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Seno komunisto laiškas 
Brežnevui 

Būti sovietų komunistų partijos nariu reiškia išdavystę 

Stockholmas. — Pereitų metų 
pabaigoje Čekoslovakijos Mokslų 
akademijos narys, Prahos ir Mas
kvos universiteto profesorius, fi
losofijos mokslų daktaras Arnost 
Kolman Vakarų kraštų spaudoje 
— "Expressen" (Švedijos), "Le 
Monde" (Prancūzijos) ir "The 
Times" (Britanijos) paskelbė at
virą laišką Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos gen. sekretoriui 
Leonidui Brežnevui, kuriame pa
reiškia išstojąs iš Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos. Kartu 
plačiai paaiškina, kodėl jis tai 
daro. 

58 metus buvo komunistų 
partijos narys 

Prof. Kolman Švedijoje papra
šė politinio pabėgėlio teisių, kur 
jis, kartu su savo žmona, buvo 
nuvykęs. Prof. Arnost Kolman 
savo mintis šitaip dėsto: 

"Pranešu, kad išstoju iš Sov. 
Sąjungos komunistų partijos. Esu 
84-tmetų amžiaus ir 58 metus bu
vau komunistų partijos nariu, 
įstojau į partiją, kad kovočiau 
už socialinę teisybę ir laimingą 
žmonių gyvenimą. Po ilgų ir sun
kiu apmąstymų dabar esu priė
jęs prie šio mano sunkaus spren-

'dimo/Esu girnfs Prahoje ir L Pa
saulinio karo metu patekau į ru
sų nelaisvę. Už agitaciją prieš 
karą Kerenskio laikais, 19-17, pu
sę metų iškentėjau bausmę izo
liacijos kameroje. Mane išlaisvi

no Spalio revoliucija. Aš kovo-Į bau psichologinio karo planavi-
jau už tarybų valdžią Raudono- mo politinėje vadovybėje. Hitle-
sios armijos gretose keturiuose 
įvairiuose frontuose. Trečiajame 
dešimtmetyje dirbau nelegaliai 
Vokietijoje ir buvau vokiečių ko
munistų partijos centro komiteto 
narys. Mane nuteisė penkeriems 
metams sunkiųjų darbų kalėjimo, 
bet po pusės metų išmainė su 
vienu Rusijoje areštuotu vokie
čiu. Esu ėjęs ideologiškai atsa
kingas pareigas Kominteme, Vi
sasąjunginės komunistų (bolševi
kų) partijos centro komite
te, Maskvos partijos komitete ir 
Sovietų Sąjungos Mokslo akade
mijoje. Buvau išrinktas nariu į 
Maskvos partijos komitetą, į 
Maskvos kontrolės komisiją ir par
tijos vietos komitetuose Maskvoje. 

Persekiojo Hitleris ir Stalinas 

Asmeniškai pažinojau V. I. Le
niną ir dirbau kartu su N . K 
Krupskaja, N. S. Chruščiovu ir 
kitais. Paskutinio karo metu dir-

riui įsakius, koncentracijos lage
ryje sudegino mano seserį, bet Sta
linas įsakė nužudyti mano brolį, 
kuris buvo vienas iš čekoslovakų 
komjaunuolių organizacijos stei
gėjų. Pradėjus 1945 metais, tre
jus metus vadovavau Prahoje 
Čekoslovakijos komunistų partijos 
centro komitete propogandos sky-
skyrių 1948 mane Prahoje areš
tavo ir nusiuntė į Maskvą, kur 
sėdėjau 3 ir puse metų be teis
mo sprendimo Liubliankos kalė
jime. Pirmuosius trejus metus iš
sėdėjau vienutėje. Tuo metu ma
no žmoną ir mažametę dukrą 
deportavo į Uljanską, kur jos tu
rėjo gyventi nepakenčiamose są
lygose. Po rehabilitacijos pradė
jau dirbti Čekoslovakijoje kaip 
Mokslo akademijos Filosofijos in
stituto direktorius. 1963 mane at
leido į pensiją ir gyvenau Mask
voje. 

(Bus daugiau) 

Pirmasis sniegas Stockb.olme 

Ką daryti su 
suimtu teroristu 

Paryžius. — Kai prancūzų po
licija suėmė palestiniečių teroris
tų vieną vadų Abu Daout, iškilo 
ir problema. Protestų susilaukė 
Paryžius iš arabų šalių — Alži-
rijos, Libijos, Irako, Sirijos ir Pa
lestinos išlaisvinimo fronto. Da-
oud į Prancūziją buvo atvykęs j 
Irako pasu svetimu vardu, pasi-

, vadinęs Yousef Rati. Vizą buvo 
gaaręs Prancūzijos konsulate Bei
rute; Jo tapatybę susekė Izraelio 

•iš; vakarinių vokiečių agentai. 
Dftout kaltinamas 1972 suor

ganizavęs Miuncheno žudynes, 
fcar žuvo 17 žmonių, tarp jų 11 
Izraelio atletų. Jį nuteisė mirti ir 
Jordanija. Jis ten organizavo ko
mandą, turėjusią nužudyti kara
lių Husseiną. Išlaisvino tik drau
gai, okupavę Saudi Arabijos am
basadą Paryžiuje ir reikalavę jį 
paleisti, o Jordanija paskelbė am
nestiją. Atrodo, kad prancūzams 
belieka ji atiduoti tiems, kurie jo 
išdavimo reikalauja — V. Vokie
tijai arba Izraeliui. 

Satelitas satelitams 
naikinti 

- Washingtonas. — "VVashing-
ton Post" žiniomis, ir Pentago
nas pradeda ruošti planus nau-

'Jiriri padangių satelitui, kuris ga
lės naikinti priešo tokius pat sa
telitus. Sovietai satelitus pradėjo 
statyti nuo 1967, darė 16 bandy-
ftftf. Amerikietiški satelitai galės 
siųsti aliarmą, kai juos puls sovie
tų naikinantieji satelitai ir galės 
atsišaudyti į besiartinančius. To
kiu būdu vyks karas tolimosiose 
erdvėse be žmonių dalyvavimo, 
bui robotų ktras. 

Naujas Hlinojaus 
gubernatorius 

Springfieldas. — Vakar prisie
kė ir pradėjo eiti pareigas nauja
sis Hlinojaus gubernatorius res
publikonas James Thompson. Nu 
matytas paradas prieš Kapitolių 
dėl didelio sniego, 9 inčai, ir šal
čio negalėjo įvykti, įvyko Armo-
ry pastate. 

Demonstracijos 
uz Tengę 

Skaičiai apie 
užmuštuosius tikri 

VVashingtonas. — Amerikos 
žvalgybos agentūros tvirtina, jog 
paskelbtos žinios apie Kinijos že
mės drebėjimo aukas, 665 tūks
tančiai užmuštų, ..augiau ar ma
žiau yra tikros. 

Damaskas. — Sirija nori at
naujinti pradėtą dialogą su Ame
rika, ir Vid. Rytji klausimui spręs
ti prezidentas Asadas nori susi-

i tikti su būsifnuoju prezidentu 
Pekinas. — Prieš komunistų ! Carteriu. 

partijos b3stinę buvo susirinkę ke- j 
Ii tūkstančiai demonstrantų. Jie 
nebuvo valdžios suorganizuoti, 
todėl buvo pasiųsta kariuomenė 
juos sklaidyti. Kareiviai buvo be 
ginklų. Neatrodo, kad būtų kas 
suimtas. Demonstrantai reikala
vo greičiau rehabilituoti ir į val
džią sugrąžinti Teng Hsiao-pin-
gą. Už Teng mieste iškabinėta 
ir daug plakatų. 

Siūlo Kelly palikti 
FBI direktorium 

N e w Yorkas. — Sen. Robert 
Byrd, naujasis daugumos vadas, 
kalbėdamas per CBS televiziją 
Face the Nation iprogramoje, pa
tarė Carteriui palikti tą patį FBI 
direktroių Clarence Kelley. Jį Ni-
xonas buvo paskyręs dešimčiai 
metų. 

Byrd tikisi, kad Carterio pa
skirtieji sekretoriai bus patvirtin-

Turkai iš Izraelio 
ginklu neperka 

Pavojus ginklu 
sandeliams 

VVashingtonas. — Amerikos ato
miniai ginklai, sudėti Europoje, 
o tokių yra 7,000, pavojuje. So
vietai staigaus puolimo atveju 
gali juos sunaikinti, rašo , CU.S 
\ e w s " (1.17.) 

Egiptas negaus pinigų 

Riyadh, Saudi Arabija. — Egip-
to užsienio reikalų ministeris Is-
mail Fahmy išėjo iš arabų už
sienio reikalų ministerių konfe
rencijos, kai Kuwaitas įspėjo, kad 
jis daugiau neduos pinigų Egip
tui, Sirijai ir Jordanijai, nes tie 
pinigai nebuvo sunaudoti kari
niams reikalams. 

Naujas Varšuvos 
pakto vadas 

Maskva. — Rusijos kariuome
nės štabo viršininkas gen. Vik-
tor Kulikov paskirtas Varšuvos 
pakto ginkluotųjų pajėgų virši
ninku. Jis paveldėjo prieš šešias 
savaites mirusio maršalo Ivano 

James Thompson 

Amerikiečiai keliasi 
į pietus ir vakarus 

VVashingtonas. — Pirmą kar
tą pastebėta, kad amerikiečių 
dauguma gyvena pietinėse ir va
karinėse valstijose. New Yorko ir 
Rhode Island valstijose gyvento
jų mažėja, o didėja Arizonoj, 
New Mexico ir ypač Californi-
joje. Californija dabar didžiau
sia valstija, turinti 21.5 mil. gy
ventojų. Nuo 1970 didėja 7.8 
proc. x 

Nixonas neatvyks 

Plains, Ga. — Richard Nixo-
nas painformavo Jimmy Carterio 
štabą, kad jis neatvyks į inaugu
racijos iškilmes. Kvietimas Nixo-
nui buvo tik protokolo reikalas 
ir mandagumas. Niekas ir nesi
tikėjo jį pamatyti sausio 20 VVa-
shingtone. 

Paukščiai - lėktuvų 
priešai 

Ottawa. — Keleivinių lėktu
vų pilotai labiausiai bijo paukš
čių. Jei lėktuvas skrenda tik 200 
mylių per valandą greičiu, su
sidūrimas su balandžiu lygus 3.2 
tonos smūgio jėgai, o jeigu lėk
tuvas skrenda 600 myiių per va
landą greičiu, susidūrimo smū
gio jėga išauga iki 30 tonų! štai 
dėl ko pradėta rimtai domėtis, 
kaip Išvengti nelaimingų atsiti
kimų, kurių priežastis y ra patiks 
čiai. 

1971 — 1975 metais Danija 
užregistravo 285 tokius atvejus, 
Amerika 64. Nemaža jų būta ir 
Kanadoje. Kaip tik dėl to spe
cialistai ir sukūrė elektrinį "Sa
kalą", kuris privalo nubaidyti 
balandžius, kregždes, laukines 
antis bei erelius nuo aerodromų 
teritorijų ir lėktuvų koridorių. 

Nusta tyta , kad paukščiai ne
pakyla aukščiau 1,500 jardų, bet 
žemiau jų masės. Anksčiau bu
vo mėginta paukščius gąsdinti 
specialiu į magnetofono juoste
lę įrašytu jų išgąsčio šauksmu, 
bet šis būdas gan greitai buvo 
suprastas. Kanadiečių elektrinis 
"Sakalas" tur i atstoti garso sig
nalą. Šis į sakalą panašus ir 
garsą skleidžiantis suprojektuo
tas taip, jog gali būti valdomas 
iš žemės ir pakeliamas į reikia
mą aukštį bei nukreiptas pasi
rinkta linkme. Baigiantis bate
rijoms, paleidimo bazė gaus sig
nalą, perspės, jog būtina "saka
lą" grąžinU į žemę ir naujai 
užtaisyt i 

VVashingtonas. — Gen. Alex-
ander Haig. NATO pajėgų vyr. | 
vadas, "U.S.News and WorId Re-
port" duotame pasikalbėjime sa
ko, kad Sovietų Sąjunga grasina 
Vakarams. Sovietų karinės pajė
gos yra gk-baPnio masto ir su
derintos su diploma'me, imperia
listine užsienio politika. 

Plains, Ga. — Jir^rny Carterio 
bažnyčia Plains miesi"! juoduo
sius jau įsileidžia, bet atsisakc 
įsileisti juoduosius ak^/ is tus , pa
sižymėjusius radikalui.u. Bažny
čios lankytojai nubaldavo nepri
imti į narius tuos, kurie nekoape-
ruoja su kitais ir gyvena ne toj 
bendruomenėj. 

Palm Springs, Cal . — Po ilgo 
ieškojimo bu" o rastas sudužęs 
privatus lėktuvas, skridęs su ke
turiais asmen mis iš Palm 
Springs į Las Vegas. Visi žuvę. 
Su jais buvo :r Frank Sinatros 
82 metų motina Natalie. 

Londonas. —Buvęs britų mi
nisteris pirmHinkas Anthony 
Eden, 79 motu. serga, ir kariniu 
lėktuvu buvo parvežtas iš Flori
dos. Slaugoma- savo namuose. 

Paryžiuje išeinantis L'Est EU-
RPEEN" ipask itiniajam savo nu
meryje (149) ištisai atsispausdi
no PabaltieČhi pogrindžio orga
nizacijų atsišaukimą, ryšium su 
šių kraštų 35-kių metų okupaci
jos sukaktimi. (E.) 

Istan bulas. — Turkija katego
riškai paneigė žinias apie ginklų 
pirkimą iš Izraelio. Gynybos mi- į Jakubovskio pareigas, 
nisteris Ferit Melen sako, kad 
spaudoje pasirodžiusios žinios, 
jog ir turkai gauna tų ginklų, 
kurių jiems Amerika neparduoda 
betarpiškai, yra pramanytos. Ne
neigia turkai, kad ir ateity jie 
jų nepirks. Priklauso nuo to, ar 
Amerika nuims draudimą ir at
naujins ginklų pardavimą. Jeigu 
kongresas ir toliau boikotuos Tur
kiją, ji bus priversta pirkti iš bet 
kur, kas tik parduos. 

Kanada be Quebeko 
sitbyretij 

Ottawa. — **Aš nenoriu būti 
amerikiečiu", pasakė pramonės 
ir komercijos ministeris Jean 
Chretien. "Jeigu Cjuebekas nuo 
Kanados atsiskirtų, kitos provin
cijos būtų priverstos įsijungti j 
Amerikos sudė.į". 

Clarence Kelly 

'., ti, įskaitant ir Griffin Bell, prieš 
kurį smarkiai šiaušiasi kai ku
rios juodųjų piliečių sąjungos. 
Ekonominė programa, padarius 
mažus pakeitimus, taip pat bus 
patvirtinta. 

KA DARYTI SU NELEGALIAIS 
ATEIVIAIS 

Juokdariai siūlo sienai su Meksika sustiprinti 
pakviesti tos rūšies specialistas sovietas 

Lusaka. — Penkių Afrikos juo
dųjų valstybių prezidentai kelias 
dienas konferavę nutarė visomis 
išgalėmis remti Rodezijos juodų
jų nacionalistų vadų Joshua Nko-
mo ir Roberto Mugabe judėji
mą. Tiedu vadai Genevos konfe
rencijoj pasipriešino siūlomiems 
planams ir valdžią nori perimti 
kaip galima greičiau. 

Genevos konferencijos pirmi
ninkas britų diplomatas Ivor Ri
chard dabar lankosi pas Rodezi
jos kaimynus ir ieško kompromi
so. , 

Rodezijos baltųjų vyriausybė nebekontroliuoja daugelio vietovių, jas 
valdo juodiem- Juodosios rasės sargybinis kaimo sargyboje 

VVashingtonas. — Ra y Mar-
shall, Carterio paskirtasis darbo 
sekretorius, reikalauja sustiprinti 
su Meksika sienos apsaugą ir su
laikyti masinį nelegalių imigran
tų antplūdį. Jie ir yra didžiausia 
priežastimi nedarbo Amerikoje. 
Kol to nebus padaryta, naujoji 
administracija negalės bedarbių 
procento sumažinti. 

Kolumnistas James Reston ir
gi grįžta prie nelegalių imigran
tų klausimo ir pateikia faktų. Tei
singumo departamento žiniomis, 
nelegaliai atvykusių yra tarp še
šių ir aštuonių milijonų, maž
daug tiek pat, kiek ir bedarbių. 
1975 metais 655,814 nelegalių už
sieniečių buvo suimta ir be ap
klausinėjimų deportuota, Dar 
23,438 deportuoti po ilgesnio ty
rimo, sužinojus, kad jie tikrai ne
turi teisės čia gyventi ir dirbti. 
Daugiausia jų buvo iš Meksikos. 

Iškelia ir Meksikos problemą. 
1945 Meksikoje buvo 20 milijonų 
gyventojų, o šiandien jau 60 mi
lijonų. Iš jų 20 procentų bedar
biai. Pati Meksika pripažįsta, jog 
baigiantis Šiam šimtmečiui gy
ventojų turės 100 milijonų, o ko-
lumnistui privačiai sakęs buvęs 
prezidentas Luis Echeverria, jog 
2000 metais gali siekti ir 127 
milijonus. Amerikos siena su 
Meksika yra 2,000 mylių ilgio, 
ir nėra priemonių sulaikyti bė
gimo iš neturtingojo krašto į 
turtingąjį. 

1965 buvo nustatyta kvota 
emigrantams i Meksikos gan 

aukšta — 62,000, kai kitoms ša
lims toli iki to. Pvz. iš Britani
jos 12,000. Vokietijos 5,000, Pran-
cūzijos 2,000, Graikijos 10,000» 
Italijos ir Portugalijos po 11,000, 
Filipinų 31,000, Pietų Korėjos 
28,000, Indijos 14,000, Taiwano 
9,000, Hong Kongo 12,000, Ja
ponijos ir Tajo po 4,000 , Kanados 
11,000, Kubos 25,000, Dominin
konų Respublikos 14,000, Jamai
kos 10,000 ir 1.1. Viso legalių 
imigrantų buvo 386,194. Vadi
nas vien tik nelegaliai atvykusių 
deportuota buvo veik dvigubai 
daugiau negu legalių ateivių. O 
kiek per tą laiką, 1975, perėjo sie
ną, niekas nežino. 

Viename laikraštininkų klubo 
susirinkime VVashingtone gal juo
kais ir buvo pasiūlyta kreipus 
pagalbos į sovietus, kaip sienos 
stiprinimo specialistus. Pro jų im
perijos sieną negali ne tik ne
pastebėtas prasmukti žmogus, bet 
ir paukščiui sunku perskristi. 

KALENDORIUS 

Sausio I I : Higinas, Veronika, 
Audrius, Vilnė. 

Sausio 12: Modestas, Tatjana, 
Linas, Gidą. 

Saulė teka 7:17, leidžias 4:39. 

ORAS 

Saulėta, bet labai Šalta, nakti 
iki minus 15, diena apie 5 laips
niai virš nulio. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKTI PAJfeGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS 1 SVEIKATA, 1601 West Garfield Blvd. Chicago, IL 60636 

TOBULINKIME SAVE — 
GERINSIME ŽMONIJĄ 

Ko pats neturi — to kitam 
duoti negali: tvarkykimės 
patys — tobulės žmonija. 

Gyvenimo tiesa 

Visa ant žemės gyvūnija, įskai
tant žmogų, norėdama gyventi, 
turi prisilaikyti gamtos nuostatų. 
Žmogaus kūnas, jei nori sveikas 
būti, turi paklusti gamtos dės
niams : tinkamai maitintis, rei
kiamai virškinti maistą ir tinka
mai jį šalinti. Žmogaus protas ir
gi turi savo nuostatus. Reikia 
mokoviškai protą lavinti, kitaip 
žmogus išaugs bukapročiu. Nuo 
mažens reikia gimusįjį žmoniškai 
mylėti ir jam saugumą užtikrin
ti. Šių dviejų svarbiausių daly
kų nesuteikus naujagimiui — jis 

gera valia: ją kiekvienas įsigyja
me tik per mūsų augintojų bega
linį mums atsidavimą, pasišven
timą ir rodomą žmonišką meilę. 

Todėl visi iki šiol pasakėlėm 
užsiėmusieji, dargi atsakingas vie
tas užimantieji, stokime šais me
tais reikiamų darbų dirbti — ren
kime dirvą geravaliams mūsų 
tarpe išauginti ir juos į atsakin
gas vietas įvesdinti. Tik kai daug 
tokių geravalių mes prisiaugin
sime — galėsime gėrėtis taikos 
klestėjimu savitarpyje. Tada mes 
nustosime dirbę dvi grupės tą pa
tį darbą. Tai pražūtinga veikla 
mums patiems. Mat, yra nesu
griaunama gyvenimo tiesa, kai 
tuo pat metu dirbamas tas pats 
darbas dviejų grupių — viena 

blogavaliu auginamas. Nuo čia! g ™ ^ visada pralaimi. Mums nė 
ir prasideda visi žmogaus vargai, j v"įeno lietuvio pralaimėti nevalia. 

Laipsniškai turi būti tenkina 
mi žmogaus reikalavimai, norint, 
kad jis tikru žmogumi išaugtų. 
Yra trys svarbiausi žmogaus gy
venime reikalavimų išpildymai: 
i. Pagrindiniai žmogaus gyveni
mo reikalavimai — maistas, pa
stogė, lytiniai reikalai, saugumo 
užtikrinimas ir pagarba. Kai ši
tie pagrindiniai reikalavimai bus 
išpildomi žmoniškais žmogui rei
kės suteikti antro laipsnio porei
kius. Tai augimo, vystymosi į tik
rą žmogų reikalavimų tenkini
mas. Tai žmogaus natūralus — 
instinktyvus troškimas vertingi} 
dalykų, tokių kaip pamėgtas 
darbas, žinios, tiesa ir grožis. Kas 
šių gėrybių nejsigys augdamas, 
tas taps protiniu paliegėliu. Tre
čias žmogui patenkinti būtinas 
reikalavimas yra jo ryšys su 
aukštesne esybe — tai gali va
dinti Dievu. Gamta, Visata, Lo-
gos. Evoliucija... Žmogui reikia 
susikaupimo savos energijos per 
apmąstymą (meditaciją). Tada 
atsiekiamas aukščiausios rūšies 
džiaugsmas-vienybės pajauta, pa
laima ir nuotolis nuo vienumos. 
Tai natūralūs kiekvienam iš mū
sų būtini apturėti reikalavimai, 
norint suaugti į geravalį žmogų. 
Kai tie pagrindiniai reikalavi
mai nesti iš mažens išpildomi, 
žmogui taip pakenkiama, kad jis 
per visą savo gyvenimą negali at
sigauti - nepajėgia tikru žmogu
mi tapti. Na ir kaip jis ima ken
tėti Įvairiopai vien per virš minė
tų būtinų jo gyvavimui reikala
vimų neišpildymą. Tik pažiūrė
kime. 

Nuo šiandien mes sujungtomis 
gretomis eikime svarbiausių mu
myse kerojančių negalių tvarky
ti. 

Pasidalinkime darbais — 
daugiau nuveiksime 

Nusiteikus jaunąją kartą savais 
darbais auginti geravališką, ne
pamirškime suaugusiųjų blo
gos valios žmonių. Jų vieni skęs
ta tabako dūmuose. Stenkimės 
jiems padėti. Nieko nepadeda gy
dytojų kalbos apie ligas, atsiran
dančias dėl tabako rūkymo. Čia 
ne tabaką reikia kontroliuoti, bet 
žmogaus nusiteikimus. Reikia 
blogavalį žmogų geravaliu vers
ti. Tai labai sunkus darbas — 
sunkesnis už palinkusio seno me
džio tiesinimą. Gydytojai pata
ria rūkoriams naudotis sekančio
mis priemonėmis. I. Dažnai imk 
gerti mažais gurkšniais vandens 

veiklus. Tai štai tau ir pyragai — 
joks gydymas narkomano dabar 
nėra sėkmingas. Naujausias — 
emocijas tvarkant ir įprotį gy- l 
dant — irgi yra labai netikras, j 
Matom, kad narkomanijos, kaip į 
ir visų kitų ligų geriausias gy- Į 
dymas yra išvengimas tos nėge- į 
rovės. 

Negirtaukime — blaivės 
mūsų vaikai 

Kiekvienas žmogus turi savyje į 
dar neužgesusią žariją gėrio. Pa- į 
žadinkime kiekvienas ją savame i 
žaizdre — ir suliepsnos mumyse j 

blaivumas. Juk negalime mes kiek- | 
vienoje šventėje Bachui paauko
ti po geriausią mūsiškį. Juk mes 
negalime savo veiklą suvesti į at
sisveikinimus, mirusiųjų pager
bimus, nuskriaustųjų ramini
mus. Pradėkime savo veikla už-
niški draugai riste suriš girtą — 
akių. Imkime apseiti be svaiga
lų. Pirmiausia šito darbo grieb-
kimės parapijų salėse, jaunimui 
skirtose vietovėse. O kai priseis 
nusigerti — neišleiskime girtų į 
kelius bei greitkelius. Tikrai žmo
niški draugai riste suriša girtą -
iš jo atims automobilio raktus -
jokiu būdu neišleis jo apsvaigu
sio vykti į namus. Turi kartą su
stoti mūsų savitarpio žudynės 
per įvairiopą apsinuodijimą. Ne
laimės paliestieji, neužsigaukite 
dėl reikalavimo tvarkytis girtavi 
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KANADIEČIŲ KELIONE I VAKARUS 
Esame matę daug filmų, ku- j bara, kuri dar anksčiau buvo grį-

riuose buvo parodyta, kaip priei iusi į Torontą užsidirbti daugiau 
100 ar daugiau metų Amerikos j _>inigų. 
gyventojai keliavo į Vakarus. į ' Ontario provincijoje žmonės 
Jie tada keliavo prastais tų Hfa , ; g t Q ^ ^ ^ To]imes-
keliais, o teartais ir visai be kelių. . • • • " „ • • « j , 
T. . . T- - , i * ' nese provincijose žmones is jų 
Jie turėjo nugalėti kalvas, upes th \ t^nesUuoUj b e t d a r s t e n g ė s i 
ir kitas gamtos kliūtis. Kai kur? , . , . T, .. „, .-a ,*. j . 

£ • Redakcija dirba kasdien 
S 8:30 — 4:30, šeštadieniais 
5 8:30 — 12.00. 
s • Administracija dirba kas-
3 dien nuo 8:30 iki 4:30, sešta-
i dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo; s 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnuf S 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks-. S 
to susitarus. Redakcija už skelbi-" 5 
mų turinį neatsako. Skelbimų kai-- 2 
nos prisiunčiamos gavus prašymą.. S 

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllitllllllllllllllllllllllllllllllfl£ 

; oadeti. Jie per dieną nukehauda-teiedavo kovoti su indėnais ar ta-s- o r . r ,. . , _- , , . , ,. . . - . , . , , , . ;vo po 30 mylių ir daugiau. Vie-da paplitusiais VISOKIO plauko ple-1 j . , ,. Z r-0 ,. „ v., . ~~r% . - . . , ,. .. i na dieną nukeliavo net o i mylias, sikais. O apsirūpinimas kelionėje: _ ' , . , 4 . , •: .. ,- F , . , , .v iToliau buvo patogiau keliauti, taip pat buvo labai problematis-1 . , * , . . . . , „^ , ^ i , . f . . . ' nes ir plento pakraščiai buvo kas, nes pakelyje nebuvo maisto , c .. r . T. , - , . . . . , : , ' . „ / . . ., , Įmekstaltuoti. Jie nebuvo ukinm-
m e — neikite i teismus neva del j krautuvių. Bet jie savo tikslą pa ' 
nukentėjimo. Vienas kitą rem
kime — stiprinkime, kad leng
viau pajėgtume atsispirti didžiau
siam mūsų blogiui — per jausmų 
pairimą į svaigalus pasinėrimą. 

Tvarkykime asmenybę 

Kardinolas iškėlė reikalą tvar
kyti ginklų pardavimą. Tikrumo
je, reikia žmogų tvarkyti. Gink
las čia nieko nedaro. Dabar nu
žudoma 51 proc. rankomis, pei
liais, kirviais... o tik 49 proc. gink 
lais. Jei taip netvarkomai nužmo-
nės dabartinis žmogus — jokie 
ginklų suvaržymai nepadės. Ir čia 
prieiname tiesos, kad be žmogaus 
geravalinimo nuo mažens —nė 
iš pėdos prie geravalėjimo, o blo-
gavalis yra visų žemėje padaro
mų velniškų darbų atlikėjas, 

ar vaisių sunkų. Imk kramtyti, Teisingai vienas čionykštis karei
vis tvirtina, kad žemė yra praga
ras, o nedori žmonės — velniai. 
Jis. kariuomenėje patekęs į ne
žmoniškų vadeivų rankas, kentė
jo tikrą pragarą. Taip kenčia nuo 
blogavalio žmona šeimoje, dar
bininkas darbovietėje, ligonis li
goninėje, tikintysis veidmainių 

siekdavo, neskaitant kelionėje mi
rusių. 

kų vaikai, todėl turėjo susipa
žinti su arklių priežiūra: pašer-

, i ti. pakinkyti, nukinkyti. Tos ke-Ir kanadiečiai anais laikais sun- , . ' *\ t \- • J • liones metu arkliai sunaudojo po kiai keliavo j Vakarus. Jie juos pa
siekė. Ir dabar atsirado kanadie
čių, kurie panoro pakartoti fil
muose matytus veiksmus — ke
liauti į Vakarus. 

1975 m. balandžio 1 d. iš To
ronto išvyko 18-kos vežimų ka
ravanas. Tuo karavanu keliau
jančių tikslas buvo nukeliauti 
2,600 mylių ir apsigyventi dar 
mažai apgyventoje Albertos pro
vincijos šiaurinėje dalyje, Peace 
upės slėnyje, apie 300 mylių į 
šiaurės vakarus nuo Edmontono. 
Jų iškeliavimas buvo įspūdin-

va įsius, morkas, ropes bei gruč-
kus; 2. Pradėk užsiimti stipriu 
raumenų darbu, mankšta, vaikš
čiojimu, sportu; 3. Eik į tas vie
tas, kur draudžiama rūkyti. Eik į 
kultūrinius parengimus be taba
ko. Venk stipriai rūkančių drau
gų. Nelankyk tų vietų, kuriose 
leidžiama rūkyti; 4. Lankyk gerą 
pirtį — geriausią gydyklą nuo 
visokių bronchitų — sinusitų, 
gautų per tabaką; 5. Pripratusieji 
prie valgio rūkyti — graužkit 
morkas. 6. Keisk šėtoną į velniu
ką: valgyk bet kokį pamėgtą val
gį — tik jau ne cigaretę. 

Tvarkyk jaunuolio nusiminimą 

Seimą ir parapija turėtų žino
ti visus apylinkėje saviškius — 
jaunus ir pagyvenusius, kenčian
čius nuo ko nors — tada tik įma
noma bus tokiems padėti. Jaunuo-

ai dažnai kenčia dėl įvairiopų 
į nesėkmių jų gyvenime. Jie ne-

Auginkim geravalius žmones 

Blogavaliu išaugęs, kad ir 
aukščiausius mokslus išėjęs, kad 
ir svarbias gyvenime pareigas ei-1 Z 
damas, nepajėgia būti žmogum. 
Štai tokie blogavaliai šių švea-. _ . . . . ^ i((, ^ ^ 
cių proga mums link, geros va- ; m i e r m T o k i e m e t a s i . n u s i m i n i . 
Los ,kun visiems atneš šviesą, ra- . P a s t a r a s i s v e d a j u o s į j v a i . 
mybę ,r taiką. Bet juk tai paaty- rf n a r k o m a n i j ą . Atsiminkime 
ciojimas is visokeriopų remeju, į ^ m i n ė t u ^ w 

Mat, gera_ valia yra z m o g a u s v e r - ; ^ fc reikalavimu 
tingiausio,, savybe, Ji įsigyjama, į ^ 
labai sunkiu d a r b u — k a i p mine- , , r 

, . • v ; mena, blogavaliu auga ir narko-
ta nuo mažens tenkinant zmo-! .. - n. . „ y-v„ 

manijos vergoven patenka. Ua-

paten-
žmogus nusi-

dar visai kitoki reikalavimai sta
tomi parapijai, mokyklai ir šei
mai. Reikia visiems sutartinai 
veikti. Reikia žmogui talkinti ne 
tik mokslo įsigijime, bet ir jo cha
rakterio — jo jausmų tvarky
me. Reikia užimti jauną žmogų 
kūrybiniais darbais, pagal jo am
žių ir polinkius. Čia parapijos sa
vo veikla turi visai atitiesint ir 
imti tikrai talkinti. 

Kitaip elgiantis — žūsime visi, 
nes narkomano moderniausias 
gydymas kainuoja mėnesiui ma
žiausiai keturi tūkstančiai dole
riu. Reikia bent tris mėnesius li-

6 poras pasagų. 

Sunkvežimių vairuotojai buvo 
jiems palankūs ir kartais jiems pa
dėdavo, o automobilistai lėkda
vo pro šalį dideliu greičiu ir kar
tai duodavo aršų signalą. Jie čia 
numatę pabūti metus laiko, o vė
liau grįš į Torontą. Taigi iš 53 ke
liautojų, kurie norėjo keliauti į 
Vakarus ir ten įsikurti, tikslą pa
siekė tik du asmenys, o nė vienas 
naujoje vietovėje pastoviai neįsi
kūrė. 

Kai kurie iš jų dėl tos kelio-
gas: kalbos, fotografavimai iri nės buvo pardavę net namus, au-
net TV ir daug kartų pasakytų I tomobilius. Kokio tai pagarsėji-
"good by". Gražiai išrikiuotas ka-į jimo noras privedė žmones prie 
ravanas, aplinkui raiti vadovai ar j nuostolių. O gal taip įvyko, kad 
palydovai. Dengti vežimai, pri-1 j i e kelionę pradėjo balandžio pir-
krauti maisto, patalynės ir in- mą dieną — apgaulės dieną 
dų virimui ar kepimui. Jie va 
žiavo meksfaltuotais plentais, ge 
rais tiltais. Jų nepuolė nei indė
nai, nei plėšikai, bet iš 53 ke-
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DĖVĖTI SIJONĖLIUS 

TeL PB 8*3229 
DR. ANNA BALIUKAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ER 
GERKLES LIGOS 

2858 Wwt 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
AkaSerlja tr moterį} ttgm 
Ginekologine Chirurgija 

644& So. Pafaurid Eoad (Cravrford 
Medini Baudinį). TeU I X 5-6448 

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-8004 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Margoette Medtasl Cente* 
61S8 So. Kedzle Avenne 

Vai.: ptrmad., antrad. Ir ketvlrtad 
6 lkl 7:80 vai. vakaro. 

9e*tad. nuo 1 lkl S vai. 
Pagal susitarimą 

Ofiso telef. WA 5-2870 
RezUL teL WAIbrook &-804S 

TeL Ofiso HE 4-5848, rez. 888-2238 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Stret 

Vai. pirm. ketr. 1 iki C v. popiet 
Antrad.. peaktad. 1-6, trofi. ir ieitad. 
tik 

IeL ofiso ir boto: OLympic * 4 1 » 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGjfLS 
1443 So. SOth Ave., Cteero 

Kasdien X-t vai. Ir 8-8 vaL n k 
lSskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 lkl 4 vaL poptst 

TeL REliance 5>18U 

DR. WALTER J. KIRSf U K 
(Lietuvis gydytojas) į 

3925 West 59th Street 
VaL: plrmad., antrad., ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet tt «-4 
vaL vak. Treč. ir šeštad. \td«ryta, 

DR. IRENA K U R A r 
GYDYTOJA m CHIRURGfi 
KCDIKIŲ IR VAS&V UŪ(M 

s P K c i A L i s r e f 
MEDICAIi BCILJHNG 

71M Sooth Western Aveuos. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. rjrtt 

iki 1 vai. popiet 
Ofiso teL R E 7-1188; restcL tSS-MlS 

Ofs. HE 4-1818; Bes. PB 64891 
DR. J. MEŠKAUS1CAŠ 

GYDYTOJAS IR CHLRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 We»t 71st Street 

(71-os Ir Oampbeil Ave. kampas) 
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. k 
penktad. S lkl 7 v. p. p. Tik susitarus 

dėvėti 

būr^e7~vaik^"šeimoje7 m o k i n į b a r f p t i grįžo atgal._ Vieniems 
mokykloje... ;.: atsibodo kehauti, km pavargo, 

kai kurie kelionėje veae, susilau-

liautojų tik du pasiekė tikslą: j Skotai siūlo vyrams 
John Houghton ir jo sesuo Bar- j sijonėlius — kiltus. 

— Palikim kelnes moterims, 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremS 
DR. EDMUND L GIARA 

OPTOMETRISTAS 
8709 West 51st Street 

TeL — GB 6-2400 
VaL: pagal susitarimą: plrmad. Ir 

ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. tr penkt 
10-4: kęsta. 10-1 vai. - -

Ofs. teL 7354477; Bes. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRCRG* 

Bpw,ilil|1iB — Nervą ftf 

Vaikai nekalti, kad juos i šmo
ko vienas kitą žudyti televizija. 
Televizijos b—vės remiasi vien 
tik pinigine nauda; rodo žiauru
mus, nes nusiminusieji laukia 
paskatų — atsigaivinimo žiūrė
dami kaip kitas žmogus kenčia, 
miršta. Tokie vadai atleidžia tuos 
tarnautojus, kurie mėgina iki va
karo 8 v. nerodyti žmogžudiškų 
fiimų. Čia mūsų vadų visokiau
sių veikla turėtų būti: versti 
žmogžudžius tvarkytis. Tik visų 
žmonių talka tegalimi tokie dar
bai nuveikti. 

Išvada. Per vėlai iki šiol mes 
atskubėdavome pagalbon savam 
artimui. Nuo šių metų pradžios 

kė šeimos. 

Houghtonai savo tikslą pasie
kė per 17 mėnesių. Jiems ta ke
lionė atsėjo 15,000 dolerių arba 
6 doleriai viena mylia. John ke
lionę pradėjo su savo draugu Jim 
ir jo simpatija. Tie pakely apsi
vedė. John buvo jų pabrolys. Kai 
jauna pora pradėjo laukti šeimos, 

jji atsisakė tolimesnės kelionės 
j ir grįžo į Torontą. Tada su juo 
keliauti vėl prisidėjo jo sesuo Bar-

vo artimo asmenybės sustiprini
mui. Tik tada visas kitoks gėris 
ims bujoti mūsų tarpe. 

Pasiskaityti. Barbara Marx 
imkime visi bendromis jėgomis! Htibbard: The Hunger of Eve, 
veikti savęs sužmoginimui ir sa- i Stockpole Books. 

gaus tris pagrindinius reikalavi
mus. O tai reiškia begalinį pasi
aukojimą naujagimiui — tvar
kant suaugusiems save ir savo ap 
linką, kad augąs vaikas matytų 
vien kūrybišką elgseną suaugu
siųjų ir tvarkingą aplinką iki jam 
subręstant — pasiekiant 21 me
tus. 

Todėl be reikiamos veiklos vien 
kalba apie gerą valią ir jos atne
šamą taiką yra pasityčiojimas iš 
žmogaus. Tai lygu pasakymui: 
jef turėsi pinigų — galėsi Flori
doj nusipirkti viešbutį—tada ne
reikės nuvykus vasaroti pakam
piais bastytis. Pinigai garbingam | M V n ^ M^daleno* ir dipl te:s. Prarv. - .-. -v*. , . — 
žmogui nekrenta i kišenę nuo ; gonmeie būti — ir tik po poros j ̂  j ^ , . Qtm&o kučiose . J aunas gydytojas baigė mokslus Austrijoje, 
linkėjimo —juos reikia savo pra- metų paaiškės, ar toks brangus į iBiiaT įį,.^ christ Communjty ligbniBėie, Chicagoj-
kaitų užsidirbti Taip būna ir s u ' t a s naujas gydymo būdas bus j vuotr, M. N'agsc 

— sako Dunkanas. 
— Dėvėti kiltus visais a t -

svilgiais geriau: patogu, sveika, 
daug vietos kojoms, pagaliau 
bus pradėtos vertinti šaunios 
vyriškos blauzdos. Ateis lai
kas, kai moterys ims graužtis 
pirštus dėl to, ką praradu
sios. 

ORAWFORD BCEDICAIi BUELDIHG 
•449 So. Pulaakl Road 

Valandos pasai rasitariina 

Rerfd. teL — OI 8-6878 
DR. W. M. EISIH-EISIMAS 

AKUŠERIJA LR MOTERŲ UGOS 
GLNEKOLOGTNfi CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzle A ve. WA 5-2670 
Mal jusliai I am MI* ne-
alįiMssaSfc MI t-OOSl. 

Valandos pagal susttarhną 

O P T I O A L 8 I U B I O 
VIOLETA KAROSAJTJI 

7051 So. VTashtenav*. TeL 778-87SS 
Pritaikomi akiniai pa«nl gydytoft 

receptus. ' -£•, 
Didelis akiniu rSmų pasirinkimą* 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-"S:SA 
Ketv. 1-8 v. vak. Best 10-4 V. -#. s> 

Trečiadieniais uždaryta. 
Telef. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKOS 
AKIŲ LdGOS — C H I R U R G U * 

Ofisai: 
111 HO. WABASH AVE. 

4S«S NO. CEVTRAI> AT» 
Valandos pasa i susltarun« 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba Uatuviikal) 7 

3618 W. 71st St. — TeL ?S7-6l4ft 
m 

KELIAS į ALTORIAUS 
BARBĘ 

J. VAIŠNORA, MIC 

Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylos apžvalga. 
pradedant nuo bylos užvedimo 
1953 metais iki šių dienų. 

Leidinio autorius yra bylos da
bartinis generalinis postuliato-
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir 
lengvu planingu žodžiu sugebąs 
tuo reikalu išsamiai informuoti 
skaitytoją. Jis atskleidžia daugu
mai nežinomų faktų, kuriais tu
rėtų visi susidomėti, kad pilnai i-
vertintų tėvų marinonų pastan
gas siekiant Bažnyčios nutarimo 
pripažinti ark. Jurgį Matulaitį 
šventuoju. 

Leidinėlis lengvai skaitomas; 
informatyvus ir naudingas kiek
vienam lietuviui, kuris didžiuoja
si savo tautos nepaprastais žmo
nėmis. Jo kaina 50 et., gaunamas 
DRAUGE 

Illinois gyventojai prie knygos 
kaino? prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 8-5898 
Specialybė Akių figos 

3967 West lOSrd Street 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
j o K a A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Plrmad.. antrad.. ketvlrtad. Ir penkt 
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Laisvas apsisprendimas — 

LAISVĖ GYVENTI SAVAIS PRINCIPAIS 
Pasaulio politikos kryptis taip dažnai reiškia pačios valstybės -

vingiuoja, kad ne visuomet gali- jei ne tautos —pakeitimą, kaip 
m a suprasti, kur yra draugas, Rusijoj įsivyravus komunizmui. 
kur priešas. Marielli Benzinger, Juo labiau pasikeitimai kuria ar 

"amerikiečių "Benzinger Sisters" naikina, stiprina ar silpnina pap-
leidyklos savininkė ir žurnalistė, rastas organizacijas, nepaisant, 
pamačiusi komunistų padarytą ar jos būtų valstybinės ar religi-

vžalą Austrijoj, pareiškė: "net da- nes apimties. Organizacijos pa-
-įbar aš tikrai bijau, kad mes ko- žymėtos laikinumu ir, praėjus 
ymunizmo nepažįstame Mūsų tam tikram laikui, sunyksta. Jos 

spauda (amerikečių) glaudžiai praranda savo tikslą arba narius, 
bendradarbiauja su komunistine, to tikslo norinčius siekti. Šalia jų 

zNet katalikų nėra daug geresnė", kuriasi naujos organizacijos, ku-
Ji atkreipia dėmesį, kad lais- nas pašaukia pats gyvenimas, o 

- vojo pasaulio spauda ir politikai mirusios jau yra pabaigusios sa-
jau nekalba apie teisę į laisvę, vo misiją. Tai aiškindamas, mi-
bet tik apie teisę į apsisprendimą, nėtas profesorius prideda, kad ir 
Tačiau čia yra skirtumas — grį- dabartinė pasaulio santvarka 
žimas septyniomis dešimtimis pasikeis, bet nepasikeis žmo-
metų praeitin, kai buvusios pa- gaus noras būti laisvam, tautoms 
vergtos tautos savo apsisprendi- spręsti savo pačių reikalus. Neši
mą turėjo paremti krauju ir gy- keis taip pat tikėjimas ir Bažny-
vybėmis. Šiuo gi metu daugybė &a, kurie duoda jėgų pergyventi 
buvusių laisvų tautų paverstos laikinumą. Tai yra palaima ir or-
rusiško imperializmo koloni- ganizacijoms, kurios eina su Baž-
Jomis ir apie jas nekalbama, tuo nyčia ir gyvena moraliniais prin-
tarpu nepasiruošusioms nei ap- cipais, nes tie principai yra dva-
sispręsti, nei laisvai gyventi bu- »niai ir nenyksta, 
vusioms kolonijoms laisvieji ir * 
net daugelį kraštų pavergusieji T a č i a u v e r t a ^ ^ i r j k o n k . 
teikia pirmenybę. ^ ^ v a i z d u S ) r e g } m u s H e t u v i ų 

Tarptautines politikos apgau- Livijoje. Ideologinės organi-
linga įtaka neigiamai veikia pa- ^ j o ^ kurjos rūpinasi auklėti 
vergtuosius kraštus, mažindama jaunuolį krikščioniu ir lietuviu, 
jų viltis ir iššaukdama nepasiti- kurios rūpinasi bendrine katali-
kėjimą laisvųjų nuoširdumu. T a kų veikla, yra tam tikra prasme 
įtaka klaidina ir laisvuose kraš- tikėjimo išpažinimo ir gyvenimo 
tuose esančius pavergtųjų atsto- principų santalkos. Šūkiai — vi-
yus, sumažindama jų pastangas, & atnaujinti Kristuje ar Dievui, 

beviltiškumą, išmuš- Tėvynei ir Artimui —yra ateiti-
pusiausvyros tinkamai n m k ų įr skautu idealai. Jie yra 

atskirti klaidas ir politinius ėji- pagrindas išsilaikyti, kol jų rei-
mus nuo žalingų veiksmų. Lais- kės, priemonė auginti jaunąją 
vieji šiuo atveju pradeda tikėti k a ^ kad ji išeivijoje neliktų be 
ne bendraisiais žmonijos sieki- vadų akluose užkampiuose. Kata
mais ir moraliniais dėsniais, ver- i;kų federacija yra organizacijų 
tmančiais laisvę ir žmogų, bet veiklos derinimo junginys ir turi 
tikėti klaidinančia viešąja opi- išlaikyti lietuvį kataliką prie sa-
nija, kurią, anot M. Benziger ,ku- Vo kamieno — organizacijos, pa-
iia komunistų propaganda. rapijos, tautinės bendruomenės. 

Ši apgaulinga politika at ima Visos šios trys organizacijos, yra 
-viltis pavergtoms tautoms grei- priešai tautos priešui, kuris pa
čia* regėti laisvę, « laisviesiems vergtuosius jau nutildė, o lais-
O i d n i m c r i a rarmrKo ?•> Trolio n o _ • ± • ?» ..• » — -

ČEKOSLOVAKIJOS MAISTO KRIZE 
Skriaudžiami darbininkai nesidomi darbu 

keldama 
dama iš 

sudrumsčia ramybę ir kelia ne- vuosius mėgina išmesti už lietu-
pasitikėjimą savimi ir savo ap- viškos veiklos ribų. 

Ekonominė Čekoslovakijos pa
dėtis kaskart vis darosi sunkesnė. 
Pirmieji aliarmo ženklai pasigir
do 1967 m. balandžio mėn. vy
kusiame Čekoslovakijos komu
nistų partijos XV suvažiavime 
kaip tik iš komunistų vadų lū
pų. Partijos sekretorius ir Čekos
lovakijos prezidentas Gustavas 
Husak, palietęs ekonomines pro
blemas, nusiskundė, kad gamyba 
yra labai žema, kad darbo orga
nizacija netikusi ir kad darbinin
kų tarpe vis labiau pastebimas 
nenoras dirbti. 

Tuo tarpu Prahoje, Bratislave, 
Brno ir kituose miestuose jau 
trūksta žemės ūkio produktų, 
vaisių ir daržovių. Neseniai "Ve-
černi Praha" paskelbė, kad bus 
apribotas elektros energijos var
tojimas. Energijos šaltinių mi-
nisteris Josef Farka įsakė, kad 
nuo spalio 1 dienos fabrikai gaus 
elektros energijos visa valanda 
mažiau (tarp darbininkų pamai
nų). Taigi iš viso, jei yra trys 
pamainos, elektros neturės tris 
valandas. Ministeris paaiškino, 
kad tokių priemonių imtasi dėl 
to, kad yra sumažėjusi fabrikų 
gamyba. Kitais žodžiais tariant, 
reikia pagaminti daugiau per 
trumpesnį laiko tarpą. Trūksta 
ir mėsos. Tą patvirtino Husalį 
kalbėdamas televizijoje ir įspėda
mas, kad tokia padėtis gali tęstis 
ilgesnį laiką, nes mėsos importas 
pareikalauja daugiau kaip mili
jardą kronų išlaidų, o to valsty
bė negali pakelti. . 

Trūksta bulvių 

Rugpiūčio gale "derliaus šven
tės" metu Nitroje Husak garan
tavo, kad valgomųjų daiktų kai
nos liks pastovios ir todėl nėra 
jokio pagrindo "kelti nereikalin
gą paniką apie pabrangimą rei
kalingiausių maisto produktų". 
Dar spalio 12 d. Čekoslovakijos 
komunistų partijos prezidiumo 
narys Vaclovas Hula per radiją 
tikino, kad maisto 

pastangas pagerinti ekonominį, mažėjo iki 255.977 dienų, bet jau 
žmonių gyvenimą ir taip ūžtu- į pirmaisiais 1976 m. mėnesiais pa
suoti Dubčeko laikais pasiektą į kilo iki 264,000 dienų. Tai vyks 

ALi VU^ 3Mtirtim\MI UAKUJI 
GODESNI 

laisvę. Dabar matyti, kad numa
tytas planas sužlugo. Oficialiais 
statistikos duomenimis paskelb
tais "S:atisticka Rocenka" (orga
nas prie ministerių tarybos) ga
myba nusmuko 6,6 proc., palygi
nus su 1968 m. ir 5,3 procentais, 
palyginus su i 974 m. 

Viskam abejingumas 

Visa tai rodo ne tik ekonomi
nes, bet ir politines nuotaikas. 
Čekoslovakijos visuomenėje, ypač 
darbininkų tarpe, auga apatija 
ir nesidomėjirr.as darbu. 1960 — 
1970 m. "vaiymai" išstūmė iš 
darbo dešimtis tūkstančių tech
nikų, inžinierių, specialistų, ku
rie turėjo imtis menkiau apmoka
mo rankų darbo. Aišku, kad iš 
tokių negalima laukti entuziaz
mo ir pasiaukojimo darbui. Nėra 
tos dienos, kad laikraščiai ir tele
vizija nenusiskųstų nuolatiniu 
"darbo disciplinos pažeidimu". 

Neseniai Prahos radijas skelbė, 
.kad daug yra tokių, kurie įvai
riais pretekstais neateina į darbą 
ar įstaigą. Bohemijos darbo mi
nisterijos tarnautojas per Prahos 
televiziją paaiškino, kad metų 
bėgyje yra prarasta apie 100 mili
jonų darbo valandų, nes dauge
lis darbininkų ir tarnautojų ar
ba ir visai neateina į darbą, arba 
vėlinasi, darbą palieka anksčiau 
nustatyto laiko be jokios pateisi
namos priežasties. Apie apleidi 
nėjimus darbo pateikė duomenų 
ligos draudimo instituto organas 
"Zdravotnicke Noviny". Pagal jį 
rekordas buvo pasiektas 1970 m., 

ta krašte, kuris turi 14 su puse 
milijono gyventojų. 

Sunku patikrinti, kiek tokių 
apleistų darbo dienų tenka si
muliacijai. Tačiau pagal Prahos 
radiją vien tik centrinėje-Bohemi-
joje buvo užregistruota daugiau 
kaip 9000 "pažeidimų įstatymo 
apie negalėjimą dirbti dėl ligos". 
Pagal Hvezda radiją, vien tik vie
ną penktadienį patikrinta tarp 
11 ir 12 valandos važiuojantieji 
automobiliais ir rasta, kad 11 
buvo palikę darbą ir išvažiavę 
praleisti savaitgalio kitur. Iš jų 
824 buvo pranešę savo darbovie
tei, kad yra susirgę ir dėl to ne
atėję į darbą. Esą, perdaug yra 
tokių "ligonių", o tas atsiliepia 
į krašto pramonę ir ekonomiją. 

].V. 

Pakėlimas alyvos kainų gresia taikai 
B. JABLONSKIS 

Nuo to laiko, kai Vakarų vals- sai kainų nekeiti. Nesutiko su 
tybių alyvos bendrovės paruošė šiuo pasiūlymu ne tik Irako, Li-
eksplotacijai apie Persijos įlanką \ bijos ir Alžirijos, bet ir kiti, linkę 
esančioms arabų šalims alyvos; jas kelti. 
žaliavų Šaltinius, jos pasidarė Saudi Arabijos pasiūlymui ne
turtingiausiomis pasaulio valsty-; praėjus, ji pasitraukė ir Qatar su-
bėmis ir šeikijomis. Pirmą kartą važiavimo ir sakė pakeisianti tik 
joms pakėlus alyvos žaliavų kai
ną statinaitei iki 11,5 dol., jų iž
dai kasmet pasipildydavo milijo
nais ir bilijonais. 

Vakarų pramonės valstybės, 
naudojančios arabų ar kitų kraš
tų alyvą, per metus išleidžia di
deles sumas. Vien JAV 1972 m. 
išleido 4,7, 1973 m. 8,1 ir 1974 
m. net 25,8 bil. dolerių. įjungus j kai 

5 proc. Tuo pačiu metu ji paža
dėjo kiek galint padidinti alyvos 
siurbimą. Saudi Arabijos mostas 
sukėlė ir kituose arabų kraštuo
se abejonę kainoms kelti. Bet dau
gumas vis dėlto nusprendė keiti 
iki 15 proc. Saudi Arabijos žygis 
gali turėti neigiamos įtakos OPEC 
organizacijai ir jos alyvos politi-

M 
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linka. Suprasti šią politinę situ
aciją tarptautinėje plotmėje rei
kia žvelgti ne į nuolat keičiamą 
prisitaikymo kryptį, bet į pasto
vius ir nesikeičiančius žmonių 
.troškimus — būti žmogumi. 

:'! 

Nenuostabu, kad okupantas ir 
jo agentai primiausia ir puola, 
šmeižia, niekina ateitininkus ir 
skautus bei jų vadus, prikaišio
dami svetimybes ir suniekinda
mi jų nuopelnus tautai Pasiekia 

Politikos nepastovumas neturi n e t to' k a d Šalkauskis ar Dovy-
kelti tik pesimistines mintis. Ta i d a i t i s» &*uXai akademikai ir 
tikrovė, kurią išgyvena ir turi *?#į ideologai rodomi lyg sve-
pažinti didžioji dalis laisvoio pa- tim{ lietuvių tautai, nors net ne-
sauiio, visos pavergtosios tautos suvokia nei Šalkauskio, nei Ma-
ir ypač pavergtųjų atstovai, gyve- ?į& J ^ - D a b a r Puolama Ka
ną svetur ir jaučią pareigą padė
ti savo tautoms. Jautriai išgyve
na ir lietuvių išeivija, nors jau 

SUOMIJOS MIŠKŲ 
PRODUKTAI — GRYBAI 

EB VYŠNIOS 

Grybai ir laukinės vyšnios 
yra pagrindiniai suomių miškų 
produktai. Žinoma, neskaitant 
medienos. Iš viso grybų kasmet 
surenkama po 1,7 milijono to
nų. Grybams rinkti ir laikyti 
įrengta 1800 punktų. Kasmet 
Suomija išveža svetur du mili
jonus tonų laukinių vyšnių vai
sių. Mšk. 

Europos ir Japonijos pramoninius 
kraštus, kurie labai mažai ar vi
sai neturi alyvos, irgi išleido mili
jonus ir bilijonus alyvai. 

Kai kurie O P E C nariai šian
dien vra didžiausi ir turtineiau-

15 proc. kaina žaliavų statinai
tei turės labai rimtos įtakos Vak. 
Europos pramoniniams kraštams, 
nes jų pramonė rieda tik arabų 
alyva. Ar jos nori ar nenori bus 
priverstos kainas suderinti su aly-

i 

— Pranašesnio žmogaus ke
lias yra tr igubas: doras — lais
vas nuo aistros, išmintingas — 
laisvas nuo painiavos, drąsus — 

kada užregistruota 315,000 nedar-j laisvas nuo baimės savim pasi-

si pasaulio kapitalistai. Tačiau jie ' va. Sadar)s dar didesnį pagrindą 
nėra savanaudiški ir abejingi sa
vo žmonėms. CBS TV pranešėjo 
Dan Rather pranešimu. Abu Da-
bu šeikas stato naujus namus, 
mokyklas, ligonines ir kitus rei
kalingus pastatus. Iš JAV ir kitų 
kraštų perka susisiekimo priemo
nes, namams įrengti medžiagas 
ir kita. Žmonės nemoka nei už gy
dymą, nei už telefonus, nei nuo
mų, nei už pasinaudojimą susisie
kimu. Metinis žmogaus uždarbio 
vidurkis —aukščiausias pasauly
je. 

Sovietų Sąjunga irgi labai tur
tinga beveik visomis brangiausio
mis žaliavomis. Deja, marksisti-

infliacijai ir, gal būt, ves net 
ūkinį ir ekonominį nuosmukį. 

Tai palies ir OPEC narių ka
pitalus, nes jie negali apseiti be 
pramoninių valstybių dirbinių. 
Jų gaminiai pramonei ir visam 
kraštui yra reikalingi, kaip maši
nos ir priemonės įmonėms įreng
ti. Arabai siekia dykumas pavers
ti žaliuojančiais ir derlingais lau
kais, kurie kada nors turės juos 
aprūpinti maistu. šiam tikslui 
naudoja jūrų vandenį, bet jį filt
ruoja Vakarų filtravimo priemo
nėmis. 

OPEC nariai teisinasi 

bo dienų. 1975 m. tas skaičius su-1 tikėti. Konfucijus 

kainos ne-

• • • 

. , • : • -

talikų federacija, kuri yra pirmoj 
iniciatorė, sukūrusi 1940'm. po
litinę ir 1943 m. šalpos organi-

įsikūrusi ir apsipratusi svetimo- ^ ^ i r J o m s daugiausiai jėgų 
Je aplinkoje. Ji juo jautriau tai &»™sl Nereikia didelės išmin-
jaučia, matydama, kaip veikles- ties suprasti pnešo tikslus — pir-
nieji ir tikrove begyveną asme- m o s i o s d v i 3™ organizacijos auk-
nys tautos okupanto agentų yra l ė t i lietuvių jaunimui, pastaroji 
niekinami, šmeižiami Priešas rūpinasi viešąja katalikų veikla. 

Mirusius laiko nusikaltėliais, o iš ° toi b a ! s a i ' k u r i e ^ I b a P n e š 

veiklos mėgina išstumti gy- okupantą ir bet kokią jo apgaulę. 
vuosius. Ypač tuos, kurie galėtų Kokias išvadas reiktų daryti iš 
idaugiau prieš okupantą pasisa- tų nuolatinių puolimų, tai jau 
fcyti viešumoje ir parodyti jo kitas klausimas, nes priešo pro-
propagandinę klastą. Prie to pri- paganda nenutildoma. Išvadas 
sideda ir seni okupanto agentai reikia pasidaryti tiems, kurie no-
suklaidindami šiaip jau buvusius ri bendradarbiauti su kataliku 
gerus žmones ir išnaudodami jų visuomene Jaunimo auklėtojai 
senatvės nekantrumą ir irzlumą, nekreips dėmesio į tokius, kurie 

=jų nepajėgumą dar ko nors pa- apie auklėjimą nieko nežino ir 
siekti. savo šeimose net lietuviškai ne-

Prof. Marshall McLuhan, susikalba. Katalikų veikėjai ne-
Toronto universiteto Kultūros ir priims patarimų iš ateistų, tar-
technologijos centro direktorius, navusių ir tebetarnaujančių sve-
sako, kad "Bažnyčia yra vienin- timiesiems. Jie nori savose orga-
telė institucija, kuri gali išsilai- nizacijose laisvai apsispręsti, jie 
kyti net ir grynai pasaulietine gerbia sąžinės laisve ir principus, 
prasme. Ji remiasi tikėjimu ir pa- kuriais gyvena. Čia yra išsilaiky-
galba iš aukščiau, nors žemiška mas ir savo tikėjimo bei patrioti-
jos santvarka galėtų ir pasikeisti", nių įsipareigojimų išlaikymas. 
Valstybių santvarkų pakeitimas P.S. 

bus pakeltos. Tuo tarpu tą pačią 
dieną laikraštyje "Rude Pravo" 
buvo paskelbta, kad bulvių kai
na pakelta iš 70 lyrų į 1,60 ly
rų kilogramui. Taigi bulvės pa- Į 
brango 130 procentų. Toks bul
vių kainos pakėlimas sukėlė vi
suotini nepasitenkinimą, nes bul
vės sudaro pagrindinį biednuo-
menės maistą, ir šeimininkės 
stengiasi rudenį sudaryti bulvių 
atsargas žiemai. Bet šiemet leis
ta bulvių atsargoms tik 50 kg. 
šeimynai. 

Ekonominiai sunkumai dabar
tinei Čekoslovakijos valdžiai su
daro daug rūpesčių ir gali turė
ti toli siekiančių pasėkų. Po So
vietų valdžia 1968 metais oku
pacijos naujoji valdžia dėjo visas 

ne sistema nepajėgia jų įsvysty- j i e t c l ^ k a d d v e j i m e > a i j k a i 
ti. Kremlius užimtas žmonių v e i k i a i n nj a c į j a . Tai verčia juos 
persekiojimu ir terorizavimu. Me- k e l t kaįnR% M t o > k a d j ų ^ ^ 
džiagų vystymams naudoja poli- į i i m u i š i y g i n u s j o m s daromus 
tinius ar vfeai nekaltus žmones, I n u o s t o i i u s . G a i j ų reikalavimus 
kurie kaip vergai turi veltui 
dirbti. 

į 

būtų gaiima suprasti ir pateisin
ti,' jei statinės kaina 11,5 dol. da
bar bū tų ' apsunkinta didesnė
mis ir naujomis išlaidomis. Bet 
pati paslaptis ne čia glūdi. Daug 

i OPEC nar.'u kapitalo vra inves-
Kuri veikia pagal narių nustaty- j { a m o n i n i v a i s ' t v b i ų p r a . 

: , m o n c ir kitas šakas, kurios j u k a -
pitalu: neša naujų pajamų. Vie.-

OPEC ir jos gobšumas 

Didžiausi alyvos savininkai yra 
susibūrę į O P E C organizaciją, 

Turgus Azrou mieste. Maroko valstybėje 

nusprendė alyvai kainas pake 
beveik keturgubai. Pakėlimas ga
na skaudžiai palietė pramoninius 
kraštus ir privertė juos savo gė
rybėms kelti kainas. Bet 
OPEC narių pajamos netrukae 
joms naudotis Vakarų gėrybėmis, 
nes jos jau turėjo kapitalo pertek
lius. 

Šį kartą O P E C nariai aiškina
si, kad infliacija neigiamai veikia 

; alyvos kainas ir jų pajamas. Ji ne-
: ša jiems nuostolius. Taipgi nuos-
: toliams išlyginti ir pusiausvyrai 
palaikyti pasiryžo vėl kelti kai
nas. Ne visi nariai sutiko su nau
ju pakėlimu. Saudi Arabija pa
siūlė bent šešiems mėnesiams vi-

nesa naujų pajamų. 
nu šūviu jie nušauja du zuikius — 
už alyvą gaus daugiau pajamų, 

į daugiau ju galės investuoti ir dau-didelesi . \. 
. [ giau gauti procentų. 

JAV ir Japonija beveik baigia 
išbristi iš infliacijos. Bet 5 ar 15 
proc. alyvos pakėlimas tikrai vėl 

i sugrąžins infliaciją. Galimas daik
tas, dar daugiau apsunkins eko
nomiją. Tačiau ji palies ir OPEC 

; narių gobšumą, nes už gėrybes, 
•ginklus, lėktuvus, tankus rake
tas ir šaudmenis turės daug dau-

I giau mokėti. Ypač OPEC kapita
lui gresia pavojus Anglijoje ir 

(Nukelta \ 5 pusi.) 

Dešimt tūkstančių km 
per Amazoniją 

A . S A U U U T I S 

RIO NEGRO MISIONIERIUS 

Rio Negro, vieno pagrindinių Amazonės in takų 
istorijos faktai. Pavyzdžiui, indėnų legendoje kalba
ma, kad jų vyresniesiems žiloje (nors indėnai neturi 

: . , u . . ^ 1 barzdų) senovėje buvo sakyta keliauti, kol pasieks 
gasnapio paukščio vardas) dirbo kun. Kazys Bėkšta , j T " z ^ m e s t e n ' k u r n ė r a š e š ė l i a A r b a k a d *» ^ m i " 
1950 m. iš Europos atvykęs Brazilijon. Juokdamasis | " ? S v a d a s turėjo keliauti toli į kalnus gaut i savo val-
sako. kad popiet pasimaudyti vykdavo į Kolumbiją, I d z i O S ' ^ u t o n t e t o ženklų 

DAUGIAUSIA GERIA 
VANDENS 

trijoje — 276, Italijoje — 271, 
Liuksemburge — 228, VFR — 
179, Olandijoje — 168, Prancū
zijoje — 165 litrus. 

Manoma, kad 2030 metais 
Statistiniai duomenys rodo. 

kad Šveicarija užima pirmąją 
Vietą Europoje pagal geriamo kiekvienas šveicaras, kasdien 
vandens sunaudojimą vienam sunaudos net po 900 litrus van-
gyventojui — po 408 li tras perjdens. Jau dabar numatomos 
dieną. Švedijoje atitinkamai 
• » 230, *AftUj» — M0, AM» 

priemones 
Mkm 

vandeniui ekonGmiš-
Mik. 

12 
Vėl kitame kaime — ir kitoje tautoje, indėnių 

kas kun. Bėkštai sako, "Neturiu nei tėvų. nei moti
nų". Kaip tą išsireiškimą išaiškinti? Gal toje tautoje 
vaikai dėdes ir t e tas vadina tėvu ir motina, kaip ir 
savo gimdytojus. Tai reiškia, kad berniukas yra visai 
našlaitis. Vieną vakarą kun. Bendoraičio namuose ro
dydamas skaidres kiekvienai savo nuotrauktai foto
grafijai pritaiko gražią, įdomią istoriją apie įvairias 
jo studijuotas t au tas . 

Bet y ra ir visai Amazonijos tropinio miško čia
buvių kultūroms būdingų ir bendrų bruožų. Pavyz
džiui, nėra girdėta, kad indėnas nusižudytų, nebent 
legenda apie Manaos giminę (kurių garbei pavadinta 
Amazonės valstijos sostinė Manaus) ir jų vadą Aju-
ricaba, sukilusius prieš juos pavergusius portugalus 
1723 m. būtų istoriškai t ikra. P o ketverių metų ko
vos jie nusižudę laisvi, nenorėdami tapt i vergais. In
dėnai rūko tik draugiškose ir religinėse apeigose, pa
traukdami dūmą kitą, bet nejpranta rūkyti. Jie nėra 
kerštingi ir kito žmogaus neišniekina. Yanomami gi
minėje susipykę, iš eilės įžeistasis smogia rąstu įžci-
dusiajam į pakaušį, tada . atgavę ..sąmonę, šis anam, 

I ir tada abu toliau draugiškai bendrauja. Neseniai "Na-
' tionl Geografic" žurr.ale buvo ra?orr.a a: 5 juos ir 
įdeU tokią randais pažymėto pakftMhio iot&į,. 

nes kraš tus skiriančios upės anas krantas tur i gražes
nį ' 'pajūrį" — pležą. Palei upę yra visas t inklas sale
ziečių globojamų misijų, kuriose kun. Bėkšta išmoko 
ne tik keturias iš 37-ių ten kalbamų kalbų, bet ir visiš
kai įsijautė į tukanų kultūrą. Tai nėra lengva, nes 
indėnai svetimu lengvai nepasitiki. Tik po šešerių me
tų pradėjo jam pasakoti plačiau ir nebijodami apie 
savo giliausias kultūrines vertybes ir papročius. 

Viena tokio gilaus pažinimo išdava y r a 1976 me
tais Amazonės valstijos išleidžiama 500 psl. indėnų le
gendų knyga. Tai pirmas leidinys, kuriame indėnų 
mitai surašyti lygiai taip, kaip tėvas jas pasakoja sū
nui, perduodamas visa, kas tokioje kultūroje pareina 
nuo žodinės tradicijos. Anksčiau baltųjų užrašytos 
legendos buvo apkarpytos, pačių indėnų išcenzūruo-

Tokiuose pasakojimuose kun. Bėkšta įžiūri ryšį 
su Andų kalnų indėnų kultūromis ir su Inkų imperija, 
kuri buvo ispanų ateivių sunaikinta. Papras ta i knygo
se dar mažai terašoma arba menkai įvertinami ryšiai 
t a r p inkų ir tropinių miškų indėnų. Teigiama, kad in
kų susisiekimo, susižinojimo, prekybos ir gynybos 
t inklas pasibaigė miškams prasidėjus. Tuo tarpu, kun. 
Bendoraitis, Brazilijoje keliaudamas pas indėnus miš
kuose, užtiko apgriuvusią akmeninę sieną aukštumoje 
su inkų stiliaus šukėmis. Jo archyve yra gerų foto
grafijų. Taip pat Mamorė upėje salą, kurioje yra inkų 
keramikos (molio dirbiniai su paukščių, gyvulių gal
vomis, ąsomis). Jau Bolivijoje, bet dar tropiniame miš
ke, prie Riberalta upių sankryžoje yra inkų radinių. 
Todėl kun. Bėkšta ir mano, kad visos kalbos apie pra-

tos ar nupasakotos kitaip, kad baltasis nesužinotų vis- ž u v u s i u 3 miestus Amazonės baseine, t u r būt , yra tik-
ko apie juos, kaip indėnai neparduoda tur i s tams t ikrų i r o 8 : t a i S a h Ur? k l t k o b Q t i Lnkli OT*01 a r r >' š i ^ 

tinklo stotys. 
Anksčiau stengęsis ribotis pačių giminių kalbos 
kultūros studijomis, kun. Bėkšta dabar dėmesį bei 

savo strėlių (pažymėtų asmeniškais ženklais), lankų 
ir kitų gaminių. Prieš tai kun. Bėkšta yra išvertęs šv. 
Mato evangeliją ir kitus raštus j tukanų kalbą. 

Indėnų mitai nėra tik pasakos, bet jose slypi pati f k r e i p i a į £ r e t i m i * i n d ė n i i — Bolivijoj, Peru, Ekvadore 
tautos istorija ir tautos vertybės, moralė, bendruome- | ~ k a , b a i r k " 1 - " " 1 1 ^ apraiškas, stengdamasis surasti 
ninė santvarka. Mažam indėniukui - ta i nuotykių ! Panašumus, kurie paaiškintų tropinio miško indėnų 
pilnos legendos. Paaugusiam — tvarkingo, doro elge- į k i l m e - J a u i r t a i P i n d ė n ų t a u t o s s a v o k l l m ^ V***0)* 
sio pamokos. Suaugusiam —tautos istorijos, papro- : e s a n č i a - kalnuose. Pavyzdžiui, garsusis Copaeabana 
čių, tikėjimo, moralės šaltinis ir aprašymas. Tur bū t , ' P a J u r v s j R l ° d e Janeire visai nėra tos srities indėnų 
seniau mitai buvo laikomi šiaip pasakomis a r legendo- j k a l b o s ž o d t 3> ° ^ ^ e ž e r o v a r d o A c d l » kalnuose. 

Uya. į gus, bet aabar juo&e **i*i*ci* &u£ a&ugiįu, &*t tikri' £Bui ***ni*flfiij 



DRAUGAS, antradienis, 1977 m. saus io 11 d. 

Laiškas iš Curacao 

PASIRINKAU PENKIAS KARIBŲ SALAS 
DR. GR. VALANČIUS 

5,000 mylių, truputi daugiau, gyta (Rio de Janeiro-Brasilia-
ar mažiau, iš Los Angeles iki j-Belem-Paramaribo - Gujana-Tr i -
Panamos tekaštavo man viskas j nidad — Caracas-Curacao-Puerto 
tik apie 950 dol. Keliavau pigiau-į Rico-San Domingo ir Haiti-Ja-
siu būdu, autobusais ir nebūti- j maica-Belize-El Salvador - Guate-
©ai pirma traukinių klase. Mek- mala - Meridą - Mexico City -
sikos traukiniuose masės keleivių Los Angeles), 
lipa gaivomis, jokių klasių nebo- Septyniolika kartų pakilti, tiek 
darni. O autobusais keliaudamas pat kartų nusileisti ir kariauti su 
per centrinę Ameriką, norom ne- į šoferiais, kol nusibastai iš aero-
norom nakvoji pigiuose viešbu-; dromų į lankomus punktus, ži-
tukuose pakely, nes kitokių "poįnoma, išvargina. Bet tą vargą 
ranka" nė nerasi. Padėtis pasikei- • strėnos tepajunta tik namo šu
tė Pietų Amerikos kontinentą pa-' grįžus, o keliaujant jį kompensuo-
siekus ir per ilgą aukštą Andų \ ja pamatytas naujas pasaulis, vis 
kalnų grandinę besiraitant. Čia! kitokių vietų ir veidų margumėlis. 
jaų turi lėktuvais skristi, išsky-j o landai Karibuose turi dvi 
rus Machu Picchy — Titicaca į fa&ą salų grupes: tr is nedide-
nuošalę. Traukiniu važiavau i r h e s ^[^ (Curacao. Aruba, Bon-
iš Sao Paulio į Rio de Janeiro, į a i r e ) n e t o }į Venecuelos krantų 
o yisa likusi kelią — lėktuvais, j j r tris mažas salikes (St. Maarten, 

Žinau, kad įdomu tai, kokie j S t - E u s t a t i u s i r S a į a > _ _ n e " 

C l e v e l a n d o š v . Kazimiero lituanistinės mokyklos tėvų komitetas. Sėdi 
( i š k. j d.) : D a n u t ė Valodkienė. pirm. V a l d o n ė Žiedonienė. Silva Žiedo-
n i e n ė . V i d a Tallat-Kelpšienė. Stovi : Zita Stungienė ir ižd. Romas Zors-
k a . ( T r ū k s t a Algio Tallat-Kelpšos) Nuotr. VI. Bacevičiaus 

NAUJA LB ŠVIETIMO TARYBA 
Švietimo t a ryba priklauso į girnas i r išleidimas yra nuola-

J A V L B kraš to valdybai ir y ra į t inis Švietimo tarybos rūpestis, 
inkorporuota Illinois valstijoje. ! šviet imo taryba rūpinasi lietu-
Sausio 2 d. Jaunimo centre bu-iviškų mokyklų dabartimi, bet 
v© Švietimo tarybos posėdis. į rūpinasi ir ateitimi. Mokyto-
Šviet imo reikalai L B rūpi la- Į j ams pasitobulinti i r savo paty-

C L A S S I F I E D G U I D E 
M I S G E L L A N E O U S 

vra kaštai" skraidant lėktuvais" i P e ^ 1 1 * P i e t u s n u o P u e r t o R i c a I s a u s i a i , t am reikalui sudaro-
Liesa kišenė nė nepajėgtum, jei 
oro linijos neduotų nuolaidų (25 

Pigiau, bet vargingiau keliau
ti primityviuose kraštuose, bran-

-30 proc.) skrendantiems tolimas į giau, bet maloniau lankyti aukš-

r imais pasidalinti yra rengia
m a šviet imo taryba, kuri rūpi-į mos pedagoginių studijų savai 
n a š i v isa is švietimo reikalais: jtės i r leidžiamas pedagoginis 
mokslo programų, vadovėlių ir į žurnalas "Švietimo Gairės '". 

distancijas. Kai paskaičiuoji mil- j tos civilizacijos šalis, kokios yra; ska i t in ių paruošimu bei išleidi- švietimo t a r y b a ^ / * ? » 
žmiškus atstumia, tai ir kainos i olandų valdomos Antilų salos Ka- į m u . šviet imo tarybos pirm., susi » ^ m ir aunimui 
pasidaro nebe baisios. Vakariniu! ribų-Vakarų Indijos jūroje. Kas Bronius Juodelis pateikė Svie-| dešimt studijų savaičių, t ta-
(Pacifiko) pakraščiu skrendant i! nepažįsta pasaulio švaros ir tvar- j t i m o t a ryba i tvir t int i veiklos r ias suvažiuoja daug jaunų mo-
S Panamos iki Buenos Aires !kos čempijonų olandų? Curacao | n u o s t a t u s ir planą. Be to, po- ! k yto jų ir šiaip jaunimo pagi-
Motitevideo, su Cuzco i rSan t i a - j— tai spindintis švaros ir tvar- į sėdžiui j i s pateikė naują š v i e - ! l m t l lituanistinių zimų. 
go (Čilė) aukrypimų zigzagais, I kos pavyzdys. O ir aukštų kai 
"nugali" taip pat apie 5000 my-! nų išvengiau. Nieko nepirkau, 
iių atstumą. U i tos distancijos i Williamstado senamiesčio pa-
perskridimą sumokėjau 584.45 j krašty radau neperbrangų (7 
4pl.3 nepri§kaičius aerodromų mo
kesčių, kurie kai kur yra gana 
aukšti, pavyzdžiui Kolumbijoj 
10 dol, Peru ir Bolivijoj po 5 
dol. Tai nėra per brangu tokiam 
milžiniškam atstumui. Mane tik 
gąsdino, kas bus grptant kita 
(Atlanto) — rytine kontinento 

J a u 
ateinan-Jis 

t i m o ta rybos sudėtį, švietimo į daromi pasirengimai 
t a r y b ą sudaro : Bronius Juode- jčiai vasarai vienuoliktai moky-
l i s — pirm.. Rimas Černius — į to3U i r jaunimo studijų savai-
sekr. , P e t r a s Pupius — i ž d . , ^ ^u™ ¥&** š u l m e t l * ™g-

dol. nakčiai) Park viešbut į i r i A n t a n a s Kareiva — knygyno į pūičjo 14-21 d. Dainavoje. Mo 
mažų užkandinių netoliese. Te- j vedėjas, kun Juozas Vaišnys! kytojai ir studentai, kurie ma-
konfūzino šiek tiek tik kartas I ^ 1 ^ m o k y k k i d e p a r t a - l n o g y v a u t i studijų savaitėje, 
nuo karto "prapuolant is" tiltas, į „ ^ direktorius. Juozas M a . ; savo vasaros atostogas turi j au 
kuris skyrė m a n o viešbutį n u o | s j l i o n i g __ a u k š t e s n i ų m o k y k i u j dabar atitinkamai tvarkyt i . 
miesto centro. Kiekvieną praplau-: d e p a r t a m e n t o d i r e k t o r i u s , J a n i - | N u t a r į išspausdinti 1000 egz 

j o o o o o o o o o o o o o o o o o o o p o o o o * 
10<$ — 20% — 80 pigiau mokėsit* 
ui apdraus* nuo ugnies Ir sittosąo-
f-iiio pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
8208 ̂  YVesi »5th Street 

Chlcago, IlUnote 
Telel. GA 4-8064 

oooooooooooooooooooooooooc 
oooooooooooooooooooooooooc 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

vtea rūšių grindis 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

J 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 

IHIIIIIIIHItUlimilIlIlHHIIIUItMIlUUHIlII 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuves šimtų ir vandens 

šildytuvų specialistas. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Kreiptis nuo 
7 iki S vai. ryto arba po 5 vai. vak. 

SERAPINAS — 778-0205 
illlllllllllllllllllllllllllllllIUiUIlIUlIIItlin 

B i n I 8 i « n 
Parduodami 3 nauji namai su 3 

miegamais, Darien, Hinsdalę gimna
zija. Skambint Vytui, Butfs R. E , 

847-5100 

Savininkas parduoda Marąuette 
parke mūr. 7 kamb. namą. 4 mieg., 
valgomasis. Visas namas moderniai 
jruoštas, grindys išklotos kilimais, 
užuolaidos. 2 maS, didelis mūr. ga
ražas. Galima tuoj pat perimti narna. 

Skambint 920-0584 

D * M m » l Q i 

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 
Ivairin prekių pasirinkimas •»-

brangiai iš mūsų BandSlin. 
OOSMOS P ABCELS EZPRESS 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
SSSS S. HaLsted St Chlcago UL SOSOS 
8601 W. 69th St.. Chlcago, UAJ. 80838 

TeJef. 925-2787 — 254-3320 
T. TalantuM* 

oooooooooooooooooooooooooc 
oooooooooooooooooooooooooo 

MOVI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TELEF. — WA 5-8083 
oooooooooooooooooooooooooo 

| kiantį laivą praleisdamas panto-j ^ J u n e v i č i e n ė - priešmokvk I R i m o Černiaus paruosto Ka-
o nas pasitraukia į šoną, o tu v a r g - ; l i n i o hvietimo departamento di- N E ^ S S L ^ ! ? * ! ! f " 

puse. Norėjau ta proga aplanky- šas gaidašyk kilometrą į beitą, L , * ^ Rajonų inspektoriais į d y n c k o • Paasaky ta del peda-
ti bent kelias Karibų salas. Iš jų kad tave į kitą pusę perkeltų, j p a k v i e s t i Antanas Masionis _ l g ° g f m o žurnalo "Švietimo Gai-
/laiurvKoc rwaciririVo„ fiV rvanL-ioc-! V i e n a r^.nraoa<-\ V n r s l i n P <&.\a. i ^ - -r - . ^ . J ^ . I \ Ti\į'' tUriniO, k UTIS Ši U l a i k ų TUO-daugybės pasirinkau tik penkias: j Viena Curacao koralinė s a l a ^ j ^ j rajono 
Trinidad-Tobago, Curatao, Puer-1 labai liesu vulkaniniu smėliu pa- į vakarų 

Ignas Medžiukas 

to Rico, Espagnola (San Domin
go k Haiti) ir Jamaicą. 

Nebūtų bisvęs perdaug didelis 
nukrypimas nuo grįžimo tiesiai 
iš Rio į Los Angeles, jei nepri
sidėtų dar vienas ilgas zigzagas. 
Turėjau seną užgaidą aplankyti 
Britų Hondūrą (Belize) ir Yuca-
tan pusiasalį su garsiais inkų griu
vėsiais. Ta 

rajono. Religinio | kyklos poreikių 

Faus ta s Strolia. 

dengta, užima beveik pusę visų 
Antilu ploto (173 rš 371 kvadr. 
myk) , o sostinė Will iamstad s u - | m o v e d ė j a s 

telkia didesnę pusę vis .Į Antilų į T a u t i n i ų šo k i ų lavinimo vedė-
gyventojų d o O is 2S8 tofat j j a J a d v y g a Matulaitienė, "švie 
gyv.). Cia be^/eik vis, raštingi, t i m o G a i r i ų „ naakUx^ ^nijU 
svariai apsirengę ir mandagus.; B i n d o k i e n e . šviet imo leidinių 
Vienos didžiausių pasauly -gazoli- '• k o m i s i j a ; g ^ g p J o n y n i e n ė , 

uzgaida pamatyt; darbo ir uždarbio. NtmAa f » - U ^ Aataxias r ^ d z i i a , Liuda 
Kadaise planuotą, mgeho palieka gausus turistai ir \ c ^ , ^ ^ ^ i r R i m a s č e r n i u s . 

Informacijos komisiją sudaro 
Vladas Būtėnas, Antanas Juod 

nepatenkina. 

auklėj imo vedėjas kuru J. Vaiš- £ ~ ™ T J „ ' * 9 S p H t a i " 
nys , taut inio muzikinio Į ^ f r l y g f ^ fll«ąųiiljlnj| i r 

N u t a r t a žurnalo 

prof. Pakšto 
"Dausuvą" (rezervinę Lietuvą) I puošnaus kasino lankytojai. 86 
ir Meridą dideliai sukomplikavo i proc. pusjuodžių-metisų ir juo-
kelionę Iš. Jamaikos.i Belize te-į dujų neskursta, o likusieji gry-j 
$k*ęnda'.iik visftas vienintelis lėk- j ni ar t i ek pamaišyti baltarasiai \ 
tavas' savaitėje {pirmadieniais},! dutcbmen lobte lobsta. Gyvena; 
į Yucatan netolimą sostinę Me- j i r pelnosi ne tik iš žibalo raii 
ridą iš viso tėra tik dideliai var
gingas susisiekimas sunkveži
miais, šoferiams užfundinus. Lėk
tuvu iš Belizės inkai tepasiekia
mi tik per Salvadorą ir Guate-
malą, ir tai nereguliariai. Šį zig-

nenjų ir turizmo, be t ir iš pel
ningų fosforo kasyklų, žvejybos, 
vaisių prekybos ir net iš ožkų ir 

vaikis i r Jurg is Janušaitis. Visi 
š ie asmenys j r ra kvalifikuoti 
bū t i Švietimo tarybos nariais. 
L B k raš to valdyba Švietimo ta
rybos nar ius patvirt ino. 

Tarp kitų klausimų posėdy-
kiaulių ūkių, dirbt inai laistoma j j e pasisakyta lituanistinių mo-
žolele mait inamų. kyWų programų, vadovėlių ir 

Williamstade gali nusipirkti, į skai t inių paruošimu bei išleidi-

Cia patekęs (pasijunti tartum 
nuklydęs toli už civilizacijos ri
bų, lygiai taip, kaip ir Amazo-
nijpn nusibaladojęs jautiesi. Na, 
bet užsispyrusi ir atkaklų kėliau 

zaginį kelią penkeriopai ilgesnį į ko tik širdis geidžia. Kainos ele-
ir pasirinkau. Tiesus kelias sau-Į gantiškose krautuvėse aukštos, 
suma, nors tik 400 mylių, buvo j bet ką tik paklausi , tą ir gausi, 
vis dėlto perdaug rizikingas ir ne-j nuo adatos iki ba lno dramblio 
tikras. Tik vėliau tesužinojau, nugarai uždengti. T i k turėk pi-
kąd "S Chetumal į Meridą yra nigų. O jei jų ne per daug, 
reguliarus autobusais susisieki-j plauk iš pustuzinių dolerių į 
mas ir.kartąis net .lėktuvas. 'kaimyninę Benaire salikę ir gė-

rėkis šimtais f lamingų Washing-
; tono parke kiek tik nor i . 

Pamačiau beveik visą Curacao 
Į salą, nes autobusas i areodromą j 
i ir iš jo užsukinėja beveik į kiek- j 

tnic non^r,, <•,—i • *— i vieną salos kampą, rankiodamas! 
toją panašus sunkumai, avantiu- . . . . T t . , 

i. ,. * keleivius, jokių sunkumų neture-
Aegąsdmoį . .v . . ,., - , i - , 

! jau išmainyti likusius olandiškų- , 
jų Antrių guldenus atgal i dole- ; 

1 rius. Kiap žinia , tas beveik ne-j 
įmanoma kraštuose su "'minkš- \ 
ta" popierine val iuta. Bet, aiman, j 
čionykštis gu ldenas ne minkš- j 
tesnis ir už patį dolerį, Pietų 
Amerikoje labai grobstomą ir j 

mu. P i rm. B . Juodelis pabrė
žė, kad mokslo priemonių paren 

tėvų reikalavimų. 
Buvusi Švietimo ta ryba iš

varė gilią vagą švietimo srity
je. J i išlaikė lituanistines mo
kyklas gyvas ir kūrybingas, ap
rūpino mokslo priemonėmis, va
dovėliais, pratimais ir skaiti
niais, kuriuos rašė patys moky 
tojai. Dabartinė L B švietimo 
t a r y b a rūpinsis kultūros, švie
t imo ir lietuvybės išlaikymo rei 
kalais . Kviečia visas lituanisti
nes mokyklas ruošti Vasario 16 
minėjimus su pri taikyta pro
g rama . Ji stengsis savo veikią 
pas ta ty t i an t tvirtų pagrindų 
ir siekti tautinių uždavinių. 

K a s seka LB švietimo tary
bos darbus, turi įsitikinti, kad 
dirbama daug ir energingai švie 
t imo ir kultūros srityse, todėl 
ir rezultatai yra ryškūs. 

•/. Kaunas 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NED23NNSKAS, 4065 Archer A ve. 
Chicago, m. 60632, telef. 927-8880 

SU SAVAIS APLINKUI 
Labui gra& 2-Jų auk&tų rezidencija-

1% vonios. Sausų pušų beismentaa 
Karpetai, virtuvės pečius, daug prie
dų, įmokėti apie $7.000.00 ir galit* 
keltis. Arti 72-OB Ir Kedzie. 

4 butų nmrae. S auto mūro gara
žas. Is gerų rankų, priečaia parka. 
Kaujaa gazu šildymas ir elektra. 
JS.ouu pajamų. Vartas *50,000. 

l%i aukšto mūras. 2 auto mūr. ga
ražas. Originali 25 metu gera statyba. 
Erdvūs 2 butai SecutS nepajėgia, 
turi parduot. Marąuette Fke. Pigiai 
M2.000. 

Vienintele 8tfUnga 6 kambarių 9 
ruevu rausvo mūro rezide&cųa ir Z 
auto garažas. Puikus vidaus planas 
Marųuette Parke.. J29 7 50.00 

Marinis - medinis pajamų B U O M . 
2 butai. Pirk8jul tikras radinya Mar
ąuette Parke. $29 900.00. 

17 metų didelifl 3 ankstų maras 
ir 2 auto mūro garažas. "Radiant" 
šildymas. Marąuette Parke. 
J3S.OO0.OO. 

Platus lotas mztt i r . Kryžiaus ligo
nines. Pigu*. 

YALD |$ REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 

TeL 737-7200 arba 737-8634: 

ADDISON, ILL. 
Parduodami ifeiuomoti €-butą iiuk-
sus namai. Po 1 ir 2 miegamus. 
Įmokėti $35,800.00. Raštinė atdara 
nuo 11 iki 7 v. v. 2-me aukšte 

HERFTAGE BANK BLDG. 
777 Army Trail Bd. 

C.CAH Ine. — 543-3750 

iiiiimiiuiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiMiiin 
AB REIKIA VIZITINIŲ 

KOSTELIU? 
Vietinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas 
plačiai naudoja, bet tinka Ir visų 
luomų atstovams turėti grąžas 
vnttmes korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais paasisnp reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mą. 
IIHIIItlIlIlUNIIIIIUIIIIIIIiilIlilIlIinUUlHII 

THE BALTIC NAT10NS 
Prof. dr. BROMO f. KASL0 

nauįas anglų kalboje veikalas, ku
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istoriją 
bei politinę struktūrą, antroj. — 
saugumo siekius sritinėje integra-
ci;oje, trečioji — n D. karo įta
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu. Veikalas gražiai .iš
leistas y? tinka bet kokia proga 
amerikiečiams įteikti kaip dovaną. 
Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti 
paštą. -

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 
CMesgo, m. 60*2* 

Elinois gyventojai prideda 60c 
mokesčių k persiuntimo išlaidas. 

i » » > « » « » M M H M t H > l > > į »"a« 

TOS neturi gąsdinti 
nė manęs. Tesirūpinau kiek -tie ii 
gi zigzagai pabrangins mano skri-
4iHią iš Jlio de Janeiro į Los 
Angeles. Mano kimei, pasirodė, 
kad visai nedaug brangiau, kaip 
ir tiesiai skrendant. Tik apie 120 
-150 dol. daugiau. Tą. nedidelį 
skirtumą buvo tikrai verta mokė-. „ . , - l. ™Vje" I garbinte garbinamą 
tj . 23noma. visas kitas išlaidas ° 
sifdėjus, mano \*izitas penkiom 
Karibų salom nebuvo labai pi-
^us. Bet buvo labai įdomu ir nė 
trupučio nesigailėjau ištuštin-
tom kįšenėm iš čia sugrįžęs. Nor
maliai, maždaug 8500 mylių at
stumas skristi iž Rio de Janeiro 
j Los Angeles kaštuotų apie 570 
į o l , o mano pasirinktoji zigza-
j t a ė lįnrja kaštavo 70$.5O dol. j 
Manoj! ^fcpalygrrit flgesnė, bene į 
apie 13JD00 © v ^ * &* nj*r t 

HimilllHIMIMIHIHlHIIHIIIIHimHimiHH 

TAUTVILĄ 
JiMZt KRALIKAUSK0 

romanas 
TaJ yrm toygu spie «mogų, kurto a» 

«0 ttvynefe yre Uukoraas prieiu 
Aolankas Ados Korsakaite* Sutkis 

vlenes Raina 4 dol 
b? vme pia 

A. + A. VYTAUTAS MAURUKAS 
Gyveno Fox River Grove, Illinois. 
Mirė sausio 10 d„ 1977, 9 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Kvietiškio valse., 

Trakiškių kaime.. Amerikoje išgyveno 52 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 5 broliai Kazimieras, brolienė 

Stasė. Juozas, brolienė Jane. Jonas, brolienė Dalia. Lietuvoje: 
Antanas ir Albinas. 2 seserys Izabelė ir Petronėlė ir jų šeimos 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Warner ir Flagg koplyčioje. Cary, Illi
nois. 

Laidotuvės Įvyks treč.. sausio 12 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas i Šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, 
Cary, 111., kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę Broliai, seserys ir kiti giminės. 

Laid. direkt. Warner ir Flagg, teL 639-2777. 

oooooooooooooooooooooooooo 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Narna pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — Income Taz 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie A ve. — 778-2233 
oooooooooooooooooooooooooo 

MARIJA NORElklENft ~ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
prekes. Maistą* iš Enropoa Muidellu. 

Labai pageidanjamos geros 
260S W. 69th St . Chlcago. UL 

TEL. — WA 5-2787. 

T H E F O R T Y Y f A R y 
OF D A R K N E S S 

Apie istorinius lietuvių kovos metus. 
Paraše Dr. Juozas Vaisaera 

I anglų kalbą išvertė 

tmm Į M P 
Si įdomi knyga gaunama DRAUGE 
Kaina $2. Kietais viršeliais — $3 

imniiHiMitimiimitiniiifiiiiiiiiiiHinuiii 

rūšies 

M. A. Š I M K U S 
IfOTABT PTJBMC 

FVCOMK TAX SEKVTCE 
4259 S. Maplewood. tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU Strrtetittal. pUdaml 

prLtEJTTB^ PRAUTMAI b-
kitokį Mankai 

iiiiiiuiHiiiiiiHiininimiiHiHiiimiHiiiiiii 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Taisau senos Ir sadedn Majus pe-
« m . vuciai tsValsa tatp«J m^rtatm 
it perdirbu del daja. įdeda vandMV 
štMytnvos. Kreiptis 

A. BANYS — teL 447-8806 
IlIIIIMtiMtilIllIlimttlIlIlIIIllIIIIUlIHIIlIIl 

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 c 
NAMIJ REMONTAS 
PPJETNJMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu Tunise. 
ffrtnves irnauias lttbaa. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Z3 grasa. t«L 776-0682 po 6 v. vak. 
oooooooooooooooooooooooooc 

lUIlUlllltlllIlIlHUIIIUtllIlItllllIlIHIllIlIH 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprasto*. Radijai 
Stereo ir Oro YAslntnvai 
Pardavimas Ir Taisymas 
M I O L I N A S T V 

XS46 W. «9th Rt- teL 778-1486 
flHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIMIUHIlUlillHIU 

oooooooooooooooooooooooooo 
Polkas S butų morau. Arti Iv. Kry

žiaus ligonines. Virš $19,000.06 paja
mų. Palikimas — leagvai nuptrkstte 

Gerai lžlalkytas aiūriniH, 2 po B k 
ir veikiantis biznis. Arti Campbell ir 6S 
člos g-ves. Virš J600.00 pajamų mea. 

Tikrai granu* oangatov. S mieg. ir 
valgomasis. Patogus susisiekimas. I 
vakarus Už Califomia ir 68-<Moa. 

S I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 6Srd Street — 436-7898 
oooooooooooooooooooooooooo 

llllllllinillIrHIIIIIIIIIIIHIUIHHIIimiIlHI 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 
IIIIIIIIHIIintHllimtlIlIlIUHIttHiniHMtK 

Remkite tuos biznierius, ku

rie skelbiasi dienr. "Drauge". 

• 

WINDERS MEDICAL A8TS. 
3213 W. 63rdStre&4 

TeL WA S - 4787 
PBBTTATYMAS NEMOKAMAI 

lies patelefonuosim jūsų gydytojai 
UlIlUUIlUUiUlIUUUIlUIIUlUUttUlUIHIlII 

« M M M M M M -įgm 
HELP WANTED — MOTEBYS 

C5HLO CAIffi — tfvanston. Lovmg 
lady under €6 to care f or doctor'a 
cfaildren — 2 school age and 2 pre-
school. Live-m„ 5 days, $100.00. 
Private room, bath and TV. Aepa-
Private room, bath and TV. Sepa-
rate apt, available f or husband and 

OaU 491-96S0 

JOBU* WANTSD — MALS 
^ii!iiiniiiiiiiiiiiiHiiiHiiiirHinniinitimiiHimiuHuiiiiiiiiiiiiiMiiiiinimimiHiiiiii|ą 

I 0PPORTUNITK AT TO0TS1E R8LL ! 
FOR THE NEW YEAR 

i 

HiiHin 

B U D Y W 0 R K • o i n s i o i , E x » E i T i 
U U U I f I U II l\ į STANEVIČIUS 

(Fender) Pilnas Pataisymas 
Transmlssions — Dažymas — Motoro 
— Karoserijes (body) ir Sparno darbas 

GAS FOR UESS 
263T W, 47th St.f tftl, 523-1249 

Chlcago, Illinois 60632 
— 

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

Apdraustas perkraostymaa 
{vairių alatiiBH 

H M M 
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ELECTRICIANS 
We are seekmg tndlvldimLs with at least 4 or 
more vea*s elaetaioal esperienee, Ii «siWe-»hoot-

Butaatrlal e«ndpaies4. Mam-
' Ugh speed paekacine maeme, re-

emires tbe soecessftd applicant to fcave a stroog 
haehgranad n moter eontrat e f a U r y . 
«i M jraavnl i *B4*» \ '• 

MACHINE REPAI R 
have 4 or mere years 

M8 overhatd of 
iadostriai nmebiaery. Mosi be aMe to diagnase 
problema m onr prodoettea etpipment and : 
t t e aeeessary repairs aad adjustments. 

i Th« abot • positions pay op ta S7.20 per hour, | 
| and caery a Hi» baatfn packap wlth thetn. 

I 
s 
I i 
1 

C.ll: UM. STRAIID 581 - 6 1 0 0 W . 3 5 2 

M m ROLL INDUSTRIES 
C H I C A G O , I L L I N O I S 

vmmmmmmimnmuBmimmi"* u mm 
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KELIAS 1 PAW PAW 

nyčios, susirinkimai, rengiamos 
sporto rungtynės, gegužinės ir iš-

Kai esi žmogus sau, gali leistis] ta laivais namo ir praleidžia sa-
ir į keliones pamatyti naujų vie- ' vai'galį padėdami ruošos ir namų 
tų, naujų veidų, ipatirti naujų is~ į darbais savo šeimoms. Taigi, tik 
pūdžių. Prisiskaitęs jaunystė- Į savaitgaliais Moorea sala atgyja, 
je Pierre Loti , James Michenerio l girdimos dainos, muzika, žai-
aprašymų apie Pietų Jūrų salas,' džiamas futbolas, lankomos baž-
romantiškas gyventojų dainas, 
svetingumą ir draugiškumą, nu
tariau bent senatvėje tai patirti. 

Atsiradus Tahit i saloje, pa
junti, kad ir čia laikas daro savo. 
Kartu su kultūra bei civilizacija 
tahitiečiai pajuto ir klasių skir
tybę. Tai juntama gatvėse, resto
ranuose ir viešbučiuose. Čiabu
viai sudaro neturtingosios liau
dies klasę, o baltieji arba praku 

vykęs. 
Mudu išėjome pačią liūdniau

sią dieną, pirmadienį, bet mūsų 
kelias j artimiausią miesteli Pao 
Pao nebuvo nuobodus. 

Ta rp medžių ir palmių žemės 
paviršius išknaisiotas ir matome 
daug urvų - urvelių. Kažkas 
šmėkšteli prieš mūsų akis. Pra

tę tahitiečiai stengiasi nemayti į džioje nespėdavome pamatyti 
basų kojų, prašančių akių ir viso kas tai per padarai, bet vėliau 
to vargo, kurį neša darbo ne
mėgstanti, bet linksma ir simpa
tiška tauta. 

žvelgdavome kiek toliau. Tai kra' 
bai. Išsirausę urvus visai netoli 
vandens, jie išlenda medžioti, o 

Aplamai esu nusivylęs Tahit i išgirdę ar pajutę žingsnius, sku-
vaizdu. N e tik žmonės skiriasi, | ba slėptis. Pastebėjome ir gana 
bet ir pastatai, atskiros vietovės, j stambių šios rūšies roplių. 

Ramiojo vandenyno salose nė-Gražu, tvarkinga moderniuose' 
viešbučiuose, graudu stebėti giū-
vančias lu inas miesto pakraš
čiuose arba net ir centre. 

N a , bet mums pavyko pama
tyti bent tikrą dabarties vaizdą ir 
gyvenimą kitoje saloje. Tai Moo
rea sala, kuri tuoj mus" užimpo
navo. Dar būdamas Tahiti salo
je, pastebėjau įdomią šios salos 
figūrą žemėlapyje. Sala atrodo 
lyg ieties smaigalis galu žemyn, 
l pietus. Šiaurės pakraštys turi 
dvi giliai įsirėžiančias įlankas, 
kurios sudaro tris pusiasalius. 
Skrendant lėktuvu pamatome ta
rytum kažkokia aureole apsisupu
sius krantus. Tai ir yra mano 
knygose skaitytieji koralų barje
rai. Tarp salos kranto iki koralų 
uolų grandinės gerokas vandens 
plotas lieka ramus, gilaus vande
nyno bangų nepaliečiamas "ta
bu". Čia skaidrus vanduo i r gali 
matyti daugybę didesnių a r ma
žesnių povandeninių uolų. Tik iš 
arčiau gali įsistebėti, jog tai ko
ralai. Palietęs juos koja ar ran 

PLB organizuotos išvykos j Australijos Lietuvių dienas organizatoriai 
ir vadove. Iš kairės: A. Lauraitis, N. Linkevičiūtė ir Br. Nainys. 

Nuotr. R. Kasparo 

ANGLIAVANDENIAI IR JŲ PASKIRTIS 

ra plėšrių žvėrių. Didžiausi yra 
laukiniai 'paršai, bet sunku atskir
ti, kurie laukiniai, o kurie žmo
nių auginami. Nenuostabu, kad 
tahitiečių "tautinis" valgis yra 
kiauliena. Jie net turi savotišką 
būdą kiaulieną kepti žemėje, už
kasus tarp bananų lapų. Mėsos 
atkasimo ceremonija "tamaa-
raa ' ' labai triukšminga —"su or
kestru ir dainomis. Teko tokios 
mėsos "tamaaraa" šventėje pa
ragauti: Ji nepaprasta? minkšta 
ir sultinga, juoba, kad kiaulės ke
pamos ne per senos. 

Be kiaulių yra ožkų. Paukščiai 
įvairuoja nuo margasparnių ligi 
ilgakaklių juodais, ilgais kaklais. 
įdomu, jog niekur Polinezijoje, o 

Angliavandeniai reikalinga 
žmogaus organizmui medžiaga. 
Tačiau seniai j au y r a iš t i r ta , 
kad angliavandenių negali visai 
pakeisti nei baltymai nei rieba
lai. Be angliavandenių po neku-
rio, laiko įvyktų organizme su
trikimas, svoris sumažėtų, atsi
rastų nuodingų riebalų apyka> 
tos produktų, kraujuje sumažė
tų gliukozės ir L t. 

Medicinos žinovai sako, kad 

produktų, kitų angliavandenių 
kilmė susijusi su augmenija, 
Pieno cukrus mažiau saldus už 
valgomąjį cukrų, karvės piene 
jo yra apie 5c/c, o moters piene 
6-7%. 

Patys sudėtingiausi anglia
vandeniai — polisacharidai yra 
krakmolas, glikogenas, celiulio
zė, pektininės medžiagos. Šios 
medžiagos nesaldžios, ne visos 
jos naudojamos Ir žmogaus ener-

j geras energijos šaltinis. Bulvės f 
turtingos krakmolu, kurios tei
kia ne tik energijos, aprūpina 
organizmą vietminu C, bet turi 
ir mažus kiekius būtinųjų ami
no rūkščių. 

Nors celiuliozė ir nėra ener-1 
gijos šaltinis, tačiau labai reika
linga kaip mechaninis dirgiklis. 

Aplamai, daugiausia anglia
vandenių žmogus gauna valgy
damas duoną, pyragą, įvairias 
kruopas, bulves, cukrų, saldai
nius, daržoves, vaisius ir kt . 
Taip pasiskirsto angliavandeniai 
kai kuriuose maisto produktuo-, 
se, būtent: 100 gramų produkto 
tur i angliavandenių — cukrus 
tur i 95 g. ryžiai 72 g. manų kruo 
pos — 70 g, grikių kruopos — 
64, pyragas — 43-50 g, duona 
— 42-45, g, bulvės — 20 g, mor
kos — 7-8 g, burokėliai — 10 
g, obuoliai 11 g, vynuogės — 17 
g ir t. t. 

Racionaliai maitinantis, kalo
rijos, gautos iš angliavandenių, 
turėtų sudaryti 55-60% visų per 
dieną gautų kalorijų. Tačiau la
bai svarbu, kad šios kalorijos 
būtų gautos iš įvairių produktų. 

J. Mškns 

Aš negaliu suprasti, 
žiūrėdamas i 

kaip 

angliavandeniai yra pagrindinė j gijai palaikyti. Tik krakmolas! z ^ ~ . e
 n ™ a S ' . a ^~ 

organizme gera i virškinamas, į ™ l a r ' • ^ energetinė maisto medžiaga, nes 
daugiau kaip pusę visų pe r die
ną gaunamų kalorijų gauna
me iš maisto, turinčio gana 
daug angliavandenių. Mat, vie
nas g ramas angliavandenių su
degdamas žmogaus organizme 
duoda t ik 4,1 kalorijos, b e t tų 
gramų per dieną sunaudojama 
vidutiniškai 350-500. Žmogui dir 

lengvai skyla iki gliukozės, yra I Abraomas Linkolnas 

gal ir visose Ramiojo vandenyno ^ fijd ^ ^ j u d a n t 
salose nėra ne tik nuodingų, bet 
ir nenuodingų gyvačių. Taip pat 
labai maža vabzdžių. G a l dėl to 
kai kas ir vadina šias salas ' ž e 
mės rojumi". 

Kojas gerokai paskaudo, kol 
nuėjome į Paw Paw miestelįrCia 

ka, junti, kad tai gyvas, nors ir, yra kelios smulkių prekių krautu 
kietokas, padaras. 

Mūsų viešbutis centrinio pu
siasalio šiaurinėje dalyje. Kai pa
klausėme, ar toli artimiausia 
krautuvė, gavome atsakymą, jog 
už kokių 3 mylių a r daugiau 4 
kilometrų. Ką gi tai reiškia to
kiems vaikšteivoms, kaip mes! 

Išeiname į vieškelį ir žygiuo
jame. Kelias visą laiką vingiuojasi 
pagal pajūrį, nes nepaprastai sta
tūs ir aukšti kalnai salos vidu
ryje neleidžia nė vienoje salos 
vietoje aplinkinį kelią patrum-
pfrrti: Taigi, vienmtelm salos fcė-
trtf net neįmanoma paklysti- A-
bipuš kelio auga aukštos, laibos ir 

vės ir Polinezijos banko skyrius. 
Netoli ir kitas viešbutis. Mums 
kiek keista mokėti šimtais ir net 
tūkstančiais polineziečių frankų, 
todėl atrodo viskas brangu. Taip 
yra, bet nereikia norėti, kad vi
duryje vandenyno atrastum pi
gesnių prekių, kaip kitur. O vis 
dėlto atradome- Napoleno konja
ko butelis, maždaug Amerikon 
importuojamų vynų butelių d i 
dumo, kaštavo tik 319 frankų. 
Išvertus doleriais, gavosi suma 
3,75 dol., nes vienas doleris čia 
lygus 85 frankams. Keičiant ban
ke, gaunama 88.8 franko. 

Savotiška prancūziška duona 
palinkusios kokosinės palmės su (labai ilgas ir laibas kepalas) la-
vešlia lapų viršūne. O tarp lapų *>a: - - . — 
matome prinokę arba ir žali vai
siai. Yra ir įvairiausių kitų auga
lų, medžių, trobesių, tvorų ir ap
griuvusių, apleistų ūkelių. 

Seniau salos svarbiausia eks
porto prekė buvo kokoso riešu
tai, bet dabar jie čia mėtosi mi
lijonais, krinta nuo palmių ir nie
k a s jų nerenka. Moderniais lai
kais gyventojai užsidirba, kito
kius darbus dirbdami. Daugu
mas plaukia laivais į Papeetę, 
kuris yra Prancūzų Polinezi
jos sostinė ir didžiausias miestas 
(apie 30,000 gyv.). Penktadie
niais būriai vyrų ir moterų grįž-

apie 17 centų. įdomaus skonio 
Tahit i kava (500 gramų) kaš
tuoja 2.41 dol. 

Patrypinėję po miestelio krau
tuves, nė nepailsėję leidomės ke
liauti atgal, ne juodo švino de 
besys grasino liūtimi ir karščio 
sumažinimu. 

Kelias į Pao Pao mums davė žy
miai daugiau patyrimo ir "malo
numo, kaip 120 mylių ekskursija 

Moorea, 1976m. gruodžio 7 d. 
autobusu apie Tahiti salą. 

Andrius Norimas 

bei sportuojant gerai virškinami 
ir lengvai įsisavinami anglia
vandeniai teikia žvalumo, gerina 
nuotaiką, išblaško nuovargį. 

Angliavandenių daug y r a dar
žovėse, vaisiuose, grūduose. Ta
čiau juose yra nemažai ir mine
ralinių medžiagų reikalingų 
žmogaus organizmui. 

Angliavandeniai skirstomi į 
tris grupes. Nesudėtingiausi 
cheminiu požiūriu y r a vadina
mieji monosaxharįdai-tai gliuko
zė (vynuogių cukrus) fruktozė 
(vaisių cukrus) ir kiti . Gaut i su 
maistu, angliavandeniai organiz
me virškinimo metu suskyla iki 
gliukozės. Kraujas gliukozę iš
nešioja po visą organizmą. 

Gliukozės trūkumą pirmiausia 
pajaučia galvos smegenys, nes 
jie nepajėgia sukaupti didesnio 
gliukozės kiekio, o bal tymų ir 
riebalų negali panaudoti kaip 
energijos šaltinio. Todėl, t rūks
tant gliukozės, ir silpnėja sme
genų celių veikla, sunkėja proti
nis darbas, mažėja kūrybinis 
aktyvumas. 

Sudėtingesni angliavandeniai, 
sudaryt i iš dviejų molekulių, y ra 
disacharidai. Pagrindiniai jų ats
tovai y ra runkelių a rba nendrių 
cukrus (sacharozė), pieno cuk
rus (laktozė). Laktozė y r a be
veik vienintelis angliavandenis, 
gaunamas iš gyvulinės kilmės 

ALYVOS REIKALAI 

(Atkel ta i i 3 psL). 

Italijoje, kur jie yra jo nemažai 
investavę. Šios valstybės anksčiau 
buvo prie bankroto slenksčio, o da
bar visai gali sužlugti. Jei jos ban
krutuos, žus ir O P E C narių in
vestuoti kapitalai. 

Kainų pakėlimas turi ryšio su 
neišsivysčiusių kraštų ekonomi
ne pagalba. Pramoninės valsty
bės, apsunkintos naujomis alyvos 
kainomis, vargiai galės ir norės 
prisidėti prie numatyto šioms 
valstybėms 1 bil. pagalbos fon
do. O jos buvo pasižadėjusios neiš
sivysčiusiems kraštams pagelbė- j 
tt. Jei šio fondo siekimai neįsikū- [ 
nys, bus kaltas O P E C narių gob
s imas , nes jie bus kaltinami jo 

sutrukdymu. 

— Maža kas mokosi tikybos, 
t ad išmoktų, kaip gyventi. Dau
gi Ms' ją tyrinėja, kad pateisintų 
bū.'ą, fcaip gyvena. 

Bažnytkaimio kunigas 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GfcLINYCIA 

2443 WEST 63rd SRĖBT 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-1834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishhj kraotuvg. 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwv, Oak Lavnt, 

TeL 499-1318 

C L E Y E L A N D , O H I O 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.f A. 

DR. ANDRIUS I. BRIDZIUS 
Jau suėjo dvejj metai, kai negailestinga mirtis atskyrė \š mCsų 

tarpo myHmą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1975 m. sausio 17 d. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 
Už jo sielą šv. Mišios bus (atnašaujamos sausio 17 d., 7:00 vai. 

vakare. Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje, Clevelande. 
Matomai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažtstamus da

lyvauti šiose pamaldose ir kartu pasimelsti už jo sielą. 
Nuliūdę: 2mona ir vūam 

• 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad Va
karų Vokietijoje tragiškai mirė mūsų brangi sesuo ir teta 

A. f A. 
B R O N E ARLAUSKAITE 

Buvo gimusi Daržininkų km., žaliosios valsč., Vilkaviškio 
apskr. 

Nuliūdę liko: Amerikoje — broliai Juozas ir Jonas su šei
momis, Lietuvoje — brolis Kostas su šeima ir mirusių brolių 
Viktoro, Prano ir sesers Onos Kresninkevičienės vaikai su šei
momis. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę 
savo maldose. 

-«. 

A. f A. 
BARBARA BARTKUS 

SUIiCjAITE 
Gyveno Chicago. Illinois, Brighton Parko apyl. 
Mirė sausio 8 d., 1977, 10:10 vai. vak., sulaukus brandaus 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Kaltinėnų parapijoje. 
Amerikoje išgyveno daugelį metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Sofija ir Kazimie

ra Sukurs, žentas Kazimieras, gyv. Seminole. Floridoje, 2 anū
kai: Mary Lynn ir Oharles Sukurs su žmona Sara, gyv. Indian-
apolis, Ind., proanūkas Chad Sukurs, augintinė Stella Kramei 
su šeima Floridoje ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Kazimiero. 
Priklausė Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jai — amžina 

narė; T. Marijonų rėmėjų dr-jai — amžina narė: ir Moterų 
S-gos 21-ai kuopai. 

Kūnas bus pašarvotas antrad.. 2 vai. popiet Eudeikis-Gai-
das- ir Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks treč., sausio 12 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Gėlių prašoma nesiųsti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Di&terys, žentas, anūkai ir proanūkas. 
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. TeL 523-0440. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. + A. JONAS STASYS 
Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 

Mišios sausio 12 d., 7:30 vai. 

MirS 1976 m. sausio 12 dieną 
kapinėse. 

UI jo sielą bus atnašaujamos šv. 
ryto Šv. Jurgio bažnyčioje, Chicagoje, 

Draugus ir pažįstamus prašome pasimelsti už a. a. Jono Stasio 
sielą. Tegul gailestingas Dievas priglaus jį į savo prieglobstį. 

Nuliūdę DRAUGAI 

DRAUGAS, antradienis, 1977 m. sausio 11 d. 

Mūsų mielam komp. B. BUDRIŪNUI ir p. E. BŪD-
RI0NIENEI. jų mylimam tėveliui 

A.tA. Teis. JURGIUI DARGIU! 
mirus, giliausią užuojautą reiškia 

Los Angeles šv. Kazimiero 
Parapijos Choras 

Mielai 
A. f A. 

EMILIJAI GAUČIENE! mirus, 
jos vyrą P0V*IU| ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Birute ir Pranas Razminai 

A.f A. 
EMILIJAI GAUČIENEI tragiškai žuvus, 

mielajam POVILUI GAUČIUI ir sūnui ALGIUI su šei
ma reiflriame nuoširdžiausią užuojautą ii drauge 
liūdime. 

Albina ir Pranas sopinai 
Ina Ir Vytautu Užgiriai 

• • M 2 

JffiZEffiA&MNS 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SO. Y7ESTERN AVENUE 
TRYS MODERNIŠKOS 

AB-OONDITfONED KOPI-YCIOP 

MAMNOMS VIETA 

v 

J. 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR S 0 N U S 
-

IBYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7lst St. Tol. GRovenhilI 0-2345-6 
1410 Se. SOth Ave* Cicero TOwnhaU 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATUTI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 84 South California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 9852 

460$ 01 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LtetuvlŲ Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

M7 SO. LTTUANICA AVE. TeL YArdf 7-MH 

STEPONAS C. LACK (LACKAYYtCZ) ir S0N0S 
IS14 W. » r d PLAGE TeL Vlrginta 7-0671 
•424 W. mm STREET TeL REpuMte 7-121J 
U » a M p — I Hlgmey, Palei Hffle, nL TeL 174-4411 

PETRAS BiaiONAS 

Om 80. CALIFORNIA AVE. TeL LAftyette LUTI 

POVILAS L RIDIKAS 

OM SO. BALSTED STREET TeL YArtta 7-ltll 

-
•J 

• • • 

JURGIS F. RUDMIN 

SS1S SO. LTTTJAN1CA AVB. TeL YArde 7-1138-39 

VASAITIS • BUTKUS 

SO. N * Am, CICERO, ILL. TeL OLYmpte S-ll 

sau Perjkaitf "Draugą" , duokite H Kitiems • 



DRATK5A9. antracPems. 197? m. sausi© 11 d. 

X Arkiv. Jurgio Matulaičio; 
penkiasdešimtųjų mirties meti-: 

inių minėjimas Chicagoje bus ' 
: sausio 22—23 d. Sausio 22 d. ; 

j 7 vai. vak. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje bus didingas 
Čiurlionio ansamblio koncertas, o 

i sausio 23 d. 1:30 vai. p. p. Ne-
X Povilas Gaučys, žinomas j kalto Prasidėjimo par. bažnyčio-: 

visuomenininkas ir spaudos dar-į je, Brighton Parke, iškilmingos 
buotojas, po au:o nelaimės pa-; pamaldos ir to paties Čiurlionio 
mažu sveiksta Šv. Kryžiaus Ii- j giedamos lietuviškos mišios, su-
goninėje. Jau galima jį ir ap- j komponuotos muz. Alfonso Mi

kulskio. lankyti. 
X Šv. Kryžiaus ligoninės I 

Kraujo bankas kviečia visus nuo I 
17 iki 66 metų amžiaus žmo-; 

X Lietuviu fondo valdybos; 
posėdis bus sausio 27 d., o tary- i 
bos — sausio 30 d. Prieš tai j 

nes, kurie yra sveiki, d o v a n o t i ) ^ b u s ^vestavimo komisijos 
Kraujo bankui savo kraujo, ku
rio labai stokojama ligoniams. 

Trakis, Liet. 
Šv. Kryžiaus ligoninė dažnai 
turi patarnauti net kitoms apy
linkėms, kuriose nebūna pakan
kamai surenkama kraujo atsar
gų, o būtina gelbėti gyvybei. 
Galintieji savo kraujo dovanoti 
prašomi kreiptis į ligoninės 
Kraujo banką nuo pirmadienio 
iki penktadienio, bet geriausia 
susitarti tel. 434-6700, exL 305. 
Sausio mėnuo skirtas kraujo 
aukai, bet Šv. Kryžiaus ligoninė 
priima per ištisus metus. 

X Fricas Skėrys, diakonas, ir 
Vasario 16 gimnazijos Vokieti
joje mokytojas, "Draugo" ben
dradarbis Vokietijoje, Lietuvių 
evangelikų liuteronų Bažnyčios 
tarybos nutarimu ordinuojamas 
tos bažnyčios kunigu. Nutari
me sakoma, kad pakėlimo pa
grindas buvusi gera jo dvejų 
metų diakonystės tarnyba. 

X A. a, Vytas Petras Mar-
čiukaitis, Antrojo kaimo teatro 
aktorius, lietuviškų ansamblių 
bei chorų dalyvis, buvo pereitą 
šeštadienį, po gedulingų Šv. 
Mišių, palaidotas Holy Sepul-
chre kapinėse, Detroite. Į jo 
laidotuves iš Chicagos, Cleve-. , , 
lando ir kitų vietų buvo nuvy-1 Programą LKR šaipos remejų 
kę nemaža velionio artimų į rengiamam koncerte vasario 6 

posėdis, kuris įvyks sausio 12 d. 
Visi posėdžiai 
nėję. 

X Kuo. Ansas 

bus LF busti-

IŠ ARTI IR TOLI 
k A. VALSTYBĖSE 

— Kristina Lauraitytė, dirbu
si mokslinių tyrinėjimų srityje, 
persikėlė iš Ohio į Californiją ir 
pradėjo dirbti Lockheed lėktų 
vų pramonėje. Kristina įsikūrė 
Valencia, CaĮ, Vietovės lietuviai 
šiai jaunai mokslininkei iškėlė 
jaukų susipažinimo priėmimą. 

— Alfonsas ir Vera Bimbi-
riai, praleidę 4-rius metus Vir
ginijos valstijoj, grįžo į L o s i c i o m e t jnis balius įvyks vasario 
Angeles, į savo seniau čia gy- 5 d. Anapilio salėje, 
ventus namus. Alfonsas ir toliau 
dirbs G.T.E. Sylvania Co., bet 
tik dalini laiką, tik kaip konsul
tantas. 

KANADOJE 
— Thunder Bay. Ont., daugia-

kultūrinė konferencija rengia
ma 1977 m. vasario 19 d uni
versitete. Dalyvaus keli minis-
teriai ir kiti žymūs kalbėtojai. 
Bus gvildenami daugiakultūri-
niai reikalai, ypač švietimas, nes 
folklorine veikla negalima pasi
tenkinti. 

"Tėviškės Žiburių" laikraš-

Čiurlionio tautinio meno ansamblis šoka subatėlę Bogotos, Kolumbijos, "Media Tortą*' amfiteatro scenoje, 
evangelikų liuteronų "Tėviškes j žiūrovų minia — nesuskaitoma. Čiurlionio šokėjus m atysime Chicagos Marijos aukšt. mokyklos salėje sau-
parapijos klebonas Chicagoje,. sio 22 d., kai bus minima arkiv. Jurgio Matulaičio pus šimčio metų mirties sukaktis. Nuotr. J. Garlos 
be kitų darbų, redaguoja ir 
"Svečio" žurnalą. Jo pr. metų 
liepos — gruodžio mėnesiams 
skirtas numeris, 112 psl, ilius
truotas, šiomis dienomis pasie
kė "Draugą". Žurnale pateik
ta daug įdomios medžiagos iš 
lietuvių evangelikų gyvenimo. 

X Chicago Tribūne" praėjusio 
sekmadienio laidoje buvo iš
spausdintas lankomų Chicagos 
vietų sąrašas, tarp jų paminėta 
ir Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus. 

X Dalia Eidukaitė, American j x LB Detroito apylinkės vai-
Conservatory of Music studen- j d57ba» Per iždininką Alfonsą Jus
tė, ruošia savo pirmąjį dainų ir; k 3 . pasveikino "Draugą" Nau

jųjų Metų proga, padėkojo už 
gerą informaciją ir atsiuntė 20 
dol. auką. Dėkojame. 

x Vytautas AL Račkauskas, 
Cicero, BĮ., žinomas visuomenės 

X Apie Juozą Povelaitį ir jo veikėjas ir VISTA organizaci-
žmoną, kurie yra New Yorko f" talkininkas, padėkojo "Drau-
policininkai ir 

arijų rečitalį sausio 19 d. 7:30 
vai. vak. konservatorijos Collins 
Hali 4 a., 116 S. Michigan Ave. 
Akompanuoja muz. Aloyzas 
Jurgutis. Įėjimas laisvas. 

OIICAGOJ IR APYLINKĖSE 

kuriems tenka S1^" už korteles ir atsiuntė 10 
važinėti viename policijos au
tomobily, straipsnį su nuotrau
ka išspausdino sekmadienio 
"Sun-Time". 

X Grandis, Audra ir Liaudies1 

draugų, kurie jautriai pergyve
no jo ankstyvą išsiskyrimą iš 
gyvųjų tarpo. 

X Moterų Sąjnngos 21-ros 
kuopos susirinkimas įvyks an
tradienį, sausio 11 d. 7 vai. v. 
Cicero Šv. Antano parapijos sa
lėje. 

X Leokadija ir Jonas Dai-

dol. auką. Labai ačiū. 
X Vytas A. Vilčiauskas, New 

York, N. Y, prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 22 dolerių 
auką. Jis skelbiamas "Drau
go" Garbės prenumeratorium, 

instrumentų kvintetas atliks r^bai a£įu 

X Juozas Puodžiūnas, Water-
bury, Conn., nuoširdžiu laišku 
padėkojo "Draugui" už dailų 
1977 metų kalendorių ir atsiun
tė 10 dol. auką. Labai ačiū. 

x Sveikindami "Draugo" dar-

d., 3 v. p. p. Marijos aukšt. mok. 
salėje. Grandies tautinių šokių 
grupei vadovauja I. Smieliaus-
kienė, mergaičių chorui Audrai 
Em. Pakštaitė, kvintetui B. 
Pakštas. Visi kviečiami atsi
lankyti, 
giniuose. 

tojai ir nuolatiniai "Draugo": kavinėj. Vakaronė 7:30 v. v. 
rėmėjai, atsiuntė sveikinimus, | Kviečia Chicagos sendraugiai 

buotojus Naujųjų metų proga, 
Bilietai gaunami Mar- atsiuntė aukų po 5 dol.: 

( p r \ Elena Taraškevičienė, Chica
go. 

X Nijolė Martinaityte — šį Vincas Ruseckas, Sūri City, 
nauskai, Chicago, BĮ., žinomi penktadieni skaitys Vitalijos Bo- Vincas Vasiliauskas, Chicago. 
lietuviškų organizacijų darbuo- gutaitės kūrybą Jauni mo Centro Jonas Brazys, Chicago, 

Stasys Vanagūnas, Chicago. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 
x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
V. Rakauskas, Melro3e Pk., 
Kazys Venclauskas, L. An

geles, 
V. Levickas, CrownsviUe, 
Morta Mickus, Chicago, 
Ed. Olšauskas. Cicero, 
Stasys Mockus, Hickory Hills. 
Visiems dėkojame. 

ateitininkai. (pr) . prenumeratos mokestį ir 10 dol. 
auką. Labai ačiū. 

X Jenas Juodvalkis, Chicago, 
BĮ., ilgametis "Draugo" skaity
tojas, atsiuntė malonų laišką, 
sveikinimus ir auką. Dėkui. 

X Cicero išnuomojamas 2-jų , 
kambarių modernus butas. Ge- į į £ ? kongresas Pietų Ame-
ras susisiekimas su miestu. 
Skambint 652-9297 po 6 vai. 

X Cicero Lietuvių Bendruo
menė 1977 m. sausio 16 d., tuoj 
po lietuviškos Sumos, šv. Anta-: 
no parap. salėje, rengia kultu-, 
rinę popietę tema "Lietuvių j 

vak. ( sk) . 
X Pedagoginio lituanistikos 

instituto tradicinis linksmava-
karis bus 1977. I. 15 d. Jaunimo 
centre. Bus nuotaikinga pro
grama. Šokiams gros jaunimo 
mėgstamasis jaunųjų Neo-Li-
thuanų "Vyčio" orkestras. Kas 
norėtų paremti šią vienintelę 
Vakarų Pasauly esančią lietu
vių švietimo įstaigą, besisten
giančią paruošti jaunimą mo
kytojauti ar kitose mūsų orga
nizacijose dirbti, mūsų spaudoj 
bendradarbiauti ir t. t., malonė
kite užsisakyti stalus ar kvieti
mus pas p. Sofią Pranckevičienę 
tel. PR 6-219L (pr.). 

X Juozas Žvynys patyręs In-
come Tax piMytojas, greitai ir 
tvarkingai užpildys jūsų Fede-
ral ir State Bicome Tax. Kreip
tis visomis dienomis, neišski
riant ir sekmadienių, nuo 8 vai. 
ryto iki vėlaus vakaro. 7259 S. 
Francisco Ave. Telcf. PR 6-1349 

(sk.) 
X Vienos savaitės ekskursija 

) Lietuvą, balandžio mėnesio 15 
d., 1977 m. Rezervacijoms ir in
formacijai kreiptis į Heger Tra-
vel Bureau, Inc., 6118 W. Cer-
mak Rd., Cicero, m. 60650, tel. 
242-8590 ar 863-4774. (sk.) Į R**, Cbfcafoa Marąuitu Pirkt 

rikoje". Pranešėjai — jaunimo 
įgaliotiniai į kongresą. Bus ro
domos skaidrės. Pabendrauki
me su idealistiniu jaunimu. 

Valdyba 
A. Venclovas, pirm. 

(pr.). 
X Pranešame Cicero koloni

jos lietuviams, kad American 
Travel Service Bureau atidarė 
kelionių įstaigos skyrių šv. An
tano Taupymo bendrovės patai-;Adamonis, Ona Rekašienė, 
pose. Cicero. Parduodami lėk- j Lazdauskienė; po 3 dol. 
tuvų bilietai, kelionėms į įvai-jVyra Skopas, A. Ješmantas. J. 
rius pasaulio kraštus ir Ame-! Karklys, V. Markauskienė; po 
riką. Taip pat ruošia ekskursi- j 2 dol. — J. Bielskis, J. Zabukas, 
jas į Lietuvą. Dėl informacijų Ve. Butkys, P. Ablomienė, He-
skambinkite 652-5707. Tarnau- len Klevecka, Aug. Poškus, V. 
tojai kalba lietuviškai, (sk.). I Juodis. Maloniai dėkojame. 

x Po 5 dolerius aukojo: 
Jonas Veselka, Evergreen, 
Br. Polikaitis, Chicago, 
Kun. Pr. Jokūbaitis, Chi

cago, 
E. Liaugaudienė, Parsippany. 
Labai ačiū. 

X Aukų atsiuntė: po 4 dol. — 
A. Šakalys, St. Jurkšaitis, a 

A. 
El-

LEETUVIU TELEVIZIJOS 
DEŠIMTMETIS 

Savo dešimtmečio sukaktį 
Lietuvių televizija Chicagoje 
atšventė sausio 8 d. banketu 
Condesa del Mar salėje. Banke
tą pradėjo Frances Šlutienė, 
pasveikindama svečius ir pa-
kviesdama programai vadovauti 
dr. F . Kauną. Visiems jau va
karieniaujant buvo pakviesti 
kalbėtojai. PL Bendruomenės 
pirm. inž. Br. Nainys Lietuvių 
televizijai linkėjo susilaukti 
daug dešimtmečių. Priminė, 
kaip jai pradedant darbą reiškė 
nuoširdų prielankumą L. Ben
druomenės tuometinis pirm. J. 
Bačiūnas. Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardu sveikino Altos 
sekretorius kun. A. Stasys. 

Dr. Kaunas supažindino su 
garbės svečiais. Buvo atsilan
kę kongresmanai J. G. Fary ir 
M. Russo, teisėjas Fr. Butler, 
St. Jaksey, Cicero Life red. S. 
O'Gara, V. Adamkus, eilė dak
tarų, kunigų, dailininkų, solis
tų, bankininkų ir kitų. Lietuvių 
televizijos vald pirm. J. Šid
lauskas padėkojo lietuviams už 
paramą, iškėlė A. Šluto ir F. 
Šlutienės pasiaukojimą Lietuvių 
televizijai, pažymėjo sėkmingą 
veiklą televizijos vadybosl. 

Buvo perskaityti sveikinimai 
raštu gen. kons. J. Daužvardie-
nės, Cook apskr. pirm. J. W. 
Dunne, Cook apskr. šerifo El-
rod, prof. J. Žilevičiaus. Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus vardu sveikino Zunienė, 
įteikdama St. Balzeko vardu če
kį. Iškviestas Lietuvių televizi
jos kūrėjas ir pradininkas A. 
Siutas pasidžiaugė susirinku
siais gausiais L. televizijos bi
čiuliais, reiškė padėką rėmė
jams, prekybininkams, meni
ninkams, muzikams, šokėjams, 
rašytojams, vaidybos nariams, 
pabrėždamas, kad ši televizija 
tegali išsilaikyti tik susilaukda
ma daugelio šimtų ir tūkstančių 
paramos. Pažymėjo, kad džiaug
damasi gausiu prielankumu. 
Lietuvių televizija Chicagoje dar 
ilgai egzistuos. Kėlė mintį, kad 
paruošta ir įrašyta televizijos 
programa gali būti siunčiama į 
kitus miestus. Vaikščiodamas 
tarp stalų su mikrofonu, supa
žindino su ten sėdėjusiais sve

čiais. Scenoje veikė televizija, 
kur matėsi kalbėtojai ir daly
viai 

Sveikino Liet. Televizijos 
vadovą šlutą bei gausiai susi
rinkusius svečius kun. A. Ke-
zys, kuris kas antrą sekmadienį 
vadovauja šios televizijos pro
gramai Ypač visus svečius su
domino savo linksmais anekdo
tais iš New Yorko atskridęs 
aktorius V. Žukauskas, klausy
tojus prajuokindamas temomis 
iš šeimos gyvenimo, iš organi
zacijų veiklos, apibūdindamas 
meno parodas ir veikėjų kalbas, 
net ir pavaizduodamas gerian
čiųjų dainas. Publika buvo pa-

— Žydų naikinimo klausimu 
"The Toronto Sun" išspausdino 
Mortono Shulmano straipsnį, 
kuriame jis sakosi gavęs daug 

— JAV LB Kultūros tarybos' medžiagos iš S. Wiesentalio apie 
pirm. J . Gaflajiphnkraščiu krei- j Kanadoje gyvenančius karo nu

sikaltėlius. Jų esama Kanadoje 
45, Toronte — 19. M. Shulmanas 

pėsi į visus LB vienetus su pra 
šymu prie kiekvienos LB apylin
kės ir apygardos turėti valdy-1 m i n i tik d u kraštus — Estiją ir 
bos narį kultūriniams reikalams 
1977 m. sueinant 50 metų su- j 
kakčiai nuo Lietuvos Nepriklau- j 

'Ausį 

Latviją ir reiškia nepasitenkini-
mą, kad Kanados vyriausybė ne
siima teisminės procedūros. At-

somybės akto signataro ir -AUS f s i l i e p d a m a s j ^ straipsnį A. 
ros" leidėjo dr. J. Basanavičiaus, Zemnieks laiškų skyriuje XJX 
mirties, LB vienetai raginami j 1 4 p abrėžė: ieškant karo nusi-
nevengti Vasario 16-sios minėji-1 k a l t ė l i ų > reikėtų jų ieškoti ne 
mų kalbėtojais kviesti mūsų j m buvusių nacių, bet ir "rau-
kulturminkus. Aplinkraščiu LBidonojo Gestapo" eilėse, kurie 
apylinkėms pasiųsti užsisakymo j a t v y k o Kanadon per Izraelį. Be 
blankai anglų kalba išleidžiamai 110> j i s n u r o d o , kad praėjusio ka-
baltų dramos antologijai "Con-
frontations with Tyranny". 
Apylinkės raginamos veikalą už
sisakyti ir jį platinti 

nado memorialinį turnyrą ruo
šia Chicagos pietinių priemies
čių Parkų lyga, kuriai priklau 
so 6 klubai: Blue Island, East 
Gary, Hammond, Park Forest, 
Kennedy i r Chicagos Lietuvių. 
Registracija prasideda 8:15 vai. 

, , • « . . , . . . . , . , , r y t 0 , o ratų pradžių laikai — 
tenkinta ir domėjosi 30 linksmo- rytą _ 9 ^ gg p i e t _ 12:30, 
mis istorijomis, kuriose jis pa- 4 : 0 0 ir 7:30. Laikas: 45 ėjimai 
sijuoke is žmonių ydų. P r e . ' p e r p U s a n t r o s valandos, t. y. vi-
gramai ir vaišėms pasibaigus, dutiniškai 2 minutės * 
vykosokiai. J. Pr . ė j i m u L 

vienam 

MEMORIALINIS TURNYRAS 

A. a. Vladui Karpuškai pa-
Poravimai, ypač pats pirma

sis, vyks atsižvelgiant į "ra-
gerbti memorialinis šachmatų t i n &"- u s ' het turnyras nebus 
turnyras įvyks š. m sausio 16 d. ?- ****&*£' 
Memorial Park Fieldhouse pa-! Smulkesnių informacijų gali-
talpose, 12804 Highland Ave., ma gauti iš A. Dargužio tel 
Bhie Island, Dl. i 423-9738 ir R. Fabijono, telef 

Šveicarų sistema 4 ratų Tor- 737-0770. A . Z. 

CHICAGOS ŽINIOS 

-T - '^yvy 

NUatr. P. Kaktos 

TIKĖJBfAS CHICAGOJE 

Dienraštis "Chicago Tribū
ne" pravedė šeimose Chicagos 
apylinkių apskrityse apklausi
nėjimus, kokios žmonių pažiū
ros į religiją. Nustatė, kad 
91% gyventojų tiki Dievą ar ki
tą Aukščiausią Būtybe, 74% ti
ki, kad Dievas žmogų labai my
li, 68% tikį kad yra gyveni
mas po mirties, 6 1 % meldžiasi 
reguliariai, 79% tiki, kad kas su 
jais įvyksta turi tikslą, 79% 
mano, kad nežiūrint kaip viskas 
vyksta, pasaulį valdo meilė, bet 
27% pasisakė nesą tikri, ką jie 
t iki 

IŠGELBĖJO 2 CIKAGIECirS 

Dvi dienas plūduriavę gelbė
jimosi valty, kai jų sugedęs lėk
tuvas nukrito į jūrą, buvo iš
gelbėti čikagiečiai Pamela Witz, 
30 m., ir Paul Roston, 28 m. 
Lėktuvas nuskendo apie 30 my
lių nuo Bahamų salų. 

APDEGĖ LAKŪNAS 

Conrad Hilton viešbučio Chi-
į cagoje 19-me aukšte sekmadienį 
kilo gaisras. Sunkiai apdegė 
ten sustojęs lakūnas J. D. Dunn, 
18 m. 

STREIKAS GARY 

Sustreikavus sargams ir raš
tinių darbininkams, 37,000 Gary 
miesto mokyklų mokinių neina 
į pamokas. 

122 NAUJI AUTOBUSAI 

Chicagos regionalinio susisie
kimo vadyba yra pasiryžusi nu
pirkti 122 

IŠNEŠĖ % MILIJONO 
Iš Tenry Kay Jewelers krau

tuvės. 547 N. Michigan, Chica
goje, plėšikai sekmadienio naktį 
išplėšė laikrodžių, brangenybių, 
žiedų, apyrankių už pusę mili
jono dolerių. 

ro metu Latvijos gyventojų nai
kinimui bei deportacijoms vado
vavo žydų tautybės asmuo Šus-
tin. 

0KŪP. LIETUVOJE 
— Rašytojo Vytauto Bubnio 

romaną "Po vasaros dangum" 
pr. metų pabaigoje išleido Ry
tų Vokietijos knygų leidykla 
"Volk und Welt". Vertė Hel
mutas Kompas. Kiek anks
čiau "Aufbau" leidykla išleido 
to paties autoriaus romaną 
"Alkana žemė", kurio vertimą 
atliko Wilhelmas Pleckmeyeris. 

— Kauno lėlių teatras mažie
siems žiūrovams pateikė N. 
Gertner pjesės "Varlė karalie
nė" premjerą. Režisavo S. Ret-
kevičius, dailininkas G. Žalalis, 
muziką pritaikė B. Gorbulslris. 

— Vilniuje, Meno darbuoto
jų rūmuose, pr. m. gruodžio 29 
d. buvo atidaryta dail. V. Kisa
rausko ekslibrisų paroda. Pa
rodos proga išleistas katalogas 
"100 V. Kisarausko ekslibri
sų". Naujųjų Metų dieną veikė 
ir Vilniaus karikatūristų pa
roda. 

— Klaipėdos dramos teatro 
fojė buvo suruošta klaipėdiečio 
grafiko Vytauto Jakščio estam
pų paroda, antroji dailininko 
paroda. Pateikta 30 grafikos 
darbų. 
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Nuo sausio mėn. 18-os iki g 

26-os d. Tėvų Marijonų koply- I 

čioje Romoje, prisimenant ar- £ 

kivyskupo Jurgio Matulaičio I 

mirtį prieš 50 metų, bus lai- 1 

koma šv. mišių novena, pra- s 

šant iš Dievo sveikatos ir kitų 1 

malonių per jo užtarimą. I 

s DRAUGO skaitytojai yra kviečiami prisidėti prie šių ^ 
5 Mišių. = 

1 Prašomi kreiptfc šiuo adresu: 

s Very Rev. Jeseph Dambrauskas, MJ.C. 
1 6836 S. KJlbourn Ave. 
I CbJeago JŪL 60629 

I 
£ Jūsų vardas ir adresas 

I Intencija 

Auka f 
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