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ninku streikai dar neužsibaigė, 
nors pagrindiniai streiko pradi
ninkai — laivų dirbtuvių ir Bal
tijos uostu darbininkai jau su
grįžo į darbus, streikus užbaigė 
ir anglių kasyklos. Kai kurios 
įmonės dar streikuoja Lodzėje, 
Krokuvoje ir Plocke. 

Valstybinis radijas užsiminė, 
kad tebesitęsiantieji streikai ke
lia aliarmą ryšium su sunkia 
Lenkijos ekonomine padėtimi. 
Didinami reikailavimai, nors jie 
butų pagristi ir reikalingi, gali 
pastatyti klaustuką ir prie vy
riausybės jau duotų pažadu. 

Šeštadienį naujasis komunistų 
partijos pirmasis sekretorius Sta-
nislaw Kania pažadėjo laikytis 
darbininkams duotų pažadų, ta
čiau užsienio stebėtojai mano, 
kad vyriausybė, Kremliaus spau
džiama, niekad nesutiks pakirsti 
komunistų partijos pačių pagrin
dų. Lenkijos vyriausybė priėmė 
darbininkų reikalavimus su 
Maskvos žintia ir pritarimu su 
sąlyga, kad nebūtų sudarytas pa
vojus pačiai sistemai. Laisvosios 
darbininkų unijos bus prižiūri
mos komunistų partijos. Pasikei
timai Lenkijoje nebus pavojingi 
komunistinių valstybių bendrai 
ekonominei rinkai — Komekon, 
pažadėjusi Lenkijos vyriausybė 
Kremliui, kuris pagrasinęs lenkų 
vadams, kad Brežnevo doktrinos 
bus laikomasi. Sovietų Sąjunga, 

pagal tą doktriną, pasilieka sau 
teisę įsikišti, jei kuri Varšuvos 
pakto valstybė atsisakytų „lėni 
nizmo", kaip jį supranta Maskva. 

Patys lenkų vadai supranta, kad 
Maskva neleis Lenkijai pasitrauk
ti iš komunistinio bloko, nors 
karinis įsikišimas Lenkijoje pralie 
tų daug kraujo ir būtų nepopu
liarus pasaulio akyse. Lenkai di
sidentai tvirtina užsienio kores
pondentams, kad visa Lenkija ko
votų, jei sovietai atvirai įvestų 
savo karinius dalinius, kurių Len
kijoje jau stovi kelios divizijos. 
.Čekoslovakijos ,pavasaris* sovie
tams tebuvo tik ,operetė', Lenki-

Demonstravo prie 
teismo rūmu 

Washingtonas. — Apie 30 lie
tuvių surengė demonstraciją prie 
Kolumbijos distrikto aukštesnio
jo teismo, kaltindami teisingu
mo departamentą, kad jis laiko
si dvigubo teisingumo standar
to, rašo „The Washington Post". 
Kada liepos 27 d buvo suimti 
192 iraniečiai, po smurto pilnų 
demonstracijų, jie buvo penkias 
dienas kalintį o po to kaltini
mai jiems buvo atšaukti ir by
los nutrauktos, tačiau lietuviams, 
kurie demonstravo prie sovietų 
ambasados, bylos tęsiamos.Laik-
raščio korespondentas cituoja As
tos Banionytės pareiškimą, kur 
ji tvirtina: „Ironiška padėtis: 
Amerikos lietuviai nelaikomi 
įkaitais, tačiau jų tėvynė yra lai-
Čoma". Korespondentas rašo: 
„Lietuviai tvirtina, kad jie dėl 
to kitaip teismo traktuojami, kad 
Iranas laiko amerikiečius įkai
tus, todėl iraniečiams byla bu
vo nutraukta. 

Straipsnis baigiamas prokuro
ro pareiškimu, kad lietuviams 
gresia 60 dienų kalėjimo bausmė, 
100 dol. piniginė bauda arba — 
abi bausmės iŠ syk. Pirminiame 
svarstyme teisėjas Truman Mo-
rrison atsisakė atšaukti kaltini
mus lietuviams jaunuoliams. 

Ar Lenkija laikysis 
savo pažadų ? 

Kremlius pasmerki laisvąsias unijas 
Varšuva. — Lenkijoje darbi-J ja ir jos malšinimas būtų .ope

ra' ", pasakė vienas disidentų 
veikėjas. 

Kanios išrinkimas partijos va
du rodo, kad Lenkijos komunistų 
vadai bandys nesilaikyti visų pa
žadų darbininkams. Jis ilgą lai
ką buvo Lenkijos saugumo pri
žiūrėtojas, ypač gerai susipažinęs 
su opozicijos veikla ir su jos va
dais. Jis bandysiąs suskaldyti len
kus darbininkus, patenkinant jų 
ekonominius reikalavimus. Daug 
lenkų, gavę didesnes algas, dau
giau maisto produktų ir geres
nes darbo sąlygas, nesidomės po
litiniais reikalavimais. Po 1970 
metų streikų vyriausybė irgi 
daug pažadėjo, bet, streikams 
pasibaigus, pažadus užmiršo, 
tvirtina lenkai disidentai. 

Lenkijos katalikų primas kardi
nolas Stefan Wyszynski priėmė 
sekmadienį Gdansko streiko vadą 
Lech Walesa ir laikė savo kop
lyčioje šv. Mišias, kuriose Wale-
sa priėmė Komuniją. Buvę koply
čioje tvirtina kad po Mišių kar
dinolas apsikabino Walesą ir lin
kėjo jam geriausios kloties. 

Komunistų vadas Kania savo 
kalboje žadėjo neapvilti darbi
ninkų, tačiau vėl pabrėžė, kad 
socializmo priešams nebus leista 
panaudoti šios ekonominės 'kri
zės savo tikslams. ^Lenkija turi 
būti rami ir dirbti", pasakė Ka
nia. 

Mirė rašytojas Aloyzas Baronas 
/ / Draugo " redaktorius 

Rugsėjo 7 d. 6:30 vai. vak., iš
gulėjęs lygiai aštuonias savaites 
Loretto ir Lojolos universiteto li
goninėse, mirė rašytojas, poetas 
humoristas, plataus masto žurna
listas, 25-rius metus išbuvęs 
„Draugo" redaktorium, a.a. Alo
yzas Baronas. 

Velionis buvo gimęs 1917 m. 
gruodžio 12 d. Vabalninko mies
tely, Biržų apskr. 1941 m. baigė 
Suaugusių gimnaziją Kaune, stu
dijavo vienerius metus techniką, 
o paskui Kauno ir Frankfurto 
universitetuose — literatūrą ir fi
losofiją, 1949 m. atvyko į JAV ir 
pradžioje apsistojo pas savo dėdę 
Bostone, paskui atvyko į Chica-
gą ir visą laiką gyveno Cicero 
mieste. 

Jau nuo 1937 m. pradėjo reikš
tis savo nuotaikingais eilėraščiais 
jaunimo laikraštėliuose, rašyda
mas taip pat ir noveles. Vokieti-

se nemažai novelių, bet pirmą 
beletristinį kūrinį — novelių rin
kinį „Žvaigždės ir vėjai" (1951) 
išleido JAV-ėse. Po to — "De
besys plaukia pažemiu" (1951) 
ir „Užgesęs sniegas" (1953), ro
manus „Sodai už horizonto" 
(1955), "Mėnesiena" (1957), 
„Vieniši medžiai" (1960), 
„Draugo" premiją laimėjusį 
.Lieptai ir bedugnės" (1961), 
„Trečioji moteris" (1966), laimė
jęs „Giedros" premiją), „Pavasa
rio lietus" (1968), vėl novelių rin
kinius ir kitus romanus. Jo kūri
nių yra išversta į anglų ir latvių 
kalbas. 

Dr. S. Aliūno slapyvardžiu ra
šė humoristinius eilėraščius, reda
gavo „Drauge" Spyglių ir Dyg
lių skyrių. Iš viso jis yra palikęs 

išeivijoje. Taip pat yra dar pa
ruoštų kūrinių, laukiančių leidė
jų tarp kurių novelių rinkinys 
jau greitai galėtų pasirodyti. 

A. a. Aloyzo Barono gailisi 
žmona Nijolė, sūnūs Gintaras ir 
Saulius, sesuo okup. Lietuvoje, 
artimi giminės Amerikoje. Jo pa
siges „Draugo" redakcija, kaip 
nepaprastai darbštaus, kolegiško 
ir visuomet geros nuotaikos ben
dradarbio. Jo pasiges visos lietu
vių kolonijos, kurioms jis važiuo
davo skaityti nuotaikingų ir 
linksmų savo eilėraščių ar nove-
lių. 

A.a. Aloyzas Baronas rugsėjo 9 
d., annadienį, pašarvotas Vasai-
tis- Butkus laidojimo koplyčioje, 
Cicero, kur trečiadienio vakare 
bus atsisveikinimas, o ketvirtadie-

apie trisdešimt atskirais pavadini-i nį pamaldos Šv. Antano par. baž
mais kūrybinio turto, kuris Ve- Į nyčioje. Laidojamas ketvinr-
lionį padaro plačiausiu ir pro-

joje yra išspausdinęs laikraščiuo-1 duktingiausiu kūrėju pokarinėje kapinėse. 
tadienį Šv. Kazimiero lietuvių 

Irano prezidentas 
atmetė 6 ministerius 

Naujas incidentas prie Irako sienos 
Pasitraukė kinu 

vyriausybes galva 
Pekinas. — Kinijos komunistų 

pirmininkas ir premje-
as Hua Guofeng sekmadienį pa

sakė kalbą Kinijos Liaudies kong- j }a Khomeinis, pasakęs preziden- j mas Iranui pradėjo rimtai kenk-
tui, kad jis turi pilną teisę at- I ti ne tik Europoje, bet ir Tre 

partųos 

Teheranas. Irane parlamentui i amerikiečių įkaitų krize, kuri la-
buvo pristatyta dalis premjero ' bai kenkianti Iranui tarptautinė-
Rajai parinktų rrunisterių, tačiau i je bendruomenėje, 
šešių nepriima prezidentas Bani ; Pašalintas užsienio reikalų mi-
Sadras, kurio pozicijas šiame nisteris Ghotbzadeh savo kalboje 
ginče su premjera palaiko ajato- irgi aiškino, kad įkaitų kalini-

rese ir paskelbė, kad jis pasitrau 
kia iš premjero pareigų. Kartu su 
juo atsistatydino septyni vice
premjerai. Nauju premjeru pa
skirtas buvęs Sichuan provinci
jos pirmasis sekretorius Zhao Zi-
yang, „kultūrinės revoliucijos" 
metu pasmerktas, kaip „kapita
listas". 

Pirmininkas Hua paskelbė nau
ją ekonominį planą, kurį nau-

ljoji vyriausybė bandys įgyven
dinti. Partija skelbia „viena šei
ma — vienas vaikas" šūkį, ku
ris pradeda gyventojų prieaug
lio Kinijoje mažinimo planus. Jua 
pabrėžė, kad ateityje partija 
vengs koncentruoti per daug ga
lios į vienas rankas, žiūrės, kad 
politinė galia neliktų vienose ran
kose per daug ilgai. 

Hua buvo paskirtas premjeru 
1976 m. sausio mėn., o mirus 
partijos pirmininkui Mao Tse 
Tungui, jam rugsėjo mėn. teko 
ir partijos pirmininko vieta. Jo 
vicepremjeras Dengas ilgą laiką 
veikė, kol sumažino Hua galią 
ir įtaką. Manoma, kad šios var
žybos Kinijoje dar nebaigtos. Dar 
neaišku, kaip naujuosius kadro 
pakeitimus priims Kinijos kariuo
menės vadovybė. 

mesti jam nepatinkamus asme
nis. Ypač prezidentui nepatinka 
užsienio reikalų ministerio kan
didatūra. Tai fanatiško musul
monų laikraščio redaktorius Ho-
ssein Moussavi, labai kietos li
nijos šalininkas. 

Šiauriniame Irane įvyko aten
tatas prieš aiatolą Khalkhalį, ku
rį daug kas vadina „koriku". Jis 
yra vyriausias revoliucinio Irano 
prokuroras, nuteisęs mirti šimtus 
revoliucijos priešų. Ajatola liko 
gyvas, tačiau vienas iš jo pen
kių sargybinių, kurie jį dieną 

čiojo pasaulio valstybėse. 
Irano radijas paskelbė, kad 

prie Iranko sienos įvyko susišau
dymas, kuriame buvo numuštas 
Irako helikopteris, sužeisti ke
turi iraniečiai civiliai. Pasienio 
incidentas įvykęs prie Mebrano 
ir Dehlorano miestų. Irako heli
kopteris buvęs Irano pusėje, jį 
pašovę Irano karo lėktuvai. 

TRUMPAI 
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— Afganistane vyksta aršios 
kautynės Panjshir slėnyje, kurį 
puolė stiprios sovietų okupacinės 
jėgos. Slėnys ilgą laiką buvo lais
vės kovotojų rankose. 

— Vokiečių „Der Spiegei" žur
nalas pranešė, kad numatytas 
kanclerio Helmuto Schmidto ir 
Ericho Honeckerio susitikimas 
gruodžio mėn. Jis buvo jau du 
kart atidėtas: dėl Afganistano in
vazijos ir dėl lenkų darbininkų 
streiko. 

— Beiruto naftos spauda pra
našauja, kad Saudi Arabija nu
tarė pakelti savo naftos kainas ir 
kartu sumažinti gamybą. 

— Maroko sukilėlių polisario 
vadovybė paskelbė apie svarbų 
puolimą ir invaziją į pietinį Ma
roką, apie didelius nuostolius, 
padarytus karaliaus Hassano ar
mijai. Marokas paskelbė, kad jo 
teritoriją puolė didesnės samdy
tų teroristų jėgos, tačiau buvo su
naikinta 70 karinių mašinų ir 
nušauti 300 užpuolėjų. Maroko 

Iškilmės Lenkijoje 
Kardinolo Stefano Višinskio pamokslas 

Varšuva. — Apie du šimtus! sienos yra išmūrytos 17-me am-
tūkstančių tikinčiųjų, susirinkę žiu je panašiai kaip Jeruzalėje: 
Wambierzyce šventovėje, Vroc- • ten yra Via Dolorosa (Skaus-
lavo arkivyskupijoje, Lenkijoje, 1 mingoji gatvė), o aplink tekąs 
išklausė per radiją pasakytą 
popiežiaus Jono Pauliaus II-jo 
kalbą. Popiežius visus kvietė 
karštai melstis už seimas ir pri
siminti netrukus įvyksiantį Vys
kupų sinodą, kurio pagrindinė 

upelis ir netoliese esą kalnai 
turi biblinius vardus. Nuo 1946 
metų šventovė yra patikėta len
kų jėzuitam, taigi iškilmėse da
lyvavo vienas iš generalinių Jė
zaus Draugijos patarėjų — 

tema bus: "Krikščioniškos šei-1 Tėvas Divarokar Parmanarida, 
mos uždaviniai šiuolaikiniame 
pasaulyje". 

Minėtoje Wambierzyce šven
tovėje būva apvainikuota Ma
rijos su Kūdikėliu Jėzum medi
nė statulėlė, kuri gerbiama 
"Šeimos Karalienės" vardu. Iš
kilmėse dalyvavo Pragos aririv. 
kard. Tomasek, keli vyskupai iš 

atstovaująs generaliniam virši
ninkui Tėvui Pedro Arrupe. 

Varšuvos arkivyskupas kardi
nolas Višinskis, kalbėdamas 
Wambierzyce šventovėje, užsi
minė apie Lenkijoje vykstan
čius socialinius neramumus. 
"Niekam negali nerūpėti tos 
problemos, kurios tiesioginiai 

Vokietijos, Nikopolio vyskupas dabar paliečia mūsų tautą ir 

Irano centrinis bankas'paskel- 1 l ^ o s Praradusios 27 sužeistais, 
bė, kad ateinančių metų kovo 21 Į 8 žuvusiais, 
d. bus pakeisti Irano banknotai. 
ir monetos, kurios vis dar tebe
turi buvusio šacho atvaizdą. Ira-

naktį saugo, buvo sužeistas. Pa- i no valiuta bus išimta iš cirku-
ryžiuje užsienio iraniečių grupė, liacijos, įvesti nauji pinigai su 
pasivadinusi „keršytojais", pa- revoliucijos simboliais, 
skelbė, kad ji organizavo Khalkha- Sekmadienį CBS televizijos 
lio užpuolimą ir jį anksčiau ar . , Face the Nation" programoje 
vėliau nudės. 

Teherane su prezidentu Bani 
Sadru susitiko Japonijos, Ispani
jos ir Olandijos ambasadoriai, 
kurie ragino Bani Sadrą ir par
lamento vadus greit išspręsti 

Liberalai rems 
John Andersoną 

New Yorkas. — Amerikos li
beralų partijos politinis komite
tas, nežiūrint tos partijos ilgame
čio demokratų kandidatų rėmi
mo, šiais metais paskelbė, jog 
partija rems nepartinį kandida
tą i prezidento vietą John An
dersoną. Liberalų partijos kon
vencija įvyks rugsėjo 13 d. Ma
noma, kad suvažiavimas pritars 
politinio komiteto kandidatui. 

Amerikiečiai taupo 
naftos produktus 

Washingtonas. — Energijos 
sekretorius Charles Duncan pa
sidžiaugė, kad amerikiečiai pra
dėjo taupyti gazoliną ir kitus 
naftos produktus. Pernai rugpiū-
čio mėn. Amerika importuoda
vo naftos po 8.3 mil. statinių 
kasdien, o šiemet importai nu
krito iki 5.2 mil. statinių. Prie to, 
žinoma, prisidėjo aukštos naftos 
kainos ir ekonominis atoslūgis. 
Per šių metų pirmąsias 241 die
ną naftos importas sumažėjo 19.3 
nuoš., pareiškė sekretorius. Prie 
sumažėjimo prisidėjo ir Aliaskos 
naftos šaltinių gamybos padidė
jimas. 

pasirodė valstybės sekretorius Ed-
mund Muskie. Jis pareiškė, jog 
yra ženklų, kad Irano vyriausy
bė supranta, kad įkaitų kalini
mas kenkia Irano interesams. 
Daug žmonių Irane ragina pra
dėti su Amerika rimtą dialogą 
dėl įkaitų paleidimo. Įkaitų kri
zė tik apsunkino Irano ir taip 
nelengą revoliucijos kelią, šio 
klausimo greitas išsprendimas 
būtų Trano interesuose, pasakė 
Muskie. 

Kremlius pasveikino 
nauja sekretorių 

Maskva. — Sovietų vyriausy
bė skubiai pasiuntė pasveikini
mą naujam Lenkijos komunistų 
partijos pirmajam sekretoriui 
Stanislavui Kaniai. Iš to daro
ma išvada, kad Kremlius jo pasky
rimui pritarė ir iš anksto apie jį 
Žinojo. 

„Tasso" agentūros politinis ko
mentatorius Juri Komilov atme-

— Britų komonvelto 16 vals
tybių Indijoje pasmerkė invaziją 
Afganistane, tačiau neminėjo, 
kad invazija buvo — Sovietų Są
jungos. Tuo buvo patenkinta In
dija, kuri tvirtina, kad Maskva 
buvo priversta įsikišti Afganista
ne, kurį puolusios „užsienio jė
gos". 

— Prancūzijoje suimtas 68 m. 
vokietis, pas kurį rasta prancūzų 
slaptų karinių dokumentų. Pa
aiškėjo, kad tai Rytų Vokietijos 
generolas Heinz Bernhart Zom, 
buvęs R. Vokietijos karo aviaci
jos štabo viršininkas, vėliau tapęs 
šnipu. 

— Jungtinis Arabų Emiratas 
paskelbė pritarimą Libijos - Siri
jos unijai, kurią turėtų remti visi 
arabai. 

tė Prancūzijos socialistų įspėjimą, 
kad Sovietų Sąjunga nesikištų į 
Lenkijos vidaus reikalus. Toks 
įspėjimas, švelniai tariant, yra 
keistas, rašo Kornilovas, nes į 
lenkų reikalus kišasi „Vakarų 
sluoksniai, kurie dedasi Lenkijos 
draugais". Sovietų Sąjunga yra 
nuoširdi ir patikima Lenkijos 
draugė ir padeda jai nugalėti 
labai rimtas socialines ir ekono
mines problemas, rašo Kornilo
vas. 

iš Bulgarijos, ir apie trisdešimt 
Lenkijos vyskupų. Iškilmėm 
vadovavo iš Romos atvykęs vys
kupų kongregacijos prefektas 
kard. Baggio, Pamokslą pasa
kė Lenkijos primas kard. Vi
šinskis. 

Wambierzyce šventovė yra va
dinama "Žemosios Silezijos Je
ruzalės šventove", kadangi jos 
sienos ir greta esančio kaimo 

Sirija aptaria 
unijos planus 

Damaskas. — Sirijos preziden
tas Assadas pirmadienį buvo pa
sirengęs skristi į Libiją pradėti 
pasitarimų su Libijos diktatorium 
Kadafiu apie abiejų valstybių 
uniją. Arabų sluoksniai tvirtina, 
kad apie valstybių uniją bus pa
skelbta rugsėjo 28 d., pagerbiant 
Egipto prezidentą Gamai Abdel 
Nasserį, kuriam prezidentaujant 
įvyko 44 mėnesius trukęs Egip
to susijungimas su Sirija. Egip
tas ir dabar vadinamas Jungtine 
Arabų respublika. 

Kuwaito užsienio reikalų mi-
nisteris parėmė Saudi Arabijos 
siūlomą „šventąjį karą — Jihad" 
prieš Izraelį. Tas karas būsiąs 
vedamas ne tik kariniais, bet po
litiniais ir ekonominiais gink
lais. 

valstybę, mūsų šeimas ir dar
bo pasaulį, kuris reikalauja tau
tai priklausančių socialinių, mo
ralinių, ekonominių ir kultūri
nių teisių. Tai vertybės, kalbė
jo kardinolas, kurios yra būti
nos normaliam tautos vystymui
si, kuriomis remiasi valstybė. 
Štai ko reikia mūsų tėvynei, pa
žymėjo kardinolas, kad joje vy
rautų santarvė ir ramybė: rei
kia, kad žmonės sąžiningai ir 
su atsakingumo jausmu dirbtų, 
nereikia be reikalo eikvoti dar
bo vaisių, bet juos taupyti, nes 
Lenkija tebėra ekonominiai besi
vystanti tauta. Reikia mažiau 
skolintis iš svetur, bet taip pat 
mažiau išvežti j užsienį, nes vi
sų pirma yra būtina patenkin
ti tautos poreikius moralinėje, 
socialinėje, religinėje, kultūrinė
je ir ekonominėje srityje". Die
vo tautos vaikai, kalbėjo kardi
nolas kreipdamasis į tikinčiuo
sius, aš nesiliauju reikalavęs 
Lenkijai žodžio laisvės ir ypač 
dabar aš jūsų prašau — pripa
žinkite šią teisę savo kardino
lui primui. 

— Siaurinėj Airijoj sprogo 
bomba prie katalikų, gyvenančių 
protestantų rajone, namo. Sužeis
ti penki vaikai. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 9 d.: Petras Klav., 

Ozana, Vylius, Ramunė. 
Rugsėjo 10 d.: Nikolas Tol., 

Pulkerija, Taugirdas, Dargvilė. 
Saulė teka 6:23, leidžiasi 7:13. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 85 

\.t naktį 65 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI ER SVEIKTI PAlfiGuMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 1601 We*t Garfield Bivd., Cbioago EL 60636 

JONAS ADOMAVIČIUS, M J). 

TOLIMESNIS ACNE GYD\ MAS 

Acne yra dėl daugelio 
priežasčiy turima negero 
vė. Ji sukontroliuojama 
gydytojui ir pacientui iš
mintingai bendradarbiau 
jant. 

Dermatologas Ronald 
L. Cahn, M. D. 

Nuodugniai gydant veido 
spuogus turintį pacientą, prisei 
na pritaikyti prie minėtų stan 

Odos apgramdymas 
Rasis daug tokiu pacientu, 

kurie po sunkios veido spuogų 
ligos patirs randus odoje. To
kiems gali padėti veido odos ap-
gramdymas (dermabrasion. 
Dvejopą gėrį žmogus patiria 
jam odą apgramdant: 1. Sumaži 
namas randais sugadintos odos 
nelygumas, 2. Oda tampa švel
nesnė. Pacientas turi būti dvejo
pai pasirengęs minėtam odos ap-

dartinio gydymo dar ir priedi- į grandymui: 1. Turi būti atlikta 
nius gydymo būdus, pagal reika
lą tinkamai juos pritaikant. Gy
dymui einant pirmyn, spuogai 
(comedones) darosi ryškesni. 
Tokius ryškius negerumus geriau 
šiai pašalinti švelnia — taip 
vadinama — veido spuogų chi
rurgija (acne surgery). Šitokia 
"chirurgija" atliekama specialiu 
chirurginiu prietaisu išspau-
džiant ir išvalant raginius nusi
šėrusių celių kamščius. Šitoks 
gydymas dvejopai naudingas: 1. 
Jis pagerina veido odos išvaizdą, 
2. Apsaugo uždegimo paliestą 
plauko riebalinę liauką (pilose- 'į 
baceous follicle) nuo pavirtimo 
į pūlių pilną spuogą — pūslę 
(acne papulopustule). 

Acne gydymas odos saldymu 
Pasitaikys labai sunkios for

mos veido spuogų. Tokiems žmo 
nėms padeda lengvas odos atšal-
dymas (cryosurgery). Skystas 
azotas (liąuid nitrogen) yra šal
domoji medžiaga. Uždegimo ap
imta oda (spuogai — cystos) 
greitai aptvarkomos minėtu šal
dymu: lengvu, atsargiu tų spuo
gų apipurškimu minėtu skystu 
azotu. 

Čia atsimintina, kad lengvu 
minėtu šaldymu nemėginama 
sunaikinti auginius (kaip to sie
kiama šaldama karpas). Čia no
rima tik atšaldyti užsidegusius 
spuogus - hypotherrnia. Atšalu 
si oda trumpam pabalsta — 
kraujagyslės susitraukia, idant 
netrukus keligubai stipriau išsi
plėstų ir daugiau gydomojo 
kraujo spuogų vieton prineštų 
ir tuo būdu sumažintų uždegi
mą. Nepamirština, kad kraujas 
yra geriausias kūno gydytojas vi
sada, ypač acne atvejuje. 

Vitamino A reikšmė 
acne gydyme 

Viso kūno (sisteminis) vitami
nu A gydymas (imant jį per bur
ną nėra veiklus acne gydyme. 
Dabar visai atsisakyta tokio acne 
gydymo. Tik čia nepamirština, 
kad dirbtinis vitaminas A (viena 
tokio vitamino rūšis) yra dabar 
tiriamas ir tik ateityje bus nau
dojamas vietiniai (nesisteminiai) 
veido spuogus gydant. Gauta 
labai gerų pasėkų gydant sun
kiausia acne formą — susiliejan
čius spuogus (acne oonglobata). 
Ta vitamino A rūšis vadinasi iso 
tretinoin (tai 13 — disretinoic 
acid). 

nuodugni pacientų atranka to
kiam odos apgramdymui, 2. Pa
cientas turi būti pasirengęs vie
nos savaitės nemalonumui, kuris 
patiriamas po minėto odos ap-
gramdymo. Odos apgramdymas 
yra labai švelnus, daug laiko už 
imąs, sunkus darbas. Jis turi būti 
atliktas patyrusio odos ligų chi
rurgijoje gydytojo. 

Injekcijomis acne gydymas 
Odos randus po acne turintis 

pacientas gali būti gydomas dė
mesio vertu vaistu vadinamų 

į collagen (vaistinėse jo vardas 
yra zyderm). Tai nesukelianti 
įsijautrinimo iš jaučio audinių 
kremzlių) gauta kolageninė 
medžiaga. Ji suleidžiama po oda, 
kurioje randasi seni acne randai. 
Dvejopa nauda esti iš tokių in
jekcijų: 1. Išlyginamas odos pa
viršius, 2. Prašalinamas acne 
sukeltas randuotumas. 

Pasirodė^ kad toks gydymas ge 
riau padeda prašalinti įdubu
sius randus negu staigiai, nely
giai išduobėjusios odos nelygu
mus. Minėtas vaistas suleidžia
mas naudojant labai ploną ada
tą (30 — gage). Leidžiama du, 
tris ar daugiau kartų su dviejų 
savaičių pertrauka tarp kiekvie
no suleidimo. Toks injekcijomis 
gydymas yra pakaitalas odos ap
gramdymui, norint pašalinti jo
je randus. 

Injekcijos neskausmingos ir 
daug mažiau kainuoja, palyginus 
su odos apgramdymu. Kol kas 

riausiai odos ligų specialistą. 
Visas kitoks prie odos spuogų gy
dymo priėjimas yra laiko, lėšų 
ir energijos eikvojimas, patiriant 
labai menkas pasėkas. Kiekvie
nas lietuvis jaunuolis turi suimti 
save nagan ir liautis sau kenkęs 
per bandymą labai pigiai susi
tvarkyti su veido spuogais. Tokio 
dalyko nėra. Neleistinai acne 
reikaluose elgiasi tik neišmanąs 
reikalo bei sumenkęs savais nu
siteikimais asmuo. Gana mums 
tokios elgsenos. Kiekvienas da
bar atgimkime tinkamam veido 
spuogų gydymui. 

Pasiskaityti. Postgraduate Me-
dicine, June 1980. 

VAISTAI NEMAIŠYTIN1 
SU ALKOHOLIU 

Klausimas. Malonusis daktare, 
Jūsų rūpestis ir noras padėti 
mums gerą sveikatą išlaikyti ne
įkainuojamas. Jūsų patarimais 
ir nurodymais visi turėtume va
dovautis ir būti Jums už juos la
bai dėkingi. 

Mano klausimas Jums yra: ar 

dimas ir kitoks nežmoniškumas 
yra jo padariniai. Nė vienas auk 
sui tarnaudamas netapo laimin
gu. 

Todėl mums pats laikas dabar 
suimti save nagan ir pradėti nors 
trupiniu pildyti pamokslą nuo 
kalno: jis teigia, kad palaiminti 
gerą darantieji. Pradėkime mes 
dėti visas savas turimas pastan
gas gėrio savyje padidinimui. O 
tokio padidėjimo pirmas ženklas 
bus mūsų pačių tikras džiaugs
mas kitam gero suteikus. 

Kai mes suaugusieji eisime 
tvarkingu keliu — apseisime be 
svaigalų, tada užaugs nauja mū 
siškių karta pajėgianti džiaug
tis kitam gero darymų. Tai bus 
mūsiškių didžiausias laimėjimas. 
Tada ir mūsų tautiečių sveika
tingumas stiprės. 

Dabar tvirtinama, kad svai
galai naikina žmogaus atsparu
mą yra mediciniškai teisingas, 
bet įpratėliui gerti yra balsas ty
ruose toks teisingumas. Jis visaip 
išsisukinės, visokias pasakas ims 

vartojant gydytojo prirašytą cor Į už teisybę laikyti — kad tik patei 
ticoną (nemažomis dozėmis) ir į sintų savo menkavertiškumą 
imant jį ilgą laiką galima ir ai-! degtinės su cortisonu maišymą, 
koholį (alų, degtinę) "pusėtino-1 Jau vien cortisono ėmimas di 

Sodyboje pažmonio programą atlieka (kair.) mok. 
Vincas Kuliešius ir Anelė Kirvaityte. 

Karolina Klimavičienė, 
Nuotr. M. Nagio 

mis" vartoti? Ar alkoholis ir cor-
tisonas nemaišytinas iš viso? Ir 
koks jo poveikis: ar toks mišinys 
kenksmingas organizmui, ar tik 
apstabdo cortisono gydomąją 
galią? 

Vieno iš mano artimųjų li
ga yra rimta ir ligonis, imdamas 
cortisoną, nevengia alkoholio. Ar 
tuo jis nestabdo gydymo? 

Labai prašyčiau atsakymo į 
tai, jei galima būtų išdėstyti 
Jūsų skyriuje. Tebūna tai kaip 
Jūsų vienas iš daugelio gerų pa
tarimų tiems, kurie, nebodami 
pasekmių, maišo vaistus ir alko 
holį ir nori pasveikti. 

Dėkinga Jums ir linkėdama dar 
ilgai mus šviesti — Jus gerbianti. 

AtsaJ-tymas. Nieko nepadės joks 

dytojų. Greit jį galės naudoti vi
si gydytojai veido spuogų gydy
mui. 

Išvada. Veido spuogai yra dau 
gelį pavidalų turinti liga. Ją su
kelti gali visa eilė priežasčių. 
Acne gydymas yra lygiai menas 
ir mokslas. Pirmiausia, gydytojas 
turi įgauti paciento pasitikėji
mą. Tai pasiekiama paprasta 
kalba, išaiškinant — nieko ne
slepiant apie ligos esmę ir gydy
mo būdus. Yra du veikliausi vais
tai, ypač veiklūs benzoyl peroxi-
de ir tretinoin (retinoic acid). 
Jiedu yra odos paviršių nusku
tamieji vaistai. 

Atsimintina kiekvienam, kad 
nereikia pirkti vaistų be recepto 
iš vaistinės odos spuogų gydy
mui ten taip gausiai pardavinė
jamus. Kas sekė čia aprašymus 
veido spuogų gydymo reikalu, 
supras koks jis sunkus. Gydytis 
reikia pas patikimą gydytoją, ge

tas zyderm vaistas yra prieina-, patarimas įpratusiam į bet kokį 
mas tik 250-čiai Califomijos gy- | niekniekį, įskaitant ir svaiginimą 

sį, tol, kol žmogus visai sukris. 
Tik tada jis sukaups likusią ener 
giją ir mes girtavęs bei kitokius 
niekus daręs. Tik visas vargas, kad 
toks atgimimas gėriui pasitaiko 
dažniausiai po laiko. Kai jau vi
sos jėgos žmogų sveiką užlaikan 
čios pradingsta, tada nustojimas 
girtauti bei kitus kitokius niek-
darbius išdarinėti mažai žmogui 
padeda. Taip ir maudosi žmoni
ja, neišskiriant mūsiškių, po sau 
išsikastas purvo pilnas duobes. 

Viena tik išeitis iš taip užbur
to nelaimių žmogui rato yra jo 
asmenybės sužmoginimas, tą dar 
bą pradedant nuo mažens. Visi 
mes suaugusieji turime atgimti 
— tik tada mes pajėgsime savą 
prieauglį tikrais žmonėmis išau
ginti savu pavyzdžiu. Kol kas 
net prošvaisčių nesimato tokiam 
mūsų prablaivėjimui. Mat, auk 
sas valdo mus — ir mes visi jam 
tarnaujam. O aukso stabas yra 
galingas: vien nelaimes sėja jis. 
Karas, maištas, vienas kito skriau 

desnėmis dozėmis ir ilgą laiką 
yra nepateisinamas mediciniškai. 
Jis turi eiti į kokio nors universi
teto kliniką ir ten patirti savai li
gai kuo geriausią gydymą. Tą jis 
gali padaryti. Ten jam būtinai 
patars mesti svaigalus. Bet ir 
liks toks patarimas tik patarimu 
— neišpildytu paciento. Vieną da 
lyką universitetinė klinika žmo
gui suteiks: nutrauks cortisono di 
dėlėmis dozėmis ilgam laikui da 
vimą. Sunkią ligą reikia labai 
rimtai tvarkyti: visas gydomąsias 
jėgas talkon sušaukti ir leisti 
joms žmogui talkinti kovoje su 
su sunkia negale. Tokios talkos 
linkėtina Tamstos artimajam. 
Vien vaisto, kad ir geriausio, ėmi 
mas nesutvarko negalės: čia rei
kia visą žmogų ir jo aplinką pa
lenkti talkon. Sėkmės! 

Mūsu kolonijose 
Hartford, Contu 

MIRĖ ANELĖ KUPRIENĖ 
Hartfordo ligoninėje, širdies 

smūgio ištikta rugpiučio 5 d. mi 
rė Anelė Kųprienė, Šlapikaitė, tu
rėdama 70 metų amžiaus (yra 
gimusi 1910 m.). Ji yra kilusi iš 
Milašių vienkiemio, Lukšių 
valsč. Šakių apskr. 

Pradinę mokyklą lankė Luk
šiuose, vėliau baigė Zyplių na
mų ruošos mokyklą. O 1938 m. 
baigė Šakiuose gailestingųjų se
serų kursus. Gi 1939 m. susipa
žino su miškininku Antanu Kup 
riu, už kurio ir ištekėjo. 1944 m. 
buvo evakuoti i Vokietiją dar
bams, ir gyveno stovyklose. 

Iš Vokietijos emigravo į JAV 
1949 m. ir apsigyveno Hartforde. 
Čia išgyveno 30 metų. Dirbo 
Royal raš. mašinėlių fabrike. 
Keletą metų sirgo cukrine liga 
(diabetes). 

Savo gyvenime turėjo vieną 
dukterį, kurią gražiai užaugino 
ir išmokslino, paskui duktė ište
kėjo už inžinieriaus Douglas Al-
wine. Juodu augina dukterį ir 
sūnų. 

Buvo pašarvota Malloy koply 
čioje Hartforde. Rugpiučio 7 d. 
čia atvyko klebonas kun. Juozas 
Matutis ir su susirinkusiais su
kalbėjo dalį rožančiaus. Atsisvei 
kinimo žodį tarė Katarina Mari-
jošienė ir Ramovėnų vardu Pet
ras Simana-uskas. 

Rugpiučio 8 d. velionė buvo 
stlydėta į Lietuvių parapijos baž 
nyčią, kur buvo atlaikytos gedu
lingos pamaldos. Šv. Mišias au
kojo klebonas kun. Juozas Matu
tis. Jis pasakė ir gražų pamokslą. 
Per Mišias giedojo Itena Petkai 
tienė ir Jurgis Petkmfis. 

Po pamaldų buvo palydėta į 
Šv. Benedikto kapires Bloom-
fielde ir ten palaidoja amžina
jam poilsiui. Žodį tarė kapinėse 
Vaclovas Bernotas ir jis užbėrė 
ant jos kasto žemių nuo Gedi-

Aklas aklą netoli tenuves. 
Lietuvių priežodis 

Miiimiiiiiimitmiiiiiiiiiiiimiitimiiiiiiit 
DAUGYBE UETUVOS MIESTE 
LIŲ apraiema dr. J. Vaišnoro*, Mir. 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Kvyga yra tik teologinė, Ji del [ao 
rnlų vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi 
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
jovemU. Knyga didelio formato, 440 
paL - kasaa S3.00- Galima Ją įsigyt) 
"Drauge". 
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mino kalno iš Vilniaus. , 
Ilsėkis miela Anele, Viešpaties 

ramybėj"e. 
P. S. Anelė Kųprienė daug pa

dėjo L. K, V. S-gos Hartfordo Ra 
movėnams, prisiuvo tautinių vė 
liavų veteranų kapams papuoš 
ti kapu puošimo dienoje. Pasiu 
vo keletą didelių tautinių vė
liavų ir jos siūtą Hartfordo Ra 
movūnai padovanojo Lietuviu 
parapijos bažnyčiai. 

Jonas Bernotas 

Nėra aukštesnio ir gražesnio 
momento, kai prisiartinti prie 
Dievybės ir iš ten skleisti žmo
nių giminei jo spindulius. 

L. Van Beethouen 

Žmogus gali išvengti dangaus 
siunčiamu nelaimių, bet jis ne
gali išsigelbėti iš tų nelaimių, 
kurias jis pats užsitraukia. 

Rytų patarlė 

Advokatų Draugijai 
VALDEMARAS BYLAIHS 

IR 
VINCAS BK1ZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St, Chicago, m. 

Visi teL 778-8000 
Val&ndo* p*f&l suaitftriu 

SKELBfOTES "DRAUGE". 

pažroonyje deklamuoja ir vaidina V. Petraitis. 
Naotr. M. Naffe 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiinnimiiitiiitii!' 
LIK S V E I K A S 

Raiša URBONIENE atlieka 
pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BULSRTS. 

Garso režisorius Paulius Ja-
aiukonia. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lywood, Califoraia. 

Kaina su persiuntimu $8.95 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
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Medtcai Building). Tef. LU 5-6446 
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7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEOICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarime 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

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. Chtcapo 
WA 5 2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos paRat susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLymptc 2-4159 

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

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

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

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-<" 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir sešt. 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

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

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

TeL M9-44aa. 3TS-MM, SSe-eSTt 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VfABASH AVE 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACncE 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
26&9 W 59 St . Chteasjo 

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

ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 iki 1 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U RGAS 

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

Ofs tel 586-3166; namu 3*1-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 - 7 ) Šeštadieniais pagal susitarimą 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes 

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 



Šiluva 

PRAEITYJE IR DABARTYJE 

• 

. 

Šiluvos v ie tovė t a r p 
Raseinių ir Šiaulių, arčiau nuo 
Raseinių, būtų buvusi tik 
paprastas miestelis ar bažnyt
kaimis. Bet ją iškėlė istoriniu 
laiku išsiskyrusių krikščionių 
tarpusavio kovos ir Šventovė, 
kurion rugsėjo pradžioje 
suplaukdavo minios iš visos 
Lietuvos. Nors Šiluva, net 
būdama garsi ir žmonių lanko
ma, išliko daugiau paprastu 
Žemaitijos miesteliu, bet vis 
dėlto savo didinga bažnyčia, 
dabar paaukštinta bazilikos 
titulu, Marijai skirta koplyčia, 
gamtos aplinka ir žmonių 
pamaldumu ji iškilo į tautines 
Šventoves. 

Šiluvos atlaidai, kurie tesėsi 
visą savaitę, priminė Švč. Mer
gelės Marijos gimimo dieną, 
rugsėjo 8 dvskirtą Tautos Šven
tei^ priminė Vytauto Didžiojo 
vainikavimąsi. Bet žmonėms 
tebuvo Dievo Motinos Šventė, 
kurioje ji dalino malones, 
gydydama ligonius, guosdama 
pavargusius ir nuskriaustuo
sius, suramindama nera
mumo kankinamus. Tai buvo 
šventė, kurioje kaupėsi visas 
dvasinis žmogaus turinys 
pagal jo sugebėjimus dieviš
komis malonėmis pasinaudoti 
ir jo pasitikėjimą nuolatiniu 
Kūrėjo veikimu savo kūrinyje. 

Apie Šiluvą yra nemažai 
rašyta, nors viso laikotarpio 
istorija dar nepabaigta. Dar 
daug ką reiktų pasakyti, norint 
matyti, kaip Marija veikė savo 
vaikų tarpe, ypač Šiluvos Šven
tės progomis. Net tam laikui 
liko savitas vardas „Šilinės", 
kaip vietiniai žmonės Marijos 
gimimo šventę vadindavo. 
Visas tas rudens laikotarpis 
nuo rugsėjo 8 d., kol dar neuž-
šaldavo, buvo vadinamas 
„Šilinių" vardu Šiluvos apy
linkėse. Tai ir buvo tartum 
praeities kovų, kartais net la
bai žiaurių, praeities didybės 
ir pralaimėjimų prisiminimas, 
kartu dvasinis pakilumas ir į 
save įsižiūrėjimas. Šiluvos 
žmonės pasitikėjo Švč. Marija, 
o Marija juos globojo kaip savo 
vaikus. Tas jausmas buvo įau
gęs į jų charakterį, duodamas 
jiems net regimą savitumą 
religiniu, tautiniu ir intelek
tualiniu požiūriu. 

parodyti save ir savo tautą, 
parodyti savo tikėjimą Kūrėjo 
leistos rykštes žinojimu ir pasi
tikėjimą Mergelės Marijos 
užtarimu. „Mes bejėgiai, bet 
nėra jėgos prieš Dievą kovoti ir 
Marijos globos atsisakyti", 
rašoma laiške po šių atlaidų. 

Tai yra pavyzdys jauno
sioms kartoms, jau išauklė
toms komunizmo prievartos 
metodais, — ir ji nepasiduoda 
priešui nei išvedama iš tikrojo 
kelio, nei tautiškai nugalima, 
nei gražių pasiūlymų suvilio
jama. Pavyzdys turėtų būti ir 
išeivijai, nes ir jai reikia tikėti 
žmogumi ir žmogų sukūrusiu 
Dievu, leidusiu net savo Sūnų 
prikalti prie kryžiaus. 

Šiluvos koplyčia šio krašto 
sostinės Washingtono Šven
tovėje tėra tik mažas ženklas 
priminti tikrąją Šiluvą. Kai 
kur minima šventė (Marąuette 
Parko liet. bažnyčioje) yra taip 
pat tik paskatinimas žvelgti 
ten toli, kur žmonės keliauja į 
„Šilinės" atlaidus, pasiruošę 
net gyvybės aukoms už tikė
jimą ir tėvynę. 

* * * 

AFGANISTANAS NĖRA PIRMOJI 
SOVIETU AUKA 

Brittį rašytojas R.Conquest primena laisviesiems Sovietų nusikaltimus 

• 

• * • 

Šiandien istorija yra pasvi
rusi kita linkme. Okupantas 
persekioja visus lietuvius, ku
rie tik pareiškia tikėjimą Die
vu, savo Kūrėju, kurie nori 
išlaikyti tą patį pamaldumą, 
kokio laikėsi jų tėvai ir seno
liai. Priešas nori sunaikinti ne 
tik tautinį atsparumą, bet ir 
religinį, nes Šios dvi savybės 
lietuviuose, ypač SiluviSkiuose 
ėjo ir tebeina kartu, viena nuo 
kitos nešiskirdamos. Tik 
sunaikinus krikščionybę žmo
nių širdyse, komunizmas 
sunaikins ir tautinius įsiti
kinimus, savo tautinį sąmo
ningumą, savo laisvės troš
kimus, kurie eina iŠ žmogaus 
vidinės vertės savyje pajau
timo ir atsakingumo pajau
timo už save ir savo vaikus 
prieš tautos istoriją. 

Iš lietuvių pogrindžio spau
dos žinome, kad Šiluva ir Šian
dien tebėra tikėjimo pareiš
k i m o i r n e t vieSo jo 
demonstravimo, pasiprieši
nimo okupantui ir jo kėslams 
parodymas. Jeigu anais lai
kais važiuoti ir pėsti keliavo 
rugsėjo pradžioje į Šiluvą, jaus
dami malonią pareigą dalintis 
savo vargais ir gauti malonių, 
tai dabar tikintieji geresnėmis 
priemonėmis, net iš toli suva
žiuoja į tuos „Šilinės" atlaidus 

Su Šiluvos atlaidais sujung
ta Tautos diena ne atsitikti
nai. J i buvo sąmoningai 
parinkta, kaip Vytauto Di
džiojo norima vainikavimosi 
istorinė data, nors tada ir 
nebuvo laimėta vadinamoji 
„karališka karūna". Mirtis 
nusinešė nežinion didybę, kuri 
buvo svarbi tuometinėje Euro
poje, bet nebuvo svarbi lietu
vių tautai. Vytautais buvo jos 
valdovas ir jų karalius. Bet 
nepriklausomybės metais 
paskelbtoji Tautos diena turė
jo žmonėse atgaivinti tautinį 
sąmoningumą, išdildyti ilgų 
metų svetimųjų — lenkų ir rusų 
— dėmes ir ištiesinti tautinį 
kelią Šios dvi datos lyg ir buvo 
sujungtos, kad kovingumas 
nesusilpnėtų, kai reikės iš 
naujo ginti savo tikėjimą ir 
savo tautinę dvasią. Ir greitai 
atėjo laikas būti paruoštyje, 
budėti ir gintis nuo priešo, 
kuris yra prievarta užėmęs 
mūsų kraštą ir prievarta 
skiepija blogį — komunizmą, 
didžiausią naujų laikų isto
rijos nusikaltimą. 

Atgaivinti Šiluvos nuotai
kas ir dvasią, atgaivinti Tau
tos Šventės tradicijas ir tautinį 
sąmoningumą reikia jau dabar 
ne tik pavergtoje Lietuvoje, bet 
ir visur, kur tik gyvena lietu
vių. įSeiviškos sąlygos, įsimai
šymas į masę ir per mažas 
atsakingumas už savo tautos 
ateitį yra panašus pavojus 
prarasti savo tapatybę, atskir
ti tikėjimą nuo tautiškumo, 
auginti ar leisti augti tik pil
kam žmogui, nežinančiam apie 
save, kas jis yra, kokios jo 
pareigos savo brolio — tautie
čio ir tautos atžvilgiu. Šiuo 
požiūriu Šiluvos ir Tautos 
šventės eina kartu, viena kitą 
remdamos ir viena kitai padė
damos išlaikyti sveiką žmogų 
tautiniu, žmogišku ir religiniu 
požiūriu. 

I Šiluvos atlaidus vykti 
neįmanoma, nes okupantas 
kelius yra uždaręs. Bet niekas 
negal i nei uždaryti , nei 
uždrausti savo siela pajusti 
Šiluvos prasmę, tautinius 
įsipareigojimus, meilę savo 
tautos tradicijoms ir pasiry
žimą tęsti nenugalimą kovą 
prieS okupantą. Ir reikia žvelg
ti į Šiluvą su tikėjimu ir pasiti
kėjimu — kur dieviška jėga 
veikia, žmogiški laimėjimai 
tėra tik niekingi. P.S. 

Ar Sovietinės vergų imperi
jos žinovas ar kuris kitas rašy
tojas galėtų tiksliau suskai
čiuoti ir atitinkamiau sudėlioti 
visus prieš žmoniją žinomus 
bolževizmo nusikaltimus, jei
gu ne Robert Conąuest? Jis 
yra apie Sov. S-gą klasinių 
veikalų autorius, tokių, kaip 
„Rusija po ChruSčiovo", 
„Tautų žudytojai" ir ypač pla
čiai žinomo „Didysis teroras", 
kuris liečia Stalino valdymo 
d i e n a s . P a s t a r a s i s yra 
atspausdintas ir skaitomas 
net 17-ka kalbų! Sakoma, kad 
„samizdat" šį veikalą esanti 
išleidusi ir Maskvoje rusiškai. 
Šio autoriaus straipsnis taip 
pat išspausdintas „Human 
Events" VIII.30 laidoje. Su jo 
mintimis supažindinsiu ir 
dienraščio skaitytojus. 

Afganis tano okupacija 
Apie šio krašto ramių, bet 

narsių gyventojų okupaciją, 
ištisų kaimų sunaikinimus, 
vaikų ir moterų žudynes, daug 
tikslių pranešimų jau pasiekė 
laisvąjį pasaulį. Kai kuriuose 
iš jų buvo nupasakojama ir 
apie nuodingų dujų panau
dojimą prieš beginklius žmo
nes. 

Tačiau, ar Šiuose raportuose 
buvusi „atrasta Amerika"? 
Ne! Jokiu būdu. Šie praneši
mai laisvąjį pasaulį ne per 
daug jaudina. Tai lyg E. Kra-
mer, pseudonimu Erich Maria 
Remark, parašytame „Vakarų 
fronte nieko naujo" veikale. 
Suprantama, kad šiose bolše
vikų žvėriškose žiaurybėse, 
okupuotame svetimame kraš
te tikrai nėra nieko naujo. 
Mat, komunistai visada prisi
laikė dėsnio, kad jų visos prieš 
kitus žmones naudojamos 
priemonės yra pateisinamos jų 
laimėjimu. O, antra vertus, 
visų komunistinių režimų isto
rija yra lyg raudona juosta per 

BR. AUŠROTAS 

„apaStalas", Leninas ir jo 
sekėjai, prieš vykdydami žiau
rumus svarstydavo: ar jiems 
pavyks planuojamoji operaci
ja, ar jie kartais nenudegs 
pirStų? (taip, kaip įvyko išžu
džius lenkų armijos karinin
kus Katyno miške). 

Prisimintina, kad Leninas 
tvirtino, jog „mūsų moralė yra 
pajungta kovojančios klasės 
poreikiams. Visos kitos mora
lės sąvokos tėra tik dirban
čiųjų ir ūkininkų protų mulki
nimas ir apgaulė". 

Šiandien, lyg giedrią dieną 
aišku, kad iŠ tokių pažiūrų — 
dėsnių įgyvendinimo laimėjo 
ne kas kitas, ne darbininkai ir 
ūkininkai, bet Leninistų parti
ja. Social is tas raSytojas, 
Maksim Gorkij, puikiai paži
nęs Leniną, jį taip apibūdino: 
„Leninas niekada nesigailėjo 
ir nevertino žmonių masės. 
Dirbančiųjų masę jis paly
gindavo su mineralais, pana
šiai, kaip kad su jais elgiasi 
metalurgas". 

Žiaurumų pa te i s in imas 
Tikima, kad komunistai 

nusigręžė nuo bet kokios eti
kos dėsnių, jog dauguma jų 
buvo apsigimę kraugeriai: 
didžioji jų dalis, o ypač vado
vai, lyg kokie drakonai geidė 
kraujo, žmogaus kraujo. Tas 
pats neklystantis Leninas, 
p a s i t e i s i n d a m a s n u o s a i 
kiesiems bolševikams už jo 
sukurtos slaptos policijos 
beatodairiu8 žiaurumus, taip 
bylojo: „Jeigu mus bara ir kal
tina už žiaurybes, tai mums 
(bolševikams) t ik belieka 
stebėtis, kad žmonės jau 
užmiršo, kas tai yra tikrasis 
marksizmas". 

Nes iba ig ianč ios žudynės 
Per pačius pirmuosius Leni

no režimo gyvavimo metus 
tęsėsi labai plataus masto 
žmonių žudymai. Tikima, kad 
tuo laikotarpiu buvę užmušta 
daugiau negu 500,000 as
menų; ir taip pasiektas ligi tol 
Europoje dar nežinotas rekor
das! Žinia, daug daugiau žmo
nių mirė nuo bado ir maro dėl 
Lenino vykdytos žemės ūkio 
„reformos". Pasipriešinimas 
šiai nežmoniškai politikai 
buvo žiauriausiai nuslopin
tas: ištisi vienkiemiai ir kai
mai , pri tarę sukilusiems, 
būdavo sulyginami su žeme. 

Kai tik masinių žudynių sce
nos šiek tiek atslūgo ir kai 
pakartų ir sušaudytų asmenų 
lavonai pranyko iš gatvių, tai 
kaip tik tada prasidėjo dar 
žiauresnis, rafinuoto kanki
nimo laikotarpis: dabar pradė
jo judėti gerai patepta teroro 
mašina. Jos slaptų kankinimų 
kameros pasislėpė po žeme, 
žmonių šaudymai buvo vykdo
mi giliuose rūsiuose... Ir ten kur; 

niekas nemato ir nepasiekia: 
tolimose šiaurės ašigalio ver
gų stovyklose. Na, ši sistema 
tebeveikia dar ir šiandien, gar

siose Vorkutos ir 
stovyklose. 

kitose 

Milijoninės aukos 
Nesuskaičiuojami milijonai 

kalinių—vergų buvo nusiųsti į 
sovietines, didžiules šiaurės 
ašigalio priverčiamojo darbo 
stovyklas. Nuo šalčio, badmi-
riSko maitinimo, bepriežasti-
nio mušimo, ar masinių 
šaudymų, iš tų nelaimingųjų 
žuvo apie 90%. Šie nužudymai 
buvo ypatingai skatinami 
Vorkutos ir Kolymos stovyk
lose. Serpantinka stovykloje 
išžudymui skirtieji, lyg kokios 
silkės būdavo sugrūdami į 
tvartus, ir po kokių trijų dienų 
alinimo būdavo sušaudomi. 
Tokiame, Bamlage (tokio var
do stovykla) prieš sunaikini
mą nelaimingieji būdavo suri
šami spygliuotomis vielomis, 
lyg kokie rąstai suverčiami į 
sunkvežimius ir išvežami už 
stovyklos ribų...8ušaudyti! 

1950-60 dešimtmečio lai
kotarpyje, aštuonios mažos 
tautelės iš Kaukazo ir Krimo 
gyvenviečių, sudariusios apie 
1,500,000 sielų, buvo išvežtos į 
sovietinės Azijos dykumas: 
pusė milijono šių ištremtųjų 
mirė, nepakėlę bado ir žiaurių 
klimatinių sąlygų. 

Jau nuo pat pirmųjų įsigalė-
baltą kilimą, aptaškyta^masi- jimo dienų komunistai vartojo 
nių žudynių krauju ir išpuošta^ brutalią jėgą vietoje įtiki-
teroru, kankinimais ir apgau
lėmis. Taigi, jeigu sovietiniai 
Afganistano okupantai elgia
si lyg Džingis Kano barbarai, 
mėgindami palaužti laisvų 
žmonių pasipriešinimą, tai jie 
tik tepakartoja 1920 m. naudo
tus žiaurumus prieš Volgos 
pakrančių ūkininkus ar 1940 
m. prieš Baltijos valstybių 
piliečius ar laisvuosius Kauka
zo kalnų gyventojus. 

mmo. Net toks liberališkas 
britų filosofas, kaip Bertrand 
Russell, po pasikalbėjimų su 
Leninu, pastarąjį palygino su 
„mongoliškų žiaurumų fana
tiku". Kai Leninas pasakoda
vo apie žiaurias masines žudy
nes, tai jam (B. Russell) 
„kraujas užšaldavęs gyslose". 
Tai kaip tik ir yra tokios, bet 

kitokios buvusios leninis-ne 

Lenino „moralė" 
K o m u n i s t i n i ų d o g m ų 

tinės tradicijos. Jų vardu 
vadovaudamasis ir toliau 
„darbuojasi" dabartinis Sovie
tų režimas. 

Kitos t au tos 
Šios žiaurybės 1940-1960 

dešimtmečių laikotarpyje taip 
pat palietė ir kitas Rytų Euro
pos ir Baltijos pakrančių vals
tybes: iš pastarųjų respublikų 
buvo iš t remtas trečdalis 
gyventojų į mirties stovyklas. 
Rumunijoje šimtai tūkstančių 
mirė Dunojaus upės žiočių 
pelkėse, statydami niekam 
nereikalingas užtvankas. Gi 
Varšuvos, Pragos, Sofijos 
kalėjimuose nežinomi skaičiai 
buvę nukankinti, reikalaujant 
iš jų „prisipažinimų" už ne
įvykdytus nusikaltimus. 

Sudedant visus ant „komu
nizmo statybų" išžudytus 
asmenis, galima prileisti, kad 
sovietų vyriausybė atsako už 
mažiausiai 20-30 milijonų 
nekaltų žmonių. 

Komunistai niekuomet 
nesielgė padoriai, kaip derėtų 
normaliems žmonėms. Juos 
tegalima priversti keisti savo 
elgesį, parodant, kad jų 
nusikaltimai yra žinomi Vaka
ruose. 

„Maskvos teismų" dienomis 
vienas aukštas slaptos poli
cijos pareigūnas Stalinui būk 
tai pasakęs, kad „Vakarams 
šie teismai gali nepatikti!" 

„Nesirūpinki, jie tai nurys", 
atrėžė pabaisa Stalinas. 

Taip, Vakarų pasaulio 
politikai nurijo ir suvirškino 
ne tik tuos, bet ir daugelį kitų 
komunizmo nusikaltimų. 

Krikščionys demokratai 
buvo įkūrę Liaudies universi
tetą ir vakarinius kr. demok
ratų kursus. Ir universitetui,ir 
kursams vadovavo M. Krupa
vičius. 

Liaudies universitete buvo 
skaitomos įvairaus turinio pa
skaitos nepolitinėmis te
momis. Paskaitas skaitė, be 
nuolatinių lektorių, dar spe
cialiai kviečiami prelegentai. 
Paskaitos buvo įvairios ir įdo
mios. Ypatingai noriai buvo 
klausomos M. Krupavičiaus 
paskaitos. J is dažniausiai 
skaitydavo socialinėmis temo
mis ir nagrinėjo įvairias lie
tuviškas problemas. Universi
tetas kėlė tautinę sąmonę ir 
brandino savo klausytojuose 
Lietuvos nepriklausomybės 
idėją. 

B. Žukauskas 
(iš Pirmojo pasaulinio k a r o 

tremty) 

Jaunimas prieš komunistinę valdžią Lenkijoje. 

— Juodojo purpuro paslaptį ži
nojo romėnai, bet niekam jos 
neperdavė. Dabar pasaulyje tik 
vienas žmogus moka gaminti juo
dąjį purpurą — australietis Fran
cas Kukavekas. Jo purpuras yra 
toks pat, kaip ir romėnų gamin
tasis. Bet ir jis niekam neišduoda 
savo gaminio paslapties. 

SINTETINIAI RYŽIAI 

Indijos mokslininkams pa
vyko iš augalinio pieno paga
minti dirbtinius ryžius ir dirb
tinę varškę. Sakoma, dirbtiniai 
ryžiai turį daugiau vitaminų ir 
kalcijumo už tikruosius ry
žius. J ų skonis n i e k u o 

nes iski r iąs nuo natūral ių 
ryžių. Indai pasiryžę dirbtinių 
ryžių gamybą dar labiau plės
ti. Kadangi Indijoje nuolat 
jaučiama didelė maisto stoka 
ir kas metai ten daug žmonių 
badu miršta, manoma, kad 
sintet iniu būdu gaminan t 
ryžius ir varškę bus pašalintas 
maisto trūkumas. 

jm. 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano) 

46 
— Triukšmą keliate naktį, — sakė jie angliškai, 

bet ir be sakymo abu vyrai suprato, kad jiems bus 
nepatikusi jų tokia pakili daina. 

— We do nothing, — aiškino angliakasys. 
— I go sleep, — tikino Šniūras. 
Policija, nors ir nelabai muzikali, vis dėlto 

nebuvo pasiryžusi dueto vežti į stotį ir todėl vienas 
pasakė: 

— Turit penkis dolerius? 
— Ne. No. 
- T r i s ? 
— Ne. 
Policininkai buvo visai prastos psichologijos', 

jeigu dainininkai būtų turėję pinigų, tai jie būtų dar 
tebesėdėję pas Tarną. Kadangi policija negalėjo 

dolerius užstato. Tada būsite paleisti namo. 
Abu gėrėjai suprato, kad be dolerių nieko gero 

nebeišeina.. Jų galvomis pralėkė daina apie putino 
šakelę, jie mielai dabar ja uždrožtų policininkui per 
galvelę, kad pabirtų putino uogelės, bet kaip begalvo
jo, suprato, kad reikia ieškoti, kas juos išvaduotų. 

Šniūras paskambino bažnytiniam. Paslaugus 
šventas žmogus už pusvalandžio pasirodė su 
pinigais, ir abu išėjo namo. Netoli Tarno būstinės 
išlaisvintais ištrūko iš bažnytinio draugystės. 
Tarnas j au buvo užsidaręs, bet įsileido, 
norėdamas patirti, kas buvo įvykę. 

— Nuvežk pinigus ir išvaduok Edį. 
— Nop, aš neliepiau gatvėj dainuoti. Čia ne 

mano biznis. 
— Duok alaus butelį. \ romaną. 
Tarnas padavė, surado lapą ir užrašė. 
— Reikėjo pirma užrašyti, tai nebūtume policijoj 

atsidūrę. 
— Rašyti ir rašyti. O kas man rašo? Solistai, 

mat, atsirado. 
O tuo metu iš policijos Edis skambino savo 

broliui, kad atvežtų užstatą. Edis žinojo, kad svainė 
niekada neduos, bet bandė, ir, kai atsiliepė brolis, 
svainė, ištraukusi iš brolio ragelį, šūktelėjo: 

— Pasėdėk, prakeiktas frirtuokli, tada išmoksi 
blaivybės. 

Žinoma, Edis negalėjo kitaip pasielgti, nebuvo 
jokių galimumų ir reikėjo klausyti svainės, reikėjo 
sėdėti. Edis buvo gyvenęs visokiose skylėse, ropomis 
ėjęs per Belgijos kasyklų urvus, taigi jei čia ir nebuvo 
koks nors Sheratono viešbutis, bet pasnausti vis tiek 

pinigų užsidirbti sau, tai ji turi uždirbti miesteliui ir buvo įmanoma, Edis pusę minutės snaudė, pusę 
abu profesionalus nuvežė į policijos būstinę. Čia galvojo ir taip priartėjo rytas. Edis jautė pasiutusį 
surastas kiek lietuviškai mokąs policininkas ramiai, troškulį, kankino pagirios. Jei velnias būtų atnešęs 
tiesiog pataikaujančiai, paaiškino savo broliams butelį alaus, būtų pasirašęs krauju, bet nebuvo nei 
lietuviams, giminėm iš mamės ir papės žemės: velnio, nei policininko. Jau gerokai prašvito, buvo 

— Už triukšmo kėlimą, disorderly conduct girdėti kaip lauke palengva vis garsėjo rytmečio 
buvote sulaikyti. Turite duoti po dvidešimt penkis dundėjimas, o angliakasys vis sėdėjo. J is jautė 

biaurų troškulį, kuris spaudė krūtinę, trūko oro, 
rodos, lįstų siauru Belgijos kasyklų anglies urvu. 
Staiga Edis trūktelėjo ir pajuto didelį palengvėjimą. 

Apie dešimtą valandą atrakinęs duris, 
policininkas rado Edį mirusį. Iškviestas miestelio 
sveikatos komisionierius konstatavo širdies smūgį. 

Edis darbovietėj turėjo draudimus) todėl buvo 
palaidotas gana žmoniškai. Tarno vyriausiai būs
tinei atstovavo Šniūras ir Mitkus, taip pat da
lyvavo laidotuvėse, o taip pat broliai karčiaminis ir 
bažnytinis. Jaunas lietuvis daktaras vėliau pareiškė, 
kad jei kas būtų davęs Edžiui kiek alkoholio, jis 
nebūtų daboklėje miręs. Bet tai jau buvo teorija, o 
praktikoj Edis buvo lietuviškos dainos kankinys. 
Putino šakelė nukirto Edį. Gaila, kad mūrininkas 
dueto nariui nepamūrijo paminklo. Bet toks jau 
keistas gyvenimas. 

Ir dabar, po daugelio metų, kai pažvelgi į tuos 
buvusius ąžuolus, tuos antro pasaulio žmones, 
beveik graudu. Tebėra graudžiai tylūs ir retai 
beišgerią kai kurie veikėjai, bandę išlaikyti anų, 
buvusių didžiųjų dienų garbę. Žurnalistas iškeliavo 
kitu aktorius nukeliavo į anapus su skaudančiu 
skrandžiu. Douglas mirė vėžiu ir jis tik vienas 
palaidotas amerikiečių kapuose, ir tam tikra prasme 
jam padaryta skriauda, nes atskirtas nuo gėrimo 
brolių lietuvių, su kuriais nuoširdžiai, be jokių sukty
bių, dalinosi pajamom ir skolom. Bet nepaisant to, 
tas antras pasaulis egzistuoja, jis tebėra ir dar 
šiandien Tarnas tebešaukia "Pirmadienį teka saulė". 

O jei kada kam nors ir nebeužteka, tai nieko 
nebepadarysi, nuo to nėra laisvi ir ne tik antro 
pasaulio žmonės. O ir iš viso niekas žemėje 
nesupranta, net ir daktarai, kokiais keliais ir kokiais 
arkliais atvažiuoja. 

.(Ištraukos pabaiga). 



DRAUGAS, antradienis, lašinių paltele bei duonos kepa
lėliu iš pradžios mokyklos į vidu
rinę, vėliau į gimnaziją ir iš čia į 
universitetą. Aukšto ūgio, dailiai 
nuaugęs, simpatingas ir malonus, 
su šypsena pasipuošęs tarpe žmo
n i ų susikaupęs ir su suraukta 
kakta prie knygomis apkrauto 
stalo, kopė į mokslo aukštumas. 
Kas dirba, tam ir Dievas padeda, 
dažnai prisimena tėvo pasakytus 
žodžius. Žiūrėk, paskutiniam cen 
tui iš kišenės išriedėjus, nelauk-

I tai, lyg iš dangaus, dešimtukai 
nubyra. Ir tos vargano dienos sie
kiant mokslo užgrūdino jo valią, 
pasiryžimą ir meilę artimui. Taip 
jis, mylėdamas visą aplinką ir ti-

jkėjimo keliu eidamas, vis dairėsi 

mininku, valdybos bei tarybos 
nariu. Dalyvavo visuose sąjun
gos seimuose, eidamas įvairias 
pareigas. Prisidėjo prie Neo -
Lithuania korporacijos tęstinu
mo šiame krašte, dalyvavo viso
se jos stovyklose — studijų die
nose, kai kurioms vadovavo, jas 
organizavo, skaitė paskaitas. Jo 
dėka buvo įsigyti tautiniai na
mai. Yra Naujosios vilties žurna
lo leidėjų tarybos narys, Vilties 
draugijos vicepirmininkas. Skai
tytos paskaitos sudarytų knygų 
tomus. Bendradarbiauja spaudo
je. Aktyviai veikia ir bendrinėse 
organizacijose Vlike bei Akoj. 
Buvo Lietuvių Bendruomenės vai 
dybos narys, Tautiniu šokių ir 

C L A S S I Fl E D G U I DE 

į bažnyčių bokštus. Kas skirta cie- Į Dainų švenčiu komitetu narys, 
šoriui — jam atidavė ir ėjo tėvy- [ vadovavo Mokslo ir Kūrybos sim-

Koplytstulpis dr. Vincentinos ir inž. Jono Jurkūnų sodyboje Beverly Shores, 
Ind. Iš kairės: dr. Vincentina ir inž. Jonas Jurkūnai, Laima ir Algis Jurkū
nai, Ramune Jurkūnaitė - Vitkuvienė, kun. dr. Ignas Urbonas, kun. dr. Char
les Doyle. Nuotr. Jono Gaižučio 

Jonas Jurkūnas tarp visuomeninio darbo 
tr amžiaus sukaktuvių 

VYTAUTAS KASNTŪNAS 
KĄSNIS 

• 

Ūžavo vėjas, pustė sniego kal
vas ir šaltis kaleno dantimis. Mes 
vaikščiojom su dr. Vincentina ir 
inž. Jonu Jurkūnais Michigano 
ežero pakrantėm ir klaidžiojome 
prisiminimuose apie savo tėviš
kes. Juk ten, gimtinėje, vėjas ūžia, I ašarotas akis 
tai atrodo, lyg jis dainas dainuo- j 
ja, ir šaltis, nors iš pykčio tvoras 
pyškina, bet ausis ir nosį tik švel
niai įgnybia, o jei lietus iki kau
lų pramirksta, atrodo, lyg tave 
patalu apkloja. Gi rudenį ir pa
vasarį, kai mažesni keliai švariu,, 
švariu juodu purvu apsiklodavo, 
eidavome jais pasigėrę nuo savo 
žemės meilės ir džiaugsmo, ir ro
dos brisdavome debesimis ir pū
kais paklotu keleliu. 

Kai priėjome prie Jurkūnų so
dybos ir nuo kalnelio akys klai
džiojo po ežero ledų kalnyną, Jo
nas mostelėjo ranka link ąžuolu 
ir sako, kad vasarą čia pastatys 
koplytstulpį, kuris pakeis jo tė
viškėje turėtą. Rusai ten jį nu
griovė, ne nenori, kad Rūpintojė
lis liudytų žmonių kančias^ neša
mą sunkią vergiją. Ir jis žodžiais 
piešė tėviškėje turėtą koplytstul-

santykius. Ramunė Jurkūnaitė -
Vitkuvienė su giliu įsijautimu pa
deklamavo poeto Maironio eilė
raštį,^ mintimis nuvedė į Rūpin
tojėlių šalį, ir saulės spinduliai 
bliegino daugelio susirinkusiųjų 

nės meilės keliu, o kas skirta Die
vuliui, jo niekados neužmiršo. Ir 

į ta prigimties duota dovana mo
kėti bei sugebėti vadovauti, gi
liai ir reikšmingai rišosi su eito 
gyvenimo keliu. Atsakomybės 

!, jausmas, pajėgi valia, lyg stumte 
Į stūmė neatsisakyti nuo uždėtų 

pareigu, darbo ir jų jis niekados 
nevengė. Dėl įgimto kuklumo ne 
siveržė į aukštumas, pakilimus. 
Ir jei rodė veržlumą, tai tik gerai 
įsitikinęs, kad pavestą darbą ge
bės atlikti, kad suplanuoti pla
nai pasitarnaus įsitikinimams, 
turimai idėjai. 

Apdovanotas gražaus žodžio ta 
rimu, nuo gimnazijos dienų gar
sėjo kaip auksaburnis. Tada jo 
svajonės buvo literatūra. Jis daug 
skaitė, rašė eilėraščius ir mėgo 
žvejoti literatūriniame vandeny
je, kaip kiti Jurkūnai, domėjosi ir 
mėgo meną. Ir jie pasuko mate
matikos, technikos keliu, jei in
žinerijos logaritmais susidomėjo, 
tai nugalėjo noras būti savaran
kišku, nepriklausomu. 

Studijuodamas universitete pa
sirinko tautinį kelią. Įstojo į 
korp! Neo - Lithuania ir visą gy
venimą paaukojo tai idėjai, ku
riai davė priesaikos žodžius. Stu
dijų metu aktyviai įsijungė į vi
suomeninį darbą, buvo renkamas 

i į universiteto atstovybę ir korpo
racijoje ėjo įvairias atsakingas pa
reigas. 

Rusų ir vėliau vokiečiu okupa
cijų metu jis užsigrūdino visuo
meniniame darbe, dirbdamas ir 
būdamas vienas iš vadovų po
grindžio Laisvės kovotojų organi
zacijoje, spaudoje. Kaip karo mo
kyklos auklėtinis — karininkas 
garbingai, dažnai su dideliu pa
voju gyvybei išlaikė duotus prie
saikos žodžius. 

Vokietijoje gyvendamas be in
tensyvaus visuomeninio darbo, 
buvo vienas iš steigėjų Aukštes
niosios technikos mokyklos ir jos 
vicedirektorium. 

Amerikoje įsijungė į Lietuviu 

pozmmui. 
Jo visuomeninė veikla šakota, 

darbinga, papuošta pareigingu
mu, pasišventimu, giliu idealiz
mu. Jei vėliava simbolizuoja vie
nybę, jis ją nešė aukštai iškėlęs, 
jei tolerancija šviečia kitų nuo
monės bei įsitikinimų gerbi
mu, tai jis su tuo žiburiu ėjo gy
venimo keliu. 

Mes sveČiuojamės Jurkūnų so
dyboje Joninių paparčių žiedui 
pražydus. Šešiasdešimt penkerius 
o dabar žydės prie lietuviško 
metus jis žydėjo įvairiose vietose 
koplytstulpio darželio, Jurkūnu 
sodyboje, kur tėviškę menąs Rū
pintojėlis dairosi svetimoje, sve
tingoje žemėje, išvietintas iš Vin-

(Nukelta į 5 pusi) 

B B A L E S T A T E 

Marquette Parke — 2638 West Lith-
uaaiaa Pfeza Court parduodamas 
namas au taverna. 5 kamb. butaa 
Įrengtas beismentas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 mai. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui. 

Skambint — 776-4836 

MARCUETTE PARKE 
Mūrinis bungalow. 5 kamb. Centr. šil
dymas. Garažas. Tik $29,900. 
Mūrinis. 3 butai ir bizniui ar ofisui 
patalpa. Tik $53.500. 

Murink — t butų. Labai geras in
vestavimui. $69,000. 

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

VAINA REALTY-925-6565 

PACKAGE EXPRESS ACiENCY 
MARIJA NOREIKIEN'fi 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandelių. 
2608 \V. S9 St., Chicago, Ui 60S2S 

TEL. — WA 5-2787 

FOR SAI.E BY OWNER very clean 2 
story brick bldg. ist floor eet&bli&Ued 
tavern and 4 rm. a.pt. in reor; 2nd 
floor — 7 rooms and 2 batha. En-
closed porch.es, '.arge yard. Small cot-
tage in rear — neėda repair. Vic. 
71st and waabtenaw. Aaking $59,900. 
Call A>X — 247-9557, 7 a.m. to S 
p.m. or 776-0899 aiter 4 p.m. 

H I S C E L L A N E O L S 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 
ALBIN BANYS, TeL 447-8806 

B E A L E S T A T E 

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

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

Mūrini* bung&lovtr Brighton Parke. 
15 metų. Del ligos reikia skubiai par
duoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Nouuy Public 
2951 W. 63rd Street 

Tel, 436-7878 ar 839-5568 

71 IK SACRAMENTO 
Parduodamas gražus mūr. "raised 
ranch" namas. 6 kamb. (2 miegami) 
ir 3-jų kamb. butas rūsy. Virimui pe
čiai ir šaldytuvai. Naujai dekoruota 
ii vidaus ir is lauko. Naujas stogas. 
Nuo sienos iki sienos kilimai. 1 % 
maš. garažas. Kampinis sklypas. Tuo
jau galima užimti. Geriausias pa
siūlymas. 

TeL —445-6071 

e>^s>«>e>«>o&o^>£^<o«>&s>e>« 

v Y KAI IK MOTEKYfe 

PENSININKAI 
Reikalinga vyras s u žmona prižiū

rėti 2 namus ir sodą-daržą, Floridoje 
prie jūros. U t tą darbą gausite 3-ju 
kamb. su virtuve namą. Rašykite Šiuo 
adr.: 'Draugas'', Adv. 5667, 4545 W. 
63rd Street, Chicago, ilL 60629. 

D Ė M E S I O ' 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
llllllllllllllllllllllllllilUlUUlUUlIlUlllllll 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Aroher Ave. 
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980 

Susėdus prie gausiu vaišių sta
lo, prabilo draugai. Tautininkų 
vardu kalbėjo iš Los Angeles at
vykęs pirmininkas inž. Antanas 
Mažeika. Jis vaizdžiai nušvietė 
Jurkūnu eitą kelią tautininkuose, 
įvertindamas jo kaip žymūno 
veiklą, pasiaukojimą. Jis švytėjo 
pavyzdžiu būdamas eiliniu nariu, 
aukštai iškėlęs žibintą ėjo vado
vaudamas ar vadams talkinda
mas. Vytautas Abraitis iš Flori
dos, ilgametis Jurkūno bendra
darbis veikloje, iškėlė jo draugiš
kumą, sumanumą darbuose, ne
palaužiamą ryžtą. Neo-Lithuania, 
korporacijos pirmininkas Cezaris | t a u t m ę s ą ^ u n ^ *1S b u v o ^ P1'" 
Modestavičius priminė, kad ko
legos didžiuojasi jį turėdami savo 
tarpe. Jis savo veikla papuošė 
deimantais Neo-Lithuanios vė
liavą. Teodoras Blinstrubas gra
žiais žodžiais pasveikinęs sukak-

Lietuvos atsiminimai 
• 

Radijo Valanda Jau 39 metus tar
nauja New Jersey, N«w York ir Cou-
nectlcut lietuviams ! 
Kas šeštadienį nua 4 iki S vai. po
piet IS WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil.. AM Ir nuo 7 Iki g vai 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

Wa.tohung, N. J. 07060 
TEL. - 75M6M (»1) 
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pį, prisimindamas, koks jis buvo, tuvininką Jurkūną, pasveikino ir 
kokiu rūpestingumu tėvai jį statė dr. Vincentina, kuri pasiėmusi 
ir kokia didelė šventė buvo su- į daugiau šeimos pareigų, įgalino 
rengta jį šventinant. "Užsirašyk Į Joną užsimoti didesniems įsipa-
į kalendorių dieną, kada čia, so- j reigojimams visuomeniniuose dar 
dyboje bus šventinamas naujas Į buose. Mečys Valiukėnas perskai-
koplytstulpis", — priminė šypso- Į tė draugu sveikinimą. 
dama Vincentina. Ir jau taip gra
žiai supuolė, kad tą sekmadienį 
švęsime Jono gimtadienį ir vidur
nakčio paslaptyse galėsime ieškoti 
Joniniu paparčio žiedą, — pasa
kojo toliau. 

Puošni, kartais išdaiginga ir 
žiauri Indianos žiema sutirpo pa
vasario saulėje. Vasara pasipuo
šė pačiam gražume ir gėlių žiedai 
šypsojosi saulėje. Bangavo mels
vas ežeras ir tokioje šienapiūties 
dienoje norėjai atsigulti pievoje, 
įsmeigti akis į aukštybes, siurbti 
švaru, tyrą orą ir mintimis vaikš
čioti tėviškės laukuose. 

Jurkūnu sodyboje gausybė sve
čių prigužėjo. Iš Bostono, Flori
dos, New Yorko, Los Angeles, 
Detroito, Cbicagos ir kitu vieto
vių suvažiavo apie 200 svečiu: 
plačioji giminė, draugai, kolegos, 
bičiuliai. Kun. dr. Ignas Urbonas 
pašventino koplytstulpį, turinin
gais žodžiais nušvietė Lietuvos 
kryžių prasmę ir giliomis minti-

V A L O M E 
Plauname ir vaškuojame 

visa rasiu grindis. 
BUBNYS — TeL R E 7-5168 

KELMUS ER BALDUS 
• « - • • » - • • • 

Kazimieras Pocius kalbėjo Vil
ties ir Dirvos vardu. Jurkūnas 
spaudos bendradarbis, rėmėjas, 
leidėjų kolektyvo narys, o nuo
pelnai Dirvai svarūs. Dr. Jonas 
Juodikis savo sveikinimą papuo
šęs gražiu humoru, prisiminė gra I 
žius va idus iš uždarų draugu su- I 
sitikimų, kur Jurkūnas visados bu
vo laukiamas svečias. Prof. dr. 
Juozas Meškauskas, tėviškės lau
kų kaimynas, džiaugėsi Jono di-

| džiu tolerantiškumu, bendru rei
kalų supratimu, kitų nuomonės 
gerbimu, aukštaitišku atvirumu, 
nuoširdumu. 

Kai kalendorius atskaito 65 gy
venimo metus, 50 metų, kai įsi
jungė į organizacinį darbą, kai 
Jono Jurkūno pavardė dažnai mi
nima Įvairiaspalvėje spaudoje ap
rašant jo veiklą, darbus, tai yra 
ką apie jį pasakyti, pasidžiaugti, 
pasididžiuoti. 

Jonas Jurkūnas mažažemio ūki
ninko sūnus, pasižymėjęs meile 

ui apdraudą nuo ugnies ir automo-
to% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
bilio pas mus. 

FRANK ZAPOL IS 
3208 y, West 954h Street 

Telef, — GA 4-8654 
ii 11 mi'i'i 11 ii rnimuiTū fiTni n i ilVuTi n7i 11 n n 

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. Ulinojaus gyv. dar pride
da 30 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 45^5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiniiii 
!; Įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandeUo. 
COSMOS PARCELS EXPKESS 

2501 W. 69 St., Chicago, 111. 60629 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Telef. — 925-2787 

Vytautas Valantinaa 
uiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiuiitiųjuimiiiuiii] 

iiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiniiimti 
M. A. Š I M K U S 
I.NCOME T A I SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplev-od, tel. 254-7450 

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

kitokie blankai. 
iiumiiimmuiiiiiiiuiiuiiniiuiiuumiiiu 

mmiiiunmimiiiimmmiiiiiiimiiiiiiiii 

S E D A D E G A 
Stasys Baipšys 

Tai Lietuvos karo aviacijos 
kpt. Stasio Baipšio atsiminimai, 
pergyvenimai iš 1944 metų Lie
tuvoje, Vokietijoje. 

Išleido Laima Baipšytė 1980 
m. Kaina su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus siųst i : 

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

Well help you make the right movė. 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkite, i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Incependently owned and operetei 

iiimiimiiifitiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiimimu 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Av. — 778-2238 
juimmmiiiiimimiMiiimiiuiuuiiiiinii 

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

TeL — W A 5-8063 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiii i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i 

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 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i imii i i i i i i i i t t i 

D £ M £ S I O 

jittiittiiiiiiiitiiiiiiinimiiiiiuiniiiujitHM 
P L U M B l N G 

Lkensed, Bonded, Insured 
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. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
uutHHUHHuimuiHuunuHimniHiiiinn 

t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHimmiii imrii i i i i i i i i i i 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Ulinojaus gyv. dar prideda 
30 et. valstijos mokesčio. 
miiimimiiiiiimiiimiiimiiiiiiiiiimmiii 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes Jis plačiausiai •kaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-
10a yra visiems pmtoamoa 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

• 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias vizi
tines korteles. 

Kreipkite! į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

duokit* Perskaitę "Draugą" 
jį kitiems pasiskaityti. 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje gal ima pasir inkti į-
vairių l iaudies meno da rbų : me
džio, ke ramikos , drobes, t a ip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją iB pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti s a r o 
giminėms ar draugams-

"Drango" ad resas : 4545 West 

63rd S U Chicago, HL 60639-
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i iuiintiM 

REMKTTE "DRAUGĄ". 
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mis palietė žmogaus ir Dievo mokslui ir gabumais, keliavo su 

A M B E R 
The Golden Gem oi the Ages 
By PATTY C. MCE, Ph.D. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gjn-
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuves rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 290 pusi. kieti viršeliai. 

Pubushed by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu I38.1S. IHinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos 
mokesčio. 

^ 

L'žukymus siųsti-. 

DRAUGAS, 1(545 West 6Srd St., Chicago, IL 60629 

J 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
TIK TAU VIENAI 

fftVYNEI AUKOJAU 

AUKURAS 

Įgrojo L-S.T. Korp Neo-Li thuania o rkes t ras su 
Algiu Modestu, Vytau tu P a s k u m ir Zigmu Mi
kuliu, J r . — Dvi gi taros , T a u dėkoju, Negerk, 
Sali laukai, Sapnas ir k i to s dainos. Kaina $ 6 0 0 

Lietuvių Meno ansambl is D A I N A V A Kur bė
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai . Lietuviai 

gims ir k i to s . Diriguoja S tepas 
Kaina $5.00 

Alfonsas Mikulskis — di r igen tas . Kanklių or
kestro vadove — Ona Mikulskienė. Atl ieka 
Vysk. Valančiaus l i tuanis t inės mokyklos an-

Kaina $5.00 

Uiiakymus supti ituo adresu: 

D R A U G A S 
4545 W . 63rd St., Chicago, IlL 60629 

USssksat pridėti 50 e t u i kiekvieną plokštele persiuntimui. Illinois gyrentojai 
moka 5% mokesčiu. UsssJcymui i Kanadą reiki* pridėti po 1.75 pai to išlaidoms 

f 
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JAV LB ATSTOVAI LANKOSI WASHINGTONE 
Norėdami atkreipti valdžios įs 

taigų dėmesį į labiausiai rūpi
mus dabarties kalusimus, JAV 
LB atstovai rugpiūčio 25 d. lan
kėsi Valstybės departamente ir 
Baltuosiuose rūmuose. JAV LB de 
legaciją sudarė JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas Vyt Kut-
kus, LB ryšininkas Washingtone 
Algimantas Gureckas, JAV LB 
Visuomeniniu reikalu tarybos 
pirmininkas Algimantas Gečys ir 
jos narys adv. Ernestas Raš
kauskas. 

Valstybės departamente 
LB atstovai valstybės departa

mente buvo priimti naujojo Ry
tu Europos reikalų departamen 
to direktoriaus. Peter Bridges 
prieš keletą savaičių užėmė šį 
postą, persikeldamas iš aukštu 
pareigų JAV misijoje prie Jung
tinių Tautų. Kiek anksčiau 
Bridges ėjo pareigas Sov. Sąjun
goje ir turėjo galimybę lankytis 
Latvijoje ir Estijoje. Su Pabalti
jo valstybių problemomis jis yra 
gerai susipažinęs, tačiau vis sie
kia žinių bagažą papildyti. Šis 
pasimatymas su LB atstovais įvy 
ko Bridges pageidavimu, jam pa
norus tiesioginiai susipažinti su 
asmenimis palaikančiais tiesiogi 
nį kontaktą su Valstybės depar
tamentu. 

Pasidalinus su P. Bridges min
timis apie rezistencinį sąjūdį Lie 
tuvoje ir paskutiniais rezistentų 
suėmimais, LB atstovai praleido 
didesnę dalį pokalbio laiko įrodi
nėjant svarbą užtikrinti Lietu
vos Diplomatinės tarnybos ilga
laikį atstovavimą JAV-se. Valsty 
bės departamento prašyta per
svarstyti savo nusistatymą atsto
vavimą riboti nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės paskirtais 
diplomatais. Išryškinus Lietuvos, 
diplomatijos šefo esamą institu-j 
ciją, prašyta diplomatinę akredi- j 
taci'ją suteikti šefo pasiūlytiems 
Lietuvos piliečiams. Teigta, kad 
aneksijos į Sov. Sąjungą nepri
pažinimo politika be Lietuvos 
diplomatų tebūtu teoretine ano
malija, dominanti tik politiniu 
mokslų specialistus. P. Bridges 
buvo įteiktas valstybės sekretoriui 
E. Muskie skirtas penkių pusla
piu memorandumas. Jame su
minėti motyvai, kodėl JAV-bėms 
yra naudinga užtikrinti ilgalai
kį Lietuvos diplomatinį atstova
vimą. Prašyta greito klausimo iš 
sprendimo. Bridges atsakė, kad 
minimu reikalu valstybės depar
tamentas sprendimo nėra padaręs 
ir klausimas yra svarstomas. 

Pokalbio metu buvo taip pat 
paliesta ir artėjanti Madrido kon 
ferencija. Pageidauta, kad nebū
tų ribojamasi vien dėmesiu žmo
gaus teisėms, bet būtu keliami ir 
sovietų pavergtų tautų laisvlo 
apsisprendimo klausimai. Pa
klausus ar valstybės departamen 
tas planuoja Pabaltijo tautų lais 
vo apsisprendimo klausimą kelti, 
Bridges atsakęs, jog sprendimas 
šiuo metu dar nėra padarytas. 
LB atstovai priminė, kad JAV Kon 
gresas rezoliucijos forma yra pa
sisakęs už Pabaltijo valstybių 
laisvo apsisprendimo klausimo iš 
kėlimą Madride. Taip pat pa
reikštas susirūpinimas, kad ne vi 
si valstybės departamento parei

gūnai yra linkę užimti griežtą 
liniją Sov. Sąjungos atžvilgiu 
Madride. Tai ypač buvę ryšku 
prieš keletą savaičių valstybės 
departamento sušauktoje kon
ferencijoje. Nors valstybės sekre
torius buvo užėmęs kietą liniją 
sovietų atžvilgiu, po jo kalbėję 
pavaduotojai to įspūdžio nesu
darė. 

Adv. Raškauskas, kuris yra 18 
suimtų lietuvių demonstrantų 
gynėjas, pareiškė nepasitenkini
mą dėl valstybės departamento 
taikomo skirtingo standarto Ame 
rikos lietuviams. Iraniečių de
monstrantų atveju valstybės de
partamentas rado reikalą tarpi
ninkauti ir šie buvę paleisti, nors 
ir demonstracijos buvo virtusios 
riaušėmis ir keli policininkai bu
vę sužeisti. Liepos 18 d. lietuvių 
demonstracija buvusi taikinga, ji 
rėmusi prez. Carterio politiką 
olimpiados ir Afganistano klausi
mais, tačiau valstybės departa
mentas atsisakęs tarpininkauti. 
Š. m. rugsėjo 16 d. VVashingtone 
įvyksiąs suimtų lietuvių demon
strantų teismas. Į daromus už
metimus valstybės departamento 
pareigūnai atsakė paaiškinimu, 
kad iraniečiai, penkias dienas 
praleidę kalėjime^ buvę paleisti 
tik todėl, kad teismo suteikta 
bausmė jokiu būdu nebūtų virsi 
jusi penkių dienų kalėjime. P. 
Bridges taip pat pareiškė, kad 
jam sunku solidarizuoti su įsta
tymui nusižengusiais demonstran 
tais, nes keliais atvejais jo ir jo 
kolegų gyvybės buvo pavojuje 
demonstrantams atakuojant JAV 
diplomatines ir konsularines įs
taigas. Tik JAV-bėms rodant dė

mesį ambasadų užtikrintiems įs
tatymams, bus galima to tikėtis 
iš kitų valstybių. 

Pokalbiui baigiantis, LB atsto 
vai įteikė tik ką išleistą dr. Tomo 
Remeikio veikalą "Opposition to 
Soviet Rule in Lithuania 1945 — 
1980". Šio stambaus (680 psl.) 
veikalo išleidimą finansavo JAV 
LB iš visuomenės jai skirtų lais
vinimo darbui finansuoti aukų. 

Lankomasi Baltuosiuose rūmuose 
Po vidurdienio LB atstovai nu 

vyko į Baltuosius rūmus pokal
biui su prez. Carterio specialiu 
patarėju tautybių reikalams dr. 
Stephen Aiello. Teko nustebti, 
kad pokalbiui su LB atstovais dr. 
Aiello pakvietė visą eilę kitų pa
reigūnų — Tautinio saugumo 
tarybos štabo atstovą dr. Stephen 
Laraby, Baltųjų rūmų teisinio 
skyriaus patarėją adv. Patrick 
Appodacca ir jo štabo pavaduo
toją Victoria Mongiardo. 

Pradedant pasitarimą, LB at
stovai pareiškė padėką dr. Aiello 
ir prez. Carteriui už Rimo Česo-
nio paskyrimą JAV visuomenės 
atstovu į Madrido konferenciją, 
pasidžiaugts, kad šiom svarbiom 
pareigom buvo parinktas veiklus 
LB darbuotojas. Prašyta Baltųjų 
rūmų dėti pastangas,kad paskir
tiems visuomenės atstovams bū
tų suteiktas prideramas lygis ir 
jiems suteikta galimybė dalyvau
ti sprendimuose. Taip pat prašy
ta imtis pastangų, kad Pabaltijo 
tautų laisvo apsisprendimo klau 
simas būtų keliamas Madrido 
konferencijoje. 

LB atstovai dr. Aiello įteikė 
memorandumą Lietuvos diplo
matinio tęstinumo JAV-se užtik
rinimo reikalu. Prašyta su me
morandume iškeltais argumen

tais supažindinti prez. Carterį ir 
dr. Z. Brzezinskį, o taip pat savo 
ruožtu įtaigoti valstbės departa
mentą. Buvo pareikšta, kad JAV 
LB nesiekia šiame klausime susita 
rimo tarp valstybės departamen
to ir JAV kongreso ir nori maty
ti klausimą išspręstą susitarimo 
būdu. Taip pat paminėta, kad 
jokiu būdu nenorima ; Lietuvos 
Diplomatinės tarnybos klausimą 
rišti su viena ar kita politine par
tija, ypač artėjant JAV preziden 
to rinkimams. Dr. Aiello į diplo
matinio tęstinumo užtikrinimo 
klausimą reagavo palankiai ir pa 
žadėjo šiame reikale LB-nei pa
dėti. 

Baltųjų rūmų atstovai į lie

tuvių demonstrantų klausimą 
pažiūrėjo žymiai palankiau. Su 
užvesta byla dr. Aiello ir adv. 
Appodacca yra gerai susipažinę. 
Jie pažadėjo įvykdyti kai kuriuos 
pasitarnavimus, nenusižengiant 
įstatymams, draudžiantiems ki
šimąsi į teisminį procesą. 

Kiek tai liečia Radio Liberty; 
Pabaltijo valstybių skyrių perkė
limu į New Yorką, dr. Aiello pra- ] 
nešė, kad klausimas esąs išspręs
tas — nuo kėlimo atsisakyta. Dr. į 
Aiello LB atstovai padėkojo už 
tarpininkavimą. 

Tenka pažymėti, kad priėmi
mo dienos rytą dr. Aiello par-

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 9 d. 

skrido iš Chicagos. Ten būdamas, 
jis kalbėjo lenkų suruoštų de-
monstarcijų metu, kurios buvo 
ruoštos sąryšy su Lenkijoje vy
kusiais darbininkų streikais. Jis 

pasidžiaugė, kad demonstracijose 
dalyvavę ir lietuvių atstovai 
Toks tautybių bendradarbiavi
mas yra sveikintinas reiškinys. 

Alg. Gečys 

Pranešame visai lietuvių visuomenei, kad 1980 m. rugsėjo 7 d., 
6:30 vai. vakaro mirė rašytojas 
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Jonas Jurkūnas • p 
(Atkelta ii 4 psl.) 

deikių kaimo, Jono gimtinės. To
lumoje matome nerimstantį e-
žerą ir mename sukaktuvininko 
tokį pat nerimstantį, kartais aud
ringą, kartais tylu visuomeninį 
darbą, papuoštą 50metų veiklos 
gražiu, įvairiaspalviu vainiku. 

Dairomės po Vincentinos pri
žiūrimą gėlyną. Ji puošė šeimos 
židinį, sudarydama sąlygas Jonui 
daugiau atsidėti visuomeninia
me darbe.' Mintimis mename a-
pie 40 metų jų nueitą draugijoje 
šeimos gyvenimo kelią. Vaišin
dama svečius Vincentina ramiai 
taria: taip jau mudu sutarėme, 
kad vienam dirbant visuomeninį 
darbą, kitam laiko nebeužtenka. 
Ir jos žvilgsnis nukrypsta į atža
lų atžalas, du anūkus, kurie žais
dami gražiai kalbasi lietuviškai. 

A. 4. 
ADELĖ M. LĖKIS 

PAGAL TĖVUS ABRAMAVICIUS 
Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporto apylinkėje. 

\\\.įi/Sit6 rugsėjo 6 d:, 1980 m., 3 va i popiet. 
Gimė Chicago, Illinois. ^ , ; 

• • * *- *Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Aleksaičris; 2 broliai kun. 
Edvardas Abromaitis ir Jonas, broliene Bernice, jų sūnus dr. Ed
vardas Abromaitis, ir Bernardas Abromaitis, teta Tekia Ruchas, jos 
vaikai Walter ir Sabina, 2 pusseserės Sylvia Termenas ir Emily Zim-
ney su šeimomis, gimine dr. Jonas Mockus, švogerka Marcelė Botica 
su šeima, švogeris Viktorsa Ragis su šeima, dėdė Viktoras Lėkis su 
šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioj, 3319 S. Litu-
anica Ave. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 10 dieną. Iš ko
plyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, broliai ir kiti gkninės. 
Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudminas — TeL 927-1138. 

A.f A. 
BALYS BARANAUSKAS 

Gyveno Hot Springs, Arkansas. Anksčiau gyv. Chicago, Dl., 
Marąuette Parko apyl. 

Mirė rugsėjo 7 d., 1980 m., 10:15 vai. ryto, sulaukęs 74 m. am
žiaus. 

Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 31 ra. 
Pasiliko didelyiame nuliūdime žmona Elzbieta (Staisiūnaitė), sū

nus Balys, marti Hattie, 3 anūkai: Elizabeth, Linas ir Theresa, kiti 
-giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 3 vai. popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 10 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnus, marti ir anūkai 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345. 

Mielai draugijos narei 

A f A. VANDAI VIRKAU mirus, 
liūdinčius dukrą HENRIETĄ VEPŠTTENE su šeima, sū
nų VYTAUTĄ, su šeima, visus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir skausmo valandoje guodžia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

Mielam ilgamečiui bendradarbiui ir kolegai "Drau
go" redakciniam darbe 

Rašytojui 
A. f A. ALOYZUI BARONUI mirus, 

jo žmoną NIJOLĘ, sūnus GINTARĄ ir SAULIŲ ir vi
sus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
su jais liūdi 

"DRAUGO" REDAKCIJA, ADMINISTRACIJA 

ir SPAUSTUVĖS PERSONALAS 

K « 

ALOYZAS BARONAS 
Gyveno, Cicero, Illinois. Gimė Lietuvoje, Vabalninke. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Nijolė, sūnūs Gintaras ir 

Saulius, Lietuvoje sesuo Janina Sribikienė ir jos duktė Benedikta; 
uošviai Stefa ir Benas Dundai, svainiai Jūratė Maurukienė su vyru 
Algiu ir jų vaikai krikšto sūnus Rimas, Darius ir Daiva, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioj, 1446 S. 50 Ave., 
Cicero, Illinois. Lankymo valandos nuo 2 vai. iki 9 vai. vakaro. 

Atsisveikinimas su velioniu trečiadienį, rūgs. 10 d., 7:30 vaL vak. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 11 dieną. Iš-koplyčios 9 

vaL ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Rašytojų draugijai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, sūnus ir gimines. 
Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus, Tel. — OL 2-1003. 

A f A- D R - JURGIS BALČIŪNAS 
Gyveno Bolivar, Ohio. 
Po sunkios ligos, 1980 m. rugsėjo 6 d., 3:20 vai. po

piet atsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
-•. 

Laidojamas trečiadienį, rugsėjo 10 d., 9:30 vaL ryto 
iš D.M.N.P. bažnyčios, Cleveland, Ohio. 

Liūdi: Žmona dr. Bronė, sūnūs Jurgis ir dr. Juozas, 
dukterys p. Zorskienė ir dr. Birutė su šeimomis, 
broliai ir seserys su šeimomis. 

A. f A. 
DR. JURGIUI BALČIŪNUI mirus, 
jo žmonai dr. BRONEI, broliui kum dr. VYTAUTUI, 
SESERIMS, BROLIAMS, DUKTERIMS ir SŪNUI bei 
kitiems giminėms reiškia giliausią užuojautą ir kar
tu liūdi 

ALDONA ir VYTAUTAS TAURAI 

MIELAI 

A. f A. VANDAI VIRKAU 
staiga mirus, dukterį HENRIETĄ, sūnų VYTAUTĄ su 
šeimomis ir gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu iš
gyvename. 

SOFIJA GEDVILIENĖ 
GABRIELIUS ir DANA GEDVILAI 
SU ŠEIMA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-O440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. f A. 
BRONEI MARCINKUS mirus, 

jos vyrui Kazimierui, sūnui Raymond, duk
rai Ritai reiškiu gilię užuojautą. 

IGNAS JONIKAS 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 9 cL 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

MENŲ SAVAITE 

Gubernatorius Thompson pa
skelbė Menų savaitę, paskirda
mas datą nuo spalio 4 iki 12 d. 
Skatina daugiau domėt i s menu. 

PARAMA MENININKAMS 

Illinois menų t a r y b a sk i rs pa
ramą architektūros, choreogra
fijos, rašymo, filmų, grafikos, 
tapybos, fotografijos, dramos, 
poezijos, skulptūros ir video kū
rybai. Prašymus reikia paduoti 
Ulinois A r t s Council, 111 N. 
Wabash Ave., Chicago, Dl. 
60602 iki spalio 1 d. Vėliau d a r 
bus paskirtos devynios stipen
dijos menininkams p o 5.000 dol. 
Šioms stipendijoms prašymai 
turi būti įteikti p r ieš lapkričio 
3 d. 

SUGAVO 

Susigrūdus automobiliams 
greitkelyje, Chicagos šiaurėje, 
penktadienį vienas jaunuolis 
pro atvirą langą pagrobė Lue-
settos Holman, 41 m., rankinu
ką. Patruliuojanti policija tą 
pastebėjo. Jaunuolis pabėgo, 
bet jį matęs policininkas su kai
mynų pagalba jį su rado ir, da
rydamas kratą, r a d o 16 dėžių 
pavogtų mediciniškų reikmenų 
15,000 vertės, revolverį, šautu
vą, marihuanos. Areš tuot i du 
vyrai ir 16 m. jaunuolis . 

N r B A T J B E 

Francor, Inc., automobilių tai
symo įmonė Chicagoje nubausta j 
50,000 dol. už apgaulę ta isant 
policijos automobilius 

X Pnrf. dr. Rimgaudas Ne-
rrrickas, žinomas širdies ligų 
specialistas, yra vienas iš žy
miųjų Chicagoje kardiologų. 
Nuo rugsėjo pradžios jis pa
kviestas Ulinois universiteto 
Medicinos skyriaus profesorium 
ir paskirtas didelės Masonic li
goninės širdies skyriaus direk
torium, šiuo paskyrimu jis 
įrikiuojamas į 5 žymiųjų širdies 
ligų specialistų eilę. 

X Penktasis JAV ir Kanados 
Teatro festivalis ruošiamas pil
nu tempu. Festivalio komitetą 
sudaro: A. Kairys — pirminin
kas, J . Jasaitis — vicepirm., J. 
Šlajus — sekretorius, A. Bag
donas — iždininkas, ir K. Juš-
kaitis — bilietų tvarkytojas. 
Festivalis įvyksta Padėkos die
nos savaitgalyje Jaunimo centro 
salėse. 

X Romos Olšauskaitės ir Sau
liaus Kuprio sutuoktuvės bus 
rugsėjo 20 dieną šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje 2 vai. p. p., 
vaišės Jaunimo centre 6:30 vai. 
vak. 

X Paulius Laniauskas, gyve
nąs Cicero mieste, rugpiūčio 
26 d. buvo miesto prezidento 
pasiūlytas ir miesto pareigūnų 
patvirtintas komisijonieriumi 
(commissioner) policijos ir gais
rininkų komitete. Jo pareigos 
samdyti, paaukštinti ir discipli
nuoti Cicero miesto policininkus 
ir gaisrininkus. Apie šį pasky
rimą rašė "Cicero Life" laikraš
tis. 

X Vanda ir Mečys Raliutavi-
čiai, gyv. Valencijoje, Venecue-
loje, aplankė Balf o įstaigą, do- I 

J. A. 
IŠ ARTI IR TOLI 

VALSTYBĖSE 

Pasitarimas ir pamfcrrr.avimas apie būsimą Dainavos ansamblio "Čičinsko*' pastatymą lapkričio 8-9 dienomis Chi
cagoje, Marijos mokyklos salėje. Iš k. j d.: Meta Gabalienė, Danguole Hginytė, kun. J. Prunskis, Irena Kriaučeliū-
nienė, Anatolijus Kairys, Petras Maželis, Monika Kripkauskiene, Aloyzas Jurgutis, Vanda Aleknienė, Jaunutis Puo
džiūnai, Juškėnas, Antanas Juodvalkis, Juozas Šlajus. Pasitarimo aprašymas įdėtas "Drauge" rugsėjo 5 d. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

— Omahos skauti ja rengia 
550 m. minėjimą, skirtą Vytau
to Didžiojo karūnavimo dienai 
— Tautos šventei pažymėti. Mi
nėjimas įvyks š v . Antano par. 
salėje rugsėjo 14 d., sekmadie
nį, tuojau po lietuviškų pamaldų. 
Paskaitą skaitys Juozas Nava
kas. Meninę programą išpildys 
'•Rambyno" choras, t au t . šokių 
grupės "Aušra" veteranai - šo
kėjai i r skautai-tės. Minėjimas 
viešas, tad kviečiami visi atsi
lankyti. 

— Ernest Raškauskas, trečios 
kartos Amerikos lietuvis, yra 18 
prie Maskvos ambasados suimtų 
lietuvių demonstrantų advokatas. 
E. Raškauskas Washingtone yra 
aktyviai įsijungęs į LB veiklą, 

priklauso JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybai IT prieš nepilnus 
metus vadovavo Lietuvos vyčių 
kuopai Washington, D.C. 

— JAV atstovu rūmų narys 
kongr. Charles Dougherty (resp. 
-Philadeiphia), lietuviams daug 
talkinąs įvairiomis progomis ir 
Šiuo metu besirūpinąs užtikrinti 
Lietuvos Diplomatinės tarnybos 
tęstinumą JAV-se, įugpiūčio 7 d. 
suruošė priėmimą savo rėmėjams. 
Jame iš lietuvių dalyvavo spau
dos darbuotojas Bronius Vaškai-
tis, LB žiniaraščio ,.Bridges" re
daktorė Danutė Muraškaitė ir 
jaunimo atstovė Aušra Gečytė. 
Visi trys lietuviai buvo aktyviai 
įsijungę į kongr. Dougherty pir
minių rinkimų kampaniją, ku
riuos jis laimėjo. 

GRĮŽO M E R E 

Chicagos mere J . B y m e penk. 
mejosi^Balfo veikla Tr"artėjan- I t a d i e n i ° ^aktį grįžo iš Europos. 
čio rudens vajaus proga į t e ikė ! J l ^ ' ^ a s i . kad Chicaga gau

na 13.2 nul. dol. federalirsę pa
skolą apmokėti nuostolius pi
gesnių butų kolonijų. 

stambesnę auką lietuvių šalpai. 

X PLB valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas ir kiti vai-1 
dybos nariai dalyvaus ir kalbės 
Vidurio Vakarų apygardos val
dybos ruošiamoje vakaronėje šį 
penktadienį Jaunimo centre. 

X Norėdami paremti savo 
spaudą, siųsdami "Draugo" lai
mėjimų šakneles, pridėjo aukų 
po 10 dol.: 

Feliksas Putrius, gyv. Palos 
Heights, 111., 

0 . Puronienė, Park Ridge, Dl., I 
Martin Rakauskas, Kenosha. 

Wisc., j 
M. Kapočius. Chicago, 111., 
Stasys Rudys, Worcester, 

Mass., 
C. Žemaitis, Cleveland, Ohio, 
1. Ulpa, Dorchester, Mass., 
Jonas Skladaitis. Philadei

phia. Pa., 
Antonia Janys, Chicago, UI., 
V. Rakauskas, Melrose Park,-

IUinois, 
Ap. Jarošius, Chicago, 111., 
Roma Mastienė, Hinsdale, EI., 
V. Krasauskas, Hickory Hills, 

Ulinois. 
Už aukas visiems rėmėjams 

nuoširdžiai dėkoja "Draugo" va
dovybė ir parengimų komitetas. 

IDOMUS TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Tautos šventės minėjimas Ci
cero lietuvių kolonijoje buvo sek
madienį, rugsėjo 7 d. Prasidėjo 
pamaldomis Šv. Antano bažny
čioje. Kun. B. Rutkauskas, OP, 
savo pamoksle iškėlė šios šven
tės istorinę reikšmę ir sujungė 
iu M. Marijos garbinimu Lietu
voje. Po to parapijos salėjo bu
vo akademija. Minėjimą pradėjo 
LB Cicero apylinkės pirminin
kas Kostas Aras, pakviesdamas 
programai vadovauti Aldoną 
Zailskaitę 

laikymo. Nesvarbu, kad jis ofi-1 vičius, Maironis ir kiti atgimi-
cialiai nebuvo vainikuotas, bet mo veikėjai sėmėsi įkvėpimo iš 
Vytautas, to meto didžiausios 
Europos valstybės valdytojas, bu
vo visų kitų valdovų labai res
pektuojamas, ir jo patarimų klau
sė net karaliai. 

Tauta yra bendruomeninio 
pobūdžio grupė, o valstybė — 
formali organizacija, galinti duo
ti ir garantuoti tautai laisvę ar
ba ją atimti. Šiandien kaip tik 
mūsų tauta po okupanto batu 
negali klestėti. Šiandien iš Mask
vos sukurtų tautų sąjungos kiek
viena jų norėtų pabėgti; priešin-

„Tautos šventė — valstybinio | ga* T» buvę, kai Vytauto užka-
sąmoningumo šventė", tokia te- Į "autos tautos džiaugėsi Lietuvos 
m a skaitė paskaitą dr. Kazys Am 
brczaitis. Jis iškėlė šventės reikš
m ę valstybiniu atžvilgiu. Prieš 
550 metų pasirengimas Vytautą 
vainikuoti Lietuvos karalium bu
vo aukščiausias valstybingumo 
ženklas. Vytautas tuo metu Eu-

globa. Jos galėjo laisvai reikštis. 
Apie Vytautą pas juos ir šian-

praeties. Turime eiti į pasaulį 
ir skelbti, koks pavojus gresia iš 
ryti}. Buvęs Amerikos ambasado
rius Maskvoje Malcolm Toon 
garsiai kalba: „Turime nustoti 
sovietų ambasadorių vadinti sa
vo draugu, bet laikyti tuo, kuo 
jis yra — atsidavęs sistemai, ku
ri priešinga viskam, prieš ką mes 
kovojame. Sovietų vadai yra prie 

Buvo iškviesti svečiai: PLB 
pirm. V. Kamantas, JAV LB 
pirm. V. Kutkus, apygardos pirm. 
K. Laukaitis, LB fondo vadovas 
dr. A Razma. 

J. Kriaučeliūnienė naujos J.C. 
administracijos vardu dėkojo vi
siems atvykusiems, reiškė pagar
bą jėzuitams, kurie sukūrė 
šį centrą ir jį tvarkė 23 metus. 
Naujoji valdyba jau du mėne
sius administruoja Jaunimo cent
rą. Juo naudojasi apie 100 lietu
vių grupių, net iš kitų kontinen
tų. Džiaugiasi šiuo kultūriniu 
centru. Dėkojo gen. konsulei, 
padovanojusiai du paveikslus. 
Didieji Jaun. Centro paveikslai 
irgi perleisti Daužvardžių. Dėko
jo įrengusiems mažąją salę. Nu
matytiems darbams dar reikia 
12 000 dol. Normalios pajamos šai tai pasaulio daliai, kuri jeims 

dar nepriklauso ir turi ypač ge- v į s u išlaidy neapmoka. 
rą apetitą tiems, kurie su jais 
derasi iš silpnesnės pusės. Jie 
respektuoja tik tuos, kurie šne
ka iš tvirtesnės pozicijos". Dėl 
Amerikos liberalų pataikavimų 
sovietai vien Amerikai jau pra-

dien liko gražiausi atsiminimai.' siskolino 80 bilijonų dolerių, ^sie
kia daugiau ir jų nežada grązin-Esame laimingi, kad gyvena

me laisvame krašte, bet negali
me užmiršti, kad mūsų tauta tos 
laisvės neturi, o okupantas sten-

ropoie buvo žinomas kaip galin- j giasi ištrinti respublikų ribas, jas 
giau^ias ir sumaniausias valdo- i sulieti ir jų tautines kultūras iš-
vas. Jo pasirinktoji vainikuotis trinti. Priešingai yra Vakaruo-
diena, rugsėjo 8-ji. lieka mūsų j se, kur irgi propaguojamas vals-
tautos istorijoj kulminaciniu taš-! tybių apsijungimas, bet laisvu 
ku ir labai reikšmingu tolimes-1 pagrindu, priešingu sovietų pa-
nei tautos 
n avim a s 

istorinei eigai. Karu-
tik dėl lenkų neįvyko 

prociui. 
Esame karalių tauta. Savo pra-

klastos ir siunčiamo vainiko su-' eitimi turime didžiuotis. Basana-

Prof. Leonas Sabaliūnas. Akademinio 
Skautų sąjūdžio stadijų dienose skaito 
paskaitą "Maskva ir Artimieji Rytai — 
istorine apžvalga'. 

Nuotr. R. Korzorso 

X Vincas Kuliešius, žinomas 
Marąuette P a r k o namų rango
vas, yra paguldytas šv. Kryžiaus 
ligoninėje dr. V. Tumasonio ir 
širdies specialisto dr. R. Nemie. 
ko priežiūroje. Tikisi už poros 
savaičių grįžti namo, k u r yra 
laukiamas žmonos ir artimųjų. 

X Cicero š v . Antano parapi-
Norman Buršteino kailių \ * * k ^ t e n y surašyt i lietuviai 

yba, 185 N. Wabash Ave., į P o p i e č i a i l igonys: Vincas Mak-
x 

prekyba, 
Chicago, šį ketvirtadienį, rug-į 
sėjo 11 d., dėl žydų Naujųjų 
Metų šventės bus uždarvta. 

x Margučio koncertas rengia
mas rugsėjo 28 dieną, 4 vai. po
piet Jaunimo centre. Programą 
atliks soiistai N. Linkevičiūt*- ir 
V. Paulionis. Bii.etai Vaznelių 
prekyboje ir Margutyje, (pr.) 

x Kviečiame \i*»s jauiv<s 
7—8-to skyriaus ateitininkes 
mergaites atvykti j pirmą š m. 
Prano Dielininkaičio kuopos su
sirinkimą, koris įvyks rugsėjo 
13 d Šeštadieni. 3 va!, popiet 
pas Daivą BarškHtyte, f t t | f & 
Taknan, Mielai priimsime ir 
naujas nares. Turint klausimų. 
skambinti vakarais Daivai Barš-
ketyteį t e i 476-1974 arba Vitai 
Remytei 425-1596. (pr.). 

Ba rbo ra Kersnauskie-
nė. Birutė Vabalaitienė, Valte
ris Subaitis, Sofija Kungienė, 
Alfonsas Gailius, Teresė Kara
liūtė i r Aloyzas Baronas. 

X Grąžindami "I>raagui' ' bi
lietų šakneles, prisiuntė aukų: 

K. Puzinienė, Chicago, UI. 2 1 
dol., 

vSofija Butkūnas , St . Charles, 
111., 20 dol., 

Dr. A. B. Gleveckas, Chicago, 
DL, 20 dol., 

Helon VVegner, Rochester, N". 
Y.. 20 dol , 

Ernest Len^nikas. Hamilton, 
Canada, 17 do! 

V. Gelažius. St. j-vtt-rs&urg, 
Fla„ 15 dol., 

Birutė ir Vy tau t a s Cypai, Ro
chester, N . Y., 15 dol. 

Už savos spaudos rėmimą 
nuoširdžiai dėkojame. 

ti. MŪSŲ misija atverti akis apie 
sovietų ekspansiją ir kad laikas 
ją sustabdyti. 

Dr. Ambrazaičio paskaita tę
sėsi tik 14 minučių, pavyzdys, 
kaip galima trumpu laiku pasa
kyti daug ir perduoti įdomiai. 

Po paskaitos Kazys Bradūnas 
paskaitė ir pakomentavo kelis ei
lėraščius, kurie puikiai derinosi 
su švente ir palietė mūsų tau
tos istorijos įvykius ar vardus: 
apie Gedimino dukrą Aldoną, iš
tekėjusią už Lenkijos karaliaus Ka
zimiero Didžiojo; paskutinį prū
są, -Donelaitį ir kt. 

Pertraukos metu buvo renka- į f f m a įvairi, moderni, m 
mos autos lietuviškoms mokyk
loms paremti, ir buvo surinkta 
456 doleriai, 50 centų. Dalyviai 
buvo paraginti rašyti laiškus pre
zidentui ir valstybės gynėjui, pra
šant anuliuoti iškeltą bylą 18-
-kai demonstravusių lietuvių. 

Programa buvo įdomi ir su 
pertrauka tęsėsi tik 1 vai. 15 mi
nučių, irgi pavyzdys visiems. 

Jaunimo Centro tarybos pirm. 
dr. J. Račkauskas sveikino susi
rinkusius. Jaun. Centras — visų 
lietuvių namai, juos prižiūrėkim 
kaip savo namus. Laukiama vi
sų paramos. Tai mūsų namai, 
kurių jau nebeatkursime kitur. 

Po trumpos akademijos buvo 
meninė dalis. Šaulių šokėjų gru
pė „Vytis" pašoko šitam dideliam 
būry, landytinį, juodąjį jonkelį, 
malūną, sukčių, žiogelį, aštuony-
tę. Grupė dar jauna, bet gerai 
mokytojos V. Smieliauskaitės pa
ruošta. Šokių programos pranešė
ja buvo F. Eobinaitė. Akordeonu 
palydėjo A. Stelmokas. 

Rasos Šoliūnaitės vadovauja
mas „Spindulio" teatras pasiro
dė su nauja, originalia baleto, šo
kio, dainos vaidybos programa, 
su gera humoro priemaiša. Prog-

šnipus, apie mamų, neleidžian
čių sūnui vesti. Įsimaišo ir 
laimi vaikiną. 

Publika šiltai priėmė tą prog
ramą ir ją palydėjo gausiais plo
jimais. Palydą akordeonu suda
rė pati R. Šoliūnaitė. 

„Vytis" ir „Spindulys" susilau
kė nuoširdžios padėkos iš paren
gimą pravedusio J. Jasaičio. Gro
jant B. Pakšto orkestrui buvo šo
kiai. Svečiai galėjo vaišintis ka
vinėje. Atsilankiusieji gėrėjosi, 
kad vėsinama Jaunimo Centro 
salė dabar yra labai patogi. 

Pr. 

DENGIAME IB TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 
TeL — 434-9655 

fiiiiiniiiiifiiifiifiiiiiiiifiiimiHiiiiiiitiiuii 
B R O N Y S R A I L A 

VAIVOS RYKŠTE 
Šimtas prakalbų į Lietuvą 

1975-1979 

Klastojimai. Išdavikai apie mus, kitus. 
Kaip tardė Voldemarą. Susiniekinimas 
per niekinimą. Propagandistų grioz
dai. Geismas pasisavint Krėvę. Kap
suko, Preikšo, šepečio soc-Realizmai 
ir daug kitų įdomių straipsnių. 

Viltis 1980 m. Spaudė **Vilties" 
spaustuvė Clevelande, Ohio, 435 pusi. 
Kaina su persiuntimu $11.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 

Ulinojaus gyv. dar prideda 60 et. 
dauge- j valstijos mokesčio. 

liu amerikietiškų staigmenų apie „„„„HmmiiiiiiuiiHMHiHHiiuJimitnui 

LIETUVOS BAŽNYČIOS 
1-mas tomas. Telšių Vyskupija 

B R O N I U S K V I K L Y S 

Lietuvių jaunimas dalyvavo Lietuvių dienose Barnesviile, Pennsyivanijoje, 
>(v> 17 d , painformuoti publiką apie jaunimo demonstracijas ir areštą 
metų ambasados Vvashingtone liepos 1S d. Dešinėje — Craig Hardy, 

tš tr.i»aaephijos, kuris r<*nka parašus "mai'.^ram" laiškams, kurie buvo siun
čiami prezidentui Carteriui Mailgram laiškai protestuoja prieš vykdomą 
kaltinimo bylą prt?š tuos 18 lietuvių, kurie buvo areštuoti. Taip pat buvo 
renkamos aukos Lietuvių Gynimo fondui, kuris yra Lietuvių Jaunimo sąjun
gos globoje. Aukos naudojamos padengti demonstracijos išlaidoms. Aukas 
galima siųsti Lithuanian Defense Fund, P. O. Box 8, Jenkintown, PA 19046. 

ĮSfuotr. Vyt Maciūno 

JAUNIMO CENTRO DIENA 
Naujoji Jaunimo Centro vado

vybė rugsėjo 6 d. surengė Jauni
mo Centro dieną. Pradėdamas 
programą J. Jasaitis priminė, kad 
dabar Jaunimo Centro vadovavi
mas pereina į pasauliečių rankas, 
bet jie tęs tą pačią kryptį, kaip 
buvo prie jėzuitų. 

Vysk V. Brizgys išreiškė 
džiaugsmą, kad pasauliečiai su
prato reikalą jungtis ir šį centrą 
palaikyti. Priminė §v. 'Kryžiaus 
parapiją, kur sukurtas gražiausias 
vienuolynas, kur anksčiau gyve
no 12 kunigų, o dabar vienuoly
nas ir mokykla uždaryti, likęs tik 
vienas kunigas, nes išsikėlė lie
tuviai. Reikėtų grįžti. Vyskupas 
sveikino lietuvius, besijungian
čius prie Lietuvių Centro. Gen. 
kons. J. Daužvardienė priminė, 
kad Jaunimo Centras pradeda 
naują erą. Naujos vadovybės 
priešaky —moteris J. Kriaučeliū
nienė. Tautos šventės išvakarės 
dar labiau visus įpareigoja dirbti 
lietuvišką darbą. Kun. L Zarem
ba, jėzuitų provinciolas, pažymė
jo, kad jėzuitai turi geras viltis 
naujos valdvbos pastangose. 

^ 

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

'Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
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. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, ^ 5 West 6Srd St% CUcago, IL 606S9 

f 
A n t a n a s R u b š y s 

RAKTAS 1 NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ. 
( Antroji dalis ) 

Knygoje y r a 10 skyrių: Bendrija išeina į pasaulį, Bendrija 
organizuojasi. Bendrijos hierarchinė santvarka, Bendrija kovos 
lauke. Bendrijos malda ir dora, tikrasis Dievo garbinimas. Tikroji 
Dievo tauta . Naujasis gyvenimas, Bendrija Pasaulinėje istorijoje. 
Bendrija ir amžiaus pabaiga. Kieti viršeliai, 424 pusi. Išleido 
Krikščionis gyvenime. 1979. Kaina su persiuntimu $9.75. Illinois 
gyventoja dar prideda 45 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicaga, IL 60629 

^ 


