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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

1983 m. gruodžio 27 d. Skuo
de , te isė jo k a m b a r y j e , 
nedalyvaujant žmonėms, įvy
kęs teismas, susidedantis iš 
teisėjo A. Gailiūno, dviejų 
padėjėjų, prokurorės, rajono 
vykdomojo komiteto atstovės 
ir teismo sekretorės, patvir
tino administracinės komi
sijos sprendimą teisingu. Kun. 
V. Senkui pasidomėjus teismo 
narių pavardžių, teisėjas A. 
Gailiūnas paaiškino, jog ieš
kovui nėra jokio reikalo žino
ti, o prokurorė pridūrė, kad 
klebonui tiksli teismo sudėtis 
reikalinga tik tam, kad galė
tų pranešti Vatikanui. 

Alytus. Alytaus bažnyčios 
klebonas kun. Pranas Račiū
nas ir vikaras kun. Antanas 
Gražulis po Kalėdų švenčių 
surengtos bažnyčios švento
riuje eglutės iš miesto 
vykdomojo komiteto gavo 
tokio turinio raštą: 

Administracinės bylos Nr. 13 
NUTARIMAS 

1984.1.5 d. 
Administracinė komisija 

prie Alytaus miesto liaudies 
debutatų tarybos vykdomojo 
komiteto: 

P i rmininkas — B. But-
vilienė 

Sekretorius — A. Zėlienė 
Nariai: A. Petraitienė. J . 

Smičienė, išnagrinėjusi vieša
me posėdyje administracinę 
bylą Nr. 13, nustatė, kad 
Račiūnas Pranas, Jurgio, ir 
Gražulis Antanas, Antano, 
darbovietė Alytaus II katali
kų bendruomenės klebonas ir 
vikaras 1983 m. gruodžio 25 d. 
apie 19:30 vai. maldos namų 
šventoriuje per garsiakalbį 
transliavo pamaldas ir tuo 
trukdė aplinkiniams gyvento
jams rimtį. Alytaus miesto 
tarybos 1984 m. kovo 24 d. 

sprendimas. Vadovaudamasi 
administracinių baudų skyri
mo ir išieškojimo nuostatais 
patvirtintais TTSR Aukščiau

siosios Tarybos Prezidiumo 
1982.1.19 įsaku, komisija 
nutaria: 

Skirti piliečiams Račiūnui 
Pranui, Jurgio, ir Gražuliui 
Antanui, Antano, administra
cinę baudą 10 rub. Šį nutari
mą, per dešimt dienų įteikus 
jo nuorašą pažeidėjui, jis turi 
teisę apskusti Alytaus ra j . 
liaudies teismui. 

Simnas (Alytaus raj.). 1983 
m. Kalėdų švenčių metu Sim
no bažnyčioje buvo ruošiama 
Kalėdinė eglutė. Iš sakyklos 
tikintiesiems pranešus apie 
šventę, parapijos kunigus — 
kleboną Juozą Matulevičių ir 
vikarą Juozą Gražulį — 
išsikvietė Alytaus rajono 
vykdomojo komiteto pinninin 
ko pavaduotojas Makštutis. 
Pavaduotojas Makštutis ir 
finansų pirmininkas Starana-
vičiu8 pareikalavo, kad nebū
tų bažnyčioje rengiama kalė
dinė eglutė. Gruodžio 22 d. 
pavaduotojas Makštutis Sim
no parapijos kunigus pakarto
tinai išsikvietė į Simno vykdo-
mąjį k o m i t e t ą ir prie 
sekretorės Slemfuktienės 
pateikė išankstinį raštišką 
įspėjimą, kurio pagrindinė 
mintis, kad jaunimas nedaly
vautų kalėdinės eglutės 
programoje, nepatarnautų šv. 
Mišioms, negiedotų bažny
tiniame chore. Kunigams atsi
sakius pasirašyti po įspėjimu, 
p a v a d u o t o j a s M a k š t u t i s 
gąsdino, jog viską perduos 
RRT įgaliotiniui Petrui Anilio-
niui. 

1983 m. gruodžio 26 d. po 
Sumos Simno bažnyčioje 
d a l y v a u j a n t d a u g y b e i 
tikinčiųjų, jaunimo ir vaiku, 
buvo suruošta šventinė kalė
dinė eglutė, kurios metu Kalė
dų senelis pasveikino visus su 
Kūdikėlio Jėzaus gimimo 
švente, vaikams išdalino 
dovanėles. 

(Bus daugiau) 

Minogaudžiai 
neranda minų 

Kai ras . — Suezo kanalo 
vyriausioji taryba paskelbė 
bausmes tokiems laivams, 
kur i e p l a u k s k a n a l u su 
sprogmenimis. Laivų kapi
tonai, įplaukdami į kanalą, 
turės pasirašyti pareiškimą 
apie laivo krovinį. Jei laive bus 
ras ta sprogmenų a r kitų 
nepaskelbtų krovinių, laivas 
dvejus metus negalės kanalu 
naudotis ir bus nubaustas pini
gine bauda. 

Tarptautinis minogaudžių 
laivynas dar nerado Raudono
joje jūroje jokių minų,nors britų 
minograudžiai rado dugne viso
kio Šlamšto, metalinių statinių, 
vamzdžių, vielų. 

Paslaptingos minos jūroje 
jau paveikė laivų plaukimą į 
Jordano Akabos uostą, per kurį 
eidavo ginklų ir amunicijos 
tiekimai Irakui. Šiame uoste 
rugpiūčio mėnesį sustojo tik 14 
laivų, maždaug penktadalis 
normaliai čia šiuo metu susto
jančių laivų. Daug laivų 
atplaukdavo iš Sovietų Sąjun
gos. Dabar jų Akaboje nėra nė 
vieno. Minos Raudonojoje jūro
je sužalojo tris sovietų preki
nius laivus. Minos pakenkė ir 
Izraelio naftos laivų kursa-
vimui tarp Elato uosto, Akabos 
įlankoje ir Egipto naftos vers
mių Sinajuje, i5 kur Izraelis 
perka nemažai naftos. 

Mirė Baltimorės 
kardinolas Shehan 
Bal t imore . — Mercy ligo

ninėje sekmadienį mirė 
kardinolas Lawrence Shehan, 
ilgametis Baltimorės arki
vyskupas, 86 metų amžiaus. 
Jis buvo gimęs Baltimorėje, 
arkivyskupu tapo 1961 m., 
kardinolu buvo įšventintas 
1965 m. ir pasitraukė iš parei
gų 1974 m. Paskutiniu metu 
kardinolas sirguliavo ir nuo 
liepos 30 d. buvo ligoninėje. 

Padėtis Lenkijoje 
Varšuva . — Lenkijos saugu

mas atidžiai stebi iš kalėjimų 
amnestijos paleistus politinius 
kalinius. Žinomas disidentas 
Jacek Kuron penktadienį buvo 
suimtas ir kelias valandas poli
cijoje tardytas. J is planavo tą 
dieną skristi į Gdanską ir ten 
slaptai pasimatyti su buvusiu 
„Solidarumo" pirmininku Lech 
Walesa. Kuronas pasakė spau
dai, kad policijoje saugumo 
valdininkai jį įspėjo nekiršinti 
liaudies, laikytis ramiai, nes 
kelias atgal į kalėjimą yra atvi
ras. Kuron pasakė, kad saugu
miečiai žinojo apie kiekvieną jo 
pajudėjimą. 

Lenkijos katalikų primas 
kardinolas Glemp sekma
dienio pamoksle Jasna Gora 
vietovėje įspėjo tikinčiuosius 
neprovokuoti valdžios šį 
penktadienį, kada bus „Soli-

Ar Honeckeris 
važiuos į Boną? 

Paskutiniu metu Indijoje pagarsėjo sikhų tikėji- praėjusią savaitę aplankė Romoje popiežių Joną 
mo indai, kurie reikalauja lygių teisių ir Paulių II ir padovanojo jam sidabrinę lazdą — 
autonomijos savo valstijoje. Sikhų delegacija krucifiksą. 

Popiežius negalės 
vykti į Lietuvą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Castel Gandolfo . — Po
piežius Jonas Paulius II 
Šeštadienį paskelbė savo 
vasarvietėje tekstą telegra
mos, kurią jis pasiuntė vysku
pui Liudui Poviloniui, Kauno 
ir Vilkaviškio apaštaliniam 
administratoriui. 

Telegramoje sakoma: „Man 
nesuteikiamas džiaugsmas 
padaryti trokštamą tikėjimo ir 
meilės kelionę į Vilnių, 
suklupti maldoje prie švento
jo kapo, neleidžiama net 
pasiųsti savo sveikinimus per 
savo pasiuntinį". 

Popiežius pareiškė, kad jis 
nori užtikrinti lietuvius, kad 
jis ir visa Romos katalikų 
Bažnyčia už juos meldžiasi. 
Popiežius pagyrė Lietuvos 
katalikus, kad jie džiugūs 
viltyje, stiprūs kentėjimuose 
ir užsispyrę maldoje. 

UPI spaudos agentūra, 
paskelbdama žinią, kad popie
žius negalės vykti į ok. Lietu
vą, pakartoja, kad Lietuvos 
respublika buvo sovietų, 
prijungta per II Pasaulinį 
karą ir d a b a r va ldoma 
priespaudos pr iemonėmis . 
Nurodoma, kad komunistų 
valdžia tikinčiuosius persekio
ja, tremia ir kalina kunigus. 
Popiežius norėjęs aplankyti 
Lietuvą šv. Kazimiero, šalies 
patrono, 500 metų jubiliejaus 
proga. Agentūra pridėjo, kad 
šv. Kazimieras yra patronas 
popiežiaus gimtosios Lenki
jos, o taip pat ir Lietuvos. 

NBC televizijos žinių tarny
ba šeštadienį pradėjo šios 
žinios pranešimą: „Lietuva 
atsisako priimti popiežių". 
Sekmadienį „Chicago Sun 
Times" žinią paskelbė su 
antrašte: Pope says Lithua-
nia refused him entry". Stebė-

darumo" gimimo ketverių metų 
sukaktis. Kardinolas pripa
žino, kad daug socialinių 
problemų liko, tačiau valdžia 
padarė daug nuolaidų, jų tarpe 
kardinolas paminėjo ir amnes
tiją. Kardinolas Glemp primi
nė susirinkusiems 300,000 pili
grimų, kad toje pačioje vietoje 
jis prieš dvejus metus reikala
vo, kad valdžia paleistų iš 
internavimo Lech Walesą. 
Dabar jis laisvas. 

Chicagos a rk ivyskupas 
kardinolas Bemardin pareiškė 
O'Hare aerodrome, kad Lenki
joje „Solidarumo" dvasia tebė
ra gyva. 

tojų manymu, sudėjus į krūvą 
suktą Kremliaus propagandą 
i r amerikiečių žurnal is tų 
neišmanymą, Lietuvos bylai 
laisvajame pasaulyje kyla 
didelė kliūtis. Kada kalbama 
apie lietuvius sportininkus 
Sovietų Sąjungos • rinktinėse 
(šeši lietuviai sovietų krepši
nio komandoje), visada rašo
ma ir kalbama, kad ta i „rusų 
krepšininkai". Dabar, kada 
Kremlius atsisako įsileisti 
katalikų Bažnyčios galvą, 
visur pabrėžiama, kad „Lietu
va neįsileidžia popiežiausi 

Izraelyje dar 
nėra vyriausybės 
J e r u z a l ė . — Izraelio darbo 

partijos vadas Perės paprašė 
prezidento Herzogo dar trijų 
savaičių vyriausybės sudary
mui. Prezidentas sutiko pratęs
ti kabineto sudarymo terminą. 
Izraelis toliau valdomas buvu
sios Iikudo partijos vyriausy
bės. J i parlamento rinkimuose 
gavo 41 atstovą, o opozicijos 
darbo partija — 44 atstovus. 
Daugumai Izraelio parlamente 
reikia mažiausiai 61 atstovo. 
Kol kas nė viena partija tiek 
rėmėjų neturi. Derybos sumažo-
siomis partij omis vyksta toliau. 

Prie Belgijos 
užteršta jūra 

Le H a v r e . - šeštadienį 
netoli Belgijos krantų jūroje 
susidūrė prancūzų prekinis 
laivas „Mont Louis" su kelei
viniu perkėlos laivu „Olau 
Brittania", kuriame buvo 935 
keleiviai. Prekinis laivas vėliau 
nuskendo, žmonių aukų nebu
vo. Dabar paaiškėjo, kad 

• nuskendęs laivas gabeno iš 
Hagos branduolinių elektros 
stočių radioaktyvias atmatas. 
Laivas nuskendo apie 12 mylių 
nuo Baigi jos krantų. Dar 
neaišku, kokių padarinių atneš 
šis jūros užteršimas. 

— Irakas paskelbė, kad jo 
lėktuvai pataikė Persų įlanko
je į nemažą laivą, netoli Irano 
naftos uosto. 

— Angl i jo je p r a s i d ė s 
teismas vieno Nigerijos pilie
čio ir trijų izraeliečių, kurie 
kaltinami bandymu pagrobti 
Londone buvusį Nigerijos 
ministerį. 

— Beirute vėl įvyko kovos 
tarp valdžios kareivių ir 
musulmonų milicijos. Kovos 
sustojo Tripolyje, kur praė
jusią savaitę 120 žuvo, 325 
buvo sužeisti. 

— Sovietų Sąjunga paskel
bė, kad ilgų nuotolių skriejan
čios raketos sėkmingai bando
mos. Jos pradėtos gaminti po 
to, kai Amerika nepaklausė 
raginimų negaminti tų rake
tų. Dabar jų turės ir Sovietų 
Sąjunga. Vakarų žvalgyba 
teigia, kad Maskva jau seniai 
tas raketas bando ir gamina. 

— Britanijos uostų darbi
ninkai, paremdami streikuo
jančius angliakasius, streikuo
ja ir sustabdė laivų iškrovimą 
14-je uostų. Transpor to 
ministeris įspėjo, kad šis strei
kas palies pramonę, teks 
uždaryti plieno liejyklas, atsi
ras daugiau bedarbių. 

— Indijos sikhų oro piratai 
paleido Jungtiniame Arabų 
Emirate Indijos lėktuvo kelei
vius ir gavo leidimą savaitę 
pasilikti Dubai mieste. Jie 
pareiškė norą emigruoti į 
Ameriką. 

— Apie 150 ginkluotų vyrų 
puolė Beirute Saudi Arabijos 
ambasados pastatą, padarė 
daug žalos. Tai šijitų, kurie 
seka Irano ajatolos Khomei-
nio mokslą, kariai, pasipik
tinę, kad jie negauna Saudi 
Arabijos vizų aplankyti šven
tąjį Mekos miestą. 

— Indijoje prasidėjo masi
niai protestai dėl populiaraus 
filmų aktoriaus Rama Rao 
pašalinimo iš Andhra Pra-
desh valstijos premjero parei
gų. Jo vieton pask i r tas 
premjerės Gandhi rėmėjas 
pats pasitraukė, bijodamas 
grasinimų. 

— Nuo liepos 15 sovietų 
prezidentas Cernenko buvo 
dingęs iš viešumos, išvykęs 
atostogų. Šeštadienį spauda 
paskelbė jo atsakymą į britų 
vieno miesto mero laišką. 
Cernenko pritaria laisvų nuo 
atominių ginklų zonų steigi
mui visame pasaulyje. 

— Los Angeles mi rė 
amerikietis rašytojas Truman 
Capote. Šį ketvirtadienį jis 
būtų buvęs 60 metų. 

— Europos par lamentas 
įpareigojo savo naują pir
mininką prancūzą Pierre 
Pflimlin susižinoti su Mask
va ir pareikalauti teisės 
pasimatyti su mokslininku 
Andrejumi Sacharovu. 

Bona. — Europos politiniai 
stebėtojai susidomėję stebi 
padėtį Rytų Vokietijoje, kuri 
pasisakė už glaudų bendra
darbiavimą su Vakarų Vokie
tija. Ta s „konst ruktyvus 
dialogas" vyksta tuo pačiu 
metu, kada Kremliaus propa
ganda visomis jėgomis puola 
Bonos vyriausybę už NATO vi
dutinio nuotolio raketųįsilei-
dimą į savo teritoriją, puola 
už bandymus apsiginkluoti ir 
už norą atsiimti II Pasauli
niame kare prarastas terito
rijas. 

Rytų Vokietijos valstybės 
galva ir komunistų partijos 
vadas Erich Honecker rugsė
jo 26-29 dienomis turi lanky
tis Vakarų Vokietijoje. Ar ši 
kelionė įvyks, nežiūrint aiš
kaus Maskvos nepritarimo? 
Ar Honeckeris šiomis dieno
mis b u s p a š a l i n t a s iš 
valdžios? Ar jis atsispirs 
Maskvai ir toliau įrodinės, 
kad „Rytų-Vakarų Vokietijų 
santykiai labai svarbūs Eu
ropos saugumui, taikai ir 
ta rp tau t in iam klimatui" . 
Sovietų Tass agentūra persi-
s p a u s d i n o H o n e c k e r i o 
pasikalbėjimą su dviem Rytų 
Vokietijos laikraščiais, tačiau 
išleido tuos sakinius, kurie 
Maskvai nepatinka. 

Kai kurie komentatoriai 
tvirtina, kad Honeckerio drą
sa kyla iš Kremliaus valdžios 
silpnumo ir nuomonių skir
tumo pačiame Kremliuje. 
Ekonominius ryšius ir bendra
darbiavimą su Vakarais, 
plačią prekybą skatina ne tik 
Honeckeris, bet ir Kremliaus 
politbiure svarbią vietą turįs 
Michail Gorbačiov bei sovietų 
premjeras Nikolai Tichonov. 
Jiems priešinasi sovietų užsie
nio reikalų ministeris Gromy-
ko ir gynybos — maršalas 
Ustinovas, kurie bijo Rytų ir 
Vakarų Vokietijų suartėjimo. 
Manoma, kad įkyrūs Mask
vos propagandos šūkavimai 
apie Vokietijos „revanšizmą" 
skiriami Lenkijai ir Čekoslo
vakijai įbauginti. Maskva 
bando įtikinti lenkus, kad jie 
k l a u s y t ų k o m u n i s t i n ė s 
valdžios, nes kitaip „ateis 
vokiečiai". 

— Izraelio šiaurėje sekma
dienį buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas, padaręs žalos 
kelioUkai pastatų Haifoje. 

— Neapolio mieste sekma
dienį susikovė dvi mafijos 
grupės. Aštuoni žmonės žuvo, 
septyni sužeisti. 

— Tarp rugpiūčio 10 ir 20 d. 
JAV automobilių pirkliai 
pardavė 32 nuoš. daugiau 
automobilių, negu pernai per 
tą patį laiką. Per dieną buvo 
parduodama 23,651 auto
mobilis. Kai kurie pirkliai 
pritrūko populiarių modelių. 

— Filipinų prezidentas Mar-
cos pasakė, kad per pasku
tinius trejus metus sukilimuo
se ir komunistų armijos 
puolimuose žuvo 5,000 karei
vių ir civilių. 

— Aukštas sovietų pareigū
nas pareiškė V. Vokietijos 
laikraščiui ,,Bild", kad 
Sacharovo žmona Bonner 
tikrai nuteista ištrėmimu 
penkeriems metams. Tą 
tremtį ji turės atlikti Gorkio 
mieste, kur jau gyvena nuo 
1980 m. 

' — Izraelio religinė partija 
pranešė darbo partijos vadui, 
kuris bando sudaryti koali
cinę vyriausybę, kad ji 
nesidės su darbiečiais ir rems 
tik dviejų didžiųjų partijų 
koaliciją. 

Honeckeris ilgą laiką buvo 
l a i k o m a s p a k l u s n i a u s i u 
Kremliaus tarnu. Spėjama, 
kad sovietų politikai, kurie 
remia dabartinį Honeckerio 
nepaklusnumą, taip daro ne 
tik dėl labai jiems naudingos 
prekybos su Vakarų Vokie
tija, bet ir dėl seniai puoselė
jamo plano atitraukti Vakarų 
Vokietiją iš NATO bloko. 
Kremlius svajoja suskaldyti 
Vakarus. Geriausias būdas tai 
įvykdyti būtų pažadėti Vaka
rų Vokietijai abiejų vokiečių 
valstybių sujungimą. Tas 
sujungimas būtų su sąlyga, 
kad Bona taptų neutrali Rytų-
Vakarų, geriau sakant , 
Ameriko8-Sovietų Sąjungos 
v a r ž y b o s e dėl p a s a u l i o 
dominavimo. 

Rytų Vokietijos politinių 
mokslų mėnraštis „Horizont" 
rugpiūčio mėn. prof. Harold 
Norbert straipsnyje rašo, kad 
atskirų kraštų komunistų 
partijos pasidaro savo indi
vidualias išvadas, pagal savo 
tautines istorijas ir patirtį. 
Visos partijos, žinoma, veikia 
kartu išlaikydamos mokslinį 
socializmą ir proletarinį 
internacionalizmą, tačiau 
tarptautinis komunistų judėji
mas buvo ir bus savanoriška 
kovos bendruomenė, sudaryta 
iš lygių ir nepriklausomų 
partijų. 

Stebėtojai nurodo, kad pa
našius žodžius jau daug metų 
k a r t o j a J u g o s l a v i j o s i r 
Rumunijos komunistų parti
jos. Dabar panašiai ėmė 
kalbėti Rytų Vokietijos vadai. 
Skirtumas tačiau tas, kad nei 
Jugoslavijoje nei Rumunijoje 
nėra sovietų divizijų. Rytų 
Vokietijoje stovi apie 350,000 
sovietų kareivių. 

Erdvėlaivis 
pasirengęs skristi 
Cape Canavera l . — Trečia

dienį 7:35 vai. ryto Chicagos 
laiku į erdvę turi pakilti naujas 
daugkartinio skridimo erdvė
laivis „Di8covery". Jo kelionė 
dėl įvairių gedimų buvo ati
dėta. Erdvėlaivis turėjo skristi 
birželio 25. Šioje kelionėje į 
erdvę bus iškelti du komer
ciniai satelitai ir vienas kari
nis. Erdvėn gabenama paslap
tinga medicinos laboratorija, 
kuri tenykščiose sąlygose ban
dys atskirti kažkokių hormonų 
dalis. Šiam darbui į erdves 
skrenda civilis specialistas, 
siunčiamas „Johnson ir John
son Ortho Pharmaceuticals" 
įmonės. 

Kiti astronautai lieka tie 
patys, turėję skristi birželio 
mėnesį. Tarp jų — antroji mote
ris astronautė Judy Resnik. 
Pirmoji buvo Sally Ride. Ji irgi 
labai susidomėjusi šia kelione, 
nes įguloje yra jos vyras, skri
dimo specialistas Steven Haw-
ley. „Discovery" kelionė 
užtruks šešias dienas. įgulos 
inžinierius Charles Walker bus 
pirmas astronautas, kuris 
trečiadienį, erdvėje švęs savo 36 
metų gimtadienį. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 28 d.: Augusti

nas, Adelinda, Liukas. Tarvi-
lė. 

Rugpiūčio 29 d.: Ipatijus, 
Sabina, Gaudąs, Tautgaila. 

Oras 
Saulė teka 6:11, leidžiasi 

7:33. 
Saulėta, temperatūra dieną 

92 į naktį 70 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. rugpjūčio mėn. 28 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI m SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 8515 So. Califonna Ave.. Chicago, 111 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

VIEN SKAITYMO 
N E G A N A - REIKIA PILDYMO 

K l a u s i m a s . Didž. Gerb. P. 
Daktare, kiekvieną kartą per
skaitau Tamstos vedamą sky
rių „Draugo" ir „Naujienų" 
dienraščiuose. Ne tik perskai
tau, bet ir išsikerpu tą pusla
pį ir pasidedu, kad ateityje, 
reikalui ištikus, galėčiau vi
sus tuos naudingus pata
rimus pensininkams pasis
kaityti ir savo sveikatos 
palaikymui panaudoti. 

Tamstos patarimai, Dakta
re, pensininkams yra tikras 
išganymas. Tik neišmanėliai 
ar kokie užsispyrėliai gal jais 
nepasinaudo j a. 

Turiu porą klausimų, į ku
riuos norėčiau gauti atsaky
mą. 

1. Esu 73 metų, aukštis 5 pė
dos 8 coliai, sveriu 164 sva
rus, kas yra lygu 74,39 kg. 
Mano daktaras sako, kad tu
rėčiau sverti tik 154 svarus, 
taigi turiu numesti 10 svarų. 

Tarnaujant Lietuvos kariuo
menėje, tikriau sakant, iki iš
vykimo iš Lietuvos mano 
aukštis buvo 175 cm. ir svė
riau 75 kg. Lietuvos daktarų 
buvo pripažinta, kad toks svo
ris normalus. Ir dabar Lietu
voje ta pati taisyklė galioja, 
pagal ją mano dabartinis svo
ris būtų skaitomas normaliu. 

Dabartinis mano aukštis 
yra 5 pėdos, 8 coliai (apie vie
ną colį mažiau negu Lietu
voje). Ar man reikia, kaip 
mano daktaras sako, dabarti
niame mano amžiuje būti 
lengvesniam 10 svarų, negu 
buvau jaunystėje. 

Norėčiau žinoti Tamstos, p. 
Daktare, nuomonę prie dabar
tinio mano aukščio ar mano 
svoris 164 svarai jau perdide-
lis? 

Mano daktaras po kraujo 
tyrimo surado pėdsakus cuk
raus, todėl nutarė pastatyti 
ant dietos, kurios laikydama
sis turėčiau pasiekti 154 sva
rų svorį- (Dieta: 1500 kalorijų 
dienai). Ar toks sumažinimas 
svorio nebus per daug? Ar ne
pakenks sveikatai? 

2. Jau maždaug metai, kaip 
pasijutau turįs hemoroidus. 
Daktaras prirašė imti vonias, 
šiltas, į vandenį įdėjus drus
kos (normai saline). Vonias 
imu kasdien po tris kartus, 
jau apie dvi savaites, bet žy
maus pagerėjimo nejuntu. 

Jau daugelį metų turiu gero
kai užkietėjusius vidurius. Cia 
daktarai siūlo milk of mag-
nesia. Nekartą esu išgėręs 4 
uncijų bonkute iš karto, bet 
nieko nepadėjo. Ar yra kito
kių vaistų tam nenormalumui 
sutvarkyti? Jei taip, prašy
čiau atsiųsti man receptą. 

Kraujo spaudimas rugpiū-
čio 10 d. buvo: 140—84. Už 
patarimą būsiu dėkingas. 

A t sakymas . Ne vaistų, bet 
diržų reikia Tamstai — ir štai 
dėl ko. Niekas nepildo svei
katos dėsnių jau pakartotinai 
šiame skyriuje apibūdintų, 
įskaitant ir Tamstą, todėl pir
miausia tuo reikalu žodis — 
kitas. 

Ačiū už gražiai surašytus 
savus nusiskundimus. Gerai, 
kad seki šį skyrių ir jį sandė
liuoji. Bet to viso negana — 
reikia pi ldymo sveikatos dės
nių. Privalom apleisti apsilei
dimo taką ir eiti kas sveika
tai naudinga pildymo keliu. 
Juk aiškiai matom, kad blo
giausias dalykas yra Švento 
Rašto bei pamokslo vien skai
tymas — citavimas — klausi
mas, kai nepildoma, kas dva
sios — asmenybės gerinimo 
srityje naudingai patariama. 

Žmonės — klausytojai ne
girdi gerų kalbų, nes jiems 
trukdo tokių kalbėtojų netikę 

darbai. Sakysim, toks netvar
kingos asmenybės — sutriku
sios galvosenos — sugedusio 
kompiuterio savininkas kas 
kelintas žodis mini Kristų, o 
tikro žmogaus gerus darbus 
laiko — vadina purvinais sku
durais ir save laiko Dievo 
siųstuoju gelbėtoju visų tų, ku
rie tik per jo tiltelį eis į dan
gų. Normalus žmogus retai 
kada girdi didesnį kvailio
jimą, bet dvasia — asmenybe 
sumenkusieji žavisi tokiu ir 
savo turtą — namus paveda 
jam tvarkyti. 

Tokių pasimetėlių pilnas šis 
kraštas. Chicagos vidurmies-
tyje ant gatvės kampų tokie 
kalba be pertraukos, bet ir 
beprotiškai. Jokios tragedijos 
iš to nebūtų, jei mūsiškių 
miniažmogių — menkų kom
piuterių ant savo pečių nešio
tojų taip gausiai nebūtų ir 
sveikam protui prieštaraujan
čiais pamokslais tokie nesi
žavėtų — „Daug pašauktų — 
maža išrinktų*' — nuo seno
vės mums pranešta tiesa vy
rauja dar ir mūsų laikais. 

Klausimas, kodėl taip atsi
tinka, kad žmogaus pavidalo 
piktžolė patraukia link savęs 
kitus tokio pat kompiuterio 
savininkus?! Štai atsakymas. 

Žmogus savo asmenybę — 
savą kompiuterį — savus 
nusiteikimus tinkamai statosi 
— vystosi ant prigimtų ir tik 
jam gimus įsigyjamų per pir
muosius trejus metus pama
tų. Jei motina savo nauja
gimį iki jo trejų metų amžiaus 
trejopai neugdys — tas vai
kas užaugs niekam tikęs — jis 
menką kompiuterį nešiosis 
sa vo kaukolėje. Tokie bus 
aukos minėtų su sveiku protu 
susipykusių pamokslautojų 
bei visų kitokių niekų žmo
nėms įpiršėjų. 

Visi likusieji žmonės ran
dasi tarp minėtai sumenkusių 
sava asmenybe žmonių ir tarp 
visai sveikos galvosenos as
menų. Tik vieni arčiau vienų, 
kiti — arčiau kitų. Iš čia tu
rime 75 procentus cukralige 
negaluojančių pacientų, kurie 
nepildo gydytojų nurodymų. 
Tas pats ir su skrandyje žaiz
das turinčiaisiais: jie ima 
pusę dolerio kainuojančias 
Tagamet tabletes, bet rūko. 
kavą geria ir degtinę siurbia: 
aišku, kad reikiamų pasek
mių nesulaukia. Ne kitaip de
dasi ir su hemoroidais nega
luojančiais bei kietus vidurius 
turinčiais asmenimis: retas 
kuris jų laikosi paprastų, bet 
tikrai veikiančių priemonių 
prieš tas negeroves. Jie neno
ri patys imti save nagan tų 
negerovių prašalinimui, už tai 
jie griebiasi neveikiančio prieš 
tas negeroves vaisto. O fak
tas yra, kad kieti viduriai su
kelia hemorojų, nes žmogus 

Sveč ia i iŠ Detroito seka S o d y b o s pažmonyje sve ika tos reika
l a i s praneš imą: S t a s ė R a m a n a u s k i e n ė ir M. S n a p s t y s . 

Nuotr . M. N a g i o 

Juozas Falutis skaito s a v o kūry
bą Sodybos pažmonyje 

Nuotr M. N a g i o 

tuštindamasis vidurius syli-
nasi. O kietus vidurius gali
ma sutvarkyti be jokio vaisto, 
o tik su tikrai lietuvišku mais
tu. Taip viskas čia paprasta 
normalaus kompiuterio savi
ninkui, bet ne minėtam pasi
metusiam asmeniui. 

Už tai mes norėdami gelbė
ti savas paklydusias avis, 
minėtus pamokslininkus bei 
sveikatos dėsnių nepaisan
čiuosius mūsiškius bei jų nie
kingų kalbų klausiančiuosius, 
mes turime dabar, ne rytoj, 
suteikti lietuviškam naujagi
miui trejopai pajėgią motiną: 
1. J i turi švelniai su nauja
gimiu kalbėti; 2.ji privalo jam 
lopšines dainuoti — religines 
giesmeles giedoti ir 3. ji turi 
stengtis garsinius naujagimio 
amžiui atsakančius žaislus 
parūpinti. Tik taip augina
mas naujagimis per pirmuo
sius jo amžiaus trejus metus 
pajėgs išaugti tikru žmogumi, 
pajėgiančiu sveiko proto dės
niams paklusti ir savo gyveni
me pildyti kas gera, dora, 
sveika, tvarkinga ir gražu. 
Toks pajėgs skirti pelus nuo 
grūdų, ir ką gero girdėjęs, 
patartas ar skaitęs, pajėgs pil
dyti, savo gyvenimo dalimi 
paversti ir eiti tiesiu svei-
katon keliu. 

Todėl visi mes grįžkime iš 
paklydimo pelkių ir eikime 
svarbiausio darbo atlikti: sa
vu tinkamu elgesiu tinkamus 
žmones auginti. Kol tokių 
žmonių gausaus skaičiaus 
susilauksime, turime tvarky
tis su esamais ne naujagi
miais, bet pensininkais, kurie 
kiekvienas jau esti visokių 
velnių pririję ir niekaip nesis
tengia juos laukan išspiauti. 

Tamstai rūpimais klau
simais reikia štai kaip galvo
ti ir veikti. 1. Tamsta be rei
kalo taip labai rūpinies ir 
pilnas abejonių esi dėl savo 
svorio, kuris nėra jau taip di
delis, kad reiktų rūpintis. 
Tamstos gydytojas teisingai 
patarė: numesk palengva 10 
svarų ir liaukis įvairiopai filo
sofuoti apie savo svorį-

Vyrui t inkamas svoris yra 
toks: 5 pėdų ir 8 inčų aukščio 
liekno sudėjimo vyras turėtų 
sverti nuo 132 iki 141 svaro, 
vidutinio sudėjimo: nuo 134 
iki 147, o stambaus sudėjimo: 
142—161. Pagal savo sudė
jimą ir turimą svorį, dabar 
matai, kad naudinga numesti 
dar dešimt svarų. Senesniam 
žmogui labai naudinga su
mažinti jaunystėje turėtą svo
rį, nes visi organai turi ma
žesnį pajėgumą. 

Tada ir mažo laipsnio cuk
raligė Tamstai tvarkysis be 
jokio vaisto. 

Dėl hemorojaus irgi nerei
kia jokių vaistų — tik sutvar
kyti vidurius būtinai privalu. 
Jokios vonios, jokie vaistai 
(gink, Dieve, neimk prepara-
tion H ir neapžiūrėjus gydy
tojui neimk jokių kitų vaistų 
— žvakučių, nes gali būti vė
žys ten palaikomas už hemo
rojų) nepadės tol, kol žmogus 
turės kietus vidurius. Taigi 
hemorojaus gydymas praside
da nuo vidurių sunormali-
nimo. 

Kiekvienam žmogui reikia 
turėti normaliai veikiančius 
vidurius, kad be jokio syii-
nimosi kiekvieną rytą po pus
ryčių ar tuojau atsikėlus, kaip 
laikrodis, jie išsituštintų. To

dėl Tamstai reikia dabar nori 
— nenori atsikėlus ar papus
ryčiavus eiti išvietėn ir atsi
sėsti pusvalandžiui, galvo
jant, kad viduriai užmigę, 
nejuda žarnų sienelės, jos da
bar palengva pripras judėti. 
Neišėjus po pusvalandžio — 
eik savo reikalų kasdieninių 
tvarkytis. Tik rytoj rytą vėl 
eik taip sėdėti ir galvoti išvie
tėn. Taip elgiantis po kelių 
dienų pradės viduriai paleng
va veikti (jei gydytojas per-
švietė žarnas ir jose nėra jo
kių kliūčių išsituštinimui: 
susiaurėjimo auglio, polipo...). 

Dar ne viskas. Rytais ant 
tuščios išgerk kaip gali pa
kęsti šilto vandens dvi stik
lines. Ant pietų irgi dvi — 
gali būti nešiltas vanduo. 
Vakare eidamas gulti — irgi 
dvi stiklines vandens — ko
kio šiltumo nori turi išgerti. 

Tai vaistai prie normalaus 
valgio: tris kartus per dieną 
po gerą lėkštę sriubų suval
gymo: rytais kleckienė, per 
pietus kopūstinė. vakare bul-
binė. 

Dar ne galas: išsivirk pra
džioje gydymosi sėmenų kl i-
jaus ir po tris stiklines kas 
para išgerk. Sėmenis pirk 
vaistinėje blizgančius, švie
žius (Flax Seed). Jų valgomą 
šaukštą į kvortą vandens, vi
rink valandą, papildyk van
dens kiek nugaravo. Gali dėl 
skonio vaisių sulčių prisidėti 
kiek į tą sėmenų klijuką. 

Dar negalas. Valgyk bū
tinai gausiai — dubenimis per 
parą vaisių — daržovių (įvai
riausių, kurias galima valgyti 
žalias ir vietoje gaunamas) 
mišinio. Bent tris kartus per 
dieną taip elkis. Dar pasukų 
kvortą bei rūgusio pieno su
dorok paroje. Gerai būtų, kad 
išgertum porą stiklinių vištie
nos — kalakutienos buljono. 
Negerk saldaus pieno, kavos, 
arbatos, alaus, svaigalų ir jo
kių pepsų. 

Vienam reikia skysčių paro
je išgerti mažiausiai tuziną 
stiklinių, kitam šešiolika jų ar 
dar daugiau. Nebijokime nė 
vienas skysčių — jų savo sme
genyse turime 75 procentus. 
Tai kam žarnas laikyti kie
tesnes už savo kompiuterį! 
Skysčių pakankamas gėri
mas bus tada, kai žmogus 
paroje padarys šlapimo ma
žiausiai dvi kvortas. Kietų 
vidurių sav in inkas turės 
minėtai gausiai gerti tol, kol 
vidurai ateis normon. Tada ir
gi gausiai priseis gerti skys
čių, tik ne tiek daug. Sėkmės 
Tamstai, vėl parašyk 
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SATELITAI IR JŲ DARBAS 
K. BARONAS . ; i 

1 

Mūsų koresponden tas Europoje 
• • 

Iš kelių vokiškuose laikraš- tei slaptoje tarnyboje padarė 
čiuose tilpusių s traipsnių 
pasistengsiu duoti trumpą 55-
gos ir JAV satelitų atliekamo 
erdvėje darbo vaizdą, kadan
gi kaip visai teisingai vienas 
dienraštis pažymėjo, šiandie
niniai satelitai jau seniai pra
lenkė James Bond ar Matą 
Harį. 

Dieną ar naktį, žiemą ar 
vasarą, šaltame kare ar tai
kos metu, žemės ir jūros gilu
moje (giliausia vieta — 10.924 
m. randasi apie 370 km Guam 
pietvakariuose salos) dvi galy
bės stebi visą laiką mūsų že
mę. Tie satelitai fotografuoja 
vienas kitą, stebi vienas kitą. 
Kaip du galiūnai su peiliais 
dantyse keliauja jie labai 
atsargiai aplink mūsų plane
tą, neišleisdami vienas kito iš 
akių. Iš erdvės, specialūs foto
aparatai padaro ne tik dide
lių pastatų nuotraukas, bet 
taip pat nufotografuoja net 
automašinų numerius. JAV ir 
SS-ga savo satelitais gali ste
bėti vedamo karo pasekmes, 
priimti žinias iš mūsų žemės. 

Miliardus dol. (ir rublių) iš
leidžia JAV ir SS-ga slaptų ži
nių at8iekimui. Tame satelitų 
darbe taip pat talkininkauja 
tūkstančiai mokslininkų, rink
dami žinias apie kitus kraš
tus. Su šių dienų technika 
pvz. japonams niekuomet 
nepavyktų netikėtai užpulti 
Pearl Harbor. 

Pereitais metais sprogo so
vietinė raketa. Trys kos
monautai spėjo išsigelbėti. 
Maskva apie tai nieko nepra
nešė, tačiau amerikiečiai apie 
šį įvykį tuoj pat žinojo. Kokiu 
būdu? Amerikoniškas sateli
tas su infra raudonais foto
aparatais užtiko iš 39.500 km. 
aukščio liepsną. Kitas vėl 
satelitas 400 km aukštyje 
klausė sovietinių pasikalbė
jimų. 

Falklando karo metu sovie
tai ir amerikiečiai, dėka jų 
satelitų, taip pat buvo gerai 
informuoti. Visas argentinie
čių laivyno operacijas ameri
kiečiai tuoj pat perduodavo 
britams, o sovietai britų — 
argentiniečiama. 

Keikia pripažinti, kad sateli-

didelį perversmą. Automatiš
kai pranešamo JAV ar SS-gai 
kas ir kur ir kokią raketą 
paleido, kokį ji greitį turi ir 
kas svarbiausia — ar raketa 
turi tik bandomąjį pobūdį ar 
ji liko iššauta tikram skri
dimui. 

Satelitai informuoja ameri
kiečius apie raudonosios armi
jos persigrupavimus Len
kijoje, kovas Afganistane, 
karinius įrengimus, fabrikus, 
laivų statybą, geležinkelių 
linijas ir net sovietinio ūkio 
stovį, tad amerikiečiai tuoj 
pat gali apskaičiuoti SS-gos 
būsimą derlių. 

Amerikiečių satelitas, „Big 
bird" yra vienuolikos tonų 
„baidyklė", kurio širdis yra 
didelis foto aparatas. Pri
dengti tankai, užmaskuoti pa
būklai šiam aparatui jokia 
paslaptis. 

Amerikietiški „Ferre t" 
satelitai aplink žemę skraido 
320-480 km aukštyje. Jie dau
giausia skrenda aplink SS-gą 
ir Kiniją, užrašydami tarny
binius pasikalbėjimus draugų 
ir priešų, šifru perduodamos 
žinios. 

„Ferret,,satelitai tuo pačiu 
laiku gali priimti 100 telefoni
nių pasikalbėjimų. Jis — 
Ferret — 1967 m. balandžio 
mėn. 23 d. pagavo kosmonau
to Vladimiro Komarovo tra
gišką mirtį, kad sovietinis 
kosmonautas su savo erdvė
laiviu turėjo keblumų sugrįžti 
į žemės atmosferą. Tuoj pat 
buvo aišku, kad jis yra žuvęs. 
Amerikiečiai pagavo pasikal
bėjimą su verkiančiu A. Kosy
ginu, amerikiečiai girdėjo 
kaip jis atsisveikino su žmo
na. Po kelių sekundžių šauks
mas ir ... tyla. 

Dr Peter T. Brazio ofisą pereme 
DR. VMAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialyb'- vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt 12—5; antr. ir ketv. 
12-*-6:30; šešt tik susitarus. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. IL 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

TOKS MARGUMYNAS! 
Kaukazas — viena nedau

gelio Žemės vietų, kur tiek 
daug įvairių kalbų. Be milijo
ninių tautų — gruzinų, azer
baidžaniečių ir armėnų, čia 
gyvena tautos, tautelės, turin
čios tik po kelis tūkstančius 
žmonių. Pats margiausias Da
gestano rajonas. Čia gyvena 
apie 30 tautų. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv 1-4 ir 
7-9 antr , ir penkt 10-4; šeštad. 10-3 vai 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarime 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Tel . — 233—8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3 9 2 1 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J OK S A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . PO 7-6000. Re/ . GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOMS IR C MRUNC.AS 

3844 VVest ©3rd Street 
Vai.indo* p.igal susitarimą 

p 132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VV A 5-2670 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS i ICOS 

KOSVIr HM ( HIRURC.ilA 
\ .itandos pagal susitarimą 

Tel. RFliance 5-1811 
DR. WALTER J. K1RSTUK 

Lietuvis gydytoias 
3«25 VVest 5«th Street 

\ ai pirm . antr ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 

Treč ir šešt uidarvta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTL' GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago 
Te!. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto- OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 
išskyrus treč §ešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SI'ECIALiSTE 
MEDICAL BUTLDINC 
3200 VV. 81st. Street 

Ofiso tel. RE 7-1 le8; -
Rezid. 385-4811 

Ofs. lel. LL 5 0348. Rr/. PR J-35 33 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYD\ rOlASlRC'HIRLRC-VS 

4255 VV. 63rd St. 
V ai. pagal susitarimą: pirm irketv 12—4 
o—S .Jr.tr '.Z r r- '-.t 10—1-. I—o 

1114) 
Namų 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDIS'ES LIGOS -

CHIRURGIIA 
6I32S. Kedzie. Chicago. III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin. III. e0120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą. 

"Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKOS 
AKIŲ LIGOS -CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valančios pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D \ \ I L GYDY IOĮ-A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlu i v.tk.irus nuo Mariem Ave 
Tel. 5e3-0700 

\.i!.mdos pagal susitirima 

DR. FRANK PLECKAS 
• Kalba lietuviškai) 

OI'TOMt i KINTAS 
Iikrina akis Pritaiko akinius ir 

( ontad lenses' 
2H8 VV "Ist St - lel. 737-5149 

\.il p.ig.il susitarimą L7dar»:a treč 

I)r. luozo Meškausko oi. * pereme 

T. RAMA. M.D. 
C, YDYTOJAS'JR- CHIRURGAS 

24S4 VVest 71 st Street 
(7I-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel 434-1818 ir 47e-3344 
Res. "8S2-0889 

Vi I pirm , antr. ketv ir penkt 
3 iki 7 v p p Tifc susitarus 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o, impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

2454 VV. 71 St. Chicago 
Tel. 778-5099 

Vai pagal susitarimą. 
24 vai ,,answenng s " Tel. 242-3846 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
Sešt pagal susitarime 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

0fi*o tai 434 2123. namų 460-728* 
DR. V. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 9m 71tt StrMt 

Pirm . antr.. Ketv. ir penkt. 
valandos paga' susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Sp>-> įaivbe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
lel. 585-7755 

Ofs tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI08A 

GYDYTOIAS IR C H1RURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai pirm antr ketv ir penkt 
2 6; šeštadieniais pagal susitarimą 
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Buvo paskersta 

NE TA KIAULĖ 

•* 

• 

• 

-

t 

Galime vienaip ar kitaip 
galvoti apie JAV prezidento 
Ronald Reagano vedamą eko
nominę politiką, nuogąstauti 
dėl jau nuolatiniu virtusio 
vals tybės biudžeto nesu-
balansavimo, dėl infliacijos, 
pasyvaus užsienio mokomojo 
balanso, dėl nepakankamai 
mažėjančio bedarbių skai
čiaus, nepakankamų kreditų 
socialiniams reikalams, dėl 
brangių gydymo išlaidų ir 
nesiėmimo šio klausimo 
sutvarkymo... Tokių nemalo
nių reiškinių būtų galima 
dar daug prirašyti, bet iš to 
nauda nebus didelė, nes dau
gybė minėtų ir kitų negerovių 
yra jau iš senų laikų „įsipilie-
tinusios": prezidentas Rea-
ganas jas rado ir greičiausia 
paliks kitiems prezidentams 
net tuo atveju, jeigu jis bus 
vėl perrinktas ir sėkmingai 
baigs savo antrąją kadenciją. 

Bet dėl prezidento vedamos 
užsienio politikos lietuviškoji 
išeivija turi turėti (ir turi) ki
tą nuomonę. Nuo pirmosios 
prezidentavimo dienos ji yra 
gera lietuviams ir kitoms pa
vergtoms tautoms. Šis pre
zidentas pirmasis ėmė „daik
tus vadinti jų tikraisiais 
vardais", nevengė ir neven
gia viešai pareikšti, kad di
džiausias Amerikos ir viso 
laisvojo pasaulio priešas yra 
Sovietų Sąjunga, paglemžusi 
daugybę tautų ir norinti pa
vergti kitas, visą laisvąjį pa
saulį. 

Prezidentas gerai žinojo ir 
žino, kad su Sovietais galima 
šnekėtis tiktai stipriai apsi
ginklavus, gal būt šioje srity
je juos pralenkus. Štai kodėl 
jo laikais buvo gerokai padi
dintos krašto gynimo išlai
dos, gaminant naujus moder
niškus ginklus, branduolines 
raketas, naujo tipo lėktuvus, 
karo laivus ir visa kita, kas 
reikalinga, kad Amerika būtų 
stipri, nepriklausoma, lais
vojo pasaulio ramstis. Todėl 
niekas iš mūsų neturime rū-
goti dėl karinių išlaidų didini
mo, nes jos yra tvirtas laidas 
apsisaugoti nuo Sovietų pa
tiems ir apsaugoti kitas, lais
vę mylinčias tautas. 

* 

Apie JAV užsienio politikos 
vadų padarytas klaidas daug 
rašoma Vakarų Europos spau
doje. Tai vis dar „neužgijusi 
žaizda", padariusi didelę žalą 
Europos valstybėms. Nese
niai vokiečių politikos žurna
las „Der Spiegei" (nr. 32) pa
skelbė savo skaitytojo dr. 
Klaus Freiherr von Witten-
horst — Sonsfeldo tokio turi
nio laiškelį: „Šiandieną ang
lai ir amerikiečiai žino, kad 
labai didelė ir prgaištinga 
klaida buvo padėti Sovietų 
Sąjungai laimėti II-jį pasau
linį karą ir priversti Vokietiją 
besąlygiškai kapi tul iuot i , 
užuot parėmus prieš Hitlerį 
besipriešinančius vyrus... 1946 
m. W. Churchillis prisipažino, 
sakydamas: ,Aš manau, kad 
mes ne tą kiaulę paskerdė-
me' ". Toliau skaitytojas nuro
do, kad vokiečiai vėl šaukia
mi į kovą („The Germaną to 
the front") prieš tą patį prie
šą, prieš kurį Vokietija II 
pasaulinio karo metu kovojo. 

Mums išrodo, kad ,,ne ta 
kiaulė buvo paskersta" ir 1975 
m., kai Amerika su kitais 34 
Vakarų ir rytų kraštais pasi
rašė vadinamąjį Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos baigiamąjį ak
tą. 

Šio dokumento esminė žy
mė ta, kad Sovietų Sąjungai 
buvo pripažintas jos karo me
tu ir pokario metais sukurtų 
sienų neliečiamumas, mai
nais suteikiant savo krašto 
gyventojams žmogaus teisių 
laisvę. Neseniai „Der Spie
gei" per kelis žurnalo nume
rius paskelbė John Barrono 
paruoštų straipsnių seriją 
apie Sovietų slaptąją tarnybą 

— KGB („Die 100,000 Augen 
des KGB). Iš jo ir iš to paties 
autoriaus bei kitų Sovietų S-
gos žinovų paskelbtų knygų 
matyti, kaip labai yra Sovie
tų šnipai įleidę šaknis vi
suose pasaulio kraštuose. Bet 
mums šiuo atveju įdomus 
1978 m. į Vakarus pasitrau
kusio žymaus KGB majoro 
Stanislav Levčenko pasakoji
mams apie tai, kaip Sovietai 
aukšti pareigūnai reagavo, 
išgavę 35 pasaulio kraštų va
dų parašus po šiuo dokumen
tu. Minėtas Levčenko pažy
m ė j o , k a d t a i b u v ę s 
didžiausias Sovietų vadų 
triumfas po II pasaulinio ka
ro. Šia proga jis toliau pasa
koja, kaip apie tai kalbėjo vie
n a s i p a v a r d ė s nemin i ) 
komunistų partijos centrinio 
komiteto (CK) narys: „Sovie
tų strategija buvo taip rafi
nuota, kad vakarų vadai 
manė čia laimėję... Taip kvai
liai vakariečiai nieko nelauk
dami ir pasirašė. Vargšai idi-
jotai! Jie nenuvokė, kad 
atsidūrė tokioj padėty, kaip 
paukščiai molyje įklimpę. Jie 
ir dabar tebesapnuoja apie 
Helsinkio pakto principus — 
laisvą pasikeitimą nuomonė-

SU TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTE 
LB DARBAI NEPASIBAIGĖ 
Pokalbis su dr. Antanu Butkumi, JAV LB krašto 

valdybos pirmininku ir VII laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventės komiteto pirmininku. 

JAV-se jau surengtos septy- V. ROCIUNAS ir ins t i tu tas , atsiriboda-
nios lietuvių tautinių šokių mas nuo bet kokios finan-
šventės. Šešios iš jų buvo Chi- visados atsiranda savanorių sinės atsakomybės. Šį klau-

NAUJOJI ŠVIETIMO 
PROGRAMA 

cagoje, o šiemetinė-septintoji 
Clevelande. Joms suplanuoti, 
pasiruošti ir įvykdyti reikėjo 
nemažai laiko, kūrybinio ta
lento, energijos ir, aišku, lėšų. 

Dabar, kai didieji rūpesčiai 
jau palikti „už durų", galite 
ramiai ir, tikiu, su pasitenki
nančiu pasididžiavimu pa
žvelgti į anas sunkias ruo-
šimosi dienas ir pasidžiaugti 
visų pastangų gražiais rezul
tatais. Džiugu, kad šventė 
buvo sėkminga visais atžvil
giais. Kelių tūkstančių audi
torija vertino ją palankiai, 
spauda džiaugėsi gražia lietu
vių tautinės kultūros demons
tracija. Norėčiau pirmininką rengti 
paklausti keletą klausimų. niipste 

— Jūs, būdamas LB krašto 
valdybos pirmininkas ir turė
damas pilnas rankas Bend
ruomenės rūpesčių, sutikote 
prisiimti ir šios šventės ren-

valdyboje. 
Pastaraisiais metais mano 

profesinis darbas žymiai pa
lengvėjo, nes rengiuosi kad ir 
užtarnautų, bet pagal tradici
ją priverstinų „atostogų", tad 
ir šiuo atžvilgiu šventę ruošti 
buvo labai geros sąlygos. 
Pagaliau nesu tikras, jei ne
būčiau buvęs ir KV pirminin
kas, a r nebūtų buvę rimtes
nių pasikėsinimų sustabdyti 
šventės rengimą Clevelande? 
Mėginimų tai tikrai buvo, nes 
iki pa t šventės pradžios kai 
kurie „bendruomenininkai" 
niekaip negalėjo tikėti, kad 
padoriai šventę galima su-

„mažam provincijos 
be jų „prityrusių ta

lentų" pagalbos. 

mis, nevaržomom abipusėmis | gėjo pareigas. Ar ne perdaug 
kelionėmis, emigracijos teisę, į didelė našta vienam žmogui ir 
žmogaus teises ir kitus bur- j ar aktualieji LB reikalai dėl to 
žuazinius kliedėjimus. Visu nenukentėjo? 
tuo (jie manė) galėsią suskal- _ Septintąją laisvojo 

— Dabar, turėdamas tokio 
didžiulio renginio egzekutyvo 
patirtį, gal turėtumėt kokių 
patarimų bei pastabų tokių 
švenčių ateities rengėjams'? 

— Patarimų ir pastabų tu
riu gana daug. Apie tai išsa
miau pasisakysiu vėliau ir ki
ta forma. Viena jau dabar 

simą teks išdiskutuoti ir 
priimti keletą pataisų kitoms 
šventėms. 

— Dalyvavę visose tautinių 
šokių šventėse, kartais pasis
kundžia ir taria: „matei vieną, 
matei visas". Pageidautų 
švenčių pačios programos 
modifikacijos laiko, apimties 
ir turinio atžvilgiu. Sako, kad 
per 40 metų daug kas pasikei
tė, ar nevertėtų tad ir į tauti
nių šokių šventes įvesti nau
jovių, aišku, nepakenkiant 
tautinio šokio charakteriui.Ar 
šis klausimas nebuvo Jums 
iškilęs bendradarbiaujant su 
Tautinių šokių institutu? 

— Dėl naujovių įvedimo 
šios šventės programon su 
institutu nediskutavau. Tam 
nebuvo nei progos, nei laiko. 
Kaip minėjau, institutas šo
kių programą tvarkė sava
rankiškai. Iš esmės tą darė 
vienas asmuo-šokių vadovė. 
Šokių išdėstymą ir šokėjų 
programos išmokymo prižiū
rėjimą ji tvarkė viena. Kitos 
šventės šokių programa turė-

Šįmet prasidėjo ambicingas 
sovietinės švietimo sistemos 
pertvarkymas, kuris užtruks 
mažiausia dvylika metų. Taip 
pat šįmet Jaunimo teatre pa
kilo uždanga virš Čingizo Ait-
matovo romano „Ilga kaip 
šimtmečiai diena" insceniza
cijos. Tiedu įvykiai yra labai 
glaudžiai susiję. 

Reorganizuota švietimo sis
tema paveiks nerusų tautų is
torijos dėstymą ir kultūros 
puoselėjimą. Numatomas 
standartinis bendras visuoti
nės istorijos kursas, kuris bus 
suderintas su Sovietų Sąjun
gos istorijos kursu. Sąjungi
ninkų respublikų dėstymas 
bus standartizuotas ir jų geo
grafijos kursas bus susietas 
su Sovietų Sąjungos geografi
jos kursu. Ypatingai bus ple
čiamas ir gilinamas rusų kal
bos mokymas. Literatūros 
dėstymas gimnazijose vaidin
siąs ypatingą vaidmenį kom
partijos pageidaujamos asme
nybės formavime. Skelbiama, 

tos sąjūdis", nepriklausomi 
studijų rateliai, „skrajojantys 
universitetai". Vidurio-Rytų 
Europos tautos žino, kad jos 
negalės išlikti gyvos, jei jų 
praeitis bus amputuota. 

„Jei nepririši vaiko prie 
gimtosios žemės, krašto isto
rijos ir kultūrinių tradicijų, už
augęs jis neras vietos pasau
lyje", kalba „Kultūros Barų" 
(1984, Nr. 5) cituojamas kriti
kas Vytautas Kubilius. Reor
ganizuota sovietinio švietimo 
programa siekia nuvertinti ir 
Lietuvos istoriją ir jos kultū
rines tradicijas. Todėl tokia 
skaudžia ironija nuskamba 
savo marksistu-leninistu titu
luojančio filosofijos profeso
riaus Jokūbo Minkevičiaus 
nusiskundimas tuose pačiuo
se „Kultūros Baruose": „Ko
kia skurdi mūsų inteligentijos 
dalies istorinė atmintis, kaip 
maža mokyklose semiamasi 
dvasinių vertybių iš kultūros 
istorijos". 

Ką visa tai turi bendro su 
kad švietimo tikslas — išauk- pradžioje minėta Čingizo Ait-

dyti mūsų bendruomenę. į Pasaulio lietuvių tautinių šo- n o ™ Pabrėžti, kad šventės t ų b ū t i n u odugniai peržiūrėta. 
Vargšai idijotai!" kių šventę surengti Clevelan- augamo taisykles jau dabar S u liūdesiu tenka pritarti 

„Mes sutikome pardavinėti d e apsiėmiau dar nebūdamas l e i k l a ^odugniai peržiūrėti, dalyvių skundimuisi „matei k a l b ų m o k v m a - * P a č ryškios kurtizavimas" kelia pavojų 
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lėti moksleivius „komunisti
nių idealų", „socialistinio in
t e r n a c i o n a l i z m o " i r 
„pasididžiavimo tėvyne" — ne 
Lietuva, Armėnija ar Uzbeki
ja, bet „didžiąja tarybine tė
vyne" — dvasioje. 

Kaip matome, reorganizuo
ta švietimo programa dar la
biau susiaurins tautinių isto
rijų, literatūrų ir gimtųjų 

matovo romano inscenizacija 
Jaunimo teatre? Joje girdime 
seną kazachų legendą apie 
tai, kaip kazachų belaisviams 
barbariška galvos operacija 
būdavo atimama atmintis, pa-
verčinat juos nuolatiniais ro
botais — „mankurtais". Pat
s a i A i t m a t o v a s , 
lankydamasis Rytų Vokietijo
je, kalbėjo, kad toksai „man-

jų knygas ir laikraščius užsie- J A V LB krašto valdybos pir 
niečiams skirtuose viešbu-; mįninku. j ą 8Urengti pakvie-
čiuose (taigi jiems patiems) ' 

Šį darbą turės atlikti JAV LB 
krašto valdyba, pasitarusi su 
Kanados LB ir Lietuvių tauti
nių šokių institutu. 

Tautinių šokių šventės 

tė mane tuometinis pirminin-
Neišparduotus egzempliorius k a s Vytautas Kutkus. Kai 
mes sudeginame (kad kartais 1 9 8 2 m e t u rudenį buvau iš-
nepatektų į mūsų piliečių ran- no^t^ pirmininko pareigom, atsakingieji rengėjai buvo 
kas) Vakariečiai tikėjo, kad ^ ^ 8 v a r 8 e i a u galimybes JAV ir Kanados LB kraštų 
disidentų grupės dabar iš- surasti kitą šokių šventės ren- valdybos ir Lietuvių Tauti-
dygs kaip grybai i š po žemės, f^mo k . t o pirmininką. Nei aš 
Bet mūsų patyrusi slaptoji po- n e r a d a u , nei kiti tokio kan-
hcija supranta savo uždaviių. ^ ^ nepasiūlė, - T ^ d a r -
Per porą metų mes sunaikino- b a m g g e r o k a i į p U 8 ė j u a > k a i 
me disidentų judėjimą jų na- k u r i ų c h i c a g o s bendruomeni-
nus patalpinome i darbo sto- n i n k ų n o r ė t a p a d a r y t i m a n e 
vykias. xad jie ten pasidarytų > g a r b ė 8 pirmininku", o 

pagrindinį šventės surengimo 
darbą pavesti dviem 

produktyviais visuomenės na 
riais 

as-

nių šokių institutas. Kaip šios 
institucijos dalinasi darbais ir 
atsakomybe? 

— Atsakingieji šventės ren
gėjai buvo tie, kuriuos Jūs sa
vo klausime išvardinote. Insti
tutas buvo atsakingas už 
šventės šokių programos 
parinkimą, jos paruosimą ir 

vieną šventę, matei visas". 
Mano nuomone, daugumas 
programoje matytų šokių bu
vo labai gerai atlikti, bet jų 
parinkimas ir masinis atli
kimas nesusilaukė tokio įspū
džio, koks jis galėjo būti, jei
gu tie šokiai būtų taip 
8uchoreografuoti, kad jie būtų 
pritaikyti masiniam pasiro
dymui. Kas tinka mažos gru
pės koncertui, kur labai svar
bios detalės, tas savaime dar 
netinka Koliziejaus erdvėje ir 
plote. Cia tikrai trūko masi
nio sugrupavimo norimai 
tematikai išreikšti. Tas savai-

^ • S M S d ^ — « " k — * ^ " ^ ^ ^ j ! ? - »uvo per m a*a , d t o « i „ 
mo jis apsiverkė... 

Daugelio Amerikos pre
zidentų ir kitų vadų padarytų 
klaidų atitaisyti nebegalima. 
Bet, atrodo, kad gėdingąjį 
JAV prezidento pasirašytą 
Helsinkio dokumentą būtų 
galima atšaukti, turint gal
voje, kad Sovietų Sąjunga jo 
nesilaiko ir nemano laikytis. 
Tai kodėl jo turi laikytis 
Amerika ir kiti kraštai, pri
pažinę Sovietams jų už
kar iautų žemių neliečia
m u m ą ? J e i S o v i e t a i 
susitarimą jau seniai sulaužė, 
tai ko tas dokumentas ver
tas? Be abejo, jis yra nieki
nis. 

Šiuo reikalu reiktų išnau
doti prezidento R. Reagano 
priešsovietinį nusistatymą ir 
gilų reikalo pažinimą. Bet 
reiktų, kad kiek galima dau
giau tautinių grupių organi
zacijų ir Amerikos politikų 
jam tai primintų. Gera proga: 
šį rudenį Chicagoje susirenka 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
politinis kongresas. Tam tik
ra prasme jis gali būti dalies 
JAV piliečių balsas. Būtų ge
rai, kad šį reikalą diskutuotų 
savo kongrese ir priimtų rei
kiamą nutarimą. Tai būtų Al-
tos pareiga ir gal lyg „kaltės 
atpirkimas", nes savo laiku 
Al to s vadai buvo pasisakę už 
Helsinkio aktą, jį gynė ir pro
pagavo. 

Jei Amerika atšauktų para
šą po Helsinkio paktu, būtų 
galima, parafrazuojant W. 
Churchilio žodžius, pasakyti, 
kad kiaulė nors ir nebūtų pa
skersta, vis dėlto patirtų ne
maža skausmo, kai peilis jai 
būtų įvarytas į skaudžią vie-
**• b. kv. 

sunkų ir komplikuotą darbą 
būtų galima 
gyvenant už keleto šimtų my
lių. Šalia to, mano k-tas, išgir
dęs toki u s siūlymus, „piestu 
stojosi". 

Nemanau, kad aktualieji 
LB darbai nukentėjo dėl 
mano dvilypio įsipareigojimo. 
LB darbai dirbami daugiau
sia tarybų, kurioms vadovau
ja prityrę ir gabūs pirminin
kai. Reprezentacijoje net ir į 
Baltuosius rūmus statistu 
važinėti nemėgstu, tai ir čia 

°f»>ą to k-to pirmininkas, sudariau. ^ - - ^ ^ ^ 
gera! atlikti, Institutas ir Kanados LB į tą **>** Mano supratimu, . 

k-tą delegavo po vieną savo 
atstovą. Už meninę programą 
atsakė institutas, už tinkamą 
šventės surengimą-komitetas. 
Finansinė atsakomybė turėjo 
kristi ant visų trijų rengėjų 
pečių. Ištikrųjų visą finan
sinę naštą nešė rengimo k-tas, 

dabar reikėtų pradėti ruošti 
didesnio masto planus ir juos 
konkurso ar kitokiu būdu vi-
8uotiniau priimti. 

— Kokie, Jūsų nuomone, 
buvo geriausi šios šventės 
momentai? 

— Nepaisant smulkesnių 
o už jo galimus nuostolius — trūkumų, pats faktas, kad dar 
JAV LB krašto valdyba. Taip m e s pajėgiame sukviesti dau-
pasisakė JAV LB taryba, net giau kaip 2000 šokėjų iš trijų 
nurodžiusi kokių pinigų ne- kontinentų ir kad jų pažiūrėti 
liesti, tai primygtinai tvirtino susirenka daug tūkstančių 

pastangos sumenkinti dėmesį 
tautinėms istorijoms, jas su
lydyti į vieną, partijos apro
buotą ir į Rusijos praeitį 
įjungtą istoriją. Tautinių isto
rijų likimas visoje Vidurio — 
Rytų Europoje tiesiogiai pri
klauso nuo Maskvos politinės 
įtakos. Kur Maskvos valdžia 
neribota, kaip Lietuvoje, tau
tinė istorija krypsta ir vysta. 
Kiekvienas politinio laisvėji
mo sąjūdis ar revoliucija Vi
durio-Rytų Europoje siekė iš
vaduoti ir tautines istorijas, 
atitaisyti iškraipymus, atgai
vinti ištrintus asmenis ar įvy
kius. „Solidarumo" sąjūdžio 
klestėjimo metu Lenkijoje pir
mą kartą viešai prabilta apie 
Katyno žudynes, Molotovo-
Ribbentropo paktą ir kitus is
torinius įvykius, apie kuriuos 
buvo uždrausta prasitarti. Ja-
ruzelskio diktatūros įvedimas 
reiškė naują pasikėsinimą į 
Lenkijos istoriją — todėl da
bar Lenkijoje klesti „savišvie-

žiūrovų, pavertė šią šventę di
džiule lietuvybės manifestaci
ja. Tai neabejotinai yra di
džiausias atpildas rengėjui, 
šokėjui, muzikantui ir choris
tui. 

(Bus daugiau) 

žmonijai, nes „manipuliuo
jant mediumais grasinama 
užmušti žmogiško iškentėto 
skausmo ir istorinės patirties 
atmintį". Anot Aitmatovo: 
„reikia nuolatos ieškoti tiesos 
ir ją išsakyti, kad žmogus tu
rėtų galimybę savarankiškai 
mąstyti apie save ir savo el
gesį. Visos tautos, visos šalys 
turi milžinišką istorinės pa
tirties potencialą, kurį jos bū
tinai turi panaudoti ir kurį jų 
poetai turi atgaivinti". („Lite
ratūra ir menas", 1984 birž. 
16). 

Aitmatovo knygos skaityto
jai ir pjesės žiūrovai Lietuvo
je nesunkiai supras, kas yra 
„mankurtai" ir iš kur ateina 
„mankurtizacija". 

J . Pa. 

GINTARAS NESIBAIGIA 

Apytikriais duomenimis, 
šiuo metu pasaulyje per me
tus vis dar iškasama ir suren
kama net apie 450 tonų gin
taro, iš kurio apie 410 tonas 
sudaro Mažosios Lietuvos (da
bar vadinamos „Kalinin
grado sritimi") gintaro kasyk
lų produkcija. Bent taip 
skelbia sovietiniai šaltiniai. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

Prabėgusių dienų akimirkos 
VLADAS R A M O J U S 
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britų zonoje plunksna teko talkininkauti tenykš- žodžiais, „didžiulio laimėjimo, atnešusio garbę visai 
čiam reprezentaciniam, muz. Mykolo Liuberskio lietuvių išeivijai", proga. 
vadovaujamam „Aušrinės" chorui, perkeliavusiam O aš džiaugiausi, kad štai turėsiu progos susipa-
Doerverdeno, Seedorfo, Stadės, Dedelsdorgo ir Diep- žinti su tokia žvaigžde, kaip Algirdas Brazis, 
holzo stovyklas ir švytėjusiam ne tik tų stovyklų, Taip mudu, mielai besikalbėdami, ir nuėjom iki 
bet, sakyčiau, visos tuometinės britų zonos hori- Brazių užeigos Chicagos Westsidėje. Deja, radom tik 
zonte. Man kartu buvo malonu, kad talkininkauti Algirdo mamytę, aptarnaujančią prie baro susėdu-
plunksna „Aušrinės" chorui stojau šalia tokių jau sius klientus. Sužinojom, kad Algirdas jau išskrido į 
žinomų žurnalsitų, kaip Salomėja Narkeliūnaitė, „Metropolitan" operos dausas. 
Jonas Minelga ir kitų. Susipažinom su Braziu jau daug vėliau, kai 

1950 metų rudenį iš New Yorko persikėlęs į Algirdas grįžo į Chicagą, visam gyvenimui nusipel-
Taip reikalai susiklostė, kad aš tapau jų vado- Chicagą, ieškojau progos susipažinti su Albinu Dzir- nęs etiketę, kad buvo Metropolitan operos solistas. 

vu kelionėse po kaimus. Ūkininkai tais laikais lietu- vonu. Apie jį nemažai New Yroke pasakodavo buvęs Nors ir trumpai, bet buvo. Ir svarbiausia, kad liko 
viams studentams, ir dar dainininkams bei šoke- Lietuvių Taut inio ansamblio V. Vokietijoje toks pat mielas žmogus ir lietuvis, kaip Albinas 
jams, labai plačiai atvėrė savo aukštaitiškas širdis, pirmininkas Kęstutis Miklas. Su Albinu Dzirvonu Dzirvonas ir daug kitų. 
Viešnagių metu skambėdavo dainos, juokas, jaunys- tuometiniuose Tremtinių namuose Chicagoje O dabar su jau pažįstamu Albinu Dzirvonu 
tė, dažniausia man tarus pristatomąjį žodį. Tai supažindino Aloyzas Baronas. Iš pirmo susitikimo pažvelkime ir į „Dainavos" ansamblį, 
buvo tos dienos, kada į Lietuvą artėjo didžiosios Albinas padarė labai šilto ir mielo žmogaus — Iš Hanau stovyklos Vakarų Vokietijoje į Chica-
audros ir nelaimės. 1943 metais kaimas mano kartai žemaičio įspūdį. Stebino jo energija, entuziazmas, gą kuone kompaktiškai persikėlęs, „Dainavos" 
buvo labai artimas, nes mano kartos metus lietė visuomeniškumas, gyvenimas ne savo asmeniškai ansamblis su savo meno vadovu muziku Stepu 
mobilizacija j vokiečių organizuojamą SS legijoną. | naudai, bet lietuvių visuomenei ir ypač dainai. Sodeika, režisierium Gasparu Velička, ansamblio 
Vokiečiai protarpiais apsupdavo miestus ir mieste- Šalia kitų pareigų įvairiose organizacijose, jis tada soliste Stase Klimaite ir kitais jau pagarsėjusiais 
liūs, gaudydami jaunus vyrus legijonui. O mes, buvo ir populiaraus „Dainavos" ansamblio valdy- nariais naujojoje šalyje greitai įstojo į tvirtas vėžes, 
gaudomieji, tokiais atvejais ir aprūkdavome į bos pirmininkas. šalia Clevelande apsistojusio „Čiurlionio" ansamb-
kaimus. Kaimas tada buvo Lietuvos priedanga, Maždaug tuo metu žinomas Amerikos lietuvių, lio „Dainava" įsitvirtino kaip vienas pajėgiausių 
maitintojas, ir kartu, tautiškumo tvirtovė. ankstvvųjų imigrantų sūnus baritonas Algirdas gal ne tiek lietuviškos, autentiškos liaudies dainos 

Su kokiu malonumu šiandien prisimenu anas Brazis buvo pakviestas dainuoti nežinau kurios skleidėjų, kiek folklorinių muzikinių veikalų atlikė-
keliones po kaimus su jaunais studentais — e į j ė 8 ^gg Metropolitan operoje New Yorke. Lietuvių jų. To žanro veikalų libretų nepamainomas kūrėjas 
ansambliečiais iš Vilniaus. Po tuos linksmus 8 p a u d a tą naujieną plačiai garsino: po Annos buvo jurbarkietis Gasparas Velička, o jų muzikinis 
kaimus, į kuriuos palengva artinosi baisi karo ir 
bado šmėkla, vėliau, pradėjus kolchozinimą visai 
pakeitusi jų buvusį veidą. 

Kaskas, Polynos Stoskos štai ir Algirdas Brazis apipavidalintojas — taip pat jurbarkietis Stepas 
Metropolitan dainininkų tarpe. Sodeika Tie du draugai jurbarkiečiai ir pajudino 

Pirmojo susipažinimo Tremtinių namuose kiek blėstančią išeivijos padangę naujais niuan-
Vėliau toji sąja su dainininkais vėl kažkaip proga, judrusis ir geros valios diplomatas Albinas sais, ypač Chicagą, praeityje buvusią garsią savo 

organiškai susijungė, šiuose nuotykiuose jau rašiau, Dzirvonas pasiūlė man kartu su juo nueiti į netoli chorais, teatralų grupėmis ir kita lietuviška veikla. 
kaip gyvenant V. Vokietijoj pabėgėlių stovyklose esančią Brazių užeigą ir pasveikinti Algirdą, Albino (Bus daugiau^ 
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AR VLIKAS GINA 
STALINĄ? 

J U O Z A S VITĖNAS 

Vliko pareiškimas Jaltos 
klausimu (Draugas, 6.16.84) 
susilaukė aštrios Broniaus 
Nemicko kritikos. Pasisaky
damas prieš Vliko teigimą, 
kad Išlaisvintos Europos dek
laracija taikoma tik „ašies" 
valstybių atžvilgiu ir neliečia 
sovietų pavergtų Pabaltijo 
valstybių, Br. Nemickas rašo 
(Draugas, 6.28.84), kad toks 
,,VLIKo aiškinimas, atrem
tas tik j žodžių žaismą, pra
žiūri esmę: i škre ipdamas 
Išlaisvintos Europos dekla
racijos paskelbtųjų suvereni
nių teisių ir savivaldos prin
cipų a t s t a t y m o p r a s m ę 
Stalino naudai". 

Ginčo esmę sudaro Atlanto 
charta. Br. Nemickas nemato 
skirtumo tarp pačios Atlanto 
chartos ir jos citatos Išlais
vintos Europos deklaracijoj. 

Atlanto chartos trečias 
punktas taip skamba: „Jie 
gerbia visų tautų teisę pasi
rinkti valdžios formą, kurioje 
jos nori gyventi; jie nori maty
ti, kad būtų atstatytos suvere
ninės teisės ir savivalda toms 
tautoms, iš kurių tai jėga bu
vo atimta". 

O Išlaisvintos Europos dek
laracijoj šis Atlanto chartos 
punktas taip atpasakojamas: 

„Tai yra Atlanto chartos 
principas — visų tautų teisė 
pasirinkti valdžios formą, ku
rioje jos nori gyventi — suve
reninių teisių ir savivaldos 
atstatymas toms tautoms, iš 
kurių tatai jėga atėmė agre
sorės valstybės". 

Vliko nuomone žodžių 
,.agresorės valstybės" įtrau
kimas į Atlanto chartos cita
tą Išlaisvintos Europos dek-
l a r a c i j o j r e i š k i a , j o g 
suvereninių teisių atstatymas 
taikomas tik toms šalims, ku
rioms jas pažeidė agresinės 
valstybės. 

O. Br. Nemickas tvirtina, 
*ad „Išlaisvintos Europos 
deklaracija... labai aiškiai 
pasako, kad ,Tai yra Atlanto 
Chartos principai', bet ne ko
kie nors kiti, nauji, savi, skir
tingi". 

Ginčo išsiaiškinimui reikia 
prisiminti, ką apie Atlanto 
chartą pasakė vienas iš dvie-
•i jos autorių — Churhillis, 

Kalbėdamas britų atstovų rū
muose netrukus po chartos 
paskelbimo. Jis taip sakė: 
„Atlanto konferencijoj mes 
turėjome minty pirmiausia 
Europos valstybių bei tautų, 
dabar esančių po nacių jun
gu, suverenumo, savivaldos ir 
tautinio gyvenimo atkūrimą". 
Ir tuoj pat jis pridūrė, kad vi
sai atskirą problemą sudaro 
sritys bei tautos, kurios yra 
pareiškusios savo ištikimybę 
britų karūnai ir progresyviai 
vysto savivaldos institucijas. 
'Roosevelt and the Russians: 
The Yalta Conference by 
Edward R. Stettinius, Jr., 244-
245 psl.) 

Amerikos valstybės depar
t a m e n t a s , kuris parengė 
I š la i sv in tos Europos dek-
laracijos* projektą, be abejo, 
pinojo šj Churchillio pareiš
kimą ir todėl, kaip atrodo, 
cituodamas Atlanto chartą 
įrašė žodžius „agresorės vals
tybės", kurie tiksliau pasako, 
kam ši deklaracija taikoma 
bei ką ji reiškia. 

Tačiau ir taip suformuluota 
Atlanto chartos citata Išlais
vintos Europos deklaracijoj 
nepa t enk ino Churchil l io. 
Rooseveltui pateikus deklara
cijos projektą, Churchillis 
pareiškė, kad „jis nepritaria 
prezidento pasiūlytai deklara
cijai, kol nėra visiškai aiškiai 
suprasta, kad Atlanto char
tos užuomina Oeference) 
netaikoma britų imperijai" 
(Stettinius, ten pat.) 

(Cia galima priminti, kad 
Stalinas, pradėdamas trum
pas diskusijas dėl Išlais

vintos Europos deklaracijos, 
pasakė: „Aplamai aš pritariu 
deklaracijai". Speaking Frank-
ly by James F. Byrnes 33 
psl.) 

Taigi iš Churchillio pareiš
kimo aišku, kad (1) Atlanto 
charta nebuvo lygiai taikoma 
visoms pavergtoms tautoms, 
pirmenybę teikiant nacių oku
puotiems kraštams bei išski
riant britų imperijos šalis, ir 
(2) kad agresorėmis ralsty-
bėmis buvo laikoma nacių Vo
kietija ir kitos Ašies šalys. To
dėl Vlikas teisingai teigia, 
kad Išlaisvintos Europos dek
laracija nebuvo taikoma so
vietų pavergtoms Pabaltijos 
valstybėms. 

Tačiau Br. Nemickas tvir
tina, kad Rooseveltas ir Chur
chillis laikė Staliną agre
sorium. Tai jis aiškina tuo, 
kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir D. Britanija pasmer
kė sovietų agresiją prieš 
Pabaltijo valstybes. 

Tiesa, kad Stalinas buvo 
agresorius ne tiktai prieš 
Pabaltijos valstybes, bet ir 
Lenkiją. Tačiau kare prieš Vo
kietiją jis buvo svarbus Jung
tinių Valstybių ir D. Britani
jos partneris prieš bendrą 
priešą. 

Štai kaip apie šios partne
rystės svarbą rašo Roosevelto 
laikais buvęs valstybes sekre
torius ir Jaltos konferencijos 
dalyvis Edvvardas Stettinius, 
Jr.: „Amerikiečiai turėtų atsi
minti, kad jie 1942 metais 
buvo ant katastrofos ribos. 
Jei Sovietų Sąjunga nebūtų 
atlaikiusi savo fronto, vokie
čiai būtų galėję nugalėti D. 
Britaniją. Jie būtų taip pat 
galėję užimti Afriką, ir tokiu 
atveju jie būtų galėję įsteigti 
atramos punktą Lotynų 
Amerikoje. Šis gresiantis 
pavojus nuolat buvo pre
zidento Roosevelto mintyse" 
(Stettinius op. cit. 7 psl.) 

Tai padeda suprasti, kodėl 
Roseveltas ir Churchillis taip 
labai vertino partnerystę su 
Stalinu ir teikė sovietams di
džiulę paramą. Jau 1941 m. 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse pagal nuomos ir pasko
los įstatymą buvo sovietams 
paskyrusios septynis milijar
dus dolerių, ir ši suma vėliau 
padidėjo iki vienuolikos mili
jardų dol. 

Rooseveltas su Churchilliu 
taip pat dėl to darė sovietams 
nuolaidų ir nekėlė klausimų, 
kurie erzintų sovietus ir ardy
tų jų partnerystę. Pvz., nei 
Rooseveltas, nei Churchillis 
nepasisakė Jaltoje prieš Molo
tovo ir Stalino siūlymą pri
imti Lietuvą (greta Ukrainos 
ir Gudijos) Jungtinių Tautų 
nare. kaip sovietinę respub
liką, kad padidintų Sovietų 
Sąjungos balsų skaičių Jung
tinėse Tautose. Tai buvo jiems 
gera proga pasakyti Stalinui, 
kad jie nepripažįsta Lietuvos 
sovietine respublika. Bet jie to 
nepadarė, o Rooseveltas net 
pavadino Lietuvą sovietų 
dominija (Byrnes, op. cit. 39 
psl.) 

Taigi, jei Rooseveltas ir 
Churchillis Jaltoje nė žodžiu 
nepasipriešino Stalino užma
čioms prieš Lietuvą, tai kaip 
galima manyti, kad jie Išlais
vintos Europos deklaraciją 
taikė ir Lietuvai? 

Ta ip p a t ne įmanoma 
įsivaizduoti, kad Stalinas bū
tų pritaręs šiai deklaracijai, 
jei jis būtų bent nujautęs, kad 
jis laikomas agresorium ir 
kad deklaracija taikoma 
Pabaltijo valstybėms. Kad 
Išlaisvintos Europos deklara
cija negalėjo būti taikoma 
Pabaltijos valstybėms, kiek
vienas gali įsitikinti paskai
tęs pačią deklaraciją. 

Štai jos tekstas: „Sovietinių 
Socialistinių Respublikų 

Sąjungos premjeras, Jung
tinės Karalijos ministeris pir
mininkas ir Jungtinių Vals
tybių prezidentas pasitarė 
vienas su kitu bendrais savo 
šalių tautų ir Išlaisvintos Eu
ropos reikalais. Jie kartu 
pareiškė savo tarpusavį suta
rimą derinti savo vyriausybių 
politiką nepastovumo išlais
vintoje Europoje laikiname 
laikotarpy, padedant iš nacių 
Vokietijos dominavimo išlais
vintoms tautoms ir buvusių 
Ašies satelitinių valstybių Eu
ropoje tautoms išspręsti demo
kratiniais būdais savo aktua
lias politines ir ekonomines 
problemas. 

Tvarkos Europoje įvedimas 
ir valstybinio ekonominio gy
venimo atkūrimas turi būti 
pasiektas priemonėmis, ku
rios įgalins išlaisvintas tau
tas sunaikinti paskutinius 
nacizmo bei fašizmo likučius 
ir sukurti savo pačių pasi
rinktas demokratines insti
tucijas. Tai yra Atlanto char
tos principas: visų tautų teisė 
pasirinkti valdžios formą, ku
rioj jie gyvens — suvereninių 
teisių ir savivaldos sugrąžini
mas toms tautoms, iš kurių 
tai prievarta atėmė agresorės 
valstybės. 

Puoselėti sąlygoms, kuriose 
išlaisvintos tautos galėtų vyk
dyti šias teises, trys vyriausy
bės kartu padės žmonėms bet 
kurioje išlaisvintoje Europos 
valstybėje arba buvusios 
Ašies valstybėje Europoje, kur 
jų manymu sąlygos reikalaus 
(a) sukurti sąlygas vidaus tai
kai, (b) panaudoti bėdos prie
mones sunkumuose atsidūru
sioms tautoms pagelbėti, (c) 
sudaryti laikinus valdžios or
ganus, plačiai atstovaujan
čius visas demokratines gru
pes tautoje ir pasižadančius 
galimai greičiau laisvais rin
kimais sudaryti vyriausybes, 
atitinkančias žmonių valią, ir 
(d) palengvinti, kur reikalin
ga, pravesti tokius rinkimus. 

Trys vyriausybės pasitars 
su kitais Jungtinių Tautų bei 
laikinais valdžios organais ar
ba kitomis Europos vyriausy
bėmis, kai bus svarstomi juos 
teisiogiai interesuoją dalykai. 

Kai šių trijų vyriausybių 
nuomone tokios priemonės 
bus reikalingos dėl sąlygų bet 
kurioje išlaisvintoje Europos 
valstybėje ar bet kurioje bu
vusios Ašies satelitinėje vals
tybėje, jos tuojau kartu pasi
tars dėl reikalingų priemonių 
atlikti bendrą atsakomybę, 
nustatytą šioje deklaracijoje. 

Šia deklaracija mes patvir
tiname savo tikėjimą Atlanto 
chartos principais, savo paža
dą Jungtinių Tautų deklara
cijoj bei savo ryžtą sukurti, 
bendradarbiaujant su kitomis 
taiką mylinčiomis tautomis, 
teise pagrįsta pasaulio tvar

ką, pašvęstą taikai, saugu
mui, laisvei ir visos žmonijos 
bendrai gerovei. 

Paskelbdamos šią deklara
ciją trys valstybės pareiškia 
viltį, kad laikinoji prancūzų 
respublikos vyriausybė galės 
prie jų prisidėti siūloma tvar
ka". 

Taigi deklaracijoj kalbama 
tiktai apie iš nacių išlaisvin
tus kraštus ir paskutinių 
nacizmo bei fašizmo likučių 
išnaikinimą. Jokios užuo
minos apie kitus pavergtus 
kraštus. 

Pagaliau Br. Nemickas, kal
tina VTiką, kad jis nežino
mais sumetimais bando įtikin
ti, jog Sovietų Sąjunga net 
nepažeidusi garantijų dėl 
laisvų rinkimų, kad Vlikas 
nepagrįstai bando išsukti Sta
liną iš Jaltoje duotų įsiparei
gojimų ir kad be pagrindo 
bando nuneigti šiuos Stalino 
įsipareigojimus. 

Tačiau paskaičius deklara
ciją lengva įsitikinti, kad Vli
kas teisingai teigia, jog ne So
vietų Sąjunga, bet jos 
sudarytos valdžios turėjo pra
vesti laisvus rinkimus. O 
kaip sovietai vykdė valdžių 
sudarymą ir pravedė laisvus 
rinkimus, Vlikas priminė s o 
vietų praktiką Pabaltijos vals
tybėse. Taigi, Vlikas nebando 
nuneigti Stalino įsipareigoji
mų, bet teisingai sako, kad 
deklaracija parašyta bendry
bėmis, kurios leido Stalinui 
savivaliauti. Ir dėl to kaltas 
ne kas kitas, kaip Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir D. Bri
tanijos vadovai, kad jie pasi
tikėjo Stalino gera valia ir 
neparašė deklaracijos taip, 
kad Stalinas nebūtų galėjęs 
išsisukti iš savo įsipareigo
jimų. 

Štai kaip rašo apie deklara
cijos priėmimą James F. Byr
nes, buvęs artimas Roosevel
to p a t a r ė j a s , J a l t o s 
konferencijos dalyvis ir Tru-
mano laikais tapęs valstybės 
sekretorium: „Sutarimas tarp 
trijų didžiųjų buvo greitai 
pasiektas. Mes bent manėme, 
kad buvo nuomonių suta
pimas, tačiau nuo to laiko 
vyksta nuolatinis nesutari
mas tarp sovietų ir mūsų dėl 
tikro jos aiškinimo". (Op. cit. 
33 psl.) 

Toliau Byrnes taip pažymi: 
„Kai (deklaracijos) rengėjai, 
padedą užsienio reikalų minis-
teriams, įtraukė pareiškimą, 
kad kai kuriuos dalykus darys 
trys vyriausybės, ,kur jų nuo
mone sąlygos reikalaus', so
vietai galėjo sakyti — ir jie 
taip dažnai darė, kur jie neno
rėjo veikti — kad jų nuomone 
sąlygos nereikalauja tos veik
los" (ten pat, 34 psl.). 

Tačiau ne tiktai Išlais
vintos Europos deklaracija su
teikė laisvas rankas sovie-

Laiškas 

Gerbiamas Redaktoriau, 
Atkreipdamas Jūsų dėmesį į 

„Draugo" rugpjūčio 1-mos 151 
numeryje V. Rociūno Tauti
nių šokių šventė Clevelande 
aprašymą, skiltyje „Mylimai 
Lietuvai" jo visai nėra pami
nėtas lx>ndono, Ontario, lie 
tuvių choras „Pašvaistė". 
Minimi tik Hamiltono ir To
ronto chorų dainininkai. 
„Pašvaistė" šventėje dalyva
vo procentaliai su kur kas 
didesniu savo choristų skai
čiumi negu kiti Kanados cho
rai. 

Su pagarba, 

CLASSIFIED GUIDE 
PROGOS — OPPOETUNITIES 

TAVERN BUSINESS 
Business only for sale. Woric for 
yourself in the heart of Marąuette 
Park. Ur.der $20,000 — Eąuipment in-
cluded. Reply in English. 

CDvS REALTY CORP. 
Tel. 499-2222 

• 1 A L K S T A T I 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

I5NUOM 5 kamb (2 mieg) butas 
apyl. 71-os ir Mozart. 1-me aukšte. 
Naujai dekoruotas. Labai Svarus. Tik 

Edm. Petrauskas suaugusiems. Skambint po 4 vai. vak. 
(angliSkai) tel 585-8481 

•*?%&* 
AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

10 DIENŲ LIETUVOJE 
Liepos 24 

Rugpjūčio 9 

VIENOS SAVAITĖS [ ) 
Vilniuje 

Rugsėjo 4 
Spalio 2 

Gruodžio 19 

Rugsėjo 10 
Spalio 2 

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų Ir suomių oro linijomis. 
Keliones lydimos patyrusių palydovų. 

Mūsų įstaigoje jus gausite geriausią patarnavimą: 
' sutvarkant dokumentus iškvietimams 
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje 
» tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę 

paramą, greitą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje 
palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adrecu: 

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus) 

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Telex 06-986766 TOR 

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 
Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon 

t a m s . J a u a n k s t e s n i 
susitarimai užtikrino Stalinui 
laisvę. Pvz. 19 M m. spalio 
mėn., kai sovietų pajėgos jau 
buvo užėmusios Rumuniją ir 
Bulgariją, o britų — Graikiją, 
Churchillis su Stalinu Mask
voje susitarė dėl įtakos sferų 
pietryčių Europoje. Paėmęs 
puslapį popieriaus, Churchil 
lis taip surašė: Rumunijoj 90% 
Rusijai, 10'5 kitiems; Grai
kijoj 90% I). Britanijai su 
Jungtinėmis Valstybėmis ir 
10% — Rusijai: Vengrijoj ir 
Jugoslavijoj po 50%; Bulgari
joj 75% Rusijai ir 29% ki
tiems. Stalinas paėmė tą po
pierių su Churchillio užrašais, 
pagalvojo ir paėmęs savo mė 
lyną pieštuką uždėjo ant jo di
deli tašką. Churchillis. tai 
papasakojęs, toliau taip rašo: 
„Pagaliau aš sakau, ar negali 
būti tai palaikyta ciniška, jei 
tai rodo, kad mes taip neap
galvotai išsprendėme šiuos 
klausimus, taip lemtingus 
milijonams žmonių? Sudegin-
kim tą popierių. Ne, pasilai
kyk jį, atsakė SU> linas" 
(Churchill, The Second World 
War, Vol. VI, 198 psl.) 

Taigi, jei toks „išpardavi
mas" vyko prieš Jaltos kon 
ferenciją, tai ko gero b*uvo 
galima Pabaltijos valstybėms 
tikėtis iš pačios konferen
cijos? Todėl aiškinimas, kad 
Jaltos deklaracija dėl Išlais
vintos Europos buvo taikyta 
ir Pabaltijos valstybėms, yra 
tiktai ..wi<5hful thinking" 
padarinys. 

LO^NS, 3-14 Days 
Venture capitat, $50.000 A up 

Personai. $5.000 & up 
M R HARRELL — 626-2175 
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LITHUANIAN PIONEER 

PRIEST 
0F REW ENeLAND 

By 
WUBam WoUrovich-VaUnvičhM 

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

F A S H I O N C A B P I T S 

K I L I M A I 
LTaTUVIU PREKYBA 

3304 W. 63 S t — TeL 778-9004 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 

MASTER PLUMBING 
I I — S a \ Bonded, Iaeurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tfa. Karito vandens tankai. Fiood 
oontroL Uisikimse vamzdžiai isvalo-
au elektra. Palikite pavarde ir tele
foną — lietuviškai. 
SERAPINAS — Tei. 636-2900 
K ) 9 0 « 0 0 « 0 0 0 O 0 O 0 O O O 0 O O 0 « 0 < > < M 

>« ooooooooooooooooooooooo<x 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos i; paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
rAROAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 770-1486 

Parduodu g/erų namą geroj vietoj ant 
Vina del Mar Blvd.. St Petersburg 

Floridoje. Nebrangiai. 

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiMiiNHiiiia 
BUTC NUOMAVIMAS 

INCOME TAX 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzse — 778-2233 

llIrMHtlIlMilIlIlIlIlIlIlHIIIIIIMIIIIIItNIMIH 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 

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

NOTARY PUBUC 
4380 S. Maptewood — TeL 2S4-74S0 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes praiv-
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VTSA 

Tel. — WA 5-8063 

'imilllltlllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIHII» 
i«% — »•% — so% pi**** mokeatt 
o i apdraudė l a e n a t i J i ar anti.nnii-
lAfto p u na*. 

FRANK Z A P O L I S 
TcLGA 4-8654 

3208H W. 95tb Street 
ftimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiiii! 

VA LOM E 
KILIMUS IR BALDUS 

vtsurMra grindai 
B U B N Y S 

Tei — BE 7-5108 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraus tymas 
Jvairių atstumų 

TeL S76-1882 a r t e 376-5990 

The Life, Struggles and Tragic Perskaitė "Draugą' 
death of Rev. Joseph 2ėoru\ f 
1860-1915. 

duokite 

Amžinąjį Miestą geriausiai 
primina Romos sonetai 

SACRA VIA 
(Šventoji gatvė) 

Parašė Alfonsas Ty molis 
Išleido "Ateitis" su plačiais 

paaiškinimais, 48 pusi. Kaina 
$1.50. 

Gaunama 'DRAUGE" 

Lietuvos senovės 
paminklai 

Marijus Blynas 
šj leidinį sudaro aštuoni skyriai: 

Vilniaus senoviniai pastatai. Senovės 
Lietuvos pilys XII-XIV amž. Vilniaus 
senoviniai požemiai. Senovines Vil
niaus gynybines sienos. Meniškiau
sios Lietuvos bažnyčios. Kauno forti
fikacijos. Kauno senieji pastatai ir 
bažnyčios. Naujesnės Lietuvos pilys. 

Knyga didelio formato, turi daug 
iliustracijų, 264 psl. Išleido Kęstučio 
Jeronimo Butkaus Fondas 1982 m. 
Kaina su persiuntimu $11.00 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, k5!f5 W. €Srd St.. 

Chicago, 1L 60629 

Publisbed by Franciscan Press. 
Brooklyn, New York 1980 
Kaina su persiuntimu $6-85. 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, k5k5 W. 6Srd St., 
Chicago, m. 60629 
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RADIJO PROGRAMA 
Masssasa Lietui lų Radijo Proeiama 

Naujo) Anglijoj 

ledijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J ir Valentinos 
Minkų, perduodamos nuo 8 00 iki R 45 
v«L ryto per radijo stoti WLYN 1300 
bangas AM. toj pačioj stoty. 

Perduodama vėliausių pasaulinių ži 
ant santrauka ir komentarai, muzika, 
dainos Ir Magdutės pasaka. Biznio rev 
kalate kreiptis j Baluc Florists-gėlių 
bei dovanų krautuve, 502 F. Broad 
way. So Bostoa. MA 02127 Telaf. -
308-0489 Ten pat gaunamas dienraš
tis "Draugas" ir rasite taipgi dideli 
pasirinkimą lietuvilkų knygų, pk>ks 
teiių. meno dovanų ir lietuvilkų suve 
nerų Krautuvė audara kasdien ir les 
tadieniais nuo 1:30 p p iki 6 tai vai 
vak. Sekmadieniais nuo Los iki 4 oe 
vai popiet. 
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Į S I G Y K I T E D A B A R 

Scetmadleno rytaa — tai vienas paveikslas Ii puošnios dali. POVILO 
Pl'Zrvo monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madona, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Avrard Amerikos dailininkų profesinėje są
jungoje Ne* Yorke Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su persiuntimu 27 
dol Užsakymus siųsti. 

DRAUGAS, 4*45 Wee* «Srd 
Chicago DL 88488 

ūlinois gyventojai prideda $1.50 valstijos 

•» 

ansasaana* 
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ATSISVEIKINOM SU RAŠYTOJU 
PRANU NAUJOKAIČIU 

A„a. rašyt. Pr. Naujokaitis 

Kelias dienas sunkiai p .sir
gęs, Medical Center, Hacken-
sack, N. J., ligoninėj rugp
jūčio 12 mirė rašytojas, 
poetas, literatūros istorikas, 
kri t ikas i r kultūrininkas 
Pranas Naujokaitis. Velionis 
buvo gimęs 1905 m. spalio 2 
Papartynų k., Šakių valsč. ir 
apskr. 1927 m. baigė Žiburio 
gimnaziją Šakiuose ir 1927-33 
m. studijavo lietuvių ir vokie
čių kalbas ir literatūrą ir 
pedagoginius mokslus Vytau
to Didžiojo universiteto teolo
gijos-filosofijos fakultete. 1934 
m. pradėjo dirbti mokytojo 
darbą Ukmergės valdžios 
gimnazijoj, kuriai 1941-44 m. 
• direktoriavo. 

1944 m. su visa uetuvių 
banga pasitraukė į Vokietiją 
ir 1945 m. apsigyveno Vest
falijoj prie Detmoldo, kur buvo 
.suorganizuotos dvi lietuvių 
stovyklos. Cia velioniui taip 
pat teko mokytojauti iš 
pradžių Detmoldo, o vėhau 
Augustdorfo lietuvių gimna
zijoje. 

Šios vietovės tada buvo 
anglų okupacinėje zonoje. 

Baltų (lietuvių, latvių ir estų) įsijungė į lietuvių kultūrinį 
iniciatyva okupaciniai anglų gyvenimą. Padėjo organizuoti 
organai įsteigė Centrinę Baltų lituanistinę mokyklą, kurioje 
tarybą rūpintis specifiniais teko ne tik mokytojauti, bet 
šių trijų tautų reikalais. Šios kurį laiką ir jai vadovauti, 
tarybos lietuvių skyriaus Nepaisant čia jį ištikusios 
iniciatyva lietuvių reikalams šeimos nelaimės, kai 1953 m. 
buvo išrūpintas leidimas leisti mirė jo žmona ir jų vaikų 
savaitraštį , pasivadinusį motina, velionis čia ir kiek 
„Lietuvių Žodžio" vardu. Kad vėliau persikėlęs gyventi į 
laikraštis nepasidarytų tik New Jersey parašė ir išleido 
vienos kurios nors srovės t r i s eilėraščių knygas — 
organu, jo redaktoriais buvo „Šviesos mergaitė", „Auksi-
pakviesti a.a. Jonas Kardelis, niai rageliai" ir „Saulėleidis" 
atstovavęs lietuvių kairiajai (pirmoji eilėraščių knyga 
srovei, vehonis Pranas Naujo- „Prie svyruojančių beržų" 
kaits — katalikškajai ir buvo išleista Lietuvoje 1930 
Bronius Aušrotas — tautinei, m.), ir keturis romanus: „Up-
Daugiausia darbo į šį laikraš- eliai negrįžta į kalnus", „įlūžę 
tį teko įdėti Pranui Naujo- tiltai", „Žydinčios dienos" 
kaičiui, nes jis rūpinosi ne tik (laimėjusios „Draugo" premi-
laikraščio redagavimu, bet ir ją) ir „Pasisėjau žalią rūtą". 
straipsnių kultūrinėmis ir Be to, parašė pasakojimus 
politinėmis temomis parūpi- jaunimui „Maži žingsniai", 
nimu ir paties laikraščio Žymiausias Prano Naujo-
medžiagos paruošimu ir kaičio nuopelnas lietuvių 
išdėstymu spaustuvėje. Spaus- tautai yra jo parašytas ketu-
tuvė nuo velionio gyvena- rių tomų veikalas „Lietuvių 
mosios vietos buvo tolokai ir literatūra". Čia yra apžvelgia-
sunkiai iš pradžių pasiekia- ma visa Uetuvių rašytinė 
ma. Tekdavo ir pėsčiom pake- literatūrinė kūryba ir jos 
liauti, ir naudotis kiekviena autoriai nuo pat lietuviško 
s u g a u n a m a sus i s i ek imo rašytinio žodžio pradžios iki 
priemone. Gyventi teko 1975 m. Autorius čia yra 
vienam barakiniam kambary kruopščiai surinkęs ir įverti-
4 asmenų šeimai, todėl nęs visą literatūrinę kūrybą 
gyvenimo ir darbo sąlygos nuo ankstyviausiųjų laikų iki 
buvo labai nepalankios bet pat 1975 m., nevengdamas 
kuriam protiniam darbui, minėti ir vertinti okupuotoje 
Tokiomis sąlygomis gyven- Lietuvoje išaugusių rašytojų 
damas, velionis dar įstengė ir jų kūrybos, 
parašyti ir Uetuvių literatu- Be to, velionis stengėsi 
ros vadovėlį gimnazijoms užpildyti ir literatūros kritikos 
1948 m. spragas. Kaip hteratas pradė-

Atvykęs su žmona ir jo reikštis nepriklausomosios 
beaugančiais dviem vaikais į Lietuvos žurnaluose, kaip 
JAV, įsikūrė Brooklyne ir dir- „Ateitis", „Ateities spindu-
bo iš pradžių fizinį darbą liai", „Židinys", „Gaisai" ir 
cukraus fabrike, o vėliau kiek kt. almanachuose ir laikraš-
lengvesnį Pfizer, Inc., farma- čiuose. I šiuos ir kitus žurna-
ceutinėj bendrovėje, kurioje lus rašė ir literatūros kritikos 
su laukė ir p e n s i n i n k o straipsnių, jų neapleido ir išei-
amžiaus. vijoje. 

Cia begyvendamas tuoj pat Per daugelį metų velionis 

uoliai registravo ir spausdino 
„Darb in inke" žymesnius 
okupuotos Lietuvos kultū
rinius įvykius, nevengdamas 
kur reikia pabarti už per 
didelį pataikavimą okupantui 
ir iškelti, kas iš tikrųjų yra 
naudinga lietuvių tautai ir jos 
kultūrai. 

Ve l ion io k ū n a s buvo 
pašarvotas Ragucci ir Kotran 
laidotuvių namuose, Pater-
son, N.J., kur su juo atsisvei
kinti atėjo daugybė jo draugų 
ir bendradarbių ir kai kurie 
apylinkėse ir New Yorke 
gyveną kolegos rašytojai, 
kaip poetė Kotryna Grigaity-
t ė - G r a u d i e n ė , r a š y t o j a s 
Paul ius Ju rkus , dailiojo 
žodžio menininkė Irena 
Veblaitienė ir kt. Kiti artimes
nieji draugai ir rašytojai tuo 
pat metu buvo išvykęs į 
Pranciškonų vasarvietėj 
Kennebunkport, Maine, vyks
tančią ateitininkų stovyklą ir 
atsisveikinime negalėjo daly
vauti. 

Lietuvių Bendruomenės 
New Jersey apygardos vardu 
su velioniu atsisveikino jos 
pirm. Kazys Jankūnas ir 
ilgametis velionio bendradar
bis kun. Viktoras Dabušis, 
atvykęs net iš Floridos. Virgi
nija Sirusienė paskaitė porą 
velionio eilėraščių iš pasku
tinės jo eilėraščių knygos 
„Saulėleidis". 

Mišios už velionio vėlę buvo 
aukojamos Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, Patersone. Jas 
aukojo kun. Viktoras Dabu
šis, „Darbininko" redaktorius 
kun. Kornelijus Bučmys, 
OFM, ir kun. dr. Zenonas 
Smilga. Guodžiantį ir velio
n io d a r b u s p r i m e n a n t į 
pamokslą pasakė kun. V. 
Dabušis. 

Laidoti velionio kūnas buvo 
nuvežtas į Šv. Jono kapines 
Brooklyne, kur yra palaidota 
jo pirmoji žmona. Jį palydėjo 
šios paskutinės kelionės metu 
apie 50 žmonių, prie kurių 
prisijungė ir buvusios velio-
nio Apreiškimo .parapi jos 

Brooklyne klebonas kun. J. 
Pakalniškis ir dar keletas. 

Velionis paliko budinčią 
žmoną Liną, dukrą Dalią ir 
sūnų Gediminą su šeimomis. 
Pasiges jo ir New Jersey 
lietuviai, nes velionis, kol jo 
sveikata leido, nevengė daly
vauti kultūrinėje viekloje. Pa
jus jo netekimą ir lietuviški 
laikraščiai, kuriems velionis 
dažnai parašydavo literatū
rinės kritikos straipsnių, ir 
visa lietuvių visuomenė, 
kuriai jis taip atsidėjęs visą 
laiką tarnavo. 

Paskutiniaisiais gyvenimo 
metais velionį kankino 
sutrikęs regėjimas — jis pats 
negalėjo skaityti nei laikraš
čių, nei knygų. Galima 
suprasti žmogaus tregediją, 
nes skaitymas ir rašymas 
sudarė jo laisvalaikių pagrin
dinį ir mėgiamiausią užsiėmi
mą. Čia jam atsidėjusi talkino 
žmona, garsiai skaitydama 
knygas ar laikraščių straips
nius į garsinę juostelę, iš 
kurios vėliau velionis dar pats 
sugebėdavo rašomąja mašinė
le parašyti straipsnį. Šitoks 
nepaprastas jo atsidėjimas 
rašto darbui rodo jo tvirtą ir 
nepalaužiamą meilę savo 
tautai likti jai naudingu iki 
paskutinės fizinio «: pajėgumo 
valandos. "* ••.'• • • 

Tegu Viešpats priglaudžia 
jo vėlę savo dangiškuose 
soduode, nes velionis didžiai 
mėgo sodą ir buvo jį užsivei-
sęs poeto Vlado šlaito eilėraš
čiuose d a ž n a i minimoje 
Ukmergėje. 

K. Jankūnas 
• 
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A. 4. A. 
GENOVAITEI 2YMANTIENEI-

RLTKAUSKIENEI mirus, 
jos DUKTERIS, SŪNUS, ANŪKUS ir visus 
GIMINES nuoširdžiai užjaučiame. 

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJA 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
DAYTONA BEACH, FL. 

DAUG RŪPESČIO, 
BET DAUG IR 
DŽIAUGSMO 

Prieš maždaug septynerius 
metus į Daytona Beach atvy
ko ir nuolatos apsigyveno jau
na Danos ir Algirdo Alksni
nių šeima. Drauge su savimi 
atsivežė gražų Šeimos jauni
mą — tris dukras — Dal>tę, 
Audrą ir Rūtą ir du sūnus — 
Narą ir Tomą. Tad tėveliams, 
o dar naujakuriams, iškilo 
daug rūpesčių savo prieauglį 
išmokslinti ir išleisti į gyveni
mą. 

Danutė ir Algirdas Alksni
niai džiaugiasi savo šeimos 
laime, gerais pasiekimais, vai
kų mokslu ir gražiu susiklau
symu. Pirmoji ir didžioji šei
mos šventė — vyriausios 
dukrelės Dalytės vestuvės. 
Dalytė yra baigusi sąskaity
bos mokslus ir dirba vienoje 
Bostone kompanijoje, eidama 
atsakingas pareigas. Dalytė 
Alksninytė su Pauliumi Ber
notu iš Hartfordo gražią lie
tuvišką šeimą sukūrė birželio 
9 d. Šauni vestuvinė puota bu
vo Aschford, Conn.. tėvelių 
gražioje vasarvietėje „Giraitė
je". Vestuvėse iš Daytona 
Beacb dal> vavo jaunosios tė
veliai, Dalytės sesuo, mecha
nikos inžinierė, dirbsianti Ko
dak bendrovėje Rochestery, 
N.Y., Audra, broliai Naras ir 
Romas ir sesutė Rūta, atvy
kusi iš Michigan State uni-
versi^to, kur tęsia studijas. 
Linkėtina, kad ši jauna lietu 
vįSka šeima glaustųsi taip pat 
prie lietuvių tautos kamieno ir 
aktyviai įsijungtų į lietuviš
kąjį gyvenimą. 

Naras Alksninis sėkmingai 
baigė Embry-Riddle Aeronau-
tical universitetą Daytona 
Beach inžineriją ir, kaip ga
bus moksle, gavo darbą Lock-

Tomas Alksninis 

heed firmoje Marrietta, Geor-
gia valstijoje. Gyvendamas 
Daytona Beach, studijų metu 
buvo aktyvus sportininkas, 
mėgo jūrą, geras plaukikas ir 
mėgo kitokį vandens sportą. 

Tomas Alksninis, jauniau
sias šeimoje sūnus, šį pava
sarį su aukštais pažymiais 
baigė Spruce Creek gimnaziją 
Port Orange. Tomas gimnazi
joje pasižymėjo veiklumu, bu
vo studentų valdybos vicepir
mininkas, išrinktas „Mr. 
Spruce Creek"4 dalyvavo Uni

ted Nations, ispanų ir lotynų 
bei kituose klubuose, grojo or
kestre ir buvo pakviestas į dvi 
National Honor draugijas. 
Gavo už mokslą ir veiklą 
daug įvairių pažymėjimų, tar
pe jų 4 metų Navy ROTC sti
pendiją studijuoti mechani
kos inžineriją Rensellear 
Polytechnic institute Troy, 
N.Y., kur ir jo sesutė Audra 
yra baigusi mechanikos inži
neriją. 

Mokslo metų užbaigimo pro
ga Daytona Beach „News 
Journal" dienraštis plačiai 
aprašė Tomo Alksninio pasie
kimus moksle ir veikloje ir 
įdėjo jo nuotrauką. Tomas bu
vo vienas iš 26 studentų, bai
gusių gimnazijas ir gavusių 
„News Journal" Medallions 
of Excellence. Ta proga visi 
26 apdovanotieji studentai su 
savo tėveliais buvo pakviesti į 
vieną iš gražiausių Daytona 
Hilton restoranų ir šauniai 
pavaišinti. 

Taigi šalia didelių šeimos 
rūpesčių Danutė ir Algirdas 
Alsniniai šią vasarą išgyve
no ir didelį džiaugsmą — duk
relės išėjimą į savarankišką 
šeimyninį gyvenimą ir dviejų 
sūnų mokslo užbaigimą. 

Algirdas Alksninis yra tar
navęs Amerikos karo laivyne 
ir turi įsigijęs naro specialy
bę. Šiuo metu drauge su inž. 
Vyteniu Ramanausku yra 
suorganizavę statybos kom
paniją ir vykdo 5 milijonų 
taunhausų statybos projektą. 
Danutė yra nekilnojamo turto 
pardavėja, dirba dr. Sigitos 
Ramanauskienės Daytona 
Beach Real Estate Center, 
Inc., įstaigoje. Danutė ir Al
girdas Alksniniai yra akty
vūs ir šioje lietuvių koloni
joje. 

įsikūręs inž. Drąsutis Gude
lis. Jis netolimoje ateityje nu
mato statyti gyvenamą re
zidenciją, o taip. pat čia 
statydins savo vadovaujamai 
bendrovei Nida elektronikos 
fabriką. Drąsutis Gudelis taip 
pat turi savo bendrovės skyrių 
Connecticut, kuriam vado
vauja jo sūnus Paulius, nese
niai baigęs universitetą. 
Bendrovės Nidos elektroni
nius gaminius naudoja dauge
lis pasaulio kraštų gynybos 
reikalams. 

Nemažas būrys lietuvių iš 
Daytona Beach, Orlando ir 
Melboumo liepos pabaigoje 
buvo susirinkę į didelę ir gra
žią inž. Drąsučio Gudelio so
dybą metinei gegužinei, kur 
būrelis jaunimo — studentų 
bei moksleivių maudėsi basei
ne, žuvavo ežerėliuose, o vy
resnieji palmių pavėsyje prie 
puikių vaišių praleido sekma
dienio popietę. Inž. Drąsutis 
Gudelis žada aktyviai jungtis 
į Daytona Beach apylinkės 
lietuvių veiklą. 

Jurgis Rimtautas 

N E ŽODŽIAIS, 
O PAVYZDŽIU 

Ne tas yra kilnus žmogus, 
kurs už viską dėkoja, bet tas, 
kurs už viską yra dėkingas; 
ne tas yra mandagus, kurs 
nuolat atsiprašinėja, bet tas, 
kurs savo gražiu elgesiu 
atsilygina už neapgalvotus 
užgavimus. 

Juozas Vaišnys, S.J 
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Dinfct Dr. JOKŪBAS STUKAS 
R 234 Sunllt DriTe 

Watchusc, N J . 07060 
Tsl. — (901) 793-8636 
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SMAGI GEGU2INĖ 
DRASUCIO GUDELIO 

SODYBOJE 

Nepertoliausia nuo Day
tona Beach yra ir Melbourno 
miestas, kuriame gražiai yra 

LAISVĖ IR 
NUODAI 

Jeigu mūsų laisvė pasirodo 
kuomet priešinga doriškoms 
taisyklėms, tai ji jau nebe 
laisvė, bet doriška netvarka 
bei doriškas absurdas, štai, 
pavyzdžiui, žmogus turi 
nuodų: gali jų išgerti ar neger
ti. Kaip žinom, naudodamiesi 
laisve, vieni jų geria, kiti ne. 
Ir vieni, ir antri elgiasi 
laisvai. Bet pirmųjų laisvė 
nėra doriška, nes nesutinka 
nei su sveiku protu, nei su 
Dievo valia, ir jos rezultatas 
yra mirtis ir nuodėmė, t.y. 
pražudymas savęs ir draug 
pačios savo laisvės. Antri, 
negerdami nuodų, elgiasi ne 
tik laisvai, bet ir dorai, ir 
laisvai vykdydami doros ir 
proto taisykles, ne tik nepra 
randa laisvės, bet ją išlaiko ir 
stiprina. 

A. Jakštas Dambrauskas 

inunminiiiwnmiinmwmtmnnHHni 
Lithuaiiia, the European 

Adam 
Ptof. dr. JUOZO ERETO vokiška 

parašyta apie Lietuvą, išversta į ang
lų kalbą dr. Algio Mickftao. Antroji 
laida 1983 m. ISleido KęstuCio But
kaus fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų 
jaunimui pasiskaityti apie Lietuvos is
toriją ir dabartinę būklę komunisti
nes Rusijos okupacijoje. Kaina su per
siuntimu $4.50. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. CSrd St 
Chkago, IL 40829 

IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIH> 

NUO LAUKUVOS IKI 
ČIKAGOS 

IZIDORIUS STRAUKAS 

Tai įdomi prisiminimu knyga vieno 
žmogaus, kuris yra jau Šimtametis, 
(gimęs 1887 m. vas. 16 d) prisimi
nimai ii senų laikų, o taip pat apie 
įsikūrimą Amerikoje įspūdžiai šiame 
krašte bei meile Lietuvai Knyga yra 
431 psl., gražiai atspausdinta "Drau
go" spaustuvėj. Virbelis ir aplankai 
dail. Petro Alekso*. Kaina su persiun
timu 9 doL 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. CSrd St 

Cbtcago, n. 

A. + A. 
ALEKSANDRAI NOREIKIENEI 

Lietuvoje mirus, dukrai IRENAI ir žentui MEČIUI 
ŠILKAICLAMS bei anūkams RAIMUNDUI ir ED
MUNDUI su ŠEIMOMIS nuoširdžią užuojautą reiš
kia 

ALĖ IR STASYS BRIEDŽIAI 
BIRUTĖ IR KAZYS SEKMAKAI 

• 

Mielam prieteliui 
VLADUI JUKNEVIČIUI ir jo šeimai 
reiškiu gilię užuojautą del brangios mo
tinos mirties Lietuvoje. 

STASĖ VAIŠVILIENĖ 

K t A/ JUOZUI KULBOKUI 
m i r u s , 

seseriai SALOMĖJAI ir švogeriui ALBINUI GRIGAI-
CIAMS, jų dukrai REGINAI MLNGELIENEI su ŠEIMA 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Marija Strungienė 
Milda, Zenonas, Lina ir Vilija Vieraičtiii 

• 

E U D EI KIS 
I AIDOTLAlL" DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GEKALDAS F. DAIMID 

IKYS MODERNIŠKOS KOPUrClOS 

4330-34 Se C alifornia Avenut-
"Telefon.n I A 3 044, \ 3 9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonai - YArds 7 1741-2 

STEPONAS C. LACK ir SONŪS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

'. 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. rugpiūčio mėn. 28 d. 

x Vyčių se ime Conrad Hil-
ton viešbuty Chicagoje rugp. 
24 d.- buvo svarstybos apie 
Lietuvos laisvinimo darbus ir 
vyčių uždavinius šioje srityje 

x Dr. Benius ir Gabrielė 
Ročkai i r dr . J u s t i n a s Dėdi
n a s , nuolatiniai „Draugo" rė
mėjai, įsigijo bilietus į „Drau
go" 75-rių metų sukakties 
minėjimo banketą, kuris bus 
rugsėjo 30 d. Martiniąue resto
rano salėje, Evergreen Park, 111. 

x Lietuvių Operos choro 
pirmoji naujo sezono repeticija 
bus rugsėjo viduryje. Tiksli da
ta bus pranešta visiems choro 
nariams raštu, kai bus tuo rei-

Kalbėjo prof. Jokūbas Stukas kalu padary tas valdybos nuta-
Lietuviškų reikalų komite- T T i a s . 

to pirmininkas, Ant. Mažeika 
iš Los Angeles — Baltų lais
vės lygos vienas iš vadovų, 
Br. Aviža — lietuviškų reika
lų biuletenio redaktorė ir kun. 
J. Prunskis — Altos atstovas. 

P e r L e m o n t o apy l in 

x FBI mums pranešė, kad ši 
įstaiga šiuo metu intensyviai 
ieško lietuvių kalbos specialis
tų, kurie sugebėtų versti iš lietu
vių i anglų kalbą. Tai pilno lai
ko etatiniai darbai. Kandidatai 
turi būti JAV piliečiai, baigę 

kės geguž inę veiks turtingi gimnaziją ir pasiruošę laikyti 
egzaminus. Puikūs atlygini
mai. Dėl smulkesnių informa-

laimėjimai ir bus vaikams ir 
suaugusiems žaidimų ir spor
to. Gegužinė vyks sekmadie
nį, rugsėjo 9 d., 12 vai. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. Bus 
skanaus maisto ir progos pa
bendrauti su draugais puikio
je gamtoje. 

x D r . A n t a n a s Butkus , 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas, 
buvo atvykęs į Chicagoje vyks
tantį Lietuvos Vyčių seimą at
stovauti Lietuvių Bendruome
nei. Ten jis pasakė sveikinimą. 
Taip pat sekmadienį jis dalyva
vo posėdy su kitų lietuviškų 
veiksnių atstovais karo krimi
nalistais bolševikų apkaltin
tųjų reikalu. Ta proga dr. A. But 
kus a p l a n k ė , . D r a u g o " 
redakr ją ir pasikalbėjo dėl toli-
mesr- - mformacijos bendruo
meniniais reikalais. 

x l V a s a r i o 16 gimnazi
ją Vak . Vokieti joje sek
madienį , rugpiūčio 26 d., iš

riju kreiptis į „Draugo" red. M. 
Drungą. 

x J a u n i m o cen t r a s po va
saros atostogų Chicagos ir jos 
apylinkių Uetuvių visuomenės 
naudojimui atidaromas rugsė
jo 1 d., šeštadienį. Jaunimo cent
ro darbo valandos nuo 9 vai. ry
to iki 1 vai. p. p. ir nuo 5 vai p. p. 
iki 9 vai. v. Reikalui esant, pra
šome tuo metu skambinti tel. 
778-7500. 

x Amer ikos Lietuvių Ka
talikių moterų sąjungos 46-
tos kuopos susirinkimas bus 
šeštadieni, rugsėjo 8 d., 2 vai. po 
pietų Marijonų salėje prie Drau
go, 6336 So. Kilbourn Ave. Šei
mininkaus plačiai žinomos vi
rėjos, buvusi 46-tos kp. 
pirmininkė Elena ir jos dukra 
Maryann Gerčius. Narės nuo
širdžiai prašomos susirinkime 
dalyvauti. 

CH/CAGOJ IR APYLINKĖSE 
SPAUDOS ATGAVIMO 

80 METŲ 
Rugpiūčio 22 d. Lietuvių Isto

rijos dr-jos nariai gausiai susi
rinkę Al. Rūgytės bute į savo 
mėnesinį susirinkimą paminė
jo 80 metų nuo spaudos atgavi
mo. Atidarydama šį susirinki
mą reikalų vedėja A. Rūgytė 
paprašė visus sukalbėti maldą 
už J. Gaudušienės mirusią sese
rį Zosę ir J . Petrušienės vyrą 
Petrą, mirusį prieš 25 metus. Po 

Iš ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

to ji pranešė naujausias žinias 
iš dr-jos gyvenimo. — Rugsėjo 8tą d ieną, šeš-

Mūsų dr-ja yra pakviesta da- tadienį, 10 vai. ryte Nekalto 
lyvauti Altos suvažiavime spa- Prasidėjimo šventovėje, Šilu-
lio 27 — 28 dienomis. Draugijos vos Marijos koplyčioje, Wa-

Grasilda (Reinytė) ir Gytis Petkai 

NAUJA LIETUVIŲ 
SEIMĄ 

Su visomis lietuviškomis 
tradicijomis rugpiūčio 18 d iš
kilmingai vyko naujos lietu
vių šeimos — Grasildos Rei-
nytės ir Gyčio Petkaus 
sutuoktuvės, palydimos dau
gelio svečių ir artimųjų Brigh-
ton Parko Nekalto Prasidėji
mo lietuvių bažnyčioje. 
Sugaudus vargonams ir tri
mitui, įžygiavo palengva še x A lbe r t a s Migiūnas. Vii 

vyko iš Chicagos devyni niaus krašto lietuvių sąjungos šios pamergės, kurias prie al-
jaunuoliai: Darius Dirmantas. pirmininkas, iš Detroito buvo t o r i a u s p a s i t i k o šeši 
Darius Laucius, Aleksandra atvykęs į Chicagą ir lydimas ki- , 
Mačytė, Vitas Račiūnas, Da- to Vilniaus krašto lietuvio No- " 

Šilas. Lina Šliažaitė, reikos, aplankė „Draugo" re-

pabroliai. Dr. Jonas Reinys iš
kilmingai atvedė savo dukrą 
Grasildą ir atidavė jos lau
kiančiam sužieduotiniui Gy
čiui Petkui. 

Palydovus 8.>darė — pa
mergės Vita Reinytė, Loreta 
Stončiutė, Ofelija Barškėtytė, 
Ramunė Kubiliutė, Danutė 
Saliklytė ir Daksha Amin, pa
broliai — Bill Kirkwood, Pau 

pakvietė visus pakelti šampa
no taures. Prieš prasidedant 
vestuvių vakarienei vadovas 
B. Polikaitis pakvietė kun. P. 
Garšvą sukalbėti invokaciją. 

Vestuvinės puotos metu Vi
ta Aukštuolienė supažindino 
svečius su jaunaisiais, pamer
gėmis ir pabroliais, o B. Poli-
kaitis — su abiejų jaunųjų tė
vais, krikšto tėvais, svečiais, 
atvykusiais iš toliau, kaip jau
nosios broliu dr. Jonu Reiniu 
jo žmona iš Vokietijos, teta 
Konstancija, pusbroliu Ana-
toiium ir dukra Viktorija Gar-
bauskais iš New Yorko, dėde 
K. Martinėnu ir teta iš Mont-

•""" realio, svečiais iš Los Ange
les, Kanados, Clevelando ir 
kt. 

Vestuvių puotoje visą laiką 
puikiai grojo „Aido" orkest
ras, vadovaujamas Dariaus 
Polikaičio. 

Jaunieji Grasilda ir Gytis 
Petkai jau yra pasiruošę gy
venimui ir turi savo profesi-

!eidiniai yra labai perkami viso 
pasaulio lietuvių, todėl ji išreiš
kė padėką visiems dr-jos na
riams, taip uoliai remiantiems 
istorijos leidinių spausdinimą. 

I dr-ją įstojo nauji nariai: Lio
nė Simonaitienė ir Kostas Stan
kus. 

Paskaitą 80 metų nuo spau
dos atgavimo skaitė Al. Rūgy
tė. Ji iškėlė klausimą, kodėl lie
tuviai taip atkakliai kovojo už 
lotyniškas raides. Atsakyda
ma ji apžvelgė visą Lietuvos 
praeitį nuo pat krikščionybės 

shingtono ir jo apylinkių lie
tuviams bus laikomos šv. 
Mišios. Jomis bus paminėta 
Mergelės Marijos užgimimas, 
Lietuvių tautos šventė ir Šilu
vos koplyčios 18-tos pašventi
nimo metinės. Šv. Mišias au
kos kun. Tomas Žiūraitis. 

KAIUDOJE 
— J ū r a t ė s Vyšn iauska i 

tės straipsnis buvo atspaus
dintas angliškame žurnale 
„What's up". J . Vyšniauskai-

priėmimo 1387 "metais. Lie- * žurnalistiką baigė Kana-
tuviai priimdami katalikybę fff • studijavo Anglijoje. Ji 

bendradarbiauja K a n a d o s 
laikraščiuose. 

iš Vakarų, tuo pačiu nusigręžė 
nuo provoslavijos ir ėmėsi kurti 
savo kultūrą vakarų tautų pa
vyzdžiu. Nors Lietu vos ribos ry
tuose vis mažėjo, tačiau viduje 
lietuviškoji kultūra vis kilo. Po 
padalijimo Lietuva pateko į ru
sų rankas ir nuo tada prasidėjo 
kieta rusų okupacija. Sukilimų 
pagalba lietuviai bandė atsta
tyti savo didžiąją kunigaikš
tystę, bet nepavyko. Po 1863 
metų sukilimo užgniaužimo 
Muravjovas pasiūlė lietuviams 
savo raštus spausdinti graž
danka, o jo įpėdinis Vilniausge-
neralgubernatorius Kaufrna-
nas išgavo iš vidaus reikalų 
ministerio Valujevo įsakymą 
draudžiantį lietuvių raštuose 
vartoti lotynų raides, nes tuo ti
kėjosi greičiau lietuvius suru
sinti ir supravoslavinti. Pritai
kius rusų raides, graždanka jas 

Grasilda Reinytė yra baigų- Tšleista^per 40 metų v 
si aukštesniąją mokyklą, uni- g o s . bet tuo pat metu P. asų Ue-
versitetą su magistro laipsniu tuvojeirAmerikojeišleista3230 
iš mikrobiologijos. Dabar da- knygų lotynų raidėmis, ir jos bū
ro doktoratą. Taip pat baigų- v 0 k n y g n e š i ų slapta gabena
si lituanistinę mokyklą lir Lit. m 0 8 i r pat inamos Lietuvoje, 

liūs Ragas, Saulius Petkus, *f% institutą. Ji yra veikli Vien tik Vilniaus ir Kauno gu-
Tomas Petkus, Frank Rosz- ateitininkė, buvusi Lietuvių bernijosenuo 1891 - 1 9 0 4 metų 
kiewicz ir Jebb Oliver. 

Sutuoktuvės buvo šv. Mišių 
dienų informacijos sekretorė, b u v o konfiskuota 200,072 eg-

nus 
Markus Vyčas, Tomas Vai-
tys, Tomas Žukauskas. Alber
tas Kerelis, taip pat iš Chica
gos , lydimas archit. A. 
Kerelio, išvyko rugpiūčio 22 d. 

x P a t i k s l i n i m a s . „Drau
go" rugpiūčio 24 d. laidoje 
Adolfo Damušio straipsnyje, 
pirmos skilties paskutinėje pa
straipoje išspausdinta 1934 
m., o turėjo būti 1943 m. Už 
korektūros klaidą atsiprašo
me. 

x A m e r i k o s L i e t u v i ų 
T a u t i n ė s Sąjungos Chica
gos s k y r i u s š. m. rugsėjo 
mėn. 2-ją dieną, sekmadienio 
vidurdienį, ruošia Ateitininkų 
Namų sodelyje, I^emonte. ge
gužinę. Vietovė randasi Ar
cher greitkelio ir McCarthy 
Road kryžkelėje. Nuoširdžiai 
kviečiami visi sąjungos na
riai bei jai prijaučiantieji ir 
Chicagos bei jos apylinkių lie
tuviai atvykti į šį jaukų gam-

dakciją. A. Misiūnas rūpinasi 
„Rytų Lietuvos" veikalo anglų 
kalba išleidimu. Veikalas yra 
jau paruoštas ir bus spausdina
mas M. Morkūno spaustuvėje. 

x Snieguolė Za la tor iū tė , 
„Draugo" bendradarbė, grįžu
si iš Brazilijos irkitų Pietų Ame
rikos kraštų, išvyko nuolati
n i a m a p s i g y v e n i m u i į 
Springfieldą, 111. Ten ji studi
juos ir rengsis doktoratui. 

x J o n a s Urbonas , JAV Lie
tuvių Bendruomenės krašto 
valdybos vicepirmininkas ir 
nuolatinis „Draugo" bendra
darbis, buvo atvykęs į Chicagą 
dalyvauti posėdyje bendrais lie
tuvių reikalais. Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkės Dan
guolės Valentinaitės lydimas J. 
Urbonas aplankė „Draugo" re
dakciją ir pasikalbėjo informa
cijos ateinančių rinkimų į val
džios postus reikalais. 

x Dr . Vyten is Grybaus -

x P e t r a s M i n k ū n a s , metu, kurias laikė ir pamoks-
Woodhaven, N. Y., Bronė Se- lą jaunavedžiams pasakė kun. 
lenienė, Livonia, Mich, pratę- P. Garšva. Mišių metu skaity-
sė prenumeratą su 12 dol. au- mus skaitė jaunojo seserys lie
ka. V. Paškauskas, Albany, tuviškai Asta V. Heim ir ang-
Cal., grąžino laimėjimų šak- liškai — Milda S. Krause. Šv. 
neles su 11 dol. auka. Labai Mišių metu giedojo sol. Prau-
ačiū. rime Ragienė ir sol. Genovai-

x Stasys S u r a n t a s , Rock- tė Mažeikienė, grojant vargo-
ford, 111., atsiuntė 17 dol. na is muz. M a n i g i r d u i 
dienraščio stiprinimui ir kar Motekaičiui. Taip pat du ame-
tu pratęsė prenumeratą. La- rikiečiai grojo smuiku ir tri-
bai ačiū. mitu, kas sudarė iškilmingu-

x Inž. Vytautas Kupci- m ą s a n t u o k ^ * bažnyčioje 
kevičius, Chicago, 111., mūsų ^«™kusiems jaunųjų ir jų 
garbės prenumeratorius, pra tėvų giminėms ir draugams. 

šiuo metu yra Ateitininkų fe
deracijos valdybos generalinė 
sekretorė. J i rašo „Ateityje" ir 
„Drauge", yra už savo raši
nius gavusi premijų. 

Gytis Petkus yra baigęs 
aukštesniąja mokyklą, uni
versitetą magistro laipsniu iš 
biznio administracijos ir dir
ba savo profesijoje. Taip pat 
jis yra baigęs lituanistinę mo
kyklą, kalba ir rašo gerai lie
tuviškai, dalyvauja lietuviš
kame gyvenime. 

Jaunieji apsigyveno Chica
goje ir nežada nuo lietuviško 
gyvenimo atitrūkti, nes abu 
yra veiklūs ir tautiškai susi

tęsė prenumeratą su 22 dol. Vakare 6 vai. prisirinko pil- p r a t ę k a i p i r j ų t ė v a i 
auka. Inž. V. Kupcikevičių ir n a S t - Nicholas graikų orto- Linkėtina naujai šeimai 
toliau laikome garbės sąrašt doksų salė, Oak Lawn, svečių daug gražių dienų ir metų. 

sutikti jaunuosius, jų palydą 
ir palydėti jaunąją šeimą nau
jam gyvenimui. Svečiams su-

x Jadvyga Kanapė , Coral . . , . x. „ , D . 
_ s — in„ u ^ L . ,„_ smukus „pirSlys" dr. Petras 

V. Kisielius pagal tradiciją 
padarė įžangą, pakviesdamas 
visus linksmintis Reinių ir 
Petkų šventėje, kai vieni išlei-

ir už nuolatinį rėmimą taria
me labai ačiū. 

Springs. Fla.. lietuviško žo
džio myiėtoja, kartu su prenu
meratos mokesčiu atsiuntė ir 
25 dol. dienraščio paramai. J. 

Ps. 

zemplioriai lietuviškų knygų ir 
jos buvo sunaikintos. O kiek ne
pagauta? Milijonai knygų ir pe
riodinių leidinių sklido Lietu
voje slapta. Nemažas skaičius 
knygnešių buvo pagauti ir nu
teisti bei ištremti į Sibirą, tūks
tančiai lietuvių nukentėjo. Ko
va buvo ilga ir kieta. Varšuvos 
ir Vilniaus generalgubernato-
riai, matydami, kaip nesulai
komai plinta slaptoji lietuvių 
spauda, pasiūlė atšaukti drau
dimą ir leisti lietuviams laisvai 
spausdinti lietuviškas knygas 
ir laikraščius, žinoma , perlei-
dus jas per cenzūros rankas. Ir 
1904 m. balandžio 24 d. spau
dos draudimas buvo panaikin
tas. Taip lietuviai savo atkak
lia kova išėjo laimėtojai. 

Bet ir šiandien jau nuo 1940 

tos kampelį maloniai praleis- kas , kaip akių, gerklės nosies 
ti sekmadienio popietę, kur ligų specialistas, pradėjo dirbti 

Kanapę skelbiame garbės pre-
ką labai . a-

visų lauks skanūs užkan
džiai, įvairių gėrimų baras, 
muzika, laimėjimai ir kito 

Augustana ligoninėje ir Svei
katos centre Lincoln Parke. Dr. 
V. Grybauskas Chicagoje yra 

kios pramogos. Laimėjimams baigęs mediciną ir įsigijęs spe-
praturtinti fantus, kas gali, cialybę. 
prašome atsivežti kartu, at- x £ Mar t ina i t i s iš Toron-
vykstant į gegužinę, už ką bū- to Kanados, grąžindamas 
Sime labai dėkingi. Kas gali, "Draugo" lėšų vajaus proga 
prašome atsivežti lauko kė- laimėjimų šakneles pridėjo ir c į u 8 įš Beverly Shores, Ind., 
des. 15 dol. auką savai spaudai grąžindamas „Draugo" lai-

numeratore, o už au 
dėkojame. 

x Teisininkas Juozas 
Vembrė iš Boston, Mass.. 
grąžindamas „Draugo'* lėšų 
vajaus laimėjimų šakneles, 
pridėjo 25 dol. auką savai 
spaudai stiprinti. Už auką 
nuoširdžiai tariame ačiū. 

Inž. Kazimieras Po 

Skyr i aus va ldyba 8tįPrinti. Už auką nuoširdžiai mėjimų šakneles, pridėjo 
(pr.). 

x KASA, Lietuvių Fede
r a l i n ė Kredi to Unija pra
n e š a , kad š. m. rugsėjo mėn. 
3 dieną, pirmadienį, darbo 
dienos savaitgalį. Kasos abi 
įstaigos (Chicago ir Cicero) 
bus uždarytos. 

<sk.). 

A K A S 
Drugiam*- ir taisome \isij rūšių 

sKM.I V 
Su .iiik-iu |»;it>rimu. esanu 

.ipdrmiMi l';its prižiurtu darha 
\ R V V I > \ s KIKI.\ 

737-1717 

dėkojame. 
x P i a n i s t ė Nijolė Kusp-

tai tė moko pianino muzikos 
pradedančius ir pažengusius 
įvairaus amžiaus mokinius. 
Teirautis telefonu: 925-3584. 

(sk.). 

x Vienos savai tės kelio
nė į Lie tuvą — Spalio 7 — 16 
d. Kaina iš Chicagos — 
1350.00 dol., iš Bostono — 
1140.00 dol. Skubėki te re
gistruotis pas American 
Trave l Service Bureau, 
9727 South Western Ave-
n u e , C h i c a g o , I l l i n o i s 
60643 . Tel . (1 - 312) 238-
9787. 

(sk.). 

20 
dol. auką savai spaudai stip
rinti. Už auką tariame nuo
širdų a<*iū. 

x Adelė S a k a l a s iš Oak 
Lawn, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles ir pridėjo 12 dol. au
ką „Draugo" spaudai stiprin
ti. Nuoširdžiai už auką dėko
jame. 

x Dr Domas Micuta, Wau 
kegan, 111., atsiuntė „Drau-

; gui" 12 dol. aukų. Už spaudos 
\ stiprinimą nuoširdus ačiū. 

xJust inas Skuodas, De 
Kalb. 111.. prisiuntė „Draugo" 
spaudai stiprinti 12 dol. au
kų. Už prisidėjimą lietuviškai 
spaudai stiprinti nuoširdžiai 
dėkojame. 

sūnų. Šią „oraciją" užbaigus, 
atėjo jaunieji ir jų palyda, ku
ri turėjo išsipirkti kelią prie 
stalo. Prieš susėdant, su vy
nu, duona ir druska jaunuo
sius sutiko jų tėvai Bernadeta 
ir Jonas Reiniai, Vanda ir Ze
nonas Petkai. 

Vestuvių puotą pradėjo Vi
ta Aukštuolienė, lietuviškai ir 
angliškai supažindindama su 
lietuviškais vestuviniais pap
ročiais. Antrasis vestuvių puo
tos vadovas Bronius Polikai-
tis, pasveikinęs svečius ir 
pakvietęs jauniesiems sugie
doti valio, pakvietė jaunosios 
tėvą dr. Joną Reinį pradė
ti vestuvių vaišes. Dr. J. R*1" 
nys trumpai lietuviškai ir 
angliškai pasveikino jaunuo
sius ir pakvietė svečius jų 
puotoje linksmintis, kartu su 
jaunaisiais dalintis džiaugs
mu. Po jo kalbėjo jaunojo tė
vas Zenonas Petkus, kuns 
angliškai pasveikino susirin
kusius, palinkėjo jauniesiems 
laimingo gyvenimo ir pakvie
tė sugiedoti Ilgiausių metų 
Palydovų vardu pirmasis pa
brolys Biil Krkwood pasvei
kino svečius ir jaunuosius ir 

— M ' inė Šiluvos Mar i 
jos šventė Londone, Ont., 
bus rugsėjo 9 d., sekmadienį, 
4 vai. p. p. Prasidės pamaldo
mis bažnyčioje, o po to iškil
mingoji dalis bus salėje. Šioje 
parapijoje nedaug lietuvių, da
lis jau pensininkai, bet ir du 
profesoriai, dėstą Western 
universitete, tai dr. Kęstutis 
Vilis ir dr. Romas Mitalas. Be 
to, šiai parapijai priklauso 
muz. Rita Vilienė, sol. Irena 
Černienė, tautinių šokių va
dovai Dana ir Miras Chai-
nauskai, gydytoja dr. Ant. 
Kaveckas ir dr. Edvardas Juo
dis, dantų gydytojas dr. Pra
nė Kisielienė ir dr. Dalia And-
riulionytė — Armstrong ir mo
kytojai Gražina Pe t raus 
kienė, Viktoras Gudelis, Leo
nardas Eimantas ir Eleonora 
Radzevičienė, grožio salono 
savininkė Danutė ir Pranas 
Judickai, policijos tarnauto
jas Donatas Černius, vaisti
ninkės Viktorija ir Stasė Gri-
gelytės, spaudos bendradarbis 
Edvardas Daniliūnas, versli
ninkas Jonas Butkus ir kt. 

— A . a . J o n a s 
P e t r a u s k a s , 71 metų am
žiaus, mirė liepos 17 d. Lon
done, Ont. Palaidotas iš Šilu
vos Marijos bažnyčios Šv. 
Petro kapinėse. Liko nuliūdi
me žmona Eugenija ir duktė 
Vilija. 

metų bolševikų okupacijos lais
voji spauda yra uždrausta. Ir 
vėl pogrindy eina „L. K. B. Kro
nika", „Aušra", „Rūpintojėlis" 
ir kiti leidiniai ir nemažas jų 
skaičiu8pasiekia ir mus. Mes tu
rime dirbti ir kovoti, kol ir sis 
spaudos draudimas bus nuga
lėtas ir Lietuva atgaus laisvę. 

Po paskaitos prelegentės 
mintis kiek papildė J . Masilio-
nis ir J. Tamulis. Gausiomis 
vaišėmis apkrautas stalas vos 
sutalpino susirinkusius daly
vius. Šeimininkė A. Rūgytė ne
šiojo tik kavą ir arbatą (buvo ir 
vyno), o 8večai vaišinosi ir dis
kutavo spaudos klausimus. 

A. P . B. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, IL 60629 

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

Pe«^dieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 
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Advokatas JONAS GIBAITIS 
B247 S. Rsdzle Aveirae 

Cldcago, IL 60629 
TeL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
ieštad. 9 v. r. iki 1 v a i d. 

Patenkinti valgome „Draugo 
laiptų... 

gegužinėje ant koplyčios 
Nuotr. J . TamuTaičio 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorie Blvd., Saite 364 
Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofs. 825-3157 
TeL Bez. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 
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