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„AUtRA" Nr. 17 (57) 

Moralinis ultimatumas 
TSRS vyriausybei 

(Tęsinys) j šimtmečių kurta imperija. Jie 
Kartu su kitomis tautomis šia- Į tam nepritarė ir dėjo didžiausias 

me milžiniškame tautu kalėjime, pastangas ne vien šiam procesui 
apie 120 metu iškentėjo ir lietu-1 sustabdyti, bet ir atstatyti imperi-
vių tauta. Ji nuolatos buvo žudo-i j ą ^ o s e „bose. Dar daugiau — 
ma fiziškai ir dvasiškai. Apie lie- į jįe šią vergu imperiją užsibrėžė 
tuviu tautos kančias ir nuolatinį: didinti iki globalinės apimties, 
jos veržimąsi į laisvę kalba tragiš- i Varydami šlykščią demagogiją, 
kai pasibaigę sukilimai prieš ca-! žodžiais jie žadėjo tautoms kai 
rizmą ir sustiprinti patriotiniu jė-; kurias }u teises. Tik kai kurias. T a 
gy persekiojimai po ju, 40 metu čiau tikrovėje stengėsi atimti ir 
trukęs lietuvių spaudos draudi- j taSi kurias po Vasario revoliucijos 
mas ir kalbos persekiojimas, Vii-1 j o s buvo atgavusios. Jie užsibrėžė 
niaus universiteto uždarymas bei' likviduoti ir neseniai atstatytą 
didelė daugybė kitu faktų. • Lietuvos valstybinę nepriklauso 

1917 m. Rusijos imperijoje įvy-' m v b ę . Tuo tikslu jie 1918 m. pa 
kusi Vasario revoliucija rusiška- j sįunte M V 0 Vakaru armijos divi-
jam nacizmui sudavė skaudy smū- j z j j a s _ pskovo, Internacionalinę 
gį. 2monės ir tautos pajuto turį įr kitas (LTSR istorija, III t. 85 p., 
daugiau savo teisiu. Todėl neat- 1965 m . ) pavergti lietuviu tau 
sitiktinai tuojau po Vasario revo- ta{. Tačiau bolševikinės Rusijos 
liucijos, jau 1917 m. kovo mėn., armija, kuriai buvo pavykę gana 
Rusijoje buvo sudaryta Lietuvių * £ įsiveržti į Lietuvos teritoriją, 
Tautos Taryba 1917 m. gegužės; buvo sumušta. Ir 1919 m. rugsė-
27 d. Petrapilyje jį sušaudė visų j 0 13 d. Tarybų Rusijos užsienio 
Rusijoje išblaškytų lietuviu sei-, reikalų liaudies komisaras Cičeri-
mą. Jame buvo pasisakyta už ne- n a s Lietuvos vyriausybei, paskel-
delsiamą nepriklausomybės at- busiai Lietuvos nepriklausomybę 

kūrimą (Lietuvos istorija, 1936 m., Į§|g m . vasario 16, rašė, kad T a -
335 p.). Ir 1918 m. vasario 16 d-; rybų Rusija "iš savo pusės netu-
Lietuva buvo paskelbta nepriklau: „ ]0kiŲ agresyvių ketinimy prieš 
soma demokratinė valstybė. naujai susikūrusias buvusios Ru-

Demagogijos, klastos, agresy- į Ą ^ imperijos pakraščiuose- vals-
vios fizinės jėgos bei kitų negar- Į tybeS. Laikydamosi tokio pat po-
bingu priemonių dėka 1917 m. jjūrjo ir i Lietuvos vyriausybę, 
lapkričio 7 d. prie Rusijos vairo Rusijos Tarybinė vyriausybė siū 
atsirado naujo tipo rusiškieji na- Į0 j a į pradėti derybas dėl karo 
cistai, vadiną save bolševikais. veiksmų nutraukimo ir dėl sąl 
Kontrrevoliucionieriai — bolše-: ̂  paruošimo taikiems sani 
vikai, vadovaujami Lenino, matė, kiams tarp abiejy šalių nustaty-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

NAUJOJI ENCIKLIKA 
DARBO KLAUSIMAIS 

Tai "Herum Novarum" papildymas, tęsinys 
— Prancūzijos prezidento ir 

Britanijos premjerės posėdžiai 
Londone buvo "vaisingi, nuošir
dūs, konstruktyvūs, naudingi" sa-. Roma. — Popiežius Jonas Pau-1 sės, darbo kilnumas turi būti ger-
koma bendrame pareiškime, nors u u $ II-sis paskelbė maldininkams, biamas visose politinėse sistemo-
pripažįstama, kad ekonominiuo ; susirinkusiems Castel Gandolfo į se. 
se klausimuose buvo nuomonių į viloje, kur popiežius taisosi po su-' Kaip žinoma, popiežius Jonas 
skirtumu. žeidimų gegužės 13 atentate, kad Paulius II-sis jau vra paskelbęs 

— Sen. Alan Cranston, demo- • I Į * Į P a s i r o d y s J° n a u i a e™&-. * ' enciklikas: "Žmonijos atpir-
kratas iš Kalifornijos pasakė : h k a ' h e c i a n t l darbininkus, jy tei- j kėjas" ir "Gailestingumo lobiai". 
ABC televizijos programoje, kad 
senate jau yra 51 senatorius, nu
sistatęs prieš AWACS žvalgybos 
lėktuvy pardavimą Saudi Arabi
jai. 

— Tarptautinis valiutos fon
das paskelbė, jog infliacija pasau
lyje sumažėjo, tačiau nedarbas ir 
netikrumas auga, daugiausia dėl 
aukštu banku paskolų nuošim
čiu. 

— Suomijos prezidentas Uro 
Kekkonen, 81 metu amžiaus, su 
sirgo ir gydytojas liepė mėnesį pa 

ses ir pareigas. Ši enciklika turėjo; Pirmoji pasirodė 1979, o antroji 
pasirodyti anksčiau, tačiau dėl su- — 1980 metais. 
žeidimu buvo suvėlinta. Popiežius 
yra pasakęs, kad atentato dieną, 
gegužės 13 d., jis planavo pasakyti 
kalbą, 90 metų sukakties proga, y 1 p > *" 
apie popiežiaus Leono xm-jo gar-; vakaru Berlyne 
siąją encikliką 

Sekretorius Haigas 

"Rerum 
-jo gar-
Nova- Berlynas. — Sekmadienį dide-

rum". Atentatas šią kalbą suveli- lė minia vokiečiu demonstravo 
no, o dabar pasirodys naujoji en- Vakary Berlyne, kur lankėsi vals 
ciklika, liečianti socialinius klau-tybės sekretorius Alexander Haig. 
simus. i Jis pakartojo Amerikos įsipareigo-

Vatikano šaltiniai atidengė, i j m us ginti Vakaru Berlyną, kurį 
kad enciklikoje bus liečiamos . i i s vadino "Laisvuoju Berlynu", 
darbininky klasės teisės: algos, Sekretorius klausė, kodėl demon 

kad Vasario revoliucijos pasėko
je smarkiai pradėjo irti nacistiniy 
cary pastangomis per daugelį 

ti" (ten pat, IV t. 9 p., 1961 m.) . 

(Bus daugiau) 

linį užtaisą. Tai patvirtino 
Stasys Barzdukas (1906-1981), lituanistas, pedagogas, visuomenininkas, visą j J-^V energijos departamentas, 
gyvenimą pašventęs savo tautai, lietuvių kalbai, jos raštui. 

Foto Caslmir Cikotas 

nseti. jo pareigas eis premjeras; ĮJ,^ p r o W e m a j p rofesiniu są-1 stracijos neruošiamos prieš so-
' a u n ° o m s t a į jungų klausimai, žemės ūkio dar- v i e t u atominius ginklus, o tik 

—Švedijos seismologinis insti-' bininku problemos, imigrantu P r i e š Vakarų ginklus. Jis klausė, 
tūtas paskelbė, jog sovietai Sibire ; darbininky teisės. Enciklikoje pa- * k u r protestai prieš sovietu oku-
išbandė po žeme galingą branduo- brėžiama, kad darbo žmonių tei- ; P&c'm Afganistane ir įvairių te-

V\ 

Mirė Stasys Barzdukas 

— Britanija ir Sovietu Sąjun
ga bendromis jėgomis bandys iš
kelti auksą iš 1942 m. nuskandin
to britų kreiserio "Edinburgh 

roro veiksmų rėmimą vadinamuo 
se tautiniuose išsilaisvinimo są
jūdžiuose? 

Sekretorius Haigas užsiminė 
1 apie "geltonąsias dulkes" Kam-

m. 

Rajavi kalba apie 
Khomeinio teismą 

Paryžius. — Sukilėliu prieš Ira bodijoje ir Laose, kur okupacinės 
Laive, kurį nuskandino vokiečiu į n o mulu vyriausybę vadas egzi- jėgos naudoja prieš pavergtus 

povandeninis laivas, yra 5 su pu- j teje Rajavi pareiškė spaudai, kadi žmones cheminius ginklus. 
se tonu aukso. Sovietai gaus, pa- 1 ^ r a n e netrukus prasidės antroji 
gal susitarimą, du trečdalius į sukilimo prieš ajatolą Khomeinį 
aukso. Jį britu laivas gabeno į i dalis. Pirmoje dalyje vyksta ko-
Ameriką, laivas nuskendo netoli v o s tarp ginkluotos grupės ir re-
Murmansko. [ voliucijos gvardijos. Vėliau prasi- Teheranas. — Irano radijas pa-

-Angola paskelbė, kad Pietų dė? d i d e l ė s demonstracijos, gene-j skelbė, kad išaiškinta, kas padė-
raliniai streikai ir generalinis su - ' J ° bombą vyriausybes premjero 

palmn bombai kilimas. Pirmas žingsnis bus — j įtaigoje. Rugpiūčio 30 d. sprogi-

Iranas išaiškino, 
kas padėjo bomba 

PADĖTIS LENKIJOJE 

Clevelandas. — Rugsėjo 3 d., vicepirmininkas, nuo 1963 
rytą, ilgai ir sunkiai sirgęs, ligo- PLB valdybos vykdomasis vice-i 
ninėje mirė a. a. Stasys Barzdų- pirmininkas, 1969 — 1973 m.! 
kas, lituanistas, pedagogas, visuo-i PLB centro valdybos pirminin-j 
menininkas, PLB Garbės pirmi- kas. Įsteigė ir 1963 —1975 m. re-; 
ninkas, sulaukęs 75 m. amžiaus, dagavo "Pasaulio lietuvį" 1966iAfri"Ka P a n a u d o i ° s a v o p u o l i m e ! ^ 

Velionis buvo gimęs 1906 IV. j m^ už visuomeninę veiklą buvo į ^ ^ ^ f f i l ^ I palaužti baimės ir teroro atmos- i - e žuvo Irano prezidentas, prem-
23 Marijampolės valsčiuje, Mes- apdovanotas Ohio Liet. gydyto- r F . ^ J L f , ^ V. V c t e » , e , , £ d a r _ . ' 
Kuciu ,a ime. Ba l gęs Marijampolės ju premija (1000 dol.). | ̂ ^ n ^ l ^ p ^ e . ^ j a b e d e e ^ K h a l ^ organiza- ! buotojai. Prokuroro įs / iga skel-

i cija gerai ginkluota, ji suside- į b i a« k a d nustatyta, kad premjero gimnaziją ir lituanistinius moks- j Lietuviškoje spaudoje velionis 

Varšuvos pakto "liaudis" smerkia "Solidarumą' 
Varšuva. — Sekmadienį Gniez Varšuvos pakto šalys. 

lus, nuo 1928 m. mokytojavo | reiškėsi nuo gimnazijos laiku, ben , b o ^ i ^ ^ ^ U ^ ? i • J i t
, 1 ^ • : d.nti"i5 atsldrv grupeliv po 12 n . I s e k t o r i u s Massoud Kashmiri, 

pitviV "Moiimio1 — Lioane, nežiūrint karo pa-! . , . °. " T ? r . I» 
Romuvoje"' "XX A m ž S M * " * ! . d e š i n i e i į f^ngis ta i apšau-! " v ! ^ u n e n e P a f t a ^ V ™ ^ ^ " • — v ^ . • 
nomjvo.c , AA Amžiuje , AxT2n _ t J 6 y ; Tai buvo prieš Irano šachą suor-Įvo rugpiucio 31 palaidotas, kaip 

Tauragės mokytoju seminarijoje, dradarbiavo "Ateityje", "Naujoje I — Libane, nežiūrint karo pa 
Prienų ir Alytaus gimnazijose. '' Romuvoje", "XX 'Amžiuje", l i a u b l», dešinie- « - ' -—•«- -----
1941 — 1944 m. Alytaus gimna- "Gimtojoje kalboje", "Lietuvos d ė T y r e u o s t ą 

sofos direktorius. 1944 m. pasi- mokykloje", "Aiduose', "Drau- "" ^ " J o j e Zelandijoje įvyko 
ne oficialiai savo pareigas pėrė- Lenkijos vyriausybės sudaryta traukęs į Vokietiją, 1945—1949 m. I ge" ir kt. 1950 m. išleistas jo demonstracijos prieš ^ Pietų Afri-
mė naujasis Lenkijos kataliku \ "krizės komisija", kuriai vadavau dirbo pedagoginį darbą Eichstetto drauge su Pr. Skardžiumi j r j . t kos sportininku rugbio-komandą, 
primas arkivyskupas Josef Glemp. j ja vicepremjeras Obodovvskis, pa- lietuvių gimnazijoje, buvo Švieti- \ M. Laurinaičiu parašytas "Lietu ! Susikirtimuose su policija 45 as-
Iškilmėse dalyvavo ir lenku "So-i skelbė, kad Lenkijai gresia ekono- mo valdybos inspektorius lietu- vių kalbos vadovas". Keletą pasku- į m(trWs sužeisti, 148 suimti. Šį P. 
iidarumo" pirmininkas Lech Wa- j minis sugriuvimas, jei nebus pa-1 viu kalbai bei literatūrai (amer. tinių metų sunkiai sirgo. Bet i r ; A f n k o s k ° m a n < i a atvyksta į Chi 

iris sprogime irgi žuvo ir bu-

lesa. į didinta akmens anglių gamyba. | zonai). negaluodamas rėmė savo rasi »• jcagą, kur sekmadienį įvyko pro 

ganizuota jaunu musulmonu or- islamo kankinys, iš tiesų buvo 
ganizacija. Rajavi praleido kalė- "laukinis vilkas", kuris susprogdi 
jimuose aštuonerius metus. Jis no bombą. Jis buvo paslėpęs savo 
pasakė, kad, nuvertus Khomeini, "bjaurų veidą", sugebėjo tapti 
jis paskelbtu naujus parlamento net Irano saugumo tarybos sekre-
rinkimus. Iraniečiai nevaržomi iš toriumi. 

J sirinktu savo valstybės vadus. Aja Irane toliau suiminėjami ir 

Lenkijos oficialioji spauda pa-!Per likusius šių metų mėnesius į 1949 m. emigravo į JAV valsty-1 niais Liet. Bendruomenės darbus,! t e s t 0 demonstracijos. Jose aktyviai 
skelbė, kad Walesa savo kalboje'anglių produkcija turi žymiai pa-Į bes, visą laiką gyveno Clevelan- j rašė "Draugui", "Pasaulio ] j e _ j rodėsi "marksistų - leninistų" pla-
pranašavo kad unijų centras ban-įdidėti, kitaip krizė padidės, teks j de. Buvo vienas lituanistinės mo ' tuviui", gynė LB reikalus ir tei-j k a t a i -

dys pasistatyti savo nuosavą tele-i uždaryti daug pramonės įmonių, kyklos steigėjų ir jos ilgametis ' kė vadovams patarimus. — Jeruzalėje praėjusį šeštadie-
vizijos stotį ir siųstuvą, jeigu vy-įteks sumažinti elektros stočių pa- mokytojas. Aktyviai veikė ateiti-; Su a. a. Stasio Barzduko mirti-i n* ""į*"* £ r a n a U s u ž e i d ė 23 
riausybė toliau neleis "Solidaru-1 jėgumą, srovės gaminimą. ninku organizacijoje, dalyvavo mi ne tik lietuviškoji išeivija, bet i a s m e n i s ' vienas ligoninėje mirė. 
mui" pasinaudoti valstybinėmis Komisija kaltina angliakasių į jos vadovybėje. įsitraukęs į Lie- ir visa lietuvių tauta neteko žy- j T a ! b u v o g r u p ė . t u r i s t u i š Italijos. 
stotimis. VValesa pasakė, kad uni-!darbo savaitės sutrumpinimą, pen - | tuvių Bendruomenės kūrimo bei maus visuomenininko, kultūrinin- ! S u i m t ! 7 a r a b a i -
jos jau turi daug reikalingu įren- kių darbo dienu įvedimą. | vadovavimo darbą, nuo 1952 m. ko, lituanisto. 
gitiHĮ i "Solidarumo" kongreso antroji i vadovavo Clevelando apylinkei ir; — 

Valstybinės stoties viršininkas j dalis prasidės rugsėjo 26 d j apygardai, 1955 — 1966 m. JAV į 
Stanislaw Loranc pareiškė, jog! % į tarybos narj's, 1961 — 1964 m. j 
"Solidarumo" reikalavimai sie-l N o r v e g U rinkimai c e n t r o valdybos pirmininkas, I 
kia sukurti Lenkijoje dvį vvriau-| ^ . . . - • J • i- į PLB seimo atstovas ir prezidiumo; 
,1 Oslo.—Norvegijoje dvi dienas' 

tola Khomeinis būtu teisiamas te šaudomi valdžios priešai. Trys 
levizijos pagalba prieš 36 milijo- suimti pietiniame Kazeruno mies-
nu jury. Mes jam leistumėm ture- te. Ramsare. prie Kaspijos jūros. 

Milicija išvaikė 
maldos eisena 

ti advokatą, nors jis to savo prie
šams neleidžia, pasakė Rajavi. 

Izraelis dažnai 
supykina Egiptą 

Tei Ayitns. — Iš Egipto į Izra
elį atvyko 45 asmenų delegacija 
tartis dėl Sinajaus teritorijos per
ėmimo ateinančių metu balandžio 

, , 1, . 'buvo renkamas naujas parlamen 
Wa;esa pasakė savo kalboje, ; t a s S t e b e t o j ų n u o r n o n e . dideli 

kad unijos pas.rengus.os kietai ! m o k c s č i a l i n f l i a c i j a i r k i t i e k o n o _ 
kojoti Mes nenorime va ldz .os , | m i n i a i s u n k u m a i t u r i paveikti! 
tač.au sieksime, kad vyriausybė i b a l s u o t o j u n u o m o n e .Buvo laukia 
tarnautų tautai. Kovą laimėti mes; m a d a r b i e č i v p a r t i j o s p r a l a i m ė j i -

Svarsto Amerikos -
Kinijos ryšius 

Kinijos žurnalas dodami religines giesmes ir mels-
paskelbė ilgą damiesi eisenoje žygiavo į vietos 

— Jugoslavijoje, Zagrebo teis
me kroatas Marko Veselica nu
teistas 11 metų kalėti už veiklą 
prieš vyriausybę. 

- Angola skelbia, kad Pietų j mėnesį. Delegacijoje "yraI" trans-
Afrikos okupuotose teritorijose j p g ^ ž e m ė s u k ; 0 ) v i e ^ s i o s t v a r . 

Vakarus pasiekusiomis žinio-į apie 130,000 gyventojų pabėgo iš \.^ m u i t u i r txXT'lTmo specialistu. 
mis, birželio trečią dieną sovietų į namų ir dabar reikia juos šelpti, 
milicija Tchoudinova, Pskovo sri-! — Britanijos premjerė That-
tyje, grubiai išvaikė kelis šimtus ; cher gynė Amerikos nutarimą ga-
stačiatikių maldininku, kurie gie- \ minti neutronines bombas, kurios 

reikalingos tik atsverti sovietų 
grėsmei. 

Pekinas 
, . , v ,., ,.... , 'Pekin Bėriem 

jjalesime tik būdam, vieningi. T o ; m o i r n a u - o s ^Hausybės sudary-Į straipsnį apie Amerikos — Kini-1 bažnyčią. Išvaikę organizuotą ei-
dei as ir dedu pastangas isla.ky- j m o D 3 r b i e č i a i v a W ė Norvegiją jos santykius. Straipsnyje įspėja-! seną, milicininkai apsupo Tchou 
ti vienybe, nez.unnt ivainų paziuU9 m e tus . tačiau paskutiniu m e - , ma, kad santykiai gali gauti rim- dinovos bažnyčią, neleisdami 
rų, nuomonių SKirtumų , pasake| t u ė m ė s t i p r e t i konservatorių par , tą smūgį, jei JAV vyriausybė tęs \ net paskiriem tikintiesiems į ją 

^ es.a' „ . . . , . . . • tija, kuri žada sumažinti pajamų savo paramą Taivano vyriausv- j įeiti. Užsienio spaudos agentūros i Reazanas nutarė sumažinti _v-
Sovietu Sąjungoje plačiai gars i - ; m o k e s č i u s > s u r n a j i n t i biurokrati-! bei. Amerika negali darvti t o s " . , . - . . - s -" - ^ 

narni "liaudies susirinkimai" įvai- :n. ma,Uam 
, , . )''•> Sd l , d : >-

rujse jmonese, kur smenaamas; 
lenkų "Solidarumas". Panašūs \ —Paryžiuje policija jėga išme-
susirinkimai ir Lenkiją smerkian- to 18 jaunų vyrų, kurie bandė o-

klaidos. Ryšiai tarp Kinijos ir 
Amerikos pagerėjo tik po labai il-

Mažina išlaidas 
Washingtonas. — Prezidentas 

eaganas nutarė sumažinti gy-
šia proga atkreipia dėmesį, jog I nybos biudžetą 2 bilijonais do-

Bus aptartos galimybės atidary
ti sieną tarp Izraelio ir Egipto. 

Prezidentas Sadatas labai jaut
riai atsiliepė į Izraelio kariuome
nės štabo viršininko generolo Eit 
mano pareiškimą, kuriame jis pa 
sakė, kad taika su Egiptu remiasi 
prezidentu Sadatu. Jei Sadatas 
butų pakeistas, su juo dingtų ir 
taika. 

Egipto vyriausybė atšaukė nu
matytą gynybos ministerio gen. 
Abu Gbazzala vizitą Izraelyje ir 
pranešė Izraelio ambasadai, kad 

įvyko susišaudymas. Du "ameri
kiečiu samdyti veidmainiai" žu
vo, aštuoni suimti. 

Iranas paskelbė, kad naujo pre
zidento rinkimai įvyks spalio 2 d. 
tai jau bus trečias prezidentas per 
dvejis su puse metų. 

Nato manevrai 
Kopenhaga. — Danijoje prasi

dėjo kariniai manevrai, pradėda
mi visą eilę Nato valstybių ma
nevrų, kurių nuo Danijos iki Tur
kijos šį rudenį bus 28. Juose daly
vaus apie 300,000 įvairių valsty
bių kareivių. Netrukus karo prati
mai įvyks Vakaru Vokietijoje, kur 
dalyvaus 60,000 amerikiečių ir 
40,000 vokiečių karių. 

Danijos vandenyse, po manev
rų Baltijos jūroie, pasirodė sovie
tų lėktuvnešis "Kijev". Jis pap
rastai laikomas Juodojoje jūroje. 

čios rezoliucijos pasirodė Bulgari- kupuoti britų konsulatą. Tai jauni 
joje, Vengrijoje. Vengry komunis- airiai, protestavę prieš britų peli
tų partijos spauda rašo, kad auga tiką Siaurinėje Airijoje, 
galimybė, kad Lenkijos komunis-; — Hondūro prezidentą* Po-li-
tai imsis prieš "Solidarumą" carpo Paz Garcia lankėsi Meksi-
griežty veiksmų. Tuo atveju Len- J koje, tarėsi su prezidentu Lopez 
kijos partiją paremtų ir visosįPortillo. 

organizuotos stačiatikių maldos j leriu, tačiau nekarinės išlaidos 
eisenos Sovietų Sąjungoje yra la-1 ateinančiais metais bus nukarpy-

gų, sunkių pastangų. Kinija už į bai rotas įvykis, kai tuo tarpu, pa- į tos dar 14 bil. dol. Vyriausybė: kol kas atšaukiamas ir Egipto ka 
ekonominę paramą neatsisakys j vyzdžiui Lietuvoje, kur katalikų; bando mažinti išlaidas, kad su- į riuomenės štabo viršininko gen. 
savo Taivano teritorijų, rašo ki-Į Bažnyčia yra labai stipri, masi-1 mažėtų deficitas. Sakoma, kad iž-1 Nabi Hafez vizitas Tei Avive. 
nų žurnalas. Amerika yra pnpa 
žinusi, kad yra tik viena Kinija 
ir kad Taivanas yra Kinijos žemė. 

nės maldos eisenos įvyksta žymiai 
dažniau. 

do sekretorius Stockmanas siekė j Egiptas laukia formalaus Izrae-
didesnių gynybos biudžeto nukar- į H0 valdžios paaiškinimo, 
pymų, tačiau gynybos sekretorius I 

todėl ji turi nutraukti ginklų par- _ Sovietų vyriausybė šią savaitę Weinbergeris įtikinęs prezidentą, I _ gfaurės Airiioje kalėiime dar 
davimus Taivanui, rašoma žur- planuoja paskelbti gazolino ir kad gynybos išlaidų mažinti ne- ' 
n*^e- i vodkos kainų pakėlimą. Į galima. 

vienas jaunas airis, jau 7-tas, pa-
! skelbė bado streiką. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 15: Nikodemas, Meliti-
na, Vismantas, Nautinga. 

Rugsėjo 16: Kiprijonas, Liuci
ja, Rigimundas, Normante. 

Saulė teka 6:29, leidžiasi 7:02. 
ORAS 

Debesuota, su pragiedruliais, 
temperatūra dieną 75 1., naktį 65 
.1 

http://pas.rengus.os


DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 15 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 1515 S©. Califomia Ave., Chicago, I U. 60628 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ARTRITO REIKALAI 
Žmogus gali nesveiku maistu 
artritą pasunkinti, o tinkamu 
maitinimusi — jį palengvinti. 

M e d i c i n i š k a t i e s a 

Iki šiol dar nežinoma tikros 
sąnarių negerovės (artrito) 
priežasties, nors jau susekta, 
kurios ligos sukelia artritą, bet 
dar neaišku, kodėl t a pati l iga 
vienam sukelia sąnarių už
degimą, o ki tam — ne. Cia susi
pažinsime su viena artr i to kil
mės pažiūra. 

Žodis a r t r i tas (arthritis) y ra 
dviejų dalių: ARTH reiškia są
narį, ITIS nusako uždegimą. 
Taigi, sąnario uždegimas ir 
yra ap ta r i amas žodžiu AR
TRITAS (ARTHRITIS). Klau
simas — kas sukelia sąnaryje 
uždegimą? Sąnaris y ra dviejų 
kaulų jungtis apsupta raiščių 
ir gleivėtų kremzlių. Sąnar is 
yra panašus mašinos judomų 
dalių jungtims. Jos turi būti te
pamos alyva. Kitaip net ge
ležiniai susijungimai greit su
diltų - susigadintų. Panaš ia i 
vyksta ir žmogaus kūno maši
noje: judantieji sąnariai — 
sąnariniai kaulai t r inasi . Jų 
tr inimasis sudaro sąlygas už
degimo atsiradimui. Kai te
palai — aliejai žmogaus kūne 
dėl įvairių priežasčių sumažta 
— jų ima trūkti sąnaryje. Ta
da sausi sąnarinių kaulų 
paviršiai ima trintis į v ienas 
kitą, net girdisi jų braškėji
mas. Žmogus dažnai klausia: 
— „Kodėl mano kaulai sąna
riuose braška?" Sausų sąna
rinių kaulų t r inimasis apardo 
tų kaulų lygų — kremzle pa
dengtą paviršių lygiai, kaip be 
tepalo greit apdyla mašinos 
ašys. 

Apdilusių sąnarinių kaulų 
paviršiuje ir visame sąnaryje 
l » i jo aplinkoje a t s i randa ne
gerumai, pat in imas ir uždegi
mas, skausmas bei sustingi
m a s . T a i p d a ž n i a u s i a i 
atsit inka visuose sąnarių 
susirgimuose, kaip pvz., susi
dėvėjusiuose kauluose senat
vėje ( O s t e o a r t h r i t i s tokia 
sąnarių liga vadinama) . Sun
kiausia artrito forma yra 
R h e u m a t o i d A r t h i r i t i s 

Klausykime savo gydytojo 
patarimo negaluodami bet ko
kios formos artritu. Nepamirš
kime geros mitybos svarbos. 
Vien sąnarius tvarkyti mė
ginant be tinkamo dėmesio mi
tybai, sunkiai duosis bet kuri 
artrito rūšis sutvarkoma. 

Vienas mitybos pagerinimo 
būdas yra kūno pakankamas 
tepimas valgant maistui nau
dojamus aliejus. Priedui dar 
naudotini žuvies taukai . Jie 
dabar gaunami kapsulėse. Ku
riems tie žuvies taukai negar
dus — tegul naudoja kapsules. 
Kiti — gali valgomą šaukštą 
žuvies taukų sumaišyti su apel
sinų sunka arba pienu ir išger
ti kartą dienoje per kokius tris 
— keturis mėnesius. Ypač ru
deniop ir žiemos mėnesiais žu
vies taukai gertini. Saulės 
spinduliai veikdami odą paga
mina vitaminą D, kurio daug 
yra žuvies taukuose. Todėl 
vasaros metu žuvies taukai 
nevartotini Tada odoje esą rie
balai veikiami saulės spin
dulių virsta vitaminu D, kuris 
susigeria į kraują. Dienos dozė 
vitamino D yra 400 vienetų 
(IL'i. Kapsulės tun 400 IU vi
tamino I) Užtenka vienos kap
sulės per dieną. Kai kuriais 
atvejais galima naudoti iki 
lfMKi IU per dieną. Nevarto
tina daugiau negu 1000 IU per 
dieną, nes galima apsinuodyti 
vitaminu I). Tada a ts i randa di
delis troškulys ima skaudėti 
akis, odą niežėti, žmogus ve

mia, viduriuoja, skubiai šla
pinasi; kalcis nusėda krau
jagyslių sienelėse, kepenyse, 
plaučiuose, inkstuose ir skran
džio sienelėse. 

Geriausi vitamino D šalti
niai yra žuvies taukai (Cod - Li-
ver oil), sardinės, silkės, la
š i ša , t u n a s ; p i enas ir jo 
gaminiai. O ta ip pat saulėtose 
dienose odą veikią saulės spin
duliai. Vitamino D naudojimą 
turi pagausint i visi, kurie gy
vena nesaulėtam - miglotam 
klimate. Taip pat visi senesni 
žmonės, kurie rečiau išeina 
oran — saulės atokaiton. Taip 
pat nakt iniai darbininkai, ku
rie naktį dirba, o dieną miega. 
Visi, kurių rūbai apsčiai den
gia kūną ir saugo nuo saulės 
(kaip vienuolės), turi gausiau 
savo maiste naudoti vitamino 
D. 

Suprantama, kai vitamino D 
stokojantieji turi sąnarių ne
galę — jie privalo rūpintis gau
siau naudoti vitamino D turin
čio maisto bei tą vitaminą 
žuvies taukų pavidale - kapsu
lėse ar skystyje naudoti. 

S ą n a r i ų t e p i m a s 
t i n k a m u m a i s t u 

Artrito išvengimui, ar jau 
turimo jo palengvinimui, nau
d o t i n a s š i s m a i s t a s : i š 
mėsų valgyt ina: viščiukai, ka
lakutiena, aviena. Iš žuvų: ly
deka, sardinės, ešerys, silkės, 
lašiša ir t unas . Iš daržovių: pu
pelės, pupos, šparagai, įvairūs 
kopūstai, morkos, kalafijorai, 
salierai, kukurūzai, agurkai, 
svogūnai, žirniai, bulvės, ri
dikėliai, špinata i , moliūgai ir 
pomidorai. Iš vaisių: obuoliai 
aprikosai, bananai , mėlynės, 
vyšnios, arbūzai, figos, persi
kai, kriaušės, slyvos, vynuo
gės, avietės ir žemuogės. Iš pie
no gaminių: sūriai, pienas, 
varškė, raug in tas pienas, pa
sukos, jogurtas . Iš duonų: juo
da, s tambiai maltų grūdų (ply
ta), pilnų kviečių ar kukurūzų 
duona. 

Saugant is artrito, ar jį gy
dant, reikia valgyti lietuviš
kai. Nuo senų senovės lie
tuviai mait inosi paprastai , bet 
sveikai. Ir dabar maitinkimės 
sveikai mišriu maistu. Ypač 
pensininkai neapsileiskite. 
Netingėkite pasigaminti svei
ko maisto ir juo maitintis. Iš to 
kyla reikalas lietuviams gy
venti vieningai. Visada ir vi
sur vienas kitam talkinti, y-
p a č r ū p i n t i s s a v a i s 
paliegėliais. Taip turime elgtis 
visi: tiek parapijonys su savo 
vadais, tiek visos draugijos bei 
bendruomenės su savo vado
vais. Turime sužinoti, kuris 
mūsiškis y ra reikalingas pa
galbos, t ada organizuoti vei
kiamą pagalbą. Šitokia veikla 
neatidėliotina, bet jau dabar 
vykdytina plačiausia apim
timi. Privalome kuo daugiau-

Zenonas Šukys „Sodybos" pažmonyje skaito a.a. Vinco Stro-
lio poeziją. Nuotr. M Nagio 

Mikas Chaikus „Sodybos" pa
žmonyje stiprinasi sveiku maistu. 

Nuotr. M. Nagio 

sia talkinti labiausiai pagal
bos reikalingiems, o tokie yra 
visokeriopai sąnariais sune
galavusieji. Vieni jų net ne
pajuda. Kiti - vos juda. Treti-
judėjimui talkos reikalingi. 
Artritikų vargas turi būti leng
v inamas visų mūsų sutar t ina 
veikla. Vienykimės visi žmo-
niškiausion veiklon: labiau
siai apleistam ir daugiausiai 
pagalbos reikalingam saviš
kiui talkinti. Vien tabletės pa
davimas artritikui jo sąnarių 
negalės nepalengvina. To
kiam reikia visapusiškos pa
galbos. Viena tokia pagalba 
yra sąnariais negaluojančiam 
tinkamo maisto suteikimas. 

Įva i r i o s a r t r i t i k ų 
r ū š y s 

Visi girdėjote apie taip vadi
namą ponišką ligą - gout -
podagrą. Senovėje, ypač Ang
lijoje dideli ponai persiulia-
vodavo, sau per daug leis
d a m i s v a i g i n t i s ir persi
valgyti. Tada jie gaudavo 
podagros priepuolius: didelius 
skausmus sąnariuose, ypač ko
jos didžiojo piršto sąnaryje. Jis 
parausdavo, pat indavo ir la
bai skaudėdavo. Yra paveiks
lai vaizduojantys Anglijos di
dikus besimaudančius voniose, 
aptarnaujamus būrių tarnų -
tarnaičių. Taip pat yra vaiz
dai, kur rodomas didikas tar
nų keliamas an t arklio su 
skaudamu kojos didžiuoju pirš
tu. Dabar beveik visi virtom į 
didikus panašiais persivalgę-
liais bei apsigėrėliais. Todėl 
jau ir paprasti žmoneliai neiš
vengia podagriškos sąnarių 
negalės. Ypač kenčia ta liga 
sergą pensininkai, todėl visi 
pradėkime sveikai maitintis. 
Nevartokime svaigalų, tikros 
kavos ir t i k ros a rba to s . 
Podagrininkai negali vartoti 
žuvies, raudonos mėsos ir jos 
sriubos. Jie, ka ip ir visi artri-
tikai privalo judėti — darbuo
tis, mankštintis. Ypač pen
sininkams atsimintina, kad 
vien sėdėjimas jų dienose yra 
sau ligos įvairiame pavidale 
art inimas. Visi turime judėti — 
darbuotis pagal savo pajė
gumą. Toks judėjimas — toks 
sąnarių lankstymas yra vie
nas iš svarbiausių jų gydymų. 

Kas žino apie dar vieną artri
tikų rūšį — tai Burz i tą (bur-
sitis). Burza - tai tepalinė dėžu
tė prie kiekvieno žmogaus 
sąnario.Rankose ir kojose yra 
140 bruzų. Po trisdešimt tris to
kių tepalinių dėžučių (buržų) 
yra kiekvienoje rankose ir po 
trisdešimt septynias kiek
vienoje kojoje. Tų burzų užde
gimas bei jose kalkių atsiradi
m a s s u k e l i a s k a u s m u s 
sąnariuose. Ypač peties sąna
riai esti apimami tos ligos Ta
da petyje bei visoje rankoje 
jaučiamas skausmas, kuriam 
išsiplėtus, žmogus negali net 
krustelti rankos — taip skaus
minga ji būna. Tokios negalės 
gydymas yra t a s pats, kas jau 
kitais atvejais minėta, žuvies 
taukai, judesiai, drėgna šilima 
— karšto vandens vonios bei 
šilti kompresai. Tai paties li
gonio darbai tokioje ligoje. 
Gydytojas gali suleisti vaistų į 
skaudančią vietą. Skausmui iš
siplėtus po visą ranką, vis vien 
vienoje vietoje burza esti la
biausiai skausminga. Ton vie

ton gydytojas ir suleidžia vais
tus . Bursitu negaluojantieji 
turi atsiminti, kad jiems ne
leistina valgyti saldžių valgių 
ir cukraus. Mat, tada kraujuje 

kalcio kiekis gausė ja ir burzi-
tiko liga sunkėja. Cia žuvies 
taukai savu tur imu vi taminu D 
padeda reguliuoti kalcio kiekį 
kraujuje. Už tai žuvies taukai 
mažomis dozėmis naudot ini 
per visą žmogaus gyvenimą. 
Imkime juos va l andą prieš ką 
nors valgant, a r už pusvalan
džio vandens i šgėrus bei po 
keturių valandų pavalgius . Ku
ris nepakeltų žuvies taukų — 
tegul juos vartoja ne kasdien, 
bet bent kartą, a r du, savai
tėje. 

I š v a d a . Saugokimės viso
kių negalių t i n k a m a i gyven
dami — judėdami ir sveikai 
maitindamies. Visi junkimės 
bendron veiklon pagelbėjimui 
pagalbos re ikal ingiems mūsiš
kiams. Daug iau apie artr i to 
reikalus kitą kartą . 

P a s i s k a i t y t i . Dale Alexan-
der: Good Heal th a n d Com-
mon Sense, Witkower Press , 
Inc. West Hartford, Conn. 

Lenkai skuba iš 
savo krašto 

Apie 20 mylių nuo Austrijos 
sostinės Vienos yra toksai 
Traiskirchenas. Ten kadaise 
buvusi karo mokykla jau 
seniai paversta pabėgėlių 
pereinamąja stovykla, kurioje 
normaliai būtų galima sutal
pinti 1,500, o dabar ten 
sugrūsta 2,300. Iš tos centri
nės vietos administruojamos 
d a r kitos keturios stovyklos ir 
apie pusantro šimto pabė
gėliams apgyvendinti užleistų 
nedidelių viešbutėlių provin
cijoje. 

Šiuo metu Austrijoje yra apie 
7,000 registruotų pabėgėlių, 
kurie naudojasi valstybės 
globa. Daugumą jų sudaro len
kai , o kitą dalį čekoslovakai, 
vengrai ir rumunai. Registruo
tų ir stovyklose apgyvendintų 
lenkų yra daugiau ka ip 
puspenkto tūkstančio, ir jų vis 
daugėja. Spėjama, kad dar 
apie dešimt tūkstančių Austri
joje yra tokių lenkų, kurie 
neskuba registruotis — jie 
leidžia laiką vasarvietėse, 
dairosi kitur ir laukia, kas bus 
Lenkijoje. Jei suks į gerąją 
pusę — jie grįš, jei užgrius 
sovietinės armijos — prašysis 
politinio prieglobsčio ir ban
dys rūpintis emigruoti į Ameri
ką, Kanadą ar Australiją. 

Kai kurie tų lenkų be savo 
valdžios žinios prasmunka į 
Austriją pro nelabai draugiš
kos Čekoslovakijos sieną. O 
kasdien nemaža atvažiuoja 

oficial iai C h o p i n o v a r d o 
ekspresu tiesiai į Vieną su 
šeimomis ir ryšul ia is . Tie , 
apsimeta tur is ta is . Austrija 
susilaukia pabėgėlių maždaug 
po 200 kasdien. 

Ko gi lenkai bėga? Pagrin
dinė priežastis, be abejo, y ra 
baimė, kuri Austri ją 1956 m. 
buvo užvertusi vengrais , o 
1968 m. čekoslovakais. Bet 
nemažas va idmuo tenka ir 
ekonominėms są lygoms: mais
to ir butų t rūkumui , didelei 
korupcijai ir nea išk ia i ateičiai, 
kuri skolose paskendusioje 
Lenkijoje nieko gera nežada ir 
priaugančiajai ka r t a i . 

Bėga, be k i ta ko, nemaža 
jaunų inteligentų, ieškodami 
sau geresnių gyvenimo sąly
gų. Štai vieną ry tą tuo garsiuo
ju Chopino va rdo ekspresu 
atvažiavę net šeši j aun i gydy
tojai. 

J aunas inžinierius stovyklo
je laikraščio korespondentui 
pasisakęs, kad jis išvažiuo
damas nesi jautęs ka l tas . Inži
nierių Lenkijai už tenka , ir nėra 
jiems p a k a n k a m a i t inkamo 
darbo. Daugiau jis j au nebe
galėjęs tokio gyvenimo pakęs
ti. Kito inžinier iaus žmona (jie 

atsigabeno ir du vaikus) 
pasakojosi, kad per dieną 
reikia dirbti , o paskui da r 
kelias v a l a n d a s išstovėti eilė
se prie parduotuvių, ir vis tiek 
nesą p a k a n k a m a i mais to net 
vaikui į mokyklą įdėti. Inžinie
rius iš Liublino netiki, kad 
Lenkija gali sus i laukt i geres
nės ateities, kol joje dominuo-
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j a Rusija. Varšuvietė sakėsi 
vos neapalpusi , kai pamačiusi 
Austrijoje tokių dalykų, kurie 
prieinami ir neturt ingam. 
Kokiam velniui jos šeima 
tur int i būti pasmerkta gyventi 
Lenkijos sąlygomis? Užtenka, 
nebepakeliama, nors prieš 
keletą metų buvę lengviau 
verstis . 
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DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel — BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West i03rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas moKa-
te tik $10.00 ir $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vert* $30.00. 

Siuntinys No. I 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaudys. Anglų rašytojų novelių 

antologiia. 460 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaudys. Lotynų 

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

gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalia. Dvi knygos. 580 pusi. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, Žmogus ir šuo ir 

kitos novelės. 213 pusi. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris, žvilgsnis į mūsų laiko

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

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

$12.00. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 265 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI II d. F. M. Dostojevskis. 290 pusi. 
MARIJA DANGUJE IR 2EMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pusi. 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertaa. Premijuotas romanas. 

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

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, CMea#o, IL 60629 
Minojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio. 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 
Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

* * * 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

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

Visi tel. 778-8000 
Valandos pdgal susitarimą 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 13 vai ir 6 8 vai vak išskyrų* 
treč Sešt 12 M 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 Vr 8 lst Street 

Va: Kasd>en nuo 10 v ryto iki 1 v p p 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239-2919 

Ofs HE 4 1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
24S4 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
V'a! pir-Tidd .antrad ketvirtad irpenMad 
3 :k, 7 y p p Tik sus.tarus 

Ofs 742 0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel 372 5222. 236 6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKtŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE 

Valandos paga! susitarimą 

61 3? S Ked7>eAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
OOOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARB 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

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 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą ttrm . antr. treč 

ketv 10 ik; 6 vai Seštad lO ik i l va l . 

Tel REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 Nešt 59th Street 

Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet " 6 8 vai vak Treč ii sėst 
uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 

Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123. namu 44B~6195~ 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad . ketv irpenktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wett 63rd Street 
Va! pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 Mest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą, antr. trečiad , 
ketvirtad 10 v rytoiki6v vakaro 

Tel. - 778-3400 
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"Ateities" žurnalo, sulauku
sio brandaus 70-ties metų am
žiaus, sukaktis ir t a proga 
ateitininkuos kongresas jau 
yra istorija. Bet iš tos istorijos 
turi mokytis ne ateities kartos, 
o dabart iniai šios ideologijos 
sekėjai, dabartinis jaunimas ir 
senimas. Sukaktis nebuvo vie
nintelis kongreso tikslas. Bet 
jis buvo vienas iš paskatų ge
riau įsižiūrėti į save, į savo ap
linką ir savo aplinkoje geriau
siai panaudot inas priemones. 
Kongresas skatino, kad nė vie
nas ateit ininkas neatitrūktų 
nuo gyvenimo srovės, bet taip 
pat, kad nė vienas neliktų tik 
vandens nešamu šapeliu. Ar tai 
pavyko duoti šiam kongresui, 
ar kongresas įkvėpė naujos 
dvasios ateitininkų veiklai, a r 
šis susibūrimas padėjo labiau 
susitelkti prie savo siekimų ir 
stipriau į juos įsijungti, dabar 
turi atsakyti kiekvienas atei
t ininkas savo sąjungoje, savo 
aplinkoje ir savųjų tarpe. 

Ateitininkų kongresas nėra 
sezoninis renginys, kuriuo pra
dedama nauja veikla. J i s buvo 
ir lieka retkartinis ryžto paža
dinimas, svarstymai sutelk
tinėmis jėgomis, kas reikia pa
daryti ir kiek reikia pastangų, 
kad ateitininkiškas gyveni
mas taptų kelrodžiu pavie
niam jaunuoliui, šeimoms, or
ganizaciniams sambūriams 
net ir su ki ta is kartu dirbant 
kankinamos tėvynės gerovei. 
Kiek kongresas davė paski
roms sąjungoms, greitai pajus 
jos pačios, nes jos turėjo progą 
savyje ir kar tu su visais dalin
tis mintimis, žadinti ryžtą ir 
skatinti norą, kad "visa atnau
jinti Kristuje" neliktų tik vėlia
voje įrašytu šūkiu, o t ikra pras
me gyvenimo dalimi. 
• Dr. Adolfo Damušio praneši
mas ir veiklos analizė Atei
tininkų tarybos posėdžiuose ge
r i aus i a i p a v a i z d a v o , k a s 
padaryta ir kas dar reikia da
ryti, kad nesustotume, neap
kerpėtume, nenueitume sve
timybių keliais, nors ir kaip 
būtume viliojami. Dvasinis 
pradas sieloje, tautinis sąmo
ningumas, krikščioniška atsa
komybė lydėjo ateitininkus per 
kongresą, juo labiau turės ly
dėti gyvenime. 

Šiame kongrese gerai buvo 
suderinta religinė, kultūrinė ir 
ideologinė sritys. Kiekvienos 
dienos programoje buvo dau
giau a r mažiau iškilmingos Mi
šios su pamokslu. Paskai tose 
buvo akcentuojamas kultūri
nis ir tautinis angažavimasis 
lietuvybei išlaikyti, ugdyti ir 
skleisti. Paskaitos beveik vi
suotinai buvo gerai paruoštos. ' 
Nebuvo retorikos dėl retorikos, 
bet mintys, kurios turi likti atei-
tininkijos gyvenimui, mąsty
mui, planavimui ir veiklai. Ne
buvo užmiršta ir okupuota 
tėvynė, kenčiantieji ir nutil
dyti broliai, su kuriais buvo 
palaikomi bent dvasiniai ry
šiai, apie jų kančias jiems pa
galbos teikimą kalbant. Buvo 
rūpinamasi ir jų informacija, 
kad ir jie žinotų, kas dedasi pa
saulyje, kuris gyvena tikėjimu, 
viltimi ir meile. 

Nors įvairios komisijos pasi
ruošimą kongresui gal kiek 
pavėlavo, bet jų energija išgel
bėjo, pabaigoje sust ipr inant 
pastangas ir suteikiant net vie
šajai informacijai galimumų 
pasekti kongreso pasiruošimo 
eigą ir jo prasmę, sugestijomis 
skatinant ieškoti naujesnių 
priemonių. Chicaga turi pakan
toj 

karnai žmonių didiesiems ren
giniams, — seimams ar kong
resams. Ji turi taip pa t ir 
darbininkų, galinčių paruošia
muosius darbus laiku atlikti. 
Pasirinkimas šį kartą Chi-
cagos, nors ji renginiais yra 
persisotinusi, buvo išminties 
padiktuotas sumanymas , ku
ris prisidėjo prie kongreso di
dingumo ir platesnės reikš
mės. Be to, vykstąs tuo pačiu 
metu Lietuvių gydytojų sąjun
gos visuotinis suvažiavimas 
pažymėjo abu sambūrius tam 
tikros tautinės vienybės ženk
lu, kas tautiniu požiūriu turi di
delę reikšmę. 

Kongreso rėmai netilptų nei 
reportaže, nei papras tame pro-
tokoliškame aprašyme. Jį rei
kia permąstyti, jo mintimis il
gai dalintis, paskai tas (bent jų 
santraukas) spaudoje paskelb
ti, kad tos mintys, kurios kong
rese iškilo, įgytų konkrečias 
formas gyvenime, ypač atei
tininkuos veikloje. Tai svars
tyti reikės net tada, kai iškils 
politiniai ar visuomeniniai ne
sklandumai, nes šio kong
reso rimtis turės atsverti visas 
kliūtis. 

NELENGVA TAPTI 
KOMUNISTU SOV. SĄJUNGOJ rfS* 

Ilgalaikių nutarimų tuoj po 
kongreso dar neįmanoma dary
ti, nes pačios paskait ininkų ir 
įvairių svarstybių mintys turi 
konsoliduotis. Bet jau žvel
giant į kongreso sudėtį, apžvel
gus dalyvių veidus, plaukia vie
na išvada — jau ateina nauja 
karta su nauju idealizmu, su 
nauju žodžiu ir pasireiškimais 
ir pradeda įgyvendinti atei-
tininkišką idealą savyje. Ne 
viskas patinka vyresniesiems. 
Bet reikia sutikti su tikrove, 
kad jau šios kartos — mes ją tu
rime vadinti viduriniąja — ran
kose yra vadovavimas, prie
m o n i ų i e š k o j i m a s , jų 
pritaikymas sąjungoms ir pa
čių prisitaikymas savo idė
jomis gyventi toje aplinkoje, 
kurioje jie patys gyvena. 

Jei pačiame kongrese kai kur 
atsirado nesklandumų, tai ne
galima tuoj sumesti kaltes tech
niškiems rengėjams, bet su
prasti kaip paprastą silpnybę, 
kuri reiškiasi didingumo ieš
kojime ir aplinkos nesupra
time. Ne kiekvienam buvo aiš
ku, kodėl pamaldos per ilgai 
užsitęsė. Bet buvo supran
tama, kai vėliavomis buvo iš
puoštas visas gražiosios Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčios 
vidus. Iškilmes dargi didino 
Operos vyrų choras, solistė, 
vargonai, dirigentas ir vysku
piškos Mišios. Ne visiems su
prantamas literatūros vakaro 
tęsimas, bet taip pat ir čia 
aplinka išaiškino visoms kar
toms pasiruošimo sunkumus ir 
nepatogumus. Bet tai buvo ne 
esminės detalės.Didingumas 
buvo reikalingas religiniam ir 
kultūriniam kongreso akcen
tui. Ir tai ne kritika, o tik išva
dos, kad klaida pamoko jos ne
kartoti, o didingo suėjimo, 
manifestacinio pasirodymo 
sau patiems ir kitiems reikia 
bent retkartinėmis progomis. 

Kongresas prabėgo, nusi
nešdamas daug malonių va
landų. Bet jis tebeveikia savo 
įnešta rimtimi, dabar leis
damas permąstyti kongrese 
kilusias mintis, jas padaryti 
gyvenimo dalimi bet kuriame 
sambūryje, veikiant tautinėj, 
pilietinėj, krikščioniškoj ir žmo
giškoj plotmėj, kad bent dau
gumas ryžtųsi sąmoningai at
naujinti pasaulį. 

P. G. 

Gražusis prancūzų Cannes miesto uostas kur vyksta kasmet filmų festivaliai. 

TAIKOS SĄJŪDŽIAI VOKIETIJOJE 
Sovietų S-ga, metusi mili

jonus dolerių ta r iamam taikos 
sąjūdžiui, savo tikslą Vokieti
joje dalinai jau pasiekė. Savait
galiais, nuvažiavus į didesnius 
miestus, pagrindinėse jų gat
vėse tenka „volens nolens" 
susitikti su barzdotais, ilga
plaukiais jaunuoliais. Pr ie 
mikrofonų jie šaukia įvairius 
taikos šūkius, kiša praeiviams 
p a s i r a š y t i m e m o r a n d u m u s 
arba, užsidėję ant savo pečių 
plakatus prieš amerikiečius ir 
neutroninę bombą, vaikščioja 
šaligatviais, dal indami taikos 
ats išaukimus. Labai dažnai 
juos apsupa vyresnės kar tos 
atstovai įvairiausiais kari
n ia is klausimais. Į juos barzdo
čiams sunku atsakyti. 

Ir m a n kartą teko dalyvauti 
tokiose „diskusijose", užklau
siant jų „fiurerį" apie Sov. 
Sąjungos raketas, kviečiant 
pacifistinio judėjimo vardan 
demonstruoti prieš š ias sovie
tines raketas . Grupės vadovo 
a tsakymas: „Mes nenorime 
vokiškose žemėse jokių atomi
nių ar neutroninių bombų, ypač 
brukamų amerikiečių". „O ka ip 
reikalai su Rytų Vokietija, kur 
y ra sovietų raketų. Ar nelaiko
te tos Vokietijos dalies vokiška 
žeme?" — vėl užklausiau. „Ne 
— t a i D D R " ( D e u t s c h e 
Demokratische Republik — 
(Rytų Vokietija) — atsakė 
jaunuolis. Pasigirdo juokas iš 
stebėtojų pusės. Man nieko kito 
neliko, kaip tik palikti tokius 
„taikos" demonstrantus ramy
bėje. 

Taika — kilnus ir gražus 
žodis, panaudojamas komu
nistinio pasaulio savųjų tikslų 

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

M ū s ų b e n d r a d a r b i s 
E u r o p o j e -

pasiekimui. Beje, šis sąjūdis 
įsiskverbė jau ir į Vakarų 
Vokietijos valdomus sluoks
nius, spėjant, kad už pusmečio 
vadovaujančioje SPD (socialis
tų) partijoje įvyks skilimas. 

Ir t a ip , iš visų pusių, plačiu 
frontu ta ikos vardan numa
tomas d a r šį rudenį puolimas. 
Įsisteigę įvairūs taikos sąjū
džiai n u m a t o užblokuoti kari
nius į rengimus, o spalio mėn. 
10 d. ž a d a m a į Bonną sutraukti 
apie 100 tūkst . demonstrantų. 
Juos kviečia žalieji (prieš kele
tą metų įsisteigusi partija), 
socialistinis moterų sąjūdis, 
jaunieji socialistai ir demokra
tai ir be abejo — Vokietijos 
komunistų partija. Užsienio 
reikalų min. Genšerio FDP 
partijos a ts tovas W. Brom 
išs iunt inės 1500 kvietimų. 
P a g r i n d i n i a i s ka lbė to ja is 
numatomi j au evangelikų 
b a ž n y č i o s s u v a ž i a v i m e 
Hamburge taikos sąjūdžio 
propaguotojas kun. H. Albertz, 
SPD partijos a ts tovas Eppler 
( lankęs neseniai Maskvą), 
metalo darbininkų unijos pirm. 
G. Benz ir kt. 

Sunku būtų suminėti visus 
jau pasireiškusius taikos sąjū
džius, tačiau, k a d jie y ra komu
nistų įtakoje — tai pripažino ir 
Vokietijos vyriausybė. Pvz. 
„Krefelder Appell", pasirašy
tas 1980 m. lapkričio 16 d. 
beveik 1.2 mil. asmenų yra 
n u k r e i p t a s p r i e š v a k a r ų 
apsiginklavimą. Šis sąjūdis, 

ka ip p ranešė vyriausybė, 
tarnauja tik „Volksfrontui — 
liaudies frontui", už kurių pečių 
stovi užsimaskavusi DKP — 
Vokietijos komunistų partija. 

Dar toliau siekia „Drei 
J ah res Plan fuer den Wider-
s tand gegen die Stationierung 
der Atomraketen in Europa" 
( t r i m e t i s p a s i p r i e š i n i m o 
planas prieš laikymą atominių 
raketų Europoje). Savo veiklą 
numato pradėti 1982 m. karei
vinių užblokavimu, užėmimu 
karinių įrengimų bei bažnyčių 
(kodėl bažnyčių? -K.B.), degini
mu naujokų įstaigų bei jose 
esančių bylų, balionų nulei
dimu NATO aerodromuose ir 
net blokavimu Bonnos vyriau
sybės atominės slėptuvės. 

Neseniai pravestame vieno 
l a ik r a šč io apklausinėj ime 
beveik 50% pasisakė už CDU-
CSU partijas (šiuo metu opozi
cijoje), o tik 43% už dabartinės 
vyriausybės vedamą liniją. 
Kodėl? Atsakymas paprastas: 
CDU ir CSU (katalikų įtakoje) 
yra griežtesnės politikos atsto
vai. Tai atsispindi ypač Bava
rijos min. pirm. J . H. Strausso 
kalbose ir darbuose. 

NERAMUMAI RYTŲ 
V O K I E T I J O J E 

Vak. Vokietijos žurnalas 
„Der Spiegei" praneša, kad 
Rytų Vokietijos miestuose 
prasidėjo jaunimo demonstra
cijos ir susidūrimai su policija. 
Kai kur buvo darbininkų 
s t r e i k a i , ku r iuose buvo 
reikalaujama remti Lenkijos 
prof. sąjungą „Solidarumą". 

"Komunizmas Sov. Sąjun
goje nėra lengvas", perspėja 
oficialiosios Sov. Sąjungos bro
šiūros. Vakaruose gal ima leng
vai gauti Komunistų partijos 
bilietą, bet Sov. Sąjungoje jį 
reikia užsitarnauti. 

Visi Sov. Sąjungos komu
nistai yra praėję vieną ir tą pa-
tį kelią, bet iš 267 milijonų gy
ventojų tik m a ž d a u g 17 
milijonų nesuklysdami pasie
kė tos kelionės galą ir buvo pri
imti į Komunistų partiją. 

Pirmas žingsnis į partiją yra 
smulkus gyvenimo aprašy
mas, kai statoma kandida
tūra, nurodant tris rekomen
dacijas, iš asmenų išbuvusių 
mažiausiai penkerius metus 
garbingais partijos nar ia is . J ie 
turi būti įsitikinę kandida to 
doringumu ir jį pažinti dau
giau kaip metus darbovietėje 
ar organizacijoje. 73% as
pirantų - partiečių yra iš "Kom-
somolo" — komunizmo jauni
mo organizacijos. 

Kandidatūrą tiria valdyba. 
Jei valdybos nu ta r imas palan
kus, prašytojas p r i imamas 
partijos kandidatu. Tapęs 
"bandomu" komunistu, jis y ra 
dar t ir iamas ir bandomas. 

Prieš 26-tą komunistų par
tijos kongresą "Maskvos nau
jienų" laikraštis priminė, kad 
Komunistų partija „vienija ge
riausius tautos atstovus ir kad 
partijos statutas pašal ina tuos 
iš partijos, kurie gr iauna ko
munizmą". 

Parinktas kandida tas tyri
nėjamas ne vien pagal savo 
darbą ir einamas pareigas, bet 
ir pagal savo šeimyninį gy
venimą ir dorumą. Apie tai 
papasakojo sykį vienas va
karietis Maskvoje: "Mano g e 
riausias sovietų draugas nu
stojo mane lankyti nuo tos 
dienos, kai jis tapo partijos 
kandidatu. Lankyti užsienietį 

būtų jam blogai atsiliepę". 
Paprastai iš 10 aspirantų 

vienas jų neišlaiko egzaminų. 
Dėl griežtų egzaminų per pas
taruosius penkerius metus ne
buvo atnaujint i 347,000 par
tijos bilietų, nes jų savininkai 
pasirodė parti jai netinkami. 
Tarp 1976 ir 1980 metų buvo 
atsakyta 110,000 kandidatūrų. 

Po vienerių metų bandymo 
turi būti suras tos naujos reko
mendacijos iš partijos ir pa
galiau vyriausioji valdyba nu
taria ar priimti kandidatą į 
partiją. Bet kodėl norima pasi
daryti tikru komunistu par
tijos nariu Sov. Sąjungoje? 
Daug kas įtikinėja, kad par
tijos bilietas neduoda jokių pir
menybių, bet, priešingai, įpa
reigoja lankyti visus politinius 
susirinkimus ir t.p. Tačiau par
tijos bilietas įtaigauja kar
jerą. Be to, y r a funkcijos, pri-
e i n a m o s t i k t i k r i e m s 
partiečiams. 

Kas tokie y r a Komunistų par
tijos nariai Sov. Sąjungoje? 
Galima sakyt i "vyrai, dar
bininkai ir rusa i" , nes tik 25% 
narių yra moterys, darbininkų 
— 42%, o 60 % yra rusai, dau
giausia kariškiai , nors Sov. 
Sąjungoje y r a daugiau kaip 
100 įvairių tautybių. 

Kad nenustotų savo garbės 
bilieto, partijos na rys turi t iks : 

liai sekti "moral inį kodeksą". 
J is turi būti pasišventęs ko
munizmui, i š t ik imas žmonai ir 
vaikams, mylėti tėvynę ir 
draugystę, kovoti prieš komu
nizmo priešus. 

Kiekvienas sovietų komu
nistas yra įsitikinęs, kad ma
žiausiai v ienas iš jo draugų tu
ri s u s i k a u p ę s v i s a s t a s 
komunizmo dorybes. Tai buvo 
ir yra Leninas, kurio partijos 
bilietas turėjo pirmą numerį. 

ėa T. 

Prancūzų didieji: Komunistų partijos vadas Marchais (kairėje) 
prezidentas Mitterrand. 

ir 
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Anksčiau buvo katalikuose 
daugiau a r mažiau įprasta 
•merkti modernųjį pasaulį, tik 
iš Šalies kataloguojant jo klyst
kelius. Dabar ryžtamės kiek 
galėdami suprasti modernųjį 
pasaulį ir pa tys stengiamės įsi
jungti į gyvenamojo laiko 
rūpesčius. Atvirojoj Bažnyčioj 

savaime kitaip pažvelgiama ir į 
pasauliečius. Lig šiol jie buvo 
įpareigoti tik klausyti be teisės 
pasisakyti. Vatikano susi
rinkimas pripažino pasau
liečių savarankišką atsako
mybę Bažnyčios misijoje 
liudyti Kristų pasaulyje. 

Dr. J u o z a s G i rn i u s 

Paskui jie peršoko ant etninio veikimo aptarimų. 
Paaiškėjo, kad Antanai t is y ra j aun imo stovyklos 
lėšų telkimo veikėjas. J is pasakojo apie tai plačiai, 
noromis. Žaisdamas klausytojų kant rybe ir užgožda
mas temą smulkmenomis, jis vaizdavo stovyklos 
naudą. Stovykla būsianti efektinga. Bus naujovė: 
fejerverkas! Specialus ir brangus: raketa i padangėj 
sprogus, sušvytės lietuviškos tr ispalvės šviesos. 
Šitas fejerverkas bus etninės lietuvybės simbolis. 

— Ponas Rikantai, — pasakė Antanai t i s . — štai 
jums pakvietimas iš anksto. Kada turėsite vaikų, 
visus į mūsų stovyklą. 

Tėvas šiltai atsisuko į sūnų: 
— Na, tinginy, kodėl iki šiol anūkų neparveži? 
— Kas skuba, t a s klysta, — su išminties skrais

te pasakė Feliksas. 
— Aš skubėjau, nesuklydau, — atkir to tėvas, — 

abu tokius mokytus pagimdžiau. 
— Pono Felikso va ikams stovykloje bus 

parūpintos vietos, — komplimentiškai nusišypsojo 
Antanait is . — Atskirą palapinę rezervuosime. 

— Ačiū, — pasakė Feliksas, supratęs pokštą ir jo 
bazę. 

J is išsiėmė iš švarko kišenės čekių knygutę ir, 
tėvui su Antanaičiu stebint, išrašė čekį ir padavė 
Antanaičiui penkiasdešimties dolerių auką. 

— Jūsų stovyklai, — jis kukliai paaiškino. 
Tėvas pašoko nuo kėdės ir sušuko: 
— Bravo, sūnau, tai žygis tauta i ir visuomenei. 

Antanai t is kratė Felikso ranką. 
-

Kada Antanait is išėjo, vis atsiprašydamas laiko 
stoka, nors svečiavosi prie alaus porą valandų, tėvas 
nusimetė batus ir atsigulė ant sofos. Antanaitis, a lus 
ir diskusijos, -— trys gaivalai, — kurie nuverčia 
žmogų nuo kojų. Feliksas pasitikrino laiką ir sėdo 
prie televizijos. Tai buvo naujienų pusvalandis . 
Perdėtai išgražinta pranešėja ir dailus, nusiskutęs ir 
apsikirpęs vaikinas šalia jos, pakaitomis dingdami 
iš ekrano ir vėl pasirodydami, paleido dvasioje 
siaubą sukeliančių naujienų. Tai buvo rūpestinga 
registracija plėšimų, žmogžudysčių ir žaginimų. 
Vagysčių nebuvo naujienose, nei įsilaužimų. Kur 
mirtys ir kraujas — ten dėmesio verta naujiena! 

Visą tą šiurpą pasakojo taip noriai, t a ip teatra
liškai, taip entuziastiškai, tarytum norėdami pri
versti žiūrovą šūktelti pritariant nusikaltimo virtuo
zams: „pamanyk, tris nugalabijo!", „pamanyk, kiek 
pinigų nujojo!", „Dieve mano, išžagino, nurengė ir 
pasmaugė!". 

Feliksas šaltai klausėsi didmiesčio nusikaltimų 
kronikos. Po alaus ir Antanaičio JĮ ėmė snūdas. 
Prekybiniai skelbimai kaitaliojosi su kriminalistika. 
Vaizdas, kur policijos ambulanso nešikai an t 
neštuvų neša į lavoninę lavoną be galvos, skubėjo 
užleisti vietą vaizdui, kur guvūs vaikai giria 
limonadą be cukraus... 

Tėvas pradėjo knarkti. Snūdas kaustė Felikso 
sąmonę. Staiga muzika suskambėjo maršu, ir į 
ekraną įžengė Lora. Ji ėjo prie baldų, kurie buvo 
matomi vaizdo fone. Lora sukinėjosi, rodė savo šlau
nis, žavėjo lengvu profiliu, žėrėjo briliantais ausyse. 
Kelis ka r tus Feliksas šoko su Lora, kalbėjosi su ja. 
gėrė vokišką bruderšaftą — tiktai dabar jis matė, 
kaip gr imas ir šviesos spindulys jusliai pabrėžė iš 
apačios jos dailias ir gašlias lūpas. Skelbimas truko 
gal dešimtį sekundžių. Lora suskubo padėti ant lovos 

savo ilgus pirštus ir sukuždėti „geriausia iš ger
iausių". Ekranas , lyg atkutęs, šoko atgal , į žiauriau
sių žudynių kroniką. 

Feliksas atsiminė Girinio pasakoj imus apie 
kažin kokį visagalintį latvį, kuris milijonams pri-
statąs Loros grožį ir ruošias ją filmui. 

Ne, lyg pasipriešindamas, pagalvojo Feliksas, 
jis nenorėtų gauti tokią žmoną. Grožis yra pavojus, 
Milijonai vyrų liečia Lora savo gašl ia i kimbančiais 
žvilgsniais. Tai ją teršia, dėl to ji nešvar i . Jo moteris 
turi būti absoliučiai neliesta. Tikta i tokiai jis gali 
pasakyti: myliu. Moters neliečiamybėje slypi kultas, 
religinis motyvas, madonų šventumas . Fizinis liečia-
mumas ir žvilgsnio smalsumas yra pilnas juslių 
variantų kėslas — ešafotas jo slapčiausio a t rankumo 
formulėms. 

Elvyra Estrada? Šią moterį jis laiko geiša, 
pramoga, lytinės dietos priemone... 

Tėvas knarkė vis garsiau. Nejučiomis jis apsi
vertė ant šono ir pabudo. Sekundę vartaliojo akimis, 
nesuvokdamas, kaip jis čia, a n t sofos. Kambario 
kampe jis pamatė sūnų prie televizijos. Garsas buvo 
vos girdimas. 

— Miegas, kaip vėjas per sąmonę, — pasakė 
tėvas, — taip ir sveika. 

— Tu migtelėjai bent pusvalandį , — pasakė 
Feliksas, nesikeldamas iš vietos, neiš jungdamas 
aparato. 

— Tiek ir sveika. 
— Tu pramiegojai skelbimą, kur rodosi viena 

lietuvaitė. J i modelis. Lora. Buvusi Vingrienė. 
Buvusi mano pažįstamojo žmona. 

— Buvusi? 
— Nukeliavo į televiziją. Kur tokia liks prie 

vyro. Persiskyrė jie. 
— Ar vaikų turėjo? 
— Nebuvo. 

(Bus daugiau) 
•£.--
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A. A. ANTANAS KAMINSKAS 

Praeity metų gruodžio 4 d. Vil
niuje mirė a. a. dr. Antanas Ka
minskas, sulaukęs 75 metu am
žiaus. Jis buvo vienas geriausiu 
Lietuvos dermatovenerologų, sa
vo specialybėje išdirbęs apie 40 
metų, daug padėjęs Lietuvos žmo
nėms, taigi prisimintinas ir išeivi
joje. 

A. Kaminskas gimė 1905. V. 
31. Ardiškiu kaime, Viduklės vis. 
Raseinių apskr., darbščių ūkinin
ku šeimoje. I-ojo pasaulinio karo 
aplinkybės neleido anksti išeiti 
mokslus — tegalėjo baigti du pra
džios mokyklos skyrius. Pasibai
gus karui, 1919 m. įstojo į Rasei
nių gimnaziją ir ją 1927 m. bai
gė. Tų pačių metų rugsėjo mene- F"* st*P.rlau negaluodamas, išė-
sį įstojo į Lietuvos universiteto ijes P61151)011-
Medicinos fakultetą, kurį baigei : ) s r ~ ?~:x ^ ^ y o e s metais 
1934 m. Išlaikęs valstybinius eg
zaminus ir atlikęs reikalingą sta
žą Kauno ligoninėse, 1936 m. ga-

parašė keletą mokslinių studijų, 
kurios buvo atspausdintos "Me
dicinos" žurnale. Odos ir veneros 
ligų profilaktikos ir gydymo rei
kalu rašė ir kitoje spaudoje, skelb 

1956 m. Odos ir veneros ligų insti
tuto mokslo darbuose paskelbta 

vo medicinos gydytojo diplomą ir 
teisę verstis medicinos praktika. 

Studijuodamas priklausė "Ga
jos" korporacijai. 

1936 metais vasario 1 d. buvo į jo platesnė studija apie psoriazės 
Medicinos fakulteto Odos ir vene i gydymą neobenzinoliu. Mokslo 
ros ligų katedros vedėjo dr. Bro- 1 srityje yra pasiekęs ir keletą kitų 
niaus Sidaravičiaus (1897 —| laimėjimų, jų tarpe sėkmingiau 
1969) pakviestas jaunesniuoju i pritaikęs jekoroftalmolį odos ligų 
asistentu. 1937. VI. 15 buvo uni- gydymui. Iš viso pokario metais 
versiteto vadovybės pasiųstas į parašė ir paskelbė keliasdešimt 
Prahos (Čekoslovakijoje) ir Vie-1 moksliniu ir bendro pobūdžio ap-
nos (Austrijoje) klinikas pagilin- Į žvalginiŲ rašinių. 
ti žinias. Dr. A. Kaminskas atidžiai sekė 
1939. m. 15 įsigijo odos ir vene-! naujausią medicinos mokslo lite
ros ligų specialybę. 1939. III. 15 j ratur*> " B ^ • medicinos dar-
paskirtas Valstybinės Odos ir ve- į b u o t o i u tarPe turėjo didelį auto-
neros ligų ligoninės vedėju Alytuj.! ntet*> d a ž n a i b u v o kviečiamas sa 
Kai dalis Vilniaus krašto grįžo j ™ k o I e ^ konsultantu į kitas gy-
Lietuvai, 1940.1.1 dr. A Kamins- ! d v m o įtaigas. Su visais buvo kuk 
kas buvo perkeltas į Trakus ir pa- į'lus' Paslaugus, draugiškas. Savo 
skirtas Trakų ligoninės direkto- i moksline erudicija ir stropia me-
rium. Šioje gydymo įstaigoje jis Į f "f1?* j * * &*?*0 j * ™ ? ^ 
kartu ėjo ir vidaus ligų skyriaus 
vedėjo pareigas. 

1941. II. 16 paskirtas Vilniaus 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
PARKIftKTMO 

PATIKSLINIMAS 

"Draugo" 1981 metų rug-
piūcio 29 d. numeryje paskelbtas 
Amerikos Lietuvių Tarybos pa
reiškimas. Jame metama tamsi 
dėmė naujai suorganizuotam pa-
baltiečių vienetui Baltic Ameri
can Freedom League, Inc., pasi
sakoma prieš pakvietimą talkon 
amerikiečių ekspertų firmos žy
gyje dėl Pabaltijo kraštų laisvės 
ir nepriklausomybės, atsisakoma 
tą naują vienetą finansiškai pa
remti. Tas ALTos centro valdy
bos pareiškimas prašyte prašosi 
patikslinimų. 

Mnnėtame ALT-os pareiškime 
skelbiama, kad tas vienetas "per 
visus keturis dešimtmečius buvo 
ir yra nusistačiusi (nusistatęs!) 
bendradarbiauti su visais, ku
riems nuoširdžiai rūpi Lietuvos 
laisvės reikalai" Kas suteikė 
ALTos darbuotojams "nuošir
džių" patriotų titulą? Jei naujam 
pabaltiečiu vienetui nerūpėtų 

Hannaford firmos darbuotoją 
Leslie Dutton. Ji per porą dienų 
sukėlė ant kojų Chicagos ameri
kiečių spaudą, televiziją ir radi
ją. Sugrįžus ji mums pasakojo, 
kad kun. dr. J. Prunskis jos klau
sęs, kaip jai pavykę tai pasiekti? 
Kodėl lietuviams nepavyksta to 
pasiekti? Labai paprastas a t s a k y - Į y _ ^ ~ g 

hilto pa* imi*. 

FRANK Z A P O L I S 

C L A S S I F I E D G U I DE 
mSCEULANBOCS 

damas apžvalginius straipsnius. pa b a l tjjo kraštų laisvės reikalas, 

bai daug prisidėjo prie odos ir ve
neros ligų Lietuvoje nugalėjimo. 

Buvo vedęs Antaniną Sa'ladžiūiL i e t uvos vyriausybė yra samdžiu-

Odos ir veneros ligų dispanserio 
rr l igoninės vedėju. 

Pokario metu, 1945 m., jam bu
vo pavestos laikinai eiti Odos ir į tėviškėje) jaukiose kapinėse, jau-
veneros ligų instituto direktoriaus kiame pušynėly — šią vietą ve-

tę, vaikų ligų gydytoją. Išaugino 
du sūnus ir dukrą, susilaukė anū
kų. Velionio palaikai buvo parvež 
ti ir palaidoti Vyžuonų (žmonos 

pareigos. Kartu dirbo ir Vilniaus 
I poliklinikoje kaip gydytojas. 
1949 m. paskirtas Vrlniaus Aukš
tųjų mokyklų poliklinikos direk
torium. N u o 1952. V. 8. Aukštų
jų mokyklų poliklinikos vyresny
sis gydytojas. Gydytojo darbo ne
dirbo tik paskutiniais keleriais m e 

lionis labai mėgo ir kiekvieną va 
sąrą čia vasarodavo. 

Bronė Kviklienė 

Su pirmu vyno stiklu — avi
nėlis, su antru — liūtas, s u tre
čiu — kiaulė. Taknadas 

J a u i š e j o 
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 

STALINO TERORAS 1940-1941 
Sudarė LEONARDAS KERULIS 

Įvadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis paraše 
DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahoraos universiteto politinių mokslų 
profesorius. 

ISleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menės JtAV Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

Sąrašas apima 19,285 vardus iš bendro 34,000 išvežtųjų per pir
muosius 1941 birželio 14 - 21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom. 

Autorius žinias rinko iš visų pi įeinamų šaltinių ir liudininkų 
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų seimų likimas. 

Knyga yra didelio formato, 10" x 8", kietais viršeliais, 
J20 puslapių. Kaina su persiuntimu $21.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Jf5Ą5 West 6Srd Street, 

Chicago, Illinois 60629 
niinois gyv. dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

ta nauja grupė nė nebūty pradė
jusi savo darbo. 

Pabaltiečiu naujai suformuo
tas vienetas "Baltic American 
Freedom League, Inc." nepavedė 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų 
laisvinimo reikalų "kitataučių 
biznio kompanijai", o tik pasi
kvietė The Hannaford Public 
Relations firmą, kaip ekspertų 
vienetą, talkinti visame laisvės 
žygyje. Ekspertų talkos nesibaido 
JAV žydai, darbo unijos, gydyto
ju sąjunga, mokytoju organizaci
ja ir kiti didesni vienetai. Kodėl 
lietuviai ir kiti pabaltiečiai tu
rėtu vengti ekspertų talkos? JAV 
lietuviai yra skyrę dideles sumas 
pinigų praeityje — po pirmojo 
pasaulinio karo — amerikiečių, 
prancūzu ir šveicarų ekspertams 
ir jų vienetams. Nepriklausomos 

si ekspertus ginti Lietuvos reika 
lus tarptautiniame forume- Po 
antrojo pasaulinio karo JAV lie
tuviai yra skyrę tam tikras su
mas pinigu kitataučiams bandant 
pravesti (ratifikuoti) JAV kong
reso genocido sutartį, Kersteno 
Komisijos tam tikrus darbus. 

Naujas pabaltiečiu vienetas 
neturi jokios intencijos "silpninti 
esamus lietuviu laisvinimo veiks
nius". Priešingai, visi veiksniai 
gali sulaukti nepaprastai daug 
talkos iš to naujo vieneto. Tik 
vienas pavyzdys. Naujasis pa
baltiečiu vienetas talkino nese
niai Vytauto Skuodžio reikalu 
organizuojamoms demonstraci
joms Chicagoje, pasiųsdamas 

mas — ji tos srities ekspertė! 
ALT-ba atsisakė suteikti nau

jam pabaltiečiu visnetui piniginę 
paramą. Tai nėra jokia naujiena. 
Rezoliucijoms remti komitetas 
1965 ir 1966 metais, kovodamas 
už garsiosios H. Con. Res. 416 
(89th Congress) rezoliucijos pra-
vedimą ir JAV Senate, prašė 
ALTos bent 2,000 dolerių para
mos tam žygiui. Minėtam viene
tui tuo metu reikėjo ne šimtų, 
bet tūkstančių dolerių. ALT-ba 
rašė, kad jos biudžetas neleidžiąs 
suteikti rezoliucijų žygiui bet ko
kios piniginės paramos. Pinigai 
turėjo ateiti iš kitu šaltinių ir jie 
atėjo. Pravedus minėtą rezoliuci
ją ir JAV Senate, tam tikri ALT
os darbuotojai bandė savintis tą 
laimėjimą. 

Kodėl ALT-ba visad išeina 
prieš naujus užsimojimus? Mums 
verkte verkiant reikia vizijos as
menų ar asmenų grupių, išei
nančių su naujais užsimojimais, 
idėjomis ir planais. Amerikiečiai 
tokiems asmenims ar grupėms 
skiria didžiules pinigines premi
jas, nuperka tas jų idėjas, išradi
mus ar planus. Tam tikruose 
mūsų veiksniuose yra įsivyravęs 
nepaprastai keistas nusistatymas: 
jei naujas užsimojimas nesąs jų 
"produktas" — neremtinas, kri
tikuotinas, niekmtinas. Tokią "li
niją" ir šį kartą užėmė ALTos 
darbuotojai. 

Leonardas Valiukas 
Los Angeles, Calif. 

io% — 20% — 30% pigiau mokės* 
nuo ugnies Ir automo-

3208y2 West 95th Street 
Tetef. GA 4-8654 
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Tilt Catholie Church, 
Disstnt And Niflonility 

IR SOVM LHhuanii 
By 

V. Stanley Vardys 

In this book. the author depicts the 
Catholie Lithuanian struggle for a free 
exercise of religjon in the Soviet sys-
tem & examines the ųuestion whether 
Catholicism and Communism can co-
exist under Moscow's rule. 

338 pusi. Kieti viršeliai. Išleido 
East European Quarteriy, Boulder 
— distributed by Columbia Univer-
sity Press, New Tork 1978. Kaina 
su persiuntimu $13.75. Užsakymus 
siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Street, 
Chicago, 01 60629 

P A B D A V I M U 1 

A DREAM OF FREEDOM 
ANDRĖS KUNG 

Four decades of national survival 
versus Russian imperialism in Esto-
nia, Latvia and Uthuania. 

1940-1980 
Published in 1980 by Boreas Pub-

lishing House, Cariff, Great Britain. 
Hard Cover, 272 pages. 

Autorius yra estą kilmes, gimęs 
1945 m Švedijoje. Jis yra parašęs 24 
knygas švedų kalboje, kurios daugu
moje yra išverstos į anglų, vokiečių, 
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir j 
kitas kalbas. 

Kaina su persiuntimu $18.80. 
UZsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4S4S W. 83rd Street, 

Chicago, 1L 90439 

Illinois gyventojai dar prideda $1.0! 
valstijos mokesčio. 

Illllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll 

RADIJO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radlc programa 
Naujoj Anglijoj iš Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis i Baltic Flo 
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
site didel} pasirinkimą lietuviškų kny. 
n-
iiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiuuiiifiiniiiiuiiiu 
iiiiiiiiiimiiiiiiiimimiiiiiiniiiiiiniiiiim 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
UV ssraUsis dr. J. Vaišnoros. Mir 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

• 

Kjyga yra tik teologinė, ji dėl }*> 
mių vietovių aprašymo ir dėl jo* 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
ilsiilljll kiekvienam lietuviui, bes> 
dominčiam Lietuvos Istorija ar vie 
jovėmis. Knyga didelio formato, 44G 
psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
llllllllllllilHIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIlUUlIlIlIlV 

FOR SALE — Living and dining rm. 
sets, 25 inch coior TV Console, Air 
Conditioner — 10,000 BTU. 

CALL 227-4839 

HLSCfcLLANEOLS 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

2346 VV. 68 St , teL 776-1486 
llllllllllllllllllillllllllllllllll 

l'AOKAGE EXPBK8S AGKNCT 
MARMA JiORFTKIKN« 

SIUNTINIAI i UETUVA 
Labai pageidaujamos gerom rtUiss 

prekes. Maistas ii Europos aandSlių 
SUOS W. OSth St., Chicaao, I1L SOSSt 

TeL 925-2787 

i i i i iMii i i l i r i i i i t l l l l l t t l I l I l tHUUItUIIHIIHIt 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu* 
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
?avo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
• i i i i i i i i i i i i i l i i u i M . i y i M . u U i , . . . . . . . . i | | 1 I I . 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdratuda. 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Teist. — WA 5-606S 

asasaeasaeasĮsgg S5B8B8BB53S 

SIUNTINIAI I UETUVA 
Ir kitas krathis 

NEDZINSKAS, 4959 Archer Avenu 
Chicago, OL 90432, teL 927-5980 

imiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

NOTABT PUBLIC 
4259 S. Maplenrood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETI BfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie Mankai. 
n: . r *nrmii«niiiiiiuuuuuiiiiiiiiiiii 

• < • • I I M I I I M I I I I 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visą rosią grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n a a 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
DAINŲ IR ARIJŲ — j M M 

TK TAU VIENAI 

; TĖVYNEI ALKOJ AM 

)0millllllllllllllllllllllllllllllllllll1lllllllll1IIIIIHUIIIIIIIHHIMIUIIIIIIIUnillllll|||||||Pi 

DR. ANTANAS KUČAS § 

ARKIV. JURGIS MATULAITIS I 
MATULEVIČIUS I 

Gyvosios krikščionybės apaštalas | 
įvadą parašė KARDINOLAS ANTONTO SAMORfi 1 
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie S 

Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- s 
lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą kriks- s 
čionybe. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos §j 
Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prasyti { 
Sv. Tėvą gią beatifikacijos bylą pagreitinti. 5 

Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. S 
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: = 

DRACGAS, ±545 W. 6Srd SU Chicago, IL 60629 | 

^asuniiiiiifiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiitiiiiiuiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiuiii!iiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiu7 

GAKBfc TAU, VTBSPATIE 

Jonas Vaznetis. Prie piano Aleksandras Kučiū-
nas. — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, ža
liojoj lankelėj ir kitos dainos. Kaina $6.00 

—Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras sa 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. —Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
žali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00 

— lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai, lietuviai 
esame mes gimę ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00 

— lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA. Tyliąją 
naktį, Sveikas, Jėzau, ganusis, linksmą gies
mę mes užtrauksim. Malda žuvusiems ir kitos. 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis Šimkus. 

Kaina $5.00 

AUKURAS 

Į SKAMBĖKITE DAINOS 

gi moka 6% mokesčių 
* TTT — — — — — — — — 

— Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an
samblis. Kaina $5.00 

— Juosė Krištolaitytė - Daugėla, Pamylėjau va
kar, Pavasario dienelę, Verpsiu, verpsią ir 
kitos. Kaina $6.00 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujos pečius ir vandens šil
dytuvus. Iivalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius i gazinius. 

ALBIN BANYS, Tslef. 447 

niasJrymM austi: DKAŪGUS. 4S4S W. 63 S i , Chicago. m. 60629 

rauda pridėti po tl.TS pato 
1 — — — — — 

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiim 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tet 876- 1882 arba 876-5896 
imimiiiuiiiiŲiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiini 
iiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiitiiiii 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

COSMOS PARGELS EXFBES8 
2501 W. 99th St , Chicago, IL 99929 

SIUNTINIAI 1 UETUVA 
• TeL — 825-2787 

Vytautas Valantinas 
iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimimuiuuiuiiiiiiiiuiiii 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo valanda Jau 40 metų Ūmauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 
Kas »e*U.dienJ U WEVD Stotis* 
N«w Torke nuo S iki • vai. vakaro 
97.9 ma*. FM. 

Dlrekt. DR. JOKOBAS STUKAS 
2M SonOt DHva 

Wstehoat, N. J. 97999 
TsL — (291) 7194999 

MUIIIIU«KBM0MISB9SlBBBllNaiM«BB*Bl 

I £ S K O D A R B O 

Studentas atlieka namų dažymo dar
bus iŠ vidaus ir iŠ lauko. Joks darbas 
ne per didelis. Kreiptis į 

LINA — TeL 77S-701S 

IEŠKO "NiJOMOTl~ 

Dirbanti vyresnio amž. moteris ieško 
3—4 kamb. buto 2-me aukšte. Neturi 
jokių gyvuliukų. Skambint po 6 v. v. 
teL 947-5945. 

tfELP WANTBD - VYRAI 

RFJKAIJNGAS JAUNAS VYRAS 
SANDELIO DARBAMS 

6 valandas per dieną, 3 ar 4 dienas 
per savaite. 

Skambint iki 4-os valandos popiet 
TEL. 5 9 7 - 7 2 9 9 

R E A L E S T A T E 

HOMES & CONDOMINIUMS with 
water frontage or access on Lake Del-
ton and on the Wisconsin River at 
Wisc. Delis. Prices start at $24650.00. 

Call or write IN REALTY, INC. 
Lake Delton Wisconsin 53919 

TeL 998—254-2542 

Malonu bus praleisti vasaras ir 
mos savaitgalius 4-rių miegamų, pav 
siau i i ręstų name. Mlchiana, Mlctt-
gan. 8 kamb. ir sieteliais uždaryta ve
randa yra erdvi vieta jums ir jūsų sei
mai. Svečiams priimti puiki vieta, nes 
25 p. salionas atsidaro į 19x9 pėdų 
denį. Pusinių lentų sienos, miega
mieji su balkonu. Akmenų Židinys, 
geros kokybes baldai, tai keletą pui
kių ypatybių. Medžių pilnas kiemas 
daro 5į namą pilnai vertą jo $115.000 
kaina. 

Taip pat įskaitoma 40 pėdų paplū
dimio sklypas. 

Skambinkite dabar Carlson Real 
Estate susitarimui pamatyti. 

CARLSON REAL ESTATE 
3109 Lake Shore Drive 

Mlchigan City, Imt 
TEL. 219—872.1433 

Arti 73-člos ir Campbell 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500. 

Marųnette Parko apyL liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 99-os Ir RoekweIL Mūrinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

Brighton Parka mflr. 3-jų butų ir 
krautuve. Parduotas. 

Dar turime pirkėjų ir gen 
invesUvinmL 

Skambinkit teL 436-7878 
SIMAITIS REALTY 

2951 West 6Srd Street 
Insurance — USB— Tas 

Notary PubUe 

Apylinkėje 97-os ir Kedrie — 6 kamb. 
(3 mieg.) mūr. bungalow. Centrinis oro 
vėsinimas. Karstu vand. apšildymas. 
Apie $55,500. 

Telef. — 7 7 8 - 7 9 7 5 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2288 

*^-cs Ir Albany — 5 kamb. mūr. Geor-
gian. $53,500. 

72-ra Ir Ridunond — 2 Seimų mūro 
namas. $72,000. 

45-U Ir Richmond — 2 butų po 3 mie
gamus. $68.900. 

40-ta Ir Montgomary — 15 metų senu
mo. 2 Seimų. $85.000. 

59-ta Ir Waahtenaw — 21 metų senu
mo — 2 Seimų po 3 mieg. $89,900. 

įvestavimas Lemoitfe —- 2 bu
tų pastatas ir 10 akrų žemes. — 
$250,000. 

59-ta ir RuCherf ord — 25 metų senu
mo 3 mieg. muro readd. $75,900. 

91'** ir Matvina — 19 metų senumo 
3 mieg. mūras. $75,900. 

•7-ta hr Komensky — 4 miegamų mOr. 
pastatas. $59.000. 

72-ra ir Talman — Labai gerai išlai
kytas 3 mieg.. su valgomu. $39.500. 

99-eia ir Nearland — Uuksusims "bi-
lever. 7 metų senumo. $89.300. 

BUDRAITIS JtEAlTY 
M M S. Pilttkl M. 

T6l. — 767-0600 



A. A. AGR. VILIŲ 2IRGULEYIČIŲ PRISIMENANT 
Visų mūšy ilgesnis ar trum- Į 

pesnis gyvenimas tėra visatos aki- I 
mirksnio viešnagė. Kažkas yra 
pasakęs, kad devynias dešimtąsias 
savo gyvenimo mes išbarstome 
smulkmenomis, o kai ateina de
šimtoji dalis nebesugebame pa
sinaudoti. Velionis Vilius galima 
sakyti ir tą gyvenimo likutį są
moningai išnaudojo. Tik trumpa 
ir sunki liga jį privertė savo gero 
kolegos agr. Ant Šantaro paslau
ga pasinaudoti. 

Agr. Vilius žirgulevičius sa
vo kolegų tarpe turėjo skirtingą 
padėtį ir originalią ir būdingą 
vietą. Didelė dalis Žemės ūkio 
akademijos studentu rengėsi tap
ti žemės ūkio mokykly mokyto
jais, arba žemės ūkio rūmu tar
nautojais, ar šiaip įvairiu žemės 
ūkio įmonių vadovais. Agr. Vilius 
jau studijų metu pasirinko prak
tišką ūkininkavimo verslo dar
bą. Jis įgytas žinias žemės ūkio 
akademijos auditorijose perkėlė į 
savo stambų ūkį Surviliškio kai
me ir visomis galimomis priemo
nėmis stengėsi įgyvendinti prakti 
koje. Sis darbas jam davė vaisiu. 
Noriu čia priminti porą būdingu 

JAV karių problemos 
Europoj 

rai Vakarų Vokietijoje yra paten- . kinti sąlygomis ir kariuomenės I 
kovingumu. Taip pareiškė gene- j mas yra kenksmingas kariu ko- į 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 15 d. 

pažįstama, kad svaigalų vartoji-

rolas Rogers gruodžio mėn. "Aš 
gerai žinau, kad kariai, kurie nau-

Vakar, Europoje laikom! JAV doJa, ' ^\lTj ! ^ i a i . ta iP fat «*" 
kariai plačiu mastu vartoja svai- "J k o v o £ k a i p ? t , e ' s u k u n a i s 

galus. Vienas tyrinėtojas neseniai i a s «"* 3,7 „ t a r " y b o s m e t u s . t u r e 

nustatė,kad20proc. iš tu 200,0001^ ; ; J j ' 
Amerikos karių Europoje rūko ha 
šišą. Sąryšy su tuo, jis priminė 
"blogą paveldėjimą iš Vietnamo 
karo". 

Prieš porą mėnesiu Vakarų Vo
kietijos finansų ministeris Hans 
Matthoefer išsitarė: "Mes išlei
džiame, kaip mano Washingto-
nas, nepakankamai lėšų apsau
gai, tačiau mūsų kariai mokosi 
skaityti ir rašyti ir neturi jokios 
svaigalų problemos". 

Generolas Bernard W. Rogers, 
Amerikos karių Europoje vadas ir 
NATO vyriausias ginkluotu pa
jėgu vadas, viename Amerikos 
laikraštyje pareiškė susirūpini-1 
mą: "Kiekvienas karys, kuris] 
vartoja svaigalus, yra vienas per-
daug.Mano manymu, 30*% Ame
rikos karių Europoje vartoja ha
šišą, o 6 —9 proc. kartais pavar
toja ir stipresnių svaigalų". 

Iš vieno tyrinėjimų raporto 
matyti, kad 21 proc. lakūnų iš 

vingumui, bet kartu raportas pri
pažįsta, kad šie kariai Europoje 
per pastaruosius metus niekad ne 
buvo taip gerai pasiruošę, kaip 
dabar". Tai patirta iš padarytų 
tyrinėjimų. 

A. a. V. Žirgulevičius 

1910.1.24 —1981. VIII. 30 

vės idealo įgyvendinimą. Šiuos 
idealus jis skelbė ne tik žodžiais, 
bet savo sunkiai uždirbtais ir su
taupytais pinigais visokeriopai 
rėme. Jis su trijų tūkstančių dole
rių suma parėmė Lietuvos agrono
mams Sibiro tremtiniams pagerb
ti fondą, su 1,000 dolerių auka 
parėmė Pedagoginį lituanistikos 
institutą ir visą eile mažesnių dar
bų, kurie lietuvių tautai tuo me- Į Amerikos oro bazės Ramsteine, 

Mylimam mokytojui 

A. f A. 
STASIUI BARZDUKUI 

mirus, prisimename jo meilę jaunimui bei tėvų kalbai, ir 
reiškiame gilią užuojautą visiems jo artimiesiems. 

AŠTUONIŲ PUS RYŠIŲ CENTRO 
LITUANISTIKOS SEMINARŲ 
RENGĖJAI IR DALYVIAI 

MA. 
S T A S I O B A R Z D U K O 

ŠEIMĄ, GIMINES ir ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime, netekę mokytojo ir tėviško bi
čiulio. 

ROMAS IR EMILIJA 
SAKADOLSKIAI 

A.f A. 
LEONUI GOTCEITUI mirus, 

jo žmonai ELENAI, dukrelėms: ELYTEI, IRUTEI, 
DALYTEI ir sūnui POLIUI, taip pat jų ŠEIMOMS 
gilią užuojautą reiškiame. 

DALIA BEKIENĖ SU ŠEIMA IR 
VYTENIS TELYČĖNAS-TALEN 

1935 m. jis savo ūkyje išaugino 
1000 legomų veislės vištyčių- Tai 
buvo tuo metu žemės ūkyje verž
lus ir originalus mostas. Tais me
tais dalį jų jis pardavė apylinkės 
ūkininkams. O likusias paliko sa
vo ūkyje, kad galėtų vystyti toli
mesnę paukščių produktų gamy
bą. 1936 m. rudenį sutikau kol. 
Vilių Kaune Metropolio šaunia
me restorane. Be jokių įžangų klau 
siau aš jo, kokios gi piktos dva
sios pagundos jį atvedė čia tarp 
tų Kauno išprususių dabitų? Juk 
jam, kaip padoriam žemdirbių 
atstovui, geriau tiktų Pienocent
ro užkandinė. Vilius, ramiai pa
lingavęs galvą, atsakė — taip, 
Pienocentras tai Lietuvos ūkinin
kų pasididžiavimas ir jų sunkaus 
darbo tvirtovė, bet kartais ūkio 
reikalai ir rūpesčiai verčia žemdir
bius užsukti ir į Metropolį. Va
kar restorano savininkui parda
vęs 2 tonas valgomųjų žirnių. 
Šiandien atvykęs ir norįs restora
no vadovus pavaišinti, kad jie ir 

tu buvo labai reikalingi. Šitokiais 
kilniais darbais išpuošęs savo as
menybę, velionis Vilius pražy
giavo pro šią džiaugsmo, skaus
mo ir ašarų pakalnę. 

O dabar ilsėkis ramybėje mie
las kolega. Tavo amžinybės po
ilsis palieka brangius atsimini
mus gyvųjų kolegų širdyse. 

Šią didžią skausmo ir sielvarto gos metu. Po to, D. Petkus pa-
valandą reiškiu artimųjų draugų j kvietė visus laidotuvių dalyvius į 
ir savo vardu nuoširdžią ir gilią, Lietuvių tautinius namus gedu-
užuojautą seseriai Eulalijai 2ir-į lingiems pietums. 

Vakarų Vokietijoje, 1980 m. "var
tojo įstatymais uždraustus svai
galus". Pasityčiodami tyrinėtojai 
pridūrė, kad šis skaičius prilygsta 
JAV skaičiui. Greta to 1 proc. la
kūnų naudoja heroiną. 

Tačiau JAV kariuomenės kad-

gulevičiūtei Lietuvoje, Ameriko
je krikšto dukterims Vidai Jonu
šienei ir Jolitai Kriaučeliūnaitei 
ir kitoma giminėms, draugams bei 
pažįstamiems. 

Šitokiomis mintimis su velioniu 
Viliumi atsisveikino Lietuvių ag
ronomų sąjungos pirmininkas 

Tą ūkanotą rugsėjo 2 d., kada 
palikome agr. Vilių Zirgulevičių 
Šv. Kazimiero kapų lygumos ra
mybėje, nedaug laiko prabėgo, 
bet grįžtančios mintys skatina pri
siminti, kad velionis turėjo ne
svyruojantį pasitikėjimą lietuvių 
tauta ir tai buvo atstovas tos ge 

agr- Ign. Andrašiūnas. Be jo, dar Į neracijas, kuri išaugino nepriklau-
tarė šiltą atsisveikinimo žodį Lie j somos Lietuvos valstybėje, Žemės 
tuvių tautinių namų pirmininkas j ūkio akademijos globoje. 
inž. J. Jurkūnas, BALFo vardu J. 
Mackevičius ir Lietuvių fondo 
vardu A. Juodvalkis. Atsisveikini
mas baigtas Tautos himnu. 

Rugsėjo 2 d. Petkaus koplyčio-
ie maldas sukalbėjo ir Šv. Marijos ateityje jo ūkyje išaugintus pro .. v. . 

dūktus pirktų, šie pavyzdžiai r o - ^ i m i m o parapijos bažnyčioje Mar 
do, kad agr. Vilius ne tik mokėjo 
žeTiės ūkio įvairius produktus ga
minti, bet, reikalui esant, taip 
pat jiems surasti tinkamas vietas 
parduoti. 

Dažnai mes žiūrime į gyveni
mą kaip į dovaną iš Kūrėjo ran
kų. Betgi mes patys neturime jo-
kfų nuopelnų, kad buvo galimy
bė mums suteikta gyventi... Iri 
kai ateina laikas anksčiau ar ve- Į 
iiau mirti, sugrįžti amžinybėn, iš Į 
kurios atėjome, neturėtume nei; 
skųstis, nei dejuoti. Tai yra biolo- j 
ginė būtinybė. 2mogus sugeba su
prasti pačią materiją ir Visatos są j 
rangą. Bet pats žmogus savo pil-' 
nume gamtos mokslams nėra su- ( 
prantamas: jis yra psichofizinei 
būtybė. Žmogaus kūnas yra paim
tas iš "šiapus". Bet žmogaus sie
lą sukūrė galybė arba išmintis iš 
"anapus". Todėl pagal šitokią 
sampratą žmogus miršta biolo
giškai, bet sociologiškai jis mūsų 
mintyse ir mūsų žmogiškojo gy
venimo dvasiniuose darbuose gy
vena. Socialinėje audroje žmogus 
pats ligi tam tikro laipsnio gali 
sąmoningai nulemti vyksmo logi
ką. Bet tam reikalinga didelių už
simojimų ir plieninės valios jiems 
įvykdyti. 

Velionis Vilius savo gyvenimo 
kelyje parodė, kad jis savo asme
nyje turėjo čia suminėtus pradus 
ir lygiai taip pat turėjo pakanka
mai psichinės energijos tuos pra
dus išvystyti ir įgyvendinti. Ve
lionis Vilius lietuvių tautos idea
lus grindė aukščiausiu tautinia
me klausime autoritetu tauti
ne sąžine. Todėl pagal jo politi
nę mąstyseną, kad didįjį tautos 
idealą laisvę gali pasiekti tik 
kietos ir brandžios asmenybės, 
kurios savo tautos nariams be at
vangos, diena iš dienos turi su
jungtomis jėgomis skelbti gyvą 
mintį ir nepalaužiamu veržlumu 
vesti savo iautą į pilnutini lais-

luette Parke gedulingas Šv. Mi 
šias atnašavo kan. V. Zakaraus
kas. Jis savo pamoksle 
velionio didelį tautinį idealizmą 
ir taurų pasišventimą tėvynės 
Lietuvos darbuose. Mišių metu 
giedojos p. Dana Stankaitytė. Var 
gonais grojo muzikas A. Kalvai
tis. Į Šv. Kazimiero kapines paly
dėjo apie 60 automobilių. Laido
jimo apeigas atliko kan. V. Zaka
rauskas. Buvo sugiedota Ange
las Dievo giesmė ir Tautos him
nas. 

Dr. L Kriaučeliūnas kapinėse 
prie karsto padėkojo agr. A Šan-
tarui už globą velionio sunkios Ii 

Ign. Andrašiūnas 

LIETUVIAI SIBIRE 
Knyga — albumas su daugybe 
mūsų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškų, su gausiomis 

priminė nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš 
spaudos. Paruošė kun. J. Praus
kis, iliustravo dail. J. Strungys, 
apipavidalino dail. P. Aleksa ir 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių Biblioteka. 216 psl., 
kaina $21.80, su persiuntimu. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, m5 W. 6Srd St. 

Chicago, 1L 60629 
Ulinois gyv. dar prideda $1.40 

valstijos mokesčio. 

A . f A. 
J U O Z U I Š I L I M A I 

m i r ų s , 
giliam skausme likusius žmoną ponię 
Adolfina, dukrą Liliję Veneziano su 
šeima ir artimuosius giliai užjaučiame. 

V. SAVICKIENĖ 
J. A. SNIEŠKAI 

D. S. BIRUČIAI 
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Įsigykite šią populiarią plokštelę Į 
RADVILA PERKŪNAS - LA GIOOONDA TOSCA = 

TURANDOT - AIDA - LA JOTVE - ANDREA CHEN1ER I 
CABMEN • MANON - LESCALT - PAGLIAOCt i 

S T A S Y S B A R A S , tenoras i 
Stuttfarf o Simfoninis orkestrai £ 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 5 

Tai viens populiariausių plokštelių. Kaina sn persiunti | 
mu $7.30 Amerikoje Užsakymus siųsti: I 

f>RAFGAS. 4545 W. 6Srd St.. Chte&go. 01 «062» f 
-iMUMItmilIlIlIlHllllllin—M—I UlMMlUIIIUIIllilIlIft 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Pirmininkui 

garbės 

f 
A. A. 

STASIUI BARZDUKUI 
amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą 
dukrai AUŠRAI ir vyrui RYTUI BABICKAMS, sū
nui ARVYDUI ir žmonai DAIVAI, sūnui GYČIUI 
ir žmonai VIDAI, jų ŠEIMOMS, seseriai KONSTAN
CIJAI ir broliui KAZIUI Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, seserims JULIJAI ir PETRONĖLEI bei 
broliams JONUI, VACLOVUI ir JUOZUI okupuo
toje Lietuvoje, ir visiems giminėms bei artimie
siems. 

Su jumis kartu liūdi viso pasaulio lietuviai ir 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

VALDYBA 

A. A. 

KUN. STANLEY R. PETRAUSKAS 
Buv. Klebonas Sv. Petro ir Povilo parapijos, 

West Pullman 

Mirė rugsėjo 11 d., 1981 m., 1:40 vai. popiet, sulaukęs 74 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nubudime motina Viktorija (Gelažytė-Lažins-

kaitė), 2 broliai Aleksandra, Ph. D., jo žmona Nonette, ir Pranciš
kus, Ph D., jo fcmona Josephine, 5 brolių vaikai: Manta, Michalene, 
Christopher, Victoria ir Amy, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis anksčiau buvo paskirtas Sv. Antano parap., Ciceroje, 
Švc. M. Marijos Gimimo parap., Marąuette Parke ir Sv. Jurgio parap. 
Bridgeporte. 

Velionis buvo vienas iš steigėjų Knights of Columbus Cardinal 
Mundelein council. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street. 

Antradienį lankymo valandos nuo 10 vai. iki 5 vai. popiet: 7 vai. 
vak. bus perkeltas į šv. Petro ir Povilo bažnyčią, 12433 S. Halsted St. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, rugsėjo 16 dieną. Gedulingos šv. 
Mišios bus atnašaujamos 11 vai. ryto. Po pamaldų bus nulydėtas j 
Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Motina, broliai, brolienes ir kiti gimines. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tei. 476-2345. 

M i n i n t 

A. + A. 
DR. ROMUALDO GINIOČIO 

penkerių metų mirties sukaktį, šv. Mišios už jo sielą bus atnašau
jamos rugsėjo 16 d., Sv. Baltramiejaus bažnyčioje 7:30 vai. ryto, 
Waukegane: Tėvų Jėzuitų koplyčios Chicagoje, 8 vai. ryto; ir 
Tėvų Pranciškonų koplyčioje, Kennebunkport. 

Taip pat iv. MUJos bus atnašaujamo* rugsėjo 20 d., sekmadienį, 
10:15 vai. ryto Sv. Baltramiejaus bažnyčioje Waukegane. 

Prašome 
maldose. 

gimines, draugus ir pažįstamus prisimint) jį savo 

2MONA. DUKRA IR ŠONUS 

E U D EI KIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
.. * 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VYESTERN AVE. 
Tel. 7378600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

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

-



DRAUGAS, antradienis, 1981 m rugsėjo mėn. 15 d. 

x Į. a. a. Stasio Barzduko, 
PLB Garbės pirmininko laido
tuves iš Chicagos išvyko: P L B 
pirmininkas Vytautas Kamantas 
su žmona Aldona, buv. F L B 
pi»-m. Bronius Nainys, kun. A. 
Saulaitis, R. Sakadolskis ir kiti \ 
bendruomenininkai. Taip pa t 
išvyko Chicagoje gyvenąs velio-į 
nio brolis Kazys, sesuo Kon- j 
stancija. Atsisveikinimas su I 
velioniu įvyko D.M.N.P. para-
pijos salėje pirmadienio va- i 
kare. St . Barzdukas laidoja-
mas antradienio rytą. Velionis 
paliko d u sūnų — dr. Arvydą ir 
Gyti, dukterį Aušrą Babickienę 
su šeimomis, keletą vaikaičių ir ' 
kitų giminių. 

X Dana ir Vilius Baziai, Oak ' 
Lawn, 111., Dental laboratorijos 
savininkai, įsigijo bilietus į 
"Draugo" metinį balių-koneer-
tą. Baziai yra nuoširdūs ir nuo
latiniai lietuviškų reikalų ir kul
tūros rėmėjai. 

x K a s dar negrąžino "Drau
gui'' paremti laimėjimų bilietų 
šakneles, malonėkite j a s grąžin-1 
ti kaip galima greičiau, nes šis 
šeštadienis jų gavimui yra pas
kutinė diena. 

x Patikslinimas. Rugsėjo 10 \ 
d. "Drauge" aprašant Pabaltijo 
kraštų vienybės dieną parašyta 
senatorius Philip Crane, o turė
jo būt i kongresmanas. Rugsėjo ! 

12 d. paskutiniam puslapyje po 
nuotrauka turėjo būti parašy ta : i 
D. Valentinaitė lietuvių atstovė, 
Ronald Rudolph, sen. Percy vyk
domasis asistentas ir A. Milū-
nas, Pabalti jo kraštų minėjime 
Estų namuose. 

X D T . Domas ir Elena Gie
draičiai, So. Elgin, UI., daly-

siems autorius nuoširdžiai dė- vaus "Draugo" metiniame ban-; 
koja Jeigu dar kas nuotraukų kete-koncerte. kuris bus rugsėjo j 
turėtų ir galėtų paskolinti, pra- '. 19 d. Jaunimo centre. Dr. D. 
iam rašyti Br. Kvikliui, 5747 ; Giedraitis yra buvęs BĮ. Gyd. 
So. Campbell Ave., Chicago, s-gos pirmininkas, o 1979 m. į 
IU. 60629. rugsėjo 1-3 d. Toronte. Kanado- ] 

• fe> suvažiavimo metu buvo iš-
X "Dainavos" ansambbs P<> | rinktas P a s a u l i o ^ ^ G v d 

y^f^atostogų_Pradeda MUją p i r m i n i n k u i r ^ p a r e i g a s sėk-; 
mingai ėjo iki š. m. s-gos šuva- i 
žiavimo Chicagoje. 

X "DRAUGO" BANKETAS 
ruošiamas rugsėjo 19 d. Jauni
mo centre. Menine programą 
atliks sol. Algis Grigas, akom
panuojant IHOZ. Alvydui Vasai-
čiui. šokiams gros Ąžuolas 
Stelmokas. "Draugo" parengi
mo komitetas uoliai platina bi
lietus, šiemet Chicagoje yra la
bai daug visokių minė^mų, pa
gerbimų ir tomis progomis įvai
rių banketo, šiuo metu platinti 
bilietus yra labai sunku. Tie 
patys žmonės verčiami dalyvau
ti beveik kas savaitę vis kokia
me parengime ar kokio asmens 
pagerbime. Komiteto nariai vis 
dėlto yra įsitikinę, kad "Drau
go" bankete numatyti stalai bus 
užpildyti. Tuo būdu bus parem
ta lietuviškos spaudos sunki 
būklė. 

X "Draugo'' redaktoriai už
prašė šv. Mišias už savo kolegą 
a. a. rašytoją Aloyzą Baroną jo 
mirties metinių proga. šv . Mi
šios bus atlaikytos rugsėjo 18 d. 
7:30 vai. Marijonų koplyčioje. 

X Lietuvos bažnyčių nuotrau
ka, atsiliepdami į serijinio vei
kalo autoriaus prašymą, atsiun
tė ir tokiu būdu knygų leidimo 
darbą parėmė: Edvardas Šu-
laitis. S. Žilevičius, Pet ras Kir-
nis, Juozas Paražinskas. Mag
dalena Trumpauskienė. Balys 
Semaška. Petras J. Montvila. 
Paulius Jurkus, Irena Lukšytė-
Goddard, Stasė Taučytė. Vi-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE \ IŠ ARTI 
IR TOLI 

A. a. Aloyzas Baronas 

A. A. ALOYZO BARONO MIRTIES METINĖS 
Prieš vienerius metus (1980. pijai labai reikšmingų darbų: 

IX. 3) mirusio rašytojo a. a. j jis kruopščiai surinko duome 
Aloyzo Barono atminimas tebė- i nis, dokumentus bei nuotraukas I tis, prel. Mozeris, kun. Vyšniaus 

ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS REIKALAI 

Šv. Kryžiaus bažnyčios para
pijos salėje užpraeitą penktaJ. 
įvyko Lietuvių Katalikų federa
cijos konferencija, kurioje daly
vavo du vyskupai — vysk. V. 
Brizgys, vysk. Deksnys (atvy
kęs iš Europos) ir prof. dr. J. 
Meškauskas, kurie sudarė prezi
diumą. Vadovavo pirm. adv. S. 
Kuprys, referavęs įstatų pakei
timą, pažymėdamas, kad para
pijų komitetai gali veikti kaip 
skyriai. Iš komitetų tebuvo vos 
keli atstovai iš 17 dalyvių. 

Pareikštos nuomonės, kad 
lietuviškos parapijos būtų ats
tovaujamos ne teritoriniu pa
grindu, kaip dėstė vysk. Brizgys 
ir J. šoliūnas, bet tautiniu (na
cionaliniu pagrindu, kaip iš vie
tinio vyskupo tą teisę išsikovojo 
Gary, Ind.. kun. dr. Urbonas, j 
Įstatų pakeitimas paruoštas 
adv. A. Damanskio anglų kalba. 
Šv. Kryžiaus parap. komiteto 
pirm. Pr . šulas pasiūlė, kad įs
tatai būtų lietuvių įkalba, kas 
vyresnio amžiaus lietuviai pa
kankamai nemoka angliškai. Su į 
tuo pasiūlymu sutiko dauguma ] 
dalyvių. 

Šioje konferencijoje turėjo 
dalyvauti dar kun. V. Mykolai-

ir parašė Šv. Antano parapijos i kas ir kt. liet. parapijų klebonai, 
istoriją, apimančią 1911-1961 Kadangi daug atsakingų parei
ni, laikotarpį. Knyga buvo tos; gūnų neatvyko, gal dėlto ir 
pačios parapijos išleista auksi-1 dėl Šv. Kryžiaus bažnyčios lie-
nio jubiliejaus proga. 1954 m. j tuviškų pamaldų išlaikymo jo-

sukaktį gražiai paminėjo lietu- Į J is parašė ilgamečio parapijos i kio nutarimo nepadaryta ir t a s 
viškoji spauda, ypač "Draugas", ; klebono kun. prel. Igno Albavi-1 klausimas pasiliko patiems pa
kurto redaktorium jis buvo iš- čiaus biografiją, kuri taip pat rapiečiams išsikovoti iš dabart i-

r a gyvas mūsuose: jo pasigen
dame "Drauge", literatūros bei 
humoro vakaruose, vakaronėse, 
susirinkimuose ir daug kur ki
tur. J o mirties vienerių metų 

sezono darbą. Ansamblis ruošia 
naują muzikinį veikalą "Vilniaus 
pilies legendą", kurio pastaty
mas įvyks ateinančių metų pra
džioje. Veikalo autoriai y r a : 

tisus 26 metus. 
Velionio artimieji jai ir vi

siems lietuviams brangaus as
mens paminėjimui pasirinko Šv. 
Antano parapijos bažnyčią. Ci
cero, UI. Čia velionis Aloyzas 
gyveno ilgus metus, sukūrė apie 
30 veikalų. Buvo ištikimas pa-
rapietis, gyveno parapijos ir sa
vo kolonijos reikalais, lankyda
vo visus parengimus ir įvairiais 
būdais padėdavo saviesiems. 

buvo išspausdinta. nių šios bažnyčios administra
torių. Magd. š-ne 

I JKSMC NUOTAIKŲ 

VAKARAS SU BALIU PAKŠTU 

Chicagos lietuviai ir didžioji 

X Tautos šventės minėjimas \ 
buvo vietos Liet. Bendruomenės i 

Aurelija Balašaitienė (libretas) apylinkės suruoštas pet-eitą sek-į 
ir muzikas dirigentas Aloyzas madierų Ciceroje. šv . Mišias šv. 
Jurgutis (muzikinė kompozici- Antano parapijos bažnyčioje at- Į 
ja ) . Veikalo pastatymui b u s i laikė i r tai dienai pritaikytą pa- j 
reikalingas didelis choras, to - mokslą pasakė kun. B. Rutkaus- \ 
dėl yra prašoma dalyvauti vi- tos- **° pamaldų minėjimo pro-
sus senuosius dainininkus ir t a ip gramą buvo tęsiama parapi-; 
pat nauji visų balsų daininin- ! J * salėje, k u r įdomia paskaitą ' 
kai bus priimami. Pirmoji r e - j skai tė ciceriškis dr. Pe t ras Ki- į 
peticija — rugsėjo 15 d. (an-1 sielius. Meninę programos dalį I 
tradienį) 8 vai. vakaro Jauni- j išpildė solistė Linda Ruzgytė, at-
mo centre. Ten pat i r naujų \ vykusi iš Indianos, kuri buvo la-
danininkų registracija. ba* šiltai sutikta. Prisimintas! 

ir pagerb tas tik ką miręs PLB 
X ••Margučio" radijas, minė- G a r b ė s pirmininkas a. a. Stasvs 

damas 50 metų veikimo sukaktį, i B a r z d u k a s . Minėjimą, kuriame 
rugsėjo 27 d. 3 vai. p. p. Jauni- d a l y v a v o a p i e jįoO ciceriskių. 
mo centre rengia komp. Anta- p r a v e d ė Unas Laruauskas. 
no Vanagaičio. "Margučio" stei- ; 
gėjo, kūrybos koncertą. Visi x Thr- Antanas ir dr. .Alina 
kviečiami atsilankyti. Bilietai Lipsktai, La Grange Park, 111., 
gaunami Vaznelių prekyboje ir dalyvaus "Draugo" metiniame 

Po pamaldų velionio artimieji 
draugai susirinko Baronų bute 
Ciceroje. Cia buvo keletas ra
šytoju, "Draugo" redaktorių, 
visuomenininkų, kultūrininkų, 
artimųjų giminaičių, viso apie I lietuvių išeivijos dalis gerai pa-
30 asmenų. Susirinkusieji ture- Į žįsta Balį Pakštą. Visada ra-
jo progą apžiūrėti beveik nepa- Į mus, galvą puošia gerokai pasi-
liestą po rašytojo mierties pa- j dabruoti plaukai. Veide maloni 
liktą jo mažytį kambarėlį, kny- ! šypsena. Jis — mūsų liaudies 
gų lentynas, ir kuklų rašomąjį j dainų, instrumentų ir bendrai 

Pereitą sekmadienį, velionio ; staliuką, ant kurio jis sukūrė I muzikos ir dainos puoselėtojas. 
šeimos rūpesčiu, šv. Antano pa- i keliasdešimt vertingų knygų — Į Ta m jis skyrė visą savo gyveni-
rapijos bažnyčioje buvo atlai-; romanų, novelių, humoro rinki- S mą nuo pat jtunų dienų. Tiesa, 
kytos šv. Mišios {suma) už jo \ nir, parašė tūkstančius straips- į jis nuėjo gražų gyvenimo kelią, 

nių. Susirinkusius maloniai j prasckubėjo tyliai ir jo garbin-
priėmė ir vaišes paruošė velio- \ ga sukaktis. Niekas, berods, 

ios choras, vedamas muziko A. I nio žmona Nijolė, sūnūs Ginta- i šio tylaus žmogaus neprisimi-
Skridulio. Daugelis ciceriskių' ras su Saulium, žmonos Nijolės' nė. Gal t ik artimieji, gal jo ben-
ir velionio artimųjų draugų su- ' sesutė Jūratė ir Algis Mauru-! dradarbiai, muzikos mylėtojai, 
sikaupę meldėsi už Aloyzo sielą, kai, Stefa ir Benys Dundai. i O viešesnio su Baliu Pakštu su-
kažkaip netikėdami, kad jo ne- A. a. Aloyzo nebėra gyvųjų I sitikimo tikrai reikėtų. Jis i r 

sielą. Mišių metu giedojo solis
tė Dana Stankaitytė ir parapi-

"Margučio'' raštinėje. (pr.1. 

X St. Lucia sala Karibų jū
roje, žydinti tūkstančiais mar
gaspalvių gėlių — pirmas susto-

koncerte - baliuje šį šeštadienį 
Jaunimo centre. Dr. A. Lipskie-
nė y r a UI. Gyd. d-jos Pag. mo
terų vieneto narė, surinko ir pa
ruošė Pasaulio ir Amerikos 

bėra mūsų tarpe. Tenka tik ap-, tarpe, o tačiau j i s nėra miręs: 
gailestauti, kad pamokslininkas gyvena savo artimųjų atmintyje 
neužsiminė apie a. a. Barono ir ilgai gyvens savo raštuose, 
darbus parapijai. Gal būt daug kurtuos skaito ir skaitys tūks-
kam iš atarunties jau iškrito tančiai lietuvių, o vertimuose ir 
faktas, kad Aloyzas atliko para- daugybė svetimtaučių. (bk) . 

jimas vienos savaitės poilsmgo-j Uet G y d a n t r a š ų leidinėlį, ku 
je kelionėje laivu. Šią išvyką ^ b u v o a t s p a u s d m t a s prieš 
organizuoja PLB — gruodžio P a s a u i i o I J e t . gydytojų suvažia-
5 dieną. Aplankysite šį "Antilų ' ^ i r įteiktas suvažiavimo 
salų brangakmenį1, pasigrožėsi 
te tropine gamta, puošniais kal
nais. Registruotis iki spalio 1 
d. pas: American Travel Service 
Bumui, 9727 So. Western Ave.. 
Chicago. UI. €0643. Tel. (312) 
238-9787. (sk.) . 

x AHee'fl Restorane, 4506 W 
63rd S t , teL 284-9495, kasdien Laba i ačiū. 
gaunamas liet. maistas f cepeli
nai, koldūnai, balandėliai, t . t . ) . 
Priimami užsakymai išsinešimui. 
Atdaras kasdien nuo 5:30 vai. 
ryto iki 8 vai. vak., šeštadienį 
iki 2 vai. popiet. Sekmadienį už
daryta, fsk.) 

dalyviams. Dr. A. Lipskienė su
organizavo visą stalą į "Drau
go" banketą-koncertą. 

X Jonas Žebrauskas, Chica
go, EI., dažnai mus remia auko
mis. Grąžindamas laimėjimų 
bilietų šakneles, atsiuntė 15 dol. 
auką savo dienraščio stiprinimui. 

Chicagos žinios 
KARD. CODY TOLIAU 

INVESTIGUOJAMAS 

Federalinis teismas dabar ty
rinėja ar St. Louis šeimai kard. 
Cody paskolinti 30,000 dol. ne
buvo iš bažnytinių fondų. Šiuo 
metu pasirodo, kad kardinolo 
draugės, Helen Dolan Wilson, 

pajamos yra tik 350,000 dol., o 
ne milijonas, kaip anksčiau ma
nyta. Sekmadienį kardinolas pa
sipriešino visiems apkaltini
mams ir prašė katalikų neišsi
sklaidyti dėl šio įvykio, bet pasi
likti vieningais. 

jo atžalynas — dukros, taigi be
veik visa šeima įsijungė į šako
tą lietuvišką veiklą, į dainos ir 

AREŠTUOTI P O BALIAUS 

gatvės balių, kuris tapo nesusi
pratimu su policija. Pagal gy
ventojus policija buvo pasaukta 
sustabdyti muštynes t a rp šešių 
vyrų, bet policininkai pradėję ir 
kitus be reikalo stumdyti. Iš 
viso 19 asmenų buvo areštuoti. 

NUŠOVft DU VYKUS 

Pagal liudininkus du jaunuo
liai nušovė du vyrus, 28 m. John 
Baker ir 26 m. Eldra Danner, 

Gyventojai 22O0 W. 50th Pi. I Jr., anksti sekmadienį prie 1131 
bloke sekmadienį turėjo savo Į N. California ir pabėgo. 

X Kardiologams reikalinga 
ofiso tarnautoja (receptionist}. 
' 'Resume•• siųsti adr. Mrs. Von-
TN Gandą, 6132 S. K*rba> Ave., 
Chfcago, HL 60629. ( a k ) . 

X Vysk. Antanui Deksnmi 
rengiamas 75 metų amžiaus ir 
50 metų kunigystės jubiliejui 
atšvęst i pagerbimas, trečiadienį, 
rugsėjo 23 d., 7 vai. vakaro Lie
tuvių Tautiniuose Namuose. Lie
tuviškoji Chicagos visuomenė 
kviečiama pagerbime dalyvauti. 
Dėl informacijų ir rezervacijų 
prašome skambinti iki rugsėjo 
20 d. telef.: 925-0282 arba 
737-1920. (pr.) . 

muzikos pasaulį. I r kur tik kam \ 
prireikė Balio Pakšto talkos — j 
jos iš jo ir jaunimo visada su- j 
silaukė. Savo talentais ir mu-1 
zikinėmis programomis jis tur- ; 

tino daugelį metų ir lietuviškųjų 
organizacijų renginius. O kiek 
Balys Pakštas sielos yra įdė
jęs oragnizuodamas ansamb
lius, jiems vadovaudamas, dirb-
damas su jaunimu?! 

Taigi Balys Pakštas ir jo šei
ma bei atžalynas mūsų tarpe re
tas atvejis. 

Todėl tenka nuoširdžiai pa
sveikinti Marąuette Parko Lie-
tuvių Bendruomenės valdybos,! 

vadovaujamos Birutės Vindašie-
nės, gražų sumanymą suruošti | 
Chicagos lietuvių susitikimą su 
Baliu Pakštu ir jo šeima links
mų nuotaikų vakare, kuris ruo
šiamas spalio 3 d. 7 vai. Lietu
vių Tautiniuose namuose. Bus 
tikrai gera ir reto įvairumo nuo
taika. Meninę programą, pasi
žadėjo atlikti šio susitikimo 
kaltininkas Balys Pakštas su 
savo šeimos atžalynu, pasitel
kiant reikiamos talkos. Progra
ma įdomi, trumpos šnektos, 
graživ dainų pynė. Puikus ban
ketas ir linksmi šokiai, grojant 
Bichnevičiaus orkestrui. 

Tai vienintelė ir nepasikarto
janti proga pabuvoti drauge su 
mūsų tyliuoju, bet darbščiuoju 
kultūrininku ir jo miela šeima. I 
Manau, kad Balys Pakštas Chi-
cagoje turi daug, daug draugų, 
kurie kaip tik panorės ir tą va
karą būti su juo ir jo šeima 
drauge. 

Kvietimai į ši renginį gauna
mi p. p. Vaznelių prekyboje ir 
Paramoje, pas Jurgį Janulaitį, j 
Kvietimus maloniai prašoma įsi
gyti iš anksto, o organizacijos j 
prašomos užsisakyti stalus. I 
Kvietimus platina ir kiti valdy
bos nariai. 

Jurgis Janušaitis 

ŠVENČIA 
90-TĄJI GIMTADIENĮ 

0KUP. LIETUVOJE 
— Rašyt. Balio Sruogos me

muarų knyga rusų kalba Los 
Bogov (Dievų miškas)4 išleista 
"Vagos" leidyklos Vilniuje. Į 
rusų kalbą išvertė G. Kanovi
čius ir F. Suravinas. 

— Prof. dr. Juozas Jurginis 
ir Inga Lukšaitė parašė knygą 
"Lietuvos kultūros istorijos 
bruožai." (ligi XVTEI a . ) , 384 
psl. Knyga išleista Vilniuje. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Prof. dr. Romualdas Ka

šubą, Cleveland, valst. universi
teto mechaninės inžinerijos de
partamento vedėjas, pakviestas 
dalyvauti Tokio, Japonijoje, 
1981 m. tarptautiniame simpo
ziume apie pavaras ir transmi
sijas. Simpoziumą rengia ir 
globoja Japonijos mechanikos 
inžinierių draugija. Japonų pre
cizinės inžinerijos draugija, 
Amerikos mechaninės inžineri
jos draugija ir Tarptaut inė ma
šinų ir mechanizmo teorijos fe
deracija. Prof. R. Kašubą išvy
ko rugpiūčio 27 d. ir Japonijos 
sostinėje rugpiūčio 30 — rugsė
jo 3 dienomis vadovavo akusti
kos sesijai, kur skaitė dvi pas
kaitas, o vėliau lankė japonų 
įmones ir kituose Japonijos 
miestuose. Clevelandan grįš 
per Europą. 

AUSTRALIJOJE 
— Australijos lietuvių dienų, 

kurios įvyko pr. metų pabaigo
je, filmas vaizdajuostės būdu 
jau pagamintas, perredaguotas, 
įvedant reikalingus paaiškini
mus, kuriuos gražia lietuvių 
kalba įkalbėjo R. Pranckūnai-
tė. Filmą susuko ir redagavo 
V. Neverauskas, J r . 

— Kun. Albinas Spurgis, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Adelaidėje, po ilgų kelionių ir 
ligų jau atsigavo ir vėl įsijungė 
į parapijos darbus. 

— Katalikiškos spaudos mė
nuo Australijoje buvo rugpiūtis. 
Adelaidės lietuvių parapija ir 
Liet. katalikių moterų draugija 
šia proga suruošė spaudos balių 
"Tėviškės aidams" paremti . 

— Liet. Bendruomenės New 
Castle apylinkės valdybon iš
rinkti: dr. Motiejus šeškus 
(pirm.). Rokas Lapinskas ir 
Algis Bajalis. 

— Eleonora ir Jonas Petruke-
nai, Pertho lietuvių veikėjai. 
Lietuvių namuose gražiai pami
nėjo savo 50 vedybinio gyveni
mo metų sukaktį. Gražias vai
šes jiems suruošė duktė Dalia 
ir vyras Vytas Francai . 

IS susirinkimo Vasario Ifi-tos gimnazijai paremti L. B. Ciaer ^'J'VO apylinkes komiteto ruošian-o Rudens vikaro 
Iš kairės O. Valentinaitė, J. Kolienė, E. Gaškienė, pirmininkė D. Valentinaitė, S. Stockutč ir M. Marcinkienė. 

Nuotr. Vyt Jaslnevttlm* 

Betsy Eisin'ien*, Švenčianti 90-tąjį 
gimtadienį. 

Betsy Eisin (Eisinienė), anks
čiau su vyru ilgus metus Mar
ąuette Parko rajone turėjusi 
gerą biznį, šiuo metu jau sulau
kė gražaus ir brandaus amžiaus 
— rugsėjo 18 d. švenčia 90 me
tų gyvenimo sukaktį. Bet ji ir 
dabar, nors vaikus išleidusi į 
mokslus, padėjusi auginti anū-
kur ir proanūkus, gyvena Mar
ąuette Parke, kur prabėgo di
džioji ir gražioji jos gyvenimo 
dalis. 

Gimusi 1891 m. rugsėjo 18 d. 
ir iš Europos jauna atvykusi, 
yra mačiusi vargo ir įsikūrimo 
sunkumą. Ji tuo betgi nesi
skundžia. Ji net ir dabar savo 
nuotaikomis ir motiniška inspi
racija yra paguoda savo vai
kams ir jų prieaugliui. Nors 
tokiame amžiuje ją ir pakanki
na artritis, bet ir tuo mažai 
skundžiasi, žinodama, kad yra 
labiau kenčiančių ir ligotų žmo
nių 

Sukaktuvininkė yra išauginm-
si sūnų, kuris jau daugelį metų 
yra gydytojas specialistas, dau
geliui pažįstamas ir reikalingas 
savo kabinete ir Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Tai dr. Wairteris El
vinas. 

Išaugino dvi dukteris — Syl-
vią Eitmant ir Florence Peters, 

abi su šeimomis gyvenančias 
Chicagos apylinkėje. 

B. Eisinienės vaikai ir anūkai 
šią gražią sukaktį prisiminti 
rugsėjo 20 d. rengia savo moti
nai 90-jo gimtadienio paminėji
mą Edgewood Valley, L a Gran
ge miestelyje, kur susirinks ne 
tik trys vaikai ir jų šeimos, be t 
ir dešimt vaikaičių ir keturioli
ka provaikaičių bei būrelis gi
minių ir artimųjų. 

Sukaktuvininkei t enka tik pa
linkėti sveikatos ir d a r ilgai 
šviesti savo patir t imi kelioms 
savo artimųjų generacijoms. 

Lietuvių Bendruomenes 1M0 m. 
Literatūra premiją kurnėjusi knyga 

Kazio Bradine 
UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS 

VIEŠKELIO 
jau isleitta Ateitie, leidyklos 

Poetine forma rinkinyje išsako
mas pavienio žmogaus ir mūsų tau
tos likimas, virstantis viską apiben
drinančiu užeigos įvaizdžiu. 

Knyga jau gaunama DRAUGE, 
kaina — 6 dol., su persiuntimu — 
6 dol. 85 centai. 


