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Šviečiantis žiburys 
(Tceanys) 

Kun. S. Taimkevičius gražiai 
nušvietė kun. Virgilijaus kančios 
ir pergalės kelią. Jis kalbėjo: 
"Kun. Virgilijus buvo tiesus kaip 
šūvis — ką galvojo, tą kalbėjo; 
ką kalbėjo, tą darė(. . . ) . Jis ilgė
josi kunigystės, skubėjo, — nors 
vieną dieną pabūti Viešpaties ku 
nigu. Su kokiu džiaugsmu jauna 
sis kunigas ėjo prie altoriaus, 
teikė sakramentus, lankė li
gonius... Jo ištvermė heroiška, 
atsidavimas Viešpačiui — visiš
kas. Kas matė kun. Virgilijų be
simeldžiantį, galėjo pasakyti, 
kad šis vyras moka melstis. 

Ir jei dabar reikia apaštalu 
kunigų, tai labiausiai reikia to
kių, kurie būtų pasiryžę kentė
ti ir mirti už Dievą ir Tėvynę'... 

Kun. A. Svarinskas šias laido
tuves pavadino džiaugsmo diena, 
nes tai diena "jo gimimo Jan
gui". Pamokslininkas kalbėjo: 
"Kun. Virgilijus yra Lietuvos Ka 
talikų Bažnyčios žiedas, jauni
mo švyturys, fakelas, kuris bedie
vybės siautėjimo laiku rodo ke
lią į idealą, į tikslą. Jis nežraoniš 
komis pastangomis pasiekė savo 
tikslią ir savo pavyzdžiu akivaiz
džiai laiba jaunimui: 'Nebijok 
aukos, nebijok darbo ir pasieksi, 
ko širdis trokšta'. Jis viską paau
kojo Dievui ir laimėjo — dvasia 
nugalėjo medžiagą!...". 

Po iškilmingų šv. Mišių di
džiulė vaikų, jaunimo ir kuni
gų procesija su gėlėmis ir žvakė
mis išsitiesė per visą šventorių. 
Karstas apnešamas apie bažny-
nyčią, k procesija sustoja prie 
aukšto Kybartų bažnyčios bokš
to — kun. Virgilijaus kano pa

minklo. Čia į susispietusią minią 
prabilo kun. V. Jelinskas: "Vi r 
guti brangus, Dievo kunige, pa 
žinau tave nuo mažų dienų. Ne 
daug kam Viešpats suteikia tokį 
kryžių. Tu jį pamilai ir nešei vi
są gyvenimą iki pačios Kalvarijos 
viršūnės. Dar šiandien matau 
tave, su padėvėtais kailinukais 
mažą vaikelį keliais einantį apie 
stebuklingąjį Šaričių bažnyčios 
kryžių, pralenkiantį kitus, suau
gusius, ir po to skubantį prie Mo 
tinos Sopulingosios. Kartą pa
klausiau tave: 'Sakyk, vaikeli, ko 
dėl tu taip myli kryžių ir Skaus
mingąją Motiną?' — cKai pasi
meldžiu, man šilčiau', —atsakei 
Tu mylėjai visus, nes pas Die 
vą nėra blogų vaikų, yra tik ne 
laimingi, tik nežinantieji...". 

Pamokslininkas ypatingai už
akcentavo mintį, kad nuo Serni 
narijos vartų reikia pašalin 
ti Erodo šalininkus, o taip pat 
kad jaunuolius į Seminariją turi 
palydėti klebonas, bet ne saugu 
miečiai. 

Pasibaigus laidotuvėms, da' 
negreitai tikintieji pasitraukė nuo 
kun. Virgilijaus Jaugelio kapo 
Ir dažnam pasidaro neaišku: ai 
liūdėti, kad mirties angelas ne-
laiku pakirto Kristaus karį, ar 
džiaugtis, kad jis iš kapo dar ga
lingiau švies visai Lietuvai, k ies 
damas visus į tikėjimo ir laisvės 
aukštumas, nes mirusieji kartais 
gali daugiau kovoti negu gyvieji 

Šiandien niekas ramiai nepra
eina pro kun. Virgilijaus kapą: 
vieniems jis ašarą išspaudžia, ki
tiems jis primena mesti judo ke
lią ir eiti su tais, kurie tik; Baž
nyčios ir Tautos prisikėlimu. 

MASKVOJE BANDĖ 
SUSIDEGINTI VYRAS 

Milicija protestą greit sustabdė 

Maskvos Raudonojoje aikštėje šeštadienį bandė susideginti neatpažintas vyriškis. Šimtai mflicininkų tuoj jį užgesi
no ir nusivežė. įvykį matė šimtai užsieniečių turistų, tačiau iš jų buvo atimtos foto kameros. Vienam AP repor
teriui pavyko užfiksuoti aikštėje iškilusius dūmus. Tolumoje matosi Šv. Bazilijaus katedra. 

Uždarytos olimpinės 
vasaros žaidynės 

Ispanas perime pareigas iš Killanino 
Maskva. — Sekmadienį buvo cijoje, jį išdavė, atidengdamas, 

TARIASI DEMOKRATAI 
JAV GUBERNATORIAI 

Kai kurie ieško naujo kandidato 
Denveris. — Sekmadienį pra

sidėjo demokratų gubernatorių 
suvažiavimas Colorado valstijo
je. Dalyvauja 31 valstijos guber
natoriai, iš jų, sakoma, penki lin
kę išrinkti demokratų konvencijo
je kitą kandidatą į prezidento vie
tą, nes, jų nuomone, preziden
tas Carteris nebegalįs laimėti 
rinkimų. 

Į gubernatorių konferenciją 
prezidentas pasiuntė savo perrin
kimo kampanijos direktorių Ro-
bert Strauss, kuris bandys įtikinti 
gubernatorius, kad prezidentas 
Carteris būtų stipriausias parti
jos kandidatas ir jį reikia remti 
visomis jėgomis. Tarp kitų kan
didatų minimi viceprezidentas 
Mondale, sen. Jacksonas, valsty
bės sekr. Muskie ir sen. Daniel 
Moynihan. įdomu, kad demokra
tai, kurie siekia pakeisti partijos 
kandidatą, atsisako ne tik Carte-
rio, bet ir Kennedžio, kurio ne
remtų tikrieji Carterio rėmėjai. 
Gubernatorių konferencijoje šis 
kandidato klausimas sukels ašt
rių ginčų. 

Beiruto spaudoje aukštas Libi
jos pareigūnas paskelbė, kad Li
bija davusi dovanu ne tik prezi
dento Carterio broliui Biliui, 
bet ir pačiam prezidentui. Laik
raštis „Asb Sharg" pirmame pus
lapyje paskelbė pasikalbėjimą su 
Ahmed Tabib, Libijos užsienio 
reikalų departamento aukštų pa
reigūnų, kuris pasakęs, kad Billis, 
būdamas Tripolyje, priėmęs ir 
50,000 dol. vertės dovaną, kuri 
turėjo būti perduota, kaip drau
giškumo ženklas prezidentui Jim-
my Carteriui. 

Sekmadienį prezidento spau
dos sekretorius Jody Powell, Bal
tųjų rūmų teisinis patarėjas Lloyd 
Cutler ir ilgametis prezidento pa
tarėjas Charles Kirbo buvo užsi
darę Camp David ir ruošė rapor
tą senato specialiam komitetui, 
kuris tyrinėja prezidento brolio 
Billio įsivėlimą į ryšius su Libija. 

Senato demokratų vadas sen. 
Robert Byrd irgi išreiškė abejonę, 
ar demokratų konvencija turėtų 
be jokių svarstymų patvirtinti 
prezidentą Carterį. Byrd pasakė, 
kad senato tyrimai tikriausiai ne
atidengs jokių prezidento nusikal
timų, tačiau parodys „mėgėjišką 
užsienio politikos tvarkymą". 

Greit susitiks 
Vokietijų vadai 

Bona. — V. Vokietijos žinių 
agentūra DPA patvirtino, kad 
šio mėnesio 27 d. kancleris Hel-
mut Schmidt važiuos į Rostoc-
ką, kur dvi dienas tarsis su Ry
tinės Vokietijos vadu Erichu Ho-
neckeriu. Panašus dviejų Vokie
tijų vadų susitikimas įvyko tik 
1970 m., kada buvo susitikę Wil-
ly Brandt su Willi Stoph. 

Skelbiama, kad susitikimas 
bus privatus, nedideliame pajū
rio kurorte Dierbagene. Abi vy
riausybės pripažįsta, kad Rytų -
Vakarų santykių pablogėjimas 
neturėtų pakenkti įtempimų ma
žinimui, kad reikia toliau ieškoti, 
kas kaimynus jungia, nekrei
piant dėmesio j tai, kas juos ski
ria. 

iškilmingai uždarytos Maskvos 
ruoštos 1980 m. olimpinės žaidy
nės. Svečių tribūnoje matėsi so
vietų valdžios aukšti pareigūnai: 
premjeras Kosyginas, gynybos rei
kalų ministeris maršalas Ustino-
vas, KGB viršininkas Andropovas 
ir partijos sekr. Kirilenko. Cere
monijose buvo iškelta ir ateinan
čios Olimpiados šeimininko — 
Los Angeles miesto vėliava. Bu
vo planuota iškelti JAV vėliavą, 
tačiau šias žaidynes boikotavusi 
Amerika protestavo. Žiūrovų mi
nioje tačiau matėsi ir JAV vėlia
vų, atsivežtų turisty. 

Kaip žinoma, atidarymo cere
monijose ir medalių įteikimo iš
kilmėse net 16 valstybių neleido 
pakelti jų vėliavų. Jos nedalyva
vo ir tautų paraduose. 

Tarp laimėtų medalių, dau
giausia surinko Sovietų Sąjung; 
iš įų 80 aukso. Iš viso buvo išda
linti 629 medaliai: aukso, sidab
ro ir bronzos. Sovietų sportinin
kai gavo 204. Po jų eina Rytų 
Vokietija su 125, jy tarpe 47 auk
so. Po tų dviejų komandų sekė 
Bulgarija ir Kuba. Iš vakarų ša
lių geriausiai pasirodė Italija, 
Prancūzija, Britanija. 

Uždarymo iškilmėse paskutinį 
žodį tarė buvęs Tarptautinio 
olimpinio komiteto pirmininkas, 
airis lordas Killanin. Jis pareiškė 
užuojautą tų šalių sportininkams, 
kurios šias žaidynes dėl sovietų 
invazijos į Afganistaną boikota
vo. Killaninas dar kartą ragino 
nemaišyti sporto su politika. Po 
šių žaidynių jo pareigas perėmė 
ispanas Juan Antonio Sama
ra nch. 

Kalbant apie rekordus, daug jų 
laimėjo Maskvos milicija ir sau
gumas, daug korespondentų bu
vo persekiojami, keturi buvo su
mušti Raudonojoje aikštėje. Sovie
tų lengvosios atletikos teisėjai bu
vo pagauti sukčiaujant. 

Sportiniu atžvilgiu, žaidynės 
laikomos pasisekusiomis. Buvo 
atsiekti 62 nauji Olimpiniai re
kordai, sumušti 35 pasaulio re
kordai. Pripažįstama, kad plau
kyme geriausiai pasirodė Rytų 
Vokietijos moterys, sumušusios 
8 pasaulio rekordus. Bokse ge
riausiai pasirodė Kubos sporti
ninkai .Didžiausias pralaimėto
jas šiose žaidynėse buvo Afganis
tano imtynininkas Sėdi? Zargar, 
nes britų nepriklausomos televi-

kad jis prašęs pagalbos pabėgti iš 
Afganistano delegacijos. 

Efektyviausią protestą dėl Af
ganistano invazijos parodė aust
ralų irkiininkai, kurie visi neši-r 
jo ant rankovių juodus g?dulo 
raikščius. Kiti korespondentai 
juokauja, kad protestą išreiškė ir 
Tanzanijos raitelių žirgai, atsisa
kę šokti per kliūtis jojimo var
žybose. Vienas britų plaukikas už 
muštynes buvo išsiųstas namo 
anksčiau. Jo pavardė — Jimmv 
Carter. 

Olimpinės žaidynės užbaigtos 
daina „Sudiev, Maskva, sudirv..." 
Miesto gyventojai dabar laukia 
prekių parduotuvėse sumažėjime, 
kai kurių išnykimo. Manoma, 
kad sovietų saugumas dabar pra
dės stipriau persekioti ne tik vie
tinius disidentus, bet ir užsienie
čius reporterius. 

Iš 19 lietuvių sportininkų ge
riausiai vertinamas Linos Ka-
čiušytės aukso medalis už 200 
metrų krūtine, ji vienintelė su
stabdė Rytų Vokietijos merginų 
aukso medalių bangą. Lino, tre
neris ir sovietų rinktinės treneriu 
štabo narys yra Arvydas Gražiū-
nas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Egipto prezidentas Sadatas 
parašė laiškus Izraelio premjerui 
Beginui ir prezidentui Carteriui. 
Egiptas pareikalavo atidėti dery
bas su Izraeliu dėl palestiniečių 
ateities. 

— Sovietų balerina Liudmila 
Vlasova padavė prašymą vizai 
išvažiuoti pas savo vyrą Alek
sandrą Godunovą, kuris gyvena 
New Yorke. Pernai rugpiūčo 
mėn. žmona grįžo i Sovietų Są
jungą, nors vyras pabėgo iš ba
leto grupės. 

— Jordano karalius Husseinas 
pareiškė, kad Vidurinieji Rytai 
taps karo židiniu, jei nebus pa
žangos taikos kelyje. Jis patarė 
krizę spręsti per Jungtines Tau
tas. Karalius spalio mėn. važiuos 
į Maskvą pirkti naujų ginklų. 

Tropikų audra nusiaubė 
Vietnamą, sugriaudama 16,300 
namų, palikdama be pastogės 
164,500 gyventojų. 

— Pietų Dakotos senatorius 
George McGovern pasiūlė sena
tui greit atidaryti debatus dėl 
SALT II sutarties, kurią, jo ma
nymu reikia kuo greičiausiai ra
tifikuoti. 

Maskva. — šeštadienį pasaulį 
apskriejo žinia, kad Raudonojo
je aikštėj, tarp Lenino mauzolie
jaus ir Kremliaus sienų save pa
degė nežinomas vyras, šį įvykį 
matė šimtai turistų. Sovietų mi 
licininkai i r kareiviai, kurių šio
je aikštėje visada būna daug, o 
Olimpiados metu — dar dau
giau, tučtuojau apsupo degantį 
vyrą, užgesino liepsnas ir jį nu
sivežė. P e r 30 min. nebeliko nei 
ženklo, kad čia kas būtų atsiti
kę. Atvykusios specialios maši
nos nuplovė grindinį. Pasidegu-
sio žmogaus asmenybė nežino
ma. Nežinia, dėl ko jis save pa
degė, niekas nežino, kur j is bu
vo nuvežtas. 

Airijos olimpinės komandos 
lengvaatletų treneris Patrick 
Griffin tuo metu buvo netoli įvy 
kio vietos. Jis pabandė degantį 
vyrą nufotografuoti, tačiau pri
bėgę milicininkai jį pervertė ant 
žemės, atėmė foto aparatą ir iš
t raukė iš jo filmą. Griffin pripa
žino, kad jis buvo milicininkų 
nuvilktas į šalį. šimtai turistų 
matė šį įvykį, visas incidentas t ę 
sėsi tik kelias minutes. Degimas 
vyko apie 1-mą vai. dieną, pa
sakoja Griffin. J i s matęs užside
gusį vyrą su šiaudine skrybėle. 
Milicija tuoj užtvėrė aikštės da
lį tarp Lenino mauzoliejaus ir 
Kremliaus Spaskio vartų. Iš tu
ristų tuoj buvo surinkti visi foto 
aparatai, išimti filmai, aparatai 
grąžinti. 

Associated Press reporteris, 
buvęs netoli vykio vietos, tvirti
na, kad nuvežtasis vyras buvo žd 
lais plaukais. Kitas vyras, mili
cininkų buvęs suimtas toliau 
nuo degimo vietos, tačiau nežino 

ma, kodėl i r kur j is buvo nuvež
tas . Reporterio iš toliau nutrauk 
ta fotografija rodo tik aikštėje 
iškilusius dūmus, tačiau neaišku, 
kas ten dega. 

Maskvos disidentų sluoksniai 
tvirtina, kad prieš dvejis metus 
Raudonojoje aikštėje bandė su
sideginti 30 metų vyras, tačiau 
milicininkai jį greit išgelbėjo. 
Vėhau jis buvo uždarytas bepro 
čių ligoninėn. 

Korespondentai nurodo, kad 
ši aikštė, Kremliaus vartai ir 
Lenino mauzoliejus yra daugiau
sia saugoma Sovietų Sąjungos 
vieta. Bet kokie protesto veiks
mai čia labai greit sustabdomi. 

JT gen. sekretorius 
tarėsi Vietname 

Hanojus. — Jungtinių Tautų 
gen. sekretorius Kurt VValdheim 
Vietname tarėsi su premjeru 
Van Dong ir komunistų partijos 
vadu Le Duan, kuris pabrėžė sek
retoriui, jog Vietnamas nori tai
kos ir problemų išsprendimo. Sek
retorius VValdheimas Pietryčių 
Azijoje viešės penkias dienas, 
bandydamas išspręsti Tailandi-
jos, Vietnamo, Laoso problemas. 

Tailandiios valdžia nusiskun
dė, kad sekmadienį Laoso ka-1 
riuomenė apšaudė du Tailandi-
jos patruliavimo laivus, plau
kiančius Mekongo upe. 

Zimbabve įsake 
pagerbti svečią 

Salisburis. — Zimbabvės vy
riausybė įsakė visiems sostinės 
gyventojams susirinkti miesto 
gatvėse, nes į Zimbabvę atvažia
vo Mozambiko prezidentas Sa-
mora Machel. Jis Rodezijos civi
linio karo metu daug padėdavo 
patriotinio juodųjų fronto ka
riams. Zimbabvės gyventojai ra-
ginami išreikšti svečiui savo dė* 
kingumą. Kas neatvyks į de
monstracijas, vėliau gailėsis, pa
reiškė butų ministeris Zvobgo. 

Juodųjų lygos 
suvažiavimas 

New Yorkas. — Juodųjų orga
nizacija Urban League pradėjo 
savo metinę konferenciją, kurio
je kalbas pasakyti planuoja visi 
kandidatai į prezidento vietą. Va
kar kalbas turėto pasakyti sen. 
Kennedy, nepriklausomas kandi
datas Andersonas. Šiandien turi 
kalbėti Ronaldas Reaganas, o 
ryt — prezidentas Carteris. 

Organizacijos vadas Vernon 
Jordan pareiškė savo kalboje. 
kad juodųjų balsai nulems šių 
metų rinkimus. Šiuo metu dar 
neaišku,už ką juodieji balsuos. 
Tas priklausys nuo to, kuris kan
didatas geriau supras teisingus 
juodųjų reikalavimus, pasakė Jor
dan. 

— Amerikiečių asmeninės pa
jamos per tris 1980 metų mėne
sius pakilo 2.6 nuoš., tačiau prak
tiškai pajamos nusmuko, nes kai
nų kilimas pralenkė algų kilimą. 

— Izraelio premjeras Beginąs 
paneigė žinias, kad jis planuoja 
pasitraukti iš pareigų ir paskelb
ti naujo parlamento rinkimus. 
Normalūs rinkimai turi būti atei-

zijos reporteris spaudos konieren-i nančių metų lapkričio mėn. 

Teroras Italijoj 
Bolonija. — Siaurinės Italijos 

pramonės mieste šeštadienį spro
go galinga bomba geležinkelio 
stotyje. Žuvo 84 žmonės ir 160 
buvo sužeistų. Italų policija tu
rinti žinių, kad bombą išsprog
dino naujųjų fašistų organizaci
ja, tačiau sekmadienį ji paneigė 
šiuos gandus. Sprogimas laižo
mas teroristų darbu, įvairios gru
pės kaltina viena kitą. Galimas 
daiktas, kad bomba buvo veža
ma į kitą vietą ir netikėtai spro
go geležinkelio storyje. Tarp su
žeistųjų yra nemažai žmonių kri
tiškoje padėtyje. Kelios darbinin
kų unijos protesto ženklan pa
skelbė trumpus streikus. 

Meksika palaiko 
Kubos pretenzijas 

Havana. — Meksikos preziden
tas Lopez Portillo pareiškė, kad 
Meksika norėtų tarpininkauti, 
pagerinant Kubos santykius su 
JAV. Niekas Meksikos nepragė 
būti tarpininke, tačiau ji to už
davinio imtųsi su dideliu entu
ziazmu, pasakė prezidentas. 

Bendrame komunikate Kuba ir 
Meksika reikalauja, kad JAV ati
trauktų kariuomenę iš Guanta-
namo bazės, užbaigtų prekybos 
boikotą ir nepažeistų su. savo 
žvalgybos lėktuvais Kubos teri
torinės erdvės. 

Kaip žinoma, Amerika laiko 
Havanoje, Šveicarijos ambasado
je, savo specialų skyrių. Prekybos 
boikoto nesirengiama atšaukti, 
kol Kuba siųs savo kareivius į Af
riką ir„eksportuos" bolševikines 
revoliucijas į kaimynines šalis. 

Apžvelgs javų 
prekybos sutartį 

Paryžius. — Ateinantį penk
tadienį Paryžiuje įvyks Amerikos 
- Sovietų Sąjungos delegacijų pa
sitarimas dėl javų prekybos su
tarties. Šitokie reguliarūs susiti
kimai numatyti prekybos sutar
tyje, kuri baigiasi 1981 m. spalio 
1 d. 

Kaip žinoma, prezidentas Car
teris po sovietų invazijos Afga
nistane, įsakė suvaržyti sovie
tams javų pardavimą, tačiau su
tartyje numatyti javų kiekiai to
liau parduodami, boikotas liečia 
tik naujus, virš sutarties numa
tytų kiekių javų užpirkimus. 

Olimpinių žaidynių svečiai Maskvoje matė daug gražių vaizdų, račiau jų 
atminty ilgiausiai išliks nuotraukoje matoma figūra — budrus sovietų sau
gumietis stebįs ne sporto aikštę, bet stadiono publiką. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 5 d., Sikstas II Pop., 
Nona, Mindaugas, Idita. 

Rugpiūčio 6d.: Agapitas, Afra, 
Jaugėdas, Daina. 

Saulė teka 5:47, leidžiasi 8:05. 

ORAS 
Saulėta, tvaniku, temperatūra 

dieną 90 I., naktį 70 L 

< 
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SVEIKATĄ 
NESIRGTI ER SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS l SVEIKATA, 1601 West GaurfieM Blvd., Oucago EL 60636 

JONAS ADOMAVIČIUS, M J). 

KIETŲ VIDURIŲ REIKALAI 
Paprastą vidurių sukietė-
jimą sukelia pats žmogus 
— ir tik jis gali juos ati
taisyti. 
Dr. Gordon Sladen MD. 

Normaliam vidurių išsitušti 
nimui yra būdingi ketveriopi pa
sireiškimai: 1. suformuotas išme 
tarnas mėšlas; 2. reguliarus išsi
tuštinimas; 3. lengvas mėšlo iš
ėjimas ir 4. pilnas išsituštini
mas. Atliktais tyrimais susekta, 
kad beveik visi sveikai atrodą 
žmonės tuštinosi nuo trijų kar
tų per dieną iki 3 kartų per 
savaitę. Taip, normaliu tuštini-
musi laikoma ir kas antrą dieną 
tuštinimasis, jei viduriai tuština 
si minėtai ketveriopai, tai yra 
tvarkingai — normaliai, nors 
taip retai. Todėl meskime iš gal
vos netiesą, būk būtinai žmogus 
turi tuštintis kasdien. 

Bet koks žarnų tuštinimosi 
pakitimas reikalingas dėmesio. Iš 
imtį sudaro tik tokie žarnų (vi
durių) pakitimai, kurie yra 
trumpalaikiai, ar kurių atsiradi
mui yra aiški priežastis — saky
sim, tam tikrų vaistų ėmimas: 
kaip codeinas, geležis, prieš 
skrandžio rūgštis vaistai (ant 
acids) ir kiti kitokie. Tais atve
jais (pašalinus vidurių sutrikimo 
priežastį — susitvarko tuštinima 
sis. 

kietą mėšlą reikia pirštinėtu 
pirštu iškrapštyti, o ne nuo būk 
tai laisvų vidurių tokius ligonius 
gydyti. 

Kaip atsiranda paprasta 
konstipaciįa? 

Didesnė dauguma besiskun 
džiančiųjų kietais viduriais turi 
du bendrus dalykus: 1. ilgą kie
tų vidurių istoriją, 2. neturėji
mą organinės ligos jų žarnose. 
Kai nėra ligos, dėl kurios vidu
riai sukietėja, toks vidurių užkie 
tėjimas vadinamas paprastu jų 
užkietėjimu, paprasta konstipaci 
ja. Ją tokią sukelia pats žmogus 
savo apsileidimu. Todėl tokią 
konstipaciją atitaisyti gali irgi tik 
tas pats žmogus. Kas sukietino vi 
durilus, tas turi juos suminkštin
ti — sunormuoti. Kito kelio į rei
kiamą paprastos konstipacijos 
nėra, nebuvo ir nebus, nes nega
li būti. Todėl visi kietaviduriai 
liaukitės savo darbą pavesti tab
letei, skysčiui, daktarui ar kam 
kitam. Jūs patys savo vidurius 
paprastai sukietinot — jūs patys 
galit ir turit juos atikietint — su
minkštinti, sunormuoti. 

Mat, minėtai paprastą vidu-

P. Matelskienė kartu su savo dukra 
padeda savo sūnui Zbignevui atvykti 
į Lietuvio sodybą, Chicagoje, kur jam 
tvarkoma sulaužyta koja. 

Nuotr. M. Nagio 

ir šimtamečiai. Vien liežuvio ju
dinimas čia reikalo nepataiso. 
Nuo ko apsisaugosi, to nereikės 
gydyti 

Ketvirtas, kietus vkJurius tvar
kant reikalavimas, yra nedelsiant 
ėjimas tuštintis, žarnoms parei
kalavus ir didesnis užgaišimas at 
sisėdus tuštintis išvietėje 

Pradžioje gydymosi, kol pradės 
veikti minėtos ketveriopos prie
monės, reikia specialiai tvarkytis 
su kietais viduriais. Apie tas spe
cialias premones kitą kartą. 

Išvada. Atgimkime sveikatai 
per tvarkingą užlaikymą žarnų 
veiklos. Priverskime save pildyti 

Į šių dienų medicinos reikalavi
mus tvarkantis su kietais vidu
riais. Visai apseikime be vidurius 
liuosuojančių vaistų per visą sa
vo gyvenimą. Tokiam pajėgumui 
turime tvarkytis su savomis as
menybėmis. Tada geri patarimai 
bus paversti naudingais darbais 
visų mūsų sveikatai pagerinti 

Pasiskaityti. Medicine, Leo La 
boratories Ltd. Dublin. 

padės viduriams tokio paciento, 
kuris tuos tokio gydytojo prirašy
tus laxatyvus vartos. Tada ligo
niui bus vargo daina begalinė, o 
tokiam gydytojui be darbo pilnės 
piniginė. Ne tokiems dalykams 
mes gyvename, jei save dar kiek 
išmintingais laikome 

Todėl nuo šiandien kiekvie
nas žinokime kietų vidurių rei
kale šią nesugriaunamą tiesą: gy 
dytojas turi patarti, o pacientas 
tokį patarimą priimti, kad pap
rastą konstipaciją reikia tvarkyti 
atstatant žamų darbą į normą 

ŠIENO ŠILTINĖS REIKALAI 

nų užkietėjimą sukelia svarbiau . . . ,. ,. . . 
. , . . ., . , . per neemimą toliau reguliariai 

sia ketvencupas žmogaus apsileidi ° 
mas. 1. Nepakankamai sėlenų 

Kas yra konstipaciją? 
Ką vadiname kietais viduriais 

— kas yra konstipaciją? Ją kiek
vienas kitaip supranta. Medicina 
kietus vidurius labai paprastai 
taria: tai nedažnas tuštinimasis 

(bulk) turinčio maisto valgymas. 
Tas liečia svarbiausia duoną ir 
javainius. Cielų grūdų valgiai 
Čia valgytini: sėlenų neprašali 
nus. Todėl balta duona vidu
riams nuodu laikytina. Lietuvo
je tik per šventes taip nubaltin
tus miltus vartodavo, todėl nie-

laxatyvų ir per išpildymą sekan
čių ketveriopų būtinumų. 

1. Padidinti maiste nesuvirški 
namų valgio dalių (unabsorbed 
dietery residues). Prie tokių vai 
gių priklauso sėlenų turintieji 
javainiai, duona iš pilnų gūdų 

Klausimas. Kaip geriausiai iš
vengti šieno šiltinės (hay fever), 
kuri mane kankina kiekvienais 
metais. Tikiu, kad daugelis da
bar pradės čiaudėti —visiems 
bus naudinga sužinoti tiesą apie 
tos negalės reiškinių sumažini
mą. Ačiū. 

Atsakymas. Šiame laikotarpyje, 
rugpiūčio vidury, prasideda žydė 
j imas pakelėse augančios žolės 
(ragweed). Žydėjimas stiprumo 
pasiekia gale rugpiūčio ir pradžio 
je rugsėjo. Jautrūs tos žolės žiedą 
dulkėms (pollens) suserga nosies 
alergija. Kai labai šilta ir daug 
lyja — žolės gerai auga. Kai jau 
ore esti žiedadulkių lietus, 
jas nuplauna žemėn ir oras daro
si geriau pakeliamas jautriesiems. 

Žinoma, gerai būtų, jei prieš 

KODĖL KREMLIUS 
IZOUAVOSI? 

Kyla klausimas, kodėl sovietu 
vadai patys izoliavosd ir kitus izo 
liavo nuo laisvojo pasaulio, ypač 
pavergtų kraštų žmones. 

Tie, kurie gerai pažįsta Sovie
tų Sąjungą, žino, kiek daug pa
stangų reikėjo padėti tikrovės 
nuslėpimui Rusijoje. Sovietų 
komunistai giriasi, kad suradę tik 
rą valdymo sistemą, kurioje gy
ventojai, ypač darbininkai, turi 
labai gerą gyvenimą ir jaučiasi 
laimingi. Bet kam teko sovietų 
"rojuje" gyventi ar laikinai nu
vykti Sovietų Rusijon, tas tikrai 
pamatė ir įsitikiaio, koks ten yra 
žemas gyvenimo lygis žr koks 
žmonių skurdas. 

Kremliaus valdovams itin svar
bu, kad atvykusdejd užsieniečiai 
nepamatytų, kaip gyvena sovietų 
žmonės. Be to, dar svarbiau, kad 
jų žmonės nepamatytų, kaip gy
venama laisvuose kraštuose. Be 
abejo, sovietinis žmogus žino, jog 
jo gyvenimo lygis nėra toks kaip 
amerikiečių ir kitų kultūringų 
kraštų žmonių. Bet jiis neturi 
supratimo, kaip toli jis atsilikęs 
nuo amerikietiško gyvenimo. 

Sovietų valdžia per 60 metų 
piršo žmonėms savo "idealą" 
doktriną, svarbiausia yra tai, 
kad komunistų vadai gerai žino, 
kad jie negali laimėti nei vienų 
laisvų rinkimų, kokie yra daro
mi Vakarų valstybėse. Juk bol
ševikai, po revoliucijos pralaimė
ję laisvus rinkimus, nesiryžta jų 
daugiau bandyti. 

Taigi, sovietų komunistai visai 
neužinteresuoti su laisvuoju pašau 
liu pasikeisti idėjomis ar kultūri
nėmis informacijomis. Jie nori 
gauti tik technikos žinių, iš kurių 
tikisi turėti naudos. Todėl tam 
tikslui turi šnipų tinklą, kuris 
laisvajame pasaulyje gan plačiai 
veikia. 
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Jų yra kelios rūšys. Jie visi žmo 
gaus organizmui labai reikalin
g i Vienos vitaminų rūšys yra 
piene, nesūdytame svieste, grie
tinėje, mėsoje, uogose ir kituo
se maisto produktuose. Tačiau 
dėl ilgo virimo, kepimo, marina
vimo, džiovinimo, šaldymo ir 
produktų pasenėjimo vitaminai 
susilpnėja ir kartais visai su
nyksta. Todėl kiekvienas žmo
gus, be virtų ir keptų valgių, 
turi dar valgyti žalių maisto 
produktų, kuriuose yra vitami
nų ir kuriuos galima valgyti ir 
gerti. Pavyzdžiui, nevirinto pie 
no, nelydyto sviesto, grietinėlės, 
visokių daržovių, vaisių ir uo

gų. Vitaminai ypač reikalingi 
augantiems ir jauniems žmo
nėms. 

Taigi vaikams reikalinga dau 
giausia valgyti daržovių, se
niems irgi patartina valgyti dar 
žoves ir vaisius. jm. 

kas kietais viduriais nesiskųsda, 
taria: tai neaaznas iusimuuaBB i vo; 2. Nepakankamas žmogaus į išgerti naudingų skysčių. Čia 
labai kietu mėšlu. Esant kietiems Į judėjimas, darbavimasis, mankš ! reikia išmušti netiesą iŠ daugelio 

- -•••* > ««»1ini <*ca rlnncr skvsrhi kenkia 

ainiai, auona iš pimų guuųi . - -
miltų kepta, ar pačios sėlenos)^ ^ sužydėjimą visos pake-
(bran) ' *r ^ t o s v^e tos būtų nušienau 

2. Reikia kiekvienam daugiau 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLADIS 

ra 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 8»tb Street, Chloro, m 

Visi teL 778-8000 
Valandos ptral susitarimą 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

viduriams dažnai esti skausmai 
išeinamos žamos ir angos srityse, 
pasitaiko kraujavimas iš minėtų 
vietų. Tos negerovės dažnėja tu 
rint hemoroJŲ ar įplėšimą (fis-
sure) išeinamosios angos srityje. 

Muzikas Balys Pakštas Lietuvio so
dyboje, Chicagoje, gėrisi jos tvarkin
gumu. Nuotr. M. Nagio 

Kietaviduriai žmonės taip pat 
jaučia pilnumą išeinamosios žar 
nos srityje. Sunkiau viduriams 
užkietėjus, ypač pensininkams, 
išeinamoji žarna (rectum) gali 
gautis pripakuota kieto mėšlo 
gabalais. Nelyginant, tada išei
namoji žarna atrodo kasp lietu
viškas skilandis, tik, žinoma, su 
skirtingu turiniu. Pro tuos kie
tus mėšlo gabalus ima sunktis 
laukan nesulaikomai žarnų skys 
tis. Tas sudaro mažą viduriavi
mą ir dažnai nesulaikymą (in-
continence). Toks stovis gali atsi 
rasti ir pas mažus vaikus — to
kie vaikai pradeda kiek suteršti 
baltinius. Čia žmonės daro dide
lę klaidą: jie laiko laisvais vidu
riais, kada jie yra pripakuoti kie
to mėšlo. Šitas faktas visiems įsi
dėmėtinas, nes klaida gydyme 
gali pacientui atnešti daug žalos. 

tinimasis. Gyvenimo menas yra 
mirti jaunam, bet kuo ilgiausiai 
išgyvenus. O taip atsitinka tik 
tada, kai žmogus dirba, juda, kru 
ta, mankštinasi iki pat savo vė
lybos mirties. Todėl visi atgim
kime darbštumui, ypač visi pen- j 
sininkai taip jaunais per mankš
tą — darbą tapkime. Tada mū
sų ir viduriai normaliai dirbs 
mūsų naudai. 

Trečioji priežastis sukietinti 
vidurius, yra nuolatinis žmogaus 
nepaklausimas žarnų noro tuš
tintis, ir ketvirtoji — tai persku 
bus tuštinimasis atsisėdus. Tai 
neleidimas žarnoms tuštintis iš 
lengvo — daugiau tam reikalui 
skiriant laiko: daug daugiau iš
vietėje pasėdint, negu kad dabar 
sėdima. Tuos keturis žarnų rei
kalavimus išpildžius, žamos ims 
tuštintis normaliai. 

Tik labai retais atvejais pasi
taiko storosios žamos judesių su 
trfkimas. Jis medicinoj dar nėra 
gerai suprastas. Tada gali gautis 
didelio laipsnio konstipaciją. Mat, 
tada žarnose esąs mėšlas juda la
bai pamažu žemyn. 

Gydytojas, turėdamas konsti
paciją besiskundžiantį pacientą, 
gerai apžiūri išeinamąją žarną ir 
jos angą, ieško ten galimų paki
timų, galinčių sukelti kietus vi-
durius-Gydytojas taip pat pasitei
rauja aspie paciento vaistų nau
dojimą ir apie galimus medžia
gos apykaitos (metabolic) paki
timus. Sakysim, tokia gūžio liau
kos (thyroid) nepakankama veik 
la (hypothyroidism) gali sukelti 
konstipaciją. Palyginti, staigus 
konstipacijos atsiradimas pas 
pensininką gali reikšti jo storo
joje žarnoje pradėjusį augti aug
lį — vėžį. 

galvų, esą daug skysčių kenkia 
žmogui, ypač jo širdžiai. Tai di
delė netiesa skleidžiama nesior-
ien tuoj ančių jų. Tokie geria alų 
gorčiais, nešioja pilvus kaip sun
kumoje esančių moteriškių, o 
naudingų skysčių, kaip vaisių 
sunkų — vengia iš tolo. Gana 
tokio savęs niekinimo. 

3. Padidinti reikia iki šiol tu
rėtą darbštumą — judėjimą, 
manškštinimąsi. Gana mums va
dintis senoliais ir vengti norma
laus gyvenimo. Mankšta, darbas 
pagal pajėgas ir nuolatinis judė
jimas suteikia kiekvienam dauge 
riopą naudą. Labiausiai nauda iš 
darbštumo aiškėja šiose šešiose 
srityse. 1. Sulėtinimas senėjimo 
vyksta per darbavimąsi. 2. Gerė

tos. Tada niekas šieno šiltine 
šiuo metu nesirgtų. To reikė
tų reikalauti iš tvarką daran
čiųjų: mūsų organizacijos turė
tų raštu kreiptis į miesto tvarky
tojus, kad taip kaip Lietuvoje bū 
tų nušienautos pievos ir pakelės. 
Kuo daugiau tų žolių žydi, tuo 
daugiau žiedadulkių ore skraido. 
— tuo labiau jautrūs žmonės su-' 
serga. Siame krašte yra 8 milijo
nai taip sergančiųjų. Jie čiaudo, 
jų nosys teka, akys niežti, kar
tais jaučiamas kutenimas burno
je. 

Vengiant tos ligos, reikia nai
kinti jos priežastį: žydinčias pikt
žoles taip, kaip naikinamos žiur
kės. Kol atsakingi pareigūnai 
imsis tinkamos veiklos šioje srity 
je, visi jautrieji turi patys gintis 
nuo šieno šiltinės negerovių. 

Priešsezoninis nusijautrini-
mas pas gydytoją nuo šieno šilti 

v . , _• v+iAr,, ™u*rru^oi 6449 So. Pulaski Road (Cramrford 
Kai kūnų pobūkų nuomone ^ ^ B u j | ^ 

kad Kremliaus valdovai galėtų, - - T ? . - ? 

ja kraujotaka ir gausėja kraujuje Į nės mažai naudos atneša. Kai 

pradėti diskutuoti teisinę opozi-l 
ciją, ar net laisvus*rioikimus So
vietų Rusijoje yra tik utopija. 
Kremliaus despotų galvose sukel 
tų tik didesnį teroro norą. Juk 

j jie nuolat skelbia karą buržuazi 
nėms idėjoms ir atgyvenusiai pra-

! eičiai. 
Atrodo, kad dabartinių įvykių 

raida ir Brežnevo taktiška daug 
ką klaidina: Kremlius atleidžia ge 
ležinės uždangos vasžtus. Tai yra 
tik nesusipratimas. 

Kremliaus tikslai aiškūs — 
jiuodyiti kitus Ar apgaulingai grob
ti laisvus kraštus. 

J. Miškinis 
VTIAMUfŲ SUSILPNĖJIMO 

PRIEŽASTIS 
Vitaminai yra tokios maisto 

dalelės, kurios padeda žmogui 
augti ir palaikyti gerą sveikatą. 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
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DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. irketv. l-4ii 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3val 

deguonio kiekis. 3. Stiprinama 
širdis ir plaučiai. 4. Aipsaugoja-
mi kaulai nuo suminkštėjimo. 5. 
Atstatomas stiprumas raumenų. 
6. Pagerėja sąnariu ir kaulų 
lankstumas. Todėl visi meskime 
užsisėdėjimą ir pradėkime judė-
ti — krutėti ir darbuotis visi, net 

(praneš per radiją gausu žiedadul 
kių skaičių — neik iš namų. 
Būk prie vėsintuvo. Nuo 7 vai. va 
karo uždarinėk langus ir duris. 
Nerūkyk, negirtauk, sveikai mai
tinkis — atsparumas tuo būdu di 
dės. Imk vaistus reguliariai, o ne 

Prie ežero ar okeano, jei gali, va
sarok ir daugiau laiko ten pra
leisk. Nelakstyk po krūmus, pie
vas, miškus. Geras vaistas yra or 
nade kapsulės, kas tuzinas valan
dų imamos tol, kol sezonas pra-

tada, kai noras pačiam užeina. I eina. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocines ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

f 

Paprastos honstipacijos 
gydymas 

Tvarkant paprastą vidurių už 
kietėjimą yra būtina turėti du da 
lykus: kreipiantį reikiamą dėme 
sį į pacientą gydytoją ir išmin
tingą pacientą. Nieko nepadės 
žmogui toks gydytojas, kuris tuo 
jau pacientui (prirašys vidurius | 
liuoSuojanSus vaistus. Nieko n e - l 1 ^ . 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
TIK TAU VIENAI 

rfiVYNEI AUKOJAU 

AUKURAS 

Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su 
Algiu Modesto, Vytautu Paikum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
Sali laukai, Sapnu ir kitos dainos. Kaina $6.00 
Lietuvių Meno ansamblla DAINAVA. Kur bė
ga Sesupe, Jūs berneliai apgavikai Lietuviai 
esame mes gimė ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika, Kaina |5.00 

Alfonsus Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiau* lituanistines mokyklos an-

Kaina $5.00 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Bd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8 lst Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

TeL M9-44J3, 37J-5JM, 1S4-4S7S 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

Uittkymui dusti fino adresu: 
D R A U G A S 

4545 W. 63rd St., Chicago, BL 60629 
USsakaat pridėti 50 et ui kiekvieną plokštele persiuntiBUtt. IlMnoie gyventojai 
moka 5% mokesčiu, Ufaakyrrmi į Kanadą reiki* pridėti po VT5 paito išlaidoms 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicaeo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
000S LibOb 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W. 59 St, Chicato 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč. 

ketv 10 iki 6 vai. šeštad. 10 iki 1 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact tenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

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

2454 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv \r penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai: pirm., antr. ketv ir penkt. 

2 -7) šeštadieniais pagal susitarimą 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes 

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 



MŪSŲ tautos 

REZISTENCIJAI 40 METU 
« . . . 
i . . . 

KM 
. . . t 

Tragiškiaus ia istorijoj vasa
r a prieš 40 metų mus užklupo 
nepasiruošusius. Nepasiruo-

- sus ius nei nors simboliškai 
g i n k l u p a s i p r i e š i n t i rusų 
okupantui , nei t a m buvome 
parengt i psichologiškai. Per 
t rumpai , vos dvidešimt metų, 

• buvome laisvi ir nespėjome 
n u m a t y t i įvykių eigos, nei t a m 
a t v e j u i i š s i a u g i n t i vadų , 
paruošt i planus. Už sienos 
vyko karas , Lenkija buvo nu-

- š luota nuo žemėlapio, o mūsų 
vadovaujantiej i sluoksniai 
tikėjo deklaruotu neutralumu. 
K a i mūsų kai kurie toliau pra-
m a t ą profesoriai studentų audi 

J* torijose prabildavo i r liūd
nesnėm temom, apie galimą 

;;/ nepr iklausomybės netekimą, 
;• oficialios įstaigos pasirūpin-
;'• davo tokios „panikos" į spau-
,*"Įdą nepraleisti. Kai profesorius 

- P a k š t a s kur tik galėjo siūlė 
h pasiruošt i gal imiems eventu-
~ a l u m a m s — už At lanto išsiųsti 
"-"archyvus, Čiurlionio paveiks

lus , auksą ir t a m t ikrą skaičių 
r p j a u n u žmonių, būsimųjų vals-
-JO tybininkų ir vadų, tie patys 

.sluoksniai viešai jį pajuok-
. davo, vadindavo ne t „varjo-

~~*tu". Buvo kar to jamas migdan
t i s „ tauta gali būt i rami" . 
Šiandien aišku, kas i š jų turėjo 
daugiau pagrindo savo tvir-

į j t in imams. 
* * * 

Rezis tenc i j a , pa s ip r i e š i -
- . n i m a s prieš okupantą pra

sidėjo tuoj pat , įžengus bolše
v i k a m s . P r a s i d ė j o spon-
taniškai , be plano ir be va
dų. Kurie galėjo būt i vadais, 
j au po trijų savaičių buvo su-

' semti" ir veik niekas jų gyvas 
negrįžo. Tą vasarą sukntų ir su
naikintų buvo apie 2,000. Pasi
priešinimas kilo daugiausia 
jaunųjų eilėse, gaivalingai , 
nesutramdomai . Dar prieš 
Liaudies seimo „rinkimus" 

y H S f p y l ė a t s i š a u k i m a i . 
Didžiausias tuo metu leidinys 
buvo rotatorium išleistas „Lie
tuvos laisvei". Ten buvo sudėti 
mūsų diplomatų žygiai, protes
tai ir raš ta i , notos įvairioms vy
riausybėms, užsienio spaudos 
reakcija ir kt. Po lapeliais pasi
rašydavo: Lietuvos gynimo 
rinktinės, Lietuvos ats tatymo 
frontas, kovos būriai . Plačiai,, 
net visam pasauly nuskam
bėjo masinė demonstracija, kai 
1940 rugpjūčio 15, baigiant 

; mokytojų suvažiavimą Sporto 
halėje, Kaune, visi netikėtai, 
vietoj internacionalo sugiedojo 
Tautos himną. Prasidėjus 
mokslo metams, atsirado ir 

""vadų, daugiausia iš aukštųjų 
mokyklų studentų. Buvo už
megztas kon tak tas su Berlyne 

" " į s ikū rus iu Lietuvių aktyvistų 
frontu, ir rezistencija prisiėmė 
tą patį vardą. Lietuvių akty
vistų frontas buvo pagrindinė 
organizacija; šal ia jos dar veikė 
Lietuvos apsaugos gvardija, 
Geležinis vilkas, Lietuvos lais
vės armija, Mirties batalionas 
ir kt. Atsirado pogrindžio spau
da: „Laisvoji Lietuva", „Akty
vis tas" ir dar kiti leidiniai. 
Patogumo ir a tsargumo dėliai 

' ^aktyvistai turėjo du centrus — 
Vilniuje ir Kaune. Vilniečiai 
vadovavo daugiau politinei, 
k a u n i e č i a i o rgan izac ine i 
s r i č i a i . S v a r b i a u s i š ios 
v i e n i n g o s o r g a n i z a c i j o s 
pasiekti laimėjimai buvo sėk-

"**minga8 pasiruošimas 1941 
..metų sukilimui ir Laikinosios 

vyriausybės sudarymui, kuri 
labai greitu laiku pasistengė 
l i k v i d u o t i o k u p a n t o pa-

. .da r in ius , o naujus šeimi
ninkus, nacius, pastatė prieš 
įvykusį faktą — atstatytą 
nepriklausomybę. „Tuo būdu 
buvo a t s t a ty tas nepriklau
somos Lietuvos organų vei
k imas ir krauju paliudyta 

lietuvių tautos valia gyventi 
savo valstybėje" (J . Brazaitis). 

AFGANISTANO TAKOSKYRA 
Pralaimėjo Amerikos izoliacionistai 

* * • 

Rezistencija jau buvo išlai
kiusi pirmuosius egzaminus i r 
antrųjų okupan tų l a i k a i s 
veiklą tik išplėtė. Teko daug ką 
pakeisti veikloje ir prisitai
kinti prie naujų sąlygų. Na
ciams likvidavus Lietuvių 
aktyvis tų frontą, b u v u s i 
vieninga rezistencijos orga
nizacija suskilo i r ėmė veikti 
kitais vardais. Viena jų dalis 
pasivadino Laisvės kovotojų 
sąjunga, ėmė leisti pogrindy 
„Laisvės kovotoją", 1944 pra
džioj suorganizavo slaptą radi
jo siųstuvą, o antros bolševikų 
okupacijos pradžioje, pas iuntė 
ryšininką į užsienį. Vėliau 
susijungė su Lietuvos laisvės 
armija ir kitomis organiza
cijomis ir sudarė vadinamą 
Bendro demokratinio pasi
p r i e š i n i m o s ą j ū d į . K i t a 
aktyvistų dalis pasivadino 
Lietuvių frontu. Organizacija 
turėjo gerai suorganizuotą 
spaudos platinimo ir dau
ginimo tinklą, stebėjo oku
pantų užmačias, leido „I 
Laisvę" laikraštį ir savaitinį 
biuletenį. Tais ir kitais ka
nala is informavo tautą. L. fron
te daugiausia spietėsi katali
kiškieji sluoksniai, nors jais ir 
nesiribojo. Buvo ir daugiau 
pogrindžio organizacijų. 

Vieningos rezistencinės or
ganizacijos reikalas buvo jau
čiamas visą vokiečių oku
p a c i j o s l a i ką , t i k b u v o 
nelengva rasti bendrą kalbą. 
1942 susidarė du junginiai ir 
varžėsi dėl vadovaujamos rolės 
— Tautos taryba ir Vyriausias 
Lietuvos komitetas. 1943 spa
lio 14 buvo susi tar ta , buvo 
baigti ginčai ir sudarytas 
vienas vyriausias o rganas — 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
n imo Komitetas (VHkas). Vliko 
sudarymas ir SS legiono suboi-
kotavimas buvo didžiausi to 
meto lietuviškos rezistencijos 
laimėjimai. Kaip žinome, ki
tiems okupuotiems kraš tams 
nepasisekė išvengti SS legionų, 
turėjo nusilenkti nacių spau
dimui. Lietuviai atsilaikė. 
„1943—44 m e t a s Lietuva savo 
aukštu sąmoningumu ryškiai 
išsiskyrė kitų pavergtų Eu
ropos tautų tarpe" („Į Laisvę", 
1960 spalis). 

J a u ir daba r daug kas Afga
nistaną laiko takoskyra So
vietų Sąjungos - JAV santy
kiuose. Nepa i san t s taigaus 
prez. Carterio reagavimo į 
nepramatytą Sovietų žygį, j is 
buvo Kremliaus ilgų svars
tymų išdava, o taip pat i r 
Washingtono pakitusių pažiū
rų pradžia. 

Taip m aža i y r a žinoma apie 
Kremliaus sprendimų darymo 
eigą, kad daugelis galvoja, kad 
Sovietai yra monolitas, galįs 
daryti skubius sprendimus bet 
kuriais klausimais . Daugelis 
mūsų žino, kad Sovietų Sąjun
goje yra kar inga i ir ta ikingai 
nusiteikusių vadų, tačiau n e 
daug k a s žino, jog ten taip p a t 
vyksta ir žiaurus tarpusavio 
rungtyniav imas . Kaip ir be t 
kurioje kitoje santvarkoje, t a ip 
ir ten tur i būti daromi kompro
misai ne tik dėl ginklavimosi ir 

Antrosios sovietų okupacijos 
laikai pasižymi dar didesne 
rezistencija. Pradžioje gink
luota partizanine kova, parei
kalavusia apie 40,000 aukų, 
vėliau t ik pogrindžio veikla. 
Ilgainiui pogrindis ta ip susi
organizavo, k a d savo veikla 
s t eb ina laisvąjį pasau l į . 
Ats iminkim, kiek i še ina 
nelegalių periodinių ir neperio
dinių leidinių, kurie pasiekia 
Vakarus ir 6 a verčiami į visas 
didžiąsias kalbas, ka lba apie 
visokius persekiojimus. Kai 
kurie pogrindžio spaudos teks
ta i įrašomi į maldų rinkinius, 
mūsų dabartinių herojų var
dais (pvz. N. Sadūnaitės) pasi
vadina vokietaičių religiniai 
būreliai. Ar ne herojai ir tie 
„Kronikoj" m i n i m i gim
nazistai, kurie klasėj savo 
auklėtojams į akis pasako: 
„Ėjau į bažnyčią ir eisiu". Tas 
herojiškasis mūsų tautos lai
kotarpis, vergijos metai , ilgai
niui įeis į istoriją, bus ku
r i a m o s l e g e n d o s , b u s 
apdainuotas. Išeivijos lietuvių 
šventa pareiga kalbėti apie 
keturiasdešimt metų besi
tęsiančią rezistenciją, tautos 
pasiprieSmimą didžiajam sli
binui. Kalbėti pasauliui ir savo 
jaunimui. J aun imą įsąmo
ninti tiek, kad jie t a i darytų 
ir tada, kai mūsų nebus. čg . 

Iš esamų faktų galima spręsti, 
kad mūsų viršūnėse neramu. Aiš
kiai matyti, kad pradėtas plyšys 
didėja, kad buvęs veiksnių suta
rimas nebeegzistuoja, kad kažkas 
nori arba VLIKą sunaikinti, arba 
Bendruomenę išstumti iš politinės 
veiklos. Abi linkmės Lietuvos bylai 
yra kenksmingos. VLIKas, Lie
tuvoj gimęs politinis veiksnys, spe
cialiai sudarytas pavergtai Lie
tuvai laisvinti, turi savo tradicijas, 
savo pozicijas lietuvių visuo
menėje, savo atramą tarptautinėje 
teisėje. Jis turi egzistuoti ir toliau, 
siekdamas specifinio tikslo. Bet 
taip pat negali būti išstumta iš poli
tinės veiklos ir Bendruomenė, ap
imanti visą išeiviją, išskyrus kol 
kas opozicinę dalį J AV-se. Juk kas 
gi yra politinė veikla? Mūsų sąly
gose ji yra pavergtos Lietuvos lais
vinimas visais galimais būdais. Ir 
jei Bendruomenė ribotųsi tiktai 
kultūrine veikla, nesirūpintų 
Lietuvos laisvinimu, neitų į poli
tinę sritį, — jai imtų priekaištauti 
visa išeivija ir net pavergtoji 
Lietuva. Bendruomenė, kuri apima 
visą mūsų veiklos plotą, negali 
stovėti nuošaliai ir stebėti, kaip 
veikia ar snaudžia kitų politinių 
veiksnių įgalioti žmonės. Ji negali 
ramiai žiūrėti, kai pavergtieji šau
kiasi pagalbos. Ji nusikalstų savo 
H»skirčiai, jei dabartinėse tautos 
sutemose tesirūpintų dainomis, 
tautiniais šokiais, mokyklomis ir 
būtų tiktai kultūrine draugija. 

Toliau rašoma, jog tikras nesu
sipratimas, jei kai kuriuose mūsų 
politiniuose veiksniuose reiškiasi 
tendencija išstumti Bendruomenę 
iš veiklos, kurioj ji daugeli metų da-
lyvauja ir kaip politinės reikšmės 
veiksnys. Jeigu VLIKo vaidyba ta 
linkme eis ir toliau visuomenės 
akyse susilpnins savo prestižą, 
pagilins ir taip nemažą plyšį, pa
kenks visam laisvinimo frontui. 
Mūsų priešas yra ne vlikininkas ir 
ne bendruomenininkas, o Lietuvos 
okupantas, rašo „TŽ". 

P. G A U C Y S 

gyventojų poreikių tenkinimo, 
bet i r jų dydžio bei kokybės. 

Vakaruose plačiai paplitęs 
įs i t ikinimas, k a d Sovietai toly
džio kėsinasi prieš Vakarus, 
mėg indami ras t i jų silpnas 
v ie tas , į kur ias galima įsi
skverbti . Buvęs JAV ambasa
dorius Maskvoje, Sovietų žino
vas , G. Kennan , palygino 
Kremlių su vagimi viešbutyje, 
mėginančiu at idaryti kiek
v ienas duris. Taip bemė
g indamas , j is rado neužda
r y t a s d u r i s A n g o l o j e , 
Etiopijoje, Pietų Yemene ir da
ba r Afganistane. Daug kur 
buvo ginčijamasi, kaip JAV 
turi reaguoti . Ar jos turi pa
didint i viešbučio kambarių 
saugumą, pavyzdžiui, duodant 
daug iau ginklų Pakistanui, a r 
pačios susiremti su vagimi? 
Kaip žinome, tas vagis visai 
nepaiso, k a d esąs tokiu lai
komas . J i s tvirt ina, jog esąs 
t ikrų šeimininkų pakviestas. 

Panaš iu s nuogąstavimus 
Kremlius d a b a r turėjo kaip dėl 
J A V ryžto jį išstumti iš jo 
į takos sferų. Sovietai buvo įdėję 
d a u g darbo ir pinigų į Egiptą, 
tač iau prez. Sada tas be jokių 
ceremonijų juos išmetė už durų. 
Vėliau, Egiptui susitaikius su 
I z r a e l i u , l a b a i sumažė jo 
Sovietų į t aka Vidurio Rytuose. 
P a n a š i a i rusa i prarado kont
rolę Somalijoje ir Sudane, kur 
jie nesigailėjo lėšų ginklams ir 
kar in iems į rengimams. Dabar 
Sovietų santykia i su Sirija ir 
I r aku irgi nebėra tokie, kokie 
būdavo anksčiau. Kremliaus 
pož iū r iu , Kin i jos k a r i n i a i 
veiksmai Vie tname irgi tega
lėjo būti vykdomi tik su JAV 
tyliu padrąs inimu. Kremlius 
rūstauja , k a d J A V pakerta 
sovietinio bloko sankabumą. 
Rumunija jau nebėra jam tokia 
pa lanki , kokia buvo. J i dau

geliui Kremliui gyvybinių 
klausimų laikosi priešiškai. Iš
skyrus Rytų Vokietiją, Rytų 
Europos tautos daugiau ar 
mažiau stengiasi kaip galima 
toliau nutolti nuo didžiojo 
brolio. 

Esan t tokioms sąlygoms, 
Kreml ius b a i m i n a s i , kad 
Sovietų prestižas bei įtaka 
smunka. Kai kurie Sovietų hie
rarchijos nariai jaučia JAV pa
stangų grėsmę juos izoliuoti. 
Tokia grėsme Kremlius laikė 
prez. Carterio įkarštį ginti žmo
gaus teises. Sovietų Sąjunga 
kaip didvalstybė su žemesnės 
padėties kompleksu, kuris 
labai išryškėjo 1962 m. Kubos 
raketų krizės metu, kai Chruš-
čevas pervertino Sovietų jėgas 
ir nepakankamai įvertino JAV, 
nesitikėdamas jų griežto pasi
priešinimo. Šito Kremlius nie
kad neužmiršo ir stengėsi, kad 
būsimuose susidūrimuose jis 
turėtų pranašumą. Nuo to laiko 
jis uoliai plėtė savo galią. Pir
miausia sukūrė atominę jėgą, 
pralenkiančią JAV. Paskiau 
sudaryta stipresnė jėga prieš 
NATO Vakaruose ir prieš 
Kiniją Rytuose. Vien tik po to, 
kai buvo pasiekta pusiausvyra 
su Vakarų jėgomis, karinė 
vadovybė ėmė siekti jų plates
nio panaudojimo. Nuo 1974 m. 
pradėtas skelbti dėsnis, kad 
Sovietų karinė jėga n e vien tik 
„motinai tėvynei" ginti, bet 
taip pat ir kitoms socialisti
nėms šalims. Šis naujas užda
vinys apėmė „tautinio išsi
v a d a v i m o " k o v a s i r 
pasipriešinimą „imperialis
tinei agresijai", bet kurioje 
pasaulio dalyje. J a u būdamas 
t ikras savo jėga, Kremlius pra
dėjo ją naudoti. 

Sakoma, kad Sovietų Są
junga jaučianti reikalą pasau
liui, o gal ir sau pačiai, įrodyti 
savo didvalstybės stovį. Tai , 
sakoma, esąs vienas į Afganis
t aną įsiveržimo motyvų. Bru

tali okupacija ir bea todai r in is 
p a r t i z a n ų n a i k i n i m a s t a i 
ženklas, k a d Kremlius d a b a r 
gali ir nori r yž t i nga i veikti, gin
damas savo in teresus bet kurio
je pasaul io dalyje. Būdas , 
kuriuo Sovietai įvykdė Afga
nistano okupaciją, anot eksper
tų, aiškiai parodo, kad š i s žygis 
buvo seniai sup lanuo tas . Taip 
pat gerai apsva r s ty to s t o žygic 
galimos pasėkos . Gerai išnag
rinėjus už ir p r i e š motyvus , 
Kremlius nusp rendė , k a d Afga
nistano žygis ba igs i s gerai i r 
išlygins pus i ausvy rą jo n a u d a i . 

Kremlius žinojo, kad detentė 
bus pažeis ta ir k a d nebus pa
tvirtinta SALT II su ta r t i s . Mat , 
jie numatė , kad i r š ia ip J A V Se
na ta s tos su ta r t ies nepatvir
tins. 

Kaip t a d susiklostys abiejų 
d i d v a l s t y b i ų a t e i t i e s s a n 
tykiai? Sovietai nepas i t r auks 

S O V I E T Ų S Ą J U N G O S 
Į S T A T Y M A I T I K 

I Š K A B A 

U k r a i n i e č i ų d i s i d e n t ą 
generolą P . Grigorenką priėmė 
B a v a r i j o s p r e z i d e n t a s d r . 
Štrauss, o v a k a r e krikščionių 
rašytojų susi r inkime, k u r daly
vavo 500 asmenų , jis kalbėjo 
apie ž m o g a u s t e i s ių p a 
vergimą Sov. Sąjungoje ir ap ie 
savo pa ty r imus sovietų kalėji
muose ir ps ichia t r inėse ligo
ninėse. Birželio 14 d. Gri-
gorenko turėjo pasikalbėj imą 
Muenchene, ukrainiečių para 
pijos didžiojoje salėje, kuri , 
nežiūrint kad reikėjo mokėt i 20 
DM už įėjimą, buvo p i lna klau
sytojų. Kitą d ieną ukrainiečių 
laisvajame universi tete, Muen
chene, j is vedė diskusijas su 
ukrainiečių, vokiečių ir kitų 
tautybių akademika i s . T e m a 
visur buvo žmogaus teisių pa
vergimas, į s t a tymų ir Hel
sinkio sus i tar imų Sov. Są
jungoje nevykdymas . 

Grigorenko y r a vienas i š at
kakliausių kovotojų prieš t au tų 
pavergimą ir M a s k v o s viešpa
tavimą. B ū d a m a s ukrainiečių 

iš Afganis tano, Kol neįvykdys 
s a v o tikslų ir aikštėn neiškeis 
J A V bejėgiškumo. J o s gali kelti 
didelį t r iukšmą dėl Afga
n is tano k a i m y n a m s gresian
čio pavojaus, bet nieko negali 
padaryt i , kad pakeistų padėtį 
Kabule. Jungt in ių Tautų rezo
liucijos y r a tušti sūkiai, kol jų 
neparemia abi didvalstybės. 

Sovietų žygis Afganistane 
JAV-ėms buvo smūgis, su
tra iškęs izoliacionistų kevalą, 
susidariusį po Vietnamo karo 
pralaimėjimo. Dabar JAV 
d a u g ryžt ingiau vaidins savo 
vaidmenį , begindamos savo 
interesus svetur, ir sparčiai 
didins savo kar inę jėgą. Anot 
ekspertų, abejoms pusėms besi
ruoš ian t veikti, jokios veiklos 
(susidūrimo) gali nebūti, ne
b e n t įvyktų kokia baisi klaida 
ir būtų pa spaus t a s atominės 
raketos mygtukas . Tada... t ada 
vis i žinome k a s įvyktų. 

pa t r io tas , j is kovoja ir už 
Krymo totorių teisę grįžti iš 
iš t rėmimo, už kitų tautų teisę ir 
už areštuotus bei persekio
j amus . Kovodamas už teisybę, 
j i s paaukojo savo aukštą vietą 
kariuomenėje, daug išsėdėjo 
kalėjime, psichiatrinėse ligo
ninėse i r buvo pagaliau ištrem
t a s iš Sov. Sąjungos į Vakarus, 
nustojęs sovietinio piliečio 
teises. 

Grigorenko y ra Helsinkio 
Maskvos grupės na rys ir ukrai
niečių Helsinkio grupės stei
gėjas. J i s palaiko glaudžius 
ryš ius su Maskvos, lietuvių, 
gruzinų ir armėnų Helsinkio 
grupėmis Sov. Sąjungoje. Hel
sinkio grupių veikla yra labai 
sunki. Daug jų narių yra areš
tuota i r nuteista už „priešvals
tybinę veiklą ir propagandą". 
Grigorenko pabrėžė, kad visi 
sovietų į s ta tymai , taip pa t ir 
Helsinkio sus i tar imas dėl žmo
gaus teisių, kurį 1975 m. pasi
rašė 33 Europos valstybės, 
J A V ir Kanada , y r a tik iškaba, 
už kurios Sov. Sąjungos teisė
tumą nusako jos rajonų ir apy
gardų vykdomieji komitetai. 

Grigorenko jau yra aplankęs 
8 Europos valstybes. Po Bon-
nos ir kitų miestų aplankymo, 
j is sugrįš į Muencheną, kur 
paruoš medžiaga įteikti lau
k iamai Madrido konferencijai. 

A . T e n i s o n a s 

Afganis tano gyventojams energingai priešinantis prieš Sovietų ka r ines pajėgas, 
Sovietai pasiuntė į užimtą kraštą daug kariuomenės ir atvežė ka r inės medžiagos. 
Sovietų Sąjungos kariniai lėktuvai Afganistane 

O L A N D I J A D I D I N A 
S A V O T E R I T O R I J A 

Olandijos vyriausybė pa
skelbė, kad ji yra nutarus i 
nusausint i dar 40,000 h a 
Ijselmeer jūros dalies, į šiaurę 
nuo Amsterdamo. Tai esanti 
paskutinė zona, kurią dar gali
ma at imti iš jūros. 

ANTRAS 
PASAULIS 

— Take i t easy, — dar pasakė Tarnas, bet tai ne- pa t , kaip ir šoferis. O kadang i jie buvo prieš kelionę 
buvo tik šiaip sau sakymas. Tarnas turėjo galvoje, supylę d a r kiek paskubom, ta i t a s entuziazmą keliąs 
kad skubėjimas tikrai gali būti pavojingas ir visiš- e leksyras tik daba r pradėjo veikti, ta i vyrai skrido, 
kai, nebūtinai tik biznio sumetimais, nenorėjo, k a d 
Bill Vincą parvežtų totaliai pirmą kar tą išblaivintą, 
taip sakant nebegyvą. 

Kol važiavo iš miesto, keliauninkai ga rs ia i 
A L O Y Z A S B A R O N A S 

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano) 
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Spaudoje ir gyvenime 

DEL VEIKSMU SANTYKIU 
-•• „Tėviškės žiburiai" liepos 17 die- santykiai tarp Vyriausio Lietuvos 
nos vedamajam apgailestauja, kad Išlaisvinimo Komiteto ir Bendruo-
mūsų „viršūnėse neramu". Iki nau- menės buvo korektiški, kartais ir 
josios VLIKo valdybos atėjimo nuoširdūs, o dabar pasikeitė. 

k a i p ara i . 
Žinoma, nebūtų ga l ima pasakyt i , kad an t 

greitkelio tuo jų šauniu važiavimu visi buvo labai 
sužavėt i . Ne, d a u g u m a s buvo tokių, kurie stačiai ne 

kalbėdamies ir vis pakeikdami kelionės entuziazmą t ik neįvertino didelių žygių, bet vieni šaukdavo 
prilaikančias, važiavimo džiaugsmą normuojančias Dievo, o kiti nepraus taburn i ška i keikė pasiutusi 
šviesas, laikėsi šiaip taip įmanomai greičio normų, pont iaką , pralenkdinėjant į , ka ip kokiose India-
Tokia jau kvaila tvarka, jos turi laikytis, no r s napol io lenktynėse, ir šokinėjantį, kaip žaibas iš 
važiuoji ne tik savo tėvų, brolių ir seserų lankyti, be t linijos į liniją. Vienu metu Vincas pagalvojo, kad jau 
dar veži svečią, nieko nesuprantant į apie š aunų b u s d a b a r svieto paba iga , ka i Billas pralenkė 
kalniečių gyvenimą. sep tyn iaseš imt mylių per valandą lekiantį 

Bet miestas baigėsi ir kelias staiga lyg ir mi lž in išką sunkvežimį, o nei prieky, nei kitoj Unijoj 
Kalniet is padavė ranką, visi susi tarimą aplaistė praplatėjo ir išsitiesė visu savo grožiu, lyg nebebuvo vietos, nes čia buvo maš inos , toli gražu ne 

ir t a ip Butkaus mestas tu r i s t in i s žodis krito į gerą turistiniame atviruke. Jis kar ta is spindėjo birželio t a i p greit skubančios , kuriom Billas beveik iš 
dirvą. vidudienio saulėje, kartais atrodydavo, kad toli guli en tuz iazmo norėjo stuktelti į nepaslankius užp-

Šeštadienio rytas i šaušo tiesiog nuostabus. Visi ant jo palieti vandens plotai, bet privažiavus to aka l ius . 
poetai galėtų iš kailio ner t is , beieškodami aptar imų nebebūdavo. Tai jau poetų išmislas.Mums svarb iau — G a l tu, Billai, t ruputį po mažiau, — įžeidė pa t s 
t am skaidrumui ir saulės nušviestų žiedelių realybė, kai senas, nelygiose kovose užgrūdintas s a v e Skr ipkus , p r i s ipaž indamas bailiu, kas senam 
aprašinėjimui. Tiesiog gai la ir poetų, bet ne todėį pontiakas lėkė devyniasdešimt, o kar ta is net Ugi kare iv iu i nelabai t iko prie veido, 
kad jie turi kankintis ka ip paki l iau aprašyt i visą šimto mylių per valandą. Automobilis jau buvo 
gražią dieną, bet kad jie nebuvo pakviesti į tokią apkultais Šonais, jis, kaip ir vienas keleivių, s e n a s 
nuostabią kelionę į Tennessee , nuostabią šalį, kareivis, buvo užgrūdintas žygiams. Pontiakas buvo 
išugdžiusią keistą amerikiet išką individą. Nors t v i r t a s ir nepon iškas , ka ip b ū n a k o k i e 
kalniečiai ir kalba per nosį, bet Bill ir Skripkus leng- automobiliukai, kuriam nosine reikia valyti dulkeles 
vai susikalbėjo, o k a d būtų lengviau, vengė nuo kokių nikelinių skardelių. JaunasBil l vežė Vincą 
milžiniškų pasaulio tva rkymo ir gerinimo temų. kaip reikiant. Jeigu vairuotojas būtų bent kiek 
Pagal iau būtų tai nelabai lengva, nes Bill ne labai susipažinęs su lietuvių poeziją, tai jis būtų šaukęs su 
gerai orientavosi , kur iame pasaulio krašte y ra Binkių — gervės kelią, gulbės kelią, debesų keliu 
Europa. J i s buvo girdėjęs kad tai k raš tas , kur plačiuoju, tik aš vienas tevažiuoju. Žinoma, t a s 
žmonės vis mušasi su vokiečiais, į t a s muštynes posmas būtų šiek tiek pataisytas, suamerikonintas , 
į t raukdami ir Dėdę Šamą. Bet dėl to Bill irgi per maždaug tokia prasme: Visi sanavabičiai duokit 
daug nepyko, nes taip a t s i radę daugiau darbų. kelią, nes čia hilbilis Billis su lietuviu Vincu važiuoja 

Taigi šią poetišką dieną abu vyrai pas Tarną dar ne į kokj ten sumautą Michiganą, bet į Tennessee. 
paėmę gerai kelionei, išvyko pilni turistinio Nepasakytume, kad Vincas būtų išsigandęs. J i s 
užsidegimo. buvo paėmęs pakankamai an t drąsos, lygiai t a ip 

— Ali right. Mes tuoj nuvažiuosim, — rimtai 
k o n s t a t a v o faktą Billas, ir, žinoma, tie žodžiai būtų 
t a p ė kūnu, jei š iame krašte nebūtų policijos, kuri, 
ne įve r t i ndama kel iauninkų gerų tikslų, nutarė 
p a g a u t i pasiutusį pontiaką. Žinoma, policijoj irgi 
t a r n a u j a geri žmonės, vyra i su šeimomis, ir niekas 
nenor i palikti žmonų naš lėmis ir vaikų našlaičiais, 
v y d a m a s kokią t en pakvaišusią seną mašiną, bet 
Šiame kraš te y ra i r telefonai, dideliam Billo ir Vinco 
nepas isekimui . Gal t ikriau tai lietė Billą, nes Vincui 
š i kelionė buvo pradėjusi nebepatikti, jei t a ip 
šve ln ia i gal ima išsireikšti. Iš tikrųjų Vincas 
nebetikėjo daugiau išvysti šauniąją Tarno užeigą. 

(Bus daugiau) . 
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ii respublikonų partijos konvencijos Detroite, kurioje datyvavo ir lietuvių atstovai. Dooaki Reagan praneša, kad 
viceprezidentiniu kandidatu jis pasirinko George Bushą Nuotr. Jono Urboną 

ŠIS TAS PASAULYJE IR PAS MUS 
Pokalbiais sutvarkyta pasaulio politika 

MEČYS ŠILKATTIS 

Kai ka lbame ap ie kurią nors 
tautybe, ta i dažna i jos charakte
ringas savybes ap ibūd in t i užten
ka vieno ar dviejų žodžių, pa
vyzdžiui; anglas — šaltas diplo
matas , i t a l a s—išd idus romant i 
kas, prancūzas — saldus mergi
ninkas, vokietis — griežtas, tvar 
kingas, rusas — užgui tas pastum 
dėlis ir panašia i . Tač i au , vargu 
ar ir sakinio užteiktų charakteri
zuoti 'lietuvi. M ū s ų l iaudies dai
nos dažnai l iūdnos ir nevisai šva 
rios, gi šokiai d a u g u m o j e aistrin 
gi, gyvi. Mes n e p a g a i l i m e aša
ros kenčiančiam brol iui , bet kar
tu visais būdais s tengiamės paže
minti tuos, k u r i e kiek prasiver
žia p i rmyn. G a l tai y ra todėl, 
kad amžinos kovos su kaimynais 
privedė mus pr ie įgimto nepasiti
kėjimo vienas k i tu . O gal praė-
;ūnu iš rytu, v a k a r u ir šiaurės 
atmieštas kraujas ne r ims ta mū

sų gyslose. 
Kai sue iname diu, trys, a r d a u 

giau, papras ta i p rabėgame p a 
kalbose sportą, orą, darbą, na 
m u s ir d idesnę da l į 'laiko skiria
m e poli t ikai . 

Nėra didelių problemų su 
t a rp tau t ine politika. Jei ivienas iš 
mūsų sėdėtume Car te r io 'kėdėje, 
ta i be jokio va rgo su tvarkytume 
šį nepastovų, n e r a m ų ir n u o l a t 
besikeičiantį pasaulį. Pirmiausiai 
pasakytume Brežnevui, kad išsi
kraustytų iš Lietuvos, o jei ne , 
t a i bombą siųstume tiesiai į 
Kremliaus bokštą. Su tvarky tume 
ir žydus, arabus, iraniečius i r vi
sus ki tus. Jei reikėtų tūks tan t i ar 
daugiau 'galvų paguldyti , ne 
svarbu. N e mūsų vaikų galvos. 

Pasaulį sutvarkę nt lkrypstarne 
į savuosius. Sią diskusijų s tud i 
ją (lengva atpažinti ir iš šalies. 
Parausta sprandas, kraujo gys-

"TIESA" PASKELBĖ TIESA 
O k u p . Lietuvoje leidžiamoje 

..Tiesoje" š.m. birželio 2 5 d. pa
skelbta visa eilė atvirų laišku, pa
rašytų dienraščio skaitytojų Pa
nevėžyje. Laiškuose atver iama 
nemažai tikrovės apie visokias 
negeroves v a d i n a m a m e „socia
listiniame rojuje". 

Štai keletas tų laiškų ištraukų: 
„I teatro spektaklius bilietų ne

įmanoma gaut i , o kino teatrų sa
lės Panevėžyje dažnai pustuštes. 
Tai gal ima suprast i , jei per vieną 
seansą dešimt kartų trūkinėja 
juosta, kadrai slenka, prastai ap
šviesti. Keista, a r niekas nekont
roliuoja filmų demonst ravimo 
kokybės? Ar miesto k ino mecha
nikai nemoka elgtis su aparatū
ra, a r cia kokios ki tos priežastys? 
Toks filmų demons t rav imas gar
bės nedaro mies to k i n o direkci
jai, vien už f inansinių p lanų 
vykdymą pelnančia i prizines vie
tas respublikoje.. ." 

Kitas skaitytojas pasisako ki ta 
t ema: 

„Kodėl n ė r a erdvesnių .Są
junginės spaudos ' skyriaus p a 
talpų su skaitykla? Kur miesto 
svečiui ar panevėžiečiui , tur in
čiam 15 - 20 minučių , būtų gal i 
ma atsikvėpti, pasiskaityti laik
raštį, žurnalą. T u o t a rpu Len ino 
aikštėje pastatyta dviaukštė gėlių 
parduotuvė " R ū t a " , visada tuš 
čia. Ar ne pe r didelė prabanga: 
du aukštai puokštei kitai gėlių, 
kurių, beje, čia retai ir būna?. . ." 

Socialistinių respublikų, jų tar-
p(-. i r Lietuvos, valdovai vis gi
nasi n e m o k a m u gydymu visiems 
piliečiams. T a č i a u ir čia esti viso
kios velniavos, kaip atveriama 
"iamo panevėžiečio laiške: 

„Reikėjo skubiai suleisti vais
tus ligoniui su ūmiu plaučių už-
cegimu. Kol subėgiojome vaistų, 

pasibaigė darbo laikas polikl ini
koje, o kaimynystėje medicinos 
seselės nesuradome. Kažkas a tne
šė švirkštą, bet paaiškėjo, k a d pe
nicil inas bus leidžiamas pirmą 
kartą. Todėl reikia pat ikr int i , 
kaip reaguos ligonio orgar. zmas. 
Greitoji pagalba padėt i atsisako, 
o ligoninėje vietų paguldyti neat
sirado. Ar negalėjo tokiu atveju 
greitoji pagalba padėt i?" — klau
sia skaitytojas. 

T o l i a u seka pora skaitytojų 
laiškų apie parduotuves ir eiles 
prie jų Panevėžyje: 

„Kai prie naujosios parduo
tuvės Skyrių Basanavičiaus gatvė
je neišnyksta eilės, imi abejoti, 
ar savi tarna š iuo atveju y ra pa
žangus prekybos metodas. O gal 
ne metodas kal tas , bet Panevėžio 
prekybininkai nepas lankūs ir iš-
išradingi? Ar stovėtų žmogus ei
lėje, jei matytų iš kar to , kokio 
pavyzdžio ir dydžio ava lyne tą 
dieną čia prekiaujama? Pa
vyzdžius kar ta is d a r prisime
n a m e išstatyti, bet dydžių rekla
mos maty t i ne teko" . 

„Parduotuvėje ne visada įsigy
si n o r i m o audinio vyriškų marš 
kinių. Dėl v ienų ar kitų priežas
čių t enka juos siūti, tač iau teikti 
šią paslaugą miesto bu i t in inkams 
visai nesiseka: siuvėjas aukščiau
sios klasės ateljė Respublikos gat
vėje nesugeba pasiūt i dai l ių lyriš
kų bal t inių. G a l ši pas lauga ne
populiari , bet jeigu n ė r a gero 
specialisto, firmos garbė reikalau
tu jos nekompromituot i . . . " 

Šie pavyzdžiai nėra sugalvoti, 
tarybininkų žodžiais tar iant , 
„buržuazinių nacional is tų" už

los išsiplečia kaktoje, o akyse žai 
bo kibirkštys pasirodo. P r adeda 
me sijoti įvairias ins t i tuci jas , 
dažniausiai atskirus asmenis , k u 
rie a r b a t o m s inst i tucijoms v a d o 
vauja ar jų ei lėse d i rba . 

T ų a smenų darba i ar pasisa
kymai t a m p a institucijų t ikslais 
ir l inkme. Aptašę pat į a smen į , 
pers imetame į jo g imines , d r a u 
gus i r pažįstamus. Jei ka r t a i s .ir 
r a n d a m e ką pagir t ino , n e p a m i r š 
t a m e prikergti bet... ar tai nus i 
šypsojo ne la iku , a r ta i n e p a d a v ė 
rankos , ar t a i neiš tarė " l a b a s " 
prae idamas , a r užmiršo kurį nors 
paminė t i savo kalboje ar spaudo 
j?. Bekalbant , laki va i zduo tė ku
ria įvair iausias išvadas. Jei t rūks 
ta faktų, pr ie la idas l engva pa
daryt i . Juk visi mokyt i n e m a ž a i , 
daug apysakų ir r o m a n ų perskai 
te. 

A t l a idumo politikoje n ė r a . T e 
ko nugirsti kaip d u seni d r a u g a i 
išsiskyrė. Gi rd i — a t le idau tau , 
'kai gimnazijos suole kopi javai 
n u o manęs ir geresnius pažymius 
gavai , a t le idau t a u , ka i m a n o 
mergaites pavyl iodavai , be t , kai 
dabar užsi imi politika ir skaldai 
lietuvius, atleisti j a u negal iu . 

pat išleidžia model į su giminin
gu v a r d u . T o d ė l dažnai pasirodo 
ištisos serijos pavad in imų . 'Pa
vyzdžiui : Mal ibu , C a t a l i n a ir As 
pen — gerai ž inomų kurort inių 
vietovių vardai . Phoenix , Elec-
t ra , T h u n d e r b i r d ir Firabird — 
mitologinia i va rda i ; Bobcat. Cou 
gar, I m p a l a — gyvulių vardai; 
Rega i , Monairch, Marąuis , Diplo-
m a t , Le Ba ran — kilmingieji 
va rda i ; G r a n a d a , Seville, Monte 
C a r l o , Capr i , Cordoba — teikia 
egzotiškumo, užsienio vietovių 
va rda i ; Monza , L e M a n s , 
Bannevi l le , G r a n d Prix — lenk
tyn ių vietovių varda i ; Zephyr, 
Siroceo — vėjų vardai . Užsienie
t iškai skamban tys nereikšmingi 
v a r d a i p r iduoda iškilrningumb 
— L e Sabre, C a m a r o , Toronado, 
Cel ica , Bravo i r t. t. 

Užsieniečiai gamin to ja i mėgs
ta n a u j u s model ius atžymėti skai
čiais , iš kurių gailimą nustatyti, 
ar t a i automobi l io ka iną , stilių, 
laidą, c i l inderio tūrį i r panašiai, 
k a i p 300 C D , 6 3 3 GSI , 5000, 
4 — 4 — 2 . 

Kar ta is pas l ap t ingumo priduo 
d a atskirų raidžių a r sutrumpi
n i m ų prikergimas. L T D — reiš
k ia Limited, A M X — American 
Motors Exper imenta l , GL — 
G r a n d Luxury , G L C — G r a n d 
Li t t l e Gar . Tač iau , parenkant rai 
des , kar ta is sus idur iama su j au 
k i tų organizacijų ar klubų su
t rumpin ima i s . 

Pont iac , kad galėtų panaudo
ti M P G ženklą, turėjo gauti lei
d imą iš M a i n e Po ta to Grovers 
sąjungos. Gi Firebird, Trans A m 
model i s ir d a b a r skiria 5 dolerius 
u ž kiekvieną pagamin tą mašiną 
Amer ikos sporto automobilių k lu 
b u i , n e s tas vardas buvo naudo
j a m a s atžymėti jų ruoštas lenk
tynes . 

CLASSI Fl ED GU I DE 
B S A L E S T A T E 

Ant Sheridan Road 
CONDO — NO MONEY DOWN 

2 miegami, vonia. Visi dideli kamb 
12-me aukite. Prie ežero — pui
kus vaizdas. Gera proga jaunai 
porai. 

— o — 
ta ip pat Į — f c a * — "Stndio 

aparfanmt". Viai dideli kambariai. 
Savininkas Vacys 

Skambint 769-6259 a rba 436-9667 

Marpoetto Parke — 2638 W. Lith-
uanjan Plaza Court parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
Įrengtas beismentas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui. 

Skambint — 776-4956 

Vii aukšto nesenas švarus mūrinis 
prie 62-os ir Albany. 2 butai: 5 ir 3 
kamb. 2 auto gar. Geras ir nebran
gus. 9254015. 

R E A L E S T A T E IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Lietuviškas restoranas su namu ir IŠNUOM. 5 kamb. gražiai išlaikytas 
įrengimais Marauette Parko rajone 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms Šei
moms. 

Marinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Del ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 ar 839-5568 

apšildomas butas, prie Sv. Kryžiaus li
goninės. 275 dol. TeL — 737-6027 

HELP WANTED — VYRAI 

Bectronic Technician 
2 t o 3 y e a r s eacperience. 

C a r s te reo , C B r ad io , Tapė 
Deck. 

TEL. — 647-0790 

\ 

MAKRELĖ PLAUKIOJA IS 
P R I E V A R T O S 

Mūsų politikai n iekad neat le is 
ir Car te r iu i , kad 
i r nedalyvavo T a u t i n i ų šo 
kių šventėje. Atsilyginti šventės 
rengėjai programoje ne t ik , kad 
prezidento vardo n e p a m i n ė j o , bet 
dargi pa l iko tuščią puslapį. G i r 
di, ž iūrėk IT gailėkis. 

T ikrumoje neda lyvav imas šven 
tėję Car ter iu i gali turėt i labai 
neigiamų pasekmių. Juk kores
pondenta i papras ta i skelbia, kad 
Maine ar N e w H a m p s h i r e valsti 
jų ar kurios kitos vietovės rezul
ta ta i p i rmin iuose balsavimuose 
nusako tikrųjų ba l sav imų kryp 
tį. Tad , jei Car te r i s p ra la imės , 
mūsų istorikai, ateityje ana l i 
zuodami prez idento iš r inkimą iš 
Tau t in ių šokių š v e n t ė s pe r s 
pektyvos, galės dž iaugsminga i 
skelbti, kad p r a l a imė j imas buvo 
šventės ignoravimo išdava. 

Kallbant apie au tomobi l ius , re
tas kuris pagalvoja, kicfit d a u g da r 
b o ir lėšų įdedama t i n k a m o v a r 
d o par inkimui n a u j a m model iu i . 
Mes esanne pr ip ra tę prie pagr in
d in ių va rdų ka ip Chrys le r . Dod-
ge, Buick, Olds , Chevro l e t ir 
Ford. bendrovių steigėjų pavar 
džių. Nauja i įsileidžiamiems m o 
del iams vardų p a r i n k i m o proce
sas yra gana sudėt ingas. 

Komisija ar agen tū ra paruošia 
sąrašą įr keliasdešimt v a r d ų . V ė 
liau tas sąrašas pa t i ek iamas pa
rinktų žmonių grupei , a u t o m o 
biliu bendrovės t a r n a u t o j a m s ir 
kartais automobi l ių pa rdavė jams . 
Jie atžymi labiausiai p r i i m t i n u s 
vardus. Kalbų žinovai t a ip pat 
pat ikr ina, ar varda i , kur ie gražiai 
skamba anglų kalboje, reiškia 
'ką nors blogo a r nep r i imt in i k u 
rioje r$>rs kitoje kalboje, kai jau 
apsistojamą p r i e kel ių va rdų , 

Žuvis makre lė yra labiausia n e 
pavargstant i plaukikė, dieną ir 
nakt į ji keliauja didžiais okeanų 
vandenyna i s . Tačiau daro ne dėl 
to , kad būtų gera sportininkė, bet 
todėl , kad ji tik plaukdama gali 
kvėpuot i . N o r s savo "vaikystėje" 
ji galėjo kartais pailsėti , bet su
augusi negali to s a u leisti, nes 
tuojau užtrokštų. Jos kvėpavimo 
organai yra taip sudaryti , jog rei
kalauja nuolat inio pritraukimo, 

nepasveikino j k a < i tuo b ū d u kraujas jai p lau
kiant gautų pakankamą kiekį iš 
vandens deguonies. Makrelės die
nos metu plaukioja dideliais bū
riais, o nakt imis suskyla į mažes
nius būre l ius arba ne t pavienui 
keliauja. 

Marauette Parke — Mūrinis. 3 bu
tai ir bizniui ar ofisui patalpa. Tik 
$53,500. 

Mūrinis. — 1 Vi aukšto. 6 ir 4 kamb. 
$45,000. 

Mūrinis — S butų. Labai geras in
vestavimui. $69,000. 

Medinis — IV, aukšto. 5 ir 3- 2 
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000. 

VAINA REALTY-925-8565 

M 1 S C E L L A N E O L S 

ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllllllllllIlliimilllllllll 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge rr 

We1l heip you rnake ihe right movė. 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI A B PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. _ 767-0600 
InSependently owned and operated 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiH 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ų p i r k i m a s — P a r d a v i m a s 

D r a u d i m a i — V a l d y m a s 

INCOME TAX 
N o t a r i a t a s — Ver t ima i 

BELL REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2283 

Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

G U D I 1 A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jura 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 

Spaudė; Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $8.95. 

Illinois gyventojai dar prideda 
48 et. valstijos mokesčio. 

Vrsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W.63rdSt. 
Chicago, II 60529 

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

Dienraščio " D r a u g o " admi
nistracijoje gal ima pas i r i nk t i į-
vairių liaudies meno d a r b ų : me
džio, keramikos, drobės , taip Į !Hii»inmiiiiiiiiiiiiiiMiiiiminnmnmflll 

pat gražiai papuoštų lėlių. " " ——-•• 

Apsilankykite j " D r a u g o " ad
ministraciją i s pas iž iūrėki te . Gal 
ras i te kai ką padovanot i save 
giminėms a r d r a u g a m a 

^ Draugo" a d r e s a s : 4545 Weo* 

6Srd S t , Chkago . m . 60629 

iiiniimiiHiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiuuHun 

JAJVITOR / WATCHMA>". Mature 
individual needed immediately for 
janitoriai dutiea thax include ©ffice 
cleaning & related duties such as 
carpets. floors. bathrooma etc. Also 
responsible for building security. 
Experience preferred. Hrs. 3:30 to 
Midnight. Mon. to Friday. Good Co. 
Benefits. C A L i 860-6817 

WOOD DA.LE (N. W. Suburba) 

S E W I N G M A C H D J E O P E R S . 
Ebrperienced 

P e r m a n e n t . S t e a d y , fuH t ime. 
Benef i t s . 

3322 W. L a w r a i o e Avenue 

SEYVING R O O M SUPERVTSOR 

T o t e a c h a n d t r a i n n e w oper
a to re . EbccelL oppor t 'y- Steady. 
Benef i ts . 

3822 YV. L a w r e n c e Avenue 

M 

HELP WANTED — MOTERYS 

R E I K A L I N G A M O T E R I S 
pr iž iūrė t i 2 v a i k u s vaka r inė j e 

užmiesčio daly . TeL 325-0527. 

B E A U T I C I A N S 
Need aeveral women. Part time with 
work experience in our beauty re
lated field. A.pproximate earninga 
J100 per week plūs. Extensive train-
ing a mušt. Management opportu-
nity available. 

CALL — 236-4345 

M t i m i M M I M I U I T I > > M . 

V A L O M E 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
B U B N Y S — TeL B E 7-5168 

K I L I M U S IR B A L D U S 
" " " < > i m n 

WAITRESS WANTED 
full or part time. 

KTTCHEN HELP WANTED — 
full or part time. Excellent pay. 

CALL — 965-6830 
Asfc for Annamarie 

• 

VYRAI LR MOTERYS 

sienyje ar Lietuvos pogrindžio Į agentūros ar au tomobi l ių bend-
spaudos, bet iškelti okup . Lietu- raviu vadovybės pada ro galut in į 
vos kompartijos organe „Tieso- sprendimą. Jei v ienos t>endrovės 
je". Kor. Į vardas tur i pasisekimą, k i t a t a i p 

iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiHiiinintiiiiiiiiiiniiiiiini 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių Kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias viri 
įneš korteles. 

Kreipkitės į 
rraciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

adminis-
reikalau 

DRAUGAS, 
4645 W SSrd Str., 

Cfcicafo, ru. m e s 

uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiimiuiiiniM 

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, DI 60632, teL 927-5980 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 a r b a 376-5996 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiuuiiiiiiiiiui; 

iiiiiiiiiiiitiiiiimimiiiuiiiiiiiiuimiinnii 
J ; J vairių prekių pasirinkimas ne
brangiai 13 mūsą sandelio. 

COSMOS PARCELS £XFRESS 
2501 W. 69 S t , Chicago, 111. 60628 

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 
Telef. — 925-27S7 

Vytautas Valautinas 
'uiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuuuiiiiiiiiiiuiiui 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiniimiuiiir 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I NAS TV 
2346 W . 69 S t , teL 776-1486 
niiiHimtiiiiiiiMumimtiiiimiiiiiiiiiiiiH 

ttiiiiiinniiiimiiiiimiiitiiiiiitiiimttinui 
M. A. Š I M K U S 
INOOME TAX SratVICE 

NOTARY PUBUO 
4259 So. M*ple*«K>d, tel. 254-:450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokio blankai. 
<mimiiiitiiiiiiiimiiiiiiiii!iuuuuiuiimii 
fmilmiiiiiiiiiiiiiiiilmmlHiiūiiiininiiiiii 
Apsimoka tkelbtia di«n. DRAUGE, 
nes j i i pla£ia\iBiai •kaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
tos yra vfertam* pri«*n*inos 

M O V I NG 
SERfiNAS perkraueto baldus i r 
kitus daiktus. Ir U toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — W A 5 ^ 0 6 3 

llllllllllllllllllllllitllllllllllllllllllllllllillili 

Atliekame visus stogo 
remonto darbus 

Remontuojame dūmtnaddaa, dedame 
rinas. Dažome iš lauko namus, toĘįH 
be kt- Nemokami apskaičiavimai Dar-
M S garantuotas. 

K lausk i t e RH3H 

Tel . - 927-2598 
iiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiHiiiHiiuimiHHninii 

S A L E S 
Home Improvement Salesmen • 
Wanted To Sell Fireplaces. 

Highest Commissions. 
CALL — 595-3050 

Ask for Cbuck or Sandy 

D * M E S I O 
- • 

10<fc —. ao% — ao% ptclaa mokSstt 
ui apdraadą nuo nfnles u> autatuo-
bUlo pas moa. 

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

32081 j West 954h Street 

iiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiuiniiiuiiiiiii 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded. Insored 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir k t plyteles. Glass blocks. 
Sinkos vamašdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę i r telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
lUIlIHIlinillll l l l l inununuiiuumM.1 

PACKAGE EXPTtESS AGENCY 
MARIJA VOREIKlEVft 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
I.*bai paceldaajamos geros rūšie* 

prekės. Maistas tf Europos sandeUn. 
2608 W 69 St.. Chicago, IL 60«M 

TKU — WA &-278T 

P e r s k a i t ė "Draugą** duoki t* 

jį k i t i ems paaiakai tyt l . 

AUTO CLEANING SERVICE. Auto
mobiliai valomi iš vidaus ir iš lauko. 
Jūsų automobilis atrodys, vėl kaip 
naujas. Atvykite į A-l Auto Service, 
5820 S. Damen arba skambinkit 

TeL 476-4009 

miiiiiiiimiimiiiimiimiiiiiHiiuiiiimiii 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo Valanda Jau 39 metu* tar
nauja New Jersey, N«w Tork ir Con-
neetieut lietuviams ! 
Kas seitadieni nuo • iki 5 vai po-
?IV* l , ^ 7 0 Stoties N«w Torke 
U50 ML, AM ir nuo 7 iki g vai 
vak. »7.» meg. FM. 

Direkt, DR. JOKŪBAS STUKAS 

234 Saali t Drlve 

Watefenag, N. J . 07060 

TEL. - 75M6K (»1) 

intlIlIlIllIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHllliiiiiiiiiii 

tmmmMmmmmmmmBmmm 

Palyginime žodynas 
B l Capkaoskao 

Didžiausią šio rinkinio dalį su
daro lietuvų liaudies palyginimai. 
Lietuvių kalboje sis rinkinys yra 
vienintelis. Siame žodyne telpa 689 
autorių (lietuvių — 228) ir 67 tau
tų 8.047 palyginimai-apibūdinimai, 
juokai. Didelio formato. 296 pusi. 
Viršelis dail. R. Bukausko. Iileiata 
Montrealk 1979 Kaina su persiun
timu $7.91. Illinois gyventojai dar 
prideda 35 et. valstijos mokesčio. 

UssmJrymaa siusti : DRAUGAS, 
4545 W. 63rd S t , Chteafo, Bllnois 
60629. 



Dainuoja Vincentas Kuprys, akompanuoja jo žmona Melita. 
Nuotr. A. Guibinsko 

Muzikai apie solistą V. Kuprį 
1977 metu pradžioje grupinėje! 

ekskursijoje iš Sovietų Sąjungos! 
buvo keli okup. Lietuvos lietuviai 
instrumentalistai ir dainininkai, 
kuriuos viešame koncerte turėjo 
progos išgirsti ir Chicagos lietu
viai. Vienas iš jų, Vilniaus Aka
deminio operos ir baleto teatro 
solistas, bosas, Vincentas Kuprys, 
giminių iškviestas, vėl lankosi 
Amerikoje kartu su savo žmona, 
kuri koncertuose yra pastovi jo 
akompaniatorė. 

Prof. Vladas Jakubėnas, muzi
kos kritikas ir kompozitorius, vie
name iš paskutinių prieš mirtį 
savo straipsnių „Aidų" žurnale 
(1977 m. Nr.2) apie solistą V. 
Kuprį taip rašė: 

„V. Kuprys turi tvirtą, gražų, 
gerai išlavintą balsą, muzikalų* 
nors ne per rafinuotą atlikimą, 
dėkingą menišką išvaizdą. Yra 
tai stipri jauna jėga, dar su pla-

Lorarnires i LAISVĘ 
Ulinois valstijos atstovės 

(statė representative) Penny 
Pullen raštinės lange (22 Main 
St., Park Ridge) įrengta olim
pinė parodėlė yra nepaprasta. 
Ji paaiškino, kad ir šį olimpia
da yra tokia, kad "vaikams, 
krikščionims ir žydams veikė
jams niekada nebuvo taip už
drausta lankytis olimpiniam 
miestely, kaip yra dabar Sovie
tų uždrausta per šiuos žaidi
mus". 

Olimpiada niekada nėra įvy
kusi tokiame krašte, kuris žai
dimų metu stengtųsi užkariau
ti kitą kraštą, kaip Sovietai da
bar bando nugalėti Afganista
ną. Olimpiada niekada nėra vy
kusi okupuotame krašte, kaip 
dabar olimpinė jachtų regata 
vyksta Taline, okupuotos Esti
jos sostinėje. (JAV ir kitos 
valstybės nepripažįsta Sovietų 
Estijos ir jos kaimynų Latvijos 
ir Lietuvos užėmimo legaliu). 

Dabartinis olimpiados puiku
mas ir iškilmės Maskvoje ne
paslepia tikrosios Maskvos oHm 
piados. Spygliuotos vielos pen
ki žiedai ir nuotraukos juose 
mums primena, kad komunisti
nio stiliaus olimpiada yra kas
dieninės lenktynes į laisvę. Mo
tina su vaiku laive viena
me spygliuotų vielų žiede at
stovauja ne tik tūkstančiams 
"laivo žmonių" Azijoje, bet ir 
visiems, kurie laivais pasitrau
kė iš Pabaltijo, Kubos ar kitur. 
Nuotrauka kitame žiede rodo, 
kad net ir sienų sargyba lenk
tyniauja į laisvę i r peršoka 
spygliuotos vielos tvorą. kad 
laisvę pasiektų. 

Tos lenktynės laisvėn prasi
dėjo komunistams įsigalėjus ir 
tęsiasi kasdien. Kiekvienas pa-
bėgėl» nuo komunizmo yra da
lyvavęs komunistinio stiliaus 
olimpiadoje — lenktynėse į lais
vę. Kiekvienas iš jų laimėjo ne 
sidabro ar aukso medalį, bet 
daug vertingesnę premiją — 
laisvę. 

gi parodėlė pagerbia visus 
lenktynių į laisvę dalyvius, lai
mėjusius labiausiai trokštamą 
premiją, ir visus žuvusius šios 
aukščiausios premijos lenktynė- £ 
se". Taip baigia savo raštą pa 
rodėlės rengėja. 

čiais galimumais vystytis. Prisi 
menant praeitį, vis dėlto galėtu
me tarti: tai ne Kučingis ar Nau-
ragis — bent kol kas. V. Dau
norą girdėjome prieš keletą me
tų Orchestra (Chicagoje) salėje; 
tada jame jautėsi stiprus talen
tas, nors dar kiek žalokas. Įdo
mu, kaip jis atrodytų mums da
bar". 

Šių metų birželio 28, taigi, pra
ėjus daugiau kaip trejiems me
tams, solistas Kuprys dainavo Los 
Angeles mieste pusiau uždarame 
koncerte, kurį organizavo Los An
geles ALIAS sk. ir Liet. Gydy
tojų d-jos sk. valdybos. Koncer
tas vyko privačių namų erdviame 
salone, kuris sutalpino arti (pus
antro šimto klausytojų. Klausy
tojų tarpe buvo ne tik eilinių ap
lamai muzikos ir specialiai lietu
viškos dainos mylėtojų, bet taip 
pat gausus būrys muzikos specia
listų. Visų jų atsiliepimas apie so
listo V. Kuprio-dainavimą labai 
geras, netgi entuziastiškas. Čia 
pateikiame buv. Kauno Valsty
bės teatro operos solistės Vincės 
Jonuškaitės-Zaunienės ir dviem 
kompozitoriaus Bruno Markaičio 
dešimtmečiais už ją jaunesnio 
solisto įvertinimą: 

Vincė Jonuškaitė-Zoimienė: 
„Aš, kuri Lietuvos operoje de
biutavau prieš 55 metus, su di
deliu įdomumu išklausiau solis
to iš Vibiaius, Vincento Kuprio, 
koncertą. 

Kaip bosas, Vincentas Kuprys 
dar jaunas dainininkas, ir turi vi
są dešimtmetį augimui. Nors dėl 
salės akustikos ribotumo daini
ninkas ir negalėjo pilnai savo 
balsine medžiaga išsiskleisti, ta
čiau jo rečitalis, palydimas žmo

nos pianistės Melitos, mane labai 
maloniai nustebino. Pirmiausia, 
dainininkas labai muzikalus. 
Gražaus tembro balsas puikiai 
pastatytas visuose registruose. 
Muzikinės frazės plaukia lygiai, 
tartis ypačiai graži. Lygiai užtik
rintai atliko sunkiuosius senųjų 
meisterių kūrinius — Handelio 
Sauliaus, ariją iš oratorijos „Sau
lius" ir Procidos ariją iš Verdi 
„Vesperi sialiani", o taip pat 
man mažai ar visai nepažįstamų 
jaunosios kartos lietuvių kompo
zitorių kūrinius bei jų harmoni
zuotas lietuvių liaudies dainas. 

Solisto muzikinį talentą rodo 
ir jo dainavimo sąmoningumas. 
Jis ne tik išraiškiai interpretuo
ja atliekamus kūrinius muzikine 
prasme, bet ir sugeba perduoti 
klausytojui dainos žodžių auto
rių bei liaudies dainų tikrąją min 
tį. Aš visada dainų žodžiams kū
rinio atlikime skyriau svarbią 
reikšmę ir esu laiminga, kad Vin
co Kuprio asmenyje atradau sa
vo įpėdinį. 

Melita Diamandidi, sol. Kupri 
žmona, yra pianistė ir dėsto Lie
tuvos Valstybinėje konservatori
joje Vilniuje. Ji pastoviai akom
panuoja savo vyrui. To rezulta
tas: preciziškas ir jautrus an-
samblinio kūrinio interpretavi
mas. Pianistė Diamandidi grei
tai įsijaučia į įvairių muzikinių 
stilių savybes, turi puikią tech
niką, subtiliai frazuoja ir pa
vyzdingai valdo pedalį. Jos įna

šas rečitaliui davė pridėtinį gro-į 
žį, o sol. Kuprio dainavimui sau- j 
gią atramą". 

j. m 
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— Buvau pavargęs ir užsnū
dęs tinginio lovoj. Pagalvojau, 
kad visos mano pastangos netu
ri reikšmės. Rytmetį pabudęs 
netikėtai pastebėjau ir nuste
bau, kad mano sodas pilnas 
nuostabaus žydinčių gėlių ste
buklo. Rabindranath Tagore 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Vincentas Kuprys savo natūra
lų talentą yra ištobulinęs geroje 
mokykloje. Jis subtiliai įsijaučia 
į kiekvieno kūrinio nuotaiką ir 
stilių. Perėjimai iš vieno stiliaus 
kūrinio į kitą jam nesudarė jo
kios problemos. 

Akompaniatorė, jo žmona Me
lita Diamandidi, dainininką jaut
riai palydėjo, ne tik jį sekdama, 
bet, kur reikia, ir vesdama. Ne
sunku pajusti, kad tai „susigie
dojęs" dviejų muzikos pasaulio 
žmonių „ansamblis". Akompa
niatorė jautė, ką dainininkas no
rėjo pasakyti, ir visada laiku atė
jo į talką". 

Kompozitorius Bruno Marku
tis: „Vincentas Kuprys, bosas Vil
niaus Akademinio operos ir ba
leto teatro solistas, daro labai 
talentingo, giliai muzikalaus dai
nininko ir jautraus, išradingo in
terpretatoriaus įspūdį. Jis saugiai 
ir apvaldytai jaučiasi įvairiuose 
stiliuose. Jo balsinėje išraiškoje 
ir melodinėje frazėje net atona-
linė muzika nėra tik gaidų skai
tymas, bet stiprus ir įtikinantis 
išgyvenimas. Jei prie viso to pri
dėsime gerą mokyklą, savimi pa
sitikintį muzikinį instinktą, inteli
genciją isr balsinę medžiagą, tu
rime subrendusį, patyrusį ir labai 
pajėgų dainininką. Net reči
talyje matyti jo neeilinis vaidy
binis talentas. Nežiūrint didelių 
akustikos ribotumų, solistas Kup
rys sugebėjo pasirodyti kaip pa
traukli ir gausiai apdovanota mu
zikinė asmenybė. 

The True Moscow Olympfcs 

Rače For Freedom Every 
Illinois atstovės Peimy Piilen lange išstatytoj parodėlėj yra ir šis piešinys 
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I JUOZAS BRAZAIT IS 1 

RAŠTAI 1 
Tumas — Vaižgantas. SumbraodsM — Jakštai. 
Donelaitis. Daukantas, ValanSna. 
Baranauskas. Pietaris. 

Redagavo ALENA SKRUPSKBLEENfi ir 
ČESLOVAS GRINCEVIOrUS 

Išleido Į Laisvę Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. Ap
lankas ir viršelis Ados Korsakaitės • 

I Spausdino 'T>raugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 552 
| pusi. Kaina su persiuntimu $16.10. Ulinois gyventojai dar 
5 prideda 90 et. valstijos mokesčio. 
1 Užsakymus siųsti: DRAUGAS. 4545 West 6Srd S t , 

Chioaflfr, IL 00629 
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A. A 

IRENA BALZEKIENE 
Jau suėjo ketveri metai, kai negailestinga mir

tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną, duk
terį ir marčią, kurios netekome 1976 m, rugpiūčio 8-tą 
dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados nega
lėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai 
amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rug
piūčio 8-tą d., penktadienį, 7:30 vai. ryto Tėvų Mari
jonų koplyčioje, 6336 South Kilboura Avenue 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a Irenos Balzekienės sielą. 

Nuliūdę: vynas Stanley, vaikai: Robert, Carol 
ir Stanley III, motina Vincenta Radvilienė, uošviai 
Stanley P. ir AmUija Balzekai. 

DVIDEŠIMTS PENKERIŲ METŲ MIRTES SUKAKTIS 

A. A. 
Dipl. miškininkas 

M e č y s Jameikis 
Ŝ 8BHBBBBHSSSSHBSBSaaaB^BW 

Skausme ir liūdesyje prabėgo dvidešimts penkeri me
tai be mylimo vyro ir tėvelio. Mirė 1955 m. rugpiūčio 
mėn. 10 dieną. Už jo sielą užprašėme šv. Mišias) kurios 
bus atnašaujamos Rockforde, Illinois, Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje ir šv. Marijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus bei pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir pasimelsti, kad 
gailestingas Viešpats suteiktų jam amžiną ramybę. 

Nuliūdę: žmona Kazė, simus Saulius, duktė Dalia su 
šeimomis ir sesuo Marija šaluckvenė su šeima. 

PADĖKA 
Didžiausiai, kokia tik gali būti, nelaimei mus ištikus — š. m. lie

pos mėn. 4 d. netekus vienturtes mieliausios dukrytės LISUTES — 
daug kas mums parodė savo širdį ir stengėsi padėti pergyventi tą 
didelį skausmą. 

Neįstengdami kiekvienam atskirai ir asmeniškai padėkoti, šiuo 
viešu laiškeliu norime iš visos gilios širdies padėkoti: 

— Kun. Antanui Zakarauskui, SvC M. Marijos Gimimo parapi
jos klebonui, už maldas koplyčioje, atnašautas Šv. Mišias bažnyčioje 
ir amžinybėn palydėjimo maldas kapinėse; 

— Solistei Danai Stankaitytei už giesmes per šv. Mišias bažny
čioje; 

— Skautėms udrytėms ir gintarėms už sudarytą garbės sargybą 
ir atsisveikinimą koplyčioje; 

"Sodality" mergaitėms už gėlytes ir atsisveikinimą; 
— Užprašiusiems šventas Mišias; 
— Atsiuntusiems gėlių vainikus; 
— Grabelio nešėjams; 
— Laidotuvių direkt. D. Petkui už rūpestingą patarnavimą. 

— Visiems laidotuvių dalyviams (koplyčioje, bažnyčioje ir ka
pinėse); 

— Ir visiems, kurie įvairiais būdais, vietiniai ir iš kitur, išreiškė 
mums gilios užuojautos žodžius: skautų "Nerijos" tuntui, "Venties" 
laivo įgulos sesėms ir daug daug kam kitiems. 

Mes, didžiai nuliūdę a. a. Lisutės tėveliai, niekad neužmiršime 
tų raminančių žodžių ir visų tų, kurie įvairiais būdais stengėsi su
mažinti mūsų neužsibaigiantį skausmą. 

Ačiū, ačiū visiems! 

Prislėgti ir nuliūdę a a. Lisutės tėveliai — 

Birutė ir Arūms Blinstrubal ir seneliai 

PAS GYDYTOJE 
Gydytojas rūpestingai apžiūrė

jo ligonį, nustatė ligos priežastį 
ir užrašė ligoniui vaistų. Ligonis, 
imdamas receptą, klausė gydyto
j a 

— Ponas daktare, turiu na
mie šunelį, kuris šiandien netikė
tai susirgo. Pas veterinarijos gydy

toją nenorėčiau jo vesti, gal jūs 
galėtumėt ir jį išgydyti. Juk vis 
tiek tas pats, ar tas ar kitas dak
taras gydys. 

Gydytojas pyktelėjęs, sako: 
—Tavo šuniukas tegul naudo

jasi tais pačiais vaistais, kuriuos 
ir tau užrašiau. Juk vis tas pats, 
liga ar liga... 

A. f A. j . ps. EDVARDUI NAKUČIUI 
mirus, žmonai dr. ALDONAI, dukroms LEONTLIJAI, 
ALDONAI ir jos VYRUI, ir sūnui EDVARDUI bro
liška užuojauta 

Lituanicos Tunto Margerio Stovyklos 
stovyklautojai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR S Ū N U S 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVMCZ) ir S0N0S 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SC). CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CK F.RO. I I I . Tel. OLympic 2-1003 

I 
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] x Br. Petras Kleinotas, SJ, 
! pereito mėnesio 25 d. tyliai at
šventė savo vienuoliško gyveni
mo 50 metų sukaktį. Pirmuo
sius įžadus Jėzuitų vienuolijoje 
y ra padaręs 1930 m. liepos 25 
d., o Amerikoje jau sueina 25-ri 
metai, kai jis yra "Laiškų Lie
tuviams" žurnalo administrato
rius, spaudos platintojas. Jis 
ta ip pat nemažai rašo spaudoje. 

x Organizacijų valdybų at
stovai kviečiami atvykti į pasi
tarimą rugpiūčio 14 d., ketvir
tadienį, 7 vai., Jaunimo centre. 
Pasitarime Jaunimo centro ko
mitetas painformuos apie Jau
nimo centrui išlaikyti ir page
rinti atliktus ir numatomus at
likti darbus ir Jaunimo centro 
dienos rengimo reikalus. Orga
nizacijos, kurios naudojasi Jau
nimo centro patalpomis prašo
mos atstovus atsiųsti. 

X Amerikos lietuvių Biblio
tekos leidyklos naujai išrinkta 
direktorių ta ryba pasiskirstė pa 
reigomis: kun. A. Kezys — ta
rybos pirmininkas, Vincas Lu
kas — vicepirm., Nijolė Gražu-
lienė — sekretorė, dr. Saulius 
Girnius — ižd. ir Petras Alek
sa — narys. Naują valdybą su
daro: P. Aleksa — pirm., N. 
Gražulienė — sekr. ir S. Gir
nius — iždininkas. 

x Iš okupuotos Lietuvos gau 
ta žinia, kad liepos 31 d. Kalva
rijoje mirė a. a. Juozas Bace
vičius ir palaidotas rugpiūčio 3 
d. Griškabūdžio kapinėse prie 
savo anksčiau mirusios žmonos. 
Amerikoje liko velionio žmonos 
sesuo Chicagoje Marija Kar-

x Frank Zogas, Midland Sav-
ings and Loan Association pre
zidentas, sutiko būti Balfo Chi-
cagos apskrities rudens vajaus 
globėju. F . Zogas ir jo vado
vaujama taupymo ir skolinimo 
bendrovė jau penkis metus glo
boja Balfo Chicagos apskrities 
piniginį vajų ir kasmet dar 
paskiria stambesnę auką. F . Zo
gas yra ir Balfo direktorius. 

x A. a. prof. dr. Vito Mane
lio 15 m. mirties sukaktis pami
nėta rugpiūčio 3 šv. Mišiomis 
De Andreis seminarijos bažny
čioj Lemonte. Šv. Mišias aukojo 
kun. J. Prunskis, skaitymus at
liko dr. P . Kisielius, duonos ir 
vyno auką nešė F . Manelienė-
Mackevičienė su sūnum dr. 
Juozu, giedojo sol. B. Prapuolė- | 
nis. Po pamaldų suvažiavu- •. 

. . . . \ . lidzių sunūs, pneme moterystes šiems velionio ir šeimos drau-> . r \ r , __ _. . . „ . , v. . , . . sakramentą Svc. M. Manios Gigams buvo suruoštos vaišes!__.__ ..._» M.» ^ ^ LZ ,-. 
prof. Mečiaus ir Faustinos Mac
kevičių sodyboje. 

IŠ ARTI IR TOLI 
AUSTRALIJOJE 

Lietuvos generalinė konsule Juzė Daužvardienė kalba Dariaus ir Girėno minėjime Marquette Parke, kur pasakė: 
"Lietuva tebėra. Ji gyva, nors prislėgta ir komunistinio okupanto kankinama". Nuotr. C. Genučio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAUJA ŠĖMA PASITIKUS 

Birutė Lieponytė ir Kęstutis 
Dailidė, Marijos ir Zigmo Dai-

x Jaunimo centro diena ren
giama rugsėjo .6 d. Jaunimo cen
tre . Numatyta įvairi ir įdomi 

dauskaitė, Nonvoode, Mass., m e n i n ė programa, šokiai, vai-
Prane Kamantauskienė su vyru g ^ l a i m ė s šulinys ir kt . Atsi 
ir New Yorke kun. Antanas 
Kardas. 

x Kazys Grina, iš Chicagos 
nuvykęs aplankyti savo vieno 
sūnaus šeimos, stiprokai susir
go. Paraližuota viena pusė. Ti
kisi, kad medicinos pagalba ga
lės greitai sustiprėti. 

x Ąžuolo—Gintaro skautų 
stovykla iš Kanados atsiuntė 
"Draugo" redakcijai sveikinimo 
laišką su visų stovykalujančių 
parašais. Už spaudos sveikini
mą nuoširdus ačiū ir kartu lin
kėjimai gerai ir naudingai pra
leisti stovyklavimo ir skautiško 
pasiruošimo dienas. 

X Solistės Praurimės Ralie
nės koncertas Melburne. Aus
tralijoje, kaip praneša "Tėviš
kės aidai", gerai pavykęs ir su
traukęs daugybę klausytojų. So
listę scenoje pristatė Liet. Ben
druomenės pirmininkas A. Po
cius ir dėkojo už gražias lietu
viškas dainas. Solistė buvo ap
dovanota gėlėmis, gavusi ir ki
tų dovanų, jų tarpe gražią ken-
gūrrukę. 

X Į "Draugo" rėmėjų eiles, 
gavę laimėjimų knygeles, auko
dami po 10 dolerių, įsijungė šie 
skaitytojai: 

Stepas Barkauskas, Mc-
Henry, 
Gen. Klevickienė, Kenosha, 
D. Anysas, Chicaga, 
Dr. P. Atkočiūnas, Cicero, 
V. Bielinis, Chicaga, 
V. Genys, Chicaga. 

Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

x GEGUŽINE ruošia Lietu
viu Studentų Slidinėjimo klu
bas rugpiūčio 10 dieną, sekma
dienį, 12:30 v. popiet. Gros Vy
ties orkestras. 103-čia g-vė i r 
Lemont Rd. Važiuoti Stevenson 
Expressway iki Lemont Road 
South. (pr.) I 

X L. Fondo pirmasis milijo-
nas buvo surinktas iš 3900 au-1 
kotojų. Kviečiame kiekvieną 
tautietį. įsijungti j aukotojų ei
les (paaukojant bent 100.00 j 
dol. Fondo nario įnašui ir būti 
lietuviškų darbų rėmėjais. Au
kas siųsti — 2422 W. Marouette 
Rd., Cbicago, Hl. Antrojo mi
lijono užbaigtu vės bus spalio 11 
d. "The Carlisle" Lombard, m . 
Paaukoję 100.00 dol. gauna vie
ną bilietą į pokylį. (pr.) 

x Reikalingas nedidelės pa
talpos valytojas-dženitorius. Su
interesuoti prašomi bet kuriuo 
laiku skambinti teL 778-7707. 

(ak.) 

lankiusieji bus supažindinti su 
įvykusiais Jaunimo centro ad
ministracijos pasikeitimais ir 
taip pat bus telkiami nauji na
riai. Organizacijos ir meniniai 
vienetai Jaunimo centru plačiai 
naudojasi, todėl laukiama, kad 
lietuvių visuomenė parems Jau
nimo centrui išlaikyti pastangas, 
gausiai atsilankydama i Jauni
mo centro dieną. 

x Kazė Jameikienė, Rock-
ford, BĮ., pagerbdama savo ve
lionį vyrą a. a. Mečį Jameikį, 
žinomą miškininką, mirusį prieš 
25 metus (1955.VHI.10) pasky-

mimo bažnyčioje Chicagoje lie
pos 5d. 1 vai. p. p. per šv. Mi
šias, kurias atnašavo kan. V. 
Zakarauskas. Giedojo sol. Da
nutė Stankaitytė. 

Jauuąją prie altoriaus atlydė
jo jos tėvai Janina ir Justas 
Lieponiai ir penkios poros pa
mergių ir pabrolių: Alė Pabe-
dinskaitė — Aras Dailidė, Rus
nė Lieponienė — Jonas Liepo
ms, Saulė Tumasonytė — Pet
ras Lieponis, Irena Rovinskaitė 
— Leonardas Rovinskas, Ra
munė Dailidienė — Algis Lie
ponis. Jungtuvių proga buvo 
gautas popiežiaus palaiminimas, 
kuris bažnyčioje ir buvo paskai
tytas. 

Vaišėms giminės, draugai, bi
čiuliai susirinko Old Oak Coun-
try klube Orland Pk. Lieponių 
golfo klube. Jonas Pabedinskas 

— A. a. Emilija Emma Ki-
mėnienė mirė liepos 15 d. Moe, 
sulaukusi 89 metų amžiaus. Ten 
pat ir palaidota su liuteroniško
mis apeigomis. Velionė buvo 
gimusi Kuršėnuose, I pas. ka ro 
metu buvo ištremta į Sibirą. 
Gyvendama Australijoje buvo 
pamaldi, dažnai skaitė Šv. Raš 
tą, laikėsi lietuviškų ir religinių 
papročių. 

— A. a. Bronė šilvienė t ra 
giškai žuvo automobilio ka ta 
strofoje, liepos 11 d. Buvo gi
musi 1914 m. Užpaliuose. Baigė 
Salų žemės ūkio mokyklą i r bu
halterijos kursus. Atvykusi su 
šeima Australijon, apsigyveno 
Melbourne. Gyvai reiškėsi lie
tuviškoje veikloje, ypač Mote
rų katalikių dr-joje, LB valdy
boje, buvo viena Blaivininkų 
dr-jos steigėjų. 

— Mirė a. a. Ona Kožikienė. 
Liko vyras Juozas Kožikas. 

— A. a. Algirdas Kudirka, 
dailininkas, mirė Adelaidėje. 
Būvu gimęs 1915 m. Australijo-mergėm atsisveikino "Sadutės" | Posėdyje pažymėta, kad la-

šokiu. Birutės vestuvinis rū- į bai gerai savo darbą atliko pra
bas — tautinis kostiumas, spe-į nešėja Stasė Pautienienė iš San-J 3 e l s g y v e n o 25 m e t u s - Velioni 
cialiai tai progai išaustas dve- j t a Monica, Calif., ir Vilija Ke- J _ 5 ^ S * _ ? S a u s u s u e " 
jų sesučių dail. A. Tamošaitie- 1 relytė. J. Talandis apgailesta-
nės ir A. Veselkienės. Atnešta vo, kad per klaidą nebuvo pa

minėtas ankstybesnis šokių didžiulė dail. J . Daugvilos tau
tiniais motyvais išskaptuota 
puošni kraitinė skrynia su jau
nosios dovanomis. Daina Dum-
brienė paskaitė Piršlio aimanas. 

Vestuvės buvo nuoširdžiai jau 
kios. Linkėtina, kad ir visas 
Birutės ir Kęstučio gyvenimas 
būtų nuoširdi šventė džiaugsmo 
ir liūdesio valandose. Viešnia 

ŠOKIŲ ŠVENTĖS P E L N A S — 
30,000 DOLERIŲ 

šokių šventės pirm. J. Talan
dis rugpiūčio 1 d. savo namuo
se, Olympia Fields, BĮ., turėjo 
užbaigtuvių posėdį. J. Talandis 
pranešė, kad šokių šventėje bus 
apie 30,000 atliekamų pinigų. 
Dar bus išlaidų paremti kelio
nę neturtingesnių grupių, skir
ti Jaunimo centrui, kurio pa
talpomis daug naudotasi, Vasa-

rė "Draugui" 100 dolerių auką.: mą, kurioje buvo keli žodiniai 
pravedė vaišių bendrą progra- " ° l o gimnazijai. Spaudai pa-

Nuoširdkiai dėkojame. 

x PreL L. J . Mendelis, Balti-
more, MD, yra nuoširdus lie
tuviškų reikalų rėmėjas. I r 
"Draugui" jis atsiuntė 10 do
lerių auką. Maloniai dėkojame. 

x Sergijus Paulavičius, čika-
gįškis, parėmė mūsų spaudos 
darbus 10 dolerių auka. Labai 
ačiū. 

x Vacys Petrauskas, žino
mas čikagiškis, maloniai įsijun
gė į "Draugo" rėmėjų eiles. 
Gavęs laimėjimų knygelę, jis at
siuntė 20 dolerių auką, tokiu 
būdu dosniai paremdamas dien
raštį. Labai ačiū. 

X M. Kazlauskas ir K. Jasiu-
levičms, Lietuviškos knygos klu 
bo nariai, atsiskaitydami už 
jiems nusiųstas knygas, atsiun
tė ir auką. Ačiū. 

x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
E Blinstrubas. A. Razutis; 2 
dol. — K. Šieninis. Dėkojame. 

sveikinimai. Maldą prieš vaka
rienę sukalbėjo kun. Jonas Bo-
revičius. 

Visus linksmai nuteikė, kai 
vyriausias pabrolys — jauno
jo brolis Aras pakartojo Chi
cagoje, o gal ir visoje Ameri
koje lietuviams gerai žinomą 
rašytojo Aloyzo Barono posakį 
— reklamą. "Kas tik turi gerą 
skonį, viską perką pas Liepo-
nį", atseit, ir Kęstutis Dailidė, 
turėdamas gerą skonį, pasisa
vino didžiausią Lieponių turtą 
— vienturtę Birutę. Kadangi 
Justas Lieponis savo kalboje 
pabrėžė, kad jo didžiausias ka
pitalas — jo vaikai, tai jau
nasis Kęstutis Dailidė patvirti
no, kad "Susėdę su Birute mes 
svarstėm ir nutarėm Lieponių 
turtus dar padidinti — pažadam 
daug anūkų". 

Vaišės buvo puošnios, gau
sios ir ištaigingos. Linksmai pa 
dainuota. Aldona Prapuolenytė 
pravedė tradicines betuvių ves
tuvių apeigas. Jaunoji su pa

remti išleista apie 4,000 dol. Bu-

Vilija Kerelytė, Chicagoje gerai pa
žįstama programų vadovė, buvo puiki 
pranešėja Tautinių šokių nrosramoje. 

šventės pirmininkas dr. L. 
Kriaučeliūnas. 

Šokių šventės komiteto komi
sijų nariai J . Talandžiui įteikė 
dovaną — lietuviškais orna
mentais išpuoštą albumą. 

J. P r . 

tuvių būrys. 
— A. a. Simą Griną, gyve

nusį Sussex Inlet, pieno išvežio
to jas a t rado negyvą. Mirė,šir-" 
dies priepuolio ištiktas. Buvo 
baigęs Kaune aukšt. technikos 
mokyklą ir dirbo Susisiekimo 
ministerijoje. Australijos eilę 
metų dirbo LB krašto valdybo
je. 

KANADOJE 
— Rytų Europos ateiviai Ka

nadoje vis dažniau patiria pa
niekos savo tautų adresu, ypač 
ryšium su karo nusikaltėlių me
džiokle. Tuo klausimu "Toron
to S tar" VI. 30 išspausdino 
Aleksandro Epsteino laišką, ku
riame jis pasisako prieš Sol 
Littmano straipsnį, paliečiantį 
tautas. Tai esąs neapdairumas, 
nes dėl grupės nusikaltėlių ne
gali būt i kaltinama visa tauta. 
Kanadoje esą du milijonai gy
ventojų iš R. Europos ir Vokie
tijos ir tik nepilni 300 įtariamų 
nusikaltėlių. Dėlto r a šan t ar 
kalbant apie nusikaltėlius, rei
kia ribotis asmenimis. Šio laiš
ko autorius yra advokatas, pa
laikąs draugiškus ryšius su lie
tuviais ir kitoms tautybėms. J is 

CHICAGOS ŽINIOS 
MERE GELBĖDAMAS DUKRA 

Begelbėdamas savo dukterį 
Anną, Chicagoje žuvo Mykolą 
Ostapink, 66 m. J i s su žmona 
vakarieniavo, kai išgirdo duk
te rs Annos šauksmą: "Tėve, 
mama, gelbėkit". J ą iš kiemo 

Stasė Pautienienė iš S. Monica, Į traukėsi į automobilį jos buvęs 
Calif., pravedė Tautinių šokių šven- j vaikinas Ramon Fuentes. Tė
tės programą Chicagoje. Ji yra radi-1 i g b ė į k į fc 
jo pranešėja ir pranešimų redaktorė, , . f , . , . 7 . . 
Liet. 2urn. s-gos c. v. vicepirmininkė, į ̂  automobilio langą norėjo 
specialiai atvykusi pranešėjos parei- sustabdyti automobilį. Duktė 
goms į Chicaga. norėjo koja paspausti stabdį, ta 

vo pasiūlymų paremti Tautinių 
šokių institutą ir spaudą. Šokių i Automobilis šoko pirmyn, par

bloškė tėvą, kuris buvo taip pri
trenktas, kad nustojo sąmonės 

Dalis laimimo centro valdybos: vicepirm. J. Jasaitis, pirm. I. Kriauceliū-
nienė, ižd. V. Diminskis. koresp. R. Baltuškienė, vicepirm. V. Mikūnas. 
Trūksta A. Steponavičienės ir H. Lauciaus 

Nootr. Jflno Urbm* 

šventėje pajamų turė ta apie 
200,000 dol. Išlaidų per 170,000 
dol. Paprašė visų komisijų pir
mininkų paruošti smulkų pra
nešimą apie komisijos darbą su 
pasiūlymais ateinančios dainų 
šventės rengimui. 

Amerikiečių spaudoj, radijuje 
ir televizijoje buvo iškelta pro
blemų dėl kai kurių pareiškimų, 
ypač dėl neatvykimo svečių iš 
prezidentūros. Talandis buvo 
amerikiečių spaudai davęs rei
kiamus paaiškinimus. Baltieji rū 
mai net tiesioginiu telefono pa
šaukimu užtikrino, kad prezi
dentūra neturi prieš etnines gru 
pes nukreiptos politikos. 

Iškilo priekaištų dėl garbės 
svečių pristatymo. J. Talandis 
paaiškino, kad Liet. Bendr. k raš 
to valdyba buvo pasilikusi sau 
teisę spręsti garbės svečių są
rašą, šioje vietoje įvyko susi-
rnaišvmas. 

PRIMUŠĖ IR PAGROBĖ 

Ginkluotas vyras su dviems 
jaunuoliais VVashington gatvėje 
netoli Cicero, Chicagoje, apie 
2:30 vai. nakties šeštadienį už
puolė D. Champion, 28 m., jį 
primušė, o su juo ėjusią jo su
žadėtinę V. Harris, 22 m., pa
grobė. 

UŽPUOLĖ VIENUOLIKMETĘ 
Vienuolikos metų mergaitė, 

saugojusi vaiką savo te tos bu
čiau pataikė ant gazo pedalio. te 5400 N. Kenmore Ave., Chi

cagoje, buvo užpulta te tos buto 
nuomininkės vaikino. Motina, 
gindama mergaitę, perdūrė už-

ir mirė. Duktė buvo išgelbėta. 
BAKTERIJOS PAPLCDIMY 
Sekmadienį Chicagoje buvo 

uždaryti Nor th Ave., Fullerton 
Ave., Javis Ave. ir Howard St. 
paplūdimiai, nes juose atsirado 
apie 10 kar tų daugiau bakteri
jų, negu normaliai būna. Tai 
įvyko todėl, kad dėl audrų labai 
pakilo Chicagos upės vanduo ir 
dalis jo buvo išleista į ežt rą, 
kur ir pateko bakterijos. 

AREŠTAVO 46 
Kaimynams pasiskundus, kad 

penktadienio vakare vyksta 
triukšmingas jaunimo subuvi
mas 5834 So. Sayre, Chicagoje, 
atskubėjo t rys policininkai: ra
do apie 50 jaunuolių 15-22 m., 
daugelis jų gėrė. Jie pradėjo 
svaidyti butelius ir ką tik pa
griebdami į policiją. Du poli
cininkai sužeisti, 46 triukšmau
tojai areštuoti. 

puolėjo ranką ir pranešė polici
jai. 

70.000 FESTIVALY 
Chicagos festivalis gražiame 

sekmadienio ore sutraukė apie 
70,000 žmonių. Festivalis Na-
vy Pier tęsis iki rugpiūčio 17 d. 

PIKTA ŽMONA 
Chicagoje areštuota Linda 

Maffei, 28 m., ir uždaryta Cook 
apskr. kalėjimam Ji mirtinai 
peršovė savo vyrą, policijos kap 
ralą Nicholas Maffei, 31 m., 
jiedu susiginčijo. 

PAVOJINGOS ATMATOS 
Chicagoje helikopteriu ieško

ma atmatų ir šiukšlių krūvų. 
R.adus jos tikrinamos. Surasti 
keletoje tų krūvų pavo 
jingų chemikalų. Nustatoma 
iš kokių firmų tokios atmato 
atvežtos ir imamasi priemonir 
kad gyventojams nesusidaryti 
pavojus. 

aktyviai dalyvauja žydų bendr 
ruomenės veikloje. 

— Sol. V. Verikaitas su žmo^ t 

na atostogauja Graikijoje. Jte-' 
du dalyvauja mokytojų ekskur-' 
sijoje, kurioje yra 47 gimnazi
jos mokytojai Jie klausosi p a 
skaitų apie senovės Graikiją, 
lanko muziejus bei galerijas. ~-

BRAZILIJOJE 
— A. a. Anelia Šneiderienė 

mirė gegužės 19 d. J i buvo se
na Brazilijos lietuvių kolonijos 
narė. Liko šeima Brazilijoje ir_ 
giminės J. A. Valstybėse, kaip 
kun. A. Kardas, M. Kardaus* 
kaitė, Pr. Kardauskaitė- Ka
mantauskienė. 

VOKIETIJOJE 
— Huettenfelde bus 8-14 m. 

amžiaus vaikams vasaros sto
vykla, kuriai vadovaus Manfre
das šiušelis, Živilė Vilčinskaitė 
ir gal iš Berlyno atvykusi Ni
jolė Sujėtaitė. 

— Vokiečių spauda apie Par 
balti jo okupaciją. Vokiečių "Die 
Welt" išsispausdino nemažą 
straipsnį, pavadintą "Mažųjų 
Pabaltijo tautų tragedija", ku
riame pasakojama, kaip prieš 
40 metų Sov. Sąjunga užėmė 
Pabaltijo kraštus, pravedė juo
se "laisvus" rinkimus ir suso-
vietino. Straipsnis pradedamas 
bazių įvedimu Lietuvon. Dar 
didesnį VVolfgang Hoepker 
straipsnį ir, be to, dar atskirą 
vedamąjį išsispaudino "Rheini-
scher Merkur" birželio 13 d. 
Hoepker čia papasakojo ne tik 
apie okupaciją, vokiečių karą 
su Sov. Sąjunga ir vokiečių už
mačias Pabaltijyje, bet taip pat 
apie išvežimus (autorius juos 
vadina "pabaltietiška Baltramie 
jaus naktimi"), partizaninį pa
sipriešinimą pokario metu, ru
sinimą, Bažnyčios persekiojimą, 
pogrindinę spaudą, protestus. 
Autoriaus išvada: Vakarų vie* 
šoji nuomonė greit užmiršo Pa
baltijo tragediją, ir Jungtinės 
Tautos tyli. Kai tolimos Afri
kos tautos yra išsireikalavusios 
nepriklausomybę, net nebesma-
gu, sako, kalbėti apie likimą trv* 
jų Europos tautų, kurios yra 
čia pat prie Baltijos juros. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite ~» 
ARVYDUI KIELAI 
TeL — 434-9655 
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TAUTINES 

MINTIES KELIU 
Lietuvių tautininkijoa 

istoriniai bruožai. 
Redagavo Jonas Purinas įr 

Jonas Pranas Palukaitis. 
Amerikos lietuvių Tautinės 

sąjungos leidinys 1979 m. Kieti 
viršeliai, 416 pusi. Kaina su per
siuntimu $13.25. D. gyv. dar pride
da 60 et. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St . Cttfcago, R. 
60629. 
-iiiiiiuiiiiniiiiuiuiiiiiMiiiiumiiiiniiiMi 

A Z O R I N 

Pirmasis Stebuklas 
Novelės. Vertė P. GAUCYS 

Azorin — vienas žymiausių is-
oanų rašytojų, išgarsėjęs savo 
".rumpom, poetinėm novelėm, ku-
-iose pilna astrologų, raganų, pra-
lašų ir aiškiaregių, turinčių ma-
Tiską galią numatyti ateit) ar at-
Įal pasukti laiko ratą. Azorino 
vaizduojami žmonės pasižymi dide-
iu dvasiniu gilumu. Rinkinyje 25 
"ovelės. 

Išleido Rūta 1979. Kaina su per-
luntimu $5.75. Ulinois gyventojai 
>rideda 25 et. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 

S45 W. 6Srd S t , Chieago, Hl. 
4)629. 
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