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Iš partizaninio judėjimo Lietuvoje 
l stribų eiles stojo tik labai menkos morales žmones, dažniausiai vagys, gir

tuokliai, chuliganai Ir tinginiai. 
(Tęsinys) 

Po daugelio raginimų ir gau
dynių visvien niekas į rusu ka
riuomenę nėjo. Tada valdžia bu
vo priversta pranešti apie tai 
Maskvai. Stalinas, gavęs tokį ne
malonų pranešimą, tuojaus įsa
kė kariuomenės daliniams suruoš
ti baudžiamąją ekspediciją į Lie
tuvos miškus. 1945 m. vasario 
mėn. po Lietuvos miškus pasipy
lė dideli rusu kariuomenės dali
niai. Jie „šukavo" miškus. Parti
zanai stojo į nelygią, bet garbin
gą kovą. Daug žuvo, bet nė vie
nas gyvas rusams nepasidavė. 

"Atidarius balsavimų urnas 
paaiškėjo, kad rinkimai sužlugę. 
Tada buvo duotas sekretoriams 
nurodymas biuletenių neskai
čiuoti, o į protokolus rašyti bal
savusių tiek, kiek yra sąrašuose 
rinkėjų, kad būtų balsavimas 
šimtaprocentinis . . . Taigi taip 
buvo "išrinkta" pirmoji Lietu
vos Aukščiausioji Taryba". 

Kiekvienas vadovavosi šūkiu: 
„Tėvynė arba mirtis!" 

Po tos kariuomenės operacijos 
partizanų liko dar daug. Liko gy
vas ir Kalpokas. Kai bolševikų 
kariuomenės daliniai iš miškų pa
sitraukė, vadas, susisiekęs su 
valsčių partizanų vadais, davė 
nurodymą žiemą partizanams ap
sigyventi pas gyventojus kaime 
nedidelėmis grupėmis po 3—4 

los išvystyti negalėjo. Reguliariai 
išeidavo jų leidžiamas laikraš
tis „Į Laisvę!" Bolševikinė val
džia džiūgavo, kad per žiemą 
buvo ramu, bet pavasarį visos 
Lietuvos teritorijoje partizanai 
atnaujino savo veiklą. 

Bolševikai valsčių centruose 
suorganizavo savisaugos būrius 
po 10—15 vyrų, kuriuos žmo
nės vadino stribais.. Į šiuos bū
rius stojo labai menlkos moralės 
žmonės, dažniausiai vagys, gir 
tuokliai, chuliganai ir tinginiai. 
Jų tikslas — kovoti prieš parti
zanus. Bet stribai nebuvo pajė
gūs kovoti prieš partizanus. Jie 
slankiodavo naktimis po kaimus, 
gąsdindavo gyventojus, vagiliau
davo ir net plėšikaudavo. (Šį 
faktą patvirtina ir filmas „Laip
tai į dangų). 

1946 m. vasarą Panemunio 
valsčiaus stribai siautėjo Suvai
niškio apylinkėse. Nakties metu 
užėję į vieną sodybą, rado vadą 
Kalpoką, kuris buvo anksčiau atė
jęs ir laukė ryšininkų. Vadas, 
pamatęs ateinant būrį stribų, 
greitai persirengė kunigo rūbais, 
šeimininkė gulė į lovą, atseit — 
kunigas atvykc pas ligonę. Stri
bai, įėję į vidų ir pamatę, kad 
„kunigas" parimęs prie „ligonės" 
išėjo. 

Partizanai visokiais būdais 
kliudė bolševikams įgyvendinti 
savo programą Lietuvoje. 

194" m. pavasarį rasų valdžia 
savo teritorijoje ir okupuotuose 
kraštuose išleido karo paskolos 

žmones. Gyventojai mielai juos Į ;akštus. Jų platintoiais buvo ski-
priėmė, maitino ir globojo iki pa- į riami daugiausia 'Stojai. Kal-

lakštų platintojai nenukentėtų 
nuo bolševikų. Jei platintojai ge
ruoju neatiduos pinigų, pavarto
ti ginklą. Partizanams pareikala
vus atiduoti pinigus jų pragyve
nimo fondui, lakštų platintojai 
mielai, juos atiduodavo. Tik vie
nas lakštų platintojas (Variako-
jis iš Čedasų) pasipriešino ir bu 
vo nukautas. 

1946 m. žiemą bolševikai su
ruošė rinkamus į Aukščiausiąją 
Tarybą. Jie iš anksto tikėjosi, 
kad nnkimai ramiai nepraeis. I 
rinkimines apylinkes prie būsti
nių pristatė rusų kariuomenės 
būrius, kad partizanai nesunai
kintų dokumentų. Partizanai net 
negalvojo užpuldinėti tas būsti
nes, nes žinojo, kad žmonės ir 
taip neis balsuoti. Rinkimų die
ną į rinkimines būstines iki pa
vakario atėjo labai mažai žmo
nių. Tada bolševikai „balsus" iš
vežiojo gyventojams į namus. Cia 
kaip tik išvežiotojus ir pasitiko 
partizanai. Jie žmonėms nedarė 
nieko, tik atimdavo rinkiminius 
biuletenius ir juos sunaikindavo. 
Kai apie tai sužinojo apskričių 
centrai, jie nenustebo, o davė 
griežtur įsakymus valsčių vado
vams, kad balsavimo rezultatai 
vis vien būtų 100 proc. Rinkimi
nių apyfiinkių sekretoriais buvo 
skiriami mokytojai. Atidarius į ,' 
savimo urnas paaiškėja " d rin
kimai sužlugę. Tada buvo duo
tas sekretoriams nurodymas biu
letenių neskaičiuoti, o į protoko
lus rašyti balsavusių tiek, kiek 
yra sąrašuose rinkėjų, kad būtų 
balsavimas šimtaprocentinis... 

Dar apie streiką 
Lenkijoj 

Sieliai plaukia Nenu (Prieškarinė nuotrauka) 

Gdanskas. — šeštadienį iš 
Lenkijos buvo tokios žinios: 
streikuojančių darbininkų ir 
valdžios atstovų stBitarimas be
veik pasiektas. Kliūtys buvo 
laisvų unijų steigimas. Lech 
Walesa, darbininkų vadas, mi
nėjo, kad susitarimo formulė 
pasiekta 90 procentų. Toji for
mulė turėjo būti patvirtinta 
partijos. Kiekvienu atveju bu
vo neišvengiama pripažinti, kad 
komunistų partijos vaidmuo yra 
reikšmingiausias. Nebus galima 
išvengti ir partijos kišimosi į 
unijų veiklą. 

Walesa, kalbėdamas 500 dele
gatų iš įvairių įmonių, sakė, 
kad reikia turėti vilčių, tik jis 
negali garantuoti, jog tai, kas 
bus susitarta, kieno nors nebus 
sugriauta. Reikia suprasti, kad 
ne vien nuo Lenkijos kom. par
tijos priklauso, yra ir pašalinių 
veiksnių. 

Partija labiausiai bijo, kad 
neįsijungtų į streiką 20,000 Sile
zijos angliakasių. Anglis yra 
svarbiausias energijos šaltinis ir 
daug jos eksportuojama. An
gliakasių atstovai taip pat lan
kosi streiko centre, Gdanske ir 
tariasi su uostų darbininkų va
dais. Milicija ir kariai laiko 
apsupę kasyklų rajonus ir pa
šalinių asmenų neįleidžia. 

vasario. Atėjus pavasariui, parti
zanai vėl išėjo į miškus ir tęsė 
kovą. 

Žiemą partizanai didelės veik-

Vokiečiai laukia 
Jono Pauliaus II 

Bonna. — Vokiečiai su dideliu 
džiaugsmu sutiko žinią, kad Jo
nas Paulius II lapkričio mėnesį 
aplankys Vakarų Vokietiją. Pasi
tenkinimą išreiškė tiek katalikų, 
tiek evangelikų Bažnyčių atsto
vai ir įvairūs politiniai veikėjai, 
kurie iškėlė istorinę šio vizito 
reikšmę. Vizitas užsitęs penkias 
dienas, lapkričio 15—19 d.d. Po
piežius aplankys septynis mies
tus. „Esu tikras, pažymėjo Vokie
tijos vyskupų konferencijos pir
mininkas kardinolas Hoeffner, 
kad visi Vakarų Vokietijos gy 
verrtojai nuoširdžiai sutiks Šven-
tąrji Tėvą, išreikšdami jam savo 
meilę ir pagarbą". Miuncheno 
arkivyskupas kard. Ratzinger pri
minė, jog tai bus pirmas popie
žiaus vizitas Bavarijoje po dvie
jų šimtmečių, kai čia 1782 lan
kėsi Pijus VII. Krikščionių demo
kratų partijos lyderis Heilmut 
Kohl, pareiškė, jog popiežiaus 
apsilankymas turi priminti vo
kiečiams jų svarbius uždavinius 
šiuolaikinės Bažnyčios dvasinėje 
ir socialinėje misijoje. „Be krikš
čioniškojo tikėjimo", pažymėjo, 
„neealima kurti nei tikros tai
kos, nei teisingumo". 

poko nurodymu va -čių partiza
nų vadams reikėjo paimti surink
tus iš lakštų platintojų pinigus 
bei parašyti pakvitavimus, kad 

Apie soviete kivyno 
manevrus 

Briuselis. — NATO jūrų pa
jėgų vadovybė stebėjo didelius, 
tuo pačiu laiku dvejus rusų karo 
laivyno manevras. Viena dalis j 
rnanevių vyko išturės jūroje.; 
antra — Baltijoj. Manevrus» 
tenka vertinti užpuolimu Nor
vegijos ir smūgiu Atlanto van
denyne, kad konflikto atveju ga
lėtų nutraukti Vakaru susisie
kimą jūromis. 

Amfibijų pajėgų manevrus 
Baltijos jūroje galima palyginti 
Pietų Norvegijos ar Danijos 
užpuolimui. Manevrai vyko Dan
cigo įlankoje ir į šiaurę iki Klai-

Taigi taip buvo „išrinkta" pir-1 pėdos. Lėktuvnešis "Lening^ad,• 
moji Lietuvos Aukščiausioji Tary- į sugrįžo iš manevrų šiaurės jū-
ba 

Įkaitus teisti butų 
nepatogu 

Teheranas. — Irano preziden
tas Bani-Sadr priešinasi suma
nymui teisti Amerikos įkaitus. 
Kalbėdamasis su prancūzų lai
kraštininkais, minėjo, kad toks 
teismas bus ; askatinimu Ame
rikai imtis ka. inės avantiūros. 
Ayatola Khomeini įkaitų likimą 
paliko spręsti parlamentui, o tas 
nesiskubina ir bent nieko neda
rys iki Amerikos prezidentinių 
rinkimų. 

(Bus daugiau) 

Norėjo patekti į 
Ameriką 

roję į Baltiją ir prisijungė prie 
tų manevrų. Desanto iškėlimą 
palaikė kreiseriai, naikintojai ir 
didelis Backfire bombonešių 
skaičius. 

NATO ekspertai pabrėžia pa
tirtą faktą, kad Sovietų Sąjun-

, ga vis labiau pratinasi iškelti 
Lima, — 160 kubiečių buvo. d e g a n t u s Manevruose dalyvavo 

įsibrovę j keleivinį lėktuvą, nu
matytą skristi į Californiją, 
paėmė 15 keleivių įkaitais, rei
kalavo skristi į Miami. Po 23 
valandų nieko nepešę pasidavė 
Peru policijai. Amerika tokių 
keleivių įsileisti nenorėjo ir juos 
vadino paprastais oro piratais. 
Buvo tai pirmas atsitikimas, 

Sov. Sąjungos, Lenkijos ir Rytų 
Vokietijos karo laivynai, i. 

— Londono "Times" žurna
listų streikas baigėsi, kai buvo 
susitartas atlyginimo pakėlimas 
27 proc. per 18 mėnesių. 

— State Farm draudimo kom
panija nuo spalio 8 automobilių 

kad oro piratai norėjo lėktuvą į draudimo mokesčius Illinojuje 
nukreipti į Ameriką. 1 sumažino 2.2 proc. 

Teheraaas. — Nežiūrint Am-
nesty International prašymo 
baigti su egzekucijom, Irane vėl 
buvo sušaudyti 25 žmonės. J vieną galą plaukia arabų nafta, j kitą auksas. 

Atviras Sacharovo 
laiškas Brežnevui 

Maskva. —Sovietų ištremtas 
į Gorkio miestą mokslininkas 
Andrejus Sacharovas paskelbė už 
slėnio korespondentams atvirą 
laišką Leonidui Riežnevui. Laišką 
iš Gorkio į Maskvą atvežė Sacha
rovo žmona Yelena. 

Sacharovas dar kartą pasmer
kia sovietų invaziją Afganistane 
ir duoda patarimus, kaip tą "bai 
sią klaidą" atitaisyti. Jo nuomone, 
reikėtų paskelbti karo paliaubas, 
išvežti sovietų kariuomenę ir pa 
vesti priežiūrą Jungtinių Tautų 
kariuomenei. Afganistano taiką ir 
neutralumą garantuotų JT Sau
gumo taryba ir Afganistano kai
mynai. Sovietų Sąjunga turėtų 
priimti politinius pabėgėlius iš 
Afganistano ir turėtų suteikti 
ekonominę paramą. Afganistane 
reikėtų pravesti tarptautinės ko
misijos prižiūrimus demokrati
nius rinkimus, rašo Sacharovas. 

Tame laiške autorius ragina 
, Brežnevą paskelbti amnestiją po
litiniams kailiniams. Afganistano 
puolimas pagadino Rytų —Va
karų santykius, sustabdė SALT 
sutarties ratifikavimą ir paskati
no valstybes didinti lėšas gink
lams, rašo Sacharovas. 

Išsaugojo kapitalinį 
veikalą 

Ottawa, — Latvių tautinės 
sąjungos Kanadoje valdyba nu
tarė išleisti naują laidą nepri
klausomos Latvijos laikais Že
mės ūkio valdybos 1940 išleis
tą ir agronomo V. Grinejo re
daguotą kapitalinį veikalą — 
"Latvijos žemė, ūkininkai ir jų 
darbai". Sovietų Sąjunga, oku
pavusi Latviją 1940, šį vertingą 
veikalą sudegino, nespėjus jam 
patekti į rinką. 

Kaip dabar žinoma, paslap
čiomis buvo išgelbėti nuo sunai
kinimo tik du egzemplioriai, iš 
kurių vieną Janis petersons 
dabar įteikė Latvių sąjungai 
Kanadoje. 

Si knyga gausiai iliustruota, 
didelio formato. 600 puslapių, t . 

Prezidentas Carteris. fede-
raliniams darbininkams ir tar-

į nautojams leido pakelti atlygi-
I nimus 9.1 proc. Jeigu Kongre-
! M neatmes, pakėlimas įsigalios 
I nuo spalio 1 d. 

Britanijoj apie lietuvę 
Londonas. — Kestono kolegi

jos, Didžiojoje Britanijoje, lei
džiamas žurnalas „Religion in 
Communist Lands" paskutiniame 
numeryje vėl atspausdino nema
žai dokumentinės medžiagos apie 
Lietuvą. Skelbiamų dokumentų 
tarpe yra į anglų kalbą išversti 
Tikinčiųjų teisėm ginti kataliku 
komiteto raštai prieš vadinamus 
Religinių susivienijimų nuo
status ir Lietuvos vyskupam bei 
vyskupijų valdytojam tikėjimo 
laisvės gynybos reikalu, be to, 
pateikiamas pareiškimas, kurį 
877 Kybartų parapijos tikintieji 

Somali jos skundas 
prieš Etiopiją 

New Yorfcas. — Somalija 
Jungtinėms Tautoms įteikė 
skundą prieš Etiopiją, ją apkal
tino invazija. Etiopija ginasi ir 
neigia, bet Somalija nuvežė į pa
sienį Amerikos laikraštininkus 
ir parodė užmuštuosius ir nu
muštą Etiopijos MIC-23 lėktuvą 
virš Arabsiyo miesto. 

Irakui lėktuvų 
neparduos 

Washingtomas. — Valstybės 
departamentas nusilenkė Kon
greso spaudimui ir Irakui lėk
tuvų neparduos. Irakas norė
jo pirkti penkis Boeing tran
sportinius lėktuvus. Nepar
duoda, nes Irakas remia teroris
tus Vakarų Berlyne, Vienoje ir 
kitur. 

Paskola, ne kyšis 
Washrngtonas. — Libijos mi

sijos Washingtone atstovas Ali 
pasiuntė Lietuvos komunistų par J Houderi patvirtino, kad Billy 
tijos centro komiteto sekretoriui j Carteriui duoti 220,000 dolerių 
Griškevičiui, gindami nuo ateis- j buvo tik paskola, ir jie duos li
tų puolimų kunigus Tamkevičių 
ir Svarinską, taip pat minimi 
„Lietuvos katalikų Bažnyčios 
kronikos" 38 ir 39 numeriai, su
pažindinama su jų turiniu. 

Kestono kolegijos žurnalas in
formacinę medžiagą apie Lietu
vą pailiustruoja 'keliomis nuo 
traukomis: — kunigai Kaunec-
kas, Zdebskis, Svarinskas, Tam-
kevičius ir Vėlavičius apsivilkę 
Mišių rūbais, vyrų eisena į Kry
žių kalną, pažymint, jog šis kal
nas yra tapęs lietuvių tautinės 
ištikimybės ir krikščioniškojo ti
kėjimo simboliu. Trečioje nuo
traukoje vaizduojamos kunigo 
Garucko laidotuvės, pastebint, 
jog laidotuvėse dalyvavo daug 
tautiniais drabužiais pasipuošiu-
sių jaunų žmonių; o ketvirtoje 
vaizduojami liturginiais drabu
žiais apsivilkę vyskupai tremti
niai Steponavičius ir Sladke
vičius drauge su pamokslą sakan
čiu kunigu Svarinsku. 

Susirgimai malarija 
Atlanta, — Užkrečiamų ligų 

kontrolės centras praneša, kad 
per pirmą pusmetį malarija su
sirgimų Amerikoj buvo 566. 
Pernai tuo pačiu metu ta liga 
susirgo tik 165. Susergama 
nuo tam tikrų uodų įkandimo. 
Daugiausia serga neseniai atvy
kę į šį kraštą. 

— Du jauni amerikiečiai al
pinistai Grand Teton kalnuose 
buvo įstrigę penkias dienas, 
negalėdami nulipti. Juos išgel
bėjo Nacionalinio parko prižiū-

1 reto jai helikopterių pagalba. 

kusius 280,000 doL Toji pasko
la Billy nieku neįpareigoja 

Laiškas keliavo 
269 metus 

StockhoZmas. — Dabar, kai 
dažnai nusiskundžiame paštu, 
jis visgi įvairiuose vietose paro
do savo rūpestingą pasitamavi-
mą, dėl kurio tenka net stebėtis. 
Taip Merkštos miestelyje prie 
prie Stockholmo, Švedijoje, gau
tas dabar laiškas, kuris iš Tur
kijos paštu keliavo 269 metus! 
Laiško adresatas prieš 250 me
tus yra miręs. 

Laišką parašęs vienas Švedijos 
karaliaus Karolio XII kareivis 
1711 metais lapkričio 1 dieną. Jis 
norėjęs savo seseriai pranešti, 
kaip jis jaučiasi karaliaus žygy 
je Turkijoje. Tuomet Europoje 
tęsėsi įvairūs karai, Švedija pati 
'kariavusi su Danija, tat laiškas 
atėjęs tik iki Kopenhagos, pate
kęs į archyvą, ir jį tik dabar at
radęs vienas archyvaras. Paštas 
pagaliau galėjęs savo užduotį at
likti. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 2: Antoninas, Kalis-

ta, Protenis, Tugaudė. 
Rugsėjo 3: Gregorijus, Bro-

nislava, Sirputis, Mirga. 
Saulė teka 6:16, leidžias 7:21 

ORAS 
Dalinai debesuota, kiek vė

siau, galimas trumpas lietus, 
apie 75 laipsniai. 

i 



t DRAUGAS, antradienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 2 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 1601 West Garfield Bhr±, Cbicago, EL 606S6 

JONAS ADOMAVIČIUS, M J). 

VĖŽIO KALBOS BOJIMAS -
MIRTINOS NELAIMES IŠVENGIMAS 

Toliau klausykimės vėžio 
kalbos ir atsakančiai tvarky-
kimės - tik tada išvengsime 
ankstybos mirties. 

Mediciniškas raginimas 

Mes vis dar apsileidžiame svei
katos reikaluose. Ypač vėžį mes 
tik tada gydomės, kai jau jis esti 
sunkiai pagydomas, ar visai ne
galima pagydyti. Tada ne tik ligo 
nis, bet ir jo artimieji apturi iš-
vengtinus didelius nemalonu
mus. Už tai dabar reikia kiekvie
nam keisti liguistą gyvenimo va
gą sveikesne. Tada mes imsime 
ne tik tik su prasidėjusiu - vėžiu 
anksti tvarkytis, bet ir imsime 
vengti tokio elgesio, kuris tą vė
žį prišaukia į mūsų kūną. 

Iki šiol žmonės taip susigyve
no su nesveikais įpročiais, kad 
juos ryžtasi keisti sveikesniais tik 
prieš pačią mirtį. Tada, žinoma, 
nesti sutrukdoma vėžio pragaiš
tinga veikla. Duokim tą mūsų rū
kymą tabako. Rūkorius meta rū
kęs tik tada, kai vėžys ima rėp
lioti po jo plaučius, ar kai vėžys 
užkemša rūkoriaus stemplę ir dėl 
to nelaimingasis negali nuryti 
maisto. 

Visi žinokime, kad tada joks 
gydymas pacientui jokio gėrio 
neatneša. Išeina, kad nesveikų į-
pročių užlaikymas yra tikra savi-
žudystė. Už tai, jei mes nusitei
kiame toliau nebūti savižudžiais, 
meskime liguistus įpročius ir ryž
kimės boti vėžio kalbos, kai vė
žys prakalba įvairiais negeru
mais, patekęs į mūsų kūną. Da
bar susipažinsime su tolimesne 
vėžio kalba. Štai tie pirmieji vė
žio apsireiškimai, jam patekus į 
mūsų kūną. 

Krūties vėžys 

Kiekviena moteris gali save ap
saugoti nuo pavėluoto vėžio krū
tyje gydymo. Paprastas, bet gyvy
biniai svarbus yra pačios moters 
savų krūtų apčiupinėjimas. Kiek
vieną kartą kada moteris maudo
si, tegul lengvai apčiupinėja abi 
savas krūtis. Jei guzelį ar sustorė-
jimą moteris pračiuops - tegul ne
delsdama parodo jį savam gydy
tojui. Greičiausia, tai nebus vė
žys, bet tik gydytojas gali pasa
kyti, kokios kilmės tas gūželis ar 
sustorėjimas krūtyje randas. 

Vėžinis gūželis vadinamas blo-
gybinhi , (malignant), kai tuo 
tarpu ne vėžinis gūželis vadina
mas gėrybiniu (benign). Anksti 
susekus ir tuojau pradėjus gydyti 
krūties vėžį, išgelbėjama moteris 
nuo ankstybos mirties. Kai anksti 
krūties vėžys surandamas - tai 
net 85 iš šimto gydytų moteriš
kių, dar esti gyvos ir be vėžio 
ženklų po penkių metų. 

Gydytojai daro įvairius krūties 
peršvietimus (mammography ir 
thermography) susekimui krū
ties vėžio ankstyboje stadijoje. Iš-
piautas gūželis Priamas mikros
kopiškai. Jei pasirodo vėžio ženk
lų, tada chirurgas prašalina krū
tį ir paskiria atsakantį po opera
cijos gydymą. 

Skrandžio įrėžys 

Pirmieji skrandyje atsiradusio 

vėžio ženklai yra sutrikęs virški
nimas, tai yra pūtimas, nevalga 
— ypač mėsiško valgio nenoras 
valgyti, spaudimas bei skausmas 
ties duobute, atsirūgimas, leng
vas piktinimas, riemens ėdimas... 
Visas tas negerumas vienu žo
džiu čia vadinamas Indigestion. 
Tai modernaus gyvenimo nusis
kundimas. Nuo daugelio negero
vių jis gali atsirasti. Net visai vė
žio neturėdamas žmogus tokį ne-
virškinirną gali gauti. 

Turėdamas tokius negerumus 
žmogus turi kreiptis pas gydyto
ją nuodugniam virškinimo kana
lo ištyrimui. Dabar netiriama 
skrandžio rūgštis taip, kaip anks
čiau kad tirdavo, nes turima da
bar geresni tyrimo aparatai. Be 
skrandžio peršvietimo, dabar da
roma skrandžio apžiūrėjimas su 
šviesos vamzdeliu - gastroskopu. 
Daugeliui lietuvių toks skran
džio tyrimas yra naujas dalykas, 
todėl jie pasakoja įvairiausias pas
kalas apie baisumą tokio tyrimo. 
Tuo tarpu net kelių savaičių vai
kams toks tyrimas atliekamas be 
jokios žalos vaikui. Todėl nerei
kia pasiduoti pasakoriams ir atsi
sakyti ta ip naudingo ir svarbaus 
tyrimo - gastroskopijos. Tas tyri
mas talkina skrandžio peršvieti
mui. Kartais peršvečiant skrandį 
neaišku lieka, kas tame skrandy
je daros. Tada gastroškopija išaiš
kina dalyką. Šiandien mes nega
lime gydytis pereito šimtmečio 
priemonėmis ir būdais. Skrandy
je esanti žaizda turi būti tiriama, 
ar ji nėra vėžiška. T a m reikalui 
dalis tos žaizdos apžiūrima mi
kroskopiškai, pirm nugnybus ga
balėlį jos (biopsy). Dvylikpirštė-
je žarnoje žaizdos mikroskopiš
kai netiriamos, nes jos nevirsta 
vėžiškomis. 

Gail. sesuo Jere ir miškininkas Jonas Žebrauskai Sodybos pažmonyje seka 
evdvtoio nranešima apie vasarinius sveikatos reikalus. 
S J " V NuotP. M. Naglo 

sekimas esti tais atvejais, kai žmo
gus ima jausti skausmas krūtinė
je ir jam ima kvapo trūkti. 

Nelaimė, kad pačioje pradžio
je plaučių vėžys yra tyli - jokio 
ženklo neduodanti liga. Anksty
boje stadijoje plaučių vėžys ne
sukelia jokio nusiskundimo. To
kioje stadijoje plaučių vėžys daž
nai negali būti susektas net gydy
tojui nuodugniai žmogų ištiriant 
ir nuotrauką plaučių padarant 
Čia ir yra priežastis dėl ko plau
čių vėžio giltinė taip piaute piau-
na savo aukas, daugiausia pasi
rinkdama juos iš rūkorių tarpo. 
Daugiausia tokios plaučių vėžio 
aukos pradžioje nekošti. Tik ret
karčiais ankstybas plaučiuose vė
žys pasireiškia kosuliu. Todėl 
žmogus pradėjęs nesiliaunančiai 
kosyti, turi būti nuodugniai išti
riamas dėl galimo plaučiuose vė-

.w, . . . . . . v. _ _ , . žio atsiradimo. Išeina, kad kiek-
l žmoniškai elgtis pajėgiančio as- asmenys. Todėl mano ir tamstos y i e n a s ^^g^m a r ^ y ^ mri 
mens jausmus. Ypač tokiais bau- svarbiausias darbas yra sutvarky- d&^&į y riodiškai | f c f c - i s a . 
ginimais dabar užsiima visokie mas savo asmenybes - savų nusi- ^ l a u č i u s gydytoją, 
religiniai pelnagaudžiai, cia jie teikimų. Tada mes geriau pajėgsi- D a b & r k i e k v i e n a m b u s a i š k u > 
tokie; vadinam,.religinio kulto me saugotis.visokių negalių, tskai ^ r f i k ^ p r išaukimas 
pamišėliais (religious cult era- tant ir gerkles bei plaučių veži. ^ l a u H u s > N o r s i r n e r ū k o . 
zies). Nelaime, kad ir lietu- Mes tunme tapti galvojančiais as- r j a i j . k a r t a i g j k u č i ^ 
vių tarpe turime ungmių, save m e m m i s - k i t a i p visi mes be lai- ^ £ į s k b a i — n e r ū k o r į u s 
pamokslininkais pasiskelbusių ir ko pražūsime, a p l a n k o U ž ^ riausias ^ 
lengvatikius gąsdinančių praga- p m a s i s n u o p l a u č i ų v ė ž i o n e _ 
ro laiptais bei mulkinančių atsi- \ " T pradėjimas rūkyti o rūkant - ne-
naujinimo išmonėmis, kai tikru- į Pirmieji plaučių vėžio ženklai d e i s į a n t m e t i m a s rūkius, 
moję vien pasipelnymas iš nesio- ! įvairuoja priklausomai nuo vie- j 

tos plaučiuose, kur vėžys sau liz
dą susuka. Jei jis prasideda bron-

-«- - . ,, _ _ i- Į chuose, netrunka jis susiaurinti 
Uz tai gelbėjimasis iš stemples;, , ' . .{ 

"' ._• - s bronchą ir apsunkinti oro pate-
kimą į plaučius. Tada bronchai 
susijaudina ir pacientas ima ko
syti. Skrepliuose gali atsirasti 
kraujo. Tada gali būti anksti vė
žys susektas. 

rientuoj ančių jų kišenių tokiems 
"kreizėms" terūpi. 

vėžio yra mano ir tamstos svei
kas elgimsis. Taip suaugusieji be
sielgdami skatina jaunuolius 
nuo mažens į sveiką gyvenimą 
savu pavyzdžiu. Kito kelio į ap
saugą nuo blogų įpročių nėra. 
Man ir tamstai reikia imti save Vienok, plaučių vėžys gali at-
nagan ir per savą pavyzdį traukti I sirasti bet kurioje plaučių vietoje, 
jaunimą iš vėžio glėbio per rūką- j Tada nesti kosulio, o vėžys at-
lus į tą glėbį jiems patenkant. 

Gerklės vėžys 

randamas atsitiktinai padarius 
plaučių nuotrauką dėl kito reika
lo. Toks vėžys jau esti ganėtinai 

Gerklės vėžį (cancer of the la- išsiplėtęs —tada tik jis matosi 
ant X-Ray nuotraukos. Taip pat 
jau vėlybas vėžio plaučiuose su-

Stemplės vėžys 

Jei pradedi turėti sunkumų su 
nurijimu, kreipkis pas gydytoją 
ištyrimui burnos ir stemplės - ar 
ten nepradeda vėžys sukti sau 
lizdą. Ypač rūkoriai turėtų tuo
jau leistis ištyrimui su šviesos 
vamzdeliu - tokiu kaip ir skran
dis tiriamas. Dabar nėra tos sa
vaitės, kad apskrities ligoninėje 
Chicagoje neateitų tokiam tyri
mui bent keli rūkoriai, nusiskun
džiamieji sunkumu ryti. Randa
mas jau gerokai pavėluotas 
stemplės vėžys. Gaila žiūrint į 
pusamžį vyrą bei tokią moterį 
pradėjusius rūkyti jaunuolio am
žiuje, o dabar vos virš 40 metų su
laukus jau turinčius juos į kapus 

, per anksti varantį stemplėje vėžį. 
Diagnozė nustatoma nesunkiai, 
bet pagalba čia, tiesą sakant, yra 
negalima, nors ir kažin kaip su
dėtingas operacijas darytum bei 
kažin kaip tokius ligonis spindu
liais švitintum. 

Jaunuolius negalima atpratin
ti nuo nesveiko įpročio gąsdini
mu. Juos reikia įpratinti į sveiką 
gyvenimą sveikai besielgiant su
augusiems. Taip reikia elgtis* tik
riems dvasiškiams; nustokite 
bauginti žmones pragaru: jie ne
boja tokio bauginime, jei jų as
menybės nesti sužmoginamos — 
jei jų jausmai nesti subrandinami 

rynx) turintieji gali labai gerai 
jo atsikratyti, jei laiku toks vėžys 
pradedamas gydyti. Dažnai gerk
lės vėžys susekamas anksti, kada 
jis dar nesti didelis ir išplitęs. Ta
da jis lengvai pagydomas esti. Ta
da ir balso stygos esti apsaugo
mos. 

Svarbiausias ir dažniausias 
j gerklės vėžio ženklas yra užsitę

sęs balso užkimimas. Dar gali 
gautis skausmas kakle, sunkumas 
ryti ir kamuolio jausmas burnoje. 
Gerklės vėžio pradžioje visi nusis 
kundimai dažnai esti menki. Už 
tai pacientas apsirinka: jis kalti
na slogavimą, rūkymą, bet ne 
prasidėjusį vėžį. 

Daugelis pacientų galėtų būti 
išgelbėti nuo perankstybos mir
ties, jei jie paklausytų savo kūno 
jiems siunčiamų prasidėjusio vė
žio ženklų ir nedelsdami tartųsi 
su gydytoju. Deja, taip elgtis pajė
gia tik asmenybe normaliai iš-
augyti ir pakankamai apsišvietę 

Sunku rūkoriui skirtis su 
cigarete 

Sunku mesti rūkius kiekvie
nam, už tai dėkime visas pastan
gas visi suaugusieji numetimui 
cigaretės. Ypač atsakingas vietas 
užimantieji: mokytojai, dvasiš
kiai, sporto vadovai, jaunimo pa
tarėjai, tėvai turi nepalytėti taba
ko, arba atsisakyti atsakingos vie
tos. Pavyzdys tai gyvas paveiks
las — jis vertesnis už tūkstan-
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čius žodžių. Jei tu, įvairiopas vado 
ve, negali nutraukti savos bičiu
lystės su cigarete, tu geriau pra
nyk iš jaunuolio akių. Taip elg
damasis tu padarysi jaunuoliui 
didžiausią paslaugą: apsaugosi jį 
nuo ankstybą mirtį jaunam žmo
gui nešančio plaučių vėžio. 

Visi auklėtojai, žydišku pavyz
džiu ugdykime savą prieauglį 
pirmiausia tikrais žmonėmis, o 
tik po to lietuviais bei krikščio-

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — $37-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGU A 
Ofima: 

700 North MIchigan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

nimis. Tik taip išauklėtas žmo
gus pamėgs naudingą užsiėmimą 
— jis bus alergiškas visokiam blo 
giui, įskaitant ir rūkymą, dabar 
taip gausiai ir skubiai žudantį 
jauną mūsiškį. 

Išvada. Taigi, sustiprėdami 
(Nukelta į 4 psL) 

Advokatų Draugi ja 
VALDEMARAS BYLAIHS 

m 
VINCAS BBIZGYS 

Teisių dak ta ra i 
2458 W. 69th St., Chicago, BĮ. 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 
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Laetuvių Kaiua: nuo puriiacueruo i<u 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį, šeštadieniais ir sekma
dieniais n;;o S:3o iki t*:30 vai. ryto. 

Tale', 434-2413 
1490 A M , 

7159 S. MAPLETVOOD AVE. 
CHICAGO, ELL. 60629 
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iimmiimiiiiniiitiiiiminiiiimimiiHiiiii 
VISI KVIEČIAMI 
Kaip kiekvieną rudenį, ta ip ir 

šiemet, šeštadienį, rugsėjo 6 d., 
rengiu subatvakarį lietuvybę 
jaunime paremti. Tai įvyks 89 
Spindle Hill Road, Wolcott, 
CT 06716. 

Ruošiu mūsų tėvų atminimui. 
Šiais metais dar paminėsime mū
sų tėvo advokato Kazimiero 
Venclausko 100 metų sukaktį. 

Jei kas turėtų atsiminimų 
apie tėvą a r motiną žodžiu a r 
raštu, iš anksto sakau "ačiū"! 

Danutė Vendaustsaitė 

j£x 

Vieni kalba, kiti klauso Sodybos paimonyje ir taip stiprina savo kūno ir 
nusiteikimų sveikatą. Kairėje A Mickus, Antanas Kevėža ir Zenonas Šukys. 

Nuotr. M. Nagic 

iiitmimnuimniiimiinmnmmniimiu 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
UŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros, Mir 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologine, ji dėl Jdc 
mtų vietovių aprašymo Ir dėl jo? 
g&uatoe istorinės medžiagos tinka pa 
•iškaityti kiekvienam lietuviui, besi 
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
jovėmis. Knyga didelio formato, 44C 
pal. — kaina S3.00 Galima ją įsigyt) 
"Drauge". 
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RADIJO PROGRAMA 
• 

Seniausia Lietuvių JUdio program* 
Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN. 
1380 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vaL po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutis pasaka. Sią programą 
rada Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis i BaKic Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuve, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 288-0489 Tan pat 
gaunamu dienraštis "Draugu" ir ra
sit* didelj pasirinkimą lietuviškų kny-
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| / Drive-in Tellers | 
Open 6 days a week 

I Open Friday evenings, 5 P . M. to 8 P . M. 

= i Instead of Thursday eveningi 

Į MARQUETTE NATIONAL BANK 
i 64th and So. Western Avenue 
| Maln Bank — 6816 South V t e t t r i — GR 6-5100 | 
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A M B E R 
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(Knygos autorė amerikietė rrK>ksl minkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžym ėjimą už savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO ats> idimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gįn-
tarą, o dalj iliustracijų sudaro i5 GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rirderdo. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 290 pusi. kieti viršeliai. 

Published by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Mefcoume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.10. Ilinois gyventojai dar prideda $1.82 valstijos 
mokesčio. 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
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treč. Sešt. 12 M 4 vai popiet 

% _ 

Užsakymus siųstk 

DRAUGAS, k5Jf5 West 6Srd St} Chicago, IL 60629 

J1 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
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DR. E. DECKYS 
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Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
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Tel. - BE 3-5893 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Bd. 

Valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
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prieinamos. 



Mes patys 

STIPRINAME SAVO PRIEŠĄ 
"Amerika negali ignoruoti 

fakto, kad Sovietų Sąjunga yra 
karinė stovykla, kur viskas 
tarnauja kariniam — poli-

priemonėmis. 1968 metais 
invazijai į Čekoslovakiją dar 
buvo naudojami paprasti mies
tų susisiekimo autobusai. Tai 

MASKVOS OLIMPIADOS ĮSPŪDŽIAI 
: 

Rusai mėgino užslėpti boikotą 

tiniam tikslui. Mes turime Ūau- f labai nepatogu. Reikia sunk
tis rėmę tuos jų tikslus, klai
dingai suprastais prekybiniais 
išskaičiavimais". Kai taip sa
ko kuris mūsų, ištrūkęs iš bol
ševikinio pasaulio, tai nieko 
naujo. Daug kam atrodo, jog 
kitaip ir negalima kalbėti. 
Anie cituojami žodžiai paimti 
iš rugpjūčio mėnesio plačiau
siai skaitomo ir labiausiai res
pektuojamo „Readers Digest" 
žurnalo. Jo tiražas apie 30 mili
jonų, šalia anglų kalba laidos, 
verčiamas į 14 didžiųjų pa
saulio kalbų. Šviesesni protai 
laikas nuo laiko prabyla ir ape
liuoja į laisvojo pasaulio sąži
nę ir pasiūlo receptus sulaikyti 
raudonąjį tvaną. Deja, trum
paregiai pasaulio vyrai gy
vena su šia diena, rūpinasi pir
miausia prekyba ir nieko 
negalvodami stengiasi paten
kinti slapčiausius komunizmo 
troškimus. 

Šio žurnalo Washingtono 
biuro vyr. redaktorius Ralph 
Kinney Bennett rašo, kad kiek
vieną sykį, kai sovietai bando 
naują balistinę raketą, jiems 
padeda Amerikos technolo
gija. Visi mūsų išradimai, 
pradedant sudėtingu raketos 
mechanizmu, baigiant smul
kiausiomis preciziškomis dale
lytėmis, reikalingoms pasiekti 
didžiausią taiklumą, remiasi 
Amerikos brėžiniais ir paten
tais. Afganistano keliais rieda 
sovietų sunkvežimiai, kurių jie 

,.hd. Amerikos pagalbos nebūtų 
turėję. Jų tankų patrankėlės 
operuoja mūsų kompiuteriais. 
Tas pats ir su artilerijos užtai
sais. 

Maždaug prieš dešimt metų 
buvo pradėta kalbėti apie de
tante. Tas žodis daug kam bu
vo įkvėpimu ir paskatinimu 
pradėti didesnę prekybą su ru
sais. Rezultatas: sovietai karo 

—mašiną sustiprino ir išplėtė 
daug greičiau negu buvo 
manyta. Tam reikalui, palygi
nus su Amerika, per tą patį lai
ką rusai išleido 150 bilijonų do
lerių daugiau. Pikčiausia ir 
nedovanotina, kad to nepap
rasto apsiginklavimo didžiau
si pagalbininkai buvo Ameri
ka ir Vakarai. Per tuos metus 
sovietai savo piliečių ap
rūpinimui dėmesio skyrė dar 
mažiau, o 15 procentų visos 
gamybos atidavė ginklavimo
si reikalams. Amerika tam te
skiria 5 procentus. Prekybi
ninkai džiaugėsi pelninga 
prekyba, o mūsų technologija 
padėjo Maskvai sukonstruoti 
keturias tarpkontinentines 
raketas (mus pačius sunai
kinti), tris raketas iš povande
ninių laivų, keturias klases 
povandeninių laivų ir keturius 
naujus lėktuvus naikintuvus 
— bombonešius. Taip buvo 
anksčiau, yra ir dabar. Net ir 
po prezidento paskelbto boi
koto, po Afganistano, reikalai 
nepasikeitė. Tūkstančiai viso
kių rūšių "nekarinių" medžia
gų plaukia į Sov. Sąjungą ir 
dabar. Sen. Henry Jackson, 
kuris truputį daugiau mato nei 
daugelis, pasipiktinęs pasakė, 
jog Baltiesiems rūmams ir da
bar neatrodo, kad prekyboj su 
rusais būtų kas bloga. Iliuzijos 
apie detante ir lengvai duo
damos licensijos mūsų krašto 
saugumą pastatė į didelį pa
vojų. 

Straipsnio autorius mini 
porą faktų: sovietai panoro vi
są savo armiją, 5.5 milijono vy
rų aprūpinti greito pervežimo 

vežimių, o jų gamybai jie ne
turi nei priemonių, nei patyri
mo, šiandien prie Maskvos ir 
Kama upės stovi du didžiausi 
pasauly sunkvežimiams sta
tyti kompleksai. Į juos buvo su
dėta Vakarų technologija, 
kompiuter ia i ir lazerių 
sistema, naudojama didžiau-: 
šiam preciziškumui. Fabri- į 
kuose veikia ir Amerikos par
duotas už 6 mil. dolerių 
kompiuteris, padėjęs aną j 
gamybą pradėti penkerius me- j 
tus anksčiau negu buvo nu-1 
matyta. Komercijos depar- i 
tamentas, kuris labai norėjo 
tos prekybos, dabar bando nu-
slėpti faktą, kad tai buvusi di-
dėlė klaida, kad kompiuteriai 
tikrai turi didelės karinės 
reikšmės. 

Sovietai tos pačios rūšies 
prekių daug neperka. Per bran
gu. Užteko per Amerikos 
neapsižiūrėjimą nusipirkti 
pusdykiai vieną kompiuterį, h* 
jie, į jį nusižiūrėję, pradeda 
juos masiniai gaminti. Tas 
išradimas Amerikai kainavo 
apie 6 bilijonus dolerių, sovie
tai tiek pat sutaupė. IBM 360 ir 
370 kompiuteriais aprūpinta 
Varšuvos pakto visa priešlėk
tuvinė apsauga. Maskvos 
Vnukovo aerodromas nau
dojasi Vakarų radaro komp
leksu. Patys rusai to niekad ne
būtų įstengę padarytLDidysis 
karinių išradimų pardavinėji
mas rusams prasidėjo 1972, 
kai valstybės sekretorius 
Kissingeris nugalėjo Penta
gono pasipriešinimą ir leido 
parduoti rutulinę guolių sis
temą, gaminamą Bryant 
Corp., Vermonte. Tai padėjo 
sovietams prie balistinės rake
tos pritaisyti kelias atskiras 
galvutes su sprogmenimis ir 
jas pasiųsti 600 pėdų tikslu
mu. 

Nors Maskvos olimpiada jau 
seniai pasibaigė, ten daly
vavusieji žurnalistai tik po 
olimpiados papasakojo savo 
įspūdžius ir pastabas, kurių 
olimpiados metu negalėjo per
duoti iš Maskvos. Iš tokių įspū
džių ir pastabų kai ką čia 
paminėsime. 

Kas laimėjo M a s k v o s 
olimpiadoje? Skaičiuojant 
medalius, tai laimėjo „raudo
nieji raumenys" — kitaip ir 
negalėjo būti. Valstybinis 
sportas ugdo ne žmogų, o tik 
gamina antžmoniškus. Jau 
Montrealio olimpiadoje iš 
dešimties kraštų, nuskynusių 
laurus, septyni buvo komu
nistiniai. Po ketverių metų 

i Amerikos ir Vakarų Vokieti-
: jos spor t in inkų n e d a l y -
! vavimas tik padidino komu-
< nistinių kraštų laimėjimus. 
i Rungtynės ir lenktynės neteko 
i sportinio pobūdžio. " 

Tarptautinio olimpiados 
; komiteto pirm. lordas Killan-
i nin užsispyręs kartojo, kad 
! „sportas neturi nieko bendro 
i su politika". Tasai senas džel-
į telmenas nežinojo ar nudavė 

nežinąs, kas atsitiko anks-
; tesniose olimpiadose. Mont-
; realyje kai kurios Afrikos vals-
1 tybių delegacijos pasitraukė iš 
i sportinių žaidimų, protes

tuodamos Taivano sportinin-
; kų dalyvavimą. Muencheno 

olimpiadoje palestiniečiai žudė 
; Izraelio sportininkus. Taigi, 
; politika buvo tiek pačiame 

sporto stadione, tiek aplink jį. 
Ir Maskvos olimpiada buvo 
daugiau politinė negu spor
tinė. Pirmą kartą olimpiada 
surengta komunist iniame 

: krašte. Tuojau iškilo ginčas 
tarp dviejų didžiųjų valstybių, 
o su jomis ir jų sąjungininkų, 
kurių dalis nors ir dalyvavo 
sporto rungtynėse, tačiau be 

savo vėliavos, neatstovauda
mi savųjų kraštų. Amerika 
apkaltino Sov. Sąjungą dėl 
Afganistano agresijos, dėl 
žmogaus teisių pažeidimo savo 
krašte. Sov. Sąjunga kaltino 
Ameriką, kad ji pažeidžianti 
Helsinkio susitarimus, neleis
dama savo sportininkams 
dalyvauti olimpiniuose žaidi
muose. 

Maskvos olimpiados orga
nizatoriai tikėjosi pateikti 
pasauliui „teisingą" sovie
tinio režimo vaizdą, tikėjosi, 
kad bus pripažintas sovietinio 
gyvenimo pranašumas. Kad ir 
dalinis, olimpiados boikotas 
š i uos p l a n u s sugr iovė . 
Olimpiados atidarymo cere
monijos, kurioms buvo parink
ti geriausi Sov. Sąjungos artis
tai, nepajėgė užtrinti tikrovės. 
Atidarymo choreografija buvo 
didinga, bet ne iškilminga: per 
daug buvo jaučiama dirigento 
ranka, pvz. didžiausi plojimai 
Kubos ir Afganistano spor
tininkams. Net ir 22 balti 
balandžiai, paleisti virš stadi
ono (vienas tuojau nuo būrio 
atsiskyrė ir nulėkė savais ke
bais), nepraskaidrino apte
musio dangaus. Sportininkų 
rikiuotės buvo panašesnės į 
karių, o ne į sportininkų eiles. 
O ir 16 tūkstančių parinktų 
plojikų nepajėgė užpildyti 
boikoto plyšių, kaip lygiai ir du 
tūkstančiai choristų ir muzi
kan tų neužpildė nedaly
vaujančių tylos. 

Prasidėjo olimpiniai žaidi
mai. Lenktynėse dalyvavo 
visi, net ir žurnalistai. Jie irgi 
buvo pasidalinę į dvi grupes, 
žiūrint iš kur jie buvo atvykę. 
Vieniems viskas buvo gražu, 
tobula, kilnu; antriems matėsi 
ir dėmių bei šešėlių. Tačiau, 
abejiems Maskva prisistatė 
kaip tvarkingas, švarus net ir 

turtingas miestas. Deja, tame 
bendrame vaizde Vakarų 
žurnalistai pastebėjo visur 
nepasitikėjimo, įtarimo atmos
ferą su šunimis, uostančiais 
svetimšalius, ar nesuras 
narkotikų, su policininkais, ku
rie tikrino foto aparatus, ar 
juose nėra paslėptų bombų. 
Nepakenčiama kontrolė įei
nant ir išeinant iš viešbučio, 
kas 10 metrų policininkas. Dėl 
to šie žaidimai tuoj buvo pava
dinti „Milicine olimpiada". 
Visi galėjo pastebėti, kad iš 
Maskvos buvo dingę vaikai. 
Jie buvo išsiųsti į vasaros sto
vyklas, kad nebėgiotų paskui 
svetimšalius, prašydami 
kramtomosios gumos, tikriau 
— kad neužsikrėstų turistų 
turimomis ligomis. Maskvoje 
nesimatė ne tik vaikų: nebuvo 
nei senų, nei vargšų, nei elge
tų, nei girtų, nei pinigų keitėjų, 
nei kitaminčių. Maskvoje tuo
jau ėmė kursuoti anekdotas: Ar 
žinote, kur olimpiados simbo
lis, meškiukas Miša, turi pen
kis lankus? Keturis ant kojų, o 
penktąjį ant snukio... 

Aplamai olimpiados organi
zatoriams ne tiek rūpėjo meda
liai, kiek iškilminga choreo
grafija parodyti sovietinio 
režimo apoteozę. Sovietinės 
galybės įrodymas buvo 270 
pastovių ir 70 kilnojamų tele
vizijos filmavimo aparatų. 
Olimpinio komiteto radijo ir 
televizijos atsakingas tvarky
tojas, Henrikas Jakševičius, 
žurnalistams pasigyrė: „Turi
me du milijardus žiūrovų, pusę 
milijardo daugiau negu jų 
buvo Montrealyje". Sovietų 
piliečiai (8 iš 10 šeimų turi tele
vizorių,, galėjo sekti olim
pinius žaidimus kasdien apie 
10 valandų, bet jie nematė to, 
kas dėjosi už žaidimų stadi
onų. Štai kai kurie tokių sovie-

Ar iš tų klaidų pasimokyta? 
Ne. Jau vėl daug kas pradeda 
galvoti apie pelną, gerus pre
kybinius santykius, kai baig
sis boikotas. Kokia iš to pa
moka? Mes lenktyniaujame 
patys su savimi. Apie tūkstan
tis prašymų laukia eilės gauti 
leidimus eksportuoti įvairius iš
radimus — kasyklų mašinas, 
naftai traukti, metalui suvi
rinti patobulinimus. Visa tai 
dar labiau sustiprins sovietų 
karinę galią. 

"Readers Digest" kreipiasi į | 
Kongresą ir prašo sustabdyti 
katastrofišką prekybą. Siūlo: 
iš Komercijos departamento 
atimti prekybinių licensijų 
davimą prekėms, kurios turi 
pirmaeilės reikšmės krašto 
saugumui. Prašo kartu su 
sąjungininkais sudaryti sąra
šą prekių, kurių jokiu būdu 
nereikėtų leisti eksportuoti. 
Prekybą vertinti į priekį: kiek ji 
galės turėti naudos sovietų 
ūkiui ir karinei mašinai, o ne 
kiek ji verta mums patiems 
šiandien. 

Tokių sveikų balsų Ameri
kos spaudoj esti ir dažniau, tik 
nedaug iš to pasimokyta. Pel
no troškimas ir trumpalaikis 
godumas viršija krašto ir lais
vojo pasaulio saugumą. Tą so
vietai labai gerai mato ir įver
tina. Ir prisimena Lenino 
žodžiai, kad jie, bolševikai, 
Vakarus pakars jų pačių vir
vėmis. Lietuviai irgi turi po
sakį: "Ką Dievas nori nubaus
ti, tam atima protą". Bet gal 
įvyks stebuklas, ir taip blogai 
nebus? 

*mir^ 

Vienas iŠ Amerikos povandeninių laivų, varomas atomine energija. 
tų piliečiams nematytų vaiz- Olimpinių žaidimų 
dų: ž iūrovai 

D a b a r k r a u t u v ė s e Maskvos olimpiados simbo-
y r a v i sko U s ' plaukuotas 

Užsienio žurnalistai buvo 
apgyvendinti viešbutyje „Rosi-
ja". Tai senas namas Mask
vos upės pakrantėje. Kiek
vieną kar tą , i š e i n a n t iš 
kambario, reikėjo pasisakyti 
budėtojai — „d ižu rna ja" , 
palikti pas ją kambario raktą 
ir gauti pasą. Tos „dižurnos" 
— vyresnio amžiaus gana 
kūningos moterys. Dirba 12 
valandų į parą ir gauna 120 
rublių mėnesiui. Sakoma, kad 
Sov. Sąjunga vaikščioja mote
rų kojomis. Tikrumoje mote
rys sudaro Sov. Sąjungos pilie
čių daugumą (apie 262 
milijonai). Jos dirba įvairius 
darbus už namų: 62 milijonai, 
nors yra baigusios vidurinį 
mokslą, dirba paprasčiausius 
darbus. Aplamai Sov. Sąjun
goje yra didelė šeimų krizė. 
Moterys nenori turėti vaikų 
(vien Maskvoje kasmet 400 
tūkstančių abortų). Viena 
„Literaturnaja Gazeta" skai
tytoja parašė atvirai: „Visi 
vyrai yra girtuokliai". O ir 
vedusieji tuoj prašo skyrybų. 
Maskvos sociologijos insti
tutas pranešė, kad pastarųjų 
dešimties metų laikotarpyje 
skyrybų padaugėjo nuo 4 iki 40 
procentų. 

'• **•' 
Kur komunistai, ten ir koncentracijos stovyklos. Komunistinės valdžios įruoštas "perauklėji-
mo" lageris Pietų Vietname, 

Žurnalistas bando pasikal
bėti su savo koridoriaus „dižur
naja". J i visuomet susirauku
s i , m o k a k e l i s žodž ius 
prancūziškai. Paklausta, ką 
mananti apie olimpiadą, atsa
kė, kad ji sportu nesidominti. 
Dargi nepatenkinta. Vieną 
vakarą žurnalistas užtiko ją 
kramsnojančią dešros gabalą. 
Kiek susigėdusi nusišypsojo ir 
leidosi į pokalbį. Esą „kil-
baso" niekad negalima gauti. 
Dabar ; olimpiados dėka, nusi
pirkusi. Krautuvėse nėra mė
sos, vaisių, daržovių. Kai atve
ža iš Rumunijos pomidorų, tai 
prekystaliai apgulti minių. 
Dabar krautuvėse esą visko. 
„Kaip būtų gera, kad olimpia
da niekad nesibaigtų", — 
nusprendė „dižurnaja". 

meškiukas 
Miša, yra visur. Maskvoje jo 
atvaizdas dažnesnis negu 
Brežnevo. Medicinos studen
tas Evgenij prisipažino, kad 
tas meškiukas, kuris į jį žiūri iš 
kiekvino gatvės kampo, jam 
nieko nesako. „Ja niševo nez-
naju" (Man tai vis tiek). Mask
vos turtingieji ir galingieji 
išvažinėjo į savo vasar
namius. Studentas Evgenij 
turėjo Ūkti, nes studentams 
pritaikytas „subotnikų" (šešta-
d i e n i n k ų ) p r i v a l o m a s , 
neapmokamas darbas, įvestas 
dar Lenino. Evgenij paskirtas 
vertėju šaudymo į taikinį poli
gone. J i s nekenčia ginklų, 
norėtų pamatyti atletikos 
rungtynes, bet tai neįma
noma. Joks sovietų pilietis 
negalėjo nuvykti į stadioną 
kaip privatus žmogus. Į stadi
onus galėjo patekti tik būriais, 
kartu su vadovais. Bilietai 
buvo išdaUnti profesinėms 
sąjungoms ir įvairioms komu
n is t inėms organizacijoms, 
kurios juos padalino „vertin
g i a u s i e m s k i e k v i e n o j e 
respublikoje: geriausiems 
mūrininkams Sibiro staty
bose, darbininkams, kurie 
viršijo normas Uralo fabri
kuose. Kitiems liko viena gali
mybė — laimėti bilietą tam tik' 
roję loterijoje. Konkretus" 
pavyzdys. Vienas darbinin
kas, gyvenąs 50 km. už Mask
vos, laimėjo tokį bilietą. Bet 
Maskva oUmpiados metu buvo 
uždaras miestas. Kaip tad 
nuvykti į Maskvą, darbi
ninkas paklausė darbininkų 
laikraščio „Trud" redakcijos. 
Jam atsakė: „Nueik su bilietu į 
vietos loterijos skyrių patik
rinti, ar tikrai tu laimėjai tą 
bilietą. Tasai skyrius tau pa
siųs formularą, kurį užpildęs, 
drauge su pasu, grąžinsi lote
rijos skyriui, kuris gaus iš 
Turizmo ir ekskursijų tarybos 
bilietą įeiti į olimpinius žaidi
mus". Bet Sov. Sąjungoje 
biurokratizmas turi medines 
kojas. Kol visi tie formalumai 
buvo atUkti, jau buvo po olim
piados. (Bus daugiau) 

- * * * • 

IS Azijos priešai atėjo 
Ir mindžiojo pievas žalias, 
Šventosios pakrantėm aidėjo, 
Kad laisvė jau mums atimta. 

(Iš Sibiro lietuvių poezijos) 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 
(Ištrauka iš to paties vardo bumoristinio romano) 
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l baliaus patį gausmą atėjo Butkus su aktoriumi. 
Jie atvyko iš Vliko pirmininko pranešimo. Kažkur 
vyko posėdžiai, pasitarimai, rezoliucijų priėmimas, 
bet tai visai nelietė šios Tarno būstinės. Čia buvo 
antras pasaulis, kurio didelė dauguma mūsų 
tautiečių nežinojo ir niekada nesužinos. Ir, žinoma, 
net ir ne amžinybės mastu visa tai buvo nulis. O 
tačiau ir čia buvo žmonės išmesti iš lizdų ir praradę 
namus, apie kuriuos poetai rašė tragiškus 
eilėraščius, kuriuos deklamavo salėje. I jas 
lankydavosi asmenys, kurie, šiaip ar taip, buvo toje 
pusėje, kuri aprašoma laikraščiuose, o tai jau šiek 
tiek svarbiau, tai buvo Šioks toks skirtumas tarp 
dviejų gyvenimų. 

Į vidų kartu su aktoriumi ir žurnalistu įėjo ir 
berankis vyras, kurį daktaras buvo įspėjęs daugiau 
negerti, nes kepenys jau buvo pažeisti, bet kas gali 
susilaikyti nuo gėrimo šitokios šventės proga, kai 
žmogus laisto savo išaukštinimą. 

— Kvailas tu ne kapitonas, — išgėręs jau trečia 
be eilės naujojo kapitono sąskaiton, garsiai šaukė 
rėksnys Stepas. 

— Aš tikras kapitonas, mane pakėlė ne kokie 
kvailiai, mane pakėlė rašytojai, — gyrėsi pilnu savo 
pakėlimo reikšmingumu buvęs ilgaamžis viršila. 
Smetona taip pat buvo tik rašytojas, o ne generolas, 
o kiek laipsnių prikėlė. Dar po vieną, — pakilusia 
nuotaika dėjo purvinais pirštais ant stalo naują 
dešimtinę. 

— Ką tu sutaisei, matai, kad žmogus kvaiUoja, 
— paprieštaravo Butkui artistas, gerdamas taip pat 
naujojo kapitono sąskaiton. 

— Na, žinai, kas galėjo manyti, kad taip išeis, 
bet jei taip įvyko, tai už kapitoną, — šūktelėjo 
Butkus. 

Balius buvo geras, niekas negalėtų užginčyti, bet 
kitą rytą į Ugoninę reikėjo išvežti berankį. 

— Aš po savaitės sugrįšiu, — pasakė jis, — aš 
kitiems padedu mokesčius užpildyti, tai pasidarau 
pinigų, — kalbėjo jis į miesto Ugoninę išlydinčiam 
jaunajam daktarui. 

— Žinoma, sugrįši, — melavo daktaras; jis 
žinojo, kad jau niekada nebegrįš naujojo kapitono 
šventės celebrantas. Ir po kelių dienų berankis mirė. 
Kai kas kalbėjo, kad jis buvęs savanoris, bet ranką 
buvo praradęs javų kūlimo metu, bet ir grūdų 
kūlimas yra tam tikra prasme dar didesnis kūlimas 
negu žmonių. Ar ne vis tiek kaip prarasti ranką, nes 
jokie aptarimai jos nebeprigydo. Buvo kažkas 
užsimojęs naujam berankio protezui rinkti pinigų, 
bet jie buvo atiduoti laidotuvėms. Seniau atvykęs į šį 
kraštą brolis jomis pasirūpino ir taip dar vienas 
padorus kito pasaulio gyventojas išnyko ir 
nebematė, kaip, anot Tarno, dar kartą pirmadienį 
užtekėjo saulė. 

Žinoma, nuostolis buvo didelis, bet juk kitaip 
negalėjo būti: taip vieną kartą turėjo atsitikti, 
laipsnio kėlimo šventė tą atsisveikinimą tik priar
tino. Naujasis kapitonas išdidžiai kėlė galvą ir net 

graboriau8 profesija sužavėtas ir save graboriumi 
vadinąs Aleksas pritarė: 

— Tu kapitonas, ir baigta. Visi žino. O jei kas 
kitas tave pavadina viršila, tai tik per klaidą. Kai 
tave palaidosiu, tai medžiotojui Vladui ant tavo kapo 
liepsiu iššauti tris kartus iš pištalieto. Aš pasikviesiu 
boksininką Vincą hamermanu, kad plaktuku į kaktą 
garantuotų, kad tu tikrai miręs, bet jei tu atsikelsi ir 
gadinsi man kaip graboriui biznį, aš per daug 
nepyksiu. 

Bet visa įvyko kiek kitaip. Bet kol tas įvyko, 
buvo apsčiai daug ir mažesnių istorijų. Mirė iš 
sanatorijos paleistas atostogų, jas per daug 
palaistęs, kad grįžtant kelias nedulkėtų, tikras 
kapitonas Stepas, mirė tarnautojas Varnas, mirė ir 
visai nieko bendro neturį su Tarno šauniaisiais 
namais. Nes taip jau šioje žemėje sutvarkyta. 
Daugelis dalykų buvo pataisomi, bet, anot išmin
tingojo Don Kichoto ginklanešio Sančo, mirtis toks 
biaurus dalykas, kuris nebepataisomas. O jeigu 
nebepataisomas, tai neverta nei verkšlenti. 

Taigi ir toliau Tarno ir kitų panašiose įstaigose 
virė gyvenimas , dundėjo atveža gėrimus 

unkvežimiai, trinksėjo kraunamos dėžės, skambėjo 
.aina dūmais ir rūgštimi dvokiančioj patalpoj, ir kas 
gali žmogui uždrausti būti linksmam. Kas gali 
užginti, anot tos kvailos dainos, ant butelio 
pasikabinti, kaip niekas nedraudė pasikabinti ant 
moters kaklo. Gėrėjai, kaip arkliai, įkinkyti į 
kuliamai \ mašiną, ėjo nepakeičiamu keliu į darbą, į 
barą ir i savo purvinus migius. 

Dabar tenka grįžti prie šauniausio herojaus 
kapitono. Po pakėlimo jis netrukus mirė, o mirties 
priežastis buvo šiaip jau neblogas šio krašto 
išradimas — pensija. 

(Bus daugiau) 

I '• 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m 

"Draugo" gegužinėje maistui bilietus pardavinėjusios. Iš k.: Valė Rumsienė 
ir Aldona Gasnerienė. Nuotr. V. Rimšelio 

MOSU KOLONIJOSE 
Kearny, N. J. 

BENDRI ĮSPŪDŽIAI 

Baigiasi vasarėlė su visomis 
gamtos grožybėmis. Gerasis Die
vulis šiemet nepasigailėjo šilumos, 
net per daug jos davė — dūsavo 
žmonės ir visi gyviai. Ypač senes
nio amžiaus žmonėms vasaros 
karščiai buvo sunkiai pakeliami. 
Tačiau netrukus artėjantis rude
nėlis atvėsins gamtą ir žmonės iš 
po karščiu atsikvėps ir sustiprės. 
č ia norima pateikti kiek žinių 
apie Keamy Harrison lietuvių 
koloniją. 

Parapija 

Sopulingusios Dievo Motinos 
lietuvių parapija įsteigta 1915 m. 
Taigi jau galvojama apie 65 me
tų sukaktį, kuri tikimasi bus iš
kilmingai paminėta. Naujoji baž
nyčia Keamy pastatyta 1954 m., 
senoji — nedidelė 1916 m. Har
rison (likviduota). Parapijos veik
la, palyginus su praeitimi, yra 
žymiai padidėjusi. Seštadieno va
karo ir sekmadienio Mišiose be
veik pilna bažnyčia žmonių sve
timtaučių ir angliškai kalbančių, 
čia gimusių lietuvių. Kiek mažes
nis skaičius žmonių sekmadieniais 
lietuviškose Mišiose, ypač vasarą, 
nes vieni išvykę atostogų, kiti 
lanko ar kitais sumetimais iš
klauso šeštadienio vakarines,, ar 
sekmadienio ankstyvąsias rytines 
Mišias angliškai. 

Lietuviai turėtų rimtai susirū
pinti, kad tos Mišios su gražiais 
lietuviškais tikybiniais priedais 
— pakrapinimu, giesmių giedoji
mu ir kt. — ilgai dar skambėtų 
šioje lietuvių statytoje bažnyčioje. 
Todėl visi lig vienas šiose Mišiose 
privalėtų dalyvauti. 

•B finansinio taško žiūrint, 
parapijai reikia daug lėšų įvai
riems reikalams: bažnyčios re
montams, kurui, mokykloms išlai
kymui, vyskupijos mokesčiams ir 
kt Surenkamu mišių metu aukų 
nebepakanka visoms išlaidoms 
padengti. Ieškoma kitų pajamų 
šaltinių bažnyčios biudžetui di
dinti. 

Mokyklos išlaikymui į talką 
ateina tėvų komitetas, suruošda-
mas vieną kitą renginį parodėles, 
loterijas ir įvairių smulkių daly
kėlių pardavimus. Rugsėjo 17 d. 
rengiama išvyka į Meadowlands, 
NJ . Si išvyka, tikimasi bus 
pelninga, nes numatomas ne
mažas dalyvių skaičius. 

Parapijos klebonas kun. Domi
ninkas Pocius visomis pastango

mis stengiasi parapijos finansinę 
padėtį išlaikyti pusiausvyroje. 
Suruošiamas vienas kitas ren
ginys bažnyčios naudai, bet di
džioji pagalba yra bingo lošimai, 
kurie anksčiau būdavo tik ket
virtadienio vakarais, o dėl nesau
gumo sumažėjus dalyvių skaičiui, 
jie įvesti ir antradieniais dienos 
metu 12:30 po pietų, taigi du 
kart į savaitę. 

Parapijos reikaluose didelis tal
kininkas yra rinktinis komitetas. 
Jis suskirstytas sekcijomis, ir kiek
viena sekcija turi savo užduotį. 
Visi parapijos reikalai komiteto 
susirinkimuose aptariami ir nuo
dugniai apsvarstomi. Galutinis 
sprendimas paliekamas klebonui. 

Bankas 

Į lietuviškus reikalus abu klu
bai žiūri miglotai ir jų parama, 
galima sakyti, menka lietuvybės 
puoselėjimo reikalams, šykštūs ir 
nenorį suprasti lietuviškų reikalų. 
Kas kita buvo prieš 25 metus: 
skirdavo aukų, skambėjo lietuvių 
kalba, dainos, žavėjosi visi lietu
viškais vaidinimais ir kitais ren
giniais. Visa tai išnyko. Tik gra
žūs atsiminimai liko. 

Retėja lietuvių eilės 

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
atvykusieji į šį kraštą lietuviai, ne
skaitant šeimos narių jau, galima 
sakyti, beveik visi amžinybėje. 
Liko keletas ir jų dienos jau su
skaitytos. O buvo gana gausus 
skaičius, jie pajėgė pasistatyti 
naują bažnyčią, įsigyti namus 
dviem klubams ir juos įrengti. 

Ir naujųjų ateivių liko tiek, jog 
ant pirštų galima suskaityti. Jie 
irgi jau senatvės naštos prislėgti, 
nebepajėgia aktyviau reikštis lie
tuvių visuomeniniuose reikaluose. 
Bendruomenės apylinkėje ir Bal-
fo skyriuje. Bet džiugu ir tai, kad 
šie lietuvybės vienetai dar egzis
tuoja ir nors bėgamuosius reika
lus sutvarko: talkininkauja su
rengiant Vasario šešioliktosios mi
nėjimus, surenkant aukas Lietu
vos laisvinimo įeikalams ir Bal
tui. 

Baugino ir išmokslino du sū
nus ir dukterį. Sūnus Vincentas 
buvo kunigu, bet pačiame savo 
gyvenimo viduramžyje mirė. Ne
trukus mirė ir kitas sūnus, liko 
tik duktė su keturiais anūkais. 

J. Svirnelis buvo dievobaimin
gas žmogus, finansiniai rėmė baž
nyčios reikalus ir nešykštėdavo 
savo auka paremti lietuvybės iš
laikymą. 

Po atlaikytų trejopų Mišių So
pulingosios Dievo Motinos bažny
čioje, rugpiūčio 12 d. palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse, Arlington, 
N.J. 

J. Mėl 
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Se l l ing Y o u r Jewelry? 
Meet Mr. Phillip Kirchberg-, nation-
ally known for reliability. He -wlll be 
glad to give you an expert appraisal. 
You may be assured of the higftest 
prices for ar.tkj.ue and other Jewelry. 

The HOUSE of KIRCHBERG 
Founded 1867 

25 E. Wasbington, Rm. 1001 
TeL ST 2-0648 
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C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E 
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Marquette Parke — 2638 West Lith-
u»iiia«i Pkaza Conrt parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 

B E A L E S T A T E HELP WANTED — MOTERYS 

Įrengtas beismentaa. Apsauga nuo 
potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui. 

Skambint — 776-4956 

MARCUETTE PARKE 
Mūrinis bungalow. 5 kamb. Centr. Šil
dymas. Garažas. Tik $29,900. 
Mūrinis. 3 butai ir bizniui ar ofisui 
patalpa. Tik $53,500. 

Mūrinis — 6 botų. Labai geras in
vestavimui. $69,000. 

Medinis — VA anksto. 5 ir 3% 
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000. 

VAINA REALTY- 925-6565 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marauette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

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

Murini, bungalovv Brighton Parke. 
15 metų. Del ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tas 

Notary Public 

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

Sergantieji 

Nuo š.m. vasario mėn. ligos 
prislėgė Juozą Mėlynį, buv. Lie
tuvių kataliku bendruomenės 
centro ilgametį reikalų vedėją ir 
protokolų sekretorių, Balfo 7 sky
riaus pirmininką, lietuviškų Mi
šių komentatorių. Po anksčiau 
darytų širdies ir skilvio opera
cijų, išsivystė mažakraujystė (ane
mija-). Dėl silpnos kraujo apyta
kos, birželio mėn. 2ft d. amputuo
ta jam kairė koja (ligi kelio). Piū-
vio žaizdos gyja, bet labai pa
mažu. Gydosi namuose. 

Mirusieji 

Š.m. rugpiūčio 8 d. mirė Juo
zas Svirnelis, sulaukęs 88 me
tus. J. Svirnelis kilimo buvo dzū 
kas Į šį kraštą atvyko prieš Pir-

Keamy ir Harrison gyvenan
čių lietuviu pasididžiavimas tai 
Taupymo ir skolinimo draugija 
(Schuyler Savings and Loan 
Association) įsteigta ji 1924 m., 
galima sakyti, lietuvių centinė-
mis sutaupomis. Nuėjusi 56 me- j m { « i pasaulinį karą. Buvo Dievo 

SVEIKATA 
(Atkelta, i i 2 psL) 

dvasia - asmenybe mes dažniau 
išvengsime nesveiku įpročių ir 
rečiau vėžio susilauksime, o su
laukę geriau bosime pirmvjų vė
žio ženkly — tuomi apsisaugosi
me nuo perankstybos mirties. 
Tvėrėjau, laimink tokias mūsų VI
SŲ pastangas! 

Pasiskaityti. American Cancer 
Society: Listen to Your Body. 

tu sunkų kelią, šiandien pasi
puošusi naujais moderniškais pa
statais su bebaigiančiu šešiolikos 
milijonu kapitalu (Assets). Pa
žymėtinos pozicijos — narių su-
taupos praneša keliolika milijonų, 
paskolų (mortgage) išduoda dau
giau trylikos milijonų dolerių. 
Jauku tokią finansinę draugiją 
aplankyti ir saugu savo turimas 
sutaupąs jon dėti. Čia gali kal
bėti angliškai, lietuviškai, lenkiš
kai, ispaniškai, portugališkai. To
dėl nenuostabu, kad svetimtaučiai 
mielai čia lankosi ir savo kalba 
išaiškina visus bankinius reikalus. 
Svetimtaučių, priklausančių mūsų 
draugijai, yra didelis skaičius ir 
jie savo sutaupomis didina drau
gijos kapitalą. 

Draugijos vadovybė beveik 
visa lietuvių rankose. Draugijos 
prezidentas dr. Jokūbas Stukas, 
finansininkas ir ekonomistas, sėk
mingai draugijai vadovauja, ieš
kodamas naujų idėjų draugijai 
plėsti ir jos kapitalą didinti. 

Pavieniai lietuviai ir lietuviškos 
įvairios draugijos turėti.} šią mū
sų finansinę draugiją visapusiš
kai remti ir savo sutaupąs jon 
dėti, o nenešti į svetimtaučių val
domus bankus ar finansines 
draugijas. 

Klubai 

JCearny dar veikia du lietuviški 
klubai: Lietuvių katalikų bend
ruomenės centras ir Lietuvių po
litikos klubas. Pirmasis pradėjo 
veikti 1928 m., antrasis pradžioje 
šio šimtmečio 1905 m. Abu klu
bai turi savo nuosavus namus su 
salėmis ir verčiasi prekyba: vie
šuose publikai baruose pardavinė
ja įvairius gėrimus, o sales išnuo
moja įvairiems renginiams. Jų 
įstatai neleidžia įsibrauti į narius 
svetimtaučiams. Gali būtį nariais 
tik lietuvis arba svetimtautis, ve
dęs lietuvaitę. Didelio pelno jie 
dabar nebepadaro, nes daugelį, 
ypač jaunimą, vilioja modemiš
kai įrengtos salės, esančios erdves
nėse miesto vietose arba pakeliuo
se. 

apdovanotas stipria sveikata. At
vykęs į šį kraštą pajėgė nugalėti 
pirmuosius emigranto rūpesčius, 
Dirbdamas sunkų fizinį darbą, 
kiek susitaupė ir kibo į prekybą. 
Turėjo valgomųjų prekių krautu
vę. Švento Vardo draugijai įsigi
jus namus, 1929 m. organizavo 
klubą, kuris dabar veikia kaip Lie-
lietuvių katalikų bendruomenės 
centras, ir buvo ilgokai to klubo 
vedėju. 
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Lietuvos atsiminimai 
• 

Radijo Valanda Jau 39 metua tar
nauja New Jersey, New York Ir Con-
nectlcut lietuviams ! 
Kas šeštadieni nuo * iki & vai. po
piet i i WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 Tai 
vak. 97.9 mes;. FM. 

Direkt , DR. J O K Ū B A S STUKAS 

2 3 4 Sanl i t Drlve 

Watchtmg, N . J. 07060 

T E L . - 7 5 H O I (201) 

PAJAMOMS 
Pelningas mūrinis namas. Geroj vie
toje. Naujas stogas. 33 vienetai. Pa
skola, jei pageidaujate. 

PRIEMIESTY PO 4 BUTUS 
Mūriniai. Svarūs. Geros nuomos 
kitę 1 ar 2 namus. 

RECEPTIONIST 
Smail business located in downtown 
Chicago needs pieasant woman to 
anawer teiephones a&d do generai 
Office work. 33.50 plūs per hour. 

GALL KATHY BALIŪNAS 

TEL. 236-4699 

Reikalinga moteris dirbti gydytojo 
kabinete nepilną darbo laiką. Chi-
cagos pietinėje daly. Galėtų būti 
ir gailestingoji sesuo. Dėl infor
macijų skambint tel. 476-3319. 

i 

Pir-

Kreipkitės į 

John — TeL 636-9700 
GBOEBE REALTORS 

5041 W. 95 S t — Oak Lawn, TJL 

Parduodama 27Vį akro žemės Ver-
non County, Wisconsin, netoli Illinois 
valstijos. 5 akrai be medžių ir 22^ 
akro kieto medžio — "hardwood" 
miškas. Geras kelias, elektra ir ap
tverta. Prašoma $29,500; įmokėti 
$3,000. Kreiptis į 

UNITED FARM AGENCY 
Tel. 608 - 637-3395 

Savininkas parduoda 3-jų miegamų 
mūr. namą. Naujai dekoruotas. Įreng
tas rūsys. Oro vėsinimas. Naujas sto
gas. 2 maš. garažas. Arti St. Lawrence 
High School ir Queen of Peace High 
Sckool. Tuojau galima užimti. $70,000. 
Pamatę įvertinsite. Skambint 423-3947. 

tlllllllllllllllllllllllUIIHMIlIlIlIlimilHlllit 
ALBINA KAŠIUBIENfi 

ŽIRGELIAI 
E i l ė r a i č i a i 

Leidinys didelio formato, 228 
pusi. Eilėraščiai mažiesiems ir 
paaugusiems ir pagal tematiką 
suskirstyti į penkis skyrius — 
Lietuva- Motinos diena. Pavasa
ris, Velykos, vasara, ruduo. Žie
ma, Kalėdos. Visko po truputį. 
Viršelis Viktoro Liaukaus. Išlei
do "Laisvoji Lietuva". Spausdi
no Morkūno spaustuvė, čikago— 
1980. Kaina su persiuntimu — 
$5.85. Blinojaus gyv. dai pride
da 30 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd SU 
Chicago, IL 60629 

IIIlIIllIlIHIIllIllllIIlIllllIIHllHIIIlIlIlItnilI 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

ISNUOM. 3 kamb. butas basemen-
te. 59-tos ir Caiifomia apyl. Skam
bint 778-0228. 
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§ VALIO J A U N Y S T E I ! | 
H Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio § 
= "SPINDULYS" choras — 80 damminhų 1 

| Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šal- i 
| tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk i 
£ mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau. Šiandien mūsų | 
i šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau s 
1 vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos = 
| populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom- = 
S pozitorių. = 

= Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius § 
= Budriūnas. | 
E Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona 5 
s Barauskienė. = 
E Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina | 
= Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis. = 
SS I 

= Plokštelę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansamblis | 
I "SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $835. Uisakymus = 
| siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, Chicago, IL 60629. = 
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M 1 S C E L L A N E O L S 

ui apdraudę nuo ugnies Ir antomo-
10% — 30% — S0% pigiau mokėsit 
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L 1 S 
S208V, West 95th Street 

Tekt — 6A 4-8654 

V A L O M E 
PfauBMune ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
BUBNYS — TeL RE 7-5168 

KILIMUS IR BALDUS 

miMuiiiHHimiiHimiiimiiiiiiiiiniiumi 
!; J-mirtų prekių pwrt rinkimą a ne

brangiai ii mūsą sandelio. 
COSMOS PABGEL8 EXFKESS 

2501 W. 69 St . , Chicago, DL 60629 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Telef. — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
iiiiiimtiiiiimtiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiuuui 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirmiiiiiininiiniiniiiniu 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 St , tel. 776-1486 
•iiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

U S A ? 
Well help you make fhe right movė. 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AB PARDUOTI. 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

TeL — 767-0600 

Insependently owned and operatei 

lltiniIlllIlUIllIlIIlUIHIIIIIIIIlIlllIHIIlIllII 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
imimuimimiiiiiii 

D & M E S I O 

PACKAGE EXFRESS AGESCT 
MARIJA XOREtSUEN£ 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandelių. 
2608 W. 6» St., Chicago, IL 6062* 

TEL. — WA 5-2787 

ĮJI!U!l!!l!U!lin!I!lllIUIUI1lllllll!l!ini!l!l!IIUIIII!!IIII!ll!lllllllll!irnil!l!ll!Illimilllll^ 

i GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA į 
| SOL. DANOS STANKAITYTfiS | 
| (Įdainuota lietuviškai) | 

| O P E R Ų A R I J O S Į 
| Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. = 

Dirigentas Alvydas Vasaitis § 

GRA2INA, AIDA, KAUKIŲ BALTUS, LIKIMO GALIA, | 
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. § 

Kaina su persiuntimu $10.75. Uisakymus siųsti: = 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, Chicago, IU. 60629. § 

Dl. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. 5 

iimiiiimiiimiiiiiuiitin5 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4050 Archer A ve. 
Chicago, m . 606S2, teL 977-5980 

1B8BSB—BB8BSB ***••*••!• •» ••• — — a M 

I S I O Y K I T E P A B A B 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobes, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite \ "Draugo" ad
ministraciją is pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti save 
giminėms ar draugams-

•Draugo" adresas: 4545 West 

6Srd S t , Cbimgo, I1L 00629 
lllllllUlllllllllilIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIlUIlIlilM 

Popular Lithuanian 
RE C I P ES 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

SoredsgSTo 
Joozapina Danžvardlene 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

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

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

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimą $4.75 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

MimiihiiHimimtuiiuHiinmiiimmniii 
M. A. Š I M K U S 
rjfOOME TAX 8ERVICE 

HOTARY PUBLMJ 
4259 So. M a p t o v o d , teL 254-7450 

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

kitokie blankai. 
iiniHiiimiinunmnmmuimumuiiiHii 
iiiiiiiitiimiiinnimiiiiiimiiinuiiiiiiiiiti 
P LU MB I NG 

LJcensed, Bonded, Iasared 
Nauji darbai ir pataisymai. Vir

tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
tiimumtitiHnmumitmiiMiuiHiuuumi 

Perskaitę "Draugą", duokite 

ji kitiems pasiskaityti. 

iimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniii! 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumi) 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
tlftfllIlIfflftlIlIlIHIflfllllfUllIIllIlIllIllllII 

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

TeL — WA 5-8063 

!lllllIllllfll1IIIIII1Illllll11lllllIIIIII1l11IIIIIIi 

VIZITINIU KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
šratus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mo atstovams turėti gražias vtzl 
tnes korteles. 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą veliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos veliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų Tarnuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. u i persiuntimą jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , 
Oiicago, IL 60629 

mmmsmmmmmmaammemmmamm 

Kreipkitės j 
traciją visais 

"Draugo" adminis-
panašiais reikalais 

DRAUGAS, 
4546 W. tSrd Str„ 
CUcago, DL f g * a 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiiiiiinitn 
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Tėvynės pakluonėse 
S«flja Ambrazevičienė 

Leidinėlio dvasia patrfjotinė. ku-
kurtoje kiekvienas gali atrasti sau 
tinkamą eUėrašt}. 

Knyga gausiai iliustruota dail. Vi
lijos Eivaitės. Spausdino DRAUGO 
spaustuvė. Knyga gaunama DRAU
GE, MARGINIUOSE ir RAMUNĖS 
valgykloje Cbicagoje. Kaina su per
siuntimu tS.73. 111. gyv. prideda dar 
15 et. valstijos mokesčių. 

uiHJiiuuuuiiiiiiuiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiin 

http://ar.tkj.ue
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Susirūpinimas, kad visai neišnyktų 

Pastaruoju metu net tarptau-; apsikrėtusios ligomis, paplitu-
tiniu mastu rimtai susirūpinta šiomis Olandijoje. Dėl oro už-
retųjų ir nykstančiųjų gyvūnų 
apsauga. Tačiau tuo tarpu au
galai daugelyje kraštų lig šiol 
buvo palikti likimo valiai, nors 
jiems daug kur gresia ne ma
žesnis pavojus išnykti kaip ir 
gyvūnams. Tokių pavyzdžių 
yra labai daug. Augalai irgi 
daug kur kenčia dėl neprotin
gos ūkines veiklos, oro užterši
mo, visokių kenkėjų ir ligų. Ne
seniai anglų spaudoje buvo pa
skelbta, kad Anglijoje, taip pat 
ir Kanadoje augančios guobos 

Nekalto Prasidėjimo parapijos Brigbton Parke pikniko rugpiūčio 23 d. parapijos kieme bendras vaizdas. 
Nuotr. P. Maletos 

II PASAULINIO KARO ĮSITVIRTINIMAI 
Keturis metus prancūzai statė Mažino liniją 

/ . MIŠKINIS 

Po pirmojo pasaulinio karo j virtuvės, galinčios dieną ir naktį 
Prancūzija ryžosi atsitverti nuo 
Vokietijos tvirtove. Anuomet pa
saulyje žmonija labai plačiai kal
bėjo ir viešoji spauda daug rašė 
apie Mažino linijos strateginę 
reikšmę ir kariškus įrengimus. O 
taip rašyti buvo kas, nors anuo
met prancūzai slėpė, kaip didelę 
karinę paslaptį. Visu Prancūzijos 
rytu pasieniu nuo pat Belgijos li
gi Šveicarijos, daugiau kaip 300 
kilometru ilgio frontu ir 33 met
rų po žeme tęsėsi moderniausiai 
įrengtos tvirtovės bei ištisos ka
reivinės. 

Tačiau ne viskas toje linijoje 
buvo paslėpta po žeme. Ištisos 
spygliuotų vielų tvoros ir taip pat 
prieštankinės užtvaros — giliai į 
žemę sukasti geležiniai stulpai 6-
8 metrų driekėsi kelis šimtus ki
lometrų išilgai visa Mažino lini- • 
ja. Per tuos užtvaras einantieji j 
keliai ir plentai turėjo auiema-1 
tiškai nusileidžiančius barjerus, 
prireikus visam judėjimui sustab-! 
dyti. Ta ip pat prie barjerų ke- i 
liuose ir plentuose abipus grio
viu stovėjo paruoštos barikados, 
kurias bematant galima buvo 
perkelti ant kelių ir plentų. Pran
cūzų spauda rašė, kad keliai išil
gai Mažino linijos gali būti tuo
jau susprogdinti ištisais šimtais 
metrų. Pati Mažino linija buvo 
nuo Prancūzijos ir Vokietijos sie
nos tik už 7 - 10 kilometru. 

Mažino linijos pavadinimas 
yra susijęs su buvusio Prancūzi
jos karo ministerio Maginot pa
varde, kuris 1930 metais sausio 
14 d. pravedė tų tvirtovių įstaty
mą. Visos tvirtovės buvo pasta
tytos per 4 metus. Jos kainavo du 
milijardus ir devynis šimtus mi
lijonų frankų. Visa tvirtovių li
nija buvo suskirstyta į tris dideles 
dalis, būtent: Reino kranto, Vo-
gezų kalnų ir Metzo - Thionsvi-
lės skyrių. Už spygliuotų vielų ir 
prieštankinių užtvarų žemė buvo 
nusagstyta betoniniais grybais. 
Jie buvo prisiglaudę prie krūmų, 
prie medžių, pasislėpę tankiuose 
miškuose, kad nebūtų galima iš 
karto juos pastebėti. Tai — patys 
fortai, kurie taip pat tęsėsi ištisus 
šimtus kilometrų. 

Fortai buvo dviejų rūšių: ma
žieji ir didieji. Mažuose buvo tik 
po keletą kulkosvaidžių, tačiau 
didžiuosiuose — moderniškiausi 
tvirtovei reikalingi pabūklai. 
Kiekvienas fortas susiekdavo su 
kitais dviem kaimyniniais fortais 
ir kartu požeminėmis galerijomis. 
Kiekvienas fortas turėjo atskirus 
įėjimus ir išėjimus. Be to, fortai 
turėjo ir po keletą slaptų išėjimų, 
kurių dalis ėjo labai toli už 7 - 8 
kilometrų užfrontėje. 

Nors patys fortai buvo giliai 
žemėje, bet juose buvo įrengti vi
si modemus patogumai, kokie 
begali būti žemės paviršiuje. Tai 

patiekti valgius. Taip pat buvo 
įvairios dirbtuvės ir požeminės 
elektros stotys. Išilgai visa Mažo-
no linija tęsėsi didžiulės požemi
nės galerijos, išraižytos siaurų ge
ležinkelių bėgiais, kuriais va
žinėjo maži traukinėliai, gabeną 
kariuomenės ginklus, kareivius ir 

lyje. Pamaldų metu bažnyčioje 
giedojo jauna solistė Anita Pa
kalniškytė, vargonais palydint 
Darijai Deksnytei. Jaunavedžius 
prie altoriaus palydėjo penkios 
pamergių ir pabrolių poros: Biru
tė Beržaitytė — Gintas Kamai-
tis; Onilė Vaitkutė - Šeštokienė 
— Jonas Trumpickas; Jūratė Zub-
rickaitė — Robertas Tirilis; Ina 
Vainauskaitė — Justas Pikūnas ir 
Viltis Zubrickaitė — Antanas 
Gudinšcas. 

Vestuvinės vaišės įvyko gražio-
. ije "Pavilion 3 " salėje, kuriose 

maisto produktus. Veikė daugybe j j « . Artn v. A) . 
k U t V 7» • - u dalyvavo ^P1 8 ^00 svečių. Atvyku keltų atskirai žmonėms ir gink
lams kelti; veikė specialiai įreng- sius jaunuosius i salę pasitSko 

i abiejų jaunųjų tėveliai su duona, tos_pozemines ligonine; su o p e - L ^ g ^ 

ze-

raciniais skyriais ir k t Ligoninės 
nedidelės, nes masinių požemi
nių sužalojimų tvirtovėse nega
lėjo būti. Įrengti dideli kvėpuo
jamojo oro rezervuarai, o taip 
pat stipriai suspausto oro rezer
vuarai, nuodingosioms dujoms 
neįsileisti į tas požemių tvirtoves. 
Aplamai požeminių tvirtovių 
kambariai turėjo sunkias meta
lines hermetiškai uždaromas du
ris, panašias į nedegamųjų spintų 
duris, tik daug didesnes. Tų po
žeminių tvirtovių štabo karinin
kai komandavo iš pat 33 metrų 
gilumos po žeme. 

Stebėjimo punktai įrengti 
mės paviršiuje,, vadinosi 
skylutėmis". Labai atsparaus 
plieno bokšteliuose. Be to, išilgai 
visa Mažino linija buvo atvirų 
kareivinių žemės paviršiuje. Jose 
taikos metu gyveno požeminėms 
tvirtovėms būtinos įgulos. Reika
lui ištikus, tos įgulos iš viršaus ka
reivinių tuojau nusileisdavo į po
žemius. Maisto atsargų ir geria
mojo vandens buvo parūpinta 
misti ir gerti keletui mėnesių. 

Prancūzija įsirengusi tokias 
modernines tvirtoves, didžiavosi, 
kad Vokietijos galybė nepavojin
ga. Girdi, vokiečių kariuomenė 
jokiu būdu nepajėgsią pereiti 
Prancūzijos sienos, Mažino lini
ja juos paversią lavonais. 

Bet kai prasidėjo antrasis pa
saulinis karas ir kada Hitleriui 
prireikė Prancūzijos teritorijos, 
tai vokiečių kariuomenės genera
linis štabas invazijai į Prancūzi
ją surado kitus kelius, apeinant 
Mažino liniją, ir jau po keleto die
nų Hitleris pergalės šūkiais hip-
natizavo prancūzus — jųjų sosti
nėj Paryžiuje. 

m vynu. svečiai jaunuo
sius ir jų palydą sutiko triukšmin 
gaiš plojimais, o jie visus apipylė 
saldainiais. Vaišės prasidėjo mal
da, kurią sukalbėjo kun. J. Stepo
naitis. 

Svečiai vaišinosi ir džiaugėsi 
šia lietuviška jaunųjų pora, o jau
nimas, kurio buvo gana daug su
darė lietuvišką nuotaiką. Vaišių 
vadovas Kęstutis Šeštokas, jauno
jo vyresnysis brolis, kuris šiuo 
metu Bostono universitete ruošia
si daktaratui, pristatė svečius prie 
garbės stalų. Po to sekė sveikini
mai. Sveikino prof. J. Pilkūnas, 
jaunojo giminių vardu, K. Mile-

y " jris — lietuviškosios šeštadieninės 
mokyklos vardu, J. Pleinys — 
mergaičių choro "Aidas", pirma
sis pabrolys — G. Kamaitis, jau
nosios tėvelis — A Kamaitis ir 
paskutinis kalbėtojas — jaunasis 
Arvydas, kuris gražia lietuvių kal
ba sveikino ir savo žmonos Vidos 
vardu padėkojo visiems už daly
vavimą šioje iškilmėje, o ypatinga 
padėka Vidos tėveliams, kurie 
jam užaugino gražią žmoną. Gau
ta visa eilė sveikinimų iš Lietuvos, 
Anglijos, buvo visos telegramos 
perskaitytos. Svečių buvo atvyku
sių iš Chicagos, Detroito, Cleve-
lando, Montreab'o, VVorcesterio, 
Toronto ir kitų vietovių. 

Kai vestuvinės vaišės jau ėjo | 
į pabaigą, jaunuosius su skambia 
daina išlydėjo svečiai, reikšdami 
nuoširdžius sveikinimus Vidai ir 
Arvydui, linkėdami gražaus šei
myninio gyvenimo ir laimės lie-
truviškos šeimos ratelyje. Tegu šią 
lietuvišką Vidos ir Arvydo šeimą 
jungia gražusis lietuviškojo gyve 
nimo pasaulis, kuriame patriotų 
tėvelių globoje jie išaugo. 

teršimo Paryžiuje išdžiuvo be
veik visi platanai, augę prie pa
grindinių miesto magistralių. 

Didelis pavojus išnykti kai 
kur kyla ir endeminėma auga
lų rūšims. Prieš pusantrų me
tų JAV spaudoje buvo paskelb
ta, kad iš 20 tūkstančių Šiauri
nėje Amerikoje augančių lauki
nių žiedinių augalų rūšių apie 
šimtas jau išnyko. 750 rūšių 
toks pavojus rimtai jau gresia, 
o 1200 rūšių pavojus gali kilti 
visai netolimoj ateityje. Ypač 
prasti reikalai tuo atžvilgiu Flo
ridoje, Arizonoje, Kalifornijoje, 
Oregone, Uthoje. Arizonoje jau 
išnyko keturios kaktusų rūšys. 
Pusdykumose daug retųjų au
galų baigią išnaikinti aistringi 
kolekcionieriai. 

Atrodo, kad dar prastesni rei 
kalai Hawajų salose. Čia 250 
vietinių augalų rūšių jau išny
ko. Pasak specialistų teigimo, 
toks likimas gali ištikti dar 640 
augalų rūšių. Todėl dabar per 
spaudą vis daugiau balsų, ra
ginančių apsaugoti retuosius ir 
nykstančius augalus. 

Jau valdžia daro žygių nyks
tantiems augalams išsaugoti. 

Nemaži žemių plotai pa
skelbti draustiniais ir rezerva
tais. JAV kongresas priėmė 
specialų aktą, kuriuo numato
mos priemonės nykstantiems 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 2 d. 

A. f A. VLADUI GIMŽAUSKUI 
Lietuvoje mirus, jo brolį, KAZIMIERA, J A V LB Flori
dos apyg. pirmininką, ir BROLIENĘ nuoširdžiai už
jaučiu. 

ALBINA LIPČIENE 
New Haven. Connecticut 

Ši lietuviška šeima — mūsų 
Hamiltono kolonijos pasididžia
vimas. Abu jaunieji iš pat jaunų 
dienų reiškėsi lietuvių jaunimo 
organizacijų veikloje. Abu pri
klauso moksleivių ateitininkų kuo 
pai ir baigė Vysk. M Valančiaus 
šeštadieninėje mokykloje 10 sky
rių. Vida dainavo mergaičių cho
re "Aidas", Arvydas aktyvus 
Bendruomenės narys, buvo Ha
miltono apylinkės valdyboje iždi
ninko pareigose, priklauso sporto 
klubui "Kovas" ir žaidžia krepši
nio komandoje. Šiuo metu pri
klauso sporto klubo valdybai. 
Jaunieji yra baigę aukštuosius 
mokslus. Vida yra Toronte bai
gusi dantų technologės mokslus, 
o Arvydas Hamiltone McMaster 
universitete ekonomijos mokslus. 
Abu šiuo metu dirba savo profe
sijose. 

Nuoširdžiai juos sveikiname ir Į gyvūnams apsaukoti. Prie tų 
linkime jiems laimingos ir gražios j priemonių pridėtas ir saugotinų 
ateities. J. P. augalų sąrašas. Mškns 

Mielą, draugijos narę 
B R O N C L U K I E N C , 

mylimam v y r u i mirus, nuoširdžiai už
jaučia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

£iiiiiiiiiiiimiuiiiimiHniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiMiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| 

| PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ f 
E (JOS 4*6 METŲ ISTORIJĄ) § 
S Prof. dr. Povilo Kušnerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry- £ 
E Sų Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietų Mokslo Akademijos. 5 
3 Vertė A. Tendsooas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko = 
= Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie- = 
• tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų ; 

E Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. 111. gyv. primoka 30 centų s 
§ (taksų). Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. ttrd St., Chicago, i 
= I0.MCS. = 
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DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 
PIRMAS AR AMTRAS SĄRAŠAS KNYGŲ — TAI 
PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA 

KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont. 

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 

Rugpiūčio 9 d. Hamiltono lie
tuviu kolonijoje įvyko dideles ir 
gražios vestuvės. Aušros Varty 
parapijos bažnyčioje aukso žiedus 
sumainė Vida Kamaitytė ir Ar
vydas Šeštokas. Moterystės sak
ramento apeigas ir šv. Mišias at
našavo iš JAV atvykęs kun. J. 

yra ištisi miestai 33 metrų po žo- Į Steponaitis. Jis ta proga tarė gra
me. Čia buvo municijos ir mais-Įžy bei prasmingą žodį, palinflcė-
to dalykų sandėliai. Įrengtos mo-i damas jaunavedžiams Dievo pa-
demiausios kareivinės, elektrinės i laimos j u bendrame gyvenimo ke- j i m i l , | „ i | „ 

\imniiimniinimiiiimiitimmiimiiiim« 
ADOLFAS VENCLAUSKAS 

KOVOJE SU MILŽINU 
Knygos turinys paimtas iš oku

puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestely ir jo apylin
kėse kada vyko sunkios partizanų 
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais. 

Išleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų sąjungos 
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.75. Illinois 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «3rd S t , 

Chicago, Illinois 60629 

Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas motu
te tik $10.00 ir $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00. 

Siuntinys Mo, I 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų noveiių 

antoiogiia. 460 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų 

Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi. 
VYSK. P. P. BŪCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda

gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 580 pusi. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus, velnio bala, 2mogus ir šuo ir 

kitos novelės. 213 pust 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis į mūsų laiko

tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi. 
BRĖKSMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi. 

Siuntinys No, 2 
Knygų originali kaina $25.00. Pardavimo kaina su persiuntimu taip pat 

$12.00. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė ar. Jonas Balys. 230 pusi. 
PA2EMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 265 pusi 
PA2EMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI n d. F. M. Dostojevskis. 290 pusi. 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pusi. 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas romanas. 

273 pusi. 
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fultem J. Sbeen. 174 pusi. 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas. 234 pusi. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4M5 W. SSrd St , CMeafo, IX 60629 
Niaojaua gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio. 

Tu iškeliavai, kovojęs ringe, takuose ir šachmatų len
toj, o Tavo vardas auksu į rašytas liks jaunoj kar toj . 

A , f A , 
KAZIUI MERKIUI 

mirus, žmoną, artimuosius ir d raugus giliai užjaučia 

ANDRIUS IR ONA MIRONAI 

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

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

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

4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te l e fona i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 -9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeikai Evans 
• 

Laidotuvių Direktoriai 

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

.... 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. rugsėjo men. 2 3. 

NAUJA DAKTARE 

x Darius Ponkaitas, Tomas 
Valaitis^Povilas ir Tomas Stro-
Hai muz. Fausto Strolios su
nūs, yra sudarę orkestrą, kurį 
pavadino "Aidu". Šis orkestras 
gros "Draugo'' banketo metu ir 
po banketo šokiams, šių metų 
"Draugo" banketo programa 
įvairi. Prasidės koncertu, kurio 
programą atliks solistai Dana 
Stankaitytė ir Algirdas Brazis, 
akompanuojant muz. Alvydui 
Vasaičiui, paskui vakarienė ir 
šokiai. Vakarienė ruošiama 
rugsėjo 14 d. Jaunimo centre. 
Bilietus galima gauti "Drauge". 

CHICAGOS ŽINIOS 

x Rūta Kulikauskienė yra at
vykusi iš Californijos į Chiea-
gą aplankyti savo motinos Bro
nės Kviklienės, kuriai šiomis j Vilkai, 
dienomis dr. Z. Zaparackaitės ^ ^ ^ 
yra daroma antroji operacija. 
Motinos sveikata ir operacijos] 
sėkmingumu rūpinasi ir kitos 
dukterys, gyvenančios Chicago- į 
je, kaip Ramunė Lukienė iri 
Danguolė Kviklytė, neskaitant \ 
jau paties "Draugo" redakto-; 

riaus Broniaus Kviklio, kuris 
šiuo metu yra paėmęs iš "Drau
go" redakcijos trijų savaičių 
atostogas. 

X Audronė Misiūnienė su vy
ru prof. dr. Romu atvyksta iš 
New Yorko dalyvauti Santaros-
Šviesos suvažiavime Tabor 
Farm, Mich. A. Misiūnienė at
veža ir čia parodys filmą apie 
dailininko Kęstučio Zapkaus 

Alma Vilkaitė — Stoškienė, 
veikli Los Angeles lietuvaitė, j 
skautė akademike, baigė su gar i 
bes žymenimis Kalifornijos uni-
versitetą (UCLA), įsigydama 
dantų daktarės (Doctor of Den-
tal Surgery) laipsnį. Ji taip pat Į 
buvo pakviesta į JAV dantų gy- \ 
dytojų garbės organizaciją j 
(Dental Honor Society Omicron Į 
Kappa Upsilon), į kurią išren-; 
kami tik 12 procentų geriausių • 
studentų. Alma sėkmingai iš-j 
laikė Kalifornijos valstijas vals i 
tybinius dantų gydytojos egza
minus ir pradėjo dirbti savo ; 

profesijoje. 
Alma yra Akademikių skau

čių draugovės filisterė ir paskau i 
t i n inkė . P r i e š p r adėdama d a r 
bą ii s tovvklavo 10 dienu L o s • Chicagos miesto bibliotekos Chicago Lawn skyriuje (6120 South Kedzie Ave.) ruošiamų lietuviškų programų planavi-
. , , . ». ^Jr , i mo komitetas. Sėdi gen. Lietuvos konsule J. Daužvardiene, Marija Stankyvienė-Saulaityte, Nazar H. Tiwana, Eliza-

Ange^es sKautų,-cių Milvydo į beat W o o d s i r jy^^ S v e d . s t o v i . Stasys Balzekas, jr., Ha rold Brewer, Marija Krauchūniene, Danutė Augienė, Marija 
v a r d o Stovykloje ir p r avedė už- į Gaižutienė, Rima Sidrienė ir Audronė Tamulienė. Pirmo ji vakaronė bus trečiadienį, rugsėjo 3 d., 7 vai. vakaro 

Chicago Lav,n bibliotekos patalpose. siėmimus su skautėmis. Jos tė
veliai — inž. Eugenijus ir Irena 

žinomi Los Angeles 

IŠ A R T I IR T O L I 
L k. VALSTYBĖSE 

— Los Angeles prie lenkų 
bažnyčios vienas, neseniai at
skridęs iš Varšuvos, asmuo, pa
rodė visiems žmonėms atvežtą 

i rusiškai atspaustą atsišaukimą 
i į rusų kareivius. Rašoma, kad 
! lenkų darbininkai reikalauja 
duonos ir laisvės. Pabrėžiama, 

i kad čia nėra priešai ir ne im-
; perialstas, kurstomas svetimų 
, valstybių, bet darbininkai rei- į 

VOKIETIJOJE 
— Išvežtoje minėjimas Ham

burge- Susirinko paminėti iš
vežtųjų lietuviai, latviai ir estai 
į Šv. Petro bažnyčią Hamburgo 
centre. Kasmet ji minėjimo die
ną būna pilna. Ateina ir kita
taučių, nes kvietimai siunčiami 
konsulatams, žymesnėms orga
nizacijoms ir paskiriems veikė
jams. 

Bažnyčioje buvo ekumeninės 

tuvių, latvių, estų ir vokiečių 
vėliavomis. Dvi jaunos tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
moterys nešė vainiką žuvusiems 

MENO PARODA 
Apie 30 tapybos, skulptūros 

darbų ir kilimų, sukurtų vieno 
iš pirmaujančiųabstrakto daili
ninkų — L Nierman, yra iš
statyti meno parodoje Mokslo ir 
pramonės muziejuje, Chicagoje. 
Paroda vyks iki rugsėjo 30 d. 

PARALYŽUOTAS 
KAPELIONAS 

Automobilio nelaimėje 1949 
m. sužeistas jaunas, tik 1948 m. 
įšventintas, kun. Tomas Obryc-
ki yra paralyžuotas ir dabar. 
Little Company of Mary ligo
ninė priėmė jį nuolatiniu kape
lionu. Pasilikdamas vežiojamo
je kėdėje, jis aukoja šv. Mišias, 
lanko ir guodžia ligonis. 1960 
metais jam suteiktas prelato ti
tulas. Jis 1958 m. nukeliavo į 
Romą ir Liurdą. 

ZOOLOGIJOS "SENIS" 
Seniausias gyvis Lincoln par

ko, Chicagoje, zoologijos sode 
yra Afrikos krokodilas, turįs 
40 metų. 

IEŠKO MUZIKŲ 
Chicagos parkų distrikto or

kestras ieško muzikų. Jų tikri
nimas ir priėmimas vyks rugsė
jo 8 ir 15 d. nuo 4 v. iki 9 v. v. 

Dr. Alma Stonkienė 

į kalauja visiems gyvybinio mais-i pamaldos — mišparai. Pradžia 
to. buvo labai jaudinanti. Presbiteri

joje už priekinio altoriaus sėdė-
Leonardas Valiukas, Los, i o Collegium Musicum orkes-kūrybinių darbų raidą. Filmą I s k a u t l . g . , T Į T - - - f i ~ "*J ,u* ruas* »»"«""»» ^ > | 3 o 

vra pagaminusi Gambone and ; d ž i a u k a T A W ™S™ I Angeles, Cal., amerikiečių aukš- Į t r a s i r išsirikiavęs Šv. Petro 
Assoc, ir jis bus demonstruo-' l a i m ė r • s a v ° a u k t e r s A m o s I tesniosios mokyklos mokytojas,! bažnyčios choras, garsus ne vien 
jamas Chicagos apylinkėje pir- j ™ Z Į į į Š e M a L * * CkA \,ietuviškais i r P a s i n i a i s klau- j Vokietijoje, bet ir užsienyje. Jis. 
mą kartą rugsėjo 5 d., penkta
dienį. Filmas yra spalvotas ir 

x Kazys Bradūnas, "Draugo" I Paskelbė Twin Circle ir Natio 

už tautų laisvę ir žmonių pa-; Jefferson Parke, 4822 N. Long 
grindines teises. Tokio pobūdžio į ^ve. 
eitynes pabatliečiai suorganiza 
vo pirmą kartą Hamburge. Fil
mavo ir fotorgafavo savieji ir 
svetimieji. Prie paminklo bu-

VAIKŲ SKIEPIJIMAS 
Dlinois įstatymai reikalauja, 

kad visi mokyklas lanką vaikai 
vo iškilmingai padėtas vainikas i būtų įskiepyti. Dabar paskelb-
su visų trijų Pabaltijo kraštų tas terminas. Kurie vaikai iki 
valstybių kaspinais — vėliavų! spalio 15 d. nebus skiepyti, ne-

! Simais pasiskardena amerikiečių j vadovaujamas prof. Hans - Ul-
; spaudoje. Neseniai io laiškus rįcn v o n Kameke ir lydimas mi-

g-arsuus, jame pats neto styginio orkestro, giedojo 
Schuberto Kyrie ir Gloria. Visi 

dalyvauja 
dail. Kęstutis Zapkus. šis f U-1 kultūrinio priedo redaktorius, | n a l Catholic Register. o dvikal 
mas su dideliu pasisekimu jau i po atostogų jau grįžo į redakcini, bes aukštesniosios mokyklos I tikintieji išgyveno čia savo pra
buvo rodytas New Yorko mie-; darbą ir rengia medžiagą šio i programos klausimu pasisakė! eities gražias ir vėlyvesnio gy-
sto kolegijoje ir meno institu- šeštadienio kultūriniam priedui. Į "Los Angeles Herald-Exami- j venimo tragiška" valandas. Mu-
cijose. Kazimiera Bradūnienė po one- ner" dienraštyje ir "Christian į ^ a taip visus paveikė, kad ne 

spalvomis. Visos keturios vėlia
vos palinko prie paminklo ir pa
dedamojo vainiko, ir susirinku
sieji atidavė pagarbą žuvusiem. 
Žodį tarė pabaltiečių atstovas. 
Sugiedoti himnai šia tvarka: 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos. 
Lietuviams čia atstovavo kun. 
V. šarka, Iz. Sragauskis, J. Va
laitis, M. Normantaitė. 

galės lankyti mokyklų Chicago
je. 

JAUNIMO TRAGEDIJA 
Chicagos šiaurinėj daly apie 

20 mylių tęsiasi turtingų žmo
nių gyvenvietės, kur šeimos me 
tinės pajamos vidutiniškai yra 
60,000 dol. Jaunimas čia auga 
prabangoj, kai kurie net važi
nėja brangiais Mercedes auto-

X Eugenija Daugirdienė, bu
vusi ilgametė " Draugo'' admi
nistracijos kartotekos skyriaus 
vedėja, o dabar išėjusi į pensi
ją, yra stiprokai susirgusi ir 
paguldyta Loretto ligoninėje. 
Jai daromi tyrimai ir gydoma. 
Ligonė yra dr. Petro Kisieliaus J 
priežiūroje. 

X Grąžindami birnėj?m<, bi
lietų šakneles. "Draugui"' at-| 
siuntė po 10 dol. aukų: 

Danutė ir Raimondas Korzo-
nai, Chicago, 111 ,. 

J. Petrauskas, Toronto, Ka
nada. 

Juozas Juodakis, Kast SL 
Louis, BĮ, 

E. Kaminskas. Chicago, UI. 
Visiems nuoširdus ačiū 

spaudos stiprinimą. 

Kazimiera Bradūnienė po ope
racijos sustiprėjo namie, bet 
šiuo metu į darbą dar neatėjo, 
nes dar turi ir toliau gydytis ir 
reikiamai sustiprėti. 

X šv. Kryžiaus ligoninės la
boratorijos bus atviros publikos 
apžiūrėjimui rugsėjo 21 d., sek-

Science Monitor". Šie jo pasi- j vienas klausytojų verkė. 
sakymai sukėlė susidomėjimo! žočį visiems tarė kun. f. 
mokytojų tarpe, ir autorius ga-1 šarka, nukreipęs žvilgsnį į mū-
vo daug palankių atsiliepimų. 

— Lietuvių Fronto bičiulių 
Los Angeles sambūris, palaiky-

madienį. tarp 1 ir 3:30 vai. po j damas įsigyvenusias tradicijas, 
pietų. Lankytojai galės susipa- \ literatūros vakarą rengia šių 
žinti su laboratorijų, medidni- '• metų gruodžio 6 d., o politinių 
nės technologijos ir kitų skyrių! studijų savaitgalį kitų metų Į e v a n g e l i j a . -
darbais ir veikia metų bėgyje. ^ 17-18 d. Abi programos į E d u a r d j ^ latvių - Augusts 
p n i k m e S ] a b o r a t o n p s 2 2 k a m - ! v v k s ŠV. Kazimiero parapijos ; K e l l e U e t u v i ų „ Vaclovas gar
banai yra vmnanu ir padaro 18al*je. Sambūriui šiuo metu va - ; k a ) v o k i e č i u _ K ^ F e l g e ndre-
;tT«2°T T™? K U"-! d o v a i l J a fc • * • " B r i n k i s - ' ber ir msgr. dr. Ludwig Marizy. 

sų pamaldų tikslą: maldą už 
persekiojamą Bažnyčią Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje, už iš
vežtuosius, pavergtuosius, nu
skriaustuosius, bei pažemintuo
sius. Paskiau buvo meldžiama
si, skaitomos psalmės, lekcijos, 

U2 

x St. Thomas — Sis judrus 
ir margaspalvis uostas bus ap-

Lankytojai galės išgirsti paaiš 
kiniu—B ir pasikalbėti su įvairių 
skyrių specialistais, tą dieną 
dirbančiais ar bent demonstruo
jančiais savo profesinę patirtį. 

X Rano Černiaus Lietuvių 
kalbos pratimai", penktajai kla
sei arba devintam skyriui ir 
"Namų ir artimiausios aplin
kos žodynėlis" (abiejų knygų 
antros laidos) jau yra atspaus-

Sį kartą pamaldos ir vainiko • mobiliais. Tačiau čia per 17 
uždėjimas buvo paskelbtas pla- į mėnesių, baigiant praeita vasa-
katais ir spaudoje. ^ I ra, 28 jaunuoliai nusižudė. JAV-

— P. Skėrio straipsnis apie į se 1977 m. nusižudė 1,871. Per 
Jonines. Lietuvos vokiečių V. metus jaunuolių nusižudymas 
Vokietijoje leidžiamasis "Die 
Raute" Nr. 3 išspausdino kun. 
F. Skėrio stambų straipsnį apie 
lietuviškas Jonines. 

JAV-se padidėjo 20%, o 
ginus su 1950 m. 

paly-

tHIIIUItlllinittlllllltIlIll!IHllI!IIIIIlIMIlll> 

— Vokietijos lietuvių Bend- L I K S V E I K A S 
ruomenes tarybos rinkimai 
įvyks lapkričio 22 koresponden-
ciniu būdu. 

ARGENTINOJ 
— Kazimieras Saiučka, 84 

metų amž., mirė Florensio Va-
rela vietovėje. Velionis buvo 
kilęs iš Uteikių km., Pasvalio 

i Pastarasis pasakė ir pamokslą I valsč., Biržų apskr. Argentino-
" ''• " i l pastovios taikos tema. Visi gie-i je darbavosi kaip kalvis. Liko 

lankytas plaukiant su PLB r e n - ' . ^ ^ u-^ •. spaustuvėje ir 
giama ekskursija laivu - gruo- , t u o j b u s p r a d ė t o 8 platinti. Kny-
džio 7 d. Turtingas bemuitinių, R a s I d d ž i a L B š v i e t i m o taryba, 
prekių pasirinkimas, žavi ža- x Izabelė >Lilaknn*ienė iš 
liuojanti gamta. Fort Christian. j W a t e r bury . Ct„ grąžino laimėji-
Mageno įlanka, Mėlynbarzdžio: m o b u , ;e t ų Mmtiu ir p r i dėjo 
pilis . . . Žydinti, tropinė gamta j 1 5 d o l a u k ą N u o š i r d ž i a i a č i ū . 
prie meKmųjų vandenų. Infor- x F MikuckiSs Davis, Cal., 
macija: Amerioan Travel Ser- j p r i s i u n t ^ b i l i e t ų fekneles i r p r i -
vice Boreau, 9727 S««th W « - i d ė j 0 2 0 d o l a u k j ^ .-Draugo" pa-

' •' rengimų komitetas maloniai dė-
'koja. 

iš Chicagos nuolatiniam apsigy-; ^ ^ i r m e l d ė s i jg specialiai at- Į žmona Elzė Brazinskaitė Saluč-
venimui atvyko į Californiją ir j s p a u s a i n t ų lapelių. Pamaldos! kienė, duktė Juana de Martinez 
apsigyveno Santa Monicoje. Čia ] ba igėgi palaiminimu, kurį sutei-
advokatės praktika verčiasi j ų j k ė p a s t o r i u s Karolis Felgendre-

d r ! h e r i s su kitais bendradarbiais. 
Pabaigoje buvo sugiedota gies- \ lis su šeimomis, 
mė "Tave, Dieve, mes garbina
me ir šloviname". 

Paskiau formavosi procesija 
prie paminklo žuvusiems Pirmo 

Raiša URBONTENfi atlieka 
pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BULSKIS. 

Garso režisorius Paulius Ja-
3iukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
!ywood, California. 

RINKA S I O r i 
Pietinėje Chicagos daly esan

tis uždarytas Dearboni stoties 
pastatas planuojamas paversti 
supermarketu ir įstaigų patal
pomis. Pertvarkymas kainuos 
apie 2 mil. dol. Numatoma dar
bus pradėti pavasarį, o už me
tų jau pastatas bus atidarytas 
nuomavimui. 

DAUGĖJA NUSIKALTIMAI 
Didžiųjų nusikaltimų šiais 

metais Chicagoje jau buvo 
117,746, 5.2% daugiau negu 
pernai diuo metu. Ypač padau
gėjo apiplėšimai — jų buvo 
9,759, bet kiek sumažėjo nužu
dymai, automobilių vogimas ir 
moterų užpuolimai 

APGROBĖ ŠEIMĄ 

Iš šalpos gyvenusi Cobb šei
ma nusprendė iš New Castle, 
Pa., vykti į Chicagą darbo ieš
koti. Walter ir Linda Cobb, 
abudu 29 m., su trimis vaikais 
2 — 11 m. amžiaus. Sunkveži
miu rugpiūčio 19 d. išvyko j 
Chicagą. Sustojo Indianos greit 
kely poilsio vietoj, č ia jie buvo 
apgrobti — dingo jų drabužiai, 
maistas, plokštelių rinkinys, te
levizija. Naktį atvykę į Chica
gą, sustojo pas Walter Cobb 
motiną, bet savininkas neleido 
ten su vaikais pasilikti. Persi
kėlė į motelį, bet greit išsibaigė 
jų turėti iš šalpos 200 dolerių 
ir jie buvo priglausti Išganymo 
Armijos. Walteris yra dažyto
jas, bet pradžiai kreipėsi pagal
bos į šalpos įstaigą. 

4mmniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJHiiiiiiiiiiit 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. • . 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, Dl. 60629 
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Advokatas JONAS GIBA1T1S 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Dlinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d, 
3 ^ 

L. Trečioko. Vladas Velža yra 
žymus Lietuvių Bendreuomenės 
veikėjas, Tgą laiką vadovavęs 
LB Maro'aette Parko apylinkei 
Chicagoje. 

Kaina su persiuntimu $8.95 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, m5 W. 6Srd St.,i 
su vyru Francisco, anūkai Jur-1 Chicago> IL 60629 
gis ir Mabel Gabriela. Uetuvo-Į " l """""""" t " ' " "»"""»"»"""""" ; 
je liko sesuo, Š. Amerikoje bro-

Palaidotas F. 
Varela kapinėse. 

PAS LATVIUS 
— Latvių pabėgėlių skaičius: 

jo karo metu. Kelias nebuvo' Amerikoj gyvena 35,000, Aus-
tolimas net seneliams, nes pa-1 tralijoj 19,000, Britanijoj 8,000. 
minklas yra Rotušės aikštėje. 
Išsirikiavo daugiau kaip šimtas. 

TeL (312) 238-9W7. Pegistra 
ei ja iki rugsėjo mėn. 15 d. fsk) 

x Lemonto LB ruošia savo 
tradicinę gegužinę, Umbrasų 
ūkyje. 103 gatvė ir Lemon* 
Road, rugsėjo 7 dieną, 12:00 
po pietų. Bus skanaus maisto 
ir gėrimų, ir progos susitikti su 
iraugais ir pažįstamais. Vai 
kams bus pravedami linksmi 
žaidimai ir vyresniei galės pa 
fei rodyti tinklinio varžybose 
Taip pat veiks turtingas lai- j go'' aš laukiu kiekvieną dieną 
mės šulinys su įdomiom dova- ir jį perskaitau nuo 
nom ir staigmenom. Kviečiame į iki galo"'... Nuoširdus 
v i s u s (pr.) įauką ir linkėjimus 

— Washingtone, D. C , lei
džiamas "Sp^tlight" įdėjo ilgą 
John Tiffang straipsnį "Captive 
Nation Has Roots in Antiąui-
ty", kur suglaustai duodamos j Priekyje ėjo vėliavnešiai su lie-
žinios apie Lietuvos praeitį ir 
kur primenama prievarta bolše
vikų okupacijoje. 

Kanadoj 8,000. Vakarų Vokieti
joj 2,000. Yra dar latvių nema
žai ir Švedijoj. 

X AtHthūnkų namų valdyba 
kviečia \isus j gegužinę rugsėjo 
21 d. (ne 28 d., kaip buvo ankš
čiau pranešta), Ateitininkų na
mų sodyboje, 127 g-vė ir Arch
er Ave., Lemonte. fpr.) 

X Stasys Drmlrfs iš Ontario, 
Kanados, mums rašo: "Siunčiu 
laimėjimų šakreles ir 10 dol. 
auką. Dėkoju, kad nepamiršo
te "Draugo" skaitytojų. ' Drau-

x ATFTTINTNKŲ ŠALPOS 
PONDCI, nors specialias studi
jas baigs tik ateinančių metų 
gale, KLEMENSAS RIMGAU
DAS JURAITTS, gyv. Brazilijo
je, grąžino visą seniau gautą 
paramą su žymiu kaupu ir ra
šo: "tikiu, kad Fondui pinigai 
reikalingi kitų šelpimui, taip pat 
išreiškiu įsipareigojimą. kad 
baigęs ir pradėjęs dirbti, pagal 
galimybę —- remsiu savo auko
mis kilnų Fondo darbą". Fon-
las reiškia Turaieiui nuoširdžią 

ašiū uė | padėką. Būtų gera, kad ir kiti 
'panašiai pasielgtų. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 
TeL — 434-9655 

JURGIS GLIAUDĄ 

BAUSMĖ 
Novelių rinhinys 

Turinys: Garbės vartai, viena 
diena pensininkės Stankuvienės 
gyvenime- Velykinis triptikas: 
amžinoji verdenė, prarastas 
džiaugsmas, Velykų kolūkis, 
bausmė, Kedro riešutėliai. 

NTDOS knygų klubo leidinys 
1980 m., 150 pusi. Kaina su per
siuntimu $8.85. Illinojaus gyv. 
dar prideda 48 et. valstijos mo
kesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, $5^5 W. 6ird St.t 

Chicago, IL 60629 

f/r 

"Draugo" gegužinės darbininkes '5 k.: Konstancija Repšiene, vyriausia vir
tuvės šeimininkė, Marija Krauchūniene, Marija Kuprienė, Eleonora Radvi
liene Vuotr. V Rb**>lio 

L I E T U V O S B 
l-mas tomas. Telšių 

B R O N I U S K 

AŽNYČIOS 1 
hų Vyskupija || 
C V I K L Y S 

t 

Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
rijos leidžiamų knygų. 

"Vienas pagrindinių gios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiskreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniskų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę''—tai kaip raSo 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
[Ilinois gyventojai dar prideda $1-20 valstijos mokesčio. 

Užsakymus srustl: 
DRAUGAS, 1,51,5 West 6Srd S t , Chicago, IL 60629 J 
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