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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE 
(Tęsiny*) 

MAŽEIKIAI. 1979 m. sausio 
mėn. I-mos vid. mokyklos mo. 
kyt, DC kl. vadovė Bučienė, pa-
aikvietusi savo auklėtinę Mary
tę česnauskaitę, tardė, kodėl ji 
nestojanti į komjaunimą. Mer
gaitei nieko neatsakius, mokyto 
ja tęsė: 

— Aš žinau, tu lankai bažny
čią! 

— Taip, aš esu tikinti ir lan
kau bažnyčią. 

Mokytoja pradėjo aiškinti, ko
kia "nesąmonė" tikėti Dievą ir 
pasiūlė mergaitei skaityti ateis
tines knygas. 

— Ne. tokių knygų aš neskai
tysiu, nes man nepatinka, — 
drąsiai atsakė mergaitė. 

Pagaliau mokytoja nusileido: 
— Na, jei kitaip negali, lan

kyk tą savo bažnyčią, tačiau 
bent nedalyvauk ten "saviveik
loje". 

Mokinukė nusijuokė: 
— Ten saviveiklos ir nėra. Te

nai mes nei šokam, nei vaidi-
nam, — bažnyčioje: mes meldžia 
mės! 

Po keletos dienų įvyko kla
sės atviras komjaunimo susirin
kimas, kuriame buvo numatyta 
kalbėti apie religiją. Marytė pra
šė klasės vadovę leisti jai neda
lyvauti susirinkime. Mokyt. Bu
čienė nuo susirinkimo neatleido. 
Tuo meto, kai klasės komjau
nuoliai šmeižė religiją, mergai
tė, atsivertusi Maironio poezijos 
rinkinėlį, ramiausiai skaitė. Po 
to klasės komjaunuoliai Marytę 
apipylė klausimais: kodėl ji ti
kinti? kodėl lankanti bažnyčią? 
ir pan. Moksleivė į klausimus ne 
atsakinėjo. Tuomet į ią kreipėsi 
klasės vadovė: 

— Kodėl tu nekalbi ir neatsa-

kinėji savo draugams? 
— Aš čia neatsakinėsiu. Atei

kite pas mane į namus, ten pa
kalbėsime. 

— Bet ten bus tavo tėvai! 
O aš, auklėtoja, nuo savo tėvų 

nieko ir neslepiu! — nustebo 
mergaitė. 

Mažeikiai. I-os vid. mokyk
los IVc kl. vadovė mokyt. Gri
galiūnienė ilgai vargino savo 
auklėtinę Ritą Ruzgytę. Iš
kviesta mergaitės motina pa
siūlė mokytojams daugiau do
mėtis tais mokiniais, kurie chu-
liganauja. gatvėje ir mokykloje 
apiplėšinėja savo draugus, kei
kia ir rūko. O jos duktė nie
kuo nenusikaltusi ir prašė mo
kytoją daugiau mergaitės nepa
likinėti po pamokų tik dėlto, 
kad ji lanko bažnyčią. 

• 
Mažeikiai 1978 m. spalio 

mėn. I-os vid. mokyklos mokyt. 
Narkienė paliko po pamokų mok. 
Santą Bučytę. Ji barė mergaitę, 
kam ši lankanti bažnyčią, ir įsa
kė sekančią dieną ateiti į mo
kyklą kartu su motina. 

Atėjusi į mokyklą mergaitės 
motina paklausė mokytojos, kas 
atsitiko — gal mergaitės pradėjo 
blogai mokytis? 

— Ne, jūsų duktė mokosi la
bai gerai. 

— Tai gal elgiasi blogai? — 
klausinėji motina. 

— Ne, ir elgiasi gerai. Jūsų 
duktė lanko bažnyčią! 

— O argi tai nusikaltimas? 
— nustebo motina. — Mergai
tė nori eiti, ir aš to nedrausiu, 
nes ir pati lankau bažnyčią. 

— Supykusi mokytoja atrėžė: 
— Dėl jūsų dukters aš visai 

nenoriu prarasti darbo! 

(Bus daugiau) 

Naujasis JAV povandeninis laivas "Tridemt" — tridantis. Numatoma pasta
tyti dešimti tokių laivų. Pirmas buvo nuleistas į vandenį Grotone, Conn. 
šiais metais, o paskutinis serijos laivas bus užbaigtas tik 1985 metais. Visi 
šios serijos laivai kainuos 24 bil. dol. Kiekviename povandeniniame laive 
bus 24 balistinių raketų šachtos. Viena raketa gali nešti nuo 18 iki 24 atskiro 
taikymo užtaisų. Viso laivas gali iškart taikyti į 432-576 taiki:.ius. Tuo "Tri-
dent" smarkiai lenkia "Poiaris" (16 taikinių) ir "Poseidono" (160 taikinių) 
tipo laivus. 

Egiptas reikalauja 
didesnės JA V paramos 

Vii sunkėja Rodezijos padėtis 

JUNGTINĖSE TAUTOSE 
Dieną aidi kalbos, naktį — puotos 

New Yorkas. — Kaip jau bu
vo rašyta, Jungtiniu Tautų Ge
neralinėje Asamblėjoje Sovietų 
Sąjunga pralaimėjo mūšį dėl 
Kambodijos atstovavimo, nors so
vietu delegacijos vadas Oleg Tro-
janovski sunkiai dirbo, ieškoda
mas draugų Vietnamo pastatytai 
Kambodijos naujai vyriausybei. 
Sovietu delegacija net paskleidė 
žinią, kad Sovietų Sąjunga būtų 
patenkinta, jei Kambodijos vie
ta asamblėjoje liktų tuščia, kaip 
buvo padaryta nesusirišusių vals
tybių viršūnių konferencijoje Ku
boje, tačiau ir šis sumanymas ne
turėjo pakankamai paramos. 

Kredencialų komitete už seno
jo Kambodijos režimo pripažini 
mą balsavo: Amerika, Kinija, Bel
gija, Pakistanas, Ekvadoras ir Se-
negalis, o už naują vyriausybę 
pasisakė tik Sovietų Sąjunga, Kon
gas ir Panama. 

Kai kurie diplomatai, balsavę 
ui patį principą, kad kitos vals
tybės pastatyta vyriausybė yra ne-
pripažintina, kalba, jog tokio 
principo laikantis, tektų pripažin
ti ir Ugandos diktatoriaus Ami
no delegaciją, jei ji pasirodytų 
Jungtinėse Tautose, nes Amino 
diktatūrą nuvertė Tanzanijos ka
riuomenė. 

Jungtinėse Tautose šiais me
tais yra nemažai naujų delegaci
jų. Svarbūs pasikeitimai įvyko 
Irane, Nikaragvoje, Ugandoje, 
Grenadoje ir Afganistane. Nuo 
paskutinės asamblėjos vyriausy
bės pasikeitė Kanadoje, Britani

joje. Daugelis delegacijų pasiges 
buvusio Irano šacho režimo, nes 
Iranas pasižymėdavo savo labai 
šauniais baliais ir priėmimais, 
šių balių mėgėjams vien Jungti
nėse Tautose tenka aplankyti vi
dutiniškai po tris priėmimus kas
dien, p šalia to dar būna įvai 
rių pakvietimų į vaišes netoli 
esančiuose viešbučiuose ar priva
čiuose delegatų butuose. 

JT sekretorius ir asamblėjos 
pirmininkas tanzanietis Šalim 
Šalim įspėjo delegatus nekalbėti 
ilgiau kaip 10 min. Atsakymų į 
kitu kalbas ar pasiaiškinimų ne
turėtų būti daugiau kaip du per 
vieną sesiją, tokie sekretoriaus 
Waldheimo pageidavimai. Kiek
viena kalba ar atsiliepimai į kitų 
kalbas turi būti išverčiami į še
šias kalbas: anglų, prancūzų, is
panu, kinų, rusų ir arabų. Asamb
lėjos sesija baigsis gruodžio 18 d-
Iki tos dienos JT sekretoriai pri
rašys šimtus tūkstančių lapų. 

Vienas seniausiu ir daugiausia 
patyrimo turįs diplomatas, Fili
pinų užsienio reikalų ministras 
Carlos Romulo yra dalyvavęs 33-
jose iš 34 Generalinių Asamblėjų 
Kalbėdamas apie reikalą trum
pinti 'kalbas, jis nurodė, kad 
klausytojai girdi tik pirmąsias 10 
minučių, o paskui jau nebesi
klauso. 

Generaliniuose asamblėjos de
batuose jau užsirašė 146 kalbė
tojai, jų tarpe daug valstybių gal
vų ir premjerų. 

Kairas. — Egipto preziden
tas Sadatas sekmadienį pareiš
kė, kad Egiptas prašys Ameri
kos daugiau paramos, ypač 
ginklų. Praėjusią savaitę Egip
te lankėsi JAV Tarptautinio Iš
vystymo agentūros direktorius 
Douglas Bennet. Jis pareiškė, 
kad parama Egiptui šiuo metu 
sudaro didžiausią jo agentūros 
programos dalį. Nuo 1975 m. 
iši šių metų gegužės mėn. Egip
tas gavo ekonominės paramos 
3.7 mil. dol. Be to, Amerika 
davė Egiptui 1J5 bil. dol. gink
lams pirkti. Neseniai Egipto 
viceprezidentas Mubarak per
davė JAV vyriausybei Egipto 
ekonominius ir karinius reika
lavimus. 

Sovietų "Pravda", rašydama 
i apie Izraelio ir Egipto para
mos prašymus, sako, kad Egip
tas reikalauja Amerikos "atsi
lyginti už separatinj sandėrį su 
Izraeliu". 

Amerikos juodieji kongreso 
nariai 1977 m. įsteigė visai 
naują politinę organizaciją 
"Trans Afrika". Jos uždavi
nys sekti valstybės užsienio 
politiką ir veikti kongresą ir 
vyriausybės narius, kad jie ne
pamirštų Afrikos. Praėjusią 
savaite organizacijos direkto
rius Randall Robinson lankėsi 
pas valstybės sekretorių Cyrus 
Vanos ir reikalavo, kad Amerika 
padidintų savo paramą Afri
kos valstybėms, nes jos vargs
ta daugiau ui kitas, gaunančias 
paramą šalis. Transairikos pa
ruoštas raportas rodo, kad 47 
Afrikos valstybės gauna tik 12 
nuoš. Amerikos duodamos pa
ramos, kada 7 Viduriniųjų Ry
tų, Siaurinės Afrikos šalys gau
na 57 nuoš. visos užsienio pa
ramos, 

dalia kitų savo tikslų Ame

rikos negrų politinė grupė ko
voja prieš sankcijų Rodezijai 
atšaukimą. Civilinis karas Ro-
dezijoje ne tik kainuoja daug 
gyvybių, vien šiais metais ka
re žuvo 5,500 žmonių, bet ir la
bai palietė Rodezijos žemės ūkį. 
Nemažai ūkininkų palieka Rode-
ziją. šiemet išvažiavo apie 7,000 
baltųjų. Prasidėjus teroristų 
veiklai, Rodeziją paliko apie 
40,000 baltųjų. Tūkstančiai 
akrų geros dirbamos žemės dir
vonuoja. Gyvulininkystės ūkiai 
labai nukentėjo, tūkstančiai gal
vijų išgaišo, nes karo veiksmų 
paliestose provincijose sustojo 
kova prieš įvairias Afrikos gy
vulių ligas, parazitus. Vėl ėmė 
grėsti "cece" musių platinama 
miego liga. Komunistiniai su
kilėliai daug ūkių sudegino, 
galvijus pagrobia. Sakoma, kad 
per savaitę sukilėliai nusivaro 
apie 1,500 galvijų. Prie Mozam-
bikos sienos 65 nuoš. visų ūkių 
jau nebeturi savininkų. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Visuomenės opinijos ty
rinėjimai parodė, kad tarp de
mokratų partijos veikėjų sti
priausiu kandidatu j preziden
tus laikomas sen. Edward Ken-
nedy, o tarp respublikonų — 
Ronald Reagan. 

— Ispanijoje baskų teroris
tai nušovė karinį Guipuzcos 
provincijos gubernatorių, gene
rolą Lorenzo Gonzalez Valles, 
59 m. Tai jau 108-ta politinė 
žmogžudystė šiais metais. 

— Kinijos delegacija atvyko 
į Maskvą pradėti derybų dėl 
santykių pagerinimo. Delega
cijai vadovauja užsienio reikalų 
viceministras Wang Youping. 

— Libane Amioun mieste 
sprogo keli artilerijos sviedi
niai, užmušė 4 žmones ir su
žeidė 8. Miestas yra 30 mylių į 
šiaurę nuo Beimto, manoma, 
kad sviediniai iššauti krikščio
nių f alangistų. 

— Airijos premjeras Jack 
Lynch ragino Amerikos įmones 
daugiau investuoti lėšų šiauri
nėje Airijoje, tas daug prisidė
tų prie teroro veiksmų suma
žinimo. 

— Olandijos uostų darbinin
kai užbaigė labai nuostolingą 
streiką Rotterdamo uoste. Strei
kas tęsėsi visą mėnesi. 

— Buvęs Irano premjeras 
Bachtiaras pareiškė pasikalbė
jime su "Nevrsvreek" žurnalu, 
kad jis tikisi grįžti į Iraną ir 
kandidatuoti į premjero vietą. 
Jis turįs Irane daug rėmėjų, 
kurie padėtų nugalėti ajatolą 
Hhomeinį ir jo įvestą diktatūrą. 

— Praėjusios savaitės žemės 
drebėjimai Italijoje padarė ža
los senovės paminklams, Romos 
forumui ir kelioms istorinėms 
šventykloms, kurios buvo užda
rytos, nes tapo turistams pa
vojingos. 

— Italijos policija nustatė, 
kad buvusio premjero Aldo 
Moro žudikai slapstosi Prancū
zijoje. 

BUVĘS PREZIDENTAS 
TARAKI ESĄS GYVAS 

Buvo bandyta nušauti Aminą? 
Kabulas. — Naujasis Afga-, tačiau jam reikės įrodyti, kad 

išlaikyti Kabule 

Pažanga elektrinių 
mašinų gamyboj 

"Chicago Tribūne" sekmadie
nį paskelbė, kad automobilių 
General Motors bendrovė šiomis 
dienomis paskelbs savo inžinie
rių laimėjimą elektrinių auto
mobilių srityje. Surastas bū
das gaminti pnažas, lengvas 
elektros baterijas, kurios galės 
sukti automobilių variklius. 
Manoma, kad eletriniai automo
biliai bus Amerikos vieškeliuo
se jau 1985 m. Padaryta svar
bi pradžia, bus galima lengviau 
nugalėti gazolino krizę. 

Vietnamo pabėgėlius 
išsiuntė į Kiniją 

Hong Kongas. — Hong Kon
gas pasiuntė atgal į Kiniją 733 
vietnamiečius pabėgėlius, kurie 
jau buvo priimti Kinijos, tačiau 
vėliau nutarė atvykti į Hong 
Kongą. Visi vietnamiečiai buvo 
susodinti į traukinį, einantį į 
Kantoną. Hong Kongas, kuriam 
trūksta vietos savo gyvento
jams, yra laikinai priglaudęs 
apie 68,000 vietnamiečių. Be jų 
daug nelegalių imigrantų kas
dien atvyksta iš Kinijos. 

Prašo melstis, kad 
pasisekai kelione 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II-sis sekmadienį kal
bėjo apie savo ateinančią kelio
nę į Airiją ir Ameriką. Jung
tinėse Tautose jis pasakys 
svarbią kalbą. Popiežius prašė 
visus melstis už kelionės pasise
kimą. Jis išvyks iš Vatikano 
rugsėjo 29 d. ir užtruks kelio
nėje devynias dienas. 

Baleto šokėjai 
Ieško darbo 

Los Angeles. — Du rusai šo
kėjai, pabėgę iš Bolšoi teatro 
baleto grupės, iš Los Angeles 
atskrido į New Yorką ieškoti 
darbo, nusisamdyti agentą, ku
ris rūpintųsi jų karjera Vakarų 
pasaulyje. Valentina ir Leoni
das Kozlovai, kaip rašo Los 

Libijos vadas 
padės juodiesiems 

Londonas. — Libijos žinių 
agentūra paskelbė, kad Ameri
kos juodųjų delegacija lankėsi 
Libijoje ir apdovanojo Libijos 
vadą Muammar ai Kaddafi Mar
tino Luther Kingo medaliu. 
Kaddafis pažadėjo Amerikos 
negrams visą paramą kovojant 

nistano prezidentas Aminas 
sekmadienį paneigė žinią, kad 
buvęs prezidentas Taraki yra 
žuvęs. Aminas pasakė repor
teriams, kad Taraki serga ir 
yra gydomas Kabule, tačiau jis 
gyvas. 

Afganistano sukilėlių Pakis
tane žiniomis, valdžios pasikei
timas įvyko po to, kai Taraki 
sušaukė revoliucinės tarybos 
posėdį. Premjeras Aminas su
pykino daugelį tarybos narių, 
atleisdamas iš pareigų du mi
nistrus. Prezidento rūmuose 
posėdžiavo tarybos nariai ir 
laukė ateinant premjero Ami
no. Jam atėjus, kai kurie ta
rybos nariai bandė Aminą nu
šauti, tačiau nepataikę. Susi
šaudyme žuvo Amino sargybi
nis. Aminas tuoj pat pašaukė 
ištikimus savo rėmėjus ir pre-
dento rūmuose įvyko dar keli 
susišaudymai, po kurių Aminas 
pasiėmė visą valdžią į savo 
rankas. 

Korespondentams paklausus 
Amino, kuo Taraki serga, pre
zidentas atsakė nesąs daktaras 
ir nežinąs. Kabule eina kalbos, 
kad Taraki sužeistas, kitos ži
nios sako, kad jis turėjo širdies 
priepuolį. 

Afganistano radijas paskel
bė prezidento Amino pareiški
mą užsienio korespondentams 
apie santykius su Sovietų Są
junga. Afganistanas neprašė 
sovietų kariuomenės pagalbos 
kovose su sukilėliais. Aminas 
paneigė raportus, kad sovietų 
kareiviai kovoja už dabartinės 
vyriausybės išlaikymą. Sovie
tų vyriausybė gerbia Afganis
tano laisvę, nepriklausomybę 
ir suverenumą, pasakė Aminas. 

Apžvalgininkų nuomone, Mas
kvos vadai stebės Aminą, ku 
ris 
nistu už Tarakį. Aminui sovie 
tai atsiuntė pasveikinimą "su 
išrinkimu į prezidento vietą", 

jis sugeba 
tvarką ir turi kariuomenės va
dų pasitikėjimą. Amino bandy
mai palaužti musulmonų sukili
mą prieš bedievišką vyriausybę 
greičiausia nepavyks. Sukilė
liai jau pakenkė sovietų tieki
mui, perkirto kelius tarp miestų. 
Sovietai pažadėjo Aminui visą 
reikalingą paramą, tačiau jis 
turės pademonstruoti, kad pa
dėtis Afganistane ne blogėja, 
bet gerėja, o tai bus nelengva. 

Nepraleidžia kalinio 
žmonai siuntiniu; 

Vilniuje 1975 m. nuteisto 
septynerius metus kalėti ir po 
to dar trejus metus tremties 
sovietinio disidento S. Kovaliovo 
žmonai Liudmilai Boitsovai so
vietų įstaigos nepraleidžia siun
čiamų dovanų siuntinukų. K. 
Jokūbynas laikas nuo laiko 
siuntė Kovaliovo žmonai sovietų 
valdžios leistų dalykų siuntinu
kus, įdėdamas kavos, kakavos, 
margarino, aliejaus, žemės rie
šutų ("peanuts"), vaikams "jel-
lo' ir "blue jeans". Tačiau S. 
m. rugpiūčio mėnesį grįžo trys 
Kovaliovo žmonai siųsti siunti
niai. Vienas siųstas 1978. XI. 
25, vienas — 1979. H. 22 ir 
vienas 1979 sausio mėnesį. Visi 
grįžusieji siuntinukai gražinimo 
priežastį žymi tą pačią: "Inter-
dit par la douane". Kadangi 
visi siųstieji Kovaliovo žmonai 
dalykėliai pačių sovietų yra leis
ti siųsti dovanų siuntinukais, 
tai Kovaliovo žmonai siųstų 
siuntinukų grąžinimas reiškia, 
kad dalykai, kurie apskritai 
kitiems adresatams galima 
siųsti, Kovaliovo žmonai neva-

būdu sovietų 

čiau jo lėktuvą apsupo prancū-
"-» -* * . .- .. . ižu policija ir jam nebuvo leista 
prieš rasinę diskriminaciją, sie-! ̂  p ^ ^ ^ j o j e Imperato-
« • * * • :«• i4iavoa .Tnn- . . . . • * __ & — 
kiant lygybės ir laisvės. Juo
dųjų delegacija, kurios pavar
dės neskelbiamos, pažadėjusi 
Libijos diktatoriui skleisti Ame
rikos 30 mdl. juodųjų tarpe di
džiosios rugsėjo 1 d. revoliuci
jos idėjas. Ta "revoliucija" 
1969 m. davė Kaddafiui Libijos 
valdžią. 

Irane pasitraukė 
du ministrai 

Teheranas. — Iš Irano vy
riausybės per vieną savaitę pa
sitraukė du ministrai: švietimo 
— Golam Shokouhri ir gyny
bos — Taghi Riahi. Abu atsi
statydinimai buvę dėl sveikatos. 
Trečiadieni ajatola Khomeini, 
kalbėdamas karo aviacijos ka
rininkų susirinkime, pabrėžė, 
kad visi naujos Irano konstitu
cijos priešai bus nušluoti Tau
ta pasisakė už islamo respubliką 
ir jūs turite tautos klausyti, 
pasakė Khomeini 

s vadai steDes AJHUU*, «.u-|lia gauti. Tuo 
laikomas griežtesniu komu- • valdžia, žiauriai nubaudusi patį 

* S. Kovaliovą, keršija ir perse
kioja taip pat ir jo žmoną Liud
milą Boitsovą. Bet ar tai sude
rinama su pašto tarptautinė
mis taisyklėmis? Ir ar toks 
nežmoniškas nuteistojo Kovalio
vo šeimos traktavimas atitinka 
Helsinkio susitarimų raidą ir 
dvasią? š i byla turėtų pasiekti 
kongreso komitetą, ruošiantį 
medžiagą Madrido konferenci
jai, taip pat Amnesty Interna
tional, kuri sielojasi politinių 
kalinių likimu. K. V. 

Nepriėmė nuversto 
imperatoriaus 

Paryžius. — Nuverstas Cent
rinės Afrikos imperatorius bu
vo atskridęs į Prancūziją, ta

riu Bokassą pakeitęs preziden 
tas David Dacko pripažino re
porteriams, kad imperatorių 
nuversti jam padėjo Prancūzija 
ir kelios kaimyninės šalys. Apie 
500 prancūzų kareivių patruliuo
ja "imperijos" sostinės gatves, 
nes gyventojai buvo pradėję 
plėšti parduotuves. Dar neži
nia, kur prieglaudą ras paša
lintas "imperatorius". Jis iš 
Prancūzijos išskrido į Libiją su 
26 savo giminaičiais ir tarnais. 

Angeles Times, planuoja apsi
gyventi Nev Yorke ir tęsti čia 
baleto šokėjų karjerą. 

Demonstravo atomo 
jėgainių priešai 

New Yorkas. — Apie 200,000 
amerikiečių dalyvavo branduo
linės energijos priešininkų su
rengtoje demonstracijoje. Tarp 
kalbėtojų buvo aktorė Jane 
Fondą ir jos vyras. Minioje 52 
asmenys susirgo, reikėjo medi
cinos pagalbos nuo saulės smū
gio, kitiems nuo per didelės 
narkotikų dozės. New Yorko 
mitingas tęsėsi 6 vaL Panašių 
demonstracijų buvo ir kituose 
miestuose. 

. Vyriausias Rodezijos — Zimbabvės 
I kariuomenes vadas gen. Peter w«iis. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 25 d.: Kleopas, Au
relija. Vientautas. 2elvė. 

Rugsėjo 26 d.: Kosmas ir 
Damijonas, Vydenis. Gražina. 

Saulė teka 6:40, leidžiasi 
6:45. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra 

75 L, naktį 60 i 
dieną 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI ffi SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS I SVEIKATA 1601 Weat Gurfleld Blvd.. Ohicago, II. 606S6 

Telefonu FB S-6428 

ILGALAIKIS NITROGLYCERINO 
DARINIŲ VEIKIMAS 

Ilgalaikės veiklos nitr*tų 
dozavimas 

Utah universiteto profesorius 
Denius Bauman Iaordil (ilgos 
veiklos nitratą — cheminis jo 
vardas isosorbide dinitrate) sa
vo pacientams pataria vartoti 
sekančiai: 10 mg. Isordil table
tės nuryjamos (orai) kas 4 ar 6 
valandos. Palaipsniui didinama 

dozė, kol atsiranda ryškus pa
lengvėjimas. Minėtas širdies li
gų žinovas nelaiko paciento ne-

delį svorj; 3. Nerūkyk; 4. Negir
tauk; 5 Tvarkyk savo kraujo rie 
bumą (cholesterolį, triglyceri-
dus. HDL). 6. Tvarkyk cukrali
gę (saldumą kraujo); 7. Suregu 
liuok dietą ir vaistais podagrą 
(gout) '— kraujo rūgštumą 
(uric acid); 8. Nieužsisėdėk — 
judėk, darbuokis — nėra būtina 
čia lakstymas, kaip- kai kurie 
lietuvišką darbštumą pamiršu-
sieji kad niekus išdarinėja; 9. 
Dėl menkniekio, dėl lašo van
dens, į batus patekusio, nesijau-

švieskimės širdies krauja
gyslėms pagalbos pagrin
duose — sveikesni ir laimin
gesni būsime. 

Mediciniškas raginimas 

toti ne kas keturios valandos, 
; bet tik prieš einant gulti. 

Nitroglycerino tepalo 
pasaliniai reiškiniai 

Dažnai atsiranda galvos skaus 
mas, vartojant minėtą nitrogly-

reaguojančiu teigiamai j Isordil1 , . , „ , . . , . , , , . . ,- _ b J t> < dink; 10. Venk cholesteroliu gau 
saus maisto — trynių, gyvuli-gydymą tol, kol j is neima 50 mi 

ligramų to vaistų iš karto — vie 
nai dozei. 

Ankstybesni tyrimai su ilgai 
veikiančiais nitroglycerino dari
niais (nitratais) nebuvo vieno
dai sėkmingi Vėliausiais tyri-
mais nustatyta, kad tinkamai Irtus nuo skausmo vaistus (anai 
vartojant ilgai veikiančius nitra
tus, galima sumažinti anginos 
priepuolių dažnumą ir pagerinti 
žmogaus darbingumą (exereise 

nių riebalų, vidaus organų, rau
donos mėsos, kiautėtų jūros gy
vių, dešrų — kopūstus kirsk su 
vištiena; 11. Nenaudok gausiai 
balto cukraus. Maitinkis vai-

2odis dėl nitratų, vartojamų 
po liežuvių (sublingual). Mediči 
niška literatūra teikia nevieno
dą jų veikimo laiką. Dažniausiai šiais, daržovėmis, kiaušinio bal-

cerino tepalą. Žinokime visi, kad j taip po liežuvių imami nitratai I tymais, pupų, sojos pupelių, viš-
toks skausmas yra laikinas ir I veikia neilgiau kaip dvi valan-! tienos bei neriebios žuvies, nerie 
palengvinamas vartojant nestip- į das. Už tai minėtas profesorius j baus pieno. Naudok ALFALFA 

1 vartoja nitrato tabletes per bur- j kasdien, kaip priedą prie salotų, 
ną imamas, arba tokius vaistus Kasdien valgyk kremzles (Petro 
jis naudoja tepalo pavidale. Ne- International Meat prie 63 ir 
pakeliantiems nitratų (nitrogly-, Francisco 
cerino darinių) galima duoti 
persantine tabletes po 25 mg. 
kiekvienoje, tris kartus paro
je. 

kiau sukapotų salierų kotelių, 
2-3 salierų lapeliai, 2 puodukai 
viščiuko sultinio (buljono), 2 
šaukštai pieno miltelių be rie
balų. 

Darbas. J karštą sultini sudė
ti sukapotus salierus ir jų lape
lius. Virti ant lengvos ugnies, 
uždengtam inde apie 40 minu 
čių. Atvėsintą perleista per blen 
derį ar pertrinti per sietuką. Už 
baltinti ištirpintais pieno milte
liais ir užkaitinti, b e t nevirinti 

Valgoma s u skrebučiais: kvie
tiniai pilnų grūdų pyragėliai su 
ryžiais ir grybais bei sausukais. 

gesies). Jei tas tepalas gerai vei 
i kia (šalina krūtinėje skausmus), 
' bet pacientas turi galvos skaus
mus — tokiems pacientams ga
lima duoti vidutiniškai stiprius 
nuo galvos skausmų vaistus. 
Kartu reikia gerai užtikrinti pa
cientą apie nepavojingumą tokio IŠVADA. Širdininkams bus di 

savo 
verte. Dabar beveik visi širdimi 

Sveiku maistu Lietuvio sodybos už
kandinėje stiprinasi Sofija Litukienė. 

Nuotr. M. Nago 

tęst ) . Todėl kiekvienam reikia 
susipažinti su ilgos veiklos nit
roglycerino dariniais ir jų tin
kamu vartojimu. 

Nitroglycerino tepalas 

Nitroglycerino tepalas — ni-
troglycerin ointment) turi 2% 
nitroglycerino. Jis vaistinėse 
parduodamas tūbose, panašiai 
kaip dantims pasta. Iš išspausto 
nitroglycerino tepalo vienas co
lis turi 12.3 mg. nitroglycerino. 
š i s tepalas iš tūbos išspaudžia
mas ant kūno odos bet kurioje 
odos vietoje. J i s neįtrinamas 
odon, bet tik išsklaidomas plo
nai odos plote maždaug penkių 
(5) kvadratinių centimetrų plo
te, Tas plotas pridengiamas 
sviestiniu (maistui vynioti) po
pierium (angliškai — clinging 
feod wrap). Tas popierius prie 
odos pritvirtinamas limpamu 
plasteriu ar skylėta medžiaga 
(perforated mesh). 

Nitroglycerino tepalo dozavimas 

Nitroglycerino tepalo kiekis 
kiekvienam pacientui turi būti 
paskirai — individualiai pritai
kytas. Išspaustas iš tūbos tepa
lo kiekis gali įvairuoti nuo pu
sės colio iki penkių colių ilgio, 
uždedant ant odos kas keturios 
valandos. 

Prof. Bauman, širdies ligų ži
novas Utah universitete, prade
da su puse colio minėto tepalo 
išspaustu kiekiu. Tada didina
mas tepalo kiekis kasdien ligoni-

gydymo. Nedaug bus tokių pa-1 &&& nauda, kaj nuodugniai su-
cientų, kurie negalės tęsti tokio j į^^ BSLVO v artojamų vaistų 
nitroglycerino tepalo savo krū
tinės anginos gydymo vien dėl 
stiprios galvosopės. 

Nitroglycerino tepalas taip pa 
veikia j kraujo spaudimą, kad 
už vienos ar dviejų valandų po 
aptepimo krinta 10 mm Hg (de
šimtimi vienetų ant matavimo 
aparato) sistolinis (pirmas) 
kraujo spaudimas, ligoniui paki
lus iš gulsčios padėties į sėdimą. 
Toks į nitroglycerino tepalą rea
gavimas gydytojų vadinamas 
tiemodinaminiu reagavimu (he-
modynamic response). Minėtai 
dešimtimi vienetų sistolinio 
kraujospūdžio pakilimas skaito
mas ryškiu. Jei taip ryškiai į nit
roglycerino tepalą kraujospūdis 
reaguoja, o pacientas nesusilau
kia simtomatinio pagerėjimo 
krūtinėje skausmų — toks pa
cientas skaitomas nereaguojan
čiu į nitratais gydymą. Tokiam 
ligoniui dėl jo krūtinėje skaus
mų reikia teikti kitoks gydymas. 

* - c^^-^v gamina šaltieną su 
Į kremzlėmis — jei pats jų nega
li pasigaminti); 12. Vaistus nau 
dok tinkamus priedui prie minė
tų reikalavimų: Zinc sulfate, Ce 
rebronycin, vitaminą E, C, mie
les... Jei tik tris iš to tuzino pa
sirinkti pajėgtume — tai be rie
balų, be druskos ir be cukraus 
toliau keliaukime sveikaton. 

PASISKAITYTI. 
August 1979. 

Consultant, 

RAUDINS* PATARIME 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI 

CINKAS — NAUDINGAS 
VAISTAS 

GANDAI A P I E POETĄ 

Anglai turi tokį garsų poetą 
Dylan Thomas, kuris jau se
nokai jaunas mirė. Garsas apie 
dar gyvą ir mirusi ėjo, kad jis 
būdavo amžinai girtas. J o kū
ryba ir asmeniu labai domisi 
JAV universitetai. Viename jų 
liudijama, kad Thomas į litera
tūros vakarus ateidavęs visiš
kai blaivus, visada laiku ir bū
davęs mandagus. 

Kitame liudijama, kad kartą 
jis paskambinęs, visiškai girtas, 
iš Kansas City, o turėjęs būti 
Buffalo: ne į tą, kur reikia, 
lėktuvą {sėdęs. Vis dėlto atva
žiavęs trejetą minučių prieš va
karo pradžią ir visiškai girtas, 
šiaip taip {lipęs į sceną ir treje
tą valandų be pertraukos skai
tęs savo eilėraščius. 

PERLOJOS RESPUBLIKA 
Premijuotas romanas 

JURGIS GLIAUDĄ 
• 

Lietuvio sodybos Chicagoje pažmo-
nio metu deklamatorė Liucija Tomec-
ki stiprinasi sveiku maistu sodybos 
užkandinėje. Nuotr. M. Naglo 

negaluojantieji krūtinės anginos 
savininkai vartoja šalia Inderal 
dar būtinai vieną ilgo veikimo 
nitratą, dažniausiai Isordil. Jie 
turi būti gydytojo priežiūroje. 
Gydytis turi sklerozę visomis 
čia jau seniai nurodytomis (jų 
net tuzinas) priemonėmis. Turi 
klausyti savo gydytojo, jei j is 
prirašo kitokį ilgo veikimo nit
ratą (nitroglycerino darini). 
kaip nitrostat ar peritrate bei 
nitrospan. Jų veikimu pasiten
kinti turi ligonis, jei toks gydy
mas palengvina turimą ligą. Ži
noma, dozavimas kiekvienam pa 
cientui turi būti savitas, neišei
nant iš dozavimo ribų. 

Marija Bosienė (vid.) su Regina Si-
mokaitiene rengia salotas, stebint Al
fonsui Krumpiiauskui. 

Nuotr. M. Nagio 

Nitratų ūgo veikimo tabletės 

Yra rinkoje ilgo veikimo iš 
nitroglycerino pagamintos table
tės. Jos yra dvejopos: po liežu
viu dedamos (sublingual) ir nu
ryjamos (orai). Daugeliu vardų 
jos vadinamos angliškai: nitro
stat, isosorbide (Isordil — pre-

nėje esantiems pacientams. Iš i kybinis vardas), nitrospan, coro-
namų į įstaigą ateinantiems pa
cientams patogiau didinti to te
palo kiekį kas kelinta diena. 

Tepalo didinimas tęsiamas tol, 
kol vienas iš trijų dalykų atsi
t inka 1. Kol pacientas susilau
kia pakankamo palengvėjimo 
nuo krūtinės anginos; 2. Kol 

vas, peritrate, cardilate... Anks
tyvesni tyrimai nurodė, kad nu
ryjamos tabletės tų nitratų iš 
žarnų joms susigėrus į kraują ir 
einant kraujo takais per kepenis 
— nustoja savo veikimo. Vėliau
si tyrimai parodė, kad vartojant 
dai'3 didesnes dozes tų nitratų 

Digitalis prie čia minėtų vais
tų kartais pridedamas, kai šir
dies raumuo būna pasilpes, ar 
kai atsiranda pulso pakitimai. 
Viso to prisilaikant, ir dar pa
sireiškus laikinam skausmui krū 
tinėje — priedui priimama po lie 
žuviu greitai veikiantis papras
tas nitroglycerinas tabletės pavv 
dale. Tai ir yra visas svarbiau
sias širdies l iga sergančio gydy-

: mas, norint ilgiau sveikai gyven 
| ti ir savo širdį kuo ilgiausiai 
stipresnę palaikyti. Nėra tokio 
gydytojo pasaulyje, kuris neko-
vojančiam su skleroze pacientui 
visu tuzinu priemonių, galėtų 
vien vaistais - .nitroglycerinu ir 
nitratais, dar digitalį ir inderalį 
priskaitant, sėkmingai talkinti. 
Todėl visas sunkiausias darbas 
širdies tinkamoje sveikatoje už
laikyme priklauso pacientui. 

KLAUSIMAS. Mielas Daktare 
Adomavičiau, aš trumpai noriu 
paklausti vieną dalyką. Aš pra
šiau mūsų daktaro, kad jis pri
rašytų receptą dėl cinko sulfato 
kapsulių, 220 mg. Tai jis ir pri
rašė. Kai aš nuėjau į vaistinę, 
tai man davė ne kapsulių, bet 
baltų tablečių, kaip aspirinas. 
Tai aš norėčiau Jūsų paklausti, 
ar tas pats kaip ir tos kapsulės, 
o gal negeros naudojimui. 

Jos reikalingos mano žmo
nai nuo kojų skaudėjimo, nes ji 
vaikšto tik su keturkojų. Aš jau 
dienraštį "Draugą" skaitau il
giau kaip 30 metų Taigi, šį vais 
tą seniai žinau. O tų atkarpų iš-
sikirpęs turiu keletą tuzinų. Dė
koju iš anksto. 

ATSAKYMAS. Geros. Naudo
kite cinką bet kokiame pavida
le. Žinoma, reikia žmonai visa
pusiškai gydytis. Gydytojo prie
žiūroje ji turi tvarkyti visą savo 
sveikatą, ne vien tik kojos nega
les. Ir ne vien tik cinko tabletė
mis. Sėkmės. 

Jury komisijos narė DAIJĄ KU-
CENTJSNE apie romaną rašo: Per
lojos Respublikos skaitytojas mėg
stąs Dzūkijos kraštą, bei rašytojo 
brandų stilių, sutiks romaną su 
dėmesiu. Gamtos spalvingi peisa-
iai, psichologiškai įtikinantys per
sonažų charakteriai bei rifai^fcyf 
intriguojanti tematika lydės skai
tytoją iki paskutinio puslapio. 

Išleido Dzūkų Dr-ja Chicagoje 
1979 m. 374 pusi., viršelis dail. P. 
Aleksos. Spaudė Draugo spaustu
vė. Kaina su persiuntimu $7.75. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. «3rd St~ 
CUcago, m . 60629 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda Jau 18 mettu tar
nauja New Jersay, N e w York ir Con-
neetieut lietuviam* ! 

SVEIKO MAISTO RECEPTAS 
Paruošė Adelė Duoblienė 

Salierų sriuba arba tyrsriubė 
Produktai: 1 puodukas smul-

Kaa ieStadienj nuo * Iki 6 vaL po
piet U W E V D Stoties N«rw York* 
1130 
vak. 

kll., 
97.S 

AM 
meg. 

ir nuo 7 iki 1 
im 

Direkt. Dr. Jokfltma J. Stakt 
14S7 Foras Driv* 

M w n H H H d i , n. J . STSS1 
Tel. S32-3MS (oode) SOI 

Kviestame taip pat klausytis Lietu
višku kultūrintu valandų anglu kalba 
Ui Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU. 8».6 me*. 
r-M) Plrmad. 7:30 • 8:10 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Senkąs) 
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THE UTHUANIAN WORIJ>-WIDE DAILY 
Sscood etos postai, paid «t Chteago, m. Published daily 

«nd Eattsr by tas Ltthuanisn Cathobc Ptmt Society 
PubUcation Number (USPS - m < * » 

SubscriptiOD Rates $37.00 - Chicafo, Cook County. 
wJFZ2*oL£ Elsewhere * the U.SA- $35.00. Forefcn 
oountries. $37.00. 

Pašto išlaidas matteant. pakviUvimsi u* gautas premime-

£ o , gavus « jo mokestį, stlymimt, iki kads yra uismokefti. 

DRAUGO prsnomecsta moksms ii anksto 
metams 6 mėn. 3 m*n. 

Chicafo ir Cook «pskr. $37.00 $19.00 $15.00 
HtuVlA-V. 35.00 18.00 13.00 
SSdoje V.SA. 3-00 19.00 5.00 

•TAdminismuaja dirba kas- A • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta- \ vo nuožiūra. Nesunaudotu strajps-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. į nių nesaugo. Juos grąžina tik iŠ 
• Redakcija dirba kasdien $ anksto susitarus. Redakcija uz 

8-̂ 0 — 4K». šeštadieniais Cf skelbimų turinį neatsako, atel-
8:30 — 12:00. 7, bimų kainos prisiunčiamos gavus 

J prašymą. 

A N A T O L I J U S K A I R Y S 
LAISVES SONATA, 40 fflustracijų, 1979 m. $6.00 
PO DAMOKLO KARDU, premijuotas romanas, 1978 m. 5.00 
TRYS DRAMOS, scenos veikalai, 1978 m 5.00 
KARŪNA, istorinė trilogija-poema, 1974 m 5.00 
TRETIEJI VAINIKAI, poezijos antologija, 1975 m. 5.00 
TRYS KOMEDIJOS, veikalai scenai, 1975 m. 4J00 
SIDABRINE DIENA, komedija ir libretas, 1972 m. 3.00 
CURRICULUM VTTAE, komedija anglų kalba, 1971 m. 2.00 
ŠVIESA IR ELDORADO, dvi premijuotos dramos 2.00 

Kiekvienas užsakytojas prideda 75 et ui persiuntimą ir kitas 
išlaidas. Ui. gyv. dar moka 5% valstijos mokesčių. Užsakymus siųsti 
DRAUGO adresu. 

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

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

Marguette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

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

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

Tel . of iso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st 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 

2 7 0 9 VVest 51 st Street 
T e l . — GR 6-2400 

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

Jr 

gauna nepakenčiamą netoleravi- gaunasi minėtas kraujo — dina-
gydymo (pašalinis mini8 veikimas mažiausiai ketu-
dažniausiai galvos rioms valandoms. Todėl dabar 

mą Šitokio 
veikimas -
skausmas; 3. Kol toks gydymas 
nesuteikia simptomatisko paleng 
vinimo. 

Pasitaiko kartais tokių pacien 
tųs kurie krūtinės anginos susi
laukia svarbiausia naktimis 
(noctumal angina pectoris). To
kiems reikia minėtą tepsią var-

medicinoje nuryjami (orai) nit
ratai (nitroglycerino ilgai vei
kiantieji dariniai) laikomi nau
dingais ilgos veiklos vaistais 
daugeliui pacientų, jei duodami 
pakankamomis dozėmis. Daž
niausiai jie vartojami kartu su 
vaistu, vadinamu Inderal. 

KUR TAS ŠALTINĖLIS i 
Ir Jenas Gtrljstas {dainavo 27 populiariąsias 

harmonizuotas liaudies dainas su penkių {vairių instrumentų palyda. 
Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuves atsiminimų radijo programos 

vedėjas, gyv. Mounuinside, N. J. 
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14JS. m. gyv. 

prideda 70 c. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, «4S W. CM Street, Caiesg% O. 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocines ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Te l . — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3 9 0 7 VVest 103rd Street 
Val.indos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 v.il. ir 6-8 vai. vak išskyrus 
treč. Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Va! : pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai vak. Treč ir šešt 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KCDIKIV IR VAIKV LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 va! rvto 
iki 1 vai popiet 

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

Ofs . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad , antrad.. ketv.rud įrpenktad 
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus 

Gydytojo žinioje būdamas, li
gonis privalo pildyti visu 100% 
jo nurodymus. Kito kelio į šir
dies reikiamą sveikatą nebuvo, 
nėra ir nebus, nes negali būti. 
Pamiršusiems kovoje su sklero
ze žmonėms priminsime trum
pai, į ką reikia kreipti dėmesį. 
L Mažink per dideli kraujospū
di. Mažiau druskos vartok. Ge
rink savų vaikų sveikatą svei
kesniu paveldėjimu. Tik šio vie
no dalyko dabartinis ligonis sau 
negali pagerinti. 2. Mesk perdi ^ 

ANO 2 0 D Y N A S 
R i c h a r d S c a r r y 

lietuvių ir anglų kalba. Antrasis leidimas. Didelio formato. 
Kieti viirseliai. lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB švie
timo Taryba, Chteago 1979 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas. 
Sis leidinėlis gražiai iliustruotas ir jų pagelba mažiesiems skai
tytojams žymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
timu $7.00 (Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokes
čio 30 centų. 

ūliakymui siųsti: 
DRAUGAS, 454S W. 63rd St.f 

GMcaf* III. 

Ofiso tel. — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K Š A 
VAIKV LIGOS 

2 6 5 6 VVest 63rd Street 
Pirm , antr , ketv. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai 
ir nuo 5 iki 8 vai vak §ešt nuo 1 iki 4 vai 

O f s . P O 7-6000, Rez. CA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 V VVestern Ave., Ch icago 
Tel. 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS - CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St., Palos He ights 

Tel. 301-0730 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROM MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 
KasJ.en 10-12 ir 4-7 išskyrus trei ir šešt 

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRLRGHA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Val.indos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarim.i Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA i 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel Hf 4-2123, namu GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 VVest 71st Street 
Vai pirm antr.id , ketv ir penktad 2^5 ir 
6-7 — iš ank»to susitarus 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOIA 

265<? VV. 5 9 St., Chicago — 476-2112 
Vai. pagal susitarimą Pirm, antr , treč., 

ketv 9 iki 6 vai Seštad. 9 iki 1 vai 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel . — GR 6 - 0 6 1 7 

6 9 5 8 S. Talman A v e . . 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3*72 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

V<il pirm . antr . ketv ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE'Ttes 

|is plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skolbimg kainos yra visjams 

prieinamos 



Nuolatiniai raginimai, bet 

KVIEČIAI U 2 MARIU 
•tu Kaip spauda skelbia, Sov. Rust- visa, kas iš žemes išauga, saugo-

'•' ja ir šįmet Amerikoje pirks gru- ti ir tausoti. Rugpiūčio 14 d. 
•:- du. Amerikoje perka grūdus ir "Tiesoje" rašoma: "Nors padir-
gj k'tos valstybės, tačiau tai mažiau beta nemažai, šįmet pašarų tu-

nuostabu, nes tie kraštai nėra rime sukaupę kur kas mažiau. 
žemės ūkio kraštai Tokia Japo- Tai labai rimtas signalas kuo 

; nija neturi kito pasirinkimo, kaip skubiau sukrusti Juo labiau, kad 
;;- grūdus pirkti užsienyje. Tačiau Mažeikių, Molėtų, Rokiškio, 
£ Rusija, kuri caro laikais būdavo Panevėžio rajonai vykdydami pa 
:;;; viena didžiausių grūdų ekspor- pildomas pašarų ruošimo užduo 
I! tuotojų, galėtų prisiauginti ir sa- tis, buvo gerokai atsilikę". Ir bo-

;;;; vo krašte, tačiau taip nėra, — taginiame straipsnyje primena-
„'.', įvairiais grafikais, planais, regis- ma, kad viskas turi būti saugoma 
£i travimais ir lenktyniavimais nu- ir branginama. Esą "šiais me-

vargintas kolchozininkas to nepa- tais h šiaudai įgyja aukso verte, 
jėgia padaryti. nes jų ne per daugiausia. Dau-

•«.. Nors JAV agrikultūros sekreto- gelyje ūkių po šaltos žiemos 
"• rius Bergland ir teigia, kad gru- praradome tūkstančius hektarų 
Rj dų eksportas į Sov. Rusiją nėra žieminių. Vietoje jų sėjome va-

labai didelis ir beveik pelningas, sarojų, tačiau jo šiaudas trum-
tačiau kai kas mano, kad Sovie- pokas. Todėl šiaudams doroti 
tai grūdų pirkimui per daug gau turime skirti kuo rimčiausią de
ri?, lengvatų. Chicago "Sun Ti- mesį... Surinkti kiekvieną šiau-
mes" dienraščio kolumnistas An- dų kilogramą —toks turėtų bū-

NAUJA RELIGINIO PERSEKIOJIMO BANGA 
SOVIETU SĄJUNGOJE 

Pasaulis turi užtarti persėdamuosius 
šiomis dienomis pasiekė vėl ei

lė naujų žinių apie didėjanti ti
kinčiųjų persekiojimą Lietuvoje 
ir kitose Sovietų S-gos respubliko
se, ypač Gudijoje ir Moldavijoje. 
Vėl iš naujo ten grubiai pažei
džiamos elementarios žmogaus 
teisės — išpažinti ir platinti savo 
tikėjimą. 

Kristus savo mokiniams yra 
įsakęs: "Eikite į pasaulį ir skelb
kite Evangeliją visai kūrinijai" 
(Mk. 16, 15). 

Žmogaus teisių deklaracija 
(18 str.) yra iškilmingai paskel
busi, kad kiekvienas žmogus tu
ri teisę laisvai išpažinti ir platin
ti savo tikėjimą. Helsinkio pasi
tarimų baigiamajame dokumen
te pabrėžta, kad tų susitarimų 
pilnas vykdymas yra esminė saly drew Greeley rugsėjo 18 d laido- ti visų žemdirbių šūkis". 

je rašo, kad Sov. Rusija grūdus Pavergtos Lietuvos laikraš-; į a pasaulio taikai išlaikyti. So-
gauna iš Amerikos pigiau, negu čiai šalia kovos už šiaudus, ku-Į vietų Sąjungos atstovai įvairio-
už juos moka amerikietis varto- ris jau lyginamas auksui, pilni m į s progomis stengiasi įrodinėti, 
tojas. Esą jaunuo 1972 m. Ameri- įvairių pagerbimų tiems kolcho-

"kos vartotojams kasmet kainuoja aninkams, kurie stengėsi įvykdy-
2 bil. dol. vien todėl, kad lengvo- ti naujųjų dvarų urėdų nusta 

kad jis tuos susitarimus vykdą. 
Deja, nauji faktai kalba kitaip. 

mis sąlygomis Maskvai parduo- tytas normas. Vietos sieniniai j Kaip jau buvo paskelbta "Drau 

A DAINOTAS 

charakteringas reiškinys Gudi
jai. 

Lietuvoje bent Šiek tiek dau
giau skaitomasi su žmogau teisė
mis. Lietuvos pareigūnai įtikinė
ja Maskvą, verčiančią Lietuvoje 
sustiprinti religinį persekiojimą, 
kad čia neįmanoma vartoti to
kių žiaurių persekiojimo priemo 
nių, kaip tolimuose Rusijos už
kampiuose, kur žmonės, atiduoti 
vietos pareigūnų sauvalei nega
li net nė dalies išpasakoti savo 
kančių, apie kurias galėtų suži
noti krikščioniškasis pasaulis. 
Gudijos partijos ir valdžios parei
gūnai yra įpratę nepaisyti įstaty
mų ir sauvaliauti. Gudijos par
tijos pirmasis sekretorius, vykęs į 
Palangą atostogauti, užėjo į vie
tos bažnyčią ir išgirdo prieš pa
maldas iš plokštelių grojamą 
klasikinę religinę muziką. Jo nuo
mone tai buvo per didelė religi
nė laisvė. Jam padarius žygius 
atitinkamose įstaigose, Palangos 

parapijos klebonas Vitebsko pa
reigūnams priminė, kad Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos ge
neralinis sekretorius ir aukščiau
sio prezidiumo pirmininkas L. 
Brežnevas pasirašė Helsinkio su
sitarimą, užtikrinantį ir Sovietų 
Sąjungos piliečiams tikėjimo lais 
vę, jie turėjo drąsos pareikšti, kad 
tuos susitarimus Brežnevas pasi
rašęs girtas būdamas ir apie jo
kias religijos laisves nėra pagrin
do kalbėti. 

Nenuostabu, kad tokie parei
gūnai sudarė Angelei Ramanaus
kaitei bylą už tikėjimo tiesų aiš
kinimą vaikams. Teismo laukia
ma rugsėjo mėnesi Gudijos ti
kinčiųjų padėtis ypatingai sun
ki. Jie neturi kunigų seminari
jos, nes neleidžiama jos steigti. 
Jos sostinėje Minske nėra nė vie
nos katalikų bažnyčios, nors čia 
katalikų yra kelios dešimtys 
tūkstančių. Į prašymą leisti ati
daryti Minske katalikų bažny
čią iš komunistinių pareigūnų 
gautas atsakymas: kadangi prie 

•' T - T ^ ^ T r^Z i E » • t iv- * • • Ige" 1979. VH. 20, suimta An-; bažnyčioje buvo uždrausta tokia Minsko esančiose dviejose vieto-
-<kmi grudai. Ir uz tai Amenka laikraščiai skelbia tų piovejų * R ^ a n a u s k a i 4 ^ tei ^ ji |religinė muzika. Jeigu pats vyriau vėse (100 kL nuo Minsko) vei-

•-slieko negauna, nebent tik tiek, pavardes, kūne tą ar kitą dieną.?elenamanausKaiie m ^ ' a * i 1 * l . ° n , . . '..;' C—s-.-—. 
; "kad paskodo ji gailestinga išal- daugiau pasistengė. Esą dėl ge-1 nuvykusi į Gudiją, mokė 7 vaikus ™; Guduos partijos pareigūnas 
« " kusiem sovietam. riausio mechanizatoriaus vardo katekizmo. Ji buvo ne tik suimta, 

* Tauragės rajone kovojo net 160 bet ilgai ir žiauriai Gudijos val
džios pareigūnų kankinama, pa
žeidžiant jos moterišką orumą 
ir jų vos neišprievartauta. Būda
ma areštuota, ji pateko į rankas 
panašių asmenų, kurie be jokios 
gėdos karo metu prievartaudavo n o r j giriiėti apie Sovetų Sąjun-
Vokietijos vienuoles, mergaites, j g o s konstituciją ir tarptautines 
moteris. Tokiose aplinkybėse ji sutartis, ginančias tikinčiųjų tei 
negalėjo prisišaukti pagalbos. Tai įsės Kada Vitebsko srities, Miorų 

fiia vaikučiams į pagalbą ateina tės. Redaguoja seselės iš Putna 
vienintelis lietuviškas vaikų laik 
raštelis Eglutė. Sunku būtų vis-, 
ką išskaičiuoti, kiek daug nau
dos vaikučių auklėjimui gali tu
rėti Eglutė, jei tik tėveliai paro
dys kiek daugiau pastangų savo 
vaikučiams ja tinkamai pasinau
doti I i tikrųjų, negalima pames 
ti vaikui tą laikraštėli ir pasa
kyti: skaityk! Reikia ir pačiam 

4**» Kai kas teigia, kad, jei Ame- mechanizatorių, 
rika neparduos grūdų, Maskva "Tiesos" laikraščio numeriai 
jų pirks kur kitur. Bet kolumnis- pilni vien įvairių pamokymų ir 
to nuomone, jei supirktų atlie- patarimų. Jeigu tai neliestų mū-
kamus grūdus visame pasaulyje, sų brolių lietuvių, tai visa at-
vis tiek Sovietai dar turėtų pirk- rodytų kaip vienas ištisas felje-
~ti Amerikoje. Esą kai mes par- tonas. Tie visi pagerbimai, laik-
duodame grūdus susbsidijuojamo- raščiuose įvardinimai apdovano-
mis kainomis, remiame Maskvą, jimai, koncentracijos stovyk-
kuri džiaugiasi, kad taip kapita- lų kūrėjo Lenino ženkleliai yra 
listiniame krašte didinama in- tiesiog dirbančiojo išjuokimas. 
fliacija. Amerika taip pat duoda * 
grūdų ir alyvos kraštams, kaip Nenuostabu, kad grudų vis 
Alžirijai, Libijai, Iranui, Nigeri- reikia ieškoti užsienyje. Ir labai 
jai, Venecuelai. Pasak kolumnis- gerai, kad ieškoma, nes tai jau 
to, Amerika turėtų panaudoti yra šiokia tokia pažanga, o se-
duDŲH,kaip botagą, bet Australi- niau ūkininkams leido badu mir-
ja'Kahada ir Amerika nesutaria, ti. B viso Maskva, kaip skelbia 
nemoka paspausti tu kraštų, "Chicago Tribūne" rugsėjo 18 d. 
kurie spaudimą daro par- laidoje, 1972 m. pirko 2.8 mil. 
duodami alyvą. Nenaudodami metrinių tonų grūdų. 1973 m, 
kviečių botago, mes palaikome pirko net 13.7 mil. m. t ir tada į M m ^ „ ^ ^ v i s a m m 
Sov. Rusijos biurokratiją ir taip pirko tokiomis žemomis kaino , ,_.*_ . .,* iX 
pat alyvos kraštus, mums taikan- mis, kad dar ir šiandien tai lai-
čius sankcijas. koma tam tikros rūšies apiplėši-

Rad tam tikra prasme kolum- mu. 1976 m. pirko 14.8 mil. to-
nistas yra teisus, rodo ir pati pa- nų, 1978 m. 14.5 mil., o 1979 m. 
vergtos Lietuvos spauda, daugiau pirks 15.5 mil. tonų grūdų, iš to 
ar mažiau atspindinti ir visos So- skaičiaus didesnis kiekis kukurūzų. 
vietų Rusijos žemės ūkio tvarką. Milijonas metrinių tonų kuku-
Pavergtosios Lietuvos spauda pil- rūzų yra lygus 39.4 mil. būse
na įvairių raginimų, puolimų, lių, o kviečių milijonas metrinių 
pagyrimų, nustatinėjimų, ragi- tonų lygus 36.7 mil. bušelių. 
nimų pastempti, neprasnausti nė Tenka priminti, kad šiemet 
grūdo ir kitų panašių plakimų. Bendrosios Europos rinkos vals-
Rugpiūčio 18 d. Tiesoje" rašo- tybės pirks už 10 bil. dol. JAV 
ma: "Okių vadovai ir specialia- žemės ūkio produktų, o Japonija 
tai neatidėliodami turi imtis veiks už 5 bil. dol., o Sovietų Sąjunga 
mingų priemonių javapiūtei pa tik už 4 bil. dol., todėl Sovietai 
spartinti... Reikia pasirūpinti, kad nesą patys didžiausi pirkėjai. Ag-
nuo ankstyvo ryto Ugi vėlyvo va- rikultūros sekretoriaus nuomone, 
karo visi kombainai dirbtų visu dėl maisto kainų kilimo negali-
pajėgumu". « ma kaltinti tik vien Maskvos. 

Spaudoje pilna įvairių grafi- Gal tam tikra prasme Jis ir tei-
kų, lentelių, pagal kurias ma- sus. JAV kur nors turi grūdus pm-

- tyri, kokis kolchozas atsiliko, ku- dėti, bet, kaip kolomnistas Gree-
ris pasitempė, kuris Lenino gar- ley teigia, grudai parduodami 
bei daugiau iškūlė grudų. Ta- Rusijai pigiau negu už Juos mo
čiau vienas dalykas raginimai, o ka amerikietis. Pagaliau tai eko-
kitas raktai ir, nors Lietuvos gy- nomistų reikalas, bet visi tie skai 
ventojams duonos užtektų, jos čiai ir pavyzdžiai liudija, kaip 
reikia didžiajam broliui rusui Ir komunizmas nesugeba išspręsti 
viena aišku, kad grafiko nepa- buitinių klausimų, kaip vis ten 
valgysi ir reikia grūdų ieškoti už ka ieškoti paramos tam vadina-
marių, kad anot lietuvių pogrin mam supuvusiam kapitalisti-
džio poeto, už marių pakraščių niam pasauly. Tai liudija visos 
užaugę kviečiai padėtų pripildy- komunistinės sistemos nepajėgu-
ti tarybini puodą. mą k beprasmišką užsispyrimą. 

* Grafikais ir paraginimais pripil-
Bet nereikia manyti, kad tik doma Sovietų spauda, o aruodai 

grudai yra labai svarbus sukol- — grūdais iš už marių. 
choriniai & Rusijai. Raginama A. B. 

* i. — — ^ ^ — — ^ — — — — ^ i — 

taip elgiasi svetimoj respublikoj 
atvykęs į svečius, tai sunku įsivaiz 
duoti, kokias priemones jis varto
ja persekioti savo respublikos ti
kintiesiems. 

Nuo viršininko stengiasi neat
silikti ir pavaldiniai. Jie nieko ne 

mo. Iliustruoja nemažas skaičius 
mūsų dailininkų ir dailininkių. 
Todėl Eglutė mūsų lietuviškai 
seimai yra nepamainomas laik
raštėlis, tai jauno lietuviuko 
evangelija. Tenebūnie be jos nė 
vienos lietuviškos šeimos. Jeigu 
norime vaikučiams suteikti do
vaną jų gimtadienio proga, tai 
nepamirškime, kad Eglutė yra 

kia katalikų bažnyčios tai nėra 
pagrindo ją atidaryti Minske. Kas 
nor, gali ten nuvykti. Koks gali 

• v > . 

Sv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje, kuri dabar okupantų atimta iŠ katalikų ir 
paversta priešreliginiu muziejumi. 

uniformas. Tokių žiaurių nusi
kaltimų iškėlimas viešumon su
daro sąlygas jų nebekartoti 
ateityje 

Sis įvykis kalba dar apie vieną 
įdomų faktą. Lietuva tampa re
liginio gyvenimo atgimimo šal
tiniu ir jo skleidėja visoje Sovie
tų Sąjungoje. Kaip pastebi kitų 
tautų atstovai (pvz. Ginzburgas) 
Lietuvoje vyksta religinis atgimi-

būti didesnis pasityčiojimas? Gu-, m a s » kov* «* religinę laisvę už 
dijos kunigai baigia išmirti. Net 
ir gyvųjų kunigų senelių veik
la tiek varžoma, kad jiems drau
džiama turėti savo bažnyčios rak 
tą. Juos paprastai į bažnyčią įlei
džia valdžiai patikimas bažnyti
nio komiteto narys. Esant tokiai 
padėčiai, nenuostabu, kad Gudi
jos valdžios pareigūnai, taip žvė
riškai pasielgė su kilnia, pasiau
kojusia, iš Lietuvos atvykusia mer 
gina, dar nori ją bausti kalėjimu. 

Jei minėtas įvykis Sovietų val
džios yra vertinamas, kaip jos at
skirų pareigūnų išsišokimas, tai 
užsienyje gyveną tikintieji turi 
reikalauti, kad jiems būtų iškel
ta baudžiamoji byla už savo tei
sių piktnaudojimą, einant val
džios atstovų pareigas, ir už ban
dymą išprievartauti. Jei šie niek-

kaatrybe ir meile apsišarvavus, 
paimti ant kelių savo vaikutį ir 
tada įduoti į jo rankutes Eglu
tę. Dar neišmokusiam skaityti 
tenka tėveliams perskaityti 
straipsneli ar eilėraštuką ir pa
aiškinti taip, kad jis pasidarytų 
vaikučiui suprantamas ir įdo
mus. O tokios medžiagos Eglu
tėje begalės: ten rašoma ir apie 
gamtą, apie tėvynę Lietuvą, apie 
Dievulį. Ten yra ir pasakų, ku
rias taip mėgsta mūsų mažieji. 
Eglutėje bendradarbiauja rašy
tojai ir patys tėveliai bei mamy-

iaug vertingesnė, negu k o k i e . . . , , . x . 
m^zl »_• L* x iT, t* t i— I »SJ nebus patraukti teismo atsa-
bhzgučiai ar menki žaisleliai, ku , j ^ _ S , ^, » ««. 
rie greitai nusibosta ir metami' 
į šalį. Eglutė yra pastovi, vertin ga ir patriotinė dovana, todėl te 
tos, seneliai, dėdės ir kūmos vie
toje kareivukų ar lėlyčių tegul 
užsako kaipo dovaną Eglutę, ku 
ri tikrai padės jo giminaičiui vai 
kučiui išaugti ne tik geru lietu
viu bet ir geru žmogumi, vertin. 
gu visuomenės nariu. Laikraštė
lio kaina nebrangi — tik 7 dole
riai metams. Kas mėnesį ji lan
kys lietuvišką šeimą ir neš į 
namus šviesą.. A. P. B. 

komybėn, tai bus tikras ženklas, 
kad partijos ir valdžios pareigū
nai tokiems žiauriems veiksmams 
tyliai pritaria ir sudaro sąlygas 
jiems pasikartoti ateityje Mūsų 
pareiga rašyti pareiškimus Gu
dijos ir Sovietų Sąjungos centri
nės valdžios pareigūnams, kad 
čia minėtas įvykis būtų ištirtas 
ir tyrimo rezultatai būtų viešai 
paskelbti. Jei užsienio tikintieji 
ypač lietuviai ir gudai tylės, tai 
jie sudarys palankias sąlygas ir to 
liau sauvaliauti panašiems niek
šams, dėvintiems pareigūnų 

dega ir kitas Sovietų Sąjungos 
ssvtss Čia dideli "Lietuvos K. B. 
Kronikos" nuopelnai. Nuvykę į 
Lietuvą turistai iš kitų Sovietų 
Sąjungos respublikų žavisi Lie
tuvos tikinčiųjų drąsair uolumu. 
Paskutiniu laiku žymi dalis Lie
tuvos tikinčiųjų drąsa ir uolumu, 
jie atsisako vykdyti įsakymą, 
draudžiantį katekizaciją. 

Katekizacijos klausimas yra ne 
paprastai svarbus katalikų Baž
nyčiai. Todėl, nepaisant viso
kių draudimų, slaptų ir viešų 
įsakymų ir instrukcijų, Lietuvos 
tikintieji ir kunigai toliau ją vyk 
do, nepaisydami nei piniginių 
bausmių, nei kalėjimo. Kunigų 
A. Šeškevičiaus, J. Zdebskio ir 
Bubnio nubaudimas kalėjimu už 
katekizavimą sukėlė Lietuvos ir 
užsienio gilų pasipiktinimą. Da
bar eilę metų nė vienas kunigas 
nebuvo nubaustas už tai kalėji
mu. Vienas kitas tebuvo nubaus
ti uolesnių tikėjimo persekioto
jų piniginėmis baudomis. 

Tačiau tai nereiškia, kad kova 
dėl katekizacijos jau pasibaigė. 
Slaptas sesers vienuolės katekiza 
torės Lušaitės nužudymas kaip 
tik siejamas su jos sėkmingu ka-
tekizavimu. Nors ji buvo žiauriai 
sužalota ir nuo to mirė, Kauno 
milicijos pareigūnai giliau jos žu
vimo aplinkybių nesidomėjo, 
tik sudarė dokumentą, kad ji mi

rė nuo susižalojimo "griuvus nuo 
laiptų". Tuo tarpu velionė, prieš 
mirtį truputį atgavusi sąmonę, 
pasisakė, kad ji buvo užpulta ir 
sužalota. . 

Žiauriai tikėjimas persekioja
mas ne tik Gudijoje, bet ir Mol
davijoje. Ji tiek jau surusinta, kad 
vietos inteligentų didelė dalis 
jau nustojo tarpusavuje kalbėtis 
moldaviškai ir Lietuvoje stebisi, 
kad lietuviai inteligentai kalbasi 
lietuviškai. Kartu su rusinimu 
Moldavijoje yra toliau pažengusi 
ateistinė veikla. Čia ypatingu bū 
du yra persekiojamas vienintelis 
Moldavijoj besidarbuojąs katali
kų kunigas Zavalmukas, teturįs 
vieną mažą koplytėlę ant kapų. 
Jis taip žiauriai persekiojamas, 
kad jam draudžiama už Kišenio-
vo miesto ribų aprūpinti sakra
mentais net mirštančius ligonius. 
Jeigu jis to leidimo nepaisys, Mol 
davijos religinių kultų įgalioti
nis jam grasino, kad jis būsiąs iš
tremtas už Moldavijos ribų. 

Pasaulio tikintieji ir išeivijos 
lietuviai turi visomis jėgomis pa
dėti savo persekiojamiems bro
liams ir seserims ir išgirsti jų pa
galbos šauksmą. Jiems bus iide-
lė paguoda, kai jie sužinos, kad 
jų kančios yra žinomos pasaulio 
tikinčiųjų ir kad jie visomis jė
gomis stengiasi jiems padėti. 

BAUSME U2 ARKLIO 
PAVOGMA 

Mes draudžiame paimti pono, 
dvariškio ar bajoro arklį be val
džios žinios. Ir jei kas pagrob
tų kunigaikščio ar pono arki} 
be valdžios žinios, tas turi grą
žinti pavogtąjį arklį ir dar sa
vo arklį atiduoti. 

(Iš Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos 1529 metų statuto) 

Spaodofr ir gfim&m 

VAIKŲ LAUCRASTfiLIS "EGLUTB* 
Vieną kartą užėjau [ Montemrl lie

tuvišką vaiki) darfclį Marąustte Par
ke, Cfafcagoje. Kaip buvo miela girdė
ti tuos 44 metą vaikučius čiauškant. 
lyg mažus paukštelius, gryna lietuvių 
kalba. Bet kaip gaila, kad tik 
oedidelis jų būrelis telanko tą 

lietuvišką vaikų darželį — pir
mąją lituanistinę mokyklą. Dau
gelis jų amžiaus lietuviukų dėl 
Įvairių sąlygų tos laimės netari. 
Vieni dėl per didelio atstumo, 
Uti dėl gana anksto mokesčio, 
treUd^t*veuųabajiiJfumo.Tad 

PRIE MILŽINU 
TILTO 

P. MELNIKAS 

17 

— O taip. Ilgai važiuojant į šiaurę, vis galvojau... 
Taip, keli savo krašte pabėgo. Bolonijoj vokiečiai dėl 
to supyko ir išrinko iš mūsų po seniūną, išakydami 
savus saugoti. Seniūnu išrinko ir mane. Už vieno 
pabėgimą grasino seniūnas sušaudyti. 

— Tada jau nieks nebėgo? 
— Lombardijoj dar vienas dingo, tiesiog mano 

grupėj. Maniau, bus galas. Tačiau tik apmušė 
šautuvo buože ir grupei paskyrė kitą seniūną. Taip 
iki sienos. O čia, Austrijoj, jau nebuvo drąsos iššokti 
ir pabėgti. 

— Savam krašte lengviau? 
— 2monės užjausdavo, padėdavo maistu h* 

pabėgėliams, č i a tik gitarom ir daina kiek įsiperkam... 
... Maurizio vėl lingavo... 
... bet tuo metu jie išgirdo, kad pareina Franco 

ieškojusieji 

Čia, tautybių mišiny, jis buvo pabaltietis iš Po ilgos tylos virėjo Zepri veidas persikreipė į 
kažkur ten, iš tolimos šiaurės, kur ilga žiema. grimasą. Jis išpūtė skruostus ir jo skruostų oda 

prarado raukšles. Su iškreiptu veidu jo galva 
VI panašėjo į raudoną balioną. Ant siaurų virėjo pečių 

galva, kaip balionas, atrodė ims ir staiga pasikels. 
— Žinios apie Ricci, žinios apie Ricci... — Nuobodulio paveiktam Daniui skruostų pūtimas 

panosėj kartojo tilto kapitonas, bet jie visi matė, kad atrodė lyg ženklas, kad reikia kapitoną palikti 
jis kažko neramus. Už kelių dienų, vėl pas jį ramybėje. 
susirinkus, iš jo veido matėsi, kad kažkas tikrai — Maurizio, — pasakė Danys, — atrodo dar 
netvarkoj. reikės laukti. — Kiek visa tai užsitęs? Maurizio 

—• Žinios apie Ricci... — kapitonas lėtai murmėjo, užklausė kapitono. Zepri atleidęs "balioną" išvertė. 
— Taip, taip. Turime jau mažą užuomazgą... — Kelias dienas, — atsakė kapitonas, 

Maurizio suraukė kaktą ir įsitempęs laukė, nepakeldamas galvos. 
stengdamasis suprasti, ką kapitonas jam pasakys. 

— Ant tilto kalbėjau su rusų kapitonu. Jis sako: 
tokie reikalai ne jo kompetencijoj... 

— Ne jo kompetencijoj? — Zepri piktai nusijuokė. 
— Kaip tai? — Maurizio net atsistojo. — Tai 

kieno? 
Alfredo, Spondi ir Danys viens į kitą niūriai 

pažiūrėjo, o kapitonas dar sumurmėjo, kad "rusas 

— Neilgiau? 
— Gal ir ilgiau. Sakysime, savaitę. 
— Bet mes visi norim važiuoti namo. 
— Kur? Ir aš to norėčiau. 
— I Italiją. 
— Jūsų čia niekas, niekas nelaiko. 
— Be žinių apie Ricci mes nejudėsim, — 

griežtokai pasakė Maurizio. 
— Jūsų valia, — dar ša'čiau atsikirto kapitonas ant tilto pažadėjo pakalbėti su viršininku" 

— Pažadėjo. Tik tiek? — Ironiškai pasakė ir pradėjo rašyti. Trumpai pakėlęs galvą, jis tingiai 
Maurizio. — Ar jau pakalbėjo? nusišypsojo, pridėjo "neužilgo" ir įniko rašyti. 

Zepri, kaip išmanydamas, visa tai vertė kairėn ir Zepri išpūtė skruostus, kurie vos nesprogo. Jis 
dešinėn. savo "balioną" atleido ir, atrodė, pasikels iš išeis. 

— Jei pažadėjo, tai gal ir pakalbėjo, — pasakė Juokai pasibaigė, bet prasidėjo kiti. Zepri ėmėsi 
Prisiminimai apie bendras klaidžiojimo dienas kapitonas. Zepriui išvertus kapitonas vėl tęsė: - imituoti kapitoną. Pakėlęs koją, jis nusileido kojines, 

išilgai Dunojaus nuo S t Poelteno iki čia jam Well, situacija dabar tokia. Rusas ant tilto lauks išsitraukė iš už ausies "pieštuką", jį pirštu padrožė, 
ateidavo labai aiškiai, tai vėl, lyg rūkuose savo viršininko atsakymo. Žinias apie Ricci jis gaus įsikando, paseilino ir, plačiai išvertęs akis, galvojo, 
išnykdavo... Aštresni, tarsi žvyro kruša, griūdavo iš jo. Kai jie man praneš, per Zepri jus Galvojimas neilgai truko. Zepri pradėjo "rašyti" ant 

painformuosiu. bato odos kartu pūsdamas savo skruostus. Veido oda 
Zepri visa tai išvertus, Maurizio pakraipė galvą, vėl išsitiesė, skruostai išsikreipė. Balionas ant siaurų 

o Alfredo ir Spondi pradėjo ginčytis. Zepri pečių atrodė ims ir pasikels. 
— Okey? — Kapitonas atrodė gan užsiėmęs. Pasikėlė tik kapitono galva. 

Pasilenkęs jis pradėjo rašyti. _ ^ - ^ _ ^ _ _ ^ ^ — . (Bus daugiau) _ - - _ _ _ _ 

užkąsdami vaikystę, studentavimą ir krašto 
palikimą. Daug aštresni paskutinių dviejų mėnesių 
pergyvenimai palaidojo net jo lietuviškumą 

Reikalui esant jis net kitaip vadinos, kažkokia 
itališka pavarde. 



DRAUGAS, antradienis, 1979 m. rugsėjo mėn. 25 d. MEDICINOS SPECIALYBE 
IR LIGOS 

— Atverk plačiau širdį ir 
1 išdrįsk visuomet pamatyt i var-

„ , • r. i £% bent savo kolonijos n -Pasaulme Sveikatos a p s a u g o s ; " XT . , , ... . , . . ,. . . bose. Neužsidaryk t ik ta rp pa-
C L A S S I F I E D G U I D E 

organizacija dabar oficialiai pri-
; pažįsta 172 medicinos specialy-1 
j bes. Tačiau šiuo metu žinoma' 
iapie 10,000 ligų, apie 100,000, 
! simptomų, maždaug tiek pa t I 
vaistų. Didelių klinikų labora-; 

i torijose kasmet atlieka iki pu- ' 
į sės milijono įvairių tyrimų, jų i 
skaičius ketver ius — penkerius 
metus padvigubėja. Kokia kny-! 

j ga turėtų būti , kad visa tai ga - ' 
' Įima būtų surašy t i O ką kai-1 
; bėti apie žmogaus atmintį! 

žįstamų, bet retkarčiais 
alsuok su visais. 

bent R E A L E S T A T E B E A L E S T A T E 

Ktm. dr. F . Gureckas 

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

I NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
i Chicago, I1L 60632, tel. 927-5980 

PIRKĖJO LAIMEI į We$t of Midway 
Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų 
$7,000 pajamų 
tas $46,900. 

aukštų mūras. Apie 
Marąuette Parke. Ver-

3 apartment brick. Two 3-bedroom 
apartments; one 2 bedroom. Gas 
baseboard heat. 2 car garage. Cail 
2 to 8 p.m. — 582-0946. 

5759 West 63rd Place 
3 apartment brick, likę new. 

HELP WANTED — MUTEKYS 

RESTORANUI REIKALINGA 
PADAVĖJA 

Kreiptis { Gražiną, 3236 S. Haisted 

3236 SouGi Halsted Street, 
7 - 10 vai. ryto. 

Tautinių §okių kursuose Dainavos stovyklavietėje. Iš kairės: A. Žalnieriū-
naitė-Ross iš Venecuelos, Rita Karasiejienė iš Kanados, Galina Gobienė iš 
JAV, Genovaitė Breichmanienė iš Kanados, Silvija Leparskienė iš Kanados, 
Vanda Stankienė iš JAV Nuotr. Leparskienės 

Sakoma, kad dabar dažnai! 
galima išgirsti, jog ligonis ne-;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
žino, kas j a m nusta tė ligą. Ar-1 D A B A R P A T S 

LAIKAS 
Iivalysime jūsų centrinio apšildymo 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ KURSAI DAINAVOJ 

tereosklerozės požymius pirma- [ 
sis gali pastebėti akių ligų gy-l 
dyto jas, elektrokardiografijos I 
specialistas gali išaiškinti, kad ^ " / ^ ' ' D ^ I š v e n g s l t e 

5 . f . . . . i didelių išlaidų taisymams žiemos meru. 
ligonis persirgo miokardo in- | ^ ^ „ ^ M u j a s k r o s n i s i r boilerius. 
farktu, pa t s to nežinodamas. • Yra galimybė daryti pakeitimus j 

Vasara baigiasi. Rudens me-1 nes čia suvažiavo susipratęs , į Labai dažnai liga a rba ligos j gazinius — "gas conversion". 
ltnciiolija supa ištuštėjusius; tvark ingas ir darbš tns jauni - ! grėsmė teisingai nustatoma t ik j PRIEINAMOS KAINOS. 
"Dainavos- laukus, t ik besiruo- j mas. J i e žinojo, kada būti links- ' surinkus i visumą daugelio spe-j S k a m b i n t 7 3 5 — 6 3 9 0 
šiančių skridimui į pietus žąsų į miems, ir žinojo kada reikia ; cialistų po kruopelytę išaiškinus i iilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
klegesys primena artėjančią i susikoncentruoti ir r imtai d i rb t i . ! ligos požymius. Prisimenant, 
žiemą. Tyloj, anapus ežero, su- į Kai stovyklos vadovė pasiūlė ; kad ir kokia naivi 
skamba akordeonas, tai pasku- jaunimui paruošti kursų uždą- humaralinė 
tinė vasaros stovykla, rugpiūčio rymo programą, ta i pasirodė, turėjo privalumą — į žmogaus 
19—26 d. tautinių šokių vado- kad jaunimas ne vien t ik šokti organizmą žiūrėjo kaip j vie-
vų kursai — seminaras. Kur- sugeba, bet turi talentų ir vai- ningą visumą. Tai atrodytų, kad 
Sus organizavo Tautinių šokių, dinimui. humorui i r dainai. tai būt ina ir šiuolaikinei medici-
insti tutas. Kursams vadovavo 
pirmininkė Galina Gobienė. Kur
santų per 70. Tai tautinių šo
kių grupių vadovai arba atsto
vai iš JAV, Kanados ir Vene
cuelos. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in-
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai i , ., / 2 wpts., 
.... . . . .. ,_, bath; o n e - 4 rm. apt., 2 bdrms ar angliškai ir paduoti savo telefoną . . ... ^,_. . . ,_ .. o , . 6 . , f . i and bath. Gas hot water heat. 2 

bei pavardę, kada jums patogu namus j c a r b r į c k £ a r a g e 
apžiūrėti. s s • 

Ask for MR. OAEBLER 

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

_ L 
b u v o S e n o j i 1 0 % _ 2 0 % _ ^ ^ pigUiu mokėsite 

m e d i c i n a , t a č i a u j i u ž apdraud* nao ugnies ir automo
bilio pas mus. 

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

3208 y2 W. 95th Street 

0AK LAWK - BY 0WNER 
8 rm. immaculate ąuality built all 

Į face brick ranch. 3 bdrms., 1 % 
' bath. Att. 2 car gar. 80 ft. lot. 
I H.W. zoned heat. C/A. Oak trim 
'and cabs. Plaster. Ideal location.. 

illlillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll į $115,000. Tel. 422-1430. 
2 namai ant 1 sklypo. Vienas na

mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb. 
Brighton Parke. 

žiūrovus nustebino ir skania i i • * n o r s > e s a n t 1 7 2 medicinos Į 
prajuokino kanadiečiai, suvai- specia lybėms, begalei išaiškintųj «"!m,mH...,m..m,»mm».,l,,,Hm.m,,» 
dindami keletą "skičų" iš sto- h&* Voiymių, t a i labai sunku. Į I t L t V I Z I J U ^ 
vykios gyvenimo, p a g a u d a m i ' Pavyzdžiui, senovės gydytojai ; Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

->-- —'"-"- ------ ----- •--• - Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
charakter ingus momentus. Ame
rikiečiai įscenizavo humoro pil 

Galinos Gobietės rūpesčiu su- nas pasakas . 

dar galėjo žinoti visa, kas to 
meto medicinoje buvo svarbiau- \ 
sia. O ką da ry t i šių dienų gy-

Mūrinis € kamb. bungalow. Gara
žas. Marąuette Parke. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Republic 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 
839-1784 arba 839-5568 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiii: 

kviesti lektoriai, dėstytojai, pas
kaitininkai, pravesta kursantų 
registracija, paruošta kiekvie
nos dienos programa, suorgani
zuotas virtuvės personalas ir 
daugelis kitų darbų, reikalingu 
sėkmingai stovyklai. 
t ~ < 

š i e kursai skirti peršokimui 
ir pertvarkymui visų tų šokių. 
kurie yra Vl-sios Tautinių šokių I 
šventės repertuare. Pritaikant 
Jokius masiniam šokimui, visa-
4a reikalinga kai k a s šokyje pa
le i s t i , kai ką naujo įvesti. Tam 
čia ir susirinko visas elitas. 

Be t visų pakeitimų ir nauje
nybių įvedimas tautinių šokių 
programoj y r a meno vadovės 
atsakomybė, š ios Vl-sios šven
tės vyriausia meno vadovė yra 
N . Pupienė ir an t jos pečių 
k r in ta programos pravedimo 
rūpesčiai. Ją čia matai nuolat 
su šokėjais dirbančią, ieškant 
naujų variantų. 

Pradedamuosius šventes pro
gramos darbus j i tvarkingai 
dirba, gražiai bendradarbiau
d a m a su Tautinių šokių institu
t o pirmininke. 

Kursuose visą laiką jauti ne-
paprasta i darbingą, nuoširdžią', 
ir draugišką nuotaiką. Visa į 
p rograma a thekama tvarkingai i 
ir sėkmingai, šie kursai tauti- i 
nių šokių grupių vadovams davė = 
nepaprastai daug naudos. Kur-1 
suose dėstė N. Pupienė. J. Re-
gienė. St. Bacevičienė. R. Ka- j 
rasiejienė ir G. Gobienė. 

G. Gobienė ka r t s nuo karto 
įdomiai apibūdindavo šokių \ 
charakterį , jų dvasią, istoriją. 
Kursanta i t uo labai domėjosi, 
ypatingai jaunesnieji, sakyda
mi, kaip dažnai jiems tų žinių 
t rūkdavo. Taip ir prisimena jos 
vienas kitas posakis: ' K a d nėra | 
blogesnio įžeidimo jaunuoliui, ; 
kaip išleisti į sceną šokiui tin- ' 
karnai nepasiruošusį", arba, 
"kinkų pakra tymas ir pasispar
d y m a s da r nereiškia tautinio 
Šokio". 

G Breichmanienė skaitė vieną 
diskusinio pobūdžio paskaitą. 
S t a s ė Bacevičienė ne tik dėstė 
taut in ių šokių pamokas, bet 
d a r ir ypatingu sumanumu ir 
da rbš tumu puikiai vadovavo 
Tirt u vės personalui, labai ge-
fB4 ir akaniai maitindama kur
san tu* . 

fiokėjų gerą nuotaiką palaikė 
VSdas Neverauskas. žavingai 
g r o d a m a s šokiams ir padėda
m a s užmiršt i darbo nuovargį. 
Stovyklos komendantai: mer
gaičių __ J . Regienė, vyrų — 
A. Ivaška, nors kursantams ir 
p e r ^ k ^ j o policinio griežtumo, 

Labai kuklias dainininkes rei
kėjo ilgai prašyti, kad padai
nuotų. Vita Polikaitytė su švel-

idytojui? 

niu įsijautimu padainavo dainą 
apie Paryžių, o Rūta Pakš ta i tė 
ir Rasa šol iūnai tė gražų duetą. 

Šaltą, oficialų kursų užbaigi 
mą pakeitė graži, nuoširdi 

jm . j 2S46 W. 69tfc St., tel. 776-1486 Į 
iiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii ' 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

PACKAGE EXPKESS AGENCY 
MARMA NOKEUUE.VĖ 

SIUNTINIAI { LIETUVA 
fa I Labai pageidaujamos geros rūšies 

. . , . „, ., . ! preke*. Maistas ii Europos sandeliu. 
smagiai j auna tv i ška atsisveiki-; 2«os \v. 69 st., chicago, m. 6062». 
nimo programa. G. Gobienė pa- i TEL. ~ W A 5-2-87 
dėkojo šauniam jaunimui ir mo-į 
kytojams, pasidžiaugdama g r a - j ' HllimiilįilliimiiiimiiĮiiiiiiiiįiiiiiiii 
žiai pavykusią s tovykla M1A1 S l M R U S 

Nuskambėjo paskutiniai akor . į INC'OME TAX S E R V I C E 
deono garsai , nutilo daina, nu- j 4259 So. Maptevrood, t d . 254-7450 
šluostėm atsiskyrimo "ašaras , į 
tikėdami, kad ir vėl susitiksim | 
didingoj VI-je Tautinių šokių Į 
šventėj. V. Veselka iimmimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimi 

lai p pai daromi VKRT1MA1 
alMINi'v iškvietimai, pildomi 

PtUBTTBfiB P U A š I H A I ir 
kitokie blankai 

FELIKSAS BREIMERIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynes ir šypsenos. 

Dvi tautinių šokių mokytojos — S. 
Leparskienė iš Toronto ir G. Breich
manienė iš Hamiltono tautinių šokių 
kursuose Dainavos stovyklavietėje 

M O V I N C 
į ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 

Gyvenimo! kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
bangose. Veidu i Lietuvą. Eilėraš-1 dimai ir pilna apdrauda. 
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. \ Tel. W A 5-8063 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina; 
su persiuntimu £3 48. 

Marquette Parke 2-jų aukštų mūr. ; 
i 3-jų miegamų butai. Gazo šiluma. 
i $45,500. 

Marąuette Parke. 3-jų miegamų , 
; mūr. bungalo. Pilnas rūsys. Garą- : 
j žas. $47,000. 

Vertas dėmesio. Marąuette Parke ' 
naujesnis 2-jų aukštų mūras. Beauty j g i ^ s « 

,; Shop ir 4y£ kamb. liuksusinis butas , 
! antrame aukšte. Prie pat bažnyčios. į ~ 
; $50,000. 

Brighton Parke. Trys mūr. namai. 
Į 2-jų aukštų po 2 butus — vienas ša-
i Ha kito. 64,000. 

Puikus investavimas. 62-os ir Fran-
j cisco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja 

gazo šiluma. $75,000. 
Brighton Parke. Taverna ir puikus 

j 5 kamb. butas, [rengtas rūsys. Ga-
į ražas. $68.000. 

Brighton Parke. Taverna ir 2 bu-
: tai. Mūro namas. Gerai einantis biz-
I nis. $58,900. 

By Chvner — Vic. 67th and Kolin. 
Brick 3 bedrm. Full basement. 2 
car garage. Central air. Remcdeled 
kitchen and bath. Dishwasher. 
Crawl space. Many extras. 

Tel. — 5 8 5 L 6 5 2 5 

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

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

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 

Draudimai — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

Medical Secretary 
Physician needs a secretar>" skMled 

Į in medical transcnptions. varied Mu-
ties. patient scheduling. phone cjnt-

. act. T>-pe 60 WPM with knowledge 
I of medical terminolosy. Fluency in 

both Spanish and English necessary. 
Salary: Commensurate with abil^ty. 

i Excellent Benefits. Location: Chica-
j go'9 South Kast Side. Bus at Door. 

Call: MR. JONĖS 375-2414 
An Equal Opportunity Employer M/F 

HELP WANTED — VYRAI 

ORDlX PICKING, PACKAGING 
and sbipping 

Exper'ce helpful but not necessary. 
Mušt Speak And Write English. 

Being able to drive a real plūs. 
Good wages and fringe benefits. 

JOHN O. BUTLER OOMPANY 
540 N. Lake Store Dr., Chicago, VL 

CaU Novak: 944-0001 

- •> 

siųsti "DRAUGO" į Užsakymus 
adresu. 

I I IMII I I I t l I lHl l l l l I f l I l I l I l I l t l I lUl l l IUI i l l l l l l 

P L U M B l N G 

R U D £ N S 
K E L I O N E S 
! LIETUVA 
8 dienos, 7 naktys 
Vilnius 
Helsinkis 

i Spalio 15 d., 1979 
Spalio 29 d., 1979 
Lapkričio 12, 1979 

Viską į ska i tan t , Kelionės kaina — $849.00 

asmeniui iš New Yorko 

EXPRESS -z>*-

C17-S67-4137 
RTĖ. 3 A • BILLERICA MALL • BILLERICA, MA 01821 

ATSTOVAI Irena Pattaba 44S-6580 

CHICAGOJE Danirt? Žilis 476-3803 

Liosnsed, bonded, insared 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės | 

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

SERAPINAS — 636-2960 
lIMIIIKIIItlIllIlIlIlIlIUllUIllllliUmillIUIII 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376.5996 
P t"'»MMIIII||||||Ulllllll||l|l|fflllllllll 

• • * • • • • • • • • • • • • • • • # • • • • • • 

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

visu rfišh] grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

Budraitis Realty Co 
Į 4243 W. 63rd Street 

Tei. — 767-0600 
į Mes turime kompiuterį ir esame 
j nariu M.L.S., kas palengvina parda 
vimą bei pirkimą. 

B E L L REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

Kedzie Av. — 778-2233 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

Išnuom. V '_• kamb. su baldais. 
Apšildomas. 

Telef. — LA 3-7248 
• 

IŠNUOM. mažas butukas vienam 
asmeniui. Apšildomas, baldai. 

Telef 523-7248 

N 0 R I' P I R K T I 

IMMEDIATE OPENTNGS FOR 

SECURITY GUARDS 
Ideal for retirees. Full & pt. ttare 
Midvvay area. Unarmed pcsitions. 
Afternoon and midnight shifts. 

TEL. — 332-7331 

GUARDSMARK INC. 
444 N. Michigan, Chicago 

Shipping and Receiving 
2J? 

i National firm in Northbrook seeks 
Capable person with good work record 
for full time permanent position in 
new Northbrook warehouse. Experi-
ence with U.P.S. required. Starting 
salary $180.00 weekly plūs company 
benefits including paid holidays. 
vacations. hospitalization and e*c.ęilwvt 
future potential. 

Phone for appointment: 

MR. SULLIVAN—291-1033 

PIRKSIU SENAS IR NAUJAS 
AUKSO BRANGENYBES. 

Deimantus, brangakmenius. auksi
nius kišeninius laikrodėlius ir "jado" 
papuošalus. Mokamos aukščiausios 

Skambint 236-9836 arba 891-3334 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

jiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiimmiiiii-

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Ieškau pirkt senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komo
das, stalus, kedro skrynias, kė
des ir "Oriental" kilimą už priei
namas kainas. Tel. 312-891-3334 

PARDAVIMU] 

• - • • - • • • « 

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS 
STUDENTO DIENORAŠTIS. 284 pusi.. Chicago 1978 . . . . $5.00 

ŽEMAIČIAI Etnografija. 184 pusi., Chicago $4.00 

METAI PRAEITYJE. Prisiminimai. 296 pual., Chicago $5.00 

MES GRĮŽTAME Jauno žmogaus dienoražtia. 368 p. 1974 . . $5.00 

GYVENIMO PAKELES Prisiminimai. 384 psl.. 
Chicago, 1979. $5.00 

Užsakymus siųsti "DRAUGO" adresu. Illinojaua gyr. dar pri-
valstijos mokesčių.. 

fvaifiu r""»4J-j pasirinkimas ne
brangiai iš mūsų sandelio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 S t , Chicago. m. 60629 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiii 

1966 M. VOLKSWAGON — $2,000. 
100% "reconditioned". Skambint: 

778-2922 arba 776-9199 

I) ft M E S I O 

ll!lll>:iillllllllllllllllllll!lllllllillliillllllli 

VIZITINIU KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
sražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo-
m;j atstovams turėti gražias viii 
,;nes korteles. 

VVKAI IK MOTERYS 

Reikia spaustuvei laužytojos 
a r laužytojo paruošti darbus 
offsetui. Turi mokėti lietuvių 
kalbą ir turėt i patyrimo tame 
darbe. Skambinkite 585-9301. 
Prašykite reikalų vedėjo. 

WANTED: For small family with 
no children, reliable couple to do 
Gen'l Housework and Maintenance. 
Also scme driving. Separate living 
ąuarters. References reąuired. „. 

Phone — 8474339 days, or 
323-1980 evenings. 

Kreipkitės j "Draugo* 
'raciią visais panašiais 
Busite patenkinti mūsų 
mu. 

adminit-
teikalait 

patarnavi-

Teradyne Central, Inc. 

We have full time position for P. C 
board loading & soldering. Excelient 
working oonditions. Benefits & salary. 
Exper. preferred. But will train. 
Looking for reliable person with 
secure future. 

• 
Call EUINE C0RBIN 

2 9 1 - 4 3 0 0 
3368 Commercial Avenue 

Northbrook, Illinois 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
iiiiiiiiiiuiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiuiHfii dienraštyje "Drauge". 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, 
nes Ji* plačiausiai skaitomss lis-
tuvių dienraštis. gH skelbimų kai 
sos yra vtatems prieinamoa 

Dienraščio "Draugo" admi 
nistracijoje galima pasirinkti i i 
vairių liaudies meno darbų: me Į 
diio, keramikos, drobės, tair 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite \ "Draugo" ad
ministraciją i9 pasiJiūrėkite. Gal j 
rasi te kai ką padovanoti savo j 
giminėms ar draugam*-

T>raiigo" a d r m a s : 4545 We»t 
RSrd St.. Chlmco. 111. fl0«29 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll 

H E L P W A N T E D - F E M A L E 

NURSES A I D E S - O R D E R L I E S 
AU Shifts Available 

AND KITCHEN HELP 
For newly Opened skill^d nursmg facility in Northwe»t suburbs. 

LEE MAN0R NURSING HOME 
Phont — 827-0480 



DAINAVOS KRYČIAI 

Dabartinė JAV ir Kanados Liet. fronto bičiulių centro valdyba. Iš, kairės: 
pirmininkas «dL Juozas Ardys, Algė Šležienė, Sofija Džiugienė, inž. Kazys 
Kriaučiūnas ir Jonas 2adeikis. Nuotr. K. G. Ambrazaičio 

*. • 

TAUTA IR JOS PRAEITIS 
JONAS MIŠKINIS 

Kai nūdien žvelgi į lietuviu i tos stovyklą, o tautos sąmonę iš 
tautos praeitį prieš akis atsisto
ja begalės istorinių laikotarpių, 
kurie byloja, kad mūsų tautos ke
lias buvo daugiau klotas tragiš
kais ir skaudžiais išgyvenimais, 
pro kuriuos tik retkarčiais ilgų 
amžių grandinėje švystelėdavo 
giedresni laikotarpiai. O kai imi 
gilintis į Vytauto Didžiojo sieki
mus, tai ryškiai atsispindi lietu
vių tautos sunkusis kovos kelias. 

Tačiau Lietuva Vytauto lai
kais buvo garsi ir stipri valsty
bė. Vytautas savo kariniais ir po
litiniais sugebėjimais buvo žy
miausiu Europos vyru. Jam va
dovaujant vokiečių grobuoniš
kiems kryžiuočiams ties Žalgiriu 
buvo suduotas lemiamas smūgis. 
Net totoriai, pabūgę Vytauto ga
lybės, penkiem šimtam metų at
sisakė nuo savo grobuoniškos po
litikos. 

Vytautui mirus, Lietuvos bajo
rijai nusigręžus nuo lietuviškųjų 
reikalų ir susibičiuliavus su Len
kijos bajorija, Lietvos reikalai 
ėmė silpnėti. Tasai silpnėjimas 
baigėsi Lietuvos padalinimu ir ca-
ristirie okupacija. 

Lietuvos nepriklausomybės me
tais vyriausybės įkurta tautos 
šventė yra labai prasminga. Ji 
buvo sąmoningai pavadinta ne 
valstybės, bet tautos švente. O 
kur gi yra lietuvių tauta? Visur, 
kur gyvena lietuvių. Taigi ne tik 
pavergtoje Lietuvoje, bet ir visa-

laikė ištverminga, kantri lietuvių 
tautos liaudis. Ji gaivališkai prie
šinosi svetimoms įtakoms ir ne
pasidavė nutautinama. 

Pasak mūsų dainiaus Mairo
nio, „nebeužtvenksi upės bėgi
mo". Pavergėjai nepajėgė už 

Per At-kų federacijos jubilie
jinę stovyklą Dainavoje, labai 
efektingoje vietoje, aukštame 
kalne tarp pušynų iškilo gražus, 
aukštas kryžius, kurį pašventi
no vysk. V. Brizgys, dalyvaujant 
miniai ateitininkų, susirinkusių 
jubiliejinėn stovyklon 1975 m. 

Netoli Spyglio ežerėlio prie ke 
lio, čia tik kuriantis, buvo entu
ziastų pastatydintas koplytstul
pis. Kadangi buvo prižiūrimas, į 
gerai ir išsilaikė. Antras — tai | 
minėtas At-kų federacijos kry-1 
žius. Vėliau buvo parinktas ne-
efektingas plokštakalnis arti bal \ 
tųjų rūmų ir pavadintas Kryžių' 

Kinijos partija 
atleido kaltes 

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. rugsėjo mėn. 25 d 

Pekinas.— Kii.ijos vyriausybė 

metu kun. V. DabuMs pastaty
dino savųjų atminimui Lietuvo-
pe dail. V. Veselkos darbo kry-j k o m u n , I y p a r U , ; S , v r / r o ; 
Hų. Pašventinta* vietinio vys-! m i t f i t 0 ^ ^zįų p a s k e l b ė f fcad r . . 
kupo liepos 29 dieną. bilituojami keli svarbūs K'ivę pa i -

Penktas kryžius yra Jono Ma- t i j O S v e i k ėj a i , buvęs Pekino un-
siliūno, gim. 1899 m. Gabalų kai p r o f W u H a n > pekino partijos ko
me, savanorio kūrėjo, ekonomis
to, trečio seimo nario, Kauno 
universiteto lektoriaus,, pasku
tinio nepriklausomos Lietuvos 
susisiekimo ministerio atmini
mui. Jis sušaudytas 1942. XU. 
25 d. 

Jo sesuo Emilija Masiliūnaitė-
Paliokienė, gim. 1906. H. 28, mi-

miteto pirmininkas Deng Tuo, 
buvęs partijos žurnale "Fronto H 
nija" redaktorius. Jie buvo pa
smerkti . 2 "kultūrinės revoliucį 
jos" kritikavimą Kai tuo metu 
areštuoti partija --ikėjai jau mi
rė, jiems bus Siamas rr.inėji-

liokas ir būrys vienminė.ų bei 
rė 1978- X. 16 Chicagoje, korpo-1 "Giedros" korporacijos atsto-
racijos "Giedra" garbės narė.; vės, velionės žentas dr. M. Vy-

kalnu. Tame kryžių kalne dabar T a į P a l l o ^ 8 r i m o s dedikacija, i gantas ir jo mamytė Vygantie-
yra penki kryžiai. j 1979 metai. j nė. 

Lietuvei mokytojai ir lietuviui j Kryžių pašventino kun. K. Pu- į At-kų federacijos kryžiui šią 
mokytojui pagerbti. Pastatytas ' gevičius at-kų sendraugių sto-, vasarą buvo nuo kalno nukeltas, 
Dešimtosios J A V ir Kanados i vykios metu rugpiūčio pradžioj.j atnaujintas ir pastatytas prie 

Iškilmėse dalyvavo a. a. Emili-! valgyklos pastato, tarp vėliavų, 
jos abi dukterys, šeši velionės j ir antrą kartą pašventintas vieti 
vaikaičiai, jos vyras dr. B. Pa. Į nio vyskupo. K. Keblinskienė 

mokytojų ir jaunimo studijų sa
vaitės metu 1976 m. 

Dieve, laimink Lietuvos jauni
mą. Kryžius dedikuojamas pro*. 
Juozo ir Elenos Mačernių ir Au
gustino bei Eleonoros Abromavi
čių vardu. Pastatė Ona ir Pet-

tvenkti atbudimo. Per ilgas kovas j ™* Abromaičiai 1976 m. Moky-
ir kančias Lietuva atbudo ir ėmė toJu Rūdijų savaites metu. 
stiebtis aukštyn. Lietuva atbudu
si kilo į politiškai nepriklau
somą gyvenimą. Nepriklausomy
bė nebuvo gerų žmonių dovano
ta, bet reikėjo savanorių krauju 
atkovoti. Todėl daug kliūčių te
ko pakelti lietuvių tautiniam at
budimui. Laisvę paskelbti dar ne
reiškia ją turėti. Laisvę reikia iš
ugdyti, išsaugoti ir apginti, o 
tam reikalinga galia. Vienok Lie
tuva vėl grįžo gyventi laisvu gy
venimu ir visai savarankiškai 
tvarkėsi 22 metus. 

Antrasis pasaulinis karas ne
numaldomai užgriuvo visą Lie
tuvos kraštą, sunaikino gražią
sias sodybas ir sudegino miestus, 
o tautos laisvę visiškai sutrypė. 

Laisvės metais švęsdami Tau
tos šventę, galėjome pasidžiaug
ti po ilgus šimtmečius trukusios 
kovos pasiektais laimėjimais, ku
riems mūsų aukų nesigailėta. 

Dabar Lietuva pavergta sun
kios okupacijos, žymiai jos gy
ventojų daliai esant išblaškytai 
Sibiro taigose, kitai — atsidūru
siai laisvuose pasaulio kraštuo
se — Tautos šventė negali kel

me pasaulyje. 2odžiu, tauta yra ti tų giedrių nuotaikų, kokių ji 
neaprėžta erdvės. Žinoma, tau- turėdavo laisvės metais. 

Abu šiuos pirmuosius du kry
žius pašventino kun. J. Vaišnys. 

Puošnus mažas kryžius, atvež
tas vieno lietuvio i š Wisconsi-1 

no valstijos. Ten š i s kryžius bu-
žių puošia šv. Kristoforo statu-
vo pastatytas prie jų namo. Kry 
la, prisikėlęs Kristus ir lietuviš
ki ornamentai. 

Šių metų Dainavos šventės 

savo gimtojo krašto, bet ir savo 
kultūros, lietuviškumo, kalbos, 
papročių ir didžiausios bmageny-
bės — laisvės. 

ta gali sudaryti atskirą valstybę, 
bet gali ir nesudaryti. Tauta ir 
be valstybės griaučių gali gyven
ti kaip organizmas. Pavyzdžiui, 
lietuviu tauta ilgą laiką neturėjo 
ir dabar neturi savo nepriklauso
mos valstybės, bet vis dėl to ji 
pasilieka gyva tauta. Tokiu būdu 
tauta yra kažin kas aukštesnis, 
galima sakyti, lyg dvasinis daly
kas. Tas bruožas daug mums pa
sako. Be to, jis drauge ir nurodo, 
jog tauta yra nepalyginami 
daugiau, negu arskiras asmuo. 

Jei sakome Lietuvių Tautos 
šventė, tuo pažymim ir patį lie
tuviškumą. Tam tikru požiūriu 

Todėl mūsų Tautos šventę te
ko minėti nepaprastose aplinky
bėse. Lietuvoje, tiek kitur gyve
nantiems lietuviams neleidžia 
kiek daugiau laiko ir jėgų skir
ti savo Tautos šventės išorinėms 
iškilmėms, kuriu metu galėtų pa
rodyti savo džiaugsmą. Taigi, tu
rime atminti, kad šventės turi
nys ir prasmė gludi mūsų širdy
se ir sąmonėje... 

Deja, turime drąsiai pasakyti, 
kad dabar geriausias būdas teisy
bei apginti ir laisvei atgauti — 
kumštis ir ginklas. Žodžiu, gra
žiausi žodžiai lieka be vertės, 
geriausios mintys lieka ne vyk-

ttiiinutiiiiiiiittiiiiutimiiiiiifttiHiimift 
Tai paOd d o * u » — bet ka i 

propt! 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATTKSUNTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

šia šventę galėtum vadinti ir lie-. jytos, jei jos nebūna paremtos 
tuviškumo švente. Mat, tauta Jr r e a j i a j^ga Tačiau mums kelias 
tautiškumas paprastai nėra be- aj&us, svetimo nieko nenorime, 
spalviai dalykai, jie turi tik jai ^ M V O neišsižadėsime Ne tik 
vienai prigijusių ypatybių. Vadi
nas, ši šventė pabrėžia mūsų 
tautos savitumą, kitaip tariant, 
kuo ji skiriasi nuo kitų tautų. 
Tačiau čia reikia suprasti ne ką 
kitą, tik lietuviškumą, kuris reiš
kiasi ne vien kalba, bet ir pri
gimtimi, papročiais ir kt 

Kai paskiras žmogus, taip ir tau
tos gyvenimas individualus. Indi
vidualūs ir tie keliai, kuriais ten
ka eiti atskiroms tautoms ir vals
tybėms. Vytauto Didžiojo laikais 
mūsų tautai buvo lemta sukurti 
didelę valstybę, kurios sienas ska
lavo Juodųjų jūrų ir Baltijos van- j 
denys. Ji savo stipriu nepriklau-į 
somų atkaklumu iš Rytų ir Va- j 
karų sulaikė besiveržiančius prie- į 
ius. Sunkiose kovose nubyrėjo. 
Sis tas, bet skaudu, kad pavargu
siai lietuvių tautai teko laikinai 
užmigti. Buvusios mūsų didžios 
Valstybės kūną pasidalino ir ant 
didelės dalies krito sunki prie
spaudos letena. Dauguma di-
ažiūnv nusiraminę apleido tau-

.vo 
•f uozaphm D»n£-. ardtm* 

Šiom dienom Draug spaustuve 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruosimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrtos 

4545 W. 6Srd Stieet 
OUcago, Illinois 6M29 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 
OMtIIIMIIIIIIUIIUIIIIMUIIIIIIIIHHtINmP 

Mylimai fwn|KiMi 

A. t A, BRONISLAVAI KARAZIJIENEI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą mūsų klubo pirm. 
ARVYDUI KftRAZIJAI, jo žmonai JANE1 ir ]ų vai
kams JULYTEI ir POVILUI, giminaičums ULEI ir 
VINCUI IZOKMČLAMS ir MEILĖMS. 

Chicųpt UetuviM 60LF0 KLUBAS 

A. U JONUI NARBUTUI Kanadoje mirus, 
dukrai LAIMAI, sūnui ALGIUI su Seimą, seserims 
GENEI MIGUNIENEI su šeima, ELENAI NARBUTAI
TEI ir broliui BRONIUI su šeima reiškiame nuošir
džią užuojautą. 

Sofija Sttikunltni 
Pttras Stoikūnas 

A. f A. VINCAS MARDOSAS 
Gyveno Chicago, Dlinois, Marąuette Parko apyL 
Mirė TU&. 21 d., 1979. 8:30 vai. vafc, sulaukęs 67 m. amžiaus. 
Gim§ Lietuvoje, Zarasų apskrityje 
Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anele (Jermolevičiūtė), 3 

dukterys: Regina Brophy. žentas Bernard, Danguole Vaišvilienė, žen
tas Victor ir Lilija Mardosait*, anūkė Valerie, kiti giminės, drau-
kai ir pažįstami. 

Priklausė SvC. M. Marijos Gimimo parapijos chorui, Dainavos 
ansambliui, Chicagos Lietuvių Operai ir Saulių sąjungai. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks antrad., rūgs. 25 d. 15 koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į SvC. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: 2mona, dukterys, žentai ir anflU. 
Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tet 476-2345 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1979 m. rug
sėjo 23 d. netikėtai savo namuose mirt mūsų mylima žmona, motina, 
sesuo, močiutė, uošvė ir teta 

A.fA 
BRONISLAVA KARAZIJIENE 

GABAKTAftt 
Gyveno Chicago, 111., Brighton Parko apyL 
Gimė Sakiuose, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Nuliūdę liko vyras Juozas, duktė Danutė ir žentas Eugenijus 

Derenčiai su anūkais Juozu, Robertu ir Edvardu, sūnus Arvydas ir 
marti Janina su anūkais Povilu ir Julija, sūnus Saulius, sesuo Ade
lė Krotkienė ir brolis Viktoras su šeimomis Lietuvoje, svainis Balys 
Karazija su žmona Ida ir šeima, vyro sesuo Adelė Tylenienė su šei
ma, švogeris Jurgis Gepneris, seserų vaikai su šeimomis: Irena Ra-
dienė, Irena Meilienė, Julija Izokaitienė ir kiti giminės. 

Kūnas bus pašarvotas pirmadieni rugsėjo 24 d. 5 v. v. Eudeikis-
Gaidas-Daimid kopi., 4330 So. Califomia Ave. Laidotuvės įvyks tre
čiai, rūgs. 26 d. Iš kopi. 9 vai. ryto bus atlydėta į Sv. Kryžiaus pa-
rap. bažnnyčią gedulingoms pamaldoms. Po pamaldų bus nulydėta į 
Lietuvių Tautines kapines amžinam poilsiui. 

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, staOs ir anūkai. 
Laid direkt D. Gaidas ir G. Dsimid. Tel. 523-0440. 

A. f A* ADELA ŠATKAUSKIENE 
Gyveno 5626 So. Oak Pirk Avenue. 
Mirė rugsėjo 22 d., 1979, sulaukus 83 m. amžiaus 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Amerikoje išgyveno daug metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Emma Kulowietz, vy

ras Matthias. Violet Cleary, Dolores Kawszewicz, 2 sūnūs: Jonas, 
žmona Hden, Donald, žmona Trudy ir prieš metus miręs sūnus Char
les 18 anūkų ir 9 proanūkai. 

Kūnas pašarvotas antr., rūgs. 25 d, 2 vai. p. p. Mažeika-
Evams koplyčioje. 

Laidotuvės įvyks treč., rugsėjo 26 d U koplyčios S: 15 vai. ryto 
bus atlydėta į St Daniel the Prophet parapijos bažnyčią, kuriojeo 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu

lydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, aunas, žentai kr kiti Riminė* 

Laid. direkt. Maflefta-Evans — TeL 737-8600 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kiliems. 

mas. Gyv ieii bus vėl priimti į par 
riją ir gaaa tin. amus darbus, pa
skelbė kiny žir. j agentūra. 

. .<o partijos nereabilituotu 
žmonių svarbiausi buvęs gyny
bos • ministras Lin Piao ir "ketu
rių gauja". Jiems primetami įvai
rūs Kinijos nepasisekimai. 

Didžiausią televizijos įta
ką padariusi Vokietijoj su pro-
žydiiku filmu "Holocaust", nes 
jo įtakoje V. Vokietijos seimas, 
255 balsais prieš 222, nubalsa
vo panaikinti įstatymą, kuris 
dėl įsisenėjimo nebeleisdavo kel
ti bylų naciams. 

Ugamečiui Grand Rapids, Mtehlgan SLA. 42-os kuopos I 
valdybos ir vietines LB apyL valdybos narsai bei lietuviškų] 
Mišių komentatoriui 

A . t A . J O N U I B A R T A S K A I 
staiga mirus, jo žmonai VANDAI, dukteriai BASAI su vyru 
ORKNTL ir jo anūkams LINUI, RASAI ir DAIVAI retaUame 
nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

STASYS K RALYS. 
SLA kuopos pirmininkas 
VYTAUTAS JONAITIS, 
LB Grand Rapids apyl. pirmininkas 

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 G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S 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 . Ca l i forn ia A v e n u e 
Tele fonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

• * 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TR>S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 W e s t 71 St . , C h i c a g o 
1410 So. 5 0 t h A v . , C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



X Muz. Antanas Linas prane,. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. rugsėjo mėn. 25 d. 

I X Jolita Kriančenūuaitė ir 
Danutė Mikužienė, neolithuanės, 
paskaitys draudžiamojo mūsų 
spaudos laikmečio ir vėlesrės 

! spaudos ištraukas neolithuanų 
: rengiamame minėjime rugsėjo 
30 d. Liet. Tautiniuose namuo-

X Už a. ii. Aleksandrą Stul-
ša, kad jungtinio choro įnrmoji S***1*, buvusį nepriklausomos! 
repeticija pasiruošti giedojimui, j Lietuvos prezidentą, dešimties! 
sutinkant pop. Joną Paulių H į metų mirties sukakties proga į 
Chicagos Grand Parko aikštėje, gedulingos šv. Mišios buvo Mar-1 
bus ši trečiadienį rugsėjo 26 d quette Parko lietuvių par. baž- i 
8 vai vak. Švč. M. Marijos Gi-'nyčioje šeštadieni, rugsėjo 22 Ateitininkų sendraugių stovyklos dalyviai Kennebunkporte, Maine, klausosi paskakos. 
mimo par. salėje * Marąuette d - 6:30 vai. ryto. Sv. Mišias 
Parke. Įėjimas iš automobilių b u v o užprašę duktė ir žentas 
pastatymo aikštės. Vargonais dr- A l d o n a * fc J o n a s Juo" 
palydės A. Kaminskas. Visi cho- zevičiai. Šv. Mišiose dainavo 
ristai kviečiami dalyvauti jau velionio artimieji, 
šioj repeticijoj, nes laiko nėra i x <***> B a l f o s ky™s pra-
daug tokiam įvykiui pasiruošti.' *Jm sekmadienį paminėjo Bal-

. ... . fo 35 ra. sukaktį. Bažnyčioje 
X Zenta lemsonaite, Ant- ̂  ^ . ^ a t n a š a v 0 ^ p a m o k s . ! r e gražiai praėjo 

verpene, Belgijoje, gyvenanti ė k u n p P a t l a b a ) ^ metų gyvavimo sukakties mi-
lietuvė poete, paruošė spaudai — p S U n k a i t y t ė . P o;nėjimo banketas, kuris pasižy-
naują eilėraščių nnkuų • Vieni- minėjimas. mėjo gražia programa ir daly-
• vęjo vaikai, kur* atspausdi-^ s u s i r i n k i m a s ^ m e t u vių gausumu. Banketą rengė 
no 'Nidos spaustuve Londone, a g v e i k i n i m ų i § r i n k t a n a u . • Liet Kat. spaudos draugijos 
Angbpje. 48 puslapių leidine- j a r M ^ a p d o v a n o t i B a l f 0 Parengimų komisijos sudarytas 
lyje pateikta 30 sklandžiai pa- ž e n k l e l i a i s B a l f o darbUotojai. komitetas, kuriam pirmininka-
rasytų eilėraščių įvairiomis te- p i r m i n i n k a v o ^ p B u d i n i n k a s . vo Irena Kriaučeliūnienė, nariai 
momis. Knygelė skirta autorės p i a č i a u v ė U & u — dr. A. Razma, kun. P. Čini-
senolio knygnešio Juozo Ložins-; y c ^ g v ^ ^ kas, St. Baras, S , Džiugienė, 
kio atminimui Vienas leidinio k l o g t ė i r i n k i m a s a n t . ; J . Dočkienė, V. Lapienė, P. 
egz. jau atsiųstas Draugui . ; ̂ ^ ^ ^ ^ ± ^ ^Mackevič ienė , M. Marcinkienė, 

X Petras V. Kisielius, buvęs v a k parapįjoS salėje. Visi tė- M- Remienė, kun. V. Rimšelis, 
JAV Jaunimo s-gos delegatas v a i ^ ^ v a i k a i l a n k o §įą mo_ 1 S. Semėnienė ir V. Šoliūnas. 
ir prezidiumo pirmininkas Jau- j kyklą, privalo dalyvauti Scena buvo dekoruota dail. A. 
nimo kongrese, po to aplankęs I x Vatikano radijo programo- j Rimienės. 
Olandiją, Daniją Švediją ir j j e , i šieist0je su įvairių translia-! j^^j p r a d ė j o p i r m i n m k ė 
Norvegiją, pasiekdamas net c i j ų i r b a n g ų n u r o dymais, v ir - į I r e n a Rriaučeliūnienė, kuri sa-

IŠ ARTI IR TOLI 

Nootr. P. Ąžuolo 

"DRAUGO" 70 METŲ 
SUKAKTIES BANKETAS 

Rugsėjo 22 d. Jaunimo cent- i ,. ,_ , . . . 
Draugo" 70 j J " g a h b ^ T Į T S , 1 ? 

natvę, ir priešas nuobodžiau-1 mes jį remsime ir suprasime, 
jantiems, nes slegia juos kaip Į kad tai yra mūsų visų reika-

i sunkūs debesys. Tas pats drau- las' 
ver

tina gyvenimą ir išpildo dr. Vin
co Kudirkos pageidavimą: ne
sutrūnyti ir neiti į kapą be li
kusio ženklo, kad žmogumi bu-

AUSTRALIJOJE 
— A, a. Juozas Jaražtua mi

rė rugsėjo 11 d. Melbourne, su
laukęs 69 metų amžiaus. Buvo 
palaidotas rūgs. 18 d. Fawkner 
kapinėse. 

— Mir* a, a. Erna Grafienė. 
Liko duktė Liuda Skapinskienė 
ir sūnūs su šeimomis. 

— A. a, Povilas Bareišis mi
rė rugp. 29 d. Adelaidėje, su
laukęs 72 metų amžiaus ir bu
vo rugsėjo 1 d. palaidotas Cen-
tenniaT Parko kapinėse. 

O K U * LIETUVOJE 
— Mirė a. a. Pranas Gudynas, 

dailininkas, dailės kritikas. Bu
vo gimęs 1919X1X27 Žasliuose. 
Jį — kūdikį, likusį be tėvų, pa-

BRAZILIJOJE 
— Lietuvių sąjungos rūmai 

užima mažą žemės sklypo, dali 
Lituania gatvės. Taigi, yta 
tuščios Žemės visiškai nenaudo
jamos. Sąjungos vadovyfia 
svarsto ir planuoja pastatyti 
įvairiems sportams ir žaidi
mams patalpas. Kai bus kon
kretūs planai ir vispusiškai ap
svarstyti su žinovais toje sri
tyje, valdyba šauks visuotinį na
rių susirinkimą ir išdėstys na-. 
riams savo sumanymus, padT-
dinti savo patalpas Mokoje, pa
verčiant nenaudojamą žemės 
sklypą naudingu, visiems na
riams pastatu. 

— Tėvų diena. Lietuvių są-
jungos-Alianca valdyba suruo* 

kas Pranas Gudynas, kuris jį 
įsūnijo, duodamas savo pavar
dę ir vardą, augino ir leido į 
mokslus. Kap. Pranas Gudy-

Jis "Draugo" leidėjų vardu 
padėkojo redaktoriams, bendra
darbiams, rėmėjams, visam ren
gimo komitetui, ypač pirm. I. 
Kriaučeliūnienei, F. Mackevi-

vęs. Mūsų dienraštis, toliau! čienei, A. Remienei, M. Martin- j ̂ a j į Lietuvos ministerį pirmi-
kalbėjo, kaip tik pasirinko tiks-1 kienei, J. Dočkienei, Jaunimo j n į n k ą > D u v o teroristų —atenta-
lų, kDnų vardą "Draugas". Ka- j centro vadovybei ir visiems su- (xmvrikų nušautas. Jo įsūnis sa
la prieš 70 metų varge susibū-1 sirinkusiems bei kokiu nors bū- V o globėją labai mylėjęs ir ger-
rę emigrantai ieškojo bendros du prie minėjimo prisidėju-1 ^ Išsimokslinęs dirbo kaip 

siėmė globoti ir auginti karinin- šė tėvams pagerbtuvių vaišes. 

atramos, atsakymo ir paguodos 
į to laiko bendras problemas, 

šiems. Atskirai pareiškė padė
ką sol. Vandai Stankienei, ku-

jie gavo atsakymą ne gyvu žo-įri atsisakė honoraro, Ą. Stel-
džiu, bet -žodžiu, einančiu iš gy- mokui ir jo orkestrui, šeimi-
vų širdžių, kuriems skaitytojų ninkei U. Stropienei. Po to bu-
rūpesčiai buvo jų rūpesčiai. Be
siplėsdamas, augdamas ir bręs
damas dienraštis priglaudė prie 
savęs organizacijas, kultūriniu-

vo kava su pyragais, šokiai ir 
laimėjimo bilietų traukimas. 

Ištraukti laimingieji bilietai 
teko: pirma premija 1000 doL 

Laplandiją Arktikoje,^ su ge- šelis papuoštas Aušros Vartų' v o trumpame žodyje pabrėžė: I sportu ir gėriu besirūpinančius 
nausiais įspūdžiais grizo namo. gvč. M a r i j o s paveikslu ir nuo- <.70 m e t u ^ i I g a s l a i k o tar-1 tautiečius... Jau kuris laikas 

kus bei politikus, sveikata, Aldonai Stašaitienei C 2 5 6 1 1 i šiomis dienomis išvyko tarny 

Jo platesnis pranešimas apie trauka iš lietuvių jaunimo de pas, kuris prabėga vieniems 
Jaunimo kongresą bus išspaus-1 l e g a c i j 0 8 susitikimo su pop. Jo- k a i p p r i ešas, kitiems kaip drau-
dmtas "Ateities žurnale, o ; n u P a u l i u m n . j u tuoj po J a u - g a 8

P p r i e š a s j l s g a l y£ p*. 
Liet. Jaunimo sąjungos ateinan- n j m o kongreso 
tį mėnesį rengiamoje vakaronė-, x D r . Petras Ksielius, dr., ^ " dž i a u g s m ą i vyresniems, 
je jis ir kiti kongreso dalyviai Gediminas Barakas ir A. Mar-i _ ^ s veda į nelaukiamą se-
savo įspūdžius papasakos zo- k e n s , <jel kitų įsipareigojimų ne-; 

džiu. šiuo metu jis jau yra iš- giedami dalyvauti "Draugo" I 
vykęs į Northwestern universi-, jubiliejiniame bankete, atsiuntė 
teto medicinos mokyklą, kurioje sveikinimus ir po 50 dol. aukų. 
tęsia antruosius medicinos mok- Nuoširdžiai savo rėmėjams dė-
slo metus. j ko jame. 

x Didžiulį ragą, iš kurio Vii- s x l iet . moterų katalikių fe-
niaus universiteto studentai \ deracijos Bostono skyrius pa-
gerdavo alų — midų, Vilniaus į sveikino "Draugą" 70 metų su-
universiteto 400 m. sukaktim-; kakties proga ir per iždininkę 
nes parodos ruošėjams įteikė j Ireną Ulpaitę atsiuntė 25 dole-
vienas geradaris. Šis įdomus rių auką. Maloniai dėkojame, 
eksponatas, papuoštas žaliais Į X Pranas Joga, Akron, Ohio, i 
apkaustymais, turi 1930 metų! savo sveikinimus "Draugui" pa 
datą. Jis bus pirmą kartą pa- i rėmė 10 dolerių auka. Dėkoja-1 
rodytas parodoje, kuri ruošia-l me. 
ma šį savaitgalį DMNP parapi- j x Antanina Augaitienė, čika-1 
jos salėje, Clevelande. Paroda Į giškė. pasveikino "Draugą" ir 
atidaroma šį šeštadienį. 7 vai. j atsiuntė auką. Ačiū. 
vakare. x B. Andrašiūnas, Milwau- į 

X Menininkė Nijolė Banienė i ̂ ' W
f
isV P a s v e i k ™ " 2 ™ * ° " 

suprojektavo įdomius Vl-osios i ̂ ^ ^ ^ 70 metų 
„ , , . . . v * .. . . . . „ . 1 sukakties proga ir atsiuntė 25 
Tautinių š. šventes lėšų telkimo , , . , %„ j . , , 
banketui kvietimo plakatus. i d ° l e n ų a U k ą ' ™ * d d c p a r a m ą 

(pr.) 

skaitome sveikinimus "Drau
gui", įteikiamos didesnės ir ma
žesnės dovanėlės. Taip mes iš-

niems, nes trumpins jaunystės i laikome spaudą, bet spauda pa-

X LMF Chicagos klubas kvie-

deda mums išsilaikyti". Pirmi
ninkė po to pakvietė visus kar
tu sukaktuvininkui "Draugui" 
sugiedoti Ilgiausių metų. 

Invokaciją sukalbėjo vysk. 
Vincentas Brizgys, prašydamas 
Dievo, kad dienraštis ir toliau 
skleistų religinę ir tautinę švie
są. 

Po to buvo puikiai U. Stro-
pienės paruošta vakarienė, 
sklandžiai jaunoms padavėjoms 
aptarnaujant pilną salę svečių. 

Baigiantis vakarienei, vyko 

Dover, Detroit, Mich. 48239), i b o s , - Į ^ - J Europą. Ji yra 
antrosios dvi premijos po 2 5 0 l p a g k i r t a d a l y v a u t i Pasaulinio 

' dol. H. Lauciui (8500 So. Lorel,, b a n k o b tarptautinės valiutos 
Burbank, UI. 60459) ir Joseph j k o n f e r e n d j o j e > ^ ^ ^ ^ 
Kacilauskui (Rt. 1, McCarthy I s p a l i o m ė n p r a d ž i o j e Belgrade, 

Jugoslavijoje. Paprastai tokios Rd., Lemont, BĮ. 60439). 
Svečių tarpe buvo matyti 

vysk. V. Brizgys, Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė, jėzui
tų provincijolas kun. L. Zarem
ba, Sv. Kazimiero seserų vie
nuolijos vyriausia vadovė ses. 
M. Joanella, jos asistentė ses. 
Marilyn Kuzmickus, Marijos 
aukšt. mokykols direktorė ses. 
dr. M. Julija Shainauskas ir dail. 
ses. Mercedes, prof. dr. L. J. 

"Tėvų dienos" proga. Sąjungie-
čiai prisiminė palaidotą savo 
jaunystę, toli nuo gimtojo kraš
to, sunkią emigranto dalią ir 

nas, kaip žinome, 1929.V.6, ly-; garbingai sulauktą poilsio am
žių — pensijos — tikrai jaukiai 
praleido savąją dieną. 

— Jonui' Antanaičiui išvykus 
į š. Ameriką porai mėnesių Są
jungos Alianca pirmininko pa-
reigas perėmė Justinas Julius 
Žvingila. 

— Aleksandras ir Marytė 
Bambliai, porą mėnesių važinė
je Europoj, grįžo namo, Brazi
lijon, j 

— Pavasario šventė. Rugsė
jo 22 d. Sąjungos-Alianca pa* 
rengimų komisija, organizacija 
pavasario šventę su įvairia ir 
gražia programa, taip pat, ži
noma, ir su skaniomis vaišėmis 
bei pasilinkminimais. 

— Sąjungos-Aliaca Motera 
sekcijos ruošiamas bazaraa 
įvyks gruodžio 1 dienomis. . 

— lietuvių sąjungos-Alianca 
vadovybė, atsižvelgdama į lietu
viškos spaudos darbuotojų su
tinkamus vis didesnius sunku
mus, leisti ir išlaikyti lietuviš
ką spausdintą žodį šalyje, nu
tarė suteikti "Mūsų Lietuvai" 
piniginę paramą — penkis tūks
tančius kruzeirų. 

dailininkas muziejininkas. 1963 
m., pagal jo planą, buvo Palan
goje suorganizuotas Gintaro 
muziejus. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Astra Michelevičiūtė, Pa

saulinio banko (World Bank) 
štabo pareigūnė Washingtone, 

konferencijos kas treji metai 
vyksta užsienyje vienoje iš ku
rių nors bankui priklausančių 
valstybių. Prieš trejus metus 
tokia konferencija buvo Filipi
nuose, kurioje Astra irgi daly
vavo. Tose konferencijose pa
prastai dalyvauja atstovai iš 
135 bankui priklausančių vals
tybių: vyriausybių atstovai, 
ekonomijos ir finansų eksper 

šimutis. Be to, dalyvavo PLB tai, bankininkai ir t. t. Šiemet 
vald. pirm. V. Kamantas su yra ypatingas susidomėjimas 
žmona, vykd. vicepirm. V. Klei- Į konferencija dėl pakrikusios pa-
za su žmona, Amerikos Lietuvių saulinės ekonominės padėties. 

memnė dalis kurią attiko sol. ^ ^ ^ ^ d r R g , ^ 
Vanda Stankienė. Ji, kaip pa- k a s ^ į ^ ^ j. V a l a i t i | | j 
prastai, pasirmkusi lengvo žan- k u n A ^ ^ d r L ^^^ 
ro^linksmas d a m ^ ^ d 8 ^ 0 ceUūnas, J. Skorubskas su žmo

na, JAV LB krašto vald. vice-Prie lopšio, Kai sugrįši, Sveti 
moj padangėj, O jūs, čigonai 
Akordeonu solistei akompana
vo Ąžuolas Stelmokas. Komi-

pirm. M. Jakaitis, Marijonų 
bendradarbių pirm. A. Snars-
kienė, svečiai iš tolimesnių vie-

teto narėms V. Lapienei ir M. ^ _ a P a r y ž i a u a j j ^ ^ 

esame labai dėkingi. 
x A. a. Jonas Bartaška, gyv. 

Grand Rapids, Mich., buvęs ii-j Irena Kriaučeuūnlenė, "Draugo" 
čia Chicagos ir apylinkių lietu-1 gametis SLA 42-sios kp. ir LB' J^Uiejinio banketo rengimo komiteto 
vius bei jų svečius atsilankyti i vietinės apylinkės valdybų na-' P1™"1™1^ Jaunimo centre įžanginiu 
į Ginos Capkauskienės -rečitalį i rys bei lietuviškų Mišių komen- iŽodžlU atldar° 1§kilmes-
1979 m. spalio mėn. 7 d 3 val.jtatorius. staiga mirė rugsėjo | x sveikinu Draugą, siųs-
popiet Jaunimo Centre. Akom-122 r. nuo širdies smūgio. G e d u - | d a m a s n u o a r d ž i a y s i l l T u n k e į -

rauskienė, dr. A. Butkus iš 
Clevelando, inž. V. Kutkus iš 
Detroito, redakt. J. Kojelis iš 

Pasibaigus konferencijai Ast
ra yra numačiusi pakeliauti Ju
goslavijoje ir aplankyti pažįs
tamus Madride ir Romoje. 1965 
metais baikė aukšt Mary 
Maunt mokyklą Romoje. Jos tė
veliai Aldona ir Bronius Miche-
levičiai buvo JAV valdžios pa
siųsti tarnybos reikalais tre
jiems metams į Tunisą. Marcinkienei įteikus solistei gė

lių puokštę, bet publikai nenu
stojant ploti, ji dar padainavo D e t r o i t 0 ( r e d a k t x K o j e l k s toriams ir visam kolektyvui lin 
Mylimos akys. Už dainas p a - ! ^ Ė^aeSt ^ V y t > Volertas, kime ištvermės ir toliau sėk-

iš Delran, N. J., ir daugelis iš, mingai šį taip svarbų darbą 
E™* L ^ " " ^ S S f 1 ^ . °-iPU" tohmesnių Illinois ir Indianos vykdyti". Tai linkėjimai, ku-blika tikrai nuoširdžiai ir ilgai y ; e * o v m 
plojo už nuotaikingas dainas. « ^ . . . , . „ -. _ _̂ . 
„,,J. _ . , "_ 6 , „ _. Sveikmimai raštu buvo anks-
Vėliau šokių metu sol. V. Stan 

mus didingos 70 metų sukak-
Malonu prisiminti. 

panuoja torontiškis muzikas I Hngos šv. Mišios bus šv. Petro 
Jonas Govėda. Bilietai gauna-!ir Povilo par. bažnyčioje ant- . 
nu pa. p. Vaznelį Gifts Inter-, radieąį rugsėjo 25 d., bet kū-į k a d

 r
a u ^ m e t a i k a i ^ 

national ir pas klubo nares. ; nas bus išvežtas laidoti į Det-1 ^ J D Didžiuojuos ir 
(pr.) j roito St. Sepulchre kapines. | ̂ ^^^ g a r b i n g a ^augyste. 

X Prof. Mečys Mackevičius! x š v - Pranciškaus seseHų; Ad multos annos!" — rašo 
atidarys ir aptars dail. Prano į Chicagos apskrities rėmėjų me- m U ms kompozitorius A. J. Alek-
Baltuonio šaknų parodą čiur-! t i n i s seimas įvyks sekmadie-1 gis siųsdamas 13 dolerių auką. 
lionio galerijoj rugsėjo 28 d. N spa"0 7 ^ieną. Marijonų |TJŽ viską dėkojame. 
7:00 v. v. Visi kviečiami, (pr.) į vienuolyne prie 'Draugo". M - x Juozas Vizgirda, Aurora, 

v . , „ K a h I ! , i n Vf . _ OA
 m a s P™8*^3 1 1 : 1 5 v a l- ryteįni., sukakties proga pasveikino l^tSS?l!^2J?i»r- "««*• už ^ ™ - m i r ų - ; . . D , ^ - ir ££ £ dolerių 

kienė dar padainavo keletą dai
nų, pritaikytų šokio ritmui. 

čiau, nes tiksli data buvo lie
pos 12 d. Šia proga sveikinimą 

rie tinka visai lietuvių išeivi
jai ir visiems lietuviams. Spau
dos laisvės atgavimo 75-rių me
tų sukakties proga prisiminti-

Pabaigoje padėkojo "Drau-Į centro valdyba iš Los Angeles 
go" spaudos Marijonų vienuoly- Į Jame sakoma: "Dienraštį Drau 
no vyresnysis kun. V. Rimšelis, 
primindamas, kad "lietuvių iš
eivijoje ir visoje tautoje laik
raščio 70 metų gyvavimas yra 

atsiuntė Liet. Žurnalistų s-gos na, kad spauda palaiko tautinę 
dvasią, gina tautines, religines 

kuopos, Brighton Parke, tradi-1 
ciniai pietus su programa įvyks 

sius vienuolijos rėmėjus ir am-; aujcą. Labai ačiū. 
1 M . „n , 9 . ^ " s narius. Pietus bus 12 vai. j x 'jonas Švedas iš Cicero 

rūgs. mėn. 30 d., 2 vai. po pie-; Registracija ir posėdis tuoj po «Drau^" 70 metu sukakties 
tų, Nekalto Prasidėjimo para-|rUJu

 J '~ J K 'k ' " 
pijos mokyklos salėje. Graži 
proga pabendrauti su draugė-

labai reikšminga sukaktis. Mū
sų tautos istorijoje yra didelis 
laimėjimas, kad "Draugas" yra 
taip ilgai gyvavęs ir spausdin
tu žodžiu kovojęs už religinius 
ir tautinius idealus... Dabar pa
vergtoje tėvynėje su mirties 
pavojumi rašomas kiekvienas 

proga įteikė 10 dol. auką. Nuo- j "Kronikos" lapas. Tai milžiniŠ-

iliiiiilllllilllllllllllllllllllllllll 
VLADAS VAILIONIS 

"ŪKIMO AUDROSE" 
Romane aprašoma Dzūkijos 

partizanų veikla Knyga 344 
pusi., kietais viršeliais. Įtrauk
ta } U.S. Kongreso biblioteka. 
Kaina $7.00. 

Užsakymus siusti 'Draugo" 
adresu. Illinois valstijos gyvenę 
tojai prideda 5% mokesčių. 
uiiiimiiiiiimimmuiiiiiiimiiiHiiiitttttn 

ir kultūrines vertybes, padeda 
gą, jau 70 metų nepailstamai siekti tautai laisvės, o išeivijoje 
skleidžiantį lietuviškąją žodį ir išlaikyti tautinę tapatybę, 
keliantį bei stiprinantį plačiai, Minėjimas buvo labai sklan-
po pasaulį pasklidusios lietu- j džiai pravestas, neištestas ir 
viškosios išeivijos dvasią, nuo-1 kėlė nuotaikas pasitikėti savo 

ištverme ir sutarimu. -Ps. 

mis-draugais bei pažįstamais. 
(pr.) 

kas idealistų, pavergtų Žmonių 
pasiaukojimas. Bet kas tas 
"kronikas" išgirstų, kas išgirs-

X Tveonas Valiulis aktyviai širdus ačiū. 
veikia, kad Beverly Shores vie- x "Sveikindamas Jus jubi-
tovę nenupirktų Nacionalinio liejinių metu proga, siunčiu 
parko administracija. Tuo rei- veiklai paremti 10 dol. auką"— tų laisvajame pasaulyje paverg-

x Lietuvių Fondo vajaus kalu jis pats rašo ir kitus ra-; rašo mums Jurgis Gliaudą, 8- tųjų mūsų brolių ir sesių balsą, 
proga sekantieji asmenys padi-; gina rašyti senatoriams bei nomas rašytojas, daugelio pre-! jei nebūtų čia spaudos, jei ne-
dino savo įnašus: po 200 dol. 1 kongresmanams laiškus, vyks-įmijų laureatas, artimas dien- būtų dienraščio "Draugo". 
Stasys ir Sofija Džiugai ir Ka- ta i W9shingtoną liudyti Sena-' raščio bendradarbe iš Kalifor- j "Draugą" norėčiau pavadinti 
zys ir Bronė Markus. 150 dol.. to apklausinėjimuose, rašo laiš- f nijos. Esame dėkingi. Į lietuviško gyvenimo veidrodžiu, 
Teofilė Mickevičienė, o po 100 kus spaudai. Neseniai jam mi- x Jonan Pipiras, Worcester,' kuriame matome, kas mes esa-
— dr. Milda ir dr. Stasys Bud- nint 70 metų sukaktj. apie jį Mass., savo sveikinimus "Drau-1 me ir ką mes veikiame. "Drau-
riai ir Švėkšnos gimnazijos įna- {plačiai rašė Michigaro miesto j gui" parėmė 15 dolerių auka. 1 gas" bus gyvas, kol mūsų iš- Brinsky, Anne Glenn, muz. A. Mikidslus, sen. John Glenn. 
las. (pr.) I dienraštis. | Maloniai dėkojame. I ervi ja vadinsis lietuviais ir kol I Nu*r. Vi •acsvttlaoi 

iiillllllllllliiiiilillllllllii 
Dr. Jar. Martynas Anysas 

KOVA DEL KLAIPĖDOS 
ATSIMINIMAI 

Spaudai paruošė Dr. M. Q. 
Slavėnienė. Įvadą parašė Dr. 
Juozas Jakštas. Išleido Kultū
rai Remti Draugija Chicagojs. 
Kieti viršeliai. 428 pusi. Kaina 
su persiuntimu $10.91. 

Užsakymus siųsti Draugas 
4546 W. 6Srd S t Chtoago, O. 
00629 
.iiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiinmtnmiaiMii 

Teisėjas Edv. Katalinas sveikina sveiius Clevelande. Ii k. į d.: Signuind 

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
S T A S Y S T L A 

UETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS :. 

Šeimos kūrimo vyksmai Port-
folio — iliustracijoa: Zita So-
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido 
Amerikos lietuvių bibliotekai 
leidykla Chicagoį 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. t £ -
dinys didebo rormato, 180 psl.— 
Ksi&a su persiuntimu $21.27. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, 111. 
00629. 
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