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Kodėl „Gimtojo krašto"
neįsileidžia į Gudija?
•
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Lietuvių šauksmas iš Gudijos

CHICAGO, HJJN0I3 30629

•

Po pasitarimų su ALT vice
pirm. dr. Jonu Valaičiu ir Dalia
Bobeliene buvo sutarta, kad Si
mas Kudirka lapkričio 16 at
vyks į Chicagą. Numatoma, kad
apie 3 vai. po pietų O’Hare ae
rodrome bus susitikimas su ame
rikiečių spaudos ir televizijos
atstovais, o vakare su lietuvių
spauda.
,
,
Lapkričio 17 d., sekmadienį,
bus rengiamas Simui Kudirkai
visų organizacijų sutikimas. Sa
lė ir laikas bus paskelbti vėliau.
Vakar, 3 vai. p. p. Amerikos
Lietuvių Tarybos patalpose tu
rėjo įvykti didesnis organizacijų
ir spaudos atstovų pasitarimas,
kuriame turėjo būti galutinai
nustatyta sutikimo vieta ir pro
grama.

/f’

Laikraštis rašo apie visur persekiojamas tautines
mažumas, tik nieko apie čia pat pašonėje
esančius lietuvius

PHILADELPHIA. — JAV
LB Krašto valdybos pirminin
kas J. Gaila šeštadienį aplankė
ir pasveikino Simą Kudirką ir
jo šeimą.
Kudirkų šeima į Ameriką at
skrido LB Krašto valdybos nu
pirktais bilietais Atsilankymo
proga, Kudirkams buvo įteikti
2,000 dolerių, suaukoti Ameri
kos lietuvių.

so paskutinis lietuvybės žiburėlis.
Teisybė, dar yra per 40 šeštadie
ninių mokyklų pas mus. Jose lietu
‘‘Gimtojo Krašto” vaidmuo
WASHINGTONAS. — Šen.
vių kalbos mokosi virš 3000 vai
Laikraštis “Gimtasis Kraštas”
Henry Jacksonas (dem., Wash.)
kų.
skiriamas užsienio lietuviams,
labai apsidžiaugė, kad Simui
Uždarė vienintelę lietuvių
ibet Tarybų Lietuvoje jį galima
Kudirkai pavyko atvykti į Ame
gimnaziją. Kodėl? Gimnazijos
prenumeruoti. Jis pardavinėja
riką. Jo pareiškime sakoma:
rektorius L. Andriekus per laik
mas spaudos kioskuose. Baltarusi
“Amerikos žmonės gali didžiuo
raščius pareiškė, kad prsitigo lė
jos krašto punktai “Gimtojo
tis,
kad gali pasveikinti tą nar
šų ir mokinių. Gal ir taip. Nors
Krašto” prenumeratos nepriimda
sų
Lietuvos
jūrininką, rizikavu
man sunku tuo patikėti, ypač
vo, pasiteisindami tuo, kad jo
sį
viskuo,
kad
galėtų pasiekti
dėl pirmosios priežasties... Laik
nėra sąjunginės pariodinės spau
Ameriką
anksčiau
negu jis pats
raščiuose pas mus rašo, kad gindos rodyklėje. Iki 1972 metų “G.
žinojo,
kad
jis
turi
šio krašto
naziją uždarė lietuviškos visuo
Kraštą” buivo galima užprenume menės abejingumas. Bet taip pa
Kissingeris dar grįš pilietybę. Tam piliečiui mes jau
ruoti Baltarusijos lietuviams iš sakyti yra begėdiška, jei nepaaiš
čiamės labai skolingi. Atsimenu
Ceilonas. Colombo miesto centras
Lietuvos, ir adresatai jį gaudavo.
į Vid. Rytus
sekretoriaus Kissingerio asme
kinama, kodėl mes tokie abejin
Nuo 1972 m. “G. Krašto” prenu gi lietuviškam švietimui, savo
ninį užtikrinimą, kad jis pada
meravimas Baltarusijos lietu
TUNISAS. — Henry Kissin rys viską, kas galima Kudirkos
gimtajai kalbai.
Ceilonas atsidurs geris,
viams sustabdytas; pašto punk
grįždamas iš Vid. Rytų, reikalu, susitiks su sovietų au
Dabar man pasidarė aišku,
tai grąžina pinigus tiems, kurie
sustojo
Tunise ir susitiko su Tu- toritetingais asmenimis”.
po vandeniu
jj užsakė. Vadinasi ‘Gimtasis kad mums, lietuviams, galite pa
nisijos prezidentu Habib BourKraštas” Baltarusijos lietuviams dėti tik Jūs, mieli tautiečiai, tik
ROMA. — Carlos Romulo, Fi mėjimo Indijos, Bengalijos ir
guiba.
Su juo išsikalbėjo apie
COLOMBA. — Šiomis dieno
Lietuva.
skaityti uždraustas.
lipinų užsienio reikalų ministe Šri Lanka (Ceilonas) bėdomis.
rezultatus,
pasiektus šioje ilgo
mis vietinė spauda nupiešė liūd
Siųskite mums lietuviškas vai
Kodėl draudžiama Baltarusijos kiškas ir nevaikiškas knygas, ris, kalbėdamas Pasaulinėje Senatorius duotame spaudai pa ną ateities paveikslą, pranašau je kelionėje, ir norėjo išgirsti
Reikėjo tik 275
lietuviams skaityti “G. Kraštą”? žurnalus, laikraščius, nuotrau i maisto konferencijoje, pasiūlė, sikalbėjime minėjęs, kad Butz dama Ceilono salai mitinės At mažiau įsivėlusio krašto į arabų
balsuotojams
“G. Kraštas” iškelia Tarybų Lie kas, skaidres. Jei kam per sunku I kad visi salėj esantieji, 1000 de elgiasi neišmintingai, planuoda lantidos likimą. Praeis visai ne — Izraelio nesantaiką taikos
mas
maisto
programą
tolimomis
legatų,
būtų
užrakinti,
maitina

tuvos laimėjimus. Jame daug pa padaryti, tai gal mūsų Tautie
daug laiko, rašė laikraščiai, ir reikalu sugestijas.
nepatingėti
grįsto ir nepagrįsto gyrimosi tais čių komitetas ar Vilniaus univer mi tik tuo, ką valgo Azijos ir distancijomis, kai reikia veikti Šri Lankos respublikos pietų ir
Į Vid. Rytus Kissingeris su
Afrikos ūkininkas, ir laikomi tuoj pat.
laimėjimais. ‘G. Kraštas” įde sitetas galėtų atsiųsti.
pietvakarių pakrančių rajomis grįš dar šių metų pabaigoje, po
CHICAGA. — Nors jau
tol, kol ras teisingiausią spren
da kartais kokį straipsnelį ar ži
Fordo ir Brežnevo susitikimo.
apsems
vanduo.
Kur
dabar
mies
(J.
Kastis-Kasčiūnas)
baigiasi
savaitė nuo balsavimų,
dimą, kaip pašalinti badą ir
nutę, kurie kelia tautinį lietuvių
tai, daugybė gyvenviečių ir kai Paskutinė vieta, kur dar susto bet eilėj vietų balsai nebaigti
pasididžiavimą Ekonominis gy
jo, buvo Madridas.
Pilną laiško tekstą persispaus skurdą. Auditorija, žinoma, nu
mų, teliūškuos bangos.
skaičiuoti, ne visur laimėtojai
Bus trumpas
venimo lygis Lietuvoje aukštes dino “G. Kraštas” 1969.X.9. 41 sijuokė, bet ir plojo. Romulo
aiškūs. Kai kuriose vietose pa
dar sakęs, kad nieko gero nema
Kuo pagrįstos šios prognozės?
nis negu Baltarusijoje. O čia dar nr.
(E.)
angliakasių
streikas
sidarė
neaišku, kur iškart buvo
to iš tos konferencijos, kai per
pagiriami Tarybų Lietuvos lai
(Bus daugiau)
Suprantama, vietos spauda Kent šaudymuose aišku. Vienu tokiu neaiškiu lai
II dienų buvo vien tik apatiš
mėjimai. Tai gali Baltarusijos
WASHINGTONAS. — Ang perdaug sensacingai aprašė gre nusikaltimo nebuvo mėtoju yra ir Blinojaus 3-ji rin
kos, nekonkrečios kalbos, nuo
lietuviuose sukelti nepasitenkini
liakasių ir darbdavių derybos siantį pavojų. Vis dėlto čia esa
kiminė apygarda, kur buvo pa
kurių nieko geresnio nebus.
mą.
ma tiesos.
dėl
naujo
kontrakto
tebevyko
ir
skelbtas
laimėtoju demokratas
CLEVELANDAS. — Federa
Yra ir kita medalio pusė. “G.
Atominio
Roy Larson, “Chicago Sun- šį savaitgalį. Amold Miller, uni
Prasidėjo nuo spaudos konfe linis apygardos teismas nerado Martin Russo prieš kongresmaKraštas” rašo apie visas ir visur
Times” korespondentas, iškelia,
rencijos Colomboj, kurią suren nusikaltimo ir nutraukė bylą ną, didelį lietuvių draugą, pa
persekiojamas lietuvių tautines reaktoriaus pavojus kad Amerikos naminė politika jos prezidentas, minėjo, kad yra
gė mokslininkas Arthur Clarc, prieš aštuonis tautinės gvardi dėjusį išvaduoti Simą Kudirką,
dar
neišspręsti
keli
kontrakto
mažumas, bet apie padėtį lietu
eksportuojama ir į tarptauti punktai, bet yra gerų vilčių su kuris gyvena Šri Lankoje jau 15
buvo
slepiamas
jos vyrus. Jie buvo teisiami už Robert Hanrahan. Atidžiai skai
vių mažumų, kurios yra Čia pat
nius suvažiavimus. Šen. H. H. sitarti. Streikas antradienį vis metų. Jis stebėjo, kaip daugelis
1970 gegužės 4 šaudymus per čiuojant balsus, šeštadienį buvo
(pašonėje (Baltarusijoje, Kaliniu
Humphrey
konferencijoj
irgi
verteivų
vis
labiau,
panaudoda

WASHINGTONAS. _ Atomi
vien turės prasidėti, nes kol
Kent universiteto studentų riau paskelbta, kad Hanrahan ma
įgrado sirty), nutyli. Baltarusijos
dalyvaująs,
kaltino
delegacijos
mi
sprogmenis,
renka
koralus,
iš
šes. Buvo nušauti 4 studentai, o žiau už Russo turi tik 274 bal
TSR lietuvis, skaitydamas “G. nės energijbs komisija tik da vadovą, žemės ūkio sekretorių kontraktas nepasirašytas ir ra
kurių
gauna
kalkes
ir
vėliau
jas
bar
prisipažino,
kad
atominiai
tifikuotas,
darbininkai
papras

sužeisti
9. Teisėjas Frank Bat- sus. Hanrahan ir respublikonai
Kraštą”, gali pasipiktinti, kodėl
Earl Butz dėl Amerikos nesido- tai nedirba. Ratifikavimas gali pelningai parduoda. Po tokios
reaktoriai
kraštui
sudaro
didelį
tisti
išaiškino
teisme, kad kal pareikalavo balsus perskaičiuo
‘G. Kraštas” rūpinasi lietuvių
barbariškos
operacijos
koralų
ri

pavojų.
Dešimt
metų
praėjo,
kai
užtrukti
porą
savaičių,
tai
tiek
tinamieji
blogos
intencijos ne ti. ir rezultatai gali būti skirtin
tautinių mažumų likimu užsieny
fų
juostoje
atsiranda
properšų.
pat
laiko
būtų
ir
nedirbama.
pačios
komisijos
sudaryta
moks
turėjo,
bet
tokioj
maišaty pasi gi. Reikėjo tik, kad 275 marketje, o nei vienu žodeliu neužsime
Pakrantė
netenka
natūralaus
lininkų
komisija
įrodinėja,
kad
Jei
tik
dvi
savaites
sustos
dar

taiko ir klaidų, ir nelaimių. Ga parkiečiai būtų nepatingėję nu
na apie lietuvių tautinės mažu
Rommelio
sūnus
skydo,
saugančio
ją
nuo
niekada
reaktoriai
pavojingesni
nei
ofi

bas,
žymesnių
nuostolių
pramo

limas dalykas, kad viskas tuo eiti į balsavimo vietą, ir abejo
mos padėtį Baltarusijoje. ‘‘G.
nesiliaujančio
vandenyno
bangų
cialiai
skelbiama.
Tie
praneši

nėje
nebus
jaučiama.
dar nesibaigs, dar gali bylą kel nių gal nebūtų buvę.
Kraštas” elgiasi taip, lyg Baltaru
kandidatuoja
veržimosi.
Ir
vandenynas
pama

mai
buvo
laikomi
paslapty,
o
re
sijoje lietuvių visai nebūtų. Ko
Amerikoj veikia 4,650 anglių žu graužia salą. Kaip ilgai ti Ohio valstybės prokuratūra.
į merus
dėl “G. Kraštas” neužstoja Bal komendacijos ignoruojamos.
kasyklų, samdoma viso 150,000 reikės laukti?
Bomba
Vienoj tokioj studijoj, patarusijos TSR-je persekiojamų lie
žmonių, 1974 numatyta produk
Vakarai vienijasi
Washingtone
STUTTGARTAS, V. Vokieti cija 630 mil. tonų. Elektros sto Freiburgas. — Kunigystės pa
tuvių? Kodėl jis nerąšo apie tau skelbtoj prieš septynerius me
tinį lietuvių diskriminavimą Ka tus, sakoma, kad jei atsitiktų ja. — Manfred Rommel, sūnus tys sunaudoja 420 mil. tonų, plie šaukimų skaičius Vakarų Vokieti
prieš
arabus
nelaimė reaktoriuje, prilygtų garsaus vokiečių generolo, vadi
liningrado srityje?
WASHTNGTONAS. — šeš
no liejyklos 96, kitos pramonės joje praeitais metais padaugėjo
atominės bombos sprogimui, ir namo “dykumos lape”, kandida
tadienio
vakare sprogo stipri
šakos 61 mil., . eksportuojama 8 proc. Pagrindine tokio padidė
Šiaip ar taip imant, valdžia nu žūtų iki 45,000 žmonių, o pa
BRIUSELIS. — Dar penkios
tuoja
į
Stuttgarto
miesto
merus
bomba
Amerikos
Valstybių Or
jimo priežastimi yra uolus asme šalys prisidėjo prie Amerikos
53 mil. tonų.
tarė, kad Baltarusijos TSR lietu
liestas plotas būtų gal net tokio krikščionių demokratų partijos
ganizacijos
centrinėje
būstinėje,
ninis kunigų bendradarbiavimas plano bendradarbiauti ir dalin
viams skaityti ‘G. Kraštą” yra
didumo, kaip Pennsylvanijos sąraše. Rinkiminėj kampanijoj
Washingtone,
vos
du
blokus
nuo
su jaunimu ir nauja, autentiškai tis naftos atsargomis, kol vyks
(pavojinga.
valstija.
Baltųjų
rūmų.
Žmonių
aukų
nesako, kad jis j rinkimus eida
Sumažėjo
crikščioniška dvasia
šeimose. ta arabų šalių didesnis ar ma
Kad “Gimtajam Kraštui” vi
Amerikoj yra jau 50 atomi
>uvo,
bet
rūmams
padaryta
di
Šiuo metu Vakarų Vokietijoje ka žesnis boikotas ir padėtis ne tik
sai nerūpi Baltarusijos TSR lie nių reaktorių, o per ateinančius mas nesidangsto esąs didelio
automobilių
delių
nuostolių.
Sprogimas
turi
talikų sielovadoje dirba 26,000 ra. Paskutinieji įsijungė: Švedi
tuvių likimas, galima matyti iš
25 metus numatoma jų pastaty žmogaus sūnus, bet tik tuo, ko
kunigų, kuriems dar padeda 180 ja, Šveicarija, Austrija, Ispani ryšio su Quito, Ekvadore, pra
žemiau aprašyto įvykio.
pardavimas
ti 900. Atominė jėga turėtų pa jis pats vertas. Jo rinkiminis šū
nuolatinių diakonų, 4,000 brolių ja ir Turkija. Į bloką anksčiau sidedančia tos organizacijos
keisti kitus energijos šaltinius. kis: “Ką sako, tai ir daro”.
Byla dėl uždarytos lietuviškos
Vienuolių ir 80,000 seserų
buvo įsijungę: Kanada, Japoni tonferencija ir numatomomis
DETROITAS. — Keturi di
mokyklos JAV
ja ir Europos Bendroji rinka, iš diskusijomis, ar reikia nuimti
dieji automobilių gamintojai —
1969 spalio 4 “Tiesoje” 231 nr.
skyrus Prancūziją, kuri nori iš Kubos blokadą. Quito mieste
CM, Fordas, Chrysler ir AM
buvo įdėtas JAV-se gyvenančio
siskirti ir su arabais sudarinėjo sprogo bombos prie tų valstybių
spalio mėnesį naujų automobilių
ambasadų, kurios žada priešin
lietuvio J. Kasčio (Kasčiūno) laiš
atskiras prekybines sutartis.
pardavė 27 proc. mažiau, nei
tis ir kietai laikosi prieš Kubą
kas (laiškas dedamas sutrumpin
pernai tuo pačiu metu. Auto
tas).
LA PAZ. — Santa Cruz mies — Bo livijos ir Brazilijos, o prie
mobilių importas per tą mėnesį
to įgulos sukilimui nepasisekus, Paragvajaus bombą pavyko iš
tačiau padidėjo 4-3 proc.
Padėkit!
ištikimi Bolivijos prezidentui montuoti.
Mieli tautiečiai! Aš nežinau,
MANILA. — Filipinų prezi
Banze kariuomenės daliniai te
ar šis mano laiškas pasieks jus,
dento žmona Imelda Marcos at
beieško sukilėlių. Sukilėliai iš
KALENDORIUS
ar jis bus išspausdintas. Bet ne
vyko j Ameriką. Lankosi ne vien
bėgiodami į džiungles išsivežė ir
galiu nerašyti, nes Vienas nese
mandagumo sumetimais, bet ir
tankus
Lapkričio 11: šv. Martynas,
nas atsitikimas pas mus Ameriko
derėtis visokiais ekonominiais
sv. Nimfa, Vigintas, Saigūnė.
je sukrėtė mane ligi sielos gel
klausimais. Tam patyrimo ji tu
WASHINGTONAS. — Teisė
Lapkričio 12: šv. Juozapatas,
mių... Uždarė lietuvišką gimnazi
ri. Prieš pusantro mėnesio lan
jas John Sirica paskyrė trijų šv. Sopata, Astikas, Nauma.
ją. Jūs gal nusišypsosit perskaitę
kėsi Kinijoj, su kuria Filipinai
gydytojų komisiją, kad tie pa
Saulė teka 6:33, leidžias 4:36.
apie tai... Bet kai pagalvoji, kad ta
neturi diplomatinių santykių, ir
tikrintų, ar Nixonas gali ir jei
Urugvajuje vargas vis didėja, ir
ORAS
paskutinė lietuviška gimnazija
derėjosi naftos pirkimo reika 230,000
gali, kada galės atvykti į Wažmonių norėtų išemigruoti
JAV-se, tai net šiurpu darosi, Kai Lietuvos vaikai pasitinka “tetą iš Amerikos”
lais. žada aplankyti sergantį Ni- į Argentiną. Nesibaigiančios eilės shingtoną ir liudyti Watergate
Apsiniaukę, vėsiau, 60% ga
Kaip tai atsitiko? Kodėl?... Užge
.(Ramintos Baukytės 1971 m, nuotr. Druskininkų apylinkėje) xoną.
byloje. ,
limybė lietaus, apie 50 laipsnių,
prie emigracijos įstaigos.
8
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1965 metais iLos Angeles lietu Lituanus, lituanistikos dėstymas
n *
Chicago and Cook County, Illinois.
vių bendruomenėje susiorganiza amerikiečių aukštosiose mokyk
8ubacr‘pUon ^“įerY ln U.S A ^20.00. Canada $22.00. Foreign
vęs pirmasis 'Lietuvių fondo va lose, net Kristijono Donelaičio
DR. REGINALD CIENKUS
$23.00.
Countries
jaus komitetas (vadovaujamas “'Metai” anglų kalboje pasiekė
TEL. — 788-8980
metams
m. 3 mCn. 1 mčn.
GYDYTOJAS
CHJKOPRAKTIKA8
akt. J. Kaributo) paruošė atrišau angliškai kalbančių kraštų uni
$8.00 $4.50
$13.00
62SO W. Cermak R<l., Benvyti, III.
<22.00
Chicago, Cook. Ui.
kimų, kviesdamas kaliforniečius versitetų bibliotekas. Tačiau pati
8.00
4.80
Pirmad.. Antrad., Ketv. ir Penktad.
13.00
22.00
Kanadoje
9 vai. ryto lkl 12 vai. dieną Ir nua
6.50
3.00
11.00
aukoti fondui įr tapti jo nariais. didžioji investaęija padaryta į
20.00
2 vai. popiet Iki 8 vai. vakaro.
Kitur JAV
8.00
5.00
13.00
23.00
Aefttadtentai* 8:80 lkl 12 vai dieną.
Tame atsišaukime kuriamasis jaunimo lituanistinį švietimą.
Užsienyje
Emergeney tel. — 788-3981
7.00
—
—
13.00
Tam
reikalui
šita
lietuviška
fi

fondas buvo pavadintas finansi
Savaitinis
nansinė
jėgainė
per
savo
gyvavi

ne jėgaine, kuriui skirta ilgą lai
• Redakcija dirba Kasdien
• Redakcija straipsnius taiso savo j
no dolerių užbaigimui vajus. Mie
ką tiekti medži«ginę energiją lie mo laikotarpį nenutrūkstama
auožlūra. Neaunaudotų straipsnių' nuo 8:30 iki 4:30. Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
las tautieti, kuris tiki lietuviško
tuvių išeivijoj ^Amerikoje tauti srove pateikė apie 150,000 dol..
nesaugo, juos grąžina tik ii aukš
• Administracija dirba kas
to susitarus. Redakcija už skelbi
niams uždaviniams vykdyti.
Kas dirbo mūsų lituanistinėse Manigirdas Motekaitis lapkričio 17 dieną, Santa Monica VVomen’s Club solidarumo prasmingumu ir at
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta
mų
turint
neatsako.
Skelbimų
kai-1
meti Lietuvos okupanto pastan
Tame atsišaukime taipgi bu mokyklose jų susiorganizavimo salėje koncertuos Los Angeles lietuviams. Rengia ateitininkai.
dieniais nuo 8:30 ild 12:00.
nos prisiunčiamos gavus prašymą.
gas (per agentus, egoistus ir fa
vo pranašaujamu, kad milijono pradžioje, žino, kokias mokslo
Thls iiubllcatioi k avallable in mlcrottlm from:
Atsivėrė lūpos
dininkams namelius” ir p.
natikus) sujaukti lietuvių išeivi
dolerių pasiekęs - fondas lietuviš priemones tuo metu mokytojai
XEROX UNIVERSITY MICROFDLMS
kos kultūros ugdymui kasmet ga mokyklose vartojo. Buvo šiek Pripažinkime, kad lituanisti Būtų prasmingiau vandenį rė jos Amerikoje damą, jei nesi - 3
S00 North Zeeb Road — Ann Arbor, Mich. 4810d
lės skirti 65-70,000 dolerių. Gali tiek iš Europos atvežtų vadovė nio švietimo klausimu viešai čiu semti, negu įtikinėti tokio nu tapk LF nariu, jei jau esi - padi
ma su ,pasitenkinimu džiaugtis, lių, bet jų buvo toli gražu nepa reiškiamos nuomonės išsiskiria. Y- siteikimo žmones sustabdyti šią dink savo įnašus. Milijono dole glHmiimilllllHIIHIIIIIHIIIII»HIUIIIIIHIHII«IIHI«IMIM|»|m|llllMHIII,IIIIIIIIIIWIMM>»
kad prieš 9-rįus metus nebuvo kankama ir tie patys nevienodi. ra paskelbta nemaža kritikos. Ją pragaištingą veiklą. Šie žodžiai rių šiais metais sutelkimas bus
Tel. REUance 5-1811
suklysta. Nuo fondo įsikūrimo Mokslo medžiagą rūpestingesnie- tačiau nesunku surūšiuoti į litu rašomi kitu tikslu. Šiuo metu vyk pats realiausias atsakymas į ne
DR. VL BLAŽYS
dienos lituanistikai, lituanisti ji mokytojai perrašinėdavo maši anistinio švietimo atsiekimus pa damas Lietuvių fondan 1 milijo- aiškios kilmės destrukciją.
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
DR. WALTER J. KIRSTUK
8801 Weet 63rd Street
niam švietimui ir aplamai lietu nėle ir lapais išdalindavo moki neigiančią kritiką ir antrą — siū
(Lietuvis gydytojas)
Kampas 68-člos tr Californla
viškos kultūros -ugdymui LF pajė niams. Kiti šiaip sau pasitenkin lančią nesustoti ties atsiekta riba,
8925 West 59th Street
VaL: pirmad.. antrad. Ir ketvirtad
« lkl 7:80 vaL vakaro
gė paskirti virš 328,,000 dolerių. davo pamokymu klasėse. Dabar bet ją pratęsti į tolimesnį siste
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
BeAtad. nuo 2 Iki 8:80 vai.
penktad. nbo 12-4 vaL
p. p.
6-8
Tai impozantišku suma, kurios, yra vadovėlių pakankamai ir ne mos tobulinimą. Pirmoji kritika
Pagal susitarimą
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. p. p. o
Ofiso
telef.
470-4048
neturint fondo, niekad nebūtų blogų. Kai kurie visais atžvil ( pripažinkime, kad ir joje šiek
trečiad. uždaryta.
Heslil. tel. VVAlbrook 5-8040
pasisekę suorganizuoti.
giais puikūs. Vadovėliai ir kitos tiek esama tiesos) akis nukreipu
čiūtė buvo pasipuošusios tauti
DR. IRENA KURAS
Maždaug pasitvirtino ir prieš mokslo priemonės nuolat naujai si ne į švietimo sistemos pageri Hartford, Conn.
niais rūbais. Vytas Tijūnėlis įė PK H-S229
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
9-rius metus padaryta pranašys planuojamos, ruošiamos, tobuli nimą, bet į tos sistemos kūrėjų ir BALTIEČIAI DEMONSTRAVO jo į salę ir išdalino brošiūrų.
DR. ANNA BALIUNAS
kūdikiu ir vaikų ligų
tė. Jei pirmame pelno skirstyme namos.
Atėjusieji amerikiečiai į kon
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
ugdytojų pažeminimą ir suniekiHARTFORDE
Sl’lt'lAl.lSTC
(1962) fondas “rinkon” išleido
certą visi priėmė iš lietuvaičių
GERKLJBS
LIGOS
nimą.
Pirmasis
šios
rūšies
kriti

MYCDIOAL
BVILDDO
Spalio 10 d. prieš 8-tą vai. dalinamus lapelius. Brošiūras į
vos 1,200 dolerių, tai už dešimt Šių žodžių autorius nors ilges kos taikinys —Lietuvių Bendruo
7156 South VVeetern Avenue
208
Wmt
68rd
Stree*
mečio į lietuvišką kultūrinį gy nį laiką ir nedirba lietuviškose menė, suorganizavusi centrali vakare, kai atvykęs iš N. Zelan teikiant atvyko keli policijos pa
Valandos: Kaadlen nuo 10 vai. ryto
Valandos pagal Huaitarlmą
lkl 1 vai. popiet. venimą Amerikoje jau pajėgė į- mokyklose, tačiau turi progų ma zuotą švietimo sistemą Ameriko dijos dainų ir šokių ansamblis reigūnai, bet, sužinoję demons
Ofiso telef. RE 7-1168
pumpuoti 57,000 dolerių sumą. tyti tam tikros dalies dabartinių je, ko nė viena tautinė grupė, iš ruošėsi koncertuoti — Hartfor tracijų tikslą, nieko nesakę pa
DR. K. G. BALUKAS
Rezld. telef. 239-2919
lituanistinių
mokyklų
mokinių
Akušerija tr moterų Ilgos
Tai buvo tikrai derlingi metai.
skyrus žydus, nėra įstengusi pa de tuosyk latvių, estų ir lietu sišalino.
GtnekologlnS Chirurgija
lietuviškai
parašytus
rašinėlius.
Ofiso
HE
4-1818.
Rez. PR 6-9801
vių atstovai, su savo jaunimu,
Sekančiais metais (1973), ekono
Demonstraciją suruošė Baltų 8449 So. Pnlasld Road (Oratvford
daryti.
Palyginęs
juos
su
tokiais
-pat
ra

DR. I. MEŠKAUSKAS
demonstravo prieš N. Zelandijos komitetas. Jos iniciatorius buvo
ulinio -gyvenimo atoslūgiui Ame
Antroji kritika pratęsiama
Medical Building) Tel. LU 5-6446
šinėliais,
rašytais
prieš
12-17
m.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
vyriausybę,
už
jos
neteisėtą
pri

rikoje prasidėjus, pelno sumažė
Zigmas Strazdas. Prisidėjo LB 8007 W. 88 PI.. Jnstioe, II., 599-0500
pozityvius pasiūlymus, nes kiek
SPEOIALYBfi VIDAUS LIGOS
galiu
užtikrinti,
kad
dabartinių
jo iki 50,000 dolerių, bet ir tai
Priima ligonius pagal susitarimą.
vienas žmogiškas kūrinys visada pažinimą Pabaltijo valstybių So apylinkės pirm. Steponas Žabu Jei
2454 West 71st Street
neatsiliepia, skambinti 874-8011
džiuginanti suma, nes tuo metu mokinių pažangumas lituanisti gali ir turi būti tobulinamas. Tai vietų Sąjungai.
lis,
Alfonsas
Dzikas,
Mykolas
(71-os
Ir Campbell Avė. kampas)
Ta proga buvo pareikštas pa Banevičius ir kitų tautų atsto
pagrindinį kapitalą sudarė apy koje nė kiek neatsilieka, o gal ir natūralus kultūros vystymosi ke
Vai.: pirmad., antrad., ketv. Ir penkt
pralenkia tais laikais buvusį ir
DR. C. K. BOBELIS
S lkl 7 vai. p.
sipriešinimas prieš N. Zelandi
tikriai 800,000 dolerių.
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ
Tik susitarus
formalų litunaistinį paruošimą, lias. Tokią geros valios, pozity jos valdžią — ir prie Bushnell vai.
CHIRURGIJA
LF išugdė lituanistinį švietimą ir lietuviškos dvasios formavimą, vią ir reikalingą kritiką, surištą
Vyresni demonstrantai vaikš
Tel. — 282-4422
TaL — 695-0588
Lietuvių fondo dėka iki šiol, nors sąlygos stipriai pakitę tos su kai kuriomis lituanistinio švie teatro rūmų durų buvo išdalinta čiojo prie Bushnell teatro iūmų.
rOl
TALEFY
MKO1CAL
CENTEB
apie
-1,000
informacinių
lapelių
nors dar ir nebuvo pasiekta už pažangos nenaudai.
Apylinkės jaunimas kelia džiaug
timo reformomis, Lietuvių Fron
DR. ROMAS PETKUS
860 Sununlt Street
AKIŲ
LIGOS — CHIRURGIJA
planuoto 1 milijono, lietuvių kul
to bičiulių stovykloje Dainavoje amerikiečiams ir ansamblio na smą, nes visada ir visur mielai
Route 58 — Elgin. Illinois
ofisai:
tūriniame gyvenime Amerikoje Jei Lietuvių fondas nieko dau šią vasarą pateikė artimai su li riams. Be to, prieš koncertą Zig ir rūpestingai prisideda keliant
111
N.
VVABASH
AVH.
TeL
ofiso
HE
4-5349,
rez.
888-2288
mui
Strazdui
pavyko
pasikalbėti
Lietuvos laisvės reikalus.
daug atsiekta: parašyta, rašoma giau nebūtų padaręs, o tik atlai tuanistiniu
švietimu susirišęs
4200
N.
CENTRAL
AVĖ.
su
ansamblio
vadovybe
ir
pasi

ir užplanuota eilė mokslo veika kęs lietuvių išeivijos misijai vyk inž. Vytautas Kamantas.
Tuo pačiu reikalu S. Zabulis
DR. PETER T. BRAZIS
Valandos pagal susitarimų
sekė
įteikti
Solženicino
knygą
lų, įsigyta neįkainuojamų litua dyti potencialo paruošimo krūvį,
kreipėsi į JAV senatorių A. RiGYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Visai logiška, kad lietuviško “Gulago salynas” vienam an bikoff. Gautas teigiamas atsa
nistinių vertybių, gausiai parem jau savo didįjį užmojį būtų pa
2484 Weet 71st Street
DR. FRANK PLECKAS
švietimo negatyvieji
kritikai samblio vadovui (vyriausias va kymas. Studentė Vita Šliogery Vai. pirm., ketv 1 lkl 7 popiet
ti didieji jaunimo užsimojimai, teisinęs
OPTOMETRISTAS
antrad., penkt. 1-8, sreč. Ir Cešt. tik
šiuo metu balsingai prapliupo ir dovas atsisakė “Gulago saly tė jaunimo vardu pasiuntė pe susi
tarų.
(Kalba lietuviškai)
prieš Lietuvių fondą. Tiesa, prieš nas” priimti).
ticiją kongresm. Robert Steele.
2628 W. 7 Ist St. — TeL 787-5149
14 metų pradėjus organizuoti
Trijų kaimyninių tautybių at Apylinkės lietuviai, ir toliau Dr. Ant. Rudoko kabinetą purdmA
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
DR. EDMUND E. CIARA
fondą, buvo atsiradę įvairių skep stovai ir jaunimas dalyvavo pro netylėkim, bet kiekviena proga
“oontact lenses’'.
Vai. pagal susitarimu. Uždaryta tre&
OPTOMETRISTAS
tikų. Vieni sąžiningai abejojo to teste entuziastingai. Jaunuolės vieningai reikalaukim mūsų tė
2709 West Sint Street
GRAŽIAI PASISEKĘS RADIJO laimingųjų. Kadangi fantai buvo kio didelio projekto realumu, Vita Šliogerytė, Aldona Vytėnai- vynei Lietuvai laisvės.
DR. LEONAS SEIBUTIS
TEL. OR 8-8400
antri
—
abejojo
prasmingumu
M. Petrauskienė* Vai. pagal susitarimą: pirmad. lt
tė, Bernotaitė, Sigita Banevi
radijo valandėlės geradarių pa
KLUBO PARENGIMAS
INKSTŲ, PŪSLES IR
1 ketv. 1—4 Ir 7—8; antrad. Ir penkaukoti, tai pats didžiausias lai telkti ir užšaldyti milijoną, kada
PROSTATOS CHIRURGIJA
tad.
10
—
8,
šeštai
10
—
S
vai.
Spalio 26 d. dosangeliečiai y-i mėjimas, kaip ir bendrai viso pa esama gausybė šiuo metu vykdy
2656 W. 63rd Street
pač gausiai atsiliepė į Radijo klu rengimo, atiteko radijo klubo iž tinų uždavinių; treti gi, nusigan
Ofs. teL 785-4477 Rez. PR S^9ft(j
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
bo kvietimą į rudens gėrybių ba dininkui, kas gerokai prisidės dę, kad lietuviško solidarumo
ir ketv. nuo 5-7 vakare
OR. E. DECKYS
lių. Parapijos salė prisipildė pil prie radijo valandėlės veiklos vardu gali būti apeliuojama ir į
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ
Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5541
nutėlė. Šiuo kartu “lietuviškojo stiprinimo. Suomių jaunuolių or jų piniginę, iš karto ėmė niekin
Specialybė — Nervų Ir
papročio” puoselėtojai, visur vė kestras, kuris grodamas beveik ti ir LF idėją ir ypač tos idėjos
Emocinės Ugos
DR. J. J. SIMONAITIS
luotis, turėjo nųsįvilti, kai rūpes kiekviename lietuvių ruošiama nešėjus.
CR8.VYFOHJD MEDICAL BUILDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 So. Palanki Roao
tingas salės rik;iuotojas> klubo iž me parengime, jau net pradedąs Jautresnes lietuviškas širdis
Adresas: 4255 W. 6Srd Street
Val&ndoa
pagal susitarimą
Oflao tel. BK 6-4410
dininkas Juozas Mitkus pasivėla sulietuvėti,
LF
idėja
nesunkiai
uždegė,
ir
baliaus
dalyvius
Rezld. GR 6-0617
vusiems tegalėjo pasakyti: “Atsi linksmai šokdino. Įsilinksminusi pradinis entuziastų būrelis ėmė
Rezld. teL — GI 8-0878
Valandos:
pirm. Ir ketv. nuo 1 vaL
prašau, nebeturim vietų”.
publika nenorėjo nei skirstytis. daryti stebuklus. Geros valios skep
lkl s vai. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak.
DR.
W.
M.
EISIN-EISINAS
Trumpai svečius pasveikinęs, Padėtis buvo išgelbėta leidžiant, tikai vieni buvo įtikinti, antri pa
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS antr. ir penkt. nuo 1-8 vai. p. p
Ir vakarais pagal susitarimą..
klubo pirm. Vladas Gilys balių pagal Amerikos įstatymus, laikro traukti, tik tretieji nesidžiaugė
GINEKOLOGINE
CHIRURGIJA
pravesti pakvietė Vladą Šimoliū- dį atsukti atgal ir nuotaikingą LF laimėjimais. Tylėjo daugiau
6182 So., Kedzie Ave„ WA 6-2670
0R. VYT. TAURAS
ną. Programą pradėjo radijo va balių vienai valandai pratęsti. negu dešimtmeti, lyg vandens
Valandos pagal sosltarlmg. jei neGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atslllepla, skambinti: MI 2-0001.
landėlės vedėja, solistė Stasė
J. K-nis burną paėmę.Laikas nuo laiko suBendra praktika Ir moterų ligof
Pautienienė, kaip visada, nuotai
burgzdavo dėl pelno paskirsty
TeL — RE 8-5898
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th 8t.
kingai padainuodama: Mano
mo tikslingumo, nes esant daug
SAN FRANCISCO
Tel. PRospect 8-1223
DR.
A.
B.
GLEVECKAS
meilė, dedikavo jos autorei Da
reikalų ir prašymų, skirstytojai
Ofiso vai.: Pirm., antr. treč. Ir
KOLONIJOJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
penkt. nuo 2 iki 4 vai. tr nuo 6 lkl 8
nutei Mitkienei, kompozicija Br.
gal ne visada pajėgdavo vaisti
Specialybė Akių Ligos
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu
Budriūno, 2. Love-sorry, dedika San Francisco apylinkių ir besi ninko svarstyklėmis reikalo svar
laiku pagal susitarimą.
8967 West lOSrd Street
vo baliaus Šeimininkėms
vai lankantieji lietuviai kviečiami į bos atsverti. Greičiausia, kad iš
Spalio 10, baltiečių demonstracijoj prieš N. Zelandijos vyriausybę,
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6198
šintojoms, 3 Rūtelės arija iš o- S.F. Liet. Bendruomenės Rudens vis tokio atsvėrimo padaryti ne Bernotaitė įteikia protesto brošiūras prie Bushnell teatro rūmų, Hart
Ofiso
telef.
PR
8-2220
DR. V, TUMASONIS
peros Jūratė ir Kastytis ir 4. Kaip Balių. Gabi pianistė Raimonda galima. O jei tai ir būtų buvę pa forde, ateinantiems amerikiečiams į N. Zelandijos jaunimo dainų ir 6o
kių koncertą.
DR.
CHIRURGAS
reikia mylėti. Po 4o “linksmieji Apeikytė išpildys vakaro progra daryta, priekaištų visvien būtų
JANINA JAKSEVIČIUS
JOKIA
broliai” Antanas Polikaitis ir E- mą. Šokiams gros šveicarų orkest susilaukta. Ir visai natūralu, kad
2454 West 71st Street
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
VAIKŲ LIGOS
manuelis Jarašiūnas, pritariant ras. Balius bus lapkričio 23 d., 8 balsingiausi priekaištai ateidavo LYDEKOS KVĖPUOJA ORE
Vai.: pirm., antrad., ketv. tr penktad.
2656 Weat 6Srd Street
“LIETUVOS ATSIMINIMAI” Pirmad.,
2-5 Ir 6-7 — ifi anksto susitarus
akordeonu Vladui Giliui, padai vai. vak., Sokol Hali, San Mateo. iš abiejų ekstremistinių mūsų vi
antrad., ketvirtad. Ir penkt
nuo 12 lkl 8 vaL tr nuo 5 lkl 8
navo linksmus kupletus, apibū Įėjimo ir vakarienės kaina 5.00 suomenės sparnų.
Olandijos mokslininkai nusta
PRoepect 6-9400
★
ml. vak., šeštad. nuo 1 tkl 4 vai
dinančius losangeliečių buitį ir dol. asmeniui. S-FjL.B. pirminin Šiuo metu Lietuvių fondo prie tė, kad amerikinė šarvinė lyde
Radijo Valanda Jau 30 metų taniau
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
Rez. GA 8-7278
jų tarpusaves bėdas.
New Jersey, New York Ir Con- Ofs. PO 7-6000
kas yra Algis Gumauskas. Dau šai išspiovė vandenį iš bumų, ka (Lepisosteus oseus) kvėpuo ja
(VAŠKAS)
nectlcut
lietuviams.
Kas
šeštad
len)
Čia jau yra tapusi tradicija, giau žinių apie balių galima gau nes nutarė, kad atėjo laikas veik ja ore. Šitaip kvėpuodama žuvis nuo 4 iki 5 vai. p. p., ift WEVD Sto
DR. A. JENKINS
GYDYTOJA IR CH3RURGB
kad po sceninės programos būna ti iŠ valdybos narių Rūtos Nara ti. Pablogėjus Amerikos ekonomi aprūpina savo organizmą 70 - ties New Yorke(13.30 ktl. AM ir 989
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS vni .6845 Sou®1 Albany Avenne
meg FM).
vaišes. Darbščių įr sumanių po tas (tel 415-386—1990), Rūtos jai ir gerokai kritus akcijoms, kai 80% jai būtino deguonies. Kvė Direkt.
8844 West 6Srd Street
2 b n P4rm^d- «-8
p. p. antrad.
— Dr. Jokūbas J. Stukas.
nių būrelis plušo kelias dienas, Laurinaitienės (tel. 415 — 345— kurių žmonių širdyse pakilo pik pavimo organų funkciją atlieka'
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. n. «. Kitom p-,{’enktad- ir Seštad. J-4 p. p.
1467 Foroe Dr.
Uk 8kUb‘U
relW°
Rfountainside N. J. 07092
4 lkl 8 v. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta surtUrua
kol prigamino visokiausių patie 8815) ir Onos Vindašienės (tel tas džiaugsmas, kad gal ir Lietu plaukiojamoji pūslė. Oras įkve
Tel. 232-5565 (oode 201)
kalų. Vaišių paruošimą organiza 408 — 245—2808).
Visi telefonai 652-1881
vių fondas bus nukentėjęs. Pri
Tel- ODao PR 6-6446
piamas
burnos
ertme,
iškvėpi

Kviečiame
taip pat klausytis
vo ir tvarkė Danutė Kaškelienė,
dengę tą džiaugsmą “lietuviškų
DR. F. C. WINSKONAS
DR. F. V. KAUNAS
Kultūrinių Valandų ang
— Kun. P. Manelis eilę metų reikalų rūpesčiu”, ‘‘visuomenės mas — pasyvus, vyksta hidro- Lietuviškų
talkinama būrelio -ponių: V.
lų kalba. Iš Seton Hali Universiteto
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
gydytojas ir chirurgas
stoties. (New Jersey VVSOIJ)
Dudorienės, E. Kųpinskienės, O. rūpinasi San Francisco, Calif. sudėtų pinigų saugiu investavi statiškai spaudžiant vandeniui. radijo
8107 VVest 71st Street
(89.5 meg. FM) Pirmad. 7:30-8:30
1407 So. 49th Court, Cicero
Macėnienės, O. Miopovilienės, lietuvių dvasiniais reikalais. Kiek mu” ir kitokiomis maskėmis, at
jm vai. vak. (Vadovauja prof. J. Stukas). Vai. kasdien 10-11 Ir 4-7. Trečiad h
Tre^i^s^d1'8
P°Pl6t
O. Motiekienės, Iz. Simokienės, vieno mėnesio paskutinį sekma siraitė rankoves, daugiausiai ano
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ieštad tik susitarus.
pagal susitarimą
E. Vasiliauskienės. Jos ir eilė kitų dienį, 12 vai. jis laiko šv. Mišias nimiškomis paskalomis siekia su
TeL ofiso Ir bato OLymplo 2-4159
DR. PETRAS ZLIOBA
ponių ne tik pačios dirbo, bet ir lietuvių kalba. Sekančios mišios kelti nepasitikėjimo Lietuvių “OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
GYD
ZI?*LAS m chirurgas
DR.
P.
KISIELIUS
FRANK'S TV and RADIO, INC.
produktų aukojo, Pavaišinti a- bus lapkričio 24 d., Notre Dame Fondu gaisrą .Iš čia kyla įvairūs
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LIETUVIAI CAMFORNIJOJE

lietuvius vargina

Palestiniečiai turės savo valstybę

BESAIKIS GIRTAVIMAS
Pne žalingų įpročių, kurie jau
ūglis metus vargina ir žudo lie
tuvių tautos narius, gyvenan
čius tėvynėje ir išeivijoje, pir
miausia reikia priskirti girtavi
mą, alkoholinių gėrimų besaikį
vartojimą.
Alkoholizmas — įprastas al
koholinių gėralų vartojimas su
kelia nemaža liguistų pakitimų
žmogaus organizme ir jį griau
na. Besaikis alkoholio vartoji
mas ypač ardo nervų sistemą,
sukelia širdies, inkstų, kepenų,
skilvio ir kitas ligas. 10-15 proc.
protinių ligų sukelia alkoholis.
Chroniškas nuodijimasis alko
holiu gali būti paveldimas, o
tuo pačiu žalingas ir busimo
sioms kartoms.
Normaliomis gyvenimo sąly
gomis valstybė vienu ar kitu
būdu riboja alkoholio gamybą
ir saugo savo plliiečius nuo blo8'ų įpročių. Tačiau ne visur ir
ne visada taip yra. Patys So
vietų valdžios pareigūnai ir pe
dagogai pripažįsta, kad girtavi
mas yra labiauisai paplitusi jų
valstybėje liga. Ilgus metus bol
ševikai tylėję, savotišku būdu
girtavimą propagavę, tik prieš
2-3 metus pradėjo su girtavi
mu bent šiek tiek kovoti. Tai
įvyko po to, kai girtavimas bu
vo jų šalyje be galo išplitęs.
*
Kai kurie Sovietų rašeivos
girtavimą jau vadina “kolekty
vine savižudyste’*. šiuo atžvil
giu mums įdomus gyd. M. Krikš
topaičio fgim. 1914 m.) rašinys
“Girtavimas ir rūkymas — vi
suomenei žalingi įpročiai“, pa
skelbtas riKomunisto" žurnalo
Nr. 8.
Minėtas gydytojas nurodo,
kad girtavimas yra ne tiktai
medicininė, bet ir socialinė pro
blema: “Tarybinių specialistų
duomenimis, nesaikingas alko
holinių gėrimų vartojimas iš
žmonijos paima nedaug ką ma
žiau aukų, negu širdies — krau
jagyslių ligos ir vėžys”. Toliau
autorius, kaip įprasta Sovietuo
se, teigia, kad girtavimas dau
giausia paplitęs kapitalistiniuo
se kraštuose. Vis dėlto jis prisi
pažįsta, kad Sovietuose-“šios rū
šies ligonių yra nemaža”.
Iš tiesų vaizdas yra atvirkš
čias. Nėra abejonės, kad besai
kio girtavimo srityje Sovietų
Sąjungos žmonės pirmauja prieš
kapitalistinius kralštus. šiose
“soclenktynėse“ jie yra seniai
palikę kapitalistus užpakalyje.
"Lenktyniavimo” rezultatai pa
tiems Sovietams yra labai ne
malonūs. Jų spauda dažnai ra
šo, kad alkoholis prilygstąs nar
kotikams, iškeliąs visą eilę .sun
kių socialinių problemų.
*
Lietuvos žmonės nepriklauso
mybės metais mėgo išgerti, bet
masinio alkoholio vartojimo ir
tikrų alkoholikų nedaug tebuvo.
Kitaip virto pokario metais, kai
Lietuvą pradėjo valdyti rusai.
Okupantų valdžia atleido bet ko
kius alkoholio prekybos ir var
tojimo suvaržymus, leido alko
holinius gėrimus pardavinėti vi
sose maisto produktų parduo
tuvėse, valgyklose bet kuriuo
dienos ir nakties laiku. Alko
holį pardavinėdavo ir nepilnamė''čiams. Atsirado sovietinių pre
kybininkų, kurie alkoholio pre
kybą ypač skatindavo. Degtinės
kainos buvo neaukštos.
Šios ir kitos priežastys be ga
lo išplėtė alkoholio pardavimą.
Lietuvių tautos moralė gerokai
nukrito. Lietuviai šioje srityje
“sėkmingai vijosi rusus”, kurie
iš senų laikų mėgo degtinę.
Su šia negerove pradėta šiek
tiek kovoti tiktai prieš kelerius
metus, kai buvo išleistas įstaty
mas “Dėl priemonių sustiprinti
GAMTA GAMINA

Sovietinė spauda pripažįsta,
kad dėl besaikio girtavimo la
bai padidėjo nelaimingų atsiti
kimų skaičius fabrikuose ir įmo
nėse, išaugo skyrybų skaičius
šeimose .nusikaltimų skaičius
miestuose ir kaimuose bei kol
chozuose. Daugelis alkoholikų
tapo nedarbingais. Dėl dažnų
išgėrimų atsirandančios “pra
vaikštos”, vėlinimasis į darbą.
Daugelio darbininkų drebančios
rankos ir jie nebesugebą atlikti
kai kurių darbų. Sovietinis so
ciologas N. Kopyta, išskaičia
vęs įvairias alkoholio atneštas
negeroves, sako, kad tai dar ne
sančios visos negerovės, nes al
koholizmas pagrįstai galįs būti
lyginamas su plaukiojančiu jū
roje ledkalniu, kurio gal dešim
toji dalis yra matoma, o pa
grindinė — didžiausioji dalis sly
pinti po vandeniu.
Kovoti su alkoholikais esą
sunku. Pagal okup. Lietuvoje
veikiančius potvarkius, alkoho
likai dėl jų pdarytų nusikalti
mų teisiami įmonių draugiškuo
se teismuose. Plačiausiai išpli
tusi bausmė — alkoholikas per
duodamas “perauklėti” įmonės
kolektyvui. Iš tiesų, tai esą maž
daug tas pats, kaip čigono per
tvorą metimas. Praktiškai visi
teisiamojo pažadai tuojau už
mirštami, o patys teismai daž
niausiai baigiasi naujais išgėri
mais.
Visiems gerai žinoma, kad okupuotoje Lietuvoje yra labai
išplitęs nepilnamečių paauglių ir
vaikų girtavimas. Tiesa, įstaty
mai esą numatę tam tikras bau
das už įtraukimą į girtavimą ne
pilnamečių,
tačiau praktiškai
niekas į tai nekreipiąs dėmesio.
*
Jeigu viena valdžios ranka su
girtavimu lyg ir šiek tieek ban
do kovoti, tai antroji stumia so
vietinius piliečius, kad jie dau
giau pirktų degtinės ir svaiga
lų. Svaigalus gaminančioms įmonėms valstybė nustato tam
tikrus planus, kuriuose nurodo
ma, kokį kiekį svaigalų jos tu
ri pagaminti. Centrinės bazės
nurodo degtinę parduodančioms
įmonėms, kiek ir kokia kaina
svaigalų jos turi parduoti. Vals
tybei reikia pajamų, o viena
svarbiausių jų gavimo priemo
nių yra pajamos už parduotus
svaigalus. Taigi ir svaigalų var
totojas nepeiktinas: gerdamas
jis “vykdo planą“ ir tuo pačiu
“kuria socializmą”. Taip yra
Sovietų Sąjungoje. Ne geriau
ir kitose socialistinėse šalyse.
Komunistinėje Lenkijoje iš svai
galų valstybė kasmet gauna 40
bilijonų zlotų pajamų, tačiau dėl
girtavimo valstybės ūkis turi 60
-80 milijardų žiotų žalos. Dėl
degtinės miršta daugybė žmo
nių.
*
Kalbėdami apie besaikį alko
holio vartojimą okupuotoje Lie
tuvoje, turime ir į save pažvelg
ti. Susidaro įspūdis, kai lietu
viai išeiviai šioje srityje, gal būt,
neatsilieka ar nedaug teatsilie
ka nuo savo tėvynainių. Skirtu
mas nebent tas, kad mūsiškiai
aukštesnės rūšies svaigalus var
toja. šiaip jau beveik visi mūsų
ruošiami baliai ir kiti parengi
mai pasižymi ne taip jau menku
svaigalų kiekiu. Vadinasi, ir šia
pus ir anapus su girtavimu ko
vojama “degtinę naikinant”. Ar
tai yra gerai, jau kitas klausi
mas. Atrodo, kai yra atėjęs lai
kas sustiprinti kovą prieš žalin
gus įpročius, jų tarpe prieš be
saikį degtinės vartojimą ir prieš
rūkymą.
b. kv.
gimui ir aukštai temperatūrai,
galima tikėti, kad buvo susida
riusios polimerizacijai reikalin
gos sąlygos, įdomu, naujoji me
džiaga per ištisas geologines
epochas išliko elastinga. Tuo
tarpu dirbtinas polietilenas sens

Anglijoje švino rūdyne suras
tas mineralas, kuris pasirodė
esąs polimeru. Savo sudėtimi
bei struktūra jis labai panašus
į polietileną. Kadangi švino tu
rinčios gyslos susiformavo giL po žeme, esant dideliam slė ta — kietėja,

jin

Iš pasikalbėjimo su Sun-Times redaktorium J. Reilly

Tik kažin kaip pavyks visus sutaikyti

kovai prieš girtavimą Tr alkoho
lizmą”.
♦

ETNINES GRUPES IR CHICAGOS DIENRAŠTIS

• Rabate, Maroke, susirinkę 21
arabų valstybės vadai Palesti
nos išvadavimo organizaciją pri
pažino teisėtai atstovaujančia
palestiniečiams arabams dabar
tinėje Izraelio okupuotoje Jor
danijoje ir sutiko, kad dabarti
niu metu Jordano vakarinėje
pusėje (Izraelio okupuotoje) gy
vena 650,000 palestiniečių, pa
čioje Jordanijoje gyvena 460,
000, Libane 270,000,
Sirijoje
165,000, Gazos srityje 360,000
palestiniečių.
Be to, daugiau
kaip 220,000 gyvena išsimėtę Egipte, Kuwaite, Saudi Arabijo
je, Irake ir Libijoje.
Visoms toms valstybėms jie
sudaro nemalonią problemą, nes
jiems neleidžiama pastoviai įsi
kurti. Jie gyvena palapinėse, di
džiausiam skurde. Nuo 1950 ligi
1974 metų pradžios jiems šelp
ti JAV yra davusios (549 mil.
dolerių, arba 50 proc. visos šal
pos sumos, kitos ne arabų vals
tybės sudėjo 333 mil. dol., arba
30,6 prote., o arabų šalys tik 205
mil. dolerių, arba 18,9 proc. Sa
koma, kad kiekvienas palestinie.
tis stovyklose gyvenąs gauna
10 centų dienai pragyvenimui.
Sunki problema

Tuo būdu, dabartiniu metu
trys milijonai palestiniečių su
daro sunkią problemą, kurios
neišsprendus neįmanoma pasto
vi taika Vidurio Rytuose. Bet
čia sveria ne tiek didelis jų skai
čius, kiek faktas, kad palesti
niečių tarpe yra nedidelė ma
žuma įvairių radikalų, nenaudė
lių ir teroristų, labai sumaniai
naudojančių terorą, kurie kiek
vienu metu gali sugriauti pastan
gas taikingu būdu išspręsti ara
bų - Izraelio konfliktą. Už kiek
vieną teroristinį aktą Izraelyje
ar kitur Izraelis dešimteriopai
atsilygina subombarduodamas
Libane įtariamus palestiniečių
kaimus, kurių metu žūva daug
nekaltų žmonių. Kadangi Sirija
ir Jordanija neleidžia iš savo
teritorijos teroristams reikštis,
tai jie susispietę silpnam Liba
ne, kuris yra pusiau krikščio
niškas, pusiau musulmoniškas,
ir iš jo teritorijos dažniausiai
teroro veiksmus vykdo. Libano
-Izraelio pasienyje yra 45 kai
mai, kur jie spiečiasi ir iš ku
rių veržiasi į Izraelį. Nuo 1969
metų Izraelio aviacija 34 kartus
bombardavo tuos kaimus
ar
siuntė tankus, kurie įtariamus
namus sugriaudavo. Libano 14,
000 kariuomenė yra persilpna
ne tik atsispirti Izraelio kari
nei jėgai, bet ir sutramdyti pa
lestiniečių ginkluotus dalinius.
Būdinga, kad Libane esan
čiose 14 Jungtinių Tautų sto
vyklų palestiniečiams, kurių dau

P. GAUCYS

guma pabėgo 1948 m., kai bu
vo steigiama Izraelio valstybė,
visa kontrolė atsidūrė palesti
niečių rankose ir jie nepaiso
Libano valdžios potvarkių. Ka
ringų palestiniečių grupės be
jokio vargo suverbuoja savo se
kėjus stovyklose. Jaunuoliai nuo
pat gimimo dienos gyvena skur
de. Retas iš jų gauna darbo lei
dimą kur nors dirbti krašte.
Prisijungdami prie antiizraeliškų grupių, jie ne tik išeina iš
stovyklos, bet ir jaučia, kad jie
žengia pirmuosius žingsnius grįž
ti į savo tėviškes, kurių nieka
da nematė.
Į

rabų valdomos po to, kai įsi
kūrė Izraelis. Kaip žinome, Iz
raelis priešinasi tartis su jais,
laikydamas juos žmogžudžių or
ganizacija ir nenori nieko bend
ro turėti. Taip pat jis laiko, kad
nauja nepriklausoma Palestinos
valstybė nėra reiikalinga. Jis no
rėtų okupuotą Jordano vakarų
pusę grąžinti Jordanijai, tačiau
ligi šiol to nepadarė, o dabar
jau pervėlu. Be to, Izraelis bijo,
kad nauja Palestinos valstybė
vargu atsisakys žemių, kurias
Izraelis pasiglemžė ir kurios da
bar sudaro patį valstybės bran
duolį.
Išeities ieškojimas

Tačiau pastaruoju laiku abi
pusės ima švelninti savo reika
Dabar, kai palestiniečiai yra lavimus, nors Arafatas buvo
dienos naujiena, kyla klausimas, pasižadėjęs per 10 metų visus
ar yra kokių skirtumų tarp nuo žydus suvaryti į jūrą. Mat, pa
saikiųjų ir kraštutiniųjų pales lestiniečiai įsitikino, kad, dr. H.
tiniečių. Praeitais metais Alžiri- Kissingeriui tarpininkaujant, Iz
joje susirinkę arabų valstybių raelis gali pasitraukti iš vaka
vadai
partiząnų organizaciją rinės Jordano pusės ir ją grą
pripažino vienintele teisėta pa žinti ne palestiniečiams, o Jor
lestiniečių tautos atstove. Ara- danijai, nebent palestiniečiai iš
fat yra kartu ir palestiniečių anksto pradės tos srities reika
“Al Fatah” partizanų vadas. lauti. Prieš 1973 m. spalio karą
Laikui bėgant, jis pasidarė nuo palestiniečiai laikėsi abejingai.
saikiu ir smerkia kraJštutiniuo- Jie netikėjo, kad jie gali išva
sius, ypač “Juodojo rugsėjo” te duoti Izraelio okupuotas žemes.
roristus. Jis sutiko atšaukti ko- i Bet arabų, nors ir nedideli, 1973
vojančius dalinius iš Sirijos - Iz m. laimėjimai pakeitė jų nuo
monę. Tada palestiniečiai atsi
raelio pasienio.
Yra paskelbti tokie svarbiau sakė didžiųjų ambicijų. Jie pa
si išlaisvinimo tikslai: 1. suda matė, kad Jordano vakarinę pu
ryti palestiniečių vyriausybę eg- sę tikrai gali sugrąžinti. Dabar
zilyje, 2. dalyvauti Genevos Vi palestiniečiai jau plačiai remia
durio Rytų konferencijoje ly išlaisvinimo frontą.
Nėra aišku, kaip JAV, giliai
giomis su kitų kraštų vyriausy
įsitraukusios
į arabų - žydų su
bėmis; 3. įkurti Palestinos vals
taikymą,
žiūri
į palestiniečius
tybę, kuri apimtų Jordano va
ir
į
jų
reikalavimus.
1973 m.
karinę pusę ir Gazos sritį.
prez.
Nixonui
susitikus
su
Brež
Tos Palestinos dalys buvo a
nevu, jie sutarė, kad “Vid. Ry
tų problemą sprendžiant, reikia
atsižvelgti į palestiniečių tautos
“teisėtus interesus”. Ligi šiol nė
vienas JAV pareigūnas nepa
aiškino, ką reiškia tie “teisėti
interesai”. Dar ir dabar tebėra
didelė spragu tarp kraštutinių
jų, norinčių likviduoti Izraelį, ir
nuosaikiųjų, kurie sutiktų su
aiškiai neapibrėžta Palestinos
valstybe.
Arabų valstybių vadams nu
tarus partizanus laikyti teisėta
palestiniečių tautos atstove ir
paskyrus du su puse bilijono
dolerių kovai prieš Izraelį, pri
klausys nuo JAV, ypač nuo Kissingerio sugebėjimo įtikinti abi
puses daryti nuolaidų. Tuo tiks
lu jis šiomis dienomis ir vyko į
Vid. Rytus.
Nuosaikieji ir kraštutiniai

JAV prezidentas R. Fordas buvo į
Meksiką nuvykęs, kur tarėsi su to
krašto vadais. Meksikiečiai jį labai
šiltai sutiko.
Čia matome mūsų
krašto prezidentą, pasipuošusį meksikoniška skrybėle.

Laisves netekus
Atsiminimai iš komunistų kalėjimo ir Sibiro
BENEDIKTAS BUTKUS
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įgiame apimti. Pagaliau svarbu,
kad vis tai būtų platesnio dėme
sio verti dalykai. Bet niekada ne
nusiminkite
ir
nen usivi likite.
Siųskite informacijas.
— Nemažai mūsiškių dabar
aplanko Lietuvą, atsiranda pa
bėgančių Iš ten. Kokios galimy
bės žinioms iš šių šaltinių?
— Dabar gana daug žmonių
atvyksta iš Izraelio, Lenkijos, Lie
tuvos ir iš kitur. Tenka atskirais
atvejais spręsti, kas būtų verta
dėti į spaudą. Nepamirškite, kad
eina dar įvairių ^miesto dalių va
dinamieji Community laikraš
čiai. Ir su jais reikia turėti ryšį.
Žinoma, būna atvejų, kad visai
spaudai įdomu, kaip pvz. įvykiai
su Simu Kudirka. Mes tuo tikrai
— Aną savaitgalį Chicagoje esame susidomėję.

Kasdien
tūkstančiai
lietu
vių Chicagoje skaito gerai infor
muotą dienraštį “Sun - Times”.
Vyriausias to dienraščio Chica
goje gaunamų žinių redaktorius
Josepn Reilly yra malonus žmo
gus, kuris savo žinioje turi 65 re
porterius ir redaktorius padėjė
jus. Jie kasdieną budi įstaigose,
galinčiose daugiau kokių žinių
suteikti, pvz. miesto rotušėj, fe
deral iniuose rūmuose. Pora mo
terų reporterių paskirta sekti svei
katos, psichinės sveikatos ir šal
pos reikalus. Politinis redakto
rius iš to paties štabo seka rin
kimų eigą. Ne kasdien kiekvie
nas reporteris duoda informacinį
straipsnį, bet praneša, kai kas žy
mesnio įvyksta.

— Gal dar turėtumėte lietu
viams daugiau sugestijų?

— Be siuntimo informacijų va
dinamam City Desk padaliniui,
reikia kontaktuoti įvairių gyve
nimiškų istorijų redaktorius, va
dinamus Feautre editors, kurie
seka socialinius, religinius ir ki' tokius įvykius. Įvairios tautinės
šventės yra dalis tų etninių gru
pių paveldėjimo, ypač tokios
^šventės, kaip dainų, tautinių šo
kių. Tie dalykai laikraščiui gali
būti įdomūs. Be to, nepamirški
te laikraščiuose skelbiamų įvy
kių kalendorių. Į juos savo svar
besnius įvykius įtraukite. Tie
Feature redaktoriai tvarko prie
dus,
aprašymus, kritikos skyrius
Joseph W. Reilly, Sun-Times re
daktorius
ir jie gali tautiniais įvykiais susi
domėti.
buvo net 23 nužudymai, — kal
— Galiu pasidžiaugti, kad Chi
ba red. Reilly. — Bandome susek
ti — kodėl. Tai keldami aikštėn, cagoje mes turime lietuvių ope
siekiame atkreipti pareigūnų dė rą.
mesį į pavojus.
— To nežinojau. Apie tai ga
— Chicagos miestas susideda lėtų rašyti ir didieji amerikiečių
iš vi^os eilės tautinių grupių. Ar
nereikėtų jums iš jų tapo turėti laikraščiai. Beje, aš kartą rašiau
apie Balzeko lietuvių kultūros
kokį reporterį ar redaktorių?
muziejų.
— Tai būtų neblogai. Ateity
— Įdomus būtų jūsų kelias į
gal ir turėsime, bet dabar ekono
taip aukštą postą.
miškai nelengvi laikai ir tenka
tenkintis tuo, ką turime. Vasarą
— Illinois universitete išėjau
turėjome seriją straipsnių apie į- verslo studijas, bet man daugiau
vairias apylinkes. Lietuvių Gage patiko žurnalistika. Atitarnavęs
ir Marąuette Parkas nusipelno avaicijoje, dirbau Chicagos mies
daugiau dėmesio.
to informacijų tarnyboje, kurią
— Kaip lietuviai galėtų sėk yra suorganizavę 4 dienraščiai.
mingiau raišti vietos Jūsų dien Po septynių mėnesių stojau į
raščio skiltyse?
‘Sun-Times”, pradėdamas nuo
— Informuokite nenustodami. reporterio, redaktoriaus padėjėjo,
Siųskite pranešimus, laiškus, ra redaktoriaus, o nuo rugpiūčio
šykite apie savo (problemas Ir mėn. esu vadinamo Metropoli
planus. Ne viskas apteks į spau tan editor poste, vadovauju va
dą, bet mums padės susivokti.
dinamam City Desk padaliniui.
— Neseniai turėjome Ameri
— Lietuviai norėtume, kad
kos Lietuvių kongresą, bet dien spauda daugiau domėtųsi laisvės
raštis nė kiek apie tai nepaminė siekimu.
jo.
—iKasmet rašome pavergtų
— Gal tą dieną neturėjome tautų savaičių proga. Jei infor
— Amerikoj yra 15 mil. ne laisvo reporterio paskirti ir lais muosite iš šios srities, kiek galė
vedusių ir netekėjusių turinčių vos vietos dienrašty. Kasdien sime, dėsime, nors teks spręsti
55 m. ar daugiau.
būna medžiagos, kurios neįsten- atskirais atvejais.

savino “Europos kultūros istoriją”, kurios vienas to
melis, rodos, 500 puslapių, tai užteks per savaitę skai
tyti. Dar prašau antrą knygelę išrašyti Dreizerio
“Amerikonišką tragediją”. Tai turėsiu darbo iki va
liai. Nereikės po vienutę dulkeles gaudyti ir į vienutės
kampą jas pakuoti.
— Jei kalėjimo kasoj pinigų turite, ką norėtu
mėte iš krautuvėlės išsirašyti?
— Taip, kalėjimo kasoj pinigų užtektinai turiu.
Maisto kol kas užtenka. Gal išrašytumėte saldainių
“Monpansje” dėželę ir papirosų Br. Salamonų N-ris
8-tas penkis pakelius ir degtukų porą dėželių.
— Gerai, po pietų užsakymas bus išpildytas ir
užsakyti daiktai bus į vienutę atnešti. Vienumoje gy
venimo sąlygos palengvės ir nuobodulys nebus toks
įkyrus.

Tikrai kitą dieną priešpiečių atneša bulką šviežio
pyrago ir pusę litro pieno. Taip su malonumu pasiso
tinus, vėl bėda — bulka pyrago ir pienas neleidžia pie
tų valgyti. O šviežių daržovių sriubos su šviežia mėse
le norėtųsi paragauti.
Kol dar kalėjimuose senoji tvarka buvo nepakeis
ta, kaliniams nereikėjo badauti. Maistu ir medicinos
Okupantų karininkai prausyklą švarina
pagalba pakankamai buvo aprūpinti. Vėliau greitai vis
kas pasikeitė. Kai atėjūnai rusų enkavedistai ir ka
Kaip kiekvieną dieną po pusryčių, taip ir šiandien
lėjimus okupavo, žiaurią rusiškų kalėjimų tvarką pas išleido mane į prausyklą. Į prausyklos vidų įėjęs nu
mus įvedė.
sigandau, pamatęs du aukšto ūgio rusų karininkus,
nauja karininkų uniforma pasipuošusius — auliniais
Kalėjimo knygynas ir krautuvėlė
chromo batais, mėlynomis kelnėmis ir žalsvos spalvos
Į kalėjimo vienutę pas mane ateina nepažįstamas diaganaliniais švarkais. Kažkaip iš karto pamaniau,
kalėjimo “kultūrtregeris” ir pasiūlo iš kalėjimo kny kad du rusų enkavedistai su ilgais kotais šluotomis
gyno išsirašyti knygų. Kalėjimo knygyno knygų sąra rankose ruošiasi mane čia, prausykloje, gerokai apva
šą bevartydamas, pastebėjau, kad kalėjimo knygynas noti arba ir visai čia pribaigti, bet pastebėjau, kad jų
yra gana turtingas knygomis, beveik visos lietuvių i švarkų apikaklėse, laipsnius žyminčioje vietoje, tik
kalba išleistos knygos jame sukrautos. Labai apsi duobelės pasilikusios — raudoni kubikai iš apykaklių
džiaugiau, tokiu turtu galėdamas pasinaudoti, vienat su “mėsa” ištraukti. Įsitikinau, kad tai karininkai
vės nuobodulį užmiršti.
“nusikaltėliai” iš apie Raseinius stovinčios okupantų
— Kiek iš karto galima knygų išsirašyti?
kariuomenės dalies.
— Savaitei po dvi knygas.
Žmonės sako: toks tokį pažino ir ant alaus pa
— Prašau man išrašyti pirmąjį tomą prof. Kar vadino. Pastebėjau, kad šie “nusikaltėliai” rusų kari

ninkai labai draugiški ir mėgsta kalbinti žmones, ne
kreipdami dėmesio į savo pažeminimus, šluotomis dir
ba jiems “patikėtą“ darbą.
Prausykloje besiprausdamas nukentėjusius kal
binu:
— Nuostabų reginį matau, kad karininkai, nors
ir sunkiai kariškai drausmei nusikaltę, būtų verčiami
išvietes valyti. Man atrodo, tai šlykštus karininko
garbės įžeidimas, tiesiog iš kario pasityčiojimas. O jus
matau čia visai laisvai betriūsiančius. Tur būt, jau
baisiai nusikaltot,
— Pas mus nereikia kaltės ieškoti. Pati kaltė
tave suranda. Jei esi kaltinamas, prisipažink, kad
kaltas. Jei į kalėjimą patekai, negalvok iš jo taip grei
tai išeiti. Jei kalėjime tau liepia išvietes valyti — va
lyk ir sakyk, kad gerai gyveni. Mudviem abiem su
kapitonu Konovalovu kariuomenės teismas davė po
dešimkę ir dabar čia laukiame etapo — išsiuntimo —
į Rusiją lageriuose bausmę atlikti, paaiškino majoras
Makarovas.
Svetimieji raudonieji parazitai atėjo į mūsų kraš
tą ne tik mus kankinti, bet ir patys tarp savęs vienas
kitą terorizuoti.
Netikėtas pasimatymas su buvusiais mokiniais

Iš prausyklos grįždamas, žemutiniame kalėjimo
aukšte pamatau Jurbarko gimnazijos šešiolikamečius
mokinius, anksčiau baigusius mano vedamą šešerių
metų pradžios mokyklą, E. Mackevičių, A. Vaitkevi
čių, J. Pocių ir kitus, kurių jau dabar pavardžių ne
atsimenu, vienutės duris atsidariusius, grindis be
plaunančius. Jie visi buvo suvaryti į vieną mažame
čių vienutę.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, pirmadienis, 1974 m. lapkričio m. 11 d.

Vyrai, daug valandų, pašventę Lietuvių fondo augimui: pulk. A Rėk
laitis, dr. A. Razma, ir dr. G. Balukas. Chicagoje LF vakarienė įvyks
lapkričio 23 d.
Nuotr. V. Noreikos

MŪSŲ KOLONIJOSE

Be to, galima įteikti jr Įeitiems
valdybos nariams: K. Jukneliui,
Z. Sinkevičienei, kun. S. Santa
rai ir J. Urbeliui, kuris gali pri
imti iš jūsų namų, telefonas:
344-9033.
Yale Universiteto studentai
badavo prieš tuos, kurie daug
nesunaudoto maisto išmeta, kai
pasauly badauja daug žmonių.
Studentai badavimu norėjo at
kreipti dėmėsi Pasaulinio mais
to konferencijos Romoje, ku
rioje dalyvauja 130 kraštų at
stovai.
Gyvenančių su didesniais ar
mažesniais trūkumais visuomet
buvo ir bus. Pranašų knygose
skaitome, kad Elijas padaugino
našlei miltus; Elizėjas pasigaili
kitos našlės, padaugindamas
aliejų, kad jį pardavus, išmo
kėtų savo skolas. Kristus susi
rinkusioms minioms ne kartą
duoną padaugino, kad nevargtų
nuo alkio.
Balfas per trisdešimt metų
mažina vargą broliui ir sesei lie
tuviui lyg stebuklingu būdu.
Kiek daug yra sušelpęs. Kiek
daug gražių padėkos laiškų yra
gavęs. Ateikime su savo auka
ir prisidėkime prie Balfo šelpia
mųjų — stebuklingo darbo.

kusi į Šventąją Žemę ir iš ten
siunčia sveikinimus, kuriuose ra
šo: “Labai įspūdinga vaikščioti
TĖVŲ SUSIRINKIMAS
tais keliais, kuriais vaiglsčiojo
PASIRENGLMAS REČITALIUI
Lapkričio 2 d. Aušros Vartų Kristus”.
parapijos patalpose įvyko Auš
Sol. Praurimės Ragienės jau
(KALĖDINIS POBŪVIS
ros Vartų Lituanistinės mokyk
nimas mokėsi Melrose Parko li
Gruodžio 7 d., šeštadienį, po
los mokiniu tėvu susirinkimas.
tuanistinėje mokykloje. Ji buvo
vakarinių
šv. Mišių Moterų sąkurį atidarė tėvų komiteto pir
uoli komiteto narė, dainavimo
mininkė O. Pridotkienė. Dalyva juhgos 5-ta kuopa kviečia savo mokytoja. Dažnai atlikdavo pa
vo ir LB apylinkės pirm. V. Ži- susirinkimą, o po to — Kalėdi rengimų programą ir savo už
džiūnas. Aptarta ūkiniai ir fi nį pobūvį. Valdyba kviečia visas darbį, jei taip būtų galima išsi
atsivesti ir
nansiniai mokyklos reikalai. Nu nares dalyvauti,
reikšti, skirdavo mokyklos išlai
drauges.
Taip
pat
ateidamos
ma
tarta lapkričio mėnesį po pamo
kymui.
kų nuvežti vaikus į Worceste- lonėkite atnešti ką nors iš mais
Kai sol. Praurimė Ragienė
rio mokslo muziejų, surengti to.
rengia dainų rečitalį Jaunimo
Kalėdų eglutę, kurioje progra
VĖLIAVŲ IŠKĖLIMAS
centre, tai melrosparkiečiai su
mą atliks mokiniai, pavasarį su
IR RAKTŲ ĮTEIKIMAS
organizavo komitetą Mel-Park
rengti mokyklos naudai pietus.
Energingo ir pasišventusio TV, Broadway. Čia galima pasiĮ susirinkimą galėjo atsalanky
informuoti apie rečitalį ir įsigy
ti gausesnis sakičius mokinių Statybos komiteto dėka, kurį ti bilietus.
Kun. S. Santūrūs
tėvų. Leisdami vaikus į litua sudaro Lietuvių Labdaros Mai
nistinę mokyklą turime ir pa ronio Parko draugijos valdyba,
tys interesuotis mokyklos veik tenka su džiaugsmu pranešti,
SAULĖS POVEIKIS
la, kooperuot: su mokytojais, kad Maironio Parko pastatai
VANDENYNŲ
GYVYBEI
tėvų komitetu ir atsilankyti į jau užbaigti. Jų ofiacialus atida
Norvegijos
ichtiologai jau
šaukiamus susirinkimus, kurių rymas įvyks gruodžio 8 d., sek
metų bėgyje būną labai mažai. madienį, 1 vai. p. p. Maironio daugelį metų tiria silkių sužveTėvų komitetas palaiko labai Parke; 1 vai. — iškilmingas A- jojimo cikliškumą. Daug moks
glaudžius ryšius su LB apylin merikos ir Lietuvos vėliavų iš lininkų į tai atkreipė dėmesį ir
kės valdyba ir bendromis jėgo kėlimas; 1:15 vai. — kaspino kai kurie padarė išvadą, kad šį
mis dirba, kad pajėgtume išlai perkirpimas; 3 vai. — progra cikliškumą apspreųdžia saulės
kyti mokyklą egzistuojančią. ma. Ją atliks Tautinių šokių aktyvumo poveikis. Mokslinin
Gaila, kad ne visi leidžia savo grupė iš Bostono, vadovaujama kai tvirtina, kad šie pakitimai
vaikus į ją. Susirinkime dalyva visiems gerai žinomos ilgame daro įtakos ir vandenynų gy
ventojams, jų gyvybinės veik
vo mokyklos vedėja M. Baškie- tės vadovės Onos Ivaškienės.
nė, kuri padarė pranešimą ir Po programos — šokiai. Veiks los procesams.
prašė tėvelius atkreipti daugiau virtuvė ir barai abiejose salėse.
Taigi ir iškilo klausimas apie
dėmesio į užduotus vaikams na Visus skaniai vaišins prityrusi
saulės aktyvumo poveikį okea
Maironio
Parko
šeimininkė
E.
mų darbus ir prižiūrėti, kad jie
Kauševičienė
su padėjėjomis. no gyvybei. Manoma, kad arti
jus padarytų.
Dalyvaus Shrewsburio ir Wor- miausiu laiku nuodugnūs tyri
TU apylinkės pirm. V. židžiū- cesterio miestų valdžios atsto mai atskleis šios sudėtingos
nas pasidžiaugė gražia tėvų ko vai, svečiai aplinkinių lietuvių problemos uždangą. Mat, šia
miteto veikla, pažadėjo paramą kolonijų.
problema susidomi vis daugiau
ir palinkėjo sėkmės. Didžiausia
jm
Lietuvių Labdaros Maironio biologų ir medikų.
padėka tenka Aušros Vartų pa
Parko draugijos valdyba, kuri
rapijos klebonui kun. A. Volunyra ir Statybos komitetas, kvie
— 1958 metai Antarktidai
giui, kuris ir šiais metais duoda
čia
visus
Naujosios
Anglijos lie buvo rekordiniai: tada- ten 20
puikias patalpas mokyklai ir tos
patalpos kiekvienais metais gau tuvius dalyvauti oficialiame mokslinių stočių dirbo 872 žmo
Maironio Parko atidaryme ir nės. Dabar ten yra 600-700
namos nemokamai.
pasidalinti kartu s umumis tuo žmonių.
SUSIRINKIMAS, PASKAITA dideliu džiaugsmu. Pirmininkas
K. Adomavičius yra pasakęs,
Lapkričio 3 d. Sv. Kazimiero
kad Maironio Parkas, kaip pra
parapijos salėje Moterų sąjun
eityje, taip ir ateityje tarnaus Testamentą su legališkomis
gos 5-ta kuopa turėję susirinki
lietuvybei.
mą. Po susirinkimo kuopos pirm.
formomis bei afidavitais
Pagrindinis Maironio Parko
J. Mack iniciatyva atvyko du
jau gaunami.
miesto policijos pareigūnai. Vie atidarymas įvyks po žiemos šal
nas iš jų kalbėjo apie šilų dienų čių ir blogų orų 1975 m. ba Tai nauja pagerinta laida.
plėšikavimus ir vagystes. Ant landžio mėnesio 4-6 dienomis.
J. M. KAIP SUDAROMI
ras rodė skaidres, aiškino, kaip
tie plėšikavimai, vagystės vyks
TESTAMENTAI
ta ir kaip geriau apsaugoti savo Melrose Park, III.
— Paruošė —
namus nuo tų vagysčių. Daly
dipl. teis. Pranas Šulas
vavo ne tik sąjungietės, bet ir
BALFO RINKLIAVA
Ola nuosekliai aptariamas tęs
kiti, nes buvo labai įdomu.
Melrose Parko Balfo 117 sky lementų reikalingumas ir jų galia
SERGA
riui priklauso šios apylinkės: bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ue tik pagal JAV
Stone veikiančius įstatymus, bet ir Vokie
Kun. Jonas Bakanas yra su Maywood, Bellwood,
Park, Franklin Park, Shiller tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei
sirgęs ir guli Sv. Vincento ligo
Park, Westchester, Broadview, Nepriklausomoje Lietuvoje.
ninėje. Jis gyvena kunigų poil
Gaunama “DRAUGE”
sio namuose, bet daug padeda Elmhurst, Berkeley, Lombard,
gv. Kazimiero parapijos kuni Wheaton, Schaumburg, Addi- Kaina su LegalUkomis Formomis —
13.50; be m formų — 13.00.
gams, o kartais ir Aušros Var son, Vilią Park ir Hillside.
Balfo
piniginė
rinkliava
bus
tų parapijos. Visų Worcesterio
□linais gyventojai prašomi pridėti
S proc. mokesčiams.
lietuvių yra mylimas ir gerbia vykdoma iki gruodžio 1 d. Visus
mas kunigas, kuris visada links lietuvius prašome skirti savo
mas, pilnas humoro ir kiekvie auką visame pasaulyje vargs
nam suranda pasakyti atitinka tantiems tautiečiams šelpti. Sa IIIIIMIIIIIIHIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Drauge’’ galima gauta visokių
vo dosnumu ir pagalba suteik
mą žodį.
rlzitinių
kortelių,
atspausdintų
site jiems daug džiaugsmo. Au Įvairiom raidėm.
Kainos visiems
IŠVYKO SU EKSKURSIJA
kas siųsti iždininkei A. Repšie prieinamos. Greitai atliekamas ui
Draugijos vicepirm. Marija nei, 1016 Linden Avė., Bell-

Worcester, Mass.

Miner su ekskursija yra išvy- wood, III., 60104, tel.: 544-3880.

IIIIIIIIIUIIIirailIlIlIlIlIlNIlIMIIIIIIIIIIIIIIh

STEBIMI IJGN1AKALN1A1
Ugnimi alsuojantys kalnai —
vis dar mokslo mįslė, nors moks
lininkai tyrinėtojai jau žino ne
maža metodų šiems grėsmin
giems gamtos reiškiniams prog
nozuoti. Kai kurie ugniakalnių
išsiveržimai buvo iš anksto nu
matyti.
Tiksli požeminių smūgių re
gistracija daugeliu atveju pade
da teisingai atspėti, kada išsi
verš lava ir kokiu greičiu ji kils
į paviršių. Ųgniakalniai dabar
stebimi ne vien žemės gelmėse,
bet ir iš kosmoso. Seisminiai ir
cheminiai tyrimai, temperatūros
matavimai vis labiau tikslina
ugniakalnių išsiveržimo progno
zes.
jm
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KAI NORITE ŠEDEVRŲ

4% kamb. 16 metų mūras ir gara
žas. Našlė atiduoda už $16,000.00
2 butų mūras tr 8 kamb. baaemento. Garažas. Arti ofiso $28,600.00.
2 butų, 18 metų mūr. Tviska iš
lauko ir viduj. Arti Maria H. S.
$34,000.
S butų “octogon” originalas. Mo
dom. viduj. S auto garažas. Gražiam
Marąuette Pko. $46,600.
2 butų mūr. Nauji 2 gazo Šildymai.
Garažas. Arti mūsų. Bus laisvas už
$32,000.
2 butų mūras — 2 po S kamb. at
skiri šildymai. Prie Parko. $26,000.
10 butų mūr. 2 auto mūro gara
žas. Naujas gazo šildymas. Alumi n.
langai,
60 p. lotas.
Arti mūsų.
$77,000.
Medinis apkaltas 2 butų švarus na
DĖMESIO 1
mas. Naujas
gaeo šildymas. 60 p.
lotas.
Garažas.
Marąuette
Pke.
iiiiiidtiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiii $13,600.
Didelis 8 kamb. octogon,
mūras.
Kabinetų virtuvė, naujas gazo šildy
mas.
Garažas.
Prie
“Paramos”.
$22,.6500.
3 butų mūr. lr 2 auto garažas. Arti
vienuolyno. Tik $80,000.

RADIO PROGRAMA

60 Ir WaHhtenaw. Gerai prlžlūrStttH
6 kamb. (8-jų mieg.) mūr. bungalow.
Su S kamb. butu skiepe. Nauja šili
ma. Garažas. $26,600.
6(1 lr Albuny. 6 kamb. (2 mieg.)
mūr. bungalmy.
Įrengtas
rūsys. 2
maš. garažas. $27,600.
«7 ir Ihilaald. 16 m. senume mūro
rezidencija. 3 dideli mieg. 1 *4 vonios.
2 maš. garažas. $89,900.
flO lr Homun. 2 po 5 U kamb. 2-jų
aukštų mūr. Atskiros šild. sistemos.
2 maš. garažas. Platus lotas. $68,600.
42 ir Kedzie. Naujai dekoruotas
2-jų butų po 4 kamb. mūr. Garažas.
$27,500.
42 ir Campbell. 6 kamb. medinis.
pUnas belsmentas. Karštu vand. ap
šild. 2 maš. garažas.
žemi taksai.
Kaina $15,900.
08th lr Arteslan — 6 butų mūr.,
garažas ir medinis 4 kamb. namas
prie gatvelės, viskas už $45,900.
127-ta lr Archer — parduodama
10 akrų žemės. Prašė $7,900 už akrų.
71 lr Maplewood. 4 miegamų mū
ras, 2 maš. garažas. $19,900.
67 ir Ijawndale. IJuksuslnls 8 mie
gamų,
15 metų senumo
mūras
$88,600.
70 lr Fatrfleld. s apartmentų mū
ras. 18 metų senumo. $48,600.
65 ir Roekvrell.
Mūrinis, $ po 6
kamb. $29,900.

Seniausia Lietuvių Radio Progra
VALDIS REAL ESTATE
ma Naujojoj Anglijoj, iš gtoties
VVLYN, 1360 banga, veikia sekma 7051 S. Wasihtenaw Av. RE 7-7200 DRAUDIMAI — INSURANCE
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po
Namų pirkimas bei pardavimas
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
Batų nuomavimas
BUTŲ NUOMAVIMAS
tarai, muzika, dainos ir Magdutės
Namų pirkimas — Pardavimas — Namų, mašinų, sveikatos šv gyvybės
pasaka, šią programą veda Stepo
Valdymas
nas J. Minkus. Biznio reikalais
Draudimai — Income Taz
kreiptis Į: Baitie Florists — gėlių
Notariatas <— Vertimai
BALYS BUDRAITIS
bei dovanų krautuvę, 502 E. Broadway, So. Boston. Mass. Telefonas
4369 So. Archer Avenue
AN 8-6489. Ten pat gaunamas Ir

HELP VVANTED — MOTERYS

BOOKKEEPER
Typing a muBt. Olivetti Posting
Machine. 5 daya, permanent.

Malkov Lumber Co.
1201 S. Campbell, Chicago
Tel. — 788-7909
KAPERI EN C Eli OFFICE

For gen’l clerical & typing. Knowledge of bookkeeping & billing exper. helpful.

Call — 485-2266
Brookfleld, Illinois

SAMULE MAKER
For Apparel Deaigner
Professlonal sevlng experlence. On
power machine reąuired. Part time.
Ooavenlent
Hlghland Park locatlon
(wlll furnish local transportation).

Call: 831-3469
T Y P I S T
Hharp person needod in busy lab.
aupply oumpany to typo purchase
orders —- traee
orders.
Home tele
phone work. Mušt be accurate lypiet.
Excellent
salary for
right party.
Near Mercha-mline Mari..
A. DAIGGER & CO.
15S W. KJnzJe St.
Call: Mr. Goldatetn 644-9458

Doris Day VVants
YOU

BUD’S REALTY

BELL

dienraštis Draugas.
uuilliliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii

REALTY

Tel. — 254-5551

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė.. 778-2288

80th ir Sawyer

GĖLES

HELP

to joln her and 9 A-M, -12:00 NOOB
Studio Giri Cosmetica, shovring women her Sunshlne Beauty Plan. No
door to door selling. Earn top cooun. >
For Immediate lnterviow,
Call: 204-1800

M A I

ŠIMKUS REAL ESTATE

D S

EiperlcnVeil Makle Needed

Liuksusinė 3-jų miegamų, 18 metų
NOTARY PUBLIC
Chooae as many days as you wl»h.
senumo rezidencija. Centr. šaldy
INCOME TAX
Transportation provided to and from
2443 W. 63rd Street, Chicago, UI. mas. iy2 vonios. Įrengtas rūsys.
Tvarkingai patarnauju visais Real locatlon.
TEL. PR S-08S8 — PR 8-08S4
Dėl informacijos skambint Vytui.
Estate reikalais. Be to, čia veikia
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm*
Apply 8 a.m.-To 10 a.m.
Notariatas, daromi ir liūdijlmai, ver
ir kitokiom* progiims
BUD’S REAL ESTATE - 254-5551 timai, užpildomi pilietybės pareiški

BEVERLY HILLS GELINYČIA

4138 N. Sheridan Bd.

mai ir jvalrūs blankai.

MOVI N G
ŠERĖNAS perkransto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai Ir pilna apdrauda.

Marąuette Park area 3 bedroom
brick bungalow. 214 car garage. Mid
20’s
Agent — 422-6255 or 445-7200

2-jų butų Lemonte. 3 maš. garažas.
Karštu vandeniu šild. gazu. $33,000.
TEL. — YVĄ 5-8068
2(4 ar 5 akrai žemės. Jaunas sodas,
naujas šulinys. Prie Lemonto. $6,000
akras.
HEATING UONTRAtmjR
Sklypas Lemonte. ant kalno ąžuoly
įrengiu mleate Ir užmiesty nauju*
ar perstatau senus visų rūsių namo ne. $10,000.
apšUdymul pečius, alr oondltlonlng
Lr vandens boilerius. Dirbu greit, są
ttnlngal lr garantuotai.
DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. Westem Ava.
Chicago, ju. ftoaoa
Tel. VI 7-8441

NAMŲ

REMONTAS

PRIEINAMA KAINA
Taisau Ir naujai įrengiu vonias,
virtuves lr naujas lubas. įrengiu
kambarius rūsy. Dažau

ABROMAITIS R. E.
Lemont, III. — 257-6675
PIRMĄ KARTĄ PARDAVIMUI
IV2 aukšto mūr. namas. 4y2 kamb.
apačioj ir 4 kamb. viršuj giminin
gom šeimom. 22 metų senumo. 2
maš. med. garažas. 37 p. sklypas.
Apyl. 72-os ir Kedzie, arti Nabisco.

McKEY & POAGUE REALTOHS
3145 W. 63rd St. — 737-5600
zagmas. TeL 651-9625 ar 778-0888

MAIDS-A-PLENTY
Tel. — 549-2651

4259 So. Maplewood, CL 4-7450

Legal Secretary
BENT

Exceilent skills a necessity.
Will fcrain.

IŠNUOM. kambarys ir virtuvė rim
tam vyrui. Informacijai skambint
CA 5-4995; nuo 7 iki 9 v. v. tel. —
776-8727

Loop firm. Salary negotialble.

IŠNUOMOJAMA — FOR

Tel. — ST 2-7307

Išnuomojamas kambarys moteriai.
Skambint dienomis.
Tel. 927-6790

CLERICAL-OFFICE

Work at Gateway Plaza aeross from
Union & Northwestem stations... in
teresting & challenging positions...
MIS 0 EL AN EOUS
National Co... Full fringe benefits.
Your intelligence abilities will be
recognized. Mušt type. No shorthand
NAMŲ APŠILDYMAS
needed. Good appearance & good
Taisau senus ii' (dedu naujus pe telephone persona lity. No selling.

čius. Pigiai išvalau, taipgi alyvinius
perdirbu dėl dujų. įdedu vandens šil
dytuvus. Kreiptis —

Call Mr. GUllson

A. BANYS — 447-8806

782 - 2970

MISCELLANEOU S

SIUNTINIAI j LIETUVA
Ir kitus kraštus

VYRAI IR MOTERYS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVA

NEDZINSKAM, 4065 Archer Avė.
Chicago, UL 60682, teL YA 7-5980 Gerų prekių didelis pasirinkimas Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, doler certlflkatal, maistas, akordeonai.
2608 W. 60th St. Chicago, IU. 6062*
TELEF. — WA 6-2787.

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos
Radijai
Stereo Ir oro vėsintuvai
Pardavimas Ir taisymas

LYTTOH’S — 01d Orehard
CAREER OPPORTUHITIES

Permanent full time positions
available now for ąualified experienced people.
MEN’S CLOTH1NG DEPT.
MANA
GERS (Severai areas)
10% — 20% —■ *0% pigiau mokėsit
ui apdraudė nuo ugnies Ir automoTAILOR AND FITTER
Milo ptm
LADIES COATS & DRESSES

FRANK

ZAPOLIS

HELP VVANTED — VYRAI

WIRE ROPE SPLICERS
Experience reąuired. National ma
nufacturing company. Good salary
and liberal fringe benefits.
An

eąual opportunity employer

Send resume to —
DRAUGAS ADV. No. 1289
4545 VVest 68rd Street,
Chicago, Illinois 69629

Great opportunities for individuals
who want advancement and better
2846 W. 69th St. — Tel. 776-1486
SHEET METAL MAN
-than-average earnings.
Stop in and talk to our store ma Too set-up & operate punch press,
uintuununnunun Įvairių prekių pasirinkimas, moto nager Don Poynter, about your brake & shear. Mušt be able to
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai future...
read printa & do own layout.
CERTIFIKATAI IR AUTOMOBILIAI

MIGLINAS

TV

RUOŠKITĖS KALĖDOMS
IR NAUJIEMS METAMS

820814 West »5th Street
Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8864

SIUNTINIAI | LIETUVA
*601 W. 6Wth St., Chicago, I1L 6062S
UU 8. Halsted, Chicago, Rl. 80808
TeL WA 6-2787; 264-8820
V. ValantinM

Kasmet “Draugo’’ administracija
išsiunčia visiems skaitytojams Ka
lėdoms lietuviškas sveikinimo kor
teles ir Naujiems Metams kalendo
rius. Jie greitu laiku bus išsiųsti
paštu.
Ne vienas "Draugo” skaitytojas
užsisako ekstra kalendorių ar svei
kinimo korteles šv. Kalėdoms, šių
metų kalendoriai ir kortelės yra
ypatingai gražiai pagaminti. Eks
tra kalendoriai kainuos 75 centai ir
25 c. persiuntimui ir mokesčiams
(Illinois gyventojams). Lietuviškos
sveikinimo kortelės šv. Kalėdoms
kainuoja $1.50 dėžutė.
Užsakymus Siųskite šiuo adresu:

DRAUGAS,
4545 W. 83rd Str.,
Chicago, UI. 60629

UUUUUUUUUMUUUi

LYTTON'S

.OOSMOS PARCELS EXPRESS

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Pisimame Ir vaškuojama
visų rflšlų grindis
I. BUBNYS — TeL RE 7-5168

A.

VILIMAS
MOVING

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
823 WEST 34th PLACE
Tel. FRontier 6-1882

OLD ORCHARD

676-4490

Contact: E. MUIAJER
242-0940

AJAX CONSOLIDATED
HELP VVANTED —- VYRAI

RADIO

SHACK

SPECIAIj MANAGEMENT
INCENTIVE PROGRAM
If you are not earning $21,600 per
year you should see us. Thls is the
amount earned by the average paid
SMI manager in the Chicago regio®.
This program is not a franchlse;
It does reųuire a seeurlty deposit of
$18,500 to $25,000. If you have $10,
000 or more, we can asslst you in
■obtaining the balance.

No ezperience necessary, we will
traln you. If you aro an aggressive
nKjney-oriented type and interested
in operating a Radio Shack store call
Don De Fiesta (812) 697-8688 or Bob
Rankin (815) 888-8966 today.

RADIO SHACK
Electronloe Divlsion ot' Tandy Corp.
An

eąual opportunity employer

CARETAKER
For funeral home. Elderly gentlemen
or couple. Live on premises. AnsiVer
phone and lite cleaning. Phone 10-12
noon only for appt.

5 6 1 - 2 0 1 6
GENERAL BUILDING
MAINTENANCE
Miscellaneous light duties

Carpentry, electrical, plumblng and
oil burning furnaces.
Company benefits, pension Insurance
and vacation.
5 day week — Monday thru Friday
7:45 a.m. to 4:35 p.m.

CHARLES DOPPELT <£ CO.
2024 S. Wabash Avė.
Mr. J. Harrls

ŠARVUOČIO KRAUJO 2EMEJE
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DRAUGĄ?, pirmadieniu, 1974 m. lapkričio m. 11 d.

Su lietuviais ūkininkais Brazilijoje

MILŽINIŠKI ŽMONIŲ
GRIAUČIAI

metu atrasti labai gerai išsilai
kęs vieno iki šiol nežinomo labi
rinto formos pastato fragmen
tas. Toje pačioje, vietoje buvo
taip pat daug įvairiai išdėstytų
apie dviejų metrų ilgio žmonių
griaučių. Tokio ūgio kūnai
aniems laikams nepaprastai di
deli.
jm

A. SAULAITES, SJ

Plačioje pietvakarių Sao Pau- laimėtojų Šalininkai. Vienas iš!
o va stijos apylinkėje daugelį lie- vienuolių darbų yra ikooperatyviJ'UiTgis Algirdas Ma- niu būdu pravesti kuklių, bet pačiulevičius, čia gimęs, augęs ir kankamai patogių namelių staty
pats auginąs šeimą. Jis paaiški- bą miestelėnams, kurie dirba pano, kad Itarare ir Itaporangos dieniui apylinkės ūkiuose, kada
vietovių žemė, kaip ir kitur, yra l to darbo yra.
trijų rūšių, kurių viena vadinasi! n .
.
“sangue de tatu” arba “šarvuoPr'\Pat
Pr° rupestmčio kraujo žemė.”
'dirbtuvę ir labai puikiai pa„ .
,
gamintus baldus įeini į Jono'
lai nederi ingi a u si a žemė, tin Damnaravičiaus virtuvę ir butą.
kama daugiau tik ganykloms. Kilęs iš Kalnėnų, gyvena vienas.
Kol kas Brazilijoje galvijai palei Ramiai sau ant malkinės kros
džiauni laisvai po plačiausias ga nies verda avižinių dribsnių ko Būrelis lietuvių ir jų draugų po pamaldų Kinkų namuose, Barao de Antanina apylinkėse. Kairėje užpakaly
je Jurgis Algirdas Mačiulevičius, pažįstąs visus tos srities lietuvius.
Nuotr. A. Saulaičio
nyklas, nešeriami mažuose ap šę pietums, nes kiek nesveikas.
tvertuose plotuose, kaip Šiaurės Svečiui pasiūlo pietums saldai
Amerikoje. Todėl vienam ar nių, kurių keletos rūšių turi po lūną. Neišdavė paslapties, kaip
DEBESŲ SUSITELKIMO PROBLEMA
dviem hektarams ganyklų laiko dėžę — šokoladinių plytelių su neiškultos ryžių varpos sugrįžta
ma tik keletas galvijų. Ir neder riešutais, kokosų vaisių “mėsa.” j angą, o išsijoti balti, gražūs
Meteorologus seniai domina, mosferos reiškinių visumą.
lingoje žemėje jiems pašaro pa “Geriausias dalykas sveikatai .už į grūdai krenta į maišus. Už dar kaip šiltas žemutinių atmosferos
Kaip tik todėl tropikų tyrimas
kanka. Šarvuotis, kurį ir dabar laikyti,” net nemirkčiodamas pa ybą nieko neimama, bet malūno sluoksnių oras prasimuša (pra
kelia
tikslą Išstudijuoti debesų
žmonės medžioja, jei pasiseka pa sako. Pasiūlo ir namie gaminto savininkui lieka visi ryžiai, jeigu sismelkia) į viršutinius sluoks
susitelkimą
ir jų komponentus,
matyti prieš jam įlendam į olą, skanaus vyno, kuris, anot šeimi iŠ 60 kilogramų nekultų lieka nius, kurie jį nuneša į kitas
—
sako
meteorologijos
moksli
yra žvėriukas, apdengtas šarvais, ninko, nėra alkoholinis 'gėrimas, daugiau kaip 40 kg. maišui va platumas. Tyrinėtojai jau nu
angliškai vadinamas “armadil- kurio jis nepripažįsta. Panašu į lytų grūdų. Ir visi pelai, kuriuos statė, kad jis susikaupia audros ninkai.
lo.”
Pasirinktasis rajonas nuo
vieną senutę portugalę, kuri gi parduoda pašarui. Prie sunkve- debesų vadinamuose “konvekci
Daugiausia yra vadinamos riasi nerūkanti, 'bet tik traukian žimėlio prirakino pupoms valyti jos narveliuose”. Šie “narveliai” Etiopijos aukštumų tęsiasi per
malūnėlį, kurį tuo būdu gali nu esti ne daugiau kaip vienos my Afriką, Atlanto vandenyną, Pie
‘raudonosios” žemės, kuri nėra ti pypkę.
vežti į pačius ūkius.
tiek smėlėta ir šviesi, kaip “šar
lios skersmens ir turi tendenci tų Ameriką iki Lotynų Ameri
Tikras
vedusių
pasišventimo
vuočio kraujo” spalvos žemė. Jo
Vyresnysis sūnus Adolfas, kaip ją sudaryti žiedo formą. Tik kos kalnuotojų Ramiojo vande
je jau auga javai, daržovės. Der pavyzdys yra Pranas Bieliūnas, ir tėvas, tebemoka kalbėti ir lat retkarčiais žiedai ir pavieni nar nyno pakraščių. Žemyniniai ra
lingiausia yra “violetinė” žemė, žmonių tarpe vadinamas “Čyko viškai. Šiais metais jo šeimoje veliai matomi iš kosmose gau jonai buvo įtraukti todėl, kad
tamsiai raudonos spalvos, kuri y- polako” .(lenkas Pranas). Seniai prie šešių vaikų prisidėjo dvynu tose nuotraukose, bet dažniau kai kurių mokslininkų nuomone,
ra “riebi”, kad net po lietaus ba ūkininkauja dviese, neturėdami kai. Atrodo, lyg visi namai kruta, siai plunksniniai debesys, suda rajonai, kaip Etiopijos aukš
lose plūduriuoja riebalai. Juod vaikų. Žmonai susirgus nepagy kai šeima vakare susirenka na rę šydą, uždengia juos. Kaip tik tumos ir Himalajų priekalnės,
žemio pietų Brazilijoje gal iš vi doma raumenų liga, visą .gyveni muose. Adolfas, mokęsis Rio de per tokius užkJodus, tarsi milži yra pagrindiniai šiluminės ener
so nėra, nes karštis neleidžia van mo darbą —gražų ūkį išleido Janeiro ir bendravęs su tenykš niškomis injekcinėmis adatomis
gijos šaltiniai, turintys povei
deniui geležies junginių ištirpdy gydytojams ir ligoninei apmokė čiais lietuviais, yra dizelio varik suleidžiama į viršutinius atmos
ti
be
skundų,
be
kartelio,
net
be

lių specialistas ir kaip brolis turi feros sluoksnius didžioji energi kio žemės orams. Taip pat pa
ti. Kaimo žmonės net nesupranta,
veik
džiaugsmingai.
Maloniai
Šalia to iš tėvo bei dėdės pavel jos dalis, sukeliant vėjų sroves rinkti nedideli iki 360 tūkstan
kaip gali kas nors augti juodoje
kalbėdamas kas keletą minučių dėtus ūkius.
žemėje.
čių kvadratinių mylių — rajo
žemėje.
nubėga pas lovoje gulinčią žmonai, kur bus intensyviai sustip
Vos pervažiavus valstijos sieną
Itapeva
Taigi orų spėjimo sistema ne
i Paraną, už Senges miestelio ūki
gali apsiriboti atskirų narvelių rintai studijuojamas debesų su
Konstantinas Zaikauskas, ve
ninkauja Leonora Šimbelienė su
jm
stebėjimu. Reikia imti visą at- sikaupimas.
dęs latvių kilmės Vainildą, dirba
broliu Juozu Mi'ksuku. Kaip se
šio ramaus miestelio savivaldy
nais laikais Lietuvos kaime, že
bės vandentiekių skyriaus vedėju.
mės ne vienoje vietoje, o pagal
Net nežinodamas, kur gyvena,
.palikimą paskirstytos keliose vie
kiekvieno paklausęs surasi, kur
tose — dauboje prie upės, kal
A. -j- A.
“Kosto” namai. Uoliai visa šei
nuotoj atkriauŠėje ir kitur. Pri
myna su senele M. Kušliauskaipratęs 'įvairiose vietose važiuoti
MICHAEL SVIRSKY
tė-Žalkauskiene, ką tik netekusia
pas lietuvius, automobilis nepaMichael A. (Matas) Svirsky, 93 mėtų amžiaus, kuris gyveno
vyro, žiūri Lietuvos skaidres, o
būgsta ir upelio, .per įkurį be tilto
93 Arthur St, Bridgewater, Mass., mirė spalio 28 d., 1974 m.
vyriausioji dukraitė būtinai nori
tenka pervažiuoti.
Velionis buvo gimęs Lietuvoje ir gyveno Brockton, Mass., 70
išmokti lietuviškai, nors ir būtų
metų.
Kaip ir kiti ūkininkai, jie lau
sunku.
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Magdalena (Valentukokia
lietaus po keletos mėnesių
nytė), duktė Elzbieta Smudin. žentas Frank, sūnus Jonas, anūkės
Ilgai turėjęs didesnę krautuvę,
sausros, kad galėtų lengviau ap
Patricia Gunnison, vyras Wayne, Carolė Inman, vyras Mūrey,
Feliksas Meilus, kaip ir daugelis
anūkas Frank Smudin, 3 proanūkai: Michelie, Robert ir Timothy
dirbti
sukietėjusią
žemę.
Sao Paulo valstijos provincijoje Jauniausieji M. Petniūnaitės ir Z.
Morey ir kiti giminės bei pažįstami.
gyvenančių lietuvių, savo tris Kinkų vaikai Barao de Antanina
Miestelyje, gražiame mediniaPer ilgus metus velionis buvo narys Šv, Kazimiero parapijos,
vaikus siunčia į universitetus. ūkyje ruošiasi ratais vykti į mo" me namelyje, ašarodama kalba
Brockton, Mass., tos parapijos Šv. Vardo draugijos narys per 50
ir josios apdovanotas ypatingu pažymėjimu; jis irgi priklausė prie
Baigę mokslus dažnai išsikelia į kykiėlę mieste.
si kita senutė lietuvė, kurios svaŠv. Vincento ir Šv. Kazimiero draugijų ir nuoširdžiai aukojosi dar
Nuotr. A. Saulaičio jone buvo .prieš mirtį sulaukti lie
didmiesčius, o tėvai, likę vieni,
bu ir pasiaukojimu Sopulingosios Švč. Panelės Marijos Vienuolijai.
tvarkingai užlaiko vaikų kamba
tuvio kunigo namuose. Vis pra-'
Be to, dar jis buvo narys Šv. Roko parapijos Lietuvių Šalpos drau
rius savaitgaliams ar atostogoms. ną pažiūrėti, ar jai ko trūksta. deda ką nos pasakoti, išsiblaško,!
gijos, Šv. Kazimiero Lietuvių Piliečių draugijos ir Brockton Lie
tuvių Piliečių šalpos draugijos.
“Teisybę pasakius,” prasitaria Pats verda, valo, aptarnauja. Sa-1 apsidžiaugia ir vėl verkia. VaLadotuvės įvyko trečiadienį, spalio 30 d. Gedulingos šv. Mišios
kosi
pažinojęs
garsųjį
knygnešį
žiuodamas
daug
kilometrų
nors
šeimininkas,
“jūs, atvykdamas
už
velionies
sielą buvo atnašautos Šv. Kazimiero bažnyčioje. Po
ir vienos šeimos aplankyti, nie
iš gausiausios lietuvių kolonijos Bieliūną, bet nesąs 'giminė.
pamaldų buvo palaidotas Kalvarijos kapinėse.
kad nežinai iš anksto, ką ir trum
Sao Paulo, mums provincijoje
Itarare
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus bei pažįstamus prisi
pa
valandėlė žmogui gali reikš
gyvenantiems atstovaujate Lie
minti velionį Michael Svirsky savo maldose.
Visos
apylinkės
didžiausias
ti.
tuvai, ryšiams su lietuvių tautą.”
Nuliūdę lieka: Žmona, duktė, sūnus, anūkai jr giminės.
Kartu su broliu 'Leonardu, taip miestas yra Itarare, kuriame gy
vena
apie
dešimt
lietuvių
šeimų,
pat užauginusiu šeimą, dabar
verčiasi dažytojo amatu. Svarbu kurių ryšininkai visą laiką buvo
PILKIEJI KIŠKIAI
pažymėti, kad tikrai kuone visos Justina ir Gustavas Dominai. Pa — MEDŽIOKLĖS OBJEKTAS
lietuvių vietinės žmonos labai pa matęs 'Justiną Dominienę iš
lankiai žiūri ir domisi lietuviš karto jautiesi kaip namie ir nie
Europoje pilkieji kiškiai vieni
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
kad neįtartum, kad linksma,
kais reikalais. Religinga Meiluviešvelni, vaišinga senelė neša iš masiškiausių ir populiariau
Autorius LEONARDAS SIMUTIS
nė ilgai klausinėjo apie dabarti-.
sių sportinės medžioklės objek
Veikalas,
kuriame
pavaizduota tūkstančiai veikėjų ir veidų
nės Lietuvos padėtį, iš vyro, gau-įsu^
nas
tų.
Pavyzdžiui,
tik
Prancūzijoje
tekste
bei
iliustracijose,
aprašyti Amerikos lietuvių rūpesčiai savo
Lentynose gausu lietuviškų
nančio savaitraštį “Mūsų Lietu
tėvų kraštui Amerikos ir tarptautinių įvykių fone. Skaitydamas
kasmet
importuojama
ir
išlei

va”, sužinodama apie tikinčiųjų knygų, bematant uždeda ir lietu džiama į medžioklės plotus apie
rasi save, savo brolį, tėvą, dėdę, kaimyną ar Sibire kenčiančio
višką plokštelę. Namuose tokia
krolio ar sesers lietuvio balsą.
persekiojimą.
200 tūkstančių pilkųjų kiškių.
Nepasiduoda gyvenimo sunku šilta ramybė, kurią tesukuria il Tačiau net ir tokie masiški išlei
Knyga gaunama DRAUGE, pas ALT skyrių valdybas arba
mams motina ir duktė, abi naš gų metų nesavanaudiškos pas dimai nepasiteisina. Gamtinin
ALT Centro įstaigoje, 2606 W. 63 St, Chicago, LU. 60629. Tel.
778-6900. Kaina $10.00
lės, iš Radviliškio kilusi Eugenija tangos. Nuoširdus šeimos gyve kai biologai ištyrė, jog kiškiai
Miksukienė ir Liucija. Kaip dau nimas yra vienas brangiausių lie blogai įsigyvena pasikeitusiuo
gumas lietuvių, savo santaupas tuvių gyvenimo reiškinių, kurie se Prancūzijos žemės ūkio plo
nuo pat pradžių dėjo į žemę ir užsilieka net ir nutrupėjus ki tuose ir dar blogiau veisiasi. To
namus, nes nuolatinė infliacija toms kultūros apraiškoms.
Kaip per sapną, apgaubusį Bl dėl čionai pradėta kiškius veisti
Vienos Kardinolas Arkivyskupas
pinigus ‘‘suėstų.” Todėl, neteku
vojeruose. Eilėje ūkių iš vienos
iu
metų
Oną
Sinkevičienę,
kal

sios vyrų, gyvena iš nuomos. Lie
FRANZ KOENIG
patelės vidutiniškai gaunama 8
tuviai visada didžiuojasi, turėda bamės tai lietuviškai, tai portu
kiškiukai.
Tačiau
7-8
dienų
kiš

apie V. Bagdanavičiaus knygą
mi nuosavus namus ir dar išnuo gališkai su netoli gyvenančia se kiukų amžiuje nustipimas dėl
nute.
Sunku
senam
žmogui,
kai
modami kitus vietiniams, kurie
neišaiškintų priežasčių
siekia
nesugeba patys tokių pasistatyti. nebelieka ilgamečių draugų. Pet 50-65%
jm
ronėlė ir Juozas Adžgauskai,
Itaporanga
rašo:
siunčią savo tris ir greit ketvirtą
RYKLIO
ODA
ATSPARI
‘‘Kaip religijos istorijos specialistas aš galiu paliudyti apie
Įvažiavęs į šį miestelį nustem į mokslus Sao Paulo, verčiasi dra
šio rinkinio įdomumą ir svarbą moksliniam šios srities darbui.
bužių
krautuve
ir
pirtimi.
Jau

bi, kad jame stovi didžiausi vie
Jūsų aiškinimai yra išimtinės vertės.”
Ryklių oda- yra labai atspari
nuolyno mūrai ir milžiniška rau niausioji Kristina per naktį iš ir tampri. Apdorojant odą, pir
Ši knyga yra vertinga priemonė supažindinti kitataučius su
dona bažnyčia. Vokiečiai vienuo naujojo žodyno išmoko keletą miausia iš ryklio odos pašalina
senąją lietuviška kultūra.
liai, turėdami ryšius su savo sakinių ir rytą svečią jau lietu ma riebalai, ji džiovinama oru,,
Apie tai Kardinolas rašo:
kraštu, nuolat susilaukia pinigi viškai pasveikina.
“žvalgydamasis po jūsų knygą kiekvienas ras, kad Mircea
panaikinamas kvapas, — 145° C
nės pagalbos, įrangų ir naujų ku
Ryžių malūne
Eliade
’s pareiškimas jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia
laipsnių temperatūroje dekatiEuropoje, pasitvirtina.”
nigų savo darbui Brazilijoje. Tau
Eduardas Juodeikis, jaunesny ruojama. Tokia paruošta oda
tosakiškai pasakoja gyventojai,
Knyga gaunama Drauge. Ii kainuoja $6.00
sis
Jono Juodeikio iš Platelių tinkama kosmonautų apavui ir
kad, esą, ten nežinia kaip atsi
jm
sūnus, aprodo nuosavą ryžių ma* kostiumam.
radę po antrojo karo pabėgę pra-

Įdomų atradimą padarė Len
kijos archelogai benediktinų vie
nuolyno teritorijoje Mogilne,
Bydgoščio vaivadijoje. Šis vie
nuolynas buvo įsteigtas Boleslo
vo Narsiojo 1065 m. Kasinėjimų

MIRTIES

METINES

Lapkričio 13 dieną sukanka vieneri metai, kai negailestin
ga mirtis iš gyvųjų tarpo išplėšė

A. t A. ALBERT A. KASSEL
(KASELI)
sulaukusį vos 43 metų amžiaus.
Velionis amžinai ilsisi šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Už jo vėlę bus atnašaujamos šv. Mišios lapkr. 13 d. 0:30,
7:30 ir 8 v. ryto ir lapkr. 17 d. 10 v. ryto (suma) šv. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo lietuvių par. bažnyčioje Chicagoje.
šv. Mišios už velionį taip pat bus atnašaujamos lapkr. 13
d., 7:30 vai. ryto Švč. Trejybės lietuvių parap. bažnyčioje, Newark, New Jersey ir lietuvių Pranciškonų koplyčioje Brooklyn,
New York.
Nuliūdime likę žmona Ann Marle (Pupinikaitė), duktė
Georgbnn, tėvai Povilas ir Vladė Kaseliai, brolis Povilas su
žmona Dianelle ir šeima, sesuo Loretta Stukienė su vyru Jo
kūbu, uošvė Bernice Pupinik, svainė Teresė Strolienė su vyru
Faustu prašo draugus, vyčius ir pažįstamus dalyvauti šv. Mi
šiose ir prisiminti velionį savo maldose.

Laidotuvių. . Direktoriai

S]
■Mi

SOUTH WEBTEBN AVENŲ®

trys modernmkos
AIR-OONDl’ilONED KOPLYČIOS
VI1TA

UilIIOUH

REpublic 7-8601

REpublic 7-8600

EUDEIKIS

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Laldotuvly Direktoriai
TRYS MODERNIOS KOPPLYČIOS

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS

IR

SŪRUS —

TRYS MODERNMKOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7ltf St. -Tolei. GRovehlll 6-2345-4
1410 S. 50th A vo., Cicero
T0wnhaM 3-2108-00
AIKSTS

AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
3307

8.

UTUANIGA

AVĖ.

Tel.

YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 2Srd PLACE
TeL Vlrginla 7-6672
2424 W. 69th STREET
TeL REpublic 7-1213
11023 Southvrest Highvvay, Palos Hills, ni.
Tel. 974-4410

——jpETRAS BIELIŪNAS
4348 8.

The Cultural Wellsprings oi Folktales

CALIBORNIA

AVĖ.

TeL

LAfayette

8-8372

POVILAS I. RIDIKAS
3354

S.

8819

S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1911

HALSTED STREET

JURGIS F. RUDMIN
Tek

YArds 7-1138-39

VASAITĮS — BUTKUS
1446 B. 60th AVĖ. CICERO, ILL.

Tek OLymplc 2-1003

Perskaitę "Draugę", duokite jį kitiems.

0

DRAUGAS, pirmadienis, 1974 m. lapkričio m. 11 d.

X UI. Liet. Gyd. draugijos
pagelbinio moterų vieneto val
dyba lapkričio 14 d., ketvirta
dienį, 11 vai. ryto kviečia susi
rinkimą pas A. Lipskienę, 1533
Stonegate, Rd., La Grange Park,
III. Bus aptariami sol. Praurimės Ragienėa rečitalio paruo
šiamieji darbai. Narės kviečia
mos dalyvauti.
X Pianistas Manigirdas Motekaitis ateinantį sekmadienį,
lapkr. 17 d. koncertuoja Santa
Monica, Cal.
X Moterų pagerbimą ruošia
lapkričio 17 d. Švč. P. M. Gimi
mo parap. Šv. Vardo d-ja para
pijos salėje.
X “Narkotikai ir jaunimas”
paskaitą skaitys dr. P. Kisielius
Cicero Namų savininkų klubo
susirinkime lapkričio 12 d., 7:30
vai. vak. parapijos mažoje salė
je. Visi kviečiami dalyvauti.
X Inž. V. Vidugiris, buvęs
PLIAS - ALIAS pirmininkas, iš
Los Angeles atvyksta į suvažia
vimą ir praves posėdį, kuriame
dr. L. Bajorūnas iš Detroito
kalbės tema: “Didieji ežerai
Amerikos ūky”.
X švč. M. M. Gimimo parapi
jos Padėkos šventės vakarienė
bus parapijos salėj lapkričio 24
d. 5 vai. p. p.
x “Laivo” žurnalo lapkričio
mėnesio numeryje rašo kun. J.
Vaškas, MIC, kun. dr. A. Juška,
Danguolė
Sadūnaitė, Regina
Raslavičienė, kun. A. Nockunas,
MIC, kun. dr. Vaišnora, MIC,
kun. Aloyzas Jaunius, kun. dr.
K. Matulaitis, MIC, Mėnraštyje
apstu kronikos ir įvairių žinių iš
lietuviško ir religinio gyvenimo.
Žurnalą redaguoja kun. dr. J.
Vaškas, MIC, adresas, kaip ir
“Draugo”.
X

TERROS

PREKYBOJE,

3235-3237 West 63rd Street, Či
kagoje, kiekvienai dovanų pro
gai, kiekvienam namų išpuošimo
reikalui — rinktiniausias europėjinis kristalas, porcelanas, de
koratyvinis ir stalo sidabras,
puošnios grindų vazos, medžio
inkrustacijos ir paveikslai, porcelano ir medžio figūros ir dau
gybė kitų daiktų, surinktų Va
karų Europoje. Taip pat visada
dideli gintaro, aukso ir kitų pa
puošalų rinkiniai.
(sk.)
X Jei laimingasis tuo metu
bus salėje, kai Operos baliaus
metu bus laimingųjų bilietų
traukimas 1,000, 500, 250, 150
ir 100 dol.; jam ten pat bus įteikta laimėta suma. Op. balius
įvyksta lapkr. 23 d. 7:30 v. v.
Tautinių namų salėje. Kviečiame
visus dalyvauti baliuje ir vietas
prašome užsisakyti pas vald.
vicepirm. V. Momkų, šiuo tel.:
925-6193. Visi, kurie dar nesu
grąžino Operos loterijos bilietų
šakneles, prašomi tuojau pat
grąžinti Operai. Tiek loterijos,
tiek ir baliaus pelnas skiriamas
naujos operos pastatymui, (pr.)

X Cicero Šv. Antano parap.
pusryčiai įvyks lapkričio 24 d.
parap. salėj nuo 8 vai. r.
X Akt. Stasys Pilka rečita
lį rengia gruodžio 8 d. Kultūros
Židinyje New Yorke. Apie St.
Pilką kalbės akt. Vit. Žukaus
kas.
X Lietuvių foto paroda ati
daroma lapkričio 22 d.
X “Draugo” romano konkur
sui atsiųsta 7 romanai. Komisi
ja rankraščius jau skaito.
X Stasė Tekorys, mūsų dien
raščio nuoširdi skaitytoja Chi
cagoje, atnaujindama prenume
ratą pridėjo 10 dolerių auką.
Labai ačiū.
x Algirdas Karaitis, Gintaro
vasarvietės savininkas Union
Pier, Mich., prie prenumeratos
mokesčio pridėjo 10 dolerių au
ką. Esame labai dėkingi.
X Lietuvių diena Mokslo ir
pramonės muziejuje bus gruo
džio 10 d. Čia bus išstatyta lie
tuviškais šiaudinukais papuošta
eglė. Restoranuose bus tiekia
mi lietuviški valgiai, o vakare,
7:30 vai., muziejaus auditorijo
je specialią programą atliks Lie
tuvos Vyčiai.
X Dr. Stasys Jankauskas,
knygos “Veterinarinė Medicina
Nepriklausomoje Lietuvoje” au
torius, pakviestas į Lietuvių
Veterinarijos gydytojų draugi
jos valdybą specialiems uždavi
niams vykdyti.
x Dėkodami už kalėdines
korteles ir norėdami padėti sa
vo dienraščiui, aukų po 5 dole
rius prisiuntė šie skaitytojai:
Ged. Paukštys, Hamilton,
Jonas Galinis, Richmond,
Petras Klimavičius, Worcester,
Kazys Mikalauskas, W. Hart
ford,
Natalija
Išganaitis, Hamtramek,
Viktoras Ankus, W. Bloomfield.
Visiems nuoširdžiai dėkoja
me.
X Marąuette Parko lituanis

tinės mokyklos metinis vakarasrudens balius įvyks šių metų
lapkričio 16 d. parapijos salėje.
Rezervacijoms
skambinti R.
Pukštienei 776-7235.
(pr.)
X Už a. a. B. Pupalaigio sie
lą, minint keturių metų mirties
sukaktį, šv. Mišios bus atnašau
jamos T. Pranciškonų koplyčio
je, Kennebunkporte.
(pr.)

L. S. S. seserijos sąskridyje Hamiltone dalyvavo 130 dalyvių iš Kanados ir JAV. Čia matyti dalis skaučių,
su vyr. sk. L. Milukiene, dvasios vadu kun. P. Baltakiu, OFM.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
JEIGU SUSTOTŲ MARGUČIO šakojo apie patį darbą. Vedėjas kitų darbų atliekama Marguty
RADIJO PROGRAMA
užimtas visą laiką, net dvide je.

Spalio 30 d. Margučio patal
pose susirinkusiems
spaudos
žmonėms
Margučio vedėjas
Petras Petrutis nuoširdžiai ir
atvirai išdėstė šios radijo valan
dos rūpesčius ir bėdas.
Paaiškėjo, kad Margutis yra
labai dideliuose finansiniuose
sunkumuose ir suvesti metiniam
biudžetui trūksta 5.500 dol.
Margutis, sako vedėjas Pet
ras Petrutis, iki šiol niekada ne
siskundė savomis bėdomis, o
stengėsi visokiausiais būdais su
telkti lėšų programos išlaiky
mui. Tam tikslui ruošė geguži
nes, koncertus ir iš geradarių
gaudavo aukų apie 1200 dol.
Bet laikai keičiasi. Viskas spar
čiai brangsta. Išlaidos didėja.
Didėja išlaidos ir Margučio iš
laikymui.
Stočiai iki šiol mokėdavo apie
320 dol. Gi dabar mokestį sto
tis pakėlė visu šimtu dolerių ir
tenka į savaitę mokėti 420 dol.
Buto nuoma 285 dol. telefono
išlaidos apie 100 dol., elektra
kaštuoja 160. dol. per mėnesį.
Gi vedėjo atlyginimas toks
kuklus, kad apie jį vargu būtų
prasmės ir kalbėti. “Tai ašarų
atlyginimas” — sako pats vedė
jas Petras Petrutis, bet jis su
pasišventimu tą darbą dirba iš
didelio noro, kad Margutis ne
nutiltų, kad jis kasdien gyvu
žodžiu prabiltų Chieagos ir pla
čiosios apylinkės lietuviams.
Petras Petrutis įdomiai papa-

šimt keturias valandas. O kokių
gi klausimų Margučiui nepatei
kia klausytojai. Dieną ir naktį
skambina, klausdami net kai
myno telefono nr., adresų, nori
pasitikrinti nugirstų žinių tiks
lumą. Net klausia patarimo ve
dybiniuose reikaluose, žodžiu,
esą tūkstančiai klausimų, klau
simėlių, į kuriuos reikia rasti
atsakymus, neparodant mažiau
sio nepasitenkinimo.
O yra tautiečių, kurie net pik
tais anoniminiais laiškais grasi
na' už mažiausius menkniekius.
Margučio reikšmė neabejoti
na. Jis atlieka didelį ir reikšmin
gą informacijos darbą, duoda
progos reikštis mūsų kultūrinin
kams, politikams,
organizaci
joms. Jis šaukia į demonstraci
jas, dieną ir naktį priiminėja
telegramas, jis plačiai
infor
muoja apie mūsų veiksnių atlie
kamus žygius.
Čia budi šiuo metu LB atsto
vė Daiva Vaitkevičiūtė ir teikia
patarimus socialiniais klausi
mais. Tai naudingas žmonėms
patarnavimas be jokio atlygini
mo.
Į juostas įrašė virš dviejų
šimtų Pelkių Žiburėlio progra
mų. Tokiomis juostomis naudo
jasi ir kitos lietuvių radijo va
landėlės. Juostose įrašyta mūsų
rašytojų žodis, įvairūs minėji
mai, kultūriniai renginiai, Mar
gutyje kalbėjusių visuomeninin
kų, > kultūrininkų,
menininkų,
politikų kalbos. Tvarkingai ve
damos kartotekos ir daugelis
MEDIGARE KNYGUTĖ

CHICAGOS VANDUO
NEPAVOJINGAS

— Rašyt. Algirdo Landsber
gio dramą “Paskutinis pikni
kas”, kurį buvo suvaidinę Los
Angeles teatralai, anglų kalba
išleidžia Maryland Books lei
dykla.

su miesto burmistru. Susitiki
mui vadovavo iš Romos atvykęs
St. Lozoraitis, Jr. Burmistras
lietuviams
padėkojo, kad ši
šventė padėjo miesto gyvento
jams geriau pažinti Lietuvą ir
dabartines jos kančias komunis
tinėje vergijoje.

ITALIJOJ

KANADOJE

J. A. VALSTYBĖSE

CHICAGOS ŽINIOS

Atradus, kad New Orleans
miesto vanduo, imamas iš Mississippi upės, turi dalelių, galin
čių prisidėti prie susirgimo vė
žiu, Washlngtono įstaigos įsakė
patikrinti vandenį ir kituose
miestuose. Chieagos vandens ir
kanalizacijos komisionierius pa
reiškė, kad Chieagos miesto
vanduo yra vienas iš geriausių
JAV-se ir jame nerasta vėžį su
keliančių chemikalų. Pačiame
Michigano ežere labai žemas kie
X Kas į Lietuvos Dukterų'
kis tų organinių medžiagų.
dr-jos balių užsisakė stalą, bet
dar neatsiėmė bilietų, prašomi
DIDELI UŽSAKYMAI
iki ketvirtadienio atsiimti iš Lie
IŠ SOVIETŲ
tuvos dukterų dr-jos namo,
2735 W. 71 St. Neatsiimtus
International Harvester bend
perleisime norintiems, bet jau rove pasirašė sutartį su Sovietų
bilietų negavusiems.
Sąjunga pristatyti jiems gami
Pirmininkė nių už 100 mil. dolerių. Sovietai
(pr) įsipareigojo mokėti tuoj, kai tik
X Ui Teatro Festivalis prasideda gaus prekes. Gaminių pristaty
už poros savaičių. Jame dalyvauja mas bus pradėtas apie vidurį
Hamiltono, Los Angeles, Roches-; 1975 m. International Harves
terio ir Čikagos jaunimo teatrai.
ter svarbiausieji fabrikai yra
Bilietai j vaidinimus ir Žymenų va
karą gaunami Marginiuose ir Vaz- Chicagoje.
nelių prekyboje. Visos eilės nume
ruotos, todėl malonėkite įsigyti bi
lietus iš anksto. Visi dalyvaukime.
(pr.)
Dr. Vyt. Bieliauskas paaukojo
$25.00 III Teatro Festivaliui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame. Aukas malo
nėkite siųsti: III Teatro Festivalis,
8457 S. Pulaski Rd., Chicago, III.
60852. Bilietai į Teatro Festivalį gau- i
narni Marginiuose ir Vaznekų preky-'
boję,
(P*) |

IŠ ARTI IR TOLI

VAIDINIMAS KURTIEMS

Specialus vaidinimas kurtiems
ar turintiems silpną klausą bus
Gage Parko būstinėje, 2411 W.
55 St., Chicagoje, lapkr. 16 d.
1:30 vai. Vaidintojai, užuot kal
bėję, naudos kurčiųjų vartoja
mą kalbą — rankomis.
MILŽINIŠKOS EGLUTĖS

Net 24 milžiniškos kalėdinės
eglutės, papuoštos įvairiais tau
tiniais ornamentais, bus šiemet
Chieagos Mokslo ir pramonės
muziejuje nuo lapkr. 29 d. iki
sausio 1 d., o muziejaus teatre
— įvairių tautų kalėdinė pro
grama. Lietuvių programa bus
gruodžio 10 d. 7:30 vai. Tą va
karą muziejaus valgykloje bus
lietuviškų valgių.

KALĖDINĖ PROGRAMA

Net 116 chorinių grupių at
liks programą Mokslo ir pramo
nės muziejuje, pavaizduodamos,
kaip įvairios tautos švenčia Ka
lėdų šventes. Programos prasi
dės lapkr. 29 ir tęsis iki gruo
“Draugo’’ bendradarbis fotografas
džio 15 d. Muziejus atdaras nuo Vaclovas Noreika pasiruošęs užfik
9:30 vai. r. iki 4 v. p. p.
suoti vieną. iš kultūrinių momentų.

Nelaimei, stotis neseniai pa
keitė programų laiką ir dabar
ji girdima iš tos načios stoties
nuo 5 iki 6 vai. vakaro. Daugu
mai toks laikas nepatogus, nes
nesuskumbama sugrįžta iš dar
bų.
Dedamos pastangos progra
mą sugrąžinti į buvusį laiką, ar
net dairomasi kitos stoties. Ta
čiau atsimintina, kad amerikie
čių stotys domisi pelningesnė
mis programomis, tad lietu
viams ypač darosi sunkoka.
Kokia gi išeitis iš tų visų sun
kūmų? Ar leisime nutilti se
niausiai radijo programai “Mar
gučiui”?
Į šiuos klausimus turi atsa
kyti ne vien tik programos ve
dėjas Petras Petrutis, bet visa
Chieagos lietuvių visuomenė. Ir
tai tik sutelktomis jėgomis, sa
vomis aukomis.
Reikia tuojau stipresnių ir
nuolatinių Margučio rėmėjų.
Reikia, kad lietuvių organizaci
jos, kurios plačiai naudojasi sa
vo veiklos garsinimu, nuolatos
iš savo renginių pelno skirtų
didesnes sumas. Reikia ir nuo
širdžių nuolatinių rėmėjų iš
klausytojų tarpo. Šiuo metu
Margutis iš aukotojų tesusilau
kia apie 1,200 dol. Reikia bent
šešeto tūkstančių. Rockfordo
lietuviai per A. Kapačinską jau
atsiliepė su stambesne auką.
Tegul tokiu pavyzdžiu seka vi
sos organizacijos, klubai ir to
liau gyveną lietuviai. Margučiui
nutilti neturime leisti. Jeigu jis
nutiltų, būtų didelė ir neįkai
nuojama žala visam lietuviškam
gyvenimui.
J. Janušaitis

— Šventųjų metų minėjimo
komitetas išrinktas Romoje.
Jam talkins penkios pagelbinės
sekcijos. Į komitetą išrinkti:
vysk. A. Deksnys — pirm., prel.
L. Tulaba — vicepirm., nariais
— A. Žemaitis, prel. V. Mince
vičius, kun. V. Kazlauskas ir
kun. V. Rimšelis.
— Kun. Stasio Eremino ini
ciatyva Domodossolos mieste
netoli Šveicarijos pasienio spa
lio 19-20 dienomis įvyko Lietu
vių diena. Tautinių šokių grupė,
vadovaujama Stasiulienės, buvo
atvykusi iš Šveicarijos, dainavo
šveicaras baritonas, išmokęs ir
lietuviškų , dainų. Vietos kapuci
nų bažnyčioje buvo pamaldos,
kurias laikė prel. L. Tulaba.
Prieš pamaldas lietuviai susitiko

Šv. Kazimiero lietuvių parap. Windsore, Kanadoje, klebonas kun. D.
Lengvinas suruoštų parap. pietų
metu lapkričio 3 d.
Nuotr. J. Urbono

visko pirkti. Kelįai geri, tik gai
la, kad nėra traukinio susisie
kimo, o tik autobusai. Gatvės
švarios, nes ypač lapus susemia
miesto mašinos ir jokių degini
mų nėra. Čia ramu ir didelių
nusikaltimų retai pasitaiko.
Vykstant iš Chieagos į piet
vakarius, už 70 mylių keliu 38,
matosi daugybė išmėtytų sody
bų. Panašu, lyg būtų Lietuvoje
laisvės metais. Ūkininkų sody
bos gražios ir toli viena' nuo ki
tos. Bet šių metų kukurūzų, so
jos pupelių ir kt. javų derlius
labai blogas, daug javų stovi
net nenuimtų ir vis iš naujo už
ariami. Ūkininkai dėl šlapio pa
vasario ir ankstyvos Šalnos tu
rėjo blogą derlių.
Labai yra' patogu dabar pa
siekti De Kalb ir jame esantį
Northern Illinois universitetą,
nes išvestas apmokamas pla
tus greitkelis, kuriuo naudojan
tis į abu galu tenka išleisti 1.80
centų, šiemet buvo atidaryta 22
mylių greitkelio, kurią ir sujun
gė De Kalb Universitetas yra
labai ramioj vietoj, labai plečia
mas. Čia be kitų įsteigta muzi
kos kolegija, yra mokytojų, me
dicinos paruošimo skyriai, ra
dijo ir TV, žurnalistika, biologi
ja ir daugelis kitų sekcijų. Da
bar yra 24 tūks. studentų. Eina
dienraštis “Northern Star”.
Šiais metais iš sąrašo matyti
daug lietuvių iš Chieagos.

Šio mėnesio pabaigoje dau
DE KALB, ILLINOIS,
giau kaip 23.5 mil. žmonių, ku UNIVERSITETO MIESTELIS
rie naudojasi Medicare gydymu,
Šis miestas, pernai atšventęs
bus išsiuntinėta nauja knygelė
75
m. gyvavimo sukaktį, labai
su paaiškinimais, kokius patar
sparčiai auga. Čia prieš 50
navimus Medicare duoda.
metų daug ir lietuvių gyveno,
NORI PADĖTI
nes buvo plieno apdirbimo fab
PARALYŽUOTIEMS
rikas, GE motorų, pianinų ir kt.
Amerikos veteranų spaudos Dabar kai kurie išnyko, o lietu
sąjunga Chicagoje platina mai vių vos kelios šeimos begyvena
šytų riešutų dėželes sutelkti iš senųjų, o ateivių irgi nedaug.
daugiau lėšų paralyžuotiems ve Miesto kapinėse ilsisi keliasde
teranams ir kitiems sušelpti. šimt lietuvių.
Miestą kerta geležinkelis, ku
KULTŪRINĖ PROGRAMA
ris labai trukdo didžiosios gat
Chieagos miesto centrinėje vės kelio 38 judėjimą. Daugiau
bibliotekoje Lapkričio trečiadie sia eina prekiniai traukiniai į
niais 12:15 vai. yra operų mu vakarus — į Chicagą.
Todėl
zika, ketvirtadieniais — paskai miesto taryba nori iškelti kelią
tos, penktadieniais — filmai, ar geležinkelį, nes jis labai truk
Bal. Brazdžionis
šeštadieniais — koncertai.
do ir autobusams, kurie kursuo
ja po visą apylinkę ir suvežą
IŠPARDUOS DAIKTUS,
privačiai apsigyvenusius studen
KURIŲ NE ATSIIMA
tus, kurie už visus metus patar
Daugybė daiktų, kurių savi navimui temoka 10 dol.
ninkai neatsiima, bus Chieagos
Spalio 17 d. netoli, kur apsi
policijos departamento parduo
gyvenau,
prie 11 gatvės ir State
dami International amphiteatre
kampo
sudegė
50 metų senumo
lapkr. 23 d. Daiktus galima pa
Atdarų
Durų
bažnyčia.
Neseniai
matyti iš vakaro tarp 2 ir 4 v.
ji
buvo
pataisyta,
o
dabar
sude
popiet.
gė anksti rytą, nors už trijų
VANDENS POLO VARŽYBOS blokų stovi ugniagesiai.
Už miesto taip pat statosi di- j
Nuo lapkri. 9 d. prasidės van
deli
prekybos centrai. Maisto !
dens polo varžybos Chieagos
kai
kurios
kainos žemos, jo
miesto dengtuose maudymosi
daug
ir
šviežio.
Namų ir žemės
baseinuose. Gali dalyvauti ber
niukai nuo 16 m. Galutinės čem kainos aukštos. Bet įsikūrimą
Iš Madų parodai besiruošianti mažoji
pionato varžybos įvyks LaFol- remia Federalinė valdžia.
lette Parko baseine lapkr. 21 d. ūkininkų galima gauti pigiai mezgėjėlė.

I

— Antanas ir Marijona Gri

gai, Tuscon, Ariz., savo naujuo
se namuose gražiai tvarkosi.
Akmenuotoje žemėje su dide
liais kapliais kerta duobes ir so
dina medelius.
Marijona sun
kaus darbo nebijo, nes ji Sibiro
tremtinė, ten, Kirkizų žemėje,
netoli Alma - Ata, dirbo kasyk
lose, ten badu mirė viena jos
dukrelė. Jos gyvenimo istorija
labai sunki. Per 10 metų ji pe
rėjo sunkų kryžiaus kelią.
AUGA MEDIKAMENTŲ
VARTOJIMAS

Socialinės Globos ministeris
Belgijoje pavedė Ruhamco —
Ligoninių tyrimo Centro skyriui
__ ištirti vaistų
suvartojimo
kiekį. Tyrinėjimų duomenys pa
skelbti Belgijos žurnale “Tijdschrift voor Socia'le Zekerheid”
Nr. 8-1974 m. Konstatuota, kad
vaistų pareikalavimas, ligoniai
ligoninėse ir biologiniai tyrimai
nepaprastai greit kyla. Tyrinė
tojai padarė išvadą, kad padi
dėjęs medikamentų vartojimas
nėra tipiškas reiškinys vien Bel
gijoje, bet jis yra taip pat Pran
cūzijoje, Olandijoje, Švedijoje,
JAV ir kitur.
Nerimą kelia tyrinėtojams ta
aplinkybė, kad iš 10 labiausiai
parduodamų vaistų, penki yra
skausmą malšinantys vaistai,
du — raminantys ir vienas
prieš persišaldymą. Iš keturių
daugiausia parduodamų medika
mentų trys yra antibiotikos
vaistai ir du iš jų yra tapatūs
viens antram, tik skirtinga kai
na. Kitas svarbus konstatavi
mas yra, kad gatavų medika
mentų pareikalavimas labiau
kyla, negu vaistų, kuriuos vais
tininkai paruošia vaistinėse.
Taip pat konstatuota, kad
žmonės su didesnėmis pajamo
mis sunaudoja daugiau vaistų,
negu su mažomis pajamomis.
**<««*:*< *»**.<**«« *****‘<»»

Kazio Barausko
U Draugo RIMTIES VALANDĖLĖS
parinkti pamokslai,
atspausdinti knygoje

PRISIKĖLIMO ŽMONES
A. a. kun. Kazimieras Barauskas pa
rašė kelis Šimtus pamokslų populia
riam “Draugo” skyriui. Jo atminimui
kun. P. Padabos rūpesčiu Aloyzas Ba
ronas atrinko aktualiuosius. V. Bagdanavlčius, laidojant velionį, sake, kad
“jokio straipsnio rašymas velionio taip
nedomino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai susikau
pęs”.
Kaina $4.00. Gaunama “Drauge”,
4849 W. 63rd SU Chicago, IR. 60629.
(Persiuntimas 25 centai, ir Illinois gy
ventojai prideda 20 centų mokesčių).
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GERIAUSIA DOVANA
JAUNOMS MARČIOMS
Popular Lithuanian

RECIPES
Penktoji laida

Jei jūsų marti yra lietuvė ar
kitos kilmės, geriausia vedyhinė
dovana yra naujai išleista knyga
Juzės Daužvardienės
Visų įprastų Uetuviškų valgių
receptai yra šioj knygoj. Nurody
mai trumpi, aiškia anglų kalba bu
rašyti Ir lengvai {vykdomi.

Kaina tik $3.00
Užsakymas siųskite:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
Chicago. III. 60629
Persiuntimo išlaidoms prašoma pri
dėti 2B et. o tlllnota gyventojoj prt
deda dar IS et mokesčiams

