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tlLKB Kronika" Nr. 23 

Aukštųjų dvasiškių 
sukompromitavimas 
Į politinę propagandos mašiną įkinkyti ir kai kurie dvasiškiai 

MYLIMIESIEMS ROMOS KA
TALIKŲ BAŽNYČIOS GANY
TOJAMS IR LIETUVOS BIČIU
LIAMS 

Jo Eminencijai Kardinolui 
A. S A M O R E 

Jo Eminencijai Kardinolui 
J. S L I P I J 

Mūsų tauta s?vo Golgotos ke
lyje — Gulago salyne. Sibiro ir 
Vakarų pasaulio tremties ke
liuose — sutiko daug nuostabių 
asmenybių. Vieni ištiesė fizinės 
ir socialinės pagalbos ranką, o 
kiti savo asmeniniu pavyzdžiu 
ir didvyriška kančia stiprino 
tautos ryžtą kovoti už Dievą ir 
elementariausias žmogars teises. 
Tokioms kilnioms širdims esame 
dėkingi ir meldžiame Aukščiau
siąjį jiems visokeriopo? palai
mos. 

Tų gerųjų mūsų bičiulių tar
pe esate ir Jūs. Garbingieji Ga
nytojai, šiandien mes. tęsdami 
žūtbūtinę kovą iki pergalės, var
gų spaudžiami ,norime Jums at
verti savo širdį. Tikimės būti iš
klausyti ir suprasti. 

Mūsų nelaime:, visi išvykstan-
tie# j Romą ir grįžtantieji at
gal, Maskvoje praeina instruk
tažą ir privalo raštiškai atsi
skaityti. Todėl objektyvi infor
macija yra galima tik iš gilaus 

pogrindžio, bet ir ji Vakaras pa
siekia pavėluotai per "LKB Kro
niką" ar paskirus turistus. 

Ateistai, remiami valstybinės 
propagandos ir valstybinio sau
gumo komiteto, skleidžia žinias 
visame pasaulyje, kad Lietuvoje 
nėra jokios religinės diskrimina
cijos, kad r rarybų Sąjunga ne
žinanti net politinio kalinio są
vokos. Į ši*ą propagandos ma-
šną yra 'kinkyti net kai kurie 
dvasiškiai. 

Pernai Tarybų Sąjurga pa
siuntė į JAV įvairių religijų dva 
siškių delegaciją, jų tarpe ir Vil
niaus arkivyskvpijos valdytoją 
mons. Č. Krivaiti- Delegacijos 
misija nepasisekė, nes ukrainie
čiai ir lietuviai demonstravo ir 
parodė pasauliui tiesą apie už
maskuotą Bažnyčios pc-sekioji-
mą Ukrainoje ir Lietuvoje. Ta
čiau ateistai vir. tiek laimėjo — 
jie sukompromitavo Lietuvos ti
kinčiųjų akyse aukštą dvasiš-
k:. Katalikiškoji visuomenė ti
kėjosi, kad šiuo klausimu tars 
autoritetingą žodį vysk. J. La
bukas — Lietuvos Ordinarų Ko
legijos pirmininkas ir privers 
susikompromitavusį dvasiškį at
sistatydinti. Deja, grįžtantį 
mons. č. Krivaitį Vilniuje suti
ko vysk. dr. R. Krikščiūnas, Vil
niaus miesto klebonai ir Religijų 
reikalų tarybo? įgaliotinis K. 
Tumėnas. Iškilmingų p^etų me

tu savo užmiestinėje viloje 
mons. Č. Krivaitis K. Tumėnui 
pasakė; "Ministre, man jūs da
vėte labai sunkų uždavinį", — 
"Bet jūs garbingai jj :vykdėte", 
— padrąsino kulto įgaliotinis. 

Nepavykus vienai klastai, a-J 
teistai griebiasi naujos. Per V--| 
tikano radiją sužinojome, kad 
rugpiūčio 1-8 dienomis vyks 
41-sis Tarptautinis Eutharisti-j 
n s kongresas. Netrukus pradė
jo sklisti gandai, kad į JAV va-
ž'ucs kelių vyskupų vadovauja
ma deiegarija įž Lietuvos. Babar 
apytikriai žinoma ir šios delega
cijos sudėtis: vysk. L. Povilonis, 
vysk. R. Krikšč ūnas, vysk. V 
S'adkevičius. kan. J. Meidus, 
kun. dr. V. Butkus, kan. Cer.no. 
kun. Pr. Račiūnas, kun 
J. Juodelis, kur.. Vyt Sidaras. 

Po Velykų vysk. J. Labukas 
aplankė tremtyje gyvenantį vys
kupą V. Sladkevičių ir pareiškė 
kad Religijų reikalų įgaliotinis 
K. Tumėnas jam pavedęs suda
ryti delegaciją. Tenka priminti 
kad tas pats Tumėnas sudarė 
delpgaciją į Romą Šventųjų Me
tų proga. Įsidėmėtina oar vie
na aplinkybė kad per 15 vysk. 
V. Sladkevičiau^ tremties metų 
vysk. J. Labukas nė karto neap
lankė tremtinio vyskupo, o da
bar, K Tumėnui liepiant, nepa
būgo 80 metų amžiaus naštos 
ir nusilpusio regėjimo. 

(Bus daugiau) 

B "Aušros" Nr. 3 

Laiškas j Gulago salyną 
Ten, kur lieknos pušys po savo sakn'mis slepia šimtus 
tūkstančių žmonių kaulus 

Nijole. Liudai 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoje" perskaičiau, kad Gu
lago Archipelagas gavo dar vie
ną Lietuvos laisvės kovų auką-
— Tave, Nijole. Radau ir Tavo. 
Liudai, malonės prašymą Leoni
dui Brežnevui. 

Radau ir Jūsų kalin'mo vie
tos adresus, kurių baisenybes 
slepia užšifruotos skaitlinės 
"385/3-4". Nekaltos skaitlinės. 
Jos nebylios, bežadės tiems, ku
rie nėra buvojr- Potmoje — 2, 
kurie negirdėjo "Stolipino" ratų 
dundesio, kai jte rieda nuo Put-
mos j šiaurę Tomnikų link. Ten 
obejose geležinke'io pusėse Mor-
davijos miškas. Lieknos raudo
nos pušys savo viršūnėmis re
mia dangų, savo šaknim-p slepia 
šimtus tūkstančių žmonių kau
lus, o skarotomis sakomi? mas
kuoja dar ir šiandien teberiog-
stančius niūrius lagerių bara
kus, apraizgytus spygliuotų vie
lų užtvaromis. 

Bokšteliai... bokšteliai... bokš
teliai... 

Antai, prie pat geležinkelio li
nijos bokštelis! Tartum iš bai
sios pasakos iMindęs milžinas 
puota, pravažiuojantį traukinį, 
lai "365 '5" Gulagą sala. Antai 

"specas"! Visų kankinių gerai 
žinomas ir "dešimtu" vadina
mas.. Baltuoja baltas barakas 
ant molduobės krašto, baltas 
pravažiuojantiems pro salį, bet 
tie. kurie ten pabuvojo, neuž
mirš to ilgo koridoriaus, mažy
čių kamerų ir keturių karcerių, 
kur ant grindų, ant sienų, ant 
grotų, ant plieninių aštriom 
briaunom nugiląstų apiianMų ir 
ant brezentinių tramdomųjų bal
tinių — "rubaškų" sukrešėjęs 
kraujas laikas nuo laiko nuplau
namas šiltu garuojančiu krau
ju. Tai "385/10"! Žinau, Liu-
duk. tą prakeiktą duobę, kurio
je Tu šiandien įmestas fn 15 me
tų trukusių ankstyvesnių kan
čių. Ka'p šiand'en pam^u: tam
sus, drėgnas barakas... Pelėsiais, 
puvėsiais dvokiančiame kampe 
mažytė kamera - palats; ant 
blakėmis nutra:skintų g.itų, ei
lę metų Tu gulėjai akmeniniame 
gipso guolyje su skaudančiu, 
per tardymus pažeistu nugar
kauliu. Daugelis netikėjome, kad 
Tu. paprastas Žemaitijon sūnus, 
taip ilgai grumiesi su mirtimi 
Bet. kaip pasirodo, Tavo tikėji
mas Dievu ir laisvės troškulys 
stipresnis už tų sužvėrėjus'ų pri-
žiūrstojįį režimo viršininku, ir 

kitų budelių tikslą. Jiems nepa
vyko nutraukti Tavo silpnos gy
vybes siūlo, kad dar vieno kan
kinio kaulais nuramstytų gr'.ū-
nančią XX-jo amžiaus barbarų 
tvirtovę. Tu dar gyvas! 

Žinau, dar daug ten gvvų. Vie 
nį jų nelaisvės metus skaičiuoja 
koncentracijos rtovyklosc ir ka
lėjimuose jau metų dešimtukais; 
kiti vos pradeda savo katorginį 
gyvenimą. Tau. Liudai, ir ki
tiems, kurie iki šiol ištverėte tą 
baisų Gulago pragarą ir tiems, 
kurie dar tik pradeda sunkią 
kalinio dalužę, ir tiems, kurie 
šiandien dar kovoja, trokšdami 
gyventi taikoje ir laisvėje, o ry
toj gal pateks už grotų, prisie
kiu: iki pergalės arba iki pas
kutinio atodūsio kovosiu už lais
vę ir už jūsų, broliai ir seserys, 
greitesnį sugrįžimą Tėvynėn. 

(Bus daugiau) 

YVashingtonas. — Sekretorius 
Kissingeris išskrido į pietinės 
Afrikos valstybes. Dabartinė 
misija laikoma pati sunkiausia 
jo karjeroje. Jo tikslas suorga
nizuoti derybas ir išvengti pilie
tinio karo Rodezijoj, iš baltųjų 
valdžią palaipsniui perduoti juo-
.•.-.•.̂ sr?ms 

Antra — suorganizuoti dery
bas dėl Namibijos ateities. Iki 
1978 pabaigos ši didžiulė šalis, 
iki I pasaulinio karo buvusi vo
kiečių kolonija, dabar Pietų Af-
likos adrninistruojama. turinti 
pasidaryti nepriklausoma. Tre
čia, ir gal sunkiausia, — Pietų 
Afrikos vyriausybę įtikinti, kad 
apartheidas yra atgyvena, ne
suderinama su laiko ir huma
niškumo reikalavimais. Dabarti
nės riaušės ir šimtai žuvusių ro
do, kad tai tik pradžia didesnės 
blogybės. Jeigu tose trijose ša

lyse nebus padaryta radikalių re 
formų, reformas padarys kas 
nors kitas, greičiausiai Maskvos 
ranka. Tada yra labai galima, 
kad visos 49 Afrikos valstybės, 
daugiau ar mažiau, bus Krem
liaus orbitoje. 

Pirmasis Kissingerio sustoji
mas bus Šveicarijoj, paskui 
skris į Dar - es - Salaam, Tanza
niją, paskui l Zambiją ir po to 
j Pretoriją, P. Afrikos sostinę. 

Amerikiečiai ardys 
MIG-25 

Tokijo. — Japonai paprašė 
Amerikos aviacijos ekspertų pa
dėti išardyti sovietų moderniau
sią kovos lėktuvą MIG-25. Kitų 
Vakarų ekspertų japonai nepri
sileis. 

Oregono raudonmedžiai 

Kroatų nacionalistai 
bus teisiami 

New York. — Penki kroatų 
nacioialistai teroristai atgabenti 
į New Yorką. Jiems bus keliama 
bvla ne tik už lėktuvo pagrobi
mą, bet ir u {į paliktą bombą 
New Yorke, kurią išmontuojant 
žuvo policininkas. 

Jugoslavija labai piktai atsi
liepė apie Ameriką, kai buvo iš
pildyti terorist;: reikalavimai ir 
penki didieji laikraščiai paskel
bė, o virš miestų buvo išmėtyti 
lapeliai su nepriklausomybės 
reikalavimu Kroatijos. Nepaaiš
kino Jugoslavija, kaip geriau 
buvo išgelbėti 92 lėktuvo kelei
vius. 

Turistams Meksikoje 
nesaugu 

Washingtonas. — Amerikos 
valdžios sluoksniuose diOėja su
sirūpinimas Meksikos nesugebė
jimu apsaugoti amerikiečius tu
ristus. Skundų vis daugiau ir 
daugiau. kad meksikiečiai pra
deda labiau išraudoti turistus, 
o provincijoj neranda teisingu
mo ir iš vaidžios žmonių. Gal
vojama paskelbti, kad turistai, 
keliaują į Meksiką savo rizika, 
turi atsiminti, jog jų saugumas 
negarantuojama s. 

Lcanda. — Fidel Castro ka
reivių Angoloje nesumažėjo, 
nors ir buvo žadėta pradėti ati
traukti. Pastebėta, kad išvežtie
ji į Kubą vėl gnžta pailsėję, po 
atostogų. Kub: lių Angoloje y-
ra apie 12 000. 

MAO ŽMONOS SAULĖ NUSILEIS 

Židikų bažnyčia ir varpinė pieštas paveiksiąs) 

Indijos problema 
su prieaugliu 

New Deliu. — Spaudcs žinio
mis, Indijoj per paskutiniuosius 
penkis mėnesius buvo sterilizuo
ta daugiau negu 2 mil. žmonių, j 
o iki metų pabaigos programoj 
numatyta tą patį padaryti dar 
su 2.3 mil. Gyventojų skaičiaus 
didėjimas Indijai yra problema. 
Kovo mėnesį buvo 605 milijonai 
žmonių, o iki liepos vidurio, spė
jama, priaugs dar 5 milijonai. 

Australijoj mirė 
kun A. Kazlauskas 

Adelaide, Australija. — Rug
sėjo 11 d. Adelaidėje mirė ilga
metis šv. Kazimiero bažnyčios 
rektorius ir lietuvių klebonas a. 
a. kun. Antinas Kaz'auskas, I 
MIC. Laidojamas Adelaidėje rug 
sėjo 16 d. 

Velionis buvo gimęs 1907 m. 
rugsėjo 24 d. Ugižių km., Bety
galos vis., Raseinių apskr. Mo
kėsi Raseiniuose. Marijampolės 
Marijonų gimnazijeje, teologiją 
studijavo Vytauto Didžiojo uni
versitete. Kunigu įšventintas 
1933 m. birželio 25 d. Dirbo Že
maičių Kalvarijos parapijoje, 
mokytojaavo Marijonų gimnazi
joje, nuo 1936 iki 1944 m. buvo 
Marijampolės viccklebonas ir 
klebonas. Vokietijoje gyveno ir 
lietuvių sielovadoje dirbo Dres-
cene, Berlyne, Tuebingene ir 
Stuttgarte, kol 1948 m. buvo 
paskirtas į Londoną, Anglijoje. 
Cia buvo Šv. Kazimiero liet. pa
rapijos asistentas ir klebonas. 
1962 m. išvyko j Adelaidę ir ten 
ilgai buvo lietuvių klebonas ir 
dirbo organizacijose, kol prieš 
kelerius metus sunkiai susirgo 
ir iš pareigi} turėjo pasitraukti. 

Velionis kun. A. Kazlauskas 
pasižymėjo kaip puikus admi
nistratorius. Jam vadovaujant 
buvo pastatytos salės Žemaičių 
Kalvarijoje ir 1000 vietų salė 
Marijampolėje. Kartu su kitais 
kaip Marijampolės parapijos kle 
bonas suorganizavo Patalinės ir 
Skardupių parapijas. Buvo drau 
giškas su žmonėmis, myiėjo sa
vo parapiečius, % o parapiečiai 
mylėjo jį. Taip pat yra dirbęs 
su pavasarininkais, ateitininkais 
ir skautais, kaip jų dvasios va

dovas. 

Pekinas. — Oficialios žinių a-
gentūros Hsinhua pranešimu, 
prezidentas Fordas parašė laiš
ką premjerui Hua Kuo-fcng 
ir pažadėjo santykius sunorma-
lizuoti. 

Dešimtys tūkstančių žmonių 
praeina pro Mao Tse- tungo 
karstą. Mao bus laidojamas rug
sėjo 18. Kai kuriuose fatrikuose 
darbininkai, norėdami labiau pa
gerbti Mao,, atnaujino kritiką 
buvusiam premjero pareigose 
Teng Hsiao-ping. 

Čiang čing Mao žmona, ra
dikaliosios grupės viena vadų, 
vargiai pasiliks tokia įtakinga 
ir galinga, kokia buvo vyrui gy
vam esant, sako Keycs Beech, 
"Chicago Daily News" Tolimųjų 
Rytų korespondentas. Jos gru
pė dažnai vadinama Šanchajaus 
Mafia, o ji pati labiausiai nemė
giama. Partijos rikiuotėje buvo 
septinta nuo viršaus. Kaip vado 
žmona, ji buvo neliečiama. Da
bar reikalai pasikeis. Ir radika
lai pripažįsta, kad jos gadynė 
baigėsi. 

Čiang yra ketvirtoji Mao žmo
na. Buvo Šanchajaus filmų ak
torė. Ją kartais vadina kultūri
nės revoliucijo*: inkvizitorium. 
Jos auka buvo Teng pirmą kar
tą, nukentėjo nuo jos ir šiemet. 

Žinios ii Marso 

Pasadena, Cal. — Viking 2 
rankena pasėmė is Marso pavir
šiaus dulkių ir sutrintų akme
nų ir pradėjo daryti biologinius 
eksperimentus. Dar sup'anuota 
pasemti pavyzdžių ir iš gilesnių 
vietų, po akmenimis. Gal tyri
mai patvirtins, ar yra buvusi 
kokia gyvybė. 

Pavyzdinga amerikiete 

Atlantic Oty, N. J. — 19T7 
metų MiS8 America Dorothy 
Benham, 20 metų, iš Minnesotos, 
sakoma, "senos mados'": ji ne
rūko, nevartojo narkotikų, ne
mėgsta azartinių losimų, nepri-
pažsta nėštumo nutraukimo, 
nusistačiusi prieš vadinamą mo
ters laisvinimą ir už padorų, 
skaistų gyvenimą. Jos patėvis 
Osear Dable ja didžiuojasi ir sa
ko, ji gali padaryti įtakos ki
toms jaunoms mergaitėms, pa
demonstruoti, kokia turi būti 
ideali amerikietė gražuolė. 

Londonas. — Londonas nega
li atsidžiaugti, kad tris naktis, iš 
eilės lijo. Vandens taupymas vis 
vien neatšauktas, nes lietus po 
visos vasaros sausros tėra lašas 
jūroje. 

Apie Beletiko 
niekas nežino 

Washingtonas. — Sovietų a-
viacijos leitenantas Viktor Be-
Ienko, pabėgęs su MIG-25, yra 
Amerikoje, bet bus "dingęs" vi
sam laikui. Niekas nežinos, kur 
jis yra. Jis gaus visai naują pa
vardę ir vardą. Dokumentuose 
bus kitas užsiėmimas, gimimo 
vieta ir data, kita gyvenimo is
torija. Kai jis atvyko į Los An
geles, šalia jo atsirado kitas vy
ras, visai taip pat apsirengęs, 
labai panašus, ir policijos apsau
goje abu išvyko nežinia kur. 

Mirė Veterinarijos 
akad. rektorius 

Kaunas. — Rugsėjo 3 mirė 
prof. Jonas Šulskis, Lietuvos 
Veterinarijos akademijos rekto
rius. Buvo gimęs 1920 Nauja
miesčio valsčiuje, Panevėžio ap
skrityje. 1940 ba^gė Panevėžio 
gimnaziją, o 1946 veterinarijos 
fakultetą. Dirbo anatomijos-his-
tologijos katedroje, 1957 pakel
tas docentu, vėliau profesorium. 
1959 paskirtas akademrios rek
torium, šias pareigas ėjo ligi 
mirties. Yra parašęs savo srities 
mokslo darb'.j. Palaidotas Pet» 
rašiūnų kapinėse. 

Ottawa. — Iš Picrre Trudeau 
kabineto pasitraukė vyriausias 
ir labiausiai patyręs mmisteris 
Mitchell Sharp. Pasitraukimo 
priežastis nepaskelbta. Laukia
ma, kad premjeras turės per
tvarkyti kabinetą. 

KALJBNDORIU9 
Rugsėjo 14: šv. Kryžiaus išauki 
tinimas; Maternas, Notburga, 
Beržas, Asta. 

Rugsėjo 15: Nikodemas, Mėli-
tina, Vismantas, Nerija. 

Saulė teka 6:28, leidžias 7:04. 
ORAS 

Dalinai saulėta, 40 p roc ga-
Umybė lietaus, vėsiau, apie 75 L 



DRAUGAS, antradienis, 1976 m. sausio mon. 14 d. I pataria vartoti minėtus varstus i 
apsinuodijimo 

KELIAS J SVEIKATĄ 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. O. 

NESIRGTI EB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 
KELIAS | SVEIKATA. 1601 West Garfleld Brvd . Chicago, BĮ. 00686 

KAI MAISTAS TAMPA NUODU 
-

Saugokimės visokiausių 
nuodų, įskaitant ir sugedu
si maistą. Tik tada svei
kesniu gyvenimu džiaugsi
mės. 

Witliam C . I . 
Dkfenbach. AID. 

Vieni nuodijasi tabaku, nors 
ąp»ai dabar žino, kad tai yra di
delis ir galingas mūsų sveikatos 
jpiovėjas. Asmenybės pasilpimas 
neleidžia mums skirtis su tuo 
mirtinas negeroves sukeliančia 
nenaudėliu. Kiti greitina savo 
amžiaus galą svaigalais. Tik da
bar medicina įfikino šviesius 
žmones apie alkoholizmo ligos 
buvimą ir apie labai sunkią alko
holiko dalią. Deja, mes ne tik ne-
sigydome nuo labai sunkios ligos 
— alkoholizmo, bet ir toliau, se
nu papratimu, skleidžiame šią li
gą jaunųjų tarpe nepavyzdingu \ 
savo elgesiu. Kad kas imtų taip 
skleisti džiovos bacilas, kaip mes, 
net aukšti pareigūnai skleidžia
me savo elgesiais rūkymą ir svai
ginimąsi — tuojau Būtų valdžios 
pareigūnų sutvarkytas. Nelaimė, 
kad dar didesnį kelis kartus už 
džiovos pavojų neša mums rū-
fcytnas ir girtavimas — ir niekas 
ke!io šioms nelaimėms nepasto-

Taip ir kenčia baisiausią bau
džiavą dvasia (asmenybe) pasti
pęs lietuvis.Patekęs tabako bei rio temperatūroje kelioms valan-
svaigalo vergijon, kaip pragare] 
kankinasi ir kitus kankina, o kai 
tina ne save, bet artimuosius ir 
tolimuosius. — "Eikite jųs gydy-Į 
tis, aš esu sveikas — jūs esat be
pročiai...," kalba girtaujantis tė
vas savo šeimos nariams, norin
tiems jį kaip nors gydyti, ligoni-
rer vežti. — "Mano tėvas rūkė. 
kr--rai . daktarai rūko... ir aš ne 
<*' k* -ėra jau taip blogas tas 
rakymas. — teisina save tabako 
dūmais visus namus kaminu pa-
vcrčiantysis. pirmi žmogumi *te-
tapęs. 

Taip- ir panašiai mes nesilaiko
me Tvėrėjo dėsniu. Už tai ir pa- i 
skobomis almame savo sveikatą. I * * ? . ****& 
Visiems mums- reikia pasispaul ! **"S°K AuHciauaa.-g.ewnc, pra 

ti atsakančią pagalbą, jei norim 
išgelbėti žmogaus gyvybe. Už
tai kiekvienas gydytojas žino, 
kaip nustatyti apsinuodijimo 
maistu diagnozę ir kaip sėkmin
gai ir greitai reikia tokį ligonį gy
dyti. 

Apsinuodijimas bakterijomis 
apkrėstu maistu 

Šiame krašte dažniausiai pasi
taiko maistu apsinuodyti jam e-
sant apkrėstam bakterijomis 
(mikroorganizmais). Dažniausiai 
tas apkrėtalas būna taip vadina
mas staphylococeus aureus. Tos 
bakterijos dauginasi apkrėstame 
jomis maiste ir gamina nuodus 
(enterotoxin). Tų nuodų jau yra 
pagamintų pirm suvalgai* ir dėl 
to apsergama. . 

Maistas tais mikroorganiz
mais apnuodijamas labai dažnai, 
nes tie mikroorganizmai randa
mi pas kas antrą Amerikos gy
ventoją. Net masiniai apsinuodi
jama minėtomis bakterijomis už
krėstu maistu, suvalgius apnuo
dytus pieno gaminius, mėsą, py
ragaičius. 

Kai maiste krautuvėje parda
vėjai būna apsikrėtę minėtomis 
bakterijomis, greitai jos daugi
nasi apkrėstame maiste. Ypač 
greit užsikrečia minėtais mikro
organizmais toks maistas, kuris 
po virimo esti lėtai atšaldomas 
arba kai jis paliekamas kamba 

maistu atvejuje. 
Mat, antibiotikai neveikia toksi- į 
nus. o vaistai prieš viduriavimą 
tik prailgins sirgimą, nes sulai
kys kūne toksinus — nuodus il
gesniam laikui. 

Geriausiai pasielgsime šitokia
me maistu apsinuodymo atveju
je, jei leisime gamtai gydyti žmo
gų. Susi'ges žmogus stafilokoki-
niais nuodais apnuodytu maistu 
\fmia ir viduriuoja. Jis tuo būriu 
ša-iina lauk nuodus per abu ga
lus. Tegul ir šalina. Duokime. 
tik truputį pasūdyto vand<H S 
gerti, ledo mažus gabalC-Mus" 
čiulpti, girdykime ramunėl ių įį. 
batą, lovoje laikykime, peperSaM 
dykime. Prie lovos atnešlcime -ė- '• 
mimui ir viduriavimui indus, j 
kad nereiktų pacientui jėga- eik-' 
voti vaikščiojant. Tokie rigor.iai 
tmį gulėti — tada žarnos n e : 
taip labai jaudinasi ir ne ta ip :a-j 
bai varo žamų turinį lauk. Taip i Archeologai 
šalinami negerumai iš žamų irj "mus Egiote ' 
"-•? per Ž.--2 -.v:?.-įir.srr.?^ pa- \ tnaldvklos " ku 
cientas. ' c 

Kaip taisyklė, tokie stafiloko
kais apnuodytu maistu apsinuo
dijusieji pasveiksta. T U labai re
tais atvejais toks apnuodytas 
T>aistas numarina mažą vaiką ar 
visai bejėsri seneli. 

Pavyzdys tokio apsinuodijimo 
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Pakeltas kraujo 
je, pataisant niQna.-. 
ir Juozas Betkauskas 

SURASTA FARAONO EGHNATONO MALDYKLA 
,,1~, .<3.<:~; -
ca-'C- pamatu-
bu.--;- pa>:atę> 

faraonas Echna: n, .aldęs EgLc-
te nuo 1369 ik: 1352 m. pr. ^Kr. 
Maldykla a:ra-~ T 
Ii Luxoro. Ji yn 
maldykla iš tų ašti 
buvo pastatęs f ars .r 
Jis buvęs mon-»:?:> 
žinęs politeizrrr, ; 

AL. TENISONAS 

kentė Echnatono uz jo viehdie-

yra štai koks: lietuvi? gydytojas! X e i ° «C*ptJefiai, j 
atvyko iš toliau valstybinių gy- j -5S Pastatė vien: 
dytojo egzaminų laikyti Illinois &evo Atono gar 
universiteto oata'oose. Tis n a i » P° ?° mirt ies 

~-u >* \ -:k'o-
>'rmoji rasta 

•riiu, '.<jr.2-
i s Echnatr.-n. 
as, neprioa-
<'irį tada ::-
Įsa; maldyk-
v~> — Saulės 

K:;: farao-
nc,rvi oažin d?. -

vyste ir buvo pasiryžęs viską, ką 
paliko Echnaion, sunaikinti. 

Boto nuotraukų sugretinimo 
pagalba archeologams pavyko iš 
įvairiose vietose rastų taiatak ak
menų atvaizdų sudaryti buvu
sius akmenyse įgraviruotus vaiz
dus, atvaizduojančius karalių 
Echna toną ir jo gražia karalie
nę Nefertitį, aukojančius aukas 
Saulės dievui Atonui. 

apsistojo pigiam viešbutyje. mi jo skelbto mor.otjeizmo. 
sugražino daugdie^/stę. :. 
statytas Saulės dievui 
Atono rnaidvki&į -ČDC r. 

o ps-
graliai 

! 

Suvalgė viščiuke sriubos. Ji jam 
atrodė ne kaip. bet būdamas al
kanas vis vien suvalgė. N a ir pra 
sidėjo muzika po kelių valandų. 
Viduriuodamas ir vemdamas jis, P e n n 5 v ! v a n : j c , ^ ^ ^ a i . 
buvo atvežtas. Cook apsį r .ues h- r h e o ioga i . prof. Donaid B. Red-
gonmen is ry ta x a t ? tik b u d e p \ h r i o v a d o v a u i a j n i j j a u n l a i . 
c,a rasantvsis. Tas gydytojas bu- ><ą d a r ė archeologinius Atono 
vo g>domas i veną leidžiant drus 
kos ir cukraus skiediniu^. J:> pra
šė jį gydyti kuo geriausiai, nes 
i'-.rr. rc-lkė'V. oi t i iš r>to laikyti 
egzaminus. A-h;: ::« dabar eis ir 
laikys, a r ra tik po metų. Visos 
pastangos 6;< >s. kad g>'dytoias 
""". : n;-: OT.:C ^tot1 ZTIT. kotu ir 3v. 

ma.ayK.ų paieškojimus ir paga-
(iau, po dęvjmių metų kasinėji
mų, atkasė Atono maldyklos pa
matus su jos papuošimų keliais 
fragmentais. 

"Mes a:<me-

buvo par-or. 

atKasemo Kapų 
i uis . sušuko Asmahan Sukri, 

•»'kv? T a i p ! e g i p t 5 e Č i ų a r c h e o ! ° 2 a s , priskirtas 
w , t ^ . U- . i ^ m t f ? ™ gnerikiečių archeologų gru

pės, dirbusi:;s "po Amamos sau-
le- '. T a : išgirdęs, prof. Redford 

Ŝ ul<;:> :.'.-va> Aton čia va 
r'uo;amai abstrakčiai apskri
tu j.>.<u. .-.psv:<rjian.i."*u iave; spin
duliais a u •'.••.tojus, o i-: buvo tada 
[ij. •-.-išrasta naujybė. Kadan
gi nebuvo žinoma, marioje vie
loje buvo statyto? tos Ecnnato-
~ij m a . ^ ^ i o s . teko i.gai ieško
ti, .< o i pagaliau buvo praaėta 

• Redakcija dirba kasdien 
k30 — 4:30. šeštadieniais 
&30 — 12.-00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 430, Sėsta-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

"Draugo*" pr«*iiun;cMta mokama H tt.iicsa> _ ( 
metams 6 mėn. 3 aite. 1 mėn.̂  • 

Chicago, Cook, Dl $28.00 $15.00 $10.00 $4.&0r i 
Kaaado]e $28.00 $15.00 $10.00 $4.00' 
Kitor $26.00 $15.00 $10.00 —.•..-
Užsienyje $29.00 $i7ja0 Jil.OO — 
Savaitiraa $18.00 $10.00 — —. 

• Redakcija straipsnius taiso savo- £ 
nuotiora. Nesunaadorų straipsnių, r 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks-; S 
to susitarus. Redakcija už skelbi- 3 

| mų runoj neatsako. Skelbimų kai- s 
nos prisiunčiaraos gavus prašymą.^ s 
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DR. ANNA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
» 5 8 West 63rd Street 

Valandos pagai susitarimą 

D U K. G. BALU KAS 
Atnšerl ja ftr moterp Ugoa 
Ginekologine Cn5rurcji.,a 

6449 So. Pnlaski Road (Cra^ford 

įstaigos ir boto teL 652-1881 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA ' 
1407 S. 49tja Coort, Cicero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
TftglrvrriB tiV- §• <Wt a 

. •• • • : • « 

Tel, ofiso it bato: OLytcpic 2-4I5S 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1448 So. 50th A v e,. Cicero 

12- I fedkal Bni ld lng) . TeL LU 5-6446 <a«dien 1-3 vai. Ir 6-s vaL vak 
— i- .. , , lSskyrus tredla<fi«nrus 
Prtuna llg-onlus pagnl susitanmą 

eszam 

>*ta;k,vs tok? 
ir toks j 

- a ! - : t 
p a - | i 

stsižvcljri-' 

giedodamas "Ap-

ti, savo asmenybė tvirtėti. Y-
pac reikia mažuosius visapusiš
kai sveikais auginti. Juk jie stos mū 
su dirbamų darbu dirbti. Kokie j šildymas, net virinimas neap-
iš jų bus darbininkai, jei tabaku į saugos nuo susirgimo, nes bakte-

deda pažmonį Lietuvio sodyboje, 
Chicsgoje. Nuotr. M- Nagio 

doms. Vėlesnis tokio maisto at-

ir svaigalais bus apnuodyti — 
pa^drais virtę. 

Senas maistas 

Salia tabako ir svaigalo, kar
tais mums ima kenkti nuodingu 
virtęs maistas. Kiekvienais me
tais milijonai šio krašto gyven
tojų, neaplenkiant ir daugelio 
lietuvių, suserga vienokiu bei ki
tokiu apsinuodijimu maistu. Tai 
irgi didelėje daugumoje atsitiki-
ratf išvengtina negerovė. 

Žmonės apserga. netikusį mais
tą suvalgę. Maistas gali būti ap
nuodytas mikrobais ar chemika
lais, o taip pat maistas savo pri-
Įrimtyie gali būti nuodingas. Tai 
trv~ pagrindinės nuodingo mais
to rūSys. Jvairūs žmonės įvairiai 
mį ioja j maistu apsinuodijimą. 
Vieni suserga tuojau, ką nors ne-
cvpiko suvalgę. Po kelių minučių 
tokie jau ligoniais tampa. Kiti 
nieko nejaučia ką nors nuodin-
s?o sHvalgę, kol praeina pusant
ros paros. 

Įvairiausiais nuodais maiste 
itTcrnurdiię žmonės suserga pa
našiais negerumais: juos piktina 
vemti, jie vemia ir viduriuoja. 
Taip pat ir gydymas daugelio ap
sinuodijimo maistu atvejais esti 
toks pat: j vieną leidžiami skys
čiai, duodama prieš vėmimą ir 
skausmus mažinantieji vaistau 
Tik '«au isuiUis atvejais maisfj 
^•jsteuodiius reikia skubi*: teo

rijų pagaminti nuodai (toksinai) 
yra nesunaikinami karščiu, nors 
pačios bakterijos ir sunaikinamos 
virimu. Tie nuodai būna jau 
bakterijų pagaminti, todėl žmo
gus tokiu maistų apsinuodija, 
nors jis ir esti atšildant virina
mas. Tie bakterijų maiste esą 
nuodai — toksinai veikia į cent
rinę žmogaus smegenų sistemą. 
Už tai žmogus vemia — tai cent
rinės smegenų sistemos bakterijų 
nuodų neigiamo veikimo pasėka 
yra tas vėmimas 

Nė nepraėjus šešioms valan-

jis ir 
nus išlaikė. 

N- :• ";:;->,".> p a -
""v7f!- i;-:t>?oi'r!'?s 
ciento reškalavin 
mas. :'-.L.Č-1 v ; i : . iic:^%iai, būki-; 
'•'c ~-:-':~; -u maistu. Venkimei 
nežinomos kilmės Tiai-to. Ypsč1 

'•"'•'' - -t-.:; r.'.r....^e rx î gegu-
žinėse venkime pienišku g^rn:-! 
' • — ;~;.-:onė;ės. saldžiu kre-
" - ~.— - oadaŽK. T :k b-a;:sr~s 

ir žinomo variJb restocana: ir lie
tuviškos valgyklos yra sąžinin
gai žmones ap ta r r^ j i ^nč ios įstai-
'•' ; ' r-i- pa- : t :kė< :rre. Dabar 
"• " " • sirdirr-e. kad dirlesr.ėse 

sueigose daugelis žmamją apsi
nuodijo maistu. T a i p pasitaiko 

^ o j nubėgo žiūrėti. Ka: ;:, pa
žvelgė i gilią duobę ir pamatė 
mūro sienos .:.<učius. jis tuoj su
prato, kad čia ne kapų akmenys, 
bet pamatai vienos iš aštuonių 
Echnatono maldyklų, apie kurias 
ji> iigus metu: svaio;'o. 

"Mes visi buvome labai sujau
dinti" , papasakojo vėliau profe
sorius, — '"darbininkai pradėjo 
dainuoti i r jie užtraukė dainą, 
kaip jie myli savo Šefą ir kad jis 
kitą metą vėl sugrįžtų čia ir at
vežtu daug pinigų!*" 

Šiuo atradimu išsipildė Ame
rikos mokslininko Ray W. 
Smith'o projektas sistemingai iš-ypač vaiku suėiamiase. m a . 

, , , ;£ : • tirti 40.C^JO - ' t a ' a t a r akmenų, ku 
•B per pjjtflrąjį šimtmetį buvo 
rasti įvairiose Karnako ir Luxo-

)iems amerifa meersta 
pasaldintos grietinė'ės patieka
lus. Tokiame maiste k-nsr^ai įsi
meta minėti stafilokokai ir ozzz-
mina savus toksinus, kurie yra 
nuodai žmogui. 

Susargdino se^or<% Krt^vės 
barščiai 

Kitas pavyzdys maistu apsi
nuodijimo. Amerikietis chirur
gas kreipėsi į čia rašantį, atėjusį 
konsultuoti - apžiūrėti kitą ligo
nį Cook apskrities ligoninėje. Su 

doms po suvalgymo bakterijomis, žinojęs, kad aš lietuvis, o vidu-
apnuodyto maisto, žmogus pra- į riuojanti ir vemianti ligonė ne
deda skųstis vidurių mėšlungiu mokėjo angliškai, gydytojas pra

šė apklausinėti vemiančią lietu-traukuliais (eramps), vėmimu ir 
pakartotinu noru vemti. Toks 
dar gali suviduriuoti, bet nebūti
nai. Retai kada toks maistu apsi-
nuodymas tęsiasi ilgiau kaip vie
ną parą. Dažnai pasitaiko, kad su
serga daug asmenų, valgusių taip 
apnuodytą maistą kokiame pa
rengime. 

Paprastai, šiokio apsinuodymo 
atveju nereikia jokio gydymo, tik 
kai kuriems tokiems ligoniams 
prisieina i veną duoti cukraus ir 
druskų skysčius, jei jie daug nus
tojo vemdami ir viduriuodami. 

Nors kai kurie gydytojai to

ro vietovėse. Tie " talatat" akme
nys yra paimti iš Echnatono sta
tytų maldyklų ir .panaudoti vė-j 
ly/esnių maldyklų statybai, ypač, 
prie faraono Horemheb o(1340-t 
1312 pr.Kr.). <uris labai neap-

To, 

ieškot: Rytu Kamake. kur Pran
cūzijos arc-neoiogas Henri Chev-
rier per šio "-imtmečio trečiąjį 
dešimtmetį buvo radęs Echna
tono graviūras. 

Prof. Redford yra dabar Įsiti
kinęs, kad maldykla buvo staty
ta viduryje aikštės 180-215 met
rų ilgio ir apsupta stačiakampių 
piliorių kolonada, papuoštų gra
viūromis, vaizauojančom karalių 
ir karalienę. Per sekantį dešimt
metį jis tikisi šios maldyklos l i
kučius atkasti. 

Sis atradimas yra svarbus, nes 
Redford, žymus asmuo, "apie ku-
Redford, žymus asmuo "apie ku 
rį yra daug parašyta, bet ma
žai žinoma tikrų faktų". Nors 
Echnatono palikimai buvo greit 
po jo mirties sunaikinti, bet jo 
atsivertimas į viendievystę ir atsi
sakymas nuo daugdievystės turi 
didelę reikšmę religijos istorijoje. 

Reljefiniai vaizdai, atidengti 
amerikiečių archeologų, parodo, 
kaip sako prof. Redford, kad fa
raonas Eehnaton yra palikęs ypač 
meniškai sukurtą stilių. Kas pas
katino jį atsiversti į viendievys
tę, lieka misterija. Dažnai šb fa
raonas aprašomas kaipo religinis 
filosofas ir socialinis reformato
rius, bet tai dar nenustatyta fak
tais. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
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fceėtad. c--ko 1 iki 3 vai. 
PagaJ susitarimą 
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SAL'GANASH COMMfNTTY 

CHURCH YOUTH CENTER 
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Valandos paga.1 susitarimą. 

rLc " tSAS 
• 

TeL — BE S-5893 

DR. A. B. GLEVECKSS 
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS' 

Specialybė Akių Ligos 
8907 West l»3rd Street 

Valanda pagal susitarimą 

tiiiuiiiitiimiiimiMiuiitiiiiiutiiuiiiiHiu; 

vc. Jis. mat, rengėsi ją operuoti 
—atidaryti vidurius diagnozės 

nustatymui ir susirgusio organo 
viduriuose isoperavimui. 

Pasirodė, kad ta lietuvė barš
čius virdavo visai savaitei ir at-
sišildydavo. Viena kartą ji apsi
nuodijo maistu. Operacija atkri
to, ligonė pasitaisė, visi buvo lai
mingi. 

Uvada. Visaptisislcai venkime 
nuodu.: tabako, alkoholio, užnuo 
dyto maisto. Atsargesnis elgesys 
minėtam gydytojui ir senelei 
galėjo apsaugot? nuo maistu ap-

kiems pacientams prirašo antibi- \ sinuodifimo. Budėkime « ;rv-
otiku» ir prieš viduria\'imą \ais- .enime — »ugokimė« visokiau-
tus —intemistas dirbąs South- siaii pavidalais save nuody t i Tik 
ampton ligoninėje Nf>- Yori» ne- tad« me. n« tik sau, bet ir arti

mui būsime naudingesni 
juk, visi trokšte trokštame 
na m u m s sveikata susirūpinti tik 
tada, kai jos netenkame. Meni
ninkus laidojame vieną ^^ kito 
rtėl svaiea;.;:- apsiTV.x>c;:!"irn<-!. 
Krenta inžinieriai ir kiti profe
sionalai, tabako pakirsti. Nevy
kusiai maitine r^^sis tnaSna sa-
• - '-i*sp?~.~' U'T^S .•'•':\:.-. 
Šio rudens g* 'mo;. haflueanaos 
epidemijoj toki- ir panašus mū
siškiai duos atokaitą. Ji v-kiems 
N-ivo< <:v.--'".;.-: ; neb<"r'antiems. 
daktanis k- '̂i- • ntiems gali būti 
labai nemator.-'. Juoksis tik tas, 
kuris paskutir/, nusikvatos. PBBTATTMA8 NEMOKAMAI 

Pasiskaituti. Consultan*. ?>op- Ifea p«.t«lefotmo«*m jlkq g y d y t o j 
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Oflso teL — PR 8-rj-iO 

DR. JANINA JAKŠEVlčIUS 

V A I K Ų L I G O S 
2656 We»t 6Srd Street 

PVaaad.. antrad., ketvlrtad, ir penkt 
«WW 12 Iki 8 Tai. Ir nuo S iki * yal 
rak. *^tad. nuo 1 Iki t vai. 

DR. FRAJtt 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuvižkaJ) 

m» W. 71st St. — TeL 737-514S 
Tikrina nki* Pritaiko afelnlaa Ir 

'*C<mtac« leuNes" 
Vai. pasra! ns i tarlma Uždaryta tr»»? 

WtH0iKS Mttf tAl ARTS. 
3213 « . 63rd tHm\ 

TeL WA 5 - 47 S7 

0 0 0 « > 0 0 0 0 0 < > C > 5 0 0 0 < X ) 0 < > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X ) 0 0 < > 0 < X > 0 0 0 0 < > 0 0 < > ^ ^ 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
M I 90. fUMSftD STKEBI TBL — CA 9>1W> 
RADUO IR 9TERB0 APARATŲ PARDAVOtAS IR TAISYMAS 

IVADOAUSTŲ TELEVTHJŲ APARATU 
APARATAI 

Ofk PO 7-W¥V, R<»z r,.\ ?̂ T2~̂  

DR. A. JENKINS 
GY^^TOJAS IR CHIRURGAS. 

3844 We«t 63rd Street 

Valando« pagnl susitarimą 

DrR. K. A. JUCAsT 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
1001 No. W«»<itpn5 A'-pnur 
5214 No. Western Avenae 
TeL atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 361-4605 

OR. LEONAS ictfttrrg 
INKSTŲ. PŪSLES tR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Oflso teL 776-2880, rez. 448-554.^ 

OR. h l SIM0RAITI5 
G Y D Y T O J A S 

MMPMI 4255 W. 63rd Stre«t 
Ofiso telef. RE 5-1410. 

FU»rfd«»nrtJo« U>U* GB ^ MM 
^al.: pirmad.. antrad., k^t-viitad. tr 

penktad nuo 1 iki S vai popiet 

Oftso »«•?. HE 4-2ia*, namų r-,\ <v-6l»B 

DR. V. TUMASONiS 
C H I R U R G A S 

3454 W « t Tlst Street 
• aL: pina., antrad., ketr tr oenktad 
2-B b- 6-7 — « ank»to •naitaroa 

M M M U M . M » > > » • > • 

Apaimoka skelbtis dien. DRAUGE 

tMi jis plačiausiai p'.a:t-rr.^r -

tovtų dienraitia. Gi skelbimų ka! 

sos visiem* prlsinamce 

Tel. oftv> PR f^644fi 
OR. F. C, W!f!SXUNA$ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 West 71st Street 

Vaian<low: 1-6 vai. popiet 
Tn*«. ir š«3««,d. pagal •nMta.rima. 

Ofiso teL 586-3166: wima B3MW: 

DR. PETRAS ILIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6234 S. Narms?;rmett A ve. 
Vai pirm., M t r . . ketv. Ir penkt. ^7 

3e%t*d.'*7n>*« TSJ»1 n^ ta r ims 
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VIEŠOSIOS ATSAKOMYBES BAIME 
Didžiosios valstybės turi savo yra skirtumas. Vakarų demokra-

politinius kelius, kuriais eina pa- tijos, nors ir per godžiai siekda
mos pelno, neužgrobia tautų 
laisvės. Komunistinė pagalba ei
na kartu svetimomis rankomis 

ieškoti jų globos, nors ta globa naikinti laisvę ir žmones. Taigi 
tėra tik 'aikina. Šiuo metu išsis- tiek vienų, tiek kitų politika šian-
kiria trys galybės — Amerika, dien yra ir savanaudiška. Bet 
Sovietų Rusija ir komunisti- laisvųjų Vakaru vis dėlto yra hu-

gal dienos reikalavimus. Mažieji 
ir mažiau pajėgūs kraštai tegali 
sekti didžiaisiais arba iš baimės 

SĖSTOSIOS RESPUBLIKOS PRADŽIA 

nė Kinija. Jos taikstosi viena ki
tai ir siekia vyrauti pasaulyje, 
nors ideologiškai viena prieš ki
ta kovoja. 

Aštuoniolika metų vyravęs 
gaulizmas jau yra politinė senie
na, kurios ženklus galima rasti 
Prancūzijos istorijos lapuose. Pran 
cūzijos tautinė didybė nustelbta 
menkybės ženklų. Politinis ne
sutarimas, ūkiniai negalavimai 
rugpiūčio pabaigoje vertė pasi
traukti iš pareigų konservatyvų 
ministerį pirmininką Jacąues 
Chirac. 

Daugelis priežasčių išugdė 
nesutarimą tarp respublikos pre
zidento Valery Giscard d'Estaing 

tyviai turi prisidėti visi laisvieji į i r ministerio pirmininko, besis
tengusio vesti gaulinę politiką. 
Pilname nesutarimų inde pasku-

Prancūzija pasuko nauja kryptimi 

GEDIMIN VS GALVA 

KO LABIAUSIAI REIKIA 
LITUANISTINEI MOKYKLAI 

mamtarinė, socialiniu teisingu
mu paremta, mėginant pagerbti 
kitų laisvę ir tradicijas. Kaip Va
karai parodo atsakingumą už 

Tikrosios laisvės sargyboje sto- žmonijos laisves—kitas klausimas, 
vi tik Amerika. Prie jos dar tebe- bet prie humanizmo kėlimo ak-
siglaudžia ir jos globos tebeieš 
ko visi laisvieji kraštai, iš jos ir net pavergtųjų atstovai, gyve-
laisvės laukia ir pavergtieji. Prie ną laisvėje, 
komunistinių kraštų linksta tie, Pavergtųjų atstovai turi žino-
kurie pavojaus nesupranta arba ti, kad jie negali jokių nuolaidų 
nori išnaudoti ideologinių ir daryti tylai ar baimės jausmui, 
valstybinių santvarkų priešingy- kai liečiamas žmonijos likimas. 
bes savo tikslams. Taip susidarė Skelbti komunizmo blogį daro-
vadinamas neutraliųjų blokas, mą tuose kraštuose, kur jis turi 
kuris ieško savo kelio ir mėgina valdžią, kovoti prieš komunisti-
prievarta įtaigoti didžiuosius, nę propagandą, nepaisant, kieno 
Nors tai tėra tik laisvės iliuzija, ji būtų skelbiama, yra pareiga 

tinis lašas buvo kapitalo pelno 
mokesčio įstatymas, sukėlęs dide
lį gaulininkų bruzdėjimą parla
mente. Dėl šio reikalo preziden
tas ir ministeris pirmininkas ėmė 
vienas kitą kaltinti. 

1958 m. Prancūzijos konstituci
joje nusižiūrėti anglosaksiški kon
stitucijų pradai ir sustiprinta 

bet ji kartais turi tikrovišką įta- visų laisvę branginančių žmonių, j prezidentinė galia. Parlamento 
ką tarptautinei politikai, kaip a- ypač tų, kurie yra akivaizdūs ko-
rabų valstybių žibalo blokada. munizmo liudininkai, kaip Sol-

Čia iškyla sunkiai sprendžia- ženicynas. Vadinamoji detentė 
mi klausimai, kurie neteikia stip- — įtampos mažinimas, Helsin-
resnių vilčių greičiau pakeisti gy- kio dvasia, anot Solženicyno, yra 
venimo lygį skurdžiuose kraštuo- tik savęs ir kitų apgaudinėjimas. 
se. Taikstymasis komunisti- * 
niams kraštams atima viltis iš- Amerika tuo tarpu nebijo dar 
sikovoti žmogiškas laisves dikta- nė vieno priešo. Bet svetimos įta-
tūrose ir neleidžia pasitikėti dė- kos viduje ir išorėje sudaro pavo-
mokratinių vyriausybių gerais JU politines ir diplomatines nuo-
norais, kai tautos ir valstybės laidas paversti nuolaidaomis ap-
yra praradusios energiją kovoti siginklavimo srityje, mokslinėj 
prieš bendrą blogį ir imtis atsa- pažangoj, žmonių santykiuose 
kingumo už žmonijos ateitį. Solženicynas todėl pabrėžia: "Jūs 

Kadaise anglų matematikas ir galite tai vadinti detente, jie 
filosofas Bernard Russell, besi- jums patinka, bet po Angolos aš 
reiškiant senilumo ženklams, negaliu suprasti, kaip kokia nors 
garsiai skelbė, kad geriau "būti 
raudonam negu mirti". Rašyt 
A. Solženicynas pasikalbėjime su 
Anglijos BBC atstovu šiuo 
klausimu pasisakė skirtingai: 
"Visam mano ir mano generaci 

burna gali ištarti šį žodį! Aš 
manau, kad nėra tokio dalyko, 
kaip detentė". Toliau jis sako: 
"Detentė yra reikalinga, bet tik 
atviromis rankomis. Žiūrėkit, ar 
nėra kito rankoje akmens! Bet jū-

Jos gyvenime ir gyvenime tų, ku- sų partneris, su kuriuo jūs suda-
rie laikosi tų pačių pažiūrų, pa- rėte detentę, savo rankose laiko 
grindinis dalykas yra — geriau akmenį tokį sunkų, kad jis jus iš 
būti mirusiam negu niekšui, nes karto gali užmušti vienu vienin-
aname biauriame Bernardo Rus- teliu smūgiu" t.p. Štai klausi-
sellio išsireiškime nėra jokio mas, kuris kelia susirūpinimą, 
moralinio kriterijaus" (RCDA, Detentė —tai įtartina tyla, kuri 
Nr. 4—6). Kai baimė sukausto paraližuoja atsakingumo pajau-
ateities kūrimą, kai atsiran- timą iš baimės nustoti ramybės, 
da baimė prarasti tai, ką turėjai Kaį susitarimai, nors ge-
ir kaip gyvenai, tai yra savęs ir riausiais norais ir siekimais pa-
žmogisko atsakingumo už žmo- daryti, tesilaikomi tik vienos pu-
niją praradimas. Ir tai yra pavo- sės, tai nėra susitarimai, o part-
jinga didžiosioms, juoba mažo- nerio apgavimas laikui laimėti, 
šioms tautoms. Ir Amerikoje jau į Helsinkį žiūri-

* ma, kaip į moralinį pralaimėji-
•Mazbšios ir ne tokios mažos, mą. Jau dabar ieškoma medžia-

bet nepasiturinčios valstybės, gos. kuri aiškiai parodytų susi-
mėgindamos išnaudoti visiškai tarimų laužymus žmogiškų lais-
skirtingas politines sistemas savo vių ir teisių atžvilgiu. Net prie 
gyvenimui gerinti, stato save į kongreso sudaryta komisija, kuri 
pavojų. Ne viena jų tapo komu- turi specialų uždavinį sekti ir re-
nizmo vergėmis. Pavojus gresia gistruoti visus susitarimo ir 
ir toms tautoms, kurios laukia vadinamos Helsinkio dvasios pa
globos, bet nenori nei reformo- žeidimų atvejus, 
mis, tartum gyvenimas niekada Tai yra tiksliau politiką 
nesikeistų, nei socialinio teisin- suprantančiu žmonių pastangos, 
gumo nuostatais siekti gyvenimo kuriomis siekiama ne tik šios 
•pažangos, tartum išrinktųjų klasė dienos laimėjimų, bet ir žmoni-
turi amžinai valdyti. Nėra jos ateities. Ta i kartu yra pa-
amžini nei arabų alyvos laukai, stangos nugalėti baimę, skatinti 
nei Pietų Amerikos metalų ar pasiryžimą, reikalui esant, net 
mineralų ištekliai, nei Afrikos sudrumsti kapų tylą ir atvirai 
brangakmenių klodai. Žemės prakalbėti už laisvę, už žmones 
turtams panaudoti reikia išsi- vergijoje ir net už pavergtas ir 
mokslinimo, patirties ir didelių kolonizuotas tautas. A Sacharo-
lėšų. Laikinis tų turtų panaudo- vas savo rašte Nobelio premijos 
jimas nesukuria valstybėse pa- komisijai pareiškė: "Detentė ga-
stovesnių sąlygų ar didesnių pa- Ii turėti pasisekimą, jei... visos 
jėgų. O nuo to, kas joms pagel- šalys atvirai prižiūrės jos vyk-
bės, priklausys tų tautų laisvė ir dymą". Bet Rusijoje, prideda Sol-
ateitis. ženicynas, Helsinkio dvasia reiš-

Tačiau ir didžiosios valstybės, kiasi tik tuo, kad tave kiekvieną 
konkuruodamos savo tarpe, sta- minutę gali suimti. Ir už tai at-
to pavojun savo kraštus ir jų a- sakingi visi pasirašiusieji ir visi 
teitį. Silpnesnių išnaudojimas nešą atsakomybę už žmoniją, 
užtraukia neapykantą. Bet ir čia P. S. 

įtaka apkarpyta. Ministeris pirmi
ninkas, sudaręs vyriausybę, turi 
naudotis parlamento pasitikėji
mu, bet jo likimas priklauso nuo 
prezidento sprendimo. 

Nauja vyriausybė 

Ministeris pirmininkas J. Chi
rac, turėjęs degaulininkų atspa
rą parlamente, VII. 26 pasitrau
kė iš pareigų. Prezidentas Gis
card visą mėnesį ieškojo išeities-
Jis toliau nebegalėjo bendradar
biauti su konservatyviu ministeriu 
pirmininku, trukdžiusiu ryškes
nes reformas daryti, 1978 m. 
įvykstantiems parlamento rinki
mams pasiruošti, spręsti degan
čius krašto ūkio ir užsienio po
litikos klausimus. Jo atleidimas 
kėlė naują rūpestį turėti atsparą 
parlamente. Naujajai vyriausybei 
būtina 174 degaulininkų atspa
ra, nes ji negali remtis 121 cent
rinių partijų atstovu kai parla
mente yra 490 narių. 
m-

Prezidentas ryžosi atsikratyti 
degaulininkų įtakos. Rugpiūčio 
25 d. jis pareiškė televizijos pro- I 
gramoje, kad, sudarant naują 
vyriausybę, bus daromas posūkis 
nuo centro į kah-ę. Ministeriu 
pirmininku parinko Raymond 
Barrė, nepartinį ekonomistą, bu
vusį ministerį užsienio prekybos 
reikalams, labai kuklų teoreti
nės ekonomikos profesorių. 

Vargu naujam ministeriui pir
mininkui pavyks prikalbinti kai
riųjų partijų atstovus remti vy
riausybę. Kaip elgsis degaulinin-
kai? Tiesa, tos partijos atstovas 
Oliver Guichard, aršus J. Chira-
co priešininkas, pakviestas teisin
gumo ministeriu. Ar jis turės le
miančios įtakos degaulininkų a t 
stovams parlamente? Žinoma, d e -

gaulininkams telieka • nenoromis 
remti naują vyriausybę. 

Krašto rūpesčiai 

Prezidentas Giscard televizijos 
pokalbyje pareiškė: "Aš nema-
manau, kad yra stipri vyriausybė, 
kai ji valdo teturėdama 51 proc. 
daugumą". Jis kalbėjo apie jo pa
ties rinkimus, įvykusius 1974 m. 
Jei ne degaulininkų parama, jis 

Į būtų rinkimus pralaimėjęs ir šiuo 
metu socialistas Francois Mitter-
land būtų respublikos preziden
tas. Kairiųjų sąjunga — socialis
tai ir komunistą; — 53 proc. per
svara laimėjo rinkimus departa
mentuose. Šis įvykis sukrėtė deši
niuosius, ypač prezidentą. 

1978 m. įvyks parlemento rin
kimai. Jiems jau dabar reikia pa
siruošti. J. Chiraco konservatyvi 
krašto politika jau aiškiai įrodė 
nesėkmę departamentiniuose rin
kimuose. Prezidento žadėtos re
formos buvo nudelstos. Krašto gy
ventojai ėmė linkti į kairę. Kraš
to valdymas dar pasunkės, jei par
lamente bus kairiųjų persvara. 

Dar didesnius rūpesčius sukė
lė susiklosčiusi ūkinė padėtis. In
fliacija siekia 12 proc. per metus. 
Dėl vasarą buvusios nepaprastos 
sausros maisto gaminių kainos 
dar pakils. Franko vertė ėmė kris
ti. Kapitalo įėjimas į gamybą su
mažėjo ir šiais metais lyginant 
su 1973 m. krito 50 proc. Plieno 
gamyba siaurinama. Prancūzijos 
išvežimas ėmė mažėti. Ministeris 
pirmininkas ko tai lūkuriavo, o 
pasitraukdamas iš pareigu skun
dėsi, kad neturėjęs tinkamų sąly
gų veikti. Iš tikro jis vengė pa
naudoti griežtesnių priemonių 
ūkiui stiprinti. 

Užsienio politika 

Charles <k Gaulle tautinė po
litika buvo trumparegė. Jis siek
damas Prancūzijos didybės 1966 

Siaurinio Atlanto santarvės, truk
dė ūkinei bendrijai stiprėti ir po
litiškai apjungti Vakarų Euro
pą. Jo tautinė politika pastūmėjo 
į prieštaravimus. Jis nepakentė 
JAV, bet ėmė glaudžiau bendra
darbiauti su Sovietais. Prancūzai 
komunistai kovojo prieš de Gaul
le, bet Sovietai rėmė jo konserva
tyvią užsienio politiką. 

1974 m. išrinktas prezidentas 
Giscard atsargiai apkarpė tauti
nės užsienio politikos polėkius, 

Kai vasara bėga į rudenį, kai 
artėja diena, kada rinksimės į 
mokyklą, ne vienam ateina į 
galvą klausimas, ko šiemet la
biausiai reikia mūsų lietuviškai 
mokyklai. 

M. STONYS 

Labai reikia didesnio 
mokinių skaičiaus 

Visi, kas tik randame progą, 
paraginkime vaikus eiti į l i tua
nistinę mokyklą, o tėvus, kad 
neužmirštų savo tautinės parei
gos išauklėti ir išmokyti vaikus Jaunuoliškas entuziazmas 

Man rodos, kad šiemet labiau- lietuviais, pasinaudodami lietu-

daugiau dėmesio kreipė į Vakarų Į pasigendame pradžioje 
Europos reikalus ir santykius su į m e t ų > kai reikia palikti 

šiai reikės lietuviškai mokyklai 
jaunuoliško entuziazmo. Jau vi-1 
sa eilė metų, kai jo pasigendame! 
lietuviškoje mokykloje. Ypač jo j 

mokslo 
vasaros 

i-lai viška mokvkla. Šiandien kiekvie-

JAV. Dėl Prancūzijos užsienio džiaugsmus ir atsisėsti į mokyk-
politikos atsirado trintis. Ministe
ris pirmininkas J. Chirac vis dar 
bandė tęsti de Gaulle tautinę po
litiką, kai prezidentas sviro į glau
desnį bendradarbiavimą su vaka
riečiais, nors nenorėjo visai nu
traukti degaulininkų konservaty
viosios užsienio politikos siūlo. 

JAV valstybės departamento 
sekretoriaus puolimas Prancūzi
jos dėl branduolinių medžiagų 
pardavimo Pakistanui ir nešališ
kųjų valstybių suvažiavime Ko
lombe reikalavimas Prancūzijai 
ir Izraeliui nutraukti naftos tie
kimą ryšium su ginklų pardavi
mu Pietų Afrikos respublikai bu
vo nelaukti smūgiai Paryžiui. 
Prancūzija jautėsi esanti glau-
džiuose santykiuose ypač su Afri
kos nešališkais kraštais, bet ji su
laukė sugretinimo tik su Izraeliu. 

Naujuoju užsienio reikalų mi
nisteriu paskirtas Luois de Guirin-
gaud, tarptautinės politikos šali
ninkas. Jis turės glaudžiai ben
dradarbiauti su prezidentu ir vyk
dyti jo nurodymus. Prancūzijos 
posūkis į glaudesnį bendradarbia
vimą su vakariečiais bus naudin
gas ne tik Vakarų Europai 
ir JAV, bet ir pačiai Prancūzijai, 
užsisiklendusiai tautiniame kiau-
>e. 

Gana įnoringai penktajai Pran
cūzijos respublikai jau supiltas 
kapas. Kas per viena bus ta šešto
ji? Ji gali būti slenkstis į kairių-

m. atšaukė Prancūzijos karius iš'jų partijų įsigalėjimą 

nas didžiuojasi, kad, be anglų 
kalbos, dar moka ir kitą. Lietu
viams yra labai daug progų iš
mokti savo tautos kalbą. Nepra-
leiskime gerų progų, ypač litu
anistinės mokyklos. Ji dabar ne
bėra vargo mokykla, nes turi vi
sas tas priemones, kaip ir i-r :-
rikiečių mokykla. 

Kažkas suskaičiavo, kad JAV 
yra daugiau kaip 8000 mok>x..-
nio amžiaus lietuviukų. P-ae:-_-
siais metais lankė lituanistines 
mokyklas tik 2600 vaikų. Ta i tik 
trečdalis. O kur kiti? Laikomi 
namie ir norima iš jų padaryti 
tikrus amerikiečius? Ta i tautinis 
nesusipratimas ir savo vaikų 
skriaudimas, nuo mažens juos 
atskiriant nuo savo tautos. Ta i 
visai toks pat elgesys, kaip oku
panto ruso — jie nori lietuvius 
paversti rusais. Todėl lituanisti
nė mokykla garsiai šaukia, kad 
šiemet labai reikia didesnio skai
čiaus mokinių. 

Reikia ne už pinigus 
dirbančių mokytojų 

Neseniai buvo atsitikimas, kad 
atėjo apysenė moteris pas mo
kyklos vedėją ir paprašė jai duo
ti tiek pamokų, kad ji gautų už 
vieną šeštadienį 25 dol. Vedėjas 
aiškino, kad to padaryti negali, 
nes už pamoką mokama 3 dol. 
su puse. "Mokytoja" išklausė ir 

davė tą dieną kaip tik žydiškiems I pasakė, kad ji ras kitą darbą, už 
reikalams. Žydų vaikai nesitran- j kurį gaus 25 dol. Kita jauna 
ko ir neatostogauja visą vasarą. į mokytoja išėjo dirbti į krautuvę, 
Kai paleidžia iš angliškų mokyk- j nes ten daugiau moka. Taigi da
lų, jie atostogauja tik iki liepos I ]įs mokytojų jau dirba už pini-
1 d. Tą dieną prasideda vasa- j gUS, ypač tose mokyklose, kur už 
rinė mokykla, dažniausiai užmies ; pamoką didesnis užmokestis, 
tyje ar net vasarvietėse. Kasdien Reikėtų, kad mokytojais būtų 
o pamokos: hebrajų kalba, tiky-; d e ž m o n ė S ) kuriems rūpi savo 
ba, anglų kalba, ma tema t ika , ' t a u t o s r eikalai, lietuvybės BUi-
tautiniai šokiai, žaidimai ir dai- , k y m a s < s a v o m o k y k l o s vardo lcė-

Nenuostabu, kad jie vyrau- l i m a s > lietuviškas vaikų auklėji-

los suolą. Renkasi berniukai ir 
mergaitės pusiau nusiminę, lyg 
prievarta atvežti, lyg nuskriaus
ti. Žiūri į akis ir matai pasmai
lintą priekaištą: kodėl iš manęs 
atimtas šeštadienis? Mano drau
gai amerikiečiai šiandien laisvi, 
jie važiuoja meškerioti, maudy
tis, žaidžia ar sportuoja mokyk
los aikštėje. Tik mes vargšeliai.. 

N e vargšeliai, o laimingiausi 
vaikai, nes jiems duodama pro
ga daugiau matyti, daugiau iš
girsti, daugiau išmokti. Kuris 
amerikietis yra gudresnis už lie
tuvį, kai kiekvieną šeštadienį ne
žino, ką daryti, kaip dieną "nu
marinti". Tepapasakoja tėvai, 
kad Lietuvoje mokyklos mokė vi
sas šešias dienas. Paskaitykite 
apie Europos tautas ir suraski
te, kad ir šiandien dar yra mo
kyklų, kurios moko šešias dienas 
per savaitę. Ir JAV ne vieni lie
tuviukai šeštadieniais mokosi. 
Kartu su jais mokosi lenkai, kro
atai, serbai, graikai, arabai, uk
rainiečiai ir daugybė kitų. Žydai 
lanko savo mokyklas sekmadie
niais ir dėkoja Dievui, kad jis 

leidžia savo 

ja mokyklose ir gyvenime. 

Lituanistinių mokyklų moki
niai turėtų būti dėkingi Dievui, 
kad gali šeštadienį ateiti į mo
kyklą ir mokytis savo tautos 
kalbos, istorijos, geografijos, dai
nų, tautinių šokių ir rankdarbių. 
Akyse turėtų šviesti džiaugsmas, 
visas kūnas turėtų būti pilnas 
jaunuoliško entuziazmo, kuris 
apimtų visą mokyklą: visus mo
kinius, mokines ir visus mokyto
jus. Tada mokykla šviestų iš tolo 
ir būtų daug patrauklesnė ir ge
resnė. I ją ateitų ir tie, kurie iki-
šiolei jos vengė. 

mas. Tik prisiminkime Lietuvos 
mokytojo idealizmą ir jų algas. 
Mokytojų seminariją baigęs tū
nodavo tolimiausiame Lietuvos 
užkampyje ir gaudavo, mokes
čius atskaičius, 140 litų per mė
nesį. Net laiškanešys gaudavo 
truputį daugiau, nors dažnai tik 
pradžios mokyklą buvo baigęs. 
Mokytojai ir vokiečių okupacijos 
metu dirbo, nors už savo mėnesi
nę algą tegalėjo nupirkti du ar 
tris kilogramus lašinių a r svies
to. Vokietijos stovyklose mokyto
jai dažniausiai tegavo du pake-

(Nukelta ] 5 pusL) 

MEDŽIOTOJAS GISCARD 
D'ESTAING SITLAUKfi 

KRITIKOS 

Prancūzijos prezidentas Gis
card d'Estaing gavo iš daugelio 
antimedžiokles draugijų priekaiš 
tų, kad buvęs nuvykęs į Afriką. 
į stambių žvėrių medžioklę. 

ką, kuriame jos protestuoja prieš 
tokią medžioklę, nurodant, kad 
Giscard šaudė žvėris, kuriems 
gresia išnaikinimas. 

Elysee į šį laišką nedavė jo- barį ir «u^ 
kio komentaro. Aplankius Gabo
no valstybę, Prancūzijos prezi
dentas nuvyko kur tai į Centrinę 
Afriką, į stambių žvėrių medžiok-

AUŠRA IŠEINA Į GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

Boraanas iš okupuotos Tjpttrvo* 

MARIJA \TNCEBYTfc 
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O vis dėl to ir ujamas, i r ignoruojamas žmogiš
kas i s aš pasilieka. Žmogų galima sugyvulinti, bet ne
galima paversti gyvuliu, galima jį sugadinti, bet nega
lima sunaikinti. Laikinai galima žmogų apgauti. Bet 
anksčiau a r vėtiau i r pro didžiausias užtvaras, prasi
veržia žmoniškasis aš, su nenumaldomu reikalavimu 
t ikros tiesos. Joks kolektyvas, jokia valdžia, jo
kia parti ja nuo to nesulaikys. Dėl t o visokios tragedi
jos , savižudybės, išprotėjimai. 

Tuo metu už durų kažkam garsiai sutrepseno, su
šneko. Zolėnienė atidarė duris ir sustojo nustebus. 

— Zigmo viršininkas! — striktelėjo užstalėj Zita. 
Atsistojo ir Zigmas. 

— Teisybė, ponas viršininkas, — atsikvošėjo Žo-
lėnienė. — Prašom toliau. 

Tarpduryje stabtelėjo nedidelis, juodais ūsais po
nelis. Jis teatrališkai visiems nusilenkė, apžvelgė kam-

, kad jis ir atėjo truputį išgėręs. J is šiurenimą, jaučiau, kai banguoja, pakildamos ir nusi-
as, ėmė tuoj dainuoti "Marti, marti, leisdamos slidės. 

Apie jo safarį tos antimedžiok- le. Prezidentas yra tokios medžio 
lės draugijos paskelbė viešą, laiš- klės entuziastas. 

— Zigmai, meškos vaike, aš maršo negirdžiu, mu
zikantų nematau! 

noriai. Man a t 
buvo labai Ii n i 
degti:>- karti". Zita KU Z'.gmu turėjo pasibučiuoti. 
Viršininkas visa ia.ka ;ud':-y>. šr.okėjo. dainavo keistas 
t rumpas daineles lietuviškai ir lenkiškai. Į bobutę kaž
ką kreipėsi lenkiškai. Iki tol bobutė visą laiką tylėjo 
ir atrodė nepatenkinta. Dabar ji pagyvėjo ir pralinks
mėjo. 

— Pan, polek? Pan, polek? Polėki vesiolija liudzi, 
— pasakė nudžiugus. 

— Ne, aš ne visai lenkas, — atsakė viršininkas. 
— Bet lenkiškai tai moku. Mano tėvai kalbėjo lenkiškai. 
Mat seniau visi dvarininkai, kunigai ir ponai kalbėjo 
lenkiškai. 

— Poniškumas — lenkų liga, bent pas mus buvu
sių dvarininkų, — atsakė dėdė. 

— Kunigai — mokyti žmonės, jiems gal ir tinka 
poniškumas, — įsiterpė Žolėnienė. 

— Geriausia j iems tinka savo Mokytoją sekti. — 
atsiliepė patylėjęs dėdė. — Meilė, ne poniškumas jiems 
tinka. 

Žolėnas greit susieškojo sukas, aplenkė jas popie
rium ir ėmė groti polką. Tą patį padarė ir Antanas. 
Pirmą kartą girdėjau šukų muziką. 

Per tą šturmalą dingo Leonas. Aš pagalvojau, 
kad jis j krautuvę ko nors išėjo. Bet po gero pusva
landžio šmėstelėjo kieme kažkoks sportininkas. Išbė
gu pasižiūrėti — Leonas. Persirengęs treningu, po 
ranka dvejos slidės. 

-»- Aušra, — t a r ė jis, pamatęs mane. — važ :uo-
Išsiėmęs iš kišenės pamosavo rankoj raudoną de- kim kokiai valandai į laukus paslidinėti. Va ir slidės 

šimtrublę. 
Viršininką rj»<»Mino šalia Zitos, pripylė vyno, Žo-

tau, ir batus Virginijos paėmiau. Pas tetą buvau palikęs. 

Greitai virtuvėje persirengiau, ir mes aprūkome iš 
kiemo. 

Užsidėjom slides, perskridom lengvai teužsalusią 
Nerį, ir mums prieš akis atsivėrė laukai, miškai, ne
aprėpiamas dangus. 

Bėgte kopėme i kalnelius, žemyn — galva t rūk
čiais. Sušilę ir uždusę pasiekėm aukščiausią kauburį 
ir 8Utojom. 

Atrodė, kad mes laikomės pakibę ore. Po mūsų ko
jomis — lengvi banguoti Neries šlaitai, viename ta r 
pekly prigludęs kaimelis, toliau pušynas ir dangus. Ki
toj pusėj mirga bokštais ir bokšteliais i š rašy tas mies
tas. 

Paskui mes parėjom pas Žolėnus. 
Rytojaus dieną tik Valė turėjo dirbti. Visi kiti mes 

dar šventėm .Bebaigiant pusryčiauti, dėdė pasiūlė iš
kylą į miestą. 

Mes atsidūrėme prie Aušros Vartų. Radome besi
baigiančias mišias. Būrelis žmonių klūpėjo gatvėje. 

Pasibaigus mišioms, dėdė pakilo. Su juo ir mes at
sistojome. 

— Pamėginkim užeiti j vidų, gal dar koplyčia ne
užrakinta, — pasiūlė dėdė. 

— Emu pasižiūrėti! — sušuko Dalė, ir už minu
tės mes ją pamatėm besijuokiančią iš viršaus. 

Vos įžengus pri^š akis sumirgėjo votai — šimtai 
ir tūkstančiai votų! Visos koplytėlės sienos nukabinė
tos širdimis, širdelėmis, besimeldžiančių figūrėlės, ran
kų kojų atvaizdai. Kiek prašymų, maldų, kiek slapčiau-

Mane nusiaubė malonus šiurpulys. Pasijutau s k r i e > ų n o r ų * k , e k »&™™* l s t o r ^ d * P » *oe širdelės! 
lėoas papilde taure, baltosios. Virainiąkaa gėrė viskg icijanti laukais taip gyvai ir ai Akiai, jog jaučiau vejoj ( M daa^aa^ 



DRAUGAS, antradieni*, l97tj m. aauaiū nata. 14 d. 

Laiškas iš Santiago 

ČILE P A T I K O 
DR. GR. VALANČIUS 

Jei ne tas mulkis La Paz vieš
buty ir mane skriaudžianti "Avi-
anca", iš Bolivijos būčiau išsive
žęs geriausius įspūdžius. Staigus 
apsilpimas ir vizitas Raud. Kryž. 
ambulatorijoj dvasios ir nuotai' 

Mažiau architektūra, daugiau j 
Jvasia. Čia, mat, ir žmonės balti,! 
tik kai kurie pajuodę iš 9-nių mi-
!ijonų gyventojų Čilėje. 

Gen. Pinochet Ugarte, 2,5 me
tų prezidentaujančio, žinoma, 

kos nė kiek nesudrumstė. Tai bu- i nemačiau.Niekas jo nemato. Ka-
\ o geras ir tinkamu laiku įspėji- | riuomenės taipgi nematyti, poli-
mas: vyruti, lėtink žingsnius ir > cijos nedaug. Kur čia ta kariška 
nepersitempk. Neįprasti šalti kai- j diktatūra. Vienintelis pėdsakas: 
nai — ne tavo namai. Labai sim- J įlipo karininkas su maža dukrele 
patingas bolivietis daktaras sus
tiprino kūną ir dvasią. 

C L A S S I Fl E D G U r D E 
R E A L E S T Ą T E K E A L E Š T A T E, 

I 

Kaip sunkus akmuo nusirito 
nuo širdies, kai ankstyvą sekma-

autobusan ir bilieto nepirko. Sa
lia sėdėję ir garsiai klegėję (gal 
politikavo) nutilo. 

Čilė yra bene vienmteiis P. A-
dienio rytą vėl pamačiau 8-nias į merikos kraštas su pasaulėžiūn-
dienas nematytą Parifiką. Tų šal- ne (krikščionių demokratų, 
tų, šlapių ir aukštų kalnų jau | marksistų, liberalų) politine di-
man .perdaug, tegu sau jie ir bu- ferenciacija. Ji diktatorių, tuo tar-
vo įdomūs. Ne tiek jie, kiek ant pu eliminuota, bet nenumarinta, 
jų gyvenantieji vargdieniai indė- į Allende (socialistų ir komunistų 

DaiL V. Kasiulis, dr. Ž. Modestieoė atidariusi V. Kasiulio parodą Ohica-
goj Jaunimo centre ir dail. A Valeška. NUotr. D. Vejtarės 

Erdvus mūr. 3-jų mieg. bungalow. 
: { vakarus nuo Califomia ir 62-os. 
i Nauji aluminum langai ir garažas. 

l'/i aukšto mūrinis. Puošnus bu-
1 tas savininkui- ir geros pajamos. Ar-
| ti 59 ir Talmah. 

Pelningas investavimas — 3-jų 
apartmentų medinis ir patalpa biz-

i niui. Žemi taksai. Brigbton Pke. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Ineoae Tax 

2951 W. 6Srd Street — 436 7878* 

c ir is politinis įsiaudrinimas tik j — Opolės vyskupijoje, Len- ! 
dabar teatsiūgsta, nors karinė i kijoje, buvo paskelbta maldos i 

Aai, ir inkų praeities palikimas, i koalicijos vadas) su 36.3 proc. 
niekad neužmirštamų Machu 
Picchu, Cuzco ir Titicaca bei La 
Paz įspūdžių sielon įsispaudęs pa
liko. Diena buvo skaisti, Andų 
viršūnės vėl atsiskleidė kaip ant 
delno. Šįkart jie nei kojų šaldė, 
nei kosėti vertė, Žiūrėjau į bal
tas kepures iš aukšto, veršienos 
kepsnį valgiau, karštą kavą gė
riau, mandagių Braniff Intem. 
stiuardikių patogiai aptarnauja
mas. 

balsų tapo prezidentu tik dėl 
krikščionių ir centristų liberalų 
nesutarimo dėl bendro kandida
to (jų buvo 3 ) . Ir pačioj Frei kr. 
dem. partijoj atsirado radikalų, 
marksistus rėmusių. Rezultate į-
vyko panašus dalykas, kaip ir Lie 
tuvoj 1926. X n . 17 d . ' 

Čilę iš ispanų 1823 m. išlaisvi
no argentinietis generolas San 
Martin, ją valstybiškai suforma
vo pirmasis prezidentas airiška 

Tik pustrečios valandos skridi- j CTHiggins pavarde, o Santiago 
mo iš La Paz į Santiego. Čia pasi- į m i e s t a 1 8 4 1 **• Įsteigė ispanas 
baigė ir iki kaulo įgrisusi biuro
kratija. Niekas jau čia nebekanki
no iki nervų, įtampos viršūnės, 
kaip tai buvo Il-koje perkeliau
tų kraštų ligšiol. Per ,pusvalandį 
atlikti visi formalumai su muiti
ninkais ir pasų tikrintojais. Į a-

Pedro de Valdiva. Prieš tai inkų 
imperijai priklausė šiaurinė Či
lės dalis, kitai indėnų kilčiai — 
kalnai ir ledynai pietuose. Čilė ke
lis kartus kariavo su kaimynais 
Peru ir Bolivija, kiekvieną kartą 
po gabalą žemės iš jų atplėšda-

junta naujų r in^mų tuo tarpu 
neplanuoja. 

Perilgai užtrukęs Peru ir Boli- , 
vijoj, gaila, Čilėj tik pusantros! 
dienos teturėjau laiko pabuvoti, j 

diena už šventąjį Tžvą. Visose 
vyskupijos bažnyčiose buvo au
kojamos Mišios Popiežiaus Irv 
tencija. Tikintieji meldėsi, pra
šydami Dievą suteikti Pauliui 
VI sveikatos ir jėgų vadovau-nors čia man patiko. Žadėjau pa į 

sukti į netolimą Valparaio uostą i &nt katalikų Bažnyčiai. Maldos 

merikietišką pasą moteris t i k | m a - Pereitame Šimtmety konser-
dirstelėjo, ranka pamojo, čemoda- j vatoriai ir liberalai pakaitomis 
no nė atidaryti nereikėjo. Nebn- i dominavo ,politinį gyvenimą. Pa-
vo galvosūkio, nei gramtynių su •' starieji apkarpė kat. Bažnyčios tei-
šoferiais, kaip patekti miestan j ses ir dominavimą, "kuris nuo ko-
už 8 mylių. Specialūs autobusai j lonialinių laikų visur šiame kon- j Jom$ valgyti. Nepirkau. Atrodė 
kas 15 minučių patogiai veža ke- i į / , e n t e , b u v o . P^melyg^ įsigalėjęs. įtartinos. Čia viskas pigu ir po to, 

(300 ,000 gyv.) ir elegantišką jų 
tarpt, kurortą Vina del Mar (150 
t. gyv . ) , bet nebebuvo laiko. 

Santiago universitete profeso
riaujantis lietuvis Julius Kakarie-
ka marksistų siautėjimo metu bu
v o pasitraukęs Argentinon, bet 
neseniai vėl sugrįžo. Kažkur už
miesty pasitatydino naują namą 
su kitu per pusę, bet telefonų 
knygoje jo pavardės neradau. Be
ieškant akis užkliuvo už kitos 
lietuviškos pavardės — .Kamins
kas. Bandymai su juo susisiekti 
buvo nesėkmingi. Abu atsilie
pę balsai, moteriškas ir vyriškas, 
kalbėjo ispaniškai ir m a n o lietu
viško pasiteiravimo nesuprato. 

Santiago miestas gražus, tvar
kingas, simetriškai surikiuotas. 
Žmonės švariai apsirengę, daug 
jaunimo, dailių mergaičių. Elge
taujančių tik vienas kitas. N e 
daug jų ir kituose P. Amer, kraš
tuose, jei batų šniūreliais ir sal
dainiais prekiaujančių tokiais ne
skaityti. Dvi gana jaunos palie
gusios moterys prašė nupirkti 

Savininkas parduoda 3-jų mieg. 
mūr "ra'nch" namą. Pilnas rūsys. 4-
tas "panelled" miegamas rūsy. 2 maS. 
garažas, patio. Tinkuotos sienos. 
Karštu vand. apšild. Aptvertas kie
mas. Priedai. Virš $40,000. Oak Lawn. 

423-1870 

D E M E S I O 
Dienos už Popiežių buvo sureng
t o s ir kitose Lenkijos vyskupi
jose. 

APVAINIKUOTA M A R U O S 
STATLXA 

Obory, Lenkijoje, buvo i š - j 
kilmingai apvainikuota s k a u s 
mingosios Dievo Motinos s ta tu 
la. Plocko vysžupas Sikorski 
šia proga ganytojiniame laiške 
kvietė tikinčiuosius gausiai d a - j 
lyvauti s tatulos vainikavimo i š 
kilmėse, primindamas, jog len
k ų tauta, nuo amžių garbina 
Švenčiausiąją Dievo Motiną i t i n i i i | i m i n i n i t t i n i liiitllllimtlIflR* 
kaip ypatingą jų tėvynės g l o - j A p a i m o k a 8 k e l b t i B čkaL D R A U G E 

M A M Ų D A Ž Y M A S 
B Lauko ir iš Vidaus 

Taip pat atlieku ir įvairius kitus na
mo taisymo darbus. 

JONAS PITPIRKAS — 856-6329 

Iralrlp prekio |Wuti>r tttniM a»-
maįgitu U miL«Q aaadSHo-
COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

tSSS 8. B/U.-Aed S*. Ckicaeo IH MMOfe 
!501 W INttli St.. Cni«wo, fit SO«Wf 

T e l e l 925-2737 — 254-3320 

lUUlUlllllilHIIIIUIIIIIililIllIlilIlIlIllIlIUI 

BUO'S REAL ESTAIE 
PIRKSI? - PAHD'JOSH 

5UOM0SIT 
•VAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai Jums patarnaut 

BALYS BUDRAITIS 
4369 Arcber Av. — 254-5551 

lS5th & Archer Av. — 257-5861 

UllUlilIfiUĮliUUilSililIlUUUUlilIlUUIUH 

VERTINGŲ U m 

I&N L OMlMAMA — FOK RENT 

ISNUOM. kambary* blaivam vyrui 
ar moteriai. Marąuette Pke. 

Skambint 436-4167 

ISNUOM. mieg. 
sais patogumais. 
centre. 778-8122 

kambarys su vi-
Marąuette Pko. 

Vieninteli itiUaga, ft kambarty 
metų Rausvo mūro rezidencija ir 

ISNUOM. 5 kamb. (3 mieg,) butas 
2-tne aukšte. Marąuette Pke. Skam
bint po 4:30 v. popiet. 77&SM1 

lanuom. 6 kamb. (3 mieg.) butas 
pKus uždaras porfius. Suaugu
siems. Nuoma $175.00 mėn., plius 
savo apšiia: 05-os ir RockweU apyL 
Skambint 434-9023 

ISNUOM. 4 kamb. butas 3-me aukš
te, CSceroje, netoli Sv. Antano bažn. 
SkamMnt po 6 v. v. OL 2-13» 

VYRAI IB MOTERYS 

COOKS, *ISIr#:*SrlCRS, 
BROBLER MEN, SAtTTĖ MEN 

Full OT part b'mė poskicns* avaiiabte. 
auto tartiaM. Puikua vicauo pianas! Full cbmpany beaefits. Appty in pet"-
Ma*xjueįte Parke $29,750.-00.. ^.j, 

* batą mocfenuai (rengtas namas į 
vi Kedzie, s&lioa*i pko. Wf i H.000 '• 
Dajamy! Kainuoja $3Q.i)00.C0 

4 bota mucas prie Ataria Hlgb. 
Naujas guzu žsidymas, nauja elektra, i 
3 auto mįro ^ara&aa $44,900.00 

Ant Hickory kalao prie ąiootų 11 | 
metu 7 kambarių rezidencija Ir 2 
auto garažaa. Savini&kas ligoni* par
duoda už $52JCC 00. 

M Orinis • medinis pajam*} namas. 
2 butai. Pirkėjai tikras radinys. Mar. 
ąuett© Parke. $39,900.00. 

17 meto didelis 2 aukštu misas 
ir 2 auto mūro. garažas. "R&diant" 
SHdymas. Marąuette Parke. 
$38.000.00. 

P1atu« lotas arti Sv. Kryžiaus li
gonines. Pirjfc 

/-. " » r-, f - v •» 

2625 W. 71 Street 
Td. 737-7200 arte 737-8534 

VTCTOIUA STATION RESTAURANT 
«75 Mali Drlve, Scnaunburg 

Rxperieaced or inexperieT»ed 

DISHWASHER 
For large restaurant esam. 

Comtact TOM LYNCH 
M A R C ' S B I G B 0 Y 

Lake, Cook & Waukegan Rd. 
Phone — 498-2480 

"7lELp"vFlNTF^ — MOTERYS 

leivius už 35 centus (4 naujieji 
pesai arba 4000 senųjų eseudų). 

Dar vienas didelis patogumas 
Čilėje — galėjai apsaugoje palik
ti čemodaną, kas porai dienų rei
kalingą pasiėmęs. Kitur to nepa
darysi, nes privačios oro linijos 
nesirūpina, o aerodromai apskri
tai — ne galvoje! 

"Riviera" viešbutis miesto 
centre (Miraflores gatvėje), ma
no standartiniam biudžetui ne
pigu* i6.50 dol., bet švarus, jau
kus ir su visais patogumais. Mau- į veiklą 
dykis, taškykis kiek patinka, ne
įprastai skaičios saulės (76 laips.) i i "" 
iš lauko šildomas. Čia pat ir St. 
Cristobal kainas su šventove vir
šūnėje, kaip ir Monserrate Bo
gotoje, tik funikulieriaus nera
dau. Kojomis nelipau, nes jos vi
sai atbuko ir kalnų iš tolo kratė
si. Ta ip ir neteko iš aukšto že
myn į Santiago nepilnai 3-jų mi
lijonų miestą pažvelgtL 

Neužmirštinas autobusu šofe
rių paslaugumas. Vesk iki gak>, 
tariau. Visi seniai išlaipiojo, o 
mane vieną vežė, vežė ratu be
veik aplink tą kalną, peT kelis til
tus, priemiesčius ir parkus. Paga
liau sustojo miesto pakrašty, kur 
jokių viešbučių nėra. Ką čia dary
si, paklausė. Grįšiu i miesto cent
rą, ieškosiu viešbučio. Pasėdėk 
autobuse 15 minučių, mano 
draugas pavėžins grįždamas ir 
parodys kur viešbučiai. Iš pakly
dėlio kitų 4 pesų neėmė, nors ir 
atgal ilgą kelio gabalą nuvežė. 

Padarė kaip žadėjo. Piritu tie
siai į ''Rivierą." Prašiau nurodyti 
nebrangu (barato) pensijoną ar 

Tikros demokratijos Čilėje visą tą 
laikotarpi nebuvo, valdė diktato
riai 

kai infliacinis eseudo pakeistas 
nauju pesu ( I I pesų už ! dolerį). 
Krautuvės pilnos prekių. Pulkai 

Krašto industrializacija prade- 'žmonių vaikščioja gatvėse. Taip 
ta tik po 1 pas. karo. Tada čia at- i r v i s u r š i a m e kontinente. Cent-
sirado ir marksistinis judėjimas., riniame parke muzikantai ir štu-
II oas. karo metu prezidentas j k o r i a i linksmino kėdėse susėdu-
Rios bandė Čile padaryti nacių s i u s - r i r š t a s jaunuolių būrys ap-
Vokietijos ir Japonijos sąjungi
ninke, bet, kilus smarkiai opozi
cijai, persimesta Amerikos pusėn. 
1958 m. uždaryta komunistų par-

į tija, bet ji (pogrindy išvystė gyvą 

bėją. Obory Skausmingosios nes jia plačiausiai s-ia-tcnas iie-
Dievo Motinos statula yra X I V į tuvių dienraštis. Gi akelbunų kai-
amžiaus skulptūra, kuri nuo ' '• - = ' - ^ ?r-.eiia2-c«. 
1605 metų yra saugojama v ie- miitiittiiutiiinuiMitMiiiiuiujiiiniMftii 
tos tėvų karmelitų bažnyčioje. 
Vokiečių okupacijos metais , 
naciai buvo bandę ją nugabenti 
į Vokietiją, be t v ienas t ikinty
sis, rizikuodamas gyvybe , pa
slėpė statulą savo namuose, 
tokiu būdu j ą išgelbėdamas. 

NAMŲ REMONTAS 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves irnaujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, tel. 776-0882 po 6 v. vak. 
tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOt 

SLT; \T.\;*.lAtr>LA-> 
Namu pl/kima-> — Pdrsiivįraaa — 

Draudimai — Inoome Tax 
>*otarataci — Vertimai 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

6455 š * Kedzie Ave. — 778-2233 

HOUSEKEEPER, Faii rime for matui* 
• single business man: no children or 
f pets. Bedutiful Lake Shore Dr. apt., 
I private room & bath. Mušt maintain 
apt. Some light cooking 293-0160 

SEWTNG MACHINE OPERATORS 
(UPHOLSTEKY) 

Needed at once. Semi eeperience. 
Steady Work. Good Wages. 

KAfBERLY ROSE CO. 
2211 Nortb EJston, Phone 489-2211 

M, 

fiA RA G £ S A L E 
150 FAMTLTES 

tAwreneewood Shopping Center 
fSoutb Mali) Oakton & VVaukegan SL, 

Niles, lOinois 

Sept 16, T7,18. Krs. 10 a.m.-5 p.m. 

SiUHTINlA! i LilTUYA 
\t kitus kraštus 

NEDZINSKAS—4065 Archer A v s , 
Chicago, D i 00032, telef. 02T-598C 

Š I M K U S 
S .T AKT FUBI-fC 

I > O H I . T I A Š I Ū R V I C E 

4350 & Maptewosi, teL 254-7450 

spito jauną "stebukladarį , apie į 
Tėvą ir Kristų kalbėjusį parke. Jis į 
kažkokiu hiprtozu juos traukė, j 
jie giedojo, muzikavo, 

šiusį šuneli liepė vidury atsigul
ti ir ramiai gulėti. Sis gulėjo kaip 

Krikščionių demokratu prezi- i negyvas, kol jam liepė iš ten pa-
as Frei pirmyn pastūmėjo j s i š a l i n t i it t a s pa^<ąs nubėgo, 

švietimo ir žemės reformas, kar- į 
tu 1969 m. nacionalizavo ir JAVJ Katedra ir pora kitų aplankytų 

unisonu • • * — 2<><* — w % ***** n»»^««* 
^ " • ' • a «pdraod« ano ogniea o- aatoroo-

maidas kalbėjo. Po kojų pasimai; ^i»« v 

a p Q L i s 

priilausančias vario kasyklas. 4 0 
metų Čilė išbuvo drmokratinis 
kraštas, kol L970 m., išrinkus 
Sajvador Allende mažumos pre
zidentu, kraštas staiga pasuktas 
leninistinio marksizmo keliu. 
Tuo; užmegsti santykiai su Kuba 
ir Pekino Kinija, nacionalizuotos 
JAV firmos, nukrito vario pro
dukcija, sudaranti 75 proc. viso 
krašto eksportinio ūkto gamybos, 
patys darbininkai jėga nušalino 
per 2000 didžiųjų fermų savinin
kų, sujaukė jų gamybinį našumą. 
Atsirado maisto trūkumas, inflia
cija ir krašto ūkis nuriedėjo že
myn. 

bažnyčių ypatingo įspūdžio ne
padarė. Gal Cuzco bažnyčių auk-
sas išlepino skonj. Ministerijos ir 
kiti rūmai balti, patrauklūs, įspū
dingi. Autobusų eilių eilės, kaip 
ir Kolumbijoj. Lengva orientuo
tis jais važinėjant ir tokiame mi-
lijonmiesty. Pakilesnės aikštės, 
iš kurios matyti baltų KordeHje-
rų kalnai, neradau. Temačiau 
juos iš lėktuvo vėliau, skrisda
mas į Buenos Aires. Tai iš viso 
paskutinis kartas su jais atsisvei
kinti. Gražūs jie, bet jau ir įgriso. 

F I A H % •i 
t. 
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V A L O M E 
Plaonane ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
J. B U B N Y S — TeL RB 7-5168 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Tfctp pat daromi VERTIMAI. 
OniTNir; Iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI * 
kitokį Mankai 

Latvių-AiseriiW-in pora ieško at
sakingos šeimininkės padėt auklėti 
europietiakoj dvasioj 2-jų metukų 
dukra. Duodamas ir atskiras ma
žas butukas. Skambint po 6 v. v. 
SIfl. Korsts, tel. 528-6S55 

VAINA Reai Estate 
Norintieji pirkti, parduoti ar 

mainyti namus, tarpininkaujame 
iGami Beech, FL tr Chicago, IL. 
TU 35tfa SU SDasil Beach. FL 

teL (305) 8&*-^H6 

Reikalinga rimta Seimininkė — 
motinos padėjėja. Atskiras kamb., ir 

į ; i TV, maistas, plius geras atiygmi-
_ j mas. Rekomendacijos reikaUneos. 

Skambint tarp 8:30 v. r. ir 5 v. v. 
šiokiadieniais tel. 352-273L 

n mote 
%-SW4 I 

• . Tatea-n aenna tr imdeda naajaa p e 
iitsn. Ptjrls* ifrraiRn talpsl aiyvtnjmt 
Ir perdirbo dčl daja. |dedo mKlent 

M O V I N G 
AERENAS perteransto baldus ir ki
tos daiktas. Ir iš toli miesto leidi
niai ir palna apdrstoda. 

TELEF. — WA 5-8063 

ISIGTRUE DABAR: 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ? 

— e — 

E X W D MANICUBIST 
PEDICURES 

F u l l t i m e 
C*Q — &44-7026 

Mušt speak some English. 

WANTED CLEANEW WOMAN 
1 or 2 days per week in nome near 

Beltnont and Lake Sfiore. 

CaH LA 5-0063 berween 10 as>d noon. 

HELP WANTED — VTBAI 

A. BANYS teL 447-8806 

Tradiciškai nepolitinė kariuo
menė nesikišo, delsė, kol paga
liau marksistiniam eksperimen
tui padarė ga-ią ir Al lende su jo 
maskviniais agentais 1973 m. n u 
šalino. Pastarųjų pasipriešinimas 
buvo nelauktai stiprus, jam pa-

posadą. Kitą dieną įsėdau, kaip f laužti reikėjo daug laiko ir aukų. 
kokiu stebuklu, į tą pati autobu- Tik dabar Čilė tepradeda atsigau-
są, sutikau tą patj ūsotą ir ne- i ti nuo šio nelemto politinio ir 
pioną šoferį. Vos neapsikabinom 
kaip seni draugai. Salut! Salut, 
amigo. Ir štai padariau draugin
gumo sutartį su Čile. Jau kelintą 
takią: viešbuty — visokių valgių 
ir gėrimų pasaže, "Plaza de Ar-
mas" aikštėje, katedroje ir luna-
parko sekmadienio masėje. San
tiago turi kažkoki gal tik įsi-

V ašaros atostogų metu kiekviena* 
nori atitrukti nuo rūpesčių ir kas> 

dienybės. Tai padaryti padeda 
idomi knyga. 

Skaitydami Renės Ra^ig 

MEILĖ TRIKAMPY 
ne tik užmirŠH nuobodžią aplin
ką, bei nejučiomis persikelsit i ro» 

3 0 0 < K K X X X » O O O O 0 0 O O 0 O O 0 O O O O 

TELEVIZ IJOJ 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos h" Paprastos Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 

Pardavimas ir Taisymas 
M I G L I N A S T V 

» 4 « W. 69th SL. tel. 776-1486 
•*OOOOOOOOOOOOO<;OOOO<XXXXXK 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 
Ipviraastas perkraostymaa 

{vairių »t8tiung 
823 WEST 34tb PLACE 
Tnf. _ rRowtW 6-1882 

Vizitiniij kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Btenierlai jas 
plačiai naudoja, b ^ "tinka ir visų 
luomų atstovams turėti gražias 
vizitines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
tracija visais panašiais reikalais. į 
Būsite patenkint! ausų patarnavi
mu. 

i iemtate tbom biznlertua, kn 

2 PRGDUCT10N URE 
MECH&MICS 

To Operate Mateer Biart Laiielera, 
WbitC Cap C&ppers. Etc. 
Ebccelient Starting 3a!ary and Es> 
celient benefit3. 

Mušt Speak English 
VITA FOOD PRODUCTS 

2222 W. LaRe SL, ThSc^zo. DL 
phone — P66-8.T11 

H £ L P WANTED — VYRaj FR MOTERYS 

M H I M I I M » « U 1 M M M > * » I 
HARUA NORETKTENP. 

VYTACTAS žrRATJSKAS 
SIUNTINIAI ? LIETUVĄ 

|**k*ft. Mastau 15 : ISITITIO^ *»n»*Pltfi 
t«m w. atth st.. cntcafco nt «o«2» 

TEL. — VI ą 5-27M 
» • » » • • » 

HKATTNO 
AIB COVirnONTNG 

D. i,Hr l?k&A 
4444 S. We*t*ni Aveiroe 

TeL — \1 7-344" 

taano veikėjų audrins^, jausmin* C>O<>OO<X>CK>OO<X>O<>OOO<>OOOOOO<V 

gą, pilną džiaugsmu ir iiūdesn, p I 1 1 M B ' N G 

ekonominio smūgio. Trumpai 
prieš perversmą (1973) ivykeĮ 
parlamento rinkimai, nežiūrint i [ 
nepaprastai išvystytą marksistų * ^ . ^ « « , raip nuotyktu-
akciją, atnešė jiem aišku pralai- : • " " g j C f t i " nv°JZ — -
mėjimą. Antimarksistinis blokas mo,puslaP ,° * k U c ^ ***** W - ***» *»bineta 
su krikšč. dem. priešaky laimėjo! f>aslnltln,0• 
87 mandatus ir Allendės lal inin Knygos kaina tik 3 do. Gauna-
kai 6 3 , Q senate pirmieji pravedė Į ma Drauge. 

iD dytavų &pecįa | 

vaizduotą, panašumą i Vieną. 30 tenatorių, antrieji — 20. Emo-
v » ^ ^ 

dnkų ir vandens 
*as. Virtuvės ir , 
<?r»mikos tr kt i 

piyt#Ms. Glaaa blo-ka. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Kreiptis pc 
6 n L vak. 

SER\PTNAS * T78-0264 
• O O A A O A 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C M O O O C 
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RACQUETS 
C AN AD A 

» » lOf^AL 
The Royal Glenora Club urgently reųuires a Squash Racųueta Professional 

to commence work in mid September or October. The succesful candidate will 
adramister a totai program mcluding a full compliment of leasona. laddera and 
Ieagties. and wi!l report to the sperts director. The Royal Glenora Club ia a 
multi-purpose- sport and recreation club with an active membersliip of 1200 fa-
milies. Tbe Club poesestKs 4 singlee an'jaah courta and 1 doubles seraaph eourt 
among otber falHitiefl including tbe sports of Tennis. Ra«?tietbal!. Han-ib2ll, 
Curling, Skating, Badminton, Bowling and Swimming. The suceessfol candidate 
wil! also have the option to instruct Racųuetball and/or Tennis on a limited ba-
sis. Remuneration Salary plūs Commisaion — $16,000 — $20,000. Reply in writ-
ting 

Ken Oi«fcsclmkJ Sports IMr«ttor 

ROYAL GLENORA CLUB 
P. 0, Box 3!80,Statio»wA" 
Edmonfon, Alberta, Canada 



ĮSIKŪRIMO GALIMYBES SVARSTANT 
AD. F UPELIS 

Pastaruoju metu ypač inten- ir šviečiami, sudarant tokia- ^a-
s>'\iai daug rašoma visoje eilėje lygas, kad neturėtų galimybės ki-
laikraščių apie gražia gamtą, vis- tur apsidairyti. Todėl aišku, ko-
pusiškai malonų gyvenimą ir ge- dėl atvažiavusius su sava maši-
ras įsikūrimo sąlygas šiaurės va- na, nelaiko rimtais pirkėjais, 
karų Floridoje, naujai kuriamoje Investavimas į sklypus irgi la-
Dc-ltona korporacijos Sunny Hills bai abejotinas, palyginus jų kai-
vietovėje. nas su parduodamais sklypais sįr 

Senų automobilių pardavėjai ST^^intose vietovėse, miestuo-

.- ' DRAUGAS, antradienis. 1976 m. sausio nota. U d. 

sėkminga: prekiauja, vien kad jie 
sugeba ir blogą daiktą įpiršti. Ka
dangi namo įsigyjimas ir gyve
namos vietovės pakeitimas nėra 
senos mašinos įsigyjimas, bet su-
taurpomis ir jo tolimesniu ateities 
rišiąs su žmogaus turimomis san-
gyvenimu, tenka atkreipti dėmėsi 
ir parodyti antrą medalio pusę, 
nes daugelis pasitiki kitų gražbi-
lystėmis.Daugelis padaro dide
lius žygius vien pasitikėjimu, pa
tys nepasistengdami patyrinėti ir 
kritiškiau pasvarstyti reikalą. 

Dar Vokietijoje būnant, buvo 
siūloma vykti pionieriškam gyve
nimui plėšimų plėšti į Vidurio 
Ameriką. Vienas nusipirko namą 
New Meksikos valstijoj, gražiom 
spalvom nudažė vietovę, atsirado 
susižavėjusių vykti kur+'s, tik de
ja nei vienur nei kitur pritarėjų 
neatsirado. 

Prieš daugelį metų Chicagoje 
buvo plačiai propaguojama na
mų ir sklypų pirkimas tos pačios 
bendrovės, tada naujai kuriamo
se vietovėse Deltonoj> ir Spring 
Hills. Jau prieš daugelį metų pra
dėjau įdomautis statybomis ir ap
sigyvenimu įvairiose vietovėse, 
sigyvenimu įvairiose vietovėse, 
tad būdamas netoli Spring Hills, 
ryti. Tiesa įvažiavimas platus, 
imponuojanti masyvūs vartai, 
gražiai sutvarkyta apie administ
racinį pastatą. Deja atvažiavus 
su nuosava mašina, pardavėjai 
mažai tekreipė dėmesio tik pa
rodė kurioj pusėje modeliniai na
mai. Apžiūrėjęs namus, apžiū-
rėjęi.yietovę,didžiulius plotus tu 
ščių sklypų, bet būdamas gerai 
susipažinęs su kitomis jau apgy
vendintomis vietovėmis, priėjau 

. išvados, kad maždaug trečdaliu 
pigiau galima nusipirkti geresnį 
namą ir geresnėje ir patogesnėje 
vietovėje, negu čia siūloma. 

Minėtos bendrovės namai ir 
sklypai yra taikomi pardavimai 
atvykusiems iš šiaurės organizuo
tiems pirkėjams, kurie neturi pro
gos apsidairyti bei susipažinti su 
kitomis vietovėmis. Pirkėjai iš 
aerodromo autobusu vežami i 
vietovę, yra visą laiką užimami 

se arba jų priemiesčiuose. Del-
tonos parduodami sklypai yra 
jau paruošti statybai arba bus pa
ruošti laike 2. 5 ar S metų. Flo
ridoje kasmet išparduodama už 
bilijonus dolerių didžiuliai že
mės plotai sklypais ateities sta
tybai. Susitraukus ekonominiam 
gyvenimui, kaip kad įvyko prieš 
porą metų, sustojus tolimesniam 
sklypų pardavimui, neturėdami 
įplaukų, bet turėdami didžiules 
išlaidas jau parduotų sklypų pra-
vedimui gatvių, vandens ir kitų 
įrengimų, kurių kainos iškilo kele
riopai, nors ir didžiulės bendro
vės buvo priverstos bankrutuoti. 
Sklypai likę be įrengtų gatvių, 
vandens ir kitų įrengimų, yra 
beverčiai, net ir rimčiausios kor
poracijos buvo atsidūrusios arti 

i M 
> * * ggr 

A. f A. IZABELE VEŽIENE 
BAKULYTE 

Gyveno 6349 S. Artesian Avenue. Chicago. Jllinois. 

rugsėjo 10 d.. 1976, 4 vai. popiet, sulaukus 74 m. 

' 
ir pa-

% 

Aue.f 3o.acK"vicier Kugpiucio 31 a. Laetuvių Sv. Kazimiero kapinėse L.hie&gi.je palaido 
kis metus Angli joje mirusio Nikodemo Mackevičiaus-Mockaus, nepriklausomoje Lietuvoje buvusio Lietuvos 
universiteto Kaune kanceliarijos vedėjo, vėliau Marijampolės ir Vimiaus apygardos teismų teisėjo. Nuo
traukoje ppr ie k a r s t o centre (iš k.) dukros Lidija P etravičienė, Aldona Zotovienė ir sūnus Romas Macke
vičius. Nuotr. Vvt . A Račkausko 

Mirė 
amžiaus. 

-
Gimė Škotijoje. Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Rimas ir Gintautas, 

marti Lakštuone, anūkė Vaiva ir kiti giminės, draugai 
žįstami. 

Priklausė Lietuvos Dukterų dr-jai. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6S45 S. We9tern 

Avenue. 
Laidotuvės įvyks antrad., rugsėjo 14 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėta j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į §v. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sunūs, marti ir anūkė 

direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600 

ros pakraščiais dėl didesnės oro 
traukos. Ten pat taip gi nurody
ta, kad žiemos metu šalnos, pie
tinės dalies Floridos nepasiekia. 
Vidurio juostoje šalnų būna vi-

kii!">:!!i!V 

dutiniškai 4 naktis, o šiaurės va-
bankroto slenksčio. Be to, nusi- *armeje dalyje killing frost i 
pirkto sklypo vertė, nebebus :.-r- m e . t u s b u n a a P i e ; 

kimo kaina, bet reikia pridėti 
kiek būtų gauta per tą laiką nuo
šimčių už tuos įpinigus ir sumo
kėtus per tą laiką mokesčius. 

Grįžtant prie reklamuojamos 
Sunny Hills vietovės, kuri 
yra mažai apgyventuose šiaurės 
vakarų Floridos plotuose, nėra 
koks suradimas Amerikos Ame
rikoje, bet pirkėjai atsiranda vien 
dėka didelės reklamos. Netikiu, 
kad už ją daug dėkingų su lai
ku beliks. Atvykusius iš šiaurės 
užteršto oro, triukšmingų, tirštai 
apgyventų ir gausių krimi
naliniais nusikaltimais miestų, 
Florida sužavi savo saule, erdve 
ir ramumu, bet ji taipgi turi skir
tingą klimatą, skirtingas sąlygas, 
skirtingą aplinkumą. Apsigyveni
mui bei investavimui, reikia ge
riau susipažinti su visa Florida 
prieš darant žygius, pastebėti ne 
tik teigiamas bet ir neigiamas pu
ses. 

Nurodomoje Normano Fordo 
knygoje parašyta, kad svei-

uiri 
Philadelphia, Pa. 

ATEITININKU ŠVENTĖ 
Philadelphijos lietuviai, ypač 

naktų, ir temperatūra nukrinta i jaunimas, pereitais metais džiau 
iki 20 laipsnių F. j gėsį5 kad tiek daug žmonių, atei-

Reikia atsiminti, kad šiaurės j tininkų ir ne ateitininkų, atva-
šaltos bangos žiemos metu pasie-Įžiavo mus aplankyti per ateiti-
kia ne tik vidurio, bet nuslenka 
iki paties pietinio galo. Floridos 
namai turi šildymo įrengimus. 
Jei pietinėje ir vidurio jv^stoje 

ko visuomeninio bei kultūrinio 
gyvenimo. Išsibarstymas geras 

per žiemą tenka tik retkarčiais j t i ems> k u r i e d e l k u n u n o r s P n e" 
pasišildyti, tai šiaurinėje dalyje, i ž a s č i l* a t i t o l ° n u o lietuviškų or-
šildymu tenka naudotis daug! ganizacijų, nenori susitikti su sa-
daugiau. Ekonominiu atžvilgiu • v a i s žmonėmis ir nenori, kad kas 
šiauriečiai, apsigyvendami pietuo- lankytų. Įsikūrus kur nors nuo
šė, skaičiuoja, kad vietoj ilgo žie- i j į j į pagaly lietuvišką patarlę, 
mos šildymo, sutaupo trumpes- ; pažįstamo ir šuo neužvis. 
niam vasaros karščių meto vėsi- '• J a u 

mmu:. Kada šalia vasaros vesi . Į galvojant kur nors įsikurt, per-
nimo tenka pridėti ir žiemos me- i d a u S nepasitikėti kieno nors grąž
to šildymą, ekonominiai skirtu- i ^ ^ b e i gižiais aprašymais, 
mo nebesudaro. į pasimokyti iš moterų, kurios iki 
Reikia turėti galvoje, kad Flo-! nusiperka suknelę, pereina dau-
rida suinteresuoti daugiausia j šeIi krautuvių. įsikūrimui vieto-
pensininkai arba netolimoje atei- 'v ė s pasirinkimas ir namo nusi-
tyje išeinantieji į pensiją ir dau- j P^kimas, tai nėra suknelės n_u-
giausia paliesti kurių nors nega
lavimų, kraustosi tikėdamiesi su
mažinti negalavimus ir siekdami 

šiaurės va:<arų Floridos Kampe, 
bet Pinellas Point t.y. St Peters-
burgo apylinkėse. Ten pat nuro
dyta, kad ilgos vasaros metu, 
karštis yra beveik vienodas viso
je Floridoje, tik kiek vėsesnis jū-

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

liūs amerikietiškų cigarečių per 
savaitę, o dirbo blogiausiose pa
talpose, be vadovėlių, be knygų 
ir žemėlapių. 

Lietuvio mokytojo kelias — 
idealizmo ir pasiaukojimo nenu
trūkstanti grandinė. Tokių moky 
tojų reikia ir net labai reikia 
šių dienų lituanistinei mokyklai. 
Ieškokime jų, raskime juos ir 
leiskime jiems dirbti. Nepamirški 
me, kad tokių yra ir tarp jauni
mo. 
Reikia visų paramos ir pagarbos 

lituanistinei mokyklai 
Lituanistinė mokykla yra ne 

vien 'tėvų, bet ir visų lietuvių, 
visos lietuvių išeivijos didžiau
sias rūpestis. Be lietuviškos mo
kyklos nėra įmanoma išlaikyti 
jaunąją kartą lietuvišką ir pa
triotišką. Lituanistinė mokykla 
moko ne tik lietuviška; skaityti 
ir rašyti, bet ir pamilti savo 
tautą, savo tautos kalbą, praeitį, 
tėvynę, papročius, dainas, lietu
viškus šokius ir visa, kas lietuviš
ka. Lituanistinė mokykla yra pir
mutinė jaunimo organizacija, ku 
ri nori įtraukti visus į Lietuvos 
išlaisvinimo kovą. Todėl stebi
mės, kad šiandien lituanistinė 
mokykla pravardžiuojama vaikų 
darželiu, kad net garbingos ir 
save aukštinančios lietuvių orga
nizacijos atsisako remti ją sam-
protaudamos, jog "vaikų moky
mu'* turi rūpintis tik Lietuviu 
Bendruomenė. Tai tik pasityčioji
m u 3 liruanistins* aaokykk* ir 

jos labai svarbaus darbo. Tų or
ganizacijų vadovai ir eiliniai na
riai turėtų tą reikalą rūpestingai 
persvarstyti ir 

sipirkimas, tai žmogaus, gal būt, 
visa ateitis, todėl tam reikia skir
ti dar daugiau laiko apsižiūrėji-

kad vėliau 
Ne-
vien 

savo sodybas, bet vėliau pavargs- į duona sotus. 
ta ir būtų labai patenkinti, kad į 
jų sodybų plotas būtų mažesnis 
Floridoje daržai ir žalumynai rei
kalauja daug priežiūros tręšiant, 
kovojant su kenkėjais ir piktžo
lėmis ir dažno žolės piovimp, 
ypač sunkiau karščio metu. 

Pionieriškas įsikūrimas nėra 
lengvas, vien prie naujo namo 
tenka pridėti daug darbo ir iš 

ninku šventę. Šiais metais tiki-j 
mės, kad dar daugiau atvažiuos, 
nes esame suplanavę gerą prog
ramą. 

Philadelphijos ateitininkų meti
nė Šventė įvyks rugsėjo 25-26 
dienomis. Pirmasis šeštadienio 
įvykis bus pokalbis su mokslei
viais ateitininkais. Jį praves Ele-
nutė ir Rimas Juzaičiai. Popie
čio programa vyks pas Gečius, 
9660 Pine Rd., 2 vai. p.p. Tą 
vakarą bus meninė programa. 
Rochesterio Jaunimo teatras, ku
riam vadovauja Kristina Sabaly
tė, suvaidins Antano Škėmos 
"Žvakidę". Po vaidinimo bus šo
kiai, baras ir bufetas. 

Sekmadienį po lietuviškų Mi
šių (10:30 vai. Šv. Andriejaus 
bažnyčioje, 19 ir VVallace) bus 
iškilmingas posėdis, kurio metu: 

bus įžodis. Paskaitą skaitys Li
nas Kojelis, Kalifornijos veiklus', 
studentas ateitininkas. Visos kuo | 
pos prašomos atsivežti savo vėlia j 
vas. 

Philadelphijos ateitininkai ne
kantriai laukia jūsų atvykimo. 
Jei jums reikia daugiau informa
cijų, prašau skambinti Gintarei 
Gečytei (215-677-1684), Virgui 
Volertui (609-461-9488) arba 
Vytui Maciūnui (215-DA4-
2947). Iki pasimatymo Philadel-
phijoje. 

Gintarė Gečvtė 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T i V A S IR ŠONUS 

TRYS MODFR-VUROS KOPLYČIOS: 

2533 Was! 7!s! St. Tel. GRovenhii! $.2341-6 
1418 Sc, 50th Aye„ Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATUTI 

suprasti, kad Lie- l a i ,d ų , k a i P pa^am namui, ta»? 
tuvos laisvinimas nebus darbščių 
ir labai didelių patriotų pensi
ninkų įvykdytas, kad tą laisvini-

aplinkumos papuošimui, todėl 
nereikia užmiršti savo ekonomi-, 
nį ir sveikatos pajėgumą. Antra, 

mo kovą'nenoromis teks perduo- apsigyvenus naujai kuriamoje' 
ti jaunesniajai lietuvių kartai. vietovėje nesant Konkurencijos, I 

vietoje uz vistcą temo moxeti 
Šių mokslo metų pradžioje ir a u k š t e s n e s k a i n a s . ^ n o r s a p s i . 

kviečiame visus organizuotus i r į p i r k t i į dideSr>es krautuves, gydy-
neorganizuotus lietuvius visais t o j u S ) ligoninę bei kitais įvairiais 

A. t A. JOHN KUAUSKUI mirus, 
jo seserį, mūsų narę Emiliją Žemaitis, ii 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

Lietuves Dukterų Dr?y| a 

atžvilgiais ir visomis priemonė
mis remti lituanistinę mokyklą, 
padėti jai suburti į savo pasto
gę daugiau lietuvių vaikų, padė
ti mokyklai augti, gražėti, stiprė
ti, kad jos darbas būtų sėkmin
gesnis ir efektyvesnis. Remkime 
lietuvišką mokyklą pinigais, dar
bu, paskatomis ir daug padedan
čia pagarba. 

Jei gyvename toliau nuo dides
nio miesto, kur nėra lituanisti
nės mokyklos, surinkime 6 ar 8 
mokyklinio amžiaus vaikus, su
siraskime mokytoją ir praneškl-
me Lietuvių Bendruomenės Švie
timo vadovybei, kuri tuojau ateis 
su pagalba. Žinokime, kad visi 
lietuvių vaikai turi bent šešta
dieniais mokytis savo lietuviško
je mokykloje. 

Kad lituanistinė mokykla bū-

reikalais. tenka keliauti didesnius 
atstumus. Dažnai pensinin
kų šeimoje tebūna vienas vairuo
tojas, susirgus atsidurjama dide
liuose keblumuose, ypač jei dar 
arti nėra artimų ir patvarių prie-
telių. Perkant namą ar sklypą 
mažai apgyventose vietovėse, 
svarbiausia ištirti kokios galimy-Įs 
bės yra juos parduoti, pakeitu- § 
nuomonę ar atsiradus reikalu: = 
juos likviduoti. Be to, bendrovės, i 
baigdamos išparduoti užplanuotą § 
vietovę, pride la nutraukti nemo-įu 
karnai teiktus patarnavimus,, 5 
kaip gatvių apšvietimą, priežiū- S 
rą, naudojimąsi bendrais įrengi- į g 
mais ir pan. = 

Jau prieš daugelį metų plačiai [ I 
reklamuotose Deltonos ir Spring = 
Hills vietovėse, yra įsikūrusių po s 

A. t į 
:c žmo"-?; IFENAI 
GARITrll su šeimci-is 
uojautą ir karta liūdir 

LIUDUI JAROSEKUt mirus, 
dukterims RJUMONDii :: K 

Zigmas 
rl>o r ^ficfa f £T?i *i 

-- MiiiiiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiimmiiiiininmiiiiiiiiiiiiiiiiiMĮ 

V'-.nof Kardinolas Arkivyskupas = 

a; -•= V. 83|dana¥iclaui knygą -

The Cuitura! Wel!springs oi Foiktales j 
rašo: 

"Kaip r«1ig-;o§ istorijos TOecialistaa ai ja l ln paliudyti apie = 
tio rinkinio įdomume ir svarbą moksliniam aios «riti«a darbui = 
I ūsų aiškinimai yra išimtinės vertės." = 

S! knyga yra vertinga priemonė supažindirH 'Jtat&uČius su 
keletą šeimų, bet apie jų tautinį = * n ^ lietuviška kultūra. 
bei kultūrinį gyvenimą negirdė- I tų gera ir patraukli, jai reikia 

jaunuoliško entuziazmo, daug j ti. Senieji ateiviai būrėsi koloni- 1 
mokinių, idealistų ir aktyvių mo- jomis, statė bažnyčias, mokyklas, i 
kytojų ir visų lietuvių paramos sales, kūrė organizacijas, chorus. = 
ir pagarbos. Tai maži, bet kartu bendrai palaikė glaudžius ryšius, s 
labai dideli ir svarbus dalykai. Dabar stengiamasi kuo plačiau 
mūsų 

Apie tai Kardinolas rašo: 

"2valgydarr.?.sia po jūsų knygą. kMMMM ^sa kad Mlrrps 
Eliade'* pareižkinias Jog lietuviška tautoasks yra turtingiausia 
Europoje, pasitvirtins-' ' 

„ _ _ Knyga gaunama Drauge. Ji kainuoja $6.00 
lituanistinei mokyklai. i ikfbarstyti, atitolti nuo li«tuvii- euuiiiiiuuu HUIMimiiut: inilIlIliliiiniUIMiiiiii HMU4UIIIIIIIIU 



DRAUGAS, antradienis, 1976 m. sausio men. 14 d. 

x Cicero šv. Antano parapi
jos mokyklos vedėja yra seselė 
M. Salvatore, pavad. seselė M. 
Evangelistą. Mokykloje vyksta 
lietuvių pamokos normaliu pa
mokų metu. Giedrė Končienė 
moko pirmus keturius skyrius, 
o nuo penkto ligi aštunto moko 
dr. Bronė Motušienė ir Albina 
Kašiubienė. 

X Svč. M. Marijos Gimimo 
mokyklos Motinų klubo valdyba 
pirmą posėdį sušaukė rūgs. 9 
d. klebonijoje. Susirinkime bu
vo aptarta ateinančių metų 
veikla. Adelė Izokaitienė, nau
joji pirmininkė, praneša, kad 
pirmasis Motinų klubų susirin-.rapijos kunigai ir parapiečiai pa-
kimas bus pirmadienį, rugsėjo siuntė nuoširdų sveikinimą. Jis 
20 d., 7:30 vai. vak. mokyklos 
salėje. Bus susipažinimas su 

x Kun. Adolfui Keleriui, rug
sėjo 14 d. mininčiam 70 metų 
amžiaus sukaktį, lietuvių evan
gelikų liuteronų "Tėviškės" pa-

naujomis narėmis, todėl kvie
čiamos visos narės ir mamytės, 
kurių vaikai pirmą kartą lanko 
šią mokyklą. 

x Union Pier Lietuvio drau
gijos narių metinis susirinki
mas įvyksta rugsėjo 18 d. 4 
vai. po pietų (vietos laiku) P. 
Petrausko salėje, Union Pier, 
Mich. Dienotvarkėje veiklos 
apyskaita ir naujos valdybos 

širdų 
yra Liet. evangelikų tiuteronų 
Bažnyčios vyr. tarybos pirmi
ninkas ir senjoras. 

IŠ ARTI IR TOLI 
n i n j BRITANIJOJ 
Didysis lietuviu sąskrydis 

turėjo įvykti Londone rugsėjo 

kupai l l v . r. Candeiiarrjos šven
tovėje koncelebravo iškilmingas 
Mišias, kurias transliavo 'Globo' 
televiz. Po pamaldų buvo bend-

X Cicero Moterų s-gos susi
rinkimas įvyks šiandien, 7 vai. 
vak. šv. Antano parapijos sa
lėje. 

X švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoj Marąuette Parke at
laidai baigsis šį trečiadienį, 
7 vai. vak. iškilminga procesija. 
Visi parapiečiai prašomi 

Lietuvių tautinių šokių grupių vadovės, kūnų didelio 
taut. šokių šventei apie 2000 įvairaus r^nžiaus šoke 

vo paruošta V-jai 
Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

rmkimai. V U nariai prašo"mi į į į i r Panaudot i Dievo ma-| 
dalyvauti. Įlonfena. 

X Robertas Selenis, naujasis 
teisės mokslų daktaras, arti
mas "Draugo" bendradarbis, valdyboje, aktyviai rūpinasi lap-
apsigyvenęs Sterling Hts., I kričio 20 d. centro valdybos ren-
Mich., užsisakė dienraštį, sumo-Įgiamo baliaus pasisekimu ir su 

NAUJA PAMINKLINĖ 
KNYGA IR NAUJA LEIDYKLA 

Labai džiugu, kad šiuo metu, 
(jjjy. į kai kalbame apie lietuviškos 

_ j knygos tiražo mažėjimą, į mūsų 
gyvenimą ateina nauja knygų 
leidykla. Tai kun. Algimanto Ke-

X Stasė Cesevičienė, šaulių' z i 0 ) Jaunimo centro ir Lietuvių 
moterų vadovė sąjungos centro Į foto archyvo direktoriaus, rūpes

čiu sukurta ir inkorporuota lei
dykla — "Amerikos lietuvių bib-

i Paskutinis A. Kezio darbas —.J. Kapačinskas, "Lietuvio Žurna-
Amerikos lietuvių etninė enci-! listo" — V. Kasniūnas, '"Naujie-
klopedija — parodys lietuviams ir • nų - A. Budreckas, Margučio -
amerikiečiams, kokį didelį indė-1 P. Petrutis. Pobūvy dalyvavo ir 

kėjo prenumeratos mokestį ir Į rengimo darbais. Gautu 
ioteka"; angliškai leidykla vadi-

pelnu j naši Lithuanian Library Press, 

lį lietuviai yra įnešę į šios šalies j Gražina Krivickienė, "Draugo" 
gyvenimą. Spaudai jau paruošti !speciali_ korespondentė prie B ai- I į-Jį ^ f ^ Y ^ - S S ^ K 
ir spausdinami penKi tomai. Vi-'* O * - J • — r»r» i *• 
si bus dailiai išleisti. 

Prof. J. Puzinas ir kun. Kezys 

11 d. Jam išnuomota graži salė I ̂  dalyvių kelionė laivu po Gua-
— Bethnal Green York Hali. | j ^ b ^ o s įlanką ir vaišės Maram-
Rengėjų varu šį metinį sąskrydį ^y* ^ ^ Kariuomenės bib-
atidarė DB Lietuvių sąjungos, U o t e k a §į0 p r o g a išleido portuga 
centro valdybos pirm. J. Alkis, j lų k a l b a b r o š i ūrą apie Nijolės 
Kadangi šia proga ruošiamas sadūnaitės teismą. Šv. Kazimie-
Tautos šventės minėjimas, spe- r o kolegijos rektorius prel. L. 
cialų žodį apie jos reikšmę tarė T^^^ y ^ pažadėjęs parūpinti 
Lietuvos atstovas V. Balickas. Brazilijos lietuviams popiežiaus 
Numatyta įdomi meninė progra- P a u i į a u ~ v i palaiminimą. 
ma, kurią at!:ho "Linksmieji 
šiaurės broliai" iš Bradfordo, E. 
Vainorienės vadovaujama dainų 

I ir liaudies instrumentų grupė iš, 
i Nottinghamo, Londono tautinių j m., mirė rugsėjo 1 d. Šv. Juoza-
šokių grupė, jau grįžusi iš šven- po ligoninėje. Velionis, būdamas 
tės Chicagoje. Pakviesta ir Aus-! įtakingoje pozicijoje "Acme 
tralijos lietuvaitė Virginija Ink- i Screw" imonėje, pagelbėjo dau-
rataitė, pasižymėjusi pianistė, geliui lietuvių, atvykusių po II 
bei jos draugė sol. R. Liptrott. i D. karo į Kanadą, gauti gerus 

— Britanijos sklai:d\rno var
žybose Pranas Požerskis 
nąs Ketteringe, sklandytuvu 
"ASW-17" pasiekė nuają Brita
nijos greičio rekordą, nuskridęs 

KANADOJE 
A. a. Pranas Kondrotas, 70 

darbus. Velionis palaidotas iš 
gyve-1 Lietuvos Kankinių parapijos Šv. 

Jono lietuvių kapinėse. Paliko 
žmoną ir tris suaugusius vaikus. 

tųjų rūmų Washingtone, D.C j £ £ j o i t i s _ m k m 
Kun. J. Kydikas painformavo apie | v a l a n ( ^ SeDasSB a k o r d a s ̂ o 
Pietų Amerikos lietuvių spaudą 

AUSTRALIJOJE 
Bankstowne, Sydnėjuje, 

Lietuvių kultūros klubo patai-
rror. i. ruzinas ir Kun. r\.ezysi* '^ų n u a u u s »ciu»ių apauuą. - - . , .i _a - T> r>/%s«~, l 

pristatė susirinkusiems knygos au- Rašyt. Vytautas Alantas, bu- V? *" ̂ L ^ S ^ n I Z £ POSG' ****** E**?2SŽ 
torius bei talkininkus: J. Da inaus -U LŽS pirmininkas, spaudos k l s . ^ a ^ o m a s sklandytojas, ; b U o t e k a * s k a i t ykla . Leidimus 

I - - -»an ir a n l r s f i f l i i l»im£-K»s į v a i r i u I ^ _ I „ L . ;_ *. į.,^.: +;!„>. X S _ M M * I 

dar pridėjo 10 dolerių auką. | bus papildyta cv kasa. St. Cese- | Inc. 
Nuoširdžiai dėkojame. jvičienė taip pat yra moterų va-

x "Dainavos" ansamblis pra-'dovė Vytauto Didžiojo šaulių 
deda repeticijas naujo muzikinio 
veikalo pastatymui. Libretą 
parašė Nijolė Jankutė-Užuba-
lienė, muziką ir orkestruotę 
ansamblio dirigentas Aloyzas 
Jurgutis. Repeticijos vyks kiek
vienos savaitės antradieniais 
S vai. vak. Jaunimo centre. 
Pirmoji repeticija — rugsėjo 

rinktinėje. 
X Audra Judita Patraitė, uo-

Pirmasis šios leidyklos leidinys 
— ''Palikę tėviškės namus", ar
ba Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nės, buvo praeitą sekmadienį, 2 
vai. po pietų pristatytas Jauni
mo centro kavinėje, kuri buvo pil
nutėlė žmonių. 

ii liet. evangelikų Jaunimo ra
telio narė, išvyko mokytis į 
Vasario 16 gimnaziją, Vokieti-

x Mirga ir Danionas Šulai-
ĮČiai, gyv. New Yorke, buvo at- i š l e i s t o s i o s p i r m 0sios kny-
Ivykę į Chicagą tautmių šokių gQ$ ̂ ^ ^ A k t o r ė i r r a š y t o j a 

Pradėdamas popietę A. Kezys 
pažymėjo, kad tai yra šios lei-

14 d. 8 vai. vak. Kviečiami į I šventę.. Dalyvavo ir po šventės ftįį&fafa j a t t ^ į n i S 
ansamblį naujį dainininkai, ku-1 įvykusiame bankete kartu su 
rie priimami repeticijų metu. 

X Martynas Kiemaitis Wa-
terbury, Conn., žinomų atsimi
nimų "Tironų naguose" auto
rius, buvo atvykęs į Chicagą 
ir dalyvavo Kleinaičių giminės 
narių pobūvyje. Atvykęs į 
"Draugą", tarėsi su redakto
riais, pratęsė prenumeratą ir 
paliko 24 dolerių auką. Jis 
skelbiamas dienraščio Garbės 
prenumeratorium. Labai ačiū. 

x m. Liet. Gydytojų ir Dan
tų Gydytoju dr-jos ir Moterų 
Pagalbinio vieneto susirinkimas, 
paskaita ir pietūs įvyks sekma
dienį, rugsėjo 19 d., 4 vai. po
piet Lietuvių Tautiniuose na
muose. Kviečiame visus gydy-, 
tojus, dantų gydytojus ir vete
rinarijos gydytojus su ponio
mis dalyvauti. Dėl rezervacijų 
kreiptis pas p. Valaitienę te!.' 
346-2775 ir pas p. J. Šalnienę 
teL 223-5678. (pr.). 

X L. K. V. & "RAMOYfc" 
Centro Valdyba ir Chicagos 
Skyriaus ramovėnai rengia kon-
certą-balių, kuris įvyks rugsėjo 
mėn. 18 d., šeštad., 7 vaL v. 
Jaunimo Centre. 

Koncerto programą išpildys 
L.KV.S. "Ramovė" Clevelando 
skr. ramovėnų vyrų choras-
Koncerto pelnas skiriamas Lais
vės Kovų Muziejui įrengti. Chi-
cagos visuomenė maloniai kvie
čiama koncerte dalyvauti. Bilie
tus galima įsigyti Marginiuose, 
2511 W. 69 Str. (pr.) 

tris jos parašytų knygos atskirų 
Aldona ir Juozu Šulaičiais, pas į ^ h . a d u $ k p a p a s a k o J o S a v o 

kuriuos buvo apsistoję, La jspQdŽius, kaip ji rinko knygai me-
Grange, UI. Į džiagą. Kitas knygos autorius 

ką, B. Pūkelevičiūtę, a. a. Leonar-jdarbuotojams skaitė įdomią pas-
dą Šimutį, knygos redaktorių A. j kaitą. Jis savo paskaitoje nagri-
Kezį, leidinio dailininką bei api-|nėjo "Mūsų spaudos panoramą", 
pavidalintoją Vincą Luką, jo pa į kurioje įžvalgiai palietė mū-
dėjėją Viliją Eivaitę, patarėjų ko- įsų spaudos gerąsias ir blogąsias 
misijos narius: J. Puziną, K. įpuses, lietuviškoje veikloje pasi-
Bradūną, Petrą Aleksą, kalbos pa-1 taikančias negeroves, piktus iš-
tarėjus — prof. P. Joniką ir James į puolius prieš veikėjus ir organi-
O'Connor, S. J., ir kitus talkinin- jzacijas. Palietė __ spaudos. etikos 
kus. Dėkojo skulptoriui R. Mozo- j 
liauskui — daugelio gražių lietu
viškų paminklų Šv. Kazimiero 
kapinėse autoriui. Nebuvo pamirš 
ti ir stambesnieji aukotojai. Visi 
knygos paruošimo talkininkai dir
bo veltui. Kaip atpildą gavo tik 
nuoširdžią padėką ir po knygą. 

Popietės dalyviai šiltai sutiko 
I naują puošnų veikalą, kurio iš 

jau ir anksčiau laimėjęs įvairių 
prizų 

klausimus, iškeldamas daugiau 
negerovių. Nepaisant kai kurių 
negerovių, anot prelegento, mū
sų spauda gyva, gausi, visuome
nės skaitoma ir remiama. 

Po paskaitos vyko gyvos dis
kusijos, iškeliant spaudos proble
mas, paliečiant jos egzistenciją, 
spaudos etiką, atsakomybę ir ki
tus su spauda susijusius klausi
mus. Šiais klausimais pasisakė 

Kazimieras Laucių, Chi-i teisės istorikas Jonas Dainaus- l ~ į r n e r a UlC.sI!a! a P s < a i c l u ° - j laikraščių redaktoriai ir dau 
cago, Dl., dažnai paremia! kas pateikė savo rašinio "Lietuvių 
"Draugą". Šiomis dienomis jis kapinės senovėje ir dabar" san-
vėl įteikė 10 dolerių auką. Nuo-, trauką, atpasakodamas lietuvių 
širdžiai dėkojame. I laidojimo papročius, susijusius 

I tiek su senosios lietuvių tikybos, 
X šachmatininkai dėmesio! 

Chicagos Lietuvių šachmatinin
kų klubo narių ir šiaip besido
minčių susirinkimas įvyks Jau
nimo centre, penktadienį, š. m. 
rugsėjo 17 d. Pradžia 7 vai. 
vak. Dienotvarkėje: valdybos 
rinkimai, "senojo" turnyro" bai
gimo klausimas, nario mokes
čio nustatymas, šiemetinio tur-

tiek su naujosios krikščionybės 
kultu. 

Pagrindinis popietės kalbėtojas 
prof. dr. Jonas Puzinas pagyrė 
užmojus leisti Lietuvių išeivi
jos enciklopediją — seriją knygų 
apie Amerikos lietuvių gyveni
mą, jų darbus ir kūrybą. Kiek il
giau sustojo prie šio sumanymo 
įvydytojo — Lietuvių foto ar 

tos. Tebuvo suminėta pora P o į ! s p a u d o s bendradarbių. Pasisafc 
ci,ų: puošnus a p l a n k a s - 1000; ta> k a d k a } k u r i e l a i k r a § č i a i ? 
dolerių, knvgos insimo darbai —: * « -. - j i - i -

^' -& * ; varžydami spaudos laisvę, nelei-
ž:a pasisakyti arba rašinius ne-

apie 5000 dol... Knygos 1 egz. par- į J 
davimo kaina 19.95 dol. 

Naujos leidyklos, šio ir kitų 
leidinių tikslas — parodyti ir įam
žinti Amerikos lietuvių sukurtas 
vertybes. Linkėtina, kad šie gra
žūs užmojai būtų įvykdyti. 

(bk). 

nyro aptarimas, dalyvavimo I chyvo įkūrėjo (1969 m.) ir vado-
Chicagc* klubų varžybose svar-įvo kun. A. Kezio, kurio rūpesčiu 

SPAUDOS DARBUOTOJŲ 
POBŪVIS 

Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
centro valdyba rugsėjo 4 d. Mar-

atpažįstamai iškraipo. 
V. Alantas, atsakydamas į iš

keltus klausimus, neigiamai pa
sisakė apie laikraščių redaktorių 
nesilaikymą spaudos etikos ir ne
turėjimą atsakomybės jausmo. 
Tuo keliu eidami laikraščių re
daktoriai laikraštį artina prie 
bulvarinės spaudos lygio. Dau
gumas pobūvio dalyvių tokį spau 
dos nuosmukį smerkė. "Varpo" 
red. A. Kučys reiškė mintį, kad 

rinkti ir tvarkyti sutiko žinomas 
šiauliškis Česlovas Liutikas. 
Bibliotekai pagrindą sudarė 
knygos, paimtos iš buvusių Lie
tuvių namų, "Dainavos' ir Syd-
nėjaus lietuvių katalikų kutlū-
ros draugijos. Atidarymo me
tu kalbėjo klubo pirm. Simniš-
kis, dr. A. Mauragis. Red. V. 
Kazokas pateikė lietuvių perio
dinės spaudos apžvalgą. J. Reis
ais paruošė Australijos lietuvių 
r.eriodinės spaudos parodą. Bu
vo ir meninė programos dalis. 

— Geelongo lietuviai suruošė 
r u s ė j o 12 d. Tautos šventės 
minėjimą. Organizacinį darbą 
a t iko Australijos lietuvių Ben
druomenės Geelongo apylinkės 
vaidyba. 

— Aukos Tautos fondai sėk-
— -. „ , . mingai buvo renkamos Melbour-

I Conn., Politinės - informacinės komi- į n e- B u v o P ^ ^ s t a ^ dolerių, 
I sijos pirmininkas, kalba JAV LB VIII, už kuriuos Fondo pirmininkas 
tarybos I sesijos Chicagoje metu. 

Nuotr. Jono Urbono 

stymas. Valdyba 
(pr.). 

X Marija Rudienė, BALFo 
pirmininkė, atidarys rankų dar-į 
bų parodą penktadienį, rugsėjo j 
17 d., 7:30 vai. vak. 
centre. 

R E I K A L I N G A S 
D A R B I N I N K A S 

Jaunimo 
(pr.). 

X Asta ir Andi šalčiai, po
puliarūs Vakarų Vokietijos lie
tuviai (estradinių dainų due
tas) koncertuos šį šeštadienį, 
rugsėjo 18 d., 8 vai. vakaro 
Chicagos vokiečių sportininkų 
parengime, Roscoe Hali, 2044 
West Roscoe St., (šiaurėje 34 
blokai vakaruose). Taip pat 
dalyvaus ir Vakarų Vokietijos 
televizijos žvaigždė Harry Dett-
mann. Po programos — šokiai. 
Bilietai papiginta kaina po 4 
dol., gaunami IJTHS Club, 2622 
West 69th St. (pr.). 

per eilę metų surinkta daug foto 
negatyvų, nuotraukų, nemaža 
dokumentinės medžiagos iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo; susukta 
apie 20 reikšmingų filmų, įamži
nusių žymiausius išeivijos žmo-

ąuette Parke, Menėje, sukvie-1 redaktoriaus, yra privilegija. Jis 
tė spaudos ir radijo bendradar-! leidžia sapusdinti, kas jo many-
bių pobūvį. į kurį atsilankė apie imu yra tinkama, o ne tai, ką 
100 spaudos darbuotojų. Tuo me Į kas užsimano. 

BRAZILIJOJ 
— K ;•-; -:.' Janniro notuviai 

imigracijos penkiasdešimtmetį 
turėjo minėti rugsėjo 12 d. Pla
nus paruošė kun. M. Valiukevi
čius, A. Gaulia, K. Gaulia, K. 
Audėnas, L Dubauskas, G. Bo-

prel. Jonas Balkūnas nuoširdžiai 
padėkojo. 

KAIP APSAUGOTI AKIS NTO 
ŠEENTJGĖS 

Viena iš fizinių priemonių 
apsaugoti akis nuo žiedadulkių 
ir kitų dulkių, kurios sukelia 

ie-ckienė, T. Savickienė, F. Dan- j akių niežėjimą šienligės sezono 
tas dažnuose rengėjų komiteto'. metų, yra storo celofano ar plas 
posėdžiuose. Kadangi Rio de Ja- tikos su uždengtais šonais ap* 
neiro lietuvių imigracijos pen-joaugos akiniai (ide goggles). 
kiasdešimtmetį norima paminėti j jų kaina yra nedidelė — kele-
visos Brazilijos mastu, kun. M- į tas dolerių ir juos galima nu-

tu Chicagoje vyko tautinių šo- p 0 pakaitos ir disKusi; buvo V 2 j i u k e v i č i u s užmezgė ryšius su Į sipirkti geležies dirbinių krau 
kių šventė, LB VIII tarybos se- svarstoma apžvalgine žurnalistų l 
sija, sporto šventė ir daug kitu' sąjungos veikla p"".. X""";7rTč! S a o P a u l ° komitetu. Tikėda- j tuvėse. Juos dėvėti patariama 

w * r t o i n 01101 I m i iJ'4'* W^4»^T- l i A f u v r l i l * A. —. i XI ^ J—. J—11— 1— 1 _ * «. _ • 

nes ("Dvylika"), mūsų meno [subuvimų. Buvo gera proga su 
bei kultūros laimėjimus, organi
zacinį gyvenimą (filmai iš skau
tų ir ateitininkų veiklos), kai 
kurias lietuvių kolonijas ("Sala" 
— iš Kalifornijos lietuvių gyveni-

sitikti ir spaudos darbuotojams. 
Pobūvy dalyvavo laikraščių ir 
žurnalų redaktoriai arba jų at
stovai: "Tėviškės Žiburių" vyr. 
red. kun. dr. P. Gaida iš Kana-

mo) ir kt. "Visa tai atlikta tyliai,įdos, ''Darbininko" — vyr. red. 
be asmeniškos reklamos, be įky-'kun. dr. K. Bučmys, "Ateities" 
raus pinigų rinkimo —aukų'— kun. dr. K. Trimakas, "Lie-
maldavimo. Kad taip yra, liudija'tuvių Dienų" — B. Brazdžionis, 
faktas, kad beveik niekas, pama- ("Akiračių" — H. Žemelis, "Var
tės kun. Kezį, nesuka nuo kelio į Įpo" <— A. Kučys, "Vienybės" — 
šalį..." — pareiškė pranešėjas. IS. Narkeliūnaite, "Sandaros" — 

LŽS centro valdybos kadencijai, 
nutarta centro valdybą perkelti 
į kitą gausesnę lietuvių koloniją 
— Detroitą ar Los Angeles. Nu-
rarta išleisti 3 tomų žurnalistų 
metraštį: pirmą tomą apie ne
priklausomos Lietuvos žurnalis- Į 
tus išleis dabartinė centro vai 
dyba 
ateinančiai valdybai. Jurgis Ja 
nušaitis išdalino LŽS centro vai 

masis susilaukti bent lietuvių j ten, kur žiedadulkės laksto lau-
atstovų iš kiekvienos Brazilijos ke ir viduje. Taip pat pataria-
provincijos. Iškilmės prade- ma miegamuosius iškloti kib
ios 9 v. r. vainiko padėjimu p r i ema i s . Kilimai absorbuoja dul-
II D. karo paminklo ir specialiu | kes, tuo pačiu ir žiedadulkes. 
lėktuvų praskridimu. Penki vys- (Mik. Iva.). 

Patricia Wallace iš Los A n g e - v . J £ d u k
t

r a D i a n a *™ Į * 1 * * 
o kitus tomus numatyta Į l e s , Cal. Taip pa t atvažiavo j 0 8 i>-orthwestern universitete ma-

giminaitė Silvia ir dr. Pranas 
Tarvydai iš Edina, Mo., atskri-

X NALJ.A, pDOMI IR ĮVAI
KI madų paroda įvyks rugsėjo 
39 d. J. Centre, kurios pelnas 
skiriamas vaikų laikraštėliui 

^ < * t t l a š ^ ^ f f w l i i r \ Į i t r i ^ į , , E G L U T E T " Paremti. Bilietai 
t or past*-tipa). Bfltq Kalima gaunami J. Vaznelio prekyboje. 

^Draugui" reikalinga* darbinin
kas ar darbininkė, knri»-i moka 

priimti darbininką kuris mokčtnj 
fotografuoti ar daryti išryškini 
mos *pansdinim«i (platR-maker). 
Kaj» domisi šiais darbais prašom** 
atvykti J „Drangą" dėl toldn dar
be pasikalbėti. Adresas: 

4545 West 63rd Street 
Chicago, Iii. 60629 

(pr.) 
x RlDUO \"RA STJX.TC 

LAIKAS — gamtoje, apran
goj, namų dekoravime. Atvy
kite ir pamatysite gražiausių 
namų dekoravimui pavyzdžių 

dybos leidžiamą žurnalą "Lietu
vį Žurnalistą", kuris visų mielai 
sutiktas. 

do ir jos sesers sūnus Jonas 
MsCann iš VVrentham, Mass. Il
gesnį laiką visi svečiai ir jubi-

Centro valdyba pobūvio daly- j įjatė Augusta Šatkienė džiaugė 
ius nuoširdžiai sutiko ir pabai-Į sį maloniomis valandomis, iš 
goję pavaišino. Po vaisių ir 
trumpų pokalbių visi išskubėjc. 
j Jaunimo centro kavinę, kur bu
vo visuomenės ir spaudos atsto
vų susitikimas, o jaunimui šokiai. 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
VEIKĖJOS 

DVIGUBAS MINĖJIMAS 

taip toli visiems suvažiavus ir 
| ilgai nesimačius. 

Augusta šatkienė yra išrūpi
nus Moterų sąjungos čarterj ir 

J. Kaunas neatsilieka nuo viso bendro vi
suomeninio veikimo. Bet jos 
širdis yra Moterų sąjungoje. J i 

Augusta šatkienė, priklau-

tematiką, o Patricija baigusi 
St. Mary's of the Lake, Terre 
Haute, Ind. Abi dukros rimtos 
ir gražiai augina šeimas. 

Šia proga A. Šatkienei "Il
giausių metų" linki ne tik jos 
šeimos nariai ir giminės, bet 
kartu ir jos draugės sąjungie-
tės. D. K. 

santi ALRK Moterų sąjungai, vo kuopos valdybos narė, ja 
daugiau kaip 50 metų, 2 kp. O - yra. net iki šių laikų. Metų skai 
cero, Dl. veikėja, minėjo savo čius jos jėgų nei sumanumo ne-
80 metų gimimo sukaktį ir var- ' paveikė ir, reikalui atėjus, ma-

MUZIKOS KONKURSAS 
Chicagos Parkų distrikto jau

nimo orkestras skelbia muzikos 
konkursą. Terminas lapkričio 

yra buvusi centro"" valdyboje Į 2 1 * Konkurso dalyviai turi 
būti iš Chicagos rajono ir ne 
vyresni kaip 18 m. amžiaus. 
Kiekvienas turės pagroti kokį 
nors kūrinį pasirinktu instni 
mentu. Aplikacijų formas gali 
gauti Chicagos Parkų Distrikt 
Muzikos departamente, 425 E. 

kartu su pertraukomis daugelį 
metų ir taip pat yra buvusi sa-

T«rtto^, « n v „ rtarhn m i r t i L- žurnalistų s-ga Chicagoje rugsėjo 4 d. sūru. šė "Spaudos žmonių <įine8. Jaf staigmeną padarė jos loniai visur pataria ir visuose 
rų ranKų aarm pa rko j k a l b r < R ^ ^ J M V y t . Alaptas skaitė paskai *: "Mūsų spaudos pa- d u k r o a _ D i a n a Vargoscak organizacijos seimuose dalyvau j McFetridge Dr., Chicaga 60605. 

rugsėjo 1 7 - 1 8 - 1 9 d. J^Centre. j usaąmT. U kair* kun. dr. K. Trimakas, r p^rr.aHa? Brarfžio- ^ ^ ^ c ^ " L w v a i r , 4a_ . (pr j . j mfl įr rašyt. VvtauUB Aianua. . 'Š^'Ci£to {****> * ****&** Vâ  irlJa, teL 272-74S4, 


