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KRATOS IR TARDYMAI 
(Tęsinys) 

1980 m. balandžio 15 d. KGB 
mjr. Markevičius tardė A. Ragai
šienę dėl jos bute įvykusios spau
dos konferencijos užsienio žurna 
listams, atvykusiems į Vilnių, ir 
dėl protesto prieš KGB susidoro
jimą su Romu Ragaišiu. 

Tauragės autobusu stotyje 
1980 m. vasario 10 d. buvo sulai 
kyta Nijolė Galminaitė. Suimtą 
mergaitę nugabeno į miliciją ir 
patalpino blaivykloje. Net gir
tuokliai blaivykloje laikomi tik 
vieną naktį ir išsiblaivę palei
džiami, o tuo tarpu jaunuolė ne 
paprastai bjauriomis sąlygomis 
buvo laikoma tris paras. Apie 
sulaikymą jai buvo uždrausta pa
pasakoti net tėvams. Be to, sau
gumiečiai ją smulkiai iškratė ir 
nusirašė adresus iš jos užrašų 
knygelės, nors kratos orderio ne
pateikė ir protokolo taip pat ne
surašė. Visas tris dienas mergai

tė buvo tardoma stambaus sūdė 
jimo saugumiečio. Taigi ir kra
ta, ir tardymas, ir sulaikymas bu
vo daroma pažeidžiant tarybinius 
įstatymus. 

Nijolė Galminaitė buvo tar
doma dėl savo religinių įsitikini 
mų, kalt inama, kad aktyviai daly 
vaujanti bažnytinėse apeigose, 
klausinėjo, kodėl lankėsi Viduk 
lėje, Žemaičiu Kalvarijoje ir Tel 
šiuose? Be to, saugumietis įkalbi 
nėjo pranešinėti saugumui įvai 
rias bažnytinio gyvenimo smulk 
menas, teiravosi apie kiekvieną 
Mišių patarnautoją, adoruoto
jas ir choristus. 

Galiausiai saugumiečiai pagra 
sino, kad jeigu apie šį tardymą ir 
sulaikymą kas nors sužinos, tuo 
met ji bus atvesta vėl į saugu
mą ir ten sumušta. Čekistas įsa
kė mergaitei pameluoti tėvams 
jog užtrukusi kelionėje ir todėl 
tris dienas negrįžusi namo. 

(Pabaiga) 

M0SŲ KALINIAI \ 

Petras PLUMPA jau daugiau tas neva už spekuliaciją akiniais, 
kaip metai laikomas visiškoje Dabartinis jo adresas( 634020 
izoliacijoje. Iš jo negaunami laiš- • Tomsk, p-ja 114-1 otriad 6 
kai, jam negalima pasiųsti jokios Bausmė baigiasi š.m. liepos 9 d. 
banderolės, neduodami pasima- R. Ragaišis — eilinė KGB au-
tymai. 

P. Plumpos bičiu-liai iš lage
rio pranešė, kad jo sveikata yra 
labai nusilpusi, todėl jis nepajė-

ka. 

1980 m. vasario 29 d. laiške 
Vladas LAPIENIS rašo: „Milici 

gia įvykdyti didžiules darbo nor- į jos pareigūnai man pasakė, kad 
mas ir už tai yra nuolat kanki
namas badu ir šalčiu karceryje. 

Po teismo (1979 m. lapkričio 
19d.) Romas RAGAIŠIS 2,5 mėn. 
kalėjo Kapsuke, o dabar atlieka 
bausmę Tomske. Jis buvo nuteis-

man leidžiama gyventi tik bend
rabuty. Jiems esą tokius nurody
mus davę saugumiečiai". Papras
tai tremtiniams nurodoma tik 
gyvenvietė. Dabartinis V. Lapie 
nio adresas: 663293, Teja, Kras-
nojarskij kr., Severo-Jeniseiskij r. 

Popiežiaus Pauliaus VI-jo 
mirties metines 

Roma. — Rugpiūčio 6 d. ka-1 mos Bažnyčios padėtis. Jis nenu-
talikų pasaulis su gilia pagarba ilstamai ieškojo būdų paleng-
ir meile prisiminė popiežių vinti persekiojamųjų kančias. 
Paulių VI, kuris mirė prieš dve-j Jo pastangų dėka ateistinis spau 
jus metus rugpiūčio 6 dieną. Tai Į dimas šiek tiek palengvėjo Jugos 
buvo vienas iš žymiausių pasta- i lavijoje. Vengrijoje, 
rujų laikų popiežių, atlikęs; joje, Lenkijoje. 

1 Iranas pašaukė 
dalį atsarginių 

Plečiasi karo veiksmai su Iraku 
j Teheranas. — Irano preziden- j Dabar šios provincijos arabai 
tas Bani Sadras, kuris pagal nau- i puolė Khoramshar aerodromą, 

i jąją konstituciją yra vyriausias padarė žalos karivinėms ir nušo-
į kariuomenės vadas, paskelbė šeš- vė daug Irano kareivių. Kovos 
11 tadienį 1977 ir 1978 m. atsargi-< prie Abadano privertė iraniečius 
i nių mobilizaciją. Sekmadienį pro- uždaryti civilinį aerodromą, 
įzidentas ir premjeras Ali Rajai K o v o s p r i e I r a n o s i e n o s a t i . 

lėa su visų j t r a u k ė i r a n i e č i u d ė m e s į nuo ame
rikiečių įkaitų problemos. Ame-i kariuomenės ginklų rūšių vadais. 

• Padėtis prie Irako sienos vis blo
gėja. Mūšiai išsiplėtė ir į van
dens kelius. Irakas pasigyrė nu-
nušęs dar vieną Irano karo lėk-

rikiečius kalinantieji „studentai" 
oficialiai pakvietė Irano parla
mento narius apsilankyti buvu
sioje JAV ambasadoje ir apžiūrė-

; tuvą ir sužalojęs ar nuskandinęs t i į r e n g j m u s > kuriuos amerikie-
18 Irano karo laivus. Irano radi- c i a i n a u d o j 0 „šnipinėjimui". Stu-
ias pripažino, kad vienas laivas d f . m a i s u d a r e v i s ą r i n k i n į į r ody-

Prezidentas Carteris kalbasi su Chicagos miesto mere Jane Byrre Amerikos lenkų susivienijimo surengtame bankete 
Mere Byrne, kuri buvo ankstyva ir energinga senatoriaus Hhvardo Kennedy rėmėja, pareiškė spaudai, kad dabar ji 
remia prezidentą Carterį ir nori, kad jis būtų perrinktas. 

Lenkijos radijas 
transliavo Mišias 

Lenkijoje bijoma studentų reakcijos 

! 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

nuskendo, tačiau Irakas irgi pra 
I radęs vieną laivą, o keturi ira
kiečių laivai buvę užvaryti ant 

j seklumos. Kuvvaito žiniomis, Ira-
1 no aukštas karininkas pripažino. 
1 jog Iranas turėjo sunkiu nuosto-
; lių. 

Karo veiksmai sustiprėjo, kai Vo suimti. 
'Irakas atšaukė 1975 m. pasira
šytą sutartį ir pasisavino Tigro ir, 

1 Eufrato upių žiotis. Paskutinieji t 
I susirėmimai ir įvyko šiose žio-
tyse, kur sukoncentruota naftos 
pramonė. Irako užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, kad visi lai
vai, įplaukia į Shatt Al Arab van
denis, turi klausyti Irako nuro-

mų, kad diplomatai buvo šnipai, 
kuriuos reikėtų teisti. 

Amerikoje bijoma, kad prasidė
ję karo veiksmai gali užvilkinti 
amerikiečių įkaitų klausimą, nors 
jau artėja lapkričio 4 d., kada 
bus metinės, kai diplomatai bu-

Rusai išsivedė 
pabėgusį kareivį 

Washingtonas. -

Varšuva. — Pirmą kartą ko- rinkti 
munistinėje Lenkijoje sekmadienį paskrrda 

rektorių. 

— Valstybės departamentas 
pareiškė Sovietų Sakingai prie
kaištą, kad ji laužo 1974 m. su
sitarimą, sprogdindama po žemedymų, laivai turi iškelti Irako s j p r a ; e prieglaudos JAV ambasa-

Valstybės 
departamentas paskelbė, kad jau
nas sovietų kareivis Aleksandras 
Kruglovas, kuris prieš savaitę pa

kur tos anksčiau galingesnes branduolines bom- ; vėliavas, nežiūrint, kur jie plauk-
partifh. itajoie Art 

mokslas buvo skirtas masinių ko 
munikacijos priemonių reikšmei. 
Kaip žinoma, Lenkijos darbinin
kai savo streiko metu reikalavo 

kacijas šiam postui laimėjo vado- m c t u_ :
 l v k l a s •„ j o s s a ndėlius. Kitoje pu-

vaudamas žvyro kasvklai. _ \ f a r o k 0 karalius Hassanas: sėje stovi lygiai svarbus naftos 
>l; sis studentų reikalavimas ga 

būti laisvos studentų organiza 
valstybinio radijo ir televizijos < cijos. Šiuo metu studentus apjun-: n[7AQ Izrae-
panaudojimo teisių Bažnyčiai. ; gia Socialistų studentų unija, ku-j u ^ t a ? nesipriešintu Palesti-

Savo pamoksle vyskupas pri-: ri tarnauja valdžiai, tačiau turi ,,os ' va]SIVDės įsteigimui 
minė visiems programų režisie-1 teisę padėti studentams gauti; 

j pareiškė spaudos konferencijoje, | miestas Basra. 
yg Palestinos Laisvinimo orga- j r a ' K o s p a uda skelbia apie ara-

doįe Kabule, savo noru paliko 
I ir aviacijos ^krrrruHenį iiiliin • I I Į Į >«i sovie

tų ambasadorius Fikrijatas Ta-
bejevas pažadėjo, jog jis ne tik 
nebus baudžiamas, bet galės pa
sitraukti iš kariuomenės ir tęsti 
savo studijas technikos mokyklo
je 

Sovietų kareivis palikęs ame
rikiečiams savo ranka pasirasy-

bų jaunuolių sukilimus Arabtsta- t a r a^ a_ ;<ac] j , s jšeina savo no-
ne, kaip Bagdadas vadina Irano r u > nįe 'Ken0 neverčiamas. Ameri-
Khuzestano provinciją, kur gyve- k o s diplomatas Kabule Haw-

Amenka pažadėjo Afrikos n a ̂ aug Irano naftos pramonėje t n o r n e Mills pranešė sovietų 
•- , kokią žalą jie gali padą-1 stipendijas, parūpinti vietą bend-1 v a l s t y b ė m s d a u g i a u j a v i , . Atei- d i rbančių arabu. Jau šacho lai ryti lenkų jaunimui, kuris dar ne- >, rabučiuose ar leidimą 

turi kritiško sugebėjimo atskirti | į užsienį. 
įvažiuoti nančiais metais Afrikos badau- j ^ į ] r a n o arabai reikalaudavo 

Įjantieji gaus 1.34 mil. tonų g r ū - i į v a i r i u lengvatų 
blogio nuo geno. Pamokslinm- •• Labai didelę (taką Krokuvos stu- j d u i K u r j e DUS išdalinti 15-kai i 
kas kvietė visus lenkus melstis už! dentams turi meno istorijos pro-

ir privilegijų. 

komunikacijų vadovus, kad }ie į fesorius Jacek \Vozniakovvski, ku-j 
prisidėtų prie tautos moralės ug- ' ris redaguoja katalikų žurnalą 
dymo, kad televizijos ir radijo j „Tygodnik Povvszechny". Jis pa-
bangos būtų panaudotos tautos ; reiškė nežinąs, kaip laikysis Kro-
ir visos žmonijos krikščioniškų | kuvos studentai netolimoje atei-

Cekoslovaki I P r incipv tobulinimui. 
Už dviejų savaičių prasideda 

epochinės reikšmės darbus. Jis 
sėkmingai užbaigė Vatikano II 
susirinkimą, pradėjusį naują lai
kotarpį Bažnyčios istorijoje. Va
dovavo liturginei ir kitom baž-

Didelį palankumą popiežius 
Paulius VI rodė lietuvių tautai. 
Sv. Petro bazilikoje Romoje jis 
leido įrengti Aušros Vartų Gai
lestingosios Dievo Motinos kop-

nytinėm reformom. Plėtė krikš- j lyčią, kurią lietuviai dedikavo Lie 
čionių vienybės ekumeninį sąjū
dį. Niekada krikščioniškosios Baž 
nyčios nebuvo tiek suartėjusios, 
kaip paskutinio pontifikato metu. 
Popiežius Paulius VI nenuilsta
mai ragino vykdyti socialinį tei
singumą, skelbė, jog taika tautų 
tarpe be socialinio teisingumo nė
ra įmanoma. Plačiai atvėrė Baž
nyčios duris į pasaulį, aplankė 
daug kraštų, rėmė taikos ir tau
tų suartėjimo pastangas. 

Vadovauti Bažnyčiai, kuriai 
priklauso 700 milijonų tikinčių
jų, išsisklaidžiusių visuose pa
saulio kontinentuose, besiskirian 
čių rase, tautybe, kultūra, pap
ročiais bei tradicijomis — tai ne 
lengvas uždavinys, reikalaująs 
plataus akiračio ir didelės išmin
ties. 

Lankydamas įvairias šalis, 
Paulius VI norėjo parodyti, kad 
Bažnyčiai rūpi visa žmonija, kad 
Bažnyčia nori tarnauti visoms 
tautoms ir visiems žmonėms. Po
piežius kvietė visas tautas į ben
dradarbiavimą ir taiką... Pauliui 
Vl-jam ypač rūpėjo persekioja-

tuvos kankinių atminimui. Prieš 
dešimt metų liepos pradžioje 
pats Paulius VI iškilmingai pa
šventino šią koplyčią, dalyvau
jant šešiems šimtam lietuvių iš 
daugelio Vakarų pasaulio kraš
tų. 

nauji mokslo metai Lenkijos uni-1 kuri narsiai kovoja su su 

tyje, tačiau jaunimas suprantąs. 
kad „komunizmas yra sistema, 

nku-
versitetuose. Ne tik komunistų į mais, kurių risai nėra kitose sis- k a r Q stQV._ 

valstybių. 
— 5į mėnesį Indijos preziden-1 

tas Sanjiva Reddy aplankys So-j 
vietų Sąjungą. 

— Filipinų policija suėmė 9 | 
opozicijos veikėjus. Suimtų skai
čius pakilo per savaitę iki 200. 
Daug filipiniečių protestuoja 
prieš prezidento Marcos įvestą 

Australijos rinkimai 
Canberra. —Australijos vy

riausybė paskelbė parlamento 
rinkimus spalio 18 d. Bus ren
kami visi 125 žemųjų rūmų na
riai ir 34 iš 64 senatorių. Dabar
tinė koalicija iš liberalų ir ūki-

partijos ir vyriausybės žmones, 
bet ir nuosaikesni lenkų opozi
cijos vadai susirūpinę, kad stu
dentai nepradėtų karščiuotis ir 
reikalauti didesnių laisvių, negu 
kad reikalavo darbininkai. Atski
ruose miestuose jau pasirodė jau
nimo raginimai toliau tęsti spau
dimą valdžiai ir išsikovoti dau
giau laisvių. Gdanske, pasakoja 
užsienio korepondentai, darbi
ninkų susirinkime vienas studen-

temose . 

Sovietų Sąjungos 
parama Vietnamui 

Bangkokas. — Sovietų Sąjun
ga praėjusiais metais pasiuntė 
Vietnamui daugiau negu tris mi-

— Amnesty International pa
skelbė kaltinimus Kolumbijos vy
riausybei, kuri laužanti žmogaus 
teises. 

— Indijos kariuomenės lėktu
vai numetė maisto siuntinius po-

Turkija paskelbė 
naują vyriausybę 

Ankara. — Turkijoje karinė ta
ryba sudarė naują vyriausybę, 
kurios premjeras yra buvęs admi
rolas Bulent Ulusu. Kabinete 
septyni ministeriai yra atsargos 
generolai, 4 profesoriai, vienas 

diplomatams, kad jų garantijos 
kareiviui bus išgarsintos spaudo
je. Be to. amerikiečiai tikisi, jog 
bus atšaukti JAV ambasados Ka
bule suvaržymai. Sovietų amba
sadorius pažadėjęs, jog kareivis 
nebus baudžiamas, 
nebus trukdoma. 

ambasadai 

N A T O manevrai 
prie Norvegijos 

Os/o. — Norvegijoje ir prie 
jos krantų prasidėjo NATO vals-

darbininkų unijų vadas ir 13 bu-1 tybių karo manevrai, kuriuose 

tvynių apsemtų kaimų gyvento-1 j , j 
jams. Orissos provincijoje žuvo 

vusių vyriausybės pareigūnų. Vi
cepremjerai yra du, vienas jų — 
Turgut Ozai vadovaus ekonomi
niams reikalams. Buvęs Turkijos 
diplomatas Jungtinėse 

lijonus tonų karinės medžiagos,; 200 žmonių. 
— Somalija nusiskundė, jog nors oficialiai sovietų valdžia 

tvirtina, jog ginklų tiekimas Viet
namui yra sustabdytas nuo 1975-

tas pasakė karštą kalbą, į kurią ,_^-ų m e t Ų T a i ? r a n e ^ Tailando 
atsiliepė senokas darbininkų uni- : n a c i o n a i j n į 0 saugumo komisijos 
gos atstovas, sakydamas: „Vgike- Lįce^ekrefajtias, pažymėdamas, 
Ii, tu dar per jaunas ir neatsi- jf>g d i d ž i a u s i ą g i n klu 'kiekį Viet-
meni, kas įvyko Čekoslovakijoje n a m u i sovietai yra suteikę 1979-
1968 m.". j-ųjų metų bėgyje. Sovietų karinė 

Darbininkų vadai, laimėję iš ;paga>ba Vietnamui laikotarpyje 
•aidžios pažadus patenkinti strei-;tarp 1978 ir 1979 metų, padidė-

ninkų partijų laimėjo rinkimus i davusių reikalavimus, pataria j o n e t 20 kartų, nuo 50 milijo-
1975 ir 1977 m.Visuomeninės opi
nijos tyrimai rodo, kad darbie-
čiams bus sunku paveržti vyriau
sybę iš dabartinės koalicijos. 

laikytis nuosaikiai ir konsoliduo- n u dolerių pasiekdama bevelk 
ti padėtį. Jų manymu, tolimesni vieno miliardo dolerių sumą 

gali reikalavimai ir neramumai 
iššaukti Sovietų Sąjungos įsiki
šimą. 

Ypatingai daug studentų akty-
- Netoli Londono, aviacijos I v j s t u yra Krokuvoje, ypač istori-

šventės metu nukrito II-jo Pa- j niame Jogailos universitete, ku-
saulinio karo metu naudotas į rjame labai gyvas lenkiškas na

cionalizmas. Siame 1364 metais 
įsteigtame universitete prnfeso-

JAV bombonešis A-26. Žuvo sep
tyni įgulos nariai, jų tarpe du 
amerikiečiai lakūnai. 

Etiopijos kareiviai, aviacijos re
miami, apšaudė du miestus prie 
Etiopijos sienos. 

— Britanijos uostų darbininkų 
unija atšaukė pirmadienį numa
tytą streiką. 

— Ispanijos premjeras Adolfo 
Suarez pertvarkė vyriausybę, ku
ri parlamento buvo patvirtinta 
vos 16 balsų dauguma. 

— Atstovų rūmuose kilo nema
ža opozicija Amerikos ginklų 
siuntimui j Somaliią, kuri už 

j ginklus pažadėjo leisti Amerikai 

S - t • * | panaudoti dvi karines bazes. ueme ukrainieti 
Kijevas. — Sovietų valdžia vėl į iki dešimties metų kalėjimo baus-

suėmė ukrainieti žmogaus teisių j rnė už tariamą prieŠsovietinę 
gynėja poetą Vassili Stos, kuris propagandą ir agitaciją. Vassili 
buvo baigęs atlikti 1972-ais me- 'Stus poetinė kūryba buvo at-
tais jam paskirtą aštuonerių me- j spausdinta tiktai Vakaruose, bet 
tų kalėjimo ir tremties bausmę.; yra slaptai platinama Sovietų 

irkmen tapo užsienio rei
kalų ministeriu. Vidaus reikalų 
ministeris yra atsargos gen. Ce-
tineT, buvęs užs. reik. ministeris 
Bayulken tapo gynybos ministe
riu. Anksčiau jis buvo ambasa
dorius Britanijoje. 

Paragvajus ieško 
Somozos žudikų 

riams buvo leista patiems išsi- Poetui Stus dabar gresia nauja į Sąjungoje. 

Asuncion. — Paragvajuje poli
cija suėmė 60 kairiųjų grupių 
veikėjų, kurių tarpe ieškomi 
atentato prieš Anastasio Somo-
zą dalyviai. Vienas Argentinos 
komunistas buvo nušautas susi
kirtime su policija. Paragvajaus 
saugumas ieško dar šešių — aš
tuonių atentato grupės narių. 

Amerikon atvyko Nikaragvos 
teisingumo ministeris Tito Cati-
llo. Jis pareiškė spaudai, kad Ni
karagva reikalaus Amerikos su
grąžinti visą buvusio Nikaragvos 
diktatoriaus išvežtą turtą. 

dalyvauja aštuonių valstybių da
liniai. Pratimuose, kuriuos seka 
du sovietų karo laivai, dalyvau
ja 168 laivai, 400 lėktuvų ir apie 

Tautose j 60,000 kareivių. Manevruose su-
• darytas planas, kad Norvegija 
yra užimta „oranžinių jėgų". (Bu
vo planuota tas jėgas vadinti 
„raudonosiomis", vėliau to su
manymo atsisakyta). "Mėlyno
sios jėgos" iš jūros ir oro bando 
Norvegiją išvaduoti. Pratimuose 
dalyvauja ir JAV didžiausias lėk
tuvnešis „Nimitz". Desantinės 
operacijos vyksta ir naktį. Išsi-
kėlimo manevruose dalyvauja 
5,000 Amerikos ir 2,000 Britanijos 
-marinų. ,.Oranžines" jėgas suda
ro daugiausia norvegų pėstinin
kai ir šarvuočiai. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 23 d.: Linas, Teklė, 
Galintas, Taga 

Rugsėjo 24 d.: Gerardas, Ema, 
Gedvinas, Sana 

Saulė teka 6:38, leidžiasi 6:48. 

ORAS 
Saulėta, vėsiau, temperatūra 

dieną 70 L, naktį 50 1. 
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DRAUGAS antradienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 23 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS l SVEIKATĄ, 1601 West Garfield Blvd., Chicago. IL 60636 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

MEDICINA NEPATARIA 
GIRTAUTI 

Nepartatina girtauti, idant 
apsaugojus širdį nuo 
atakos. 

William P. Castelli, M.D. 

f*"«i 

Paskutiniu laiku yra pa
skelbta mediciniškoje spau
doje, kad kasdieninis gir
tavimas padidina geruosius — 
širdį nuo atakos apsaugančius 
r i e b a l u s ( h i g h d e s i t y 
Upoproteins, trumpiau: HDL). 
Alkoholis jų kiekį kraujuje 
padidinąs iki 65 ar net 70 mg 
procentų. Net imta iš tokių 
kraujo tyrimo duomenų nusta
tyti žmogų esant alkoholiku, 
nors pastarasis ir neigtų girta
vimą. Lengvaširdžiai tuojau 
pasigavo šitokią Žinią ir vi
siems pataria girtauti — taip 
degtine savo širdį gaivinti. 

Tiesa y r a kitoje nuo 
alkoholizmo pusėje 

Širdies tyrimo vadovas — 
gyd. W. P. Castelli, dirbąs dve
jose vietose: Harvard me
dicinos mokykloje (Boston) ir 
širdies tyrimo centre Fra-
mingham vietovėje (Mass) kar
tu su kitais gydytojais, susi
rinkusiais San Diego mieste į 
metinę širdies specialistų 
(American Heart Association) 
konferenciją, pasisakė prieš 
girtavimą. Pagal jį, dar per 
anksti skelbti žmonėms apie 
girtavimą kaip pagalbą šir
džiai. Negalima kiekvienam 
patarti imti girtauti: — „Išgerk 
kasdien po porą Šatų.' Šitoks 
patarimas daugeliui žmonių 
suardys sveikatą. Jau šis kraš
tas turi dabar septyniolika 
milijonų alkoholikų. 

Girtavimas turi prigimtą 
pagrindą 

Dabar vis daugiau išryškėja 
tiesa, kad alkoholizmas turi 
prigimtą (genetinį — genetic) 
pagrindą. Tie žmonės, kurie 
turi pakenktą - prigimtą pra
dą, jie negali liautis gerus svai
galus po dviejų stikliukų. Kol 
bus surastas minėtas gyvy
binis - biologinis pakenkimas 
— kol jis bus galimas iš anks
to nustatyti — tol yra kiek
vienam žmogui pavojinga gir
tauti. Mat, nežinai kokiam 
žmogui pateks pirmi lašai — 
pirmi stikliukai svaigalų. Jei 
pradės gerti minėtai iš pri
gimties savo gyvybės pradus 
pakenktus turintysis — jis 
nepajėgs sustoti gėręs po dvejų 
stikliuko paragavimo. Iš čia 
aišku, kad mediciniškai yra 
nepateisinamas vyno gėrimas 
religiniais sumetimais. Taip 
negali elgtis jau alkoholikais 
tapusieji ir minėtą gyvybinį 
pakenkimą turintieji, bet dar 
svaigalų neragavusieji. 

Girtavimo geros ir 
blogos pusės 

Minėtame širdies ligų žino
vų konferencijoje, San Diego 
mieste, dabar įvykusiame buvo 
aptartos geros ir blogos girta
vimo pasėkos žmogaus svei
katai. Cholesterolis yra dvejų 
rūšių: naudingas sveikatai 
(HDL-high density lipopro-
tein) ir žalingas sveikatai 
cholesterolis. Alkoholis mažo
mis dozėmis kaip tik ir padi
dinąs to gerojo cholesterolio 
kiekį kraujuje (iki 65—70 mg 
procentų). O tas gerasis choles
terolis apsaugo širdį nuo jos 
kraujagyslių priskretimo. 
Išeina, kad mažos dozės alko
holio saugo žmogų nuo širdies 
atakos. Jau seniai yra paste
bėta, kad silpnas girtavimas 
yra naudingas širdžiai. Šituo 
reikalu visi gydytojai dabar 
su tinka. 

Tik mes nustokime tuojau 
pulti į girtavimo sterblę — liau
kimės tvirtinti, kad šis skyrius 
jau daro „pažangą" — leidžia, 
pataria girtauti. Mat, šis kar
das turi dvigubus ašmenis — 
kaip kiekviena lazda turi du 
galus. Yra keletas labai svar
bių neišaiškintų klausimų gir
tavimo reikale. Kokiu pagrin
du m i n ė t a s g e r a s i s 
cholesterolis (HDL) apsaugo 
kraujagysles nuo priskretimo? 
Tokio cholesterolio yra keletas 
porūšių. Kokia to cholesterolio 
porūšis esti pagausinama im
ant kiek girtauti? Bėgikai-
vaikščiotojai pagausina nau
dingo cholesterolio pogrupę 
pavadintą HDL-2. Ši, to gerojo 
cholesterolio pogrupė yra 
geriausioji apsaugoto j a krau
jagyslių nuo priskretimo. 
Reikia išaiškinti, ar šios 
pogrupės kiekį alkoholis 
pagausina, ar esti padi
dinamas kiekis mažiau pajė
gaus gerojo cholesterolio 
(HDL). 

Toje konferencijoje buvo 
iškeltas klausimas ir apie alko
holio naudą, apsaugant nuo 
tulžies akmenų pasigami-
nimo. Gaunasi įspūdis, kad tas 
pats liguistas vyksmas ska
tina širdies kraujagyslių pri-
skretimą ir tulžies pūslėje 
akmenų atsiradimą. 

Įrodymas, kaip sėkmingai galima apsisaugoti nuo paralyžiaus. Viršu
je priskretusi arterija, žemiau ta pati gydant prieš sklerozę, įskaitant 
aspiriną ir dipyridamole (persantine). Negydytas priskretimas karo-
tinės (kaklo galvos) arterijos viršuje: elektroninė mikrografija rodo 
kraujo krešulius, raudonus ir baltus kraujo kūnelius, plokšteles kraujo 
ir fibriną — visa tai dengia arterijos vidaus sienelės priskretimą. 
Atitrūkę gabalai priskretimo nunešami esti į smegenis ir sukelia tada 
lengvus bei sunkius paralyžius (strokus). Žemutinis vaizdas — apgy
dytas priskretimas — spindis matosi arterijos. 

(Darbas gyd. Manuel Dujovny) 

A t s a k y m a s . Kova su 
skleroze yra geriausias būdas 

i atitolinti galvos kraujagyslių 
užsikimšimą, susitraukimą bei 
jų plyšimą. Saugotis reikia 
kraujo kūnelių susigrupa-
vimą, jų r ieba la i s apsi-
dengimą ir tuomi kraujo sro
vės sulėtinimą. Spazmai — 
susitraukus kraujagyslių sme
genyse duoda laikiną (mažą) 
stroką. 

Dabar elektroninis smegenų 
tyrimas (scanning electron 
micrographs) parodo smegenų 
arterijų (sklerozės apimtų) 
pakitimus ir kaip sėkmingai 
tie pakitimai galimi atitaisyti 
(išvengiant stroko) naudojant, 
žinoma visas prieš sklerozę 
pr iemones (jos čia buvo 
pakartotinai suminėtos) ir 
naudojant aspiriną ir vaistą 
dipyridamole (jos vaistinėse 
vadinamos Persantine table
t ė m i s a r b a t i e s i a i 
Dipyridamole tabletėmis (žiūr. 
paveikslą). 
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SOVIETŲ S Ą J U N G O J E 
N I E K A S N E P A S I K E I T Ė 

N e i g i a m o s g i r t a v i m o 
pasėkos 

Minėtoje širdies ligų gydy
tojų konferencijoje gyd. 
Castelli pranešė, kad net vidu
tiniški gėrėjai, palyginus su 
negeriančiaisiais, dažniau 
miršta nuo vėžio. Buvo 
pateikta duomenų, kad alkoho
lis daugeriopai nuodijančiai 
veikia į širdies raumenis ir kad 
girtavimas gausina pakeltą 
kraujospūdį ir, vienos kūno 
pusės paralyžių (stroką). Gyd. 
Castelli tvirtino, kad yra per
daug suteikiama reikšmės 
alkoholiui kaip apsaugotojui 
žmogaus nuo širdies atakos. 
Pagerėjimas nuo nenaudingo 
cholesterolio esti negausus 
(very modest). Jei norima 
tikrai apsaugoti širdį gau
sinant gerojo cholesterolio 
kiekį (palyginus su nenau
dingojo cholesterolio kiekiu: 
HDL (LDL, Low Density Lipo 
protein) turima daug sauges
nių būdų tokią širdies apsau
gą atlikti. Trejopai elgiantis 
tokią apsaugą žmogus atsiekia 
— jis turi energingai darbuotis 
- mankštintis, numesti per 
didelį svorį ir nevalgyti mėsos. 
Taip elgiantis esti pagau-
sinamas-padidinamas gerojo 
su blogojo cholesterolio san
tykis (HDL/LDL): tada pa
gausėja gerojo cholesterolio 
kiekis (HDL), sumažėja blo
gojo cholesterolio sveikatai 
gausa (LDL). 

Išvada. Išmintingam tokių 
žinių gana: jis eis sveikaton 
saugesniu keliu: mažins rie
balus iš viso valgyme, ypač 
vengs gyvylinių ir daugiau 
šliesis prie aliejų. Toks lietuvis 
vengs cholesterolio: dešros, 
dešrelės, raudona mėsa, kepe
nys, tryniai ir visokie valgiai 
turį cholesterolį didinančių 
priedų yra perpildyti sveikatai 
kenksmingu cholesteroliu. 

Neišleiskime iš savo galvos 
tiesos, kad nepagerino širdimi 
sergamumo ir mirtingumo 
naujausi techniški page 
rinimai medicinoje širdies 

ligas tvarkant, bei širdies 
gyslas persodinant. Vienas 
mums tiesiausių kelių į širdies 
sveikatą yra mitybos page
rinimas. O šitokį pagerinimą 
galime įgyvendinti kiek
vienas, kuris susitvarko bent 
pakankamai su savais nusitei
kimais, su savu gyvenimu iš 
viso. Todėl liaukimės toliau, 
kaip skelbia TV, radijo ir spau
da pelnagaudžių, valgyti deš
ras, dešreles, lašinukus ir kiau
šinių trynius — nors toks 
valgis mums būtų visai be už
mokesčio brukamas. Nera
gaukime tokio valgio nei pa
kasynų pietuose, nei šeimos 
švenčių baliuose nei bet kuria 
kita proga mums širdies ligą 
greitinančių patiekalu nede
kime savon burnon. 

P a s i s k a i t y t i . Internal 
Medical News, Vol. 13, No. 10, 
May I, 1980. 

Gydytojas Manuel Dujovny, 
dirbąs Veteranų medicinos centre 
Pittsburge, tiria apsaugos prieš 
paralyžių priemones. 

Kodėl ne gydytojai 
kenkia nervams 

Klausimas. Kodėl gydyto
jai kreivai žiūri į ne gydytojo 
mankštinimą-čiupinėjimą-
braukymą kaulų. Daugelis 
žmonių eina pas juos ir apturi 
palengvinimą, nors, tiesa, 
daug laiko užtrunka ir ne
mažai pinigo išleidžia tiems 
chiropraktikam8. 

A t s a k y m a s . Chiroprak-
tikas nėra gydytojas. Ligas 
visas gydyti reikia pavesti 
gydytojui ar jo padėjėjui dir
bančiam gydytojui kontroliuo
jant. Toks elgesys Šiandien yra 
tikriausias kelias sveikaton. 

Daugelis žmonių elgiasi prie
šingai — jie mėgsta gerti, taip 
sakant, iš avies pėdelės. Ne-

• nuostabu, kad ne retai jie pa
virsta avimis — apturi svei
katai sunkiai pataisomų, 
nepataisomų ar net mirtinų 
sužalojimų. 

Gydytojų konvencijose 
nuolat pateikiami faktai, kaip 
nukenčia pacientai, ne gydy
tojų gydomi. Chiropraktiko 
graibstymasis apie kaklą gali 
kartais sukelti neatitaisomą 
neurologinį pakenkimą, o kar
tais net ir mirtį Niekada nė 
vienas lietuvis nesileiskite 
kam nors ne gydytojui graibs-

fytis apie jūsų kaklą, nes ten 
yra jautrūs nervų punktai. Jie 
sujaudinti gali sustabdyti šir
dies mušimą. 

Jei gyventume tyrlaukiuose 
ar tamsiausiuose laikuose bei 
visai neturėtume smegenų, 
tada bet kokia pagalba mums 
būtų šis tas. O dabar žaisti 
savo sveikata nė vienam ne
reiktų, kuris savo sveikatą ver
tina. 

Geriausiai patys savo kau
lus tvarkysite, jei pirtyje juos 
šildysite, m'ankštinsitės po vo
nios, klausysite gydytojo pata
rimo, normaliai maitinsitės ir 
reikiamus vaistus vartosite. 
Kito kelio į laimingą gyve
nimą net ilgo amžiaus su
laukus niekas negali nurodyti, 
nes tokio kelio nėra ir negali 
būti. 

Buvo toks apie kaulus 
graibstytojas pradėjęs dirbti 
žydų užlaikomoje pirtyje. 
Siūlyti jis mėgina savą lite
ratūrą (kaip ją mėgsta siūlyti 
ir religiniai apgavikai, čia va
d inami , , f e l i g ious cu l t 
crazies"), bet jam nieko gero 
nepasidarė: šviesūs žmonės 
nepalaiko jo ir jis už savaitės 
išsinešdino su savu kromeliu. 
Taip tegul mūsų išmintis ir 
apsišvietimas išgyvendina 
visus panašius ne gydytojus 
gydyti pasinešusius iš mūsų 
gyvenviečių. Žinoma, lengva
tikiai ir toliau palaikys visus 
visokiausius savo sveikatos 
griovėjus. Pastarieji labai ger
ai laikosi vien tik tamsos ir pa
kvaišimo dėka. Gana mums 
tokio jų palaikymo, kada tikra 
mediciniška paga lba y r a 
mums čia pat pasiekiama. Tik 
nusiteikime ir apsišvieskime: 
tada pajėgsime savo sveikatą 
atsakančiai tvarkyti. 

* 

v 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 

Chicago ir Cook County $40.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 
Užsienyje 40.00 
Kitur .;. 38.00 
Savaitinis 25.00 

i u metų 3 mėn. 
$22.00 $15.00 

22.00 15.00 
22.0O 15.00 
20.00 l.'J.OO 
15.00 

• Administracija dirba ka 
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00 

• Redakcija dirba 
8:30 — 4:00, 
8:30 — 12:00 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik is 

. anksto susitarus. Redakcija už 
kasdien j s k e I b l m ų l u r m į neatsako. Skel-

SeStadieniais j b į m y dainos prisiunčiamos gavus 
j prašymą. 

SUAUGUSIEJI IR VAIKAI — 
— Einam į geležinkelio stotį ir 

važiuosim. 
— Tai kad geležinkelio stotis 

neturi ratų! 

Apsisaugoj imas nuo 
pa ra lyž i aus 

Klaus imas . Girdime nuolat 
mūsiškius susergant vienos 
kūno pusės paralyžium — čia 
stroku vadinamam. Prašau, 
gerb. daktarą, paaiškinti, kaip 
jo saugotis. 

Gyd. William P. Castelli, Har-
ward universiteto profesorius, šir
dies ligų žinovas perspėja negir
tauti ir tik sveiku maistu savas 
Širdis nuo atakų saugoti. 

Amnestijos Internationale 
organizacija Londone yra iš
leidusi pranešimą apie areštus 
Sov. Sąjungoje dėl politinių 
priežasčių. Nuo Helsinkio susi
tarimo pasirašymo 1975 m. 
dienos, žmogaus teisių pažei
dimas Sov. Sąjungoje nėra 
pasikeitęs. Taip pat kaip prieš 
sutarties pasirašymą, sovie
tinio režimo kritikai ir prieši
ninkai yra areštuojami, užda
r o m i į k a l ė j i m u s , į 
psichiatrines ligonines ir iš
siunčiami į priverstinų darbų 
stovyklas. Šis Amnesty Inter
national pranešimas yra 200 
puslapių. 

Tarp 1975 m., kai A.I. orga
nizacija išleido savo pirmą 
pranešimą apie politinių kali
nių padėtį Sov. Sąjungoje, ir j 
1979 m. vidurio, yra dar areš- j 
tuota 400 žmonių žmogaus. I 
teisių vykdymo prižiūrėtojai ir ; 
reikalautojai. Jie visi uždaryti j 
kalėjimuose, psichiatrinėse Į 
ligoninėse arba išsiųsti į dar
bų stovyklas, praneša Amnes
ty International. 

Areštuotųjų kančios pra
sideda jau nuo jų persiuntimo 
dienos. Keli kaliniai pranešė, 
kad 1979 m. balandžio mėn. 
Kazanėje nutroško 17 kalinių, 
kai transporto mašina valan
domis stovėjusi saulėkaitoje. 
Pereinamieji kalėjimai visur 
k imšte pr ikimšt i kalinių, 
drėgni, nešvarūs, utėlių ir 
blakių apsėsti. Politinius kali
nius juose kriminalistai dar 
apiplėšia ir primuša. 

Didžioji dalis politinių ka
linių savo bausmę atlieka Mor-
davijos priverstinųjų darbų 
stovyklose, Permo srityje. Ten 
visi barakai prikimšti kalinių. 
Žiemą barakai menkai apkū
renami, kaliniai kenčia šaltį, o 
vasarą trokšta nuo deginan
čios saulės. Dienos davinys 
numatytas 2500 kalorijų, bet 
kaliniai, sunkiai dirbdami, 
kenčia nuolatinį badą. Mais
tas dažnai yra blogas, žuvys ir 
apgedę kopūstai. Alkis dažnai 
raminamas valgant žolę, gėles, 
notreles. Kaliniai dažnai serga 
vidurių ligomis. Medicininis 
aprūpinimas blogas, dažnai jo 
visai nė ra Psichiatrinėse ligo
ninėse kalinių kančios dar 
didesnės. Amnesty Internatio
nal pranešime nurodyta, kad 
nuo 1975 m. birželio 1 dienos 
iki 1979 m. gegužės 31 d. 100 
žmonių buvo patalpinta į 
tokias psichiatrines „ligoni
nes". „Ligoniai" tuoj gauna 
raminančius vaistus, insu
liną, kurie griauna žmogaus 
organizmą. Dažnai kaliniai 
tokio gydymo neišlaiko ir 
miršta. 

Pas šiuos režimo prieši
ninkus kiekviena liga įprasta 
vad in t i šizofrenija, nors 
kaliniai neturi nei mažiausių 
šios ligos požymių, bet vie
tiniai gydytojai psichiatrai 
randa tai privalu. Kažkoks 
psichiatras teisme atvirai yra 
pasakęs: „Ligos požymių nebu
vimas nėra joks įrodymas, kad 
ka l t i namas i s neserga šia 
liga". A.T. 

— Tėveli, ar žinai, kas šiame 
name gyvena? 

- K a s ? 
— O gi kažkoks žmogus. 
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Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 Si. Chieego 

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

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

Tel. ofiso ir buto: Olympk 2-4159 

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

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

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai: pirm . antr. ketv. ir penkt nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir šešt. 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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: rezid. 239-2919 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71stStreet 

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

TeL SSS-44S9, i7S-

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ HGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact ienses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 vY 63rd Street 

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

Otiso tel HE 4 2123. namu GI 8-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai pirm . antrad , ketv ir penktad. 2-5 ir 

16-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586-3166: namg 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Vest 63rd Strset 
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. 



Rugsėjis — 

BENDRUOMENĖS MĖNUO 

. 

Kai kurie metų mėnesiai pas 
lietuvius turi specialią pa
skirtį. Vasarį mes renkame au
kas Lietuvos laisvinimo rei
ka lams, spalį — aukas renka 

t Balfas jo puoselėjamai šalpai, 
vasaros mėnesiais remiame 
jaunimo stovyklas, išvykas, o 
kar ta is kongresus, o rugsėjis 
nuo senų laikų skelbiamas 

•>- Lietuvių Bendruomenės mė
nesiu. 

Rugsėjį telkiamos lėšos Ben
druomenės darbams, peržvel
giami LB planai , jų vyk
dymas , darbų eiga, sustojama 
prie klaidų bei nesėkmių, ieš
koma būdų veiklai pagerinti. 

Nūdien Lietuvių Bendruo
menės organizacija yra iš-

•- augusi aukštyn ir išsišakojusi 
-į šal is , be to, vis giliau įlei-
dianti šaknis į lietuvių vi
suomenės gyvenimą. J i veikia 
septyniolikoje pasaulio vals
tybių, kuriose yra jos apylin
kės ir kraštų valdybos. Šios 
savo ruožtu jungiasi į aukš
čiausią LB pakopą — Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę, ku
rios centras šiuo metu yra 
Chicagoje, sakysime, pasaulio 
lietuvių sostinėje. 

'- LB pajėgiausia yra tose ša
lyse, kur gyvena daugiausia 
lietuvių: JAV-bėse, Kanadoje, 
Australijoje. Bet ir kitur, kad 
ir mažesni LB židiniai daug 
kur y ra veiklūs ir gyvi. 

* 

JAV-bėse ir kai kur kitur 
Lietuvių Bendruomenė nėra 

j j^eiaiątelė cen t r inė orga-
nizacija. Yra ir kitų, palygin-

"""ti7 gana svarbių bei svarių 
-susivienij imų, tarybų, turin

čių kįękskir t įngą ar panašią į 
LB paskirtį. LB iš jų išsiskiria 
tuo, kad daugiausia pastangų 
ir lėšų skiria lietuvybės išlai
kymui: organizuoja ir remia 
l i tuanist ines mokyklas, jau
nimo organizacijas, sporto 
susivienijimus bei klubus, ruo
šia jaunųjų kongresus, leidžia 
knygas bei vadovėlius, orga- • 
nizuoja jaunimo kursus, kon
kursus, studijų dienas, mo-

~ kjįejfiij« s tudi jų sava i t e s , 
lietuvių 'dienas, mokslo bei kū
rybos ir kitokio pobūdžio sim
poziumus bei svarstybas, 
teatro festivalius, masines dai
nų bei šokių šventes ir daugelį 
kitų dalykų. 

N e s v e t i m a s L i e t u v i ų 
Bendruomenei ir Lietuvos va
davimo pastangų darbas. 
Kovoti dėl Lietuvos laisvės 
Liet. Bendruomenę įpareigojo 
VLIKo paruošta ir priimta 
Lietuvių charta. Tiesa, mūsų 
išeiviškoje visuomenėje yra ir 
daugiau institucijų, kurios 

"' nedviprasmiškai šiais rei
kalais rūpinasi . Tai Lietuvos 
Diplomatijos tarnyba, Vy
riausias Lietuvos išlaisvinimo 
komitetas, keliolika politinių 
partijų, vedančių savo kilmę 
da r iš Lietuvos laikų, Ameri
kos Lietuvių tary ba, gal d a r 
daugiau būtų galima surasti. 
Ir tai labai gerai: laisvės ko
vos ba ra s labai platus, su
dėtingas — darbo visiems pa
kanka. Sakoma, kad žydai 
JAV-bėse turi apie 300 savo 
skirtingų politinių susivieni
jimų, tačiau visi jie. kad ir 
s k i r t i n g o m i s pr iemonėmis 
veikdami, pasisako už tvirtą 
Izraelį. Argi mūsų politinės 

- organizacijos nepasisako už 
nepriklausomą Lietuvą? 

Tačiau kovos partneriai, 
kad ir visi labai svarbūs, nėra 
vienodai gausūs ir tvirti. Čia 
L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 
organizacija, veikianti 17— 
koje k r a š tų , y ra skaičiu
mi ir finansiškai tvirtesnė, 
kaip kitos centrinės, kad ir la
bai gražius tikslus turinčios ir 
svarbios, organizacijos. 

NOSTALGIŠKOS DIENOS TALINE 
Olimpinė regata boikotuota ir ignoruota 

LATVIJOJE AREŠTUOTAS 
PETRAS LAZDA 

Tai žino ne vien tiktai lie
tuviai, bet ir vadovai tų k ra š 
tų, kur mes gyvename. K a s se
k a JAV-bių lietuvių gyvenimą, 
galėjo pastebėti, kad per eilę 
metų at i t inkami šio krašto pa
reigūnai seniau l ietuviams 
atstovauti kviesdavo abiejų 
Susivienijimų vadus. Vėliau ši 
funkcija atiteko Amerikos lie
tuvių tarybai, dabar, ka ip 
kiekvienas iš mūsų gali pas te
bėti, į Baltuosius rūmus ir 
Valstybės departamento įstai
gos dažniausia kviečiami J A V 
LB atsakingi vadovai, no r s 
nepamirštamos ir kitos mū
sų centrinės politinės organi
zacijos. 

Cia nemaža nusver ia ir 
mūsų šio rašinio pradžioje 
minėtas Liet. Bendruomenės 
išsišakojimas ir jos at l iekami 
darbai, kuriuos svet imtaučiai 
iš šalies kartais daug iau pa
stebi, kaip mes patys. T a č i a u 
džiugu pastebėti, kad i r pla
čiuose lietuviškosios išeivijos 
sluoksniuose LB vis lab iau įsi
tvirtina. Geriausias rodikl is 
yra aukos, renkamos lais
vinimo reikalams vasar io mė
nesį. Jos per eilę metų pa
laipsniui augo ir šiais me ta i s 
jau prašoko 51,500 dolerių. Ir 
tai nenuostabu: aukotojai mū
sų veiksnius vertina p a g a l jų 
darbus. Nebuvo pane ig ta ir 
aukotojų valia: LB vadova i 
persiuntė kitiems la isvinimo 
veiksniams Liet. Bendruome
nės rinkliavos metu suauko
tas sumas : VLKui — 2,093 dol. 
ir ALTai — 1,552 dol. 

J A V Lietuvių Bendruomenė 
yra gerokai išplėtusi i r infor
macijos užsieniečiams sritį. 
Nors nuosavos informacijos 
įstaigos ir nėra sukūrusi , ta-
tiau stambesnėmis sumomis 
nuolat remia kun. K. Puge-
vičiaus vedamą Lietuvių infor
macijos centrą New Yorke, per 
kurį nemažus darbus a t l ieka . 

Laba i didelį darbą a t l ieka 
LB paruošdama ir k a s m e t iš
l e i s d a m a ge ra i d o k u m e n -

• tuotus metraščius apie Žmo
gaus teisių pažeidimą okup. 
Lietuvoje anglų k a l b a (The 
Violations or H u m a n Righ t s 
in Soviet occupied L i thuan ia ) , 
kurių ligi šiol išleista 8 s tam
bokos knygos. Išleista ar fi
nansuota ir daugiau vien
kartinių leidinių, kuriuos visus 
v a i n i k a v o t i k n e s e n i a i 
a tspausdintas prof. d r . Tomo 
Remeikio 680 puslapių vei
ka las "Opposition to Soviet 
Rule in Lithuania". Visos š ios 
knygos be ko kita, y r a l aba i 
svarbus įnašas ne t ik ta i mūsų 
tautos kančių istorijai nu
sviesti, bet ir ne t rukus pra
sidėsiančiai Madrido kon
f e r e n c i j a ? , k u r g r e t a 
atsakingų JAV delegacijos pa
tarėjų tarpe yra ir ž i nomas 
b e n d r u o m e n i n k a s R i m a s 
Cesonis. 

Baigiant mėginkime trum
pa i sutraukti LB uždav in ius . 
J i e yra dvejopi: iš laikyti lie
tuvybę emigracijoje i r kovoti 
dėl Lietuvos laisvės. Abi š i a s 
sri t is Lietuvių Bendruomenės 
stengiasi atlikti. O je igu ne vi
sur t inkamai šiuos uždav in ius 
atlieka, tai ne vien LB va
dovai, bet ir kiti l ietuviai kal
ti , nes a ts i randa žmonių, ku
rie, priešo įtaigojami a r blogos 
valios vedami, kaišioja bas 
lius į LB vežimą ir t rukdo j a m 
minėtomis kryptimis judėti . 

LB mėnuo verčia ne t ik ta i 
Bendruomenės vadovus, bet ir 
visus lietuvius, pasvars ty t i , ką 
mes galime geriau padary t i , 
ka ip galime savo t au t a i tėvy
nėje ir išeivi joje p a d ė t i . 
Gyvenimo prakt ika rodo, k a d 
visiems veikiant per LB orga
nizacijas, gyvinant lietuvišką 
akciją visame pasaulyje, būtų 
gal ima daugiausia atl ikti . 

b. kv. 

Vakarų Vokietijos „Stern" J O N A S J A S Y S 
žurnalo reporteris Heinrich 
J a e n e c k e savo įspūdžius iš ko damomis, sėdinčiomis vieš-
Ta l ino ir t en vykusių olim- bučio užsienio valiutos keitimo 
pinių bur iavimo žaidynių kontoroje: nesulaukę planuoto 
ap ra šė trijų puslapių „Nostal- klientų antplūdžio, kovojo su 
g i š k o s d i e n o s T a l i n e " nuoboduliu megzdamos ar 
s t raipsnyje, kurio didžiuma plepėdamos telefonais. 
č ia b a n d o m a pateikti skai
tytojui. 

Į Ta l iną j is vyko su 40 
Vaka rų Vokietijos turistų, 
kurie „beveik visi važiavo ten 
n e dėl olimpinių žaidynių. 

Žinoma, Tal inas Sovietų 
saugumui kėlė daugiau rūpes
čių negu pati Maskva, nes 
v isas Pabaltijys politiškai 
nepat ik imas. Nekenčiamas 
„40" skaitmuo, prieš olim-

Beveik visi jie buvo čia g imę pijadą pasirodęs namų sie-
ba l ta i vokiečiai, kurie norėjo nose ir propogandos lentose, 
vėl pama ty t i savo senąją tėvy- es tams priminė, kad jie prieš 
n ę ir ap lankyt i savo gimines 
bei d r augus" . O t a m pirmą 
kar tą po 40 metų buvo ga l ima 
vykt i į Tal iną net 12-kai dienų 
olimpinių žaidynių buriavimo 
rega tos proga. Šimtai vaka
riečių turistų būtų atvykę, bet 
paskut inį momentą Maskvą 
ištiko is ter iška užsieniečių bai
mė ir vizų i šdavimas buvo 
sus tabdy tas net ir t iems, ku
riems jos jau buvo pažadėtos. 

Š iame sename Hanzos mies
te žurna l i s t as jautėsi ka ip 
Vokietijoje: gotiškoji rotušė, 
protes tantų bažnyčios su ada
tos smai lumo bokštais, namų 
portaluose iškal t i vokiški įra
šai, vokiečių klasikai valsty
binio an t ikvaro languose, 
r es to rana i ir krautuvės su 
iškabomis , k a d ten ka lbama 
vokiškai, veikė jį nostalgiš
kai . Nesuskai tomi milijonai 
rublių buvo išleista š iam isto
riniam senamiesčiui, nors 
daugumoj t ik išoriniai, restau
ruoti. Ir, jeigu šis restauravi
m a s būtų buvęs tik vienintelis 
olimpinių žaidynių indėlis, ta i 
anot žurnalisto, jos būtų apsi
mokėjusios. 

Vokiečių tur is ta i buvo apgy
v e n d i n t i n a u j a m e „Ol im
pijos" viešbutyje. Didžiulis 
viešbutis su 800 lovų, 4 ba-

40 metų „laisvu noru įsijun
g ė " į Sovie tų Sąjungą. 
„Tačiau kiekvienas estas, kaip 
ir kiekvienas latvis ar lietuvis 
žino, kad trys Pabaltijo 
respublikos 1940 m. liepos 
(birželio, J.J.) mėn. pagal 
Stalino-Hitlerio paktą buvo 
Maskvos brutališkai aneksuo
tos. Per kelias dienas į Sibirą 
buvo išvežta dešimtys tūks
tančių žmonių, o ta rp jų ir 
Estijos respublikos prezi
dentas Konstant inas Paets". 
Tik vokiečiai, Hitleriui su 
Stalinu susitarus, buvo paim
t i į Reichą, kad vėliau būtų 
a p g y v e n d i n t i okupuotoje 
Lenkijoje. 

Estai net ir po 40 metų 
n e p a m i r š t a s a v o t rumpo 
nepriklausomybės laikotar
pio. J ie , net svetimšaliui 
neklausiant , tvirtai pabrėžia 
savo tautybę ir pareiškia, kad 
n e tik geografiškai, bet ir 
kultūriškai priklauso Vaka
rams. Ir tai matyt i iš jų vaka
rietiško gyvenimo stiliaus, 
vakarietiškų jaunimo rūbų, 
moterų puošnumo, puikiai 
p r i ž iū r imų v ienos šeimos 
namų, apsuptų gėlėmis ir vais
medžiais, ir nemažo skaičiaus 
privačių automobilių. „Estijoj 
yra aukščiausias Sovietijoj 

g y v e n i m o s t a n d a r t a s ir 
naš iaus ias žemės ūkis". 

Es tus tiesiog siutina Mask
vos prieš apie 10 metų sustip
rinta rusifikacija. 1940 m. 
Estijoje buvo tik keletas tūks
tančių rusų, o dabar jie suda
ro jau ketvirtadalį krašto 
gyventojų. Sostinėje Taline 
jau yra rusų net 60%. Talino 
burmis t ras j au nekalba estiš
kai . Estijos mokyklose moko
m a ir egzaminuojama dar estų 
kalba, bet jau bijomasi, kad, 
rusų moksleivių ir studentų 
skaičiui augant , ji bus iš ten 
i šs tumta . 

Je i es ta i tikėjosi, kad olim
pinės žaidynės nors keletai 
dienų a t idarys jiems duris į 
laisvąjį pasaulį, t a i jie labai 
apsiriko. Tal inas, kaip ir 
Maskva , buvo visai izoliuotas 
miestas . Net ir moksleivija iš 
jo, ka ip ir iš Maskvos, buvo 
išs iųsta į provinciją. Labiau
siai es ta i buvo įniršę, k a d jų 
didžioji dainų šventė — t a s jų 
vienintelis likęs tautinės tapa
tybės su religiniu antspalviu 
v i e š a s p a d e m o n s t r a v i m a s 
buvo i š s tumta iš tradicinio lie
pos mėn. J ie buvo priversti 
dainų šventę atkelti j birželio 
mėn., atseit , ją nuslėpti nuo 
liepos mėn. į olimpinę regatą 
atvyksiančių užsieniečių. Atsi-
kerš indami estai olimpinių 
žaidynių buriavimo regatą 
visai ignoravo. Taline beveik 
buvo pamiršta , kad ten i š viso 
kažkas olimpinio vyksta. „Nė 
turis tai , nė kiti žmonės Šiuo 
sportiniu įvykiu veik nesi
domėjo". Kas iš tikro norėjo 
pamaty t i regatą, galėjo už 20 
rublių ją stebėti nuo „Bal-
t ikos" laivo denio. Bet i r ten, 
kur susitiko estai, suomiai, 
švedai, lenkai, vokiečiai, apie 
buriavimo lenktynes buvo 
m a ž i a u s i a i k a l b a m a s i . 
Pasikalbėjimų temos buvo 

Iš okupuotos Latvijos gauta 
žinia, kad Tukumo mieste areš
tuotas, tardytas ir pata lpintas 
į psichiatrinę ligoninę, o iš ten 
ištremtas iš Latvijos Petras 
Lazda. Pranešime pasakyta: 
„Psichiatrijos piktas panau
dojimas tęsiamas. Į sovietų 
psichiatrų sadistų rankas 
patekusi da r viena auka — 
latvis Petras Lazda, gimęs 
1936 metais. 1968 m. baigęs 
Latvijos universiteto juridinį 
fakultetą ir vėliau dirbęs tar
dytoju Tukumo rajono mi
licijoje, vėliau Tukumo proku
ratūroje. Pastaruoju laiku 
buvęs žvejų kolchozo „Selga" 
juriskonsultu. Būdamas savos 
tėvynės patr iotas , P . Lazda 
pasipriešinęs prieš žmogaus 
teisių pažeidimus ir raginęs 
latvius priešintis rusifikacijai. 
Čekos agentų iššnipinėtas, P . 
Lazda buvo areštuotas ir sep
tynis mėnesius t a rdy tas Rygo
je Valstybės Saugumo komi
t e t e . N e g a v ę r e i k i a m ų 
rezultatų, Lazda, būdamas 
visai sveikas ir nervais niekad 
nesirgęs, buvo pa ta lp in tas į 
psichiatrinę ligoninę, o iš tena i 
vėliau išsiųstas į Volgo-
g r a d s k a j a o b l a s t j , 
Kamissinskij rajon, selo Dvor-
janskoje. 

A . T . 

MELAS APIE PABALTIJO 
VALSTYBES 

Atsiliepiant į Švedijos televizi
jos programoje perduotą „1940 m. 
karo pavasarį", pranešimą dauge
lis pabaltiečių rašo radiofono val
dybai protesto laiškus. Taip pat ir 

rais , nak t in iu klubu, pano
ramin iu res toranu ir futbolo \THUANlAw** 
aikštės ploto valgyklos bei 3 f f t 2 Į ? p ^ ™ •« 
šokių salėmis, suprojektuotas ^EF " ' " U / \ ^ \ ^ ^ 
ir į rengtas suomių inžinierių ir Į̂ JL "JU&llTEį^ f&R 
technikų, buvo apytuštis . 
Sovietų saugumui drebėjo kiš
kos iš baimės, kad nepajėgs 
susidoroti su 800 užsieniečių 
pripildytu viešbučiu ir dėl to į 
jį įsileiso tik 200. O šių apsau
gai visuose viešbučio kam
puose budėjo nemažiau ki ta 
tiek policininkų, neįskai tant 
civiliškai apsirengusių saugu
miečių. Visi jie labai sąži
n inga i patrul iavo dieną ir 
naktį , bet po poros dienų ėmė 
nuobodžiauti . Tas pa t s atsiti
ko ir su užsienio prekybos ban-

£LKBW6 TO 

Jaunimo demonstracija San Francisco mieste 

kitokios, pvz., kaip nesunku 
nuo čia būtų pasprukti į Suo
miją. 

Ši regata nebuvo geriausių 
buriuotojų regata. Dalyvavo 
tik 23 šalių buriuotojai, o buvo 
laukiama bent dvigubai tiek. 
Vakarų boikotas čia beveik 
visai pasisekė. Nė anglai, nė 
prancūzai, kurie dalyvavo 
Maskvoje, Taline nedalyvavo. 
O nuga lė to jų p a g e r b i m e 
protestas buvo aiškiai mato
mas: Italija, Ispanija, Airija, 
Danija neiškėlė savo vėliavų 
— vietoj jų pakilo (Danijos du 
kartus) olimpinė vėliava. 

Vienas vokietis turistas ban
dė lyg ir atsiprašyti savo drau
gus už Vakarų vokiečių rega
to je n e d a l y v a v i m ą , be t 
sulaukė atsakymo: „Mes tai 
suprantame. J a u 40 metų mes 
esame Afganistano padėtyje. 
Ir mus tik džiugina, kai kas 
nors protestuoja". 

š v e d ų l a i k r a š t y j e , , N y a 
Wermlands-Tidningen" yra įdė
tas Imanto Sinkos ilgesnis raštas 
— „Hildingo Hagbergo melas apie 
Pabaltijo valstybes". 

Imants Sinka visų pirma pabrė
žia Švdijos radiofono ir televizijos 
vienašališkumą. Dažnai ten yra 
minimos mažos valstybės ir jų 
problemos, bet dažniausiai jos yra 
naujos valstybės Afrikoje, o 
Pabaltijo valstybės čia pat Šve
dijos kaimynystėje minimos 
rečiau ir jų problemos nušviečia
mos ne pilnai ir net melagingai. 

Net pats Sinka ir tūkstančiai liu
dininkų galėtų paliudyti Hagber
go Pabaltijo valstybių istorinių 
įvykių melagingą nušvietimą. 
Oficialiosios organizacijos, pvz., 
estų, latvių ir lietuvių Tautinis 
fondas gali tuometinius įvykius 
dokumentuoti. 

Be to, apie tuolaikinį naujųjų 
Pabaltijo valstybių kultūrinę ir 
materialinę pažangą, apie gyven
tojų darbštumą, inteligenciją ir 
energiją yra išlikę pačių švedų 
paliudijimai. Cia Sinka plačiau 
sustoja prie Margitos Stromberg-
Sievertos Pabaltijo valstybių 
aprašymo, aplankius jai jas 1929 
m. 

Sinka primena ir Sov. Sąjungos 
1920 m. Pabaltijo valstybių pripa
žinimą ir jų okupaciją 1940 m. kar
tu su kitais taikos sutarčių pažei
dimais. 

Hagbergo Švedijos televizijoje 
pareiškimai nėra paremti tikrove 
ir liūdna, kad kaip tik toks asmuo 
yra kviečiamas kalbėti šiais klau
simais radiofone. 

Savo raštą Sinka užbaigia pa
geidavimu, kad Pabaltijo vals
tybių problemos būtų nušviečia
m o s o b j e k t y v i a i p a g a l 
neiškreiptus istorinius įvykius. 

A.T. 
. • 

APIE OGINSKĮ 

Kunigaikštis Irenėjus Oginskis 
(1808—1863), gimęs Florencijoje 
(motina italė), magnatas, savo 
valdose įvedęs kai kurių reformų, 
siekdamas pakelti savo dvarų 
pelningumą. Rietave įsteigė že
maičių dėstomąja kalba žemės 
ūkio mokyklą, kurioje mokė Lau
rynas Ivinskis; įsteigė taupomąją 
kasą ir kt. 1863 m. sukilime 
nedalyvavo, nes palaikė caro val
džią. Tariamoji jo mirtis (esą, 
buvęs palaidotas kitas jo vietoje) ir 
jo slaptas laikymasis dvare — tai 
tik legenda. Jam mirus, dvarus 
valdė jo sūnūs: Bagdonas Rie
tave, Mykolas — Plungėje. 

Ig. Končius 
(iš „Žemaičių šnekos") 

Tankiausiai žmonės gyvena 
Paryžiuje — 32 tūkstančiai kvad
ratiniame kilometre, Tokijuje — 
16 tūkstančių, New Yorke — 13 
tūkstančių, Londone — šiek tiek 
daugiau kaip 10 tūkstančių. 

KOVOTA UZ 
LIETUVIUKĄ 

I G N A S M A L Ė N A S 

N e p r i k l a u s o m y b ė s la ika i s 

— Zoologijos sodo darbuotojas 
anglas Edvardas Milboroyra aist
ringas žvejys. 

O kai jis eina į žūklę, tai dažnai 

pasiima ir drambliuke Irmą, su 
kuria, kaip jis sako, malonu bend
rauti, nes ji neįkyri nuobodžiais 
klausimais. 

Jeigu vyresnieji būtų padėję pastangų, pamokyti, ta i 
aš — klaidų nedaryčiau, nes m a n o kalba nėra ta ip 
bloga. Visa bėda, kad mes prie savo neteisingų išsi
reiškimų pr iprantame, o jiems įsisenėjus, o tarpu 
pačiu kalbą darkome. Mes turėtume be pykčio ir prie
kaištų priimti kitų pataisymus, nes už teisingą pata
rimą tik neišmanėlis gali būti nedėkingas. 

Sugr įžus i š Rus i jos 

1918 m. vasarą, liepos mėn. pabaigoj, nutariau 
pasiekti Ūdriją. Atvykęs radau dėdienę. Ji apie mano 
sugrįžimą net negirdėjusi. Ūdrijos policijos įsakymu 
ėmiau kasdien registruotis. Po kurio laiko, kaip ūkio 
savininkas, buvau pašauktas taisyti kelią. Einu ir tai
sau. Pagal iau policija atleidžia nuo kasdieninės 

įstojus 1916 m. į Saulės mokytojų seminariją registracijos. 
Voroneže, Rusijoj, Lietuvių kalbą mokė Sofija Čiur- Kalbu su dėde ir jam pareiškiu, kad noriu eiti į 
lionienė. Tai buvo puiki mokytoja, kurią mes t ikrai Kauną ir patirt i , kada vėl pradėsime mokytis? Esu 
gerbėme. Aš buvau pa šauk t a s atsakinėti. Atsakinė- baigęs tik 2 seminarijos kursus, 
d a m a s apsir ikau: — Policija areštuos! — sako dėdė. 

— Atsiprašau, ponia mokytoja, apsimilinau! — Tegu areštuoja, bent žinosiu, kad negaliu 
— Gerbiamasis , kam muilintis vidury dienos, savoj žemėj vaikščioti! 

daba r mui las brangus! Pakanka , kad vartoji jį pirty. Pėsčias nueinu į Kauną (68 km), susirandu direk 
Šitą mokytojos įspėjimą girdžiu ir šiandien po torių J . Vokietaitį ir patiriu, kad mokslas prasidės tik 

kelių dešimčių metų. Tik gaila, kad daugelis lietuvių po Visų Šventų, nes patalpos d a r neremontuotos. Pa-
nenori jo išgirsti net šiandien, kai mes sugebėjome reinu į Ūdriją ir rengiuosi savos žemės sėjai. Už 
savo kalbą išgryninti iki reikiamo laipsnio. Nejaugi 62,000 kerenskų nusiperku kuiną ir ariu žemę. Dėdė 
mūsų tėvai ta ip niekam tikę, kad mes drįstame jų su- dar davė antrą arklį, kuris su manuoju sudaro porą 
gebėjimus žeminti? (vėl Juodis ir Bėris). 

Aš kalbininkas , galiu su žmogum susikalbėti pen- Tiek Ūdrijoje, tiek Kaune apie Nepriklausomą 
kiom kalbom, „susirodyt" galiu dar keliom, tačiau ne- Lietuvą niekas nekalba. Bet mes Rusijoje lietuviš-
mėgstu tų žmonių, kurie savon kalbon kiša visokių kuose laikraščiuose skaitėm, k a d Lietuvos Taryba ją 
svetimybių, kai turime pakankamai savų žodžių ir paskelbusi. Liaudis apie tai nieko nežinanti, o su 

" gal ime juos vartoti . Jie y ra tikrieji mūsų kalbos išprususiais žmonėmis a š nesusitinku. „Ark, sek ir 
aliritojai, nes giriasi, kad mūsų kalboj trūksta žodžių, akėk, taip išmoksi ir sužinosi"! 
kuriais ka r t a i s galėtume ta ip subtiliai išsireikšti, tuo Sugrįžęs išariau žieminiams žemę ir rengiausi 
tarpu kitos kalbos tokiais žodžiais pertekusios. sėti, nes buvo pa ts laikas. Apie visus darbus pro-

Man jau tuo metu paaiškėjo, kad mes permažai tarpiais pasikalbėdavau su dėde, nes nežinojau, kada 
kreipiame dėmesį į savo išsireiškimus-pasakymus. tėvas su šeima grįšiąs, kad tęstų pradėtą ūkio darbą. 

O dėdė, senas ūkininkas, ūkiškus reikalus gerai 
suvokė. 

Kelios dienos prieš Visus Šventus parvažiavo ir 
tėvas su šeima. Aš pasisakiau, kad Visiem Šventiem 
turiu išvykti K a u n a n mokytis. Tėtė su viskuo sutiko, 
viskam pritarė. Sakėsi, jog jis manęs , kad mane jau 
rasiąs išvykusį į Kauną. Pasisakiau norįs Visų Šven
tų dieną skirti mokymuisi. Prieš i švykdamas paro
džiau gausą įsėtų kviečių, kurie buvo sudygę ir pasi
guodžiau, kad mane varginęs sėjimo tankumas . Tėtis 
viską užgyrė, pasidžiaugė, kad galiu būti pavyzdžiu 
kitiem. Rodžiau ir suarimus kitiems metams. 

Į K a u n ą 

Einu pėsčias, nes menkais kuinais ilgiau truktų 
negu pėsčiam, o, be to, nėra kam ir vežti. Per dieną 
sukarti tokią kelionę 18-mečiui nėra sunku. Atvykęs į 
Kauną, III-kursis mokinys, gaunu apsigyventi Saulės 
rūmuose 3-me aukšte, nes mieste labai trūksta kam
barių. 

Susirisko į III kursą per 30 vaikinų-mergaičių. Jų 
tarpe Morta Jas iukonytė — jos motina Tarybos nario 
(būsimojo prezidento Smetonos sesuo), kilusi iš to 
paties kaimo (Ukmergės apskr.). Jos draugė — 
Barbora Mėginaitė iš ten pat, Tumo-Vaižganto sesers 
duktė. Jos suteikė patikimų žinių apie Vasario 16 
aktą, kurios buvo skelbtos Rusijoje , lietuvių spau
doje, bet vokiečiams nepageidaujamos, trukdomos. 

1919 m. Vasario 16 praėjo be jokių minėjimų. 
Direktorius Vokietaitis dar jam būnan t Rusijoje 
bolševikų buvo į tartas, jog nori Nepriklausomos 
Lietuvos ir kartu su mokytoju Ad. Varnu buvo 
pasodinti kalėj iman. Tik po kelių savaičių išleisti, 
t rūkstant įrodomųjų duomenų. Seminarijoje vyko 
pamokos kasdienine tvarka, net nepaminėjus paties 
fakto, kurį mes žinojome iš privačių šaltinių. Sunkią 
kraHo padėtį mes gerai supratome, minėjimai atidėti 
ateičiai. 

(Bus daugiau) , 
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 23 d. 

POKALBIS SU MENININKU DR. JONU ŠALNA 
Dailininko Antano Petriko-

nio paveikslų ir dr. Jono Šalnos 
medžio šaknų skulptūrėlių paro
dą ruošia Nek. Prad. Marijos Se
serų rėmėju Chicagos skyrius, 
vadovaujamas veiklios visuomeni 
ninkės Marijos Remienės. Paro
da įvyks spalio 3 — 11 dienomis 
Jaunimo centri Čiurlionio galeri 
joje. Parodą atidarys Marija Re
inienė, o eksponatus aptars Balfo 
centro v-bos pirmininkė Marija 
Rudienė. 

Parodos proga susisiekta su ne 
toli Chicagos gyvenančiu me
nininku dr. Jonu šalna, kuris su 
tiko pasidalinti keliomis minti
mis apie save ir savo kūrybą. Dr. 
Jonas šalna, kaip menininkas 
mažiau pažįstamas Chicagos lie
tuviu visuomenei, tad pravartu 
daugiau apie jo kūrybą išgirsti. 

menininko ieškojimas gamtoje 
ko nors vienalyčio su kūrėjo sie
la ir radimas to, kas būtų įdo
mesnio, būdingesr >, turtinges
nio už kasdienybę; aio pačiu kas 
betų dailininko išsiliejimas ap
čiuopiamu pavidalu. 

Turint progos ir galimybės 
pabūti gamtoje ir stebėti aplinką, 
natūraliai nukrypsta žvilgsnis į 
"driftwood" radinius, kurie pla
tesne prasme inkorporuoja ir 
Šaknis, o kartu ir bet kokį gamtos 
paveiktą medį. 

A. Juodvalkis: Kaip suderinate 
profesinį darbą su meniniu? 

Dr. J. Šalna: Kaip žinote, tobu
lėti bet kurioje srityje nėra ribų. 
Turėdamas ribotą laisvą laiką ir 
nenorėdamas naudoti jo daly
kams, kurie nebūtų reikšmingi 
mano gyvenime, aš jį sunaudo 
jau kurdamas įvairias figūras iš 

Antanas ]uodvalkis: Mielas dak -j šakninio medžio. Kurti ką nors 
tarė, gal galėtumėt lietuvių visuo į ypatingesnio ir įdomesnio, įgiji 
menei plačiau pasakyti apie sa j mas tam tikra prasme vidaus pa 
ve, kilimo vietą, profesiją ir t. L 

Dr. ]onas šalna: Pirmiausia 
dėkoju už suteiktą progą pakal
bėti apie ruošiamą mūsų darbų 
parodą ir pakviesti lietuvius gau 
šiai ją lankyti. 

sitenkinimas ir laikas naudoja
mas prasmingai. 

A. Juodvalkis: Spaudoje skaito 
me, kad Jums nėra svetima ir vi 
suomeninė veikla. Kokiose orga
nizacijose aktyviausiai dirbate? 

Dr. J. Šalna: Man yra didelis 
malonumas būti vilniečiu. Vil
niečiams yra tam tikra pareiga 

Esu vilnietis, gimęs ir užaugęs 
Vilniaus krašte. Vilniaus kraš-1 
tas tuo laiku buvo lenkų okupuo Į 
tas, apleistas, nuskurdintas sveti! atsiteisti . Didžiajai Lietuvai už 
mos valdžios ir paliktas be jokioj visą pagalbą, suteiktą anais len-
iviesesnio rytojaus. Prasimušti į Į kų okupacijos metais. Ne tik, 
gyvenimą ir mokslo siekti pavyk
davo tiktai mažai jaunuolių gru 
pei. Mano motinos mokslo svar
bos supratimas* nežiūrint sunkių 
tuolaikiniu ekonominių sąlygų 
ir -apgalvotų bei jėga vykdomų 
lenkų priespaudos priemonių^ 
nugalėjo visas kliūtis. Tėvams 
padedant, buvau išleistas į Vil
niaus lietuvių Vytauto Didžiojo 
gimnaziją, kurią baigiau 1941 
metais. 

•Lietuvos, Amerikos ir viso pa
saulio lietuvių suaukoti pinigai 
padėjo Vilniaus krašto lietuviams 
išlaikyti savo mokslo įstaigas ir 
besiveržiantiems jaunuoliams pa 

kaip vilniečiui, bet ir kaip lietu
viui yra reikalinga, jeigu ne iš ma 
lonumo, tai bent iš pareigos ati 
duoti savo tėvynei duoklę, dir
bant bet kokį visuomeninį darbą. 
Man su vilniečiais tenka dirbti 
jau ketverius metus; esu Vil
niaus krašto Lietuvių sąjungos 
pirmininku, šiuo metu rūpina
mės etnografinio veikalo "Rytų 
Lietuva" išleidimu, kurį reda
guoja dr. A. Budreckis. Nesveti
mos man yra ir kitos organizaci 
jos, kuriose vienaip ar kitaip ten
ka nemažai padirbėti. 

A. Juodvalkis: Gyvenate me-
I nininkų šeimoje: žmona Janina 
Į yra solistė ir dažnai talkina lie-siekti mokslo viršūnes. . . . . _ .. _ 

Kam metai blaškė ir trukdė j ^ ų organizacijoms, o sunūs 
tęsti mokslą, bet kiek sąlygos lei-j vadovauja jaunimo mėgstamam 
do, nemažas skaičius lietuvių į 

orkestrui "Vytis". Daina, muzi-
studijavom Vilniaus universitete.! k a ™ dailė Jūsų namuose surado 

pastogę. Ar netrukdote vienas ki 
tam, ar gal papildote vienas kitą 
ir susidaro palankesnė nuotaika 
kūrybai? 

Dr. J. Šalna: Atsakydamas į Jū 
su klausimą dėl žmonos Janinos, 
turiu pasakyti, kad pralenkti me 
ne jos negalėjau. Dažnai esu žmo 

kuriuos išlaikiau į nių, manęs nepažįstančių, vadi
namas "Šalnienės vyru". Janina 
dainuodama lietuviškoms orga-

Jus prie kūrybinio darbo ir dar to 1 nizacijoms tai atlikdavo iš malo 

Man medicina buvo artimiausiai 
širdies. Vilniuje baigiau du kur
sus. Pokario metais, Vokietijoje, 
tęsiau studijas Miuncheno uni
versitete ir 1949 m. gavau medici
nos daktaro diplomą. 

Amerikoje pradžioje reikėjo rū
pintis įsikūrimu ir taip pat ruoš
tis egzaminams 
1953 metais. 

A. Juodvalkis: Kas paskatino 

kioje neįprastoje meno srityje 
medžio šaknų apdirbimo skulp
tūroje? 

Dr. J. Safna: Tapyba ir paišy
ba man nebuvo svetimos ir gim
nazijoje. Kas iš mūsų tokio am
žiaus nebuvome poetais ar meni
ninkais? 

Tapyboje pažangą padariau Vy 
tauto Didžiojo gimnazijos moky 
tojo dail. Drėmo skatinamas ir 
padedamas. 

Baigus gimnaziją, mokslo sū
kuriai nunešė į griežtųjų moks
lų pasaulį. 

Kai gyvenimo ir pareigų rea
lybė susikondensavo į praeinan
čių laiku šešėlius, atbudo paju
timas ir ieškojimas kažko neį
prasto ir nematyto. Kas iš mūsų 
nestebėjo savotiškai susiklosčiu
sių debesy ir neieškojo ypatingų 
figūrų. Ar prieblandos šešėliai 
daugeliui iš mūsų nesusidėsty-
davo į kažką ypatingo ir savotiš
ko? Pagaliau, stebint įvairius 
gamtovaizdžius, horizontus, daik 
tų konfigūracijas, žmoguje sukę 
liama kažkas paslaptingo ir ne
matyto. Pajungus gamtoje su
kurtus daiktus savo vaizduotei ir 
nenaudojant' jos kaip masės sa 
vo kūriniams, žmogus gali išeiti 
į nepasikartojantį pasaulį, sukur 
ti ką nors kitokio ir naujo. Ėjimo 
I sąjungą su gamta ir ieškojimas 
kūrinių yra kaip nuotraukų 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E 

Marąuette Parke — 2638 W esi Lith-
uaniam Pkua Covrt parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
Jrengtas beiamentas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 mai. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui. 

Skambint — 776-4956 

Dr. Jonas Šalna ir dail. Antanas Petrikonis 

tolomajame pietiniame iškišu-
lyje, Floridoje? Ar riša kūrybiniai 
darbai, asmeninė pažintis, vai
kystė, jaunystė ar pan.? 

Dr. J. Šalna: Dailės paroda už 
planuota maždaug prieš metus 
laiko. Priežastis yra Matytė, Re
inienė, mūsų visuomenininke ir 

jis nė valandėlės nebuvo padė
jęs teptuko į šalį ir per tiek laiko, 
tikime, yra gana toli pasistūmė
jęs. Atidarė meno galeriją tuoj pat 
atsikėlęs į Floridą. Jei per tiek lai 
ko išsilaikė tarp svetimtaučių, tai 
tikrai gera atestacija. 

Malonu pažymėti, kad bedirb 
nepailstama darbuotoja.'^ai.pa-j darnas ir sumojdamas visą eilę 
rodai suruošti į talką ateina Put į įvairiuose miestuose dar nėra už-
namo seselių rėmėjų organi- j mirsęs ir savosids Chicagos, kur 
zacijos narės, kurios be šio rūpės daug metų praleido bekurda-
čio, dar tą patį savaitgalį, turi sa! mas ir praturtindamas mūsų na 
vo tradicinę madų parodą. To- mus meniškais paveikslais. (Ma-
dėl M. Rėmienei ir visoms Putna į lonu pažymėti, kad dail. A. Petri 
mo seselių rėmėjų narėmsj mu 
du su Antanu Petrikoniu esame 
labai dėkingi. 

Petrikoniu šeima yra gerai pa 
žįstama ir man ir taip pat Mary
tei Rėmienei. Antanas Petrikonis, 
yra mano geras ir artimas drau 
gas, prieš kelerius metus išsikė
lęs iš Chicagos į saulėtą Floridą. 
Nuo to laiko jo parodos Chicago 
je nebuvo. A. Petrikonis yra ga
na plačiai žinomas dailininkas, 
ypač lietuvių tarpe. Sunku būtų 
rasti meną mylintį lietuvį, kurio 
butas nebūtų papuoštas vienu 
ar daugiau jo paveikslų. Nema 
čius šio populiaraus dailininko 
Chicagoje jau tiek metų, atrodo, 
laikas tikrai yra pribrendęs jam 

I čia pasirodyti. Įsikūręs ant okea-

konis yra didelis lietuviškųjų 
organizacijų rėmėjas. Nė vienas 
nėra išėjęs iš jo studijos tuščio
mis rankomis. Rengėjams vis su 
randa dovanų laimės šuliniui A 
J- ) -

A. Juodvalkis: Ką galėtumėt pa 
linkėti "Draugo" skaitytojams ir 
Chicagos lietuvių visuomenei? 

Dr. ]. Šalna; baigdamas šį po
kalbį ir atsakydamas į Jūsų pas
kutinį klausimą, noriu pažymė-

(Nukelta į 5 pusi.) 
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numo ir pasišventimo lietuviš
kam reikalui (dažniausiai be jo
kio atlyginimo. A J.). 

Sūnų Joną su muzika supažin 
dino ir pasiruošti padėjo moti
na. Metų darbas buvo apvaini
kuotas, kai susidarė "Vyčio" or
kestras, kuriame jam teko groti 
keletą metų. Šiuo laiku, jį pri
spaudė intensyvus mokslo darbas 
ir teko nutraukti pamėgtą muzi
kinį gyvenimą. 

A. Juodvalkis: Ką galėtumėte 
pasakyti apie artėjančią meno 
parodą ir ką šiuo kartu ketina
te parodyti Chicagos visuome
nei? Juk jau ne pirmoji Jūsų pa
roda? 

Dr. J. šalna: Kiekviena mano 
paroda yra surišta su skubotu ir 
suintensyvintu pasiruošimu. Pa
rodoje bus išstatyta apie penkias 
dešimt mano įvairių darbų. 
Šaknų išraizgymuose labai sun
ku surasti tas pačias konfigūraci
jas, todėl ir atlikti darbai bus 
skirtingi ir nelabai panašūs į vie 
nas kitą. Lankytojas galės paste
bėti didelį įvairumą tematikoje, 
kompozicijoje, tekstūroje ir apipa
vidalinime. Esu dalyvavęs įvai
riose parodose, daugiausiai Chi
cagoje, o taip pat keletą kartų 
tarp amerikiečių. 

A. Juodvalkis: Kokia proga ir 
tikslu ši paroda daroma? Kodėl 
bendradalyviu pasirinkote daili
ninką A Petrikonį, gyvenantį 

A n t a n a s R u b š y s 

RAKTAS 1 NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
( Antroji dalis ) 

Knygoje yra 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 et. valstijos mokesčio. 

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

^ 
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We"!l help you make ttie rigfrt movė 

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

Kreipkite* i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Tai. — 767-0600 
Independently ovvned and operate-i 

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

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

Mūrini* bungalovv Brighton Parke. 
15 metų. Del ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

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

— 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUU1IIIIIIII1IIIMIIIIIIIIIIIII 

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. — 778-2233 
iiiuttiiiHiiummtnumiiiiuiHimmimiii 

M I S C E L L A N E O L S 
I I I • B J I • ! I IIIMI • • • — " 

lllllllllllllllllllllllllllllItlUlUIIIUlUlIUIll 

P L U M B I N G 
Licenaed, Bonded, Insored 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
I automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 

UIIIIIIHHIMIHIIiHHUHlMHIIIiMIIUlUIHIIl 

III1IIIIIIIIII1IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

IeL 376-1882 arba 376-5996 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUUIIIUUIUUUIIII 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 

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 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, BĮ. 60632, teL 977-5980 

B B B S — 

HELP WANTED — MOTERYS 

We Have An Immediate 
Opening For 

QUAUFI£D COOK 
For S t CbrfeUn* CathoUo reciorj 
p i A i v COOKJN'G — For Severai 

Priests. 

. I 

• > . 

You Will Have Beautifully Decorstted 
Modera Ap&rtment. wtth TV, Etc. 
with ExceUent Benefita. *. 

For further information 
Please Call FATHER CURRAN 

7 7 9 - 7 1 8 1 

t 

E 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visa rasių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

D * M E S I O 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinui 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAT SERVICE 

NOTARY PUB1JC 
4259 So. MaplewiK>d, teL 254-7 45©| 

Taip pa t daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 

iimimiiHimiiiiiniuimuiuiiiiiuiuimm 

iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimmiiiiiuiiitinmntii 
S; J vairių prekių pasirinkimą* ne-

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXFRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, 11L 60629 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

iiiiHiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiuiitiuiuii 

7ESKAU PASKOLOS 

iiiiiiimiimiiiiiiiiiiMiiiiimiiimmimiiiii 
IEŠKAU PASKOLOS — mokėsiu 

1 5 % NUOŠIMČIŲ 
Galiu užstatyti Real Estate. 

VACYS — 436-9667 
arba vakarais — 769-6259 

iiiiimmiiimiiimiiiimiiiiimiiiiiimiiiiii 
Perskaitę "Draugą", duokite 

jj kitiems pasiskaityti. 

u i apdraudė nuo ugnies Ir automo-
10% — 30% — 30% pigiau mokėsit 
bilio pas m u . 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 Vi West 95th Street 

Telef. — 6 A 4-8654 

Small downtown office needs pleas-
ant, bright woman to train for 
medical - legal work. Salary $3-75 
plūs per bour. 

Hours 8:30 a.m. to 5 p.m. Mo&. 
thru Fri. 

Call Kathy Baliūnas 
KOPCO 3464305 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiittitn 

A U Š R A 
(Nr. 11) 51-15/55/ 

L I E T U V A 
1978 m. gegužės ir 

1979 m. vasario 
Redagavo ir vardų rodyklę su
darė Jonas Dainauskas. Išleido 
Akademinė Skautijos Leidykla 
Chieagoje 1980 m. 260 pusi Kai
na su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus ~—*: *"* 4 **"""• 
adresu. 

siusti DRAUGO 

Illinois gyventojai dar prideda 
et. valstijos mokesčio. 

Poputar Lithuanian 
R E C I P E S 

36 

r V 

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

TeL — WA 5-8063 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juozapma Daurvardieo* 

• • • / . I 

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

• 

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

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

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, KnygU Skyrius 
4545 W. eSrd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 

Ulinoia gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

4 

f *% 

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

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą ui 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 krautuvės rinkinio. Daktarė guitaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 290 pusi. kieti viršeliai. 

Published by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York. 
kuri turi savo skyrius: London. Toronto. Melboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.10. Illinois gyventojai dar prideda $162 valstijos 
mokesčio. 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, ±5k5 West 6Srd Str Chicago, IL 606t9 

% 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
TIK TAU VIENAI 

J 

flftVYNEI AUKOJAM 

AUKURAS 

{grojo L.S.T. Korp Neo-Lithuanis orkestras su 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kuliu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
£sii lauksi, Sapnas ir kitos dainos. Kaina |6.00 

Lietuvių Meno — M U DAINAVA Kur bė
ga tesups, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai 
•šame mes gimt ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Ksins *5.00 

— Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadove — Ona Mikulskienė, Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės) mokyklos an
samblis. Kaina |5.00 

Užsakymus siusti fiuo adreiu: 

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

Utsakaat pridėti 50 e t u i kiekvieną plokštele persiuntimui. HHnoia gyventojai 
5% aaokesciu. Ussakymui į Kanadą reikia pridėti po 1.75 palto išlaidom* 

V 



JURGI TAMAŠAUSKĄ PRISIMENANT 
Sių metų rugpjūčio mėn. 301 ėjus anų laiku ekonominė depre 

dieną sukanka vieneri metai, 
kai a. a. Jurgis Tamašauskas, su 
laukęs gražaus 90 metų amžiaus 
yra iškeliavęs amžinybėn. Jurgis 
Tamašauskas buvo vienas iš ne
daugelio Amerikos lietuvių, ku
ris jau nuo pat jaunystės savo 
gimtąjį kraštą — Lietuvą my 
Įėjo, jos rūpesčiais gyveno ir savo 
žmonėms kuo tik galėjo, padėjo. 
Jurgis Tamašauskas gimė gražio 
je Deltuvos apylinkėje mažaže
mio skaitlingoje šeimoje. Nuo 
pat mažens tėvai įdiegė meilę 
Dievui ir savo gimtinei Lietuvai. 
Jaunas vaikinas buvo guvus ir 
gabus, nes anais laikais baigė ke 
tūrių metu mokyklą ir paskui 
per gana trumpą laiką išmoko siu 
vėjo amato. 

Kaip žinome, tuo metu caris-
tinėje Rusijoje kariuomenėje rei
kėjo vyrams tarnauti net 25 me
tus, todėl Jurgis Tamašauskas no 
•rėjo nuo tos prievolės kaip nors 
išsisukti. Taip sekdamas kitu pa
vyzdžiu, iškeliavo į Ameriką, 
jaunu vyru būdamas. Pirmiausia 
apsistojo Brooklyne, buvo Bosto
ne ir pagaliau pastoviau apsigy
veno Amsterdame, New Yorko 
valstijoje, kur tuo metu jau daug 
jaunų lietuviu buvo privažiavę, 
ir buvo įsikūrusi nemaža kolonija. 

Kiek padirbėjęs Tamašauskas 
sugrįžo Lietuvon, kur sukuria šei 
mą, gimsta sūnus Jonas ir po trum
po laiko vėl grįžta į Ameriką, į 
Amsterdamą New Yorko valsti
joje Tuo laiku Amsterdame pra 
sideda lietuvių organizacinis vei 
kimas, kurio vadovas šviesios at 
minties kun. Židanavičius. Jis su 
buria prie parapijos veiklius lietu 
vius. Užsimojama ir pastatoma 
Šv. Kazimiero vardo bažnyčia, įku 
narnos kelios parapijinės drau-

sija padarė daug nuostolių. Ta
čiau, laikui bėgant ir sveikatai 
tarnaujant, vėl pavyko gana ge
rai ekonomiškai susitvarkyti. Vi
suomet Jurgis Tamašauskas sa
vo dosnia auka prisidėdavo lietu 
vybei Amerikoje palaikyti. 

Gi po II-jo pasaulinio karo Vo
kietijoje atsiradus lietuviams pa 
bėgėliams, Jurgis Tamašauskas 
(kaip ir jojo visa šeima) parodė 
didelį nuoširdumą ir atsikvietė 
(sudarė atvykimo popierius) per 
20 benamių šeimų. Dalis iš jų 
iki šiandien palaiko su Tama
šausko sūnumi glaudžius ryšius. 

Jurgis Tamašauskas buvo labai 
reikalingas lietuvis ir savo auka 
iki pat savo gyvenimo saulėleidžio 
rėmė lietuviškas parapijas, pran
ciškonų bei jėzuitu vienuolijas 
ir jų leidžiamą lietuvišką spau
dą. Jurgis Tamašauskas taip pat 
buvo susipratęs ir nuosaikus lietu
vis patriotas ir labai rūpinosi pa
vergtos Lietuvos reikalais bei ten 
pasilikusiais giminėmis. 

Per daugelį metu galime pa
stebėti, kad Tamašauskas kas
met duodavo stambesnę auką 
Tautos fondui Lietuvos laisvini
mo reikalams. Taip pat jis yra au
kojęs ir Lietuviu fondui, Balfui 
ir lietuviškoms radijo valandė
lėms paremti. 

Atėjus pensininko amžiui, 
Jurgis Tamašauskas kartu su žmo 
na Barbora ir sūnumi Jonu gyve 
no Mount Vernon, N. Y. Bū
damas stiprus ir sveikas, Tama
šauskas dar Wanamaker'io di
džioje drabužiu parduotuvėje 
darbavosi siuvėju. Po kurio lai-
lo žmonai Barborai mirus, Jur
gis Tamašauskas kartu su sūnu
mi Jonu persikėlė gyventi į Lo-

~ t . . ^ . . J cust Valley, L'.- L, N. Y. Sulaukęs 
f**. S & ^ i ? m š m m ? S gilios senatvės, Jurgis Tamašaus-

kas kartu su žmona Barbora yra 
palaidotas Amsterdamo lietuvių 
kapinėse prie kurių įsigyjimo ir 
planavimo teko jam dalyvauti. 
Jurgis Tamašauskas yra mums 
gražus lietuviško gyvenimo pa
vyzdys. 

kas-bSrii5" vW*U~ tarbųtalki-
ninku. Tamašauskas aktyviai da
lyvauja Šv. Kazimiero parapijos 
komitete, daug metų būna Šv. 
Jurgio draugijos valdyboje,Tama 
šauskas buvo vienas iš pirmųjų 
lietuviškų kapinių įsigijimo su 
manytoju ir po nemažai vargu 
tos kapinės buvo. parapijos nu
pirktos. Gu atsislfjant nepriklau
somai Lietuvai, Jurgis Tamašaus 
kas su dMSu nuoširdumu ir ener 
gija dalyvauja Amsterdame ne
priklausomybes fondo valdyboje 
ir per jojo rankas nepriklausomai 
Lietuvai stiprinti pasiųsta anuo 
metu per 40,000 doleriu. Taip 
pat Jurgį Tamašauską randame 
"Drobės", Šv. Kazimiero draugijos 
ir kitų kooperaciniu vienetu 
Lietuvoje dalininkų eilėse. 

Jurgis Tamažauskis buvo jaut
rios ir tikrai lietuviškos dvasios 
žmogus, todėl tiek Amsterdamo 
lietuvių, tiek kitataučių gerbia
mas ir mėgstamas. Jis turėjo la
bai gerą atmintį ir buvo didžios 
energijos žmogus. Tamašauskas 
Amsterdame buvo žinomas, kaip 
gerai kvalifikuotas siuvėjas, pre
kybininkas, ūkininkas ir biznie
rius. Kai daugumai, taip ir Jur
giui Tamašauskui Amerikoje už-

POKALBIS SU ŠALNA 
(Atkelta iš 4 psD 

ti, kad man yra malonu supažin
dinti "Draugo" skaitytojus su 
ruošiama paroda ir palinkėti 
"Draugui" dar ilgai gyvuoti mū
sų tarpe, o jo skaitytojams pri
minti, kad lietuviška spauda yra 
brangiausias mūsų turtas ir ją 
atatinkamai turime vertinti. 

Ta pačia proga taip pat norė
čiau palinkėti plačiai Chicagai, 
kurią sudaro ir mūsų bendri pa
žįstami bei draugai, išlaikyti lie
tuvišką dvasią, neužmiršti kultū
rinių renginiu bei parodų. Tik 
su plačios visuomenės pagalba 
lietuviški užmojai praskins mums 
lietuviams platesnį pripažinimą. 

A. Juodvalkis: Dėkoju abiems 
menininkams už parodytą dėme
sį ir kviečiu visus lietuvius pasi
naudoti šia proga, atvykti į ati
darymą, apžiūrėti ju darbus ir 
neužmiršti įsigyti bei papuošti 
jais savo namus. 

A. Juodvalkis 

• 

kas ten ir mirė. Jurgis Tamašaus-

Mūsu kolonijose 
Omaha, Nebr. 

GRAŽŪS MINĖJ EMAI 

Šiais metais Omahos skautai ir 
skautės suruošė jau antrą viešą 
minėjimą. Birželio 22 d. paminė
jo lietuvių ištrėmimą į Sibirą ir 
rugsėjo 14 d. iškilmingai minė
jo Tautos šventę. Tam minėji
mui pagrindą sudarė Vytauto Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 550 
m. sukaktis nuo jo mirties. Čia 
pasireiškęs skautiškas aktyvumas 
yra sveikintinas Omahos lietu
vių patriotiškai nusiteikusios vi
suomenės. 

Minėjimas vyko Šv. Antano pa 
rapijos salėje tuojau po lietuviš
kų pamaldy. Į minėjimą susirin 
ko tie, kurie lanko lietuviškas pa 
maldas ir dar nenutolę nuo lie
tuviškos veiklos. Salės scenoje bu
vo išstatytas didelis Vytauto pa
veikslas, pieštas ir apipavidalin
tas gražiais lietuviškais omamen 
tais V. Gaidelio ir T. Gaidelytės. 

Iškilmingas minėjimas pradė
tas skautams ir skautėms įnešus 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas ir 
sugiedojus abiejų tautų himnus. 
Įžanginę šventei pritaikytą kal
bą pasakė skaučių tuntininkė M. 
Šarkienė. Paskaitą skaitė J. Nava 
kas apie Vytauto Didžiojo valdy
mo reikšmę Lietuvai. 

Po pertraukos męnipę progra 
mą atliko choras "Rambynas" su 
soliste I. Šarkaite-Matz, diriguo
jant A. Totilui ir akompanuo
jant A. Agurkytei-DeHaais ir 
tauL šokių grupės "Aušra" ve

teranai šokėjai, vadovaujant G. 
Reškevičienei ir L. Antanėlienei. 
L Šarkaitė pianinu paskambino 
keletą lietuvišku dainų ir S. Raj 
džiūnas padeklamavo eilėraštį 
"Laisvė" B. Brazdžionio. Minėji
mui vadovavo I. Lileikienė, o J. 
Navakienė rinko aukas JAV LB 
krašto valdybos švietimo reika
lams. 

Minėjimas buvo neilgas, bet 
vertas dėmesio visų Omahos lie
tuviu, neišskiriant ir tu, kurie 
sėdėjo namuose. 

Vietinis 

NEPRIKLAUSOMYBES 
OBALSJS 

Nepriklausomybės obalsie bu
vo ir yra tasai bendrasis vais
tas, panaceum, griežtai mūsų 
vidaus ligoms pagydyti, "ligo
mis" vadinant partinius karš
čius ir kliedėjimus. 

Nepriklausomybės obalsis nu
traukė mus iš neįvykinamųjų 
utopijų ir nesamųjų chimerų į 
realybę. Ta obalsį pamėgę, mes, 
partijos, tarėme: mūs siekimai 
garbingi, tik kas gi tuojau da
ryti, kad paklotume pagrindą 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 23 d. 

, A. f A. MICHAEL MARTLN 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mir6 rugsėjo 21 d., 1980 m., sulaukęs 86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Švenčionių apskrityje. Vidiškių parapijoje, 

Antakmenes kaime. 
Amerikoje išgyveno 68 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: 2 sūnūs Michael Jf., marti Ann 

ir Al, marti Mildred, 7 anūkai: Betty Ann Grfaninnis su vyru-John, 
Arlene Norysim su vyru John, Michael m, su žmona Araly Carol 
Stoffel su Vyru Joseph, Donna Weshelhoff su vyru Steve, Ittfssel 
Martin su žmona Linda, Stephen Martin su žmona Barbara; t pro-
anūkai Keith Norysm ir David Martin, ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Priklausė Cardinal Mundelein Knights of Cokimbus ir šv. Var
do draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 3 vai. popiet Mažeika - Evans 
koplyčioje, 6845 S. Western Avenue. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 24 d. Iš koplyčios 11:30 
vai. ryto bus atlydėtas į švč. M Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje vyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįstamus 

Nuliūdę: Sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkaL 

Laidot. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. Tel. 737-8600. 
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TERESA MILDAŽIENĖ 
eno Beverly Shores, Indiana. 
b rugsėjo 21 d., 1980 m., 9:45 vai. vakaro, sulauku. 
uis. 
ė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 31 metus. 
liko dideliame nuliūdime vyras Jonas, duktė Auš 
šeimomis, tėvai Stefanija ir Juozas Cesnai, sesery 

j Wanta su šeima, broliai Juozas ir Leonardas su 
inės Amerikoje ir Lietuvoje. 
as bus pašarvotas antradienį, 4 vai. popiet Petk 
oplyčioje, 2533 West 71st Street, 
sveikinimas bus trečiadienį 7 valandą vakaro. 
/irtadienį, rugsėjo 25 d. gedulingos pamaldos už 
s atlaikytos Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5600 S. C 
Po pamaldų velionė bus išlydėta iš Petkaus Marq 
šv. Kazimiero lietuvių kapines, 

širdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir p 
.i šiose laidotuvėse. 
ūdę: Vyras, duktė, sūnus, tėvai, broliai ir seserys. 
otuviį direkt Donakl A Petkus, Teief. 476-234f 

si 52 me

rą, sūnus 

s Aldona 

Šeimomis, 

aus Mar-

mirusios 
;iaremont 
uette ko-

ižjstamus j 

A, f A. 
MARTHA SZAULINSKIENĖ 

Turauska i tė 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirt rugsėjo 21 d., 1980 m., sulaukus 93 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Tauragės apskrityje, Kreivių kaime. 
Amerikoje išgyveno 59 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stanislovas, sūnus Casimir, 

žentas Leonard Hanat; 3 anūkai Kathleen McClurg su vyru Joel, Linda 
Hollmer su vyru Andrew, ir Mark Szaulinskas; 5 proanūkai: Joel, 
Jeffrey ir Christopher McClurg, Scott ir Peter Hollmer, kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo motina a.a. Adrienne Hanat. 
Priklausė Maldos Apaštalavimo ir Altoriaus ir Rožančiaus drau 

gijoms; Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jos amžina narė ir T. Jėzuitų 
rėmėjų dr-jos amžina narė. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 4 vai. popiet Petkaus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 25 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 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 , sūnus, žentas, anūkai i r proanūkai. 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1980 m. 
rugsėjo 20 d. 2 vai. popiet šv. Kryžiaus ligoninėje, sulaukęs 73 m. 
amžiaus, mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis 

"::y 

A. f A. 
V L A D A S NOVIKAS 

Hgą laiką gyveno 3012 W. 53rd Place, Chicagoje, paskutiniu 
iaiku gyveno Burbank, Illinois. 

Gimė Lietuvoje, Seinų apskr., Seirijų valsč., 2ališkės kaime. 
Amerikoje išgyveno 28 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronėlė, duktė Genė Sa
baliauskienė, žentas Antanas, anūkai Dalia, Gailutė ir Viktorukas 
Sabaliauskai, Renata ir Ramoną Bielskytės, žmonos sesuo Josephine 
Mankus su šeima, Lietuvoje brolis Vytautas su šeima, mirusio bro
lio Edvardo šeima, sesers Monikos šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Velionis buvo tėvas a. a Birutės Bielskienės ir a. a. Vytauto 
Noviko. 

Priklausė Vytauto D. šaulių rinktinei. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st 

Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 24 d Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoj gėlių prašoma aukoti Vytauto D. Šaulių rinktinei. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir anūkai. 

Laid. direkt, Donald A. Petkus, Telef. — 476-2345. 

visiems tiems mūsų siekimams? 
Bet kas lengvai suprato, jog tas 
pagrindas tai ir bus niekieno ki
to nepaliečiama dirva, niekieno, 
neužsėjama rugiagėlėmis, tik 
mūsų pačių javučiais užsėjama. 

Nepriklausomybės obalsio mes 

visi ir kiekvienas skyrium UžJfl-
geidėm, kad mums jau nusibo
do kitiems bernauti, kad nusi
bodo vien kitų valią pildyti.' — 
kad mes savyje pajutome necaj 
minantį mus iniciatyvos akstiną,. 
ir kūrybos dovaną. Vaižgantas 

A. f A. KOSTAS VILIMAS 
Gyveno Rockford, Illinois. 
Mirė rugsėjo 22 d., 1980 m., 6:30 vai. ryto, sulaukęs 75 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskr., Antalieptės vals. Amerikoje 

išgyveno 29 m. 
Kūnas pašarvotas Gasparine and Oliveri koplyčioje. 
Laidojamas trečiadienį, rugsėjo 24 d. Kalvarijos kapinėse, Rock-

forde. 
Nuoširdžiai kviečiami visi gimines, draugai ir pažįstami dalyvau

ti šiose laidotuvėse. « 

Nuliūdę: Draugai. 

A. f A. RAINIUI GUDAIČIUI 
mirus, jo seserį Aldone Žibiene ir jos sei
me širdingai užjaučiame. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

Cincinnatyje, Ohio 

Mirus 

A, f A. ADOLFUI GASIŪNUI, 
jo broliui STASIUI, mirusio brolio a. a. Vlado našlei 
MARIJAI gyvenančiai Lietuvoje ir kitiems GIMINĖMS 
reiškiame gilią užuojautą. 

LIUDAS ir MARIJA STAŠAIČIAI 

A . f A . 
OSKARUI PETRONIUI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai NINAI, sūnui 

JURGIUI ir svainiui STASIUI GALVYDŽIUI. 

ALEKSAS ir PRIMA VAŠKELIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi tage Avenue % 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans HM) 

i uis . u . isl IUT 
• | --1» 

Laidotuvių Direktoriai 

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

— - — — - r r 

• m — 

M 
P E T K U S l s 

MARQUETTE FUNERAL HOME | 
TĖVAS IR SŪNUS 
2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 23 d. 

X Susitikimas su Vladu ša
kaliu, neseniai iš okupuotos Lie
tuvos pabėgusiu rezistentu, ren
gia Balfas šį šeštadienį, rugsė
jo 27 d., 7 vai. vak. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Spaudos 
ir organizacijų atstovai kviečia
mi dalyvauti. 

X "Mūsų žinių", lietuvių jė
zuitų ir Jaunimo centro biulete
nis po vasaros atostogų vėl pra
dėtas leisti. Pereitą savaitgalį 
pasirodė naujas 8 nr. Pateikta 
daug medžiagos ir iliustracijų iš 
Jaunimo centro darbų, svarbes-

X "Drauge" šiandien prade
dame spausdinti atkarpoje neil
gą pedagogo Igno Malėno atsi
minimų iškarpą, kuri bus įdomi 
prisiminti naują pedagoginę sis
temą ir nesenus pergyvenimus. 

X Dr. Ričardas Legeckis, 
NOAA-NESS laboratorijose Wa- , ̂  P^engimų aprašymai. Re-
c h i ^ n n p rpiškiasi kain vipna* daguoja kun. A. Saulaitis, kun. 

P. Daugintis, kun. V. Gutaus-shingtone. reiškiasi kaip vienas 
iš sėkmingiausių jūros tyrinė
tojų satelitais. Dr. Legeckis 
yra paskelbęs £ilę svarbių 
straipsnių ir davęs pranešimų 
tarptautiniuose suvažiavimuo
se. Ketvirtajame Mokslo ir kū
rybos simpoziume, kuris įvyks 
1981 m. Padėkos dienos savait
galį Chicagoje, jis pristatys savo 
jūros srovių tyrinėjimo rezul
tatus. 

X Broniui Kvikliui, ruošian
čiam knygos apie Lietuvos baž-
nučias II tomą — Vilkaviškio 
vyskupiją, reikalingos šių bažny
čių bei koplyčių nuotraukos: 
Akmenynai, Antupiai, Blindžia-
kupstis, Gudlaukis, Kampiškės, 
Paviesininkai, Skardupiai, Sta-
lioriai, Žalioji. Jeigu kas turė
tų ar žinotų kur gauti, prašomi 
pranešti knygos autoriui, "Drau
go" redakcijos adresu. 

x Kun. Antanas Saulaitis 
vasaros metu kapelionavo skau
tų, ateitininkų ir kitose stovyk
lose, be to, stengėsi padėti savo 
sergančiam tėveliui. Dabar su
grįžo į Chicagą ir pradeda vėl 
įsitraukti į lietuvių jaunimo 
veiklą. 

kas, kun. A. Kezys. Adminis
truoja P. Kleinotas. Adresas;: 
2345 W. 56 St, Chicago, Dlinois, 
60636. 

x V. A. Lesniauskas, Pala
tine, 111., žinomas visuomenės 
veikėjas, prisidėjo prie "Drau
go" stiprinimo, atsiųsdamas 10 
dolerių auką. Ačiū. 

X Regina ir Antanas Lingiai, 
Burbank, UI., atsiuntė "Drau
gui" malonius sveikinimus ir 10 
dolerių auką. Labai ačiū. 

X Al. Kriščiūno nuotrauka ir 
platus aprašymas jo aiškinimų 
apie energijos tyrimus Argonne 
atominėje laboratorijoje, iš
spausdinta "Sun-Times" sekma
dienio laidoje. 

X Marija Kardauakaitė, Chi
cago, 111., "Draugo'* banketo 

"Draugo" laimingų bilietėlių traukimo komisija ir liudininkai rugsėjo 20 d. Jaunimo centre. Iš kairės: Birutė Jasai
tienė, Stasys Džiugas, Jadvyga Dočkiene, Kostas Dočkus, Stasė Semėnienė, Viktorija Kasubaitė-Matranga, Vytautas 
Kasniūnas, Marija Remienė ir Birutė Bagdoniene. Pirmą bilietą ištraukė Viktorija Kasubaitė-Matranga ir tas bi
lietas laimėjo pirmą premiją. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

IŠ ARTI IR TOLI 
L L ULSTYim nukelta į spalio 7. Kongresma-

nas Brian J. Donnely Atstovų 
— Rūta Giedraitytė, baigusi j rūmams p asiūlė rezoliuciją (H. 

Clevelando valstybinį universi-; C o n R e s 4 3 ^ k a d kongresas 
tetą ir įsigijus pradžios mokyk-1 į§reikštų nusistatymą bylai nu
los mokytojos diplomą, išvyko Į traukti. Daromos pastangos, 

kad tokia pat rezoliucija būtų 
įnešta ir senate. "Washington 
Post" IX. 15 d. numeryje pir
majame puslapyje skelbia pasi
kalbėjimą su teisiamuoju Simu 
Kudirka. 

j Mission Texas misijų darbui, 
kur gyvens krikščioniškoj ap
linkoj su kitais savanoriais jau
nuoliais ir mokys neturtinguo
sius, "šių dienų pasaulio ver
tybės yra daugiau materialinės, 
tad man buvo įdomu pagyventi 
su žmonėmis, kurie viso to ne
turi. Tuo pačiu nors maža da
lelyte noriu padėti artimui, at
silygindama už viską, ką savo 
gyvenime esu gavusi", paaiški
no paklausta Rūta, kodėl šį dar 

— Washingtono arkivyskupijos 
oficiozas "The Catholic Stan
dard" rugpiūčio 21 d. laidoje pri
simena liepos 18 d. prie Sov. Są
jungos ambasados įvykusią de
monstraciją, apibūdina jos tikslus 

bą pasirinko, šiam darbui'Rūta I i r Paneša apie 18 asmenų suėmi-
yra gerai pasiruošusi, nes eilęįma- Išskirtinai paminimi Simas 
metų vadovavo Clevelando j Kudirka ir kun. Kazimieras Pu-
skautiškam jaunimui, ne vieną j gevičius. Taip pat straipsniu in-
vasarą praleido Vermonte "Ne- į formuojama apie rugsėjo 12 d. 
ringos" stovykloj vadovės pa- vykusią demonstraciją prie teismo 
reigose, ilgus metus šoko' 'Gran- į pastato^ prieš prasidedant suimtų

jų priešteisminiam apklausinėji
mui. Pažymima, kad demonstra
cijos buvusios taikios. 

LAIMINGŲ BILIETŲ 
TRAUKIMAS 

"Draugo" parengimų komite
tas rugsėjo 20 d., 3 vai. p. p. 
Jaunimo centre susirinko posė
džio, kurio metu vyko laimingų 
bilietų traukimas. Buvo kele-

dinėlėj" ir priklausė "Nerijos" 
studenčių vokaliniam vienetui. 

— Linas Kojelis, LB Wa-
shingtono apylinkės pirminin-

i kas, "Washington Post" dien-
i raštyje demonstracijų prie rusų 

X Pirmą kartą. Sol. Vytau
tas Paulionis, Toronto Opera 
Repertoire. Kanados ir Ottavos 
operų narys, atliks programą 

X Latvių laikraštis "čikagas j a teinantį sekmadienį, rugsėjo 
Zinas" savo rugsėjo numerį įsi- j 2 8 d., 4 vai. p. p. Jaunimo centre 
dėjo lietuvių šokių šventės ap-, 
rašymą su keturiomis nuotrau- Į 
komis. 

progą paaukojo 25 dol. Už spau-, tas stebėtojų, kurie taip pat 
dos parėmimą "Draugo" paren-1 dalyvavo traukime. Viktorija 
girnų komitetas nuoširdžiai dė- i Kašbaitė - Matranka ištraukė 
koja. pirmą laimingą bilietą nr 05822, 

kuris buvo laimėtas V. Kazlaus
ko, 42 Granton St., Hamiltone, 
Ont., Kanada. Antrą bilietą 
traukė Marija Remienė, "Drau
go" parengimų komiteto pirmi
ninkė, ir ištraukė nr. 18788. Tai 

Margučio" rengiamam koncer- i numeris J. Mažeikos, 7139 S. 
e. Visi kviečiami (pr.). įMozart, Chicago, BĮ. Vytautas 

X .Aldona Veselkienė, ketvir-! 
tadienį, rugsėjo 25 d., 12:45: 
vai. po pietų Šv. Kazimiero se- '> 
serų vienuolijos patalpose kal
bės apie lietuvių juostas ir jų 
simboliką bei tradicijas, pailiu
struodama skaidrėmis juostų 
raštus ir tautinius drabužius. 
Po to bus užkandis ir proga 
pasisvečiuoti. Susidomėję ir į 
pensiją išėjusieji kviečiami da
lyvauti 

x Inž. Alfonsas Alčiauskas iš 
Tampos, Floridoje, jau ne pirmą 
kartą užsisakė "Draugo" lietu
viškų knygų už didesnę sumą. 
šiomis dienomis jis vėl atsiuntė 
pasirinktų knygų sąrašą ir 60 
dolerių mokestį už jas. Dėko
jame. 

x "Dainavos" ansamblio sta
tomos A. Jurgučio operos "Či
činskas" spektakliams bilietai 
lapkričio 8 ir 9 dienai prašoma 
įsigyti Gifts International (po
nų Vaznelių) prekyboje, 2501 
W. 7lst Street, Chicago, UI. 
60629. Tel. 471-1424. Taipogi 
bilietus galima užsisakyti ir 
paštu tuo pačiu adresu. Bilietų 
kaina: $15, $13, $12, $9, $6 ir 
$5. (pr.) 

x Aurelijaus Prapuolenio, 
gyvenančio Downers Grove, UI., 
fotografijos paroda vyksta First 
Pacific Bank of Chicago patal
pose, 111 S. Wabash A ve., Chi
cagoje. Valandos kasdien nuo 
8:30 v. ryto iki 4:30 v. popiet. 
Penktadieniais iki 5:30 v. v. 
Uždaryta savaitgaliais. Paro
da tesis iki spalio 31 d. f sk) . 

X Friitala - Fnuand avies 
kailio, odos ir kitų įvairių kaili
nių parduotuvėje vyksta didelis 
moterų ir vyrų paltų ir sporti
nių drabužių išpardavimas. 
Krautuvė atdara 7 dienas sa
vaitėj. Valandos: Pirm., antrad., 
rrW3ad. ir penktad. nuo 10 v. r. 
iki 6 v. v.; ketv. 10 v. r. iki 7 v. 
v.; feštad. 10 v. r. iki 5 v. v. 
vSetan&d. 11 v. r. iki 5 v. v. Nuo 

CHICAGOS ŽINIOS 
BITO NUSIKALTIME 

Northwestern universiteto 
grupė pravedė tyrimus Wood-
lawn. VVickers Park, Lincoln 
Parko ir Back of the Yards ra
jonuose ir rado, kad žmonės ge
rokai baiminasi nusikaltimų. 
Beveik pusė gyventojų naktį 
bijo išeiti iš namų. Daugelis 
apsirūpina ginklais. 

POLICIJOS UNIJA 
Chicagoje spalio 16 d. palici-

ninkai balsuos, ar įvesti uniją. 
Dvi negrų policininkų sąjungos 
Chicagoje, Afro-American Lea-
gue ir Guardians, Inc., pasisakė 
prieš policijos unijos įvedimą, 
palaiko šiame klausime miesto 
nusistatymą. 

BAIGĖSI VASARA 
Specialiai vasara pasibaigė 

rugsėjo 22 d. Chicaga džiau
gėsi itin šiltomis paskutinėmis 
vasaros dienomis. 

UGNIAGESYS — PADEGĖJAS 
Chicagos ugniagesys Th. Mor-

ley, 21 m., patrauktas teisman 
už padegimą VVilmette dažymo 
kontraktoriaus automobilio. 
Morley buvo areštuotas dviems 
asmenims paliudijus, kad jie 
matė jį bėgant nuo padegimo 
vietos. 

SIMFONIJA PER RADUA 
Chicagos simfoninio orkestro 

muzikinė programa yra perduo
dama daugiau kaip per 350 ra
dijo stočių 50-je valstijų. Kon
certų transliacijų serija prasi
dės spalio 5 d. 

MILIJONAS NAMAMS 
Mere Byrne paskelbė, kad 

SENIŲ MENAS 
Iki spalio 5 \įL Chicagos 

Mokslo ir pramonės muziejuje 
tęsiasi paroda meno darbų, ku
riuos sukūrė pensininkai, gyve
ną Chicagos arkivyskupijos 
slaugymo namuose. 

LAIKRAŠČIŲ ISTORIJA 
Chicagos Mokslo ir pramonės 

muziejuje spalio 1 d. atidaromas 
pastovus skyrius "Amerikos 
laikraščiai", kur bus pavaizduo
ta jų istorija, sukūrimo tech
nika. 

AVLACJJOS TARYBA 
Daugiau kaip 30-ties Chicagos 

menininkų kūriniai JAV aviaci
jos temomis iki spalio 13 d. iš
statyti Mokslo ir pramonės mu
ziejuje. 

NELAIMĖ 
Marinų helikopteris aviacijos 

šventėje Joliete sekmadienį nu
kritęs sudužo. Užmušti trys 
įgulos nariai, o ketvirtas sun
kiai sužeistas. Nelaimė įvyko 
stebint 3000 žiūrovų. 

UŽDARYS 2 FABRIKUS 
International Harvester ben

drovė ruošiasi uždaryti du savo 
fabrikus: Ljbertivilėje ir Mel-
rose Parke. Bus atleista 1700 
darbininkų. Fabrikai bus už
daryti keletai savaičių. 

BRAZILIJOJE 
— Brazilijos lietuvių literatū

ros būrelis Sao Paulo mieste 
šių metų pabaigoje švęs veiklos 

tėlius. Visos tos aukos grįžta j tas dalyvauti NBC radijo tinklo I dešimtmetį ir turės šimtąjį su-
mūsų visuomenei, kuri nori, kad į Washingtono stoties "Talk į sirinkimą. Jo nariai supažindi-
lietuviška gyvybė ir veikla nei- į show" programoje. Pokalbis į na vietinius su lietuvių rašyto-
išblėstų. I bUvo vedamas rugsėjo 11 d. nuo! jais, pagelbsti "Mūsų Lietuvai", 

"Draugo" vadovybė iš savo į 10 vai iki 11 vai. prieš pietus.; rašo atsiminimus apie Brazilijos 
pusės dėkoja parengimų komi- j programos vedėjas Joel Stivak j lietuvių gyvenimą ir juos ren-
tetui, ypač komiteto pirminin- Į pradžioje klausytojams pristatė' giasi išleisti atskira knyga, 
kei Marijai Remienei, kuri daly- j Li n ą k p r a Vedė su juo pokalbį Į _ N a u J M f a Testamentas pra-

apie demonstracijų tikslus, jų! d e d a m a s teisti atskirais sąsiuvi-
eigą, pasekmes ir dalyvius. II-1 n i a i s p į r m a m sąsiuviny a p a s . 
giau buvo sustota prie Simo Ku- į t a l o P a u l i a u s p i r m a s fc a n t r a s 
dirkos. Po to į stotį pradėjo j l a i š k a s Tesalonikiečiams. Išlei-
skambmti klausytojai su klausi- d i m u i p a n a u d o t a s kun. č. Kava-
mais ir komentarais. Iš 12 U a u s k o vertimas, aprobuotas 
skambintojų vienuolika rėmė lie- K a u n o i r v i l k a v į š k i o vyskupo 
tuvius, gyrė demonstracijas ir j J u o z o M a t u i a i č i o . L a buko. Lei-
kaltino Amerikos vyriausybę už j d ė j u p a s i r a š o p į e t u Amerikos 

m raudoniesiems.; , ^ „ n m a n & Laidos koordinato-
Pr. Gavėnas, SDB. 

Kasniūnas traukė trečią laimin- listams, akompaniatoriui, tiems, Į ambasados klausimu padaręs il
gą bilietą, kurio nr. 42426. Do-. kurie platino laimėjimų bilie-' gesnį pareiškimą, buvo pakvies-
vana atiteko V. Salikliui, 6723 
So. Maplewood, Chicago, 111. 
Birutė Bagdonienė ištraukė ket
virtą dovaną nr. 14014, kuris 
priklauso Jonui Bielskiui, Brian 
Loven, 4407 Ordway Dr., Rock-
ford, 111. Penktą dovaną ištrau
kė Jadvyga Dočkiene nr. 39406, 
laimėtas A. Jonušo, 10248 S. 
86 Ave., Palos Hills, BĮ. Šeštą 
dovaną laimėjo Bruno's Bakery, 
3339 S. Iituanica Ave., Chicago, 
UI. Laimingą nr. 25552 ištrau
kė Kostas Dočkus. 

Kun. V. Rimšelis pranešė, 
kaip pavyko gegužinė, koncer
tas ir banketas. Komitetas pa
sidžiaugė gegužinės ir banketo 
sėkmingumu. Koncertinė dalis 
buvusi ypatingai sėkminga. Da
lyvavusių atsiliepimai yra labai 
geri. Komitetas apgailestavo, 
kad visuose parengimuose daly
vauja vis tie patys žmonės. Tuo 
būdu tai rinktinė lietuvių pu 

vauja visuose lietuviško veiki
mo sąjūdžiuose. Turime steng
tis nelikti kaltais prieš ateinan
čias kartas, kurios ieškos pa
vyzdžių iš mūsų veiklos. 

V. Rmš. 
MINIOS ŽMONIŲ 

ATEITININKŲ NAMUOSE 
Ateitininkų namų rengta išvy

ka praėjusį sekmadienį pasise- į Į klausytojų klausimus ir pasta-
kė geriau nei buvo tikėtasi, pra
lenkė visų viltis. Po kelių iš 
eilės lietingų savaitgalių oras 
buvo karališkas, ir tai daug pri
sidėjo prie pasisekimo. Suva
žiavo tiek žmonių, kad aplinki-

i visuomene, 
l rius kun. 

Sao Paulo, 1980. 32 psl. bas atsakinėjo Linas ir progra
mos vedėjas. Viena iš skambiu 
tojų buvo Asta Banionytė, kuri j — Jaunimo šventė įvyko se 
dalyvavo demonstracijose ir da
bar pati yra teisiama. Ji ilges 
niame žodyje nušvietė dabarti 

blika yra labai apsunkinama. I " U k e l i a i nesutalpino automo-«nę padėtį Lietuvoje: kolonizavi 
Organizacijos, klubai ir visos ki
tos grupės, kurios daugiausia 
naudojasi "Draugo" patarnavi
mais, turėtų padėti savo laikraš
tį palaikyti. "Draugas" priklau
so visai lietuviškai visuomenei. 
Pastebėta, kad pirma, kai lietu
viai buvo neturtingi, lietuviška 
spauda daugiau buvo rūpina
masi. Kai visi praturtėjo, idea
lizmas sumažėjo. Lietuvių vi
suomenės skaldymas eina vis su 
didesne propaganda. Vieni su
klaidinti gražiais šūkiais, kiti 
sąmoningai vykdo komunistinio 
teroro išbandytas priemones. 

Komitetas, įvertinęs šių metų 
parengimų geras pasekmes, nu
tarė ir ateinančiais metais ruoš
ti "Draugo" vakarienę ir gegu
žinę. Vakarienę nutarta ruošti 
Jaunimo centre rugsėjo 26 d. 
Tai paskutinis rugsėjo šeštadie
nis. Organizacijos prašomos 
prisiminti ir tą dieną savo pa
rengimų neruošti. Gegužinę nu
tarta ruošti birželio 28 d., pas
kutinį birželio sekmadienį. 

"Draugo" parengimų komite
tas nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie remia "Draugą", visiems, 
kurie dalyvavo gegužinėje ir 

' vakarienėje, ypač koncerto so-

bilių, pritrūko maisto ir gėrimų, mą, lietuvių karių siuntimą į Af-
Kas norėjo, galėjo ilsėtis ąžuolų' ganistaną, religijos persekioji-
pavėsy ar kepintis saulėje, o j mą, politinius kalinius. Demon-
jaunimas sportavo žaidė iki pat i strantų byla buvo numatyta 
vėlumos. Apsilankė ir svečias j svarstyti rugsėjo 16, bet dabar 
prol Kabaila iš Australijos. _ 1— 

Išvyka prasidėjo pamaldomis. 1 vengusi Gestapo, 1944 m. buvo 
Lauke, po medžiais kun. L. Za- į areštuota ir nuteista mirties 
remba, lietuvių jėzuitų provin-; bausme. Tačiau Šimaitės drau-
ciolas laikė šv. Mišias ir pasakė j gas nacių pareigūnui davė kyšį 
įspūdingą pamokslą apie reikalą į ir ji buvo išsiųsta į Dachau. Po 
gyvenime vadovautis meile ir \ karo ji buvo rasta koncentra-
socialiniu teisingumu, o kai to, cijos lageryje pietinėje Prancū-
žmonija nepaiso, pasiekia Dievo zijoje. 
bausmė. Tokį laikotarpį kaip Onos Šimaitės darbų neužmir-
tik ir gyvename. , šo tie, kuriems ji padėjo, aiški-

Reikia labai džiaugtis, kad I no sen. Proxmire. 1953 m. nu-
netoli Chicagos, Lemonto pašo- į vyko į Izraelį ir buvo labai šil-
nėje, ateitininkai įsigijo tokius į tai sutikta. "Jos po karo pa-
puikius namus su parku ir tiek Į rašyti veikalai ir tie, kurie bu-
daug vietos, puikūs ąžuolai, kle- j Vo slaptai išnešti iš Vilniaus 
vai ir krūmai. Labai gerai, kad į geto yra privedę prie karo me-
tie plotai prieinami platesnei j tų didesnio supratimo", pareiš-
lietuvių visuomenei ne tik vasa- į kė sen. Prcocmire. 

Senatoriaus VVilliam Proxmire 
kalba "Heroine of the Vilna 
Ghetto" (Vilniaus geto did
vyrė) yra atspausdinta JAV 
kongreso darbų protokole (Con-
gressional Record S 12369). 

pirmad. iki penktad. kreiptis i j Chicaga gavo daugiau negu mi-
Genę tel. 329-0346. Kalbame j lijoną dolerių atremontavimui 
lietuviškai Adr.: 300 W. Graml 
Ave„ Chirago, BĮ. 60610, Ket
virtas aukštas 'sk ). 

rą, bet ir žiemą. 

229 butų. Piniginę paramą gau
ną du butų kooperatyvai Chi
cagos pietuose ir vakaruose. 

Brighton Parko lietuviai susitiko ir smagiai laiką praleido parapijos suruoš
toje gegužinėje. Jie taip pat susilauk* svečių — amerikiečių. Iš k.: J. Mi
kulskis, prel. D Mozeris, Richard DaJey ir kiti. Vuotr. P. Makto* 

ŽYDŲ GELBĖTOJA — 
KONGRESO LEIDINY 

Senatorius VVilliam Proxmire 
(demokratas iš "VVisconsino val
stijos) rugsėjo 10 d. kalbėjo 
JAV senate, ragindamas ratifi
kuoti Genocido konvenciją. To 
susitarimo Jungtinės Amerikos 
Valstybės dar nėra pasirašiu
sios. Savo kalboje sen. Prcoc
mire atskleidė Onos Šimaitės, 
žydų gelbėtojos, istoriją. 

Dirbdama Vilniaus universi
teto bibliotekoje, Šimaitė suda
rė planą, kurio naciai laikinai 
nesusekė: aiškindama, kad 
daugelis universiteto knygų bu
vo gete laikomų žydų rankose, 
ji gavo leidimą tas knygas pa
imti. Kasdien į žydų kvartalą 
nešė gėles, šautuvus, laiškus, 
falsifikuotus dokumentus, o iš
nešdavo knygų, dienoraščių ir 
t. t. Daugeliui padėjo pabėgti 
ir išsigelbėti Dvejus metus iš-

selių pranciškiečių salėje, Villa 
Zelinoje. 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii 

Sol. Praudme Ragiene 
dainuoja 

Y R A Š A L I S 
14 skirtingų lietuvių kompozi 

torių dainos ir arijos— -8 su stygi
nio kvinte to palyda, 2 su klari-
neto pa r t i j a papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui 
Gegutė. Dainos. Muzika i r gėles. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 

į kanklės. Nedvelk vėjeli. Y r a šalis. 
Mylėk lietuvį ir ki tos) . 

Diriguoja: Arūnas Kaminskas. 
Plokšteles kaina su persiunti-

1 mu — $8.85. Ulinois gyv. dar pri-
I deda 48 et . Dlinois vals. mokesčio. 

Užsakymus s iųs t i : DRAUGAS, 
' 4545 W. 63 St. Chicago, I L 60629. 
Himiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiim 

DENGIAME IR TAISOME 
\ISXJ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojama 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ABVYDUI KIELA1 
Tel. — 434-9655 

f LIETUVOS B A Ž N Y Č I O S 
1-mas tomas. Telšių Vyskupija 

B R O N I U S K V I K L Y S 
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIU se

rijos leidžiamų knygų. 
"Vienas pagrindinių Šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 

palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų balnyčių 
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 y ra 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. 
Ulinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, k5k5 Wesi 6Srd S t , Chicago, IL 606Ž9 
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^ 8 
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