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Perskaitęs duok ki tam! 

/ / Vagos" leidyklai 
(Tęsinys) j gyvenimą ir negali suprasti, kaipj 

Nieko nėra klaidingesnio kaip tokius dalykus galima suderinti 
toks tvirtinimas, nes jis visiškai I su Konstitucijos skelbiama VISŲ 
priešingas tikrovei, faktams. Vie-; piliečių lygybe ir sąžinės laisve?! 
nuolynai nebuvo Žvėrynai ir juo-; Juk tokia laisvė, tai laisvė tiktai 
se nė pėdsako nebuvo to enkave- j sau. O laisvė tiktai sau nėra jo-
Jfe*a_£. * • -» — • kia laisvė. Tikra laisvė apima laisj 

vę ir kitaip galvojamiems. Tie žo 
džiai ne vien mano, — juos daug] 
anksčiau pasakė vokiečiu komu-

distinio teroro, kurį su pasigar 
džiavimu sufabrikavo Jauniškis. 
Jei ten bent kiek būtu tiesos, tuo
met didžioji dalis buvusiu vie
nuolynų gyventoju nesiilgėtu vie
nuolynų ir juose praleistą laiką 
nelaikytų gražiausiais savo gyve
nimo metais. 

Todėl nenoromis kyla klausi-

nistu klasikė Roza Liuksenburg. 
Pagaliau "Vagos" atstovas pri 

pažino, kad anas mano raštas 
jiems buvęs ir naudingas, nes jis 
parodęs, jog rūpestingiau reikia IKuuucs, jug rūpestingiau reikli 

mas, kam reikalingi tie visi Jau- tikrinti spaudai rengiamus raš 
niškio ir kitu ateistų šmeižaraš- t u s Užtikrino, kad ta Jauniškio] 
čiai, ko jais siekiama? Ar čia nė
ra noras pateisinti praeities nusi
kaltimus, kai 1949 m. ir vėliau 
1948 — 49 m. vandališkai buvo 
nusiaubti visi vienuolynai, kon-
r. , . « ' : i w 'r i Ji par 
fiskuotas net asmeniškas vienuo-1 taraščitis kuo 

knygelė antrą kartą nebebusian
ti leidžiama 

Bet kiekvienam eiliniam tiesos 
mylėtojui to per maža. Jauniš
kio ir į jį panašiu rašeivų šmeiž-

I taraščius kuo greičiausiai reikia 
»ynan atsineštas turtas, sunaikin i š i m t i g i^ygyny i r bibliotekų, 
ta daug asmeniškų vertybių, bib- k a d ]ie nebemulkintų ir nebenuo-
liotekų, išplėsti puikiausi vargo-1 d y t ų j a u n i m o .Spaudos darbuoto-
nai, o patys vienuohai,-es pasta- N š v e n t a ^ 3 k o v o t i s u ^ ^ 
tyt, uz įstatymų ribų — ilgą lai- k i o s ^ i e s c h u l i ganizmu. Veltui 
ką jie negalėjo gauti padoresnio b u s k o v a s u f i z i n į u chuliganizmu, 
darbo jei neatsisakė būti vienuo- j j e i n e b u s k o v 0 ] - a m e s u m o r a l i n iu 
hais. Taip jie buvo priversti slep , , . a n i z m u 
tis su savo įsitikinimais ir daug 
kam teko patirti tikro skurdo ir 
nepelnytos paniekos. Kitiems bu
vo sufabrikuotos bylos ir jie nu
teisti po 10 ar 25 metus lagerio. 

Ir dabar, užuot atitaisius tuos 
nusikaltimus, griebiamasi naujų: 

Nr. 191 

Kun. Jonas Dany 1 a] 
Bijutiškis, 
1981. I. 15. > 

1981 m. kovo 3 d. kun. J. Dany 
apšmeižti, apjuodinti vienuolius, j ** gavo toki a įsakymą: 

Kongr. Edward J. Derwinski iš Chicagos su Pabaltiečių komiteto pir
mininku estu Maido Kari Washingtone, D.C. P 

galvojant, kad jaunoji karta pati
kės ir liausis gerbę tuos, kuriuos 
gerbė jų tėvai ir seneliai. 

Paskutiniame dešimtmetyje 
sunkiomis bausmėmis buvo nu
teista visa eilė žmonių, kaltina
mi tarybinės tikrovės iškraipymu 
ir Šmeižimu. O už religinės tik
rovės iškraipymą ir šmeižimą mo 
kami riebūs honorarai ir rašomi 
^gyrimo raštai. Stebi žmogus 

Vagos" leidykla, susipažinusi 
su Jūsų atsakymu, į atsakymą, t 
y. antruoju laišku — skundu, 
čiančiu B. Jauniškio knygą "Bei 
iliuzijų", primena, kad minėtai 
knyga buvo rengiama 
itin atidžiai. 

Kadangi leidyklos pozicija Jumsj 
žinoma, prie šių klausimų iš nau 
jo nėra reikalo sugrįžti' 

Vyt. StoneliĄ 

IRANE SUDARYTA 
NAUJA VYRIAUSYBĖ 

Komunistams naudingas civilinis kąrąs 

Teheranas. — Irano naujasis į cija, vadinama "Savama" Šacho 
premjeras pasiūlė parlamentui Į laikais puikiai veikė "Šavak" 
savo sudarytą naują vyriausybę,; Daug jo valdininkų, gelbėdami 

spaudai 

PROTESTAI PRIEŠ 
RUSŲ FILMĄ JAV-se 

Kongresmanas Ashbrook 
(Ohio) gegužės 28 d. Atstovų Rū
muose ragino JAV valdžios orga
nus ir privačius piliečius nepasiti
kėti sovietų parodymais. Jis suti
ko, jog reikia ieškoti "karo nusi
kaltėlių" kurie atsidūrė JAV-ėse 
po II-jo pasaulinio karo, bet būti
nai užtikrinti, kad nenukentėtų 
neteisingai apkaltinti nekalti as
menys. "Įrodymai" iš sovietinių 
šaltinių, pabrėžė Ashbrook, yra 
"sutepti" — nepatikimi, atsižvel
giant į ilgą komunistinę melų ir 
klastojimų istoriją. 

Hitleris, Stalinas ir dauguma 
jų vadovaujančių budelių jau ne
begyvi, kalbėjo Ashbrook. Bet vi
si dabartiniai Sovietų Sąjungos 
vadovai buvo Stalino žmogžudys
čių mašinos bendradarbiai. Jie 
nepasikeitė, jie niekad nepareiš
kė atgailos. Kaikurie Hitlerio nu
sikaltėliai, kaip Herbert Kroeger, 
Emst Grossman ir Kurt Lange, 
tebeužima vadovaujančius postus 
Rytų Vokietijoje. 

Ashbrook priminė, kad gegu
žės 10 d. Washington Post iš
spausdino ilgą straipsnį apie 
Franką Walusą, kuris buvo netei 
singai apkaltintas kaip nacių ka
ro nusikaltėlis. Jam išleidus 60,000 
dol. savigynai, Vakarų Vokietijos 
archyvuose buvo rasti dokumen
tai, įrodantys, kad jis negalėjo bū 

ti tuo metu tariamo nusikaltimo 
vietoje. Si byla pasibaigė gerai, 
bet su kitomis bylomis gali kitaip 
išeiti. Sovietų sufabrikuotos 
klastotės ir melagingi liudinin
kai prieš pabėgėlius nuo komu
nizmo, kadangi jie yra sovietinio 
režimo priešai, gali labai pakenk
ti nekaltiems žmonėms, tvirtino 
Ashbrook. ELTA 

Prašo ginti 
disidentus 

Gorkio tremtyje gyvenantis 
akademikas Andrei Sacharov 
kreipėsi į amerikieti mokslinin
ką, Nobelio premijos laureatą 
Linus Pauling, kviesdamas jį 
užtarti tris rusus kitaminčius 
— Sergiejų Kovaliovą ir Ta-
tianą Ossipovą, kurie už žmo
gaus teisių gynybą yra nubaus
ti sunkiomis kalėjimo bausmė
mis, ir Sergiejaus Kovaliono sū
nų — Iva-są., kuriam gresia suė
mimas ta: p pat už veiklą žmo
gaus teisių gynybos sąjūdyje. 
Akademikas Sacharovas prašo 
amerikieti mokslininką **• jo 
kolegas išgelbėti šiuos tris 
jo kolegas išgelbėti šiuos tris 
narsius disidentus, kurie yra 
tiek daug pasitarnavę žmogaus 
teisėms. 

kurioje aštuoni ministeriai yra 
likę iš seno, premjero Rajai ka-

IieJ b m e t o - Ju tarpe — užsienio rei
kalų Hossein Moussavi, kurio 
nenorėjo patvirtinti buvęs prezi
dentas Bani Sadras. Paliktas ir 
vykdomasis valstybės reikalų mi-
nisteris Behzad Nabavi, kuris ve
dė derybas su Amerika per Alži-
ro tarpininkus dėl amerikiečių 
įkaitų paleidimo. Keturiolika mi-
nisterių yra nauji. 

Premjeras Javad Bahonar savo 
kalboje pabrėžė, kad visi ministe
riai dirbs Alacho garbei, bandys 
vykdyti imamo Khomeinio sieki
mus ir tautos interesus. 

Komentatoriai, sekdami Irano 
įvykius, tvirtina, kad Irane fak
tiškai prasidėjo splaptas civilinis 
karas. Jame svarbiausias jėgas su
daro religiniai fanatikai, vadina
mi fundamentalistai, kuriems va
dovauja vyraujanti Islamo res
publikos partija. Daug jos narių 
jau žuvo atentatuose. Kitoje pu
sėje svarbiausią jėgą sudaro vadi
nami "mujahidynai". Jie yra ge
rai organizuoti, sudarė kovoje 
prieš šachą svarbiausias kovos li
nijas. Populiariai jie gali būti va
dinami "islamo marksistai". Ka
da kita liaudies kovotojų grupė 
"fedajynai" yra daugiausia mark
sistai, bedieviai, "islamo marksis
tai" yra visi šijitai, nacionalis
tai, jų daugumas — universitetų 
studentai, liberalinių pažiūrų 
persai. 

Stebėtojai mano, kad ši slapta 
kova, šaudymai, atentatai, sabo
tažo veiksmai daugiausia naudos 
neša tikrajai, Maskvos prižiūri
mai, komunistų partijai —"Tu-
deh", kuri sėdi užkulisyje ir, j 
Kremliaus įsakymu, vengia išsi- i 
šokimų, net reiškia pritarimą | 
"imamo Khomeinio" politikai. 

Persų tarpusavio kovomis džiau 
giasi ir Irano tautinės mažumos: 

po revoliucijos savo galvas, perė
jo dirbti į "Savamą". 

Buvo manoma, kad prasidė
jus netvarkai, tarpusavio ko
voms, svarbų vaidmenį suvai
dins Irano kariuonemė, tačiau ji 
dabar užimta užsitęsusiu karu su 
Iraku. Tarp aukštųjų kariškių 
galėtų atsirasti tautos palaikomas 
vyras, kuris perimtų valdžią, ta
čiau visi užimti fronte. Be to, 
fundamentalistai kariuomenės 
viršūnes gerokai išvalė. Jų įsteig
ta "revoliucijos gvardija" prižiū
ri reguliarius kariškius ir jie ne
gali pasireikšti, jei ir norėtų. 

Rugpiūčio 13 d. į Omaną, 
prie Persijos įlankos, atskrido Ira 
no kariuomenės transporto lėktų 
vas su Irano karininkais ir jų šei
momis, kurioms nusibodo ne
tvarka Irane. Kariškių nuotaikas 
nušvietė ir neseniai į Prancūziją 
pabėgęs Irano aviacijos pulkinin
kas Behzad Moezi. Jis atvežė į Pa 
ryžių buvusį prezidentą Bani 
Sadrą ir "mujahidynų" vyriausią 
vadą Rajavį. 

Pulkininko Moezi pasikeitimas 
charakteringas daugeliui iranie
čių. Jis buvo tas lakūnas, kuris iš
gabeno buvusį šachą su šeima į 
Maroką ilgesnių atostogų, kaip 
tada buvo skelbta. Jis prisipažįs
ta, kad šacho valdžios jis nemė
go ir su lėktuvu grįžo atgal į Ira
ną. Namie jis turėjo sunkumų, 
buvo tardomas. Niekas jam nedė
kojo, kad išgabeno šachą, nedė
kojo ir už tai, kad parvežė namo 
45 mil. dol. vertės karališką lėk
tuvą. Pulkininkas Moezi greit nu 
sivylė revoliucijos vadais ir slap
ta įstojo į Rajavio organizaciją. 
Lakūnas baigė karinius mokslus 
Amerikoje ir Irano aviacijoje iš-
skraidė 23 metus. Jis dalyvavo ka 
ro veiksmuose prieš Iraką, tačiau 
nutarė apleiti savo tėvynę ir iš 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Senatorius Henry Jackson 
pareiškė, kad Sovietų Sąjunga, 
per Siriją ir Libiją kursto nera
mumus Artimuosiuose Rytuose ir 
priešinasi Libano taikai. 

— Egiptas ir Vakarų Vokietija 
pasirašė bendradarbiavimo bran 
duolinės energijos srityje sutartį. 
Egiptas per ateinančius 20 metų 
numato įsigyti 8 branduolines 
elektros jėgaines. 

— Trys medicinos specialistai 
po 10 metų tyrinėjimų Kaliforni
joje paskelbė "Annals of Inter-
nal Medicine" žurnale, jog 
žmones, kurie per dieną išgeria 
du alkoholinius gėrimus, gyvena 
ilgiau už visiškus abstinentus. 
Tačiau tie, kurie geria daugiau, 
miršta du kart greičiau. Tyrimuo
se buvo studijuojami 8,060 žmo 
nių. Patirta, kad nuosaikus alko
holio vartojimas padeda išvengti 
kai kurių širdies ligų. 

— Irano ambasadorius Mas
kvoje paneigė užsienio spaudos 
žinias, kad Sovietų Sąjungoje 
nukritęs Argentinos transporto 
lėktuvas gabeno Izraelio gink
lus į Iraną. Diplomatai spėlioja, 
kad lėktuvą numušė sovietų 

priešlėktuvinė gynyba. 
— Kalifornijoje imtasi apsau

gos priemonių, nes viename he
likopteryje, kuris purškia kenks
mingų vaisių muselių užpultus so 
dus, buvo rastos kulkų skylės. 
— Antradienį Massachusetts val

stijoje susidūrė traukiniai, žuvo 4 
žmonės, sužeisti 22. 

— JAV vyriausybė sulaikė dar 
šešių naujų karo lėktuvų prista
tymą Izraeliui. Izraelio vyriausy
bė kritikuoja lėktuvų sulaikymą, 
kuris beveik reiškia sutarties lau
žymą, paskelbė užsienio reikalų 
ministerija. 

— Į Maskvą "trumpo poilsio" 
atvyko Kambodijos režimo už
sienio reikalų ministeris. 

Kongreso narys 
apie sovietų melą 

Amerikoje jau antri metai te- į ce). Lenkų žingsnis paskatino 
siasi protestai prieš sovietų filmą j Tautinę Cekoslovakų Tarybą 
"The Unknown War" (Nežino- j (Czechoslovak National Council) 
mas karas), kuris buvo rodomas; bei panašias serbų ir ukrainiečių 
daugelio JAV-ių miestų televizi- j grupes imtis protesto akcijos. 
J°je- Tame filme Raudonoji Ar- Lenkų žurnalas cituoja ir ki-
mija "išlaisvina" Lietuvą, Latvi- tų įtakingų asmenų pasisakymus 
ją, Estiją ir kitus Rytų Europos | prieš propagandinį filmą. Har-
kraštus. Dabar į šį protestą įsi
jungė Washingtone leidžiamas 
populiarus Amerikos lenkų žur
nalas Perspectives (Perspekty
vos), kurio redaktorė Marta Kok-
win — Rhodes rašo, jog "Ameri
kos lenkai nepatenkinti, kad... 
Lietuva, Latvija ir Estija nėra 
traktuojamos kaip nepriklauso
mos valstybės". 

Žurnale rašoma, kad protesto 
sąjūdis prasidėjo pavienių Ameri
kos lietuvių mokytojų protestais 
Amerikos Švietėjų Sąjungai (Na 

vardo universiteto Rusijos tyrimo 
centro darbuotojas Dr. Boris Se-
gal pabrėžė, kad "Nežinomas ka 
ras" yra "milijonų Raudonosios 
Armijos nužudytų žmonių įžeidi
mas". David Roth, JAV vidurva-
karių žydų tarybos veikėjas, fil
mų seriją apibūdino kaip "etninę 
dėmę" — rodant melus apie Ry
tų Europos kraštus, kai naikina
mas Rytų Europos etninis paliki
mas. 

Protesto akcijoje artimai ben
dradarbiauja Amerikos lietuvių 

tional Education Association), j ir lenkų organizacijos. Lenkų Po-
kuri pareiškė, jog minėtame fil-Į litinės Akcijos Komiteto (Polish 
me "dokumentuojami istoriniai i Political Action Committee) pir 
faktai". Po to į šį svarbų protestą mininkas Jan Lorys savo protes-
įsijungė ALTa ir Pasaulio Lie- į to laiške National Education 
tuvių Bendruomenė. Prie jų pri
sidėjo ir Amerikos Lenkų Kon
gresas (Polish American Cong-
ress) ir Tautinis Lenkų Susivie
nijimas (Polish National Allien-

Association vadovui McGuire iš
reiškė Amerikos lenkų pasipikti
nimą, kad Lietuva, Latvija ir Es
tija filme nėra traktuojamos kaip 
nepriklausomos valstybės. 

Savo birželio 9 d. pranešime 1 
apie suimtuosius latvius United j 
Press International agentūra pa-Į 
minėjo, kad "Latvija, Lietuva ir j 
Estija buvo Sovietų Sąjungos už
kariautos 1940 metais". 

Vietnamo bėgliai 
Pastaruoju laiku vėl žymiai 

pagausėjo pabėgėliai iš Vietna-
Jungtimų Tautų komisą-

JAV katalikai 

Teismai Latvijoje 

,h.,~i~; u JV. - "i v e ž t i du labiausiai Irano valdžios 
I i , ! ' * , v " " ^ arabai, Į paieškomus asmenis: Bani Sadrą 
2 Z £ ^ ^ k m a - n a i - VaIdž*a tu- ir Rajavanį, kuris papasakojo re-
J S , m - r a m V ""P6*"^ t u r i ™- į Porteriams. kad,aplankes ajatolą 

F u n d . l T r m a Ž r a S - ' Khomeini, * bepabučiavo jam 
J u t TllStU , V a W ž i ° S ^Utkištos jam imamo rankos Nuo 
f r n ± ' ^ ° - , O S l a i k u p e r ° r - J t o P ™ " ^ * nesutarimas gamzuota slaptoj, saugumo poli- Khomeinio ir "mujahidynų' 

tarp 

Latvių socialdemokratų parti
ja išeivijoje birželio 11 d. prane
šė, kad birželio 5 d. du latviai bu
vo Rygoje nuteisti už "išdavystę". 
Jurgis Bumeistars, pranešime api
būdintas kaip "pogrindinės lat
vių socialdemokratų partijos Lat
vijoje" vadovas, gavo 15 metų 
konclagerio, o Dainius Usmanis, 
irgi socialdemokratas, 10 metu. 

Apie teismą trumpai painfor
mavo ir Rygos radijas. Bumeis
tars ir Lismanis buvo suimti per
nai lapkričio mėnesį ir apkaltin
ti išdavę latvių emigrantams svar 
bias "paslaptis" ir tuomi padarę 
žalos Sovietų Sąjungai. Elektros 
inžinieriais Bumeistras yra. vienas 
Latvijos vadovaujančių žuvivei-
sos specialistų. Pasak latvių 
socialdemokratus Stockholme, 
KGB sufabrikavo B-umeistrui by
lą, norėdamas sutriuškinti so
cialdemokratų sąjūdį Latvijoje. 
Tokių priemonių griebtis KGB 
paskatino pastarieji įvykiai Lenki
joje. 

Latvių socialdemoratai išeivi
joje nuteistųjų reikalų kreipėsi į 
žymiuosius Vakarų Europos so
cialdemokratus: buvusį Vakarų 
Vokietijos kanclerį Willy Brandt, 
Socialistinio Internacionalo pir
mininką ir buvusį Švedijos minis-
terį pirmininką Olaf Palme, ir 
Austrijos kanclerį Bruno Kreisky. 
Brandt buvo paprašytas savo ap
silankymo Maskvoje metu (bir
želio 30 —liepos 2) šiuo kl-ausi-

I mu pasikalbėti su Brežnevu. 

mo 
riato pabėgėlių reikalam su
teiktomis žiniomis, vien balan
džio mėnesį, iš Vietnamo laivais 
j įvairius Pietryčių Azijos kraš
tus pabėgo daugiau negu 11 

Pagal paskutimus stat is t inius ' t u J c s t a n č i u žmonių, kai kovo 
duomenis, katalikų skaičius,mėnes* vietnamiečių pabėgėlių 
Jungtinėse Amerikos Valstybė-, s k a i č i u s tepasiekė penkis tūks-
se jau viršija 50 milijonų. Tuo! t a n c i u s - Daugiausia vietnamie-
būdu katalikai dabar sudaro 22 č i u bėglių priėmė Tailandas ir 
ir pusę procento visų krašto gy
ventojų. Jungtinėse Amerikos 

Malaizija vietnamiečių pabė
gėlių skaičiaus padidėjimas yra 

Valstybėse yra 33 arkivyskupi-' Vejamas su Vietname pasireiš-
jos ir 138-nios vyskupijos. Ku- ki&Ii&a- i a°ai sunkia maisto kri-
nigų yra * viso apie B8 tūks-«* ir su dabartiniame sezone 
tančiai keturi šimtai, seserų vie- Į Pietryčių Azijoje pagerėjusiu 
nuotių apie 123 tūkstančiai, j Uhnatu, kuris Siek tiek paJeng-
Kandidatų į kunigus yra 12, 468,1 ^ ^ pavojingas bėglių keliones 
kurių tarpe beveik aštuoni tūks
tančiai mokosi 88-niose vysku
pijų seminarijose. Kandidatų į 
vienuolius skaičius dabar vir
šija keturis tūkstančius penkis 
šimtus. Čikagos arkivyskupija 
tikinčiųjų skaičiumi yra didžiau
sia Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse: ji apima du milijonus 
360 tūkstančių tikinčiųjų. Ant
roje vietoje, pagal tikinčiųjų 
gausumą, yra Los Angeles ar
kivyskupija su dviem milijonais 
dviem šimtais 30 tūkstančių ka
talikų, o trečioje vietoje — Bos
tono arkivyskupija su kiek dau
giau negu vienu milijonu tikin
čiųjų. 

Planetos apdengtos 
deimantų sluoksniu 
Londonas — Britų žurnalas 

"Nature" paskelbė Kalifornijos 
mokslininko dr. Marvin Ross te
oriją, kad planetos Uranas ir Nep
tūnas greičiausia blizga ne todėl, 
kad jų paviršių dengia ledų kris
talai, bet — deimantai. Dr. Ross 
pravedė tyrinėjimus Livermore 
laboratorijoje su chemikalais, ku
rie planetų atmosferoje verkia jų 
paviršių. Tam tikrame atmosfe
ros spaudime, 

mažais laivais per jūrą į laisvę. 

Vokiečių paskaitos 
apie Lietuvę 

Federatyvinės Vokietijos ka
talikų žinių agentūros "KNA" 
redaktorė Bonnoje — Dithilda 
Treffert, šių metų pavasarį 
Augsburgo vyskupijoje skaitė 
šešias paskaitas, tema: "Lietu
va — katalikybės pylimas So
vietų Sąjungoje". Paskaitinin
ke daugiausiai rėmėsi Lietuvos 
Katalikų (Bažnyčios Kronikos 
pateikiama informacine medžia
ga ir jos pačios surinktais duo
menimis prieš pusantrų metų 
lankantis Pabaltyje. Vokiečių 
žurnalistei atvykus skaityti pa
skaitą Donauwoerthe, čia vei
kianti Nijolės Sadūnaitės vardo 
vokiečių mergaičių grupė su
rengė vokiečių visuomenei in
formacinę parodę apie Lietuvą, 
ją paįvairinant lietuvių tauto
dailės ir gintaro dirbiniais. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 17 d.: Jacintas, 

Filipė, Saulenis Sigita. 
Rugpiūčio 18 d.: Agapitas, 

Elena, Mantautas, Alė. 
prie tam tikros j Šaute teka 5:54. leidžiasi 7:57. 

ORAS temperatūros anglies atomai virsi 
ta deimantais. Jo teorijai pritaria ; Tarpais apsiniaukę, galimas 
ir Arizonos astronomijos prof.! lietus, temperatūra dieną 78 L, 

i William Hubbard i n&kti «5 1. 
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DARBINGO ŽMOGAUS AMŽIAUS 
PROBLEMA 

J. MIŠKINIS 
Senėjimas — neišvengiamas 

gamtos dėsnis, vienodas visai 
gyvybei žemėje. Šiam procesui 
pasiduoda visi: ir paprasčiau
sias augalas, ir gyvūnus, 
taipogi ir žmogus. Tai ilga
laikis pamažu vykstantis 
procesas, kuriame, šalia atro
finių reiškinių, pasireiškia 
nauji prisitaikomieji mecha
n i z m a i , a p r ū p i n a n t i e j i 
žmogaus organizmą naujomis 
sąlygomis. 

Pastaraisiais dešimtmečiais 
mokslininkai ieško būdų pra
ilginti žmogaus gyvenimą, 
paveikti jo organizmą taip, 
kad jis galėtų ir žiloje se
natvėje tinkamai funkcio
nuoti. Sakoma, kad žmogus 
y r a n e a t s k i r i a m a s nuo 
aplinkos ir jos veiksnių, kurie 
atsiliepia gyvybiniams pro
cesams. J a u žiloje senovėje iš
minčiai nurodinėjo labai svar
bius gyvenimą palaikančius 
veiksnius: gryną orą, vandenį, 
fizinę mankštą, darbą, racio
n a l ų m a i t i n i m ą s i *• 
saikingumą. 
. P a v y z d ž i u i , v o k i e č i ų 
mokslininkas ir gydytojas K. 
V. Hufelandas sako, kad, jo 
nuomone, svarbiausią reikš
mę gyvenimo prailginimui turi 
saikingumas ir gera žmogaus 
nuotaika. Jis tvirtina, kad 
žmogaus gyvenimą trumpina 
liūdesys, nusiminimas, baimė, 
pavydas ir nepaykanta. Taigi, 
pasak jo, džiaugsmas yra svei
katos, darbingumo ir ilgo 
gyvenimo sąlyga. 

Gyvenimo prailginimui 
daug reikšmės turi darbas. Jis 
suteikia visoms organizmo 
sistemoms, pirmiausia nervų ir 
raumenų, būtiną kokybę. Dar
bas sukelia sudėtingus kieky
binius ir kokybinius po
slinkius medžiagų organizmo 
apykaitoje ir energijoje. Taigi 
fizinis ir protinis darbas su 
atitinkamu poilsiu yra svarbus 
ilgo gyvenimo veiksnys. Dir
bantiems protinį darbą būtina 
fizinė kultūra, sportas. 

Medicinos mokslas, aiškin
damas žmogaus organizmo 
senėjimo paslaptis, pripažįsta, 
kad žmonės miršta prieš laiką 
ir dažnai patys trumpina savo 
gyvenimą. 

Pažymėtina, kad didelės 
reikšmės žmogaus ilgam 
gyvenimui turi nervų sistemos 
stiprinimas, {vairūs pergy
venimai, nesantaika šeimoje, 
įvairios neigiamos emocijos 
kenkia sveikatai ir trumpina 
gyvenimą; atvirkščiai — sai
kingas darbas ir tinkamas 
poilsis, sugyvenimas šeimoje ir 
darbovietėje, gera nuotaika 
t e i g i a m a i v e i k i a nervų 
sistemą, o per ją ir visą žmo
gaus organizmą. Todėl medi
cinos mokslas pataria vengti 
alkoholio ir rūkalų, nes alko
holis kenksmingai veikia žmo
gaus centrinę nervų sistemą, 
iirdį ir virškinimo organus. 
Taigi jo vartojimas skatina 
įvairias ligas ir trumpina žmo
gaus amžių. 

Nemažą Žalą žmogaus svei
katai daro ir rūkymas. Tabako 
sudėtyje yra labai stipraus 
nuodo nikotino. Rūkymas 
sukelia sklerotinius pakitimus 
kraujagyslėse, ypač širdies ir 
galūnių. Jis žalingai veikia 
kvėpavimo ir virškinimo 

organus. Plaučių vėžiu kur kas 
dažniau serga rūkantieji. 

Taipogi svarbu tinkamai 
maitintis. Senatvėje organiz
mas daug mažiau suvartoja 
energijos, todėl ir maisto pro
duktų kiekis turi būti mažes
nis. Senyvame amžiuje paros 
maisto kalorijų kiekis netu
rėtų būti didesnis kaip 2000. Be 
to, patartina apriboti gyvu
linės kilmės riebalus. Nau
dingiau vartoti augalinį aliejų 
ir šiek tiek sviesto. Mėsos ir 
mėsiškos sriubos senesnio 
amžiaus žmonės neprivalo 
kasdien valgyti. Mėsą nau
dinga valgyti tik virtą arba 
troškintą. Kiek galima daž
niau mėsą reikia pakeisti 
šviežia žuvimi. Rūkytos bei 
sūdytos mėsos arba žuvies 
senesniems žmonėms geriau 
vengti. Vyresniame amžiuje 
patariama dažniau valgyti 
rūgusio pieno, varškės, įvairių 
daržovių, vaisių. Cukraus ir 
kitų saldumynų reikia valgyti 
mažiau, nes jie žmogų tukina, 
o nutukimas seniems žmo
nėms yra kenksmingas. Seny
viems žmonėms patartina 
valgyti 4 kartus per parą, gerai 
sukramtyti maistą. Jei nėra 
patinimų, tai reikia pakan
kamai gerti skysčių (1,5 - 2 lit
rus per parą). Priešlaikinės 
senatvės padeda išvengti ir 
v i t a m i n a i . Tad senyvo 
amžiaus žmonių maiste turi 
būti daugiau įvairių vitaminų, 
n e s j ie dėl p a k i t u s i o s 
virškinimo organų struktūros 
sunkiau pasisavinami. 

Mokslininkai tvirtina, kad 
racionalus maitinimasis kartu 
su atitinkamu darbu ir fizine 
mankšta yra svarbiausios prie
monės senėjimo procesui su
laikyti ir užtikrinti veiklią se
natvę. 

Dauge l i s moks l in inkų , 
remdamiesi įvairių kraštų žilos 
senatvės sulaukusių žmonių 
s ta t is t iniais duomenimis, 
mano, jog gyvenimas gali būti 
pratęstas iki 150 ir daugiau 
metų. Girdi, Šiuo metu svarbu 
ne atskirų žmonių ilgas gyve
nimas, bet daugumos vidur
kis, t.y. 80 - 90 metų. Svarbu 
yra ir tai, kai ilgas žmogaus 
gyvenimas nebūtų kam nors 
našta, bet atvirkščiai, kad jis 
būtų naudingas šeimai, visuo
menei... 

Tačiau žmogaus gyvenimo 
prailginimu reikia pradėti 
rūpintis jau nuo kūdikystės. 
Kai nuo pat kūdikystės žmo
gus augs sveikas, tai ir kituose 
gyvenimo tarpsniuose bus stip
resnis. Didelės reikšmės čia 
turi maitinimasis, jo režimas, 
kova su įvairiomis užkrečia
momis ligomis, kurios mažina 
žmogaus jėgas ir gali susilp
ninti įvairių organų funkcijas. 
Žodžiu, saikingas protinis ir 
fizinis darbas, tinkamas poil
sis gerai veikia sveikatą ir 
ilgina žmogaus gyvenimą. 

KLAUSIMAS 

1. Aš gaunu 388,70 dol. 
pensijos žmona niekur nedir
bo. Dabar žmonai 59 metai. 
Jeigu aš dabar numirčiau, tai 
kiek metų reikėtų žmonai 
laukti iki pensijos? Ir kiek jinai 
gautų pensijos? 

SKAUDULIAI PARAPIJOS 
METUOSE 

Štai pirma kitas laikraštis, o 
netrukus ir „Draugas" paskel
bė seniai jau tikėtą naujieną, 
kad liet. Šv. Kryžiaus para
pijos klebonas kun. V. Miko-
laitis perkeliamas į Marąuette 
Parko lietuvių parapiją 
asistentu, o vietoje jo jau ski
riamas svetimtautis vienuolis. 
Arkivyskupija tarė savo žodį ir 
viskas baigta. Po kurio laiko 
„Drauge" dar pastebėjau ži
nutę, kad Šv. Kryžiaus parapi
joje susidarė lietuvių komi
tetas lietuviškais lietuvių 
pastatytos ir nuo 1905 metų tik 
lietuviams tarnavusios parapi
jos lietuvių reikalais toliau 
rūpintis. Reiškia, lietuviai 
toliau jau nebebus savo įkur
tos parapijos ir jų pinigais 
pastatytos šventovės šeimi
ninkai. J. Šoliūnas „Draugo" 
vedamajam paskelbė ta proga 
a l i a r m u o j a n t į s t r a i p s n į 
„Išduotas kraujas". Suprask, 
toks pat likimas šalia kitų 
laukia ir didžiausios lais
vajam pasaulyje lietuvių 
parapijos — Marąuette Parke. 

Šv. Kryžiaus lietuvių parapi
ja Chicagoje, kuriai ir mano 
šeima ilgesnį laiką priklausė, 
daugelį metų buvo mano ir 
daugelio dėmesio centre. Gerai 
atsimenu tą neužmirštamą 
1950—56 metų laikotarpį, kai 
vienu metu čia, kun. A. Linkui 
klebonaujant, klebonijoje glau
dėsi bene 12 lietuvių kunigų, 
tik ką iš Europos persiritusių 
per Atlantą, kai šventovę 
puošė žymusis mūsų religinio 
meno specialistas dai. A. 
Valeška, kai tos parapijos 
salėje vykdavo lietuvių dai
l in inkų religinio meno 
parodos, kaip ilgus metus čia 
per Mišias giedodavęs „Daina
vos" ansamblis, muziko ir Šv. 
Kryžiaus bažnyčios vargo
nininko St. Sodeikos vado
vaujamas, ruošdavo religinius 
koncertus, kurių klausydavosi 

iki tūkstančio žmonių O tos 
šventovės ir parapijos lietu
višku „vaidila" daug kas laikė 
nuo 1947 metų toje parapijoje 
vikaravusį kun. Adolfą Stasį. 

Po garbingo klebono kun. A. 
Linkaus mirties parapijai 
vadovauti buvo paskirtas 
Amerikos lietuvis, tačiau neei
linis savo tėvų žemės ir brolių 
lietuvių mylėtojas bei jų tar-

2. Jeigu išeina pensijon 
anksčiau negu sulaukęs 65 me
tų amžiaus, ar asmuo turi teisę 
gauti Medicare apdraudą? 

A. K. 

Atsakymas A. K.: Šiuo 
metu kiekviena našlė turi teisę, 
sulaukusi 65-kius metus, gauti 
visą mirusio vyro pensiją. 

Jeigu našlė nori gauti pen
siją prieš savo 65-jį gimta
dienį, tai jos pensija yra 
procentaliai sumažinama. 

Jūsų žmonos atveju, jeigu ji 
norėtų gauti sumažintą pen
siją, būdama tik 60-ties metų, 
tai jos mėnesinė našlės pensija 
būtų apie 278.00 doleriai. 

Asmuo, norįs gauti Medi
care apdraudą, turi būti bent 
65-kių metų amžiaus. 

Tik nedarbingumo (disabili-
ty) pensijas gauną pen
sininkai gali kvalifikuotis 
Medicare apdraudai anksčiau, 
negu prieš 65-jį gimtadienį. 

PATARNAVIMAS 
Chicagos viešojo susi

siekimo (CTA) vadovybė pra
neša, kad ji teikia įvairias 
informacijas asmenims ir 
organizacijoms, norinčioms 
sužinoti, kaip CTA patar
nauja invalidams ir žmonėms, 
kurie turi sunkumų pasinau
doti autobusais bei CTA trau
kinukais. 

Visi, norintieji gauti smul
kesnių žinių apie tuos CTA 
patarnavimus, gali skam
binti: 664-7200, Ext. 3394 (nuo 
8:00 - 4:30 vai. kasdien), arba 
rašyti: CTA Special Services, 
Consumer Service Dept., P. O. 
Box 3555, Chicago, IL 60654. 

nas kun. Edvardas Abro
maitis. Nors iš apylinkės tuš
tėjo lietuviai, tačiau jis 
sugebėjo parapiją išlaikyti 
nuostabiai lietuviška ir net, 
kaip gandonešiai ar tikri 
pranašai tvirtina, išmokėjo 
apie 300,000 dolerių užsi
likusių parapijos skolų 

Kai kun. E. Abromaitis, kaip 
sakoma, sveikatos sumetimais 
turėjo palikti Šv. Kryžiaus 
parapiją ir išsikelti į ramią 
Floridos valstiją, jo vieton buvo 
paskirtas jau akademiko masto 
klebonas kun. V. Mikolaitis, 
puikiai kalbąs lietuviškai, 
angliškai ir ispaniškai. Tačiau 
jo klebonavimo metai parodė, 
kad tokiai parapijai administ
ruoti gal labiau tinka kunigas 
visuomenininkas, negu kuni
gas akademikas. Taip Šv. Kry
žiaus parapijos lietuviškoji atei
tis, nors klebonui ir norint ją 
išlaikyti lietuviška, tamsėjo. 
Praėjusiais metais, prieš išvyk
damas užsitarnauton pensijon 
Floridoje, kun. A. Stasys man 
asmeniškai pareiškė, kad Šv. 
Kryžiaus parapija jau nebeil
gai būsianti lietuvių rankose. 
Tada kai kieno paskatintas 
šioje skiltyje praėjusią vasarą 
pasiūliau lietuviams nupirkti iš 
arkivyskupijos už vieną dolerį 
Šv. Kryž iaus pa rap i jos 
pastatus, kuriuose galėtų tilpti 
įvairūs lietuvių archyvai, nes 
jiems Jaunimo centre erdvė jau 
baigiasi. 

Tačiau, paskelbęs tokią 
sugestiją, gavau piktoką 
laišką iš buvusio „Draugo" 
administratoriaus a.a. kun. P. 
Ciniko. Tada ir nutilau, o Šv. 
Kryžiaus liet. bažnyčios 
likimas ir toliau riedėjo į pra
žūtį. Dabar telieka tik 
svarstyti, kurią kitą lietuvių 
bažnyčią ištiks toks pat 
likimas ir ar mes sugebėsim 
užbėgti už akių. 

Ta proga m a n prisimena 
vienas įvykis kaimyninėje 
Baltimorėje. Kaip kiekviene-
riais metais, taip ir Šių metų 
birželio 6 dieną ten vyko 
lietuvių tautinis festivalis 
miesto centre. Festivalio proga 
visuomet l a i k o m o s iš
kilmingos Mišios miesto centre 
esančioje lietuvių Šv. Alfonso 
bažnyčioje. Nors Baltimorės 
lietuviai, kaip ir kitų vietovių, 
išsisklaidę po priemiesčius ir 
apylinkes, esančias tolokai 

nuo savosios bažnyčios, todėl 
retai tebepajėgia tą didžiulę 
šventovę pilniau užpildyti. Bet 
festivalių proga ji būna beveik 
pilna. 

Taip ir šiemet sekmadienį, 
birželio 6 d, bažnyčia buvo 
beveik pilna maldininkų. Prie 
altoriaus su vėliavomis sto
vėjo lietuviai JAV karo vete
ranai, tautinių šokių grupių 
atstovai su tautiniais drabu
žiais, buvo pakviestas giedoti 
Baltimorės lietuvių „Dainos" 
choras, kurio narys yra ir pats 
klebonas. 

( d o m u , k a d l i e t u v i ų 
festivalio proga Mišių at
našauti atvyko pats Balti
morės arkivyskupas William 
Borde r s . J i s a t n a š a v o 
giedotines Mišias anglų kalba, 
o choras jam atsakinėjo 
lietuviškai. Pamokslo sakyti 
įlipo pats parapijos klebonas, 
JAV gimęs ir augęs lietuvis 
kun. A. Dranginis. Pasakęs 
vieną kitą mintį angliškai, 
klebonas pagrindinį pusva
landžio pamokslą, skirtą Bai
siojo biržel io įvykiams 
paminėti, cituodamas super-
patriotiškas apie 1948 m. kun. 
St. Ylos išleistos maldaknygės 
maldas, pasakė lietuvių kalba. 

Kodėl? Ar negeriau būtų 
buvę, jei klebonas pamokslą 
būtų pasakęs anglų kalba? 
Tada arkivyskupas būtų pla
čiau sužinojęs apie lietuvių 
pergyventas kančias bei 
nelaimes, todėl gal liktų jiems 
palankesnis. 

Ne! Klebono diplomatija 
buvo kita: jis norėjo parodyti 
arkivyskupijos valdytojui, kad 
čia meldžiamasi ir giedama tik 
lietuviškai, kad anglų kalba 
jiems tebėra svetima ir nesu
prantama (nors manyčiau, kad 
didesnė pusė dalyvavusių tose 
iškilmingose Mišiose lietu
viškai mažai temokėjo, o gal ir 
visai ne). Tačiau klebonas, 
kurs yra ir Marylando vals
tijos katalikų karo veteranas 
kapelionas, pademonstravo 
tai, kad čia susirinkę keli 
šimtai maldininkų yra gryni 
lietuviai ir jie šios šventės bei 
parapijos amžiams liks tikrieji 
šeimininkai. 

Tai tik vienas akivaizdus ir 
mano paties pergyventas pa
vyzdys, kaip reikia kovoti už 
savųjų bažnyčių bei parapijų 
išlikimą. 

VL. R. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
PAGERBTI 

JONAS IR VERONIKA 
ANDRASCNAI 

Lietuvių tarpe ne naujiena 
įvairūs pobūviai bei pager
bimai. Labiau išskirtinos 
pagarbos nusipelno ilgesnio 
vedybinio gyvenimo sukaktis. 
Cia jungiasi du svarbūs 
žmogaus gyvenimo elementai:, 
amžius ir šeimos patvarumo 
pavyzdys. Abu šie elementai 
mums kelia pasididžiavimą ir 
teikia dvasinės stiprybės, nes 
matydami tokius pavyzdžius 
pasijuntame tvirtesniais, drą
siau žiūrime į ateitį. 

Šiemet rugpjūčio 2 d. buvo 
paminėtas losangeliečių Jono 
ir Veronikos Andrašūnų vedy
binio gyvenimo penkias
dešimtmetis. Tai tauri lietuviš-
ka š e i m a . J o n a s y r a 
pasipuošęs Vyties kryžiumi, 
užtarnautu kovose už Lietuvos 
nepriklausomybę. Vėliau jis 
ėjo kariniai administracines 
pareigas, būdamas karo 
k o m e n d a n t u į v a i r i o s e 
vietovėse, kurių paskutinioji 
buvo Klaipėdoje. Veronika, 
prieš ištekant buvo mokytoja. 

Tremtis atbloškė juos į Ka
liforniją, kur Los Angeles 
mieste jie darniai įsijungė į 
vietos lietuvių bendruomenę. 
Jonas, turėdamas palinkimą į 
meną, čia išgarsėjo kaip daili
ninkas - tapytojas. Jo menas — 
Lietuva. Apsilankęs jų namuo
se, tarsi nukeliauji į Lietuvą: 
beržai paupyje, gandras balo
je, grybai miško aikštelėje, 
ūkininko sodyba ir t.t. Visos 
s i e n o s jų n a m u o s e , n u o lubų i k i 
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Kanadoje (kanadiskais dol.) $46.00 $26.00 $18.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) : . . $42.00 $25.00 $17.00 
Užsienyje $42.00 $25.00 $17.00 
Kitur — Amerikoje $40.00 $22.00 $15.00 
Savaitinis $28.00 $17.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien &30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija s traipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina t ik iš anksto 
susi tarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus praSymą. 

senatoriams ir t.t., kai žmogus 
kalėjime, Sibire ir t.t. Bet kol 
tokios drastiškos padėties 
nėra, nepajudam. Rašykime 
laiškus televizijos ir radijo sto
tims, paremdami ne tik lietu
viškas programas, bet ir lietu
vius ar lietuves bekopiančius 
sunkiais televizijos, ar filmų 
karjerų laiptais. Televizijos ir 
radio stotims yra labai svar
bus publikos reagavimas į jų 
programas, ypač laiškais. Tas 
dalinai paaiškina, kodėl kai 
kurios tautybės sudaro 80% 

visų garsiųjų aktorių, jie 
puikiai susiorganizavę... Mes, 
lietuviai turbūt nedaug esam 
parašę laiškų su savo komen-

(Nukelta į 4 psl.) 

grindų, dvelkia Lietuvos laukų 
ir miškų dvasia. 

Prasmingai jų gyvenimo 
sukakčiai paminėti , Los 
Angelėj gyvenantieji dukra 
Dalia ir žentas Jonas Navic
kai surengė iškilų pobūvį, ku
riame dalyvavo ar t i 70 
losangeliečių lietuvių. Plunks
nos ir žodžio menininkai atliko 
sukakčiai atitinkantį pri
statymą, kuriame savo kūrybą 
perteikė Bernardas Braz
džionis, Alė Rūta, Pranas 
Visvydas, Elena Tumienė. 
Juos sekė gausūs sveikinimai 
žodžiu — šiame minėjime daly
vaujančių, ir raštu — iš toliau 
gyvenančių, įskaitant net iš 
Lietuvos. Visa tai sklandžiai 
pravedė režisierė Dalila Mac-
kialienė. Po iškilmingosios 
dalies buvo vaišės. 

Sukaktuvininkai buvo gau
siai apdovanoti gėlėmis; didelę 
savo išaugintų rožių puokštę 
su linkėjimais įteikė kaimy
nystėje, Santa Barbara, gyve
nanti sol. Vincė Jonuškaitė-
Zaunienė; gėlių gauta net iš 
Washingtono nuo Veronikos 
mokslo draugės Onos Bač-
kienės. Salia įvairių dovanų, 
dalyviai šią sukaktį pras
mingai įamžino aukomis 
Lietuvių Fondui. Ilgiausių 
metų! 

J . K-nis 

PADĖKIM LIETUVIAMS 
AKTORIAMS 

Esame greiti kritikuoti ir ne
rangūs, kai reikia padėti. 
L a b a i g r e i t a i sus i -
organizuojam, rašom laiškus 

A d v o k a t ų Draug i j a 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

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

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel . LU 5 - 6 4 4 6 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849. rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

0R. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1-4 ir 
79:antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3 va! 

PR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
Talet. — 887-1285 

AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Onesa-

700 N o r a M k f e l g M . S « H L _ 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VI 81st Street " "." 

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

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Ak iu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal sus i tar imą 

Of iso tel . — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal sus i tar imą 

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

Spec ia lybė v idaus ligos 
2 4 5 4 West 71st Street 

(71 -mos ir Campbel l Ave . kampas) 
Vai pirmad .antrad . ketvtrtad irpenktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. PO 7 6000. Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Valandos pagal sus i tar imą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
0 0 0 $ LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pasai susitarimą 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OP FAMILY PRACTICE 

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

Tel. 372-5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Ka lba l ie tuv iška i ) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2 6 1 8 W 71st St. - Te l . 7 3 7 - 5 1 4 9 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W M s t . CMcaas 

478,2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 iki 1 vai. 

Tel. REliance 5 -1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2 6 5 6 W. 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5 

Ofiso te l . 434-2123. namu 448-6195 

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

2454 Wett 71st Street 
Vai.: p i rm., antrad , ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 5863166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8745 «rest 63rd Streat 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą. 

Tel ofiso ir buto: OLymptc 2 - 4 1 5 9 

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

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



Rimtas atoveikis 

PRIEŠ DIDŽIĄJĄ 
VEIDMAINYSTĘ 

Kai Sovietų Rusijos ginklai 
ir Kubos kariai naikino An
golos, Mozambiko ir Etiopijos 
žmones, net tarptautinės žinių 
agentūros nedaug tekalbėjo. 
Didžiosios ir galingosios Va
karų valstybės tylėjo arba ne
drąsiu žodžiu priminė, kad tai 
vidaus karai, norint atsikovoti 
laisvę iš kolonistų arba įsise
nėjusios valdžios. Diploma
tinis kelias buvo silpnas. Dar 
ir dabar negalima suprasti, 
kaip tokie visai Afrikai pavo
jai buvo leidžiami. Panašiai 
yra su Centro Amerikos vals
tybėlėmis, kaip Nicaragua ir 
dabar Salvadoru, kur vieną jau 
valdo Kubos šalininkai, kitą 
baigia užkariauti vadinami 
"sukilėliai", gauną ginklus iš 
Kubos per Nicaragua ir kitais 
keliais. Ginklai skirti įsivy
rauti komunizmui ir perkirsti 
Pietų ir Šiaurės Amerikos kon
tinentą, kad vienas kitam ne
galėtų pagelbėti išlaikyti tvar
ką, sukurti naują socialinį 
gyvenimą. 

Akis atvėrė Sovietų Rusijos 
nuotykis su Afganistanu. Ten 
jie įkliuvo; bet nesitraukia. 
Kaip žinoma, kur bolševikai 
koją įkėlė, iš ten jie nepasi
traukė kitu būdu, kaip tik daug 
galingesnės jėgos priversti, 
kaip po antrojo karo buvo su 
Teheranu ar Austrijos sostine 
Viena. Bet Afganistano 
geografinė padėtis, žmonių nu
siteikimas, nepraeinami tar
pekliai, žinomi tik vietos gy
ventojams, leidžia vietiniams 
vesti ilgą ir sunkų partizaninį 
karą ir naikinti įsibrovėlius sa
vo krašte. Sovietai didina sa
vo kareivių, o tuo pačiu ir au
kų skaičių. Ir tik šiuo atveju 
jau drąsiau prabilo vyriau
sybės, aiškiau pasisako komu
nikacijos priemonės ir spauda. 
Pagaliau net naiviausieji pa
matė, kad rusų noras tik už
kariauti, nepaisant, kad jie 
daugiau negu kiti kraštai kal
ba apie taiką. 

Prieš kelerius metus Ameri
koje nutarta pagaminti naują 
ir paveikų apsigynimo ginklą 
— neutrono bombą. Tai sutelk
to karščio spinduliavimo gink
las, galįs sunaikinti mases 
kareivių, sustabdyti tankus ir 
palikti sveikus kaimų ir to
limesnių miestelių gyventojus, 
nesugriauti jokių pastatų. 
Toks ginklas reikalingas Eu
ropai apginti, nes rusų ir sa
telitų 19,500 tankų yra paruoš-
tyje prieš 7000 sąjungininkų. 
Persvara yra didelė ir ne Euro
pos naudai. Naujas ginklas — 
tai tikras atoveikis. 

Neutrono sprogmuo buvo 
ruošiamasi gaminti jau gero
kai anksčiau, bet dėl buvusio 
prezidento neapsisprendimo ir 
specialių agitatorių poveikio į 
visuomenės opiniją reikalas 
buvo atidėtas. Prezidentas Ro-
nald Reaganas sprendimus da
ro ne tokius skubius, bet tvir
tus . Ir neutrono bombos 
gamybai davė eigą pirmiausia 
pasiruošti, o paskiau ir gamin
ti. Dėl baimės prieš Sovietų 
tankus ir armijas su Europos 
valstybėmis negalint susitar
ti, nutarta pagamintas bom
bas laikyti Amerikoj, nepai
sant agitatorių pasipriešinimo 
ir dalies visuomenės nepalan
kumo. Reikalui esant, jų pra
šys pačios Europos valstybės, 
o Amerika jas gali greitai pa
siųsti į frontą prieš Sovietų 
tankus ir armijas. 

įdomu, kad jau ir spauda 
kaip "Chicago Tribūne" ir 
"Sun — Times", bei komuni
kacijos priemonės šį kartą 
atvirai pasisako už neutrono 
bombų gamybą ir jų panau
dojimą kaip apsigynimo gink
lo prieš Sov. Rusijos armijas. O 
kad tos armijos pavojingos vi
siems Europos laisviems kraš
tams, tai mato kiekvienas poli-
t i k a s i r n e p o l i t i k a s 

GYVENIMO CIKLAI IR TECHNOLOGIJA 

sąmoningas žmogus. Kas seka 
spaudą, kas juo labiau yra ar
čiau Sovietų užgrobtų kraštų 
sienų, žino, kad tos armijos ir 
tie tūkstančiai tankų bei kito
kių ginklų sutelkti ne apsi
gynimui, nes Sovietai žino, 
kad jų niekas nepuls, bet puo
limui, nes jų tikslas Europoje 
pasiekti Atlanto pakraščius. 
Cia ir nėra kitos priemonės, 
kaip turėti stipresnius ginklus 
už sovietinius ir ginti savo lais
vę visomis pastangomis. Neu
trono bomba yra masinis ka
riuomenės armijų ir ginklų 
naikinimas, paliekant nesuar
dytą pačią Europą ir jos tur
tus. 

Neutrono bomba todėl ir yra 
rimtas ir stiprus atoveikis 
prieš Sovietų didžiąją veid
mainystę, kurioje jie nori pa
slėpti tikruosius tikslus po tai
kos skraiste. Sovietai skaitosi 
su savo priešu, kai jie jaučia 
tikrą fizinę jėgą ir dargi jėgos 
persvarą, jei jie ir pasigamin
tų tokią pat neutroninę bom
bą, tai jos poveikis būtų men
kas, nes nėra nei tankų, nei 
armijų masės, kurią galėtų su
naikinti, nebūdami patys su
naikinti. Šis atoveikis nėra 
naujo karo iššūkis, o kaip tik 
taikos garantija, žinoma, šiuo 
atveju nekalbant apie paverg
tųjų išsilaisvinimo galimu
mus. 

Prezidentas, nutaręs įvyk
dyti seniau nutartą sprendimą 
— pradėti gaminti neutroni
nes bombas, duoda suprasti 
Sovietų Rusijai, kad yra gali
mas dviejų didžiųjų valstybių 
pasitarimas. Bet tas pasitari
mas turi būtį lygių galybių 
pasitarimas prieš atominius 
ginklus su tam tikromis kont
rolės priemonėmis, kad niekas 
nieko neapgaudinėtų, kad So
vietai nenorėtų priversti ir to
liau tikėti jų veidmainyste. 
Kremlius ir Washingtonas ga
li tartis, bet tartis tik atvirai ži
nodami, kad tarimasis turi bū
ti realizuotas ne vieno, o abiejų 
partnerių. Tampymasis dėl nu
siginklavimo, kaip buvo su 
vadinamu "Salt I I" nėra tari
masis, o tik mėginimas savo 
partnerį užliūliuoti pažadais ir 
toliau skleisti veidmainišką 
propagandą. 

Ginklavimasis nėra geras 
dalykas žmonijai, valstybėms 
ir tautoms. Tas lėšas, kurias iš
leidžiamos ginklų gamybai, 
būtų galima panaudoti gy
venimo pagerinimui, pagraži
nimui, kultūrai ir civilizacijai. 
Bet tai nepriklauso nuo vienos 
tautos net geriausių, švenčiau
sių norų. Tai priklauso ir nuo 
niekšų, kurie nori sunaikinti 
kitų žmonių gyvenimus, tai 
priklauso nuo šėtoniškų sis
temų, kurios nori sunaikinti 
kultūrą, civilizaciją, žmones 
paversti vergais ir valstybės 
baudžiauninkais, kaip tai yra 
komunistinėse diktatūrose. 
Ginti laisvę ir žmogaus teises, 
ginti dvasinį pradą žmoguje ir 
jo aplinkoje yra tautų ir vals
tybių, pavienių žmonių ir or
ganizuotos visuomenės parei
ga. Už laisvę istorijoje yra 
labai daug pralieta kraujo.Dėl 
laisvės žuvo daugybė žmonių 
nuo pat mums žinomos istori
jos pradžios. Laisvės vertė nė
ra pasikeitusi nė dabar, nors 
komunistinė sistema tą laisvę 
nori visoje žmonijoje sunai
kinti, dvasinį pradą iš žmo
gaus sielos išplėšti, kad jį leng
viau būtų galima paversti tik 
darbo įrankiu. 

Amerikos prezidento pasi
ryžimas ginti Amerikos, Euro
pos ir visos žmonijos laisvę yra 
istorinės reikšmės įvykis. Prez. 
R. Reaganas parodė, kad lais
vę jis supranta ir nebijo Mask
vos diktuojamos pasipriešini
mo akcijos, nes žmogaus laisvė 
ir tikra taika eina kartu. 

P. S. 

Mokslininkai yra nustatę, 
kad tautų kultūros istorijoje 
esama tam tikrų ritmiškų 
pasikartojimų arba ciklų, kurie 
atsiliepia ir į ūkiško gyvenimo 
reiškinius: jų priežastingumą ir 
dėsningumą. Ciklų pasikar
tojimas gyvai pajuntamas tau
tos ūkyje ir visame tarptau
tiniame gyvenime, nes jie yra 
susiję su gamyba, gėrybių 
paskirstymu, kainomis, darbo 
atlyginimu, finansais ir kt. 
Konjuktūrinius svyravimus 
pirmiausia pajunta tautos ūkis, 
kurį mes suprantame kaip žmo
gaus valios ir norų sukauptą 
visumą, naudojant visas 
priemones patenkinti savo 
poreikius, siekiant gerovės. 
Žmonių gerovės siekimui į 
talką ateina krašto vyriau
sybė, leisdama įstatymus ir žiū
rėdama, kad visiems užtektų 
kasdieninės duonos. 

Tačiau šių dienų tautos 
tvarkymas nėra paprastas 
dalykas, kada susiduriama su 
daugybe išorinių ir vidujinių 
problemų ir vyriausybei beveik 
niekad nepavyksta nustatyti 
tautos ūkiui gairių ir krypties. 
Nežiūrint vyriausybės pastan
gų, pavienių asmenų suge
bėjimai turi didelę įtaką į 
ekonominį gyvenimą, jei 
nepaže idž ia į s t a t y m a i s 
nustatytos tvarkos. Išsišako
jęs gyvenimas nuolat iškelia 
įvairiausių reikalavimų, kurie 
priklauso nuo visuomeninės 
sąrangos, o kiti nuo pašalinių 
jėgų — gamtos, ūkiškų svyra
vimų: pakilimo ir kritimo. 
Vieni ciklai yra lyg užbaigti, 
kaip žmogaus jaunystė, senat
vė ir mirtis, kiti struktūriniai 
priklauso nuo paties žmogaus: 
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revoliucijos, karai, religiniai ir 
ekonominiai sąjūdžiai, kokius 
dabar matome Lenkijoje ir t.t. 
Kitų sričių mokslininkai, k.a. 
astronomai žino saulės dėmių, 
kintančių žvaigždžių pasikar
tojimus, fizikai temperatūros 
svyravimus ir pan. 

Viduramžių alchemikai, 
įsižiūrėję į gamtoje vysktan-
čius pasikeitimus, stengėsi 
rasti priemones iš paprastų 
metalų pasigaminti auksą, o 
vokiečių pagarsėjęs alchemi
kas Faust (1480-1541), norė
damas lengviausiu būdu įsigy
ti aukso ir amžiną jaunystę, 
mainais velniui užrašė savo 
sielą. Jo norą praturtėt i 
mažiausiomis pastangomis tik 
parašu ant sutarties jau būtų 
galima rišti su ūkiškų reiškinių 
mokslu — ekonomika: mažiau
siomis pastangomis siekiant 
didžiausios naudos, šiuo atveju 
aukso, kuris per visus amžius 
nenustojo savo vertės. 

Visokias ūkinio gyvenimo 
tvarkymo idėjas, kurios kilo ir 
mirė per amžius, nebūtų galima 
sutalpinti į išsišakojusią filoso
fiją ir įsprausti į etikos sritį, nes 
jos yra pagrįstos kasdieniniu 
gyvenimu ir praktišku tautos 
ūkio problemų sprendimu, atsi
žvelgiant į gėrybių paklausą ir 
pasiūlą, kurie turėtų pateisinti 
valstybės įsikišimą, prižiūrint 
teisinę padėtį tarp darbo ir 
kapitalo santykiavimo. XVI a. 
prasidėjęs tautinis sąmonėji
mas daugumoje sukeltas grei
tos industrializacijos raidos, 
sėkmingas mašinų pritai
kymas pradėjo naują pramo

nės erą, su kuria iškilo ir ūkiški 
ciklai, kurie tampriai rišami su 
moksline pažanga: elektros 
atradimas, chemijos mokslų 
pažanga, garvežio išradimas ir 
jo pakinkymas prekių perve
žimui ir t.t. Dabar šiuose ūkiš
ko gyvenimo perioduose iškyla 
nelaukti reiškiniai: infliacija, 
depresija, recesija, kurie anks
čiau uždarame ūkyje buvo 
nežinomi. Ūkiški ciklai perei
dami viens iš kito giliai sukrės-
davo nusistovėjusį žmonių 
gyvenimą. Tarp jų iškildavo 
žiaurių karų, nes sustiprėję val
dovai ir imperatoriai vado
vavosi faustišku aukso troški
mu. Bet auksas depresijos metu 
žmonių paslepiamas — jį taupo 
juodesnei dienai. Tokia depre
sija Europos ūkį nusiaubė 1870-
1880 m. ir iššaukė Napoleono 
karus. Dar didesnė depresija 
užgulė visą pasaulį 1929-30 m., 
sudarydama sąlygas II pasau
liniam karui iškilti. Jis turėjo 
kitonišką charakterį — jis dau
giau buvo pasekmė nelai
mingai baigto I pasaulinio 
karo, leidusio iškilti dikta
toriams Stalinui ir Hitleriui, ir 
jiems sudaryti sąmokslą. 

Tačiau, sunkmečių laiku 
žmonės stengiasi iš jo greičiau 
išbristi, ieškodami visokių 
būdų: atsiranda įvairių išra
dimų ir atradimų, ypač laisvo
je ūkininkavimo sistemoje — 
kapitalistinėje santvarkoje 
pagrįstoje laisva iniciatyva, 
nes pelnui mažėjant ir didėjant 
bedarbių skaičiui, atsiranda 
daugiau veržlumo. Gražų 
pavyzdį turime — 1980 m. spa
lio mėn. į New Yorko biržą buvo 
mestos akcijos San Francisco 
naujai įkurtos bendrovės, 

Miuncheno tautinių šokių grupės „Ratuko" dalis su 
vadove ir viešniomis iš Amerikos. Pirmoj eilėj sėdi: 
vadovė Alina Grinienė, dail. Anastazija Tamo

šaitienė, neatpažinta, Aldona Veselkienė, ant ro j eilėj 
stovi (su akiniais) Eglė Juodvalkytė. 

pasivadinusios „Genentech". 
Akcijų pradinė kaina buvo 
nustatyta tik 35 dol. Per vieną 
minutę akcijų kaina pašoko iki 
80 dol. Du firmos įkūrėjai per 60 
sekundžių ta>x> muitimili^enie-
riai. Staigaus praturtėjimo 
priežastis: Genentech pasi
skelbė, kad jai pavyko surasti 
pagrindinį raktą genetikos 
moksle, kuris yra biologijos 
mokslo dalis, tyrianti, kaip 
išlaikomas panašumas tarp 
generacijų, t.y. tėvų ir vaikų, 
augalų, gyvulių ir kiekvieno 
gyvo organizmo, jų struktūrų ir 
ypatybių. Spauda išpopuliari
no jų atradimą, kad bus galima 
sudaryti naujų vaistų, atrasti 
naujų maisto šaltinių ir naujų 
energijos formų ir pan. Žmonės 
buvo sugundyti numatomu 
pelnu, lengvu praturtėjimu. 
Nepaprasta moksline pažanga 
ir naujais laimėjimais jie tikė
josi įžengti į XXI a. 

Saulėtoje Kalifornijoje įsikū
rę didžiuliai universitetai ir 
kitos mokslo įstaigos neper
traukiamai atlieka įvairius 
mokslinius tyrinėjimus ir dar
bus. Stanford universiteto 
elektronikos prof. Frederick 
Terman, William Hewlett ir 
David Packard prieš keletą 
metų pradėjo elektroninius 
bandymus, šiandieną jų išradi
mais naudojasi didžioji Ameri
kos pramonė, o jų įsteigtoji 
bendrovė išaugo į didžiulę 
elektronikos įmonę. Techno
loginiai išradimai skatina 
pramonės augimą ir mikrosko
pas mokslininko rankose suke
lia ūkiniame gyvenime tikrą 
revoliuciją. Bet mes turime ir 
neigiamų pavyzdžių, atsiliku
sią Pittsburgho plieno pramo
nę, kuri nepajėgia konkuruoti 
su japonų ar vokiečių pana
šiomis įmonėmis, taip pat 
Detroito automobilių gamybą, 
nesugebėjusią prisiderinti prie 
rinkos reikalavimų gaminti 
mažesnes mašinas. 

Ūkiški ciklai ir technologijos 
pažanga turėtų pažadint i 
apsnūdusią pramonę ir siste-
matiškai privalėtų būti seka
ma, nežiūrint,kiek ji bekainuo
tų, kad neatsiliktų. Ūkiškų 
ciklų apsisukimo greičio dar jo
kiems ekonomikos mokslų 
p r o f e s o r i a m s n e p a v y k o 
įsprausti į matematines for
mules. Ūkiškų reiškinių analis
tai spaudoje mums dažnai 
pateikia ūkio stagnaciją, statis
tikas, įrodydami, kad kasdie
ninių-prekių vartojimo kainos 
nuo 1980 m. pašoko 9.9% ir kad 
infliacija 1982 m. sumažės 7%, 
nes vyriausybė pradėjo kovą su 
infliacija ir depresija. Gerai, 
kad administraci ja imasi 
iniciatyvos tvarkyti pašli
jusius ekonominius reikalus, 
nes jos rankose randasi ne tik 
užsienio politika, bet ūkiška 
krašto gerovė. 

GYDYTOJAI 
TERORO 

TARNYBOJE 
Stokholme nuo VI - 28 iki VII 

- 3 d. vyko biologinės psi
chiatrijos kongresas. J kong
resą suvažiavo apie 1500 daly-
vių iš viso p a s a u l i o . 
Svarbiausia tema buvo sąry
šis tarp psichinių ir biologinių 
permainų smegenyse, bet bu
vo diskutuota ir tai, kaip gam
tos užteršimas veikia į žmo
gaus psichę. 

Tarptautinės amnestijos ir 
Rytų Europos solidarumo ko
miteto nariai įteikė kongreso 
dalyviams pranešimus, kur bu
vo nurodyta apie psichiatrijos 
panaudojimą Sov. Sąjungoje 
politiniams tikslams ir protes
tuota dėl darbininko Serebro-
vo ir gydytojo Ternovskio areš
to už dalyvavimą grupėje, kuri 
po Honolulu psichiatrų kong
reso susiorganizavo Maskvoje 
registruoti sovietų psichiatrų 
nusižengimams. 

Laikraštis "Svenska Dag-
bladet" VI - 30 d. rašė: "Kong
resą dengia juodas šešėlis. 
Medicinos mokslu Sov. Sąjun
goje yra piktnaudojama. Sun
ku yra nustatyti, kiek daug 
žmonių ten uždaryta į kalėji
mą, tyčia nustatant jiems ne
tikrą diagnozę. 100 tokių atsi
tikimų yra dokumentuota, bet, 
manoma, jų yra dvigubai dau
giau. Solženicinas net mano, 
kad 2000. Uždaryti į kalėjimą 
pagal gydytojo diagnozę yra 
"elegantiškiau", negu pagal 
teismo procesus, bet brutalu
mas lieka tas pats. Šį metodą 
Sov. Sąj. taiko partijos ir val
džios kritikams, kitaip gal-
vojantiems, t ik in t iems ir 
tiems, kurie nori išvykti į už
sienį. 

Sov. Sąjungoje yra apie 10 
specialių ligoninių kalėjimų 
politiniams asmenims. Ten 
griežtas režimas ir "gydymas" 
nepateisinamais metodais. ~ 

Prieš 4 metus Tarptautinis 
psichiatrų kongresas Hono
lulu pasmerkė psichiatrijos pa
naudojimą politiniams tiks
lams Sov. Sąjungoje. Po to 
Maskvoje susiorganizavo gru
pė sekti šj nepateisinamą 
"gydymą". Jos narius vėliau 
areštavo, tarp jų gydytoją Ko-
riaginą, kuriam priteisė 7 me
tus kalėti ir 5 metus tremties. 

Stokholmo kongrese visai 
nebuvo delegatų iš Sov. Sąjun
gos. Gal todėl, kad nereikėtų 
teisintis dėl Koriagino nutei
simo. Sov. Sąjunga yra jautri 
kritikai iš užsienio, todėl tu
rime ją dar labiau aštrinti. —T. 

Žodžiai yra žemės vaikai, 
darbai yra Dangaus sūnūs. 

Hindų priežodis 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 

J U R G I S GLIAUDĄ 
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Bėgimo treningo takais Vincas bėgiojo nuo 
ankstyvo pavasario iki rudeninių lijundrų, nekreip
damas dėmesio į orą. Neretai dangus sveikino 
lietumi, Atlanto beribių vėjas kvepėjo žvejų jūrlai-
viais. Žvilgančiai juodos varnos kvailai sekė Vinco 
bėgimą ir, palenkdamos galvą nuo šakos, plačiai 
pražiotu snapu rėkė jam savo girgžlų „karr, karr!". 

Geromis saulėtomis dienomis nebuvo bėgikų 
stokos. Vyrai ir moterys entuziastiškai kilnojo kojas 
ant tako, kiekvienas ieškodamas savo stiliaus, savo 
sistemos. Kada oras buvo nepalankus, bėgiojo tik 
prisiekę sportininkai. Bėgimo entuziastai buvo susi
gyvenę savitarpyje. Jie draugavo vienas su kitu. Jie 
nusijuokdavo susitikę, sakė pokštus, vertino sporto 
įvykius. Bet bėgimas buvo apeiga. Jie bėgiojo pavie
niui, nesustodami poromis ir nelenktyniaudami. 
Buvo šmėkščiojantis pobūdis jų pavienių šuoliuojan
čių figūrų ant bėgimo asfalto ir ant žvyruotų takų. 
Bėgikai entuziastai mėgo nepalankų orą, nes tada 
išryškėja taisyklingo bėgimo elementai. 

„Čak, čak, čak!" čiauškėjo kietos gumos puspa
džiai ant šlapio betono... 

Jie bėgo atsiduodami savotiškam, palaimingam 
bėgimo transui, ilsindami mąstymą, automotiškai 
skaičiuodami apibėgamus ratus. Tai buvo tobulai 
individualus sportas, kuris lavina psichiką ir grū
dina kūną. 

Rytoj migloj ir vakaro santėmyje jie buvo pilki 
vaiduokliai, gimę iš miglos ir migloj ištirpę. 

Rytas, atrodė, negalėjo apsispręsti: ar paklusti 
vakardienos televizijos oro spėliotojo nurodymui — 
niauktis vis labiau, ar sutriuškinti oro spėliotojo 
prognozę, iškrėsti pokštą, debesynus praskleisti ir 
leisti saulei prasiveržti visa savo vasarine jėga. 

Nuo automobilių statymo aikštės, kur Feliksas 
pastatė automobilį, iki bendrabučio, kur gyveno 
mokyklos diplomantai ir Vincas, reikėjo nupėdinti 
bent pusmylį. Tai buvo poetiškas takas, nerias pro 
šimtmetinių medžių gojų. Studentai ir studentės ėjo 
taku skubomis ir palengva. Jie buvo margai ir ciniš
kai apsirengę — palaidinukai, marškiniai, zorės ant 
basų kojų — beveik visi su rimtais, bejausmiais 
veidais. Tai buvo vasaros kursų metas. Tai buvo dar
bingoji studentijos dalis. 

Feliksui buvo malonu matyti tuos jaunus 
žmones ir tuoj pagalvoti: visos tos nuotaikos ir visi 
tie rūpesčiai pergyventi, pajusti ir bastą! Jis baigė 
technologijos mokslus šiame universitete. J is buvo 
įpratęs į tuos niūrokus, sunkius, architektūrinio 
stiliaus neturinčius pastatus, kurie čia išsvaidyti 
milžiniškame plote ir vos beužmatomi pro medžius. 
Žalias, jaunas miestas — tai rodo praeivių veidai... 

Buvo savaitgalio pradžia — šeštadienis. Tai 
diena, kada mokslo pažinimo karštligė nukeliauja į 
bibliotekas, šeštadienį auditorijos tuščios, bet 
biblioteka gyva, judri ir šmėkliškai tyli. Gera būti 
studentu ir šnabždesiu kalbėti bibliotekoje... 

Sentimentalūs atsiminimai nučiuožė Felikso 
įspūdžiuose. 

Vinco kambario durys buvo užrakintos. Feliksas 
stovėjo prie tų aukštų, asketiškų durų ir nejučiomis 
klausėsi ilgo, skambaus koridoriaus sąskambių — 
tolimų žingsnių, neryškiai kažin kur tarto žodžio, 
nusijuokimo. Ilgo universitetinio bendrabučio kori
doriaus kalba — tai tema studijoms! Koridorius 
pagauna garsą, transformuoja jį į kitą dimensiją, 
keistą ir slaptingą. Platus atdaras langas jungia 

koridorių su medžių ošimu. Lėtas žingsniavimas 
laiptais už posūkio, kažin kur toli — įtampos filmo 
elementas. 

Vincas galėjo išvažiuoti — jis turi automobilį. 
Vincas galėjo sėdėti bibliotekoje... 

„Cha cha!" nusijuokė Feliksas. „Štai ir Vinco 
nesugausi, kaip vėjo lauke". 

Sugavęs iš Girinio prasitarirno žinią apie 
keisčiausią Vinco planą, Feliksas panaudojo laisvą 
šeštadienį atsargiai užkalbinti brolį apie „fantastiš
ko kunigavimo" pasakas. 

Feliksas buvo įpratęs galvoti, kad jis esąs Vin
cui „antras po tėvo". Tokio tėviško susirūpinimo 
paskatintas jis nudrožė netrumpą kelią. Radęs 
užrakintas duris, pirmą minutę jis juto prarasto 
laiko apmaudą. Paskui jis pagalvojo, seniai čia 
buvęs, ir tai sentimentalus susitikimas su praeitimi. 
Ir jam atrodė, kad kadaise švieži sienų ir lubų dažai 
dabar išblukę. Kad koridoriuje tamsiau, nes medžiai 
kaip užuolaidos labiau slepia šviesą iš lauko. 

Jis nuėjo į studentų kavinę — ir vos jis pradarė 
plačias stiklines duris į tą didžiulį kambarį su 
žemomis lubomis, su stulpų rikiuotėmis, su spiečiais, 
kaip ir tada buvo, raudonai oranžinių kėdžių — jis 
grįžo į savo studentavimo metą. Čia per keletą metų 
niekas nepakito. Laikas, kėlęs parko medžius, čia 
ištižusiai užsnūdo. Jam atrodė, tos pat dėmės, rudos 
ir kontinentų kontūrų, ant linoleumo grindų. Viskas 
tai buvo taip neseniai, o atminties ekrane viskas 
atrodė senovės iškarpomis. 

Taip džiaugiasi faraono kapų niekintojai archeo
logai, stverdami atkastą daiktą, kad ir kaip šventas 
jis kadaise buvo faraonui ir jo žmonoms. 

(Bus daugiau) 

» t 
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Rimtoji ir pramogine muzika 
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Rimtosios muzikos ir įvairūs Į kompozitoriai, pradėjo pataikauti 
pramoginės muzikos žanrai turi! minios skoniui; pradėjo parinkti 
savo gerbėjus, kurie įgalina muzi I repertuarą, kad klausytojas būtų 
ką užimti atitinkamą vietą gyve-! patenkintas. Ar taip ir turėtų bū-

meno supratimo ir jo vertybių pa
žinimo linkme. 

Rimtosios ir pramoginės muzi
kos šalininkai gali klysti, jei jie 
vien tik mėgstamame žanre mato 
meno vertybes, o nemėgstamame 
jv neranda. Visuose žanruose yra 
geros, vidutinės ir menkavertės 
muzikos kūriniu. Kalbant apie 
vertingus kūrinius nepamirština, 

muzikoje telpa daug 

kai profesionalai, kurie sukūrė lie(zrka gali jaunimą vesti į rimtės-f' 
tuviu estradai naujų melodijų, ] nes muzikos sferas, kur atsiclei-; 

nime Pastaraisiais dešimtine-; ti? Esu tikras, kad ne, nes būtų I J°2 nmtoje 
čiais visuomenėje iškilo tiesiog pamirštas muzikos meno tikrasis \ ž a n r i i> k u r n e r e t a ! , b u n a i r g ^ > 
reikalavimas, jog klausytojas gali! atskleidimo tikslas, kuris nesiribo j pramogines muzikos pavyzdžiu, 
pasirinkti meno vertybes savo | ja vien — . a A i - i H — - « i ~ ! Dažnai pramogines muzikos sali vertybes savo I ja vien patenkinti klausytojus, 
nuovoka. Kai kurie atlikėjai, net I bet privalo juos auklėti muzikos 

LIETUVIAI CAIIFORNIJOJ 

.« 

t a r a i s ir pagyrimais lietu
v i a m s , kurių pastangomis 
p r o g r a m a buvo gauta; turbūt 
nei vieno laiško lietuviams 
a k t o r i a m s ir aktorėms, kurie 
t ik per savo didelius gabumus 
ir nepa i l s t amą darbą pasiekia 
f i lmas ir televizją. Ir jau pasie
k u s i e m s viršūnes tenai iš
s i l a i k y t i r e i k i a publikos 
paga lbos : ka i nustoja plaukti 
l a i ška i ir dėmesys, tai ir 

{_ p r o g r a m a panaikinama, nes 
tušč ia i salei nėra prasmės 
duot i vaidinimą. Dažnai žiūrė
d a m a filmą a r televizją, stebė
j a u s , kiek daug netalentingų 
ak tor ių iškilo į viršūnes ir ste
bėjaus i — kodėl? Atsakymas 
a i š k u s — turi daug raštingų 
d r a u g ų kuriems negaila nei 
la iko , nei paš to ženklų. 

Liepos 31 d. stebėjau Jū
r a t ė s Nausėdai tės — Ann 
J i l l i a n video rekordavimą. Ste
bėjausi , kiek ta mergaitė įdėjo 
la iko paruoš t i programą, kiek 
p a s t a n g ų gaut i televizijai taip 
b r a n g ų laiką (Ta programa: 
„ H o u r Magazine", rodoma 
visoje Amerikoje; Los Angeles, 
k a s d i e n 1 v. p.p. 5-tam kanale, 
b u s rodoma rugsėjo mėnesį). 

J ū r a t ė , apsirengusi gražiais 
t a u t i n i a i s rūbais , elegantiška, 
g raž i l ietuvaitė, jau pasiekusi 
t e l e v i z i j o s ž v a i g ž d ė s 
pr ipaž in imą, ruošia . lietuviš
kus pietus, kopūstais kimštą 
žąsį , spanguol ių kisielių ir 
a u s y t e s . (Profesionalams kriti
k a m s paa i šk in imas , kodėl ne 
cepe l ina i ir ne bulviniai vėda
ra i : tu r i tikti amerikoniškam 
skon iu i ir gerai atrodyti tele
vizijos ekrane.) Amerikonai su 
d idž iaus iu entuziazmu ploja, 
p r a š o a u t o g r a f ų , prašo 
receptų.. . Televizijos stoties 
p a r e i g ū n a i sužavėti. 

Į domu , a r mes, lietuviai, 
a t r a s i m e laiko parašyti į 
televizijos stotį, pagirdami 
p rogramą, pagirdami Jūratę? 
Ar t ik prie stikliuko susėdę 
kn t ikuos im mergaite, kodėl ne 
kukul ius ar dryžų košę virė? 

V a l e r i j a Baltušienė 

A . A . J O N A S BELECKAS 

3.25.1888 — 7.21.1981 

S a n t a Monikoje š. m. liepos 
2 1 d . po sunkios ligos mirė Jo
n a s Beleckas, 93 metų am
žiaus , kilęs iš Skapiškio mies
telio. Rokiškio apskrityje. 

J i s pirmą kartą JAV-se gy
veno nuo 1912 iki 1922 metų, 
ak tyv ia i dalyvaudamas Ameri
kos lietuvių gyvenime. Buvo 
v ienas iš tų, kurie rinko pa

rašus dė l Nepriklausomos Lie
tuvos vals tybės pripažinimo. 
Buvo Nevv Yorko delegatu 1921 
metų gegužės 31 dieną, kai 
milijonas parašų p ra šan t pri
pažinti Lietuvą de jure, buvo 
įteikti J A V Prezidentui. 

Po an t ros komunistų oku
pacijos, kaip s tambus , veiklus 
ir patriotiniai galvojantis ūki
ninkas, sovietų buvo areštuo
tas ir vienuolika metų nekal tai 
kalintas Kazachstano gula
guose. 

1964 metais , sūnaus Vytauto 
pastangomis, j is su žmona ant
rą kartą atvyko į JAV' ir prieš 
dvejus metus iš Nevv Yorko per
sikėlė į S a n t a Moniką p a s duk
terį Genovaitę Plukienę. 

Liko jo žmona Veronika, trys 
sūnūs, duktė, dvylika vaikai
čių ir šeši provaikaičiai. 

ninkai nusigręžia nuo nmtosios 
muzikos, dėl per menko išsilavi
nimo suvokti jos prasmę. Mano 
įsitikinimu, yra vertingos ir pra
moginės muzikos, jeigu joje yra 
reikšmingų temų ir išvengiama 
paviršutiniškos nuotaikos. 

Išeivijoje naudojamės Lietuvo
je sukurtais pramoginės muzikos 
kūriniais, kuriuos mėgsta ypač 
jaunimas. Lietuvoje ši lengvoji 
muzika jau prieš dvidešimti me
tų veržėsi į •gyvenimą, net į kon
certų sales. Kompozitorių sąjun
ga įkūrė lengvosios muzikos sek
ciją. Jos tikslas —užkirsti kelią 
lėkštai, menkavertei muzikai, pa
laikyti ryšį su profesionalais mu
zikais, skatinant, kad jie kurty 
jaunimui gerus pramoginės mu
zikos pavyzdžius, išlaikančius tik 
rojo žanro specifiką. Pramoginė 
bei lengvoji muzika Lietuvoje 
mėgstama vadinti estradine mu
zika. Iš pirmųjų kompozitorių pa 
minėtini: E. Balsys. V. Baormi-
las, B. Gorbulskis ir B. Žigaitis. 
Kiek vėliau įsijungė V. Telksnys, 
M. Vaitkevičius, T. Makačinas, 
A. Raudonikis, A. Bražinskas ir 
kiti. Čia paminėti visi yra muzi-

originalios ritmikos ir jaunatviš
kai skambančios orkestrinės. Ne 
visiems kompozitoriams pasiseka 
sukurti estradai tinkamu kūrinių; 
ir sėkmingo kompozitoriaus ne vi
si kūriniai vykusiai parašyti. Štai 
kodėl iš anapus ateina gerų ir abe 
jotino< vertės estradiniu dainy. 
Teisingą ju atranką gali padaryti 
tik profesionalai muzikai. 

Kažin ar istorijoje rasime laik
metį, kada jaunimas savo nuotai
kas būty taip entuziastingai reiš
kęs muzika ir dainomis? Labai 
gerai, kad griebiasi muzikos, o ne 
pragaištingų veiksmų. Tik visa 
nelaimė, kad jaunimas, neturėjęs 
privalomy muzikos pamoky vidu
rinėse mokyklose, yra paliekamas 
mėgėjiškam muzikos supratimui. 
Iš čia ir 'kyla pavojus žavėtis mu
zika, kuri skatina siausti, dūkti 

džiamos gilios vidinės emocijos, 
kur kiekvienas yra priverčiamas 
susimąstyti. Sudėtingos temos 
gali būti išspręstos tik sudėtinga 
muzika, kuri vienintelė teturi m e 
ninę vertę ir prasmę. Mados mu
zika gimsta ir greit miršta. Dirb
tinai sugalvotos sistemos ateina 
ir praeina, tačiau gili muzika jau 
gyvavo ir dar šimtmečius gyvuos. 
Ir estradinei muzikai nėra nuo-
laidy: ji privalo būti pirmoji mu
zikinio skonio lavinimo mokykla. 

CLASSIFIED ADS 
H E L P W A N T E D — MOTERYS 

ŠEKSPYRAS IR A§ 

Susitiko du rašytojai. Vienas ir 
sako: 

— Ko gi tu šiandien toks nusi
minęs? 

— Žinai, kad yra ko nusiminti. 
Vakar susidūriau su tokiu žmogum, 

nieko girdėjęs 

SEAMSTRESS 
F U L L T I M E 

Experienced in high fashion 
clothes. Ebccellent benefits. — 
Mušt speak English. 

Apply or CaJl After 12 Noon 

LUV Boutique Inc. 
2106-10 N. Clark St. 

TEL. 029-2330 

R E A L E S T A T E 

3-jų miegamų mūr. "raised ranch" na
mas ant ramios gatvelės. 2 maš. mūro 
garažas. "Panellsd" rūsys. Namų reik
menys įskaitomi. Centr. oro vėsini-
mas'Upper 80's". Skamb. 636-0099. 

bei rėksmingai protestuoti. Dar j kuris niekada nėra 
blogiau, jeigu žavimasi muzika, i apie Šekspyrą, 
kuri patenkina tuščius nusiteiki-1 _ Tai ko tau dėl to nusiminti? 
mus ir vulgariškumą. Veržlumas j Ką tu bendra turi su Šekspyru? 
neatsilikti nuo mados yra jaunys- j _ Dėl Šekspyro tai tiek to, jis 
tės apraiška, kuri gali būti net pa j man nerūpi. Bet kaip tada, jei po 
girtina, jeigu ji derinasi su mokė- i kokio šimto metų ir mane taip už-
jimu atskirti tikrą meną nuo men Į mirs? 
kaverčio. Jaunimas be profesiona j 
lo muziko vadovo gali lengvai 
nueiti klystkeliais, kurių ypač es
tradinėje muzikoje gausu. Dar 
viena paklaida, kuri gali labai 
lengvai jaunimą apnuodyti — 
tai panaudojimas nekultūringų 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos Iš 1TOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 

muzikosatlikimopriemoniybei!pP-. ikii30
>,.val-.P-P- ** t - * " " * 

stot}, šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

T159 S. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

liguistas žavėjimasis bevertėmis 
sensacijomis ir tuščiais efekto 
ieškojimais 

Profesionaliai parašyta ir pro
fesionalu atliekama estradinė mu 

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ LIAUDIES DAINOS, 

GIESMES, OPEROS ARIJOS K KITI KŪRINIAI 

P L O K Š T E L E S 

1. 

2. 

OPERŲ A R I J O S . S tasys Baras . Conductor 
Darius Lapinskas . Ka ina $7.00 
DAINŲ IR A R I J Ų REČITALIS. J o n a s Vaznelis. 
Kaina $7.00 

3. OPERŲ ARIJOS . D a n a Stankaitis. Conductor 
Alvydas Vasai t is . Kaina $10.00 

4. BALTOS GĖLĖS. Hamiltono mergaičių choras „Aidas". 
Dirigentas, sol. muz. Verikaitis. Kaina $7.00 

6. Putinai . Hamil tono mergaičių choras „Aidas". 
Vadovas J o n a s Govėdas. Kaina $8.00 

7. VALIO JAUNYSTEI . Los Angeles LB jaunimo 
ansambl io „Spindulys" choras. Kaina $8.00 

8. KUR DANGUS UGNIM LIEPSNOJA. Clevelando 
Ramo venų vyrų choras. Vadovas muz. Julius 
Kazėnas. Ka ina $6.00 

9. GAUDŽIA TRIMITAI. Dvylika lietuviškų maršų. 
Įgrojo Stut tgar to pučiamų ansamblis . Dirigentas 
Bronius Jonušas . Kaina $6.00 

10. TĖVYNEI A U K O J AM. Lietuvių meno ansamblis 
„Dainava" . Diriguoja Algis Šimkus. Kaina $5.00 

11. VASAROS ŠOKIS. Lietuviškos lengvos 
muzikos r inkinys . Kaina $7.00 

12. TĖVIŠKĖS NAMAI. Broniaus Budriūno kūriniai. 
Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos choras. 
Kaina $6.00 

13. TYKUS BUVO VAKARĖLIS. Lietuvių dainos 
ir šokių muzika. Ka ina $6.00 

14. VILIJA. Moterų kvartetas su L. Stuku. 
Kaina $6.00 

15. TIK TAU VIENAI- įgrojo L.S.T. Neo-Lithuąnia 
orkestras*. Ka ina $6.00 

16. SKAMBĖKITE DAINOS. Juoze Krikštolaitytė-
Daugėla. Prie piano Genovaitė Korsakienė. 
Kaina 5 6 0 0 

17. LAŠA LAIKO LAŠAI. Brocktono 
Šv. Kazimiero choras . Kaina $6.00 

18. DAINOS. Alodia Dičiutė-Trečiokas. 
Ka ina , *5.00 

19. KAI KRINTA LAPAI. Alodia Di&ūtė-Trečiokas. 
Lietuvos Valstybinės operos solistė. Kaina $6.00 

20. ŽIBUOKLĖS. Lietuvių mėgstamos dainos. 
Direktorius L. Stukas. Kaina ~ $6.00 

21 VAI, LĖKITE DAINOS. Knights of Lithuania 
Choir. Director Faus t r a s Strolia. Ka ina $6.00 

22. VARPAS. Toronto lietuvių choras „Varpas" . 
Dir igentas muz. St. Gailevičius. Ka ina $6.00 

23. MY LITHUANIAN MEMORIES. Lionė Jodis 
a n d hef guitar . Kaina $7.00 

24. PAVASARIS. Dainuoja dvynukai Šalčiai. 
Kaina * 9 0 0 

25. VIOLETA. Dainuoja Violeta Rakauskaitė . 
Ka ina &00 

27. 

28. 

29. 

30. 

OI , TOLI, TOLI... Li thuanian choir „Viltis" 
of Philadelphia. Ka ina , $6.00 
P E N K T O J I LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ. 
f 2 pi.) Toronto 1978. Kaina $14.00 
LIAUDIES GIESMĖS. Tėviškės parapijos 
choras . Dirig. J. Lampsatis . Kaina $6.00 
YRA ŠALIS. Praur imė dainuoja. Kaina $8.00 

31. SUNG IN LITHUANIAN. Laima Stepaitis. 
Soprano. Kaina $7.00 

32. SU JUMIS. 2iemelytė. Akompanuoja 
muz. Jonas Govėdas. Kaina $7.00 

33. ANOJ P U S Ė J NEMUNĖLIO. Dainos 
į juostelę įrašytos Lietuvoje. Kaina $5.00 

34 SVAJONIŲ SŪKURYJE. Birutė Tamošiūnaitė. 
Kaina : . * . . $6100 

35. SVAJONIŲ SODAS. Lietuviškos lengvos 
-muzikos rinkinys. Kaina $6.00 

36. AS TAU SAULĖTOS VASAROS LINKIU. 
Dainuoja Stasė Klimaitė. Kaina $8.00 

37. LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ DAINŲ REČITALIS. 
Dainuoja Stasė Klimaitė. Kaina ' $5.00 

38. KOKIAIS KELIAIS A Š KELIAUSIU, 
įdainavo „Baltija" vyrų kvartetas. Vadovas 
Algirdas Modestas. Kaina $6.0^ 

39. DAINOS. Lietuvių ir kitų tautų dainos. 
Birutė Valterienė. Kaina $5.00 

40. LIK SVEIKAS. Raiša atlieka 
Benjamino Gorbulskio dainas. Kaina $8.00 

41. KEBLYS. Liaudies dainos ir religinės 
giesmės. Antanas Keblys. Kaina $8.00 

42. UTHUANLAN COMPOSERS. Andrius Kuprevičius. 
Kaina , $7.50 

43. AR ŽINAI TĄ ŠALĮ. Liaudies dainos. 
Roma Mastienė Kaina • $6.00 

44. JŪROS PASLAPTYS. Lietuviškos lengvos 
muzikos rinkinys. Kaina $7.00 

45. DAINOS. Kun. Vyt Gorinąs. Diriguoja 
sesuo M. Bernarda Venckutė, S.S.C. Kaina $6.00 

46. JŪrlATĖ IR KASTYTIS. Chicagos 
Lietuvių opera. Diriguoja Alksandras 
KuČiūnas (2 pi.). Kaina $15.00 

47. DIEVUI IR TĖVYNEI. Lietuvių tautinis 
meno ansamblis „Čiurlionis". Dirigentas 
kompozitorius Alfonsas Mikulskis. Kaina . . . : . . . . . $7.50 

48. ČIURLIONIS 30. LT.M. ansamblis (2 pi.) 
„Čiurlionis". Dirigentas Alfonsas Mikulskis. 
Kaina $12.00 

49. AIDUTĖS SINGS. Director Alice Stephens. 
Kaina $6.00 

50. FROM THE LAND OF RŪTA. 
Director Alice Stephens. Kaina $5.00 

51. KUR LYGŪS LAUKAI. Įdainavo 
E. Ivanauskas, N. Tallat-Kelpšaitė ir kiti. 
Kaina $6.00 

52. ANTANAS KUČINGIS su orkestru. 
Kaina $6.00 

53. MES ŽENGIAM SU DAINA. New Yorko 
lietuvių oktetas. Direktorius Aleksas Mrozinskas. 
Kaina $500 

54. PRIEMIERE PERFORMANCE. Lith. Contemporary 
Compositions. Alice Stephens singers. 
Kaina $5.00 

55. SODŽIAUS GARSAI. Juozo Stankūno kūriniai. 
Kaina >- 8.00 

56. ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS pašventinimo 
ir religinio koncerto momentai. Kaina $5.00 

57. SUK SUK RATELĮ. Vilniaus tautinis 
choras ir solistai. Kaina $7.00 

P a s t a b a : Užsakant plokšteles per paštą — pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite — gavę sąskaitą, š į sąrašą išsikirpkite ir 
pasilaikykite. Užsakymus siųsti 

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

A11SCELLANEOUS 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

' » « « « • • • - • • - • - • - • - • - • - • - » • • - • » « » « • *. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimn 
I VAKARUS U2 KEDZIE 

3-jų miegamų mūr. bungalow. 
ir orkaitė, šaldytuvas. Nuo sienos iki 
sienos kilimai. Pilnas rūsys. Aptver
tas kiemas. Geras pirkinys — tik 
$49,900. 

GEORGE VLASIS, REALTOR 
Tel. 636-7474 i^i 

llllllllimilllllllllllllllllllllllHIIIMIIilIlIli 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRAN K Z A P 0 L I S 
32081/2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

lllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiliiiiiilillll 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 876. 1882 a r t a 376-5996 
miiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiiiiiuiiiii i i i i i i 

Palos Hills - #65,000 
Savininkas parduoda 4 miegamų mūr. 
Cape Cod namą. Didelis sklypas. 2-jų 
maš. garažas. 25 min. iki Marquette 
pko. Skamb. 430-3547 arba 599-4614. 

73-čia ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas. 
Didelis ir gražus kiemas. $48,000. 
72-ra ir YVashtenavv — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51.500. 
62-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000. 

55-ta ir Kedzie — 5 kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininko 
paskola už 12%. 
Marąuette Parko apyl. — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui. 

ŠIMAITIS REAITY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 West 63rd Street 

Tel. 436-7878 

Perskaitę "Draugą", duokite 
ji kitiems pasiskaityti. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiiimiiimiiiii 

TELEVIZIJOS 
ST. ilvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
iiiiiimimiiiiiiiiiiimmiiimiiiiiuuijiiiii 

•niiiiiiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiii.-

BUTU NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Namo pirkimas — Pardavime,-

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SS 
IIIIHIIIIIHIIIUlllllllliiinntximn.il... 

83rd and Kedzie 
Great price and locatlon. 

Immaculate 5 room brick Georgi* 
Original owner. By appointment. 

480-8282 or 599-9168 

D C AI E S I O 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
dirnai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. Ir iŠ toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Teist — WA 5-8063 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitas kraštas 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, HL 60832, teL 927-5980 

" | T ~ I — 1 ~ - r l r 1 - i~ i~n~~ra11 i 

iiiiiitiiifimiiiiiiiiimiimiiiiiiiiimiiiiiiii 
M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Mapletvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAiYMAI Ir 

kitokia blankai. 
iiiiiiimimiiHniiiniiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiii 

iiiiiimiimimmiimirumiiiiiminniH!?* 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros, MIC 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, ji del foo 
fflių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorines medžiagos tinka ps 
•iškaityti kiekvienam lietuviui, bes-
dominfiam Lietuvos istorija ar vte 
•ovėmis. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
llllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIiiFi 

HlimilMlIHUIMIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIt 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
k t plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
tavo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiuuiuuuiuuuiiii 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimą* yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vtai 
flnes korteles. 

Kreipkitės 1 "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalaut. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd S t 
Chicago, IL 60629 

iimiiiiiiiniiiiimiiiimiiiimiiiiimiitimii 
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandėlio. 

COSMOS P A R C E L 6 E X P R E S S 
2501 W. «9th St., Chicago, IL 90029 

SIUNTINIAI į LIETUVA i 
Tel. — 925-2737 Į 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIHIIIIUIIIIMIIIIIII 

DENGIAME IR TAISOME 
VISU R f SIU STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

TH.: 434-9655 artai 787-1717 

S 
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A. A. VLADAS ČAPAS 

Gegužės 25 d. naktį nuvežtas 
į ligoninę, širdies smūgio ištik
t a s mirė ilgametis nepriklauso
mos Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos valdininkas Vladas 
Capas. 

Velionis gimė 1901 m. rugsėjo 
11 d. Rygoje, k u r gyveno jo tė
vai. Mokėsi Rygos klasikinėje j s į a r t į n a n t 
gimnazijoje. Atsiliepdamas in
teligentų mobilizacijai, įstojo j 
Karo mokyklą, kurią baigė 

jaun. leitenanto laipsniu. Vėliau 
Rygos universitete studijavo 
teisės mokslus, kuriuos baigė 
1935 m. 

1925 m. pradėjo dirbti Lietu
vos pasiuntinybėje Rygoje, rū
pindamasis konsulariniais lietu
vių reikalais. 1935 m. buvo pa
skirtas į Lietuvos pasiuntinybę 
Berlyne konsularinio skyriaus 

I vedėju. Gerai sugyveno su min. 
dr . J. šauliu, tvarkydamas įvai
rius jo reikalus, o vėliau su pik. 
Škirpa. 

1937 m. Austrijoje, Bregenzo 
kat . bažnyčioje susituokė su Va
lerija Gudelyte, su kuria buvo 
susipažinęs Rygos gimnazijoje 
i r drauge dirbęs pasiuntinybėje. 
Abu gražiai sugyveno ir lengvi
no gyvenimą. Vokiečiams oku
pavus Lietuvą, grįžo į savo tė
vų žemę ir kelerius metus gy
veno Kaune. 1944 m. pasitraukė 
į Vokietiją ir Berlyne tęsė kon-
sularines pareigas, aprūpinda
mas lietuvius prieglobsčiu, pa
sais ir kitais dokumentais. Be-

raudonajai armijai, 

mirtis atėjo ir užspaudė akis. 
Birželio 2 d. šv. Onos bažny

čioje gausiai susirinko draugų, 
artimųjų, pažįstamų. Vargo
nams pinant "Dies irae" ; visų 
akys smigo į gėlėmis paruoštą 
karstą. Kun. J. Kuzmickis at
sisveikinimo pamoksle nupasa-

MŪSŲ kolonijose 
Lowell, Mass. 

Gegužės 3 dieną kun. Jonas 2u 
romskis, Lietuviu Šv. Juozapo pa-

kojo tauraus lietuvio patrioto ir j rapijos klebonas, šventė savo 40 
veikėjo gyvenimą, spalvingą cha metų kunigystės sukaktį, atnašau 
rakterį, įmintus pėdsakus. Po > damas Šv. Mišias 1 vai. po pietų. 
to gedulinga eisena į West Bowl- S Pamokslą šia proga pasakė kun. 
ing kapines, kur jau tiek lietu- j A. Kontautas, So. Bostono lietu
vių ilsisi. Po religinių apeigų! viu parapijos klebonas. Žmonių 
su velioniu atsisveikino lietuvių j buvo pilna bažnyčia, priimtu-
vardu J. Adomonis, o anglų var- vės vyko parapijos salėj po baž 
du — senas jo kaimynas. 

Po visų apeigų "Vyčio" klu-

nyčia. Vienos ponios dėka salės 
scena buvo papuošta lietuviško-, 
mis juostomis, rankšluosčiu, lie 
tuvaite lėle tautiniais rūbais. Lai 
mingų metų jubiliatui. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 17 d 

Kas prieš etmoną ar prieš savo 
kuopos vadą arba prieš savo dešim
tininką, arba tarnas prieš savo po
ną ranką pakels arba nepadoriais 
žodžiais puls, tas turi būti baudžia
mas mirtimi. 

be buvo surengtas priėmimas, j 
Velionio našlė padėkojo visiems, | 
kurie atsiminė jos mylimą vy- į 
rą ir užjautė ją skaudžiausią va- t 
landą. Žadėjo susirūpinti i r jo 
atsiminimų paskelbimu. 

(E- L ) 

DRAUDŽIA PARDAVINĖTI 
TURGUJE 

Laiške Liepojaus "Komunis-

VIDURŽEMIO JŪRA 

degino archyvinę medžiagą, kad \to" redakcijai klausia H. Krie-
nepatektų į nepageidaujamas j v*™3- Praeitais metais turguo-

Viduržemio j ū r a yra daugiau
sia užteršta jūra pasaulyje. 80r^ 
nešvaraus vandens nuo 44 mil. 
jūros pakraščių gyventojų sru
vena be jokio nuvalymo į jūrą. 
Šimtas milijonų turistų kasmet 
šią problemą d a r pasunkina. Pra 
monės kraštai — Prancūzija, 
Ispanija ir Italija — prisijungia 
čia su savo industrijos nešvaru
mais ir suterš tu oru. Tačiau 
U N E P (United Nations Envirou-
man t Program) direktorius Ste
pan Keckes mano, kad Vidurže
mio jūra dar tebėra pakanka
mai gera saulės ir jūros vo
nioms, nežiūrint į nešvarą, kuri 
čia įplaukia. 

"Kasmet į Viduržemio jūrą 
patenka 60 to detergentų, 90 to 
pesticidų 100 t o gyvsidabrio, 
2400 to chromo, 3800 t o švino, 
21,000 to cinko i r nesuskaičiuo
jamas kiekis atlieku nuo naf
tos" , pasakė Keckes per UNEP 
susirinkimą Cannes. "2inoma, 
galima tą padėtį pagerinti, bet 
išvalyti Viduržemio jūrą lieka 
iliuzija. Malonu, kad 16 šalių, 
kurios ribojasi su jūra, išskyrus 
Albaniją, sutiko su BG valsty
bėmis per ateinantį dešimtmetį 
prisidėti savo įnašais prie tos 
jū ros svarinimo". 

Šiai problemai įvykdyti lėšų 
reikėtų apie 13 milijardų dole
rių. Per susirinkimą Cannes 
sudaryta apie 10 milijardų do
lerių suma šiam projektui vyk
dyti . Daugiau kaip 2.6 mil. do
lerių numatyta tų nešvarumų 
priežasčių ir jų sudėčiai tirti. Ši 
suma paskirstyta tarp 16 šalių 
83 jūros laboratorijoms įrengti 
s u centru Atėnuose. 

"Mes turime labai mažai moks 
lo informacijų tvirtinti, kad Vi
duržemio jūroje yra pavojinga i 
maudytis i r imti ten saulės vo
nias", sako Keckes, "bet, aiš
ku, yra rizikinga ilgą laiką ten 
maudytis ir ilgas valandas sė
dėti ant smėlio prie vandens. 
Daugelis sėdi t en nuo saulės 
patekėjimo iki saulės nusileidi
mo, gurkšnoja besimaudant jū
ros vandenį ir jiems gresia di
desnis pavojus susirgti negu 
tiems, kurie maudosi šaltuose 
Atlanto vandenyse". 

Tos 16 valstybių prie Vidur
žemio jūros turėjo jau pasitari
mus Barcelonoje, Cannes ir Atė
nuose. Yra surašyta protokolų 
ir pasirašyta susitarimų. 

Trys svarbiausios priežastys, 
kodėl reikia švarinti ir apsau
goti Viduržemio jūrą, tai ko
merciniais sumetimais tenka ap
saugoti žuvis ir augmeniją jū
roje nuo išnykimo ir jų populia
ciją dauginti. Toliau tenka ap
saugoti ekosferą ir pagaliau už
tikrinti tur is tams sveiką ir sau
gią poilsio vietą. Taigi apsau
goti ne vien ftuvis, paukščius ir 
florą, bet ir patį žmogfų. T. 

rankas. VI. čapas bene ilgiau
siai tarnavo Berlyno pasiuntiny
bėje. 

1947 m. nuvyko į Angliją ir 
įsikūrė Bradforde. Dirbo britų 
motorų įmonėje sąskaitininku, o 
žmona ėjo vertėjos pareigas 
oficialiose įstaigose. Lietuvių 
skaičiui augant, aktyviai įsijun 

se nebuvo galima nusipirkti gė
lių. Kaip bus šįmet? 

Atsakymas: Turgų direkto
riaus pavaduotojas A. Starinin 
paaiškino, kad sanitariniai nuo
statai draudžia turguose parda
vinėti vaistingus augalus i r lau
kines gėles. 

Taip liaudžiai atimama gali-
gė į visuomeninę veiklą, rėmė j mybė pasirūpinti sau vaistingų 
kat . organizacijas, skaitė pa- j arbatžolių i r gėlių, bet toms se-
skaitas, sekė spaudą, politinių i nutėms motinoms, kurios turi 
įvykių posūkius. i pragyventi iš menkos senatvės 

Šių metų pradžioje pergyveno i pašalpos — pragyvenimo šalti-
sunkią operaciją. Turėdamas Į nį. Kas negauna pensijos, gau

na menkutę senatvės pašalpą. 
Vaistingus augalus už menką 
atlyginimą galima pristatinėti 
valstybei T. 

laisvo laiko, rašė atsiminimus. 
Norėjo pasidalinti su visais pla
čia žiniją, patyrimu, sunkių per
gyvenimu atsiminimais. Tačiau 

Brangiai sesutei 

A. f A. MARIJAI SIDERAVIČIŪTEI 
Lietuvoje mirus, jos mylimam broliui prislėgtam skaus
mo PRANUI SEDERAVIČIUI i r jo mylimai žmonai MA
RIJAI ir kitiems giminėms bei artimiesiems reiškiame 
giliausią užuojautą ir kar tu liūdime. 

JANINA IR JONAS KRIŠČIŪNAI 

DAILIOJO ŽODŽIO PLOKŠTELES 
1) TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS. Skaito Aloyzas 

Baronas, Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys, Birutė 
Pūkelevičiūtė, Liūne Sutema. $6.00. 

2) POEZIJA. Skaito Antanas Gustaitis i r Stasys Santvaras. 
Muzikines įntarpas sukomponavo ir paskambino komp. 
Julius Gaidelis. Kaina $6.00. 

3) KETRIRTASIS LITERATŪROS VAKARAS. Savo kūrybą 
skaito Jonas Aistis. Kaina $6.00. 

4) 

5) 

POEZIJA IR PROZA. Skaito autoriai: Pulgis Andriušis, 
Bernardas Brazdžionis, Antanas Gustait is , Stasys San
tvaras. Muzikines įntarpas paruošė i r įskambino Jul ius 
Gaidelis. Kaina $5.00. 

LEONAS BARAUSKAS. Skaito Sandaros skrynia, Žemai
čių daina. Aš lietuviškas žemdirbys. Upė, tėvas, upė. 
Opera "Lokys" ir kitos. Kaina $6.00. 

PASTABA: Užsakant plokšteles per paštą — pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St., CKicago, IL 60629 

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
1-mas tomas. TelSių Vyskupija 

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

rijos leidžiamų knygų 
Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 

palikti ateities kartoms galimai tikresnj ir nciškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos Jvarijje. 

"Vienas pagrindinių Šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. DideKo formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuve. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $120 valstijos mokesčio. 

^ 

k 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 1,51,5 Weat 6Srd Sf., Chicago, IL 60629 

Miškų inžinieriui 

A.f A. 
A N D R I U I SKUČUI, 

gimusiam 1902 m. kovo 27 d., buv. "Iietmedžio" d i rek
toriui, Lietuvoje, 1981 m. rugpiūčio 9 d. Floridoje mi rus , 
jo žmonai ADAI, vaikams: DONATUI, JOVTTUI, LINAI, 
MILDAI ir GIMINĖMS reikšdami nuoširdžią užuojautą 
kar tu liūdi savo uolaus nario netekusi 

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS 
IŠEIVIJOJE VALDYBA 

IR JO KOLEGOS BENDRADARBIAI 

Mylimai motinai 
A. f A. IZABELEI PEMKIENEI mirus, 
jos sūnų Kazį, dukteris Reginą ir Aldone su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

EVANGELINA IR STASYS KUNGIAI 

A. f A. MARIJAI BORTKEVIČIENEI 
Lietuvoje mirus, jos dukras dr. JANINĄ JAK5EV1CIENC ir 
MARIJĄ MARKULIENĮ su ŠEIMOMIS, sūnų VACIŲ Lietu
voje su SEIMĄ ir ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

BIRUTĖ IR JUOZAS BRIEDŽIAI 
RIMA, LIALĖ, AUKSĖ IR MINDAUGAS 

SU ŠEIMOMIS 

A. f A. 
I N 2 . J U O Z U I S A K A L U I 

m i r u s , 
reiškiame gilią užuojautą žmonai Adai, 
dukrai Joanai su šeima ir sūnui Pranui. 

IRENA IR BRONIUS 
GALINIAI 

KRIKŠTO DUKTĖ JŪRA IR 
GIEDRĖ SU ŠEIMOMIS 

Mielai Mamytei Lietuvoje mirus, dukras 

DR. JANINĄ JAKSEVIČIENC, 
M. MARKULIENC 

• jų ŠEIMAS giliai užjaučiame ir kartu l iūdi 
te. 

VALENTINA ir FELIKSAS ZUBINAI 

A. f A. STASIUI GRIGARAVIČIUI 
m i r u s , 

žmonai JULIJAI, sūnui sol. ALGIUI, dukrai MIL-
Dai ir jų ŠEIMOMS reiškiu nuoširdžiausią užuo-
jautą-

PETRAS VACBERGAS 

Mirus Motinai Lietuvoje, 
D R . K. P E M K Ų 

ir jo a r t i m u o s i u s nuoširdžiai už
jaučiame. 

VALENTINA ir FELIKSAS ZUBINAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 S o . Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-°852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H ė r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n e - YArds 7-174 1-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ A ITOMOBIUAY18 STATYTI 

Perskaitę Draugi duokite j i kitiems pasiskaityti 
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6 DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. rugpjūčio m*n. 17 d. 

X Nijolė Martinaitytė Santa
ros-Šviesos suvažiavome Tabor 
Farmoj, Sodus, Mich.. rugsėjo 
10-13 d. nagrinės Krėvės Raga
niaus ir Mero Striptizo rašybos 
stilius leksiko — semantiniu po
žiūriu. 

X Į prof. Vytauto Skuodžio 
X Prof. J . Vytaute Skuodį gelbėjimo akciją aktyviai i š 

gelbėti sudarytas bendras komi- J u n g ė senatorius Frank Savic-
tetas iš 35 organizacijų. Visi k a s i r ^ e s t o tarybos narys 
lietuviai kviečiami jungtis j ruo- ! F " " * Brady. kurie talkininkau-
šiamas demonstracijas, kurios I J a ruošiant demonstracijas Vy-
vyks rugpiūčio 17 d. miesto i ^ ^ o Skuodžio reikalu šį pirma-
centre 12 v. Federalinėje Plazo-į &eni i r antradienį, 
je prie Dearborn ir Adams gat- ! x . - n ^ chicago Cathotic" 
vių. Antradienį renkamės prie laikraščio rugpiūčio 4 d. laidoje 
Skuodžių gyventų namų, kur išspausdintas ilgas pranešimas 
bus susikaupimas 6:30 v. v. i r i š Helsinkio komisijos atstovo, 
Mišios 7:30 v. v. Aušros Var- kor.gr. Fenwick apklausinėjimų 
tų parapijos pažnyčioje. Į ant- a p i e Vytautą Skuodį ir kitus ko-
radienio susikaupimą vyks spe- m u n i s t ų nusikaltimus prieš žmo 
cialus autobusai iš Marąuette g a u s t e i s e s i r prieš Helsinkio su-
Parko ir Brighton Parko. , sitarimo nuostatus. Paminėta. 

X Vysk. V. Brizgys dalyvaus i k a d apklausinėjime liudijo VI. 
šv. Mišiose už prof. Vytautą Šakalys, kun. K. Pugevičius ir 
Skuodį Aušros Vartų bažnyčio- • kt. 
je, antradienį, rugpiūčio 18 d., j x Kūrėju-savanoriu, ramovė-
7:30 vai. vakare, 2337 West 23 i n ų > į^ubų ir birutininkių Chi-
Place. Visi lietuviai kviečiami c agoje rengiama žurnalui "Ra
gausią! dalyvauti. &#. paremti kavutė bus rug-

X M M ) 560 AM radijo sto- P i u c i o 30 d., sekmadienį, 3 vai. 
tis įrekordavo pasikalbėjimą su P- P- Ša u l i^ namuose. Kviečiami 
kun. J. Savukynu ir ragina ame- ^ gausiai dalyvauti, 
rikiečius dalyvauti demonstra- x K u n . p r o f . d r . Paolius Ra
cijose paremiant Vytauto Skuo- gažinskas, gyv. Central, N. 
džio išlaisvinimą, rugpiūčio 17 d. M e x . ( mokėdamas "Draugo" pre 
12 vai. Federal Plaza, S. Dear- ' n u m e r a t ą , pridėjo 100 dol. aukų 

CHICAGOS ŽINIOS 
KGB ir JAV MOKSLEIVIAI 

Iš Mount Prospect, Chicagos 
priemiesčio, aukštesniosios mo
kyklos 20 moksleivių, kurie mo
kosi rusų kalbos, buvo nuvykę 
21/-} savaičių kelionėn į Sovietų 
Sąjungą. Grįžtant, prie Čekos
lovakijos sienos, į jų vagoną 
įsibrovė YGB ir moksleivius te
rorizavo, kodėl jie pro t rauki
nio langą fotografavo Sovietų 
"įrengimus". KGB buvo gink
luoti, su šunimis, kratė bagažus, 
konfiskavo filmus. Ekskursan
tus lydėjęs mokytojas S. Swick 
pratarė, kad moksleiviams tai 
buvo gera pamoka, kaip elgiasi 
Maskvos pareigūnai, o jie už 

UŽMUŠĖ AUTOMOBILIS 

Policijai South Barrrington 
priemiesty vejantis pergreit va
žiuojančius du automobiliu, Jean 
Morgantini, 56 m., užvažiavo 
priekin policijos automobilio. 
Policininkas nebegalėjo savo ma 
šinos sulaikyti, trenkė į tos mo
ters automobilį ir ji buvo už
mušta. Policininkas Tom Brais-
ler buvo sužeistas. 

ĮKLIUVO DfcL MOKESČIŲ 

Skokie priemiesčio serų pre
kybininkas E S. Peller, 39 m., 
nesilaikydamas nuostatų, pre
kiaudamas netikru vardu, už
dirbo 45,000 dol. Dabar teismo 

Clevelando lietuvių apgyventame rajone liepos 29 — rugpiūčio 2 d. vyko "Senojo Pasaulio festivalis". Iš daugelio 
tautybių lietuviai laimėjo pirmą vietą. Nuotraukoje "Nerijos" dainininkės su savo vadove R. Klioriene atlieka 
programą. Nuotr. J. Garlos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SKUODŽIO GELBĖJIMO 

AKCIJA 

Rugpiūčio 11 dieną 7:30 vai. 
vak. Margučio patalpose susi
rinko apie 33 organizacijų atsto
vai V. Skuodžio gelbėjimo rei
kalu. Čia buvo atstovaujama vi
soms svarbesnėms organizaci-

Susirinkime dalyvavo ir kun. . kos mokyklos direktorium J. 
J. Savukynas, Aušros Vartų pa-1 Masilioniu ir Pedagoginio in-
rapijos vikaras, kuris daug pri- stituto rektorium prof. J. SRač-
sidėjo prie V. Skuodžio krikšto į kausku. Gavus jų pritarimą, LB 

nuotraukų ėmimą moksleivius nubaustas, kad savo pajamų 
net buvo apšaukę kriminalistais, mokesčių blankus už 1976 me-
Visą laiką būnant Rusijoj moks- j tus užpildė dvejus metus pavė-
leivius sekė slaptoji policija. 

PASITARIMAI SU 
MOKYTOJAIS 

lavęs. 
GAUJŲ KOVOS 

Chicagos Cabrini-Green mies-
Chicagos švietimo taryba ve- j to butų kolonijoje Lawrance 

metrikų suradimo ir dabar su
tiko demonstracijose sukalbėti 
invokaciją. 

Susirinkime visi aktyviai reiš-

Gage Parko apylinkės valdyba 
šiai šventei duoti prasmingumo 

da derybas su mokytojų unijos 
atstovais dėl naujos darbo su
tarties. Tariamasi uždaromis 
durimis. Esą nemažų skirtumų 
tarp abiejų pusių. 

UŽPUOLIMAI NESILIAUJA 

Adams, 19 m., nušovė priešin
gos gaujos narį D. Robinson, 
17 m. Už tą nuteistas 10 m. 
kalėti. 

LsSIPAKDAVfc 

, , _ j - -r . , . . , _ . kėsi ir neiškilo didesnių nuomo-
born ir W. Adams, ir rugpiūčio s a v a i s p a u d a i stiprinti. Jį iš \oms' kaip į a u t a i šauliai, neo- j s k i r t u m ų . P a t s k o m i t e t a s 
18 d. 6:30 vai. v. 2131 W. 23 n a u j o skelbiame Garbės p r e n u - I J ? ~ ? £ LB apylinkes, £ t * J b u v o ^ ^ v a d i n t i . < < C h i . 
Place bei dalyvauti šv. Mišiose rnTritorium. P r i s i m e n i " k a į Pensininkų s-ga Katalikų fede-1 Uetuvi organizacijų ko-

mokslo, spaudos ir lietuvių rei- r a C ! J a l r d a u ? *** draugijų bei j ^ ^ ^ ^ ~Z!P 7:30 vai. vakare 
X "Ateities" jaunimo kon-: k a IU palaikytojo vaizdą, nes vi-

karso laimėtojai jau išrinkti, sur, kur jis gyveno, a r tai dės-

| mitetas Skuodžiui gelbėti". 
Į antradienio demonstracijas 

Kazys | pasamdytas autobusas, kuris 

Dešimty savo parduotuvių 
_ Keturios moterys, jų ta rpe j bankrutavusi Goldblatt bendro-

paskelbė šių mokyklų moki- I net dvi 13 ir 16 m. mergaitės, j vė rugpiūčio 13 d. išpardavė sa-
niams rašinėlių konkursą. Pre-! buvo Chicagos mieste įvairiose Į vo prekes uz 39.5% normalios 
mijuoti rašinėliai bus skaitomi! vietose vyrų piktadarių užpul-jJų kainos. Nupirko kitos krau-
Tautos šventės minėjimo metu. i t o s rugpiūčio 14 d. 

klubų 

Susirinkimą atidarė 
Rekordinė 1820 dolerių suma t ė universitete, ar rašė moksli- Laukaitis, kuris pirmiau įvyku- 'l nuveš nuo 
paskirstyta 39 pasižymėjusiems n i u s veikalus, su nuoširdumu šiame susirinkime iniciatoriųi nyčios 6 vai. ir sustos prie Ca-
jauniesiems kūrėjams. Stipriai rūpinosi lietuviškais reikalais, buvo išrinktas pirmininku. Sek- j lifornia ir 44 gatvės iš ten pa-1 gad a 

pasireiškė 19-30 m. grupės kon- ^ e t J° disertacija ispaniškai pa- retoriavo Marytė Utz, skaučių | ims Brighton Parko Uetuvius. • m e t ų 

kurso dalyviai: ypač Jolanta r a š y t a apie Mariją Pečkauskai- atstovė. Vėliau iždininku buvo : Kelionė j abu galu tik 3 dol. Re-
Malerytė poezijoje. Linas Palu- tę-šatrijos Raganą. Už tokią išrinktas Bronius Gelažius, Liet. j gistruotis Balfo raštinėje, tel. 
binskas prozoje be to, Viktoras a u k 3 - nuoširdžiai dėkoja "Drau- mokytojų s-gos atstovas. 776-7582. 

Konkurso dalyviai paskirsty
ti į tris grupes pagal amžių. 
Kiekvienai grupei paskirtos t rys 
premi jos; I premija 50 dol., H 

Marąuette Parko baž- P r e m i J a 3° d o L l r m P™1!3-
20 dol. Grupės paskirstytos pa
gal amžių: I grupė nuo 8 iki 12 

amžiaus, tema "Kodėl aš 
lankau lituanistinę mokyklą", U 
grupė nuo 12 iki 15 metų ir TJJ 
grupė nuo 15 ir vyresni tema 

ltuvės. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Nakas, Vita Musonytė-Aukštuo- g°" administracija ir redakci-. Pirm. K. Laukaitis t rumpai į Visų dalyvaujančių organiza- \ {%££, a r b a ^ u t ^ s priSkė-
lienė, Rūta šiūlytė. Jonas Kup- Ja- i painformavo apie jau atl iktus Į cijų atstovai apsiėmė skirti po j j . U Į B K 
rys. Vida Kuprytė, Zita Kripa- x Gen. Teodoro Daukanto' PareriS^-muosius darbus būsi- \ 25 dol. demonstracijų išlaidoms j 
vičiūtė. Kristina Juzaitytė ir kt. ,-urų g ^ j " kuopos metinės šau- ! m o m S demonstracijoms. Pirmo- j apmokėti. O jų gali susidaryti į Šių premijų išlaidoms padeng-
Premijos bus įteiktos "Ateities" L ^ varžvbos bus rugpiūčio j i b u s P i r m a d i e n J rugpiūčio 17 j keletas šimtų. ti valdyba kreipiasi į visą lietu-
vakare rugsėjo 5 d. Jaunimo 2 3 d Cicero Medžiotoju ir Meš- d - 1 2 v a L d i e n o s m e t u niiesto, Komitetas kviečia visus lietu-į vių visuomenę tapti šių premi-
centre Chicago je. keriotoiu dr-jos šaudykloje ne- c e n t r e P r i e Federalinio pasta to | vius dalyvauti abiejose demon- į jų mecenatais, prisiunčiant pa-

_ _ _ . L - ,.!«!„.!. %w TTM T ..t. r-™ Adams ir Dearborn gatvių kam- straci jose. nes didesnis dalyvių ' sirinkta premijos sumą į Pasau-X Koner Henrv Hvde btiv toli Antiocn. Ih. varzvoų pra-, . ° - , , . J , . . ' , . , . 1 ^ , . « - _ . . ^ nMi.Kr. nt-ury njm;, nuv. T r „ l J l \ , a P6- Y r a susisiekta su spaudos, skaičius labiau atkreips dėmesį ho Liet. Bendruomenes būstinę 
kongresmanas Robert Harra- ^ l * ™ ; ^ ^ k e l i o s d e š imtys demons-, (5620 S. Claremont). 
han, aldermanai Frank Brady ™ . n o n n t ^ audymo_ varzy- s t o v a i s fc Q ^ : ^ m u m s * ; ^ m Q 

Roman Pucinski dalyvavo ^ ^ dalyvauti, iki rugpmcio 20 _ - r * ir . . . . naAAĖm&A ^'jm**UK> I R ū g P i Q f i o M d * 3 ^ a n t r o j de-1 gelbėti Simą Kudirką, taip ir j tai. Gage Parko apylinkėje ant-
demonstracijoje u z Vytauto d- registruojasi pas s a k y m o g t a ^ va- ' dabar turime parodyti vieningas j rasis įvykis ruošiamas spalio 3 
Slrnodžifi-Renpr'irt <Vo+t î lai<s- sporto vadovą Antaną Martin- , . . , , . . r~M , _ , .. 2 . *• - « ^ *• . . 
bKuoozio Beneaict bco.t islais v v a r 4 h „ n?kand?iai ir k a r e P n e t o n a m o - k u r b u v o Zu Pastangas ir rasti būdus išgelbė-! dieną Jaunimo centre, yra skir-
vmimą Federal Plaza miesto kų. Fo varžybų užkandžiai ir m ę g V v t a u U s S k u o d i s b ū t e n t ti Vytautą Skuodį, taurų patrio-! tas Vasario 16 gimnazijai pa-
centre prie S. Dearborn ir West pasjzmonejimas gamtoje. į 23 Place - 2 kvartalai į r y t u s ' t a lietuvį, kenčianti nežmoniš-' remti. Jau seniai valdyba šiam 
Adams gatvių nigpiūčio 17 d. | x " ' 

i. A. VALSTYBĖSE 
— Prof. dr. Irena Longytė 

(Lange), prekybos mokslų dės- j na.vičius. 
tytoja California State univer
sitete Fullerton, Calif., yra pa
kviesta dalyvauti paskaitose, 
kurių tema yra Vokietijos po-

G. Morkūnaitė, Lietuvai Išlais-
venti centro — Z. Juknevičius 
ir kt. Padėkojo pirm. H. Leva-

— A. a. Juozas Aurila, 86 m. 
amžiaus, mirė gegužės 25 d. Bu
vo kilęs iš Veltmenų km., Šila
lės par., Tauragės apskr. Dirbo 

litiniai klausimai ir ekonomijos I a l a u s pramonėje. Palaidotas 
padėtis. Jau vieną savaitę pra- j ^ o n t e Grande kapinėse, 
leido Berlyno "Free Universi-; __ A . a. Kazimieras Šventic-
ty" ir dabar dvi savaites turės į k a s mirė birželio 21 d. Kilęs iš 
būti Bonnos Reinische Friedrich Marijampolės. Į Argentiną at-
-"VVilhelms universitete. Prof. I.; jyfeg 1929 m . Palaidotas Ville-
Langytė dažnai važinėja po jvai : g a s kapinėse. Liko žmona. 
rius universitetus kaip Ameri- ' _ A a J w m s ^ ^ „ ^ j ^ -
kos mokslinė atstovė ir skai to r i s s o « M i n d a u g o . . d r a u g i J 0 g na-

pirmadienį 12 vai. 

23 Place 
WBBM-CBS radijo stotis | nuo Aušros Vartų bažnyčios, koše sąlygose, 

dieną. j a u n u o § m r-jgpįūčio 13-tos'Toms demonstracijoms reika-
x Jwly Baar Topinka State dienos kas valandą perduoda lingi plakatai su įvairiais šū-

repr., kurios giminės kenčia Če- pasikalbėjimą su adv. Pov. 2um- : kiais. Todėl penktadienio vaka-
koslovakijos kalėjime, pasakė bakiu ir ragina amerikiečius pa- re rugpiūčio 14 d. 7 vai. buvo Rudens darbams 

A.PJ3. 
LB GAGE PARKO 

APYLINKES VfUKLA 

kalbą rugpiūčio 17 d. 12 vai. dėti gelbėti Vytautą Skuodį 
dieną demonstracijoje už V v- ^ - — T ^ H • -vr , ^T . . „, . . . _,J J ,. -̂  X Anele DuBns, Newark, N. 
tauto Skuodžio - Benedirt 5Vott T TW. -~, » «* • .. 
išl ' ' ' ^ ^ ^ D^iieuict c>cott j Pranciškonai, Kennebunk-

i a ' j port Maine, atsiuntė po 5 dol. 
x Am. Liet. Inžinierių ir Ar- už kalėdines korteles ir kalen-

chitektų sąjunga f ALIAS) kar- dorių. Ačiū. 
tu su Moterų pagelbiniu viene-

artėjant, 

vakarui ruošiasi ir iki šiol su
silaukė šilto pritarimo iš visuo
menės. Tikimės, kad susilauk
sime didelio skaičiaus svečių. Sa-

paskaitas iš savo specialybės — 
Marketing Science. Ji iš Vo
kietijos sveikina redakciją 
savo draugus bei pažįstamus 

ARGENTINOJ 

rys, 75 m. amžiaus, mirė liepos 
18 d. Buvo kilęs iš Diktarų km., 

i r j Utenos apskr. Liko žmona ir sū-
į nus su šeima. Palaidotas Berisso 
j kapinėse. 

ti mūsų išeivijos lietuviško žo
džio židinį 

sukviesti visi į Margučio pa-1 Gage Parko apylinkės valdyba 
talpas padėti paruošti plakatus, p^nuoja ir ruošiasi, šiais me-

Kalbėjo advokatas Saulius tais numatyti net keli didesni 
Kuprys apie pastangas įjung- renginiai, tai yra Tautos šventės I gauta iš apylinkės narių, tai val-
ti ir informacijos centrus į šį minėjimas, kurį šių metų rugsė- dybą nuteikia optimistiškai, ir 

— Susivieni|anas Lietuvių 
Argentinoje atšventė savo gy
vavimo 67-tuosius metus. šv . 
Mišiomis buvo prisiminti miru-

. ., , , . . , šieji kūrėjai ir buvę nariai. Ki-
™ ^ " S S f S ^ i r T ! ^ dieną buvo meninė programa, 

kurią atliko mergaičių ansamb-
. , , . . , . , .,. . lis "Žibutės", puikiai sudainuo-
Malonių ir gražių atsiliepimų j d a m o g lietuviškų dainų, 

akordeonų pritariant inž. G. 

darbą. Tų centrų dėka j au JAV jo 19 dieną ruošia kar tu su šio- j jau ateinančiame apylinkių su- m i a u ? a l ^ P ^ * i r s o l ° A - R a s " 
oonoto I « M . ^^,..^„4.„„ i; . .^„;_ > A„ . „ . i ; . i . u . :i.;__»j ;_ i i:___: ,.__. __ .... I tauskas kartu su "Žibutėmis". 

Ta proga Susivienijimą sveikino j 
tu rezervavosi vieną stalą j 
'Draugo" banketą, įvyksiantį 
rugsėjo 19 d. Jaunimo centre. 

Regina Smolinskienė ir iždin 
Aldona Slonskienė rūpinasi kvie 
timais. 

^ TI^ ^ « ~ ^ ^u- • S e n a t e b u V ° ^rB-vestas liudinin- je apylinkėje veikiančiomis mo- j važiavime galėsime su nasiffė-
X Ben. Traskehs Chicago, kų apklausinėjimas, č i a daly- kyklomis. Tuo reikalu tartasi i rėjimu pranešti apie apylinkės 

m., gražino laimėjimo bilietus vavo Vladas šakalys, kun. K. su Dariaus ir Girėno pradžios 
su 15 dol. auka ir laiškučiu: " N e , Pugevičius ir Skuodžio pussese- mokyklos vedėju J. HHČU. CH-į j aktyvias Lietuvių Bendruome^ 

Moterų p a g . vieneto pirmininkė I ? ^ S U ^V&dBlyvzu- rė seselė iš Pennsylvanijos. cagos aukštesniosios Utuanisti-' nės eiles. Korespondentas 

žiaus. siunčiu jums už bilietus! 
ir kalendorių. Tegul Dievas 
jums padeda darbuotis". Labai 

x šv. Kazimiero Paminklų ačiū už auką ir linkėjimus. 
dirbtuvė, priešais kapinių. Vili- w , , . - -

V XT , . į ; x Andrius I>aukaitis. Le
mas Nelsonas savininkas, patą r- „„. „ , . . , , , . 

• . . » . r : rnont. UI. mušu bendradarbis 
nauja lietuviams virš 60 metų T ^ v, l l l iC, lL V _ Z _ T ^ 
l t / , „ ^ — _ ,ų Juozas Poškus. K. Lapienė, V. Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki o e ^ t ^ . , , , a r*u- * • K „ „ Tr„*rv,~ +~< x- b- Semtotas is Chicagos atsiun-5 v. v. Esame toje pačioje vie-, *. * • . - , , , f <rt , , t™ 01 H wo*.0; • ., 2 z- •• t e l a i m e j imo šakneles su 10 dol. toje 81-n metai, t . y. trečioji a u k a ^ f m 
karta tame patarnavime. Adr. 

kitos lietuvių organizacijos, kaip 
" ? * ^ ^ T ^ * * - i L g ^ j y i ą l M J O m t vardu L Stankevičius, 

Lietuvių centro ir L. S. Židinio 
— J. Mičiudas, Nemuno — A. 
Dulkė, "Laiko" redakcijos — O. 
Kairelienė, parapijos — P. Gu-
delevičius, Jaunimo sąjungos — 

3914 W. l l l t h S t , tel. 233-6335. 
fsk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais jmokėjimais ir priei-

X IJR Washington, D. C. apy
linkė* valdyba atsiuntė 10 dol. 
auką už gerą "Draugo" infor
maciją. Ačiū. 

x Vincas SimaSka, Albion. 
namais nuošimčiais. Kreipkitės Mich., kartu su prenumeratos 
1 Mutual Federal Savings, 2212 mokesčiu atsiuntė ir 15 dol. au-
West Cermak Road — Telef. ką. Dėkojame. 
VI 7-7747. ( s k . ) 

y Albinas Karkulls, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 

X V. Sonda, Buokhom, Ka
nada, Agnės Žitkus. Seattle. 
Wash.. atsiuntė po 7 dol. au-

Bradshaw. I n e , patarnauja ak- kų. Jonas V. Ruzgys. Cal.. — 5 
cijų bonų, fondų bei kitų verty- dol. A. Vinskas, Toronto, Ka
bių pirkime ir pardavime. Susi- nada. taip pat 5 dol. Maria Pa-
domėję skambinkite 977-7916. z°lis ir I^ugalis _ 3 dol., Bro- I N*W Yorto politinėje konferencijoje susidomėję pogrindžio spaud, k. 

( 8 k . ) . iniUS G u d o n i s — 2 dol . Ač iū . I Gečys, Br. Kviklys, S. Kuprys, G DamuSytė, Hellen Sen-Dole ir kt 

'ii!Hiriuni!iiiMiiii!!imiiiii!i:i!iiiininn 
Advokatas 

GINTARAS P. čEPtNAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60829 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9̂ —6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

HiiiiiiiiiMiuiJiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimui 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Ulinois 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

"Apjber Hdidays" 
1981 IVOJTŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVA 

Dar yra vietų Šiose grupėse: 

rugsėjo 17 — $1059.00 

rugsėjo 24 — $1059.00 

• spalio 8 

I gruodžio 26 

— $1019.00 

— $ 979.00 

Registracijos reikalu kreiptis J: 

parodą surengė Br. Kviklys. 15 kairės: A. 
Nuotr. Jono l'rbono 

Visos grupes aplankys KAUNA ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie Sių 
grupių galima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS ir KANADOS MIESTŲ, su pa
pildomu mokesčiu. J S M T 

p 
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC 

393 W. Broadway, P.O. Box 11«, S. Boston, Mass. 02127, TeL («17) M8-T/M 
įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2I0NAS 

Pricea are hased on double oceupancy and are aubject to ehanpes. 
Norintiems atsikviesti Rimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

http://kor.gr

