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„Aušra" Nr.29(69)

TAUTOS DAINIAUS TĖVIŠKĖJE
1981 m. rugpjūčio 26 d. grupė 

tikinčio jaunimo apsilankė 
vieno žymiausių lietuvių poetų
— Bernardo Brazdžionio tėviš
kėje — Stebeikėlių kaime 
(netoli Pumpėnų, Pasvalio 
raj.). Gimtoji poeto sodyba 
sunaikinta. Jos vietoje — 
spygliuota viela aptverta 
ganykla ir joje laukinė kriaušė
— paskutinis sodo medis... Tai

„Jaunuoliai, išreikšdami savo dėkin
gumą ir meilę niekinamam Tautos Dai
niui, pastatė kryžių šalia vienintelės 
sodybą menančios kriaušės... Po poros 
savaičių kryžius su menišku šiandie
nos dievdirbio drožiniu valdžios parei
gūnų buvo sunaikintas".

tik dar labiau išryškino 
okupantų norų sunaikinti, 
ištrinti iš lietuvių, o ypač jauni
mo sąmonės šio neeilinio Tau
tos laisvės mylėtojo ir patrioto 
atminimą. Juk marmurinės 
lentos ir memorialiniai muzie
jai šiandien okupuotoje Tėvy
nėje skubama statyti tiems, 
kurie kovojo su Lietuvos isto
rija ir kultūra. Bernardas Braz
džionis, nuostabiai gilus lietu
viško peizažo ir su juo 
suaugusios tautos sielos dai
nius, neliko kurčias 1941-ai-

„Aušros“ šimtmeti 
pasitinkant

(Tęsinys)
Basanavičius pradėjo kurti 

kalbamą teoriją 1892 m. 
(gyvendamas Bulgarijoje, Var
noje) ir baigė 1916 m., parašęs 
veikalą „Apie trakų frygų 
tautystę ir jų atsikėlimą Lietu
von“ (Veikalas išspausdintas: 
Lietuvių tautoje, III knygoje, 
1925). Per tą ilgą laiką sukau
pė nuostabiai daug medžiagos 
— -šaltinių ir literatūros. 
Skaitytoją tiesiog pritrenkia 
autoriaus parodyta nepapras
ta erudicija/ kalbų, ypač senų
jų — graikų ir lotynų — mokė
jimas. Labiausiai buvo 
įsigilinęs į graikų šaltinius, 
vadinamas glosas, t.y. trakų ir 
kitų aplinkinių tautų graikų 
autorių surinktus žodžius. 
Daugeliui tų žodžių jis suradęs 
atitikmenis lietuvių ir latvių 
kalboje. Glosos jam — svar
biausias trakų, frygų, dakų ir 
kitų aplinkinių tautų su 
lietuviais giminystės įrody
mas. Senaisiais laikais tos 
tautos, pasislinkusios iš Balka
nų į šiaurę, davė pradžią prū
sams, lietuviams ir latviams.

Kartą įsitikinęs šia teorija, 
Basanavičius nepaisė jokios 
kalbininkų kritikos. Pirmasis 
jį užpuolė J. Jablonskis dėl 
pasirodžiusių trumpų studi- 
jšlių, paskui visą laiką — K. 
Būga. Nepritarė jam ir isto- 
rikai. Tik Šliūpas juo tikėjo ir 

ž pasikliovė. Mokslo nepripa- 
I tinta Basanavičiaus teorija 
f dabar laikytina vien mūsų 
> aušrinės istoriografijos 

paminklu, jos tikslų ir siekimų 
originaliu liudininku.

Mūsų aušrininkus ir jų pirm
takus, pavyzdžiui, Daukantą,
lyginamoji kalbotyra todėl 
sudomino, kad to mokslo 

i atstovai ypatingo dėmesio 
skyrė lietuvių kalbai. Ji ne tik 
'.buvo įjungta į indoeuropiečių 

I kalbų šeimą, bet mūsų kalbai
| pripažinta išskirtinė vieta: ji 

* laikyta artimesne sanskritui

siais toliman Sibiran vežamų 
sunaikinimui kūdikių, motinų 
ir senelių verksmui, nenuėjo su 
tais, kurie:

klaikiam sapne pabudę 
gieda giesmę klaikią 

stabam naujų dienų dievų... 
Abiejų okupacijų metais jis 

atidavė visą savo poetinį talen
tą kelti tautiečių dvasiai, 
žadinti šventai vilčiai, kad ir

po Stalino vagonų ratais, ir po 
Rainių, Pravieniškių, Čeroe- 
vės lavonų krūvomis išliks 
Lietuva gyva. Juodžiausio 
teroro naktį Tautą pasiekdavo 
drąsinantis poeto balsas:

Šaukiu lietuvį burtis
prie lietuvio 

Ir gyvą širdį prie
gyvos Širdies...

Iš rytų į nuniokiotą Tėvynę 
vėl ats i ritus raudonajai lavi
nai, poetas emigravo į JAV, 
kur toliau aktyviai reiškėsi 
išeivijos veikloje, pranašavo 

negu senosios graikų, lotynų 
Europos kalbos. Lygina
mosios kalbotyros specialistai 
ėmė domėtis lietuvių kalba. 
Vienas iš jų. Bohlenas, 
parašęs net studij apie sansk
rito ir lietuvių talb’i giminys
tę.

Nuo kalbų giminystės toliau 
žengta prie indoeuropiečių 
protautės, — pradėta ieškoti ir 
jos sodybos. Dvejota — Azija 
ar Europa. Kažkodėl žvilgsnis 
krypo į Mažosios Azijos ir 
Balkanų tautas — iš čia 
kildinti pirmykščiai 
indoeuropiečiai. Mažojoje 
Azijoje pirminiais indo
europiečiais laikytini hetitai, 
kuriuos Basanavičius paver
tęs lietuviškais getais. O Bal
kanuose — trakai, dakai, fry- 
gai. Trakai buvusi didelė 
indoeuropiečių tauta ir siekusi 
„nuo Medijso rytuose ir net iki 
Atlanto vakaruose“ (Lietuvių 
tauta. III knyga, 1925,p.15). Ši 
didelė tauta, romėnų nuka
riauta, išnyko ir iš jos kilo 
rumunai ir slovėnai.

Susipažinęs su šiuo indoeu
ropiečių ir trakų mokslu, Basa
navičius atvyko į tą senųjų 
trakų šalį — Bulgariją. Susi
domėjęs Lietuvos praeitimi, 
griebėsi trakų — frygų mokslo 
ir jį supynė su Lietuvos praei
timi. Jis pradėjo kurti lietuvių 
kilmės teoriją ir jai pašventė 
visą gyvenimą. Anot paties žo
džių, aušrininko romantiko 
dvasia pasuko jį į šią teoriją: 
„Nors (...) ir mokslo pripažin
ta, kad trakų tauta ir jos kalba 
visiškai išnykusi, vis dėlto 
mes atsidrąsinome statyti įdė
mų klausimą: ar galimas daik
tas, kad nuo tos senovėje taip 
skaitlingos tautos nebūtų liku
sių kur nors Europoje gyvų 
liekanų, pagal kurias dar ir 
šiandien galima būtų pažinti 
senovės trakų kalbą ir tautys- 

klausimų dar 
Europos etnologi-

,tę? (...) Tokių 
nerandame

pavergtiesiems broliams Lais
vės Aušrą. Todėl visiškai 
suprantama okupantų 
neapykanta šiam didžiajam 
Tautos kultūros veikėjui.

Vietos žmonės papasakojo 
jaunuoliams, kaip atrodė Braz
džioniu sodyba, apie poeto 
šeimą ir gyvenimą. Jaunuo
liai, išreikšdami savo dėkin
gumą ir meilę niekinamam 
Tautos Dainiui, pastatė kryžių 
šalia vienintelės sodybą 
menančios kriaušės. Pastaty
tasis kryžius ir prie kryžiaus 
kamieno pritvirtinta Švč. 
Mergelės skulptūrėlė žvelgė į 
po kryžiumi besimeldžiantį 
jaunuolių būrelį. Šis kryžiaus 
stovėjo kaip gyvas liudijimas, 
kad lietuviai prisimena ir ger
bia poetą, savo kūryboje apgy
nusi, išsaugojusį ir išaukštinu
sį visa, ką stengiasi sutrypti 
pavergėjai, savo eilėmis 
rodžiusį tautiečiams prisi
kėlimo laidą:
Dar rymo kryžkelėse kryžiai, 
Dar koplytėlės pakeliuos. — 
Tad eik, šalie, kur pasiryžai 
Ieškot ir susirast dalios.

Žinoma, tikrųjų tautos 
nuotaikų išreiškimo negalėjo 
pakęsti jos priešai. Po poros 
savaičių kryžius su menišku 
šiandienos dievdirbio drožiniu 
valdžios pareigūnų buvo 
sunaikintas. J. VARDUVA

Suėmė
Joną Pakucką

Briuselyje anglų kalba lei
džiamas informacijų biulete
nis apie įvykius Sovietų Sąjun
goje praneša, kad praėjusių 
metų vasarą buvo suimtas 
Jonas Pakuckas, mėginęs 
pereiti Sovietų Sąjungos ir 
Suomijos sieną. Drauge su juo 
buvo suimti jo dešimties metų 
duktė, penkerių metų sūnus, 
brolis ir brolienė. Biuletenio 
žiniomis, Pakuckas esąs apie 
40 metų amžiaus ir gyvenęs 
prie Kauno. Jis buvo pirmą 
kartą suimtas 1950 metais, bet 
iš lagerio pabėgo ir ketverius 
metus slapstėsi miškuose. 
Buvo vėl suimtas ir nuteistas 
ketverius metus kalėti lage
riuose. Po paskutiniojo suėmi
mo 1981 metais milicija įvyk
džiusi kratas kai kurių lietuvių 
butuose, tardė kai kuriuos 
asmenis.

Amerika devintoj 
vietoj

Washingtonas. — Pagal 
kiekvieno gyventojo pajamas 
Amerika yra devintoj vietoj. 
Prieš metus buvo dar septin
toj, ją pralenkė Prancūzija ir 
Olandija. Pirmoj eilėj yra 
Šveicarija, kur kiekvienam 
gyventojui per metuB tenka 
16,440 dolerių, toliau V. Vokie
tija, Švedija, Danija, Norve
gija, Belgija. Amerikoj kiekvie
no gyventojo pajamos 
vidutiniškai yra 11,360 dole
rių.

joje statytų, ir jei mes čia juos 
statome, tai dėl to, kad paro
dyti galėtume, jog dar vienai, 
šiandien kaip ir senovėje įvai
rių nevidonų naikinamai 
tautai pritinka savo prabočių 
tėviškės ieškoti senovės Traki
joje ir Mažojoje Azijoje ir kad 
tokiam ieškojimui galima 
gana tvirti etnologijos pama
tai patiesti“ (Ten pat, p.24).

Talka kryžiui laukuose pastatyti nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Kryžiaus statymas lietuviui 
visados būdavo didelė šventė. Šiandien lietuviui

didelis skausmas, kai ne tik neleidžiama kryžių 
remontuoti, naujų statyti, bet ir buvę kryžiai, 
koplytėlės sunaikintos.

B. Buračo 1933 nuotrauka

Lenkijos primas siūlo dialogą
Censtakava. — Sekma

dienį, Švč. M. Marijos į Dangų 
Ėmimo šventėje, Lenkijos 
primas arkiv. Josef Glemp 
ragino opozicijai rasti dialogą 
su valdžia. Į Čestakavą suva
žiavo 120,000 tikinčiųjų, 

! pėsčiųjų procesijos ėjo iš 
■ Varšuvos ir kitų miestų.
i Arkivyskupo kalba pirmoj 
eilėj buvo skirta ūkininkams, 
bet jis daugiau lietė kitas 
tautos problemas. Paminėjo,

I kad ūkininkai taip pat turi tei
sę organizuotis ir ginti savo 
reikalus, tai esanti natūrali 
kiekvieno žmogaus teisė ir nie
kas jos negali uždrausti. Susi
rinkusieji, tai išgirdę, pradėjo 
ploti. „Kartais gali atrodyti, 
jog viskas gerai, kai tauta tylį, 

| bet nereikia užmiršti, kad šir- 
' dy jaučia kartėlį ir neapy
kantą. Tokio įtempimo ir pyk
čio neturi būti“, sakė Glemp. 

Panašios iškilmės toj pačioj 
vietoj, Paulistų vienuolyne,

Japonijos sosto įpėdinis Akihito ir jo žmona Miči- 
ko žemai lenkiasi, pagerbdami II pasauliniam 
kare žuvusius japonų karius ir civilius.

bus rugpjūčio 26, kai bus mini
mas 600 metų jubiliejus nuo 
didžiausios lenkų tautos 
brangenybės, stebuklingojo 
paveikslo, vadinamo Juo
dosios Madonos, pašventini
mo. Į tą jubiliejų žadėjo atva
žiuoti ir popiežius Jonas 
Paulius II, bet komunistinė 
valdžia jam pasakė, kad šiuo 
metu jis nepageidaujamas, 
politinė atmosfera tam nepa
lanki.

— Indijoj, Nowgong miesto 
turgavietėj, sprogo bomba. 
Žuvo septyni žmonės, sužeistų 
18. Tą dieną kaip tik Indija 
šventėi 35> metines nuo 
nepriklausomybės paskel
bimo. Dvi indų grupės prieš tai 
buvo paskelbusios minėjimo 
boikotą, protestuodamos, kad 
Indija mažai kreipia dėmesio į 
pabėgėlius iš Bengalijos. Ar 
bomba turėjo ryšių su boikotu, 
nežinoma.

Leis knygas

Praėjusiais metais Vakarų 
Vokietijoje įsisteigęs Lietuvių 
kultūros institutas artimoje 
ateityje pradės spausdinti savo 
leidinių seriją.Pradžioje leidi
niai bus sąsiuvinio formato, 
neperiodiniai, skelbs istorinę ir 
bibliografinę medžiagą bei 
specialias studijas. Lietuvių 
kultūros instituto V. Vokietijo
je centras yra Huettenfelde.

Bombarduos Irano 
naftotiekius

Bagdadas. — Irako prezi
dentas Saddam Hussein pasa
kė, kad jo aviacija pradės 
bombarduoti gyvybinius Irano 
taikinius, įskaitant ir naftos 
rafinerijas bei naftotiekius, 
jeigu Khomeinis nesutiks 
nutraukti puolimų, nebaigs 
prieš 23 mėnesius pradėto 
karo. Husseinas taip pat įspėjo 
naftą vežiojančius tenklaivius 
neplaukti į Irano Kharg salos 
uostus, nes tai esanti karo 
zona. Prieš šešias dienas Irako 
aviacija nuskandino du 
tanklaivius, manydama, jog 
jie priklauso Iranui, tačiau 
buvo vienas graikų, kitas korė
jiečių.

Iranas sako, kad jų artile
rija apšaudė Irako naftos 
įrengimus Al Faw.

Nikaragva laukia 
invazijos

Managua. — Nikaragvos 
vyriausybė sako, kad jiems 
gresia invazija, ir savo mili
cijai, 40,000 vyrų, liepė tam 
pasiruošti. Įspėjimas buvo 
duotas po to, kai Amerikos 
Senatas ragina prezidentą vis
ką daryti, kas reikalinga, kad 
Vakarų hemisferoje nepasikar
totų tai, kas įvyko Kuboje, kad 
nebūtų agresijos.

Praėjusį sekmadienį 
Nikaragvos karo lėktuvas 
nukrito, žuvo 20 žmonių, tarp 
jų ir viceministeris. Apie šią 
nelaimę oficialūs sluoksniai 
dar nieko nepranešė, bet nelai
mę matė liudininkai.

Apie kun.
Laurinavičiaus 

mirtį
Frankfurte, Vakarų Vokie

tijoje, leidžiamas rusų žurna
las , ,Posev“ paskelbė straipsnį 
apie dažnėjančius kunigų 
užpuolimus Lietuvoje. Straips
nyje plačiai aprašomos įtar
tinos aplinkybės, kuriomis 
susisiekimo nelaimėje žuvo 
Lietuvos Helsinkio grupės 
narys kun. Bronius Laurina
vičius. Žurnalas atkreipia 
dėmesį ir į kitus pastarųjų trijų 
metų bėgyje tragiškomis 
aplinkybėmis žuvusius kuni
gus.

Laisvė nedaloma
Tarptautinio kardiologų 

kongreso Maskvoje proga 
penki šimtai prancūzų 
kardiologų pasirašė ir išplati
no pareiškimą, kuriame 
pažymima, kad gydytojai netu
rėtų dalyvauti Sovietų Sąjun
goje rengiamuose mokslo 
kongresuose. Dažnai sakoma, 
jog medicina neprivalo būti 
maišoma su politika, „mes su 
tuo, betgi, nesutinkame“, 
pažymi pareiškimo autoriai. 
„Mūsų įsitikinimu, laisvė yra 
nedaloma. Ji vienodai paliečia 
visas gyvenimo sritis — meną, 
mokslą, literatūrą. Visur, kur 
laisvei gresia pavojus, ten ji 
privalo būti ryžtingai gina
ma“.

Izraelio nuolaidos

Jeruzalė. — Izraelis daro 
nuolaidų, sušvelnino reika
lavimus palestiniečaims, kurie 
turi iš Beiruto išsikraustyti. 
Atsisakė reikalauti ginkluotų 
palestiniečių sąrašo ir kad 
pirma palestiniečiai pasi
trauktų, o tik paskui tarptau
tiniai daliniai įžengtų į Beiru
tą.

Yra pagrindo tikėtis, kad 
palestiniečių dalinių evaku
acija iš Vakarinio Beiruto 
prasidės šios savaitės gale. 
Izraelio vyriausybė pažadėjo 
suteikti visokeriopą medicini
nę pagalbą civiliams, nuken
tėju šiem s ir sužeistiems dėl 
Beiruto bombardavimo ir 
apšaudymo.

Meksikos Miestas. — Pil
nas autobusas keleivių atsi
mušė į traukinį ir vietoje žuvo 
23, o 11 sunkiai sužeistų. Auto
buso vairuotojas išliko gyvas 
ir iš nelaimės vietos prieš pat 
susidūrimą spėjo pabėgti.

— Kadangi nedarbas padidė
jo ir bedarbių procentas pašo
ko iki 9.8, Kongresas rūpinasi 
prailginti bedarbių kompen
sacijos terminą. Illinojuj žada
ma prailginti iki 10 savaičių.

— Praėjusiais metais Ameri
kos kalėjimuose arba nuteistų 
sąlyginiai bei amnestuotų 
buvo apie 2 milijonai, skelbia 
Teisingumo departamentas. 
Tai kategorijai priklauso 
vienas iš 83 suaugusių,

KALENDORIUS
Rugpjūčio 17: Jacintas, Fili- 

pė, Saulėms, Alvitą.
Rugpjūčio 18: Agapitas, Ele

na, Man tautas, Alė.
Saulė teka 6:00, leidžias 7:52. 

ORAS
Besikeičiantis debesuotu

mas, šilta ir drėgna, apie 85 
laipsniai.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. Califomia Avė., Chicago, III. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

CIGARETĖS SU 
VĖŽIU IR ŠIRDIES 

ATAKA DRAUGYSTĖ
cigaretes per dieną surūky
davo. Tuo tarpu šiaip žmonės 
(general population) ten 
surūkydavo po 19 cigarečių 
per dieną.

Iš minėtų 104 tirtų gavusių 
širdies ' ataką pacientų 
trisdešimt jų turėjo tik vieną 
tokiai atakai pavojų (major 
risk Factor) ir iš tų 30 vienas 
tas pavojus širdies arterijoms 
buvo cigarečių rūkymas net 
dvidešimt šešiems.

Kitus širdies arterijoms 
pavojus (gauti širdies ataką) 
sudarė trys blogiai: 1. šeimoje 
buvimas širdies arterijos ligos 
— 52%; 2. per riebus kraujas 
(hyperlipoproteinemis) — 38%; 
3. pakeltas kraujospūdis 
(hypertension) —14%.

Rūkyti nūs toj imas — 
širdies nuo atakos 

apsaugojimas
Po dėl rūkymo gautos 

mos širdies atakos (first 
myocardial infaretion, trum
pai — MI), nustojus rūkyti, 
gaunama ryški apsauga nuo 
pakartotinės (antros — dažnai 
mirtinos) tokios atakos, jei 
buvęs rūkorius jos negauna 
per du mėnesius po pirmosios 
atakos.

Mat, per du mėnesius po 
pirmosios atakos pakartoti
nos tokios atakos lygiu dažnu
mu gaunamos rūkančiųjų ir 
buvusių rūkorių. Patirta, kad 
po pirmos širdies atakos 42 
ligoniai toliau rūkė, kaip rūkę 
ir iš jų tarpo per kitus viene
rius metus net septyni gavo 
pakartotinas tokias atakas. Iš 
24 rūkiusių ir gavusių pirmą 
širdies ataką, o po to nusto
jusių rūkyti nė vienas nesus- 
silaukė širdies pakartotinos 
atakos per metus laiko.

Atsimintum, kad pakarto
tina širdies ataka neretai ligo
nį pribaigia. Toks mirštąs tik 
pasako žmonai: „Now I will 
go...“ — ir ima balti — mėly
nuoti, Šalti, gydytojams visas

- pastangas dedant, o žmonos 
i širdį kalavijams varstant, 
i Taip cigaretė pribaigia ne 
: vieną ne tik amerikietį, bet ir
- mūsiškį, kuris nesistengia, 

nepajėgia pabėgti iš cigaretės 
vergijos.

Liūdnas rūkančiųjų 
likimas

Per trejus metus buvo 
mediciniškai sektas likimas 
gavusiųjų širdies ataką ir 
nenustojusių toliau rūkyti. 
Pasirodė, kad iš 25 tokių 
pacientų net trylika susilaukė 
pakartotinos — antros širdies 
atakos (reinfaretion). Tuo tar
pu per trejus metus buvo sekta 
likimas po pirmos širdies ata
kos nustojusiųjų rūkyti. 
Pasirodė, kad iš vienuolikos 
tokių ligonių nesulaukė nė 
vienas pakartotinos atakos.

Cigaretę rūkai — savo < 
/ širdį ir plaučius žudai! < 
Dabartinė medicinos tiesa. I 

Šiomis dienomis Los Ange- ' 
les mieste įvyko Šio krašto 
krūtinės ligų gydytojų (Ameri
can Thoracic Society) metinis 
suvažiavimas. Dirbąs Har
vardo medicinos mokykloje, 
Bostone, gyd. Mare B. Schen- 
ker pranešė savo su talkinin
kais atliktų tyrimų duomenis. 
Jis tvirtino, kad keturi savisto
vūs dalykai cigarečių rūkoriui 
šaukia vėžį į jo plaučius: 1. per 
dieną surūkytų cigarečių skai
čius?- 2. rūkoriaus amžius, 
kada jis pradėjo rūkyti; 3. 
kiekis smalos cigaretėje ir 4. 
kiekis įkvėptų dūmų. Susekta, ( 
kad yra labai glaudus ryšys 
tarp plaučiuose vėžio atsiradi
mo ir žmogaus amžiaus, kada 
jis pradėjo, rūkyti.

Anksti rūkyti pradėjai 
— anksti vėžio plaučiuose 

susilauksi
Kai rūkyti žmogus pradeda 

po 25 metų savo amžiaus — jis 
keturis kartus dažniau gali 
vėžio plaučiuose susilaukti, 
palyginus su nerūkančiuoju. 
Kurie pradėjo rūkyti prieš 
savo 16 metų amžių — pas 
tokius plaučiuose vėžys turi 
proga atsirasti net šešiolika 
kartų dažniau negu pas 
nerūkančiuosius.

Apklausinėjant susekta, kad 
giliai įkvepiantieji cigaretės 
dūmus vėžio susilaukti gali 
dvigubai dažniau už lengvai 
tuos dūmus įkvepiančiuosius.

Sumažinimas smalos cigare
tėje iki mažiau negu 17 mg. 
žymiai sumažina plaučiuose 
vtižio atsiradimą. Filtrai taip 
pat * tokį pavojų sumažina. 
A\ - jų rūšių — su filtrais ir be 
filti į — cigaretėse esančios 
smalos ir nikotinas sudaro 
didžiausią įtaką vėžio atsi
radimui plaučiuose.

Nustojai rūkyti — 
pabaigei save žudyti

Labiausiai sumažėja pavo
jus atsirasti vėžiui plaučiuose 
nustojus rūkyti. Pavojus 
vėžiui atsirasti plaučiuose 
Bumažta už dviejų metų nusto
jus rūkyti. Paliovus rūkyti tik 
po 15 metų tas pavojus susily
gina su nerūkantiesiems esa
mu pavojumi.

Dabar siaučia plaučių vėžio 
epidemija. Ji prasidėjo nuo 
1880 metų — tada buvo pradė
tos mašinomis gaminti ciga
retės. Susilaukėm laikų, kada 
87% miršta nuo plaučių vėžio 
(kasmet po 83,000) žmonių 
vien dėl cigaretės rūkymo.

Rūkai — savo širdį 
žudai

Atlanta mieste dabar įvyku
siame šio krašto širdies ligų 
žinovų (American College of 
Cardialogy) moksliniame 
suvažiavime gyd. John A. 
Kennedy (su talkininkais, dir
bančiais Glasgow’8 We8tern 
Infirmary) pranešė apie liki
mą 104 pacientų, jaunesnių 
negu 45 metų amžiaus. Cigare
čių rūkymas jiems buvo 
vienintelė svarbiausia priežas
tis gautos pirmos ir po to 
pasikartojančios širdies 
atakos. Minėtoje vietovėje 
gydytojai teikia pagalbą 290,- 
000 žmonių, kuriems gresia 
širdies ataka. Jų mirtys dėl 
širdies kraujagyslių ligos nė 
Įdek nesumažėjo per pasku
tinius 10-15 metų.

Toje vietovėje bendrai žmo
nių 59% rūko. Pirmą širdies 
ataką gavusiųjų net 91% buvo 
rūkoriai. Jie vidutiniškai po 43

pir-

Marijai Baliukienei matuojamas kraujospūdis Sodybos am
bulatorijoje Nuotr. M. Nagio

Cigaretė — 
žiauriausia giltinė

Dvidešimt milijonų 
amerikiečių kenčia nuo cigare
čių rūkymo. Be minėtų nege
rumų, tokie rūkoriai gauna 
virškinimo sutrikimus, pakel
tą kraujospūdį, užkimimą, 
kosulį, chronišką bronchitą ir 
gerklės uždegimą — tonzilitą. 
Dabar šis kraštas sunaudoja 
per metus 400,000,000,000. 
Cigarečių gamintojai gyvuo
ja, o jų naudotojai merdėja. 
Net po 800,000 jaunuolių kas
met suviliojama cigaretės 
draugystėm Nuo tabokos prie 
narkotikų jaunuoliui yra neto
limas kelias.

1903 metais čia vienam 
žmogui atsiėjo 46 cigaretės 
metams, o dabar kiekvienai 
galvai čia kasmet atitenka po 
2,500 cigarečių. Cigaretė tapo 
stipriausia giltine šiandieni
niam žmogui. Kiekvienas 
gydytojas kiekvieno ligonio 
klausia, ar jis rūkąs, ir pata
ria liautis taip besielgus. 

Velnias verda smalą, 
o begalvis ją 

maukte maukia
Lengvatikiai žmonės, kitaip 

sakant, asmenybėmis nesusi-
. tvarkiusieji lengvai 
duoda įvairiopam

• Cigarečių gamintojai minta 
tokių lengvatikių krauju: jie 
išleidžia reklamai, skelbian
čiai cigaretės malonumą, 
vyriškumą, kvapą, kasmet po 
šimtą milijonų dolerių. Men
ko* asmenybės jaunuolis yra 
a u viliojamas giltinės globon 
cigaretės rūkymu. Čia maldos, 
giesmės, keiksmai, pyktis, 
kerštas... nieko nepadės — 
jaunimo ir senimo iš giltinės 
prieglobsčio neišgelbės. Reikia 
išmintigiems dirbti tokius dar
bus, kurie sužmogins pastipu
siųjų asmenybes. Tik tas 
vienas kelias ir yra išsigelbėti 
visiems į cigaretės vergiją 
patekusiems. Kito kelio nėra, 
nebuvo ir nebus, nes negali 
būti.

pasi- 
melui.

Ankstyvas rūkymas artina per- 
ankstyvą mirti

Todėl nepaveskime niekam 
kitam savo darbo: joks vais
tas neatpratins nuo rūkymo 
asmenybe pastipusiojo. Pats 
cigaretės vergijoje esąs 
žmogus turi dėti išsigelbėji
mui pastangas. Kiekvienas, 
nors ir menkiausias, žmogus 
turi savyje, savoje asmenybė
je tiek gėrio, kad jis gali pajėg
ti keltis iš liguistumo balos. 
Yra žinomi tokie rūkoriai, 
kurie be pertraukos rūkydavo, 
visur teršdavo, bet gydytojui 
patarus mesti rūkius, nes arti
nas duobė — metė staiga rūkę 
ir ne tik nerūkė, bet ir varė 
laukan . iš savo 
rūkančiuosius, 
kiekvienas sukaupti 
asmenybės gerąsias 
ir mesti cigaretės 
šalin. Šiton linkmėn 
nas nuo šiandien

kambario 
Taip gali 

savos 
savybes 
pančius 
kiekvie- 
imkime 

galvoti ir savais darbais tokį 
galvojimą paremkime.

Išvada. Liaukimės save, 
ypač širdį ir plaučius cigarete 
žudę. Duokime sveiko elgesio 
pavyzdį savo vaikams — 
kitaip jų mes neišgelbėsime 
nuo cigaretės ir narkotikų mir
tino glėbio. Lavonais tapę mes 
nieko nepagelbėsime sau, arti
mui ir kenčiančiai tėvynei.

Dažniau atsiranda ir grei
čiau pasikartoja širdies ata-

kos, kai priskrenta cigaretės 
dėka ne viena širdies raume
nis maitinanti, arterija, bet jų 
kelios. Totėl visi žmoniškieji 
mūsiškiai pirmiausia dar šian
dien atsisveikins su tabako 
draugyste ir stengsis palaiky
ti be tabako teršalų ne tik savo 
krūtinę, bet ir aplinkos orą. 
Mat, susitvarkiusiems žmo
nėms paduotų faktų pakaks 
atsisveikinimui su taboka ir ja

Mūsų kolonijose
Kennebunkport, Me.

BENEDIKTO 
POVILĄ VlClAUS

KONCERTAS

Koks yra kritiko vaidmuo? 
Ar duoti žiupsnį įspūdžių, gau
tų koncerto metu, ar aprašyti 
auditorijoje susirinkusių per
gyvenimus, ar surašyti klau
sytojų nuomones, (kurių yra 
įvairių ir kartais pagrįstų sim
patija, antipatija, ar paprastu 
pavydu)? Ar kritika turi teisę 
nagrinėti atlikimą, jo balso 
pastatymą, jo technišką pasi
ruošimą? Tam jau reikia spe
cialių žinių... Ar kritikas turi 
vadovautis tuo pavyzdžiu, ku
rį randa amerikiečių spaudoje, 
kur yra kritikuojami profesio
nalai, gyveną iš meno? Ar vi
sa tai galima pritaikyti ir 
“neužmušti” atlikėjo? Tas min
tis turiu galvoje, kada rašau re
cenziją. Jas turėjau ir dabar, 
k<xda Benediktas Povilavičius 
atliko koncertinę programą 
Kennebunkport, Maine, tėvų 
pranciškonų buveinėje liepos 
18 dieną. Solistas su akom- 
ponuotoju Jeronimu Kačinsku 
atvyko tą pačią dieną, (karštą, 
drėgną), ir tą patį vakarą išvy
ki), kas apsunkina solistą.

§į vakarą klausytojai tikrai 
buvo patenkinti: jų veidai spin
dėjo, kada jie plojo solistui, už
miršę karštį. Plojo ilgai, rei
kalaudami biso; išreikalavo 
tris papildomus išėjimus.

Benediktas Povilavičius yra 
mėgstamas solistas ne dėl di
delės propagandos. Kuklus ir 
nesiveržiąs, jis yra daugelio 
kviečiamas dėl savo sodraus 
basbaritono balso ir pažan
gos, kuria jis yra padaręs. Jo 
balsas ypač “minkštai” “akso
miniai” skambėjo Šį karštą va
karą. Pradėjęs Haendeliu 
(“Leave Me Loathsome 
Light”), jis parodė savo balso 
tinkamą pastatymą, dainuo
damas 17 šimtmečio muziką, 
kuri reikalauja emocijų apval
dymo, išreiškiant muzikos for
mos grožį, religinį charakterį. 
Franz Schubert “Der Tod und 
das Maedchen” ir “An die 
Musik” skambėjo kaip dera 
“Lieder” charakteriui. Ro
mantiniai dalykai, širdimi jau
čiami, mergaitės švelnumas ir 
žiaurios mirties šaltumas bu
vo gražiai išgauti ir klausy
tojai tai jautė. Būtų įdomu iš
girsti Povilaitį, atliekantį 
pilną Schuberto “Lieder” prog
ramą. Jis rastų įvairių dina
minių pakeitimų, reikalingų 
tai programai. Pirmoji dalis 
buvo dainuota svetimomis kal
bomis, bet nebuvo skundų, kad 
dainuota angliškai i? vokiš
kai.

Juozo Gruodžio “Ėsk karvu
te” priminė mums Nepriklau
somą Lietuvą, kurioje kom- 

prisi kviečiama tabokos gil
tine. Kitokiam reikės dar ilgai 
gerokai prakaituoti, kol jis 
savo asmenybę atves į nor
malaus žmogaus gyvenimo 
kelią. Tik tada dabartinės 
medicinos pažanga galės visi 
lietuviai pasinaudoti savos 
sveikatos pagerinimui: savos 
širdies ir savų plaučių nuo 
tabokos giltinės išgelbėjimui.

Žinoma, kad cigarečių pirk
liai nesnaudžia — jie skelbia, 
kad cigaretės yra naudingos 
rūkoriui. Prie jų prisideda visi 
pasilpę asmenybe rūkoriai, 
kurie tvirtina, kad plaučiais ir 
širdimi serga visai nerūką, o 
miršta visi — tiek rūkoriai, 
tiek nerūkantieji. Tiesa, toks 
susirgimas pasitaiko, bet 
nepalyginamai rečiau, pana
šiai, kaip ruda silkė normalių 
silkių statinėje. Užmerkime 
akis ir užaikiškime ausis nuo 
tokių ir panašių pelnagaudžių 
mus Žudančių dainelių bei 
gražių rūkyti skatinančių vei
dų. Jie taip elgiasi dėl duonos 
kąsnio, nors taip elgdamiesi 
žengia savo gyvenime per 
milijonus lavonų — cigaretės 
aukų. Mes vadovaukimės 
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medicinos patarimu sveikatos 
reikaluse — tik tada pajėg
sime ilgiau džiaugtis laimin
gu gyvenimu.

Pasiskaityti. Intemal
Medicine News. Vol. 15, No. 15
August 1-1 , 1982.

pozitorius dirbo, gyveno ir 
mirė. Gruodis yra vienas iš di
džiųjų mūsų kompozitorių, 
anais laikais buvęs “moder
nus” savo klausytojui.

Atliktos trys okupuotos Lie
tuvos kompozitoriaus Justino 
Bašinsko dainos: “Ruduo”, 
“Aš surasiu”, “Ateisiu tylią 
naktį”. Dainos moderniai har
monizuotos ir išreiškė didelę 
emocinę įtampą.

Po pertraukos — F. Durante I 
“Malda”. Solistas gražiai val
dė dinaminę liniją. Prancūzų 
kompozitoriaus Leo Delibes 
ariją iš operos “Lakmė” įvedė 
mus į egzotinės operos pasau
lį. Solistas užbaigė koncertą 
Rossini populiaria arija iš 
“Sevilijos kirpėjo”. Klausyto- : 
jai, kaip prirakinti, nejudėjo iš i 
savo vietų, karštai plojo ir rei- I 
kalavo biso. Kamavičius ir 
Gruodis pagaliau juos aprami- j 
no, o kava ir pyragaičiai nuve- 1 
dė prie patiestų stalų. Akom- 
panuotojas Jeronimas ; 
Kačinskas puikiai atliko savo 
vaidmenį.

Elena Vasyliūnienė t

GERIAMO VANDENS i 
PARDPINIMAS

Jungtinių Tautų dešimtmečio ( 
planas, kad visi žmonės pa
saulyje 1990 metais būtų aprū
pinti tinkamu sveiku gėrimo 
vandeniu, yra pavojuje. Nu- ■ 
matyti fondai atsilieka ir nu
matytos programos lieka ne- * 
įvykdytos, sako J. Tautų 
geriamo vandens programos 
“Waterdecade” tvarkytoj asPe- 
ter Loves. Jeigu šioje padėtyje 
neįvyks pasikeitimų, pasauly
je vyks didelės nelaimės. Šim
tai milijonų žmonių taps įvai- ; 
rių ligų aukomis. Jau dabar 
kasdien, ypač trečiajame pa
saulyje, miršta po 50,000 žmo
nių, tarp jų apie 16,000 vaikų , ] 
gerdami nešvarų vandenį.

Žemo išsivystimo šalims 
kasmet skiriama 6 — 7 milijar
dai dolerių geriamu vandeniu 
aprūpinti, bet ši .suma yra. 
nepakankama aprūpinti vis di
dėjančius gyventojų reikalą vi- j 
mus. Kasmet priauga apie 20 
milijonų gyventojų, kurie ne-, 
turi švaraus geriamo vandens. 
Jungtinių Tautų geriamo van
dens skyrius mano, kad išlai
das aprūpinimui švariu geria
mu vandeniu reikėtų padidinti 
iki 35 milijardų dolerių me- . 
tams.

Žemo išsivystymo šalys j 
pačios kasmet išleidžia 3,5 — 
4,5 milijardus dolerių vandens i) 
ir medicinos aprūpinimui, o do-1 
lerinių šalių pašalpa siekia 2,5 , 
milijardus dolerių. Jungtinių j 
Tautų planas numato, kad tur- i 
tingosios šalys turi tam reika- * 
lui skirti 6 milijardus dolerių. . 
Likusią dalį turėtų padengti ' 
fondai ir tarptautinės šalpos 
organizacijos. Tačiau, kaip nu
matyta, dar mažai pasiekta.

T.
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Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč-
6’12 S. Kedzie Avė. Chicago 

VVA 5-2670 arba 489-4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGOS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street

Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak/ 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

Įstaigos ir buto tel. 652-1381
DR. FERD. VYT. KAUNAS

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 491 h Court, Cicero, III.

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt.

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195
DR. V. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

Priėmimo dienos pirm., antr., ketv. 
penkt., iŠ anksto susitarus.

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak. 

Treč. ir šešt. uždaryta

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772
DR. PETRAS ŽLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6~15 VVest 63rd Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6. > 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN

DANTŲ GYDYTOJAI
2654 VVest 63rd Street

Vai. pagal susitarimą: antr., treč., 
ketv.610 v. ryto iki 6 v. vakaro.

Tel. — 778-3400

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

‘■^Valandos pagal susitarimą — Pirm.,A. 
* antr., treč., ketv. ir šeštad.



. Liaudies kūryba —

NE VISA KULTŪRA
Bent retkarčiais, tur būt, 

mums šmėsteli mintis, kad Lie
tuvos laisvės ir nepriklau
somybės labiau reikia tautie
čiams tėvynėje negu mums, 
išeivijoje gyvenantiems. Oku
puoto krašto sąmoningiems 
žmonėms laisvė yra betarpiš
kas, egzistencinis troškimas. 
Mums, kurie laisvėje juk jau 
gyvename ir jos oru kasdien al
suojame, Lietuvos laisvės rei
kia tik netiesiogiai, tik dėl to, 
kad solidarizuojamės su tau
tiečiais tėvynėje, kuriems tos 
laisvės visiškai stinga ir kurie 
dėl to jos reikalauja tiesiogiai.

Kitaip sakant/Lietuvos žmo
nėms trūksta laisvės jiems pa
tiems. Mums, išeiviams, sau 
patiems tos laisvės netrūksta, 
trūksta mums jos tik kitiems, 
tik kitų atžvilgiu, būtent tų, ku
riuos laikome savo sesėm ir 
broliais, ten kažkur už jūrų ma
rių gyvenančiais.

Todėl, jei staiga išsipildytų 
tų mūsų brolių sesių troški
mas, jei Lietuva taptų vėl lais
va ir nepriklausoma valstybe, 
daugelis (gal net didžiuma) iš
eivių ton valstybėn, tur būt, 
nebesugrįžtų.

Dėl ko sugrįžti? Ką išeiviai 
tėvynėje suras, ko jie čia Vaka
ruose neturėtų? Niekas nesi
keis į Lietuvą politinės ir kul
tūrinės laisvės ieškodamas, 
nes tos laisvės jau čia apsčiai 
yra. Materialinis gyvenimo 
standartas? Materialiniu gy
venimo standartu — vartoji
mo reikmenų bei paslaugų 
įvairumu, gausumu, prieina
mumu — net ir išlaisvintoji 
Lietuva Vakaruose gyvenan
čių išeivių greitai nesužavės 
(nors, jei viskas gerai eisis, Lie
tuva po tam tikro laiko Vaka
rus gal ir prisivys).

Kultūrinės lietuviškos gėry
bės? Tų išeivijoje taip pat esa
ma. Juk turime čia ir ansamb
lius, ir knygų, ir spaudą, ir 
operą, ir koncertus, ir šeštadie
nines mokyklas, ir radijo 
valandėles, ir dar ko. Žinrma, 
V Žinia, kaip ilgai visa ' i išsi- 
’nikys, tačiau aišku, kr 1, kol 

me tų daly/..; rsfkės, raea 
znos ir turėsime (jų nebebus tik 
tada, kai jie mums jau neberū
pės).

Pasaulinės reikšmės kultū
rinės vertybės? Kur šitų verty
bių rasime daugiau, negu 
Paryžiuje, Londone, Frankfur
te, Romoje, New Yorke, Bos
tone, San Francisco...? Visi šie 
ir kiti aukštosios kultūros cent
rai mums Vakaruose gy 
venant lengviausiai priei
nami. Jei tik iškišime nosį iš 
Marąuette Parko, South Bos
tono ar Woodhaveno, turime 
galimybę rinktis bet ką iš pla
čiausios kultūrinių stimulų 
skalės. O. Lietuvėlėje? Juk jau 
nuo nsenovės laikų kultūros 
semtis važiuojama ne į Lietu
vą, bet iš Lietuvos. Taip būta 
Didžiosios kunigaikštijos, taip 
būta ir nepriklausomybės lai
kotarpiais, nekalbant jau apie 
caristinės ir bolševikinės oku
pacijos laikus.

Tad ko gerai įsitaisiusiam ir 
gerai gyventi norinčiam išei
viui ir besugrįžti kad ir į laisvą 
Lietuvą?

Šitaip, kaip čia nurašėme, 
slapčia, tur būt, galvoja dau
gelis. O vis dėlto šiame galvo
jime daug netiesos, daug ob- 
skurantizmo. Šitoks 
galvojimas gali įtikinti nebent 
tuos, kurių negilus kultūrinis 
jausmas ar kurie jau nutolo 
nuo savo istorijos. Tikromis 
humanitarinėmis vertybėmis 
persiėmę ir lojalumą tautai iš
saugoję išeiviai į problemą žiū
ri kitaip. Jiems pirmiausia ir 
Lietuvos laisvė yra betarpiš
kas, tiesioginis, egzistencinis 
troškimas. O antra, jie Lietu

vos kultūros potenciją (ir ak* 
tualiją) mato platesnę bei gi
lesnę, negu tai populiariai 
suprantama. Jie nepamiršo, 
kad laiko (praeities ir ateities) 
fone Lietuva yra lygiavertė ki
toms europinės kultūros dalis. 
Jei to nebematome, čia kalta 
kaip tik išeiviškoji būsena, iš
kreipianti ar aptemdanti vyz
dį. Norint pateisinti pasi
likimą emigraciniame kelyje, 
linkstama pervertinti emigra
cinius kultūros klodo gilumą 
bei derlingumą. Taip, turime ir 
čia kultūrinį gyvenimą, bet jis 
skurdus, palyginus su tuo, 
koks jis galėtų būti laisvoje tė
vynėje (ar tam tikrais retais at
žvilgiais net su tuo, koks jis jau 
Šiandien yra okupacijos sąly
gomis). O aplamai istorinės 
Lietuvos kultūros įsivaizdavi
mą be reikalo susiauriname į 
devynioliktojo romantizmo bei 
tautinio atgimimo amžiaus 
palikimą, provinciališkai ma
nydami, kad tasai vienas Šimt
metis (tiesa, pridėjus prie jo 
dar ir senovinį liaudies paliki
mą, folklorą) yra visos mūsų 
Kultūros, jei ne alfa ir omega, 
tai bent fons et origo.

Tokiu trumparegiškumu ser
game ne tik mes išeiviai. Jo 
yra ir pačioj okupuotoj Lietu
voj, kur savaip veikia sovie
tinė kultūros supratimo defor
macija. Tai galime išskaityti ir 
iš Tomo Venclovos jau 1970 m. 
Lietuvoje išspausdinto straips
nio “Kultūra ir jos fonas”, ku
riame kiek maskuotu būdu 
(kaip jis pats dabar sako, “sa
votišku žodynu”) prieš tą de
formaciją kovojama, jai prieš
pastatant istoriškesnį 
Lietuvos kultūros vaizdą.

“Visi žavimės liaudies mr u 
ir tautosaka, — rašo T. Venc
lova. — Didelį ir labai vertin
gą darbą atlieka kraštotyri
ninkai; niekada nestinga 
lankytojų liaudies meno mu
ziejuose ar folkloristų suei
gose. (...) Tačiau, — teisingai 
įspėja autorius, — kartais dėl 
to kiek pasiduodame ‘rezer
vato' nuotaikai ir primirštame 
kitą savo kultūros kryptį. Lie- 

vių nacionalinė tradicija yra 
ne tik liaudies skulptūra, dai
nos ar raudos; tai ir Vilniaus 
universitetas, ir Vilniaus ar
chitektūra, ir senasis bei mo
dernusis Kaunas, ir Klaipėda, 
ir pavyzdžiui, XVI-XVII am
žiaus literatūra bei muzika”.

Kaip tik šitokio akcento mū
sų sąmonėje labiausiai ir 
trūksta. Dėlto T. Venclova pa
grįstai ir klausia: “Tačiau kas, 
išskyrus siaurus specialistus, 
rimčiau nusimano apie šešio
liktojo ar septynioliktojo am
žiaus Lietuvos poeziją, pub
licistiką, istoriografiją, teatrą, 
teisę, logiką, filosofiją? Stinga 
knygų šiais klausimais, nors 
jos turi ir turėtų didelę paklau
są: o svarbiausia — stinga no
ro šį palikimą perprasti ir kū
rybiškai panaudoti. Moksleivis 
išgirsta apie XIX ir XX am
žiaus įvykius, išgirsta ir apie 
Žalgirio mūšį; bet ar jis ką pa
sakys apie laikus, kada kles
tėjo Lietuvos renesanso, baro- 
ko, klasicizmo kultūra, ar 
prisimins bent vieno tos epo
chos žmogaus vardą?”

Taigi Lietuva yra gaivalingo 
pasaulinės kultūros srauto da
lis, ir užtat užsienio kultūri
ninkas, jei jis kartu yra ir lie
tuvis, privalo stengtis nugalėti 
visas kliūtis, uždarančias jam 
kelius į Lietuvą. Dėlto užsienio 
lietuvis kultūrininkas turi siek
ti Lietuvai laisvės. Totalis- 
tinės okupacijos sąlygomis 
minėtam kultūros 
dedamas čiaupas; 
kultūrininkui toji 
betarpiškas, 
troškimas. Lietuvio kultūri
ninko vieta — laisvoje, nepri
klausomoje Lietuvoje;

M. Dr.

srautui už- 
dėlto tam 
laisvė yra 

egzistencinis

t

Šventajam Tėvui Jonui Pauliui II priėmus JAV msgr. Audris J. Bačkis, arkiv. Silvestrini, arkiv. 
prezidentą Ronald Reaganą. Sėdi prezidentas R. Martinez, Vatikano valstybės sekretorius kard. 
Reagan ir pop. Jonas Paulius II. Stovi iš kairės: Casaroli, vysk. Martin ir ceremonijų tvarkytojas.

IMPERIALIZMAS IR SOVIETŲ 
KARINĖS PAJĖGOS

1970 m. Vakarus 
pralenkę apsi- 

Tuometinis so- 
ministras marš.

Vakariečiai apie rusus taip 
sako: „Rusas netiki, ką kiti jam 
sako, o pats nesugeba ko nors 
vertingo pasakyti“. Dabar Ru
siją ir jos okupuotus kraštus 
valdo rusai komunistai, todėl ir 
jiems tinka tas pats posakis. 
Sovietai dažnai kartoja žo
džius, kuriems jie patys netiki. 
Jie dažnai kalba apie taiką, o 
vykdo puolamuosius karus. 
Sovietai jau 
buvo labai 
ginklavime, 
vietų karo 
Grečko siūlė politbiurui pulti 
Vakarus, nes geresnės progos 
nebūsią. Bet jo pasiūlymas ne
buvo priimtas, o ir pats Grečko 
greitai nuėjo į kapus.

Sovietai žino, kad imperiją 
galima kurti, ją didinti, turint 
dideles, gerai ginkluotas pajė
gas ir dvasiniu atžvilgiu gerai 
nuteiktus karius. Dabar jie turi 
dideles ir gerai ginkluotas ar
mijas, bet sovietai nepasitiki 
savo karių c . ėmis vert) 
bėmis. Tiesa, j.oLuunistai dva- 
sinio pasaulio nepripažįsta. 

■ etgi ir su tuo jiems ter < a skai
tytis. Sovietai savo karius 
bandė užimponuoti marksiz
mu - leninizmu, bet tas jiems ne
pavyko ir vargu ar kada pa
vyks, nors tos politinės 
pamokos tęsiamos. Karinė 
tvarka išlaikoma tik žiauria 
drausme. Ir patys komunistai 
mažai betiki marksizmu - leni
nizmu, bet jie privalo vykdyti 
kompartijos įsakymus. So
vietų kareiviai žino, kad komu

PER KINIJĄ Į 
TIBETĄ

DR. DANUTĖ BIELIAUSKIENĖ
7

Kitos dienos ryte mus nuveža lankyti vietinės aku
šerijos — ginekologinės ligoninės. Prisistato gerai 
angliškai kalbanti profesorė, pristato kelis kitus sąvo 
kolegas-es. Iš pradžių susėdame dideliame kambaryje 
ant minkštų kėdžių, ir tuojau atveža kiekvienam po 
šiltą rankšluostėlį rankoms nusivalyti. Po to geriame 
arbatą, ir vėl plaunamės rankas prieš einant ligo
ninės apžiūrėti. Apvelka baltais chalatais, baltas 
kepurėles uždeda. Šiek tiek perdėta, susidarome įspū
dį, kad būtinai nori įrodyti didelę švarą. Kai kurios 
grindys matyti tik ką perplautos, dar šlapios.

Medicinos aptarnavimas, atrodo, yra atitinkamo 
lygio. Nustebina jų orientacija modernioje medi
cinoje. Profesorė, apsivilkusi apsmukusiomis pil
komis kelnėmis, pilka bliuska, įsimovusi į sandalius 
su trumpomis kojinaitėmis, bet ji nuveda mus į diag
nostinį kambarį, kur gydytojas pademonstruoja 
ligonę su ovariniu augliu, naudodamas ultra sound, o 
kitame kabinete matome lazerio aparatą, naudojamą 
gimdos kaklelio opoms gydyti.

Daugumas aparatų yra iš Europos, Amerikos ar 
Japonijos, nors parodo ir kitus, pridėdami su pasidi
džiavimu, kad jie yra „made in China“.

Pora jaunesnių moterų rengiasi vykti į Ameriką 
pasitreniravimui. Pati profesorė yra dirbusi Comell 
universitete prieš kelerius metus.

Išlydi mus su šypsenomis ir paplojimais ir prašo 
vėl apsilankyti.

J. vaiCeliOnas

nistai sudaro gal 5 krašto gy
ventojų, o jie gyvena 
prabangiai. Tą prabangą jiems 
duoda valstybė - kompartija, 
kai visi krašto gyventojai ir 
kareiviai yra dideliame skurde.

Sovietų kareiviai — apsiavę 
brezentiniais batais, medvilni
niais drabužiais, labai vargi
nami ne tik kariniais prati
mais; bet ir politinėmis 
pamokomis, kurios jiems yra 
įkyrios iki gyvo kaulo. Jie mai
tinami prastai: dažniausia 
sriuba su žuvim. Dar 1940 m. 
sovietiniai kareiviai (lietuviai) 
sakydavo, kad ji^ąa vai tėję turi 
du penktadienius, nes per sa
vaitę dvi dienas būdavo mai
tinami sūria žuvimi. Praeito 
karo metų sovietų kareiviai ir 
fronte dažniausia būdavo mai
tinami sriuba ir koše. Mėsos, 
kad ir gaudavo kartais para
gauti. tai neretai būdavo ark
liena nušautų ar kritusių ark
lių. Net gen. V. Karvelis fronte 
pademonstravo žvengimą, kai 
jis sėdo valgyti arklienos. Eili
niai kariai kartais gaudavo 
konservų, jei jie vykdydavo 
specialius uždavinius, kur 
sunku buvo pristatyti sriubos ir 
košės.

Dabar sovietų aukštieji kari
ninkai gerai apsirengę ir apsia
vę, bet kareiviams medvilninė 
medžiaga nepasikeitė. Carų lai
kais Rusijos kareiviai būdavo 
gerai aprengti, apauti ir gerai 
maitinami, tik šaukštai buvo 

mediniai, nešiojami už bato 
aulo.

Paskutiniu metu sovietai 
susirūpino savo karių dva
siniu stiprinimu. Matydami, 
kad marksizmas - leninizmas 
karių teigiamai nepaveikia, 
sovietai perėjo prie carų laikų 
didvyrių garbinimo. Ir čia pir
moje vietoje statomi Rusijos 
carai despotai bei žymieji gene
rolai. Išeitų, kad ir komunis
tams patinka carų despotinis 
režimas. Karinėje spaudoje jau 
figūruoja Rusijos caras Petras
I. Apie jį pažymima: „Petras 
Didysis, Tėvynės tėvas, Rusi
jos imperatorius“ (P.C. 1981.X-
II, 6 p.). Caras Petras I pirmas 
pasivadino Rusijos imperato
rium. Jis apkrovė visus savo 
krašto baudžiauninkus dide
liais valstybės mokesčiais. So
vietai Petrą I pralenkė: jie pasi
grobė visus krašto pajamų 
šaltinius, o visi krašto žmonės, 
išskyrus komunistus, buvo pa
versti vergais, žemesniais su
tvėrimais už baudžiauninkus. 
Dabar sovietai iškilmingai gar
bina gen. Suvorovą, mirusį 
prieš 150 metų. Pusę sovietų 
karių sudaro pavergtų tautų 
jaunimas. Jiems rusicizmas 
nėra malonus, kai jų kraštų 
buvusių didvyrių ar valdovų 
neleidžia net paminėti, ži
nome, kad Antrojo pasaulinio 
karo metu, kai sovietams buvo 
labai blogai, jie savo partizanų 
dalinius pavadindavo Vytauto 
otriadais ir panašiais pavadi
nimais. Po karo tie vardai iš

Vėl aerodrome, vėl rusiško darbo lėktuve. Tikrai ta 
senoji rusų įtaka dar labai ryški Kinijos gyvenime. 
Kokia laimė, kad jie susipyko, kitaip tų dviejų kraštų 
begalybėj plotu ir žmonėmis būtų neįmanoma atsilai
kyti.

Chengdu aerodrome mus pasitinka nauja vadovė 
Liao. Malonaus veido, nepaprastai gyva ir neblogai 
angliškai kalbanti. Jin leidžia jai viską diriguoti, nors 
ji labai entuziastiška apie šią didžiausią pietų Kinijos 
provinciją — Sichuan.

Chengdu yra Sichuan provincijos sostinė, turinti 
3 - 7 mil. gyventojų. Sichuan provincija turi 100 mili. 
jonų gyventojų ir yra Kinijos aruodas. Subtropinė aug
menija labai vešli, tamsiai žalia, žemė labai derlinga. 
Bevaikščiojant visur jaučiasi gardinijų kvapas.

Didžiulės Sichuan provincijos vakarų pietuose 
prasideda kalnai, kyla iki 25,000 pėdų aukščio. O už jų 
— Tibetas, mūsų kelionės pagrindinis tikslas.

Senais laikais vienintelis kelias, vedąs į Tibetą, 
buvo pėsčiomis per tuos kalnus ir jų tarpeklius. Tuo 
būdu Tibetas galėjo natūraliai atsiriboti nuo Kinijos ir 
išlikti savo teokratinėje autonomijoje. Mes galėsime 
lėktuvu per tuos kalnus perskristi, nors Lhavos 
aerodromas dar labai neseniai pastatytas. Kiniečiai 
galutinai paėmė arba, kaip jie sako, „išvadavo“ Tibe
tą tik 1959' metais, po to, kai paskutinis sukilimas buvo 
numalšintas ir Dalai Lama pabėgo į Indiją. Per pasku
tinius dvidešimt metų tenai buvo visiškas „užtem
dymas“, jokie užsienio svečiai ar korespondentai 
nebuvo įleidžiami. Tik paskutiniu metu pradarė 
langus ir įsileidžia mažas grupes aštrioj priežiūroj.

' Turime dvi dienas Chengdu mieste, prieš išskren- 
dant į Tibetą. Po Tibeto kelionės vėl grįšime atgal ir 
jau ruošimės kelionei namo.

Chengdu viešbutis taip pat didžiulis, matyt, užsi
likęs iš senų laikų. Bet šaldymas yra kiekviename 
kambaryje, net ir mažas šaldytuvas su ledais. Taip pat 
karšto vandens termosai ir arbata, kaip visur.

Pavalgius pietus, važiuojame apžiūrėti senų laikų 
poeto Tu Fu vilos ir sodų. Jis gyveno 712 - 770 metais 
garsiosios Tang dinastijos metu. Jo poezija išsilaikė 
šimtmečius ir buvo išversta į 15 kalbų. Net ir aš 
Cincinnati turiu jo poemas dideliame Kinijos poezi
jos rinkinyje, kurį duktė Danelė man Kalėdų proga 
padovanojo.

Prisimenu poemą apie šaltus rudens vėjus, besi
renkančius iš už horizonto ir apie laukines žąsis, 
skrendančias į pietus, kur jo mielas draugas gyvena... 
Muziejaus viduje yra paveikslas, vaizduojąs Tu Fu, 
laukų viduryje stebintį skrendančias žąsis. Nufoto
grafuoju prisiminimui.

Kiti paveikslai yra daugiau politinio pobūdžio. 
Kadangi jis rašė poemas apie motinas, verkiančias 
savo sūnų, paimtų į kariuomenę, ir apie prievartos dar
bus, dabar tos poemos yra pailiustruotos paveikslais, 
ir jis yra pavadintas liaudies poetu.

Vakare dar turime trumpą konferenciją su keliais 
gydytojais iš Cheng Du medicinos fakulteto ir nuta
riame dar kartą susitikti, kai grįšime iš Tibeto.

{domus nuotykis yra vėliau, kai po vakarienės 
mudu su Vytu išeiname pasivaikščioti plačiu bulvaru. 
Minios žmonių plaukia pėsčiomis ir dviračiais. Atrodo 
lyg visi būtų vienodi: balti marškiniai ir tamsios 
kelnės. Bet iš arčiau pažiūrėjus yra skirtumų, ir kai 
kurios mergaitės labai grakščiai atrodo trumpose 
suknelėse ir pusaukščiais bateliais.

(Bus daugiau)

nyko, ir jų viešai minėti ne
leidžia.

Sovietai jau yra pasiruošę, 
uet ir dar daugiau ruošiasi 
pasauliniui karui, kuriame bus 
panaudoti ir branduoliniai 
ginklai. Pirmas jų tikslas — su
naikinti NATO pajėgas ir 
Vakarų Europą „susuo- 
minti“. Suomija yra Mask
vos satelitas, tik joje nėra 
sovietų kariuomenės. Sovietų 
kariuomenės nėra ir Rumu
nijoje. Jei sovietai užimtų V. 
Europą, ar jų kariai tenai nepa
siliktų? Ar tie planai so
vietams pavyks, to negali 
pasakyti nei Brežnevas. Ir Sta
linas gyrė savo nenugalimąją 
armiją, o 1941 - 42 m. jo nenu
galimosios daliniai jau buvo 
prie Leningrado - Maskvos - 
Stalingrado - Kaukazo. Jei ne 
Vakarų ekonominė ir karinė 
parama tiesioginiais veiks
mais, Stalino nenugalimoji 
galėjo atsirasti prie Uralo.

Sovietai kalba apie savo 
krašto gynybą, bet ta gynyba 
virsta kitų kraštų užgrobimu. 
Rusijos carai atvirai saky
davo, kad jie okupavo tą ar kitą 
kraštą. Sovietai, būdami cini
kai, svetimų kraštų užgrobimą 
ir pavergimą vadina tų kraštų 
savanorišku prie Rusijos prisi
jungimu. Sovietams impe
rializmas yra viskas. Rusijos 
carienė Katrė II pasakė, kad ji 
norėtų visą Europą sujungti po 
Rusijos vėliava, nors ji pati 
buvo vokietė. Stalinas taip pat 
norėjo po Rusijos vėliava su
jungti visą Europą, nors jis 
pats buvo gruzinas. To siekia ir 
Brežnevas.

Vakarų spauda pastebi, kad 
sovietai laikosi carų karinių 
nuostatų: jei nėra galimybės 
priešo pralenkti karinėje tech
nologijoje, tai reikia jį pra
lenkti nors skaičiumi. Karinėje 
technologijoje sovietai nėra 
pralenkę Vakarų, bet jie Vaka
rus pralenkė skaičiumi 
ginklais ir kariais. Sovietai 
daugiau tiki į Aarių. skaičių, 
negu į ginklų pranašumą. Juk 
Antrajame pasauliniame kare 
sovietai vokiečius nugalėjo ne 
tiek ginklų pranašumu, kiek 
karių ir ginklų didele persvara. 
Vakariečiai net pastebi, kad 
marš. Žukovas visus mūšius 
laimėjo, savo žinioje turė
damas 20 armijų.

Sovietai yra pasiryžę plėsti 
savo kraujuotą imperiją, nes jie 
yra didžiausi pasaulio imperia
listai. Jie 1917 m. tą imperiją 
pradėjo kraujuose, kraujuose ją 
tęsia, kraujuose ją ir užbaigs. 
Tik klausimas, kieno kraujuje? 
Sovietai jaučiasi, kad tiek rusų, 
tiek Rusijos pavergtų kraštų 
jaunimas mato, kad komu
nizmas yra žiauri ir bedvasė 
sistema.

Marksizmas - leninizmas so
vietų jaunimui patriotiškumo 
neduoda. Sovietai, plėsdami 

savo imperiją, gali susilaukt 
pasipriešinimo iš vidaus, kuris 
sugriaus tą jų nenormalų reži
mą ir tautų pavergimą.

Sovietai plečia savo imperiją 
ginkluotomis pajėgomis. Tam 
jie sukiša didžiąją dalį krašto 
biudžeto, labai nuskriausdami 
savo krašto gyventojus. Sta
linas 1933 m. karo reikalams 
išleido 1,4 bil. rublių, 1938 m. — 
23,2 bil. rublių, o dabar Brežne
vas karo reikalams išleidžia po 
kelis šimtus bilijonų rublių, 
nors sovietai medžiagas gau
na pusvelčiui, o darbai jiems 
labai mažai atseina. Sovietai 
apsiginklavimui dabar išlei
džia didesnes pinigų sumas, 
nes esanti infliacija. Betgi So
vietų Sąjungoje infliacijos 
nėra, kaip jie patys giriasi. 
Stalino laikais darbininkas per 
dieną uždirbdavo 10 rublių, o 
dabar uždirba tik 3 - 4 rublius.

Imperijos plėtimas kartais 
gali daug daugiau kainuoti 
žmonėms ir ginklais, negu ver
tas užgrobtas plotas. Sovietai 
gali užgrobimo karus didinti, 
nes jiems kareiviai nieko ne
kainuoja, o jų pasigaminti, 
ginklai — pigūs.

PAŽAI IR 
SENATORIŲ 

HIPOKRIZIJA

Wa- 
JAV 

gyve-

JAV Kongreso pažai dirba 
tokiomis sąlygomis, kurias tas 
pats JAV Kongresas jau se
niai yra uždraudęs privačia
me sektoriuje. Štai — pažais 
yra samdomi 14-17 m. paaug
liai, kuriems pavesta dirbti 
bent 8 vai., o dažnai net 12-14 
vai. per dieną, kurie mokyklą,, 
lankyti gali nedaugiau kaip 3 ■ ' 
vai. per dieną ir kuriems šiaip 
nėra jokios priežiūros.

Daugumas pažų į 
shingtoną atvykę iš 
provincijos. Gyventi jie_
na, kur kas nori ir susiranda, 
valgydinasi jie irgi kaip išma
no, laisvalaikį leidžia kiekvie
nas pagal savo išmonę. Nėra 
jiems jokių pensijonatų, jokių 
bendrabučių, jokios organi
zuotos globos. Atidirbę ilgas 
valandas — tvarkosi kaip no
ri ir kaip papuola.

Nuo ankstesniųjų amžių iš
naudojamųjų vaikų pažai ski
riasi tik tuo, kad jiems didelės 
algos. Užsimokėjus už gerą 
kambarį ar butelį, už picas ir 
džynsus, lieka dar apsčiai ža
liųjų įvairioms išdaigoms — 
“gudtaimui”.

Deja, visos pastangos Kong
reso pažų gyvenimą apsaugo
ti tais pačiais įstatymais, ku
rie saugoja visą kitą Amerikos 
dirbantįjį jaunimą, ligšiol 
nueidavo niekais. Ar tai ne
rodo dangaus keršto besipra
šančios JAV senatorių bei 
kongresmanų hipokrizijos?
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A. a. kun. Augustinas ir a.a. kun. Antanas Sabai

Mūsų kolonijose
Rochester, N. Y.
MIRĖ JONAS MORKŪNAS

Rugpiūčio 3 d. Rochesterio 
lietuvius pasiekė liūdna žinia, 
kad po ilgos ir sunkios ligos, 
sulaukęs 74 metų, mirė Jonas 
Morkūnas. Mirė vėžio ligos pa
kirstas. Buvo gimęs Baltimo- 
rėj, bet vaikystės dienas (apie 
10 metų) praleido Lietuvoje. 
1920 m. drauge su broliu ir se
serimi buvo atvežti į Lietuvą. 
1928 m. Jurbarke baigęs gim
naziją, drauge su broliu Gedi
minu grįžo į JAV, apsigyven
damas Rochesterio mieste.

DVIEJŲ KUNIGŲ 
SABŲ NETEKUS

7 Skaudi mirties žinia pasiekė 
Kanados lietuvius, o ypač bu- 

įVo skaudi Sudburio ir apylin
kės lietuviams. Kun. Antanas 

S Sabas, Christ the King bažny
čios Sudburyje vikaras ir lietu- 

:;vių misijos vedėjas, jo brolis 
kun. Augustinas Sabas, St. Ja- 

7mes the Greater, Blind River, 
;Ont. parapijos klebonas, lie
pos 25 d. vakare besimaudyda- 
mi Blind River Huron ežere pa
skendo ir tik sekantį rytą buvo 

^surasti. Jų nebeturime gyvųjų 
tarpe, iškeliavo į amžinybę

- Kun. Antanas Sabas — 1907 
«xn., ir kun. Augustinas Sabas 

1914 m.gimė Šakių apskr., 
'Gelgaudiškio valsč., Papiškių 
km. didelėje ir pasiturinčių tė
vų šeimoje. Be jų šeimoje dar 
buvo 5 broliai ir 2 seserys, visi 
jau mirę. Antanas ir Augusti- 

jjas, tik ne tuo pačiu laiku, bai- 
rgę Jurbarke “Saulės” gimna
zijos 4 klases išvyko į Italiją ir 
ten Este mieste prie Paduvos 
baigė Saleziečių gimnaziją, o 
vėliau Torine tarptautinę Teo
logijos akademiją ir buvo 
įšventinti kunigais. Kun. An
tanas įšventintas 1936 ir 1939 
grįžo į Lietuvą. Kaune buvo 
paskirtas Vaikelio Jėzaus 
amatų mokyklos, Suaugusiųjų 
prekybos mokyklos ir Mergai
čių amatų kursuose kapelionu. 
Vėliau kaip vikaras dirbo 
Rumšiškių, Raseinių, Lygumų 
parapijose. 1944 pasitraukė į 
Vokietiją, ilgiausiai išbuvo 
Shleswig Holstein — Hambur
ge ir vienu metu turėjo religi
niai aptarnauti net penketą 
mažesnių pabėgėlių stovyklų. Į 
Kanadą atvyko 1960. Penketą 
mėnesių buvo priskirtas prie 
North Bay vyskupo, paskui 
tris mėnesius Sault S te Marie 
ir ten suorganizavo lietuviams 
pamaldas. 1960 pabaigoje at
vyko į Sudburį Christ the King 
parapiją vikaru — su teise pa
rapijos didžiojoje salėje laikyti 
pamaldas lietuvių kalba ir re
liginiai aptarnauti lietuvius. 
Buvo vienas Tumo — Vaiž
ganto šeštadieninės mokyklos 
steigėjų ir mokytojas daugiau 
negu 30 metų, kol, nebeatsira- 
dus mokinių, mokykla užsida
rė. Šią vasarą Sudburio lietu
viai ruošėsi švęsti jo 75 metų 
sukaktuves, deja nebeteko. 
Aukščiausias pasikvietė jį pas 
save.

Kun. Augustinas Sabas, ku
nigu įšventintas Torine 1940. 
VI. 2, buvo paskirtas salezie- 

,čių išlaikomose amatų mokyk
lose Portugalijoje, Amerikoje 
kapelionu. Paskutiniu laiku 
Kanadoje, Sault Ste Marie die- 
cezijos vyskupo Alexander 
Carter buvo paskirtas, kaip 
daug svetimų kalbų mokantis 
portugalų, vokiečių, italų, 
prancūzų, mišrios kanadiečių 
St. James the Greater parapi
jos klebonu Blind River, Ont., 
apie šimtą kilometrų nuo Sud
burio. Čia abu broliai kunigai 
ir mirė.

Velionis kun. Antanas lie
pos 27 d. iš Blind River buvo

pervežtas į Sudburį Christ the 
King parapijos bažnyčią. Ten 
visi parapiečiai meldėsi, pas
kutinį kartą pamatė jį atdara
me karste, atsisveikino. Roži- 
niui lietuvių kalba vadovavo 
kun. S. Šileika, salezietis. 
Karstą į bažnyčią įnešė lietu
viai: J. Bataitis, P. Venskus, J. 
Kriaučeliūnas, S. Tolvaišą, Z. 
Labuckas ir J. Kručas. Sekan
čią dieną vakare bažnyčia bu
vo perpildyta parapiečių, lietu
vių, Sault Ste Marie vyskupijos 
kunigų. Vyskupas A. Carter, 
asistuojant vysk. Pappin ir 6 
kunigams, laikė šv. Mišias 
pasakė labai įspūdingą pa
mokslą. Pamaldose dalyvavo 
80 kunigų. Iš jų 5 lietuviai: 
Anapilio par. klebonas Toron
te, J. Staškus, Prisikėlimo par. 
klebonas Toronte A. Simana
vičius, kun. S. Šileika, kun. L. 
Kemėšis iš Tilsenburg ir E. 
Jurgutis. Pamaldų metu Šv. 
Rašto skaitinį lietuviškai atli
ko A. Simanavičius, OFM. Ko
munijos metu giesmes “Tėve 
mūsų” ir “Iš šios žemelės” lie
tuviškai giedojo Sudburio lie
tuvių choras. Krašto valdybai 
atstovavo J. Simanavičius.

Kun. Augustinas po gedu
lingų pamaldų St James the 
Greater parapijos bažnyčioje, 
Blind River, buvo taip pat at
vežtas į Sudburį, ir abiejų bro
lių palaikai palaidoti Sudbu
rio katalikų kapinėse, kunigų 
skyriuje. Iš bažnyčios ir kapi
nėse karstus nešė kunigai, o 
kapinėse laidojimo apeigas ir 
maldas atliko vyskupas Car
ter. Karstus nuleidus į žemę, 
tautiniais rūbais apsirengu
sios lietuvaitės Joana Stan
kutė, Jūratė Tolvaišaitė, Feli
cija7 Račinskaitė ant karstų 
padėjo gėles. Lietuviai sugie
dojo “Marija, Marija” ir Tau
tos himną . Ilsėkis ramybėje.

J. Kručas

Studijuodamas Rochesterio, 
N. Y. universitete biznio admi
nistraciją ir chemiją, dirbda
mas Rochesterio universiteto 
tyrimų laboratorijoj, padėjo de
kanui anemijos tyrimo darbe. 
Dekanas dr. Whilppe 1930 m. 
už šį darbą laimėjo Nobelio 
premiją. 1937 m. Morkūnas 
(J. C. Morcan) atidarė laidotu
vių biurą. Prieš 10 metų dėl 
sveikatos pasitraukė iš laido
tuvių direktoriaus pareigų, o 
tuo pačiu ir iš lietuviškojo dar
bo.

Popular Lithuanian
R E C I P E S

PATIKSLINTA IR
AŠTUNTOJI

, damas Lietuvos neteisėtą oku
pacinę padėtį ir t. t. Buvo 
dosnus rėmėjas ne tik ALTo, • 
BALFo, bet ir lietuvių radijo 
programų bei savo parapijos — 
Jonas Morkūnas Roch esteri o 

lietuvių visuomeniniame gy-

Jonas Morkūnas, tik atvy
kęs į Rochesterį, tuoj įsijungė į 
Lietuvos vyčių kuopos darbą, o 
1932 m. suorganizavo vieną iš 
pirmaujančių lietuvių katali
kų studentų kuopų. Tarp kitų 
darbų- lietuvybės išlaikymo 
darbe, kelerius metus organi
zavo kuopos nariams lietuvių 
kalbos kursus, giedojo Šv. Jur
gio lietuvių parapijos Šv. Ceci
lijos chore. 1949 m. ir vėliau 
daug padėjo iš V. Europos at
vykstantiems tremtiniams tiek 
darbo ieškantiems, tiek apsi
gyvenimui pastogės, o nemo- _ 
kantiems anglų kalbos buvo ir = 
vertėjas, tuo pačiu laiku akty- = 
viai įsijungdamas ir į ALTo bei = 
BALFo skyrių darbą, ilgus me- s 
tus eidamas vicepirmininko E 
pareigas. Sumaniai ir pa- = 
traukliai pravesdavo Vasario = 
16 ir kitus viešus minėjimus = 
anglų ir lietuvių kalba, reng-s 
davo pas save Lietuvos nepri- g 
klausomybės minėjime daly- i 
vavusiems svečiamsE
priėmimus. Tais laikais, kada MmiiuiHlIMllliiiiiiuuiliiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllIlllllllllllllllllliluiin^  
senoji karta jau beveik buvo 
pasitraukusi iš lietuviško vi
suomeninio darbo, Jono Mor
kūno nuoširdi pagalba buvo 
neapsakoma ir Rochesterio lie
tuvių istorijoj paliko labai 
reikšmingus pėdsakus. Jis Va
sario 16 proga yra rašęs į vie
tos amerikiečių laikraščius ar
ba sukviesdavo. vietos TV, 
radijo ir laikraščių korespon
dentus, plačiai jiems paaiškin-

venime paliko tikrai neišdildo
mus pėdsakus.

Giliame liūdesy liko žmona 
Emilija, dukterys su šeimo
mis, brolis Kanadoje ir kt. gi
minės.

A. Sabalis

CLASSIFIED ADS
M I S C E L L A N E O U S

B E A L ESTATE

Are You Eligible 
For Totai-Dent?
Total Dent is the reduced-fee 

comprehensive dental care program 
sponsored by 

the Illinois Statė Dental Society.

To qualify you mušt:
• Earn less than $7,000 if single, 

$10,000 if married.
• Be ineligible for Medicaid or 

any dental insurance coverage.
Through the program, you may receive 

comprehensive dental care at a discount of 
at least 20% of the usual fee.

For referral to a dentist in your zip code area, 
call toli free:

1-800*252*2930
A SERVICE OF THE

Chicago Deniai Society 
and the 

Illinois Statė Dental Society
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JUOZAS BRAZAITIS

I
I
I

RASTAI III
(Literatūros baruose; Knygų vertinimai; Tautosaka) 

Ta pačia proga primename, kad dar galima įsigyti 
J. Brazaičio RAŠTŲ I ir n tomus.

Redagavo ALINA SKRUPSKELIENĖ ir 
ČESLOVAS GRINCEVIČUUS

Viršelis ir aplankas (skirtingi) dail. Ados 
Korsakaitės - Sutkuvienės

Išleido^ J LAISVĘ FONDAS lietuviškai kultūrai ug
dyti. Kiekvienas tomas daugiau negu pusšešto šimto pus
lapių, įrišta i kietus viršelius.

Spausdino "Draugo” spaustuvė. 1980 m. Kaina vieno 
tomo su persiuntimu $16.10. Illinois gyventojai dar prideda 
1.05 dol. valstijos mokesčio.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd St,
Chicago, IL 60629
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Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
11 mūsų sandėlio.

OOSMOS PARCELĘ EXPRE88
2901 W. 69th St ♦ Chicago, IL 60629

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
TeL — 925-2737

Vytautas Valantinas
Muiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiiuiuiiuiniii
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BUTŲ NUOMAVIMAI

Draudimas — Valdymas
Namų pirkimas — P&rdavimM

INCOME TAX
Notariatad — Vertimai
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprasto*. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėaintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas.

MIGLINAS TV
2346 W. 69 St, teL 776-1486 
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BELL REALTORS 
J. BACEVIČIUS

6529 S. Kedzie Avė. — 778-2233
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuuiiuiiaiaiM* «

SALĖM, WISCONSIN. 2 bedroom year
Large * 

rights, 1
.y

around home. Likę new. 
garage. 100 x 121 f t. lot. Lake 
1 hour from Chicago. $47,500.

Call 312—588-4930

VALOME
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūšių grindis.

BUBNYS
Tel — RE 7-5168

10% — 10% — 80% pigiau mokėsit 
■i apdraudė nuo ugnim ir automo
bilio pse mus

FRANK ZAPOLIS
3208% West 95th Street

Telef. GA 4-8654

M O V I N G
ŠERENA3 perkraus to baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
Priimame MASTE R CHARGE ir VISA

Telef. — WA 5-8063

| SIUNTINIAI j LIETUVA 

ir kilūs kraštus
S NEDAS, 4059 Archer Avenue
= Chicago, III. 60632, tel. 927-5980

BRONIUS KVIKLYS

LIETUVOS BAŽNYČIOS 
Telšių Vyskupija 
tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se-
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Lietuvos atsiminimai
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Conaecticut 
lietuviams !

PAGRALINTA 
LAIDA

Km SeAtadieni II WEVD StotlM 
N«w Torka nuo A iki 9 vai. vakaro, 
97.9 ni«c FM. Taippnt kl&uaykltte 
**MuMc of Lithuanla** progmmoa kaa 
trečladleaj, nuo 6:06 iki 7:00 vai. 
vakaro, U Seton Hali U ni v arai te to ato- 
Uea. 19.5 FM. (WS0U)

Dirakt. DR. JOKŪBAS STUKAB
234 Sunlit Drive 

Watchung, N. J. 07080

T< — (201) 753-5636
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i-mas tomas.
Telšių vyskupija yra 1-as 

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

palikti ateities kartoms galimai tikresni ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę”—tai kaip rašo 
autorius knygos į vadoj e.

“Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 West 63rd St-} Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda $120 valstijos mokesčio.

—
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Modernus 3-jų butų po 4 miegamus *» 
medinis apkaltas namas. Tuščias skly- > 
pas šalia. Galimos pajamos 800 dol.
Apyl. 72-os ir Campbell. $70,000.00. ’ 
Kreiptis j savininką angliškai tel. — *• 
737-6221. ■<

Lietuviškoje kaimynystėje, 
St. Petersburg Beach, Florida A 

Parduodamas vienas apartm. Condom. * 
ant kanalo kranto (4 apartm. condo•»'» 
house). 1|4 bloko nuo jūros. 2 miegi - 

$6,500.00. Tel. 813—360-0166.

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh--u 
ton Parke. $39,500, Savininko paskola.
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. įreng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. .
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maS. mūr. gara* - 
tas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir - 
Kedzie Avė.
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. W‘1‘ 
Springs Village.

Skambint 436-787?
SIMAITIS REALTI |
2951 West 63rd Street

imimiiiiiiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiin

M. A. ŠIMKUS
INCOME TAX SERVICE 

NOTA UI PU BU C 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILJETYB&S PRAflYMAI Ir 

kitokie blankai. 
innniiTninmniiniiiii'uiiUumiHiiiiiii.

PACKAGE ETPRESS AGENCI
MARIJA NORETKrENS

1 SIUNTINIAI Į LIETUVA
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekėe. Maistas iš Europos sandelių. 
2608 W. 69th S t., Chicago. IU. 60629 

TELEF. 925-2787

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHH

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų

TeL 376-1882 arba 376-5996 
llllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllliuill

64- ta ir Sacramento. 2-jų butų mūr. 
po 3 mieg. Vertas prašoms kainos.

43-čia ir California. Mūr. 2-jų butų po— 
2 miegamus. Nebrangus.

65- ta ir Kedzie. 4 butų naujesnis. Pui
kiai išlaikytas. Vertas pa latyti.

71-ma ir Kedzie. Ofisas ir 2 butai
1 I viršuj. Savininkas turi parduoti.

138-ta ir Statė — Lemonte. akro 
žemės. Puiki rezidencija ir pajamų

! namas.

I Dėl informacijų skambint Budraičiui.

Budraitis Realty
Tel. - 767-0600

D £ M E S I O

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000

Chrysler LeBaron Medallion 
*. 2-dr. Coupe,

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL
PLYMOUTH • K CARS

"U WILL LIKĘ US“ '

4030 Archer — VI 7-1515

(I

Suredagavo
Juozaplna Daužvardienė

šiom dienom Draugo spaustuvė ____________________ j
išleido aštuntą laidą šios populia- 
rios virimo knygos. J. Daužvardie
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais.

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin- ApeiIailkykite į “Draugo“ ad- 
darni juos su lietuvišku maistu ir . 57 x .. .
Mirimu, ši knyga yra sukėlusi la- mimstraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki- rasite kai ką padovanoti savo 
tataučių darbo vietose ir organiza 
ei jose.
Užsakymus siųsti:

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

Kaina su persiuntimu $5.65

minoifi gyventojai pridėkite
20 centų mokesčiams.

Liaudies menas ir kitkas
rrft

dar

giminėms ar draugam*
Dienraščio “Draugo” admi

nistracijoje galima pasirinkti J- 
vairių liaudies meno darbų: me
džio, kėramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių.

“Draugo” adresas: 4545 W«t 
63rd St, Chicago, III. 60629.
llllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIUUUUlIN

Tarptautiniai Reprezentacinės Plokštelės Į
Atlieka: DALIA KU6ENIENE

Akompanuoja: Enriąue Arias
Pirmoje plokštelėje lietuvių kompozitorių kūriniai: 

Dvarionas, Gaižauskas, Karnavičius, Klova, 
Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius.

Antroje plokštelėje pasaulinių kompozitorių kūriniai: 
Beiliui, Dougherty, Gluck, Nin, Puccini, 
Stout, Wagner.

Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais § 
duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais E 
dainų bei arijų tekstais*

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629

Kaina $14.00, su persiuntimu $14.85 
FjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih5*

Master Plumbing
Licenaed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir#vonios kabinetai. Keramikos plyte* i 
lės. Karšto vandens tankai. Flood con- 
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
HetuviSkai.

SERAPINAS 636-2960

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU

Vizitinių kortelių naudojimas 
gražus paprotys. Biznieriai jas 
čiai naudoja. Bet tinka ir visų 
mų atstovams 
Hnes korteles.

Kreipkitės | 
traciją visais

turėti graliai

“Draugo” adminla- 
panašiais reikalais.

DRAUGAS
4545 W. 63rd St
Chicago, IL 60629

DENGIAME IR TAISOME 

VISŲ RUSIŲ STOGUS

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti.

Skambinkite —

Apsimoka skelbtis dien. , DRAUGE“-* 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuviu 

dienraštis, gi skelbimų kainos yr« 

siems prieinamos. z
I



DIPL TEISININKĄ STASĮ 
ATSISVEIKINANT

Liepos 25 d. vakare savo na
muose, Los Angeles, kur jis nuo 
1948 m. gyveno, ilgos ligos iš
kankintas mirė teisininkas Sta
sys J. Paltus. Liepos 28 d. jo kū
nas buvo atvežtas į Šv. Kazimie
ro parap. bažnyčią, kurioje roži
ni kalbant vadovavo ir velionį, 
kaip uoliai talkinusi besikurian
čiai lietuvių parapijai, prisiminė 
prel. J- Kučingis. Kitą dieną (VIL 
29) gedulingas šv. Mišias už mi
rusio sielą aukojo prel. J. Kučin
gis. Lekcijas skaitė teisin. A Dab- 
šys. Vargonais palydint kompo
zitoriui B. Budriūnui, giedojo O. 
Deveikienė Prie karsto budėjo 
ramovėnų ir šaulių garbės sar
gyba. Iš čia daugelio buvo paly
dėtas ; šv. Kryžiaus kapines, ku
riose paskutines religines apei
gas atliko kun. dr. Olšauskas. 
Sugiedojus Lietuvos himną, apie 
velionį, kaip teisininką ir žurna
listą, kalbėjo I. Medziukas, atsis
veikindamas jį šių organizacijų 
ir Lietuviu radijo valandėlės 
vardu. Ramovėnų vardu kalbėjo 
A. Audronis, šauliu — J. Ruokis, 
ALT-os skyr. — A Mažeika, LB- 
nės 0. R-azutienė, Katalikų fede
racijos— V. Kazlauskas, buv. Lai
kinosios vyriausybės Teisingumo 
ministeris M. Mackevičiaus var
du— J. Kutra.

A a. Stasys Paltus — derlingų
jų Sūduvos lygumų sūnus, pradė
jęs šios žemės gyvenimo kelią 
1906 m. kovo 22 d. Skriaudžių 
bažnytkaimyje, netoli Veiverių : 
miestelio, kuriame prieš Pirmą- ; 
jį pasaulinį karą veikusi mokyto
jų seminarija išleido keletą šimtų 
Šviesuolių, skleidusiu tautinį su
sipratimą. šio mokslo židinio iš 
šios apylinkės kilusių daugelis im- 
teligentu pasireiškė įvairiose Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
srityse. Nevienas jų savanoriu iš
ėjo tėvynės ginti. Dalis j’ų žuvo 
nepriklausomybės kovose. J. Ru- 1 
dzevičius, kurso draugas, prisi- < 
numa Stasį savo gabumais ir su- J 
manomu pasireiškusį Marijam- ’ 
polės mokytojų seminarijoje, ku
rią jis baigė 1929 m. Prisimena • 
Stasį pasakojus, kad jo vyresny- 1 
sis brolis Antanas išėjęs savano- , 
ris ir nebegrįžęs...

Toljmesnis Stasio mokslo ke- \ 
lias buvo Vytauto Didžiojo uni
versitetas Kaune. Kaip daugelis 
3 provincijos atvykusių jaunuo
lių, jis užsitikrino studijoms pa- • 
grindą gavęs tarnybą Užsienio 
reikalu ministerijoj, studijoms pa
brinkdamas teisių mokslus. Vė
liau perėjo į Teisingumo minis
terijos žinybą ir dirbo Vyr. Tribu
nolo prokuratūros kanceliarijoje, 
pasiekdamas atsakingą sekreto
riaus poziciją. Universitete studi
juodamas, priklausė “Sudavia” 
torporacijai ir jai pirmininkavo, 
buvo išrinktas ir į studentų at
stovybę.

Kaip teisininkas atkreipė į sa
ve dėmesį, mokėdamas gabiai 
pritaikyti gilų pažinimą materia
linės teisės procesų konikretiems at
vejams; buvo greitos orientacijas, 
sugebėjo savo mintis tiksliai ir 
sklandžiai išreikšti. Dėl šios ypa
tybės kai kurių net buvo vadina
mas “auksaburniu”. Įsigijęs tei
sininko diplomą ir išlaikęs teisė
jo egzaminus, Stasys dirbo apyl. 
tardytoju Ukmergėje; teisinio 
4arbo srityje buvo ir kitose parei
gose. Pagaliau išėjo į advokatū
rą Kaune. Šias eilutes rašąs pri- 
šunena jį atvykstantį iš Kauno į 
Marijampolę atstovauti apygardos 

l teisme svarbesnėse bylose, nors 
| tuo metu šiame mieste buvo 5 ar 
j ® vietiniai advokatai. Iš to dary- 
! tina išvada, kad jis buvo pagar- 
l sėjęs advokatas.

1944 m. iš rytų artėjant ka- 
I m audrai, prisiminęs pirmosios 
j okupacijos metu vykdytą

■ krorą, su šeima leidosi į Vaka- 
nežinomam likimui. Pasiekė 

** Prancūziją. Iš čia po karo.
' iš pinnųjų 1947 m. atvy-

‘ ’ k 7 *r aP&*Syveno New Yor- 
* • pagyvenęs, piligri-

į mų keliais leidosi į vakarus ir po -

A. a. Stasys Paltus

stoviai įsikūrė Los Angeles mies
te, kur tuojau įsijungė į visuome
ninius darbus. Pirmiausia talki
no ieškodamas reikalingų garan
tijų 'bendro 'likimo tautiečiams, 
išblokštiems iš tėvynės ir lau
kiantiems Vokietijoje eilės at
vykti į Ameriką. Būdamas ambi- j 
cingis, gilino žinias čia esančiuo
se universitetuose, domėdamasis 
politiniais ir ekonominiais moks
lais. Gerai mokėdamas anglų kal
bą, daugeliui lietuvių yra padė
jęs būdamas teismo vertėju. Susi
pažinęs su šio krašto įstatymais, 
mielai padėdavo savo patarimais 
visiems, kurie tik į jį kreipdavosi. 
Dalyvavo daugelio vietos organi
zacijų veikloje, ypatingai teisinin
kų draugijoje ir žurnalistų są-

jungoje, ilgą laiką pirmininkau
damas. Buvo geras 'kalbėtojas ir 
kviečiamas niekad neatsisakyda
vo viena ar kita proga tarti reikš
mingą žodį.

Stasys Paltus yra daug bendra
darbiavęs lietuvių spaudoje, ra
šydamas įvairiais aktualiais klau
simais. Gyvendamas Lietuvoje, 
rašinėjo “Skautų Aidui”, “Studen
tų Dienoms”, “Suvalkiečiui”, 
“Šviesos Keliams”, “Teisei”. Vė
liau, jau apleidęs Lietuvą, bend
radarbiavo “Jaunimo Žygiuose” 
ir buvo redakcijos narys. Bendra
darbiavo “Dirvoje”, “Drauge”, 
“Kalifornijos Lietuvyje” (buvo 

redakcijos narys), “Lietuvių Die
nose” (redakc. narys 1948 ir 1949 
m.), “Lietuviai Amerikos Vaka
ruose” ir “Teisininkų Žiniose”. 
Dalyvavo Lietuvių radijo valan
dėlės programoje.

A a. Stasys buvo universalus 
žmogus, tik tremties gyvenimo są
lygos neleido jam gabumų pilnai 
išvystyti ir panaudoti. 1969 m. 
ankstyva žmonos mirtis suteikė 
jam didelį skausmą. Teko vienam 
rūpintis sūnaus Alfredo išmoksli
nimu, kuris, prieš keletą metų 
baigęs aukštąjį mokslą, yra aukš
tesniosios mokyklos mokytoju. 
Paskutiniuosius parą metų sirgu
liavo ir gyveno užsidaręs.

Lietuvoje liko brolis gyd. Kazys 
Paltanavičius Vilniuje, brolis 
Juozas Paltanavičius ir sesuo 
Teofilo Širvinskienė Kaune.

A a. Stasio kūnas atsigulė ka
puose poilsiui greta savo gyveni
mo draugės, o jo siela tegul pati
ria džiaugsmą ir gėrį nesibaigian
čioje teisiųjų viešpatijoje.

7g. Medziukas

PARAPIJOS, MAIRONIS IR SPORTAS
Mokytojų studijų savaite (5)

LAUKAI "DRAUGUI
PAGYVINKIME LAISVINIMĄ 

V. SKUOPŽK) IR 
M. jurgutienės

Šių metų liepos 31 d. buvo 
gautas laiškas iš Valstybės de
partamento dėl V. Skuodžio ir 
M. Jurgutienės išleidimo iš so
vietinės vergijos į JAV-bes. 
Laiške rašoma, kad Sovietai ne
pripažįsta V. Skuodžio Ameri
kos piliečiu. Pagal Sovietų įsta
tymus Skuodis^yra Sovietų pi
lietis ir todėl Amerikos pareigū
no — konsulo neprileido pasi
matyti su Skuodžiu. Nors Ame
rika protestavo dėl neleidimo 
pasimatyti su Skuodžiu, vistiek 
neleido pasimatymo. Sovietai 
dvigubos 
tą. Esą 
keliamas 
sesijoje, 
rašoma, 
liucijos, 
stipriai
sprendimas pasiliekąs Sovietų 
rankose.

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. rugpjūčio mėn. 17 <L

BAIGĖ STREIKĄ

Vienuolika savaičių streikavę 
Prairie Statė kolegijos mokyto
jai Chicago Heights rugpiūčio

0

9 d. nusprendė streiką baigti- 
Buvo susitarta dėl naujos dve
jų metų sutarties, kurią dar tu
rės mokytojai patvirtinti. Pa
keliamas atlyginimas.

i

keleiviams, eis

ĮSIGYKITE ŠIĄ PLOKŠTELĘ
LAŠA LAIKO LASAI •. . Diriguoja komp. Julius Gaidelis
(Brocktono mišrus choras) stereo

Malda už tėvynę, Tėviškės laukai, Žolelė žydėjo, Ant 
kalno klevelis. Augo putinas, Plovė lankoj šieną ir 
kitos.

Sovietų įstaigos vis neleidžia
M. Jurgutienei išvykti iš ok. 
Lietuvos ir prisijungti prie sa
vo vyro. Laiške rašoma, kad 
departamentas neatlaidžiai kels 
Jurgutienės išvykimo klausimą. 
Laiškas baigiamas taip: “Tikė
kime, kad sujungti balsai Va
karų pyriausytrių, individų ir

I organizacijų, kaip Amerikos 
Lietuvių Taryba, išjudins So
vietų vyriausybę greitai leisti 
susijungti Jurgučio šeimai”.

Tad dar pajudėkime laisvini
mo reikalais, dar judinkime sa
vo senatorius, kongresmanus ir Į 
religijos aukštuosius vadovus, I 
nepamirštant didžiosios spau-1 
dos. A. Musteikis

pilietybės nepripažįs
tąs klausimas būsiąs 
Madrido konferencijos
Departamento laiške

kad priimtos dvi rezo- 
kurias departamentas 
remia, nors galutinis

KULTŪROS AUTOBUSAI

Vadinami kultūros autobu
sai, kurie vežioja žmones 
žiūrėti Chicagos įžymybes, 
gausėjus 
pusvalandį nuo 11:05 v. r. 
4:35 p. p. šie autobusai išva
žiuoja nuo Meno muziejaus, Mi- 
chigan ir Adams gatvių sankry
žoje. Jie kursuos iki spalio 24

Inz. Kazimieras
Motetai tis

JUOZAS MASILIONIS
I tenka svetimtaučiams. Prelegentė 
panagrinėjo plačiau liet parapijų 
reikšmę taut. gyvenimui ir prie
žastis, kodėl liet parapijos silpnė
ja ir nyksta.

Po paskaitos kilo labai gyvos 
diskusijos.

Apolinaras Bagdonas skaitė pa
skaitą “Maironis — lietuvių tau
tos atgimimo dainius”. Paskaita 
susidėjo iš trijų dalių. Pirmojoje 
dalyje stambesniais bruožais pa
žvelgė į Maironio gyvenimą. ant
rojoje panagrinėjo charakterį, tre
čiojoje kūrybą: lyriką, poemas, 
dramas, šia paskaita buvo pami
nėta 'Maironio sukaktis.

Popietinėje paskaitoje “Spor- 
l tas kitų mokslų -tarpe” panagrinė- 
, jo, kiek ir kurie mokslai padeda 
• sportui. Įvairūs aparatai, filma- 
- vimas, kompiuteriai nustato, iš 

kurios pozicijos ir kokiu būdu ga
lima pasiekti geriausių sporto ir 
fizinio lavinimo rezultatų.

Laisvojoje tribūnoje buvo įleis
ta pasisakyti įvairiais švietimo 
klausimais. Iškilo ryškiausiai du: 
kodėl mažėja lit. mokyklose mo- 
kinių skaičius, kodėl skelbiami 
vajai neduoda rezultatų, ir ant
ras, kodėl mokytojai, ypač mo
kyklų vedėjai nejaučia pareigos 
dalyvauti mokytojų studijų sa
vaitėse. Siūlyta, kad švietimo 
taryba stengtųsi, kad bent vienas 
mokytojas iš kiekvienos mokyk
los atvažiuotų. Jo atvažiavimui 
lėšų turėtų parūpinti mokyklų tė
vų komitetai, LB apylinkės, pa
vieniai mecenatai.

Ketvirtadienio dienos pirminin
ke pakviesta Ona Jagelienė iš Chi
cagos. Bendroji antraštė rodo, kad 
šiandien, panašiai kaip ir kitomis 
dienomis, diena mėginama, iš
pinti įvairiom temom, kad bent 
viena patiktų studijų savaitės da
lyviui.

Raminta Pemkutė, Northwes- 
tem un-to studentė, skaitė pa
skaitą “Janinos Degutytės Lietu
va”. 'Kaip ji pasisakė, tai jos dip- 
lominis darbas Chicasus Pedago
ginį. lit. institutą baigiant. Refe
rato pradžioje prelegentė davė J. 
Degutytės biografinių žinių pluoš 
tą, o ipaskui apibūdino jos poeziją, 
įjos žodis trumpas, eilėdara lais
va. Ji, tarsi mokytojas, užveda 
skaitytoją ant kelio, o išspręsti, 
duoti atsakymą turi pats moki
nys, Skaitytojas. Jos eilėraščių ato
mazga dažniausiai liūdna.

Beveik kiekviename jos eilėraš
tyje užtinkame Lietuvos vardą, J 
pridedant jam gražiausius priedė
lius: Lietuva karalių delne, rie- 11 
kėlė, duonos, mažas lopinėlis, pa- 

• dūmavęs gintaras, tyriausias lašas, ■ 
i net kraujo lašas. Iš visų savo 1 
- kartos poetų ji labiausiai iškelia 
■ Lietuvos vardą — talentingai ir 
» su meile.

Diskusijose pasigėrėta, kad 
prelegentė irgi su meile ir atsidė
jimu įsigilino i šios poetės kūry
bą ir gražiai klausytojams perda
vė.

Grasi Ii j a Meiluvienė iš Chica
gos Brighton Parko kalbėjo apie 
lietuviškųjų parapijų metus. Pre
legentė apibudino, kokias parapi
jos yra teritorinės, kokios tauti
nės. Jos žiniomis, pirmąją tau
tinę parapiją Amerikoje įsteigė 
1789 m. vokiečiai, vėliau ėmė 
steigti drauge lenkai ir lietuviai, 
paskui vieni nuo kitų skyrėsi, kar
tais net per teismus. 'Pirmoji gry
nai lietuviška parapija buvo 
įsteigta 1885 m. PennsyIvanijoje. 
Lietuviai tada sunkiai dirbo, gau
dami mažą atlyginimą, bet kū
rė lietuviškas parapijas, mokyk
las.

Plačiau apžvelgė Chicagos lie
tuviškas parapijas. Kai atvykom! . . , . . . .
1949 m.. Chicagoje radome 12 Mes norime sid«i ir lai-
liet, parapijų- Kiek ju dabar bė-1meU La‘metI ,r nu«aletl- 
ra? Daugelis jų jau atiteko ar ati-

A. f A.
Pik. ANTANUI MOTUZAI mirus, 

žmonai ALDONAI, seseriai JADZEI BUKSAlT’lhlNEI 
(Australijoje), brolio sūnum SAULIUI ir KĘSTUČIUI 
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LAND OF CROSSES
The struggbe for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by
MICHAEL BOURDEAUXf MA, B A).

Printed in Engi and 1979, 339 pages. Price — including 
shippmg and handling $8.95.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St, Chicago, IL 60623

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.

Manoma, kad 6-7 procentai 
pasaulio gyventojų yra kairiaran
kiai. .

Moterų kairiarankių perpus 
mažiau.

Jeigu kas yra niekinga pasau
lyje, tai toks žmogus, kuris pade
da savo ginklus, kuris meta savo Į 
darbą ir sako: “Aš negaliu. Tai 
neturi vertės. Pasaulis yra nus- 
sistatęs prieš mane. Aš pakliu
vau nelaimėn”. Nėra jėgos, kuri 
galėtų padėti tokiam žmogui. Jis 
yra žuvęs. Tačiau mes norime

NERIJA — Plokštele
Išpildo Clevelando studenčių vokalinis vienetas. Kaip: Gulio, ryčio. 

Oi, lekia, lekia gulbių pulkelis. Oi, ūžkit gauskit. Pūsk trimitą. Tik-tak. 
Prie gintaro jūros. Paskutinį sekmadienį. Obelėlė ir upelis. Spaudos 
baliaus valsas. Laukinė aguona. Kregždutės. Taip pat Barcarolle :š 
operos “Hofmano pasakų”. Tango NottumoHaus-Otto Borgman. Alma 
Ilanera-P.E. Guttierez ir kitos dainos.

Pirmoji Nerijos plokštelė pasirodė 1978 m., buvo greitai išparduo
ta. Antroji pasirodė 1981 m. Jos repertuaras naujas, jaunatviškais, 
įvairus ir dinamiškas.

Vadovė ir dirigentė Rita Čyvaitė-Kliorienė. Akompaniatorė — 
Kristina Kuprevičiutė.

Kaina su persiuntimu $8.95
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, Jf52f5 W. 63rd St.

Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 56 et. vastijos mokesčio.

O. S. Marden

Gimęs 1905 m. gruodžio 5 d.. Pavartyčių kaime, Šeduvos 
valsčiuje, Panevėžio apskrityj. Nepriklausomoj Lietuvoj, — mirė 
tremtinio likime išeivijoj, Amerikos Chicagoj 1979 m. rugpiūčio 16 d. 
ir buvo palaidotas rugpiūčio 20 d. Sv. Kazimiero kapinėse.

Pasilikusieji gedėti šio nepamirštamai šviesaus šeimos vyro, tė
vo ir senelio — jo žmona, buv. Nepriklausomos Lietuvos Kauno 
operos solistė Izabelė Blauzdžiūnaitė - Motekaitienė, ir sūnūs: pia
nistas Manigirdas ir chemijos Dr. Prof. Ramūnas su šeima — ren
gia trejų metų pomirtinį sukakties minėjimą šį sekmadienį, rugpiū
čio 22 d. 12 vaL vidudienį, T.T. Jėzuitų koplyčioje, S v. Mi šiomis, 
kurias atnašaus kun. Vaclovas Gutauskas, SJ. Pamaldų metu giedos 
Praurimė Ragienė, smuiku gros Povilas Matiukas ir vargonuos Ve
lionio sūnus Manigirdas. Po pamaldų įvyks Velionio paminklo šven
tinimas Sv. Kazimiero kapinėse.. Dėkodami Aukščiausiam už laikiną 
gyvenimo dovaną žemėje, prašome Velionies gimines ir draugus 
pasimelsti už Velionio sielą.

šviesiausių prisiminimų kupini, Velionies liūdintys —

žmona Izabelė ir sūnūs: Manigirdas ir Ramūnas su šeima
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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

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

tėvas ir sūnūs
2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av./Cicero

Tel. 470-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SONOS 
2424 W. 691 h STREET Tel. REpvM&e 7-1213
11028 Southweat Highway, Palos Hill*, m. TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 80. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayvtte 8-8872



DRAUGAS, antradienis, 1982 m. rugpiūčio mėn. 17 d.

X švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas kun. Anta
nas Zakarauskas ragina savo organizuotai pasirodyti;
parapiečius organizuoti daly
vauti naujojo Chicagos arkivys
kupo Joseph Bemardin šv. Mi
šiose ir gegužinėje Grant Parke 
ir susipažinti su arkivyskupu, 
lietuviams bus skirta speciali 
vieta. Moterys, kurios-turi, ga
lėtų apsirengti tautiniais dra
bužiais.

X Emilija Sakadokdderiė, My
kolas Dranga, “Draugo” redak
toriai, ir Linas Rimkus, buvęs 
“Draugo” redaktorius, dabar 
Amerikos Balso pareigūnas, 
sveikina redakcijos bendradar
bius lektorių ir studentų var
du iš Lituanistinio seminaro, 
kuriame jie dėsto lietuvių kal
bą ir padeda kitiems tobulintis 
savo gimtojoj kalboj.

X Kan. Vaclovas Zakaraus
kas dar tebeguli Centrai ligoni
nėje, bet jau gerokai sustiprė
jęs. Tikimasi, kad greitai galės 
iš ligoninės išeiti ir galutinai 
sveikti namie. .

X Angelės Kazlauskaitės su 
Mark Wittry užsakai eina Švč. 
M.. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje.

X Kun. Jonas Burkus, gyve
nąs Hot Springs, Ariz., yra pa
rašęs knygą “Gaila minios” ir 
atidavęs spausdinti M. Morkū
no spaustuvei. Nauja knyga 
paremta šventuoju Raštu ir 
Bažnyčios mokymu, šios kny
gos santrauka, pavadinta “Pasi
tikiu”, jau yra surinkta ir grei
tai pasirodys iš spaudos.

X JAV New Yorko apygar
dos Bushuic.k apylinkė, kurios 
pirmininkas yra kun. P. Gied- 
gaudas, pirmoji atsiliepė į n Pa
saulio Lietuvių dienų lėšų telki
mo komiteto išsiųstą laišką, at
siųsdami savo auką.

X Benjaminas ir Bronė Pau- 
honiai, Cleveland, Ohio, Jonas 
Virbalis, Cleveland, Ohio, Aguo- 
ta Šuopys, Chicago, UI., grą
žino laimėjimų šakneles su 9 
dol. aukomis. Po 8 dol. atsiun
tė: Justas Punkris, Gulfport, 
Fla., E. Sakalas, Philadelphia, 
Pa., po 7 doL: Jadvyga Kolis, 
V. Simanavičius, V. Kasniūnas, 
Juozas Stašaitis, A. Bielskus, 
Petras Kudukis, Jonas Valiuko- 
nis ir K. Dičiūnas. Visiems la
bai ačiū.

X Rimas Šarūnas, Yucaipa, 
Cal., J. (Bružas, J. Litvinas, Chi
cago, R. Raslavičius, Eik G rovė, 
DL, užsisakė naujausių leidinių 
už didesnes sumas.

X Eugenijus Kleinas, Wol- 
laston, Mass., užsisakė naujau
sių leidinių už didesnę suma ir 
pridėjo 15 dol. auką. Labai 
ačiū.

X A Gečas, Rochester, N. 
Y., atsiuntė 229.87 dol. už par
duotas knygas. Labai dėkoja
me.

X Lietuvos Dukterų draugi
jos piknikas rengiamas rugpiū
čio 22 d., sekmadienį, 12 vai. 
dieną Marąuette Parke, Califor
nia ir 71-os g-vės kampe, ant 
kalnelio. Bus karsti pietūs, gi
ra, kepsniai ir dovanų laimėji
mui. Kviečiame visus.

Valdyba 
(pr.)

X Reikalingi jauni apsukrūs 
pardavėjai ir “staff” persona
las. Human Body Purification 
Center, tel. 436-9667 nuo 10 
vai ryto iki 5 vai. vak. (sk.)

x St CMIorir Memotfeto, Ine^ 
W14 W. 111 St (1 blokas nuo 
šv. Karimiero kapinių), tefef. 
23MS35, seniausia beturiu pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasirinkimas. Nelso
nas Ir Dūlys aarinmkai. (ak.).

X Amerikos Lietuvių Katali
kų federacijos valdyba kviečia 
pasitarimą trečiadienį rugpiū
čio 18 d. Jaunimo centro kavi
nėje 7:30 vai. vak. aptarti lie
tuvių dalyvavimą naujojo Chi
cagos arkivyskupo J. Bemardin 
atnaušaujamose šv. Mišiose 
Grant Parke rugpiūčio 29 d. 
Lietuviams šiose iškilmėse reik-

X DaiL Samuelis Rozinas, 
kuris dėsto meną Tel Avive, Iz
raelyje, yra atvykęs porai die
nų į Chicagą. Jis turėjo savo 
dailės parodą Los Angeles lie
tuviams, kurie labai gerai apie 
ją atsiliepia. Ypač išskirtinės 
jo medžio raižiniais lietuvių kla
sikų iliustracijos. Dailininkas 
Chicagoje pabus tik apie porą 
dienų.

X Dalios Eidukaitės-Fanelli 
dainų rečitalis bus Akademinio 
Skautų sąjūdžio studijų dieno
se rugsėjo 28 d., šeštadienį, Ta- 
bor Farmoje, Sodus, Mich.

X Ruošiantis sutikti naują 
Chicagos arkivyskupą Joseph 
Bemardin, rugpiūčio 18 d., tre
čiadienį, 10:15 vai. ryto bus pa
aiškinamas jo sutikimas Grant 
Parke, kuriame bus šv. Mišios 
ir gegužinė bei susipažinimas su 
įvairiomis tautinėmis grupėmis. 
Apie tai paaiškins kun. James 
P. Roache Sheraton Place vieš
buty, Berkshire kambary (160 
E. Huron St.).

X Dona Giužytė-Maziliaus- 
kienė skaitys paskaitą apie 
“Krėvės Raganiaus personažą” 
Santaros - Šviesos suvažiavime 
Tabor Farmoje, Sodus, Mich., 
rugsėjo 9-12 dienomis. Kviečia
mi visi leteratūros mėgėjai.

X Lietuvių Liaudies meno 
paroda vyks “Galerijoje” rug
sėjo 7 iki 125 d. Parodos rengė
jai yra Am. Lietuvių Dailiųjų 
menų draugija, pirmininkauja
ma Viktorijos Kašubaitės-Mat- 
ranga, ir Lietuvių Tautodailės 
instituto Chicagos skyriaus 
pirm. Aldonos Veselkienės.

X Kun. Petras Pat laba, anks
čiau gyvenęs Cicero, UI., dabar 
Hot Springs, Ariz., atvyko ku
riam laikui į Chicagą ir apsi
stojo pas savo seserį. Ta pro
ga jis aplankė “DTaugą”, pratę
sė prenumeratą, įsigijo sau ir 
kitiems Hot Springs gyvento
jams naujų leidinių, kuriuos 
parveš grįždamas namo.

X Vincas Urbonas, pedago
gas, Chicago, Dl., mūsų nuošir
dus rėmėjas, aplankė “Draugą” 
ir įsigijo naujausių leidinių už 
didesnę sumą, šiomis dienomis 
V. Urbonui sueina 80 m. am
žiaus, bet jis sveikas, judrus ir 
aktyviai dalyvauja lietuviškame 
gyvenime.

X Kun. V. Kriščiūną vičius, 
Southfield, Mich., pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė 10 dol. 
užkalėdines korteles ir kalendo
rių. Labai ačiū.

X Constance Yodehs, Home- 
wood, UI., užsisakė naujausių 
leidinių su 10 dol. auka. (Labai 
ačiū už lietuviškos knygos pa
laikymo.

X Kun. V. Gorinąs, East Du- 
buąue, Dl., Auna Biežis, Long 
Valley, N. J., V. Raulinaitis, 
Palos Hills, Dl., Pranas ir Au
dronė Norušaai, Lemont, Dl., 
atsiuntė po 10 dol. už laimėjimų 
bilietus. Labai ačiū.

X Sol. Lili jos Šukytės koncer
tas įvyks rugsėjo 18 d., šešta
dienį, 7 vai. vak. Marijos 
mokyklos auditorijoje. Solistei 
akompanuos muz Antanas 
Smetona. Bilietai gaunami J. 
Varnelio prekyboje, 2501 W. 71 
St., Tel. 471 - 1424.

Rengia Lietuvių Fondas 
(pr.).

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (ak.)

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai, baigę šiais metais 8 skyrių. IS kairės: Viktoras Garbon- 
kus, Erika Aleksiūnaitė, Rūta Jonauskaitė, Tomas Merick is, direktorė Milita Milašienė, Rimas Maurukas, baigęs 
mokyklą pirmuoju mokiniu, Kristina žvinakytė, Dana Sli vinskaitė ir Edvardas Slivinskas.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
KUN. A SABALIAUSKO 
KUNIGYSTES SUKAKTIS

Po 50 metų kaip tik žolinės 
šventėje, rugpiūčio 15 d., kun. 
Antanas Sabaliauskas, salezie
tis misionierius, minėjo savo 
kunigystės auksinę sukaktį. Pri
micijas 1932 m. rugpiūčio 15 d. 
laikė Jurbarko par. bažnyčio
je, dabar švč. M. Marijos pa
rapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke, šv. Mišias 10:30 vai. 
pradėjo Jubiliatas, kartu kon- 
celebruojant kunigams: parap. 
klebonui kun. Antanui Zaka
rauskui, saleziečių atstovui kun. 
Edv. Frizzell, saleziečiui iš Ko
lumbijos Nik. Gaidukui, jėzui
tui V. Gutauskui, P. Jakulevi- 
čiui, K. Kuzminskui ir J. (Vė- 
lučiui. Vysk. Vincentas Briz- 
gys dalyvavo šv. Mišiose. Pa
mokslą apie kunigystę ir pašau
kimus į dvasinį gyvenimą pa
sakė pats sukaktuvininkas kun. 
A Sabaliauskas. šv. Mišių me
tu gražiai giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas A Lino,

X Antrųjų Pasaulio Lietuvių 
dienų lėšų telkimo komitetas iš
siuntinėjo laiškus JAV Lietu
vių Jaunimo sąjungos skyrių 
pirmininkams ir ŠALFASS spor 
to vadovams, prašydami jų įsi
jungti į talką H Pasaulinio Lie
tuvių dienų lėšų telkimą.

X Jonas Mašanauskas iš Mel- 
boumo, Australijos, vieši Chi
cagoje, lanko senus pažįstamus 
ir ta proga dail Magdalenos 
Stankūnienės lydimas aplankė 
ir “Draugą”, pasikalbėjo su re
daktoriais. Iš Chicagos dar 
vyks į Kaliforniją ir iš ten 
grįš į namus.

X Sonia Untulis, Palos Hills, 
John Petraitis, Simas Paulius, 
Vilhelmas Kadžius, Chicago, Dl., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
10 dol. auka. Labai dėkojame.

X AL ir Zina Stevinskai, Ad- 
dison, Dl., Aldona Rimas, |Com- 
frey, Minn., J. M. Beleckis, Hot 
Springs, Ark., Julius Jurėnas, 
Montreal, Kanada, atsiuntė po 
10 dol. aukų ir grąžino bilietų 
šakneles. Labai ačiū.

X Rašytojas Vytautas Alan
tas, Detroit, Mich., 80 metų am
žiaus sukaktuvininkas, grąžino 
laimėjimų šakneles bu 20 dol. 
dienraščiui. Labai nuoširdžiai
tariame ačiū.

grojant K. Skaisgiriui, ir solis
tai Margarita ir Vaclovas Moni
kai. Žmonių buvo pilna bažny
čia.

Po šv. Mišių 1 vaL pradėjo 
rinktis sukaktuvininko giminės, 
jurbarkiečiai ir misionieriaus 
gerbėjai į Liet Tautinę salę, 
kur buvo pietūs, meninė ir aka
deminė dalis. Susirinkus beveik 
pilnai salei* žmonių, minėjimą 
pradėjo rengimo komiteto pir
mininkas Viktoras Šimaitis, pa
sveikindamas jubiliatą, svečius 
ir paragindamas džiaugtis kar
tu su jubiliatu. Prieš pietus 
maldą sukalbėjo kun. x N. Sal- 
dukas, o svečiai sugiedojo il
giausių metų.

Užkandus prasidėjo trumpa 
meninė dalis, kurioje solistai 
Margarita ir Vaclovas Momkai, 
akopanauojant muz. Aloyzui 
Jurgučiui, nuoširdžiai padaina
vo po vientą solo ir tris duetus, 
tarp kurių išskirtinas “Exulta- 
te, Jubiliate”. Solistai buvo ap
dovanoti gėlėmis ir gausiais plo
jimais.

Viktoras Šimaitis, pradėda
mas akademinę dalį ir sveikini
mus, pasakė pagrindinę kalbą, 
nupiešdamas jubiliato kun. Sa
baliausko biografiją ir paskai- 
tydamas ištrauką iš jo knygos 
“Nuo Imsrės iki Orinoko” apie 
Jurbarko grožį. Po to buvo 
perskaitytos sveikinimo telegra
mos ir laiškai. Jau anksčiau bu
vo perskaitytas Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus DL palaiminimas, kurį 
įrėmintą įteikė sukaktuvininko 
giminaitis jaunuolis Žukaus
kas.

Telegramomis sveikino vysk.

L A. VALSTYBĖSE
— Ingrida Bublienė, LB Kul

tūros tarybos pirmininkė, at- 
stovavo LB krašto valdybai 
Pennsylvanijos Lietuvių dieno
se rugpiūčio 14-15 dienomis. Ji 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
pasveikino visus susirinkusius 
lietuvius ir svečius ir pakvietė 
dalyvauti Lietuvių dienose atei
nančiais metais Chicagoj. Penn
sylvanijos 68-toji Lietuvių die
na praėjo su dideliu pasisekimu. 
Apie tai plačiau bus pranešta 
vėliau.

— Dali Karimtormat 2orom»- 
kis, grįžęs iš kelionės po Euro
pą, išvyko visai vasarai į pran
ciškonų vasarvietę Kennebunk- 
porte. Jis ten taip pat tapo 
gamtovaizdžius, daugiausia gė
les. Į New Yorką grįš rugsėjo 
pradžioje.

— Ateitminkų moksleivių sto
vykla bus nuo rugpiūčio 21 d. 
prie Escondido miesto, gražioje 
stovyklavietėje.

— Marytė Bizlnkauskaitė iš 
Brocktono, Mass., kylanti solis
tė, yra pakviesta į Los Angeles 
spalio 17 d. parapijos metinia
me baliuje atlikti meninę pro
gramą.

AUSTRALIJOJE
— Kun. M. Bordeaux, kelių 

knygų, jų tarpe Lietuvai skirtos 
knygos “Land of Crosses” au
torius, Kestono kolegijos Ang
lijoj direktorius, važiuodamas į 
N. Zelandiją, sustojo Sydnėjuje 
ir kitur, kur skaitė paskaitas. 
Jų metu iškėlė Lietuvos bylos 
reikalus. Paskaitų klausėsi ir 
lietuviai. Lietuvos bylos reika
lus jis ypatingai gynė spaudos 
konferencijos Melboume metu.

žodžiu Jubiliatą sveikino sa
leziečių provinciolo ir savo var
du kun. E. Frizzell, kun. N. Sal- 
dukas iš Kolumbijos ir ilgesne 
kalba — kun. dr. I. Urbonas, 
buvęs kaimynas, iš Gary, Ind.

Visiems nuoširdžiu žodžiu pa
dėkojo, primindamas savo kuni
gišką kelią, pats sukaktuvinin
kas kun. A. Sabaliauskas. Jis 
padėkojo klebonui kun. A Za
karauskui už pakvietimą šias 
iškilmes turėti jo. bažnyčioje, 
chorui, solistams, rengimo ko
mitetui, savo giminėms ir vi
siems jurbarkiečiams bei ne jur
barkiečiams, prisiminusiems ku
nigystės kelią ir prasmę. Pa
baigoje buvo sudainuota “Lie
tuva brangi”, o dar priedo — 
jurbarkiečiai (ir nejurbarkie 
čiai) sudainavo savo “himną” 
“Pjau’ broliukai žalią šieną”.

Minėjimas praėjo labai sklan
džiai, neilgai užtruko. Jam ge
rai vadovavo V. Šimaitis. Pa
ruosti šį minėjimą daugiausiai 
pastangų įdėjo Jubiliato sesuo 
Viktorija Sabaliauskaitė - Oren- 
tienė, taip pat ir komitetas: 
Vikt. ir Josefina Šimaičiai, Na
poleonas ir Regina Sabaliūnai, 
Salomėja Endrijonienė, Janina 
Juknevičienė, kun. P. Garšva.

Salė buvo gražiai išpuošta, 
pietūs skaniai ir tvarkingai pa
duoti, visi patogiai susodinti. 
Tuo minėjimu buvo pagerbtas 
ne tik kun. A. Sabaliauskas, bet 

i ir pati kunigystė. Ps.

ATSTOVŲ POSĖDIS

Susirinkus įvairių organizaci
jų 20 atstovų, rugpiūčio 10 d. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje posėdį pradėjo 

L. Povilonis, vysk. A. Deksnys, 1 ALRKF pirm. Saulius Kuprys 
laiškais — marijonų provincio- ir* pakvietė kun. J. šarauską pa
las kun. V. (Rimšelis, kun. V. i daryti pranešimą
Garbukas iš Betliejaus, kun. H. I Naujai paskirtas arkivysku- 
Šulcas, misionierius iš Afrikos, pas J. Bemardin nori susipažin- 
prel. J. Kučingis, kun. J. Ber-. ti su visais jo arkivyskupijos 
tašius, kun. S. Šileika, kun. A * nariais. Tam ruošiamos iškil- 
Naujokas, kun. Lenktaitis ir mingos šv. Mišios Grant Parke 
kun. Birbilas (iš ok. Lietuvos). rugčpiūčio 29 d. U vaL Bus 
Taip pat buvo telegramomis ’ muzika ir giesmės, 12:45 vai. 
sveikinimai iš Brazilijos ir Ko- < eisena, dvasiškių įžengimas prie 
lumbijos saleziečių, gražiais laiš-
kais iš Maskolaičių šeimos, iš 
Žalienės (Kenosha, Wis.), Bal- 
čiučių (Lenkija)), Vytauto D. 
šaulių rinktinės, P. ir P. Pa
jaujų iš Detroito, B. ir R. Juo
zapavičių iš Kanados, M. Valuc- 
kienės, taip pat. iš brolio ir bro-1 
lienės iš ok. Lietuvos.

altoriaus, 1 vai. šv. Mišios, ku
rias atnašaus arkivysk. J. Ber
nardin ir daug vyskupų. Jų 
tarpe ir lietuvių vyskupas Vin
centas Brizgys. Bus daug ku
nigų ir 300 diakonų, kurie da
lins Komuniją tikintiesiems.

Lietuviams reikia šiose iškil
mėse organizuotai dalyvauti.

Iš ARTI IR TOLI
__A. a. Vytautas Augustaus- 

kas mirė rugp. 5 d. Melboume, 
sulaukęs 77 m. amžiaus. Palai
dotas Springvale kapinėse.

— Pertho lietuviai gausiai 
dalyvavo Pavergtų tautų savai* 
tės renginiuose bei eisenoje 
King's parke, o taip pat ekume- £ 
ninėse pamaldose.

— XII-jų Lietuvių dfenų ren- 2 
gimo komitetą Melbourne suda- .2 
ro šie asmenys: B. šaulytė, kun. 7 
Pr. Vaseris, H. Statkuvienė, Al- 7 
bertas Bladzevičius (pirm.), J 
Alisa Baltrukonienė, Vyt. Di
delis, B. Prašmutaitė, V. Ali
šauskas, Vyt. Straukas, J. Ta
mošiūnas, R. Ragauskas, V. 
Adomavičius, Alg. Karazija, J. 
Vaitiekūnas, Al Karazijienė, I. 
Barzaitienė ir P. Mičiulis.

ARGENTIIKU
— Jurgis Persioo Bukauskas, 

dalyvavęs Malvinų kare, laimin
gai grįžo pas savo tėvus į Be* 
risso miestą. Jo motina yra li
tuanistinės mokyklos organiza
torė ir kurį laiką buvo vedėja, 
jo tėvas yra Mindaugo draugi
jos vicepirmininkas. Todėl jam 
Mindaugo draugija kartu su tė
veliais ir seneliais surengė pri
imtuves Berisso mieste. Jis 
pats buvo Mindaugo draugijos 
šokėjų grupės narys, todėl da
lyvavo ir daug jaunimo, tarp 
kitų ir muzikoje bei dainose pa
garsėjusi Adriana Jocytė.

— Seselė Zuzana Klein, šv. 
Kazimiero vienuolijos narė, Ar
gentinoje dirbusi puspenkerių 
metų, išvyko atgal į JAV. Ji 
dirbo mokykloje ir su jaunimu, 
padėdama jam spręsti įvairius 
klausimus ir pasirinkti gyveni
mo kelią. Argentinos lietuviai 
ir argentiniečiai seselę išleido 
su apgailestavimu.

— A a. Bronė Baronaitė- 
Baltuškienė, sulaukusi 80 metų, 
mirė Beccar mieste, palaidota 
Boulogne kapinėse, netoli Bue
nos Aires. Liko giminės Argen
tinoje ir seserys ok. Lietuvoje.

VOKIETIJOJE
— Jurgis Pyragas, Vokietijos 

lietuvių visuomenės darbuoto
jas, rugsėjo 12 d. Luebecke 
švenčia savo 70 metų amžiaus 
ir 40 metų gyvenimo Vokieti
joje sukaktį, šia proga ruošia
mos pamaldos Probstei 6 baž
nyčioje, priėmimas ir vaišės Uk
rainiečių centre.

immNNiiiiHHHiiiiiimmiiiitiMnMOTii

Advokatu

GINTARAS P. 6EPENAS
M40 W. Mrd Stnet 
dilcago, DL 6M|0

TeL 776-5181
Kasdien 9—6 vai. vak.

Mtad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą

IVHIHIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllUaiUUMI

Advokatas JONAS GIBAITIS
6147 So. Kedzle Avenue 
Chicago, IlUnote 60619 

TteL — T7M700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak- 
fleštad. 9 vai. r. iki 1 vai. <L

Kiekviena tauta turės savo pa
skirtą vietą. Įėjimas su bilie
tais, mokėti nereikės, bet bi
lietą reikia turėti, kad žinotum, 
kur gali rasti lietuvius.

Kiekvienos tautos kitokia 
spalva. Lietuvių raudona spal
va, o vietos numeris 7. Bilietą 
reikia iš anksto įsigyti kleboni
jos raštinėje arba pas komiteto 
narius: Birutę Vindašienę tel. 
925-5612, Algį Regį 476-7089, 
Saulių Kuprį 346-5275, Grasi- 
liją Meiluvienę 523-3899, sk. 
Doną Laučienę 423-9645, Ed
vardą Skrodenį 376-1091. Jie 
suteiks ir informacijas.

Dalyvaukime iškilmėse visi, 
kurie tik galime. Tuoj po Mišių 
bus piknikas, pabendravimas, 
pasisveikinimas. Reikės pasi
imti kėdutę arba pasitiesti ki
limėlį atsisėsti. Bus galima val
gyti ir gerti.

Skubiai reikia registruotis, 
nes reikia pranešti, kiek lietu
vių dalyvaus. Lenkai jau užsi
sakė 20 tūkstančių vietų, o ita
lai 2 tūkstančius. Kiek užsisa
kys lietuvių?

Bus autobusai, kurie mus nu
veš ir parveš. Smagu, kada vi
si lietuviai važiuoja kartu.

Kitas pasitarimas bus rug
piūčio 18 d. 7:30 v. vak. Jau
nimo centro kavinėje. Kvie
čiami visų organizacijų atsto
vai atsilankyti ir dalyvauti pa
sitarimuose. Gr. M.

DR. ANTANAS KUČAS

ARKIV. JURGIS MATULAITIS 
MATULEVIČIUS

Gyvosios krikščionybės apaštalas
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORE

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 krikš* | 
čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos I 
Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti g 
Šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.

Veikalas yra 692 psl., didelio formato, kietais viršeliais*
Kaina su persiuntimu 116.50. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 45J5 W. SSrd 8t^ Chicago, IL 606t9


