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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
Vilnius. 1980 m. vasario 21 d. i Prašome Jus amnestuoti mūsų 

į Sv. Teresės bažnyčią Vilniuje! tėvelį Petrą Plumpą, Vlado, nu
buvo susirinkusi didžiulė minia 
tikinčiųjų ir apie 60 kunigų: da
lis iš Vilniaus arkivyskupijos, o 
kiti iš įvairių Lietuvos vietovių. 
Per pamaldas buvo meldžiamasi 
už Tautos blaivumą. Dauguma 
pamaldų dalyviu padarė absti 

teistą 1973 m. 8-riems metams 
laisvės atėmimo už religinę lite
ratūrą. Jis yra nelaisvėje ir atlie
ka bausmę lageryje — Permės sr. 
Čūsovskij raj., st. Vsesviatska>a 
VS-389 35. 

Mes labai jo pasiilgome, mums 
nencijos arba blaivybės pasiryži-' vieniems sunku, mes laukiame jo 
mus. ; ir labai Jus prašome mums pa-

Sveikintina vilniečių kunigų ' dėti. 
iniciatyva taip gražiai pasitarnau- j Mūsų adresas: 
janti blaivybės sąjūdžiui. 

Vilnius. Vilnietė Alfreda Zut-
kutė yra terorizuojama už savo 
religinius įsitikinimus ir bando-

Lietuvos TSR 
Kaunas — Kulautuva, 234321 
Akacijų g-vė Nr. 23 b.2 
1980 m. sausio 18 d. 
LTSR ATP atsiuntė atsakymą: 

ma ją patalnjnti į psichiatrinę Ii- „Pranešame, kad Jūsų malonės 
prašymas dėl vyro apsvarstytas ir 
nepatenkintas". 

Vilnius. 1980 m. sausio pradžio-

goninę. 1980 m. sausio 15 d. pa
reiškime TSKP CK Generali
niam Sekretoriui Brežnevui Zut-
kutė pasakoja, kaip ją su sūnu
mi gruodžio 13 d. KGB pareigu- je Religinių reikalų tarybos įga 
nai nuvežė į psichiatrinę ligoni- Lotinio įstaigoj vyskupijų Kurijos 
nę patikrinti sveikatą. bet pristatė žinias apie religinių bend 
gydytojų komisija pripažino • ruomenių padėtį, 
motiną ir sūnų sveikais ir atsisa-• Telšių vyskupijos kurijai ir vie
ke patalpinti į ligoninę. Anot Į tos taryb. valdžiai visiškai nepa-
KGB pareigūnų, Zutkutė religi-. teikė žinių Mažeikių, Plungės ir 
niu auklėjimu gadinanti sūnų ir Šilutės dekanatai, o Tauragės de
jai reikią atimti motinystės teises. 

Kaunas. 
TSKP CK Generaliniam Sekreto
riui 

TSRS ANTP pirmininkui dr. 
L Brežnevui 

Aš, Teresė Pluiraitė. Petro, g. 
197T1L 

Aš, Tomas Pluira. Petro, g. 
1972 m. 

i LENKIJOS DERYBOS 
i SU STREIKŲ VADAIS 

Darbininkai reikalauja politinių reformų 

Gdanskas. — Lenkijos strei-i bininkų komiteto reikalavimuose. 
' kuojančių darbininkų atstovai '• Komitetas nurodo: spauda, radi-
vakar turėjo susitikt: Gdanske su I jas ir televizija turi skelbti, kad 
specialiu vyriausybės komitetu,' vyksta streikas ir turi paskelbti 

: kuriam vadovauja vicepremjeras'tautai, ko darbininkai reikalau-
j Tadeusz Pyka. Sekmadienį apie , ja. 
50,000 darbininkų iš 24 Gdans- ] Ekonominiai reikalavimai lie-

iko, Gdynios ir Sopoto įmonių, čia algas, kurios turi būti padidin-
I kuriose vyksta streikai, atstovai su- tos 2.000 zlotų per mėn. (68 doL). 
j rašė ilgą sąrašą reikalavimų, ku- Ateity algos turi būti surištos su 

( riuos vyriausybė turi išpildyti. • infliacija. Kylant kainoms, turi 
Darbininkai reikalauja ne tik sa-Į kilti ir atlyginimai. 

Įvo gyvenimo sąlygų pagerinimo: Šį antradienį Lenkijos komu-
i pigesniu maisto produktų, didės- nistų vadas Gierek turi vykti į 
|nių atlyginimų, bet paliečia ir po- Vakarg Vokietiją, dar neaišku ar 
j litinius klausimus. padėtis namie leis jam išvykti, fis 

Tarp komiteto paskelbtų reika- neseniai grįžo iš Sovietų Sąjun-
. lavimu yra teisė streikuoti ir ga- gos, kur Kryme ilgesnį laiką ta-

Respublikonų partijos kandidatas į prezidento vietą Ronald Reagan pradėjo rinkiminę kampaniją. Sekmadienį jis; r a nt i j a . kad niekas nebus už strei- rėši su atostogaujančiu preziden-
atvyko į Chicagą. kur pasakė kalbą užsienio karo veteranų konvencijoje Nuotraukoje Reaganas su savo partneriu I 1,US baudžiamas Reikalauja cen- tu Brežnevu. 

kanatas pateikė žinias tik apie iš 
laidas ir pajamas. Kiti dekanai 
pristatė taip pat nepilnas žinias, 
kadangi jiems atsiskaitė ne visos 
parapijos 

Kitų vyskupijų Kurijos daug ži
nių apie religinę padėtį parapi
jose ,,išlaužė iš piršto", nes daug 
kunigų atsisakė ateistams teikti 
žinias. 

Jdomu, kokia prasme ir kokį 
Aš. Tadas Pluira, Petro, g. 1974' rkslumą tokiu atveju turi vys-

m. ir mūsų mama Aldona Pfatt-j kupijų „ataskaitos" įgaliotiniui? 
rie-nė, Antano, greipiamės Tarp- , Kada Kurijos turės drąsos neteik-
tautinių Vaiko metų proga į Jus ti nei tikrų, nei išgalvotų žinių? 
su prašymu: (Bus daugiau) 

Švedijon pabėgo 
Vladas Šakalys 

George Bush ir rinkimų kampanijos vicepirmininke Anne Armstrong. 

_ 
IZRAELIS ATSISAKO 

DERĖTIS DEL SOSTINĖS 
Daug šalių sostine laiko Tel Rvivą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

zūros panaikinimo, politinių ka
linių paleidimo ir Tarptautinės 
Darbo organizacijos konvencijų 
gerbimo, įskaitant teisės steigti i 
laisvas darbininkų unijas. Reiki-
laujama visoms religijoms teisių 
leisti laikraščius, naudotis valsty
bės radijo ir televizijos stotimis. 

Salia laivų dirbtuvių darbinin
kų. Baltijos pajūrio miestuose su
stojo transportas, neveikia tele
fonas. Lenkijoje su nerimu lau
kiama, kuo visi tie streikai baig
sis. Bijoma, kad vietinei komunis
tų partijai negalint susitvarkyti 
su padėtimi, gali pasikartoti 1956 

Jeruzalė. — Izraelio ministerių; 
kabinetas sekmadienį atmetė' 
Egipto prezidento Sadato siūlymą į TV 

jau buvo įsteigusi Jeruzalėje, ta
čiau JAV spaudžiama, perkėlė ją 

skirtingos. 

• < * • Naujieji ambasado-

Cries vynausybe pa^e lbe , ' G d a n s k o k o m i t e t a s n u r o d o . m. Vengrijos ar 1968 m. Čeko-
Gdansko 1970 

pręsdama vvriau- m- darbininkų riaušėse žuvo 50 
sybė turi kontaktuoti visas Len- žmonių, buvo sudeginta komu-
kijos visuomenės klases ir in fo r - n : <U partijos būstinė, partijos va-

Britanijos Scotland Yard t i - į m u o t j tautą apie ekonominę pa--das Gomulka turėjo pasitraukti iš 

' , •. ' , ,. vjaansKo Komitetas nuroao. «•• ' ^ s n j ^ dr 
hcad Iranas nutrauk* su C.le dip- k a d s o c i a i i n i u s ekonominius vals- Slovakijos įvykiai. 
Iiomatinius ryšius, nes abiejų sa- t v b ė s r e i k a i u s spresdama vvriau- m. darbininkų m lių vyriausybių sistemos labai 

vėl šaukti „viršūnių" konferencij-. riai atsisakydavo įtekti savoj<re _;ria gaisro priežastį Londono pra-<d6 t; Reikalaujama panaikinti *»""?*• 
.varstyti Viduriniųjų Rvtų tai- jdencialus Jeruzalėje, tačiau len]™** ^ J 0 ^ . kur užsidegus na<- s p e c i a l j a s priviiegijas politiniams 

KOS klausimų. Egiptas pasiūlė pa-Uavo atstovvbes įsteigė visa e i l ė ] £ ^ Z „ ZST-SSL t L S ~ l a f s a u ? u m o pareigūnams, kūne 
laukti, kol Amerikoje 
piezidento rinkimai. 

pasibaigs I W Amerikos valstybių. S i a n - į į f ^ S ^ ^ J E l " ? ! ^ ? ^ i a l i o m
7 . ^ r d u ° t l J 

o tuom?t;di(-n ambasadas ten tebeturi: Pa
iras, kuris norėjo įeiti, bet buvo i vemis. Maisto produktais ap-u-

vė'. turėtų susirinkti: prezidentas narna. Venecuela, Haiti. C v a - Į T " ^ , !U- - Aipm'1 t U " b Q t i V'Si l e n k a i ' ° n ° 
Carteris, prezidentas Sadatas irjtemala, Salvadoras, Dominin-i ~ l ' r a n o radijas_pas«lbe,_ Kad- t i k partiečiai ir milicininkai. Vi-
-remieras Beginąs. k ,nų respublika, Costa Rica, Ek-1 parlamenus nutarė atšaukti sa-; daus rinka turi gauti daugiau mė-

; a . | v o n a n ) Farahmandpur kreden-; s o s produktų, eksportui skirti tik. 
1 dalus. Tai Irano žydas, turėjęs i ;<as ]įeka. Mėsai turi būti įvestos 

rodoma, kad tokios viršūnių koo-U • j ryšiu su Izraeliu. 'pardavimo kortelės, sakoma dar-
feremnos nereikia, o Izraeks ir; 

Izraelio atsakyme Sadatui * - j y * * * * * E°lb;i^ C i ! ė i r U r U g V a " 

Arabų spaudimas mažai pake-j — Egiptas atmetė Maroko ka-i 
pakvietimą į j Egiptas abipusėse derybose gali Į čia tas Pietų Amerikos valstybes,| raliaus Hassano 

i-spręsti dar neišspręstus klausi-1 tačiau Venecuela ir Urugvajus'bendrą akciją prieš Izraelį, kuris 
mus. Kaip žinoma, Izraelis ir, jau pianuoja patenkinti arabų j prisijungė arabams šventą Ryti-

Stokholmas. — Užsienio spau
dos agentūros praneša, jog iš 
Lietuvos per Sovietų Sąjungą ir 
Suomiją į Švediją pabėgo 38-erių 
metų amžiaus lietuvis optikas VI. 
Šakalys. Jis dabar yra švedų poli
cijos globoje, belaukiant, kad Šve 
dijoje jam būtų suteiktas politinis 
prieglobstis. Švedų policijai Šaka
lys papasakojo, kokiomis nuoty
kingomis aplinkybėmis jis pasie
kė laisvę. Slaptai perėjęs Suomi
jos sieną, jis dešimt naktų ėjo 
pėsčias link Švedijos, bijodamas, 
kad suomiai, pagal su sovietais 
pasirašytuosius susitarimus, neiš 
duotų jo sovietams. Pasiekęs Suo 
miją ir Švediją skirančią Torn'o 
upę, jis ją laimingai perplaukė li
gi Švedijos kranto, kur prisistatė 
švedų policijai. Čia Šakalys taip 
pat papasakojo, jog Lietuvoje li
kusi jo žmona ir 8-nių mėnesių 
sūnus. Jis pareiškė, jog drauge su 
grupe žmogaus teisių gynėjų yra 
pasirašęs protesto raštą dėl Oiim 
pinės jūriavimo regatos pravedi-
mo Taline, pažymint, jog Estija, 
kaip ir kitos dvi Pabaltijo valsty
bės — Latvija ir Lietuva — buvo 
neteisėtai sovietų okupuotos ir 
prijungtos prie Sovietų Sąjungos. 
Šakalys nusprendęs pabėgti į Va
karus, kai patyrė, kad aštuoni jo 
kovos bičiuliai, pasirašę tą patį 
protesto raštą, buvo sovietų su
imti. Vlado Šakalio pavardę ran
dame farp 45-kių pabaltiečių 
žmogaus teisių gynėjų, kurie pra
ėjusių metų vasarą Maskvoje pa
sirašė pareiškimą, reikalaujant, 
kad būtų atšauktas prieš 40 me

tų pasirašytasis slaptas sovietų :r 
nacių -.ustaiimas Pabaltijos vals
tybių klausimu ir kad Pabal
tijo kraštam būtų grąžinta ne
priklausomybė. 

Amerikos žydai bijo, kad preri- į -tikakr -imą ir persikelti iš Jeruza- j nę Jeruzalę. Palestinos Išlaisvini-' 
dentas Carteris, jei jis bus per-' 
rinktas, gali daryti didesnį spau
dimą Izraeliui, nes jam neberū-

zaieje 

Kiek kainavo 
Irano puolimas? 

Popiežius seka 
įvykius Lenkijoje 

Vatikanas. — Popiežius Jonas 
Paulius II-sis sekmadienį savo 
vasaros būstinėje Castel Gandol-
fo priėmė būrį piligrimu, kurių 
tarpe buvo ir iš Lenkijos. Užsienio 
stebėtojai rašo, kad popiežius nė 
žodžiu neužsiminė apie Lenkijoje 
vykstančius darbininkų streikus. 
Jų nemini ne; Vatikano radijas 

Lietuvių Maskvoj 
laimėti medaliai 

Vilnius. — Ok. Lietuvoje pa
skutinioji Olimpiada minima su 
pasitenkinimu, nes joje aukso mc 
daliais ?pdovanoti septyni lietu
viai. Iki šių metų olimpinių čem
pionų titulus buvo pelnę penki 
Lietuvos rtierai. 

P->-,auHo čempionė ir rekordi
ninkė Maskvos žaidynėse tapo 
plaukikė Lina Kačiušytė. Aukso 
medalį iškovojo Robertas Žul-
pa, lengvaatletis Remigijus Valiu
lis dalyvaudamas estafetiniame 
bėgime 4 % 400 metų. Kitus auk
so medalius laimėjo krepšininkė 
Angelė Rupšienė, dabar jau tu
rinti du aukso medalius, ranki
ninkė Aldona Nenėnienė. ranki
ninkė Sigita Mažeikaitė ir krepši 
ninkė Vida Beselienė. Voldema
ras Novickis, sovietų rankininkų 
rinktinės žaidėjas, parsivežė iš 
Maskvos sidabro medalį, o trys 
apdovanoti bronzos medaliais: 
krepšininkas Sergiejus Jovaiša, ir
klavimo aštunvietės įgulos na
riai: Jonas Pinskus ir Jonas Nar-
montas. 

pėtų rinkimai ir žydų nuomonė 
Amerikoje. 

Į ' 

Paskutinius sunkumus tarp 
Egipto ir Izraelio sukėlė Izraelio j 

;nutanmas prisijungti Rytinę Je-1 
i ruzalę ir perkelti į tą miestą I z- į 
įraelio premjero įstaigą. Dery-j 
boms su Egiptu vadovauja Iz^ae-: s e 

i nei spauda, nors Vatikano šalti-
IVaskingtonas. — Atstovų r ū - : n i v žiniomis, popiežius labai do-

pakomitetis baigė 

Padėtis Afganistane 

lė< į Te! Avivą. Sirija pagrasino . mo org?nizacijos vadas Arafatas; 
nutraukt- santvkius su tais Kraš- ragino visa-:, islamo valstvbes ver- i m Ų pakomitetis baigė tyrimus'; misi įvykiais ir juos atidžiai seka. 
tais. kurie paliks ambasadą Jeru-;buoti savanorius, kurie'eitu v a- į apie nepavykusi balandžio men. 

įduoti Jeruzalės iš žydų rankų, j bandymą išvaduoti amerikiečius 
- Bolivijos vyriausybė p a s . ; įkaitus, kalinamus Irane. Kaip ži- Į hlamhaAas. - A f g a n ų sukdc 

smerkė vokiečių "Der Spiegei"! n o m a ' b a " d > ' m e ž u v 0 ^ s mari- l>ų zmiomis, ba.giantis musulmo-
" žurnalą, ir JAV u ^ a m ^ a - į " » P " * ^*™Sj»**m. nu šventam Ramadano m e n e ™ . 
ishington Post", nes jie rašė apie P r a r a s t i " Į 5 * helikopteriai i 
' D r •• i ' ą - i. • « vienas transporto lėktuvas, rasr 
Bolivijos narkotiku šmugeli i A-1 e* . . . • oo i 

ruošimai šiam puolimui, tran- j puolė 22 kaimus, kur žuvo 

ko "v idaus re'kalų ministeris Yo-

bustiprino Floridos 
lėktuvu apsaugę 

Miami. Floridos aeiodromuO' 
labai sustiprinta apsauga 

j leivių tikrinimas po to. 
ke-

. kai Ku-
ssf Burg. Jis pareiškė, jog Sadatas Į b o . pabėgėliai pagrobė 6 keleivi-
šturkŠI'ia: kišasi į Izraelio reisą-; n j u s lėktuvus .Kubiečiai tvirtina, 
lus. Sadatas norįs iš Jeruzalės p;j- i Lgj 
daryti č-ntra Berlyną. 

Jeruzalės diplomatinis statu
sas yra gan komplikuotas. Kada 

, Palestina buvo valdoma britų 
; nuo 1920 iki 1948 metų, Jeruzilė 

jie nusivylė gyvenimu Ame
rikoje ir siekia grįžti namo. Vals
tybės departamentas kreipėsi į 
Kubos valdžią, kad ji tvarkingai 
priimtų visus norinčius sugrįžti 
kubiečius, bet Ca->tro į Šį kreipi-

meriKą. 
— Jungtinės Tautos pripažino, 

kad Tarlandijos pabėgėlių stovyk-
i . . m , m n n n u-~. i skelbiama pakomitečio raporte 
loję, kur gyvena lUz.UUO kam-' 

sportas, prarastos mašinos kaina
vo Pentagonui 45.5 mik dol.. 

buvo Palestinos sostinė. Įsteigusi mąsi neatsako. Lėktuvuose nuo 
1 Izraelio valstybę 1948 m. gegužės ' šiol skraidys ir civiliai apsirengę 
i 14 d., ji sostine paskelbė Tol Avi- j gmkhwti saugumo valdininkai. 
!vą. Izraelį pripažinusios valstybės J!>• kubiečiai bandę pagrobti lėk
it uoj įsteigė Tel Avive savo atsto-į tuvą, jau buvo suimti. Kadangi 
Įvybes. Išimtis buvo Olandija, ku- 'meta lo detektoriai leng.ai paste-
i ri savo konsulatą Jeruzalėje pakė-
i lė į ambasadą. 

Izraelio vyriausybė 1949 m. 
'gruodžio 14 d. savo sostine pa-
; skelbė Vakarinę Jeruzalę ir 1953 
m. pradėjo perkelti savo įstaigas 
iŠ Tel Avivo. Tų metų liepos 13 

, d. persikėlė ir Izraelio užsienio 
' reikalų ministerija. Šis žygis pa- j jus Kosyginas vėl sifsirgo. Singa-

bi ginklus, kubiečiai lėktuvų įgu
loms grasina gazolino bombomis. 
Visį pagrobti lėktuvai laimingai 
grįžo iš Havanos. 

Serga Kosyginas 
Maskva. — Sovietų vyriausybė 

pripažino, kad premjeras Aleksie-

— Indijoje, Kašmiro provinci
joje, musulmonų riaušėse žuvo 
163 žmonės. 

Įstatė į keblia padėtį tas vaktv-
1 bes, kurios Izraelį pirmosios pn-
'pažino. Ji-ngknių Tautų 194 7 
; metų rezoliucija, nuspręsdama 
| Izraelio įsteigimą, numatė, kad 
i Jeruzalė bus tarptautinis miestas. 
; Daugelis valstybių atsisakė r v -
! keltį savo ambasadas į Jeruza'e. 
1 Kitos, kaip Kuba, savo ambasadą 

pūro vyriausybė buvo pain
formuota, kad premjeras negalės 
susitikti su Singapūro premjeru 
Lee Kuan Yevv. kuris šį mėnesį 
planuoja vizituoti Maskvą. Ne
skelbiama, kuo Kosyginas serga. 
Praėjusią žiemą jis Maskvoje ne
sirodė keturis mėnesius. Kosygi
nas jau 76 metų. 

bodiečių. vyksta nelegali preky
ba ryžiais. Šalpai gauti ryžiai pa
tenka į Tailandijos juodųjų pirk
lių rsnkas. 

— Praėjusią savaitę Salvadore 
žuvo !29 žmonės, komunistams 
paskelbus generalinį streiką. 

— Bolivijos kairiųjų preziden
tinis kandidatas Heman Siles Zu-
azo sudarė vyriausybę pogrindy
je, iš kur tęs kovą su karine 
diktatūra, paskelbė pogrindžio 
laikraštis. 

— Liepos mėn. Amerikoje pa
gerėjo mažmeninių prekių judėji
mas. Vartotojai pradėjo daugiau 
pirkti. 

— Septyni rumunai perėjo 
sieną iš Jugoslavijos j Italiją 
ir pasiprašė politinės globos. 

— Pietų Korėjoje toliau vyks
ta „valymas". \ 'uo gegužės mėn. 
suimti 16,599 „nepageidaujami 
elementai". 

— Policija suėmė kubiečių pa
bėgėlių stovykloje Fort Indian-
town Gap, Pa. 10 asmenų. Tar
dymai parodė, kad pabėgėlių 
riaušes kurstė Castro agitatoriai, 
kurių tikslas nustatyti prieš Ku
bos pabėgėlius amerikiečiu visuo
menę. 

Blogėja Britanijos 
santykiai su Iranu 

Londonas. — Britanija nutarė 
uždaryti savo ambasadą Tehera
ne, kur vyksta piktos demonstra
cijos prieš Britaniją. Kada iranie
čiai rugpiūčio 4 d. surengė pro
testo demonstraciją Londone, 
prie JAV ambasados, britų poli
cija 67 iraniečius suėmė už smur
tą, netvarkingą elgesį. Irane jau 
anksčiau buvo suimti keli anglai, 
ištremtas anglikonų vyskupas, už
daryta krikščionių ligoninė, bri
tų katalikų kunigų vedama mo
kykla. 

Britanija paliks Irane keturis 
diplomatus, kiti išvažiavo namo. 

— Australijoje atostogautojų 
stovykloje, daugeliui suaugusių 
susirinkus prie laužo, laukinis 
šuo iš palapinės išnešė 10 sa
vaičių amžiaus kūdikį, kurio ne
pavyko surasti. 

— Valstybės departamentas 
patvirtino, kad nuo balandžio 
min . kada prezidentas įsakė, su-
varžvti iraniečių studentų įsilei-
di'na, politinį prieglobstį gavo 
1.300 iraniečių. 

daugelyje kaimų įvyko pamaldos. 
Sovietų lėktuvai ir helikopteriai 

apie 
1,200 žmonių, susirinkusių į reli
gines apeigas. 

Vokiečių „Der Spiegei" žurna
las išspausdino vieno vokiečio pa
sakojimą, ką jis matė Afganista
ne, kur jis lankė laisvės kovoto
jus. Jie neturi geresnių ginklų, 
naudoja senus šautuvus, kuriems 
dažnai trūksta šovinių. 

Žiniomis iš Indijos, afganai su
kilėliai sustiprino puolimus, pa
sibaigus šventam mėnesiui. Vie
name puolime į nelaisvę paimti 
22 afganai lakūnai, važiavę au
tobusu. Kitame mūšyje žuvo 13 
sovietų kareivių. 

Prezidentas Karmalas paaukš
tino pareigose du ministerius, 
kurie priklauso nedraugiškai ko
munistų partijos frakcijai. Šiais 
pakėlimais norima sušvelninti 
„masių" grupės opoziciją „vėlia
vos" frakcijai, kuriai vadovauja 
Karmalas. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 19 d.: Jonas Eudes. 
Namadija, Astys, Šviesuolė. 

Rugpiūčio 20 d.: Bernardas, Fi-
liberta, ToKinas. Neringa. 

Saulė teka 6:02, leidžiasi 7:46. 

ORAS 
Saulėta, tvanku, temperatūra 

dieną 90 L. naktį 70 1. 
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NESIRGTI IK SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS l SVEIKATA, 1601 W«t GarfieU Blvd., Cbk»go, IL 606K 

JONAS ADOMAVIČIUS, M J). 

VĖŽYS KALBA - KLAUSYKIMĖS 
Žmogaus kūnas skundžiasi | tai po pietų. Mat. kai strėnose 

nuolatiniai skausmai dėl vėžio 
atsiranda, ar kai dėl vėžio gau
nasi sunkumas nusišlapinti — 
tada jau esti gana pavėluotas rei
kalas. 

'rodo ženklus, kurie lyg 
pirštu basteli į esamius ja
me negerumus. Venkime 

Mediciniškas raginimas 

Kūną apsaugojantieji prigim
t i įtaisai — alarmo sistema duo
d a ryškius ženklus, kad kas tai ne 
gero kūne daros — kad sveti
mas paukštis jame pradėjo savo 
lizdą sukti. Aišku, mums reikia 
išmokti tuos aliarmuojančius 
ženklus atpažinti, anksti juos iš
girsti ir tinkamai elgtis. Žino
m a , kaip visur, taip ir čia, pasi
taikys ir klaidingu — ne vėžio 
sukeltu aliarmuojančių žinių 
— ženklų. Vis vien, kiek
vienas iž mūsų, pajutęs aliar
muojančius ženklus, tegul krei
piasi pas gydytoją. 

Yra net septyni svarbiausi 
•alarmuojantieji ženklai, kuriuos 
kūnas mums rodo jame vėžiui a t 
siradus. Jie gali mums gyvybę iš
gelbėti, jei mes jų bosime ir ne
delsdami su gydytoju juos aptar
sime. 

Pakitusi žarnų ir šlapumo 
pūslės veikla 

2arnų, ypač storosios (colon) 
vėžys gali sukelti sekančius reiš
kinius. Suvirškintas maistas sto 
rose žarnose ir išeinamojoje žar
noje (rectum) normaliai tampa 
vis tirštesnis. Todėl tų žamy 
užakimas dėl vėžio auglio esti 
greit paciento pastebimas. Kuo 
vėžys auga arčiau išeinamosios 
angos, tuo ryškesni būna tokio 
auglio sukelti žarnų užsikimši
mo reiškiniai: kieti (kartais laisvi) 
viduriai, oro gausumo žarnose 
sukelti skausmai (gas pains) ir 
kraujavimas išeinamoje žarnoje. 
Žarnose vėžio augimo pradžio
je oro sukalti skausmai žarnose 
nesti pastovūs. :Kai vėžys padi
dėja, tie skausmai dažnai ir daro 
si mėšlungiški (cramps). 

šlapinimosi sutrikimai — 
prostatos vežk) ženklas 

Prostatos vėžio sukelti šlapu
mo pūslės veiklos pakitimai yra 
septyni patys svarbiausieji. Juos 
tik pastebėjus, tuojau reikia tvar
kytis esant gydytojo globoje. Mat, 
prostatos vėžio pagydymą lemia 
vienas — vienintelis pats svar
biausias dalykas — tai laikas. 
Kuo anksčiau prostatoje ta vėžį 
suseksi, tuo lengviau jį pagydyti 
galėsi. Gi, pavėlavus — kai vė
žys iš prostatos nueina į kaulus 
ir sukelia strėnose didelius skaus
mus — tada tokiam vyrui gyve
nimo dienos esti suskaitytos, ne
žiūrint kaip, kuomi ir kur jis mė 
gintų gydytis. Už tai tegul nė 
vienas vyras nepraleidžh galimu 
mo pagyti iš protatos vėžio. 

Prostatos vėžys gali prasidėti 
su septyniais šlapinimosi sutriki
mais. Bent vieną iš ju turėda
mas vyras, tegul kreipiasi pas gy
dytoją, o nelaukia — kaip dabar 
dažniausiai elgiasi — kol visi sep
tyni šlapinimosi negerumai pa
sirodys. Tada jau gali būti šauks 

Septyniariopi šlapinimosi 
pakitimai 

Sekantieji septyneri šlapinimo 
si sutrikimai gali būti visai ne dėl 
vėžio, bet dėl paprasto prostatos 
padidėjimo (prostatic hypertro-
phy) atsiradę. Bet jie lygiai to
kie patys gali būti ir dėl prosta
toje atsiradusio vėžio. Tai ir yra 
septyniariopi prostatos vėžio žen4 
klai. Štai jie. Tik gydytojas pasa
kyti gali, kad jie yra netikri vė
žio ženkliai, padidintos prostatos 
sukelti. 

1. Silpna ir nutrūkstant i šla
pumo srovė. 

2. Nepajėgumas nusišlapinti, 
arba sunkumas pradėti šlapintis, 

3. Reikalas dažnai šlapintis 
(ypač nakties metu). 

4. Kraujuotas šlapumas. 
5. Kai kartą pradėjus šlapintis 

esti sunku šlapinimosi srovę sulai 
kyti. 

6. Deginantis ar skausmingas 
šlapinimasis. 

7. Nuolatinis skausmas strė
nose, dubenyje ir šlaunų viršu
tinėse dalyse. 

Pakartotinai reikia priminti, 
kad minėti negerumai gali būti 
visai ne vėžio sukelti; dažniau
siai taip ir būna. Bet tuos ženk
lus gavus, jokiu būdu negalima 
nusiraminti, toliau alų gerti, kor 
tomis lošti ir su kaimynais gerus 
laikus turėti, taupant pinigus 
pas gydytoją neiti — ir taip elgian 
tis susilaukti prostatos vėžio, vai t 
kų nepagydomo pasiskleidimo po 
kaulus ir kitus organus. Tada, 
kad ir -kažin kaip mėginsi, tu apsi
leidęs vyre, gydytis, niekas nepa 
kreips užleisto prostatos vėžio ei
gos gerojon pusėn. Taigi, nors 
minėti septyni negerumai dau
giau nurodo į prostatos padidėji
mą, negu į jos vėžį, vienok nieką 
da nereikia į tuos negerumus ne
kreipti dėmesio. Priešingai, iš
mintingai elgsis tas lietuvis, ku
ris gavęs minėtus negerumus ne
delsdamas ir lėšų negailėdamas 
kreipsis pas gydytoją ir visu 100 
procentu pildys jo nurodymus. 
Tik taip elgiantis galima bus iš-1 

vengti baisių skausmų strėnose 
dėl išsiplėtusio prostatos vėžio. 
Nė sakyt nereikia, kad tokio tvar 
kingo vyro gyvybė bus apsaugo
ta nuo perankstybos mirties. 

Ilgai negyjanti žaizda 

Burnos vėžys. Burnoje esąs vė
žys, ar dar priešvėžinis burnos 
gleivinės pakitimas (procancerous 
condition) gali būti pastebėtas 
paties paciento, dantų gydytojo 
ar šeimos gydytojo apžiūrinėjan
čio žmogų kas pusmetis, ar kiek 
vienais metais. Dauguma dan
tų gydytojų reikalauja iš savo 
pacientų ateiti burnos patikrini 
mui mažiausiai kas pusmetis. Ta 
da jie bendrai apžiūri bumą ir 
nuvalo dantis. Taip elgdamasis 

gydytojas suranda burnos vėžį 
ankstyboje stadijoje. 

Žinoma, kad kiekvienas neap 
sileidėlis žmogus gali pats šiek 
tiek apžiūrėti savo bumą. Jei esti 
pastebima žaizdelė, pakilusi — 
nelygi — karpuota vieta, ar gū
želis bei sukietėjimas žande, dantų 
smegenyse, ar liežuvyje — ne
delsiant reikia tai parodyti gydy 
tojui.Jei tai bus vėžys ir anksti su
sektas — pagijimas nuo jo net 
mažai jį gydant, esti užtikrintas. 

Atsimintina, kad burnoje vėžys 
dažnai esti neskausmingas. Todėl 
neapsileiskime — nelaukime, kol 
jis ims skaudėti — tuojau lanky-
kimės pas gydytoją. 

Odos vėžys. Ypač šaudės ilgai 
apšviestose kūno dalyse to
kios žaizdelės mėgsta atsirasti. Jos 
dažniau pasitaiko pas švelniao-
džius ir blondinus, mat tokių oda 
esti jautresnė saulės spinduliams. 

Senstanti oda dažnai pasiden
gia daugiau ar mažiau gausiomis 
tamsiaspalvėmis įvairaus dydžio 
dėmėmis — dėmelėmis. Tai ne 
vėžio ženkla ;. Bet kai atsiranda 
labai mažas, skutenomis padeng
tas šašelis — skutenas nukrapš-
čius nepranykstąs, bet vėl sku
tenomis — pleiskanomis pasiden
giąs — parodyk jį gydytojui. Tai 
gali būti odos vėžio pradžia, ypač 
jei to šešėlio kraštai parlamuti-
nėmis pūslelėmis — gūželiais esti 
pagražintas. 

Geriausia bus pasirodyti odos 
ligų gydytojui ar nuvykti į ko
kio universiteto odos ligų kliniką. 
Bus paimta gabalėlis tokios žaiz 
dėlės ir ištirtas mikroskopiškai 

Sveikatos patarimų Lietuvio sodyboje, Chicagoje. klausosi (iš k.): M. Mic
kienė, Vytautas Juknevičius, K. Baumilienė ir Marija Paliuiienė 

Nuotr. M. Nagio 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Palm Beach, Fla, 
JONO KARVELIO KNYGOS 
"PREKYBININKO KELIU" 

PRISTATYMAS 

Esu vienas iš tų, kuris nori 
pareikšti savo nuomone apie 
perskaitytą knygą ir atitaisyti 
klaidą, kuri buvo padaryta ko
respondento, aprašant L. B. 
Palm Beach apylinkės metinį 
susirinkimą, visai išleidžiant Jo
no Karvelio knygos "Prekybi
ninko keliu'* pristatymą. Tai 
buvo padaryta apylinkės pirm. 
Z. Strazdo metinio lietuvių su
sirinkimo metu. 

Jono Karvelio knyga "Preky
bininko keliu" įdomi, charakte
ringa, turi didelės istorinės ver 
tės ir verta visiems ją perskai-

mis turėjo artimus prekybinius 
ryšius: Latvija, Vokietija, Švei
carija, Prancūzija, Austrija, Bei 
gija, Danija, Švedija, Amerika, 
Kanada, Italija ir Anglija. Lie
tuvos universitetui užsakinėjo 
įvairias knygas. Karvelis buvo 
atstovas įvairių kraštų firmų 
muzikos instrumentams. Kau
no Įgulos bažnyčios vargonai jo 
įrengti, kainavo 68 tūkst. litų. 

Jis buvo atstovas įvairių kra
štų firmų techniškų matavimo 

tyti. Jonas yra anykštėnas, vy-
(biopsia).Tada priseis atsakančiai' riausias iš 6 vaikų ūkininko šei-
gydytis. Pagijimas tokias atve-įmoje. Jo krikšto data 1901 

Kazys Senikas gėrisi Lietuvio 9odybos Chicagoje papuošimais 
Nuotr M. Nagi* 

jais užtikrintas. Odos vėžys dviem 
būdais gydomas: arba išplauna
mas, arba švitinimu tvarkomas. 
Likusi po gydymo vieta pradžio
je parausta, patinsta, po kelių* 
mėnesių susitvarko, kad beveik 
nė žymės nelieka. 

Ateityje tokie turi saugotis tie
sioginių saulės spindulių ir tep-
t's odą apsaugančia nuo saulės 
\eiklos mostimi. Visi lietuviai, 
ieiskite nesveiką įprotį sveikes-
r.iu: nustokite didžiuots saulės 
nudegimu. Nustokime savame kie 
me pusnuogiai kaitintis ir po to 
pažįstamiems girtis, būk Floridos 
saulėje taip parudavome. Toks 
neva pasididžiavimas apsišvietu-
sio h" išmintingo mūsiškio turi 
būti laikomas savo odon vėžo 
prišaukimu. Tai tikras neišmany 
mas ir pasilpusios asmenybės 
ženklas yra toks odos saulėje svi-
linimas. Jis nė vienam žmogui nė 
ra reikalingas. Vasaromis visi ga-Ii 
me džiaugtis grynu oru apseida-
mi bei kaitinimosi saulėje. 

Nepaprastas kraujavimas ir 
isskiros 

Gimdos vėžys. Pirmas gimdos 
vėžio ženklas yra neįprastas krau
javimas bei isskiros (discharge). 
Gimda (uterus) turi kūną ir kak
lelį. Kraujavimas yra ankstyvas 
gimdos kūne atsiradusio vėžio' 
ženklas. Ypač mėnesinėms palio
vus, tokį kraujavimą turint ir 
greit kreipiantis pas gydytoją ap
turimas kuo geriausias nuo vėžio 
pagijimas. 

Visai kitaip atsitinka turint 
•vėžį gimdos kaklelyje (cervix). 
Čia dėl vėžio atsiradęs kraujavi
mas yra vėlyvas vėžio ženklas. Už 
tai reikia gimdos kaklelio vėžį su 
sekti daug anksčiau, negu jis pra
dės kraujuoti. 

Laimė, kad medicina turi to
kio vėžio susekimui priemonę: 
tai kaklelio celių mikroskopiš
kas tyrimas, vadinamas Pap ty-
rimu-testu. Atliekant tą tyrimą 
susekamas gimdos kaklelio vėžys 
anksčiausioje stadijoje: kada jis! 
nerodo jokio ženklo, kada mote- ! 

ris neturi jokio nusiskundimo. 
Laimė, kad tokioje būklėje suras
tas glindos kaklelio vėžys esti la
biausiai pagydomas. 

Suprantama, kad ir sveikiau
siai besijaučiančios moteriškės tu 
ri minėtą tyrimą atlikti pas gydy 
toją reguliariais laikotarpiais: 
mažiausiai kasmet. O jei yra bu 
vę šeimoje vėžio atsitikimų pra
eityje — reikia toks tyrimas at
likti kas pusmetis. Tas tyrimas 
yra labai paprastas, pigus, ne
skausmingas. Tik pabraukia 
gimdos kakleli gydytojas su vatos 

metų rugsėjo 23 d. 
Reikia pripažinti, kad Jonas 

Karvelis buvo vienas iš didžių
jų Lietuvos prekybininkų. J i s 
tikras Lietuvos ambasadorius 
prekybiniams ir kultūriniams 
reikalams. Užsienio reikalų mi
nisterijai užsakinėjo įvairius 
laikraščius, žurnalus ir knygas. 
Su šių kraštų įvairiomis firmo-

THE LITHUANIAN WORLD-WlDE DAILY 
Second class postage paid at Chicago, III. Published daily except 
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter 

by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Publication Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois 
and Canada. Elsewhere in the U.S-A. $38.00. Foreign countries 
$40?00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams y2 rnetų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.S-A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis „... 25.00 15.00 

• Administracija dirba kas- į • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. S nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

!
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel-
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nam, nesinori jos padėti, kol 
neperskaitai jos iki galo. 

Dr. J a k š t a s duoda labai gra
žią ir įdomią recenziją apie šią 
knygą. J i s s a k o : "Karvelio kny 

instrumentų. Karvelis labai daž j goję "Prekybininko keliu" pui-
nai lankėsi užsienyje ir jam te- j kiai vaizduojamas Lietuvos gy-
ko susipažinti su daugeliu žymių Į venimas, t a i y r a tikrai geras 
asmenų, ypač prekybininkų. į įnašas į Lietuvos istoriją. Tai 
Daug įvairių firmų atstovų iš vienintelė tos srit ies knyga". 

gabalėliu ir pasiunčia mikrosko
piškam tyrimui. 

Palyginus su pavėluoto gim
dos kaklelio vėžio negerumais, 
tas nuo tokio vėlyvo vėžio apsau-
gojantis tyrimas yra vienas ma
lonumas. Šitą ties? t^-i l nė vie
na moteriškė neišmeta iš savo 
galvos, jei ji nenori ateityje pati 
ašarose ir skausmuose paplūsti 
ir jose savo šeimą skandinti. 

Išvada. Nepraleiskime negir
domis vėžio siunčiamų signalų. 
Tada mes ir mūsų artimieji tu
rėsime daug sveikesnį ir laiminges 
nį gyvenimą. 

Pasiskaitykite Listen to your 
Body. American Cancer Society. 

Hiiiimimiiiimmiiiiiiiimiifimiimmiiii 

PETRAS KLIMAS 

IŠ MANO ATSIMINIMU 
Beveik visą Lietuvos nepriklau

somybės laikotarpį Klimas dirbo 
diplomatinėje tarnyboje ir gyveno 
užsienyje. Domėjosi Lietuvos isto
rija ir yra parašęs visą eilę veika-
kiečiams užėmus pietų Prancūziją, 
Klimas buvo gestapo suimtas 1943 
m. ir per 19 kalėjimų perėjęs buvo 
atvežtas į Lietuvą, laikomas areš
te. Vėliau buvo bolševikų išvežtas 
j Sibirą ir ten išlaikytai 10 metų 
grįžo j Kauną, parašė "Iš mano 
atsiminimų", kur jie Vakarus slap
tai pasiekė tik prieš keletą metų. 

Išleido Juozas Kapočius. Spaude 
LE spaustuvė. 416 pual. Kieti vir
šeliai. Kaina su persiuntimu $12.85. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. «Srd St„ 
Cbieajto, I L . 00629 

iiimmmiimmimiiimmiimimiiniiiiir 

užsienio lankėsi Lietuvoje ir 
Karveliui teko juos priimti, vai
šinti ir vežioti po įvairias įdo
mias Lietuvos vietoves ir skleis 
ti gerą žodį apie Lietuvą. Iš 
didžiųjų atstovybių Lietuvai jis 
turėjo iš Vokietijos pianinų 
Bekstein, Grotion Staiveg, Au-
gust Ferster ir Valker didžiojo 
vargonų fabriko. 0 taip pat 
Mercedes Benz atstovybę. 

Pradžioje Karvelis dirbo su 
partneriu Jonu Rinkevičium, 
bet po kelių metų atsiskyrė. 
Turėjo dvi centrines prekybas 
Kaune, o skyrius Klaipėdoje, 
Vilniuje ir Telšiuose. Vladas 
Būtėnas apibūdina Karvelio kny 
gą šiaip: įdomi knyga kiekvie-

PREKYBININKO KELIU 
Jonas Karvelis 

Prisiminimai 1905-1977 
Didelio formato, 456 pusi. Kieti 

viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. Illinois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 

Chicago, HL 00629 

Jis taip p a t pabrėžė, kad Jonas 
Karvelis pasidarbavo Lietuvai 
išleisdamas tokią galybę knygų, 
gaidų ir plokštelių. Buvo įkur
tos stipendijos Jono Karvelio 
prekybos namų vardu. 

Dr. J a k š t a s d a r sako, kad 
Karvelis iš mažos pradinės pre
kybos per t rumpą laiką išvystė 

galingą i r didžią prekybą Lie
tuvoje. 

Jonas Karvelis buvo atsivežęs 
daugybę pavyzdžių jo išleistų 
knygų ir plokštelių, kas prisi
dėjo prie LB Palm Beach apy
linkės lietuvių metinio susirin
kimo paįvairinimo. 

Z. Strazdas 

Advokatų Draugija. 
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Translated from the LiUmanaui 
by 

NIJOLE GRAŽULIS 
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those who have suffered and died 
because of Cbmmunism and Naz-
ism. 

This revised and enlarged edition 
was published by the Lithuanian 
Literary Assn., Chicago 1980. 
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DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St , 

Chicago, IL 6*629 
Ulinois gyv. dar prideda 60 et. 

valstijos mokesčio. 

•giiHiHiiiiHniMiHHiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiiimimiiiimiiiiimiiiii i i i i imiiiii i i i i i i i itt 

I L I E T U V I Š K A S G A L V O S Ū K I S j 
I (lithuanian Heritage - Jigsaw Puzxle) = 

Sudedamas Lietuvos žemėlapis ii 551 gabaliukų galvosūkio f 
formoje. Iileido Baltic Associate, Boston, 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tef. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1,00 • 5:00 
vai. popiet, treč. ir sešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel. - G R 6-2400 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J 0 K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Pd . 

valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 N 4 vai. popiet 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8lst Street 

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

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7lst Street 

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

TfsL 389-4423, 372-M23, 1M-«ST5 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

i s 
= Mokyklinio amzia.ua. jaunimui oadea išmokti lietuvoa Irto- | 
2 riją, atrasti jos žymiauaiaa vietoves, npažandins au jos garaiaiBiaia S 
5 fenonėmis. S» iaidimaa tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek- | 
| vienam suaugusiam tinkamai praleiati laiką. Kaina *12.95. Ekatra ~ 
3 u i persiuntimą, Dlinoia gyventojai prideda 78 et. valstijos) mo- s 
=j keačio Užsakymus siusti: 
Į DRAUGAS, 4545 W. 63rd Si , Chlcigft, IL 60629 
%Hii iHttt t tHi i iui i i i i i t iHmHii i i iui i i^ 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tti Court, Cicero. III. 
Kasdien 1012 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W. 59 St.. Chicago 

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

ketv lOik i 6 vai. šeštad l O i k i l v a l . 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 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. namų GI 8-6195 

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

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

Ofs tef 586-3166. namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes 
]is plačiausiai skaitomas lietuvių dien
raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 
prieinamos 

file:///eiklos
http://amzia.ua


Mums labai 

REIKIA DAR ŠIŲ KNYGŲ 
Knygos reikšmės netenka 

aiškinti . Sovietai savo impe
rijai iš laikyti tą priemonę l aba i 
vykusia i naudoja. Savo pro
p a g a n d a i pasaulį užverčia ir 
l i teratūra, ir makulatūra. Kyla 
k laus imas , a r mes, kovoje už 
Lietuvos laisvę knyga nau
dojamės pakankamai . Ir ta ip , 
ir ne. Mūsų knygų leidėjai — 
pr iva tūs asmenys, organiza
cijos ir veiksniai — leidžia pel
n o neduodančias knygas, 
aukoja savo triūsą ir pinigais. 
Vieni tų leidinių pateisina 
viltis daugiau, kiti mažiau. 
Knygų t rūkumu skųstis negali
me. Gal ime tik pageidauti, kad 
būtų daug iau tokių leidinių, su 
kur ia is galėtumėm išeiti į pla
tesnį pasaulį , kad būtų t ikrai 
r e p r e z e n t a c i n i a i l e id in ia i . 
Teisybė, turime nemaža nedi
delių knygelių, kur veik viskas 
apie m u s parašyta , bet tų kny
gelių l ik imas labai neilgas. 
Tokiomis knygelėmis kasdien 
mus užverčia paš tas — rinki
minės propagandos, draudimo 
k o m p a n i j ų , kel ionių rek
lamom. Tik retas k a s jų neiš
m e t a t r u m p a i paž iūrė jęs . 
Mums reikia pirmoj eilėj t ikrai 
reprezentacinio leidinio, kurio 
gavėjas norėtų nuolat pr ie jo 
grįžti ir gėrėtis nors iliustraci
jomis, puikiu įrišimu, menišku 
apipavidalinimu. Vienu kitu 
k laus imu jau turime panašes
nių leidinių — Amerikos 
Lietuvių bibliotekos, porą dai
l ininkų monografijų Encyclo-
pedia Lituanica, laukiame (ir 
n e s u l a u k i a m e ) Čiur l ionio 
mąnografijos, tik vis dar 
netur ime puošnaus leidinio 
apie Lietuvą. 

2U: * * * 
Tokia knyga apie Lietuvą 

turėtų apimti visą, kas kiek
vieną sudomintų. Spalvotomis 
iliustracijomis turėtų būti 
Pąfpęb^į gražiausi mūsų gam
tos Kampeliai, vieno ki to iš
skirt ino menininko reproduk
cija, taut in ia i drabužiai (tik ne 
dabar t in ia i s laikais ok. Lie-
tuvoj apvelkamos lietuvaitės 
v ienodu pušų uniforma, vietoj 
individualių, originalių drabu
žių), lietuvių kryžiai, kaimo 
senoji ir miestų, miestelių bei 
dvarų architektūra ir kt. Kny
gos teksto neturėtų būti daug, 
bet pasaky ta daug i r kas 
reikia. Nereikia užmiršti iškelti 
Lietuvos istorijos šviesiausių 
momentų ir kokį vaidmenį Eu
ropai suvaidino ši senoji tauta, 
kas būtų buvę net ir su mūsų 
ka imyne Lenkija, kuri mėgsta 
didžiuotis ir puoštis lietuviš
kom plunksnom. Juk nuo Jo
gailos iki Žygimanto Augusto, 
beveik du šimtus metų, Len
kiją valdė jogailaičiai, t ik tada 
ji iškilo. Ką lietuviai išsirink
davo didžiuoju kunigaikščiu, 
tą lenkai savo karalium. 
Tur ime pagrindo ir daugiau 
kuo didžiuotis iš praeities, pvz. 
Lietuvos statutu.. Iki to laiko, 
XVI amžiaus, Europoje įsta
tymų kodifikavimas buvo neži
nomas . Panaš ia i XVIII amžiu
je Lietuva buvo pirmoji, kur 
švietimo darbas buvo pra
dė tas organizuoti valstybiniu 
mas tu . Reikia iškelti ir pri
mint i pasauliui, kodėl mūsų 
k r a š t a s XX amžiuje ka i kuriais 
atžvilgiais ir atsilikęs. Juk 123 
metus carai stengėsi, kaip ir 
d a b a r bolševikai, ištrinti mus 
iš žemėlapio. Kai Vakaruose 
prasidėjo išradimų amžius, 
m u m s buvo atimta ne t spau
da . Reikia iškelti ir kokią nepa-
p r a s t ą p a ž a n g ą p a d a r ė 

Lietuva per labai trumpą 20 
metų laikotarpį švietime, kul
tūroj, muzikoj, sporte, kokių 
pasiekė ūkinių laimėjimų ir 
pelnė laisvojo pasaulio pasi
tikėjimą. 

Labai tiktų ir seniai mums 
reikia dar vieno panašaus , 
puošnaus leidinio — Vilniaus 
albumo. Kiek pavėlavome. Rei
kėjo jį išleisti, kai buvo mini
m a s mūsų sostinės 650 metų 
jubiliejus. Anglų ir kitomis kal
bomis prakalboje labai reikėtų 
atremti argumentus ne tik 
lenkų, bet ir gudų, kurie vis d a r 
savinasi Vilnių. Reikėtų t a ip 
p a t priminti pasauliui, ka ip 
mūsų Vilniaus reto grožio baž
nyčios dabar desakruotos. Ta i 
parodytų okupantų barbariš
kumą. 

Tautų apsisprendimo klausimas 
Kongreso 

komisijos raporte 

* * * 

Trečia knyga, kuri prašosi 
būti istorikų parašyta , turėtų 
būti mokslinė. Jo s intencija — 
sugretinti dvi priešingybes: 
kaip lietuviai valdė slavų 
žemes, kaip jie elgėsi su jais , ir 
kaip rusai, carai ir bolševikai, 
elgiasi su lietuviais, kaip jie 
atsimoka. Istorinių veikalų 
turime daug. Daugiausia rašy
tų svetimųjų, kur mūsų pra
eitis tendencingai nušviesta jų 
naudai . Dabar t in ia i valdovai 
mūsų istoriją klastoja kaip nie
kas kitas iki šiol. Mūsų jaunie
ji istorikai turėtų susitarti , kas 
to darbo imtųsi. Mes per mažai 
iškeliam mūsų anų laikų val
dovų nepapras ta i humanišką 
elgesį su užkariautais a r pri
jungtais kraš ta is . Ar kas 
kaltino kada, kad lietuvių 
kunigaikščiai, išplėtę vals
tybės ribas iki Juodosios jūros, 
būtų * slavus skriaudę, Juos 
žudę, trėmę, atiminėję jų turtą, 
lietuvine* vertę į savo tikė
jimą, užgniaužę kultūrinę 
laisvę, pavertę vergais, kaip 
tai darė tuo metu kiti užka
riautojai Afrikoj, Azijoj a r dar 
kitur? Vieno, ko iš jų, užka
riautų slavų, buvo reikalau
jama — didįjį kunigaikštį pri
paž in t i s avo v a l d o v u i r j 
prisidėti prie valstybės gynimo 
pinigais ir kariais , kai valdo
vas to reikalavo. Taip tęsėsi 
juk ne metus ar dešimt. Dabar
tinės Ukrainos plotai Lietuvai 
priklausė apie 250 metų, o 
Gudija 450 m. Nebuvo nei suki
limų, nei skundų. Visai kas 
kita pasidarė, kai Ukrainą po 
Liublino unijos pradėjo admi
nistruoti lenkai, kai panoro ją 
sulenkinti ir paversti kata
likais. Prasidėjo sukilimai 
(Bohdano Chmielnickio maiš
tas). Net ir šiandien, ka i su
tinki jauną ukrainietį, kurio tė
vai buvo inteligentai ir žinojo 
savo krašto istoriją, v a i k a m s 
vis kaldavo į galvą: nebuvo nei 
prieš tai , nei po to ramesnių, 
istorijoj geresnių laikų ukrai
niečiams, kai tada, ka i „jie 
buvo v i e n a v a l s t y b ė su 
Lietuva". 

Tokia studija anglų kalba 
galima būtų įdėti į kokį ame
rikiečių istorijos žurnalą, o 
paskui, padar ius atspaudą, ir 
plačiau ją paskleisti. Ta i labai 
padėtų mūsų bylai, kalbėtų 
apie tradicinį lietuvių hu
maniškumą ir nepapras tą tole
ranciją kitaip galvojančiam. 
Būtų geras a t sakymas ir t iems, 
kurie šiandien ieško nesamų 
kaltininkų ir bando lietuvių 
tautą kaltinti, diskredituoti, 
šmeižti pačius iškyliausius 
buvusius ar esamus veikėjus. 
Mūsų graži istorijos iškarpa 
gali daug padėti ir prabilti į 
pasaulio sąžinę. čg . 

K o n g r e s o s a u g u m o ir 
bendradarbiavimo Europoje 
komisijos raporte, paskelb
t a m e š.m. rugpiūčio 1 d., bene 
pirmą kartą tautų apsispren
dimo klausimas iškeltas ne tik 
ka ip abstraktus Helsinkio bai
giamojo akto principas, bet yra 
pail iustruotas faktais, liečian
čiais kovą už šio principo įgy
vendinimą Lietuvoje, Latvijoj 
i r Estijoj, o taip pa t Ukrainoj, 
Armėnijoj ir Gruzijoj. Tuo 
reikalu raporte skai tome to
kius išvedžiojimus. 

VIII principu s ignatara i 
įsipareigojo „gerbti tautų ly
g ias teises, tautų teisę apsi
spręsti" ir iš naujo patvirt ino, 
kad „visos tautos v isada turi 
teisę į pilną laisvę nustatyt i , 
kada ir kaip jos nori , jų išorinį 
ir vidujinį politinį statusą, be 
išorinio kišimosi ir siekti kaip 
jos nori politinio, ekonominio, 
socialinio ir kultūrinio vys
tymosi". 

Nors Sovietų konstitucija pa
tvirt ina šį principą ir faktiškai 
suteikia kiekvienai 15 respub
likų teisę laisvai atsiskirt i nuo 
Sovietų Sąjungos, tautų apsi
sprendimas praktikoje ne
egzistuoja. Nors invazija į Af
ganis taną yra naujausias 
pavyzdys, kad Sovietai nesi
la iko V I I I p r i n c i p o Bai
giamojo akto, tačiau neteisėta 
inkorporacija ir besitęsiantis 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
Sovietų va ldymas yra, tur būt, 
seniausias tautų apsispren
dimo principo laužymas . JAV 

! 

D R . D . K R I V I C K A S 

vyriausybė laikosi nepripa
žinimo politikos, liečiančios 
Sovietų akciją prieš šias tris 
valstybes, ir komisija pritaria 
šiai laikysenai. 

Yra naujų įrodymų, pasi
reiškusių atsišaukimais, atvi
rais laiškais ir neoficialiais 
dokumentais, kad viešoji nuo
monė Pabaltijo valstybėse 
palaiko kovą už apsispren
dimą ir nepriklausomybę. 
Mažiausiai šeši dokumentai už 
pabaltiečių apsisprendimą 
buvo išleisti nuo 1979 m. rug
piūčio m. Du dokumentai 
lietuvių Helsinkio grupės, 
vienas pasirašytas Lietuvių 
laisvės lygos, kitas Lietuvių 
kalbai ginti grupės. Taip pa t 
veiklūs latvių ir estų naciona
listai ir bendradarbiavimas 
tarp trijų valstybių disidentų 
buvo išplėstas. Du bendri atsi
šaukimai, pasirašyti latvių, 
lietuvių ir estų žmogaus teisių 
aktyvistų, pasirodė 1979 m. ir 
1980m. Vienas dokumentas, 
pavadintas „Pabaltiečių san
dora", paskelbtas 1979 m. rug
piūčio 23 d. negarbingai 
Stalino—Hitlerio pakto sukak
čiai atžymėti, buvo pasirašy
tas 48 pabaltiečių disidentų. 
Tą pačią dieną Andrei Sacha
rovas ir Maskvos Helsinkio 
grupės nar ia i išleido jį re
miantį pareiškimą. Vėliau 
buvo pranešta, kad apie 30,000 
lietuvių ta ip pat pasirašė 
Pabaltiečių sandorą. 

Sovietų pare igūnai nešvel
niai sutiko š iuos bandymus 
vykdyti apsisprendimo teisę. 
Autoriai ir šiuos a ts išaukimus 
pasirašiusieji nukentėjo nuo 
įvairių bausmių už jų akty
vumą. Daugel io namuose buvo 
padarytos k ra tos , konfiskuoti 
asmeninia i dokumenta i , kai 
kurie buvo atleist i a r paže
minti darbe , daugelis buvo gra
sinami pa t r auk imu atsakomy
b ė n a r a r e š t u o t i . T a r p 
areštuotųjų ir dabar kali
namųjų yra e s t a s Mart Nikius 
ir J u r i Kuuk ir lietuviai An
t anas Terleckas, Jul ius Sas
nauskas , V l a d a s Šakalys , 
Arvydas Čechavičius ir Algir
das Sta tkevič ius . Sakoma, kad 
du pastariej i laikomi psichiat
rinėse l igoninėse ir kad Kuuk 
buvo pa jung tas psichiatri
n iams t y r i m a m s . 

Apsisprendimo teisės panei
gimas sudaro taip pa t didelį 
rūpestį ir k i toms nacionali
nėms ir e tn inėms grupėms. 
Ukrainiečiai , a rmėna i ir gruzi
nai y r a ta rpe tų, kuriems už
kirs tas kelias vykdyti jų poli
tines teises, o t a ip pa t siekti jų 
s o c i a l i n i o i r k u l t ū r i n i o 
vystymosi. 

Daugelio žmogaus teisių 
aktyvistų veikla Ukrainoje y r a 
susijusi su tau t inėmis teisėmis 
ir j a s liečiančiomis represi
jomis. 1979 m. vasa rą 18 
Ukra inos politinių kalinių, jų 
tarpe 6 pirminiai Ukra inos 
H e l s i n k i o g r u p ė s n a r i a i . 

°****m 

Būrelis kovotojų už žmogaus ir tautos teises Vilniuje, prie Lenino rajono liaudies teismo rūmų 
durų. Stovi iš k.: Kastytis Matulionis, M. Jurevičius, kun. Sigitas Tamkevičius, L. Sasnaus
kaitė, G. Rickevičius. Sėdi: A. Andreika, R. Grigas, J. Volungevičius, K. Subačius. 

JAV Valst. dep-to Pabaltiečių skyriaus vedėjas Thomas Longo 
(kairėje) ir su juo pokalbius vedę — JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas Vyt. Kutkus, ryšininkas Washingtone Alg. Gureckas 

Nuotr. K. Ambrozaičio 

pasiuntė Jungtinėms Tau
t o m s peticiją, p r a š y d a m i 
visuotinio susirinkimo ap
svarstyt i Ukrainos politinį sta
tusą. Daug vėliau, 1980 m. pra
džioje, Ukrainos patriotinio 
fronto atsišaukimas buvo gau
t a s vakaruose. Dokumente 
pasisakoma už taut inį referen
dumą dėl Ukra inos atsi
skyrimo nuo Sovietų Sąjun
g o s . Š i s a t s i š a u k i m a s 
nepasirašytas, k a s rodo, kaip 
žiauriai Sovietų pareigūnai 
susidoroja su tautos apsi
sprendimo šalininkais. 

Visa eilė areštų rodo tautinį 
įkarštį Armėnijoj. Du nariai 
taut inės vienybės partijos, kuri 
buvo įkurta 1966 m. ir kuri rei
kalavo Jungtinių Tautų refe
r e n d u m o Armėni jos apsi
sprendimui, būtent Aikaz 
Kachatryan ir Razmik Marko-
syan, buvo areštuoti atitin-, 
karnai 1979 m. gruodžio mėn. ir 
1980 m. sausio mėn. 

Taip skamba duomenys, 
suregistruoti kongreso komi
sijos raporte, apie pasireiš
kimus reikalavimų vykdyti 
tautų apsisprendimo teisę. 

Ta proga norėtume dar 
pridurti, kad, t u r būt, t a s pats 
aukščiau minėtas Ukrainos 
patriotinio judėjimo atsišau
kimas buvo atspausdintas 
„Freedom House Journa l " ir jo 
ištraukos tilpo „Washington 
Post" liepos 25 d., kurią Čia 
pate ikiame, p a p i l d y d a m i 
ukrainiečių pareiškimus. 

Mes, politinės priespaudos 
aukos Ukrainoje, kreipiamės 
į mūsų tautą ir į vyriausybes 
visų pasaulio kraštų ir į Jung
tines Tautas, pranešdami 
mūsų norą atsiskirti nuo 
Sovietų Sąjungos. Mes pri
versti daryti ta i , nes oficiali 
Ukrainos valdžia, kuri yra ne 
kas kita, ka ip okupacinė 
valdžia, niekuomet neiškeis to 
reikalavimo. Mes priversti 
daryti tai, nes kiekviena diena, 
kai Ukraina yra Sovietų 
Sąjungoje, veda į greitesnę 

mūsų tautos mirtį... 
Mes nelaužome valstybės 

konstitucijos, mes tik siekiame 
galimų priemonių išvengti 
mūsų dvasinio ir tautinio 
sunaikinimo ir kad pasiek
tume kilnią egzistenciją. Todėl 
yra reikalinga sujungti v isas 
mūsų pas tangas š iam reikalui, 
kad būtų pravestas refe
rendumas atvirose demok
ratinėse sąlygose, kontroliu-
jant Jungtinių Tautų stebėtojų 
komisijai. 

Laisvoji Ukraina garan tuos 
visas teises visiems žmonėms, 
kurie gyvena jos teritorijoj, 
įskai tant rusus, lenkus, žydus, 
totorius, rumunus ir vengrus. 
Mes perdaug gerai žinome, ką 
reiškia kolonialinis paver
gimas. Ir todėl mes patvirti
name visiems žmonėms, gyve
nantiems mūsų tėvynėje, kad 
bus suteiktos plačiausios poli
tinės, ekonominės ir socialinės 
teisės. 

Laisva Ukraina gali tapti 
tvirtove vakarams prieš ko
munistinę ekspansiją. Tai 
sudarytų sveikesnį politinį 
klimatą kaimyniniuose kraš
tuose į vakarus nuo Ukrainos. 
Laisva Ukraina padėtų visoms 
tautoms, sudarančioms Sovie
tų Sąjungą, pasiekti kilnios 
egzistencijos formą. 

A P I E B E R N U S , 
K U R I E V A G I A 

Jei kur nors bernai apylinkėje 
vogtų ir juos sugautų su įkalčiu, jei 
pavogtasis daiktas būtų vertas 
pusrublio grašių, toks turi būti nu
baustas kaip vagis. 

Jei pavogtasis daiktas nebūtų 
vertas pusrublio tai turi būti išskai
tytas iš berno bandos nuostolis 
arba pavogtasis daiktas grąžin
tas, o vietoje atlyginimo — plakti 
botagu. 

Jei pakartotinai vogtų, nors 
daiktas ir nebūtų vertas dešimties 
grašių, bet su įkalčiu pagautų, tai 
jau turi būti išduotas pakarti. 

( D i d ž i o s i o s L i e t u v o s 
Kunigaikštijos 

1529 metų statutas) 

ANTRAS 
PASAULIS 

A L O Y Z A S B A R O N A S 

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano 

— Douglai, v i enas lietuvis pasižymėjo. Mums ir nereikėjo, kad visi skubėtų į bažnyčias ar Vliko 
visiems l ietuviams garbė , todėl ir geriam. pirmininko paskaitų klausyti. Reikėjo žmonių ir 

— Lietuva gut. Į sveikatą, — pasakė Douglas ir an t r am pasauliui, ir reikia džiaugtis, kad jų at-
taip buvo ba ig tas šis laidrodinis epizodas, įnešęs į Šį s i rasdavo. Jie mušėsi, kaip ir kiti, su nenugalimom 
ant rą pasaulį pinigų, be kurių visi pasaul iai yra Snapso divizijom, didvyriškai laikėsi ir krito, 
liūdni ir vargani . Atplaukdavo laivais ir automašinom atvykdavo 

iš Kanados buvę žvejai ir farmeriai pamokyti ir 
nieko bendra su jokiais mokslais neturėję. Vieni 
stipriau, kiti ne taip kietai kovoje laikėsi, bet vienas 
vyras , nugalėjęs vandenynus ir at laikęs visokį 
komunist išką šamarlaką, nepajėgė atlaikyti gražiai 
pavadin tų amerikietiškos gamybos vertybių. 

aukų taip pa t . Išveždavo dak ta ra i Į ligonines ir . . 
nebeparsiveždavo a tga l , o ta i jau buvo tiesiog už ? « ?*aliją atvyko žvejas Bruno. Plauke laivais 

sumažėjo beveik hgi nuho. Net gaila, o stotis turėjo ^ ^ ^ e b i t retėjimas. Ateidavo, kad ir f*"d idž iuos ius pasaulio vandenis ir l ikimas leme, 
didelę reikšmę lietuvių gyvenime, tai pajuto net ir n e l a b a į r e g u l i a r ū s ^ t š i o k i e j tokie p a p i i d y m a i , kaip k a d i š m e

J
t ė inkarą Tarno prieplaukoj. Sako išlipęs iš 
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O dar vėliau stotis sumažino etatus ir taip viskas 

P a p i l d y m a i 

Vyrai a t l ieka didelius darbus, bet kiekviena 
kova, anot to i šmin t ingo posakio, reikalauja aukų. O 
ir mūšiai didžiuosiuose Tarno laukuose reikalavo 

TVIRTOS VYTAUTO PILYS 

Vytautas, žinomas to meto stra
tegas, matyt, įvertino savo senelio 
parinktos vietos tinkamumą. Be 
minėtų gamtinių kliūčių prieigose 
prie kalno, be gero matomumo nuo 
viršukalnės, pagaliau be paties 
kalno pašlaičių statumo, leidžian
čio gynėjams ritinti akmenis ir 
rąstus, buvo dar viena strateginiu 
atžvilgiu labai svarbi ypatybė — 
beveik pačioje kalno viršūnėje 

tekėjusi, ir iki mūsų dienų tebesro
venanti, gėlo vandens versmė. 
Turėdama pakankamai geriamo 
vandens, pilies įgula galėjo išsi
laikyti net ir priešo apsupta. 

Štai kodėl Aukštutinė (Vil
niaus) pilis nei Gedimino, nei Vy
tauto valdymo metu niekada 
nebuvo kryžiuočių paimta. 

(iš Lietuvos pilys) 

Tarno įstaiga 
— Tai mata i , iš kur tie laikrodžiai, — pasakė 

sulopyta nosimi vachmistras , pajutęs neabejotiną 
užuojautą sąžiningiausiam stoties policininkui. 

Bet kiti gynė lietuvio garbę: 
— O ar tau gaila? Biznis yra biznis, — paaiškino 

Šniras. 
— Jei ne tu, Stauski, tai ir palioke nebūtų ta ip 

greit mirusi, — apgailestavo profesionalas kareivis, 
— per daug tais laikrodiniais pinigais vaišinai. 

— Nesvarbu, viskas praėjo, tai dabar išgerkim 
už visą tai, k a s da r iš to biznio liko, — padėjo a n t 
baro penkinę Stauskis, — visiems ir Douglui. 

Vargšas Douglas nieko nesuprato, kas buvo 
kalbama, ta i Garmus jam padavė laikraštį. Bet 
Douglas nebuvo didelis spaudos mėgėjas, o 
karčiamoj buvo tamsoka, tai nė nepajėgė perskaityti 
be akinių, kurie sudaužyti gulėjo po jo paties lova, 
kaip nereikalingas civilizacijos priedas. Kad Douglui 

vokiečių frontui ka ro pabaigoje. Ta i vieną žmona a i v o I n d l ^ l r Pabėgęs, o kiti teigė, kad būsimasis 
palikdavo, t a i k i t as šiaip padoriai išsiskirdavo, kovojančiųjų su j v a m a i s skysčiais gretų papildyto-
trečias našliu tapęs a tvykdavo Tarnui guostis. Kito 3as išėjo iš laivo ir paklydo. Ir, žinoma, kai žmogus 
duktė pabėgo su meksikonu, o trečias šiaip sau buvo, nebegali susikalbėti, nėra didžiai paguodžiantis 
anot vieno, gyvenimu nusivoliojęs. da lykas . . . , . 

Taigi nusivylėl iai , pasimetėliai ir šiaip jau Bet beveik visuose kraštuose visi žmo Ameriką, 
visokie doro a r ne t a i p doro nusisteikimo šios ašarų J e i & u k a s J^u kur bėgo paklydo, buvo surastas 
pakalnės keleiviai papi ldydavo mūšio lauką. Jeigu ^ e a r š i a i P k u , r Pasaulio pakrašty, tai būtinai n 
to nebūtų, t a i sustotų visa pramonė, o an t ra , baras gabeno j Ameriką arba bent j jos ambasadą, 
reikšminga paguodos įstaiga. Niekas valgydamas nebijodami daug apsirikti Beveik šimtaprocentinis 
net ir labai patr iot išką maistą, dešras ar kugelį 
nesiguodė padavėja i , nekalbėjo apie savo sunkumus. 
O Tarnui v is i guodės i , j i s b u v o t ikras 
nuodėmklausys , guodėjas, išklausytojas ir patarėjas, 
visuose reikaluose rodąs nepapras to kantrumo. Tai 
didelių pas tangų reikalaujant i ir didelių privalumų 
tur int i profesija. 

Bet papildymų atvykdavo, nors ir ne gausiai ir iš 
nereiktų rūpintis už ką čia geriama ir kas buvo kitų kraštų ir net iš tėvynės. Kai kas gal ir nebuvo 
kalbama, senas kareivis paaiškino: ta i s papi ldymais laba i sužavėtas, bet tai buvo faktas 

pasisekimas. Bėglys ar paklydėlis visai nesimuša, jei 
tu jį grūsi pro auksinius Amerikos vartus, kur paskui 
p a t e n k a į sieros rūkštim dvokiančią šapą ar į antrąjį 
panašų į Tarno, pasaulį. 

Taigi, sako, Bruno išėjo Bombėjuj pasivaikščioti 
ir paklydo. O jis vyras mokėjo lietuviškai ir rusiškai, 
be t ką tie indai su savo karvėmis, jie tokios kalbos, 
ka ip rusų, iš viso nebuvo girdėję, o taip pa t net ir 
j iems giminingos lietuvių kalbos nebuvo pasiryžę 
supras t i . 

(Bus daugiau) 

> 



Autoriai pateikia pačių ko- giausia visų pripažintas skanės-
munistų pripažinimą, kad Če- tas. Itin vertinamas tikrinis ba-
koslovakijos didysis valstybinin ravykas, kuris be galo skanus 
kas Jan Masaryk buvo komu
nistų nužudytas. 

Veikale pateikiama gausiai 
įdomių faktų apie Archimedą, 
Atilą, Bachą, Baudelaire, Beet-
hoveną, šv. Bernadetą, Camus, 
Caruso, Kotriną Didžiąją, Chau 
cer, Čechovą, Edisoną, Einštei
ną, Gogolį ir daugybę kitų isto
rinių asmenybių. Knyga skaito
ma lengvai, pagauna dėmesį. 

J. Pr. 

BARAVYKAI SKANĖSTAS 

Sauliai meldžiasi DMNP parapijos bažnyčioje, Cleveiande, Kultūrinio savaitgalio metu Nuotr. P. Malėtos 

MOKYTOJU MOKYTOJA 
Mokyt. Marijai Geigaitei - Giedraitienei mirus 

Mokytojai, kurie pašvenčia sa 
vo gyvenimą jaunimo auklėjimui, 
mokymui, nedaug kreipia dėme
sio į mokinių pasakymus, kad jis 
yra geras ar blogas mokytojas, 
nes tai būna daugiausia dienų 
nuotaikų pareiškimas. Mokytojo 
tikrasis džiaugsmas yra kai jis 
pats mato savo darbo pasekmes, 
kai atgarsiai apie jo darbą atei
na po ilgesnių metu pertraukos. 

A. a. molcyt. Marija Geigaitė-
Giedraitienė ir buvo viena iš žy 
miųju mokytojų, kuri ir šiandie 
yra minima savo buvusių moki
nių, nes ji anot jų daug dėme 
jiio kreipė į jauno žmogaus auklė 
jimą,i įsigyvendama ir suprasda
ma *f5 dvasinę būseną. Daug 
mergaičių, jos auklėtinių, įsto 
jo į Panevėžio mergaičių semi
nariją, susižavėjusios savo myli
ma mokytoja, pasiryžusios sekti 
jos pėdomis. Kitoą'rįhkosi ją savo 
gyvenimo kelrodžiu. Todėl jos 
mokiniai, pasirinkę mokytojo dar 
bą, ją vadino mūsų mokytojų 
mokytoja. Viena jos buvusių 
mokmių prisimena, kokių neiš 
dildom^ įspūdžių, jai 11 metų 
mergaitei, paliko guvusi gimnazi
jos direktorė Giedraitienė. Ji, kaip 
ir kiti mokiniai, susižavėjo jos iš
vaizda, kuri spindėjo lietuvišku 
aristokratiškumu, kilnumu. Tie
si grakščių judesių, gražių veido 
bruožų, švelni. Mokiniai pamils 
ta ją iš karto ir susidomi jos pa
mokymais. 

koplyčioje. Jos sesers Janinos Žit 
kuvienės šeimos rūpesčiu mokyt, 

i Marijos Giedraitienės atminimas 
įamžintas Lietuvių Fonde. 

Mokyt. Marija Geigaitė - Put-
s e negaudavo ar paveikdama tė- r a r n a n t įenė - Giedraitienė gimė 
vus vaikų auklėjime reikiama 
kryptimi. Dėl to ją gerbė ir mylė
jo mokiniai, o taip pat ir jų tė
vai. Su meilės žiburiu ėjo į mo
kinių klasę, su juo ėjo ir į tėvų 
namus. 

Jaunutė 23 metų, tik baigusi 
Petrapilio universitetą, kur studi

javo pedagogiką ir istoriją, ji apvai 
nikavo jaunystės dienų visuome 
ninį darbą Panevėžyje, kur pa
dedant klebonui J. Stakauskui, K. 
Bizauskui ir kitiems, suorganiza 
vo vidurinę mokyklą, buvo jos 
direktorė. Jos didelio sumanumo 
ir -energijos dėka, po metų toje 
mokykloje buvo įvesta dėstomoji 
lietuvių kalba ir Lietuvos isto
rija. Menkose patalpose buvusi 
mokykla augo, plėtėsi ir tapo 
Saulės gimnazija. 

Namuose palikusi šeimos gy
venimą su visais džiaugsmais bei 
kitais išgyvenimais, atėjus į mo
kyklą ji švietė šypsniu, skleisda
ma meilės spindulius moki
niams ir mokytojams. Gimnazijos 
bendradarbiams ji nebuvo vien 
administracinio autoriteto bei rai 

1892 m. Vaivadų kaime, Pane 
vėžio valsčiuje, mirė birželio mėn. 
24 d. okupuotoje Lietuvoje, Kau
ne. 1910 m. baigė Šiaulių gimna
ziją, 1914 m. Petrapilyje pedago
giką ir istoriją. 1915 m. suorgani
zavo Panevėžyje vidurinę mo
kyklą, vėliau tapusią Saulės gimn. 
ir 1915 — 1919 buvo jos direkto 
rė. 1919 — 1934 Panevėžio gimn. 
vicedir. 1934 — 41 Panevėžio 
mergaičių gimn. direktorė ir 
1941 — 44 Šiaulių mergaičių 
gimn. direktorė. Iki 1957 m. moky 
tojavo Kaune. 

Vytautas Kasniūnas-Kasnis 

Baravykas (Boletus edulis), 
plačiai paplitęs ir žmonių mė
giamas. 

Baravykinių grybų šeimai pri 
klauso trylika genčių ir 80 rū
šių, papUtusių visame pasauly
je. Tai labai vertingi grybai. 
Truputį nuodingu laikomas tik 

šviežiai keptas ar virtas, mari
nuotas ar sūdytas, o džiovintas 
išlaiko savo nepaprastai malo
nų ir stiprų aromatą, šventiškai 
paskanina bet kurį valgį. Pažy
mėtina, kad baravykynais Lie
tuvoje pasižymi dzūkų žemė, 
ypač Marcinkonių, Musteikos, 
Varėnos, Merkinės ir Perlojos 
apylinkių miškuose. Tenykščiai 
gyventojai, sakydami "grybas", 
kalba apie baravyką, kitus gry
bus jie vadina įprastiniais var
dais, tuo lyg sumenkindami jų 
reikšmę. Mšk. 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m- rugpjūčio mėn. 19 d. 

A. f A, 
ANTANAS TUMOSA 

— Ir turtingiausias yra varg
šas, jei jis neturi meilės knygai. 

Tomas Akvinietis 

AUTO CLEANING SERVICE. Auto
mobiliai valomi iš vidaus ir iš lauko. 
Jūsų automobilis atrodys, vėl kaip 

šė tonbaravykis , taip pa t neval- į naujas. Atvykite j A-l Auto Service, 
gomas aitrusis baravykas. Šiaip i sg20 s- D a m e n arba skambinkit 

, i • u • j : TeL 476-4069 
jau baravykiniai grybai dau- • 

APIE MIRUSIAS ĮŽYMYBES 
Britų chemikas Norman- Do-

naldson su savo žmona Betty 
per eilę metų perskaitę apie 
tūkstantį biografijų ir daugybę 
straipsnių sudarė ypatingą žo
dyną: "How Did They Die", 
kurį išleido 1980 m. St. Mar-
tin's Press leidykla New Yor-

A. f A. KAZYS GRINA 
Gyveno Elmhurst, Illinois. Anksčiau gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė rugpiūčio 18 d., 1980 m., sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vabalninkuose. Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Antanas, marti Rita, ir 

Juozas, marti Aldona su šeimomis. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. West~ 

ern Avenue. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpiūčio 21 dieną. Iš 
koplyčios 9 vai ryto bus atlydėtas j Švenčiausios Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs ir marčios. 

Laid. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans, Tel. 737-8600. 

ke. Knyga turi 398 puslapius 
dės žmogus, bet miela, maloni ko j ir pateikia aprašymus paskuti-
legeT patarėja. Švietimo vadovy-jnių dienų, paskutinių išgyveni-
bė jos pedagoginį darbą labai ver
tino ir ji buvo ilgametė žymių 
Panevėžio bei Šiaulių mergaičių 

mų, posakių 325 pagarsėjusių 
žmonių: mokslininkų, rašytojų, 
kompozitorių, dailininkų, vals-

gimnazijų direktorė. Savo pėda i tybininkų, o taip pat ir liūdnai 
goginį patyrimą ji taip pat sklei- j pagarsėjusių ypatingais krimi

nalais. Prie šios knygos abudu dė plunksnos darbais, rašydama 
jaunimo auklėjimo, mokymo 
klausimais mokytojams skirtame 
žurnale Lietuvos mokykloj ir Atei 
tyje. Mokytojavusi per 40 metų, 
ji auklėjo, mokė tūkstančius jau
nuolių, berniukų ir mergaičių. 

autoriai dirbo trejus metus, gy
vendami Columbus, Ohio. 

Veikale aptinkame daugybę 
įdomių faktų. Pvz. kompozito
rius Gounod per dvejus metus 
gulėjo komoje, savo rankose j j 

Mielam draugui 

A. f A. agr. JURGIUI BAUBLIUI 
netikėtai mirus, skausmo prislėgtai žmonai ELENAI, 
dukrai RŪTAI su VYRU, BROLIAMS ir BROLIENĖMS 
su šeimomis ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Elena ir Antanas Rašytiniai 
Ada ir Česlovas Staniuiiai 
Stasė ir Antanas Zaparackai 
Elena ir Alfonsas Juškai 

Mokyt. Marija Giedraitienė sa
vo darbą mylėjo ir jis nesibaig
davo su mokyklos skambučiais, 
daibo valandomis. Būdama gim
nazijos vicedirektorė, mergaičių 
gimnazijos ilgametė direktorė, ad 
ministraciniam darbui skirdavo 
vėlybas vakaro valandas, kad ga
lėtų daugiau laiko paskirti jau
nimo auklėjimui. Jei jos visuome 
ninis darbas žybėjo deimančiukais 
jaunystės dienomis, besimokant 
Siaulų gimnazijoje bei Petrapilio 
universitete, mokytojaudama ji 
visą savo energiją skyrė jaunimo 
auklėjimui, mokymui. Ji daug lai 
ko skyrė taip pat palaikydama ar 
timus ryšius su mokiniais už mo 
kyklos sienų, taip pat su mokinių 
tėvais. Pažindama geriau vaikus 
ir jų tėvus, ji galėjo lengviau įsi 
gyventi į jaunuolio aplinką, kad 
galėtu jam duoti tai, ko narnuo-

Jai mirus Lietuvoje, vieni nešė! , . „ .. K'rvbin 
gėles meilės ir dėkingumo ženk-! s P a u s „ r^ -n-
f. ,. , .„. .,. igasrs Oscar Hammerstem II 
lais papuoštus, kiti pyne geliu 6 . . . . ». „». . . . 
vainikus gražiausiais prisimini- • P n e s nurti nuoširdžia: atsisvei-
mais, nuoširdžiausiu dėkingumu;kino « k i e k v i e n u vaiku Kai 
už turėtą laimę būti jos mokiniu, t s ū n u s J i m m v * a m - S r a u d z i a l 

Jos ilgu metu pedagoginį darbą' P«virko, Hammerstem prabilo: 
apvainikuoja jos buvusių mokinių | " K o S1 č l* raudi?! juk aš mirs-
malonūs prisiminimai, kad jos i tu- n e t u"- Mirus kompozitoriui 
dėka gyvenimas pakrypo šviesio i Haydn, jo draugas frenologijos 
mis žvaigždėmis nuklotu keliu. I studiozas papirko duobkasius ir 
Už jos sielą Šv. Mišios bus atna- j nuėmęs mirusiojo galvą, pa-
šaujamos rugpiūčio 23 d. 9 vai. j tvarkė, kad lavonas būtų palai-
ryte, šeštadienį, Tėvų jėzuitų: dotas su kita galva. 

A. f A. ANNA KAVALIAUSKAS 
Gyv. 4342 So. Rockwell St., Chicago, Illinois. 
Mirė rugp. 18, 1980 m., 12:30 v. ryto, sulaukus 58 m. 
Gimė Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 25 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Leonas, duktė Ri

ta, žentas Peter, 3 anūkės: Mayra, Haidi ir Utė, bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Oswieja kopi., 4256 S. Mozart St. 
Lankymo valandos nuo 2 iki 10 vai vakaro. 

Laidotuvės įvyks trečiad., rugp. 20 d. Iš kopi. 1 vai. 
popiet bus nulydėta į Peace Lutheran bažnyčią, 43-čia ir 
California Ave., kurioje įvyks ged. pamaldos. Po pamaldų 
bus nulydėta į kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, duktė, žentas ir aaūkės. 

A . f A . 
Gražinai - Sofijai Daukšienei mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui STASIUI, 
dukrai DITAI ir vyrui, sūnui SAULIUI ir šeimai, 

sesutei DANUTEI SMILGEVIČIENEI ir šeimai ir 
visiems giminėms. 

Filiae Samogitiae Korporanles Los Angeles 

Mirus dipl. miškininkui, Tauragės miškų urėdui 

A. f A. IGNUI UŽGIRIUI, 
buv. mano viršininkui, noriu savo gilią užuojautą pareikš
ti žmonai MORTAI ir jo vaikams: BIRUTĖLEI, OTILI
JAI, VYTULIUI ŠARŪNXTI, EGIDIJUI ir jų šeimoms. 

ONA LIEKYTĖ-DEVEIKIENĖ 
Los Angeles, Calif. 

A. f A VINCUI STROLIUI mirus, 
didelio liūdesio valandoje, jo dukrai, mielai bendradar
bei, LB Grand Rapids Apylinkės valdybos narei NIJOLAI 
BANIUKAlTlE3NE2, jos šeimai, motinai ir broliams reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

LB Grand Rapids Apylinkės Valdyba 
V. Jonaitis, J. Jonušienė 
B. Kušlikis, J. Ugianskis 

A. f A. VINCUI STROLIUI mirus, 
jo žmoną STASĘ, dukterį NIJOLA BANIUKAITIENĘ. 
sūnus RIMANTĄ ir ŠARŪNĄ, žentą VYTAUTĄ, marčią 
ALICE, anūkus ir visus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame. 

JONAIČIŲ SEIMĄ 

Grand Rapids, Michigan 

Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė rugpiūčio 16 d., 1980 m., 7:05 vai. ryto. 
Grmė Lietuvoje, Marijampolyje. 

sulaukęs. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ema, posūnis Ervvinas 
Hermanas, podukra Mėta Burbienė, žentas Romas, 2 anūkai: Ričar
das Burba ir Michael Hercmanas, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 So. 50th 
Avenue, Cicero, Illinois. 

Laidotuvės įvyks antradienį, rugpiūčio 19 dieną. Iš koplyčios 
8:30 v. ryto bus atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, posūnis, podukra, žentas ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus — Telef. OL 2-1003. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

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

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonab — 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 SŪNUS 

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

Te l . 47b-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-J401 

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLAMCA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAf 
3354 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave., CICERO. ILL. TeL OLympic 2-1003 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 19 cL 

x Ona Pranckevičiūtė, čika-
giškė, įvertindama "Draugo" 
leidėjų pastangas išlaikyti tvir
tą ir gerai informuotą dienraš
tį, paskyrė 100 dolerių auką. 
Esame jai labai dėkingi. 

x Lietuvių Operos choras sa
vo 25-jo sezono repeticijas pra
deda rugsėjo 5 d., 8 vai. vak., 
Jaunimo centro patalpose. Su
kaktuvinio sezono operoje bus 
daug gražaus dainavimo cho
rams, t a d kviečiami ir nauji dai 
nininkai įsijungti į Operos cho
rą ir rugsėjo 5 d. vakarą at
vykti į pirmąją repeticiją. 

x B . Petraitienė, ilgametė 
"Draugo" skaitytoja, gyvenan
t i Bridgeporte, sunkiau susirgo. 
Nugabenta į Šv. Kryžiaus ligo
ninę. Ją globoja giminaitė p. 

X "DRAUGO" GEGUŽINĖ 
ruošiama rugpiūčio 24 d. prie 
"Draugo" patalpų, 4545 W. 63 
SL, Chicagoje. Dienos progra
ma prasidės su šv. Mišiom 12 
vai. vienuolyno koplyčios prie
angyje, kur y ra gražus pavėsis 
ir nemažai vietos. Automobi
liams pastatyti vieta įvažiavus 
iš 63-čios gatvės prie spaustu
vės. Kviečiame atsilankyti 
"Draugo" skaitytojus ir lietu
viškos spaudos rėmėjus. 

x Vytautas Kamantas, PLB 
pirniininkas, šiuo metu lankosi I Rockus. 
Europoje. Iš Vatikano miesto i x Jaunimo centro dienoje 
jis atsiuntė "Draugui" laišką, į (rugsėjo 6 d."- didžiojoje salėje 
kuriame rašo, kad jam buvusi! programą išpildys "Spindulio" 

LIETUVIŠKOS KNYGOS LAUKIA RĖMĖJŲ 
Amer. Lietuvių bibliotekos leidyklos darbai 

Amerikos Lietuviu Bibliotekos Tai dr. Vitolio Vengrio, gyv. Wa-

sudaryta proga susitikti ir pa
sikalbėti su Šv. Tėvu Jonu Pau
lium H. Aplankė Lietuvos Di
plomatijos šefą St. Lozoraitį ir 
Lietuvos atstovą prie Šv. Sosto 
St. Lozoraitį, Jr., susitiko su 
prel. L Tulaba ir kt. asmeni-

teatrinė grupė iš Lemonto. Gru
pės organizatorė ir režisierė — 
Rasa Šoliūnaitė. 

x Gražina Musteikienė, čika-
giškė, yra nuolatinė "Draugo" 
rėmėja. Ir dabar, artėjančio 
dienraščio parengimo proga, au-

Vytautas Soliūnas Dainavoje tarp medžių ir vaikų ateitininkų sendraugių stovykloje. Jį vaikai apsupo ir pagavo, 
Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

mis. Siunčia visiems skaityto- Į kojo 10 dolerių. Ačiū. 

IŠ ŠAULIC VErKLOS 

Rugpiūčio 9 d. 10 v. v. di
džiulis su visais patogumais au
tobusas nuo šaulių namų Chi-

radom tikrą lietuvišką nuošir
dumą. Esame jam didžiai dė
kingi. Kiek teko girdėti ir vi-

j si kiti buvo maloniai apnakvy-
| dinti ir pavaišinti. 

Dėka šaulių sąjungos pirm. į cagoje pajudėjo Clevelando 
jams geriausius linkėjimus. x "Draugo" dovanų paskirs- Į Hnk. Keturiasdešimt penki šau- I K Milkovaičio ir Clevelando 

X Aloyzas Baronas dabar tymo knygeles grąžino ir aukų j n a i , dauguma uniformuoti už- šaulių kuopos pirm. Br. Nainio, 

leidykla (ang. Lithuanian Lib-
rary Press., Inc.) pastaruoju me
tu ne tiktai savo darbo nepri-
stabdė, bet dar jį išplėtė. Leidė
jai gali pasigirti, kad neseniai iš
leido knygų rinkon naują knygą. 
Tai Broniaus Kviklio ("Mūsų 
Lietuvos" ir kitų knygų au
toriaus, "Draugo" redaktoriaus) 
pradėto ruošti naujo serijinio vei
kalo — "Lietuvos bažnyčios" I 
tomas — "Telšių vyskupija". 

Išleista "Telšių vyskupija?' 

Veikalas stambokas, didesnio 
formato, 400 puslapių, dailiai 
atspausdintas ir gražiai įrištas. 
Autorius čia pateikė Žemaičių 
bei Telšių vyskupijos istoriją ir 
atskirų vyskupijos bažnyčių apra
šymus. Bet nevien tiktai juose 
glūdi knygos vertė — veikalą 
iliustravo 1184 nuotraukomis. 
Tai bažnyčių vaizdai (iš lauko 
pusės ir vidaus), altoriai, klausyk
los, sakyklos, varpinės, švento-

vėliavoms, tvarkingoje eisenoje r i a u $ w k a o i n i u v a r t a i j kryžiai, 
uniformuoti šauliai i r šaulės , k o p l v t e l ė s įr kitos nuotraukos re-
maršavo į bažnyčią. Kun. G. Hgįniaismotyvais. Vienų šių reli-
Kijauskas S. J. atlaikė pamal- ' 

gydomas Lojolos universiteto li
goninėje. Serga sunkiai, bet 
pradeda rodytis kai kurie gerė
jimo ženklai. 

x Jurgio Gliaudos, rašytojo, 
daugelio knygą autoriaus, ke
liais atvejais "Draugo" roma
no premijos laureato, nauja kny
ga — "Bausmė", novelių rinki
nys, buvo išleistas "Nidos" kny-

po 10 dolerių atsiuntė: 
Petronėlė Juškienė, Detroit, 
O. Šimkus, Willow Springs, 
J. Jacobus, Fair Lavvn, 
J. Matusevičius, Evanston, 
E. Praninskas, Florida. 

Visiems maloniai dėkojame. 
x Ramutė Bartuškienė, Jau

nimo centro vadovybės narė, 
kartu su savo šeima atostogau-

pildė visas sėdynes. Keliavome i programa suorganizuota be prie 

gų klubo Londone ir pasiekė . na Kalifornijoje pas savo brolį 
"Draugo" redakciją. Atspaus-; dr. Arvydą Klorę, lanko pažįs-
dinta 5 novelės, jų tarpe vie- Į tarnus. Ji atsiuntė "Draugui" 
nas triptikas. 151 psl. i nuoširdžius sveikinimus ir ko

respondencijų. Dėkojame. 
x Just inas Stasiunaitis, Hot 

Springs, Ark., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 12 dol. au
ką. Labai ačiū. 

X Dr. Edmundas Juodėnas, 
Cleveland, Ohio, parėmė mūsų 
spaudos darbus 12 dolerių au
ka. Esame dėkingi. 

x Jonas J . Kaunas, Jr., či-
kagiškis, atsiuntė 10 dolerių au
ką. Dėkojame. 

CHICAGOJE 

x Arūnas Krutulis, iš Wheel-
ing, ir Scott Straley buvo perei
tą penktadienį pakrančių sar
gybų išgelbėti, kai jų 32 pėdų 
motorinis laivelis prakiuro Mi-
chigano ežere apie 7 mylias 
nuo kranto, ties 70-ta gatve. 
Išgirdę jų pavojaus šauksmą, 
gelbėti nusiskubina pakrančių 
sargybos laivas, helikopteris ir 
dar ugniagesių helikopteris. Kru 
tūlį nuskraidino į Meigs aero
dromą. Nereikėjo ligoninės pa
galbos. 

x E. Dambriūnienė, Brent-
wood, MD, užsakė "Drauge" 
knygų savo artimiesiems, gy- į 
venantiems Vakarų Vokietijoje j VAKARONĖ APIE CHICAGOS 

i šaulių sąjungos kultūrinio sa
vaitgalio iškilmes. 

Tamsoje gamtos grožybėmis 
negi gėrėsis, todėl vieni šneku
čiavosi, kiti snūduriavo, o d a r 
kiti už t raukė dainelę; "kur a š 
nukeliausiu, nakvynėlę gaus iu?" 
Saulei t ekan t autobusas susto
jo Clevelande prie Lietuvių na
mų. Pasipylė gausus būrys lau
kiančiųjų ir to s dainelės žodžiai, 
kur nakvynėlę gausiu, pasirodo 
buvo betiksliai. Sutinkame pui-

kaištų. Geri ir svarūs kalbė
tojai: "Draugo" red. Br. Kvik
lys, sąjungos kapelionas J. Bo-
revičius S. J., dr. K. Pautienis, 
A. Žiedonis pateikė daug gerų 
minčių. Didelio dėmesio atkrei
pė red. Br. Kviklio iš Chicagos 

das ir pasakė jautrų, šauliams 
mielą pamokslą. Visus gerai 
nuteikė gražus ir mums čika-
giečiams negirdėtų giesmių gie-

giniu paminklų jau seniai nebė
ra — jie atkuriami senose nuo-
tratJcose. Kitos nuotraukos dary
tos pastaraisiais pokario metais, 
šiais laikais. Visa tai gražiai sū

do jimas. Po pamaldų turėjom | p j n t a Su tekstu ir parašais į dar-
vykti prie ežero, su lyg šauliška 
tradicija, pagerbiant visus žu
vusius už Lietuvos laisvę, nu
leidžiant vainiką į bangas. Su
trukdė tuo laiku prakiuręs dan
gus. Lietus pylė, kaip iš kibiro. 
Grįžome į Lietuvių namus, pa-

Lietuvos ir is iruošt i kelionei namo. Čia vėl i 
originalai, į vaišė'3> malonūs pašnekesiai. At 

sisveikinimui, sąj. pirm. K. Mil-

nią visumą. Visa knyga, kurioje 
vyrauja ne tekstas, o nuotraukos, 
teikia daugiau albumo vaizdą. Ją 
dailiai, daug širdies ir triūso įdė
jęs, atspausdino žinomas čikagiš-
kis spaustuvininkas dr. Mykolas 
Morkūnas. Leidinį redagavo ir 

pogrindžio spaudos 
daugybė dokumentų, retų nuo
traukų paroda. Banketas Lie
tuvių namų didžiojoje salėje 
pradėjo sklandžiai. Skaniai pa

kų tautietį Juozą Mekešą, kuris sivaišinta, padainuota, pasišok-
susisodina į jo automobilį S. 
Cecevičienę, M. Dapkienę, J . 
Dikšienę, L . Vitkų ir šiuos žo- i 

ta, pabendrauta ir sutikta daug 
naujų pažinčių. 

Sekmadieni rinkomės pamal
džius rašantį . Jo rezidencijoje; doms. Plevėsuojant devynioms 

ir dar atsiuntė auką. Ačiū. 
x Bronius Keturakis, Mil-

waukee, Wis., žinomas sporto 
darbuotojas. pedagogas, yra 
nuoširdus "Draugo' ' bendradar
bis bei rėmėjas. I r dabar, at
naujindamas prenumeratą, at
siuntė 20 dolerių auką. Skelbia
me jį Garbės prenumeratorium 
ir nuoširdžiai dėkojame. 

x Leonardas Gerulaitis apie 
"Raštą ir spaudą Lietuvos Di
džiojoje Kunigaikštijoje" skai
tys paskaitą Santaros-Šviesos 
suvažiavime rugsėjo 4-7 d. Ta-
bor Farmoj, Sodus. Mich. (pr.) 

x Rugsėjo 7 dieną ruošiama 
Lemonto LB gegužinė, Umbra
sų ūkyje, 103 gatvė ir Lemont 
Road. Bus muzikos, vaikams 

ARCHITEKTCRA 

Rugsėjo 5 d. 8 vai. vak. Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų sąjungos Chicagos sky 
rius ruošia vakaronę Jaunimo 
centro kavinėje. Arch. Algiman 
tas V. Tamašauskas skaitys pa
skaitą tema "Chicagos archi
tektūra' ' ir skaidrėmis parodys 
jos pavyzdžius. Sekančią dieną, 
šeštadienį, 9 v. ryto ruošiama 
ekskursija autobusu iš Archi-
centro, 310 So. Michigan Ave. 
apžiūrėti Chicagos architektū
rą. Kelionė autobusu kainuos 
9 dol. suaugusiems ir 5 dol. jau
nimui iki 12 m. amžiaus. Po 
trijų su puse valandos bus ben
dri pietūs John Hancock 95-to 
aukšto restorane, iš kur aiškiai 

Clevelando rr Detroito skautų,-čių "Atžalyno"; stovykltK Wasagoje vadovai 
ir svečiai. Iš k.: R. Belzirtskas, kun. R. šakalys, OFM, J. Jurgutis, D. Petu-
kauskaitė, V. Aleknienė, vyriausioji skautininke Irena Kerelienė ir S. 
Ilgūnas Nuotr. V. Bacevičiaus 

IŠ ARTI IRT0LI 
DIDŽ. BRITANIJOJ 

— Antanas Baronas ligoninė
je. Ilgokai t i r t as ir gydytas, dėl 
labai pablogėjusios sveikatos 
londoniškis Antanas Baronas 
vėl paguldytas Hammersmi th 
ligoninėn. 

— P L B pirmininkas lankysfs 
Londone. Grįždamas iš Euro -

žaidimų ir vyresniems tinklinio j matysis didžioji Chicagos archi- pos LB kraš tų valdybų suvažia-
varžybos. Veiks puikus laimės tektūros dalis. Įvimo ir Studijų savaitės Inns-
šulinys, kurį organizuoja Rasa I brucke, P L B pirmininkas Vy-
Šarauskienė. Virtuvės darbus I D ė l smulkesnių informacijų ir I t a u t a g K a m a n t a g ^ ^ ^ ž a . 
ir maisto ruošą prižiūri Laima j registracijos reikia paskambinti d a g t a b t e l ė t i Londone. Atvyks džiama", atremtu į ispanų dra-1 
Trinkūnienė. Gegužinę g a i i m a j ALIAS Chicago^ skynaus pir- , ^ | | i a r , | | 1 6 d i š v y k a ^ d 

OKUP, LIETUVOJE 
— Taip vadinamoji "jubilie-

pinė" šokių ir dainų šventė bu
vo suruošta liepos 12-13 d. "Žal
girio" stadijone Vilniuje. Ji bu
vo skirta Lietuvos pavergimo 
40 metų sukakties paminėjimui. 
Šventė pradėta daina "Šlovė Le 
ninui" ir buvo grynai propagan
dinio pobūdžio. 

— Muzikinis Kauno teatras 
viešėjo Vilniuje. Viešnagė buvo 

kovaitis tarė klevelandiečiam 
padėkos žodį ir žinomas muzi
kas Alf. Mikulskis pralinksmi
no visus iki ašarų. J i s įmitavo 
kalbą vieno Lietuvos piliečio, 
gero patrijoto, negeriausiai mo
kančio lietuviškai. Žinojom, kad 
A. Mikulskis yra iškilus muzi
kas, o dabar sužinojom, kad ir 
puikus aktorius. 

Šioje, kultūrinės savaitgalio 
iškyloje iš Chicagos dalyvavo 
nemažas skaičius atvykusių sa
vomis priemonėmis gen. Dau
kanto kuopos šaulių su pirm. B. 
Vengiansku ir k. 
Kelionė į namus buvo sėkniinga. 
Vadovaujant mėgstančiai dainą 
Antosei Gustaitienei išdainavom 
visas dainas. Keliavom septy
nias valandas. 3. Yla 

nės. Gastrolės užbaigtos kije
viečių V. Djino ir V. Lukošovo 
vodeviliu "Kaip susigrąžinti vy
rą". Spektaklio režisorius — V. 
Buturlinas, dirigentas — S. Do
markas. 

— Pažaislio bažnyčios ir vie
nuolyno ansamblis baigtas res
tauruoti. Darbus atliko Pamink
lų konservavimo institutas su 
įvairių trestų pagalba. Bolševi
kinė spauda pripažįsta, kad tai 
"nepakartojamo grožio lietuviš
kos baroko architektūros še
devras". Atidengė ir atstatė 
patalpų interjeruose daug pra
ėjusių šimtmečių meno vertybių 
—senųjų freskų ir lipdinių. An
samblis perduotas Kauno Čiur
lionio muziejui. Pažaislis, XVTI 
amžiaus Pacų pastatytas ir pa
vestas vienuolių kamandulių ži-

dai be galo daug dirbo dail. Pet 
ras Aleksa. Dalį reikiamų lėšų 
knygai leisti parūpino išeivijoje 
gyvenantieji Telšų vyskupijos ku
nigai, jų tarpe net keturi aukoję 
po 1000 dolerių: V. Martinkus, J. 
Pragulbickas, A. Račkauskas, Zig
mas Smilga. 

Si knyga jau platinama. Ne
trukus ji bus pradėta išsiuntinėti 
ją užsisakiusiems asmenims, lei
dyklos klubo nariams, 1 egz. kai
na — 20 dolerių. 

Tuojau išeis 
"Lietuvių ekslibriai" 

Ta pati leidykla netrukus iš
leidžia dar vieną dailų veikalą. 

shingtone, DC, veikalas "Lietu
vių ekslibriai" (knygų ženklai). 
Tai savo temas ir apimtimi tik
ras unikumas ne tiktai lietuvių, 
bet ir amerikiečų knygų rinkoje. 
250 puslapių knygoje pateikiama 
500 liet. knygos ženklų nuo se
niausių laikų ligi mūsų dienų. 
Pateikiami ir $ų aprašymai, pa
aiškinimai. Kaip ir kiti ledyklos 
leidiniai, ši knyga bus liuksus-
niai išlesta. Nėra abejonės, kad 
jos pasirodymas prisidės prie mū
sų meno bei kultūros iškėlimo pa
saulyje. 

Reikalingi rėmėjai 

Visiems šiems darbams atlikti 
reikia lėšų. Šiandieną knygų 
spaudos darbai labai brangūs ir 
dailiai išleisti knygą daug kaš
tuoja. Apytikriai skaičiuojant, 
vienai leidyklos knygai išleisti, 
be gaunamų pajamų už ją, dar 
reikia apie 10,000 dolerių subsi
dijos. Kitaip tariant, tokią sumą 
kiekvienu atveju kas nors turi su
dėti bei paaukoti. 

Reikia pasidžiaugti, kad tokių 
mecenatų vis dar atsiranda. Jų 
reikšmė -bei auka nepaprastai di
delė, nes jie neleidžia nutrukti 
lietuviškos knygos išeivijoje lei
dimo siūlui, o tuo pačiu ir mūsų 
kultūros apraiškoms. 

Knygos "Telšių vyskupijos" iš 
leidimą, kaip minėjome parėmė 
Telšių vyskupijos kunigai. Jų nuo
traukos atspausdintos leidinio pa 
baigoje. Šia proga prisimintina, 
kad pereitais metais leidyklos iš
leistos Stasio Ylos knygos "Lietu
vių šeimos tradicijos" išleidimą 
parėmė du taurūs lietuviai čika-
giškiai — Petronėlė ir Motiejus 
Strumskiai. Amerikoje gyvenda
mi juodu dirbo įvairius darbūs, 
kol išėjo pensijon. Minėtai kny
gai išleisti jie, patys nebūdami 
labai turtingi paskyrė 5000 do
lerių. Tai labai didžiulė dvie
jų pensininkų auka. 

Knygos "Lietuvių ekslibriai" 
išleidimui dar reikia sutelkti apie 
10,000 dolerių. Mecenatai tebe
ieškomi. Tikimasi, kad atsiras 
gerų lietuvių, kurie panorės dalį 
savo turimų lėšų investuoti į lie
tuviškos kultūros įamžinimą. 

K. PI. 

V 

pradėta kompoz. G. Goberniko 
muzikiniu veikalu "Meile nežai- nion, po 1831 metų sukilimo iš 

Petronėlė ir Motiejus Strumskiai, lietuviškos knygos nuoširdūs rėmėjai, uo
lūs 'Draugo" skaitytojai. 

C H I C A G O S Ž I N I O S 
BAISI NELAIME 

mininkei arch. Bronei Kovienei 
(Tel. 

436-1395 po 7 vai. v.) 
ALIAS Chicagos 
skyriaus valdyba 

v^r^* . - * * *^" 

pasiekti važiuojant South 1-55 
ir nusukant ant South Lemont!1 

Road. (pr.) 
X EKSKURSIJA "MARDI 

GRAS" LAIVU — gruodžio 7 
d. atpalaiduos Jus nuo kasdie
nybės, leis jums 7 dienas grožė- j 
tis nematytais vaizdais, aplan- į 
kyti tropines salas mėlynoje jū- Į 
roję, pailsėti, linksmai praleisti! 
laiką. Rengia PLB ir Gydytojų 
Sąjunga. Registracija iki rug
sėjo mėn. 15 d. Informacija: 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 South Westem Ave., 
Chieago, UI. 60643, tel. (312) 
238-9787. (sk.) 

buvo atimtas ir atiduotas 
maturgo P. Calderono to paties Į stačiatikiams ir barbariškai su-

Londone tu rės įvairių pasima- pavadinimo komediją. Spektak-1 žalotas. 
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DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCŠIU STOGUS 

UŠ s*vo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KTEU\I 
T«l. — 434-9655 

tymų ir apsilankys Lietuvių na
muose. 

AUSTRALIJOJE 
— "Mūsų pastogė" džiaugia

si, kad a ts i rado jaunas dainos 
ta lentas — Pet ras Račkauskas. 
J a m dabar 21 metai, turi gražų 
baritoną. Pradėjo reikštis 1977 
metais. Dabar studijuoja Ade
laidėje, palaiko glaudžius ry
šius su lietuviais. Iki šiol Aus
tralijos lietuviai neturėjo daini-

lio režisorius — G. Žilys, diri- j I pas. karo metu. Atsikūrus ne-
gentai — S. Domarkas ir S. Če- Į priklausomai Lietuvai, vienuoly-
pinskis. Į išvykos repertuarą 
buvo įtraukta muzikinė E. Ptič-
kino komedija "Bobų miškas", 
kurią režisavo leningradiečiai V. 
Vorobjovas ir V. Buturlinas, o 
scenovaizdžius sukūrė leningra
diečiai dailininkai V. ir L Krav-
cevai. Vilniun atvežtą P. Mas-
cagni operą "Cavalleria rustica-

Stanley ir Patricia Anderson, 
čikagiškiai, važiavo į Birming-
hamą. Ala., dalyvauti koncerte, 

, j kur muzikantais buvo pakviesti 
ir jų du sūnus. Apie 20 mylių 
nuo Birminghamo iš priešakio 
važiavęs automobilis trenkė į jų 
mašiną, užmušė Stanley Ander
son, 41 m., o jo 39 m. žmona 
mirė ant operacijos stalo. Du 
vaikai, 7 ir 2 m., sužeisti. Du 
vyresni buvo anksčiau pasiekę 
Birminghamą. 

nas buvo atiduotas vienuolėms 
kazdmierietėms. Po TJ pas. ka
ro bolševikai ilgai nežinojo ką 
su juo daryti, buvo Įkurdinę 
prieglaudą, pavertę ligonine ir 
sandėliu. 

— Upių bei opelių okup. Lie
tuvos teritorijoje y ra apie 29,-
000. Ežerų — beveik 4000. Iš 

na", paruošė dirigentas S. Do- Į jų 2500 ežerų plotas didesnis 
markas ir rež. V. Staknys. Ope-1 kaip 1 hektaras. Ilgiausia upė 
roję dainuoja mergaičių ansam- į Nemunas, tačiau pasaulyje yra 

ninku prieauglio ir iš Račkaus- j Dli s ir vaikų choras, vadovauja- Į apie 100 upių, ilgesnių už mu
ko tikisi semažai. mas cuOTneisterės D. Jautakie- ' siškį Nemuną. 

DŪMU DETEKTORIAI 

Chicagos ugniagesiai prime
na, kad dūmų detektoriai prike
lia apie 42CJ- žmonių kilus gais
rui. Tačiau jsikaušusių, narko
tikus vartojančių neprikeis taip 

greit. Todėl patariama įsitaisy
ti net kelis priešgaisrinius de
tektorius. Jie turi būti įrengia
mi arčiau einančių gulti suau
gusių. Nadinga iš anksto išban
dyti, kaip tie detektoriai įsteng
tų prikelti. 

TIKRINS SLAUGYMO NAMUS 

Federalinė vyriausybė pirmą 
kartą nusprendė patikrinti slau 
gymo namus, kurių Ulinois vals
tijoje y ra 873 su 100,000 paci
entų. 

ŠAUKS DARBININKUS 

US Steel bendrovė dvejų mė
nesių laikotarpy iš Vidurvaka-
rių vėl pašauks į darbą šimtus 
darbininkų Gary ir South 
Works liejyklas. 


