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KRYŽIŲ NIEKINIMAS 
Milicija kryžių nupiove, įvertė j purvą ir už savo "darbą" pareikalavo ii senutes 
rb. atlyginimo 
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Mažeikiai 

1975 rugsėjo 25 Mažeikių m. 
gyventoja Emilija Gelumbaus-
k'enė (Žiūr. LKB Kronika Nr. 
19), norėdama apginti ruo val
džios prie namo pastatytą kry
žių, paraše TSRS Ministrų Ta
rybos Pirmininkui Kosyginui 
skundą. Mažę kių valdžios parei
gūnai skundą palte sulaikė, o 

mienodalj nuskaMė, tvorelę, bu- stoti į partiją, direktoriaus įsa | 
vusią aplink kryžių, sulaužė. kymu buvo atleista iš meistrė 

Gelumbauskienė savo gyve- pareigų, o j jos vietą paskirt! 
rime daug kentėjusi, pasakojo, partinė Jankauskienė su viduri J 
kad šis kryžiaus išniekinimas niu išsimokslinimu. Apie Petrus I 
buvęs didžiausias jcs skausmas, kevičiūtės atleidimą sužinoję yr\ 

— Aš kryžių nuplav.ciau ne pamainos darbininkai, visi ėjcl 
tik vandeniu, bet ir ašaromis, — pas direktorių, protestucdam 
verkdama kalbėjo ser.utė. — prieš jos atlaidumą iš meistrė 
Dieve, atleisk tiems budeliamr. pareigų. Direktorius darbinin 

Jo kelių dienu Ge^umbauskie- kams paaiškino, kad Petruškevi 
nė gavo iš Mažeikių ra-ono ū- č l u t ė nesugebanti dirbti meist 

f^lum^u^kienerjsakė"m"grrautl ska i t in io darbij vykdytojų ba- ^ p a r e i g o s e Darbininkai pa 
k r y ž i ų i e re raštą sumakėti už kryžiaus sipiktmę_ direktoriaus Įsakymu 

- Jei mes tau leisime turėti nugriovimą 50 rublių. 
kryžių, tai tu prie name pasi- 1976 sausio mėnesį Gelum 
statysi ir bažr.yčą! — šaukė bauskienė vėl kreipėsi j Maž:i 
pareigūnai. 

— Kryžiaus aš negriav.siu ir 
jums griauti neleisiu, — tvirti
no senutė. 

Valdžios pareigūnai, matyda
mi senutės tvirtumą, nutarė 
veikti klasta. 1975 gruodžio 3 
Gelumkauskienė gave kvietimą 

' nuvykti į Vykdomąjį komitetą 
ir kartu atsinešti pasą ir namų 
knygą. Tuo metu, kai Gelum-

kių rajono vykdomojo komiteto 
pirmininką Tomkevičių. prašy
dama grąžinti jos skundą ir kry
žiaus nuotraukas, kuries buvo 
pasiųstos Kosyginui. P;rminin-
kas pranešė, kad Gelumbauskie
nė ieškotų savo skundo ir nuo
traukų ten. kur pasiuntė. 

Utena 

Kaunietė PetruškevičiiYė, bai-
bauskienė buvo vykdemajame gusi aukštąjį mokslą ir minis-
komitete, keturi asmenys (du terijos paskyrimu dirbanti Ute-
mircininkai ir du civib'ai) nu- noje trikotažo fabrike meistre, 
piovė kryžių. Kaimynai matė ši- »uvo raginama stoti i par i'ą. 
tokį vaizdą: nupjautą kryžių eg- Vėliau jai buvo pasakyta, jei ji 
zekutoriai nuvilko prie tvarto nestosianti į partiją, tūs'anti at-
ir įvertė į purvą, kryžiaus ka- leista iš darbo. Jai atsisakius 

parašė skundą Pramonės minis 
terijai ir po juo visi pasiraš; 
(apie 60 žmonių). Pareiškim-
buvo sakoma, kad Petruškevi 
čiūtė neteisingai atleista iš ei-| 
namų jų pareigų, nes jcs pamai
na planą ne tiktai Išpildydavo,! 
bet ir viršindavo. Dabar darbi
ninkai laukia atsakymo ir tikisi 
visus metus išlaikyti Petruške-
vičiūtę meisterėr. pareigose, ka
dangi ji dirbant; dar tik dvejus 
metus, o pagal tarybinius įsta
tymus, dirbančiųjų su ministeri
jos paskyrimu, niekas be trijų 
metų negali iš einamųjų pareigų 
at'eisti. 

Dusetų valsčiuje, Zarasų aps., netoli K. Būgos tėviškės. 1938 metų nuotrauka 

!Ž*r:o£ \ T. 

Kaunas 

Išniekinta Įgulos (šv. Mykolo) bažnyčia Kaune, nuimti kryžiai 

Jau daugi'au kaip 10 metų y-
ra uždaryta Kauno įgulos baž 
nyčia. 1965 m. vidurdienį dau
gelis kaunieč!ų buvo liudinin 
kais, kaip pasamdyti darbinin
kai nupiovė bažnyčios kryž'us 
Došim' metij yr? likę ge'e2inia: 

strypą'. 1973 rvden: Įgalcs baž 
nyčia ervait'i lai o vėl buvo pa 
si p -ošusi mažais kryž a: s. Po tr 
k'-yžia' vėl b* o -u i r r t ir p 
'•e": 1 kr iždfetį b-rbu ai. nevr 

: ii - i - Į'a - ? ž^-nę ir ko m? 
n- laivą. Tai vis'šk; i nes'derirr 
su restauravimo principais rci 
kala u jančiais kūrinio autentiš 
kūmo. Kokie buvo Įgu os baž-
nyčies kryžiai prisimena tūks 
tančiai kauniečių. 

LUVllMRIJ 

Nesiūlo Connally 
kandidatūros 

Washingtonas. — Frank Starr, 
"Chicago Tribūne" korespon
dentas, teigia, kad John Con
nally negali būti kandidatu į vi-' 
ceprezidentus. Jo parinkimas ; 
būtų labai nelaimingas. Kai bu- Į 
vo vedami tyrinėjimai spie jo \ 
"sivėlimą į piene pramonės ky- j 
šininkavimą. paiko daug tokių 
argumentų, kuriuos demokratai 
išnaudotų. Nesvarbu, kad nuo 
vieno kaltininmo teismas jį ir 
išteisino. 

Cape Hatteras, N. C. — Tro-
pikinė audra Bclle. virsfanti u-
raganu. 110 mylių vėjo stipru
mu, artėja į N. Caroiir.os pa
kraščius. Taristai ir atostogau-: 

tojai nuo Atlanto traukiasi gi-! 
lyn ' žemyną. 

Paskutinėmis žiniomis, ura
ganas Bėre pasuko j šiaurę. Tu
rėtų pasiekti Long Islar.d, New 
Yorko apylinkes. 

New York. — JfcW Yorko 
miesto ligoninių tarnautojų strei 
kas baigėsi, kai atgal bv.vo pri
imti atleistieji 1,350 tarnauto
ju. 

Prancūzų frankas 
krinta 

Paryžius. — Prancūzų pinigi
nis vienetas frankas Vėl krito 
ir vakar buvo vertas beveik 
penktadalio dolerio. Nauda pran 
cūzams tik ta, kad padės Pran
cūzijos eksportui konkuruoti su 
nuvertintu britų svaru ir italų 
lira. 

Washingtonas. — FBI direk
torius Clarence Kelly nusivylęs 
kai kuriais savo bendradarbiais. 
Jie jam sakė, kad nuo 1966 me
tų FBI nenaudoja nelegalių 
priemonių rinkti žinios apie as
menis, bet yra faktas, kad kai 
kas tai darė ir 1973 gale. 

Harrisburg. — Medikai dar 
nesurado ligos tikros priežas
ties, kuri ištiko legionierius, ir 
iki vakar dienos mirė 27 asme
nys. 

SalLshury. — Rodezijos prem
jeras Ian Smith atnaujino de
rybas su juodaisiais nacionalis
tais ir nori paskelbti naują kon
stituciją. priimt5ną abiem p-jsėm 

I — 6 milijonams juodųjų ir 270, 
1000 baltųjų. 

Danijos laivyno tikslas 

Kopenhaga. — Prieš kurį lai
ką Danijos laivynas Baltijos jū
roje manevravo. Manevrus sten
gėsi trukdyti ir apsunkinti so
vietų ir Rytų Vokietijos laivy
nas. Dabar pradeda aiškėti dau
giau: danų laivynas bandė ga
limybę karo metu minomis už
blokuoti sovietų laivyną, neiš
leisti į Atlantą. 

Naujas žemes 
drebėjimas Pekine 

Pekinas. — Vakar rytą Peki
ną vėl supurtė stiprus žemės 

I drebėjimas. Pagal Richtrrio ska-
' lę matuojamas 5. Apie nuosto
lius nepranešama. Didelė dalis 

I Pekino 7.5 mil. gyventojų tebe
gyvena gatvėse, parkuose, pa-

' štatuose palapinėse. 
Washmgtmias. — Bures gy

nybos sekretorius James Schle-
i s ngeris rugsėjo menes; vyks į 
Kiniją. Jis buvo pakviestas į Pe
kiną tuoj po to. kai Fordas jį 

, atleido, bet numatė, kad bus pa
togiau po konvencijos. 

Pasadesia. — Vikingo ranke
na kurį laiką neveikė, dabar vėl 
pradėjo veikti, radijo bangomis 
pavyko ją "pataisyti", šią sa
vaitę pasems naujų žemės pa
vyzdžių, ir miniatiūrinė labora
torija ištirs jų sudėtį. 

Viking 2 skrieja aplink Marsą 
ir numatytas jo nusileidimas 
rugsėjo 4. Visa jo sistema vei
kia puikiai. 

Estai ir jų knygos 

SCoek'iolmas. — Estą. Švedi
joje neserJai m'nėjo savo kny-
2:03 metus ir suruešė keliaujan
čią ':nygų parodą. Parodoje bu
vo išstatyta apie 303 įvairių 
knygų, kurias iš eido estų ledyk 
:cs Australijoje. Kanadoje, JAV 
ir Švedijoje. Parodoje luvo iš
statytos ir pirmosios estų kny
gos, išspausdintos prieš 440 me
tus. 

Pirmoji estų kalba knyga, iš
leista 1535. yra religinio turinio. 
Jos autoriai yra pastoriai Simon 
VVanradt ir Jonann Koell. pir
moji knygų <r:austuvė Estijoje 
įrengta 1631 metais. 

Estijoj nepriklausomybės lai
kais buvo išHsta apie 600 ro
manų, 200 novelių rinkinių, 300 
poezijos leidinių ir tiek pat me
muarų. Išeivijoje nuo 1945 me
tų išleista apie 2000 leidinių su 
201.500 puslapių. 

Estų Vakaruese yra apie 73. 
000. Iš jų 22 000 gyvena Švedi
joje. Švedijoj** gyvena ir 34 es
tų rašytojai, kurie 1950 įsteigė! 
pirmą estų rašytojų leidyklą : 
Švedijoje — Eesti Kirįanike ! 

Kooperativ, Lundoje. ši leidykla 
yra 22 estų rašytojų nuosavy
bė. Lundoje taip pat išieidžia-
mas vienintelis Vakaruose estų 
literatūrinis žurnalas — Tūli- į 
muld. Išeina keturis kartus per; 
metus. Didžiausias estų laik- \ 
rastis Švedijoje yra "Eesti Pae- : 

valeht". 
Estai Švedijoje sudaro didžiau-; 

sią pabaltiečių grupę ir per 14- Į 
tą Dainų šver.tę į Stonkaolmą | 
suvažiavo apie 4000 estų. Tai 
visų latvių, gyvenančių švedi- j 
joje. skaičius Per estų pasaulinj 
festivalį Kanadoje 1972 susirin

ko 20,000 estų.* (t.) 
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Dalyviai šiltai suliko prezidento Fcido žodį 

Philad^phija. — Iškilmirgo-
mis pamaldomis buvo užbaigtas 
41-sis Tarptautinis Eucharisti
nis kongresas. Paskutinę dieną 
atsiiankė ir prezidentas Gerald' 
Fordas. Fordas, kalbėdamas ar- : 

ti 100,000 maldininkų J. F. Ken-
nedžio stadione, susilaukė labai" 
šilto priėmimo kai kalboje pa-
minėjo susirūpinimą "repagar-1 

ha žmogaus gyvybei", tekiu bū-; 
du patvirtindamas, kad jis pri-j 
taria Bažnyčios nusistatymu 
-»rieš nėštumo nutraukimą. Mi
nėjo, kad jis dalina* Bažnyč'os 
rūpesčiu ir dėl sekuliammo pli-
imo. Kalbėj) aštuonias minu

tes, vietoj anksčiau numatytų 
trijų. 

Prieš tai jis visą valandą kal
bėjosi su kardinolais ir kitais 

Arafatas neilgai bus 
vadu 

Beirutas. — Palestiniečių va
das Yassir Ar?fatas, manoma, 
neilgai išliks savo pareigose. Jis 
neįstengia suvaldyti palestinie
čių teroristų. Je nenuverčia tik 
tol, kol nėra te.kos tarp pales
tiniečių ir sirų ("U.S. News"). 

Bažnyčios vadais. To susitikimo 
norėjo Baltieji rūmai, ir tai bu
vo priešingai negu padarė Car-
teris. Carterio nusistatymas kai 
kuriais pagrindiniais klausimais, 
kaip nėštumo nutraukimas, ne
sutampa su katalikų etika, ir 
dėl to jeks aukštesnio laipsnio 
kunigas ar vyskupas nesutiko 
demokratų konvencijoj skaityti 
invokacijes. 

Eucharistinį kongresą pasvei
kino popiežius Paulius VI. Jo 
kalba buvo betarpiškai perduota 
per padangių satelitą. 

Egipto kantrybe 
su Libija baigiasi 

Kairas. — "Egipto kantrybė 
su Libijos pulkininko Muammar 
Kaddafi sabotažo aktais baigia
si", rašo pusiau oficiozas "Al 
Ahram". "Geriausia būtų Kad* 
dafi režimą nušluoti". 

Sekmadienį dvi bombos spro
go Kaire, sužeidė 14 ssment}, 
tarp jų ir kelis poiieininkus. Li
bijos agentas taip pat susižeidi 
ir buvo pagautas. Jis iš Libijos 
atvyko prieš dvi dienas. Prisi-

į pažino, kad jam buvo d?iota 750 
| dolerių "rankpinigių", o kai daj> 
į bą atliks, gaus dar 2,500 doL 

Abiejų šalių santykiai labai 
' pablogėjo nuo 1973, kai Egiptas 
1 nerado reikalo padaryti unijoa 
I su Libija. Tada Kaddafi pradėjo 
i sabotažo veiksmus ir stengiasi 
| pašalinti prezidentą Sadatą. Sa* 
I datas dabar svarsto reikalą i i 
j Libijos atšaukti visus mokyto-
| jus, technikus, gydytojus ir ki-
j tus talkininkus. 

Ugandoje žudomi 
prekybininkai 

Nairobi. — Kenijos laikraštis 
"The Nation" rašo apie terorą 
Ugandoje. Idi Amin pradėjo 
kampaniją prieš prekybininkus, 
ne tik prieš studentus. Kareiviai 
apsupa prekybininkus, palaikan
čius ryšius su Eritanija. Vakarą 
Vokietija ir Kenija ir jų daug 
nužudė. Prieš porą dienų paai-
ražytaa susitarimas apie santy
kių išlyginimą su Kenija, mano
ma, bus atša^'r'-as labai greitai 
Kenijos užsienio reikalų minis-
teris Munyua Waiyaki sako, kad 
ir po pasirašymo sutarties U-
gandoje tebetTorizuojami ir žu
domi Kenijos piliečiai. Kitomis 
žiniomis, Ugandoje buve nužu
dyti 3,000 Keniios piliečių. 

Kissin^eris spaudžia 
Paxis taria 

Gandai 
apie George Soltį 

Bonna. — V. Vokietijos eko
nominis žurnalau "Capital" ra
šo, kad Chicagos simfonijos mu
zikinis direktorius George Solti 
paliks Chicagą ir perims Berly
no filharmonijos orkestrą. Solti 
tas žinias paneigė, sakydamas, 
kad kol Chicaga jo norės, jis 
ten ir pasiliks. 

Berlyno orkestrui vadovauja 
Herbert von Karajan, bet jis 
pradeda negaluoti, galį kada ir 
atsisakyti. Tada iškiltų ir vyr. 
dirigento klausimas. 

y 
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Druskos džiovinimas Vietname. Dirba daugiausia buvę Pietų Vietnamo kari-

Lahore, Pakistanas. — Vai* 
tybės sekretorius Henry Kissir.-
gėris vieši Pakista: A.vy&ęs 
pareiškė, kad Pakistanas gali 
negauti Amerikcs karinės pagal
bos, jei iš Prancūzijos pirks a'c-
minį reaktorių. Pakista—.ū šiais 
metai* numatyta duoti daugiau 
negu 144 mil. dolerių visokerio
pos pagalbos. Premjeras Ali 
Bhutto nori iš Amerikes pirkti 
laivyno A-7 puolamųjų NtfaMf 
Amerika jų neduos, jei nepa
vyks susitarti atoįr.::^^^ liausi
mais. 

Bhutto tvirtina, kad Amerika 
Pakistaną turi taip vertint- kaip 
vertina Iraną. Iranui ginklų bus 
parduota už 10 bil. dolerių. Ira
nas strategiška : labai svarb oi 
geografinėj vietoj, ir A~e—ka 
suinteresuota jo stiprumu. Pa
kistanas teigia, kad jo reikšmė 
sumažinama ir jaučiasi nesau
gus, kai Indija turi ne tik rtfr 
minį reaktorių, bet papigamino 
ir atominę bombą. 

Pakelėj į Pakistaną | Hkb 
gėris penkioms valr.ndom.- I B H 
sustojęs Afganistane. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 10: Lauryną*. Aa-
terija, Tautenis, Roželė. 

Rugpiūčio 11: Triburtas, Kla
ra. Putvinas, žara. 

Saulė teka 5:52, leidžias 7 59. 
ORAS 

Daugiausia saulėta ir šilčiau, 
apie 85 laipsniai. 



DRAUGAS, antradienis, ĮQ76 m, rugpiuč.io m. 10 d. ;ik per naudingą veiklą ryžtip ge-
rinti savo padėtį. Žydai rabinai 
nuteikė saviškius mokslui, higie
nai, sveikatai, kietam darbui — 
už tai jie šiandien vyrauja viso
se kūrybinėse srityse. Nepavydė-
kime jiems, bet dirbkime eidami" 
kiekvieno kūrybingojo pėdomis* 

Taip ir visais kitais mums 
prieinamais būdais ryžkimės sti
printi savo kūną, asmenybę ir 
protą. Tada mes pajėgsime 

ras, obuolius, kriaušes i r salotas. t a p t i silpnesniais peštukais ir pa-

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI EB SVEIKTI PAJEGOfO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS J SVEIKATA, 1601 West GarfMd BlvrL CWca£o, PI 60656 

visi Jų vaikai išsiskirstė iš namų. 
O vyras staiga neflrgęs mirė ir 
žmona neleido niekam jo lavono 

AtSaJk, t ik t a d a veik 

Nežiūrint dėl ko pradedama 
bartis Šeimoje, abu besibarantieji 

VENKIME BARNIŲ IR PEŠTYNIŲ 
NesiriHostęs asmenybėje 

•žmogus barasi, pešasi, kovo
ja, kariatlja i r kitokias nege
roves sukelia. 

Gyvenimiška tieĮ&a 

Svarbiausias mūsų darbas ir 
reikšmingiausia malda yra itako-
jhnas nežmoniškam asmeniui 
žmorJŠkėti ,ir tuomi visas žemiš
kas blogybes iš savo tarpo šalinti. 
Visokia kitokia veikla dar ir per 
daugeli metų nepajėgs barnių 
mūsų tarpe sulaikyti. Tad ir im
kime ožį už ragų — pradėkime 
nuo svarbiausio darbo — savo ir 
artimo asmenybės sužmoginimo. 

Pilną sveikata, kiekvieno 
žmogaus apsprendžia trejopas 
sveikumas: kūno, proto ir asme
nybės Jausmų tvarka. Šiandien 
kiekvienas turime būti geriausios 
sveikatos daugiau, kaip bet kada 
pirmiau. Šiame krašte siausti 
ėmė nežinomos kilmės mirtina 
liga. Tikėkimės, kad viskas 
baigsis laimingai. Tačiau keptų 
karvelių nelaukime: dirbkime 
patys savo visapusiškai tvirtos 
sveikatos užlaikymui. Nesilan
kykime kol kas subuvimuose; kur 
daug žmonių susirenka. Stenki
mės užlaikyti geriausioje padėtyje 
savo kūno, proto ir asmenybės 
stovį. Būdami geriausios kūno, 
proto ir jausmų sveikatos, len
gviausiai atlaikysime kiekvienos 
figos grėsmę. 

Kūno stiprinimas 
Stiprinkime savo kūną nuolati

ne naudinga veikla — nesėdėki
me, nieko gero neveikdami, ran
kas sudėję. Gimnastai olimpi
niuose žaidimuose uždegė Šio 
krašto jaunuolius sportui. Pana
šiai mūsų krepšininkai nuteikė 
jaunus lietuvius krepšiniui. Taip 
savo darbštumu įtakokime kiek
vieną kitą nesnausti — nuolat 
kuo nors naudingu savo kūną, 
protą ir jausmus lavinti. Taip 
stiprinsime savo kūno sveikatin
gumo pagrindus. 

Palaikykime savo kūną geriau
siame stovyje, tvarkingai, mąitin 
damiesi. Kiekviena įą puses 

s sunau-

Ona Vaitulicnienė, 80 metų amžiaus 
Lietuvio sodybos, Chicagoje, gyvento
ja, pairrfonyje dainuoja lietuviškas dai
rias. Ji prarado savo sūnų paskutinia
me kare, tarnavusį marinų dalinyje. 
Gražiai užaugino dukteris ii pajėgia 
pati sau sveiką maistą paslga:— 

NuOT- M S s z i o 

dokime įvairiais pavidalais. Daug 
valgykime vaisių - daržovių ir ne 
riebių lietuviškų valgių. Lietu
viškas valgyklas lankykime, kur 
kas galime. Venkime nežinomų 
valgymo vietų. Rudenėjant pa
vojus sveikatai didės — visi turi
me rengtis sėkmingai atakai prieš 
kiekvieną garimą figą. Už tai nu
stokime silpninę savo kūną taba
ko dūmais, svaigalų garais ir da
žytų gėralų chemikalais. Gerki
me tik vaisių, ypač citrimhių 
stmkas, liesą pieną, pasukas ir 
ramunėlių bei liepžiedžių arbatą. 
Valgykime tik Cariškas, daržo
vių, vtį u o pa. <štienos sriu
bas. D a k r laikas valgyti, net 
persivalgant, mėlynes, pamldo-

Kiėkvienas lietuvis tegul susilaiko 
nuo smuklių (tavernų) lankymo, 
tegul nė vieno lietuvio koja ne
peržengia slenksčio i svaigiųjų 
gėralų parduotuvę — tegul jos vi
sos išdžiūsta mūsų aplinkoje. 
Tegul visokį nežmoniškumą mu
myse žadinantieji pranyksta Cš 
Marąuette Parko ir kitų lietuviš
kų vietovių — tegul kartą lietuvis 
pajėgia svetimtaučiams ir sa
viems pasirodyti esąs tikrai ver
tas kovotojas už laisvę 'paties sa
vo ir pavergto mūsų krašto. Lie
tuvis turi būti ąžuolu, o ne pūz
dru, išeiti kovon prieš didžiausią 
žmogaus priešą sklerozę ir prieš 
kitą šį rudenį gresiančias ligas. 

Asmens- : -t:pr:r;irrc> 
Šalia kūno stiprybės, nepamirš

kime stiprinti savo asmenybę, 
jausmus. Čia mums reikia gėrio 
kūrėjų, tokių dvasios galiūnų, ku
rie uždegtų mus ryžtis mestis 
darban kitų gerovei didinti, arti
mo asmenybę tobulinti, jo jaus
mus skaidrinti. Tur i nykti mūsų 
tarpe vienas kitam pavydas, nea
pykanta, nesutarimai, barniai, 
peštynės ir net karionės. Kunigai 
ir daktarai, patys pirmieji meski-
mės \ prasmingiausią veiklą 
žmogaus istorijoje: aukokime sa
vas jėgas silpnesniam broliui — 
Jo trejopos sveikatos stiprinimui, 
kelkime jį iš visokeriopos nesvei
katos liūno. Baisi tamsa sveika
tingumo srityje dabar viešpatauja 
mūsiškiuose. Dvasios pasilpimo 
ženklai vis gausiau rodosi mūsų 
tarpe. Už tai mūsiškius labai iš-| 
naudoja visokie apgaudinėtojai. 
Vieni perša neva. sveikatos arbatą 
— o ji pasirodo žaloja mūsų pro- | 
tą. Kiti perša neveiklius vaistus 
per gėrybę. Treti bruka mūsiš
kiams narkotikus, kaip linksmy
bės priežastį. Nėra pakankamai 
pasiaukojusių lietuvių gėriui įgy
vendinti savyje ir artime — todėl 
nesiranda pasekėjų nei Kristaus 
vynuogynan, nei Gailestingojo 
Samaritiečio veiklai, nei prašali
namų negerovių mūsų tarpe nai
kinimui. Liaukimės mėginę 
žengti per kito lavoną savon lai
mėm nustokime vienas kitą įvai
riais būdais išnaudoję. Šitoks 
nežmoniškumas nė vienam nau
dos neatnešė, neatneš ir negali j 

atnešti. Gėris mūsų tarpe atsiras I 
., . 1 1 

ir gausės tik per mano, tamstos ir j Į 
kiekvieno kito pasiaukojimą ki
tam. Nėra kito kelio į laiminges
nį mano, tavo ir kiekvieno kito 
gyvenimą. Todėl negaiškime vel
tui laiko. Visi imkimės savos 
dvasios — savos asmenybės sti
prinamosios veiklos. Nustokime 
vien liežuvį judinę į visas puses, 

ime grožėtis malda, kūry-
eikla, muzika, šokiu,'knyga, 

tapyba, sava spauda, radiju, tele
vizija ir kiekviena kita lietuviš
kos kūrybos apraiška. Nustoki
me Skendę įvairiausiuose prieta
ruose. Imkime saviškius ir sve
timtaučius vertinti pavieniai, o ne 
grupėmis. Nepeikime visų demo
kratų ar respublikonų vien už tai, 
kad juose pasitaiko negeistinų as
menų. Dėl vieno netikusio dak
taro bei dvasiškio neniekinkime 
visų kunigų bei gydytojų. Dėl 
kriminalinių juodos spalvos nusi
kaltėlių nemeskime Šešėlį ant 
visų tamsios spalvos žmonių, nes 
toks elgesys yra tikrai nesveikos 
asmenybės žmogaus veikla, gal
vojimas ir jutimas. Meskime ak
menį iš savo rankos, nes nė vie
nas nesame angelas. Brutalumas, 
peštynės ir kitoks jėgos vartoji
mas kito gėrio suardymui yra vi
siems pragaištingas elgesys. Keis
kimės į kūrybingai galvoti 
jausti pajėgiančius asmenis. 

liesti per tris dier. Nelaimė,» g a | ? i ^ j v i enas ^.rJ 
kad gydytojas pasirašė mirties liu- T a d a j t a m p a , nusivylimas ir užsi-
dijimą jo negydęg. Dabar mirų- 1 
siojo motina rūpinas susekti. • 
kaip marti pakerus jos sveikam i 
kaip ąžuolas ir labai žmoniškam, j 
vis tikėjusiam, kad Žmona pasi- j 
taisys, sūnui. Tai didelio nesvei- j a t s i e , ami nuo minties ir prie jų 
karingumo šeimoje pavyzdys, j . į m a r a a kabinėtis. Todėl , jei nori

ma šeimoje išsiaiškinti, visų pir-

kitarn isipyk* 

gavimas iškraipo faktus ir sveikas 
galvojimas darosi negalimas. 
Viėtoj sveiko gaivojimo fcioykę 
žmonės vienas ki tam prikiša ne
samą blogą valią. Paskiri žodžiai j 

jėgesniais savos ir artimo gero- j 
vės kėlėjais. Iki šiol tikrai rr.ės 
perdaug energijos išliejome r i 
liejame įvairiausioms peštynėrr-. ! 

Pešamės tarpusavyje organiza.•'-
jose, Šeimose, suėjimuose ir visur 
kitur, kur asmenybe, kitais ra
kant, jausmais nusilpęs ! : :u. := 
koją įkelia, ypač jei jam pasitaiko] 
į atsakingesnę vietą įk jpl išmė
tai pastipusiam asmenybe štov 
esant. 

Barnius .i OsaUįiū; klme nuc 

:. .-'-:aps:-
Škesni°:~ - 5 , 

Kol mes asmenybė 
me bent kiek faia 
barsimės, pešimės ir net ". :- :r.:?*-
me vieni su kitais. Z'—.-rr.z. tada 
trečias — jis bus visų musjų p r e 
sas — pasinaudos visų mūsų ne
laime. Už tai štenimiės bent 
barnius apsaugoti nu --:-!:;-r.:v:. 
Dabar mes su 5 pazmlame su pa
grindais, ant kurių mes turėtame 
statyti savo sugyveni .r.-r vienas 
su kitu buveinę. 

Niekas nesistebi dabar, kad 
žmonės šeimose bei tarpuiavyfė 
organizacijose ir kitur barasi, ne
sutaria, susikalbėti rr bendrai 
veikti nepajėgia. Kas šeimų su
gyvenimui pagerinti t i n . - . :^i 
naudinga yra kiekvienoje 
norint tvarkingesr:- }įf 
susilaukti. Tikrumoje 
šeimose barniai virs:?, f 
mis, net muštynėmis oėJ 
kito nugalabinimu. Šiai 
tvarkingiausias vyras Ii e-:. 
rėjo psichiškai nesveika ?-
tokį pragarą k-; -,. r .a: 

Mažesnių nesveikatingumo asme-
rn o. J susiklostyme yra mūsuose 
r. e I. skaitoma gausa. 

Bgal trokš, kol mes pajėgsime į 
s» antis asmenybėmis taip susti
prėti, fcad masq tarpusavio sugy
venimas ben: .-:ek sužmoniškėtų. 
Ui bu mes jau šiandien mokyki
mės tarkmgp sugyvenimo tai-
>>k-'u .'r rerafcame save jų prisilai
kyti. Yra septynios taikingo su-

usios taisyklės, 
gerėja vyro ir 

žmonos, bei kiekvienos kitos žmo
nių grupes tarpusavyje sugyveni
mas, susik'ausyrr.j- ' ' - -----
teigiam viena k;:...':. r." : .--:. 
Tada, žinoma, susilaukiama tei
giamu vaisiu. 

čy, c-.'..-;, >\ aro:: 
kurių orisilaikan 

vietoie. 

ma reikia sumažinti emocinę 
įtampą — kitaip ji virs audra. O 
kaip to sumažinimo atsiekti? 

Kiekvienas žntogus jausmais 
atšąla skirtingai. Vienas eina 
pasivaikščioti. Kitas nesveikai 
pakilusius jausmus atleidžia, 
griebdamasis stipraus sporto a r 
kokio darbo. Vonia a r pirtis 
trečiam gerai pasitarnauja nervų 
pakilusių apraminimui. Nežiūrint 
ką teigiamo darysi — svarbu, 
kad tu savo jausmais atšalsi. O 
kai nebūsi supykęs, tada gal ir 
barnius pamiršti. O jei negalėsi TeL PB 8-82-29 
-"-.— '• ->. -- -r'.. :; -?. :..- s p r a 
laikyti antros besibarant taasjdc-
lės. bet apie ja kitą karta. 

iv. ,<;in. "':.< -y..-: sa"- ". v'v^sirv. 
jėgų — gėrio suteikimo savyje ir 
artime mes galim'- a'minges-
niais tapti. ' z tai visas Sftvo jė
gas telkime teigiamų jėgų savyje 
gausinimui. Jau n u o šiandien 
neleiskime energijos (ji labai ri
bota) savęs menkinimui , savo 

bės ^iloni-
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• Redakcija straipsnius taiso savo • 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 3-
nesaugo, juos gražina tik iš anks- 3 
to susitarus. Redakcija už skelbi- £ 
mų turinį neatsako. Skelbimų kai- a 
nos prisiunčiamos gavus prašymą. g 
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• Redakdja dirba 
B3Q — 4:30, šešta 
ižC — 1200. 

• Administracija dirba kas- j 
• M nuo 8:30 iki 4:30, šešta. 
dieniais rr.c ; ZZ Ii'. '.Z ~C 

DR. AUNA 8AUUH&S 
NOSIES 

LIGOS 
2858 Wevt 6Srd Street 

Valau, i ' s pagal susitarimą 

DR. K. G, BALUKAS 

G i n v k o : - ' •~-'W 

S449 So. Pula-'o] 
Medical BnH ri in 

" »" '-> i n " — ' Priizua l igoniai 
Jei DeaL-Jlepla, 

j o t e n j U>?oe 
Cnirurgija 
Boad (Cravrford 

5). TeL LC 5-6448 
pagal sus i tar imą 

škurn;tnt i 374-8004 

• > u s > k . i ; t v t i : pa'.ir. T — :' 
.<„5L 1976. 

DR. VL BLAŽYS 

-A. . 

.'.;-..ai jau Cuvo 2ir.* 
ės gcrrr.ai.arr^3. ir galams, 
arpu kai senovės romėnai, , 
ai ir rytų žmonės kjr.ą va-
c aliejais. Romėnų rašy- ! 

: jas P.in.as muiią vadino siau
rės -.šradimu. P^omėnai muiią 
gabendavosi is germanų. Pom-
•"ėjo.*:- yra r a s t a s gerai išlikęs 
rr.u;:o sariušus. 

PLAUCn: IR VIDAUS UGOS 
Jlap;a«> McUlcal Oenter 
e 132 So. iie<iae Avenue 

VaL: z•'-—-*.., antrad. tr 

įstaigos ir buto UL 652-1381 
DR. FERD, ^YT, KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 S. 49th Court, acero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
T5*kvm* frei5 ir 5«>St 

Tet ofiso ir buto: OLympic 2-4156 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfi 
144S So. SOtn Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 T&1. ir 6-8 vai. *ak. 
iSakyrus trečiadienius 

šeš tadienia i s 12 Uci 4 vai. popiet 

TeL KElianc* 5-1811 
DR, WALTER J. K5RSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
8925 West 59th Street 

7:30 vai . vakaro . 
• a j t e d . nuo x iki 3 vaL 

Pagal sus i tar imą 
Ofiso teiet, W A 5-2670 

Rez id . t e t WAlbrook 5-3048 

I Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad ii 
ie tv irtad • Penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 

vai. vak. šeš tad . pagal Buaitarima 
o trečiadieniais uždaryta 

* -

PLOKŠTELES, 6AUNAM0S "DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE 
Plokštelės pavadmiinas 

= ^ , 

Artistai 

ANOJ PUSĖJ NEMUNĖLIO 
AJREL1A 
nXrwnR 

Dainos į pickJrelę {ražvtos Lietuvoje 
A 
Aidona 

( M o f l O : 
VTŲ TR KT. TAUTŲ KOMPOZTT. 

.INOS UETUVAi 
A CAPKAUSKAS dainuoia 

km 3 V T J 

-_-M~M£S JUOSTA 
L:-:~*JV:SKA KAMERINĖ MUZIKA 
'.~~'S '!U TAUTIN1AJ ŠOKIAI 

1ET--T-'CS KANK^sI^Į KOPLYČIOS s"ATTXA-
>IE FA5VENTTMMO IŠKILMĖS 
oi. TOL:, TOLI... 
^rP^-^Z KELIAI 

-
RADTC VAKARUSKI^JTNKfiS D.\rSTIO!A 
S".'A"Cv::U 2EMĖ 
SfuLTVOS MARUOS KOPLYČIOS PA&VENTI-
^"?.-U. IR RELIG^IC KONCERTO MOMENTAI 
?"T?f"--NĖU.=J 
:-=ISIM. ORJSIM 
MUZIKA FRANZ USZT 
"••'.ETLT?: AUTORIAI: Poezila Ir puozu 
Pv LITERATŪROS VAKARAS 
:_—"E3ATGROS VAKARAS 
SEK PASAKĄ 
":VXTV-T 'S ig 
?"V-<:NYS :9 
RINIONYS 25 

Biritė Valter*-.ė 
SeioSDėia Cer:enė 

(sterso) 
New Yorto Lietuvių vyrų cnoraa "Perkftna* 
Cboro vadovas V. Strotfa (Sterso) 
Ltetuvtftos lengvos marlkos rinkinys 
Izidorius Vasy'iūnas, 2 pi. 
(Išleido L. Bendr. i\.nItūros Fondas) (Stereo) 

( M o t i o ' t 

15.00 
$500 

7.0C 
5 X 

$5.90 
4.X 

S.OC 

e.oo 
se.oc 

115.00 
5.0C 
1.50 

(ISleido Liet Vyčiai) 5.00 
Philadelphitos Lietuvio choras "Viltis" <Stereoi 6 X 
Modernas kūriniai, atliekami TamogiOno orkestro 
lr solistą 5.06 
(S. Barčas) 196 
N. Ščiukaite $6.X 

I 

ir 

Čia datig darbo t t i r padėt! - ;-
s:. Tri&są %i?ff6irri(2iTfe •-•a'dai. Jie 
rabinilkti a'tkakltimn rarl mus' 

sa\"n pivv-zriJiu ragfhte ra-1 
ginti pamilti darbą kūrybinį ir 

AKVARELĖ 
L T M. ANSAMBLIS "ClimUONIS 30** . . 
LIETLT.TU KOMPOZITORITJ DAINOS 
KOKIAIS KELIAIS AS KEL1AUCUU 
- ^ v " U ^RTMITAI 
—- - * . * - - V » V A T 

?- B;::r.ūno kiūrniai, 
C-FLBtK MUS1" IR KTTOS GIESMĖS 

PLLadelpfcJios Lietuvių chorai "VJtte". 
r ;ETU\:? .KOS GIESMfiS 
V.Ev= 2ENGIAM SU D&INA 
M \ N O \TSIMINIMAI U i m j \ ? O S 
DAINUOTAM SU LEONE 
DAINOS IR ARUOS 
"••K S! X RATELI 
VASARIO 16. UĖTUVOS NEPRIKLAUSOMY-
E ^ >Z METU MINĖJIMAS 
ŽIBURĖLIS 

A Trečiokas 
Kvartetas Vilti? 
Pianistė Juiiia Rajauuskas 
TT-sis 
Skaito Jonas Aistis 
IV-sis 
Laima Rastenytė 
A. Sabaniauskas 
D. Dolskis 
K. Dvariono muzika 
A. Sabaniauskas dainuoja 
P. Dedė-Graužinis-Volterait* 
Karo muz. orkestras ir Mti 

Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 

(Stereo) 
(Stereo) 

(Mono) 

Stas* Klitnaitė 
Vyrų kvintetas "Baltija" 
Br. Jonušas. Marsai 

(Mooo) 

5.X 
5.00 

5.00 
5.X 
6.X 
5.X 
S5.00 
5.X 
$8.00 
*.00 
$5.00 
«.0O 
$6.00 
$6.00 
$6-00 
500 

$8.00 
10.X 
5.00 

$6.X 
$5.00 

atlieka Sv. Kazimiero parapijoa choras 

Dirigavo Leonas Kaulinis (S tem) 
Algerd Brazis ir 2ibt:ok!efl (StejKo) 
New Yorko Vyrų oktetas (Stereo) 
L Juodyte lr gitara (Hi-fi) 
L Juodytės dainavimas (Hi-fl) 
/anina Norneikaitė-Armonlenė (Stereo) 

Vilniaus Tautmis choras ir solistai (Ster«o) 
L. Stukas, 2ibuoklės. Rūtoa lr 
parapijų ansambliai (Stereo) 
Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 

$6.00 

$6.00 
$5.X 

5.X 
5 X 
5.00 
5.00 

$5.00 

5.00 
$8.00 

TeL Ofise ITE 4-5*19, rez. S88-^>33 

DR. PETER T, BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West Tlst Street 
Vai. p irm. , ketv. 1 iki 6 v. p o p i e t 

A-.trad.. penktad. 1-5, treč. Ir Seitad. 

Dr. Ant . R u d o k o kabliM'ta pcremC 

DR. EDMUND E. CiARA 
OPTOMTNTį'ST * S 

2799 VTest Sl«-t Street 
TeL — GR 3-34.K) 

Vai.: pagal 3U3ii&.rtir-a, ptrTn.̂ d. <-
Kt^rr. 1-4 >? T.9- ast-a-3 '.-' p©-k» 
•:>-4: 5tft»a. \9-Z vai. 

(IDtnote %*Blstyb*« ovventoial prie ta katntj ©ridėkite 5% takso mokesčiams ir 25 centas rjeraroatiaraL) 
LTzaakymaira! | Kanada reikia pridėti po $L75 paš^o išlAidoms. 

siuskite; DRAUGAS 
1545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 6 * 6 ? t 

Ofa. teL 73S44TT; Rez. 24G-2Š39 
DR, E. DECKYS 

GTDYTO-FA rp. C H n i t R C S 
SpectaijrbS — Kcrro ir 

f>>ifx:it>es U e w 
CRAWFOIU) \nn?tc \ i . Brn.rKXG 

8448 So. Puta^k) Hoad 
V i l a . ^ ™ -isra. IF-.-r.-. ~ri 

DR, W, M, EIS!M-E!S!NaS 
AKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGUS"? CHI-*."^^TJA 

8132 So. Red?3e Ave. W \ 5-2fT* 

DR. IREHA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KCDIKIV IR VAIKŲ UGOS 

SPECIAIJSTC 
M r n i C A L B m j > r v G 

715« South ^ e s t e r o Avenoe . 
Valandos: Kasdien ano 10 v a i ryto 

Iki 1 vai. popiet. 
Ofiso tel. R E T-l IRS: rezid. 2S9-2S1* 

Ofiso fTE 4 -1818; R n M . P R »-W01 

DR. J, MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidatis ligos 
3454 West 71st Street 

( 7 1 - o s lr Campbeli Ave, k a m p a s ) 
Vai.: pirmad. . antrai , ketvirtad. b 
p e n k t a * S lkl 7 v. p. p. Tik susitarus 

O P T I C A L S T T J D I O 
VIOLETA HAROSAITe 

7051 So. Washtenaw. teL 77S-8788 
Pr i ta ikomi akintai saga! gydytoja 

r e c e p t ą 
Dide l i s ak in ių rėimj aastr inklma* 
Vai . : pirm., antr.. penkk 10-5:30 

B s t v . 1-8 v. vak. SeSt. !0 -4 v. p.p 
Trečiadieniais aSdarvta. 

• 
DR, 

% ' • * • ' -

m 4100 

Telet . — 282-4422 
ROMAS PETKUS 

LJCOS — CH1RUROUA 

\ o 
NO. 

Valaados 

Ofisai: 
vVARASH AVE. 
C O T R A 1 ArE. 
sa^ai ^osriartma. 

I 

Vaiandop 
at s iūep ia . 

Dasai 

H 

TeL — BE 3-S833 

DR, A. B. 6LEVE0K&S 
GYDYTOJAS IR "HIRT "R^A? 

Specia.lj'bė Aki- L̂ t><5 
S90/7 Vffst I03rd StT^t 

Valanda pagal susitarimą 

Ofiso teL — PT? 8-22?0 
DR. JANINA JAKšEVlčlUS 

t O K 8 A 
V A I K Ų L I G O S 
2656 West 83rd Street 

ketvtrtad, ir peakt-
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Sveikata ir ligos ^ 

ŽMONIŲ SANTYKIUOSE IR VISUOMENĖJE 
Mokslininkai tiria kai kuriuos' niniam gyvenime jie yra našta 

praeities įvykius, aiškindami jų! kaimynystei ir veiklos aplinkai., 
priežastis, žvelgdami ne tik į to1 Įstaigose ar įmonėse jie tampa 
meto aplinkybes, bet ir į politi- tironais, šeimose — diktatoriais, 
kos ar tautų vadų sveikatą ir li
gas. Kieti diktatoriai, monarchai, 
tironai pagal tyrinėjimų išvadas 
yra buvę dažniausiai kuriuo nors! už socialinio gyvenimo taisymą 
atžvilgiu nevisiškai normalūs! ir už taiką, pasireiškė priešingy 
žmonės. Tik sąlygų ir laiko dė-1 bėmis,. naudodami prievartą, ko
ka pasidarę valdovais, jie tapo vą ir viešosios tvarkos ardymą. 

savo asmeniniam gyvenime kraš
tutinių sprendime vykdytojais. 
Tokie Berriganai, pasisakę neva 

tironais, nes, būdami nesveiki, jie 
nesupratę savo tikrovės ir visiš
kai nepaisę žmonių reikalų. Ne
tolimoje istorijoje ypač iškyla to
kie, kaip Prancūzijos Liudvikas 
XVI, vėliau Marksas, Leninas, vi
siškai neseniai — Stalinas ir Hit
leris. Jie visi buvę su psichiniais 
trūkumais, turėję persekiojimo 
manijas, niekuo nepasitikėję ir 
kūrę naują, savo ligotoje fanta
zijoje susikurtą, pasaulį. 

Tai iškelia savo ilgų metų pa
tirties išvadose dr. George E. 
Vaillant, Hravardo universiteto 
medicinos profesorius. Jis tai ke
lia ne tik istoriškai, bet labiau 
žvelgdamas į dabartinius laikus, 
nors konkrečių žmonių, dabar sto
vinčių įvairių valdžių viršūnėse, 
jis*neliečia. Jis kalba tik apie 
subrendusius, nesubrendusius ir 
neurotikus, kurie šiandien vado
vauja viešajam gyvenimui — 
politikai, institucijoms, įmonėms, 
žmonių sambūriams. Anot jo, 
"dažnai tas, kurį mes daugelį j mažo būrio vadovai, bet blogai, 
metų pažįstame ir kuris yra pa-I kai J ie y r a tapę valstybių, tautų 

Pagaliau išsiskyrė iš savo aplin 
kos, nueidami savitais keliais — 
pasidavę praktiniam materializ
mui. 

Istorijoje ir dabartyje pririnkti 
tokių pavyzdžių būtų galima 
darugybę, kalba minėtas moksli
ninkas. Bet čia yra medicinos, 
visuomenės nuotaikų, valstybės 
ir tautos reikalas. Tik jos ma
to savo vadovų dvasinius pa
sikeitimus, kurie priklauso nuo 
sielos ir kūno jungties — kūnas 
jau nėra priemonė sielos veiki
mui. 

* 
Normaliai brendę, intelek

tualiai pasiruošę ir buvę dides
nių ar mažesnių sambūrių va
dovai staiga ir peranksti pasireiš
kia pasikeitimais nuotaikose ir 
santykiuose su aplinka. Pasikei
čia jie ypač santykiuose su žmo
nėmis, su kuriais reikia kartu 
dirbti ar gyventi. Geriau, anot 
prof. Vaillanto, kad jie yra tik 

ŽMONES, DUCMA IR LAISVE 
Turtingoje JUoerikoje truko žmonių ir laisves 

Puikus klimatas, derlinga že-l 
mė ir net greitesnis praturtėji
mas ne sparčiai viliojo europie
čius kurtis Naujame pasaulyje. 
^Nepaprastai varginga kelionė, 
dažnokas nelauktos viešnios -mir
ties atsilankymas jos metu, sun
kokas įsikūrimas, indėnų siautėji
mas ir net baltųjų žudymas ver
tė pagalvoti Europos išeivį. 

Į Ameriką keliavo ryžtingiausi, 
persekiojami Anglijos protestan
tai, vadinami puritonai, ir nusi
kaltėliai. Ilgą metą ateiviams te
liko rasti tuščią vietą ir kirviu pa
tašyti medį — štai mano nuosa
vybė. 

Daugelis kūrėsi teturėdami vie
ną kitą atsivežtą įrankį. Tik vė
liau jau atvyko amatininkai, o 
anglų įvairios bendrovės teikė 
įrankius ir net tvarką palaikė, kol 

GEDIMINAS GALVA 

Anglijos vyria isybė rūpinosi ko
lonijų valdymu. 

Gyventojų prieauglis 

ventojų, kurių arti 2 mil. —bal
tieji, o kiti — juodieji, to meto 
vergai, kurie beveik šimtmetį tu
rėjo laukti išsilaisvinimo. 

Amerikos kolonijose anksčiau 
vedė ir natūralinis gyventojų 
prieauglis siekė 2 proc. 1800 m 

Tik XVIII a. gyventojų prieaug- . šeima augino 7 vaikus, kai 1976 
lis buvo kiek spartesnis. Žinia, tuo m. — 1,76. 

rodęs subrendimą savo asmeni
niam ir visuomeniniam gyveni-

ar visuomeninio junginio vadais. 
Jų užslėpta, dar jiems patiems ir 

me, po tam tikro laiko, dažniau- n e * gydytojams nežinoma, liga 
šiai senatvėje, parodo ligų, ne
normalumų, nesubrendimo ar 
žiaurumo žymių, kurių priežastys 
glūdi paveldėjime, .aplinkoje, li
gose ar ankstyvoje senatvėje". 
Konkrečiu šių laikų pavyzdžiu 
laiko vokiečių "Der Spiegei" bu
vusį profesorių ir genialų Vokie
tijos ekonominio gyvenimo kūrė
ją Erhardtą, nepajėgusį būti 
kanclerio pareigose, rigs jau bu
vęs ligonis. 

Valstybių istorija neretai pasi
keičia, kai gabus, bet už norma
laus gyvenamo ribų esąs žmogus* 
patenka valdžion. Šveicarų "Zeit-
Bild" primena antrojo karo pa
baigos derybas ir politinės pu
siausvyros pasikeitimą. Derybose 
Teherane ar Jaltoje dalyvavę to
kie kraštutiniai vadai — niekuo 
nepasitikįs' Stalinas, suparaližuo-
tas ir skausmus kenčiąs Rose-

daro į jų veikimą įtaką, kuri at 
neša žalą jų veiklai, kuri pakei
čia kartais net tautų istorijos 
kryptį, kaip tai buvo su Vokieti-

tortai ir panašūs dalykai — yra 
labiausiai mėgstami mergaičių. Jie 
labai prigiję tarp moterų rengiamų 
savaitinių "kavučių". Tarp abiejų 
lyčių jaunuolių labai paplitę sai-
dainiai.bulvių -drožlės Įvairiais pa
vidalais ir vaisvandeniniai gėrimai. 

Dr. Dalrym'ple ir Diehl knyga 
"Sveika* Gyvenimas" teigia, kad 
naudingi maži užkandžiai, kurie tu
ri grynanglio, vandenilio ir deguo
nies, bet laisvi nuo kalorijų, kurių 
yra gėrimuose ir paragaičiuose. i 
Apskaičiuota, kad 50 proc. ameri- j 
kiečių valgo visiškai netinkamus : 
pusryčius. Taip elgiasi dažniausia '• 
tėvai, o juos seka motinos ir vai- j 
kai. 

Mitybos žinovai sako. kad žmo- : 
gus, praleidinėjantis ar mažinantis 
kasdienių pusryčių davinį, gali , 
prarasti kasdien nuo 25 iki 33 proc. j 
kūnui reikalingos maistingumo 
normos. Labiausiai perkama dr. H. 

metu nebuvo daromi gyventojų 
surašymai. Tik 1790 m. padary
tas pirmas JAV gyventojų sura
šymas ir iki šio meto tebetęsia-
mas kas dešimtmetis. 

Benjamino Franklino paskelb
tais duomenimis 1730 m. tebuvo 
600,000; 1750 — 1,1 mil., o 1776 
— 2,5 mil. gyventojų. Jo žiniomis 
metinis gyventojų prieauglis sie
kęs 3,5 proc.. įskaičiuojant ir imi
grantus, XVIII a. iki kolonijų pa
skelbimo nepriklausomomis ypač 
sparčiai imigravo airiai, škotai ir 
vokiečiai. Vokiečių imigracija ir 
vėliau buvo sparti, bet jie pasiro
dė visai tautiškai neatsparūs sve-

i timose šalyse. Vokiečiai yra stip
rūs tik savo bendruomenėje, bet 
greitai nutauto anglosaksų kraš
tuose. 

Nepriklausomybės paskelbimo 
metais tebuvo apie 2,5 mil. gy- 90 proc. vergų anglų laivais bu-

Anglijos bendrovėms terūpėjo 
pelnas. Jis galėjo būti žymiai di
desnis, jei Amerikos kolonijose 
būtų buvę daugiau gyventojų. 
Naujasis žemynas pajuto darbi
ninkų trūkumą. Net kolonijas 
paskelbus nepriklausomomis 
valstybėmis žemė buvo dar la
bai pigi, — akras kaštavo apie 
3 šilingus, taigi staliaus dienos 
uždarbį. Darbininkai tedirbdavo 
pramonės įmonėse ar žemės 
ūkiuose, kol jie prasigyvendavo ir 
savistoviai įsikurdavo. 

Didesnėse plantacijose, kurio
se buvo auginamas tabakas, ry-j 
žiai ir kitos kultūras, verkiant rei-į 
kėjo rasti darbininkus. Jie buvo1 

viliojami, kelionės išlaidos apmo- i 
karnos, apgaudinėjami ir net jė-Į 
ga .panaudojama vežti vergus ir 
juos parduoti 'Amerikoje. Apie 

Shirley Temple, žinoma JAV kino artiste iš vaikystės dienų, dabar paskirta 
Valstybes departamento protokolo Seefe. Tai labai svarbios pareigos. At
vaizde matome ją vos kelerių metukų, vykusiai vaidinančią viename filme. 

vo pristatyti ir parduoti Virgini- i tė pirkti tik Anglijos pramonės 
jos ir Pietų Carolinos planta-į gaminius. Anglija vedė merkanti-
toriams. 

ja, Kaip tai įvyko su Angluos į R o s e n b e r g o fa^ r T h e D o c t o r s 
imperija, kaip yra buvę anksčiau Book of Vitamin Theraphy" rašo. 

veltas ir jau apkurtęs Churchillis. dėtos baimės kyla 'nepasitikėįi-
Pirmojo karo taikos sutarties de
rybose didžiausią įtaką turėjo 
Amerikos prezidentas VVilsonas, 
iškėlęs gražių ir kilnių idėjų, kaip 
tautų apsisprendimo dėsnį, bet 
nesugebėjęs privesti sprendimų 
prie pabaigos, nes jau kentėjęs 
nuo kepenų ligos ir neturėjęs va
lios pravesti pritarimo, kad Tau
tų Sąjungoje dalyvautų karą lai
mėjusi'ir daug įtakos galėjusi tu
rėti Amerika. Erhardtas dėl cuk
rinės ligos, su ja susijusių kompli
kacijų laiku atsisakęs kanclerio 
vietos, nepadaręs didesnių nuos
tolių Vak. Vokietijai, o tik savo 
partijai, kuri praradusi vadovau
jamą vaidmenį. 

* 
Prof. G. E. Vaillant, kaip gy

dytojas tyrinėtojas, nedaro poli
tinių išvadų, bet tik aiškina sun
kumus, kurie susidaro gyvenime, 
kai buvę normalūs ir intelektua
liai pasiruošę žmonės veikia ko
kios nors ligos įtakoje. Visuome-

su prancūzų revoliucija. 
* 

Demokratinė visuomenė išva
das- turi daryti pati savo išmo
ne. Revoliucija neatneša gyveni
mo pagerinimo, bet pralieja daug 
kraujo. Valstybiniam ir visuome
niniam gyvenimui reikia laiku 
suprasti pasikeitimus savo vado
vuose, nepaisant jų atliktų dar-į 

phy' 
kad amerikiečiai daugiausia nieka
lų suvalgo. Dažnai sočir.s pusry
čius pakeičia pigiais daniškais ke
piniais ir juoda kava. Pietums valgo 
sumuštinį, kuris padarytas iš pras
tos mėsos ir bartos menkos duonos, 
neturinčios ma'stingumo. Vakarie
nei naudojama mažai maistingas 
maistas, perkrautas krakmolu. Mė
giami TV pietūs, kaip prikrauti ku
bilėliai, dėželės ir skaniai paga
mintas maistas, su aliejum, turin

g ų ir turėtų didelių sugebėjimų. Į CJU chemikalų, žmogaus kūnui netei 
Kai ligų įtakoje atsiranda psi-jkia jokios naudos. Piešingai pavo-

chinė baimės apraiška, reikia jau jmgas. nes neturi reikalingo mais 
žinoti, kad tokie vadai bijo ne
tekti savp vietos. Jie visus kal
tina, kurie bet kuriuo būdu ne
pritaria jų nenormaliems ėji
mams, tik ne savo elgesį. Iš per 

mas kitais ir savo laimėjimais, o 
tada valstybėse atsiranda prie
varta, visuomenėje — ardymas 
visko, kas ne jų padaryta. 

Tokioje dvasinėje būsenoje at
siranda baimė prarasti savo net 
menkiausias pozicijas, ypač vals
tybinio ar visuomeninio lygio. 
Persekiojami praeities klaidų, ne
pasisekimų, kurių daugeliui pa
sitaiko, didesnių ar mažesnių nu
sikaltimų tautai, jie tampa net 
panikos kėlėjais, tampančiais per
sekiotojais. Tai jau. patalogiški 
nervinės įtampos reiškiniai — 
kova vienų prieš kitus. N e be 
reikalo šveicarų "Zeit-Bild" me
tinių proga sako. kad ir Helsin
kio aktas yra paniškos baimės ir 
savimi nepasitikėjimo išvada, pa
keitusi laisvųjų ir pavergtųjų is
torijos eigą. Kokia konkreti iš
vada yra.galima, tai jau demo
kratinės visuomenės uždavinys 
tai surasti. 

P.S. 

Spaudoje ir gyvenime 

BILIJONAI IŠMETAMI MAISTO NIEKALAMS 

tingumo. Dr. Rosenbergas teigia. 
kad jaunuoliai minta pavoiin«ru 
dirbtiniu iš įvairių niekų padarytu 
maistu, kuris jiems sukelia ner-
vuotumą. 

Greita mažų vaikų maisto me
džiagų apykaita reikalauja, kad 
tarp pagrindinių valgių — pusry
čių, pietų ir vakarienės — jiems 
būtų duodami užkandžiai. Taio tei
gia Harvardo universiteto maistin
gumo žinovas dr. J. Meyeris. 

B. Db^li finas 
Angių įruošta dirbtinė sala siaurės jūroje. Cia sutelkti naftos iš ji 
ii*c*'i<' i m iii 

ros gavimo 

Istorikas R. Hofstadter veikale 
"America at 1750" rašo: '"Tuo 
metu trūko imigrantų, jų atit in
kamo pasiruošimo tuojau įsikurti 
ir kapitalo. XVII a. imigrantai 
buvo lal3."i, pusiau laisvi ir ver
gai". 

Viena didžioji anglosaksiška 
nuodėmė — vergija, nors Nepri
klausomybės pareiškime skelbia
ma laisvė ir laimė, tik vėliau bu
vo išpirkta sumokėjus nepapras
tai aukštą kainą. 

Žemės ūkis 

B. Franklino duomenimis ne
vienodai pasiturintys buvo Ame
rikos gyventojai 1776 m. Naujo
sios Anglijos gyventojai buvo ne-

: turtingiausi, vieno gyventojo tur-
| to vertė siekė 1500 dol., kai pifc-
I tinių valstybių gyventojo turtin-
į gumas buvo keturis kartus dides-
j nis, bet 42 proc. viso turto su-
: darė vergų vertė. 

j Daugumas kolonistų buvo ūki
ninkai ir plantatoriai, kurie jau 

; sugebėjo ir vaikus išmokslinti. Jie 
j gyveno sočiai ir pajėgė dalį ga-
I minių parduoti anglams. Penn-
I ylvanijos ūkininkai pardavė 
kviečius, P. Carolinos — ryžius. 

: "> N. Anglijoje mišką kirto, me-
i džius ir net pagamintus laivus 
j perleido anglams. Svarbiausia 

orekė buvo tabakas. Netrukus at
sirado ir gyvulių ūkio gaminių 
— mėsos ir sviesto perteklius. Že
mės ūkio gaminius' supirkdavo 
tarpininkai ir juos parduodavo 

j anglams. 

Anglai naudojosi ūkiniu ir pre-
j kybos monopoliu. Jie leido že-
! mės ūkiu verstis, miškus 

6 
bet 

išt inę politiką, kurios tikslas pra
turtėti išnaudojant kolonijas. 

Amerikos kolonistai abejojo ar 
pajėgs savo ūkiu išsiversti. Žemės 
ūkis buvo našus ir kolonistai kiek 

rėliau gyveno už europiečius, 
jie neturėjo pramonės, lai

vyno ir net banko. 

Pramonės įmonės negalėjo 
tarpti, nes anglai trukdė jas 
steigti. Kai Amerikos kolonijose 
buvo pradėtos steigti pramonės 
įmonės aprangai gaminti, Ang'.i-
jos parlamentas nutarė drausti ir 
jų veiklą trukdyti. 

Anglijos prekybos politika bu
vo savanaudiška ir trumparegė. 
Tiesa, 1700-1771 m. jos išveži
mas padidėjo nuo 344,000 svarų 
ligi 4,2 mil. svarų, t. y. 12 kar
tų, kai Amerikos kolonijų išveži
mas paaugo tik 3 kartus. Ame
rika vis nepajėgė išlyginti savo 
prekybos balanso. Anglu prekybi
nis monopolis, išnaudojęs ameri
kiečius, trukdė kilti gerovei. Ko
lonijų išnaudojimas pastūmėjo i 
kovas dėl nepriklausomybės. 

Žinomas anglų laisvos preky
bos šalininkas A. Smith 1776 m. 
išleistame veikale "The Wealth 
of Nations" rašė: "Monopolinė 
prekyba su kolonijomis daugu
mui padarė žalą. Š:ai dėl ko im
perija yra ne imperija, bet tik jos 
sumanymas". 

Nauji išradimai ir palankios 
pelitinės sąlygos, y;ač taikos su
tartį 1783 m. pasirašius, greitai 
išsklaidė amerikiečių pesimisti
nes nuotaikas dėl pajėgumo sa
varankiškai ūkininkauti. 

kirsti, 
I kasyklas steigti ir kolonistus ver-

- 1974 m. JAV žuvo 3.160 mc 
toc klistų. Motociklai nesaugiausi 
susisiekimo priemonė. 

a w r«rj 

AUŠRA IŠEINA 1 GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

Romanas iš okupuotos Lietuvos 

MARIJA VLNČERYTft 

no8 gali tokius žodžius tarti! I r kas keisčiausia di-i — Man tikėjimas ne niekai, ir a š niekada neno-
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34 ma. Į Į g M Diplomuotas kvailvs. — atsikirto Valė. 
Klausausi aš pirmą dieną ausis pastačius, dairausi — Specialybė man patiko, — pertraukiau juos. 

Už laiškus, šunie, už la iškus! - - t a r ė . kaip zuikis — nieko nemoku, nieko nesuprantu. Žiop- i — Aš labai norėjau būti seseria. Bet yra ir brangesnių. 
Išsigandau! prasidės, galvoju, muš tynės . Bet sau vienu metu, galvą iškėlus, laukiu, kol nusileis! — Bepročiu reikia būti! — sušuko, neleisdamas 

2iurkevičius tik apstulbo, išsižiojo. Mes ir pal ikom jį keltas plytoms - tik lept kažkas sunkus ir šlapias m a n užbaigti Kostas. —Nemokėti išsisukti! 
bestovintį. man ant peties, ant krūtinės. Grįžteliu — stovi šalia j — Visi žmonės liktų be darbo, jei nekombinuotų 

— Palauk, sakau, Leonui. — a tke r šys j is t a u ! Į s toras , išpurtęs senis ir juokiasi: "Kaip panelyte, p a - j i r išsiplepėtų, ką galvoja. Kas gi ta ip daro! I r kokia 
Nekeršys, sako, j is bailys. Niekšai v i sada bailūs.1 t inka pas mus?*'. Ir dabar jaučiu tą šlapią, išpurtusiąj nauda tau iš to? Tik tu pagalvok — būti pras ta s ta ty-

Virginijaj ranką — persigėrė, atrodo, iki kaulo. Trenkiau jį ai- bų darbininke! Dirbtum sau ligoninėj baigus, būtum 
Vilnius, i kūne! Juokas , replikos. Viskas čia priimta, viskas čia ; sesuo. Tik beprotis gali taip padaryt i . 

• 

« 

1961.IK.25 
Virginija. 

Tau an t ra savaitė, kaip dirbu s ta tybose . Naujas , 
iki šio! nepažįstamas gyvenimas. 

Paskyrė mane čia pat Antaka lny prie gyvenamų Grįžau visa kalkėta, peršlapus, sustyrus 
namų statybos, prie Neries. Visa Neries p a k r a n t ė šiuo \ — Paragavai statybų pyragu? Pašventino tave! 
metu nutupdyta pradėtais ir baigiamais s t a ty t i , vienas juokiasi išsišiepęs Kostas. Cia tau ne mokykla. 

galima. — Pasielgiau, taip, kaip man atrodė geriau ir tei-
Nuėjau pirmą dieną su kartūno suknele. Vienas singiau. Ir ko jums sielotis, 

praeidamas brūkšt kalkėta mente, kitas šlapia ranka. Statybose, tiesa, nelengva. Paskyrė mane į mūri-
Trykšta nuo viršaus skiedinys ir vis pataiko į mane. ninku brigadą pagelbine. Pirmoji kategorija. Skiedinį 

turiu padavinėti, plytas padavinėti mūrininkams. P e r 
dieną labai įvargsta rankos. Ir svarbiausia t a aplinka. 

Copley spaudos dienraštis "Bea-, 6 iš 10 mergaičių ir 4 iš 10 berniu-
con News" skeibia gydytojų nuo- kų valco menkos kokybės maistą 

— Na ir kas! — sakau. 
— Bepročiu reikia būti, kad išmainyti medicinos 

Jeigu netikėčiau būtų sunku. 
Šeštadienį nubėgau pas Aldutę. Ir ji šiais metais 

įstojo į Medicinos seserų mokyklą ir mokosi. 
— Aušra. sako. gal man mesti mokyklą ir ei t i 

į kitą panašiais mūriukais. 
Statybos, kiek spėjau įsižiūrėti, lyg ir a t sk i ros res-

mones apie suaugusiųjų ir yp*«' vien dėl to. kad jis jiems patinka, i publikos a r maži miesteliai, ku r t a r p mūsų. pastolių, seserų mokyklą į statybų darbininkę' Bet pakalbėkim 
jaunuoliu pomėgį su didžiausiu pa- į J jų pomėg, daug itakos turi tele-į plytų ir cemento krūvų, U r p gelžr>etom t raktor ių , atvirai, — t a r ė j is ." pereidamas į rimtesnį toną. pas tave. Abiem" bus lengviau, 
sieardziavimu valgyli jokios nau-! vizijos skelbimai, kurie labai pa- u r o n n , „ „ ( , „ , H Ū ™ ; im^ni,, m, ao,r^ ~<,.v..~.x;„-.. T-N -»I I I I . - I - T I • » * , , ! m i . 

traukliai narodo ma:«.to skoni Pra- U gyvena ™ n a i žmonių su savo papročiais , po Draugiškai pakalbėkim. Juk tos priežastys (kam- — Tau galvoj negerai, — sakau, nebent t au pačiai 
leidinėjimas pusryčių, naudojimas' z l u n u | gyvenimą, su savo kalbos žargonu, interesais bary buvo tik Valė ir jis), kurias čia Zita motinai labai sunku, 
užkandžiam^ menkos kokybės mais 

igardž 
dos kū.r.':i neduodantį maistą. Įvai
riems užkandžiams. naudojamiem? 
tarp pagrindinių valgių, išleidžia
ma per metus iki 2 bil. dolerių. Vi- to. tikėjimas, kad maisto niekalai 

savotiškai jie laisvi. Nieko nebijo, negerbia, su nieku susakė, tai tik akims dumti. Čia kas nors kita yra, jei- ; Aš rodos nepasakojau tau. kad per tuos pusant rų 
žemiau jo nebenumes, pras tesnio darbo gu tu iš tiesų iš mokyklos atėjai ir jeigu tave pašalino? metų nuo savo tėvelio mirties ji labai pasikeitė: papil-

— Tai jūs mane apgavike, melage laikot! Tad aš nėjo pasiaugino kasas, žodžiu pilkasis berniukas aosi-nebeduos. Į s tatybas ateina visi tie. kurie niekur ki tur sados kur nors skubą jaunuoliai . didi.ia riebėjhną. sprendimas, kad 

iSiT*w*A?ri£?S^TS&MMS; EE^^^^^r^ t i r r^ ' p a s juvr>enti į a - *i?5 »**» *•»>•f: • ' l į Į ^ s j ^ ^ s C T 
V ų ir v a k a - , k a d Z T T 1 0 n o s ° a , e t ' ^ t a i P galvoti ir taip kalbėt i . Ką be- — Kam būtinai apgavike, ar negali būti priežas- bar ji eina devynioliktus. Bet nešioja susipynus d v mo jie nepaiso, o tik apgaudinėja Į valgių — pusryčių, pie' dv i 

•ave neneš sveikatai. Ke-! ?***** viskas sudviprasminta. begėdiška — supaleis- čių. Kalbėkim draugiškai. Manau tu nesi tokia naivi, kasytes ir persirišus kaspinėliu — visai nepaiso stel ia-
Maisto žinovų studijos rodo, kad! piaiai — sausainiai, pyragaičiai, j tuvinta. Jei man ankščiau kas būtų sakęs , kad mergi-1 kad dėl niejoi atsisakytum mokyklos, specialybes, jg&kų madų. XBu» 
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Skaitytoju nuomones 

M "Strategijos" po Helsinkio 
DR. GR. VALANČIUS 

Tokia tema diskutuota viena-, kariečių valstybės. Netikiu, kad 
me iš 4-rių simpoziumų, LF Bi-i pastarųjų vadai "overnight" ir 
čiulių surengtame polit. studijų; **en bk>c" oasidarė parsidavėliais 
savaitgaly Los Angeles 1976.1.24 '•. ir skubėjo nuvežti "dovanų" Baž 
-25 . I nevui į Helsinkį, nieko už jas ne-

Kažkas šūktelėjo: nė valstybės'. gaudami. Negavo vakar, geri 
mokslų daktarai negeba pateikti 
tinkamų receptu. Mudu su kole
ga Juodeika neužsigavom ( jam 
leido pakalbėti 8 minutes, man 
— 2) , nors ta replika "rerum po-
liticarum" mokslams ir neišreiš
kė respekto. Kokius čia receptus 
gali "išrašyti", kai "strategijos" 
planuojamos po pralaimėto mū
šio, o ne prieš jį, kaip turėtų bū
ti. 

Siūliau padiskutuoti 1977 m. 
rudeni įvyksiančios Belgrado kon 
ferenerjos "strategiją,", bet t am 
neliko laiko. Dviminutininkai te
kalbėjo apie "korporacinę sant
varką", būsimą Lietuvos konsti
tuciją ir kitokius "planus." 
Mums kalbėjimo '"talentų" ne
trūksta, gebame paplaukioti po 
plačius vandenis, kam kvaršin
ti galvą dėl sugrįžimo uostan. 

Tebūnie leista apie Helsinkio 
konferenciją ir tariamąją pohel-
sinkinę strategiją, pareikšti kele
tą minčių, kaip vienam iš dauge
lio apie tai jau pasisakiusių, kaip 
jie išmanė. 

1. Dėl tos konferencijos ne-
verkŠlenu, 
mingumas (dalyvavo preziden 
tai, premjerai ir Vatikano atst. 
arkiv. Casaroli) vertės nepadidi-
na. Atsimename kaip baigėsi iš
kilmingiausios "lietuviškos vestu 

gaus rytoj-
3. Helsinky nieko nenustota, 

kas turėta. Tam, kas anksčiau 
atiduota, nieko nepridėta. Lietu
vos nepardavė. Ji jau buvo par
duota. Parduota 1939 metų Mo
lotovo — Ribbentropo paktu, o j 
vakariečiai tai priėmė tylos aktu j rods, penktą deklaracijos punktą, 
kitose konferencijoje (1941 m. i kad taikiu dvišalmiu susitarimu 
Maskvoj, I943TTL Teherane, 19- status quo sienos gali būti keičia-

.' t ,C L A S S 1 F 1 E D G U I D E 
L> NUOMOJAMA _ pQR RE>T k £ A Į S T A T E 

• ( 

| IsNL'OM. du apšildomi butai po 5 I Queeo of tūe Universe parap- apyl. 
kambarių. Kreiptis — 
1319 Se. .'xjth Ceurt, Cicero, i l l . 

IŠNUOM. 3% kamb. butas Brigb-
ton Parke, 44-os ir Rockwell apy
linkėj. Skambinti LA 3-3558. 

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

74 ir Central Park Ave. parduoda
mas 4 miegamų mūr. namas. 1 ^ 
vonios, pusiau įrengtas šeimos 
kamb. Skambint po 5 v. v. 436-3498 

\ukso gamyba Pietų Afrikoje, sis kraštas daugiausia pagamina aukto, ta» 
čiau dabar pateko j finansinius sunkumus, kai aukso kaina pasaulio biržoje 

gerokai nukrito. -

V A L O M E 

Pastovus namai 
Marąuette Parke 

2 butų moderniai {rengtas namas už 

HKJUP WA:VTKD — tfuTEiSYš 

SECRETARf. U A DFFiCE 
Imeihgent person possessing aigh 
degree of secreiarial skills, needed 1n 
growing iaw firm. Position c-ntaiis full 
secretarial duties and related adm. 
resp. for partner. Ex SaL 346-7404 

EXPERT> HOV8£K£EFEJB 
JTOR HAPPV HOME 

Live-m-room. bath, TV. 2 ehildren. 

rtsų rdštų grmdis 

EUB>TS — Tau rdL "-SlSą 

45 m. Jaltoje ir Potsdame). Ta
čiau tas tariamas akceptavimas 
tylėjimu nėra tarptautinės teisės 

mos. Tai gali daryti visi, įsakmiai 
nepasakyta, kad tik vokiečiai. Vi
sa tai reiškia: nešimuškime, sta-

sutartis. Tokia iš viso nėra ir ne- *us quo sienų jėga nekeiskime, ves-
gali būti joks "tylos sąmokslas 
Teisiniu aktu tegali tik įsakmi, 

kįme. detentės politiką. Taigi ,po-
Ktiką, bet ne teisę, apie kurią 

ant popieriaus surašyta, pasira- Helsinkio protokolas visai nekal 
syta, ratifikuota tarptautinė, bi-
leteralinė ar multilitarinė, sutar
tis. 

4. Helsinkio protokolas, multi-
1 i tarinė deklaracija, nėra taikos 
sutartis, kokia paprastai turi baig
t į ir baigiasi kiekvienas karas. 
Helsinky II pasaul. karas nebaig
tas. Teisiškai sienos tarp valsty-

ba, atideda "ilci kada nors." At
seit, padarytas politinis, jei nori
te detentės strategijos aktas, bet 
teisinė sutartis. 

r« Istoriškai, bet kokios ta rp t 
sr»»rtys, nekalbant apie dekla-
r.u-iįas, visad pasitraukia į šaiį, 
kai žygiuoja karas, kai jam *'pri-

& Vienas didelis Helsinkio "už
sislėpęs" laimėjimas — jau a m 
deino. Prieš pasisakė net ir Ame
rikos liberalai (NY Times, LA 
Tinęs , Time ir k t ) , ligšiol abe
jingi, minkšti ir dažnai netgi 
simpatingi tautų "išlaisvinto
jams". Jie taip nelauktai pabudo 
ir subruzdo. Tar tum aukštyn ko
jom atsitojo vakarykščiai neiš
manėliai. Sutartine konservato
rių ir Hberaių triūba gali su
griauti detentės sienas. Tos dirbti 
nės — nenatūralios sienos griu
vimą gali ir paskubinti nesilai
kymas (vadinamos "Helsinkio 
dvasios". 

Dar tik nelabai aišku, ar libe-

Kedzie, šalimai parko. Virš $4,000.00 ! Mušt speak Engiish. References 
pajamH. kainuoja $30,000.00. * reąnired. Winnetka, Illinois. 

4 botų mūras prie Maria High. N*u- į 
jas gazu šildymas, nauja elektra. 3 au-

brendo reikalas" 'įvykti. Vienos r a I a i ^veidmainiauja. Ar jie tik 
bių tebėra tos pačios, kokios bu- kongreso (1815) sutarties aktai I "f"oanevruoja siekdami respob-

xo mūro garažas. $44,900.00 
2 butų po 6 kamb. liuksas 6 metų 

mSras ir mūro garažas, Atskįri šildy
mai. Įrengtas beismentas. Arti 7l ir 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o į Califorria. $65,000.00. 
K M M y , H £ h 1 2 h ? A ; « kamb. didelis mūpo namas. Naujas 

PRIEINAMA KAINA [S3?0 Adymas. Garažas. Tuoj galima 
Taisau ir naujai irengiu vonias,' uSm t i- $20,9000)0. 

virtuves ir naujas iu-as. {rengiu P l a t u s K**5 »«• •*• K^žlaus ligo-
kambanu* rūsy. Dažau. ;• m n e s - **&*• 
Zigmas, teL 776-08S2 po 6 v. vak, V A L 0 1 S R F A L E S T A T E 

0«00000*>CO<M>e=QOC*>©Cc0300fiO»«- l a t f c j f t * ftfc-Ml. U i H I h 
2623 W. 71 Street 

Phone — 446-7154 

> • » > • * - « •>- *--> 

T E L E V I 2 JOS 
M I G L I N A S T V 

Spalvotos u- k-su r . , . - OAii^i 
Stereo a r̂  .esiatnval 
Pirdarfei.f b taisymas 

M l ū L I N A 8 T V 
2S46 W. SSnh BU teL 716-1486 

TeL TSJ-TiSXf arba 737-8534 

E X P K R 1 E X C E D 
M A Q C P M C P 

For exc*osive Loop AtbJetic Onb. 

Mušt be Illinois Uicensea. Buro-
pean training preterred. Mušt 
speak Engiish. 40 br. week, bene-
fits . Saiary negotiatole. 

CAUL MK. HEPP — a%-6160 

VYEAJ IR MOTERYS 

^ ^ ^ ^ r T ^ ^ ^ ! S ^ N OR WOMEN - MATURE 
B V | ^ « U W M A v l f 1 ^ » I Coliege or eqnivalent business ex 

Į Smaų pirkimas — Paraavuns* —• 
Valdymas 

vo prieš tą karą. Tesutarta jų nesukliudė Rusijai žygiuoti į 
"tuo tarpu" neliesti, palikti, kaip Vengriją 1848 m. (Kossuth), 

neverta. Jos iškil- yra, t. y. "status quo". Išvertus tai Prancūzijos ir Austrijos invazijos 
į paprastą šnekamąją kalbą, reiš
kia: pasilikime visi, kur stovime, 
nieko nekeiskime, taikos sutar
ties su sienų pakeitimų protoko
lais ir naujais žemėlapiais neda

vęs" Lietuvoj 1934 m. (moterys-{ rykime ir nekariaukime. Visus 
tė už poros mėnesių iširo). Iš; tuos dalykus atidėkime ' a d calen 
šimtų kuklesnių — gimė šimtai 
šaunių lietuviukų. 

2. Deklaraciją (ne taikos sutar
tį ir ne visus saistantį tarptauti
nės teisės aktą) pasirašė 7 ko
munistinio režimo ir 28-nios va

das graecas" (iki kada nors). Ro
mėnai sakė: si vis pacem, para 
bellum (nori taikos, ruoškis ka
rui). 

5. Vokiečiai "iki kada nors" 
laukti nesutiko ir išsiderėjo, be-

AR MASKVA PASTATYTA BALTŲ 
GENČIŲ GYVENVIETĖSE? 

(Paba i s a ) atkasamose Žemėse. Duobėse bū-
Akmensk inės kapinynas svar- davo atliekamos kažkokios protė-
bus tuo, kad jis įgalina kuršių vių kulto apeigos. Po to duobės 
teritorijos rytine ribą pratęsti nuo, vėl būdavo užkasamos, ir, matyt, 
Siraičių į pietus beveik iki Žarė-įkapai užmirštarni. Praėjus dar 
nų. T a r p Šių paminklų Žlibinų!kuriam laikui, Šioje vietoje vėl 
(kaime (Plungės raj .) , vežant būdavo laidojami sudeginti mi

rusieji. Tik dabar iš laužo surink
tos liekanos paprastai supilamos hū svarbūs Belgrado konferenci 
į nedidelę, iki 40 cm gylio, duo- W 1977 m. Priklausys nuo to, 
bute. Šio tipo karo an glies radio-' kiek efektingai ir kaip vieninga: 
aktyvumas leidžia jį datuoti Vy- vakariečiai prirems prie sienos 
tauto valdymo laikais, maždaug (defensyvon ne ofensyvom 
1420 metais. 

Ginteliškės kapinyne laidota 
kuršiai. Kapai labai turtingi: kaijga & pabaltiečiams per tas 28 
kuriuose rasta net po 40 įvairių valstybes ar per vieną jų pateikti 
dirbinių. Tarp jų yra ir sidabri-; kaltinamąją medžiagą, per tuos 
nių bei pasidabruotų papuošalų.;2 metus susikaupusią. Tje taria-
Tai rodo, kad arčiau jūros gyvenę! mai maži dalykai gali apversti ir 
kuršiai buvo žymiai turtingesni! visą didelį detentės vežimą su vi-
už kitus, toliau nuo prekybos ke- Į su Helsinkio protokolu. Helsinkis 
lių gyvenančius žmones..." (Pla- ' turi ar gali turėti dvasią, bet ne--

V. Valatka. GintalisTcės turi raidės, nei .paragrafo, "Dva
sia" yra besikeičiančios politikos 
produktas, raidė ir paragrafas — 
teisės nuostatas. 

žvyrą, buvo rasta irgi analogiškų 
kuršiškų kapų. (Plačiau — V 
Valatka, ŽaKario amžiaus sto
vykla. — Muziejai ir paminklai. 
Vilnius, 1969, p. 65 ) . 

1968 - 1969 m. muziejus tyri
nėjo irgi Plungės rajone Ginte
liškės kapinyną. Jo dalį 1940 m. 
tyrinėjo buvęs Kauno kultūros 
muziejus. T a d a buvo rasta IX -
X a. griautinių ir' degintinių ka
pų. Telšiškių ekspedicija savo tir
tajame plote aptiko chronologiš
kai kiek vėlesnių kapų, kurių da
tavimui panaudotos ir radioakty
viosios anglies analizės. Tirtojo', čiau 
ploto ankstyvesni kapai buvo I kapinyno, Plungės raj., tyrinė-
dauglausia degintiniai (griauti-, jimai 1968 - 1969 metais. — Ar-
nių aptikta tik trys sunykę). Mi- cheologiniai ir etnografiniai tyri-
rusysis su puošniomis Įkapėmis nėrimai Lietuvoje 1968 ir 1969 
būdavo sudeginamas ant laužo, m., Vilnius, (1970, p. 89). 
Rasta ir tokia laužavietė, kurios! Tai tiek apie archeologinius ka-
12 cm storio supluktas molio; sinėjimus Žemaitijoje. Tegu ger-
sluoksnis buvo perdegęs iki rau- 'biarras V. Valatka nepyksta dėl 
donumo. K laužavietės išrinktus čia pateiktų jo duomenų. Aš jam 
sudegusius kauliukus ir metalinių esu labai dėkingas, kad, užaugęs 
darbinių aptirpusias liekanas su- Pilnijos piliakalnio "papėdėje" — 
vyniodavo t drabužį arba kailį ir už apie 10 km nuo piliakalnio 
sudėdavo i maždaug vieno metro:—tik amžiaus gale sužinojau, kad 
ilgio ąžuolinį skobtini karsteli.! rusų archeologo Sizovo ir jo bend-
Ant surinktųjų liekanų viršaus radarbiu iškastąja Djakovo kultū-
uždėdavo d a r sveikų metalinių, rą reikia perkrikštyti į PLIMJOS 
dirbinių i r karstelį palaidodavo Į kultūrą ir kad nyksta mitas, jog 
60 - 100 c m gylio duobėje. Tarp Djakovo kultūra — tai ugrų-fi-
dirbinių rasta šiek tiek skandina-: nų, rytų slavų ar sėslos gyvu-
viškų daiktu, būdingų XI - XII a.. lininkystės ūkio kultūra. 
Paimtos iŠ vieno kapo anglies ra- Slavai Pabaltės — Lietuvos te-
dioaktyvumas parodė, kad medis, Į ritorijoje niekad nėra gyvenę, o 
kuriuo sudegintas numirėlis, bu- j Baltų gentys dar prieš mūsų erą, 
vo nukirstas apie 1180 metus. pasirodo, toli, buvo pasistūmę į 

Praėju* kuriam laikui, m&ž-, Rytus, net už dabartinės Mask-
daug šimtui metų, kai karstai jau vos, ir Maskva yra pastatyta Bair 
būdavo supūva, kapai būdavo at- tų genčių buvusioje gyvenvietėje. 
Vaoįrrii įr dirbiniai įsimaišydavo, AL Teni&oiuu 

Italijon (1848-1850), Krymo ka
ro (1853—1855), Prancūzijos — 
Prūsijos karo (1870), Balkanų ka
rų (1877—78 ir 1912—13) ir I 
pasaul. karo (1914—1918). 

Garsioji keturių didžiųjų (Cle-
menoeau — Lloyd George — 
Vilson— Orlando) Versalio sutar 
tis nesukliudė Italijos invazijos 
Abisinijon (1935), Rusijos įsiver
žimo į Suomiją (1939—40), dar7 
gi pasėjo sėklą, iš kurios išaugo 
II-sis pasaulinis karas (1939 — 
1945). Pastarasis formaliai ir tei
siškai baigsis tik su taikos su
tartimi, kuri dar turi būti padary
ta, jei iš viso bus padarya. Karo 
meto susitarimai buvo tik provi
zoriniai ir sąlyginiai. Viską (ir 
sif»nas) galutinai nustatys taikos 
sutartis, — buvo .pagrindinis Jal-
tų - Potsdamu susitarimas, 

7. Nesigilinsime į visaip gali
mus aiškinti kitus Helsinkio "su
sitarimus." Jie šiandien atrodo 
nesvarbūs, bei gali pasidaryti la-

likoniškai valdžiai suversti demo 
kratų kaltes, neužmirštas ir daug 
metų tebekabančias dėl Jaltų — 
Potsdamu bei Len - Lease gėdos. 
Neužmirština, kad ir Helsninkis 
yra ne kitos, o tos pačios Jaltos -
Potsdamo vištos, kiaušinis. Jos 
politinėje epochoje, deja, vis dar 
pamatysim. Tuo taupu tik tiek. 
tebegyver.arr.r P a g y . - i . 
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NAMŲ APtfLOYNteS 
Tataac senos įr -ojart- - ^ a r - V-

Om. Pigiai tfirakM taipgi akr^aias 
» pwctlrtu m daj% lania rax*lexw 
Ū d y t o m s . Sjrelptli — 

A. BAVT8 — teL 44'J^80€ 
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COSMOS p VRCELS E X P B E ^ 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
5SS3 «i. aal<*ed St. Ct icagc m W«K> 
I M I W Sttti St- CMoafO. U . tOcSt 

T«W.' 123-2737 — 254-3328 

Draudimai — Incotne Tas 
Notamtaa — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

MSS Se. Kedzie Ave. — 77&-22S3 
P O O O O O O O O O C O C O O O O O O O O C O O O < K 

perienee. We offer saiary & Conun. 
for l a t 3 yrs. Internal training & 
fringe benefits. Contact — Haak 
James, District Manager, 321-4688 
E<ruitable Assurance Society of VS 

SUD'S i 

P,.-, 
buvau, esu dėkit 

w apdrttiKią ame ogniea >r ioįūtaru 
nai. Ji išmokė mane savo pnnci- j Mto pa* 

i L ESTATE 
- PRRDŪOSIT 

NTJ0M0SIT 
M'AIROS DRAUDIMAI 

Maion.il lurns patarnaus 

BAUS BUDRAITIS 
4369 Archer Av. — 254-5551 

Vrcher Av. — 257-5861 
pų ir įkvėpė įprotį dirbu. 
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F R A N K 2 A P 0 L I S 
I3tm Ą WeM f5Ui HO«t4 

Ctucago, Uiiaota 

I t l l I M i 
^KA, 

St: 

UiHUVOS ATSIMINIMAI' 

**:T ; 1 » = - — 3 — J E Ą 
'M 5 r a i popini 
New York* * I 

iao 5* 

i ? M x y s 
rs:_ , ; H> T 4 X «i>>;V:t K 

4259 So. Map»ewoo<t. t*L 254-74*0 

lar-ianjj 

*!M0IHS MEDICAL ASTS 
%113 W» 53rd Strtei 

» 4 7 0 ? 

I » *" 
t u . KM 7 I 

w* 

pastūmės) tų kitų ąuasi susitari
mų laužytojus. Čia bus gera pro-

Viae i 

mum Hinin i f i t iHĮ i i i i 

Kvtoči&mt taip 
U«tuvlAkq ktiltftrli 
kalba, U 8eton Hi 
aUo «totle«: (K« 
t9.6 meg. FM) 1 

- ^ : - - - r ' — 

T:SA-8:I< 

M-Srirjt — 5 tamb r 2 tan;- jx 
stogftje. Ceatr. guu Šildymas, gr~ " 
56 ir RockweIL r i ' M 

AH EEIKIA VIZITINIŲ 

Vlzi'nnh) kortelių naudojiaaaae yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas į » • • • • >» 
plačiai naudoja, bet tinka ir visų 

M O V I N G 
to« da ik to* . Ir H v>H ml#*»t/> IPHHV 

dymag. S mai. garafe* R T T si.--a» 
R9.900 

1 tatai k t a t a * krantar* . S36O.0C 
aoėn. pajamų. Sngbttm Pke 128,000 
Š I M A I T I S R - T 

Insorusce — ^ ' T-

HE3JP WANTED — VYRAI 

SOTIE MAKER 
Manufaeturer of sheet matai dis-
plays bas opening for expperienced 
aample maker. P'ease call for an 
appointment — 471-2334. 

NEW PLANT OPENING — needs 
fumiture assemblers, packers and 

genera! plant workers. Excellent work-
ing conditions. 

S K PRODUCTS CORP. 
SŪDO West 123rd SU Alsip, DL 

PHONE 371-7100 

SALES P0SSTI0N 
with S years training program 

ESxcellent opportunity for suecess-
oriented person. Income starta at 
$10.000 and up. Call — 

MR, A. E L S T t R 764-0961 

CHUCK1N6 MACHINE 
SETUP M£N 

HQB MįCHiME SETU? MAN 
CHUGKiNC ^ACHIME 

0PERAT0RS 
H0BB1NG M f i C H l N I 

O P t R A T C R S 

peopte needed for 
permaoent 2nd shift. 

Apply in pers< 

luomų atstovams 
vizitines korteles. 

j r-v. z^-'X3^-

Kreipkitės Į "Draugo" adirunis-
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patamavi-

»OOOOOOOOC 
SIUM 

> Ir 
BHEDaNSKAS, 4065 Arch 
C%ioMcrt. m. 6 0 6 « , telef. 927 

PHCD-JCS C0. 
Wew England Ave. 
ieago, Illinois 

M A C H I N I S T S 
Exper'ce neceasary on Latbe lūM 

B A B A R a n į , B 1 t n ^ h a f d P ' i n d e r S - D a y W 

- Į . j-, ._. .... Į L į zugbt sbift. Apply m person — 
CKEST MACHINE COMPANY 

840 Industrial Dr.. Ernihurst U . 
Phone — 279-S994 

• « » » • « • » « • « • • » » < 
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R£ATIN6 
AIR OONDmONTNO 

D. 2nkaoskas 
4444 S. VVestern A\ 

TeL — VI 7-844? 

Klasikinio mūsų prozaiko, stittstmio 
kalbos virtuozo 

ANTANO VAIČIULAIČIO 

naa.'a apsakymu knyga — 

aO03OOO0OO0OOOOOg<XX>00>00» 

P i ] ( U l D I k l / : Pirmoji jos laida wr*> Bleista Na> 

L U i V l D m U priklausomo)* Lietuvoje ir turėjo « -
Vonių virtuvės sinkų ir vandea*; *H pasisekimą. Si laida papildyta 

šildytuvų specialistas. Virtuvė* ir į t e W a i s n 3 * * ^ apsakymais, 
vonios kabinetai- Keramikos ir kt ' Užsakymus siųsti — DRAUGAS, 
plytelės. Glass biocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Kreipti* po 
6 ral vak. t gyventojai prašomi pridėti 5% (20 

SERAPINAS — m o t i f
o e n t « ) n»<*esč»am8. 

>ooo<vx>ooooooooooooooooooo< i flMataBVHHMBKsVSNHMMsRaV** 
oooo )«ooooooooooooooooooeooo«o<>oooo«o««o<x>ooo&oooo«oc 

FRANK'S TV and RADIO. INC. 
tm SO. HALSTED STREET TEI CA I - 7 S 
RADUO m STEREO APARATU PARDAVTMAS FR TAISYMAS 

!>raEUS PASIRINKIMAS rVATRIAUSTV TELEVIZIJŲ APARATU 
SPALVOTOS TEL8VIZU0S APARATAI 

*>ft*wv̂ «w>ftftOAOOft<>a*<Ma< îa»iWli • fcnri — • • « • > • 

^pui^**^ 

TW- — rRAntt*>r <t-lSR? 

r-, e v T 

D\!'GVSf; LiF' 
• *^2Ž I LIV apraAoma dr. 4546 W. 63rd Street. Chicago, 1VL * 6 » . | | 3 t S 

SO ^ MACHHTE-
t F T L ? 

B & S. Fnll time, permanent. 
aiefita, CaU — 
M , . Willey — 343-0400 

M E S i O i 

Vaitaon*. MI f 

Kaina — $4.00. 168 pesl. IlHnoįau? d a ^ M U s ^* "i * i ; -

"Marijos garbinimas 
Lietuvoje'' 

Kr^ss r»s tik i ^ ' s r - ė . | • A-
min vietovių aprajymo Ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos anka pa 
siakaityti kiekvienam lietuviui, b&t-
d«r;i?»Čiam Lietuvos istorlia sr vie
tovėmis JC",ygs didelio forrr.afo. U-
ptL — kaaaa SLBį. Galim* A įsigyti 
•^Sranfe*. 

administracijoje. Yra gražių do
vanų įvairioms progoms. Pr ie ! a 2 5 d o L ' Lietuviškos knygos klubo 

Tinksmai nusiteiksite perskaitę 
sj humoristini eilių rinkinį 

I I * * v * i a 

Knygos autorius dr. S. AJiūnas 
88 psl. knygoje pateikia 60 Unks-
XXHĮ eilėraščiu. 

E»MTi~*iį tokSBUĮ jvadą parašė po-
Ant. Gostaitis. Knygos kains 

progos apsiiankykit ir matysi te , 
kad kainos yra prieina m m 
Galit ganti mažų lietuviškų vė-
liaveihi ir kortelių visoms pro
goms. Aplankykite "Draugą", 
4545 W. 53rd S t CbiGago, d , 
6*1629. 

msrisms trečdaliu pigiau. 
Užsakymus siųsti "Draugo*" ad-

niinots valstijos gyventoj&i 
5% mokesčių. 

Perskai tę "Brangą" , daokite 

* « * , . * , , « . . . , * . . . . . . . . « . . fi k i t i*™ paAljikaJtrti. 
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r3.Sv3.ruCju meni HUKSO K3ins tsrpc<iutTiic] 
105 dolerių už unciją (31.1 gr.). Vakarų • 

AUKŠČIAUSIAS EGKš 
J. VAIČELIŪ] 

1976 m: birželio 26 d. Toron- gan 
to mieste buvo atidarytas publi- tyti 
kai aukščiausias bokštas pasauly 
je — CX Tower, kurio aukštis 
yra 1S15 pėdų arba 553 metrai. 
Tą bokštą statyti norėjo trys 
Kanados bendrovės: C N (Cana-
dian National) geležinkelių ben
drovė, CP (Canadian Pacific) 
geležinkelių bendrovė ir televizi
jos bendrovė CBS. Bet vėliau dvi 
paskutinės' bendrovės atpuolė, o 
buvo sudaryta nauja bendrovė 
— CN Tovver Ltd. Jai finansi
nį pagrindą davė CN ir kiek 
Crown Co. C N Tower daugiausia 
finansavo CN bendrovė. Ji pini
gus numato atgauti su procen
tais per 20 metų. To bokšto sta
tybai buvo numatyta išliesti 21 
mil. dolerių, o praktiškai išėjo 
57 mil. Bokšto statyba buvo 
pradėta 1973 m.' vasario mėne
sį ir buvo numatyta baigti 1974 
metais, t.y. per metus su keliais 
mėnesiais, o buvo baigtas 1976 

m. birželio mėnesį. 
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C N Tower yra aukščiausias 
bokštas pasaulyje. Tiesa, N. Da-
kota ir Lenkija turi "200 pėdų 
aukštesnius bokštus, bet jie yra 
tik radijo bokštai, palaikomi vie
linių atatampų. Turistai į juos 
patekti.negali. CN Tower aukš
tutinėse patalpose iš karto gali 
tilpti apie 1000 lankytojų, ne
skaitant bokšto apačioje esančių 
patalpų. Bokšto 342 mtr. aukš
tyje prasideda žiedas, kuriame 
yra 7 aukštų patalpos: atviros 
ir uždaros stebėjimo patalpos, be 
sisukantis restoranas, kuriame ga- o'j 
Ii tilpti 420 svečių. Restoranas 
apsisuka per 90 mmučių. Taip 
pat yra TV administracijos ir ki
tokios patalpos. Restorane pietus 
dviems asmenims — 45 doleriai. Q" 
Dar viena stebėjfmo patalpa yra J 
447 mtr. aukštyje. Joje telpa 60 
lankytojo. 

Per dieną [ tą bokštą gali pa
tekti 30,000 lankytojų arba per 
metus vienuolika milijonų, jei jų 
tiek būtų. Tikimasi per metus 
sulaukti 2-3 mil. lankytojų. Da
bar tas bokštas yra naujiena ir 
vasaros metas. Todėl prie bokš
to keltų susidaro eilės lankytojų. 
Esant geram matomumui, iš ste
bėjimo patalpų galima matyti j re 
Rochesterį, N.Y., bet, esant blo-l sė 
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PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ 1 

ŠY. RASTO NAUJOJ 
A N T R A L 
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NauJ&ate Testamentą* yra tMJctf 
Ittis VerttmM padaryta* graHa lieto 
parrinodama pr*.eiaa.ma katna 

(Hunams "DRAC< 
Raina — 

nitnot* trveotejai prašomi prtdStt 
•iuntlmui (kitur sjnroniMitieĮ 

1 Gera proga vteiemi WerH NaojaJ 1 

DRfiOi 
4545 West 5! 
Crucago, ulbu 

nnnimfHHiifiniHHUHitnmim» 
„ii _ . 1 

Perskaitę "Draugą", 

r rinkoje nukrito nuo 122.50 ligi 
'okietijos aukso atsargų sandėlis 
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TAS PASAULYJE 
:AS 

matomumui, negalima m a -
viso Toronto. 

to bokšto per metus n u m a -
a turėti 9 mil. dolerių paja-
ir 3 mil. dolerių išlaidų, 

štą aptarnauja 425 pareigū-
kurių didžiuma dirba resto-

įose ir baruose. 

o bokšto statyba daugiausia 
nosi du pareigūnai: architek-
M. Grant, kuris paruošė sta-
>s planą ir vykdė statybą, ir 
E. Dolphin, kur daugiau rū-

>si administracijos reikalais, 
štas pastatytas taip, kad jis 

atsparus žemės drebėjimui, 
ii, apledėjimui, lėktuvams, 
įams, savižudybėms. Kaip ži-
ie, Paryžiuje ii Eifelio bokš-
>uvo įvykdyta daug savižudy-
Čia to padaryti nebus galima, 
ir atviroji stebėjimo patalpa 
užtverta metaliniais virba

is, pro kuriuos vargu pra
raustų didesnė katė. Kai bu-
paklausta, kas įvyktų, jei pil-
keleivių Jet lėktuvas atsimuš 

į tą bokštą. Buvo atsakyta, 
lėktuvas nukristų, o. bokštas 

iliktų. Žinoma, jei toks lėktu-
atsimuštų į to bokšto viršū-
kur yra TV bokštas, vargu 
bokštas lėktuvo smūgį atlai-

4-

okšto pamatas į žemę įleistas 
metrų. Po juo yra ka i ku-
; patalpos: restoranas, baras ir 
rs. Bokštą aptarnauja 4 kel-

kurių kiekvienas paima po 
lankytojus ir kyla ar leidžia-
360 metrų per minutę arba 
i km. per valandą. Bokštas 
i ir laiptus su 2570 pakopų, e]-jg 
jais niekas nesinaudoja. Bokš- fo^g 
viršuje esantis žaibolaidis per 
tus pagauna apie 200 žaibų, 
ila, kad toks didelis elektros 
kis nueina į žemę. O bokštas 
ktrą ima iš trijų šaltinių. Jei 
tų šaltinių elektra sustotų, 

>kstas gali pasigaminti savo 
ktros. Nors bokštas padarytas 
įgiausia i? cemento ir plieno, 

aukštai bokšte rūkyti drau-
ama, išskyrus restorane. Bokš 

turi ir priešgaisrinės apsau-
įrengimus: vandens ir putų 

riestuvus. 

Bokšto apačioje taip pat yra 
toranai, baras, plaukiojimo ba i 
nas. Vestibiulyje sumontuotos' 
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ko formate IrtKaa kietąja vtrta-
*ų kalba. Mecenato dtk* taMa 
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duokite jį kitiems. 

i 

d r. Č-esius Kuras ir PLB 
s pirm. Stasys Barzdukas. 
•tojai pabrėžė, kad tokios 
dos >ra dvasinio sustiprėji-
įomentai. Vakare stovyklau-
ts stud. Paulius Kuras parc-
Imą iš III-jo PLJ kongreso 
vtinoje, Uragvajuje ir Bra-
e. 

skaitų ciklą pradedant, va-
; Vacys Rociūnas pabrėžė, 
ubiliejinė stovykla yra 13-ji 
avoje, kitas keturias stovyk-
ičhiliai yra turėję pas liet. 
•iškonus Kennebunkporte, 
Pasagoje, Kanadoje, tr vieną 
n Pier, Mich. Per 20 metų 
ų savaitėse paskaitų yra 
> mūsų ž\-mus įvairių pažiū-
įtelektualai, paliesta daug 
.lių politinių, kultūrinių, 
mo, religinių klausimų, tu-
iteratūros vakarų, koncertų, 
ramų. 
moję paskaitoje Stasys 
Jukas pateikė mūsų visuo-

JUBILIEJINE LIETUVIŲ 
BIČIULIŲ STOVY 

tuvių fronto bičiulių jubi- meninio 
? 20-ji stovykla pradėta rug-| analizę. Pi 
> 1 d. Dainavoje \ėliavų pa- vose disku: 
u. Kalbėjo LFB c. valdybos; ii lietuviši 

priežastis, 
sumažinti 
rancija šia 
sprendžiau 

Po vaka 
nė pademc 
pos Lietuv 
lionės po ] 
kienė save 
LFB stovy! 

Trečiadi 
versiteto p 
bėjo tema 
kūmas Lie 
Pranešimu 
apie religi] 
lemas oku 
džiaga i§ 
gos. Prele< 
nę ir soči 
sią prie di 
tuvoje. Kc 
sekiojimas, 
Katalikų I 
ticijo-
mai, Kala 
cijos Kaur 
sidentai, K 

des: laiko, oro, v^o , mato- įpaliestos p i 
io, oro taršos ir kitos. Taip į ^ ^ į,a£j n 

yra TV langeliai, kuriuose f į r t a 0 | a s 
perduddamą programą. Į 

o viršų pakilti ir nusileis-
lietai: 2.75. 2.25, 1.50 dol 

katalikybę 
nę institu 

CN Tovver yra aikštė, ku-1 sgyvena 

telpa 750 automobilių. Bokš 
veria tiek, kiek sveria 23,214 
ių dramblių. 

ie to- bokšto statybos prisi-
ir amerikiečiai, Jų 10-ties to-
elikopteris Volga užkėlė ant 
>kšto 335 pėdų plieno ante-
nuėmė darbo keltus. Ameri-

t n už tą darbą buvo su-j 
jta 230,000 dolerių. 

M Tower gali tapti Toronto; 
oliu, kuriuo iki Šiol buvo j 
>nto naujoji rotušė. Toronto! 
iė dviejų dalių rotušė, kuri j 
i pastatyta prieš 10 metų, 
įavo 32 mil. dolerių, o CN 
rr "pieštukas" kainavo 57 mil., 
Su to bokšto paveikslais jau'. 
daugybė ne tik atvirukų, bet 
tsokių kitokių suvenyrų, ku-
terdavinėjami ne tik to bokš-
uvenyrų, bet ir kitose krau-
jse. Yra ir stiprių gėrimų bu-

su to bokšto ir artima To-
3 aplinka paveikslu. Kieno 

ateityje pasta ryti aukštesnį 
tą už C N Tower, dar nespė-
ma. 

Abiejose 
daug klau 
gų papild; 

Kl 
JO 

ska 
tą. 

A'T 
7 — -

i R E N E E 
Gyveno Chicago, Dlinois 
Staigiai mirė rugpiučio 

m. amžiaus. Gimė Chicagoje, 
Paliko dideliame nuliūd 

nūs : Stanley III ir Robert, 
uošviai Stanley Sr. ir Emih 
žjstami. 

Velionė buvo direktorė 1 
Lietuvių Prekybos rūmų. 

Kūnas bus pašarvotas 
ąuette koplyčioje, 2533 W. "J 

Laidotuvės įvyks ketvir 
vai. ryto bus atlydėta į šv 
kurioje vyks gedulingos par 
nulydėta į Sv. Kazimiero lie 

Vietoj gėlių prašoma ai 
the Balzekas Museum of I i 

Nuoširdžiai kviečiame ^ 
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę; V>Taa, sunū*. 

Laid. direkt. Donald A. 

FRONTO 
KLA 
;>venirhi problemų 
skaitoje -Aiau g)--
iose mėgiiiia nustaty
mo gyvenimo įtampų 
rasti priemonių joms 
r įrodyti, kiek tole-
rie reikaL iaiėtų būti 
as faktorius, 
ienės Jad\. Damušie-
Btrabį filmą. H> Euro-
ų studijų i ienų ir ke-
uropą, o S;. Smalins-
filmu nl!^ėlė į buv. 

!ą Wasagoje. 

n į Oklakomos urn
ai", dr. V. Vardys kal-
"Katalikybė ir tautiš-
avoje 1970-75 metais". 

naudota naujausia 
>s ir tautiškumo prob-
ruotoje Lietuvoje me-
>aigiamos rašyti kny-
?ntas pernelgė istori-
ilinę raidą, privedu-
bartinės padėties Lie-
alikų Bažnyčios per-
trėmimai. Lietuvos 

ažnyčios kronikos, pe-
žios organams, teis-
įtos auka. demonstra-
i, slaptoji spauda, di-
adirka — buvo temos, 
įkaitoje. Susidaro įspū-
icionalizmas Lietuvoje 
i katalikybe. Jau ten 
priimama kaip tauti-
iją. .Nelengvas dienas 
atalikybė ir tautišku-

paskaitose dalyvavo 
ytojų, įnešusių vertin-
mų į prelegentų iškel

tas -mintis, 
Trečiadien 

vietės paplūc 
vo iškilming; 
*nis jaučio ke 
praleista kel 
yzas Baroną 
humoristinių 
lonų renginį. 

Stovykloje 
sto"V)'klautojt] 
velando, Lo! 
New Yorko, 
tovių. Savait 
daug bičiulių 

Šeštadienį 
no vakarą, 
Anita P a k a k 
ir rašytojas A 

vimas. j o g 
nedaug terei 
lėj&ias t i k 1 
vyktiį ka i j 
lėtinių auk 
auklėtinių 
auklė j imas ^ 
doriniai rei i 
gai s u p r a n t 
mat i ška i pi 
gas apsisprt 
gyvenime d< 
mes y r a pa 
prendimas. 

— A r pai 
maža, visuo 
ga ; j i y 1^ 
ir Dievo įsa 

I N. ANTANĄ V AL 
nylimai mamytei Lietuvoje 
įsmo prislėgtą, reiškiame g 

J. D, ii 

A, iMuz, Kaziui Steponą1 

- ALE!., d u - - H'MONBl 
- s reiškiami gilia, užuojaut* 

Jadvygai Klcvinskiene 
filsKsas, Eina- tdvardas ir 

A. A. 

B A L Z E K A S 

3 d., 1976. 11:05 vai . v»k. , sula 
Dlinois. 
me vyras Stanley Balzekas, J i 
luktė Carole, motina Vincenta R 

Balzekai, ir kiti giminės, draug 

talreko L i e t KuKūro* muziejaus 

antradienį, 2 vai. popiet Petka 
Lst Street. 
adienį, rugpiučio UŽ d. iŠ koply< 
;. M. Marijos Gimimo parapi jos 
Laidos už velionės sielą. P o Parr 
uvių kapines. 
koti Irene E. Balzekas Memorial 
huanian Curture Library. 
isus: gimines, d raugus i r paijst; 

Inktė, motina ir noSviai. 

Petkus. Te l 476-2^45. 

> 

* DRAUGAS, ar 
a vakare stovylda-
,rmio svetainėje bu-

vakarienė, tradici-
>rmas. .Nuotaikingai 
?tas valandų. Alo-

su savo keliolika 
posmų jungėsi į ma- nuoširdži 

sūnums J 
PIJAI TIK yra arti šimtines 

iš Chicagos, Cle-
Angeles, Detroito. 

Akrono ir ki tų vie-
;aliui laukiama dar 
ir-TSvečių. 
stovykla rengė me- ^mmilllimmillli 
euriame daly\'avo S 
iškytė iš Hamiltono 5 
oyzas Baronas. 5 

V. Rociūnas E I 

Jam 

A N . 
Siame n 

metus 1918-J 
dams mū«.q a 

Knyga k 

a s pamokslininką- S 
eikia doru augti, S 
ikia. Dorinis auk- | d 0 B p ^ ^ t o j 
ida gali sėkmingai ? „„„„„ , „„„„„„ 
B virs ta pačių auk-
ėjimusi. O pačių 
aiuklėjimosi dorinis 
i r s ta t ik t ada , kai 
davimai sąmonin-
mi, o ne t ik auto-
imami. Sąmonin-
idimas siekti savo 
rinio idealo iš es-
iaulėžiūrinis apsisi-

D r J . Girnras 

;iga yra didelė a r 
aet ji lieka parei-
Dangaus į s t a tymas , 
;ymas. p # * į £ ^ < & 

Ch. Kingsley 

IUŠKĄ 
uivA, gilaus 
ilią užuojau-

St, Jurai 

MAF 

2533 Wf 
4 1 0 5C 

iciui miruif 
r kitiems gi-

ir kartu liū-

00YYI 

4330 

4605 

tkusl 48 

, 2 sū-
dvilienė, 
i ir pa-

ir narė 

ts Mar
ios 9:30 
>ažnyčią, 
ildų bus 

Fund of 

m u s da-

i 

\ 

I A I 

J L , 2 T - V ! 1 

! 

TO 
8S07 SO. I 

STEPO 

2424 W. 8 
11020 800 

4S48 So. i 

i 
# » 5 4 80 

f *219 <n 

:44*l »*J 

i, 1076 m. rvgpiūč.io m. 10 d. 

A. DOROTHY TIKUtrNE! miras, 
ą užuojautą reiškia jos vyrui RLEKSUI, 
LLEKSA2iDRŪI, JONUI ir giminaitai 0LIM-
IILrUTEI-KIESYlIENn. 

Diminskiu šeima 

iiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiuiniiiHiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiHmiHii 

įuoliška Lietuva ano meto jaunuolių 
išgyvenimuose 

R P I L I O P A P Ė D Ė J E 
K u o l i P a i ė r t l t ė 

>mane aprašo Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 
L922 mokslus einančio jaunimo nuotaikose, at&aofe 
rraintin daog finom; Ir nežinomo asmenų, 
ainuoja $5.00. Gaunama 'Drauge'' ir pas mūsų spau-
ia. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIiHIlIlIlIHUIIIIIIllllllllllllll 

MKHM«BM5 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 S0. TOSTERN RVENŪE 
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONTi I nONED KOPLYČIOS 

MAŽ-NOMS VIETA 

• REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

PETKUS 
ĮQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR Š O N U S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

ist 71 si St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
i, 50fh Avė,, Cicero T0wnhall 3-2108-9 
AIKSTfi ALT0MOBILL\MS STATYTI 

UDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

IAS P. GAIDAS ir lERALDAS F, DfilMSD 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
34 South California avenuc 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 
07 South Hermiiage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

į O T U V ! Ų D » ^ E W T O R ! A ! 
t Laidotuvių Direktorių Asociacijos Mariai 

ANTANAS M, PHILLIPS 
IMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
LTTTAMCA A VE. TeL YArds 7-3401 

NAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
Srd PLACE TeL Vlr^nia 7-6<W2 
Sth STREET TeL ftEpoblk 7-1213 
tbw« t Hiąbw»y, Palo* RUb. ffl. TeL 974-4414 

PETSas SrtiuMiS 

SALIFORNIA AVĖ. TBL LA/ajettf 

POVILAS l RIDIKAS 

HALSTED STREET TeL YArtb 7-1911 

JURGIS F. RUDMiN 

LTTTANICA AVE. T»L TAnb 7-lL3»-3e 

VASAITIS • BUTKUS 

50t>, K ve., CICERO U J , Tol OL#npk t-iom 
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DRAUGAS, antradienis, 1076 m. rjgpiūč.io m. 10 d.t! 

X Algis Zaparaekas, kandi
datavęs j JAV kongresą Detroi
te, Michigano valstijos 18 dis-
trikte, kai mums telefonu IJ 
Detroi.o pranešė, nominacijų 
metu neišsilaikė prieš ji kandi
datavus} kitą respublikoną ir ne
gavo nominacijos. Už j \ buvo 

X Vysk. Liudvikas Povilonis, paduota daugiau kaip 5000 bal-
Kauno arkiv. ir Vilkaviškio vys- ; s u , k a i 3° oponentas gavc kiek 
kupijos koadjutorius ir vysk d a u g i a u kaip 6000. 
Romuaidas Krikščiūnas, Panevė- j x | r e n e E. Balzekienė (Rad
žio vyskupijos apae.alinis •*-»-j l ik H O Lietuvių Kultūros mu-
nistratorius, iš Eucharistinio Nejaus prezideno Stanley Bal-
kongreso, buvusio Philadelphijo-; z e k o J r ^ o ^ staigiai mirė 
je, kelioms dienoms atvyko i m g p įūoio 8 d. Laidojama šį ket-
Chicagą aplankyki savo pažįsta-' jfet^fcnj, rugpiūčio 12 d. iž 
mų ir artimųjų. Iš čia abu vys- p e tkaus Marauette koplyčios 
kupai dar vyksta į Romą. Nuliūdime liko vyras Stanley. 

X Janina šalnienė iš Round sūnus Stanley UI, Robertas i r ~ 
Lake, 111. yra pirmininkė komi- j C a r o l e i m o t i r ; a Vincenta" Radvi 
teto, kuris sudarytas iš įvairių I l j e n ė i r v y r o t ė v a i E r n i l i ; j a i r 

orgamzacijos atstovų, solistės 
Romos Mastienės rečitaliui ruoš
ti. Koncertas įvyks Jaunimo 
centre rugsėjo 23 d. 

X A. a. Juozas Ivanauskas 
mirė rugp. 6 d., sulaukęs 52 m 

Stasys Balzekai. 
X Sesuo Faulė sėkmingai va

dovavo 20-tajai mergazčių sto
vyklai Dainavoje. Šį mėnesį ji 
švenčia savo 25 metų vienuoly-

amžiaus. Gyveno Chicagoje, vė- m o gyvenimo jubiliejų. 
liau Lemonto apylinkėse. Buvo x *>**• * • Petrikonio dailės 
aktyvus skautų or-jos narys, l**** P a r o d a atidaryta Lietu 

Lietuvių susitikimo šventėje Putname Connecticut guoerna tore Ella Grasso sveikinasi su Nek. Pr. Marijos seserų 
vyriausia vadove ses. Margarita, ses. Eugenija ir ses. Al oyza. 

JŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Režisieriaus Jono Jurašo 

i "Stebuklingoj Fleitoj",, Emero- mą niujorkiškį, ištiko lengvas I grupių. Visos grupės yra išmo-
sa "Slaptose vedybose*' ir viso; širdies priepuolis. Ligonis sveiks: kusios 50 tautinių šokių ir žai-
eilėj kitų įvairiose solo partijo- ta 

korp! "Vytis" filisteris. Laido
jamas šiandien iš Švč. M. Mari-

vių pranciškonų sodyboje, Ken-
nebunkporte, Maine ir tęsis ligi 

pastatytas veikalas, Andrėj s e ' Pastaruoju metu dainavo — Vytauto Smetonos, žinomo tuaro šokius 

jos Gimimo parap. bažnyčios j rugsėjo mėn. Į dienos 
X Ingrida Bublienė Mokytojų Liet. Šv. Kazimiero kapinėse. 

X Dr. Vytautas A. Dambrava, 
Amerikos ambasados Caracas, 
Venecueloje. aukštas pareigū
nas, lankydamasis Chicagoje, 
inž. Antano Rudžio lydimas, ap
silankė "Draugo" redakcijoj, 
susitiko su senų laikų bičiuliais, 
papasakojo apie Venecuelos ir 
kitų Pietų Amerikos lietuvių ko
lonijų gyvenimą. Jis pasidžiau
gė gerai pasisekusiu III Jauni- C H I C A G O S Ž I N I O S I 
mo kongresu, kuris pažadino lie-. 
tuvybe ir mūsų jaunimui jkvė-į ILLINOIS PARODOJ 
pė entuziazmo. Minėjo, kad Pie-Į Illinois valstijos 

Amalrik — East-West, vaidina
mas Hartmano teatre Stamfor-
de, Conn. Jo premjera buvo 

Opera Company dainininkų tar- pianis'.o koncertas ruošiamas Š:s ansamblis veiklus ir į Los 
pe Rutgers universiteto tarp- lapkričio 14 d. 3 vai. po pietų \ Angeles lietuvių koloniją įneša 
tautiniame studentų festivaly ir First & Second Church salėje, į daug gyvumo. Lietuvių tarpe 

studijų savaitėje praves va"ka-I ™gP- 3 d. Veikalas bus stato- Hudson County Amerikos 200 66 Marlborough St., Bostone, 
rines programas. Jos vadovau- į m a s "&1 ruSP- I 4 dienos. Vaidi- m e t u sukakčiai paminėti kon- Koncertą rengia Naujosios An-
jamos vakarinės programos jau j n i m a i vyksta Landmark Sąuare cer^e> ^UT g ^ da įn a v o tik lie- glijos Pabaltiečių draugija. 
eilę metų džiugino studijų sa- i Playhouse. .tuviškas dainas. Kaip solistei H'HCTDRI n n i c 
vaitės dalyvius. | Algirdas Landsbergis, žino- dažnai dainuoja įvairiuose ame-' AUoTKAl.iJvl.fc 

x Aldona Rimienė meniškai m a s rašytojas, nuolat gyvenąs rikiečių parengimuo-e ir gieda — Sydnėjaas lietuvių savait-
apipavidalins moterų rank:iar- ^;ew Yorke, savo atostogas pra- bažnyčiose New Jersey ir Ne- galio mokykies pirengimas bu-
bių parodą, kurią ruošia Putna- I e j d o Pranciškonų vastarvietėje, wyorko apylinkėj. Lie uviarns vo t erai energanizuctas. pavy-
mo seselių rėmėjos Jaunimo Kennebu.kporte, Maine valsti- ji irgi yra pasirodžiusi. Ji da- v 0 įr a nešė mok: i ..oraažai 

pajam*. 
—• Adalaidėje pavergtų tautų 

minėjimą suruošė pabaltiečiai. 

Los Angeles ansamblis šokiu šventėje | 
. Los Angeles mis t e energingai r tautinu šokių švenčių. Šiemet 

ir numaniai dideU jaunimo burįjau bus dviče'imto.i šventė. 
lietuvišku keliu veda 0.iix F.azu-1974 m . atšven'ė 25 metų \-ek-
tienė. Ji vadovauja Los Angeles los sukakti dide'e švente, kuri 
LB jaunimo ansambliui. Jai tai-įvyko Hollywood Palladium, da-
kina tautinių šokių mckyto.-os'yvaujant 200 tautinių šokių šo-
D. Razutytė ir D. Baral<auskai- kėjų ir dainininkų. Ateičiai turi 

tė. Jaunimo ansamblį Ona Ra- gražių planų, yra gavęs kvieti-
zutienė suorganizavo ir" įsmeigė mų dalyvauti kitų tautų minėji-
1949 metais ir dvidešimt sep- muese ir šventėse, 
tynerius metus su dideliu pasi- i Ansamblį globoja ir remia Lie-
aukojimu gelbsti jauirircui. Jai į tuvių Bendruomenė ir kitos or-
;.Ta talkinę E. Rndvenis, B. Čiur- i ganizacijos. Didžiausias rėmė-
:ion:enė ir kiti. 1 jas yra šv. Kazimiero parapija 

Vargu laisvaiame pasanlyie i r jos klebonas pr?1. Jonas Ku
rkime d: desv; jaunimo ans&oA " ' - - s krais o<sncfcun; ledž'a 

Kuo metu jame dalyvan dotis sak o dažnai paremia 
104 me;c ' erniuki • ais. 

Ansambl'.s rūpT.asi lietuvių 
tautiniu menu. lokiais, dairo-
m's, ugdo lietuvišką žodį, išlai
ko gimtąją kalbą, lietuvybę ir 
dirba Lietuvai, lietuvius gražiai 
reprezentuodamas kitataučių 
tarpe. Los Angeles jaunimo an
samblio šokėjai yra dalyvavę 
U-je, JH-je ir IV-je šokių šveD-
tėse 

Kaip sako vadovė Ona Razu-
tienė, jaummas mėgsta gyvu
mą, pamilsta tautinius šokius, 
noriai bendrauja su kitų miestų 
ir kra£tų jaunimu. Mėgsta išvy
kas, naujas pažintis, mėgsta pa
tys pasirodyti ir kitus pamaty-

Įdomos dalyvių amžius: nuo 7i 
iki 22 metų. 

Šiuo metu Los Angeles jau
nimo arsamblis gyvena didžiuo
ju rūpesčiu — penktąja Lietu
vių Tautinių šokių švente. Spar
čiai ruošia repertuarą ir į šven
tę rengiasi skristi 38 berniukai 
ir 65 mergaitės. Ansamblis turi 
keletą Įvairaus amžiaus šokėjų 

dimų, taip pat ir šventės reper-

centre. joje. 

Girėno sukakties minėjimą. 
— Perto ramovėnai, vadovau 

Dariaus ir Girėno skridimo žy
gi-

vė rečitalį Lietuvių Moterų fe
deracijos New Yorko ir Ne\v 

— Povilas Bložis su Žmona, J e r g e y k l u b ų s ^ e n g ^ e kon-
ilgą laiką gyvenę New Yorke, c e r t u G s e i r k i t u o s e parengimuo-
liepos pabaigoje nuolatiniam g e D a inavimo studijas ji tęsia D a l ^ a v o keturi chorai ir sep-

parodoje ; apsigyvenimui persikėlė į Day- i r t o l j a u . g i u o metu ji tobminasi l y m ° s teutimų s o k l ų ^ P 6 3 ' 
tų Amerikos hetuvian»s sunkiai. Springfielde rugp. 12—22 d. busi tona Beach, Fla.. Povilas Bložis „ į s r i ^ y i e . p a s garsųjį ame- U e t u v i u s ats.ovavo "Utua-
pasiekiama Šiaurės Amerikos j . paskirta 80,000 kva d r. pėdų ploto , n e pr ikl . Lietuvoje buvo pašto r £ e a ų kompozitorių Richard nios" c h o r a s i r "Žavino" tauti-
lietuviškoji spauda, knygos. Per įvairių tautų rankdarbiams bei valdybos buhalteris ir šias pa- H u n d l e y _ BATUNo festivalv ji *** š o k i u &ruPė-
brangu. Reikėtų labiau ~dsitu-! m gaminamam maistui išstatvti. rpio-nc <sn7inincra.i ėio iki bolše- •. ,. , .v, _ . , . , 

. . . . . . . . . \ iįJ s*"1^"*1' »"" =* • av reigas sązimngai ejo IKI UOU* pasirodys su nauja lietuviška; — Sydnėjaus ramovėnai su-
nntiems amerikiečiam? ir kana- j Tarp kitų tautybių daly .aus su j v i k m e č i o . N e w ¥ o r k e gyvenda- J ^ . *~ lakūnu Dariaus — 
diečiams prisidėti, kad laikraš- j savo darbais ir lietuviai. Is Chi- : m a s b u v o gerai įsikūręs, tai-
čiai ir knygos pietiečiams nebū
tų tokios brangios. 

x Vitalija Bogutaitė, Eglė 
Juodvalkytė ir Teresė Pauiieniū-
tė skaitys savo kūrybos Ateiti
ninkų sendraugių stovyklos poe
zijos ir muzikos vakare, kuri? 
įvyks Dainavoje, rugpiūčio 21 
d. Muzikinę programos dalį at
liks Manigirdas Motekaitis. 

X Vilniaus krašto lietuviu i-ul" 
sąjungos suvažiavimas šaukia-' 
mas rugsėjo 4 d. Chicagoje. 
Kviečiami dalyvauti JAV ir Ka
nados skyrių atstovai, o taip 
pat pavieniai vilniečiai ir sve
čiai. 

X "Cicero Ufe" laikraštis 
įsidėjo platesnį straipsnį apie 
Lietuvių tautinių šokių šventę. 

X Angelė ir Algis Raulinal-
clai, iš Los Angeles, CalifM šie
met 
romano 

agos ten vyksta ir lietuvių šoke- k i n o ]ietuv\ų parapijos dar- — Atlanto rajono skautų, -člų 
jų grupe. jbams. Prieš apsigyvendamas 'stovykla "Laisvės Varpas" ruo-1 . . . 

MOTINOS PADĖJO Day.ona Beach, laikinai buvo namą rugpiūčio 15-22 dienomis J " " K. Zuromskio paminėjo 
Motinos, kurios į arė, kad jų įsikūręs vidurinėje Floridoje, i Resolute Sccut Reservation, 

vaikai buvo kalti, padšjo polici- mažame Mfc Dora miestely, bet | Bolton. Mass.. prie Framming-
iai surasti iš Hovvard Meno ga- jį viliojo Atlantas, kur vyresnio 
lerijos Glencce priemiesty* pa- amžiaus žmonėms yra daug gai-
vogtus kūrinius. Rasti kaltais -inančio oro ir puikūs palūdy-
Diane Koranovich. 27 m., ir miai. 
John Malazenko0 25 m. iš North- — BATUNo kasmet rengiami 

Baltijos festivaliai, į kuriuos 
visada suplaukia minios pabal
tiečių, nežiūrint oro sąlygų ir 
vietos. šiemetinis festivalis jau 
yra septintas. Jis įvyksta šeš
tadienį, rugpiūčio 14 d. Platt-
deutsche Parke, Franklin Squa-

MERAS IR M O K l T a i A 
Gary miesto meras R. G. Hat-

cher, 43 m., vedė R. E. Rose, 
32 m., mokytoją tame pat mies
te. 

TRYS PRIGĖRĖ 
Dėl paiko "juokavimo", Wolf | re, Long Island. New Yorko už-

ežere sekmadienį prigėrė trys I miesty. Pradžia 1 vai. popiet. 
Chicagos gyventojai: J. L. Tye.JBus programa, kur bus atlieka-
44 m., pastūmė Fr. Bailey, 24 i ma pabaltiečių liaudies dainos ir 

. . . .. ( i r. „ m., giliau į ežerą iš seklios vie-: tautiniai šokiai. Lietuviškoje 
skiria premiją Draugo ^ ^ ^ ^ ^ ^ P a s t ū m ė t a . į programos dalyje solistė Ange
lo Konmirsui. g i s ^ ^ . d u Q b ? ^^^ ^ ^ ] ė B « f c i t t iš New Jersey. 

X Mokytojams pagerbti kry- ir nebeiškilo. Tada jį bandė gel-; Veiks pabaltiečių^ knygynai, 
žius Dainavos Kryžių kalne sta- bėti Tye, bet, matyt, nemokėjo ] maisto bufetas, didžiuliai laimė-
tomas šį penktadienį, o šventi- j plaukti ir pats nuskendo. JuoslJimai ir įvairios kitos pramo-
namas šeštadienį. D. ir A. Ab- j gelbėti šoko Bailey tėvas Oscarjgos. Vakare nuo 8:30 iki po 
romaičiai iš Lemonto tomis pa-' 59 m., bet ir jis nuskendo. , Vė 
čiomis dienomis ir ten pat sta-! liau jų lavonus ištraukė ugnia-
to savo kryžių. įgesiai. 

hamo. Stovyklai vadovaus v. s. 
Petras Molis. 

— Ltet. dantų gydytojų dr-ja 
veikia New Yorko ir New Jer
sey valstijoje ir apjungia 30 na
rių, moterų. Draugija turi savo 
valdybą, renka aukas ir jas pa
skirsto naudingiems tikslams 
Kolegiškai prisimenamos sergan 
čios narės ir aplankomos ligoni
nėje ar namie. 

— Australijos Lietuvin kata
likų federacija rugsėjo paskel
bė katalikiškos spaudos mėne
siu. Daromos pastangos surink
ti aukų ir tuo būdu paremti 
"Tėvilkės Aidus" ir kitus leidi
nius. 

0KUP. LIETUVOJE 

pasirodo Vasario 16 minėjimuo- Į ti. Visa tai ir skatina, jaunimą 
ze ir kituose renginiuose. An-; burtis į ansamblį. Tuo pačiu lis 
r.amblis yra suruošęs 14 balių, dirba, bręsta, mokosi visuomeni-
plač:os apimties jaunimo dainų nės ir kultūrinė? veiklos. Iš an

samblio jau yra išaugusių gerų 
Metuv'škcs v^.'k'os darbin'rku. 

. g. r.- Į:0 ... tforjbį s , (jė.' in-
gnmu nyni sa- o taikminkns mv.-
.-rika B".driū-ą G. Gūdaus'ie ę 
A. Polikai į, k iub ar.samb'iui 
padeda dainomis, ra:yto;'ą A'ę 
Rūtą Arbienę, poetą Bernardą 
Brazdžion', talkinančius dailiuo
ju žodžiu. 

Arsamblis yra buvęs New 
Yorko pasaulinėje parodoje S'xn 
Francisco, šoko ir dainavo LB 

: ir Merritt kolegijos studentams, 
profesoriams ir visuomenei, Ex-

\ po 1974 Spocane, Wash šoko ir 
; dainavo keliolika kartų Disney-
! land, televizijoje, festivaiiuose ir 
; kitose vietose. £iuo kartu Los 
Angeles miesto šauniam jauni
mui linkėtina gražiai pasirodyti 
Tautinių šokių šventėje 

i. Janušaitis 

MIRTIS DĖL NEATSARGUMO 

Bevalydamas šautuvą L. Me-
išdeginta 3 hektarai miško. Ypa- iendez, 18 m., nušovė savo se-
tingai nukenčia Smilt>mės apy- g^į D i a n ą , 15 m . j ų šeima gy-
linkės. Okup. Lietuvos spauda v e n a D e g P l a i n e s priemiestyje, 
skundžiasi, kad sužalojami me-

Arvydas Juozaitis, olimpiadoje lai
mėjęs už plaukimą bronzos medaJį. 

Nuotr. R. Gaškos 

Vien tiktai pernai meta:3 buvo 

TUNELIS 
Patvirtintas Chicagos metro

polinis sanitarijos projek as iš
kasti 32,4 mylių tunelį Chica-

i džiai, ištrypiamos žolės, sama-
! nos, kerpės, krūmokšniai, dėl ko 

— Vilniaus miesto gyventojų pasikeičia dirvožemio savybės, 
skaičiui augant, praplėstas ir susilpnėja dirvos mikroorganiz- __ . _, 
miesto vandentiekis. Dabar m u v e i k i a . Pastaruoju metu Ne- fos- ^ m e n o ir Thornton kryp-

Nemaza Floridos betu\ių m i e s t a s g a u s papildomai 10,000 rijoje siautėja stiprūs chuliganų I t y s e > k a d g a : e t ų n u t e k ė t l v a n " 
išv>-ko į Philadelphiją ir daly- kūbinių metrų vandens per pa- da U t ; a u s į a rusu būriai Jie mo- d u 0 i r ^ ^ a P 3 a u§° m a n ^o pot 
vavo Eucharistiniame kongrese. r a .f' . _. 

• r^- i tociklais teršia orą, griauna 
— Foto menininku Kūrybinė: miško takelius, ardo pieveles,. 

stovykla buvo pravesta Klaipė-1 griauna krantus. Miškus l a b a i | ^ d ^ g *° a u d r o s 

dos apylinkėje. j gadina ir šunų mėgėjai, kuriuos; 

— Nerijos miškus labai smar-1 "šunomanais" vadina. Skundžia-
kiai žaloja gausūs vasarotojai, \ masi, kad prieš miško ir aplin-
daugiausia rusai ir azijatai, at- \ kos naikintojus nesiimama prie-

— Kun. dr. Tomas Žiūraitis 
atostogavo lietuvių pranciškonų 
sodyboje. Kennebunkporte. Mai
ne ir skaitė paskaitas apie evo
liucijos problemas. 

vynių. Tunelis būtų 350 pėdų po 
žeme, kainuotų 290,8 mil. dol. 

— Vaclovą Stasiukyną, žino-:vykę iš "broliškų respublikų".imonių. 

•mfį*>F • --r: 

Lietuvių fronto b.čiuhų stovykloje ii kairės Juoea Mikonis, dr. Vyt. Vardys, 
dr. C, Kuras, LFB pina., dr. Vyt. Majauskas ir Vacys Ročiūnas. 

vidurnakčio bus šokiai, grojant Į 
populiariam New Yorko Amor į 
orkestrui. Visi atvykę į šią j 
metinę pabaltiečių šventę gaus : 

remokamai specialiai išleistą I 
leidinį BATUNo 10-ties metų ! 
veiklos sukakties proga. Visas 
gautai pelnas iš šio festivalio j 
— gegužinės bus panaudotas 
BATUNo tolimesnei veiklai Į 
Junginėse Tautose. 
— Angelė Kaušaitė kuri 
dainuos solo UBA — BATUNo 
Ba'tijos festivalyje, šeštadienį,' 
rugpiūčio 14. Plattdeutsche' 

Į Parke, Franklin Sąuare. Long 
Island, Nevv York, yra jauna so-1 
lis ė ir labai populiari amerikie-. 
čių tarpe. Ji yra baigusi Rut-1 
gers universitetą Bachelor of! 
Arts laipsniu muzikologijos sri
ty. Vėliau gilino mokslą Hun- i 
ter kolegijoj New Yorko ir čia! 

dainavo eilėje operų pagrindi-! 
nėse rolėse, kaip Puccini "Ma-

;dame Butterfly", C. W. Gluck, 
1 "Orgoo ir Euridice", Smetanosj 
j Parduotoj nuotakoj", Mozartoj Lo, A ^ ^ e , U e t u v i a Benruomenė. jaunimo 

Ptdki dorajia — bet karia 
proga! 

Popular lithuanian 
Recipes 

PATIKSLINTA IR PAGRAMNTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Janzapinti Daužvardienė 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido SeStąją laidą šios populis 
rk* virimo knygos J. Daužvardie 
oė vėl patikslino ir pagražinr \v,x 
'«id^ naujai? par'io§ima:s 

Tai i»eriauRia iovatia natijufti 
įmonom ar markiom Daugelip ap-
iovanoja kita'an'iiK 9<ip«frmlinti 
•*r* 9'i ' ' 
r-.\\ Ą> kr^ff!) yra <nkė!usi įhu? 
•ajrisrkin.. h r n 
\SI\M vip»fs« r ir^nri ar 71 .««• 

Kny^a vra laba- cra*ia- in f t i ^ 
<palvnt.)mif i l ins t rar i i .-r>ie f .,» . 
•latnei var to i imni 

•Ižsi.sakykite p** ' " 

ORAIOAS. Kn»en H!«»HI^ 
t.\J5 W>*t ft?H *!tnf.1 
rhlmeo IlHn-.U Rfxv>p 

Kaina $3 50 Pridekite 30 centų 
pašto išlaidoma Illinoia ^vventojai 
pridėkite 50 centų mokes<M«m» ir 

I paštui 
L ui su jflokytojaia ir bendradarbiai*. Nuotr. L. Kanto 


