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LKB Kronika Nr. 7\ 
i Jaunimo persekiojimas 

„KPI - FILM" studijos vieno produktyviausio Lietuvos saviveikks kolektyvo aukšto
siose mokyklose, narių tardymai 

23 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

— būtent, "priverstinė emigra- srybinę mintį. Tačiau dirbdamas 
ei ja" jaunystes metais "pas bai- savo kuklų Tr nelabai pastebi-
tąsia^ meškas.. " (Beje. nuo to mą darbą, kolektyvas vis tik 
laiko 'KPI - FILM" taip ir ne- užkliuvo. Gal būt, nepageidauti 

Rusteika teiravosi, ar P. Kim- turi apmokamo vadovo... na pasirodė studijos filmų te-
brys nežinąs, kas iš jo draugų 1972 birželio mėnesį saugume, matika ("Veidas", užėmęs I-ją 
galėję priidėti prie šior litera- kryžminėje apklausoje, buvo tar vietą respublikiniame festivaly-
tūros leidimo, prašė charakteri- domi "KPI-FILM" nariai E- je, nebuvo atrinktas j Pabaltijo 
zuoti "kas per žmonės" esą kiti Smelenskas ir F . Girinirkas. respublikoų kino savTvciklos ap-
"KPI - FILM" nariai 1972 _ 1973 apie "KPI-FILM" žiūrą neva dėl menkos techninės 

Virš keturių valandų užtru- buvo tardoma ir taip pat ver- kokybės...), gal būt, ei-zino tai, 
kęs tardymas buvo baigtas tuo, buojama KPI Kino laboratorijos kad į šį nediduką entuziastų bū-
jog P. Kimbrys raštu atsakė į darbuotoja L. Elatnytė. relį taip ir nepavyko prasismelk-
užduotus klausimus ir pasižadė- 1973 rudenį t saugumą buvo ti budriai KGB ausiai. Kaip ten 
jo "padaryti išvadas". Atsisvei- iškviestas studijos narys V. La- bebūtų, bet studija faktiškai eg-
kiadamas Rusteika primirė, jog, vavičius. zistuoja tik popieriuje — be va
gai būt, jam dar teks su P. Kim- 1974. pabaigoje parodymus dovo, be aktvviausių narių, iš-
briu pasimatyti. saugumui apie "KFT - FILM" sisklaidžiusių ieškoti ramesnėsj 

Šie tardymai saviveikl:nės ki- davė KPI Kino laboratorijos vietos ar ramesnio užsiėmimo., 
no studijos "KPI-FILM" isto- darboutojas C Butavičius. Nebe pirmąkart tarybinės Lie 
rijoje nėra pimv.eji. "LKB Kro- "KPI - FILM", Įsisteigusi prieš t u v ° s istorijoje jaunystės polė 
nikai" yra žinoma dar daugiau penkiolika metų ir gyvavusi vien kiu* kerpami sparnai. Užtenk? 
šių persekiojimų faktų: studentijos entuziazmo dėka, ii- prisiminti pirmąją "Žygeivii 

1971 pabaigoje tuometinį g ą laiką garsėjo kaip vienas iš kartą" (1969 gegužės mėn. ji 
"KPI - FILM" vadovą KPI Au- produktyviausių Lietuvos kino organizuoti S. Dario ir S- Gi 
tomatikos fakultete penktakursį saviveiklos kolektyvų ir vienin- r^no tėviškių tvarkymo darburl 
V. Mizarą apie studijos narių telė pastviai dirbanti kino stu- Kauno partinio aktyvo susirink] 
nuotaikas klausinėjo saugumie- dija Pabalt.jo aukštosiose mo- m e buvo traktuojami kaip 

NUMATOMAS FORDO LAIMĖJIMAS 
Kansas City. — Prez. Fordas; sia šiaurės rytuose, Reagaao — 

konvencijos pradžioje turėjo vakaruose ir pietuose. 

tis Rubya 
1972 sausio, vasario, kovo mė

nesiais intensyviai buvo kvočia
mas ir verbuojamas į bendra
darbius studijos pirmininko pa
vaduotojas Automatikos fak. 
ketvirtakursis V. Vačkys. 

1972 birželio mėnesį staiga 
buvo nutraukt?, darbo sutartis 
su tuometiniu studijos vadovu 
R. Kausa (spėjama, jog buvo 
vadovautasi tais pačiais mety-

kyklose. Studijos nariai yra su
kūrę keliasdešimt filmų: apie 
jaunimą ("Mūsų laikas — jau
nystė". Nuo 9 iki 17"), apie sa
vo miestą ("Laike žingsniai"), 
apie žymTus kultūros ir moks1© 
veikėjus — "Maironis", "Žmo
gus, palikęs širdyje (apie prof. 
akad. K. Baršauską), "Veidas" 
(apie kraštotyrininką B. Bura-

džiausia ideologinė diversija nuo 
1956 m."), kraštotyrininkų tre 
gedTja, KPI studentų jaunime 
muzikes: "Pepklubo" ir Vi'niaur 
"Liaudės dainos" klubo lik'mą 
nesuskaitomų diskusijų klubv 
nejučiomis pridygusių ir tylo
mis išravėtų... 

>TTk kažin kaip tai reikėtų pa
vadinti — neribotomis galimy
bėmis, kurias atnešė Lietuvos čą) ir daugelį kitų. Studija su 

vaidino didelį vaidmenį Lietuvos jaunimui tarybinė santvarka ar 
vais, dėl kurių R. Kausa anks- studentuos gyvenime — plėtė nesibaigiančiais rūpesčiais, ku-
čiau nebuvo priimtas nė į vieną akiratį, teikė žinių apie meno ir riuos tarybinei santvarkai kelia 
respublikos aukštąją mokyklą technikos pasaulį, skatino kū- Lietuvos jaunimas? 

Iš "Aušros" Nr. 2 

Kam naudinga tyla? 
Buvusio Sibire tremtinio laiškas lis tuviams išeiviams 

Laukiama 
ugniakalnk) sproguno 

Pointe - a - Pitre, Guadeloupe. 
— Iš La Souf riere ugniakalnio 
smarkiai kyla dūmai ir laukia
ma didelio išsiveržimo lavos, 
sprogimo, kurio galingumas gali 
prilygti kelioms atominėms bom
bos. Iš tos vietos evakuoti visi 
130,000 gyventojų. Mokslinin
kai pranašauja, kad sprogimas 
gali būti panašus į Pelee ugnia
kalnio 1902 metais sprogimą, 
kai žuvo 30.000 žmonių ir buvo 
visai sunaikintas St. Piorre mies 
tas. 

Politika — menas. Mažos tau- virš 40,000 asmeny. "Vestnik 
tos, ypač tos, kurių valstybinė Leningradskoga universitetą", 
sąmonė dar jauna, negali su- 1966, Nr. 2, p. 27). šiandien Lie-
brandinti didelių politikų. Ta- tuvos vardas būtų visiškai už-
čiau Politikos ABC pravartu ieš- mirštąs. Jis nors retkarčiais pa-
koti kiekvienam lietuviui. Apsi- tenka į pasaulio spaudą tik to-
lankę Lietuvoje kai kurie mūsų dėl, kad mes neklausome kai ku-
išeiviai stebina mus savo politi- rių "protingų" mūsų išeivių pa-
niu neišprusimu. Jų manymu, tarimo. 
per pokario dešimtmetį Lietu- Nuvykę J JAV lietuviai ko
va praliejo daug kraujo, sudėjo munistai vaidina didelius pat-
daug beprasmiškų aukų. Todėl riotus, nesigėdija net lietuvišką mūsų dvasią. Dar skaudžiau, 
dabar reikia taupyti tautos jė- patriotišką ašarėlę nubraukti, kad taip pasisako ir kai kurie 
gas, tyliai nešti okupacinį jun- verkšlendami prašo ius tylėti, emigrantai dvasininkai. Kai vie-
gą, neišprovokuoti pavergėjų neerzinti Maskvos, nes rusai nam tokiam "korespondentui" 
naujoms represijoms. Tą patį mus "prarys". Jio tikina jus. (kun. Balčiui) vienas vietinis 
siūlė mums čekistai. Jie mėgina kad R. Kalantos auka atnešė kunigas pastebėjo, kad tokie 
mus įtikinti, kad "Kronikos" lei- Lietuvai vien blogį — Kremlius "interviu" yra melas, šis atsa-
dimas "neapsimoka", nes jau pa- dar labiau sustiprins kultūrinį kė: "Suprask mane. aš noriu 
reikalavo didžių aukų. Ironiškai genocidą. Lietuvai galėtų padėti dar kartą atvažiuoti j Lietuvą", 
jie klausia tardomųjų: "Ką lai- vien tik emigrantų tyla. Ir jūs Argi melu gal'ma pirkti pasinia
me jote su savo "Kronika"? šiuos KGB pasiuntinius sodina- tymą su giminėmis ir ty-ėti. kai 

Tačiau S tolo jaučiama, kad te už stalo! Ar tai ne politinis svetimųjų koja trypia visa, ką 
aklumas? muron išsako lietuviškas Rūpin

tojėlis? mūsų emigrantai didžiuojasi Ro
mu Kalanta, Simu Kudirka, Su dideliu skausmu skaitome 
Mindaugu Tamoniu. JCas pagim- "Gimtajame krašte" ir kitur Savo politinėmis rezoliucijo
dė šiuos mūsų tautos didvyrius? mūsų emigrantų pasisakymus, mis ir kitais diplomatiniais ges-
Vergiškas nuolankumas? Jeigu kuriuose išgiriamas išviršinis tais jūs daug padėjote savo 
lietuviai būtų gu gėlėmiu sutikę mūsų gyvenimas jo blizgesys — tautai. Ateityje mes laukiame iš 
Raudonąją armiją, kaip tai ra- mūrinės gyvenvietės, asfaltai ir jūsų dar ryžtingesnių veiksmų: 
šo oficiali tarybinė spauda (kiek dainų šventės bei koncertai. Tai mes norime, kad jūsų lūpomis 
tai yra tikra, matyti iš to, kad yra tik fasadas. Bet kas už jo kalbėtų mūsų kančia ir aspira-
iki 1946 m. b&Iandžio mėnesio slepiasi? Giriant šį fasadą, nu- ei jos, mūsų sievartai ir svajo-
iš miškų išėjo ir legalizavosi slepiami varžtai, kurie smaugia nė*. 

Lietuvos pasiuntinybė Washmgtor,e 

1125 delegatus. Tik 5 betrūko 
iki nominacijai reikalingo skai
čiaus. 97 atstovai neužangažuo
ti. 

Kansas City. — Prezidentas 
Fordas ir Ronald Reagau į kon
venciją atvyko anksčiau, negu 
paprastai darydavo prezidenti
niai kandidatai. Abu dar reika
lingi delegatų balsų ir juos me
džioja 

Fordo pusė laimėjo dar vie
ną bandymą: Taisyklių komite
te 59 balsais prieš 44 buvo at
mesta Reagano reik?Javimar 
kad Fordas praneštų savo pa
rinktą kandidate į vicepreziden
tus dar prieš nominaciją ir bal
savimus. Komitetas taip pat nu-
ba'savo, kad parinkti kandida
tai laikytųsi valstijų įstatymų 
ir neperbėgtų j Reagano pusę, 
jei buvo išrinkti kaip Fordo 
žmonės. 

Fordo ir Reagano galimybės 
beveik lygios. Maža persvara y-

I ra Fordo pusėje, ir tikimasi, kad 
jis bus nominuotas .Galiupo in-

I stieuto žiniomis respublikonai 
už Fordą pasisako £8:38 proc.. 
nepriklausomieji balsuotojai 
50:41. Fordo stiprybė daugiau-

tVashigtonas, — Viccprezidea 
tas Nelson Rockefelleris apkal
tino Ronald Reaganą rinkėjų 
apgavimu, kad jis atstovaus 
konservatyvųjį respublikonų 
sparną, siekdamas nominacijos, 
bet pasirinko patį kraštutiniau-
nią liberalą senatorių S^hweike-
rį. Paklaustas, ar jis dalyvautų 
rinkiminėj kampanijoj už Rea
ganą, jei tas laimėtų neminaci-
ją, Rockefelleris atsisakė ką 
nors pasakyti. 
Sen. Schweikeris paneigė sklin

dančius gandus, kad Reaganaa 
pradeda persigalvoti ir žada at
sisakyti nuo pasirinkto kandi
dato į viceprezidentus. Jis tei
gė, kad jam pavykę pritraukti 
50 naujų delegatų iš neapsispren 
dusių. 

* .; 

.-\rner.Ka 
Colombo, ! 

nas) — čia 
'ri Lanka 
vyksta 85 

(C3ylo-
neu'ra-

Ir Grenlandija nori 
nepriklausomybes 

Godt%<ab, Grenland'ja. — Gren
landijoj didėja sąjūdis naigti su 

iųjų šalių virlūnių kouferenci- Danijos valdymu. Darūja šią 
ja. Kaip ir visados esti vad na-1 mi žinišką, veik visą l.du pa-
mi neutralieji pradeda atakas j dengtą, 840.000 kvadrat'nių my-
tik prieš Ameriką, Izraolį, Pietų | Bq sa'ą valdo 2^0 metų. Gyven-
Afriką, Rodezij?,. Sri Lankos mi-1 tojų joje tėra vos 50.COO. 
nisterė pirmininkė Shimazvo 
Bandaranaikc savo kalboje ap
kaltino Ameriką už būvu r į Viet
namo karą ir įrengimą karinės 
bazės britų Diego Garcia saloj, 
Indijos vandenyne. Apie sovietų 
bazes Somalijoj neminėjo. 

Kissingerį 
norėtų, palikti 

Washingtonas. — Nežiūrint 
stiprios atakos prieš Kissingerį, 
Fordas svarsto, ar nereikėtų jį 
palik'i savo vietoje ir po lap
kričio rinkimų, jei linkimus t"i-
mėtų, rašo "Ū.S. News' (VTCL 
23). 

Tas pats žurnalas rašo, kad 
buvęs gynybos sekretorių Jamen 
Scolesingeris. Fordo atleistas, 

Kairas. — Alexandrijoj trau- sutiktų priimti koki nors aukš-
kiny padėta bomba sprogdama j tą valdžios postą ir Carterio ad-
užmušė ačtuuafa žmones, o su- ministracijoje, jei laimėtų demo-
žeistų apie apie 50. Po'icija la-1 kratas, 
bai stropiai ieško sabotažinin
kų, infiltruotų iš užsienio. 

Bombos Egipte 

Rusai viską "išrado" 

Maskva. — Maskvos "Izves-
tijų" sekmadienio priedas "Ne-
dehja" rašo. kad sovietai išra
do ir "blue jeans". Tos rūšies 
drabužiai ir Sovietijoj labai po
puliarūs, juodojoj rinkoj moka
mos aukštos kainos, visi jau
nuoliai nori būti panašūs j va
karietišką jaunimą, tai buvo 
priversti ir rusai toki audeklą 
gaminti. Tik jų fabrikai išau-
džia labai nedaug, visiems neuž
tenka. Dabar žurnalas rašo, jog 
ir tas išradimas, kaip visi kiti, 
yra rusų. Ne pačios kelnės ar 
švarkai, kurio esą profanacija 
ir parodija tikro reikalo, bet 
medžiaga. 

Gynybai pasiruošta 

Bonna. — Gen. Alexander 
Haig, NATO dalinių vadas, vie
nam vokiečių žurnalui duotame 
pasikalbėjime užginčijo kai kie
no teigimą, kad sovietai netikė
tu puolimu per 48 valandas pa
siektų Reiną.. Vakarai yra ge
rai pasiruošę tokią ataką atrem
ti ir pasiruošimą dar labiau ge
rina. 

Tanaka apkaltintas 
Tokijo. — Buvęs Japonijos 

premjeras Kakuci Tanaka for
maliai apkaltintas už priėmimą 
1.6 mil. dolerių kyšių iš Lock-
head korporacijos. Didžiausia 
bausmė gali būti 7.5 metų ka
lėjimo ir piniginė pabauda. 

Brirutas. — Libano krikščio
nys pradėjo ofenzyvą prieš pas
kutinę kairiųjų muzulmonų tvir
tovę kalnuose, 19 mylių į šiau
rės rytus nuo Beiruto. 

Tokijo. — Japonijos impera
torius, kartu su premjeru Miki 
ir kitais paminėjo 1945 nigpiū-
čio 15 kapituliaciją ir žuvusius 
kare. Japonų karo aukos buvo 
3.1 žmonių. 

Daugiau pabėgėlių 
iš Indokinijos 

Havana. — Sovietų ambasa
dorius Nikita Tolubeev Kubos 
diktatoriui Fidel Castro, ryšium į Vėgėlių, 
su jo 50 metų amžiaus sukak
tim, įteikė Spalio revoliucijos 
ordiną. 

Wasliingtonas. — Dar 10,000 
Indokinijos pabėgolių bus Įkur
dinta Amerikoje Jie į Tąją at
bėgę iš Vietnamo, Laoso ir 
Kambodijos vėliau, po komuni-
tų užėmimo. Iki šiol Amerika 
priėmė 130,000 vietnamiečių pa-

New Delbi. — Oficialiomis 
statistikos žiniomis Indijos eks
portas į Ameriką viršijo prekių 
išvežimą į Sovietų Sąjungą. A-
merika yra didžiauia jų pirkėja. 

Atėnai — Amerikos marinai 

Ispanijoj amnestija 

Madridas. — Ispanijoje ofi
cialiai paskelbtas įstatymas, pa
gal kurį yra suteikiama amnes
tija politiniams kaliniams. Opo
zicijos partijų, išskyrus komu
nistus, pirmieji atsiliepimai dėl 
šio įstatymo yra palankūs. Ne-

sekmadineį pietinėj Graikijoj priklausomas Madrido dienraš-
darė išsikėlimo bandymu. Grai- j tis "EI Pais" reiškia nuomonę, 

jog suteiktoji amnestija yra 
platei nė negu buvo laukta. So» 
cialistų darbininkų partija pa
žymėjo, jog amnestijos įstaty
mas, nors ir nepatenkina visų 
opozicijos isrsik.Hu reikalavimų, 
yra svarbus žingsnis j demokra
tinių laisvių atstatymą. Ateity
je jis palengvins dialogą tarp 
vyriaui ybės ir opozicijor. Kriki 
čionių demokratų lyderis Ruiz 
Gumenez panuškė, jog įstaty-

. mas, suteikiantis amnestija po-
raus kažkur dingo kalnuotoj; l i t i n i a i n s k2LmomSt ^ ^ T , 

tinės krašto vyriausybės geroa 

l:ų policija tą vietą stropiai sau
gojo nuo galimų komun.stų de
monstracijų. Graikijos karinin
kai buvo manevrų stebėtojais. 

Bonna. — V. Vokietijos ir 
Šveicarijos poVcija suėmė tris 
asmenis, šnipinėjusius sovietų 
naudai. Rinko žinias apie nau
jausius lėktuvus. 

Quito. — Ekvadoro vietinio 
susisiekimo lėktuvas su 52 ke-

Pietų Afriko;e. Kažkieno rankos sukurstytų 
mumai Šoweu>, Johaaneacurgc prumieaty 

jaodųjų gyventojų nera-

vietoj ir vakar dar nebuvo ras
tas. 

Montrealis. — Kanadoi minis-
teris pirmininkas Trudcau pa
tvirtino, kad Kanados va'džia 
suteikė politinį prieglobstį jau
nam rusų vandens sporto atle
tui Nemtsanovui. Sovietų amba
sada Kanadoje dėl to užprotes
tavo, tvirtindama, j'-g sportinin
kas yra nepilnametis, bet Ka
nados valdžia j tai atsnkė. jog 
pagal Kanados Įstatymus jis nė-
I r a nepilnametis. 

valios išraiška. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 17: Jacintas. Fili-

pė, Saulenis, Sigita. 
Rugpiūčio 18: Agapitas, E3«* 

na, Mantautas Alė. 
Saulė teka 5:59, leidžias ?:49i 

ORAS 

Daugiausia saulėta, kiek šil
čiau, apie 30 laipsziu. 

t 



-

senatviSeo! D R A U G A S . aatradK-nia, 1&76 m. n i rp iūc io m. 17 d. I P :rmasis minėto 
' kaklo stuburo pakitimo ženklą 

KELIAS | SVEIKATĄ 
JONAS ADOHAVimrS, M. D. 

NISHfcGTl IR 5VUKT1 FAJEGLMG LGDTOAa 
EEUA-S I SVEIKATA, 1601 VVest Garfield Blv<L, Chjcago, llL 60636 

KAKLO SKAUSMŲ TVARKYMAS 
Dažniausiai kaklo skausmai Į ba daugybine skleroze (rauki-
atsiranda dėl įtampos, dėl' ple sderosis). Būna sujaudinami 
nusinešiojimo ir sutrūkimo Į nerviniai siūleliai ir dėl to atsi-
r*i$cių. karulų ir raumenų. I randA lyg elektros sukelti skaus-
Bet esti ir sunkių ligų su
keliančių kakle skausmu* — 
tokis negeroves reikia pir
miausia susekti ir gydyti 

Eėward Velensteirt, JH£). 

mai. 
Nuostabu, kad kaklo smegenų 

suspaudimas dėl kokios negalės 
gali sukeki mėšlungius rr silpnu
mą kojose, visai nepaliečiam ran
kų, Jutimo sutrikimai (sensory 
changes) tik vėliau gali atsirasti, 
kai liga esti pažengusi toliau. 

Suspaudžia kaklo stuburo sme-

Labai naudinga visiems žinoti, 
kad kaklo skausmai dažniausiai 
atsiranda dėl natūralių priežas- f 
«ų: dėl rceehanBkos frmpos t f** • ^ ^ P i e V 1 U a U g U a i 

sukeliančio, susinešiojimą ir su-! t™?****"**.' g M aUufU 

trSkim* kaklo audinių ir d ė l i a u g h a i (neurof^romosMr p_k> 
^ - • / • • \ -. noio smegenų apvalkalėlio pu 
ja u itn mes (emocines) jtamp 
Sunkios ligos rečiau sukeHa kak- į 
lo skausmus. Dažniausios Hgos, 
kurios sukelia kakle skauiraus, fcįVt* sekančios: raumenų persi 
tempimas, kaklo slankstelių per
tempimą* (sprain) ir suraodeji-
mas (fibrosis;. Tai vis ligos, ka
nas sunku susekti, remiantis ob
jektyviais duomenimis. Ti* čia 
nereikia padaryti klaidos: aiškiai [ r r ? ! 
pastebima pas ligonį emocinė ! 

įtampa dar neišjurrgia galimybės, 
kad tas jausmais negaluojąs p a 
cientas neturi k*k 

lės (arachnoid eysrs). Tokios n e 
| gerovės gali sukelti smegenėlių 
erzinimą ir dėl to atsirandančio 
tokio erzinimo reiškinius: žemyn 
slenkančius akių obuolių jude
sius, rankų, o kartais visų ga
lūnių — ir kojų — mėšlungi-
nius Judesių susi 1 pi mus (parei-
sh) , fr jutimo sutrikimus. Tokie 
reiškiniai gaunasi ir turint dau-

Todėl dažnai 
tos ligos sumaišomos. Gali prisi-

labai sunkios ligos. Tokią nege
rovę reikia susekt i T i k ją išjun
gus pirmiausiai, nus ta toma d,d-
gnozė, kad tas ligonis turi gčry-
imič̂ > kilmės, dažnai pastaikar . -
fios negerovės sukeltus kaklo 
skausmus. Nekalbėsime apie t rau-
matinius (sužalojimo sukeltus) 
kaklo skausmus. Pirmiausia susi
pažinsime su sunkiomis negalė-
•nk kurios sukelia kakle skaus
mu*. Po to aptarsime gėrybines 
ri^eroves, pajėgiančias sukelti 
kakle skausmus. 

Kaklo s tuburo smegenų 
prispaudimas 

K ' • yra septyni slankste
liai, jie turi skyles, gro kurias iš
lenda kaklo smegenų nervų šak-
Dalėf Kai kuri nors r tši tį'-"-
r 1 prispaudžia kaklo sn J. .-. . 
•amieaą, t a d a ir šaknelės bū.. > 
paliečiamos ir atsiranda jų skaus-! 
mai. Tokios rimtos, l igos (suspau-1 
dknas kaklo sraegonų) pįrrriasj 
fonklas gali būti paprastas skaus
mas kaklo. Kartu atsirajada ir 
raumenų mėšlungis (spazmos) 
kaklo srityje. Tokie raumenų 
- mjriaj kyla dėl kakle esa

mų nervinių šaknelių sujaudi
nimo. Tai organizmo apsigyni
mas: raumenų mėšlungis i m a 
lina kakko judesius ir tuomi saw-
't.'i : ;.) • i . . , : 1 - ' J r <_, >:.iž-i!;.j:.'"n'i. 

Viršutinėje kaklo dalyje esa
ma negerovė gali suspausti vir
šutines kaklo nervines šakneles 
(antro ir trečio slankstelio ner

tus: C2 - C3).Tada kaklo skaus
mai eina nuo galvos apačios že
myn l sprandą ir galvos Šonus. 
Gali būti aptirpimas tose vietose, 
kur nervai virSutiniai išsišakoja, 
bet tas aptirpimas (numbness) 
dažna? tokiais atvejais pasitaiko. 
čia reikia pastebėti, kad visi mo-

dėti apatinės kaklo stuburo da-
k b skausmų dėl l f f*f»w«s - tada pmideda 

abiejų ran.<ų nuo riešų žemyn 
nykimas (atrophy). 

Kartais kakle skausmus gali su
kelti prigimti kakle nenormalu
mai. Jie gali nepasireikšti iki tol, 

yra sumenkimas kaicio judesių. 
2 ' rjs ima sunkiau kaklą nr-
dinti visomis kryptimis. Skausmai 
gali atsirast dėl raumenų mėš
lungio bei nervinių ša.-: 
suspaudimo. Ir šiuo atveju gali 
gautis smegenų suspaudimas 
del papūgiškų ataugų' išaugimo 
bei raibių sustorėjimo. 

Ne kiekvienas žmogus gimsta 
su vienodai plačiu stuburo slanks
teliu kanalu. Tame kanale ran
dasi nugaros smegenų kamie
nas. Kai žmogus gimsta su pla
čiu minėtu kanalu, tada net gau
namos papūgiškos kaulinės atau
gos nepajėgia smegenų suspaus
ti. Priešingai, žmonės su siauru 
minėtu kanalu ima kentėti nuo.pm 
smegenų kaklo srityje prispaudi- i Adele1 Duoblisr. 
mo net mažoms kaulinėms a" 
augoms senatvėje atsiradus. Čia 
kiekvienas turi atsiminti, kad ne
reikia perdaug versti galvą aukš
tyn, senesnių dienų sulaukus. 
Užverčiant galvą aukštyn esti su-
siauarinarnas kaklo stuburo kana- . 
las. Tada greičiau užsispaudi": 
kaklo smegenys. Visi an .r. atsi- ri c»«, s 
tikimus, kai tokius pacientus ope- ^ 
ruojant duodama jieins apraar!-' į. 
nimas galvą verčiant aukštyn — ~. .. 
tada kartais gaunasi neatitaiso- • v e _, 
mas abiejų rankų paralyžius ii-', fl 
Igokai trukusio per operaci

ja galvos užvertano: kaklo sme
genų kamieno užspaudimo. 

Kai kakk' >kauiraaa eina 
į ranką 

Gali kaklo skausmas eiti kartu 
su sekančiomis negerovėmis: kak
lo raumenų mėšlungis (spaz
mos), skausmas einąs [ vieną ar 
abi rankas — tada gydytojui "ail-
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KRAŠTAS, KUR DU MĖNESIUS 
SAULĖ ŠVIEČIA DIENĄ IR NAKTĮ 

ištu vadinamas šiau-lkū5 žmonės. Vagystės tenai re-
{ žemės plotas, pri- tas dalykas. 
$jai, Norvegijai Suo- „ 

Dar neperseniai jie buvo 
stabmeldžiai, tikėjo į dievą Ib-
milį, žmonių ir dievų tarpinin
kes Noeides, «piktas dvasias Ga-
fitarsus, gyvenusias požemiuose 
ir auginusias baltus elnius. Da
bar lapiai yra krikščionys ir vis
gi labai prietaringi 

Jų drabužiai pasižymi spalvų 
ryškumu ir įvairumu. Vyrai dė
vi keturkampę kepurę, kuri at
stoja ir priegalvį. Žiemą visi vil
ki paska, t.y. sunkiais elnių odos 
kailiniais. 

Reda«£C.,a t.r^c 4isc.or. I • RcCi.--.c:.ž -*-s ^S-JUS, :a:sc savo 
— 4t3ft, Į«<tMflwM»ii I oaobim. Nesunaadotų nraipsnin 

£30 — tiOS. I nesaugo, ;uos grąZina tik iŠ ank*-
• Admm^traaja dirba ka»-1 to susitarus. Redakcija u2 skett>*-

__ diea nuo 8J0 iki fc30, SeSta- I mų Vdr.n; neatsako Skelbimų kai-
S fSwiiaii DUO S^0 iki liOO f aos pr^iuiiC^inos gavus prašymą, j 

a^mtMiittuintMiUitt'^ittuMuiuMUHimiuiiniiiiiiiiiiinuiiiiiniiniiinuiitig 

1 

>oviet. R^ i j a i Jis geo-
S •' '-• '•'':'.-- = • ipi Skandinaviją, 
Suomiją, \ los pusiasalį ligi Nor 

•į,: '~i:-r-> vakaruose, BarentsO 
•i.-.s ir Rakoiios jūros rytuose. 

ilgoji nakti- — -.^\<-

Klysta, kas nanQ, kad Lapių 
kraŠį isada laitą. Tiesa, kad 
paskutinis ani ;as ištirpsta ir 
paukščiai sugrįžta tik gegužės 
mėnejt E;rž,elio mėnesio pabai
goje, "kai pirmi uodų spiečiai už-

Istalgos ir bato teL 852-1381 

OR. FERO. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

iWi Į t9tb Coart, Cicero 
Kaadien 10-12 ar 4-7 

ToL oftso Ii bato: OLymptc 2-41» 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicere 

dinamos n e n ų Šaknys dėl kokio 
kol žmogus auga. Kaulų sumink- nors pakitimo medžiagos esan- b 6irb^ ̂  zl^ U^ne:^ 
štejimas tam tikrose ligose pa- į čios apie nervus: tai gali gautis t -
kenkia slanksteliams kakle (ypač \ dėl minėtų kaulinių (papūgos , 
a n t r a m ) . Diagnozė nustatoma; snapo pavidalo) ataugų, dėl tarp-
patyrusio gydytojo, padarant rent-j stuburkauHnės pagalvėlės pakiti-
geno nuotrauką iŠ kaklo Sono;mų ir tik kartais dėl auglio (tu-
tiesiai galvą laikant ir ją palen-į mor) . 
kus. Labai atsargiai reikia tais at
vejais judinti kaklas, arba jis tir-; ^ Visiems girdėtas tarpstuburkau-
ti. I ' "ės pagalvėlės išsiveržimas 

Daugiausiai gyvena kūgio for-
putstą, Čia tada prasideda vasa-

. ra. T u o l a t k u b -eik du mėnesius 
ku, Kad pas tokį ligoni esti jau- saulė šviečia dieną ir nak t į T u o - \ m o s P a l a P ^ e s e , dengtose vilno

niu audeklu su elnių odomis. Pa
lapinėse yra didoka skylė dū

kus ateis ilgoji naktis ir saulės m a m s į o r ą * P - Viduje visada 
nematys 8 0 dienų. Taigi, vasa-
os esti trumpos ir dažnai šil

tos, žiemos -^ Šaltos. Vidutiniai 
per metus apie 40 proc. kr i tu
lių iškrinta sniego pavidalu. 

Verslas 
G a l i kaklo stuburo smegenys iš savo vietos (slipped disc) kak-f Gyventojų svarbiausias pajamų 

būti suspausti dėl nepastovumo 
kaklo stuburo slankstelių. Tas 

lo srityje gaunasi del užgavimo i Šaltinis — žvejyba. Ežeruose ir 
( t raumos)i r po staigaus kaklo?upėse sugaunama daug brangių 
pasukimo į Šoną. Tada gali gau- ižuvu: lašišų, upėtakių, lydeką ir 

kt. \ orvegų ir Barentso jūrose — 
silkių ir menkių. Čionykščiai gy

tis tuojau skausmas ir kaklo su
stingimas. Vėliau tas sustingi
mas raumenų gali išsiplėsti įfventojai žemės ūkiu beveik nesi-
sprandą, petį ir į rankas. Jei verčia, nes sunkiai dirbamoje že-

gaiima 
pakenkimo žymią 

Balys Brazdžionis pranefta žinias 
Lietuvio sodybos Chicagoje pažmo-
oyje. Nuotr. M. Nagio 
gali atsirasti dėl reumatinio ar
trito ar uždegimo. Skausmas gali 
tais atvejais būti pirmas tokios 

skausmas siekia pirštus, 
nesunkiai nustatyti 
vietą kakle. Kai skauda ar dyg-
čioja \ idur in i tankus pirštą '— 
^eptiato kaklo slankstelio nervo 
Šaknys esti paliestos. Kai nykštis 
ir smilius sunegaluoja — tada 
šešto slankstelio nervinės šaknys 
būna paliestos. Sumažėję reflek 

kūrenama ugnis. 
Į moterystę lapiai žiūri kaip i 

prekybos reikalą. Jiems svarbu ži
noti , kiek jaunasis a r jaunoji tu
ri elnių, karvių, pinigu ir kitokių 

TeL PB S-3229 

DR. ANKA BALIUKAS 
4KTŲ. AUSŲ. NOSIES IP 

GERKL8S LIGOS 
S M Wes1 tSrt) Street 

Valasdoe pagal žusnaruną 

DR. 1. 0. BALUKAS 
AkMterų* tr mn««n> listm 

S449 So. Patssld Boad (C«*rford 
Medkal M M h « ) . TH. LC l^44« 8 ^ ' ^ ^ U ^ U e n i u T 1 ^ 
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OR. WALTER J. KIRSTU! 
(Lietuvis gj'dytojas) 

3825 West 59th Street 
Vai. pirmad., antrad.. Icetv1rta4 U 
penktad nuo 12-4 vai popiet tf t-J 
vai. vak defrtad. pagal ^uaitaruną 

o trečiadieniais atdaryta 

DR. IRENA KUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRUKGF 
KCDIKIŲ f-R VAFKC IJOOS 

SPEC1AUST* 
MnnicAf . B r n j > i N G 

"156 Souih ^ e s t e r n ATfruoe. 
Valaados- K a s d i e n auo 10 vai. r > t i 

Ocl i vai. popl«t . 
Ofiso teL R E 7-1I&8; rezld. 2Sf-9»1% 

J.Mskn. 

DU VL BLAiYS 
PLAUCIV IR VIDAUS UGOS 

•^aiotoettc Mototmi O t c r 
t m 8*. acdde ArefMM 

Vai: plr^sad., antrad. \r ketnrt*^ 
e iki T:tO vai. vmkara. 
ftefttad. nuo '. Iki I vai 

Psaal •oattartinn 
Ofteo l*»e«. K i a-2«Tfl 

Reaid. tel. WAIbrook &̂ S(M« 
TeL Ofise HE H M | re*. 38S-2233 

DR. PETER T. BRAZIS | 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

US4 Wwt 71st Stowt ! 
VaJ ptna.. k«t«. 1 UtJ 6 « popV*t 

Antrad.. penktad 1-3, treč. U* ieatad , 
t* *>x9itanxa 

meje auga tiktai bulvės. Tai pat 
-ietą užima elnių augini

mas. Elniai iapiams duoda vis-

KLIMATINfeS PROGNOZĖS 
KITLMAS 

JAV mokslininkai, remdamiesi da 
bartiniais ir paleoklimanniais duo-
menimis, parengė žemės rutulio kli
mato vystymosi 50 milijonų metų. 
prognozės hipotezę. ]fį nuomone dėl; 

ką - mėsą, pieną, drabuži, kol ? ^ ^ ^ dreifo^ Atlanto ^vandenynas! 

Or. Aaa I t a M t kaMaplą pevfent 
DR. EDM0RD L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
rm waat tutt strwt 
TeL - • « t-Um 

Vai paca^ •aatrartasa; pirmad tr 
<e*T». 1-4 h- T-l: a«trad Ir peakt 
10-4 Seftta 19-1 vai 

Ota. leL 7B-44T?; • « . 9 M 4 M 
DR. L OECKYS 

GYDYTOJA DB OHfKI. R O # 
SpeaiaijrM — nev-r^ t» 

Ofteo ffK 4 - 1 8 1 8 : R e ^ d . P R «V-M4>1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligoe 
84M West 7Lst Street 

įTi^a tr Oampbett a«a > IIIIĮI— Į 
ptnnad., aatrad. katvirtad. b 

v. p. p. Tik «u8itara» 
Va: 
pemktad S 'Jti 

O P T I C A l S T C » 1 • 
YlOl.FTTA R A K O S A r r e 

?«5i t a Washt*Miaw. te*. 7TSS14M 
pT-ltatJ-.oni: a k i n u oa«aJ f?4t*0)Ti 

recaptmt 
Didelis ak in tg rfti&j paaLHakissaa 
Vai. pirm., a a t r . p i a h l 1 0 - I : t e 
a«r» i-» v. v»k aett. to-4 * 
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sai ir silpnumas irgi padeda nu- laisvai ganytis miškuose ir aukš-
statyti pakenkimo vietą kakle. 

gimo atvejais. Žinoma, gali stai-r 
ga būti kaklo smegonys suspaus
ti, tada mėšlungis, silpnumas ir 
jautimo nykimas esti ryškūs. Bet 
dažniausiai tos negerovės slenka 
pamažu nuolat sthprėdamos. 

Vėžys kaklo stuburo srityje su
kelia kakle skausmus dėl pažeidi
mo kaulo ar nervinių skaidulų 
suspaudimo. Gaunas tada kaklo 

kytumėmės pagrindinius angliS- stuburo iškrypimas į šonus (sco-
kus nusi$kundimi| pavadinimus, 
kitaip nesusikalbėsime su lietu

ko blogo. THc esti ištiesmtas kak-
•lejįerovės ženklas, bet jis nebū- las (normaliai jis esti kiek pir-

AO didelis, išskyrus staigaus užde- myn išlenktas). 

Kaklo rentgeno nuotrauka tais ta į savo šimminkų sodybas, 
atvejais dažniausiai neparodo nie- Maitinasi kerpėmis; ieškodami 

elnių yra — lapiai vargo neži
no. Ten elnių erti labai daug. 
Elnių bandau pH2iūri ypatingos 
veislės maži, šalčio nebiją, šu
nys. Vasarą elniai paleidžiami 

tumose, o rideni patys vėl grįž-

viŠkai nekalbančiu gydytoju. Ži
noma, tada sunkiau bus nustaty
ti ir diagnozę. Tada, supranta
ma, Ir gydymas pasunkės. Juk 
ne vfsi tarime laimės lankyti pa
jėgu lietuviškai kalbanti gydy 
toją. 

Tiek gydytojas, tiek pacientas 
turi kreipti dėmesį į skausmų po
būdį *»kle. Herki* kreipti dėme
sys į lyg elektra palietus apturi-
mą tekio skausmą (eleetrie shoe-
klike), cinarvtj žemyn paliai stu
burą b« Vofas — rankas kai esti 
pajudinama » A , rs. Tokie skaus
mai medicinoje vadinami L.r*er* 
" " " ' ** "'«? TMJF tAiko Imogui 
negaluojant Vairi© *m€genų su-
;piuuimu (cord oompresaion) ax-

Išsitiesina kaklas tais atvejais 
dėi raumenų mėšlungio. Būna 
skausmingas žemyn spaudimas 
pagalvėlės išsisveržimo atveju. 
Pacientui dedant ranką ant savo 
galvos, sumažinamas skausmas, 
matomai dėl sumažinimo nervų 
šaknelių tempimo. Bet pasukus 
išriesta kaklą į skaudamą pusę ir 
spaudžiant žemyn galvą (Spur-
Hno manipuliacija) — skausmas 

liosis). Augfiai toje smegenų sri- J padidėja. Tempimas kaklo slank-
tyje daugiau sukelia neurologi- stelių gali skausmą sumažinti ki
nius pakitimus, negu skausmus. 

Senatviškas kaklas (eervical 
spondylosis) sukelia kakle skaus
mus dėl dviejų priežasčių: I. su
siaurėja tarpstuburinė pagalvėlė. 
Tada kaulai daugiau vienas i ki
tą trina*!'; 2. kaulinės ataugos — 
tarsi papūgos snapas trukdo kak
lo slanksteliams judėti be skaus
mo. Toks senatviškas susinešioji-
mo kaklo stuburo pakitimas dau
giau pasireiškia apatinėje kaklo 
slankstelių dalyje: čia svoris di
desnis ir čia slanksteliai daugiau 
juda. Prisimintina, kad reumatoi
dinis artritas (sunkiausia reuma
to ferma) pasireiškia ne apatinė
je kaklo stuburo *ntyve bet vir
šutinėje. • • • -

lusį dė] pagalvėlės išsiveržimo 
(slipped disc). 

IŠVADA. Susipažinkime bent 
su pagrindiniais kaklo skausmais. 
Tada mes pildysime geriau gydy
tojo patarimus. Tempti kaklo 
slankstelius galima dvejopu bū
du: specialią apikakle nešiojant 
dieną ir nakti, ar specialiu tempik-
liu per lovos galą įrengtu tempti 
kaklą lovoj gulint. Niekada nerei
kia staiga stipriai sukinėti kaklą. 
Žinoma, vengtinas bet koks savęs 
pavojun statymas — tada rečiau 
automobilio ir kitokio* nelaimė^ 
mus aplankys ir tada maliau mes 
'tuuue skausmų apumėtimg. Dau
giau tuo reikalu — kitą kartą. 

jų, žiemą ragais nukasa sniegą 
Kadangi kerpės ne visur auga, 
tenka nuolat keisti vietą jų ieš
kant, tai dėl to lapiai ir verčia
mi klajoti. 

Kilmė ir papročiai 
Spėjama, kad lapiai yra kilę 

nuo Altajaus ir Azijos vidurio. 
Jų kalba ugro-altajiška. Ilgus me 

turėtų labai "išsiplėsti"" ir plačiau 
praleisti Golfo srovę. Dėl to Šiaurės 
pusritulio poliarinių ledu. kepurė 
tirps, Arktikos ir Grenlandijos kli
matas pasidarys Švelnesnis. 

Afrikos žemynui slenkant, išnyks 
Viduržemio jūra, o kartu ir jos švel
ninantis poveikis. Viduržemio jū
ros kraštų žiemos pasidarys šaltes
nės, o vasaros karštesnės. Kai kurios 
Europos ir Rytų Azijos srityse daž
nai siautės viesulai, kurie dabar bū
dingi pietinėms JAV valstijoms. 

Australijai slenkant | šiaurę, jos 
sausą klimatą pakeis drėgnas, beveik 
tropikinis. Ramiajam vandenyne 
nebe taip dažnai siautės taifūnai. 

Azijos žemynas vėl susijungs su 

A44I So. P a h u * ; Romi 
Vs».Sa»do« Mgm. misH2T\mi» 

SeaU. teL — (H %*«*?» 

DR. * . II. (JUN4ISINAS . 
AKU&KRLM IR MOTORŲ UGOS \ 
GoratoLoams CHIRURGIJA į 

CIS2 S*. l e M e Ai*. WA &-M7A; 

Teiel. — 2KS-448 

DR. ROMAS PETKUS 
\ K i V 1 I G O * — C H 1 R V K G W « 

Ofisai: 
III >"0 WABAKH A r t . 

120(1 \ U C l ^ T R A l . AVI. 
VMaa-Jo* paijai sual taruna 

Vateadan aa«al 
%i*IH«t»ta. A u n h M HI S-

Dt. L S. DUVECKAS 
OTDTTOJAS WL CHIRURGAS 

809} Wes4 I M n Stveet 
Valande pagal wi«rtarimą 

U» lapiai priešinosi Europos ei-, Siamės Amerik*. kaip b«vo pasku-
| i , gindami savo laisvę. t m į k a r t 4 m a ždaug prieš 10 tūks-

Bąt visvien žymus jų -procentas 
išsigimė, daugeli, nušlavė karai 
ir ligos. Dabar lapių kraštas re
tai gyvenamas. Iš viso ten pri-
skaitoma per ketvirtadali milijo
no. 

Lapiai — geraširdžiai žmonės, 
čia lapis smagus ir kalbus, čia 
tylus ir paniuręs. Jie niekad ne-

žiau susi nešiosime savo kakle 
esamus kaulus, raumenis ir raiš
čius. 

PASISKAITYTI. Medkal Opi-
nion, Vol. 4, No. I, January 1975. 
skuba ir nesikarsčiuoja. Lapis ke
lias valandas išsėdės prie degan
čios ugnies, žiūrėdamas ir gerėda 
masis liepsna, klausydamas mal
kų sproginėjimo, tačiau burnos 
neaudary*. Bet kai ima kalbėti, 
Ui aje tVK>jay baigia. Jie nepa^ 

tančkj metų- Sausumos tiltas eis 
Aleutų salų grandinės ruožu. Tai 
taip pat turės reikšmės Aliaskos. 
Čiukotkos, Kamčiatkos ir Kanados 
šiaurvakarinių sričių klimatui. 
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— Bailus lapo išsigąsta, drąsus ir 
vilko nebijo. 
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Berlyno gėdos sienai — 

PAMINKLAS POLITINĖMS KLAIDOMS 
VAKARŲ PASAULIO IR SOVIETU PRIEŠYBES 

i 
Pereitą savaitę (rugpiūčio 13 munistų veiklą yra jau laikomi 

d.) suėjo penkiolika metų, kai santykių ardymu ir kišimusi į 
Chruščiovo įsakymu buvo pas- Sovietų Rusijos ar Rytų Vokieti-
tatyta. padalintame Berlyne mū- jos vidaus reikalus. 
ro siena apsaugoti, kad niekas iš Vak Vokietijos spauda tai už-
vergijos nesitrauktų į laisvę. Sie- simena, šveicarai atvirai pasisa-
na aptverta spygliuotomis vielo- ko, kad Brežnevas įsakė paleisti 
mis, apsaugota elektros jungik- propagandos mašiną prieš Vak. 
liais, apstatyta sargybomis su Vokietijos vyriausybe, kartu ir 
šunimis. Tai tikra prasme gėdos prieš JAV, Angliją ir Prancūziją, 
siena, nes komunistų pavergti kad jos griaunančios Vakarų — 
vokiečiai kalėjimo išvaizda ir Rytų santykius, atnaujinan-
priemonėmis atidalinti nuo lais- čios šaltąjį karą ir laužančios 
vųjų vokiečių. Tai galima vadin- Helsinkyje padarytus susitari-
ti gėdos siena, kuri atskiria ko- mus. Net Vakarų valstybių pasi-
munistus nuo laisvųjų, kad vieni tarimas Porto Rico saloje laiko-
nematytų laisvės, antri neįžvelg- mas kišimusi į svetimų kraštų 
tų vergijos naštos, kančių ir reikalus, nes ten; esą, pareikšta, 
skausmo. kad ekonominė pagalba bus su-

Kaip į ši klausimą žiūrės isto- laikyta, jeigu Italijoje laimės ko
rikas po kelių šimtų metų, dabar munistai, kad Portugalijos karš-
sunku pasakyti. Bet tikrai istori- tuolių komunistų revoliucmi-
kas minės, kad dar neseniai gy- ™U pastangų sulaikymas laimėti 
vavo barbariškos sistemos aukš- valdžią buvęs taip pat tik Vokie-
tos kultūros ir civilizacijos pasie- tijos ir kitų jos sąjungininkų ma-
kusiose tautose ir valstybėse. Ir nevras, neleidęs "tautai issilais-
tai ne kur kitur, o to meto kul- vinti". Tai ir buvo mėginimas 
tūros lopšyje — Europos širdyje, nukreipti dėmesį nuo gėdos sie-
kur nekartą buvo parodytas nu- nos sukakties, kuri bado pasaulio 
žmogintas ir s,užvėrintas žmogus, politikų akis. 
nesugebąs naudoti savo proto m •• _______ 
kilniems tikslams, bet valstybi- l « * * P r l f V a į Vokietiją 
niu mastu naudojęs žmogiš- labiausiai įkinkytos Rytų Vokie-
kus laimėjimus žmonėms žudyti, tijos susižinojimo priemones — 
kankinti, tautoms naikinti ir se- *Pauda> , / a ^ ' a s ' ^ į ^ 8 - J°Sj . . . 
nai kultūrai griautu kartoja Maskvos žodžius, nore- \ armijų, užplustančių s visų 

_ . „ . , v. -v damos parodyti pasauliui, kad 
Pnes trisdešimt su viršum V o k i e t i j a i n n o j i a r d o Helsinkio 

metų zuves_ nacizmas, komuniz- s u s i t a r i m u S j k u r b u v o p a s i r a § y . 
mo partneris karui sukelti rodė ^ « b a i ! n i s a k t a s „ nesMlti ; 
tuos pačius žiaurumus kokius ^ ^ ^ ^ ^ re{kaluS) ne_ 
prieš tai ir po to-rodo komuniz- li&d sįenų^ ^Aeltų j n a u j a s -fc. 

Dabar, kai apie šaltąii karą 
jau rašoma praeitu laiku, o de-
tentę rašoma dabartiniu, labai 
naudinga pasiskaityti Desmondo 
Donelly (Struggle for the 
World) knygą, nagrinėjančią šią 
temą. Kaip pats žodis "kova", pa
naudotas antraštėje, rodo, Do
nelly detentei ar šaltajam karui 
neteikia statinės reikšmės, kaip 
tai daro Sovietų šalininkai. Prie
šingai, jis jam teikia labai dina
minę reikšmę. Jis užgriebia toli 
ir šaltojo karo pradžią įžiūri ca
rinės Rusijos rungtyniavimą «u 
Anglija dėl Azijos valdymo. 

Kokie siekimai 

Tačiau su tokia jo pažiūra ne 
visai galima sutikti, nes, nepai
sant anuometinio rungtyniavi
mo aštrumo, nė viena tų valsty
bių nesiekė visiško savo prieši
ninko sunarkinimo ar visų jos 
valdų užkariavimo. Tai greičiau 
buvo savotiškas dviejų pramo
ninių jėgų rungtyniavimas. Bū
dingas komunistiniam mokslui u-
niversalumas suteikė tikrą "šal
tojo karo" supratimą. Tai yra už
mačios, kokių niekad anksčiau 
nebuvo. Sovietai, kai įsitikino, 
kad karinėmis priemonėmis ne-

Kova ui pasaulį 

P.GAUČYS j vietų ir Vakarų valstybių visįš 
kai nebuvo. Iš pradžių buvo kaž
kas panašu į draugystę tarp So-

galės laisvojo pasaulio nugalėti, vietų ir Vokietijos. Kai Hitleris 
išdirbo ir į gyvenimą [vedė nau- puolė Sovjetus, Stalinas ir tada 
ią politinio ir ūkinio karo būdą, vedė savo paties karą, neužmirs-
kuris turi sužlugdyti priešininką j darnas pokarinių Europos pasi-
"taikiomis" priemonėmis, nors I glemžimo planų. Panašiai reikia 
čia ir ten įvyksta siauros apim- suprasti ir jo reikalavimus * ati
ties karo veiksmai. Churchillis! daryti antrąjį frontą Europoje 
savo garsioje 1946 m. kalboje Fui Į1942 m. Anglija ir JAV tam ne-
tone pasakė, kad Sovietai nenori buvo pasiruošusios. Tačiau Sta 

II trijų vakarinių okupacijos; Svyruojančią pusiausvyrą rSpes-
zonų susidarė nauja Vakarų Vo- į tingai stengiamasi išlaikyti kaip 
kietijos valstybė, kuri netgi tapo geriausią taikos laidą, 
stipriausia laisvojo pasaulio jung 
tinę dalimi. Rytų Vokietija, ma-| Komunistų avantiūros 
žesnė ir mažiau supramoninta, . . . . . ,. 
liko nauja satelitine valstybe.) Kaip vėlesni įvykiai parode, 
Taip "šaltojo karo" siena atsidū-1 *>uvo mėginta rasų išeit, iš tos 

keistos padėties. Tai pamėgino 
Chruščiovas ir pralaimėjo. Jo Ku 
bos avantiūra siekė užšachuou 

mas visose pavergtose tautose. Is-
kodėl 

. tas, Rusijai užgrobus daugelį 
tonkas ieškos priežasčių, kodėl ^ ^ n e į t a } t} k o m u n i s t i n i ų 
taip vyko, kodėl vergija turėjo k r a § t u . e n t o j a m s ldtMo - j į . 
būti atskirta gėdos siena nuo ^ __ Q ^ nau]o$ ^ 
laisves, laisviesiems dažnai ty- n ė s s i s t e m o s s u k ū r i m o , 
lint ar net prisidedant pne to- M a s k v o s ««Pravda" nuolat kala, 
kios valdžios išsilaikymo ekono- ^ v o k i e č i a i t a i d a r o t i k iš bai
minę, prekybine ir Kultunnių __£_ "socialistiniuose kraštuose 
laimėjimų pagalba. daromos pažangos", kurios "jie 

Kai po penkiolikos metų žvel- n e galį pasiekti", o taip pat iš 
giame į tą gėdos sieną mes, ku- n o r o sulaužyti Helsinkio susitari-
rie laisve naudojamės daugelį m a j kuris Vokietijoje vykdomas 
metų, tai nieko kito negalime "visiškai priešingai, negu baig-
pridėti, kaip tik tai, kad mūsų miniame akte sutarta". Maskva 

linui visai nerūpėjo, kad tas "ant 
ras frontas" būtų stiprus. Jam rei
kėjo, kad Sovietų kariuomenė 
nors trumpą laiką gautų atsi
kvėpti. 

Pagrindinį vaidmenį Donelly 
teikia Lenkijos klausimui. Kaip 
tik čia |vyko didžiausias susidūri
mas tarp Sovietų ir vakariečių dėl 
viešpatavimo Europoje. 

Konferencijos Teherane, Jalto
je ir Potsdame turėjo panašią 
reikšmę, kaip ir susidūrimas su 
Vokietija Miunchene. Konferen
cijų išdavos rodė, kad Vakarų 
valstybės ne tik nepasiruošusios 
pasipriešinti, bet netgi nesugeba 
suprasti tikrų Sovietų politikos 
siekimų. Prez. Rooseveltas buvo 
įsitikinęs galimybe po karo bend
radarbiauti su Sovietais. Chur-
chilis turėjo nusiliesti spaudimui 

pu- jėzuitų ir krikščionybės vaidmenį į ir netgi mėgino gelbėti, ką dar 
sių per šešis šimtmečius, kaip Ze- lietuvių tautai. Pagal jį išeina, kad i buvo galima išgelbėti. Jis siekė, 
raaitija". Ir čia giria žemaičių at- į žemaičiai turėjo karalius, kuriuos Į kad Berlyną ir Prahą užimtų a-

karo, bet stengiasi laisvąjį pašau 
lį priversti jiems pripažinti karu 
laimėtus užkariavimus. 

Donelly nagrinėja pastarojo 
25-mečio istoriją. Pradeda primi
nimu Vakarų valstybių trečiojo 
reicho užglostymo, pažymė
damas, kad lemiamieji metai bu
vo 1936, kai Prancūzija ir Ang
lija nesiryžo pasipriešinti vokie
čių kariuomenės pareinio srities 
užėmimui, laužančiam Versalio 
sutartį. Kiek vėliau įvykusi Če
koslovakijos ir Austrijos okupaci
ja, o paskui ir Lenkijos užpuoli
mas, parode Vakarų valstybių be
jėgiškumą Vokietijos atžvilgiu. 

Sovietų karo pobūdis 

Visa II-jo pasaul. karo eiga ro
do, kad tikros sąjungos tarp So-

sparią gynybą nuo kryžiuočių, 
torių, lenkų, rusų, švedų. 

to- rusų kronika kildinanti iš Nojaus\ merikiečiai, o tam prieštaravo Ei-
sūnaus Jafeto". Iš kažkur ištraukia, '• senhovveris. Karo pabaigoje, kai 

iria žemaičių sugebė- k a d žemaičiai buvę vadinami ir sa-Į visa vidurio ir rytų Europa jau 
ri draiKtmin-' racenų vardu. Sumini žemaičių le-į buvo Sovietų pagiemzta, praside-

rė prie Labos upės. 

JAV uaidmuo Europoje 
Tada JAV stipriai pagelbėjo ū-

kiškai sutvirtinti Vakarų Europą 
ir padaryti ją atsparia Sovietų 
spaudimui. Marshallio planas iš 
pradžių buvo siūlomas ir Sovie
tams. Tačiau jų buvo atmestas ir 
tapo prieš jų iniciatorių norą la
bai sėkmingu "šaltojo karo" įran 
kiu. Donelly manymu, Stali
nas padarė didelę klaidą. Bet iš-
tikrųjų tai buvo neišvengiama 
pasėka sovietinės politikos: neiti 
į jokius sandėrius, galinčius iš
trinti priešingumus. 

JAV visada buvo linkusios ma
žinti esamus sunkumus. Bet tai 
baigėsi po mėginimo sukelti ko
munistinę revoliuciją Graikijoje 
ir po Berlyno blokados, o ypač po 
Korėjos karo. Buvo prieita prie 
Trumano "sulaikymo" doktrinos 
1948 ir Vakarų bendrijos išgelbė
jimo 1949, sukuriant NATO. Ji 
nebuvo puolimo, net apsigynimo 
sąjunga. Tačiau jos esmė buvo 
ryškus paskelbimas konflikto 
tarp laisvojo pasaulio ir Sovietų. 
Donelly smulkiai aprašo sekan
čias to konflikto fazes. Nepai
sant trumpų susidūrimų Europo
je kaip pvz., neįvykęs viršūnių su
sitikimas Paryžiuje 1960 m., kur 
Chruščiovas labai karingai laikė 
si, vakariečių ir sovietų jėgų fron
tas prie Labos liko ramus. 

JAV taip, kad jos pasijustų bejė
gės. Tai būtų leidę Sovietams su
sidoroti su Europa, o pirmiausia 
Berlyne, nebijant, kad JAV ato
miniu bombų Kuboje grasomos 
galėtų tam pasipriešinti. Laimei, 
buvo susigriebta pirmiau, negu 
Sovietų pasirengimai Kuboje bu
vo užbaigti. JAV atominis ulti
matumas privertė Sovietus pasi
traukti. Kubos epizodą reikia lai
kyti tikru mūšio laimėjimu "šai-
tajam kare". Greit po to pasireiš
kė toli einančios to epizodo pa
sėkos. Suskilus komunistiniam 
vieningumui, Kinija pati panoro 
vadovauti "socialistiniam pasau
liui". Tai palenkė Sovietus būti 
nuolaidesniais daugelyje ginčyti 
nų klausimų. 

Donelly knygoje nėra jo
kių naujų atskleidimų. Ji vertin
ga tuo, kad tvarkingai ir logiškai 
išdėsto įvykių eigą, kaip jie p e r 

25 m. vystėsi, Sovietams susidu
riant su laisvuoju pasauliu. Kar
tu parodo, kad Sovietai nuosek
liai eina savo keliu, visada ieško
dami silpnų vietų ir, jas radę, pa-
sisiūmėuami pirmyn, o susidūr? 
su rimtu pasipriešinimu — stap 
telėdami ar pasitraukdami argai. 

jimą vartoti ginklą, būti drausmin 
giems ir be baimės kovose. Jis že
maičius jtraukia į sąrašą pirmųjų, 
panaudojusių patrankas. Per visą 
knygą autorius kalba su didžiausiu 
prielankumu apie žemaičius, iš kaž
kur ištraukdamas, kad net žemai
čių kunigaikštis Daumantas, pabė
gęs į Pskovą, priėmęs stačiatikių ti
kėjimą ir Timotiejaus vardą po mir
ties buvęs paskelbtas šventuoju 
Pskovo globėju. Žemaičių kultas 
autorių nuveda net iki tokių le
gendų, kad jis vienoje išnašoje su
mini, jog pirmasis Romanovas, pa

genda, pagal kurią karuose su toto-į jo nauja "šaltojo karo" fazė — 
riais jie panaudoję nuodingas du- į kova už Vokietiją. Tada amerikie 

— Saikus žmogus prisitaiko 
Jeigu :aip yra, J3igu Europai prie pasaulio, besaikis kėsinasi 

dar negresia Sovietu antpuolis, jmtaikyd pasaulį prie sav*>-. 

jas. Mindaugas 

kartoms žinomos politinės klai- foma su aštriausia kritika į Vo-Į kviestas j Maskvos sostą, buvęs su-.. 
dos pasistatė sau paminklą. Tų kietijos pasiūlymą steigti prie n u s _„__ m e t r o o o i i t o F i I a r e to ir lie-! ™1 & ų *__*_"_ " " E * b e s r J 

i kianti i\apoIeona. Autonu 

jam išeina klastin- i čiai pradėjo suprasti konflikto es- tai tik todėl, kad ant tos linijos. Dėl to visa pažanga priklauso 
gas konkurentų žudikas, o Vvtautas, i mę. Nepaisydami stipraus vidi- abi priešingos pu.-es laikosi su nuo besaikio žmogaus. B. Shuw 
nors genialus, 'bet ir apsukrus opor-į nio spaudimo ir nepaisydami So- didžiausia įtampi Bet koks tos a- _ ^ ^ _ ^ a u k s a a > j _ -
tunistas. Apie karą prie Žalgirio ra- vietų, neleido geležinę uždangą iInijos per/.engimas gresia atomi- • r d i r b s i R T a g o r ; 
šo ne iš istorinių šaltinių, o duo-Į nukelti anapus Reino. | niu karu, kurio niekas nenori.; 
da ištrauką iš Sienkievvicziaus be
letristikos — "Kryžiuočiai". 

Anot autoriaus, rusai 1812 m. 
kare su Nanoelonu naudojo žemai
čių taktiką, kuria buvo persiėmęs 
Žemaitijoje augęs rusų kariuome
nės maršalas Barkley de Tolly. 2e-

klaidų išdavos jau dabar smerkia Jungtinių Tautų vyriausią teismą, | ^ . ^ imigrantės Glendos Kubili 
IStoriion iškeliavusius OolitikuS I n m rm-PHTir&u Hokinl-iVv "bai«r-!r^ i _L-L! L!ii- t- - . _ istorijon iškeliavusius politikus kuris prižiūrėtų Helsinkio "baig 
ir karo vadus, bet tai dar aiš- rnmio akto" susitarimo vykdymą 
kiau pasmerks ateities istorija. j r spręstų jo pažeidimus, nes 

anot šveicarų "Die Tat", ne vals-
Pastaruoju metu tarp Vakarų tybė, pasirašiusi Helsinkyje susi-

Vokietijos ir Sovietų Rusijos san- tarimą, nėra tiek pažeidusi to su-
tykiai gerokai įtempti. Nors tai sitarimo dvasios ir raidės* kaip 
dar nebuvo tik dėl gėdos sienos, Kremliaus komunistinė vyriausy-
kurios vienoje pusėje pulkai lais- bė. 
vųjų vokiečių dėjo gedulo vaini- Dar prieš gėdos sienos sukaktį 
kus ir gėlių puokštes žuvusiems, Vak. Vokietijos kancleris H. 
kitoje — komunistų kareiviai pa- Schmindt yra aiškiai priminęs 

us. 
ipoleoną. Autorius nelin-

i kęs pripažinti, kad Žemaitija tai tos Duodamas ilgas bibliografijos sąra-' _. . . , ,. . . , , . . - i i . »V̂  ! pačios Lietuvos dalis ir net rašo, šas, kur įtrauku ir veikalai lietu-j f , TT ,. . , „, .. /-L c T> t o r-i "cad po II pasaulinio karo bejėge viu: Chase, S. Daukanto, B. Dun- j ^ . .. £ . . J I . T A t • __ /-. L _• - Zema-tųa buvo praiyta Lietuvos duuo, J. Gabrio, M. Gimbutienės, .,:, „ ,~on i\ - t . 
v T -. T i, r- » P J respublikos (289 psl.), tai Duvęs K. Jurgelos, J. Končiaus, A. Šapokos,! , , , T . ,. ., T ^ i » i,. T r-, .J. , , ! darbas, suktų Lietuvos politikų na-
J. Stuko, J. Šliupo, J. Totoraičio, V.' 
Vaitiekūno, P. Žadeikio ir kt. 

Nežiūrint tų simpatijų žemai
čiams, vis dėlto reikia apgailestauti, 
kad veikalas neturi istorinio svaru
mo. Autorius sumini, kad Volgos 
vardas gali būti kilęs iš Uetuviško 

mie ir Amerikoje, tačiau "pagoniš
koji pranašystė skelbia, kad antroji 
Žemaitijos didybės fazė prasidės 
2243 mūsų eros metais" (308 psl). 

Veikale yra daug šiltų žodžių 
žemaičiams, bet dar daugiau nepa

radavo ir dėjo gėles "socialisti- prie tos sienos nužudytuosius ir̂  žodžio "valgo", o Galicija — iš "ga-įgristų svaičiojimų. Veikalas nenusi-
niams laimėjimams", bet ta mėginimus nužudyti tą sieną net j ,__„ Wis{Skai ^ pagrindo tamsina j pelno rimto dėmesio J. Pr.i 
Įtampa buvo jaučiama prieš tą su leidimais pereinančius vaka 

Egiptas giriasi tvirtas karines pajėgas, kokių neturėjęs visoje savo istorijoje 

įvykį, kuris skaudina visus vo- rinius vokiečius. Maskvai ir jų ša
kiečius ir visus laisvuosius. Įtam- telitui Rytų Vob'etijai tai buvo 
pa buvo dėl paties Berlyno pade- akibrokštas, bet to nevengė pa
ties, kuri yra nežmoniška, poli- sakyti ir Taisvoji spauda, paduo-
tiškai neprotinga ir nuolatinių dama tikslius nužudytų ir sužeis-
susikirtimų priežastis. tų skaičius. 

Gėdos siena turi saugoti suko- "Die Tat" prideda, kad gėdos 
munistintus vokiečius nuo pabė- siena yra nuolatinė šaltojo karo 
gimo į laisvę ir laisvuosius vo- priežastis. Ji parodo tokias ko-
kiečius sulaikyti nuo savo gimi- munistų ir laisvųjų valstybių 
nių ar artimųjų Rytų Berlyne ir skirtybes, kokių suderinti neįma-
Rytų Vokietijoje lankymo. Išlei- noma. Pagaliau Maskva derintis 

' džiamus lankytis Vakaruose nė nenori — ji nori vesti savo po-
Rytų Vokietijos žmones infilt- litiką "išlaisvinimo", komunisti-
ruoja Šnipais ir agentais, kurie nių partijų laimėjimo, revoliuci-
turi griauti demokratinę Vokie- jų ir tiesioginio į svetimų kraštų 
tiją ir kurstyti gimines, gyvenan- vidaus reikalus kišimosi būdu. 
čius visiškai skirtingu gyvenimu. Tačiau gėdos siena nuolat pri-
Vak Vokietijos vadų, kaip kanc. mena, kad komunizmas su lais-
lerio Helmut Schmhidto ar užsie- ve nesuderinamas, nes laisvė ir 
nio reikalų ministerio Gensche- vergija yra nesuderinamos prie-
rio, pasisakymai prieš tokią ko- šingybės. P S. 

AUŠRA IŠEINA į GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

^•vę^. i ir geras vardas moteriai, jos nuomone, yra pats bran-
Taip, bet čia... čia gyvena, — sumikčiojo Zigmas, i giausias ginklas. Kad ir didžiausiame varge, kad ir su 

B — — ii okupootos Lietuva* 
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—Aužra, eik, sakyk, kad pas tave atėjo. Aušra, 
brangiausioji, eik, — maldavo pašnibždom Zita. 

— Tai ko Tamsta ieškai? - paklausė motina gana 
griežtu balsu. 

— Aušra, eik, kaip Dievą myli. 
O, Zigmas! — pasakiau išėjusi iŠ kambario — 

seniai matytas. 

blogu vyru ji galės aukštai kelti galvą, drąsiai visiems 
į akis žiūrėti. Žolėnienė pastebi ir supranta, kad Valė 
jos reikalavimų nesilaiko. Zita pasakoja, kad Valė turi 
berniuką labai jauną, tik aštuoniolikos metų —Valei 
jau dvidešimt penkeri. Valė jam duodanti pinigų ir da
ranti visa, ko tik jis užsimanąs. Motina to nežino, bet 
nujaučia. Valė susirinkimų ir kitų "reikalų" vardu eina, 

Prieš porą dienų parėjo Kostas iš miesto su nauju —Aš taip ir galvojau, kad čia pas... (pas tą: kur jai patinka. Dažnai grįžta dvyliktą ir pirmą va-
kostiumu. Motina labai nustebo: į paukštelę. — užbaigė ji negarsiai). Žolėnienė tartum! landą nakties. 

— Juk tu sakei, kad man visą algą atidavei!: nudžiugo, kad ne pas jos dukteris, o pas mane atėjo. Zitos Žolėnienė neįtaria. Ir Kostas au Vale patikė-
— O ką?! Gal dar netikėsi! — atsišaukė Kostas, i Zigmas sustojo prie durų ir kaip paprastai labai i jo, kad Zigmas buvo pas mane 

Jau tu man geriau neatiduotum. Ar aš nesu- į išraudo. Aš pastūmiau jam kėdę sėstis. Tuo metu iš ki-
pantu, iš kur tie pinigai kostiumui. 

Spaudoje ir gyvenime 

KNYGA APIE ŽEMAITIJĄ 
Chas. L. Thourot Picbcl. Samogi- j čiams ir Žemaitijai daugiau, negu 

tia .The Unknown in History. Išlei- j visai Lietuvai. Jžangos posmas net 

to kambario kyštelėjo Kostas ir,, sustojęs tarpdury. 
akiplėšiškai įsispoksojo į Zigmą. Zigmas sėstelėjo ant 

~ GeraMntą kartą galėsiu neduoti. Mudu su + \ y £ k r a i t o i r v ė l p - k i l o . 
— Ne, eisiu, — pratarė ir linktelėjęs, } nieką ne

žiūrėdamas, išėjo. 
— Zigmai, ateik kitą kartą, kitą kartą, — pa

šnabždėjau, išleidus jį J kiemą. 
— Jau ta geriau nesivedžiotai čia vyrų, — pasakė 

Dėl to viso ir Zita dabar daugiau iaudinos. Rami- man Žolėnienė, kai grįžau į vidų. —pradės, tai ir galo. j ginos į bendrabutį -mūsų brigados visos merginos 
nau ją, bet ir pati pribijojau. Gailėjo "man ir Zolėnie- Užtenka, kad čia už sienos Sodoma Gomora. gyvena bendrabuty. Būtinai nueisiu. Ubai noriu ar-
nės — ji taip dėl visko pergyvena. Valė su Kostu apie Tuo ir baigėsi Zigmo vizitas. O mūsų kaimynei, Į čiau su jomis susipažinti, pažiūrėti, kaip jos gyvena. 

te po šimtą gramų. Rasim kur padėt. 
— Bet ir dabar naują aplaistyt reikia, — su

šnabždėjo, meiliom akim lyg katinas žiūrėdamas j 
sūnų žolėnas. Prapulsi dabar, jeigu nekombinuosi — 
nuogas liksi, — aiškiai pasigerino jis sūnui. — Tu, 
motin, namie sėdi, ką tu žinai. 

ta-— Tai j bernus pasidairai, kad ir prie Dievo 
rė man Kostas, kai Zigmas išėjo. 

— Į protingus mielai, — atsakiau. 
— Į tokius kaip tas Zigmas? 
— Kad ir į tokius. 
— Lepšys, mėmė jis toks atrodo. 
— Nebijok, jeigu reikės, jis tau pirmas antausius 

apskaldys. 
Ateinančiam sekmadieniui užsikvietė mane mer-

antro galo gyventojai, iš tiesų nelabai ramūs. Vakarais Merginos darosi man draugiškesnės. Šiandien, kai pri-
girdėti kvatojimas, pro langą dažnai praeidinėja jau- nešiau skiedinio, Danielė pasiūlė pamėginti mūryti. Ir 

Zigmą taip pat nieko nežinojo. 
Sekmadienį lygiai ketvirtą Zigmas ir pribuvo. Pa

mačiusi jį pro langą, Zita iš virtuvės šovė į kambarį.! ni vyrukai. Atrodo, kad studentai. Merginų nematau, štai man "bemėginant' - bemūrijant pakyšt vyresny-
dciMaltese Cross Press Wilkes-Bar-! skamba kaip speciali panegirika: ̂  [ Aš Uip pat nuslinkau pankui ją. Tuoj išgiruouu-, kaip tik viena Steputė - taip ją vadina. Man kartais nore- sis inžinierius su darbų vykdytojų. Inžinierius — 
re Pa 320 psl- kia tauta nelaimėjo tiek kovų ir! Zigmas pasibeldė į duris, motina jį pakvietė. tusi įkišti nosį į tą Sodomą Gomorą. pasižiūrėti, kaip skaistaveidis,, aptukęs ponelis. Darbininkai už akių jį 

Nemaža staigmena, kad amerikie-i nepaėmė tiek karo grobio nuo mon- - Aušra, jau! - sušnabždėjo Zita, gniaužyda- jie ten gyvena, ką veikia, ką kalba. Vieną kartą toji vadina katinu. Vyrai šaiposi, kad jis gerą apetitą ir 
tis autorius, kurio ryšiai su Lietu-1 golų. kaip Žemaitija. Jokia tauta! ma kumščius. į Steputė kvietėsi mane. Bet aš privengiau Žolėnienės. plačią ns. Bendrai apie n, kaip ir apie d&u*fr 
va ar su lietuviais mums nebuvo i nepadarė didesnių nuostolių teuto- Ar čia gyvena panelė? — išgirdau Zigmo balsą į Iš tiesų tai žolėnienė daugiausia bijo dėl savo dukterų, mą. darbininkai kalba nepalankiai. Sako, kad jis spe 

*--*• o - T : * * —--• J-»—••« n_&;,-__ Wa.4 marmnn —._/4__,,r_K,n,-i Iruli11/\IQc atQtvhinėmia moHiioonmio r\č\ t/t i— fiMlin< 

įsė Zolėnie 
io laimi daug priei-akuno žem-i-, saugejo »uo .žpuohpBi ietims į «o panel į 8ft B*ra« &a papnaU craocf.6-

jrirdėtL parašė ir išleido stambų niškiems riteriams, kaip Žemaitija, ir iš karto supratau, kad ir jis jaudinasi. 
veikalą. Visoje knygoje autorius ro-įjokia kita tauta taip sėkmingai ne- - Kokia panelė? -paklausė Zoiėmenė. - H vi-.su vaikinu, turi už jo ir štekėti .-utaip ji . . . . - ._ ._.: 

Ji turi susidariusi pažiūrą, kad mergina, padraugavusi kuliuojąs statybinėmis medžiagomis, dėl to ir mašiną 
su vaikinu, turi už jo ir ištekėti. Kitaip ji mter^kz ; 

| g&rbes ft&vo vyro *x jut* „momvj &ky§a. O Ojtafctauaaa t >š-n iau^aai 



DP^AUGAS, antradienis, 1976 jn. rugpiūčio m. 17 d. _ — t —Tėvvnėimis ^aerimdė ta są-
O dabar kalbėkime apie rū-1 lyga, kad mes jos reikalams pa-

pesčius, kurių tiek daug, kiek miš- j sv v>:ume savo d-.i^o* ir kūno 
ke medžių. 

Anąkart, po bažnyčios pamal-

Buvę ir dabartiniai skautų vadovai, susitikę "Aušros spindulių" stovykloje, 
Rock Creek, Ohio. Iš dešinės: v. s. Sigitas Miknaitis, v. s. Pranas Ka
ralius, v. s. Šenbergas, G. Taoras, R. Fabijonas ir R. Rupinskas. 

N'uotr. VL Bacevičiaus 

VASAROS LINKSMYBĖS IR RŪPESČIAI 
BEVERLY SHORES 

Vieno Chicagos dienraščio re-, daug kas sako. 
porteris, atvykęs paviešėti pas j , Bet valanda kelio ir tu esi Chi-
draugą į Beverly Shores, buvo eagoje. Važiuok mašina, trauki-
taip susižavėjęs vietove, jog pa- j niu, autobusu, plauk per ežerą 
lygino ją su rojaus kampeliu, kur j laivu. Tai ką tu manai, kad Be-
žmonės gražioje miško glūdumo— j verly Shores lietuviai tik vien 
je gyvena kaip milijonieriai, nors i grynu oru ir tegyvena. Aš jų dau-
tokiais esą neprisipažįsta. j giau matau operose, vaidinimuo-

Kad žavėjosi vietove, buvo ma- ; se, meno parodose, paskaitose, 
lonu klausytis, kai tvirtino, jog | baliuose, negu tų, kurie viską tu
liko ši vienintelė apylinkė 50 my- į ri panosėje. Beverly Shores he
lių atstumu nuo Chicagos mažai j tuviai, tai ne tie bėgliai, kurie 
apgyventa, nurejosi tikėti, bet kai traukiasi į tolumas ieškodami ra-
pažadėjo kitą kartą atvykti su fo- mybės. Jie kūrėjai tik naujo, ne-
tografu ir parašyti keletą repor
tažų, tada buvo rimtai susirūpin
ta, ar verta tai skelbti plačiam 
pasauliui. Jei jau palyginta n^t 
su rojaus kampeliu, tai reikia ir 
palikti šį gražų kampelį rojaus 
gyventojams. Tad taip ir buvo' 
jam pasakyta. Liko tik išgauti pa
sižadėjimą, kai buvo gaivinama-
si šaltinių gėrimėliais. 

Tad, šiukštu, geriau visi laiky
kime liežuvius prikandę, reporte
rių nesikvieskime ir pasauliui ne-
sigarsinkime. 

Bet jau savo broliui tautiečiui 
vis į ausį pakuždėkime, kad pa
sukę nuo Chicagos į rytus 50 my
lių savo gūžtelei vietą susirastų. 
Palik dulkėtą, juodais debesimis 
apsiniaukusią Chicagą ir kurkis 
ten, kur mėlynas dangus, kve-
p:aniis oras, žvaigždėtos naktys. 
Gaivinantis vėjas tave paguos, 
švarus lietutis nuplaus, roman
tiški saulėlydžiai nuskęsta į eže
rą, meilės spindulius nušvies. 

— Norim keltis į Beverly Sho
res. Labai norime Negaila pa
likti Chicagos, bet gaila jos gra
žaus lietuviško visuomeninio bei 
kultūrinio gyvenimo netekti, — 

dų, žiūriu, būrys beverlyšoriečių 
ir traukia paežerių į Rulių na
mus, kur Meilutė Rulienė, pati 
aktyviai įsijungusi į visuomeninį I 
- kultūrinį gyvenimą, dažnai su
kviečia pasitarimams. Ir kai! 

ąžuolų pavėsyje visi susėdo prie j 
puošnaus vaišių stalo, buvo ma- ; 

lonu klausytis jų kalbų, peržvel- Į 
giant kas buvo padaryta ir kryps- I 
tant į ateities užsimojimus. Čia \ 
buvo Rūta Arbienė, Danguolėj 
Bartkuvienė, Jaunutis Dagys, Le-1 
onas Nekus, Valerijonas Radys, 
Stasys Rudys ir kiti. 

Po kiek laiko čia rinkosi veik
liosios ponios ir įsteigė Lietuvių 
Dukterų draugijos skyrių. 

Neseniai Lietuvių klubo ener
gingasis pirmininkas inž. Valeri
jonas Radys sukvietė pasitarimui 
keletą veiklesnių darbuotojų už
baigimui darbų ryšium su su
rengtu Amerikos 200 metų sukak
ties minėjimu, o taip pat dėl 
ateities veiklos. 

Rugpiūčio \A d. dr. Jono Va-
lantiejaus ūkyje ruošiama gegu
žinė. Daktaras pasižymi dideliu 
humanizmu ir dar didesniu kuk
lumu, nors jis savo darbais yra 
žinomas ir už Amerikos ribų. Tad 
jį pagerbiant suvažiavo daug lie
tuvių tiek iš plačios apy
linkės, tiek iš Chicagos. Pikniko 
vyr. vadovė Roma Dambrauskie
nė. 

O Beverly Shores didžioji tra
dicinė šventė — balius įvyks spa
lio 30 d. gražioje Red Lantern 
salėje 

Ramus, gražus vakaras. Sėdžiu 
sode, apsuptame iš trijų pusių 
mišku, prie kojų sėdi vilkinė Ta
ra ir klausau radijo žinias... "Va
kar, rugpiūčio 5 d. JAV Senato 
komisija atmetė Beverly Shores 
pirkimą, nes 653 akru plotas su 
274 namais kaštuotų 23.7 milijo
nai dolerių. Bet senatoriai Vance 
Hartke ir Birch Bayh mano pra-

| didžiausias U gražiausias jėgai 

Ciceronas 

PETER A. MIKUŽIS 
praneša sav;o restorano 

THEHOUSrOF YVINDSOR 
RESTAURANT 

ATIDARYMĄ 
rugpiūčio 14-21 dienomis 

WINDSOR INN 
6565 N. Mannheim Rd. 

Rosemont, Illinois 
Išnuomojamos pokyliams salės 

15-850 svečių skaičiui. 
TEL. 298-3320 — 298-8321 

Lounge atidaryta 11 v.r. — 4 vs. 
Kavinė veikia visą parą. 

C L A SS I F I E D G U I D E 
M I S C E L L A S E O l ' S 

HLEATlAo 
AIB CO.VDITIONLNG 

O. Žukauską* 
4444 S. Weeten» A ve 

TeL - VI 7-4447 

B E A L E S T A T E 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

P L U M B I N G 
Vonių virtuves sinkų Ir \facden* 

šildytuvų specialistas Virtuve* u 
/otrios irabinetai Keramikos ir kt 
plytelės Glass blocks Siu k o* vamz 
diiai išvalomi elektra Kreiptis pc 
6 ral vak 

SERAPINAS — 778-0205 

tolimo Chicagos priemiesčio. 

Ir reikia džiaugtis, kad daug 
lietuvių kuriasi Beverly Shores. 
Namai dygsta kaip grybai po 
lietaus. Žiūrėk, tik spėjo pama
tus iškasti, o už keliolikos dienų 
jau stogus dengia. Namų statybi-

| ninkas inž. Kazimieras Pocius 
kai sukviečia visų rūšių specialis
tus, tai namai IT kyla kaip ant 
mielių. 

Kelsi tės į Beverly Shores ar ne-
sikelsite, bet tik nesakvkite, kad _ . . . _ ' » . vesti pačiame Senate įstatymą, Draugo reporteriai ,usų neprašą, ^ B e y e r l a b J 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radijo Progra 
ma Naujojoj Anglijo- ii stotie* 
WLYN 1360 banga veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai muzika, dainos ir Magdutėf 
pasaka Sią programą veda Stepo
nas J. MBnkos. Biznio reikalais 
kreiptis į Balu* Ftorists — sėlio 
bei dovanų krautuvę, 502 E. Broao 
way, So. Boston. Mass. Telefoną* 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
dlenrastiP Draujcas 

TELEVIZ IJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos Radijai 
Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas Ir taisymas 

M I G L I N A S I T 
2S46 W. 69tb St , tei. TM-1486 

WT» '• • M M < M M M M M < « I m i 
10<* — 20% — SS<£ pigiM mokfettr 
<A apdraods anc agoim t* matomo-

F R A N K Z AP 0 ! , I S 

» 9 t » » 

Mariais —• 8 kamb. u- 2 kamb pa 
«toge)e. Gentį gazu Judyna* garažą* 
» U Rocavreu 122,000 

1 po s kame aot. Ceno guc tu 
rymas. S aaaS garažai Si i Tausaa 

a MKSJ h tuSOa trautuv* J3S0.00 
ate pajama Bngbtoz. Pkt C W « 

S I M A I T I S M A I T V 
tassrmoee — Inoom* Tso 

3961 W. <8rd St 136-787* 

K > u v O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O i 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Statų pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas 
Draodimal — Iaeesas Tas 

Noaarfeta* — Vertimai 

BELL REALTV 
i. B A O K V I C I U S 

M59 Se, Kedzto Ava, — 778-2238 
•OOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOCK 

Pastovus namai 
Marąuetie Parke 

HELP WANTKD — MOTERVS 

HeHtMUtgu* prayrusios 
rieaa adata industrinių 

SiuvamŲ Masini? Operatores 
Nuolatinis pilno laiko darbas. 

Kreiptis &sm»ai&vai i 
QL7ALITY PRODUCTS 

4248 N. Elston. Chieago 

Reikalinga 

S I U V A M Ų MAŠl 
0 P E R A T O R I U 

Jutas patiks dirbti pato^oje vjetoi 
esančiai firmai, kuriai reikaluiga" ke-
Uata prityrusių operatorių- Duobiame 
puikų atlyginimą., ąppiokamas Sven-
tee ir atostogas. Malonios darbo są
lygos. Susisiekimas iki dury. 

Kreiptis asmeniškai. 

M t RPH1 COMPANY 
6 E- Lake Street — Room 411 

Arba skambinkite 332-2575 

>% W e M Sfttti 
Cbicago. nitaoto 

Teirf OM 4 - K S M 
• » » » M U I į ^ ^ ^ ^ n p ^ y ^ ^ 
>ooooooooooooooooooooooooo-

MAMŲ APŠILDYMAS 
Tataaa setma tr smdedn nanjns pe-

SEMIHG MAGMINE OPER'S 
VV&NTED 

A#ply at — 

ANGELAIR BBIDAL MFG. 
416 8. FraakUa S t — 922-3930 

Pigiai t&ralaa taipgi ar/rlaJa* 
o- perdirba del Aajų. įdeda vandeni 
tildytoms Kreiptia — 

A. BANYS — t«L 447-8886 
•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 

vsm 

ncmaldavo kurtis ten, kur žmo
nės gryno oro prisiriję, atviromis 
širdimis jūsų laukia. 

Kai akys slinks per šias eilu
tes, pagalvok ir greitai apsispręsk. 
Jei pliusus ir minusus atskirai su
dėjęs rasi daugiau pirmųjų.— sku
bėk kurtis, jei antrųjų —pasilik 
miegoti savo gūžtoje. 

Tik jau Washingtono išdaigų 
nebijok. Jei jie pirks vietovės že
mę parko išplėtimui, tai jie viską 
iš tavęs išpirks ir leis gyventi dar 
25 metus. Jei ne — gyvensi kaip 
karalius šimtą metų ir dar įpėdi
niams paliksi. 

tas. Tas reikalas nebus svarsto 
mas prieš darbo dieną. Atstovų 
rūmai didele balsų dauguma nu
tarė į parko padidinimą įjungti 
ir Beverly Shores miestelį 

Vytautas Kąsnis 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
New London, Conn. t&t5S$S5S£ 

DR. JONAS KAUTAS 
AMERIKOJE 

Chemijos inžinierius JoEas 

Iš Bostono dr. J. Kalnas pa
juko į New London. Ont.. kur 
kelias dienas svečiavosi pas sa-

~Londono<™ «^>tinOs gimines, aplanke di-
VVestem Ontano uniyprsitete, džiausią Vakarų panautyje po-
Kanadoje. gavę. medicinos gy-! vandeninių laivų bazę. Groton, 
dytojo (M D.) diplomą beveik • C ^ • Pasisaulmo New Londono 
du mėnesius Traleido JAV-se: ^cean papūdimyje. suBipaano 

Kiekvienam lietuviui būtina 
knygos: 

LIETUVIU POE20JO8 
ANTOLOGIJA . . . $7.00 

LIETUVIU BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA I dalis $6.00 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA O daL $10.00 

Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 
klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
sių beletristai ir poetai, pra-
iedant Motiejum Valančium bei 
'iaudies nežinomais poetais b 
baigiant Kanu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu. 

Šis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai seimai, kuri didžiuojasi sa 
vo tautos atsiekusiais. -

Knygos gaunamos "Drauge*'. 
knygos 

F'airhj prekių pa^rtnkteM* iw-
T*»n«Ui » mūsą Mndčlio. 

COSMOS PARCELS EXFBES8 

SIUNTINIAI Į LIETUVI 
tSSS 8. Hal«ted S t Ckkaeo O . '-*<-# 
«M>1 W. «»th St.. Oplca^o. m. į ^ į į 

TO*:: 985-2737 — 254-3320 
V. TvIeattoM 

f «.»-» u n i i i n m o M i i M i 
' » • M M t l M I M 

VALOME 
vtsu rfiSu grindis 

t. BUBNYS — TeL BE 74188 

2 batų moderniai {rengtas narna* už 
Kedzie, šalimai parko. Viri $4,000.00 
pajamų. Kainuoja $30,000.00. 

4 butų maras prie Maria Hlgh. Nau-
j<j> gazu šildymas, nauja elektra. 3 au
to muro garažas. $44,900.08 

2 butų PA 6 kamb. liuksus 6 metų l sembly ©f machinery. 
mūras ir mūro garažas. Atskiri šildy
mai. Įrengtas beismentas. Arti 71 ir 
Orttfornia. $55,000.00. 

8 kamb. didelis mūro namas. Naujas 
gazu šildymas. Garažas. Tuoj ga&ma 
užimti. $20,900X0. 

Platus lotas arti Sv. Kryžiaus ligo
nines. Pigus. 

VALDIS REAL ESTATE 
2€25 W. 71 Street 

Tei. 737-72M arba 787-8524 

<><>0<>00<>00<>000<>CK>0<><>00<>000<> 

N A M U R E M O N T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai Įrengiu vonias, 
virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 

Zigmas, teL 778-0882 po 6 v. vak. 
oooooooooooooooooooooooooo-

laikė egzaminus lankė g'nrnes 
ir dirbo Harvard universitete. 

su New Yorko miestu ir rug
piūčio 6 d. sugrjžo i Kanadą — 

Birželio" 15, "jį . "iT i e n o m i s \ i Hamiltoną, e iš ten į London. 
J Ont., kur dabcr tęsia intemo 

stažą. 
Jaunasis d?±taras yra poka

rinių ateivių Genovaitės Urba
navičiūtės ir Stasio Karaiėnų, 

tojo praktika JAy-ne. giuos eg 
zaminus leidimai verstis gydy
tojo praktika JAV-se. šiuos eg
zaminus laikė daug užsieniečių 
br rezultatai bus pranešti tik ru 
dea \ Esant jam Amerikoje, Ka- Vokietijoje gyveaunių Hanau 
nados Medicinos taryba, prane
šė, kad jis išlaikė egzaminus 
gydytojo prakt'kai visoje Ka
nadoje. 

Gydytojas prisistatė Harvardo 

stovykloje, sūnus. Jie gimė 1950 
m. liepos 4 d. Hamiltone, Ont. 
Ten lankė šeštadieninę lietuvių 
mokyklą ir labai gerai kalba ir 
pakankamai gerai rašo lietuvii-

n-tui, kur jau anksčiau buvo į kai- Būdamas gabus ir darbštus, 
priimtas Viešosios sveikatos 
profesinės medicinos mckyklon 
tyrinėtį oro taršos kenkimą dar
bininkų plaučiams. Jis čia dirbo 
penkias savaiter. tirdamas Bos
tono ugniagesiui". Sio d?.rbo lai
kas įskaitomas \ prisalcmą vn£" 
nerių metų gydytojo interno &&• 

pradžios mokyklą baigė dvejais 

->ooo voooooooooooooooooooooo 
FRANK'S TV and RADIO, INC. 

IMI 90. HAL8TED STREET TEL - CA 8-7JD 
RADIJO (R STEREO APARATU PARDAVIMAS TB TAISYMAS 

MBEUS PASTRINinMAS rVAIRUOSTC) TBLEVT»JV APARATU 
spkuf&rm T«wv^jf08 APARATAI 

metais anksčiau (šoko per du 
skyrius). Neturėdamas dar 21 
metų amžiaus. 1970 m. pavasarį 
savo ketverių metų j-tudijas 
McMaster u-te, Hamiltone, apvai 
nikavo chemijos inžinieriaus ba
kalauro laipsniu ir dviem aukso . 
medaliais: vienu — Ontario' f l h n o » S t o j a i P"e 
Profesinių m&nierrų draugijos. Į k » n . o s *"" P"***1 5 P"*" m 0 

kitu — JX Britanijos Londono j S ™ 2 * 
C^eminėn industrijos draugijos. 

Jaunasis iaššaierkis, padirbęs 
vienerkis saetus kaip ekonomi-'' 
ais analitikas (econnmic ana-
ryst) Toronto Shell benirovėje, 
apsisprendė studijuoti medieiną 
ir ;stoj» j Londono Western On-
tario u-tąo. Manydamas, kad jo 
pavardė "Karalėnas" gali būti 
sunkoka kanadiečiams pacien
tams ištarti, jir išmetė iš jos 
tris raides ir j£. pakeitė j "Kai
nas". Ar dr. Kalnas pasitenkins 
inžinieriaus ir daktaro diplomais 
bei profesijomis, dar nežinia, 
nes, anot jo, £ s nori siekti dau
giau ir daugiau moksle. Jis ma
no, kad jo būsimame darbe jam 
bus naudingi ir reikalingi abeji 
mokslai — cheminė inžinerija 

ir medicina. Sėkmės įaunaįana XX amžiaus madona (psveBates) 
inžinieriui ir daktaruT Jonui Kai- apdovanotas anksčiausia premija 
nui. Jurg. Ežer. tarptautiniame madonų meno festi 

valyje Les Angeles, Ga. ir Orand 
National Award Amerikos daiUrjn-
kų profesinėje sąjungoje New Tor-
ke. Tai puošni daH. POVILO PUZT-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato L- talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Raina 25 dol. Puiki dova
na ir tinka bent kuriomis progo
mis Jteiiti bent ksm: svetimtau
čiai ar lietuviui. 
Gaunama DRAUGE, 4545 West 
63rd St.. OMeagn. IL i M . Už
sakant pridėti 50 rentų n* pstaian-
tmą. IL'lnoJaas 

Į S pros. aošesčią. 

M O V I N G 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT - s PARDŪOSIT 

irooMOsrr 
ĮVaiRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai Jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer A.v. — 254-5551 

ĮSoth & Archer Av. — 251-5861 

HELP fVANTED — VYRAI 
>mmm m m^^^mmmmmrm asfs—s» s—ssVs—i 

CENERUSHOPHELP 
To work iB assembly and disas-
sembly of machinery. 
Steady work, eompany benefits. 

MEECUBY M.1CHINE CO. 
444 W. 38th St., Chicago, UI. 
S A M P L E M A K E S 
Manufaeturer of sheet metai 

dispiays has opening ior experi-
enced sample maker. Call for 
appointment — 

4 T 1 - 2 3 3 4 

PACKTNO & CBATING DEFT. 
AND WOODSHOP WORE 

2 OPENINGS 
Ask for Mr. Bazler. 

RTJLEY £ GEEHK INO. 
1350 W. Fnllerton — TeL 327-8100 i 

M A C H I N I S T S 
Openings for Miil and Lathe 

Operator8. 
Mast make own setupe. 

In Franklin Park, UI. 
PHONE — 678^)796 

ŠERKS AS twskisw»U baidos ir U> 
tos daiktus, Ir iš tol miesto leidi
mai ir pilna apdrsads, 

TELEF. — WA 5-80GS 

ooooo^x>o<>o©<>o<>o<>oo<>o<>©oooc 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

VEDZEV5KAS, 4065 Archer Ave, 
Gtdcago, IB. 60092, telef. 921-3980 
vxxx>o*<x>«oo<XK><x>o«o<xxxyx> 

M. A, $ 1 M K V S 
NOTART PUBUG 

tNCOME TAX SERVICE 
4250 S. Maplewood, teL 254-7459 

*Taip pat daromi VERTIMAI, 
Or»n>STV Slcrt«t!tnai. pildomi 

PIIOETYBES PRA5TMAI ir 
kitoii blankai 

f S I O Y K I T Ę D A B A B 

ta^^K 

T(H)I snd Die Maker 
Mušt be capabte of die setting. 

Maintenance Man 
Exp. Repairman on Puncb + Brake 
Pressss incloding General Mainte
nance. Salary conunensorate with 

ezp. FolI benefits. 

MTDrVEST FOLDING 
Phone — 666-3366 

V 
M G 

L 
V 

I M A S 
4 G 

ApdraafttM perkrsastTSMS 
fva l r tn s4s4SMBSJ 

8SS VTEST S4tb VUKCE 
Tei — rRrtntfcpT 8-1882 

Pulki dovana — bet karia 
pr»C»! 

Fopuiar Lithuanjan 
Recipes 

PATSSUNTA m PAORAŽINTA 
LAIDA 

D B M E S I O 

— CiviHzactja visada yra pevo-
iuie. kai tiems, kurie niekad nėra 
išmokę paklusti, duodama teisė ko
manduoti. 

Vysk. Sheen 

"MŪSŲ ŠOKIAI". 
(šleido Lietuvtu Tautinių Šokių 
Castitutas (antroji laida) 1975 
nastaia CSiicagoje. 

Šiom dienom Draugo spaustnvi 
išleido Sėstąją laidą šios populis 
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino sią 
laidą naujaia paruosimais. 

Tai geriausia dovana naujom 
žmonom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindinti 
įsos s s lietuvišku maistu ir viri-

ELEGTRICIAN & MACHIIE 
MAINTENANCE MECNANICS 
A leadiag printer and manufaetur
er of packaging has exceii. open
ing for an esperienced eiectrician, 
some knowledge of oleetronies 
helpfol. Also maebine maintenance 
mechanies opening. Co. bsneftts. 

Por appointment 

Call 254-8006, Eit. 216 
ELECTRONICS TECHNIG1AN 
Want to make up to S20.OO6 a year 
plūs benefas? I need your Color 
aad Seiid State experieeee for 
largeet Radio and T.V. ftrra in 
tosm. CSU 238-6832. 

OMfe fli k»7ga yra sukėkisi daug 
Gaonams D R A U G E , 4545 1 pasisekimf, lietuvi* ir kitataiWHų 

Wcst 63rd Street, Cnicago, n- \ d * r b o v i < J t o e e ^ organizacijose. 
•inois 69629. Kaina $4.60. Užsa
kant pridėti 21 cezrta. nž p«r-
rtnn trmą. Hhrjois gyventojai zso i 
Va 5«J, mdkpmffn 

AB REIKIA VIZITINIŲ 
KOTTEUC? 

Vkdtiniu kortelių naodo^mas vrs 
gražus paprotys. Biznieriai jas 
piačiai naudoja, bet tinka ir visų 
luomų atstovams turėti gražias 
vizitines korteles. 

Kreipkitės j •Draugo" adminis
traciją visata p^naSeds reikalais. 
Bftsite patenkinti mnsą pstarnsjB*-

BInyga yn labai gražiai irista ir 
spalvotomis iliustradjomis. 
patogi varto^mtri. 

UsBlsakykite psitn: 
DSV4COAS, Kava* akrrfaM 

4*45 West 6Srd Street 

Kaina $3.50. Pridekite 30 centų 
pešto išlaidoms. Httsoas gyventojai 

MACHINE OPERATORS 
We wUl train for our envelepe fol-
ding departmenL Ist & 2nd Shifts. 
Some knowtedge ef English n-

ąnired. 

P U t m k i t e ^^Dnaugę^. 

Mušt Appty in Person. 

MILLS AMERICAN 
ENVEL0PE COMPANY 
4400 W. Ohio Street 

Chieagft, Illinois 

iiiiiuiiiiiniifiiiiiiiiiiiii' 
disn. DRAUGE, 

jis piar.iauaiai skaitomas lis» 
tnvhj dienraštis-. G! skelbboų ksi-

TisMass priefaasKS. 
iiiisiimniiiiiiiMimsi 



JAV PBiE&ISTOaOll&I SKB&IDYTOi&l 

. Ty. indi :> j?J rcoks i inkai nustatė,! 
kad Teksr-o valstijoje sk 
~rieš itor'niai sparv.uoti g v ū 
Jie juos pavadino pterczaarais. ku
rie buvo panašus J paukščius. Ta. 
buvo dvikojs padarss. jo užpaka
linės galūnės panaši rs i paukščių 
kojas, o prekinės virtusios spa--
na'b. Venas labai ih?s pirift?s. 
Sparno ilgis — 7 5 m. 3: ar">.ai tu ; 

vo odiniri. apaugę plaukais. Spėja
ma, kad pterozaurai. tie skraidau- j 
tieji ropliai, gyveno 100 milijonų; 
metų žemėje, o maždaug prieš 60 į 
rr.il. metų visi išnyko. 

Mokslininkų pripa-i-ta. ka i i— 
tieji skel ta i tikrai yra pr!e5istori 
niu skrridančių.in ro-lm. B<? to 
mokslininkai nustatė, kad ptero-
zauras — diduausias lig š cl z± :o 
mas skraidantis gyvū-as, ištiestų 

Rugp. 12 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Chicagoje, 
Radvilaitė. Makias prie karsto skaito klebonas Antanas 

ley Balzekas J r., motina Vincenta 
. 

palaidota ..„m laiko staiga mirusi Irena Balzekienė-
Zakarauskas. Nuotraukos kairėje mirusios vyras Stan-
Radvilienė, sūnūs ir duktė. 

Nuotr. Vyt. A. Račkausko 

Anksčiau moks i inkai menė 
kad pterozaura;. skraidyda ii 
vandenynų ir ežerų maitų e 
vimia. Tačiau D. Lousonas tei 
kad jie buvo mėsėdžiai ir mritinosi 
pastipusių dinozaurų lavonais. 

Pastaruoju metu dėl jų ~ asire"" 
kė mokslininkų ^kirtingos nu . 
nės ir dėl to gin"iįa~^" T\~'r : " 
du šis nepaprastas milžinas pakil
davo i orą? V.eni mano, kad skrai
dantis roplys buvo per didelis per 
sunkus, ir jo snarnai per sil-~: 
kad, jais plasnodamas, būtų galė
jęs atsip'ėšti nuo žem~s. Es° *5s 
galėdavęs skristi tik nuo aukštu
mų ?r kalnų viešumų, tarsi P'-,~ 
dvtuvas naud~dam~sis oro srovo 
m s. Kiti gi tvirtina, kad n le- za: 
ras sugebėjo pakilti ir nuo lyzau~ 
paviršiaus, sulaukęs rejMamo F*'--

jo sparnų ilgis sekia iki 15.3 met- j rūmo vėjo srauto, smarkiai plasno-

DRAUGAS, antradienis, 1976 m. rogpiūčio m. 17 d. 

_ , _ ; , : . vzszss: 
5 
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Laiškas iš Paramarido 

RYTDIENOS SOSTINE IR ŠIANDIENĖS PROBLEMOS 
DR. GR. VALANČIUS 

Brazilija pergyvena panašią 
karštligę kaip ;r JAV prieš 125-
150 metų, "Goktrush", "New 
Frontiers" ir "Drang nach Wes-
ten" laikmety. Labai pavėlavom, 
dėlto galvotrūkčiais ir net aklai 
skubiname veržtis į šiaurvakarius, 
į džiungles, pavėluotai sekdami 
jūsų pavyzdžiu. Įsivaizduok, tams
ta, kaip šiandien atrodytų JAV 
pirminių 13-kos kolonijų-valstijų 
ribose be Chicagos, San Fran-
clsco ir be tamstos Los Angeles. 
Nykštukas būtų likęs, o ne pir-' 850,000 ir kasmet 14 proc. p-riau 

Šis laiškas gimė iš labai įdo
maus pašnekesio su išmaningu ir 
kultūringu Brazilijos diploma
tu. Jį rašiau, tik nebaigiau, Para-
maribo (Sur inamo sostinės) vieš
buty naktį, kai klerkiančios put
pelės nedavė miegoti. Oliveira 
de Cerrano vyko į savo tarny
bos vietą Tr in idade ir daug va
landų šnekino mane nuo Bele-
mo iki pat Port of Spain. Jo stan
dartinis klausimas: kaip patiko 
Brazilija? Patiko ir nepatiko — 
atsakiau. M a n įdomiau tai, kas 
nepatiko, kaip mus mato lanky
tojas iš svetur, kalbėk atvirai, ra
gino diplomatas. 

Ta ip paskatintas, išpeikiau jau 
pirmiausia naująją sostinę Bra-
siliją, kurią jūs taip baisiai di 
džiuojatės ir visiem giriatės. Pa
kartojau viską, apie ką i'au ra
šiau, ir da r daugiau. Jūs baisūs vakarus, atsukti nugaras jūrai ir 
brangininkai. Brasilijoj viešbutis j liautis žiopsoję į ją, tartum gal-
brangenis kaip bet kur kitur. Vis- Į Vodami per ją išplaukti svetur", 
kas ten neįkandamai brangu, j p a S akė jis ̂ parlamente, išspaus-
Skundžiausi, Jcad savo įprastą me- j damas jo sutikimą pradėti tuojau 
todą — pėsčias apžiūrinėti lan 

kyklos. Iš miesto vandentiekio bė
gančio vandens tegauna tik de
šimtadalis tų lūšnų, kurias matei. 
Ceilandia ir oficialiai vadinama 
anglišku terminu ' 'slum", o jos 
gyventojai — "candangos" 
(skurdžiai). Kapinėse pastatytas 

rų. Jie ilgesni už amerikiečių nai 
kintuvo bombonešio "F-41 

mo "Phantom" sparnus. 

BRUKNĖS — 
NAUDINGOS UOGOS 

i J n a t t a t a n d ^ ' ^ p l S 1 f r ^ * * * » svetimtaučiui, U s l £ , jog bruknių sirupas gerina 
S T S į ^ s S b e v a r S *> rfy gmdėjo. Trinidade atsi-1 žmogui r e g ė j . m ^ p a g r e . t n a ^ r e -

Tokių Brasilijos "satelitų" kaip 
Ceilandia su panašiom lūšnom 
ir skurdu yra visas pustuzinis. 
Kaimyninis Taguatinga dar skur
džiau atrodo. 

Pati sostinė Brasilia teturi tik : 

230,000 gyventojų, o jos "sateli
ta i" — per 600 tūkst., taigi visa 
metropolija (Brasilia grande) — 

draugu. 

maujantis pasaulio kraštas. Mes 
kaip užburti tupėjome Atlanto 
pakrašty 400 metų ir tik dabar 
pasijudinom veržtis į džiungles, 
atidengti ten užkastus turtus. Mū
sų prezidentas Juscelino Kubits-
chek (1956-1961) pagaliau paža
dino ir sukėlė mus ant 
kojų. "Mes privalome žygiuoti į 

komus miestus — tik su dideliu 
vargu tegalėjau pritaikyti su Bra-
silija susipažindamas. Tą būdą 
sėkmingai naudojau Čilės San
tjago ir net tokiuose milijonmies-
čiuose kaip Buenos Aires ir Sao 
Paulo, bet vargte vargau jūsų 
džiunglinėje sostinėje, kurią va
dinate rytdienine ir ultramoder-
niška. Kur matei, kad reikėtų 
mylias pravaikščioti, kol randi 
laiptus žemyn ar aukštyn, kad 
pro zvimbiančius automobilius 
pralįstum. Viešbučių rajone — 
nei šviesų autostradose, nei šali
gatvių, nei karčiamikių užeiti at
sigaivinti. Sostinės planuotojai — 
aiškūs pėsčioku; priešai. 

(1957) statyti naują sostinę Bra-
silija džiunglėse, 600 mylių nuo 
Atlanto. 

ga. Planuotojai numatė tik 
700,000 gyventojų 2000 metais, 
dėlto nebespėja žygiuoti su laiku 
ir su prieaugliu. "Candangos" I 
neturi jokios ekonominės bazės, 
pramonės ten visai nėra, skursta i 
iš kukliausių darbo pajamų pr ie ' 
statybų, auga ir naujų plūsta, nes 
Amazonijoj, Dievo ir savo pačių 
valiai palikti, jie da r labiau 
skursta. Sostinė Brasilia suryja 
beveik trečdalį valstybės biudžeto ! 

kasmet, nelieka lėšų bet kokiai 
socialinei programai. Skubame,' 
bėgame galvotrūkčiais, tikėdami, 
gal tas avantiūrinis veržtas į j 
šiaurvakarių džiungles kada nors1 

A. t A. BALIUI MULIOLiUI mirus, 
jo žmonai ONAI MULI0LIENEI, sūnui VYTAUTUI 
MULI0LIUI, giminėms ir artimiesiems skaudaus 
liūdesio valancs'e rakame giliausią užuC,autą; 

BiiV: U3tuYcs Policijos Tarnautoju 
Kijoo KRIVULIS Valdyba ir nariai 

h t A. BALIU! MULIOLIUI mirus, 
jo žmonai ONAI. sūnui VYTAUTUI, giminėms ir ar
timiesiems giliausią užuojautą reiškia 

Bns«ior. par«c L;etui.u Marr.i; 
Savininku Draugija 

„ _ , „. . , v,. „ _ i atneš mums gerovę, Kaip atnešė TuKStanciai beraščių amazonų • , ., . . ° v . r , 
t i , .. - j - , v j . i Amemai jos veržas i vakarus atskubėjo statybos darbam, dirbo D

 J . . ,v . 
ir tedirba už minimalinį atlygi
nimą ir dabar tik 70 dolerių mė
nesiui. Jie ir jų vaikai pasiliko čia 
ir gyventi. Priviso jų masės ir kas
dien naujų atvyksta iš siaurės. 90 
proc. jų dirba ir dabar prie sta
tybos. Iš jų vargu ir 10 proc. te
lankė metus ar dvejus mokyklą. 
Jų skurdas yra pasėka dviejų da
lykų: jų pačių analfabetizmo ir 
stokos bet kokio socialinio pla
navimo, šalia labai gero architek
tūrinio sostinės išplanavimo. Re
zultate turime labai modemišką 

Dar didesnis vargas lankant i sostinę rytdienai ir socialinę 
periferijas ir vadinamus sateliti- Į problemą — beraščių statybos 
nius apylinkės miestelius. Kur darbininkų skurdą šiandien. Jie 
tau miesteliai, jie jau didmiesčiais 
pasidarę ir jie baisiai toli (16-20 
mylių) nuo pačios sostinės. Pa
pasakojau jam ir apie savo ant
rąjį miestų apžiūrėjimo metodą: 
sėsti į pirmą pasitaikiusį, paskui 
į antrą ir trečią miesto autobusą 
(jų Pietų Amerikoje apstu) , va
žiuoti jais iki galo i priemies
čius ir vėl grįžti atgal, išlipus ir 
pasižvalgius ar visai neišlipus. Ir 
šis metodas beveik nepritaikomas 
Brasilijoje. Į vieną tokį autobu
są su užrašu Ceilandia įsėdau. 20 
mylių važiavom porą valandų 
per "sumodernintas"' džiungles, 
nauju geru plentu. Daugiau sto-
vinėjom kaip judėjom. Ceilandi-
joj pamačiau Šiurpų vaizdą: skruz
dyną basų ir purvinų vafkų, skur
džių žmonių ir nešvarias lūšnas. 
Koks baisus kontrastas, palygi-

pusbadžiu gyvena periferijose, 
lūšnose, nes neišsigali gyventi jų 
pačių pastatytoje sostinėje. Veisia
si kaip kralikai. Kiekviena Šeima, 
nors ir skursdama, turi dešimtį 
ir daugiau vaikų. Mūsų didžiau
sia problema — perdaug didelis 
gyventojų prieauglis kaip tik to
kiose analfabetų ir skurdžių šei
mose. Nepajėgiame jų nei moks
linti, nei socialiniai aprūpinti, o 
kraštas turtingas, bedarbių, vyrų 
neturime. Vargas tik su vaikais 
apsikrovusiom moterim, juos sa
vo lūšnose dabojančiom. 

Ceilandijoj, jei būtum žinojęs, 
galėjai pamatyti ir "čempioną" 
stalių Carnaubą, turintį išmaitin
ti 36 vaikus, kuriuos pagimdė jo 
viena žmona (pasaulio rekor
das). Rastum ten ir eibę kitų, ne-
pertoli nuo Raimondo Garnau-

nus su naujos sostinės centro bliz- bos atsilikusių. Pamatytum tą bi-
gėjirrru. Kaip tai suderinti ir su
prasti? — paklausiau tylintį ir 
atidžiai klausantį diplomatą. 
Nuo šios vietos jis pats pradėjo 
ramiai ir Šaltai kalbėti. Buvo la
bai atviras ir objektyvus. Ap
švietė mane plačiai ir sistemiš-

čių spiečių Ceilandijos 
dienio rytais, dar sekma 

turguje 
labiau 

nustebtum ir už galvos nusitvė
ręs iš to triukšmingo spiečiaus 
bėgtum. Tose Ceilandijos lūšnose 
gyvena 170 tūkstančių žmonių. 

Prestižas neleidžia m u m tą verž
tą stabdyti ar bent sulėtinti. 

Sostinės Brasilia universitetas 
turi jau 10,000 studentų, geriau
sius, ir geriausiai apmokamus 
profesorius, moderniausias patal
pas - įrengimus valstybės lėšo
mis, 110,000 automobilių skrai
do aplink, pragyvenimas labai 
brangus, maistas ir viskas atve
žama iš Atlanto pajūrio, 450 dof. 
mokame nuomos už kuklų butą, 
kuriuose planuota apgyvendinti 
statybos darbininkų šeimos, bet 
miesto ponai perleido tuos butus 
privačioms firmoms, kurios ir 
"šeimininkauja". Turtingieji sta
tosi rezidencijas abiejų pusių dirb
tinio Paranoa ežero, pakrantėse. 
Didžiuliai plotai, planuotojų nu
matyti puošniems parkams įreng
ti, užleidžiami valdininkų auto
mobiliams pasistatyti. Gyveni
mas nubėgo kur kas toliau, ne
gu planais ir vis naujom staty
bom pajėgiame pasivyti. Visor 
valdžios įstaigos ir paskutinė pre
zidentūra persikėlė naujon sosti-
nėn iš Rio de Janeiro. Mes bra
zilai esame dideli biurokratai. Tų 
biurokratų, melžiančių valstybė? 
biudžetą, skaičius auga dešimti
mis tūkstančių kasmet Visi jie 
nori aukštų algų, niekas nenori 
dirbti. "Dirbame" trys keturi 
darbą, kurį lengvai padarytų vie
nas. Esame išlaidus ir nei savo 
rytojum, nei skurstančiais kitais 
perdaug galvos nekvaršinam. Di
džiuojamės savo dydžiu ir turtais, 
kurie dar neatkasti, o daug dirb
ti nemėgstame. Kiekvienas rūpi
namės tik savimi, kiti tegu sau 
skursta, patys tesitvarko, tesižino. 
Esame juk didesni ir už pačią 
kontinentinę Ameriką, be Alas-
kos ir salų. Turime 110 milijo-

A. t A. IRENAI E BALZEKAS -nirus, 
vyrui STANLEY BALZEKUI, Ir. su šeima, motinai 
VINCENTAI RADVILIENEI, uošviams STANLEY Sr. 
ir EMILY BALZEKAMS, giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

•c Mylimai molinai Lietuvoje mirus, mie! 
I d l M'Jiukaitę - Valauskienę 

ir }DS vyr j JONĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

M. Pcderlsriš, V. ir L. Puodžiūnai 
M. RudaiiieBe, J, ir 0, Ruge'iai 
A. ir Z. Sinkevičiai, K. ir K, Vai ~; 

A. ir V. Stankevičiai 

damas sparnais, panašiai kaip al-
vadina-1 batrosas. Taigi iš turimų skeleto li

kučių dar negalima spręsti, kieno 
| teisybė. jna 

dėlto ir pučiamės, didžiuojamės. 
Stebėjausi Cerrano žinojimu, 

dar labiau jo kritišku atvirumu. 
Jis garbino socialdemokratą Ku-
bičeką, neturėjo gero žodžio '"de
šiniems" generolams, nuo 1964 Šveicarijos medikai teigia, kad 
metu Braziliją diktatoriškai val-!bniknės uogos naudingiausios 
dantiem. Mano atvira sostinės ] vairuotojams. O Genevos uni-
Brasilijos kritika jį išprovokavo ir.versiteto prof. K. I^iubickas tei-

sveikinau su juo kaip su senu (akciją, mažina vibracijos povei
kį vairuotojo organizmui jm 

*ERNS 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 S0. V7ESTERN AVENUE 
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITrONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VTJETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

*H££ 

K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T i V A S IR S 0 N U S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

2533 West 71 si Si, Tei. GRovenhii! 6-2345-6 
1410 So> 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKSTfi AUTOMOBrUAMS STATYTI 

> 

i 
i 

E U DEI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DA1M1D 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 • 34 South Califomia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir U 3-9852 

4605 • 0? South Hermitage Avennt 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

A. r A. BAuUi MULIŪLIUI aauir.f&eri 
iškeliavus, 

skausmo prislėgtą žmeną ONJį ir VMUS artimuo
sius giliai užjaučiame ir-kartu liūdime. 

Marija Markuliene 
Janina Jakševičienė 

. i i lMMIlI l I l I intlI l I l I l IMICMIIIIHIII I I I lMIlI l IMtlItniMtlI iniHttlI l iniHtMIlMIlUIKIM ^ į 

PUIKI DOVANA fcVENCrc Ht KITOMIS PROGOMS 

SV. RAUTO NAUJOJO TESTAMENTO 
. 

A N T R A L A I D A 
— I š l e i d o — 

LIETUVIŲ KUNIGŲ VTJENYBfi 
Mecenatą* — PreL Jaoza* 

Naaj&at* Te*tim*atA» yra £>ra.kUAko formato įr!*t*« ktoUUa rtrto-
ttala Vertima* pa4*rytaa *r*Jt» lietuviu kalba U*o*tiato 4*k» tatd* 
oaMuo-lama prieinama kaina 

KRAIGO" knj&n* Gauni 

Clltnolf gyventoja i oraAoml prldfttl 50 oentp <nokea6tama U 
d u n t i m u l (kitur gyvenant ie j i p i id tk i t * H oentua) 

p e t 

Slg«kH ataakjmo* < 

Jiem aptarnauti tėra tik vien«s 
kai. To įdomių pasakojimų nuo- ] vigjrūate&fr saaįtaiinią. medicinos į aų gyventojų, daug gpneroių ir 
t rupa i cla ir atpasakosiu- pagalbos centras ir tik kelios mo- ' natorių su milžiniškom aigom, 

§ Geri proga vtnieioft iKkgyU NaająJ T 

i DRAUGAS 
4S45 West 63td Street 
Cbicago. Oliaou $6629 
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Perskaitę "Draug j " , duokite j j kitiems. 
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X Kun. Pe t ras P. cinikas, 
MIC, "Draugo" administrato
rius, kuris, susirgęs Eucharisti
nio kongreso metu, buvo pagul
dytas Philadelphhijos ligoninė
je, j au gerokai pasitaisė ir šian
dien žada grįžti namo. Namie 
dar tu rės ilgiau pabūti gydytojų 
priežiūroje ir vargu galės eiti j 
darbus. 

X Vera Paulionienė, gyvenan
ti Chicagoje, gavo iš ok. Lietu
vos liūdną žinią, kad ten mirė 
jos sesuo Pet ru tė Toliušytė. Pa
laidota rugpiūčio 16 d. Stakių 
kapinėse, Jurbarko rajone. Sv. 
Mišios laidotuvių dieną buvo lai
komos Marijonų koplyčioje. Da
lyvavo velionės sesuo V. Pau
lauskienė su savo dukra R. Rėk-
laitiene ir anūkėmis. 

x švč. M. Marijos Ginamo 

DRAUGAS, antrafflenlg, 1976 m. rngplūc'fo m. 17 d. 

X Benediktas ir Vita Neve-
rauskai, jų duktė Rita, sūnus 
Vidas ir Alma Lėlytė iš Detroi-! 
to buvo atvykę j savo giminai
tės Mirgos Šerepkaitės ir Algi
manto Valaičio vestuves. Ta 
proga jie aplankė Draugą, įsigi
jo liet. knygų ir apžiūrėjo spaus
tuvę. Juos atlydėjo chicagietis 
Arūnas Polikaitis. 

X Dali. Vytautas Kasiulis 
rugpiūčio 21 d. iš Prancūzijos 
atvyksta į Chicagą pasiruošti 
parodai Paroda bus nuo rugpiū
čio 27 d Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Parodą globoja 
Korp! Neo-Ldthuania Chicagos 
padalinys. 

X Stasė Tallat - Kelpšienė, 
Lietuvoje buvusi rankdarbių mo
kytoja, o čia už savo mezgimą 
laimėjusi kelias amerikiečių ski
riamas premijas, y r a išmezgusi 
200 pirštinių skirtingais raštais. 
Šią kolekciją bus galima pama
t y t i rugsėjo 17-18 d. Jaunimo 
Centre rengiamoj rankdarbių 
parodoj. 

X DaiL Vidos Krikštolaitytės 
parapijos Sv. Vardo draugija! dailės darbų paroda vyksta vi-
šaukia "Jaunimo veiklos" susi-isą vasarą Lietuvių pranciškonų 
rinkimą, kuris įvyks rugp. 17 d., j vastarvietėje, Kennebunkpirte. 
šj trečiadienį, 7:30 vaL vak. pa-! Maine 
rapijos salėje, Marąuette Parke. *T _. . ' - T £ ... „ . ,_ X Apie a, a, dr . P . Karvelio x Pranciška Dvuaitiene, Ma-, . .. r , . . . „__, „, 

» » . . . . _ ^ ....* «... 'mir t i paskelbė Chicago Sun -rojonų bendradarbių Cicero sky-• _ . * f. T T Į _f, . * ! . . . . . . . . , . i Times" u* "Chicago Tribūne". 
n a u s pirmininke ir įvairių kata- j 
likiškų organizacijų veikėja, 
rugpiūčio 14 d. buvo paguldyta 
Loretto ligoninėje. Ligonė rū- : 

pestingoje dr. Pe':ro Kisieliaus 
priežiūroje pamažu taisosi ir ti
kisi greitai grįžti namo. 

X A. a. kun. Aniceto L inkaus 
buvusio Šv. Kryžiaus parapijos 
klebone mirties 14 metų sukak
ti paminėjo rugpiūčio 13 d. Šv. i 
Šeimos vilos gyventojai, Lemont, į 
Hl.šv. Mišias atnašavo kun. Sta- į 
nislovas Adominas. Visi Šv. Šei-' 
mos vilo3 gyventojai ir seselės 
meldėsi už kun. Aniceto Lankų, 
Šv. Šeimos vilos Įkūrėją ir žymų 
labdarį. 

X Muzikas Alekraidras Ku-
čūna?. ilgame is Chicagcs Lie
tu dų Operos dirigentas, visą 
vasarą repetuoja kartu su soliste 
Roma Mastiene, ruošiantis jai 
reči aliui. Rečitalis bu3 rugsėjo 
25 d. 

X Antonija ir Bronius KHoriai, 
ilgamečiai Cicero gyventojai, ži-i 
nomi pedagogai ir visuomenės 
veikėjai, rugsėjo mėnesio pra-j 
džioje išsikelia nuolatiniam ap-1 

s : gyvenimai į Floridą. J iedu ap
sigyvens St. Petersburg Beachj 
vietovėje. * 

X Kun. Aloyzai Jauniui Mi-
cheal Reese ligoninėje buvo pa
da ry ta operacija, po kurios j is 
jau pamažu taisosi. Tačiau ligo
nis dar tu rės ilgiau gydyt is i r 
pasisaugoti. 

x Agutė Rimienė meniškai 
apipavidalins rankdarbių paro
dą, kurią rengia Putnamo sese
lių rėmėjai, Šiuo metu ji talkina 
S. Endrijonieneį r ikdama įvai
rius rankų darbo mezginius. 

x N. \Vilson, nuoširdi "Drau-

-•«•*.!... m ', llfĮMĮĮlfc JRP9į!į! 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
TAUTYBIŲ B I C E N T E \ N I A L mokslo. Policijoje dirbęs jau 21 

MEN'£JIMA>S 3LAKQLETTE 
P A R K E 

Įvairios etninės grupės yra 
numačiusios Amerikos 200 metų 
nepriklausomybės sukakties — 
Bicentennial minėjimą surengti 

metus, 1957 m. buvo išrinktas 
visos Amerikos geriausiu tų me
tų policininku, dar būdamas tik 
seržantas. Dabar jau 10 metų 
vadovauja finansų departamen
tui kaip direktorius ir pakeltas 

bedromis pajėgomis rugpiūčio 22 * m&i°ro M ^ - A u ^ a š e š i s 

vaikus ir visą laiką gyvena Mar
ąuette Parke. 

Taigi pasitikėjimas šia gegu
žine, Bicentennial minėjimo pa 

>:-r3K?-' 

i«»Jtl*jfcit: 
Dr. Juozui Girniui įteikta premija už mokslinį veikalą "Praną Dovydaitį", 
parašytą pereitais metais. Iškairės: Liet. Kat. Mokslo akademijos Bos 
tono židinio pirm. prof. dr. J. Navickas, prel. V. Balčiūnas, dr. P. Kaladė, 
autorius dr. J. Girnius, A. Skrupskeiienė, prof. dr. K. Skrupskelis, O. Gir 
niuvienė, B. Kruopis ir prof. S. Sužiedėlis. Premijos mecenatas buvo 
kun. dr. J. Prunskis. Nuotr. A Navickienės 

CHICAGOS 2INIOS 
MIRTIS DĖL SVIEDINIO 

Elektra nutrenkė 13 m. ber
niuką H. VVebster, gyvenusį 
225 W. Goethe St., Chicagoje. 
Norėdamas paimti savo sviedi-

R E P O R T E R I S - D A T A R A S 
•*Cbicago Tr ibūne" repor te 

rei Bazbara i Reynolds su te ikė 
ga rbes d a k t a r o laipsnį Daniel 
Ha le Wil l iams un ivers i t e tas , 

nį, įkritusį ta rp elektrinio I page rbdamas ją už žurnalizmą, 
traukinėlio bėgių, j is perkopė fcnygų r a šymą ir kalbėjimą. 

L Ė K T U V O N E L A I M E užtvarą ir palietė trečią bėgį, 
kuriuo teka elektra. Chicago - H a m m o n d aero

d rome nuk r i t o lėktuvas . J u o 

d., sekmadienį, šioje šventėje 
dalyvaus daugiausia žmonės tų 
etninių grupių, kurių daugiau 
a r mažiau gyvena šiame rajone. 
Yra pasižadėję dalyvauti l i e t u - i r e n g l X n U ' ^ ^ o l i m P i a d a » 
viai, airiai, lenkai, italai, meksi- i ^ ^ J ^ ^ . ^ l f ^ 
kiečiai su savo specialiomis p r o g l ^ 
ramomis, jaunimo, sporto olim
piada, taut iniais šokiais ir kito
kia p rograma. Visą dieną Mar
ąuet te pa rko aikštėse bus pik
nikas, pasiskirs tęs tautybėmis 
ir bendraudamas savo ta rpe . 

Meninėje programoje lietu
viams a t s tovaus Irenos Smie-
l:uaskienės vadovaujama taut i 
nių šokių grupė Grandis, kur i 
pasirodys t a r p 4 ir 5 vai. po pie
tų, č ia p a t bus demonstruo
j a m a s kul tūr inis lietuvių įnašas 
Amerikos gyvenimui. Ta i paro
dys ir kitų etninių grupių atsto
vai, pasirodydami su kultūrinė
mis programomis ir kultūriniu 
įnašu. 

Maj. J. T. Mildice, 
Bicentennial minėjimo Marąuette 

Parke vadovas. 

Įdomu visiems, kad šiam didin
g a m ir plačiam minėjimui va
dovaus lietuvių kilmės Chicagos 

skr idę t r y s asmenys, nebuvo ' policijos majoras ir finansų de-
sužeisti , be t vieną policija a r e š P a r t a m e n t o direktorius Juozas: kaip tokioms iškilmėms vado-
tavo , į t a rdama , k a d j i s užs i ima T. Mildice (Mildažis). Jo sene'.is; vauti.Visi iš anksto kviečiami. 
narkot ikų spekuliacija. Lėktų- y ra kilęs iš Vilniaus kraš to ir Į — Ps. 
v a s buvo pavog tas Pon t iac , a tvykęs d a r pereito šimtmečio' 
Mich., aerodrome i r juo sk r ido pabaigoje, senelė — Marija Du-
į Texas pa rgaben t i heroino, dėnaitė t a ip pa t iš Lietuvos. 
Areš tuo ta s Ch. B. E ldr idge . P a t s majoras J . T. Mildice y ra 

AUKSINĖ KAPOČIŲ 
VEDYBŲ SUKAKTIS 

Anksčiau West Pullmane ge-

rapijos rarriai, dosnūs įvairių or
ganizacijų ir lietuviškų darbų rė
mėjai. Pasikeitus gyventojų sudė
čiai, ši kilni lietuvių šeima per
sikėlė gyventi j Dolton, 111., Chi 
cagos pietų priemiestį. 

Elena ir Ignas Kapočiai šių 
metų liepos 25 d. atšventė savo 
vedybinio gyvenimo auksinę — 
50-ties metų — sukaktį. Jie bu
vo šeimą sukūrę dar Lietuvoje, 
o sukaktį teko švęsti savo para
pijos Sv. Petro ir Povilo bažny
čioje, 125 ir Halsted, West Pull-
man, 111. Šv. Mišias sukaktuvi
ninkų intencija atlaikė kun. J. 
Tyma, o moterystės atnaujinimo 
ceremonijas pravedė par. admi
nistratorius kun. Bruno Grinis. 
Jis taip pat perskaitė popiežiaus 
Pauliaus VI palaiminiją ir įteikė 
gražų dokumentą, atsiųsią iš Va
tikano. Reikia specialiai paminė
ti ir iškilmėse dalyvavusią sukak
tuvininkės seserį Apoloniją Pur
lienę, kuri yra vienintelė likusi 
liudininkė, buvusi tada pamergių 
ir pabrolių pulke. Ji šiuo metu 
gyvena Brighton Parke. 

Po pamaldų Elenos ir Igno 
Kapočių jubiliejinis pagerbimas 
buvo Beverly VVoods restorane, 
kur susirinko didelis būrys arti
mųjų, giminių ir jubiliatų draugų. 
Čia iškilmių metu buvo perskai
tytos vedybų sukakties savaitę 
gautos sveikinimo telegramos ir 
laiškai. Su prezidento Gerald R. 
Ford ir Betty Ford parašais bu
vo laiškas: "Nuoširdžiausi svei
kinimai Jūsų 50 metų vedybų su
kaktyje. Tegul Jus lydi geriausia 
palaima daugelį metų Jūsų lai
mingo gyvenimo kartu". 

Be to, sveikinimo laiškus pri-
&uaugęs su lietuviais, baigęs De rai pažįstama lietuvių šeima — siuntė Illinois gubernatorius Dan 

Mirga (šerepkaite) ir Algimantas Valaičiai 

go" skaitytoja New Yorke, siųs
dama auką dienraščiui rašo la
bai vertinanti "Draugo" veda
muosius rašinius ir juose kelia
mus sumanymus bei idėjas. Taip 
pa t ji džiaugiasi informacija iš 
okupuotosios Lietuvos, kur i pa
teikia, palyginti, aiškų, nors ir 
liūdną Lietuvos žmonių dabart i
nio gyvenimo vaizdą. Už auką 
ir pastabas dėkojame. 

M. ŠEREPKAITĖS IR A. VALAIČIO 
— NAUJA ŠEIMA 

x Emilija Jonušienė, gyve
nanti Omanoje, Penktai Tautinių 
Šokių šventei paaukojo 450 dol. Į globoje baigė ŠvČ. 
Šventės komitetas už ta i nuo- j Gimimo par. mokyklą, Marijos 

Marąuette Parke šeštadienį bu
vo vestuvės Mirgos Marijos Še
repkaitės su Algimantu Povilu 
Valaičiu. Jaunavedžius sutuokė 
kun. A n t Zakarauskas, Švč. M. 
Marijos gimimo par. klebonas. 
Giedojo parapijos choras ir solis
tė M. Momkienė. Jaunuosius prie 
altoriaus palydėjo pamergės: L, 
Plienaitė, A. Ramanauskaitė, G. 
Reinytė, A. Kasputytė, D. Žu
kauskaitė, D. Valaitytė ir pabro
liai: J. Smilga, J. Cox, L. Alens-
kas, L. Veselka, G. Plėnys, K. 
Jonynas. * 

Jaunoji Mirga Marija Serepkai-
tė gimusi ir augusi Chicagoje. 
Buvo dvejų metų, kai mirė tė
velis, bet rūpestingoje motinos 

M. Marijos 

širdžiai dėkoja. (pr.) aukšt mokyklą, Illinois univ. ga 
Paieško pirkti vartotą v ? ^ka laurea to laipsnį' lingvis-

U E T U V I Ų E N C K L O P E D U O S ^ . ° , d ą b a r C h l C a l ° S "T" ' 6 ™" 
komplektą. Skambinti 471-0877. t J** " f m a g I S t

D ° * ^ f 0 ? ! " 
kos. Algimantas Povilas Valaitis 

X B A L F O tradicinis pik-' taip pat gimęs ir augęs Chicago-
t i ikas visus maloniai kviečia 
rugpiūčio 22 d , 12 vai. į Polonia 
Grove sodą, Archer ir 46 gatvė. 
Linksmins A. Ramonio orkest
ras . Lietuviški valgiai ir bufe 

je. Išėjęs Marąuette Parko para
pinę mokyklą, Sv. Ignaco aukšt. 
mokyklą, Illinois universitete ga
vo biologijos bakalaurą ir siekia 

Serepka buvo agronomas, baigęs 
studijas Vokietijoje. Motina — 
Aurelija Pimpytė, yra dantų gy
dytoja, dabar dirba Wrigly fab
riko laboratorijoje, kaip chemi- į H a w t h o r n e 

53 MIL. DOL. P E R 3 M E T U S P a u l universitetą bakalauro Elena ir Ignas Kapočiai ilgus me-
Illinois va ls t i ja nubaudė Chi- laipsniu ir Iliinois Technologijos tus priklausė Šv. Petro ir Povilo 

cagos šviet imo s i s temą 53,26 insti tute gavęs magistro laipsnį lietuvių parapijai. Jie buvo lietu-
mil. dol. už peranks tyvą mo- įg vadovavimo administracijos • v ių visuomenės veikėjai, geri pa-
kyklų uždarymą, be t tą baus- j 
mę d a b a r išdėstė 3 m e t a m s . 

J fUGRIAUS 
Chicagos slcerdyklų gars ioj i 

Stock Y a r d Inn n u m a t y t a a te i 
nančiais me ta i s nugr iau t i . To 
viešbučio gyven to jams praneš
ta, k a d iki Kalėdų tu r i išsi
k raus ty t i . 

C E P E L I N A S 
Perei tą savai tgal į Chicagoje 

iš Midway aerodromo skra idė 
cepelinas, g a r s i n d a m a s Good 
Year gaminius . Skr idimo 
aukš t i s — apie 1000 pėdų, grei
t i s — 20 a r 30 mylių per va
landą. 

AUTOMOBILIO N E L A I M E 
Policija a re š t avo R. Allen, 

30 m., ku r i s , a ts idaužęs j vie
ną automobilį, b ė g d a m a s i š ne
la imės vietos, savo automobi
liu t renkė į k i tą i r užmušė 76 
m. moterį Teresę H a a s . 

"ROCK" F E S T I V A L I S 
Apie 68,000 j aun imo buvo 

suvažiavę į vad inamą " rock" 
muzikos festivalį, įvykusį 

arkl ių lenktynių 

Elena 
i 
ir 

3f**" i 
Ignas Kapočiai, atšventę moterystės 50-ties metų jubiliejų. 

kė prie mikroskopo.. Jos vyras, 
Bronius Polikaitis, kuris Mirgai 
nuo šešerių metų buvo antras* 
tėvelis, yra mechanikos inžinie
rius 

Jaunojo tėvelis a.a. Remigijus 
Valaitis buvo "XX Amžiaus" ir 
"Draugo" administratorius. Mo
tina, Gražina M. Račiūnaitė-Va-

aikštėje, Cicero, BĮ. Fes t ival is 

IŠARTI IR TOLI 
Jt Ai VALSTYBĖSE pirmininkas, tvarko dokumen-

• tus, kuriais prašoma S. Jose dos 
— Ateitininku sendraugių New C a m p o s a i k š t e ? p r i e § l i e t u v i ų 

Yorko skyr iu i šiuo metu prik- V į J a ^ ^ ^ b a ž n y c i ą < pavadinti 

VValker, senatoriai Adlai E. Ste-
venson ir Charles H . Percy, kong 
resmanai Edvvard J. Derwinski ir 
Martin Russo, Doltonos meras 
Norman M. Ma;Kay ir Chica
gos maras Richard J. Daley. 

Buvęs anks tau Sv. Petro ir 
Povilo* klrbonas kun. S:. Petraus
kas ir jo a"•;.-rentas kun. P. Pat-
'ab-a a ;iun lč sveikinimus iš Hot 
Springs. Ark. Kun. St. Petraus
kas rašė: "Gerbiami Jubiliatai: 
Lai Dievas abudu laimina. Lin
kėjimai nuo Mamytės ir manęs. 
Aš atlaikytu šv. Mišias už jū
sų intenciją tą dieną. Su gilia 
pagarba. Kun. S. Petrauskas". 

Jubiliatai Elena ir Ignas Ka
počiai turi du sūnus — Vincen
tą, kuris gyvena Fort Wayne, 
Ind., ir Aleksandrą, gyvenantį 
Dolton, 111., septynis anūkus — 
Therese Marie, Andrew Joseph, 
Evelyn Ann, Catherine Joan, 
Mary Elizabeth, Charles Grego-
ry ir Stefanie Lynn, gyvenan
čius Fort VVayne, Ind. 

Jubiliatams, kaip seniems 
"Draugo" skaitytojams, taip pat 
geriausi linkėjimai sukakties pro
ga ir dar daug metų laimingo 
gyvenimo. Pn. 

'Praca Republica da Lituania'' lauso 104 nariai. 
P e t r o Jurgėlos, Lietuvos vardu. Lietuvių bylą remia sei-

skautų įkūrėjo, skautiškosios Ii-' mo atstovas Ar thur Alves Pinto. 
tesėsi visą sekmadienį. Cicero; t e r a tū ro s autoriaus, žinomo niu-
miestas norėjo, k a d j i s nebūtų J jorkiškio 75 metų amžiaus su
leistas, be t te i smas leido. P a t s j k a k t i s D U V O paminėta Sofijos 
teisėjas J . Wosik, 6 1 m , a tvy- Į Kraunai t ienės vasarvietėje. Su
ko į koncertą, pa t ik r in t i tvar
kos. 
DEFICITAS IR ATLEIDIMAI 

kaktuvininkui buvo įteikta įvai
rių dovanų. 

— J ū r a t ė Kazickaitė, žinoma į įvairiais būdais. Dar šiais me-

— A. a. Antanas Jocys, žino
mas visuomenės veikėjas, mirė 
Vila Zelinoje. 

Lietuvos emigracijos } Bra
ziliją 50 metų sukaktis minima 

i Amerikos laikraščių bendradar- ; tais norima išleisti specialų lei-Chicagos parkų d i s t n k t a s nu- . » . . °. _. , , i 
XA Z.- t A ~,;i A ^ «*» dalyvauja specialioj JAV \ anų lietuvių ir portugalų kai-

ta, t,e„e, . ^ e . o b ^ ^ Į j - t o t a - ^ į . ^ d o L > » P ^ g £ ^ ^ ^ 
. . . . . j .. «.„^,„„+^4„ k u n suruoš ta 200 metų sukak- te kimu rūpinasi komiteto na-bent laikinai dalos ta rnauto jų . . 

i . _ - ; _^,A o /w» t ies proga. na i — iždininkai: Aldona \ ala-k u n ų d i s t n k t a s tu r i apie 3,000. n u » i~. * ^ • • - . . , . c , , . , . _ " — Paulius Jurkus, rašytojas viciene, Algimantas Saldys ir ki-
~ ~ 3 T"i '. t. ' r "Darbininko" redaktorius, pa- ti asmenys. 

Svečiams padėkojo v y r p a b r o - ^ ^ ^ . ^ e i U i u o t o s k 
lys J. Smilga. Sveikinimo žodi pa- ^ . . j u o d v a r n i a i " U laidą. 70 ''• ~ L l e t u V 0 8 i s t o r i j ą p 0 r t u g a -

Kauno universitete. Tebėra gy
va Mirgos močiutė Ksavera Pim-
pienė ir tėvukas Alfonsas Pimpė. 
Abudu dalyvavo vestuvėse. Tau
tinių namų salė buvo pilna rink
tinių svečių. 

Jaunuosius sutikęs su tradici
ne duona ir druska, Br. Polikai
tis, savo nuoširdžiu žodžiu svei
kindamas, pakvietė vaišes pra
vesti dr, J. Reinį, Mirgos krikš
to t('vą. Kun. A. Zakarauskas su
kalbėjo maldą ir jauniesiems lin
kėjo šviesaus sugyvenimo. 

Dr. J. Reinys vaišių metu iš
šaukė jaunuosius, pamerges, pa-

magistro iš biochemijos tame pat j a u r i j u s . Perskaitė gausias tele 
tas . Pa tcgu3 privažiavimas ir universitete, jau dabar būdamas g r amas iš Vilniaus, Kauno, Ro-
miesto autobusais. Lauksime Jū-1 profesoriaus asistentu, 
tų su artimaisiais 

kiškio, Kalifornijos ir kitur nuo 
(pr.) j Jaunosios tėvelis a.a. Matas, giminiu, ir artimųjų. 

gos sakė kun. I Prunskis. Jaunasis iŠ- ?.. rtrtrt . - "- - ln kalba projektuoja iš 
„%.*™J:A-"™ALa -A,-,™ Uiustracijų, 200 puslapių knyga « . . . 

leisti Bra-
reiškė pagarbą ir padėka tėvams, a t e p a u s d i n t a į r baigiama 
svečiams. Dr. J Remys progra- ^ ^ ^ a t H k o ^ 
mą pravedė su humoru . Galingai 
skambėjo jauruesiems "Ilgiausių 
metų" ir "Valio". 

tuvių pranciškonų spaustuvė. 
— Nail . Kazio Žoromskio ta-

Jr.Vo pyhos darbų paroda ruošiama 
' ateinančių metų kovo mėn. 18- \ d a b n n ė s ^ r a 

žili joje. 
x Medžio ir keramikos rank-

- Lietovl , emigracijos Bra- į & "Draugo" 
*£Z 5° m e ^ ^ ^ - r f i administracijoje. Yra gražių do-išleisti specialus lietuviški ženk- Į ^ ^ ? ^ 
lėliai — lipinukai, auksinės ir si-

19 d. Kul tūros židiny. Brookly- : _ Projekraojama j«ig>ii nuo-
grojant L. BichneviČiaus or
kestrui. 

Jaunavedžiai nuoširdžiai susi- ne 
rūpinę mokslu, tai nesiryžo pa
traukti į kokią tolimą kelionę. Jie 
apsigyvens Eimvvood Parke. — Adv. Algirdas Slie*oraitis 

progos apsilankykit ir matysite, 
kad kainos yra prieinamos. 
Galit gauti mažų lietuviškų ve-

BRAZILIJOJ 
latinę lietuvių jaunimo stovykla- Siavėlių ir kortelių visoms pro-
viete ir daromi šiuo reikalu žy- j goms. Aplankykite "Draugą", 
giai. Pagrindinę sumą sudarytų! 1545 W. 63rd St Chicago, K., 
III Liet. Jaunimo kongreso pa-; 60629 

J. Dtvg% i I i ž Brazilijos Liet. Bendruomenės J a m ų likutis — 65,000 kruseiru. * M * > » I ' t i u i t . 


