl parodė, kad sovietų vyriausy
bės visaip lepinami baleto artis
tai nėra patenkinti savo likimu. 
Per 18 metų iš Sovietų Sąjungos 
pabėgo garsūs šokėjai: Rudolf 
Nurajev, Michail Baryšnikov, Na 
talia Makarova, Valery ir Gali
na Panovai. Keli jų turi laisvaja
me pasaulyje didelį pasisekimą ir 
jau tapo milijonieriais. Sovietų 
partijos agentai nieko taip stro
piai nesaugo ir nesekioja kaip ba
lerinų. Nežiūrint to Godunovui 
pavyko pasislėpti, tačiau jo žmo-

Demokratijos 
internaekmalas 

Washington, — Washingtone 
įvyko pirmoji Demokratijos In
ternacionalo konferencija. Tai 
nauja organizacija, apjungianti 
„disidentus ir opozicijos vadus 
iš kairiųjų ar dešiniųjų diktatū
rų ir demokratijų piliečius, mė
ginančius kukliais ir praktiškais 
budais padėti diktatūrose gy
venantiems žmonėms, kurie sie
kia demokratijos". Vienas orga
nizacijos pirmininkų yra Pavel 
Litvinovas, buvęs Sacaharovo 
bendradarbis. Narių — steigėjų 
sąraše randame Leo Cheme, In
ternational Rescue Committee 
pirmininką; žymų disidentą isto
riką Andriej Amalriką; rumunų 
rašytoją Paulių Gomą; buvusį 
Čekoslovakijos ūkio ministerį Eu
genijų Loeblį; jugoslavų disiden
tą, rašytoją Michailo Michailo-
vą; ir daugelį kitų žmonių pa
vardžių. Informacijos ir įstojimo 
į organizaciją reikalais rašyti 
Theodore Jacqueney, Coordina-
tor, The Democracy Intematio-
nel, c/o Wilkie Memorial of 
Freedom House, 20 West 40th 
Street, New York, NY 10018. 

(ELTA) 

ną agentai sugavo. Godunovas 
baleto mokslus ėjo Rygoje, Latvi
joje. Sovietų Sąjungoje vyksta ne
oficialios varžybos tarp dviejų 
baleto grupių: Maskvos Bolšoi ir 
Leningrado Kirovo vardo baleto. 
Daugelis pabėgusių į Vakarus šo
kėjų yra iš Kirovo baleto. Šiuo 
metu Bolšoi grupei vadovauja 
Juri Grigotfjvič, pats buvęs Kiro
vo šokėjas. Per paskutinius de
vynerius metus Kirovo balete pa
sikeitė trys vadovybės, šokėjų ne
pasitenkinimas plačiai žinomas 
visoje Sovietų Sąjungoje. Kiro-
viečiai įtaria, kad Bolšoi šokėjai 
ir kiti nariai yra geriau atlygi
nami ir partijos daugiau "myli
mi". 

Dėl Godunovo pabėgimo i 
Chicagą atvykstanti trupė turė
jo būti pertvarkyta. Godunovo 
partijos atiduotos Andrejui Kond 
ratovui ir Leonidui Koslovui. Ba
letą lydintieji šnipai ir saugu
mo valdininkai turi dar daugiau 
pasitempti, kad nepabėgtų dau
giau šokėjų, ypač kai grupė iš
vyks į Los Angeles. 

Irane laukiama 
! • 1 * 

didesniu musiy 
Teheranas. — Irano revoliu

cinio tribunolo narys ajatola Sa-
deg Khalkhali atvykęs į Kurdis
taną jau nuteisė mirti 45 kurdus, 
dar devyni buvo vakar sušaudy
ti Marivano mieste už sukilimo 
prieš Iraną kurstymą. 

Irano žinių agentūra paskelbė, 
kad kovose su kurdais žuvo 28-
-tos pėstininkų divizijos vadas ir 
22 kareiviai, 15 buvo sužeisti 
Stebėtojų manymu, Irano kariuo
menės nuostoliai buvo daug di
desni. 

Vyriausybės uždrausta Kurdų 
demokratų partija paskelbė, kad 
už kiekvieną sušaudytą kurd* 
bus sušaudytas vienas islamo re
voliucijos šaulys. Kurdų religinis 
vadas šeikas Hosseini paskelbė, 
kad kurdai kovos dėl savo teisiu. 
Abi pusės ruošiasi didesniam mu 
šiui dėl kurdų miesto Mahaba-
do. Teherane nežinomi užpuoli
kai nušovė du ajatolos Khomei-
r.i rėmėjus, tėvą ir sūnų ir trečią 
vyią sužeidė 

Pietiniame Irane, Ahwaz© 
mieste, dvi moterys, socialis
tų darbininkų partijos narės, re
liginio tribunolo nuteistos kalėti 
iki gyvos galvos už veiklą prieš 
islamo vyriausybę. 

Chicago Tribūne vedamajame 
kaltina ajatolą Khomeinį dvivei
diškumu. Jis remia palestiniečius 
ir reikalauja jiems teisės įsteigti 
savo valstybę, tačiau kai kurdai 
to paties siekia, jis juos ginklu 
malšina. Straipsnį baigdamas, 
laikraštis pažymi, kad kurdų vil
tys laimėti nepriklausomybę iš 
nafta turtingų valstybių kaip I-
ranas ir Irakas yra dar mažesnės 
kaip Ispanijos baskų ar Sovietų 
Sąjungos ukrainiečių. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 2 8d.: Augustinas, 
Adelinda, Liukas, Tarvilė 

Rugpiūčio 2 9d.: Ipatijus, Sa
bina, Gaudąs, Tautgaila. 

Saul ėteka 6:11, leidžiasi 7 :31 
ORAS 

Debesuota, su pragiedrėjimai*, 
gali lyti, temperatūra dieną 8 5L, 
naktį 65 laipsn. 

• 
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KELIAS | SVEIKATĄ 
NESIRGTI Ot SVMKTI PAIftOVMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
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ŠIRDIES ANGINOS SKAUSMŲ 
MALŠINIMAS 

Mokoviškai naudojan t nit-
roglyceriną bei jo gaminius, 
laikinai numalš inami skle-
rotiniai širdies skausmai. 

Dennis Bauman , M-D. 

Širdis yra raumeninė pompa, 
perdalyta į keturias pertvaras. 
Tos pompos sienelių raumenis 

'k ina i lengvinami. Šiandien apie 
80 proc. krūtinės angina turin
čiųjų gali tikėtis be operacijos pa
lengvinimo krūtinėje skausmu, 
jei jie be operacijos ims ketverio-
pai savo širdies skausmus mal
šinti: 1. jei priiminės mokoviš
kai nitroglyceriną ar jo gami
nius; 2 jei pritaikys sau darbą pa
gal savo pajėgumą; 3. jei su jau-

maistu ir deguoniu *e™įį? Į dinimusi t inkamai tvarkysis ir 
kraujagyslės atėjusios iš d i d ž i o j o ^ . . a t s a k a n č i a i j^Jės - krutės 
kraujo indo - aortos. Kai kurios ' 
priežastys, dažniausiai arterio-
sklerotinis priskretimas, tu. krau
jagyslių spindį susiaurina ar net 
visai užkemša. T a d a mažiau 
maisto pristatoma nuola t d i rban 
tiems širdies sienelių raumenims. 
Kai maisto, ypač deguonies, šir
dies raumenys ima stigti — tada 
ta stoka pasireiškia j un tamu 
skausmu krūtinės srityje. Tas 
skausmas dažnai persiduoda į 
kairę ranką, daug rečiau į kitas 
vietas, sakysim į dešinę ranką, 

č i a aptarsime tų skausmu, va
dinamų krūtinės angina (angina 
pectoris ) numalš in imą nitroglyce-
rinu bei iš jo pagaminta is vais
tais. Skausmai krūtinėje - krūti
nės angina ats i randa dėl sklero
zės kraujagyslėse. Nitroglyceri-
nas negydo sklerozės — ji turi 
būti gydoma jau pirmiau čia ap-
aŠytais būdais. Nitroglycerinas 
tik išplečia širdies arterijas ir 
tuomi daugiau deguonies širdies 
raumenims pristatoma esti. Tada 
sklerozės sukelti skausmai krūti
nėje (širdyje) palengvėja. Žino
ma , tuo pačiu netiesioginiai pasi
tarnaujama sklerotinei širdžiai: 
per laikinai išplėstas širdies rau
mens arterijas a tnešama kovos 
prieš sklerozę priemonės į skle
rozės apimtą arterijos vidinę sie
nelę. 

Širdies gydymas 

— Nieko t a u nepadės , jei 
t u ir visą pasaulį laimėsi, n savo 
sielą pražudysi" — ta i dažnai 
girdima tiesa dvasinio susikaupi
m o laikotarpiais. T a s pa ts pasa
kyt ina ir širdies kraujagyslių 
sklerozės - krūtinės anginos tvar
kyme: maža ką t au padės dabar
t inė net ir didžiausia širdies gy
dymo technika, jei pacientas bus 
nepajėfus pasinaudoti - priimti 
j am gydytojo teikiamą pa t amav i -
mą-patarimą. Gydytojas gali tik 
patart i , nurodyti , išaiškinti - jis 
negali priversti pacientą medici
nišku patarnavimu naudotis. Toks 
naudojimasis didžia dalimi pri
klauso nuo paciento nusiteikimo 
jausmu- nuo jo asmenybės su
brendimo. Čia ir pr ie inama tiesą, 
kad yra daug pašauktu, o mažą 
išrinktu- Dabar t in iu metu kaip 
ir senovės laikais, mažai žmonių 
turi pakankamai brandžias as
menybes - todėl ir gydytojo pa
tar imas neretai būna tik balsas 
tyruose, fuk mes nesil iauname 
rūkę, girtavę, persivalgę — tais 
tr imis atvejais mes greitiname 
Sklerozę širdies kraujagyslėse. O 
kai gauname per sklerozę krūti
nės anginą - t ada lėkte lekiame 
pas gydytoją: prašyte prašome 
gelbėti. Argi reikia didesnio as
menybės suskilimo, nors mes ir 
mokyčiausi bū tume, nors savo 
tur tų galo nematytume! Nėra as
menybės — negali būti ir sveika
tos. T a d a ir mokslas ir turtai eina 
niekais. Todėl pats laikas visiems 
gręžtis į svarbiausio reikalo tvar
kymą — i savos asmenybės su-
brandinimą. 

Paskutiniais laikais — šiame 
dešimtmetyje padaryta didelė pa-
i anga širdies kraujagyslių (coro-
nary artery) gydyme: chirurgiš-
ku būdu pakeičiamos priskretu-
sios širdies sienelėse arterijos. To 
kiu būdu esti ne tik sklerozė toje 
arterijos vietoje laikinai šalina-

darbuosis - mankštinsis. 
Kovotojai su krūtinės skausmais 

Reikia t inkamai naudoti dve
jus pagrindinius vaistus kovo
jant su esamais krūtinės anginos 
skausmais ir norint tokiu skaus
mų išvengti. Abiejais atvejais tų 
dvejų vaistu dozė yra ta pati. 
Tiedu vais ta i y r a : 1. Nitroglyce
rinas ir iš jo pagaminta didelė 
daugybė ilgai veikiančiu dari
nių; 2. ta ip vadinami "beta bloc-
kers" —jie blokuoja neregulia-
res širdies raumens paskatas, ku
rios sukeltų pulso nereguliaru-
mus - ryškiausias ių atstovas yra 
inderaL Todėl dabar — pagal 
šių dienų medicinos pajėgumą 
gydantis: krūtinės anginą ir pul
so esamą nereguliarumą ar atei
tyje susilauktiną tvarkant - vi
sada kartu imama abu minėti 
vaistai: nitroglycerinas - ar jo 
gaminiai: Nitrospan, Corovas, 
Peritrate... ir Inderal. 

ke priklauso nuo trijų dalykų: 1. j 
nuo tuo laiku pulso dažnumo, 2. 'i 
nuo raumens susitraukimo stip
rumo ir 3. nuo kairio širdies skil
velio (jis varinėja kraują iš šir
dies į visą kūną) sienelės įsitem
pimo. Visus tuos tris širdies dar
bo pasireiškimus gydytojas gali 
kontroliuoti — tvarkyti vaistų 
pagalba. 

Sudėtingais širdies darbo ma
tavimais galima susekti Širdies 
veikimo nereguliarumus. Tada 
galima vaistais apreguliuoti šir
džiai susitraukiant išpompuoja-
mo (afterload) ir širdžiai ple
čiantis pripompuojamo (pre-
load) kraujo kiekį. 

Tuo būdu esti sumažinamas 
širdies sienelių perdidelis įsitem
pimas. Pastarajam sumažėjus - su-
rr.ažta ir deguonies suvartojimas 
širdies sienelių raumenyse. Tada 
su tuo pačiu deguonies kiekiu 
daugiau darbo atlieka širdies 
raumuo. To pasėkoje pranyksta 
širdies raumens skausmai. 

Lietuvio sodyboje Chicagoje, pagerbiant Darių-Girėną, Lietuvos aviacijos lei
tenantas Gediminas Janula stovi prie specialiai užsakyto dail. Juodžio pa
veikslo, vaizduojančio mūsų transatlantinius didvyrius. Nuotr. M. Nagio 

Išvada. Švieskimės svarbiau
siuose savo sveikatos reikaluose. 

DIKENSAS IR SENAS ŽVEJYS 
Kartą Ch. Dikensas svečiavosi i geležinio kablio jo nepaimsi... 

pas savo bičiulį. Vieną pavakarę į — Dikensas toliau kūrė savo is-
jiedu išėjo pasivaikščioti prie upės, i tori ją: 
kur pamatė meškeriojantį senuką.! — Ugai laužiau galvą, neišma-
Bičiulis šnipšlelėjo Dikensui: ' nydamas. kaip laimikį namo parsi-

— Šis senis tiki visokiems nie- nešti. Galų gale turėjau nusamdy 
kam. kad ir iš piršto išlaužtum. : ti vežimą, pakinkytą keturiais 

— Puiku, — atsakė rašytojas, arkliais. Keturis vyrus pasikvie
čiau į talką, kad įkeltų prakeiktą
jį-

— Šitaip, šitaip, — pritarė žve
jys. — Kitaip jo neįveiksi. 

Pagaliau Dikensui truko kant
rybė: 

:3U 
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A prašymą. 

Pasisavinkime bent pagrindines1— Tuojau patikrinsime... 'Labas 
dabartinės medicinos širdies ne- j 
galavimu tvarkyme žinias. Tada 
sveikesni ir laimingesni būsime. 
Daugiau apie tai - kitą kartą. 

Pasiskaityti 
August, 1979. 

Consultation, 

Kodėl skausmai atsiranda 

Kiekvienas pacientas turi įsisą
moninti krūtinės anginos (šir
dies skausmu) atsiradimo esmę. 
Tada lengviau ir sėkmingiau 
jam bus gydytis šioje sunkioje li
goje. Krūtinės angina atsiranda 
tada, kai nesusibalansuoja šir
dies "biudžetas": kai į širdies 
raumenį deguonio pristatymas 
būna net inkamas to deguonio 
tuose raumenyse sunaudojimui. 
Čia panašu į dabartinę Ameriko
je gazolino krizę - gavosi gazoli-

vakaras, senužėli! — pasveikino 
Dikensas. — Kaip kimba žuvys? 

— Pačios kariasi ant kabliuke, 
— atsakė meškeriotojas. 

— Tikiu, tikiu. Pernai pats šiese 
vietose meškeriojau ir save kailiu 
įsitikinau. Sugavau nuostabų upė
takį. Eet prakeiktasis nukando va-
lą-

— šitai jiems būdinga! Tik ir 
taikosi ką nors prakąsti! — pritarė 
žvejys. 

— Tuokart nugriebiau storą ly
ną, — kūrė pasakėlę rašytojas, — 
ir jį užmetęs norėjau išvilkti upėta
kį į krantą, bet, įsivaizduokite, jis 
ir lyną nugriaužė... 

— Tai nieko nuostabaus, — šal
tai atsakė žvejys. 

— Vis dėlto ryžausi bet kokia 
kaina upėtakį nugalėti. Nieko ne
laukdamas smeigiau žuvį geležiniu 
kabliu ir pagaliau išsitempiau į 
krantą. 

— Šitaip, šitaip, žinoma, — link
telėjo galva meškeriotojas. — Be 

Adelė Duoblienė 

ADELĖS DUOBLIENĖS 
SVEIKO MAISTO RECEPTAS 

Skvašas zuechini su varške 
(Vasarinis skvašas) 

Paimti 1-2 puoduko smulkiais 
kūbikais, ar lazdelėm, supiausty-
tu zuechinį, 1-2 puoduko varškės 
be riebalu, !l šaukštas citrinos 
sunkos, 1 šaukštelis alyvos, 5-6 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

* 

Viaooae lietuvUknoM oamao 
•e turėtų boti lietuvHka vėli* 
va. Nėra vietos dainai didesne 
vėliavai iškabinti, bet galinu 
laikyti mažą vėliavuke ant rašo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryti grasią kombinaciją n 
Amerikos vėliavuke. Dienraščio 
"Draugo" administracija gan 
pristatyti tokias mažas, grasia* 
vėliavnkes, kad Lietuve* vėlia 
va plevėsuotų Jūsų 

— Ir žinote, kur aš padėjau tą 
upėtakį? Manote, kad suvalgiau? 
To betrūko! Paleidau į ganyklą. 
Tesigano kartu su karvėmis. 

Džiaugdamasis Dikensas įbedė 
akis į meškeriotoją laukdamas jo 
atsakymo. 

— Teisingai. — atsiliepė žvejys. 
— Jūs pasielgėte lygiai taip pat, 

ką mes visada darome su upėta-
! kiais. Tik ganykloje jiems ir vieta. 
Upėtakiams ten visų geriausia! 

2vejys kalbėjo taip atvirkščiai, 
kad rašytojas neiškentęs nusikva
tojo. 

— Ir kas čia juokingo? —-pa-
klausė žvejys. •»•.». 

— Juokinga tai , kad mano upė
takiui po mėnesio išdygo ragai ! 

— Taip! Būtent! — nusijuok* 
Dikensas, būdamas tikras, kad jo 
viršus. — Taip, mano upėtakiui 
išdygo ragai! t •• -•••j 

— Bet ta i neįmanoma, — prieš
taravo senas žvejys. 

— Kodėl gi ne? Ddžiaugdaina-
sis paklausė Dikensas. _ ^ 

— Todėl, — be šypsnio atsakė 
meškeriotojas, — kad mūsų upėta
kiai jau gimsta su ragais. JOL 

Tokios vėliavos kainuoja 
kvietinės pilnu "grūdy duonos tru- j $\JSQ, (reikia pridėti 8 
piniais, apkepinti broileryje. 

no "sunaudojimui netinkamas jo j švieži, žali šaltmėčių lapeliai. 
pristatymas. 

Širdies raumens arterijos vadi
nasi koronarinėmis (coronary cir 
culation) dėl to, kad tos arteri
jos karūnos pavidalu apjuosia šir
dį - jos raumenis. Joms priskre-

Sveiku Ir skaniu lietuvišku maistu 
Lietuvio sodybos užkandinėje stipri
nasi Bronė seškevičiutė 

Nuotr. M. Nagio 

tus apsunkintas esti deguonies 
pristatymas širdies raumenims. 
Dar daugiau pasunkėja to de
guonio pristatymas, kai daugiau 
deguonio esti pareikalaujama • 
kai daugiau jo sunaudojama dir
bant, daugiau besijaudinant ir 
kai šaltyje žmogus randasi. Čia 
irgi panašu mašinai važiuojant 
į kalną —ji tada daugiau kuro 
reikalauja. 

Minėto deguonio pristatymo 
nepakankamumo prašalinimui 
mes tur ime rasti priemones su
mažinimui deguonies sunaudoji
mo. iKiek to deguonio širdžiai • 

Darbas. — Supiaustytą su žie
vele zuechini užpilti citrinos sun 
ka, palaukti 10 minučių. Sudėti 
varškę, alyvą ir susmulkintus sal-
mietriu lapelius. Išmaišyti ir 
naudoti užkandžiui su rupia 
kvietine ar rugine duona arba 
sausukais. 

Pastaba. Zuechini labai po
puliarus ir naudingas, nes turtin 
gas potašu, kalciju, C ir B vita
minais. Jį galima šutinti, kepti, 
ar supiauseius užtepant alyvos ir 
apbarščius kviečiu daigias, ar 

Panašiai galima gaminti ir ki
tus skvaŠus, kaip tai CROOK-
NECK, skaitomas vasarinis, tik 
geltonos spalvos ir neblogai auga. 
Geriausi 4-6 colių ilgumo. Tik se
nesniems, kurie darosi apelsini-
nės spalvos, reikia plonai nuimti 
žievelę. 

Kuo mažiau daržovė bus vargi
nama su jos apdirbimu valgiui, 
tuo ji bus naudingesnė. Druskos 
galima išvengti. Užšaldymui 
žiemai, reikia tik supjaustyti ir į 
įkaitinta keptuvę, be riebalų, su 
dangčiu užvožus, 3-4 minutes, 
pamaišant, šutinti. Atšaldyti ir 
sudėti į indelius ar plastikinius 
maišelius, užšaldyti. Prieš nau
dojimą tik atšildyti, pridėti prie
skonius ir citrinos sunką. Naudo
ti prie ryžiu, miežiniu kruopu, su 
grybais ar labai mažu kiekiu mė
sos. 

mokesčių ir 50 oent. u i per
siuntimą, jei gyvenate ūknok 
valstybėje). Užsakymus siųski 
te •'DRAUGAS", 4640 W. «3rc 
Street, Chicago, DL 80821 
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Lietuvos atsiminimai 
• 

Radijo Valanda Jau 38 metru tar
nauja New Jersey. New Tork ir Con-
neetieut lietuviams t 
Kas šešt.'iienį nuo * iki 5 vai. po
piet Iš WEVD Stotie* New Tork« 
1330 kil.. AM ir nuo 7 Utl t n l 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt Dr. Jokūbas 9. Štokas 
1467 Force Drtve 

Motuitalnside. X. J. 070M 
Te!. 232-5565 (oode) 201 

Kviečiame taip pat klausyti* LUtu-
viSkų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (N'ew Jersey WSOU. 89.5 m«C-
FM> Pirmad. 7 :30 -8 :30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. i. Stoka*) 
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m i . bet ir krūtinės skausmai lai-jos raumeniui reikia duotame lai-

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
VAIDILŲ KANKLES Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "Čiurlionis" 

GROJAME JUMS įgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lithuania orkestras, va
dovaujamas Algirdo Modestavičiaus. Įdainavo Arū
nas Gasparaitis. 

SU ŠOKIU IR DAINA Įgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lithuania orkestras. 

KALNUOS DAINUOJA Kvintetas "BALTIJA" 
Lithuania orkestras. 

ir LS.T. Korp! Neo-

KOKIAIS KELIAIS 
AŠ KELIAUSIU 

Įdainavo "BALTIJA" vyrų kvintetas. 

VIOLETA Dainuoja Violeta Rakauskaite. Raganėlė, Tėviškes 
vejas. Sugrįžk, ilgesy ir kitos 

DAINOS IR ARIJOS Virgilijus Noreika. Prie pieno Žaneta Norakien*. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l i gos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Te l . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagaf susitarimą 

DR. VL BLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai : pirm., arttr. ir ketv 6 iki 7:30 v. v. Sešt 
1 iki 3 vai Pagal susitarimą 

Ofiso telef. VVA 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

2434 VVest 71 st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt 1:00 - 5:00 
vai popiet, treč. ir šešt tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Specialybe — Nervu ir 

Emocines ligos. 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirm antr , ketv Ir penkt nuo 12 iki 2 vai 
ir nuo 5 iki 8 vai vak. Sešt. nuo 1 iki 4 vai 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS -
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S ~ 

1443 S o . 50 th Ave., Cicero - , . 
Kasdien 1-3 v.il. ir 6-8 vai. vak. išskvrys 
treč. $ešt 12 iki 4 vai. popiet 

^ r « s 

Tel. REliance 5-1811 , r , 
DR. VVALTER J. KIRSTU K 

Lietuvis gydytojas - • 
3925 VVest 59th Street « ^ ^ > 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir o-8 vai. vak. Treč ir šešt. 
uždarvt.v ~-

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIV IR VAIKU LIGOS"""' 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BLILDINC 
3200 VV. 81st Street 

Valandom: Kasdien nuo 10 va4: ryto 
iki 1 vai popiet . . . ;-*>y 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

O f s . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus lig»s>--v 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas^ 
Vai.: pirmad , antrad.. ketvirtad. irpenktad-
3 iki 7 v p. p Tik susitarus 

Te le f . — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRLRGIIA-

Ofisai: 
111 NO VVABASH AVE. 

4200 N O CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą.' 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) •• 

OPTOMETRISTAS...... . 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lcnses" 

i y i 

• * • * — 

' . i i 

• 1 1 -

>11» 

•» 
>. 

'Vr> 

-* -
-* 

r.~ 
2618 VV. 71 st St . — Te l . 737-51<* 

Vai pagal susitanm.i Uždaryta treč:/. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRURGUA. 
2 6 5 6 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
O f i s o tel . 776 -2880 , rezid. 448-5545 

1002 N. VVestern Ave. , C h i c a g o 
Tel. 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS - C H I R U R G I JA 
7110 W. 127 St., Palos H e i g h t s 

Tel. 361-0730 
Valandos p.igal susitarimą 

Ofiso tel. HF 4-2123, namu GI 8-6195 

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

2454 VVest 71st Street 
jVal pirm . antrad , ketv ir penktad 2-5 ir 
|b-7 — iš anksto susitarus. 

Kiekviena plokštelė kainuoja $6.00 

Oiiakymui stipti: DRAUGĄ*, 4045 W. 63rd St., ttllMgH, III. 
60629. Užsakant pridėti 50 centų u i kiekvieną plokštelę ptistnD-
timui. Uliooii gyventojai taipgi moka 5% mokesčių. 

Užsakymams \ Kanadą reikia pridėti $1.75 paš to 

(staigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROM MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskv. us trei' ir s>št 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2659 VV 59 St., Chicago — 4 7 6 - 2 1 1 2 
Va! pagal susitarimą Pirm . trei . 

ketv o ,ki 6 vai Seitad o ikt 1 vai 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel . — G R 6-0617 • -

6 9 5 8 S. T a l m a n Ave. **" 
• m 

O f s . tel. 5 8 6 - 3 1 6 6 ; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr , ketv ir p^rtkt 

2-7; šeštadieniais pagal susitanma.'^J 
^ f c . 

Apsimoka skelbtis dien DRAUC •E-.ofs 

lis plačiausiai skaitomas lietuvli) dien

raštis, gi skelbimų kainos vra visie&s 
. U 

prieinamos 
w A # 



Centro Amerika 

••u 
... 

SKURDE IR DIDELIUOSE PAVOJUOSE 
STOVĖJIMAS EILĖJE - PAVELDIMAS 

Taip pasakoja Turi Družnikovas 
Iš tolo žiūrint, nelengva spręs- tus metų. Bet ta nuotaika eina iš 

ti ateities Centro Amerikos vals- karty i kartas, ypač skelbiama 
tybiu, kuriose nuolat verda ne- pusinteligenčių, kurie nori su-
ramumai. Nicaragua, Guatema- kurstyti beraščius skurdžius arba 
la, Salvadoras, taip pat Costa Ri- skurdžiai gyvenančius įvairių 
ca, Hondūras ir net Panama džiunglių aplinkoje, šiuo metu jų 
šiuo metu stovi ant bedugnės dalis jau skverbiasi \ miestus, o 
Erašto. Nicaraguoje jau nuvers- čia, negaudami darbo, dedasi 
ta Samozos diktatūra, dar vadi- prie triukšmą darančiųjų, terorą 
namą Samozų dinastija, nes vi- vykdančių partizanų slaptos 
ša ši valstybė buvo lyg vienos veiklos. Vadovai žino, ko jie sie-
šeimos dvaras. Tačiau, neteisi- kia, nes bent dalis jų yra gerai 
rtant diktatūros, nežiūrint į ne- tiems veiksmams komunistinėse 
suskaitomus kraštui padarytus mokyklose paruošti. Paprasti 
nruostolius žmonių gyvybės ir t u r skurdžiai dedasi prie jų tik iš ne
to sunaikinimo, ši valstybė tuo apykantos ir nevilties, 
tarpu yra prietiltis komunizmui Nenuost<*bu, kad kartais net 
plėstis kaimynuose ir visoje krikštyti katalikai, net jų vado-
Centro Amerikoje. O komuniz- vai — kunigai dedasi prie vadi
nio laimėjimas perkirstu Šiaurės narnos socialinės revoliucijos, 
ir Pietų Ameriką į dvi skirtingas nes socialinis neteisingumas yra 
dalis, kurios jau būtų priversV>s toks žymus, kad vargiai jį galima 
vesti skirtingus gyvenimus. suprasti ir vargiai galima rasti 

Čia ir yra likiminis Centro ir kitų priemonių jam atstatyti. 
Pietų Amerikos kelias, kuris ga- Nors tos priemonės nėra geros ir 
lėtų nuvesti Lotynų Ameriką vi- tikslingos, bet jas reikia suprasti, Į 
siškai svetima kryptimi, skurdų kaip desperatišką norą sunai-
gyyenimą dar labiau suskurdinti, kinti diktatūras, pakelti skur-
šio kontinento politinę pusiaus- džių gyvenimą kr išdalinti pra
vyrą kraštutinai pakeisti. Ar taip gyvenimo Šaltinius, 
bus ir ar greitai įvyks, negalima . 

* *" i i 1 •' J L t » w t i Laisve besinaudojantiems vato kyla įau dabar JAV-bems, , . x. . , J ' ' v._....._.7 kanečiar»s tai yra sunku suprasti, 
bet komunizmui, kuriam laisvė 

Al gimiau eilėje, nes mano mo 
tina stovėjo eilėje, laukdama re
gistracijos patekti į gimdymo 
skyrių. Skausmams užėjus ir be
skubėdama greičiau patekti į li
goninę, ji pamiršo pasą, o be pa
so Sovietų Sąjungoje niekur ne
pateksi Tėvas išskubėjo namo 
atnešti pasą, bet aš nebeturėjau 
laiko jo laukti ir gimiau korido
riuje. 

Todėl nuo pat gimimo dienos 
dar tebestoviu eilėje, nes ją pa
veldėjau. Eilėje bestovėdamas 
sutikau savo busimą žmoną, ku-

P. INDREIKA 

nas mano dėme įrašė 384 nume
rį. Deja, paskelbė, kad paskuti
nis egzempliorius parduotas 381 
numeriui. Sekančią dieną nety
čiomis užsukau į knygyną ir pa
stebėjau, kad po prekystaliu 
slapčiomis pakuojamos knygos, 
bet turėjau nešdintis, lyg nieko 
nebūčiau pastebėjęs. 

Jeigu miršta rašytojas, tai jis 
turi laukti eilutėje, kol jo mir-
tis bus paminėta rašytojų laik-

siaunnio 

raštyje ir tik gerai ištyrus, ar 
r i irgi stovėjo eilėje, laukdama I j _ nenusižengė partijos linijai, 
traukinio bilieto. Nuo susipaži- įr tik gavus iš rajoninio komu-
nimo dienos iki pat vedybų jau j nistų partijos komiteto leidimą. 
abu kartu stovėjome eilutėje, 
kol buvo sudaryti civilinės metri 
kacijos dokumentai. 

Atsimenu, kad, būdamas pa-
auglis berniukas, stebėdavau ei
lutėje stovinčius vyrus ir mote
ris prie milicijos būstinės ir ne
suprasdavau, kodėl jie ten stovi, 
kad būtų areštuoti. Jie visi būda 
vo išvargę nuo ilgo stovėjimo ei
lutėje, nemigę, su ryšulėliais ran
kose, iš kurių kyšodavo duonos 
kepalėlis, bet su viltimi įrodyti 
savo nekaltumą. Vėliau eilė pa
sukdavo prie tardytojo būstinės 
išgirsti sprendimo, dažniausiai 

Jei tokio leidimo negauni, esi vėl 
įrikiuotas į gyvųjų rašytojų ei
les. Kiekvienas išeinąs Maskvoje 
laikraštis gali skelbti nekrologą 
tįk prisilaikant nerašytos tai
syklės: du rusai ir vienas žydas. 
Jei kas netikėtų, prašome paim
ti "Večernaja Moskva" ir atsi
versti 4 puslapį. Pastebėsite ten 
skelbimą: pirmoje vietoje du ru
sai ir trečias žydas. 

Mes rusai tiek esame įpratę 
stovėti eilėse, kad kitaip neįsi

vaizduojame gyvenimo. Mes sto 
vim eilėj, norėdami patekt į kiną, 

į seną ar naują filmą, tai visai n e 
Meksikai ir kitiems 
kontinento kraštams ir laisvie- .v, . , , 

, _ T. . . . . reiškia klusnumą partijai ir įssi 
šiems kraštams Europoje ir Azi- , . . . -»i- i • ~_i. — --- ~ » - -«- - ... . . „ . . . 

laisvinimas reiškia komunizmo \ apkaltinimo. Prie deportacijų j svarbu. Mano žmona sužinojo, 
valdžios įvedimą, yra proga eiti į j vykdymo įstaigos vėl susidaryj kad bus rodomas amerikietiškas 

Norėdama jį pamatyti, 

.Joje 
Komunizmo išsiplėtimas yra skurdžių, nepatenkintųjų ir kovo- j davo ilgiausios eilės, patekus į 

labai pavojingas bandymas gyve- jančių už socialinį teisingumąį bausmės atlikimo vietą: į kalė-
nim.o pusiausvyrai sudrumsti, net krikščioniška prasme ir pra-
Pažįstant diktatūrines ispaniškos vesti savo programą. Pirmiau 
Amerikos — indėnų, ispanų, italų komunistai paruošia mažus bū-
ir kitų rasiu mišinio — valdžias, rius teroristų ir partizaninės veik-
gyventojų nuotaikas, tingumą, los vadų, paskiau nuolat kelia 
nepastovumą ir nenorą patiems nepasitenkinimą ir primena 
savo gyvenimą kurti, su gailės- skurdą, kuris yra tikrai realus. 
čk» tegalima stebėti, kaip keičia- Vėliau jau teikia ir pagalbą, kad 
si gyvenimas iš blogos į dar blo- maža dalis kovotojų, gyvenančių 

ten nieko vertingo neparduoda
ma- Be t Jsfctt išėjės pasivaikš
čioti, pastebi eilėje stovinčius, 
žinok, kad jie laukia ko nors, ir 
neapsiriksi prie jų prisijungęs. 
Stovėjimas eilėse pareikalauja 
nemažai lankstumo, gudrumo ir 
sugebėjimo, kad gautum pagei
daujamą daiktą. Yra nemažai 
moterų, kurios sugeba stovėti ei
lėje net šešiose vietose: prie de-
partamentinių krautuvių, eili-
Aių ir specialius dalykus par
duodančių ir laiku suskumba at
sirasti jos eilei atėjus krautuvės 
viduje. Galima linijoje vietą už
sisakyti telefonu, žinoma, jeigu 
jį turi, kurio gavimui paprastai 
reikia laukti nuo 5 iki 7 metų. 

Be eilutės prekių gali gauti 
t ik tie, kurie priklauso privilegi
juotai klasei: karo herojai, aukš 
čiausio sovieto deputatai ir pasi
žymėję komunistų partijos na
riai arba specialiai išskirtini pi
liečiai, kaip stachanoviečiai. Iš
skirtiniems — krautuvių languo
se jau iš anksto skelbimai, kad 
jie turi teisę gauti prekes be ei
lės, suskirstant kategorijomis, 
nes privilegijuotų yra labai 
daug, o prekių mažai, pvz. pran 
cūziško vyno, kaviaro, armėniš
ko konjako a r importuotų iš eg
zotiškų kraštų vaisių. Dėl kas
dieninių bulvių jie eilutėse n* 
stovi. 

Teisė stovėti eilutėse yra pa
veldima. Jeigu mirė tėvas, sū
nus paveldi j o teisę pirkti kili-

gesnę pusę. neapykantos dvasia, pradėtų "is-
r> . . ., _ , silaisvinimo" kovas. To negali 
Centro Amerikos gyventojų ,. T . ., v 

T t i I.J suprasti Lotynų Amerikos žmo
nių nusiteikimo nepažįstą šiau
riečiai. To nenori suprasti ir kon
servatyvūs vietinės valdžios žmo
nės, kurie mėgina išlaikyti tik se
ną tvarką — savo turtą ir savo 

gyventojų 
beraštiškumas yra 
lis, kad aukštos civilizacijos lai
kais tuo reikia tik stebėtis. Tuos 
beraščius ir gyvenimo nepažįs
tančius skurdžius lengvai suve
džioja diktatoriai sayo pažadais, " 4 , .l,v.ai 

i i • n , . _ • valdžią, 
kol visą valdžią suima i savo ran- H 

kas, suvedžioja ir pusiau beras- Tai nėra pateisinimas. Jokio 
čiai agitatoriai ir teroristai, kurie pateisinimo čia negali būti nei 
įveda tik naują diktatūrą. Cia ir teroristiniams veiksmams, nei 
yra-ju tragedija. konservatyviam užsisipyrimui. 

• Meksikoj lankydamasis popiežius 
Norint geriau suprasti nau- Jonas Paulius II atsargiai, bet 

juosius pavojus, reikia žvelgti į aiškiai pasakė, kad krikščionių 
Centro ir Pietų Amerikos žmonių pareiga socialiniu klausimu rū-
kilmę, rasiu pasiskirstymą ir nuo- pintis ir socialinį teisingumą gy-
taikas. Daugelis kraštų turi že- venime vykdyti. Griežtokas P. 
mes turtų, bet jų nesugeba iš- Amerikos vyskupų konferencijos 
naudoti. Kai pasikviečia turtinges- pareiškimas parodo tai, ko nore 

filmas. 
jau prieš mėnesį pradėjo stovi 

jimą ar koncentracijos stovyklą, j nėti eilėse, bet bilieto negavo 
Stovykloje, kol įregistruodavo,! Neretai prie kinų eilutėse įvyks 
priskirdavo maisto daviniui, ka- Į ta peštynių, ypač paauglių tai- I mą ari baldus, bet sūnus turi 
linio aprangos išgavimui eilės! pe. { krautuvje kas mėnesį pakartoti-
nusitęsdavo toli už stovyklos var į Jei koks nors pilietis, gyvenąs J nai registruoti tėvo norą, kad j mės ir gamtos meilė. 
tų. i provincijoje ir ' turįs reikalų! jis šių dalykų dar nori įsigyti, 

Stovėjimas eilėse komunisti-! Maskvoje susigalvotų aplankyti nes kitaip jo vardas iš lauMan-
nėje santvarkoje yra gyvenimo Į Lenino mauzoliejų, tai turi jau čiųjų bus išbrauktas, 
būdas, kuris yra tapęs įpročiu, j 5 vai. ryto atsistoti eilutėse, ir | Užsieniečiai, stebėdami ilgas 

Taip jau susiklostė mano gy-j bus laimingas, jeigu į jį pateks 
venime, kad tapau rašytoju, o j po pietų. 
be unijos Sovietų Sąjpngoje ne- Į Vieną dieną mes su žmona su-
būai joks rašytojas. Rašau vai- i aigaivojome pirkti šaldytuvą, ti-
kam populiarias knygutes, bet kėdami, kad po trejų metų tik-
kad mokytojai rekomenduotų į rai jį gausime. Bet kur tau! Ant-

eiles prie krautuvių, dažnai klau
sia: kodėl nepasamdoma dau
giau tarnautojų,kurie galėtj grei
čiau aptarnauti laukiančiuosius. 
Atsakymas būtų labai papras
tas : per 30 minučių kelios par-

Kur tiktai įsigali komunizmas, atsiranda ir eiles prie krautuvių. Pirkėjai 
laukia Rytiniame Berlyną, prie vaisių ir dartovių parduotuvės. 

DAINA - LIETUVIU GYVOJI DVASIA 
JONAS MIŠKINIS 

Lietuviškų dainų yra užra-; užmiršim ir savo gimtąjį kraš-
šytų apie 63.000. Tačiau iš viso \ tą. Juk daina — prosenelių 
Lietuvos liaudies dainų priskai- paliktas mums kultūrinis tur-
toma ligi 200000. Tai sudaro tas! Kuo senovės lietuvis pa
mušų tautos didelį lobyną, kul- '• siguosdavo varge, kuo nusira-
tūros turtą; kaip kultūrinė ver- i mindavo savo skaudžią širdį, 
tybė, jos jau nuo seno žinomos į kur rasdavo linksmumą, jei ne 
ir teigiamai vertinamos kitų j dainose. Lietuvis dainose gira-
tautų mokslininkų. Mat, lietu- [ davo, dainose augdavo, dainose 
vių dainose jautriu subtilumu '• ir mirdavo. Dainavo vaidilos, 
vaizduojamas visas lietuvio gy- i karžygiai, kunigaikščiai ir visa 
venimas, jose atsispindi lietu- j liaudis. 
vio būdo savumai ir dvasinėj Lietuviškose dainose lyg vei-
konstrukcija. Todėl Lietuva drody atsispindi lietuvio siela ir 
yra laikoma dainų šalimi. Dai- patriotiniai jausmai. Lietuviai 
na lietuvį lydi visą jo gyvenimą: taip buvo prie dainų pripratę, 
nuo lopšinės iki laidotuvių rau- i kad be jų negalėdavo nurimti, 
dų. Taip pat kaimo mergai- į Daina — senovėj buvo tarsi 
čių apdainuojama rūtų daržely antroji lietuvio duona. Žodžiu, 
žydinti jųjų jaunystė, ir naš- daina buvo senovės lietuvių 

nuolatinis tautinės gyvybės 
ženklas. 

Kitataučiai irgi žavisi mūsų 
dainų gražumu, skambumu ir 

. . . . . . . į daug kas iš dainų sužino apie 
gražių dainų ir apeiginių ran- v , . . . . . . . . 

AL*Z>*4„ ~.̂ « ! betuvių tautą ir jos didingą, 
garbingą praeitį. Mūsų ansam
blių ir chorų vieši pasirody
mai sukelia kitataučiams dide-

! lio entuziazmo ir, be to, jųjų 
I teigiamai įvertinta, pažymėda
ma lietuvių tautą, turinčią taip 

laitės sunki dalia, gimtosios že-

Gausu darbo, talkos, ypač šie-
napiūtės skambių dainų. Be to, 

dama vestuvinėj dramoje mer 
gaitės atsisveikinimas su rū
pestinga jaunyste motinos glo
boje ir perėjimas į naują — 
kieto darbo, rūpesčio bei gyve
nimo vargą. Lietuviškose dai
nose gausi būdingų epitetų ir vaikams skaityti, būtinai turi i ra, nutarėme įsigyti automobilį į davėjos išparduotų visas dešre- j """^ * a i ^ ^ ^ * ^ ^ H i ^ ^ ^ ; S1"^3 3 . skambias, sielą žavin 

dobilėlis, mergelė le-
jlijėlė ir t. t. 

Vyro ir moters santykiai dai-

įsirašyti j uniją. Norėdamas pa- j ir po septynerių metų laukimo j /es, o ką jos darytų per likusią j " * " " ^ 4 

tekti į uniją, eilutėje turėjau iš- į gavome atviruką Nr. 83746, pra-j dieną. Kiekvienas tur i dirbti 9 m e w 

stovėti šešerius metus. Vieną die nešant, kad automobilis jau yra į vai., todėl pas mus nėra bedar 
ną draugas paskambino telefo-: vietoje, ir prašome jį atsiimti į bių, nes veikia "žmogaus energi , ^ ^ , „„,„ „ 
nu„ pranešdamas, kad parduo-: 7:30 vai. po pietų. 7:30 vai. ry- j jos išsklaidymo" taisyklė, k i t a i p ; n o s e _ a P & a u b t l kilnumu ir skais- j d a i n ų ^ g ^ ^ d a i n i u S j į y ^ 
damos Osip Mandelsteino kny- Į to aš jau stovėjau eilutėje, nore j gyvenimas būtų neįdomus ir m 1 2 m u 

gog (Osip Mandelstein buvo bene j damas gauti padangas, nes au- į nuobodus. 

čias dainas. 
Tad nenuostabu, jei J. J. Sau-

erveinas, anais priespaudos lai
kais, buvo didelis lietuviškų 

I dažnai mėgdavo sakyti, kad tol 
Lietuviška daina gluodžiama- lietuviai gyvuos, kolei iš jų krū-

didžiausias Stalino laikų Rusijos j tomobiliai parduodami be pa-1 Mus nepaprastai nudžiugino, j si, pavyzdžiui: Sunku akmenė- į tinių skambės lietuviškos dai-
poetas, miręs koncentracijos sto i padangų, o žmona kitoje eilėje j kai iš spaudos sužinojome, kad į liui ant kelio gulėti, Sunku naš- j nos. 
vykioje). Pasišaukiau taksi ir į užėmė vietą sutvarkyti pirkimo i Amerikoje atsirado eilutės prie j laitėlei ant svieto gyvent i . . . Reikia pripažinti, kad tikrai 
per 20 minučių buvau prie kny i dokumentus. Po 13 metų lauki- į gazolino stočių. Tai mūsų kultu-1 Tačiau mums gyvenant sve-: daug tiesos tuose mokslininko 
gyno, kuriame išimtinai knygos j mo mes buvome laimingi įsigiję rinės pažangos išdava, kurią ; tur, betuviskos dainos retėja, žodžiuose. 
pardavinėjamos tik rašytojų unii automobilį. Tas pats belaukiant j mes taip ilgai kūrėme. Bet jos j mažėja jų skambesiai. Bet ar \ Tačiau nepaslaptis. kad gy-
jos nariams. Čia jau radau ilgo-! geresnio buto. į vaisiai jau pradeda aprėpti ir galima užmiršti dainą — bran- venant išeivijoje, daug kur 

nius kraštus, jie išnaudoja ne tų Bažnyčia Pietų ar Centro A-1 ̂  e į i u tę , j kurią ir aš įsisprau- j Kiekviena moteris žino, kad, j Vakarų pasaulį, tariamai lais- gųjį mūsų tautos turtą? Jei nyksta ir sielos galybė. Teisin-
tik žemę, bet ir pačius vietos gy- merikoje socialinio teisingumo j 4%^ Eilutę tvarkantis parei©įį jeigu prie krautuvės nėra eilutės,' vuosius kraštus. |užrniršim lietuvišką dainą, greiti (Nukelta į 5 psL) 
ventojus.' Kai skurdžiai mato di- požiūriu ir ko norėtų iš kunigų ir j — 
delį skirtumą tarp vienų praban- katalikų pasauliečių kovoje už 
gos ir kitų skurdo, susidaro nuo- pozityvias žmogiškas vertybes. 
taikos, iš kurių kyla pavydas, ypač ko norėtų ir ko turėtų siekti 
jaučiamas pažeminimas, nepasi- skurdžių gyvenimui pagerinti. 
tikėjimas svetimaisiais ir atvi- Jei to laiku nesupras vietos vai
rą neapykanta turtingesnėms dzios, jei to laiku nesupras kraš-
tautoms. Agitatoriams tada leng- tai, kurie gali ir turi teikti pagal-
va kurstyti, nes pažadai, kad jie bą, bus pervėlu ieškoti sprendi-
visu tuo turtu be darbo galės mų, kai ten jau valdys komunis-
naudotis, suvilioja tingius įvai- tinės diktatūros. 

Šiuo metu reikia tiek i Nica
ragua, tiek į jos kaimynes žiūrėti 
su baime, bet ir su dideliu pasi
gailėjimu. Pagalba nuteriotam 
kraštui nėra rėmimas tik sukilė
lių, bet yra ir skurdžių gyveni 

raus mišinio žmones ir net 
darbščius imigrantų vaikus. 

Sena neapykantos istorija kar
tojasi tarp anglosaksų ir ispaniš
kos kilmės žmonių. Nors Pietų 
Amerikos valstybės išsikovojo 
laisvę iš ispanų kolonializmo, mo lygio pakėlimas. Pagalba iš 
bet tiesiog jų kraujuje yra ispa- valstybių ir tarptautinių institu-
nišlca neapykanta už kadaise Is- cijų yra pagalba tuose kraštuose 
panijos laivyno sunaikinimą, is- išlaikyti žmoniškai tvarkai ir 
panų katalikų persekiojimus, kelti gyvenimą, kad apgaulingi 
tradicijų pakeitimą protestantiš- komunizmo pažadai nenuvestų 
komis ir turtingesnių Amerikos jų į visišką vergiją ir pavojus vi-
žemių užkariavimą sam Amerikos kontinentui. 

Tai buvo prieš kelis šmv P. S. 

GRUMTYNĖS SU LEMTIMI 
JONAS MATONIS 

!»•> 

LATVIS SAUGO 
PREZIDENTĄ 

Laikraštis "Latvija" paskel
bė žinią, kad Argentinos prezi
dento asmens 80 vyrų sargy
bos viršininkas yra latvis Ma
ris DelinS. Aukso medaliu bai
gęs gimnaziją Buenos Airėse, 
Maris įstojo į Argentinos aukš
tąją karo mokyklą, kurią bai
gė po 5 metų leitenanto laips

niu. Jam, kaip sėkmingai bai
gusiam, buvo pasiūlyta tarny
ba "Regimento Granaderos a 
Caballo General San Martm" 
pulke. Tai raitelių pulkas, ko
riam priklauso ir prezidento 
gvardijos asmens sargyba, ku
rios viršininku tapo 24 metų 
amžiaus Maris Delinš. Jo tė
vai turi plastmasės įmonę Bue-
Dossiršss, A. X. 

Kankinamas nepaliaujamo ilgesio, pasijutau 
amžinoj vienatvėj. Tai kas. kad mano geri sūnūs ir 
mielos martelės manimi rūpinasi, — aš nepratęs, kad 
manimi kas rūpintųsi, man daug maloniau rūpintis 
kitais. Deja, jie visi mano rūpesčio nereikalingi. Šis 
nereikalingumo jausmas mane patį pavertė niekam 
nereikalingu. O laisvo laiko marios: jokio darbo, 
jokių pareigų. 

Buvau kažkada reikalingas savo gyvenimo 
draugei, savo sugyventam jaunimui. Net buvau 
reikalingas savo tautaiečiams. Keliolika metų teko 
rūpintis savo tautos jaunimu: jį mokyti, ruošti 
gyvenimui, išmokyti juos naudingų darbų, mokiau 
juos aukotis savo tėvynės labui, rūpinausi jais, kad 
nebūtų skriaudžiami ir kad būtų sotūs. To jaunimo 
perėjo per mano globą ir mokymą tūkstančiai. 

Savo įgytas žinias ir patyrimą stengiausi 
perduoti kitiems. Visuomet buvau teigiamai 
įvertinamas už mane aukščiau stovinčių, — mano 
viršininkų. Net mano priešai — rusai bolševikai 
pripažino mane esant naudingu ir net reikalingu. 

Okupavus Lietuvą rusams, daug karininkų buvo 
įskųsta, keršyjant už padarytas skriaudas, 
atsilyginant už gautas baudas. Manęs niekas 
neskundė, bet net užtarė. Net po daugelio metų 
sutikti mano buvę valdiniai man yra pareiškę 
padėkų už tai, kad bausdamas išmokiau atskirti gerą 
nuo blogo ir tai primintais pavyzdžiais įrodinėjo. 
Gautą atlyginimą už savo darbą neprašvaisčiau, bet 
taupiau, kūriau ir palikau savo gimtajam kraštui. Ir 
šiandien ten net keliolika asmenų naudojasi mano 
santaupomis, — mano darbo vaisiais padengti nuo 
oro darganų... 

Nuo savo jaunų dienų stengiausi savo gyvenimą 

atskiri medžiagos pavidalai nėra amžini, visi turi tik 
savo amžių, kurį pergyvenę miršta, žūna. persikeičia. 
Kiekvienas daiktas turi savo jaunystę, brendimą, 
senatvę. Jei kas yra gamtoje, tai jis turėjo tuo ar kitu 
būdų prasidėti — gimti ir, išgyvenęs savo amžių, turi 
mirti. Amžinai gyventi neturi privilegijos net 
gudriausias tvarinys — žmogus. Šiam dėsniui 
klusnūs ištisi pasauliai. O ir visų tvarinių amžiai 
nevienodi, bet tik apytikri, — daug ir jaunų tvarinių 
žūna. 

Savo rūšies išlaikymui kūriniai — gyviai ir 
augalai — gaminasi sėklas pagal savo rūšį. Tų sėklų 
daugybė žūsta, tik mažytė dalelė išlieka savo 
paskirčiai. Kiekviena gyvybės rūšis išsilaiko tik 
naikindama kitą gyvybės rūšį ar bent ją 
išnaudodama. Augalai auga tik naudodami kitas 
medžiagas, o kai kurie augalai sudoroja net gyvius 

grįsti šiais dėsniais: nedaryk kitam to, ko tu 
nenorėtum, kad tau ki tas darytų, išmok skirti gerą 
nuo blogo, stenkis visuomet daryti t iktai gerą. 
visuomet klausyk savo sąžinės. 

Šiuos dėsnius pasisavinau iš Saulės mokytojų 
kursų kapeliono kun. St. Jokubauskio. Dabar perėjęs 
per savo gyvenimo verpetus, surankiojęs ir pasvėręs 
jo nuotrupas, padariau išvadą, kad man neturėtų 
keršyti ne tik žmonės, su kuriais teko bendrauti , bet 
ir Aukščiausias, apie kurį mes dar labai mažai 
težinome, vadovaujantis šių laikų religijos 
nuostatais. O visgi buvau baudžiamas, bet už ką, — 
niekas man nepasakė. 

Begalvodamas priėjau prie išvados. kad 
pasaulyje absoliuti teisybė yra tik kaip idėja, o 
pasaulis ir jame gyvenimas vystosi ir vyksta tik 
pagal dėsnius, nepal iaunamai veikiant dviem jėgom: 
kūrybinei ir ardomajai. Sių dviejų jėgų kova vyksta Stipresnieji augalai nustelbia silpnesniuosius. Yra 
tarp atskirų daiktų, būtybių. Visuomet laimi ne augalų, kurių žiedai gaudo nutūpusius ant jų 
kokia ten teisybė, bet tik ta pusė, kurioje yra daugiau v a b z d ž i u s . S t ip re sn ie j i žvė rys m a i t i n a s i 
energijos. Šis nuolatinio apsikeitimo tapsmas dėl silpnesniaisiais žvėrimis, gyvuliais, paukščiais. Taip 
priešingų jėgų reiškiasi ne tik žmonėse, bet ir tarp pat daro žuvys, paukščiai ir vabzdžiai, 
visų gyvių, augalų ir net ta rp negyvos medžiagos Žmogus — aukščiausias kūrinys — išsilaiko tik 
atskirų rūšių pačioje medžiagoje. naikindamas ir išnaudodamas kitus gyvius, augalus 

Taip pat ir teisė yra tik tvirtesniojo pusėje. Kokią ir jų sėklas, o kai kada net Sc vo artimą žmogų. Visų 
teisę turi žmogus žudyti kitą gyvį ir mait intis jo gyvių egzistencija remiasi kitų kūrinių naikinimu, 
kūnu? Jei žmogus liūtą ar avinėlį nudobia, tai gerai, žudymų. Ir tai yra visuotinis ir pagrindinis 
bet jei liūtas žmogų sudoroja, tai jau blogai. Gerai išsilaikymo pagrindas. Mirtį ne tik augalų ir visų 
tam, kuris nugali, ir blogai tam, kurį nugali . O rūšių gyvių, bet ir žmogaus tenka laikyti visai 
gyventi abu nori. Kodėl žmonės ir žvėrys bei plėšrieji natūraliu reiškiniu: jei gimei, tai turi ir mirti, — tik 
paukščiai kitų gyvulių ir paukščių kūnus savo amžiaus ir laiko klausimas. Pilnai subrendęs neturi 
maistui naudoja, — juk visi nori gyventi. Kodėl jaudintis, neturi laikyti tragedija savo paties ir savo 
žmogus, gyvuliai ir kiti gyviai naudoja javų ir 
medžių sėklas, mažyčius, švelnučius augalus, — juk 
ir medžiai, javai ir žolės augina sėklas savo rūšiai 
išlaikyti. Negana to, kad pačius augalus sunaikina, 
bet ir veisimąsi: ar ta i pagal teisybę ar kokią kieno 
suteiktą teisę? 

Visa kas gamtoje yra, kaip augalai, gyviai ir net 

artimųjų mirtį. Tai yra nepakeičiamas Kūrėjo 
įstatymas. Schopenhaueris (1785 - 1860) yra 
išsireiškęs: "Mirtis yra didžioji proga nebūti Aš. 
Individualia mirtimi rūpinasi tik labai menkos 
galvos". Bet taip galėtų būti. jei žmogus neturėtų 
jausmų. 

(Bus daugiau) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



DRAUGAS, antradienis, 1979 m. rugpjūčio mėn. 28 d. Į tuviu diena- Dėl Salto ir lietingo I nalu, padeda greičiau nutausti. 
j oro šiemetinė šventė buvo daug j Jau per 600 nauju lietuvių gydy-
kuklesnė dalyviu skaičiumi. Pa-|tojų ir per 2000 inžinierių jsijun-
maldos ir šventės programa, ku-gė į Siaurės Amerikos gyvenimą, 
ria atliko Brocktono choras, va-į bet kiek mes iš j u matome lietu-
dovaujamas komp. J. Gaidelio, viškoje veikloje. 

Stovyklos įspūdžių nuotrupos (1) 

LF BIČIULIAI PRIE ATLANTO 
JAV ir Kanados Lietuvių fron

to bičiuliai jau 23-čią kartą buvo 
susirinkę į savo studijų ir poilsio 
savaitę. Šiemet vėl sugrįžta pas 
lietuvius pranciškonus, į gražųjį 
Kennebunkportą prie Atlanto. 
Tai buvo penkta vasara, kai bi
čiuliai naudojosi jų pastoge ir 
svetingumu savo metiniams susi
būrimams. 

Tiek 1957, 58, 63, 75, tiek 79 
metų frontininkų savaitė buvo į-
domi ir sėkminga. Ji vyko birže
lio 39 - liepos 7 d. Vadinas, 
LFB pradėjo vasaros ~?zoną šioje 
žinomoje Amerikos vasravietėje. 

šių metų studijų ir poilsio sa
vaitė nebuvo taip gausi, kaip 
ankstyvesnė, tur būt, kad centro 
valdyba pakeitė stovyklavimo da
tą į liepos pirmąją savaitę iš nu
matytos rugpiūčio paskutinės sa
vaitės. Daugelis nebegalėjo su
tvarkyti savo atostogų laiko, ir 
betgi, tur būt, svarbiausia, kad 
tuo metu kaip tik vyko ben
zino krizė ir nemažai pabūgo 
leistis į tolimesnę kelionę, nebū
dami tikri, ar gaus pagirdyti sa
vo motorinius arkliukus. Norin-

Palubinskienės, R. Jautokaitės, K. 
Žoromskio, J. Paukštienės. Pa
veikslai buvo išstatyti dviejose sa
lėse, kur paprastai vyksta paskai
tos, pasitarimai ir mažesni pobū
viai . Bendrai, Kennebumkporto 
apylinkėse vasaros metu rengia
mi koncertai, vaidinimai, paro
dos- Gera proga praturtinti savo 
vaizduotę ir pasigerėti visokerio
pu menu. 

Judrus laikotarpis 

Lietuvos pranciškonų provin
cija daug metų vedė jaunimo sto
vyklas. Čia ir dabar susirenka a-
teitininkai sendraugiai, mokyto
jai, vyčiai, frontininkai, šauliai 
ir kti savo atostogoms ir stovyk
loms. Daug yra pavienių atosto-
gautojų, todėl tuos du mėnesius 
pranciškonų vasarvietė verda, 
kaip bičių avilys. 

Nors daugelis ir šių metų fron
tininkų stovykloje ne pirmą kar
tą džiaugėsi šiuo lietuviškuoju 
kampeliu indėnų žemėje, bet jis 
nenusibodo, jis visada kvepian-

! tis ir kviečiantis laikas nuo laiko 

ir Ivaškienės tautinių šokių gru
pė iš Bostono, buvo sporto salėje. 
Po gražios programos buvo vai 

Emigracijos palaima — viduri 
nioji klasė. Jie sunkiausiai trau 
kia veiklos vežimą, jų kišenės 

šės. LF bičiuliai buvo visur akty- duosnesnės. Būtinai reikalinga 

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

vūs šios šventės dalyviai. 
Kai Lietuviu dienos svečiai jau 

buvo išsiskirstę į savo miestus, 
LF bičiuliai pradėjo savo stovyk
los studijinę dalį su dr. Juozo 
Girniaus žodžiu, kuris programo
je buvo įrašytas, kaip "Išeivijos 
pareigos tėvynei". Bičiulis Gir
nius davė eilę nurodymų, kaip 
mes, čia gyvendami, galime pa
dėti Lietuvos broliams ir sesėms. 
Pasikalbėjime paliesta daug ak
tualių klausimu 

Žvilgsnis į išeivijos ateitį 

Pirmadienį stovyklautojų skai
čius dar padidėjo ir vakare dr. 
Juozas Sungaila, medicinos rent
genologas iš Toronto, buv. PLB 
pirm., ateitininkijos ir bend
rai šakotas visuomenininkas, 
kalbėjo apie lietuvių išeivijos li
kimą. Prieš jo aktualų pokalbį, 
įvadinį žodį pasakė šių studijų 
moderatorius inž. mag., rašyto-
visuomenininaks, buvęs LB kraš
to valdybos pirm. Vytautas Vo-
lertas. 

Aptaręs pagrindinius elemen-
sugrįžti ir laukti kitos progos, 

1 EŽUJL £7°. m f 0 r m a C I . i a S kur galėtum susikaupti, susimąsty-
papildyti bičiulių savaites pnsi- pastudijuoti, pabend į « "O"™ 1 ^ * u ^ augti - kai-
ITOKO septyniasdešimt. 'f. . *j . . t. m iba relieiia tautinė kultūra te

rauti su žuvėdromis, pajusti nėra-1u a ' 1C"BU*I w u l i u e K U U U"> "^ 
maus vandenyno amžinumą ir; "tori ja, apsisprendimas, — pre-

jaunąją kartą įvesti į tautinę kul
tūrą, kad ji galėtų būti išlaikyta. 
Cia šeima, mokykla, stovyklos, 
jaunimo organizacijos, masiniai 
renginiai , kaip tautinių šokių 
šventės, dainų šventės, kongre
sai (didingumas jaunimą patrau
kia), ryšys su tauta, kultūrinis 
palikimas vaidina didel įvaidme-
nį. 

Dr. Sungaila, pasirėmęs 
kruopščiai surinkta medžiaga, 
duomenimis iš Kanados lietuvių 
gyvnimo (pagrindu ėmęs Onta-
rio provinciją, kurion įeina To
rontas , Hamiltonas, Londonas, 
St. Catherine ir kitos vietovės), 
mėgino apibūdinti lietuvių išei
vių padėtį. Skaičiai gan liūdnai 
byloja, "kur stovime ir kur eina
me". Mažiau sukuriama lietuviš
kų šeimų, padidėjo mišrios, su
mažėjo krikštynos. Kai 1968 m. 
Torontas lituanistinėje mokyk
loje turėjo 680 mokinių, šiemet 
180. Lietuvių parapijos neauga, 
organizacijos silpnėja. Dide
lės reikšmės jaunimo atvedimui 
į tautą reikia skirti savo tautos 

Puošnioji vasarvietė 

Malonu buvo susirinkti išskir
tinio grožio aplinkoje: okeanas, 
parkas, gėlynai, kvepiantys pu
šynai, beržai svyruonėliai, alėja, 

legentas dr. Sungaila pabrėžė, 
kad mūsų išeivijai, atskilusiai 
nuo pagrindinio tautos kamieno, 
išlikimo pagrindas yra kultūra. 

H I S G E L L A N E O U S 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 

3208K, W. 95th Street 

milllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillll 

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

Apdraustas perkraus tymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiinmiiiiimiiiimiimiiiiniiiiiiiiiHiiiii 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ąve, 
Cbicago, I1L 60632, telef. 827-5980 

* M. A L I 8 I A I I 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visa rūšių grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

pakvėpuoti tyru oru, kurio gyve
ną mieste taip pasigenda. 

Frontininkų stovyklos didžiu
mą sudarė Rytinio pakraščio bi- Kai užmiršime savo' kraštą, savo 
čiuliai, ne tingūs buvo klevelan- kalh% fisųun^ime j gyvenamąją! 

laiveliu, altana, teniso aikštė, dieciai. Chicagai buvo gana skur- j aplinką, į profesines sąjungas, 
maudymosi baseinas, 50 akrų gra džiai atstovaujama. Matyt, sosti-'nutautimas beveik garantuotas, 
ži-ai prižiūrėta erdvė, švarūs irįnės bičiuliai nori, kad visi v a - O mūsų jaunoji karta, ypač čia 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Telef 925-2737 

Vytautas Valantinas ! 
IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIUUUIIIIIIIIIIIIIIII 

erdvūs kambariai (su oro vėsini- Į žiuotų į "sostinę", bet ne jiems 
mu ir be jo), geras maistas, seni I trenktis kažkur į provinciją. Nors, 
ir nauji draugai, kurie ne taip aišku, tūkstantis myliu — toli-
dažnai Amerikos atokumose su-jmas kelias. Detroitas buvo užsi-
finkami. O tuos, kurie šią vietą \ ėmęs kitokiais reikalais ir, tur būt, 
lanko nuo pat įsikūrimo dien/>s, 
nukelia į prabėgusias dienas, nu-

pamiršo, kad tokia stovykla iš vi 
so vyko. LFB tarybos pirai. Al 

baigusieji aukštuosius mokslus, 
nenoriai jungiasi į mūsų kultūri
nes bei politines organizacijas. 
Klasių skirtumas, ypač profesio-

nuiiiiiiiiimtttiiiiiiiiiiiiiuiimiiuimiiiii 
Įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai Lš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

studijoms, savo kalbai, kaip, vie-, ̂  w m ^ 
nai iš seniausių kalbų. Paskaita 
buvo pailiustruota kreivėmis, 
kad klausytojas galėtų susidaryti 
vaizdą, kaip ir kur eina Kanados 
lietuviai. Anot jo, "Išeivija — 
sunkus ligonis". Reikia susi
mąstyti ir svarstyti, ką daryti. 

Dr. Sungailos paskaita susilau
kė gyvos reakcijos iš auditorijos. 
Dr. Z. Rekašius tvirtino, kad ne 
viskas prarasta. Lietuviai katali
kai geriau išsilaiko. Bėda, kad 
jaunos profesionalų šeimos, daž
niausiai dėl darbo yra išsklaido-
I (Nukelta j 5 psL) 

6 kamb. atremontuotas madini*. Ga-
zu šildymas. Arti 45-os ir Albany. 
$27,500.00. 

5 kamb. marinis. Gazu šildymas. 
Garažas. Arti 69-os ir Maplewood. Že
miau $40,000.00. 

2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $30,000.00. 

Taverna ir 4 kamb. mūrinis. Į rytus 
Į nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
žeminta kaina. $45,000.00. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Varnų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-22SS 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i 
8 kamb. mūr. bungalow. čreng-

tas rūsys. 3 tualetai. Didelis gara
žas. Arti Maria mokyklos ir šv. Kry
žiaus ligonines. Tuoj galima užimti. 
Idealu didelei šeimai. 

2 po 4 kambarius mūrinis Brighton 
Parke. Gražiai užlaikytas. $47,000. 

ŠIMAITIS BEALTY 
Insurance — Ineome Tas 

Notsry BepubUe 
2951 W. 63rdSt. 436-7878 

S E A L E S T A T E 

Savininko parduodamas mūrinis 9 
metų senumo namas. Bungalow — 3 
miegamieji, iy2 vonios. Centr. vėsi
nimas. 2 maš. garažas. Ant 57-os 
arti Puiaski Skambint 284-8549. 
By owner— Clean brick mm galo* 
3 bdrms, iy2 baths, finished porch. 
Dining. living rm. & bedrms, w/w 
carpeting. Finished bemt., wet bar. 
Gas h. w. heat, 2 car gar. Immed. 
occupancy. Marąuette Pk. 737-4583 

dJLU> H A N I E U MOTERYS 

TYPING AND GENERAL 
OFFICE W0RK 

Full time 9 a.m. to 5 p-zn. 
Call between 10 a.m, and 11 a.m. 
or 2 p.m. to 3 p-m. 

3 4 1 - 0 9 6 6 
^ 

VYRAI EB MOTERYS 

Reikia spaustuvei laužytojos 
ar laužytojo paruošti darbus 
offsetui. Turi mokėti lietuviu 
kalbą ir turėti patyrimo tame 
darbe. Skambinkite 585-950L 
Prašykite reikalu vedėjo. 

lllllllilllllllllllHllllllllilIlIUUIlIlUUHIUI 

P L U M B I N G 
Liccnsed, bonded, msured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

839-1784 arba 839-5588 
lllllllllilllllllllllliuiiuuilllllllllllllllllllll 

N. W. Suburb MEDINAH — Custom 
brick, cedar trim, split levei. 3 bednn. 
2-2 baths. Family room with stone 
fireplace. Large balcony, living room 
overlooking formai dining room. Beau-
tifully finished lower leveL Ideai 3 
room in-law apt. Central air. 2y2 
car garage. 2 patios. Over y2 acre — 
beautifully laudscaped. Appraised 
at $170,00a00. Owner selling at 
$158.500.00. TeL 274-6697 

SERAPINAS 636-2960 

J? 
teikia gana nostalgiškai. Jaunos giui Raulinaičiui su Angele iš 
dienos dingo okeano bangų ūži- j Los Angeles kelias buvo artimes-
me ir senu beržu bei pušy ošime, j nis tiktai trys tūkstančiai myliu. 
tebėra ir gimnazijos su jaunys- į Bostonas, Waterbury, W,orches-
te žydinčiais veidais.Čia dabar va- j ter, New Yorkas, Philadelphia, 
sarvietės gyvenamos patalpos, i Washington, Baltimorės bičiuliai 
Jau ir vienuoliu amžiumi paženk-1 jungėsi į stovyklos dalyviu būrį. 
linti veidai kalba apie praeitį. _ . ,.__ .. OA , 

r r * Buvo vešus birželio 30 vakaras, I 
Si gražioji vieta, kitados buvusi j k a < j a bičiuliai buvo pakviesti i 

turtuolio vasaros rezidencija, da-jį susįpažinimo pobūvį, kur LFB 
bar tarnauja lietuviu religiniam j c e n t r o valdybos pirmininkas inž. 
ir tautiniam interesui. '$ č i a ; j u o z a s Ardys supažindino su vi

sos savaitės programa. Pasivai
šinta ir jaukiai praleista trsjeta 

Uarkoma ir lietuviu pranciško
nu provincija. 

Per šimtmečio ketvirtį ši vie
tovė, kuri pravažiuojantiems a-
merikiečiams pristatoma, kaip 
Summerhouse, Religious Forma- -
tk>n Center, St. Anthony Lodge,'• 
kur kviečiami atostogauti liepos 
— rugpiūčio mėnesiais, iš tikrųjų 
vistiek daugiausia naudojasi Ry
tinio pakraščio lietuviai ar lietu
viu kilmės asmenys. Vidurio ar 
Auksinio pakraščio lietuviams 
Kennebunkportas yra "nežino
ma žemė", žemės pabaiga". 

Stilingoji, moderni koplyčia su 
varpine (architekto dr- Kulpos 
ir dail Jonyno kūrinys), dažnai 
aukojamos šv. Mišios, pamaldos 
ieškantiems dvasios ramybės ir 
susikaupimo vietos, vargiai kur 
idealiau galima rasti. Nenuosta
bu, kad rytmetinėms pamaldoms 
tiek susirenka tikinčiųjų, daugu
ma, žinoma, ir vasarojančių ka
taliku-

Lankytojų akis ir dėmesį pa
traukia eilė didingų paminklų, 
statulų.Dail. V. Jonyno Vatikano 
parodos N .Yorke monumenta
lus reljefinis kūrinys, vaizduo
jantis kovojančią, kenčiančią ir 
triumfuojančią Bažnyčią, arch. 
Muloko suprojektuoti Kryžiaus 
kelių ansamblis, įspūdingas Liur 
das, fontanėliai. Lietuviai pran-
cBkonai yra sutelkę mūsų didžių
jų menininkų paveikslų, skulptū
rų rinkinius. Vargiai įkainuoja
mas meno turtas. Biblioteka su 
daugybe įvairiomis kalbomis kny-

Vasaros metu Čia vyksta r įvai
rios meno parodos. Studijų ir po
ilsio savaitėje vyko dari. Nijolės 

valandų. 
Sekmadienį vyko tradicinė Lie 

T U O J A U I Š L E I D Ž I A M A 
LKB Kronikos lietuviai kalba V-tomas 

ir ispanų, prancūzų bei anglų kalbomis pirmieji tomai 
VILNIAUS UNIVERSITETO 

400 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI 
Maloniai prašome visų lietuvių aukų Kronikos kny

goms išleisti ir plačiai paskleisti 
Paaukojusieji 100 dol. ir daugiau bus įrašomi leidžia

mose knygose. Aukas siųsti: 

LKB KRONIKOMS LEISTI SįJUNGA 
6825 S. Talman Avemie 
Chicago, 111. 60629 USA 

\ -

P ARPUODAMAS NAMAS 
liHiHiiiiiiiiiiiiiiiuiuiuuiiuiuutuitMUiin i KAUNIį LIETUVOJE 
. , .Naujai pastatytas, erdvus, S rai^gym* 

_. _ . ; Garažas ir didelis kiemas. 
Kreiptis J MR. VAX HOLTEN (Ka
nadoje), tel. (418) 862-7020 — dar-
bo valandomis. 

J* 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
DADTU IR ABITŲ REČITALIS 

; TIK TAU VIENAI 

TfcVYNEI AUKOJAM 

GARBK TAU, VH»PATIE 

AUKURAS 

SKAMBfiJUTE DAINOS 

— Jonas Vaznelia. Prie piano Aleksandras Kuaū-
nas. — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraitaa, Ža
liojoj iankeiėj ir kitos dainos. Kaina $6.00 

— įgrojo L-S.T. Korp Neo-Iithuania orkestras su 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. —Dvi grtaroB, Tau dėkoju, Negerk, 
2aK laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kama $6.00 

— Lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA Kur bė
ga Šešupė. Jūs berneūiai apgavikai, Lietuviai 
esame mes gimę ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00 

— lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA. Tyliąją 
nakti, Sveikas, Jėzau, gimueis, Linksmą gies
mę mes užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos. 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis Šimkus. 

Kaina $6.00 

— AlfonstB Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an
samblis. Kaina $6.00 

— Juoze Kristoiaitytė - Daugėla. Pamylėjau va
kar, Pavasario dienelę. Verpsią, verpsiu ir 
kitos. Kaina $6.00 

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

TeL — WA 5-8063 

imiiiiiiimimiiiimiiiiniimimumiiimii 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PUBLIC 
INCOME TA.\ SERVICE 

4259 So. Maplewood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
OIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI IT 
kitokie blankai 

IHIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIMIIIIIIII 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

Tlllllllltllllllllllltllllllllllltlfllllllllllltllllff 

TELEVIZ I JOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St, teL 776-1486 
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARMA NOREIKIENS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
IiAbal pageidaujamom gero* raUfM 

prekes. Mai«Uu ii Europos sandėlių. 
3608 W. 69 St.. Chicago, m. «0«2*. 

TEL. — WA 5-87S7 

OltAkynm* liųiti: DRAUGAS, 454S W. 63 St., Chicago, DL 60629 

• * • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « »«»»«•»««««»»»»»»• • » • »»••!•»»< • • • ^ • • • • • • • • a • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • « 

l*M OMOJAMA — FOR BENĮ 

ISNUOM. BRIDGEPORTE - naujai 
atremontuotas 6 kamb. butas 2-me 
aukšte. Yra ir garažas. Kreiptis as
meniškai bet kuriuo laiku dienos me
tu į Frank Braziūną, 3143 S. Lowe 
Avemie. 

70 Ir Mapiewood. 2 aukštų 3-jų bu
tų mūr. pajamų namas. Taip pat ga
limos pajamos rūsy. 2 maš. garažas. 
Nebrangus. 

72 ir Mozart. Liuksusinis 2-jų butų 
po 2 miegamus mūro namas. įreng
tas rūsys. Pamatykite šiandien. 

43 ir Washtenaw. 2-jų butų mūr. 
po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas 

i skiepe. $49.500. 
Bridgeporte — puikus investavimas. 

į 7 butų mūro namas. Pilnas rūsys. 
: Nuomininkai patys apsišildo. $17,500 
metinių pajamų. Kaina $54,000. 

59 ir Mozart. 15 naujesnių 8 butų 
gerai prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3 
miegamų butas. Dėl informacijos 
skambinkit mums. 

67 ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų 
bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty
kite šiandien. 

Oak Lawn, j vakarus nuo Cicero 
Liuksusinis 3 miegamų. "tri-level". 
Pamatykite šiandien. 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

HELP vVAN'TED VYRAI 

M A l N T E N AN CE 
R E P A I R 

Mušt have experience in Are We';dmg, 
mechanical repairs of gears, bearings, 
clutches and conveyors. Mušt read 
mechanical blue prints, electrical trou-
ble shooting experience. and machinė 
tool experience helpful. Overtime 
available. $8.13 an hour. Effective 
October lst $8.71 an hour. 

CAU MR. CANIN0 
2 3 5 - 1 0 1 9 

An Eo.ua.1 Opportunity Employer M/F 

SHEET METAL 
Sheet metai model makers. $9.00 per 
hr. Shear operator. DrlU preas, press 
braJce operator*. Startine J6.00 p«r 
hr. M u « b© experienced. " 5 

Howler Fabricatton 
Addison 543-3600 

MACHINISTS 
Exp'd. only. Mušt have own tools. 
Set up & operate machines. Varied, 
interestin« work. Short & long runa. 
A.C shop. Steady. Employment 
& OT. 

KBK TOOL MPG 
674-3636 skokie 

REF RIGE R ATI 0 N 
Aasemble small units, also need 

help to design new units. Steady 
job. Good pay. Call — 

456-7300. Ask ior BU1 

CUSTODIAN 
Responsible person v****?* fc>r *̂ »i, 
tkne custodial work in local schooi, 
Contact NSSEO at 500 S. Piuni^v^e 
Road, Palatine 

TEL. — 358-2110 

N O R I P I R K T I 

PIRKSIU SENAS IR NAUJAS 
AUKSO BRANGENYBES. 

IVitmantu*. brangakmeniui*. aukst-
1 nlus kS&errtnlus larkrodCliua Ir "Jadov 

papuošalus. Mokamos aukščiausios 
kainos 

Skambint 23«-983« arba 891-3334 

leSkau pirkt senus medinius baldus 
gammti'j prieš 1900 m.: Komo
das, stalus, kedro skrynias, kė
des ir "Orientai" kilimą už priei
namas kainas. Tei. 312-M1-3334 

Perskaitė "Draugą" duokite 

Jį kitiems pasiakait ytl 

D A R NE V Ė L U 
Palikimas. Modernus, apie 20 metų, 

j 2-jų butų mūro namas ir mūro gara
žas. Įrengtas beismentas. Prašau tei-

\ rautis ir paduoti savo telef. aptiūrėji-
į mui iš anksto. Viliuojanti kaina. 
Tuičias įkrypas. Tinka naujai statybai 
Marąuette Parke. 

Labai Ivanu 2-jų butų namas ir ga
ražas. Elektrines durys. Atskiri gazo 
Šildymai. Brighton Parke. $37,000,00. 

2-fc aukštų noro našus ir 2 au
to garažas Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu lildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41.800.00. 

Valdis Real Esfate 
2625 Wtst Tilt Strttt 

Ttl. 737-7200 ar 7374534 

MACHINIST 
dependable man with a minimum of 
2 years experience working with a 
Bridgeport, lathe, surface grinder & 
srmiar eąuipment. Mušt make own 
set ups. Small company offers ejocel-
lent salary & benefks. , ^ 

Contact Mr. Hughes 675-8473 
UPSNER SMITH CORP. 

4700 W. Chase Ave., Lincobmood, Iū. 

NIGHT SUPERVISOR 
MANAGER TRAINEE . 
PART AND FULL TIME 

STEADY HOURS 
GOOD STARTTNG PAY 

TAUTO COfFEE SN0P 
DEERBBOOK MALL 

DEERFIE*I>. ILLCVOLS 
Tel. wm 564-9856 

SIDING-S0FFIT A FASGIA 
INSTAULERS 

Mušt have own truoV and t«»ls. 
Year round w»ck, 

CaU Chuck 28*4)980 

Apsimoki skalbtis disn DRAT'f^. 
oss jis plačiausiai skaitomas »•-
tuvių dJsarastis. gi skalbiau kai 



žymenį. Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikos vienas tomas bus 
apmokėtas už jo išleidimą anglų 

bruojamos šv. Mišios. Koncele-
bravo kiti.', kun. A. Miciūnas, 
MIC. Jis pasakė ir pamokslą. Ls-

2UVINft DUONA DRAUGAS, antradienis, 1979 m. rpgpiūčio mėn. 28 d. 

kalba. Atlikta ir daug kitu dar- reiškė šeimai ir giminėms už
uojautą. Kartu šv. Mišias konce-
lebravo kleb. kun. A. Volungis, 
kun. A. Yankauskas ir kun. J. 
Bakanas. Giedojo parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio. Solo giedojo muz. V. 
Burdulis. Po pamaldų ilga auto
mobilių vilkstinė palydėjo a.a. 
Juozo Ciginsko palaikus į amži
no poilsio vietą Notre Dame ka
pus, kuriuose ilsisi jo tėvelis, mi
ręs prieš keliolika metų. 

"Spindulio" tautinių šokių šokėjų grupė, kurioje dalyvauja K. A. Lau 
kaitis (sėdi kairėje). 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Letnoot, Ui, 

RYŽTINGAS JAUNUOLIS 

Kęstutis Andrius Laukaitis, 
jauniausias Kazio ir Juzelės 
Laukaičių sūnus, šiais metais 
baigė Lemonto Maironio litua-

bų. 
— Rugpiūčio 1 1 d . įvyko Lie

tuvių Meno mėgėjų ratelio gegu
žinė Maironio Parke. 

— Rugpiūčio 19-26 d. gražio
je skautų stovyklavietėje įvyko 
Atlanto rajono skautu stovykla 
„Švyturys" Boston, Mass. Daly
vavo daug skautų ir skaučių. Tik 
oras buvo nelabai gražus. 

— Rugsėjo 1-3 d. Naujosios 
Anglijos šaulių rinktinės kultūri
nis savaitgalis pas tėvus pranciš
konus, Kennebunkporte, Maine. 

— Rugsėjo 8 d. šeštadienį Wor-
cesterio skautai-ės rengia 25 me
tų veiklos sukaktuvių vakarą su 
programa. Pradžia 6:30 vai. va
karo: vakarienė, meninę dalį iš
pildys Kristina ir Regina Butke-
vičiūtės — dainininkės iš Detroi
to, Mich. Bus ir šokiai. Šis šau
nus 25 metų sukaktuvinis vaka-

2uvų miltai — labai vertin
gas baltimingas produktas, bet 
jie sušeriami gyvuliams ir narni-, nas Zaimovas etnografinės eks-
niams paukščiams. Visiškai ne- i pedicijos metu Vračanso apy 

PASLAPTINGI PIEŠINIAI 
Bulgarijos profesorius Jorda-

normalus reiškinys, kai žmonės 
šių baltymų gauna "aplinkiniu" 
keliu. Bėda ta. pasak moksli
ninkų, kad gyvuliai augimo me-

lintcės urvuose aptiko labai įdo
mių piešinių ant uolų ir parsi
vežė 160 šių piešinių nuotraukų. 

IV tūkstantmečio pr. Kr. 
tu sunaudoja daug daugiau "jū-1 Atrastųjų piešinių ir žanras, ir 
rinių baltymų, negu vėliau žmo- j technika labai skiriasi nuo vi-
nės gauna jų, valgydami mėsiš-'. 
kus kepsnius. 

sų iki šiol žinomų priešistorinio 
žmogaus piešinių Sie labai pri
mena graviūras, nes .šr-cuzyu 
kažkokiu plonu, 2aitriu instru
mentu, "er.oves daiiirunka^ 
vaizduoja sudėtir.gas geometri
nių figūrų — apskr.iirr.ų. kva
dratų, kūgių, ovalų kompozici
jas. 

kn. 

Kol kas dar tik ieškoma bū-

nistinę mokyklą ir amerikiečių b a ^ p a s i s k i r s t ė 

LEMONTO BALFININKAI 
Kazimieras Balčiūnas išbuvęs 

Lemonto Balfo skyriaus valdy- ras įvyks Maironio Parke, 
bos pirmininku daugiau 15 me
tų ir jau atšventęs savo am
žiaus 73 gimtadienius, daugiau 
kandidatuoti nesutiko. 

Buvo išrinkta nauja valdy-

Hinsdale miesto aukštesniąją 
pareigomis: 

pirmininkas Domas Misiulis, 

Rugsėjo 9 d., sekmadienį, 
įvyks Šv. Kazimiero parapijos ge
gužinė gražioje Reinikaičių va
sarvietėje vadinamoje Point Rok, 
prie ežero Millbury. Dalyvauki
me visi, kurie tik galime. 

— Rugsėjo 16 d. sekmadienį, 

„. , dų, kaip sudaryti žuvų miltus 
Nuliūdę pasihko_ senute moti-Į „ ^ ^ k o n c e n t r a t u s tinkamus 

nele (gyveno su sūnumi J u o z u ) , | ž m ( > n i ^ S u r a d u s ^ k e _ 
sesuo Terese Adomavičiene, i o s ; v , : , . - -

„ . . . , . . ;ha, pasak tyrėju, pirmiausia zu-
vyras Kazys, gimines, draugai iri . . 7~.. . f *• .. . f . „ r vmiais baltymais bus galima ap-pazjstami, o kartu ir visa Wor-' __-_^- - . Zr , , : . ,. . . , , .. Tv , ; rūpinti tuos kraštus, kur la-cesteno lietuvių kolonija.Is kapų L .T . . . _ , - . , . , _,. . , - . i . j . . i blausiai trūksta grvvuunes kil-Cigmskų seimą visus laidotuvių' 

mokyklą ir buvo priimtas j II- s e k r e t e r j ^ Abromaitienė, j Maironio Parke Naujosios Angli 
linois universitetą (Circle Cam-
pus) studijuoti architektūrą. 
Gimęs Chicagoje, 1961. IV. 28. 

Tėvas Kazys Laukaitis pats 

iždininkė Janina Lieponienė ir 
narės Birutė Navickienė ir Ada 
Misiulienė. 

Valdybos pirmas ir didelis 
labai įsitraukęs (o taipgi ir | ^^^^ _ ^ B ^ reikalams 

mama) į LB veiklą (šiuo m e t u ; a u k ų r i n k i m e _ rudeninis va-
yra Vidurio Vakarų LB a p y - i j u s Valdyba daro planus ir 
ganios valdybos pirmininkas) j pasiruošimus, kaip tą vajų 

sėkmingiau pravesti ir kaip 
daugiau aukų surinkti. Bet 
mūsų apylinkės lietuviai yra 
tokiam reikalui jautrūs, tad 
valdyba tikisi, kad aukų vajus 
bus sėkmingas. O ta auka bus 
vargan patekusiam tautiečiui 
nuoširdi pagalba. 

visą laiką stengėsi įtraukti ir 
Kęstutį. 

Kęstutis lituanistinėje mo
kykloje visą laiką buvo darbš
tus ir pareigingas lietuviškoje 
veikloje. Yra šokėjas Lemonto 
tautinių šokių grupėje "Spindu
lys". Taigi visada dalyvauda
vo, kaip vaidintojas ar šiaip 
kuo nors padėti meninėse pro
gramose lietuviškuose parengi
muose ar minėjimuose, reng-

jos Lietuvos vyčių kultūrinė šven
tė. 

Rugsėjo 23 d. LB Bostono 
apygardos rengiama Lietuvių die- f draugijos vicepirm. J. Pipiras ir 
na, Maironio Parke 

— Rugsėjo 30 d. sekmadienį 
Maironio Parke Lietuvių Labda
ros draugijos nariams pietūs ne
mokamai. 

/.M. 

IŠKELIAVO I AMŽINĄ 
TĖVYNE 

dalyvius pakvietė pietums į Mai
ronio Parką. 

Ilsėkis mielas a.a. Juozai Vieš
paties ramybėje iki visi susitiksi
me su tavimi amžinybėje. 

/.M. 

STIPENDIJOS 

Rugpiūčio 16 d. Maironio Par
ke buvo įteikiamos Lietuvių Lab
daros draugijos skirtos studen
tams stipendijos. Studentų skai
čius buvo nemažas. Buvo 22. Jie 
visi gavo stipendiją 150 dol. kiek
vienas, įteikė Lietuvių Labd. 

mes baltymų ir kur šviežios 
žuvies dėl greito jos gedimo ne
galima pristatyti. Yra apskai
čiuota, kad dešimt gramų žuvų 
miltų gali pilnai pakeisti gyvu
linės kilmės baltymų normą, bū> 
tina vidutiniam žmogui. jm. 

RUBAJATAI 
STASYS SANTVARAS 

(Septintoji lyrikos knyga; 

Neužmirštamai 

A. + A. STANISLAVAI PALTAROKIENEI 
išėjus amžinybėn, liūdesy likusį vyrą prof. J. PALTARO
KĄ, dukras JOXC VALAITIBNĘ ir ALDONĄ KUBILIE
NĘ bei jų SEIMAS visa širdimi užjaučiame ir dal iname 
jų skausmu. 

Danutė, Viktoras, 
Živilė, Vilija ir Dalia Bilaišiai 
Agnė Balickairienė 

tarė trumpą žodį. Pirm. K. Ado
mavičius dėl šeimoje įvykusių 
laidotuvių negalėjo dalyvauti. 

PASTAS STATOSI 
NAUJUS RŪMUS 

Lemonto pašto įstaigai aptar
tuose lituanistinės mokyklos! navimui dar yra priskirtas už 
ar LB. Mėgsta plaukioti. Ame-1 kelių mylių šiaurėje esantis 
rikiečių mokykloje yra buvęs 
to sporto vadovas ir mokinda
vęs nemokančius plaukioti. 

Rugpiūčio 15 d. staiga susirgo 
ir greitąja pagalba nuvežtas į 
Hahnemann ligoninę tuojau mi
rė a.a. Juozas Ciginskas. 

J. Ciginskas gimė ir iki mir
ties gyveno Worcestery. Gyveno 
gražiame savo namely su senute 
motinėle. Mirė pačiame amžiaus 
stiprume. Dirbo Parker Mfg. Co. 

naujas miestelis Bolingbrook. I į * t * " * g P r i ž i u r ė t°Ja s- . . P r | -
t a w i A . i « x*~ .•_i.2_Tr . - i klausė Šv. Kazimiero parapijai ir Lemonto pašto įstaigos virši
ninkas pranešė, kad Boling- Lietuvių labdaros draugijai, ku-i 

rios atstovai per laidotuves paly-
« . r , _. .- , , brook miestelyje jau baigiamas! \ . . v • , - T T T f Iš viso, Kęstutis yra paklus- • «+„«.„« „„S4. lL , 6 . • dėjo velionies karstą. A. a. Juo-L ,1 , : . . . . : ! . , . „ Įstatyti pašto reikalams moder-' J ~ : . . . i Z ~ " , „ _ V ^ 

nus, ramus ir geras lietuviukas, , i<mo; i . jzo Ciginsko kūnas buvo pašar 
taipgi geras ir katalikas. Labai ] * £ ? ™g" m<?*>™* ^ Uotas laidotuvių direktoriaus Ca-

gimais paštas. Įrengus v i s a | r r o l l n a m u o s e > k u r į s i a i U n . 
, pašto admimstraaja ir laiškų \ k ė xnie]i i r n a u j i e j { a t t . Aal 

paskirstymas iš Lemonto bus 

yra pamilęs Lietuvą ir pries
paudoje gyvenančius brolius 
ir seses nors ją matęs t r u m - | ^ ^ ^ " — m ^ t ^ ^ ^ Rugpiūčio 18 d atidėtas į Sv. 
pai bet jau du kartu, todėl vi 
sada taip noriai dirba lietuviš
koje veikloje, norėdamas jai 
padėti jos didelėje nelaimėje. 

Tėvai, džiaugdamies sūnaus 
ryžtingumu, siekti aukštojo 
mokslo laipsnio, buvo surengę 
šeimynišką gegužinę, savo na
muose. Didelis Laukaičių drau
gų būrys susirinko pasveikinti 
abiturientą ir kartu gražiai pra
leisti popietę. 

PRIE ATLANTO 

(Atkelta iš 4 psl.) 

mos po visą kraštą. Nesutinka su 
prelegentu dėl tautinio apsispren 
dimo —negali būti jokio apsis
prendimo: gimęs lietuviu —esi 
lietuvis. Apsisprendimas —ame
rikiečių sąvoka, kur norima pa
daryti be tautybių gyventojų ma
sę 

Jei šeima išliks lietuviška, jei 
šeima turės nemažiau trijų vai
ky, jei lituanistinės mokyklos 
programos bus pritaikytos dabar
ties sąlygoms, jei bažnyčia ir or
ganizacijos jungsis į šias pastan
gas, prelegento pateiktos realios, 
bet gana pesimistiškos pažiūros 
į išeivijos dabartį ir ateitį gal at
rodytu šviesesnės. Vertingu ko
mentarų paskaitą papildė J- Pa-
žemėnas, V. Akelaitis, kun. L. 
Andriekus, J. Ardys, A. Raulinai-
tis, Pumputienė, Kuzmickas, 
Pumputis, Volertas ir kiti. Per 
50 klausytoju gyvai sekė paskai
tą ir jos komentarus. Tai buvo 
realus žvilgsnis i mūsų išeivija. 
Tokia padėtis yra su mažais nu
krypimais mūšy lietuviu koloni-
fae JAV ir Kanadoje. 

V. Ročium* 

pašto ženklų, piniginių perlai
dų (money orders) pardavi
mas ir viduje esančios išnuo
motos pašto dėžutės. 

Pašto viršininkas guodžia 
lemontiškius, kad naujoje vie
toje bus erdviau, geresnis pa
tarnavimas ir geresnės darbo 
sąlygos tarnautojams. 

Andrius Laukaitis 

Worcester, Mass. 
B MŪSŲ VEIKLOS 

— Birželio mėnesio pabaigoje 
susirgo Magdalena Domantienė. 
Buvo nuvežta į Šv. Vincento li
goninę kurioje išgulėjo beveik du 
mėnesius. Pergyveno dvi operaci
jas. Šiuo laiku jau namuose pa
mažu sveiksta vyro, dukrelės, 
žento ir anūkų globojama. M. 
Domantienę pažįstame gerai iš 
jos darbų. Energinga ir darbšti 
moteris. Duok, Dieve, jai atgau
ti vėl savo sveikatą. 

— Lituanistinių mokyklų mo
kytojų studijų savaitėje Kenne-
bunkport, Maine, dalyvavo mū
sų Lituanistinės mokyklos moky
toja Joana Dabrilienė. Išlaidas 
apmokėjo tėvų komitetas. 

— Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikių Moterų sąjungos seime 
Chicagoje dalyvavo: centro pirm. 
J. Mack, vicepirm. G. Kaneb, 
kuopos pirm. P. Hassett, finan
sų rast. E. Alavošienė ir sekr. J. 
Miliauskienė. Seimas buvo dar
bingas. Daug daibų atlikta Są
jungos gerovei ir kenčiančių Lie
tuvos žmonių naudai. Kenčianti 
už tikėjimą ir Lietuvos laisvę Si
bire Nijolė Sadūnaitė išrinkta pa
sižymėjusia moterimi ir Moterų 
sąjunga įteiks jai atitinkamą pa-

Kazimiero parapijos bažnyčią ku
rioje už jo sielą buvo koncele-

LIETUVIU DAINA 

(Atkelta i š 3 psl.) 

gai didis lietuvių poetas Mairo
nis sako: 

Tėvynės dainos, jūs auksinės, 
Be jūsų šąla mūsų krūtinės... 
Lietuvos nepriklausomybės 

metais nuo lietuviškų dainų, 
skambėdavo miškai ir laukai. 
Ir malonu būdavo ir gražu. 
Kaip gi nesigrožėti lietuviška 
daina, kurioj lietuvio sulieti 
jausmai. Daina — tai lietuvių 
gyvoji dvasia . . . 

Tad svetur gyvendami, turim 
dažniau prie lietuviškų dainų 
burtis, dainuoti jas, grožėtis 
jomis, o jaunimas turėtų stoti į 
lietuvių chorus bei ansamblius. 

Lietuvių rašytojų draugijos 1978 
metų premiją gavęs geriausias lite
ratūrinis kūrinys. 182 pusi. Spaudė 
Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė. 

jUleido J. Kapočius. Kaina su per-
_ . . . i • • isiuntimu $8.23. 111. gyv. prideda 38 
Studentai buvo pakviesti su s a - j c t mokesčių Užsakymus siusti: 
vo tėveliais atvykti. Jiems buvo DRAUGAS, 4545 W. Ord SL, Chica-
suruošta ir puiki vakarienė. go, Dl. Wt2t. 

]M. J 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1979 m., rugpiūčio 
25 d., po ilgos ir sunkios ligos mirė mūsų myiima žmona, motina, 
uošvė ir senelė 

A. + A. 
STANISLOVA PETRAITYTE-PALTAR0K1ENE 

Gyveno Cicero, Illinois. Gimė Lietuvoj, Pluokščiuose, šakių ap
skrityje. Amerikoje išgyveno 30 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, dvi dukterys Joana 
Valaitienė, žentas Dr. Jonas ir Aldona Kubilienė, žentas Jonas, dvi 
anūkės Laura ir Rasa Valaitytės. 

Veliones kūnas pašarvotas Butkus-Vasaitis Funeral Home, 1446 
So. 50th Ave., Cicero, IlMnois. 

Laidojama rugpiūčio 29 d., trečiadienį. Iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. 

iPo pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę: 
Vyras, dukterys, žentai, anūkės ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Butkus-Vasaitis Funeral Home, tel. 652-1003. 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . Cal i forn ia Avenue 
Te l e fona i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 -9852 

4 b 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — Y A r d s 7 -1741-2 

Mažeika & Evans 

DĖKA 

įsigykite naująjį ALOYZO 
BARONO romaną 

LAIVAI IR UOSTAI 
Jurgis Gliaudą apie šį romaną 

sako: "Salia pagrindinių personažų 
autorius pateikė visą tuziną kitų. 
gyvų ir tikrų, kurie, tarp savęs 
skirdamiesi modus vivendi meto
dais, sudaro sultingų, spalvingų 
portretų galeriją". 

Išleido Lietuviškos knygos klu
bas 1979 m. Viršelis Nijolės Vede-
gytes - Palubinskienės, 276 pusi. 
Spaudė Draugo spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $7.75. 111. gyv. pri
deda 35 e t valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 
4545 West 6Srd Street. Ohieago, 111. 
60629 

ONA LESKAUSKIENB 
Mūsų mylima mama, uošvė, senelė ir prosenelė mirė 1979 m. 

birželio 9 d. Toronte, sulaukusi 78 metų amžiaus. Buvo palaidota 
Sv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, Ont. 

Reiškiame gilią padėką visiems taip gausiai dalyvavusiems 
laidotuvėse, už šv. Mišių aukas, už Gregorines šv. Mišias, užprašy
tas Italijoje, už gėles, aukas Kanados Lietuvių Fondui, už pareikš
tas užuojautas žodžiu, raštu, spaudoje ir per radiją. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems Prisikėlimo parapijos kunigams, 
klebonui kun. Augustinui Simanavičiui už suraminantį pamokslą, 
Lietuvos Kankinių parapijos klebonui kun. Petrui Ažubaliui už da
lyvavimą gedulingose šv. Mišiose. 

Dėkojame už gražų giedojimą bažnyčioje ir visiems už visoke
riopą pagalbą, ir parodytą rūpestį mūsų visų skausmo valandose. 

Dukros: Irena Morkūnienė, Ona Svarmskienė, 
Valentina Slmanavičienė, gyv. Toronte Ir sūnūs: 
Napoleonas ir Jurgis, gyv. Chicagoje bei jų visų 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Mpderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 
T e l . 7 3 7 - 8 6 0 1 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQL'ETTE FUNERAL HOME 
TR\ S MOOf RNlSKOS KOPI > CiO^ 

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47t>-2345 

AIKŠTĖ ALTOYIOBlLiAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
J U O M Knrfbotan 

Memuarai S0 metų teatrinio darbo oafralrftai paminėti, 
102 pual. Spendė Sakeieclų eptoBtor* Romoje 1977 m. Kie
tąja ririeUaJa. Kame eo persiuntimu 110.30 Uiaakymna 
duoti — j 

DRAUGAS. 4546 W. O r d S t , CfaJoego, DL § 0 * » . I 

330" SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds "-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
23 ! 4 VV 23rd PLACE Tel. Vlrąinia 7-*672 
2424 VV Po,h STRFET Tel REpubiic 7-1213 

1102*3 Soutrmest Hifcrmav Palo*. HilU, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
434K SO. CALIFORNIA AVE. Tel. I Afavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3919 SO. LITLAMCA AVI. Tel YArds 7-1138-3" 

POVILAS J. RIDIKAS 
3954 SO. HAISTFD STREET Tel YArds 7-l«n 

VASAITIS - BUTKUS 
U4o So. tOlh W . ( ICLRO. ILL Tel. (Hvmpu 2-1003 

\ 

t 



• 

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. rpgpiūčio mėn. 28 d. 

x šv. Kryžiaus ligoninės 50-

X SoL Arnoldas Vokietaitis 
susilaukė gausių publikos ova
cijų kai šeštadienį ir sekmadie
nį Grant Parke su simfoniniu 
orkestru ir su choru atliko Šoš-
takoviciaus ir kitų kūrinius. 

X Rasos Veronikos Janulai
tytės ir Benedikti Skirblio su
tuoktuvės bus rugsėjo 1 d., šeš-

\ tadienį, 12 vai. Švč. M. Marijos 
ties metų sukaktis buvo pra 
dėta koncelebracinėmis šv. Mi- Z™*™ parap. bažnyčioje. Mo-

terystę palaimins klebonas 
A. Zakarauskas, šv. Mišių me-

šiomis Marąuette Parko parap. 
bažnyčioje rugpiūcio 26 i 2 
vai. p. p. Koncelebracinėms Mi
šioms vadovavo vysk. V. Briz-
gys, koncelebravo kun. J. Dam
brauskas, MIC, kun. P. Kelpšas, 
kuris pasakė ir pamokslą, kun.. 
V. Mikolaitis, kun. H. Nitz, kun.! n a l l s t a s V * * , f c " L K**™™* 

tu giedos solistai Margarita ir 
Vacys Momkai. Vargonais pa
lydės K. Skaisgirys. Vestuvių 
vaišės bus l iet . Tautiniuose na
muose. Vaišėm vadovaus žur-

IŠ AR Tl IR TOLI 
KANADOJE 

— "N. Lietuvos" redakto
rių* Pr. Paukštaitis išvežtas į 
ligoninę — pajuto širdies ne
galavimą. Jonas Narbutas te
bėra "Royal Victoria" ligoninė
je. M. Grinkienė jau grįžo į na
mus. A. a. Antanas Kazakevi-

|čius staigiai mirė ir palaidotas 
Cote des Neigęs kapinėse iš 
AV šventovės. 

— Dalyvavę jaunimo kongre
se gintariečiai ir kiti laimingai 
grįžo Montrealin, patenkinti sa
vo kelione ir aktyviu dalyvavi
mu kongreso programoje. Gra
žiai pasirodė "Gintaro" ansam-

, . , __ , j veg*uve< : , a n Francisco at- ^v' ^&2^XTiieTO seserų vienuolijos narės, rugpiūcio 16 d. atšventusios auksinį ir sidabrinį vienuoliško gyveninio jubi-
A. Zakarauskas. Skaitymus a t - ;* . ' . . ." j lieju. Iš kairės pirmoj eilėj: vienuolijos vyriausioji vadovė 

Studies University of Bradford, 
Bradford BD7 1DP, England. 

— Ateitininkų stovykla, su-" 
rengta šią vasarą VVasagoje, 
išleido rotatoriumi spausdintą 
laikraštėlį "VVasagos veidrodis". 
Jį paruošė redakcinis kolekty
v a s : redaktorės Bernadeta Ab--
romaitytė, Dana Čepaitė, padė
jėjos — Rita Beržaitytė, Rūta 
Sadauskaitė, Renata Mikėnaitė; 
patarėjai — Marijus Gudins-
kas, Sigita Černiauskaitė, Ona 
Jurėnaitė. Laikraštėly išspaus
dintas stovyklautojų ir vadovų 
sąrašas stovyklautojų pasisa
kymai, eilėraščiai, rašinėliai ir 
daug iliustracijų. Viršelis — BA 
Abromaitytės. į~ 

— Daugiakultūrė diena. Rug-

blis, vadovaujamas Rasos Lu 
~ ses. M. Joanella, sidabrinius jubiliejus atšventusios se- j koševičiūtės kongreso koncer 

liko dr. J. Simonaitis ir F . s k r e n d a jaunosios tėvelių ginu- Į s e l ė s Margarita Petcavage, Mary Helene ir Mary Martin; antroj eilėj auksinius jubiliejus šventusios seselės Mary i te Britanijos Londone. Jo klau 
Knoll aukas prie altoriaus n e - | n ė s A d a i r i n ž ' I S n a s Tamo- j virginia (važiojamoj kėdėj), Salome Chepul, Mary Amelia, Madaline Marie, Mary Barbara, Mary Jacob ir Ma- j sėsi apie 1500 asmenų. š i a m ! P i u č i o 17 d. Kanados parodos 
šė seselės • Dorothea Marea- ' ®iūnai, ^ N e w Y o r k o Ona Ba- j ry David; trečioj eilėj — Ann Grace, Marie Louise Condrate, Mary Emma, Mary Comelia, Bemice ir Mary Con- pasirodymui muziką paruošė į direktoriai suruošė daugiakul-

" u ' *T
 g . " rauskienė, iš Deltonos, Fl., A n - r a d - Kuotr. News-Herald . . . _ - . T " I M _ JK— rK^,-,«, ;,„,v,v „«„^. t . 

ret, Ambrose ir Mary Louis. ; . ' " l . 
Giedojo Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos choras, vadovauja-1 
mas ses. Ellos Kasper, solo —; 
ses. M. Tarcisia. Pamaldose 
dalyvavo ir kardinolas J. Cody, 

gėlė ir Antanas Kašubai ir 
Lake Land, Fl., Birutė ir Va
cys Dzenkauskai. 

X Danguolė Bartkuvienė, 
duktė Viva, sūnus Darius, iš-

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLINES 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

rapijos, Philadelphia, Pa. 
Dvidešimt penkerių metų 

sidabrinį jubiliejų šventė ses. j centrinius vienuolijos namus 
Margaret Petcavage, iš šv. Juo-. Putname, Conn., kur atliko me-
zapo par., Scranton, Pa., ses. M. j tinęs rekolekcijas. Grįš Montre

alin rugsėjo mėnesį. 
— Kun. St. Kulbis, SJ, ka-

Algis Lapinas, o dainas — Ina j t ū r « ^eIi^- ^etūa Vnfco ^ ^ 
KUčienė. į jame Queen Elizabeth pastate. 

— N. Pradėtosios Marijos j Dalyvavo apie 300 kviestų sve-
seselės rugpiūcio 4 d. išvyko į!čil*- B lietuvių atsilankė: KLB 

Helene iš Švč. Širdies par., New 
Philadelphia, Pa., ir ses. Mary 
Martin iš Nekalto Prasidėjimo I pehonavęs dvi savaites skautų 
par., Chicago, UI. 

Visos jubiliatės pakartojo 
savo įžadus, dalyvavo padėkos 

stovykloje Romuvoje prie To
ronto, sugrįžo į Montrealį. 

— Vanda Gylienė, buvusio 

P-PI ir Antnr, TTa' v. •£ vy^us **&• Eugenijui Bartkui 
geie ir Amanas ^ s u o a i is ^ ^ f i r m o s r e i k a l a i g • A f r i k ą ) ; Šv. Kazimiero seserų vienuo- lios šv. Mišios auksinį ir sida-
orKestru ir su cnoru atliko B O * - . ! ^ ^ Q Europos valstybes, i l i ^ b ū r v s s e s e l i ^ rugpiūcio 15.|brinį jubiliejų švenčiančių sese-
yun. J . Gilberto. ! stebėjo Londone Jaunimo s t o - . — 1 6 d- atšventė savo vienuo-,liu intencija, kaip padėka Die-

X Alice Stephens gavo pra- i vykią. Grįžusi iš atostogų, D. j l i š k o gyvenimo šešiasdešimt, | vui už palaikymą Dievo ir žmo-
nešimą. kad ji yra numatyta l! Bartkuvienė, kuri yra Jaunimo penkiasdešimt ir dvidešimt pen-j nių tarnyboje penkiasdešimt ir 
Illinois gubernatoriaus pažymė- centro vykdomojo komiteto na-i k e r i U metų sukaktis. Rugpiūcio j dvidešimt penkerius metus. Iš-
jimui iš Illinois Arts Council rė, sutiko įeiti į komitetą, k u - Į 1 5 d- septynios seselės atnauji-, kilmėse dainavo jubiliačių gi-
už ypatingą pasiaukojimą me- ris " n g i a pirmąjį Jaunimo cen- įno •"*» ^adus šv. Mišių metu j minės, draugai, pažįstami ir 
nui. Pažymėjimas yra paskir- i t r o dainos, šokio, žodžio, mu- Į vienuolyno koplyčioje. Vienuo-, kviesti svečiai, šv. Mišias laikė 
tas tiems, kurie vadovauja savo ^ o s vakarą. Programa bus. " J 0 5 kapelionas kun. St. Gau- kun. Vitas Mikolaitis, Šv. Kry-
pasirinktoj meno sryty Alice įdomi, ją atliks žymieji mūsų č i a s 10:30 vai. ryto vadovavo žiaus par. klebonas, su juo kar-
Stephens yra gerai pasižymė- menininkai. |koncelebracinėms šv. Mišioms.tu koncelebravo kun. Tomas 

n»*v™-ii™ i™™ K>,= it^;u*«„ i . . « . . . , J H . . . tildos brohs) ir kun. Juozas C Hammer, kun. J. Hammer, • 

šv. Mišiose ir buvo pagerbtos i gen. Lietuvos konsulo V. Gy-
specialiais pietumis su savo Uo žmona, jau daugiau kaip 
giminėmis ir artimaisiais. Joms mėnuo serga Women's College 
linkėjo Dievo palaimos svečiaiį ligoninėje, 
ir giminės, ypač visos šv. Ka-i — Dr. A. Štromas, kviečia-

kraš to valdybos pirm. J. R. Si
manavičius, Lietuvių namų ir 
"Paramos valdybų nariai — St. 
Kuzmas, V. Aušrotas, A. Pa-
cevičius, "Speak-Up" rek. G. 
Urbonas, kitų lietuviškųjų orga
nizacijų ir meno vienetų atsto
vai — J. Karpis, S. Leparskie-
nė, A. Byszkiewicz-Dargytė, p. 
Jankaitienė ir " T 2 " atstovavę 
— V. Matulaitis ir St. Dargia. 

— Mons. K. Dobrovolskis iš 
lietuvių šv. Kazimiero kolegi
jos Romoje lankosi pas savo gi-

zimiero vienuolijos vardu vy-jmas Toronto universiteto, spa- minės Toronte. Rugpiūcio 19, 
sekmadienį, laikė pamaldas Lie
tuvos Kankinių šventovėje ir 
pasakė pamokslą. Rugpiūcio 26, gėlė apie disidentus "Who are 

Calek, kun. J. Makaras, kun. 
G. Slominski. Ceremonijoms 

certą 7 vai. vakare rugpiūcio 311, - , , , - , : - "- Centriniame vienuolyne Chi- vadovavo vienuolyno kapeUonas 
-- - • - - - . m" i cagoje deimantinį jubUiejųšven-'kun. St. Gaučias. Prie alto-

, mine savo gyver mo ido- „„ •»» "T?- T * • » * * » * • .Bermce Bender is šv. Kazimie-
paveikslų. Pne straipsnio pri- V. . B - y v c i m u u *uu^ ses. M. Felicita is Švc. širdies; _ . . „ ._ , . „ , 
^ . . H. , ^ , . p mesnes akimirkas. Alberto ^ . «,v , -n, ,r *, • r o par., Chicago Heights, UI., 
dėta u- vieno J. Dovydėno da- _ . , r? par.,Cumbola.Pa., ses. M. Alou,^ \ . ' .. ^ . . . & . * ' 

mama Prane Ivanauskienė — ;- *-s ^ „ ^ v . ^_. i ses. Madaline Mane is Šv. Juo-

CHICAGOS ŽINIOS 
MOKYTOJAI NESTREIKUOS į goję. išgrobė netikrais čekiais 

s . . . ^ . . . arti 200,000 dol. 
Šj rudeny Chicagos mokyto-1 

jai nestreikuos. Taip pranešė- INKSTŲ BANKAS 
mokytojų sąjungos prezidentas į Illinois valstijoje 1978 m. bu

vo 181 ligoniui prigydyti iš ki
tų gauti inkstai. Apie 600 ligo
nių laukia inkstų persodinimo, 
bet trūksta inkstų. Miestuose 
bus iškabinami skelbimai, kad 

suvažiavime Chicagoje. 

AUSTRALIJOJE ..-.:.. 

į ė j i m o kuris bus įteiktas' ir Pranės Ivanauskų sūnus, mg- M ^ ^ ^ S ^ M o z e ^ *» d a r ^ " « J o Paairy- th e Soviet Dissidens?'' 19 psl. j sekmadienį, laikys pamaldas 
spalio 12 d. Vėliavų salėje, ; pįūčio 19 d. atšventė savo ve- T „ r c t v n r i ^ u. » , * , o+ •« ii v \ Z / \ Z, o i hmo "* n a ujų darbų Dievui ir Ji gaunama šiuo adresu: P. van \ Hamiltono AV šventovėje, po 
* * £ « m o k i t ą mmįSZo g e n i m o d v i d e š i m t 7 4 > e ™ S * " į S S t - - " • - ' ^ - ^ - « - — • * » ! * - ° » ^ S c h « " °( P ^ to * * ™ » « " A b ^ * « 
pagerbta banketo metu. Alice penkerių metų sukaktį, šaunios i - i j L ™ 
Stephens ruošia studenčių kon-! vaišės, kuriose dalyvavo ėm X 

certą 7 vai. vakare rugpiūcio 31 \ giau kaip šimtas sukaktuvinin . -
d. Curtis Hali, Fine Arts Build- ku ffiminiu ir bendradarbiu ivv- ] . • — 
ing, 10 aukšte, 410 So. Michi- £ E c t u n t i l 6 ^ S e S e l e S \ S e S - M : S ? ^ ? " ^ ^ Č^ym° V y S k -
gan Ave. Jėjimas nemokamas. : le°e ^ r L ^ W ™ k i ^ L . ^ W ^ \ J ^ B r i z ^ s į pranciškonas 

! f ' ^ ^ ^ y™ i a l v v n o k a " švč. Trejybės parapijos, Wil- Jurgis Petkevičius (ses. Mar-
x "Chicago Sun Times" l a i k - : ? ??? f ' , . * b a r ?*** V i e n ° j e *<* Barre, Pa., ses. M. Jeromei garitos brolis), 

rastis praėjusį sekmadienį p a - - ? * ? * * t1™02*' ^ o n a - g a i - i š g v K a z i i n i e r o par., Wor-' a - . , . _ 
rašė apie fotografijos parodą, ^ T f 1 " - ^ 5 5 ? ° * * • c e s t e r - M a s « - s e s- * Sebaatian . Auksm} vienuohsko gyvenimo 
vykstančią Chicagoje m o d e ^ m t ^ t T U " ^ ^ V*™U i š š v č - ^ ^ s P a r - Hartford, 3 U b l l ^ U ^ . .S 1J £ * " ? f e M ' KeQie^ n o r s d a r d ė l a t" 
naus meno muziejuje, kurioje T ^ ^ ^ T ° ^ ^ ^ C o n n - »«• M. Perpetua i š g v / ^ s . Mary David is šv. Kaamie-! iy g i n imo pakėlimo nėra susi 
išstatyta Jono Do^dėno l l V " ^ ^ l ^ L ! P S " ' *"*> ^ ^ ladelphia , ^ Z J ^ Ž Z t t ' S ^ H * 

savo 

ryta nuotrauka 
muzikantus Bogan aukštesnio- j 
je mokykloje. . „ 

į ce ir Albertas išvyko i Europą ^ ^ c p a 
x šv. Mišios už a. a. Birutę : praleisti atostogų 

M 

za iš švč. Trejybės par., Chi-i 

UŽDARO LIEJYKLAS 
US Steel bendrovė pranešė, 

— Australijos l i e t . fondas 
išleido du leidinius: lietuvių 
kalba "Mokslo keliais" ir an
glų kalba "Lithuanian Revue". 
Abudu skirti Vilniaus universi
teto 400 metų sukakties pami
nėjimui, yra gražiai iliustruoti. 
Abudu leidiniu paruošė A. Zub-
ras . 

— Perto lietuviai ruošiasi 
pirkti namus. Jau gauta 35.000 

vaizduojanti 7 7 . dalyvavo draiiee su „„„*~ -n ' aS*^ZT!Z T* . ": zapo par., Scranton, Pa., ses. . . . L . 
miirStooni/^.i z . . s cago, UI., ir ses. M. Augustine , r . . \ „ .. Zr7 « las VVaukeeane ir Joliet kur! — 

vaikais ir vaikaičiais. Liu- į * * l ? Tr^Tvb^ ^ r wi iVp«! V i r g i n i a 1S šv" P e t r o P a r ' ^ S - ^ S L S ^ o r g a n a i gaU 
Trejybes par., Wilkes g ^ ^ ^ ^ ^ M E n ^ | dirba apie 1160 darbimnkų. Su- L ^ ^ 

• - - . , - , ,. ,. • , ipibečiai skirtų inkstus persodi-į dol. sumai pasižadėjimų, truks-
« i kad uždarys savo plieno hejyk-l . T , . . . . . 1^_ oA nnn i^,^;««- **>«^^m« «.T 
M.i. . . . - mmui. Inkstai ar kai kurie kiti t a 20,000, kūnuos manoma pa-

Trys seselės tuo pačiu metu i r . . , „ „ 
Novikaitę-Bielskienę, minint jos x*Draugo darbuotojams laik- savo deimantinius jubiliejus I! , " .??' ' T 8 - S 

<-. . r... . *_T«! . . ' •• -rr„ T i. „ . ineha is Šv. Pranciškaus 

iš Nekalto Prasidėjimo par., \ m a ž ė J ° P l i e n o Pareikalavimas. į 
PRITEISĖ 800,000 DOL. 

būti paimti ne- siskolinti iš banko. Daromi žy-
s tik ką mirusio, giai įsteigti ir sporto klubą. ,„ 

— Perto Hetwvių radijo va
landėlės metu rugpiūcio 9 d. 

ketverių metų mirties sukaktį, raščio jubihejaus proga linkiu' paminėjo Villa Joseph Maria [ ? e U a * h \ , Pranciškaus par 
ir už jos broU a, a, Vytautą No- ištvermės ir pasišventimo tęsti vienuolyno koplyčioje, Holland, L a w r e n c e - M a s s - "*- M J a c o b \«, k ad Chicagos moteriai Anne i 
vUtą bus atnašaujamos rugpiū-, kilnų darbą. Tegu Draugo spin-! Pa. Tai ses. M. Enselma, kūu-

lypač žuvusio susisiekimo nelai 

Federalinis teismas nuspren-i AUTOBUSAS NEMOKAMAI Plačiai paminėta spaudos atga
us moteriai Anne ~ . _ . . vimo 75 metų sukaktis ir vys

is šv. Jurgio par., Chicago, HL, I Needham, 26 m., turi White La-! M a r ^ u e t t e ™Į*° fT^ZŽ!!* I **?** Motiejus Valančius, 
čio 30 d., ketvirtad, 8 ^ ^ \ S S T ^ ^ £ ^ ^ \ ^ š ^ Antano " ^ ^ 0 ^ " l 0 m e S £ t Visų|boratorijos sumokėti ^ f c L ^ ^ ~ * T - * * ? *?"*»: 
to švč. M. Marijos Gimimo baž- tuvio namus" - rašo mums City, Pa., ses. M. Lucine iš šv. ! ^ S S ! ^ 2 ^ S ' " T f i S 5 E ^ E " * * H « ą 71-ma g a L iki P u l a t k L ! ™ ° Š t a S ™?P l U Č 1 0 U d ' Uf' 

1 Ann Grace is Šv. Kazimiero par. Į bendrovės vaistus, kurie jai su- \ ̂ L w ^ T U ? ! T I , . !xL. !?^n ^ A I ̂ u r n e . šia proga paminėta 
draugus prisiminti juos maldo- į Fl.. siųsdamas 16 dolerių auką'.: ses. M. Bernarda iš Dievo Ap-
nyčioje. Prašome gimines ir. Stasys Ivanauskas iš Gulf orto,' Juozapo par., Scranton, Pa., ir o ^ v * ™ U a a a " ' « " ZT' 1 C^TZ^T r~Z*T- " " T J T "" 1 Kiekvieną kartą važiavo 60-70 ' " ~ - .^%t « ~ r ™ T 

Brockton, Mass., ses. M. Con-! kėlė vėžį. Ji turėjo pakelti sun- L \* ,. . £ , \_. spaudos atgavimo 75 metų su-
rad iš šv. Kazimiero par., I kias operacijas ir kūno sužalo- ^ . T * N o r m a l i a i J 1 J * * * 3 kaktis. Tėvai j Labai ačiū. 

(pr.) 
;vaizdos par.. Chicago, UI. 

X "Draugas yra tikras ma- Brockton, Mass., ses. M. Amel- j jimus. 
Seselės savo jubiliejų jaujia iš šv. Petro par., So. Bos-! K A T ^ T ^ A * t v w i r i r T n i ? r m 

r l n o draugas, kurio aš aukiu nradėio šv Kazimiero ^ventėv *«- x/r w T • KALĖJIMAS INSPEKTORIUI 
X L. Fondo rudens vajaus , ,„ - ^^T. . . .. i v™1*}0 sv- i^azimiero šventėje,: ton, Mass., ses. Mary Louise ^rtrirL , _J . i kiekvieną dieną ateinančio —- . . , proga 1000 dol. aukojo Stefai ma- kovo 4 d. Tuo metu deimanti- Condrate iš Šv. Kazimiero x> jar., 

Pročkienė ir 100 dol. _ Jonas: " e ^J?™ • ~ ' J ? T T " i U S J u b f l i e J u s m i n ė J 0 « • • M- i Worcester, Mass., ir ses: M. 
Prunskis. Norintieji d a l y v a u t i ' , ,™\ t Clevelando. į Emerenciana iš šv. Kryžiaus. Barbara iš šv. Kazimiero par., 
bankete ir pagerbime senato-1 31*sč*™ 10 dolerių auką. Aciu.;par., Mt. Carmel, Pa., ses. M.. Worcester, Mass. 
riaus Frank D. Savicko spalio i D. Brazdžionis, Los An- Amelia iš Šv. Kazimiero par.,l 

Iš šio būrio jau yra mirusios 
6 d. Marriott viešbutyje, bilie- j S e l e s- C a h f - Pasveikino "Drau- Worcester, Mass., ses. M. Caro- g e g M C l e m e n c e a g y J u o z a . 
tus galima įsig>li ir įnašus F ą \ 7 0 ™** ^kakties proga line iš šv. Pranciškaus par., Mi-; ' ^ " 
siųsti: L. F. raštinė, 2422 W. ]v a t f ™ « ™ d o l e r n j auką. Ma- nersville Pa. F r a n c i n e .. g y 
Marąuette Rd., Chicago, m . tel. l o n m i d e k o 3 a me. Is sio buno jau yra mirusios 

x "Ilgiausių metų mano šios seselės: ses. M. Zita iš Šv. 
mielam "Draugui"! — rašo Jo-,Pranciškaus par., Athol, Mass., 
nas Kasperaitis iš Racine, Wis., i s^- M. Geraldina iš Dievo Ap-

925-6897. (pr.) 

X Papildoma rudeninė eks
kursija j Lietuvą. Spalio 1 d.' siųsdamas 10 dolerių auką. La- į vaizdos par., Chicago, UI., ir 
vienai savaitei. Prašome sku- bai ačiū. į ses. M. Berchmans iš šv. Anta-
biai registruotis. American Tra- x Ad. EKikis, Chicago, 111.,, no par., Cicero, Dl. 
vel Service Bureau, 9727 So. "Draugo" 70 metų sukakties Taip pat jau yra su šiuo pa-
Western Ave., Chicago, UI. -, proga aukojo 10 dolerių. Esa-! šaulio atsiskyrusių seselių iš 
60643. Tel. (312) 238-9787. me dėkingi. to būrio, kuris savo jubiliejus 

X Vaclovas Mažeika, Ridge, 1 minėjo rugpiūcio 15 d., būtent 
Illinois, dažnai paremia "Drau-:8 6 8- M- Raphael iš švč. Tre-
gą". Ir dabar gavome jo svei-1 Jybės P**-. Hartford, Conn., ses. 

(ak.) 

X T. Valiaus pomirtinė dai
lė* darbų paroda įvyks nuo į 
-rugpiūcio 31 d. iki rugsėjo 7 d. 
Atidarymas bus rugpiūcio 31 d. 
7 vai. vak. Jaunimo centre, 
f* "ionio galerijoje, 5620 So. 
* remont Ave.. Chicago. IU. 
Parodą bus galima lankyti šeš- bai ačiū 

kinimus su 10 dolerių auka. ,M- Edmundą iš šv. Kazimiero 
Dėkojame. Į par., Worcester. Mass., ses. 

X J. ir P . Tvankos, Elizabeth, Stella Marie iš Šv. Antano par., 
N. J., maloniai pasveikino! Forest City, Pa., ses. Irene Vai-
"Draugą" sukakties proga ir 'lionis i š šv. Juozapo par., Du-
atsiuntė 10 dolerių auką. La-11*"8. pa., ses. M. Eleonore iŠ 

j Aušros Vartų par., New York, 

Chicagos miesto elektros in
spektorių prižiūrėtojas G. 
Brown, 57 m., nuteistas 15 mėn. 
kalėti ir 5,000 pabaudos už ky
šių ėmimą. 

BLOGI ČEKIAI 
Sukčiautojai per 20 mėnesių 

autobusas eina tik iki Kedzie. 
Norima pasiekti, kad autobu
sas kursuotų iki Pulaski, kur 
yra prekybos centras. 

DŽIAZO SAVAIMS 
Chicagos Grant parke, kur 

vyksta koncertai, visą savaitę 
tęsis džiazo festivalis. Antra
dienį pradžia 6 vai. v., kitas 
dienas 6:30 vai. Visiems nemo-

iš 35 bankų, daugiausia Chica-, karnai. 

— New Castle LB apylinkės 
valdybon išrinkti: Algis Baje-
lis (pirm.), Zina Zakarauskie
nė, Benigna Zakarauskaitė. 
Morta Zakarauskaitė ir Rokas 
Lapinskas. Nutar ta paminėti 
Tautos šventę. 

THE F0RTY YEIRS 
0F DIKKNESS 

* 

Pmraie Dr. 
Apie istorbuua UetUTių kOTos 

metus. 
X anglų kalbą UverU >, 

Kaina $2. Ki«tai» ririaliak — t. 
si įdomi knyga gaunama: 

DRAVOE, 4M5 W. «S 81. 
OMeago, DL 60616 

tadieniais ir sekmadieniais nuo, x M. KnystantS«iė. Danbu- N. Y., ir ses. M. Virgilia Žilius 
10 vai. ryto iki 9 vai. vak., ki-iry, Conn., dažnai paremia s a - , * Visų Šventų par, Chicago, j ^ M o n i k o s AmeriSnil L i e t u v l ų W A o gegužinėje Sinkių r«ria>ncljo)e. H k, A«gw* Stakyi kfafco pirmininkė 
tomis dienomis nuo 7 vai. vak. ,vo dienraštį. Ir dabar gavome IU- .dr. Birutė Raubnavtj«>ė, Šeimininkai Emilis ir Julija Sinkiai, buvęs i>gameiis klubo pirmininkas Albinas Markevi-
įki 9 vai. vak. (pr .) . (jos 10 dol. auką. Dėkojame. Rugpiūcio 16 d. buvo specia-įCius, garbės svečias ir SWn> kalinys Jonas Beleckas ir EI. Devertenė. Nuotr V Fle<Hir«ko 

DENGIAME EB TAISOME 
VISŲ RCi lŲ STOGUS 

UI savo darbą garantuoji 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVTDTJI KIELAI 

Tel. 434 9655 


