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Lietuvio drama 

Šešios savaites 
Amerikos ambasadoje 

Iki Valstybes departamentas Aleksandro Skopo žmoną ir sūnų surado Cicero, m. 

Bostonas. — "Monitor" pir
mam puslapy įdėjo savo kores
pondento Maskvoje David Wi l -
lis reportažą apie vienuolikos 
gruzinų ir vieno lietuvio vargus 
ir norą emigruoti į Ameriką. T ie 
gruzinai į Amerikos ambasadą 
pabandė įeiti rugsėjo 27. Atsku
bėjusi sovietų milicija penkis jų į 
suėmė, bet šešiems pavyko įsi
brauti, ir jie ten pasiliko dvi die
nas ir dvi naktis, nors ambasa
dos taisyklės ir neleidžia ne Ame
rikos piliečiams pasilikti per nak
tį. Jie visi nori patekti į Ameri
ką pas gimines. Ambasada, su
sisiekusi su sovietais, buvo už
tikrinta, kad gruzinams nieko 
blogo nebus, leis jiems grįžai į 
Gruziją. Ambasados šoferis pas
kui juos nuvežė į stotį, ir jie iš
važiavo. Tolimesnis jų likimas 
nežinomas. 

Kita istorija yra su lietuviu. 
Aleksandras Skopas, 79 metų, sa
vo šeimos, gyvenančios Ameri
koje, nematė 34 metus ir amba
sados paprašė viską padaryti, 
kad galėtų išvažiuoti pas žmo
ną ir vaikus, jeigu jie gyvi. Jis 
nežino net kur jie Amerikoj yra. 

Ambasados patalpose jis sėdi jau 
šešias savaites "su visais savo 
daiktais". Jis sako, kad už poli
tinius "prasižengimus" 20 metų 
praleido šiaurėje koncentracijos 
stovykloje. Korespondentas deta
lių nežino. Nepasako nei kodėl 
sovietų milicija, jam iš ambasa
dos išėjus maisto nusipirkti, lei-
džia vėl grįžti. Ambasados perso-j 
nalas, nežiūrėdami taisyklių, ne- ; 
turi takios "kietos širdies" ir jo 
neišmeta. Miegojo Skopas kur 
nors kieme, o kai atvėso, tai po
rą savaičių praleidžia naktis ko
ridoriuose ir konsuliarinio sky
riaus sofoje. Sargybiniai pasišai
po iš jo, kartais net padeda jo 
lagaminą įnešti. 

Spalio 1 Valstybės departa
mentas painformavo Skopą, kad 
rasta jo žmona ir vienas sūnus. 
Jie gyvena Cicero, Illinois, ir jau 
pradėjo rūpintis jį iškviesti. 

Senukas iš džiaugsmo apsiver
kė. 

D a r sakoma, kad rugsėjo 27, 
kai ambasadoje atsirado ir dvi 

j naktis nakvojo gruzinai, Skopas 
t dalinosi su jais savo nupirktu 
maistu. 

Per tas šešias savaites Skopas 
pasidarė ambasadai labai arti
mas, kaip savas. Gražiai ir jis 
pats korespondentui apie juos at
siliepė. Jis buvo optimistas, tikė
josi surasti savo šeimą ir surado. 
Praeis maždaug keturios savaitės, 
iki jo dokumentai bus sutvarkyti, 
ir jis galės emigruoti. Ambasada 
nori, kad jis galėtų kiek patogiau 
pagyventi likusį laiką ir tuo rei
kalu kontaktuoja sovietus. 

Izraelio užsienio reikalų ministeris Moshe Dayan lankėsi pas prezidentą 

Kaip pelnosi 
komunistine Vokietija 

Bonna, — Vakarų Vokietija 
per dvi paskutines savaites iš
pirko iš Rytų Vokietijos šimtą 
aštuoniasdešimt politiniu belais
vių, už kiekvieną sumokėdama 
nuo trisdešimties iki šimto tūks
tančių vokiečių markių. Tai ofi
cialiai patvirtino Vakarų Berlyne 
veikianti vadinamoji "Rugpiūčio 
13 dienos" draugija (rugpiūčio 
13-tąją komunistai Rytų Berlyne 
baigė statyti gėdos sieną). 

Politinių kalinių išlaisvinimas 
už pinigus iš Rytų Vokietijos 
vyksta pagal Vakarų Vokietijos 
ir Rytų Vokietijos pasirašytą 
slaptą finansinę sutartį. Už kiek
vieną politinį kalinį Bonna už
moka kelias dešimtis tūkstančių 
markių. Kaina priklauso n u o 
bausmės, kurią kalinys turi da r 
atlikti, nuo kalinio profesinio 
statuso, jo socialinės padėties ir 
amžiaus. Už jauną mokslininką 
pareikalauja didesnės sumos ne
gu už senyvą darbininką. Tokiu 
būdu, Vakarų Vokietija išpirks 
apie šešis tūkstančius politinių 
belaisvių. Geras praturtėjimo bū-
i . - . , _ _ _ . -.-.j—,u. 

Wilsonas apie 
eurokomunizme 

WashLngtonas. — Buvęs britų 
premperas Harold Wilson pakar
tojo, ką jau anksčiau yra sakęs, 
kad N A T O jaučia patį didžiausią 
pavojų, koks buvo iki šiol, jei į 
Prancūzijos ar Italijos vyriausy
bes patektų komunistai ir šią At
lanto pakto organizaciją susprog
dintų iš vidaus. Jis nepasitiki 
vadinamuoju eurokomunizmu, 

Callaghan aplanke 
Paulių VI 

Vatikanas, — Oficialiu vizitu 
Romoje besilankantis Britanijos 
ministeris pirmininkas James 
Cal laghan aplankė ir popiežių. 
Premjerą palydėjo jo žmona ir 
šeši bendradarbiai. Callaghan 
susitikimas su Paulium VI užtru
ko daugiau negu vieną valandą. 

N e w Delhi . — Indijoj padvi
gubintas sąrašas iki 108 "sausų" 
dienų, kada draudžiama suėji-

į muose gerti "sunkiuosius" alko-
t holinius gėrimus. 

Suimta Indira Gandhi 

New Delhi. — Žiniomis iš In
dijos, buvusi ministerė pirminin
kė Indira Gandhi vakar buvo su
imta. Jai panašus kaltinimai 
kaip ir jos buvusiems bendradar
biams — pasinaudodama savo 
užimamu postu pinigus eikvojo 
privatiems reikalams. Jos šali
ninkai tvirtina, jog suėmimas yra 
tik politiniais sumetimais. 

Oro piratai 
su lėktuvu Alžirijoj 

Alžiras. — Penki japonai tero
ristai lėktuvą su keleiviais nusi
varė į Alžiriją, 19 įkaitų žadėjo 

l vakar paleisti porai valandų pra
ėjus nuo nutūpimo. Kitus kelei
vius pakelėj išleido. Buvo susto
ję Kuvvaite ir Damaske. Vakar 
dar nebuvo aišku, ką Alžiriją 
darys su oro piratais. 

Paklusnūs keleiviai 

Pasadena. — Jet Propulsion la
boratorija patenkinta abiejų erd
vėlaivių, Voyager I ir II, kelione. 
Abu pradžioj turėjo kai kurių 
sunkumų, nenorėjo "klausyti" 
duodamų nurodymų, dabar susi
tvarkė. Voyager I, paleistas vė
liau už II, neseniai buvo pako
reguotas ir lekia teisinga krypti
mi. Jis pirmas pasieks Jupiterio 
planetą. Lekia 22,000 mylių per 
valandą greičiu, bet 500 milijo
nų mylių kelią tarp Žemės ir Ju
piterio įveiks tik per metus. 

KAIP PASIDALINTI 
ANTARKTIKOS TURTUS 

šventasis Pranciškus. liaudies menininko Lukošiaus darbas. Yliaus km., 
Alsėdžių vis.. Mažeikių aps. 

KAM TADA REIKIA 
BELGRADO KONFERENCIJOS? 

Chicaga. — Abu Field Enter
prises, Ine , laikraščiai — "Chi-
cago Sun-Times" ir '"Daily 
Nevvs" — vakar rašė, kad Belg
rado konferencijoj nebus jokio su
sidūrimo ir ginčo su Sovietų Są
junga dėl žmogaus teisių. Kon
ferencija, kuri prasideda šian
dien, Vakarų diplomatų žiniomis, 
"bus balansuota" Tokia esanti 
Amerikos ir Vakarų politika, ir 

nebus nieko daroma, kas būtų 
vadinama sovietų išprovokavi-
mu. Privačiai kalbėdami Ameri
kos ir ne Amerikos diplomatai 
sakė, kad "atviras susidūrimas su 
sovietais būtų nenaudingas ter
minui, kuriuo suprantame detan
te". Kitais žodžiais, konferenci
ja nieko naujo nepasieks, tik be
reikalingas laiko gaišinimas. 

Egip te dar permaža 
piramidžių 

Menulio tyrinėjimai 
baigti 

Houstonas. — Erdvių centras 
užbaigė aštuonerių metų Mėnu
lio tyrinėjimo programą, visus 
eksperimentus, prasidėjusius nuo 
pirmojo žmogaus išlipimo ant 
Žemės palydovo. 

Nebuvo kitos išeities 
Bonna. — Vakarų Vokietija 

atskyrė 70 kalinių, nuteistų už 
teroristinius aktus, nuo kitų ka
linių ir su jais jų radikalai ad
vokatai negalės susisiekti. Tero
ristai advokatų pagalba palaiky
davo ryšį. 

Dacca. — Bengalijos sukilimas 
buvo likviduotas greitai. Buvo ir 
žmonių aukų, tik niekas nežino 
kiek. Aerodrome žmonės matė, 
kai į angarą buvo nuvaryti ke
turi karininkai ir ten sušaudyti. 
Sukilimas buvo pradėtas tuo mo
mentu, kai vyriausybė buvo už-
«».»wi * ~ a^jį>Cd^ iLit )g».V>i«'«iH ) 

Kairas. — Egiptas yra pirami
džių šalis, tuo jis garsus. Dabar 
japonai užsimanė Egipte dar vie
ną piramidę p;» -atyti. Kodėl? 
Archeologams r.' • i aišku, kaip 
sen<r/ės egiptieč'- statė tokius 
milžiniškus pastatus, tai gal be
statant paaiškės. 

Sovietu patarėjai 
Somali jo j suvaržyti 

Mogidishu, — Sovietų patarė
jai Somalijoj suvaržyti, jų judė-Į 
jimo laisvė apibrėžta, įėjimas į Į 
karines zonas ar įmones uždraus
tas. Jie kol kas dar neišvaryti, 
sakoma diplomatiniuose sluoks
niuose, bet neturi jokių privile
gijų-

Čekoslovakijos — 
Vatikano derybos 

Roma, — Romoje vyksta 
Apaštalų Sosto ir Čekoslovakijos 
vyriausybės delegacijų pasitari
mai. Prahos delegacijai vadovau
ja bažnytinių reikalų sekretoriato 
direktorius prie ministerių tary
bos dr. Karei Hruza. Iš Prahos at
vykusią Čekoslovakijos vyriausy
bės delegaciją Fiumkino aero
drome pasitiko apaštališkasis 
nuncijus nepaprastiem reikalam 
arkiv. Luigi Poggi. 

Londonas. — Anglijos sosti
nėje vyksta ūkiniai pasitarimai 
13 kraštų, kurie reiškia preten
zijas į to šaltojo kontinento, už
imančio vieną dešimtąją dalį vi
sos žemės sausumos, plotus ir 
ir turtus. 

Antarktikos "splendit iso-
lation" laikotarpiui yra priėjęs 
galas, kai iš tyrinėjimų paaiškė
jo, kad to kontinento pakraš
čiuose yra didžiuliai naftos šal
tiniai, o po žemyno ledu guli pa
slėpti mineraliniai turtai. Dabar 
Antartikos sutarties valstybių 
atstovai Londone svarsto klausi
mą kaip sutvarkyti tų turtų eks
ploataciją. 1959 susitarimą pasi
rašė Argentina, Australija, Bel
gija, Čilė, Prancūzija, Japonija, 
Naujoji Zelandija, Norvegija, 
Pietų Afrika, Britanija, Amerika 
ir Sovietų Sąjunga. Neseniai prie 
to klubo prisijungė ir Lenkija 
kaip 13-oji valstybė. Susitarimas 
tada buvo nutaręs užšaldyti vi
sas teritorines pretenzijas, kol bu
vo vykdomi tik žemės turtų ty
rinėjimai. 

Dabar, kai kyla problema apie 
Pietų ašigalio turtų eksploataci
ją, kyla ir svarbus klausimas: 
kas yra visų tų turtų savininkas. 
Įvairūs Jungtinių Tautų organi-
zacijų įgaliotiniai iš Trečiojo Pa
saulio yra tos nuomonės, kad An-
t3.--.ijca yra> '"r-endra* tarias" ir 
priklauso visiems. Sutartį pasira
šiusios valstybės yra priešingos 
nuomonės, ir tai yra bene vie
nintelis jų punktas, kur jie visi 
13 savo pažiūromis sutinka. Šiaip 
tarp jų yra dideli nuomonių skir
tumai. 

Svarbiausia nafta 

Dėl naftos eksplotacijos Ame
rika, Britanija, Prancūzija, Norve
gija, Belgija ir Pietų Afrika sutin
ka įsteigti bendrą įmonę. Tada 
atkristų ginčas ir dėl teritorijos, 
kai gauta nafta butų padalinta 
tarp sutartį pasirašiusių šalių. 
Bet Japonija ir Sovietų Sąjunga 
tokiai eksploatacijai yra priešin
gos ir reikalą pasiūlė atidėti. Ma

noma, kad Sov. Sąjunga techniš
kai dar nėra pajėgi tokiomis sun
kiomis sąlygomis daryti gręžimus 
naftai eksploatuoti. 

Trečioji grupė — Australija, 
Argentina ir Ciiė nori, kad tyri
nėjimai būtų toliau tęsiami i r 
kad ginčai dėl teritorijų dar la
biau paaštrėtų prieš pradėjus 
naftos eksploataciją. Ginčai j au 
iškilo. Į didelę teritorijos dalį pa
reiškė pretenzijas Čilė, Argentina 
ir Britanija, Norvegija, Prancūzi
ja, Australija ir Naujoji Zelan
dija Padėtis dar labiau pasunkė
ja, kai dvi didžiosios viešpatijos 
— Amerika ir Sov. Sąjunga ne
pripažįsta jokių teritorinių pre
tenzijų. Be to, reikalas liečia ne 
vien Antarktikos kontinentą, bet 
ir vandenų plotus, kai dabar 
daug kraštų paskelbė savo žuvi
ninkystei apsaugoti 200 mylių 
teritorinių vandenų zoną. 

Antra — žuvininkystė 

Žuvininkystės problema Lon
dono derybose ir užima svarbią 
pasitarimų vietą. Sov. Sąjunga ir 
Japonija jau dabar pietų vande
nyse masiniai žvejoja. Jie yra 
priešingi įvesti žvejojimo apribo
jimus ir nori, kad viskas būtų 
palikta kaip dabar yra. Pietų aši
galio vandenys yra labai turt in
gi karnalais, ir britų spėliojimu 
<en per mttus gaHma- srivc£u£ 
50 milijonu tonų žuvies, nepa
kenkiant prieaugliui. Tačiau su
žvejota žuvis negali būti ilgai 
laikoma ir todėl jau vietoje turi 
jūti apdirbta laivų fabrikuose, 

Tokius fabrikus turi ne visi, Ir 
todėl pasinaudoti galės tik didie
ji kraštai. 

Kaip ten bebūtų, tačiau pasi
tarimai vyksta ir jie bus užbaig
ti spalio 8 dieną. Vienas daly
kas, kas visus sutarties kraštus 
riša, yra bendra baimė, kad ir 
kiti kraštai pareikš savo preten
zijas. Antarktikos sutarties valsty
bės yra priešingos ir Jungtinių 
Tautų įsimaišymui į tuos reika
lus. Jie taip pat yra priešingi ir 
žuvininkystės komisijai. ( t ) 

Amerikietiskas DC-130 Hercules nusileidžia Antarktikoj 

Nepatiko 

Naujas, tik nelegalus "biznis" — 
gaisrai. Senus, nepelningus namus 
savininkai stengia, apdrausti ir 

Jeruzalė. — Izraelis užatakavo 
Amerikos ir Sov. Sąjungos rezo
liuciją, reikalaujančią pripažinti 
palestiniečių teises. Arabams re
zoliucija priimtina. Pareiškimas 
duoda daugiau vilčių dar šių 
metų pabaigoj atnaujinti 1973 m. 
nutrauktą Genevos konferenciją 
ViAKvai reikalo,.. 

Sukike bulgare 
laivus 

Buenos Aires. — Argentinos 
karo laivai sulaikė ir į uostą nu
sivarė du bulgarų Žvejų laivus 
200 mylių zonoje. Trys argenti-
niečiai karininkai, priplaukę prie 
vieno iš tų laivų, apvirtus jų lai
veliui, nuskendo. Jūra buvo labai 
audringa. 

Dar nepatvirtintos žinios Ar
gentinos spaudoj, kad bulgarų 
vienas žvejys buvo užmuštas, ki
ti sužeisti, kai jų laivai buvę ap-

Islamabad, — Pakistano kari
nė valdžia atšaukė pažadėtus 
rinkimus ir uždraudė bet kokią 
politinę veiklą tol, kol paaiškės 
buvusio premjero Zulfikar Ali 
Bhutto likimas, kol pasibaigs jo 
teismas. 

KALKNDORTCS 

Spalio 4: Pranciškus .Asyžietis, 
Aura, Gailius Eivyde. 

Spalio 5: Placidas, Karitina, 
Palemonas, Gildą. 
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KELIAS I SVEIKATA 
NEsmtm m ŠVLIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M D. 
| SVEBtATA, 1601 YVest Garfield BlvdU Chicago, D_ 606S6 

LAIKU ATAKUOKIME 
ŠIRDIES PRIEŠUS 

Savo sveikatos labui at-Įplaka — varo širdį net tada, kai 
likime svarbius ir sunkius 
darbus. 

mierines bei Tautines Icapmes nef 
laivų, nei žemės akerių, nei ka- j 
minyeių — užteks visiems, kaip 
ir kiekvienam iki šiol užteko kad| 
ir mažiausio gėrio, kitam suteik
to. Tad ir statykime savo sveika
tą ant artimui, daromos naudos. 
Tuomi geriausiai savus jausmus 
nuraminsime ir nuo savęs sklero
zės giltinę kuo ilgiausiai atitolin
sime. 

Turtingiausias tas, kuris yra 
sveikiausias. Matome gulančius 
po velėna dvasia nesveikus jau
nus milijonierius. Laimingesni 
kaip milijonieriai gyvenimą turi 
kiekvienas, kuris turi sveiką ne 
tik kūną su protu, bet ir asmeny
be, kuri nesijaudina dėl menk
niekio. 

Dabar sunkiausia šio krašto 
žmonėms liga yra sklerozė. Ji su
kelia širdies atakas, paralyžius 
(strokus), užsimiršimą, kojų ne
panešimą, inkstų ligas ir kitas ne
geroves. Yra tuzinas sklerozės pa-
greitintojų — prišaukėjų. Štai 
jie : 1. Paveldėjimas, 2. Rūky
mas, 3. Užsisėdėjimas nieko nau
dingo neveik'ant, 4. Kraujo su-
riebėjimas cholesteroliu bei tri-
glyceridais, turint pamažintą kie
kį taip vadinamų tirštųjų rie
balų (higb density iipoproteins, 

ji turėtų ilsėtis — ramiai dirbti 

Neskubėkime • 

Reikia tvarkytis sur visu tuzinu 
sklerozės prišaukėjų — jos pa
skatintoji), bet svarbiausio darbo 

savo kraujo pompavimo darbą, j ir čia nepamirština. Pirmiausia 
Per didelis darbas niekam neiš- i tvarkykimės su didžiausiu skle-
eina sveikaton. Taip būna ir čia. į rožės draugu — su mūsų vidine 

Už tai kiekvienam mūsiškiui rei 

mis nemiegant, vis blogumus vi
sur matant, nuolat su kiekvienu 
besipešant.. 

Asmenybės tvarkymas 

Teisingai žmonės sako, kad vie
nas vargas — ne vargas, bet kai 
tuzinas negerumų žmogų užsė
da — tai netrunka žmogų nuga
labyti. Taip nutinka ir kovojant 
su skleroze. Reikia tvarkytis su 
visu tuzinu jos prišaukėjų. Čia 
ne vieta vien piliule pasitenkinti, 
vien kokį menkn'ekį patvarkyti. 
Raikia nusiteikimo stoti į žūtbūti-

trumpai Išsireiškiant H D L ) , 5LWe kovą su mirtį mums be laiko 
Persivalgymas riebalais ir choles- nešančia skleroze Reikia privers-

nerimastimi, su besaikiu rūpini
musi, su dėl menkniekio iš nor
malaus kelio išėjimu ir, palyginti, 
mažmožio svarbiausiuose reika
luose apsileidimo. Grupės A žmo
gui duok neišsprendžiamą užda-

1 vinį atlikti — jis nersis iš kailio 
jaudinant, besigrauziant, naktį- fc ^ k r a u j u j ė ^ ^ ^ ^ 

kia keisti savo asmenybę į rames
nę, nuosaikesnę, pasitenkinančią 
šiandien turimu gėriu ir, žinoma, 
siekiančia didesnio gėrio, bet ra
miu būdu, o ne nuolatiniai besi-
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teroliu gausiu maistu, 6. Per sal
dus maistas. 7. Per sūrus valgis 
ir aštrumų, kaip kavos naudoji
mas, 8. Cukraligė —diabetas, 9. 
Podagra (gout), 10. Per aukštas 
kraujospūdis. 11. Nutukimas ir 
12. Pats tas svarbiausias sklero
zės prišaukėjas: žmogaus neri
mastis. Tai daug turint, dar dau
giau norėjimas. Tai dėl palieto 
lašo pieno ir uodo įkandimo per 
naktis nemiegojimas. 

Visapusiškas nuo sklerozės 
saugojimasis 

Pasaulinės reikšmės anglų me
diciniškas žurnalas "Lancet" da
bar paskelbė, o amerikietis žydų 
ligoninėj dirbąs gydytojas San 

ti save pildyti dabartinės medici
nos patarimus visu 100 proc. 

Ne vieną kurį sklerozės šauk
lį reikia naikinti ir ko nors gero 
tikėtis. Ne, taip niekada nebus 
geių pasėkų kovoje su skleroze 
nesulauksime, jei toliau vien tin
giniausime, visą kovą tabletei pa- % , 
° , . . . , , . •TZ j gai reagavimas i gvven mą. Me-
vesdami, vien riebaus kąsnio at- ,. . . „ . . . " _ _ . t , 
. . , ' . . . 'dicmisJb tynmai nustata, kad 

lino (pakeliančio kraujospūdį hor
mono) kiekį. Kai tuo tarpu ra
miai į gyvenimą žiūrintys:s gru
pės B žmogus, gavęs neišspren
džiamą uždavinį —tik nusišyp
sos ir tuo reikalas- baigsis^ Jis ne
siims darbo stipriai ir greitai ne
išsprendžiamą uždavinį " atlikti. 
Moderni visuomenė kitaip su
pančioja žmogaus nuotaikas, pa
lyginus su primityvia's žmonėmis. 
Paprastiems žmonėms sutikus 
įtampą buvo galima bėgti ar ko
voti. Dabar mes taip elgtis ne
galime: įtampa mus nuolat veikia 
ir dažnai sutinkama. 

Visa vienuolika sklerozės mi
nėtų prišaukėjų sukelia tik treč
dalį sklerozės negeram", žmogu
je. Likusius du treedaįius sklero
zės negerumų pajėgia sukelti 
vienas neramumas, jausmų įtam
pa, paprastai kalbant, žmogaus 
tričiavimas — perdėtai jausmin-

Ema Umbrazier.tr >deš.) ir Jone Bružienė dainuoja lietuviškas dainas 
Lietuvio sodybos Chicagoje pažmonyje Nuotr. M. Nagio 

s:sakydami, vien kavos gerti veng žmogaus nervuotas būdas — me-
dami. Reikia tiek ardytojams, tiek. ,. . . . , . 

. , , . dicimskai išsireiškiant, A tipo as-
pacientams suprasti, kad visas tu- j 
z'nas kenkėjų reikia nugalabyti, I 
labiausiai dėmesį kreipiant į asme-
nybės patobulinimą. Tada atsi-. 
vers durys į pasveikimą nuo sklerozės, nes mes, būdami asme
nybėmis stipresni, pajėgsime pil
dyti visą tuziną medicinos pata-

Franciske dr. Ray H." Rosenman; r i m u kovoje su skleroze reikale 
sklerozės reikalu metinėj konfe-

menybės žmogus su savo "neri
mastimi, apl'nkai veikiant, paren
gia save širdies atakai ir kitoms 
sklerozės sukeliamoms negero
vėms daug geriau, negu visi kiti 
sklerozės šaukliai. Pastarieji pa
jėgia sukelti t'k trečdalį sklero
zės negerovių, kai tuo tarpu XX 

A L F A B E T I Z A C 1 J A 
**Alfabetizaci ja y ra viena pa-; jiems išmokti skaityti i r rašyti , 

grindinių priemonių s iekt i pil-! skat indama žmones pilnai iš-
nutinio žmogaus išlaisvinimo ir \ vystyt i savo asmenybę ir savo 
visuotinės žmonijos' pažangos" , j dvasines bei kultūrines galias, 
— pažymi Popiežius Paul ius VI tuo būdu prisidedant prie visai 
laiške, kurį Pasaulinės Alfabe-: žmonijai bendro kultūrinio lo-
tizacijos dieno? proga — mg-'• bio pratur t inimo. Dabartiniais 
sėjo aštuntąją — pasiuntė Jung- laikais y r a rūpinamasi sukurti 
tinių Tautų švietimo, mokslo ir i naują pasaul inę santvarką, ku-
kul tūros organizacijos — UN- j rioje visi žmonės galėtų lygio-
ESCO — generaliniam sekre to- ! mis teisėmis dalyvauti visuome-
r i u i Paulius VI ka ta l ikų Baž- \ ninių reikalų tvarkyme ir spren-
nyčios vardu nuoširdžiai pr i ta- ' dime. Alfabetizacija y r a viena 
ria UNESCO organizacijos ini- ' pagrindinių priemonių šiam 
ciatyvai sužadinti pasaulio vie-, svarbiam tikslui pasiekti, 
šają nuomonę kovai už ai f abeti
zacija i r užtikrina, k a d katali
kai jungiasi su visais ge ros va-
lios žmonėmis užsibrėžtam už-i — Tau ta nesiskaitys su pa-
daviniui įgyvendinti. Katal ikų siaukojimu, kur į asmuo atlieka 
Bažnyčia, rašo popiežius, savo č e 1 savo garso, savo į takos i r 
ilgų amžių istorijoje v isada r ū - ! ^ 0 egzistencijos. 

DRAUGO prcnomei 

Chicago, Cook apskr. 
ir Kanadoje 
Kitur J.A.V. 
Užsienyje 
Savaitinis 

metams 

$30.00 
28.00 
31.00 
20.00 

na ii anksto J*B 
6 men. 3 men -

— » ^ 
$17.00 $12.00 

16.00 1100 
19.00 13.00. 
13.00 7.00. 

• Redakcija dirba kasdien g • Redakcija straipsnius taiso savo 
8:30 — 4:30, Šeštadieniais Įj nuožiūra. Nesunaudotu, straipsniai 
830 — 12:00. 'J nesaugo. Juos gražina tik iš anks- • j 

• Administracija dirba kas- Į J to susitarus. Redakcija už skeibi-
dien nuo 830 iki 4:30, šešta- H mų turinį neatsako. Skelbimų kai-
dieniais nuo 830 iki 12:00. J oos prisiunčiamos gavus prašymą. 

• j i 

TsLPB 8-8229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GBRKhftS UGOS 
2868 West 8Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso Ir bato; OLympic # l l * t 

DR. P. KISIELIUS. 
GYDYTOJAS IR CHIRURpAS 

1448 So, 50tb Ave^ Cicere 
Kasdien 1-1 vai. !r 6-8 vai,* Va*. 

iSakyrus trectadientws..;'C 
Šeštadieniais 1* tkl 4. va) popiet. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir motery U«ns 
GlnekologinS Chirurgija 

6448 So. Pa tek i Road (Crawford 
o „ n j ; . . \ >r«i « n c e u d Vai.: pirmad., antrad.. ketvtrtad\ \r Buflding). TeL LC $-6446 p f e n k t a a . n u o 12-4 vai. popiet ir '.,-% 

TeL RJOlance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(lietuvis gydytojas)" * 
8825 Wo»t 58th Street * 

Priima ligonius pagal sualt&rimą. 

pinosi žmonių švietimu, padėjo! Benjamin Disraett 

rencijoje pakartojo mums visiems 
svarbią tiesą, kad reikia visapu
siškai gint's nuo sklerozes suke
liančios širdies ir smegenų bei 
kraujagyslių ligas. Jau minėta, 
kad yra tuzinas sunkiausios šir
dies ligos — sklerozės prišaukė
jų (risk factors). Tuos sklero
zės pr.'šaukėjus reikia šalinti kuo 
anksčiausiai, net nuo kūdikio 
pradėjus, o ne vien nuo pensi
ninko amžiaus, kaip dažniausiai 
dabar daroma. 

Kova su skleroze turi apimti vi
są tuziną sklerozės prišaukėjų 
—• jų Šalinimą, daugiausia jėgų 
skiriant žmogaus asmenybės — jo 
elgesio taisymui. Mat, visi ant že
mės gyveną žmonės galima su
skirstyti pagal jų elgesius, jų re
agavimą į aplinką, į dvi pagrin
dines grupes. Tas dvi žmonių 
rūšis medicina pavadino grupės 
A ir B žmonėmis. 2mogus nevie
nodai reaguoja savo asmenybe 
(savais jausmais) į įvairius gyve
nimo nemalonumus, medicino
je angį. stress vadinamus, atseit 
įtampą sukeliančius. Kiekvienas 
iš mūsų nevienodai reaguojame 
i aplinkybes, kurias išgyvename 
nevienodai stipriai: vienas ramiau, 
kitas stipriau jaudinamės. Vieni 
reaguoja į nuoskaudas triukšmin
gai. Tai grupės A žmonės. Tie 
triukšmingieji — neramieji ir 
nukenčia labiausiai. Tokie daug 
dažniau susilaukia širdies atakų, 
paralyžiaus, kojose, smegenyse 
ir inkstuose sklerozės. Mat, labai 
jautrus — nenustygstąs vietoje, 
vis nepatenkintas tuomi ką turi 
žmogus savo kūne išdirba dau
giau hormono adrenalino (norei-
pir.ephrine). To hormono kiekis 
bona daug gausesn:s grupės A 
imor.v. K:S\:-re. *ri? h ' r r^or^v 
panašiai *a.p Kofeinas ka-eit. 

. amžiaus įtemptas gyvenimas su-
Asmenvbemis suzmon skeię. mes , ,. . V1 . , 

kelia tų negerovių likusius du 
trečdalius. Ta sklerozė dabar at-

į aplinką ramesniu 
būdu ir tuomi nepergausinsime 
adrenalino kiekio savo kraujujė. 

Kiekvieno žmogaus asmeny
bė įsivelia į aplinką, kurioje žmo
gus gyvena. Grupės A žmogus 
ima kovoti labai energ'ngai dėl 
pirmenybės. Toks nenuorama sten 
giasi vis daugiau padaryti ir dau
giau naudos per mažesnį laiko-

eina jauniem šio krašto žmonėms. 

IŠVADA. Kovojant su skleroze 
reikia visas sklerozės šaknis raut 
visa jėga. Nustokime pati svar-
b'ausią darbą pavesdinti menk
niekiams: piliulei, riebalų vengi
mui, pabėgioiimui bei margarino 
pusryčiams. Visi sklerozės Šauk
liai turi būti šal"namt iš niusų 

tarpi gauti. Kartais_ toks žmogus t a r p o Svarbiausias mūsų darbas 

lel MatAHfc-pta. akamhintl S71-8004 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIU IR ATIDAUS LIGOS 

Marqoette Medical Ceotc* 
6132 So. Redzte Avenne 

VaL: pirmad., antrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:80 vai. vakaro. 

flefitad. nuo 1 iki S •&)• 
Pa^al ausi tarimą. 

Ofiso tetef. WA 5-2«70 
RezkL leL WAlbrook 6-4048 

A. Jankausi-ienė ir St. Stasiūnas, atlikęs programą Lietuvio r.odybcs 
pažmonyc seka tolimesnę parengimo eigą Nuotr. M. Nagio 
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būna priverstas būti agresyviu, 
užpuolėju. Ta ip kaimo berniukas, 
patekęs didmiestin, dargi net šo
ferio darban, verčiamas skubėti, 
grumtis, įsitempti ir taip savo 
sveikatą baigti per ankstybos skle
rozės susilaukdamas. 

Žmonės per daug save varą į 
agresyvumą, į lenktyniavimą, ga
lu gale įsigyja chronišką nusi
teikimą būk jiems visada laiko es
ti per mažai visiems darbams at
likti. Tokie dienos gale ima jaus
tis, kad jie nepadarė visų darbų, 
kuriuos turėjo atlikti. Tokie gru
pės A žmonės stojasi gyven'mui 
prieš akis nerimastaudami. Si ne 
rlmastis labai daug prisideda prie 
širdies kraujagyslių sklerozės, ku
ri pasireiškia širdęs atakomis. 
Ta negerovė yra šio krašto pra
monės padidinta. Padaugėjimas 
širdies atakų šiame krašte ėmė 
reikštis nuo 1930 metų. Prigim
timi blogumai šito pagausėjimo 
širdies atakų neišaiškina, nes 
dėl prigimtų dalykų negalėtų 
taip staiga gausėti sklerotiniai 
žmogaus susirgimai. įtampa žmo
gų ima varyti kapuosna be rei
kalo ir per anksti. Už tai lietu
viškas pasižmonėjimas savųjų 
kultūringųjų (apseinančių be 
įvairiopų narkotikų) tarpe yra 
didelė pagalba savęs suvaldyti 
nepajėgiančiam mūsiškiui. Juk", 
nė vienas nenusinešime i Kazi-

yra susitvarkymas su savomis as
menybėmis —* savais nusiteiki
mais. Dirbkime energingai j bet 
nesinervuokime per daug- Pildy
kime visus mediciniškus pabari
mus, visą tuziną sklerozės draugų 
šalindami, tik nė vienam menk
niekiui nepaveskime viso darbo, 
kurį mes patys turime atl'kti. Nu-
s'okime savo darbus pavesdinėti 
Tvėrėjui. Nustokime kaltinti pri
gimtį dėl savo kraujo riebumo — 
ne genai tvarko kraujo riebumą, 
tai dažniausiai atlieka per dažnas 
šaldytuvo darinėjimas. Svarbiau-
s'a, kaip ir kituose darbuose, nu
siteikime ramiai dirbdami nau
dingus darbus pereiti gyvenimą. 
Nieko nepadės, kad ir pilniausias 
kišenes turėsime, kad ir plačiau-
s"ų ežių savininkais būsime, jei 
mes nervinsimės dėl vieno žaliu
ko, šiandien mažiau uždirbto. 
Žmonos, nustokite savo vyrus vi
jusios j darbus, kai jie jau ir taip 
dirba už kelis. Visko mums mū
sų gyvenimui užteks normaliai 
darbuojantis. Sveikata yra di
džiausias turtas — tad ir krauki
me tik tokį gėrį savoje pastogėje. 

Pasiskaityti. Intemal Medicine 
Nevv-s, Vol. 10. No. 17 September 
1. 1977. 

Dr. Jonas G. BYU-BYLAITIS 
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Td. — GR 6-2400 
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DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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2454 West 71st Street 

(7l-o» ir Campbell A ve. kampas, 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvfriid. U 
penktad 3 iki 7 v. p. p..Tik susitarus 
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IGYYfliDINTA RAŠYTOJO PRANAŠYSTĖ 
! 

Maskvoj suruoštoj knygų paro- tuonios valandos komunizmo 
3oJ nebuvo įsileistas anglų rašy- studijavimui ir jo garbinimui. 
tojo Eric Blair, rašiusio George Komunistų partijos bilietas yra 
Orwell vardu, romanas "1984". daug reikšmingesnis š. Korėjoje, 
Knyga išleista jau beveik prieš negu bet kokioj kitoj komunisti-
trisdešimt metų, autorius taip nėję valstybėje, kurioje taip pat 
pat Jau miręs prieš dvidešimt partijos bilietas yra lyg tam tik-
septynerius metus Londone, te- ro komunistinio įsipareigojimo ir 
sulaukęs tik keturiasdešimt šešių neatlaidžios kovos prieš ne ko
metų, bet jo knyga tebėra pokal- munistą dokumentas. Š. Korėjoj 
bių objektu ir šiandien. Romane komunistų partija yra valdanti 
rašytojas vaizduoja apie totą- ir spaudžianti visur, nepaisant, ar 
lizmo įgyvendinimą kokioje nors lai butų moterų, jaunimo ar dar-
valstybėje, kas įvyks apie tuos bo organizacijos. Visi žmonės 
metus. Be abejo, romanas yra psichologiškai yra ruošiami ko-
fantazija, tačiau ta fantazija yra munistų partiją garbinti. įsi-
gana arti tikrovės, kiek tai liečia jungti į vadinamą komuniz-
totalistinius režimus. mo statybą, visi yra prispausti 

Neseniai žurnalistai Jack An- "aukotis". Š. Korėjoj, pasak An-
3erson ir Les Whitten paskelbė dersono, net ir šešerių metų vai-
straipsnį Amerikos spaudoje, kai jau yra apmokomi kariškai, 
kuris buvo išspausdintas ir Wis- jie laksto su mediniais šautu-
consino valstijos dienraštyje vais ir apmokomi, kaip mušti 
"Wisconsin JournaF. Tas "JAV imperialistą". 

PIETŲ AFRIKOS ATEITIS 
Juodųjų persvara lemi kraito ateiti 

GEEHMIN.*S GALVA 

straipsnis pavadintas "North 
Korea: -1984** — today". Tai 
reiškia, kad George Orwellio 
pranašystės Jau 
Siaurės Korėjoj. 

Visa nuosavybė Š. Korėjoj pri
klauso valstybei, gyventojai turi 
darželius, tačiau už juos turi 

įgyvendintos m okėt i nuomą. Kelionės griežtai 
varžomos, maistas ir drabužiai 
racionuojami. Jeigu korėjietis kur 
nors iš savo rajono turi išvykti, 
jis privalo turėti kelionės leidi
mą ir maisto kortelę. Tie , kurie 
išsiunčiami ko nors į užsienį, yra 
labai ištiriami, o išvykę tudi lik
ti tik saviškių tarpe, vengdami 
bet kokių kontaktų su užsienie-

Habar puolama Pietų Korėja ir * i a i s- J o k i o s spaudos laisvės nėra, 
Čilė, tačiau retai teprimenamas i r žmogus žino, kad jis visą laiką 
teroras komunistiniuose kraštuo- ^karnas. Taip žurnalistai vaiz-

l Pietų Vietnamą dar karo d u o J a šiandieninę Šiaurės Korė-

Laisvojo pasaulio laikraščiai la
bai dažnai puola tuos kraštus, 
kuriuose nėra tokios laisvės, ko
kia ji yra Vakaruose Vakarie
čių žurnalistai piktai puolė Pie
tų Vietnamo vyriausybę už ne
demokratiškumą, lygiai taip pat 

Nuosaikusis juodasis J. Bfko, 
VIII. 18 suimtas, IX. 5 pradėjęs 
kalėjime badauti ir Pretorijos 
centriniame kalėjime rastas negy
vas, pakartotinai aiškino: baltieji 
ir juodieji turi sugyventi. Prieš 
pat suėmimą jis pareiškė: "Pietų 
Afrikos yra išskirtinė padėtis vi
same Afrikos žemyne. Juodieji 
turi bendradarbiauti su baltai
siais ir sudaryti nerasinę vyriau
sybę. Baltieji bijo juodųjų, nes 
jie tarsi atnešią pakrikimą ir 
chaosą. Juodiesiems dabartinė pa
dėtis labiau pasibaisėtina už cha
osą". 

J. Biko neabejojo, kad rasinė 
kova vyks, bet jis siekė ją įstatyti 
į teisinius rėmus. Kovos suvaržy
mas priklausąs nuo visų krašto 
gyventojų. Jis tikėjosi, kad afrikie
čiai (olandai) supras nuosaikius 
juodųjų reikalavimus pripažinti 
juodiesiems bent pagrindines 
žmogaus teises. Jo mirtis liudija 
afrikiečių nusiteikimą eiti senuo
ju keliu, nors jų vado mirtis ne
panaudota riaušėms kelti. Afri
kos juodųjų įniršis didėja. Jung
tinėse Tautose bręsta naujas spro
gimas dar šį rudenį svarstant 
Pietų Afrikos respublikos klausi
mą. 

se. 
metais grūdosi įvairus žurnalis
tai, rašė reportažus ir vis džiau
gėsi galėję iškelti krašto nedemo
kratiškumus, korupciją ar spau-
fcos varžymą, tačiau maža ką ra
se apie Šiaurės Vietnamo nede
mokratiškumą. O dabar iš viso 
jau i Vietnamą mažai kas nuva
žiuoja ir iš viso žinių labai ma
ža* Vis tie narsieji žurnalistai, 
kurie susilaukė nuopelnu už Pie-

ją, ir gerau kad atsiranda asme
nų, kurie kartas n u o karte prime
na pasauliui, kas yra komuniz
mas ir koks gyvenimas komunis
tiniame krašte. 

Klausimo sprendimas 

Rašytojas Orvvell savo romą 
ne vaizduoja, kaip tos naujosios 
valstybės gyventojai tur i reikšti 
meilę didžiajama broliui, turi 
reikšti nekompromisinį paklus

tą Vietnamo nedemokratiškumo n u m 3 visagalinčiai ir neklaidin-
garsinimą, šiandien nebegali S a i komunistų partijai, visi gy-
nuvykti į tą patį kraštą, užval- * * * * • t u r i gyventi nepaprasto-
'dytą priešų. Tiesa, dabar kartas j e ba™ėje, bet ta ip pa t yra ir 
mm Vartn o v m ^ i o nn'mpn^m'.c "opozicija", sukurta Dačios val-nuo karto spaudoje primenamas °PozlC{l 
ir tas kraštas, kuriame jokios de- d ž i o s - k a d *>utu pretekstas nai-
mokratijos nėra, kuriame Jau, k i n t { t i e m s ' k u r i e ! a i nepatinka. 
kaip Anderson teigia, įgyvendin- N i e k a s k i t a neegzistuoja už ko
tą šėtoniškoji sistema. munistų partijos ribų. Ji yra ab-

Savo straipsnyje žumalis- f ° M a i t d s i n g a i r t u r i n t i * * * 
tai Anderson ir Whitten rašo: ,7- . . • • •• t i 
««t>^x._i—.• •„ •• n- .. V l s a t a ,« ką mmejo kolumnis-

Rašvdami apie represijas Pietų . , . '. , M> •- . - -m . . . .. . " t a s Anderson. ir visa, ką rašo Korėjoj, tunme pnsiminti ir ,-. „ — s %, .. . ».. V r ^ i . . OrwelI. vra ne tik S. Korejoi ar Siaurės Korėją, kur yra pats ziau- . - . . > , n . ^. .. . \ m 
riausias režimas pasaulyje". Esą, b u T ? ° l ( * " d į į ^ 
Vakarų žurnalistai neturį jokio * * • * * ? I u n P < t . 0 r w e I 1 

supratimo, kas vyksta už 38 pa- E ™ * 2 f * 5 K £ S . 
ralelės, išskyrus tik tai, kad žino, *2 S^g ^ £tlT 
fog tai labiausiai izoliuotas kraš- . . , ' , . . ,n e . « , 2 °~ 
tas pasaulyje Ir Jau nebereikią , a i . n u k a p k i n a m ^ k a ' k « « e » £ 
laukti ligi 1984 m. Rašytojo pra- " " ^ ' - / ^ o n e s gali h M « » 
našystės apie valstybę, kurioje į * * * , s b t O S • • £ T f f f 
^i_u i *__v • • i. glaudinama, pvz. pereio l w -
vfską kontroliuoja vyresnis bro- , ,. JT „ » . 
Ik. vrfl rpfll bė resnio brolio Brežnevo rankas. 

Rašytojo fikcija tapo a r tampa 
• tikrove. Nenuostabu, kad Mask-

Jeigu Drvvellis savo romane va Onvellio knygos neįsileido į 
rašė, kad toje Okeanijos valsty- ruoštą Maskvoj parodą. Onvellio 
bėfe nebeegzistuoja jokios laisvės valstybėj yra tiesos ministerija, 
Ir lygybės sąvokos, nes ir tokių bet jos uždavinys nepaliaujamai 
žodžių ten nebėra, jei ten įvesta skleisti melą. T a prasme Maskva 
policinė sistema visu tobulumu, jau yra priartėjusi prie Onvellio 
tai Siaurės Korėjoje tokia siste- valstybės. Ir su tuo melu laisva-
ma Jau egzistuoja šiandien. Šiau- jam pasauliui tenka kovoti, kad 
rės Korėjoje diena padalinta į taip greit nebūtų prieita prie vi
ltis lygias dalis. Aštuonios va- siško pavergimo, kas pagal 
landos darbui, aštuonios valan- žurnalistą Anderson jau yra Š. 
dos miegui, valgymui, laisvalai- Korėjoj įvykę. 
kuri ir kitiems dalvkams ir aš- Al. B 

Niekas neginčija, kad baltų
jų mažuma sukūrė Pietų Afri
kos respublikos ūkį, civilizaciją ir 
kultūrą. Baltųjų įtaka stipri veik
los srityse. Baltiesiems pasitrau
kus iš krašto, įvyks ryškus paki
timas, kuris gali turėti neigiamos 
įtakos krašto raidai. 

Olandai ir anglai drauge veik
dami ir sudarę bendrą vyriausy
bę, vargu pajėgs ilgai išsilaikyti, 
kai krašte ir užsienio spaudimas 
vis didės panaikinti aparteidinę 
tvarką ir spalvotiesiems suteikti 
nors pagrindines žmogaus teises. 

į Šiame taške baimė nustelbia pro
tą. Olandai bijo, kad netekę val
džios praras įtaką ir turtą. Vaka
riečiai nuogąstauja, kad apartei-
dinė politika gali paskatinti lūžį, 
kuris paskatintų priešiškoms 
valstybėms įsigalėti Pietų Afrikos 
•respublikoje. Baimė liečia visas 
krašto svarbiausias sritis: politinę, 
ūkinę ir kultūrinę. 

nimo šalininku yra parlamente, 
vyriausybėje, ypač kultūrininkuo
se, bet vežimas rieda senomis vė
žėmis. Baltieji norėtų tenkintis 
mažomis nuolaidomis, kai juodie
ji siekia teishų suvienodinimo. 
Tokiomis sąlygomis galime su
prasti Pietų Afrikos respublikos 
žinomo pramfcmininko pareiški
mo prasme: "Meluočiau taręs, 
kad mes turime mūsų klausimo 
sprendimą. Ates turime merdėti, 
neturėdami esminio klausimo 
sprendimo". 

Nuogoji jėga 

Olandai siekia jėga išlaikyti 
dabartinę tvarką. Jie stato tvirtą 
užtvanką juodųjų jėgai sulaiky
ti. Užtvanka atlaikė spaudimą, 
iki psichologiškai jie persiauklė-
io ir 1976 m. birželio viduryje ją 
įlaužė ir privertė atsisakyti afri-
kietiškos (olandiškos) kalbos dės
tymą 

Panašus jėgos išbandymas 
vyksta kitose srityse. Tiesa, juo
diesiems nepavyko pertvarkyti 
mokslinimo ir juodųjų mokymą. 
suvienodinti su baltųjų mokyk
lomis. Juodojo mokymui išleidžia
ma 45 dol., kai baltojo 695 dol. 
per metus. Juodųjų mokykloje 
vienam mokytojui tenka nuo 50 
iki 100 mokinių, kai baltųjų 
klasėje yra 20 mokinių. Baltųjų 
miestuose vyrauja tvarka, kai Jo-
hannesburgo juodųjų priemies
tyje Soveto reikalinga įdėti bent 
5 bil. dolerių, norint ten turėti 
bent pakenčiamas gyvenimo są
lygas. 

Jėgos naudojimas turi ir kitą 
pusę. Išsimokslinusiųjų juodų
jų neįsileidimas į pramonės įmo
nes jau daro neigiamą įtaką į 
pramonės ir krašto ūkio raidą. 
Privilegijuota baltųjų kultūri
ninkų padėtis vers juos tenkin
tis tik savąja kultūrine veikla, nes 
juodieji vengia olandų kalbos, 
baltųjų priespaudos ženklo. 

Dar didesnis pakrikimas t ikė
jimo srityje, kai Reformuotoji 
olandų bažnyčia ryškiai atmeta 
tikinčiųjų lygybę. 

tiesiems. Jie bandė įvairius būdus 
rasiniam klausimui spręsti, bet vis 
nesėkmingai. Olandų vyriausy
bei nepavyko juoduosius suskal
dyti į genčių valdas, nes susitar
ta tik su xhosų vadovu K. aMtan-
zima X. 26 įkurti vadinamą Tran-
ksei respubliką. 

Juodieji jau ėmė ruoštis dides
nės apimties politinei kovai. Jie 
gali panaudoti visuotinį streiką, 
nors tektų kurį metą pusbadžiu 
gyventi. Juodieji gali panaudoti 
ir ginklą, nes jau dabar rusai ir 
kubiečiai ruošia juoduosius būsi
mam pilietiniam karui Pietų 
Afrikos respublikos kaimynų že
mėje. 

Šiuo metu baltieji pergyvena 
didesnį nerimą už juoduosius. 
Krašto juodųjų ir užsienio spau
dimas vertė Pietų Afrikos res
publikos ministerį pirmininką 
prieš laiką skelbti rinkimus XL 
30. 

Mišrieji ir indai nepritarė jo 
vyriausybės paruoštai naujajai 
konstitucijai. Baltieji liberalai su
kruto reikšti nepasitenkinimą, kai 
žiemos mėnesiais buvo sugriau
tos juodųjų lūšnos prie Cape 
miesto. 

Dabartinės vyriausybės rasinė 
politika jai pačiai įvarė baimę. 
Baltųjų parlamento rinkimai yra 
tik priemonė rankoms nusiplauti. 
Juk panašiai pasielgė ir Rodezijos 
vyriausybė, priversta įvesti demo
kratinę santvarką, kurioje ir juo
dieji turėtų teisę balsuoti. 

Pietų Afrikos respublikos bal
tųjų parlamento rinkimai tero-

Vikt. Nakas demonstracijom ruošti VVashingtone komiteto pirmininkas, 
kalba i pavergtą Lietuvą. Įkalbėjimą priima Laisvės Radijo darbuotoja 
Aužra Jurašienė Nuotr. Vyt. Maželio 

ĮSPŪDŽIAI IŠ DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ SOVIETUS 

Pabaltieeių žygis už žmogaus 
teises ir demonstracijos rugsėjo 
24 d. VVashingtone prie Lincol-
no paminklo praėjo su visu rim
tumu — su senatoriais, kongres-
manais, disidentais ir svečiais. 
Atrodė, tuo viskas ir pasibaigė. 
Pradėjo skirstytis į savo buveines. 
Jaunimui to dar negana. Eina
me "pasivaikščioti" l.'nk Sovietų 
ambasados. O gal koks Gromy-
kas išeis pasimatyti su jaunimu. 
Juk turėtų paaiškinti, kad tie 
Pabaltijo kraštai "paprašė" bū
ti pavergti: pavergtas ir atitinka
mos teisės. Ta gi prieš kokias 
žmogaus teises triukšmaujama. 
Deja, niekas neišėjo. 

Keliaujama ramiai, bet jaučia
mas susiklausymas. Kad tvarkos 

do, k a d olandai nacionalistai jau į prižiūrėtojai nežinotų, kas čia de-
išvydo juodųjų pavojų, kuriam 
atlaikyti yra persilpna rasistinė 
užtvanka. 

Yra juodųjų ir baltųjų, kal
bančių apie senų skriaudų pa
miršimą ir sugyvenimą. Sugyve-

Ulmanio režimo? Nebuvo tokių sto
vyklų. Sovietų komunistai vadino 
Ulmanį fašistu. Argi Rosen nori 
identifikuoti save vienu iš jų rėmė
jų? Aš pats buvau areštuotas ir 
kankintas komunistų, o vėliau na
cių ir buvau belaisvis nacių kon
centracijos stovyklose. Yra nusi
žengimas bet kam lyginti laisvos ir 
nepriklausofos Latvijos gyvenimą 
su Sovietų ir nacių tironija, (mk) 

Baltųjų nerimas 

Visos pastangos išspręsti rasi
nį nesutarimą nuėjo vėjais. J. Bi
ko pastangos įžiebti juodiesiems 
sąmoningumą vainikuotos Jo 
mirtimi. Jis tapo visų juodųjų 
ideologu. Zulų genties vadovas 
G. Buthelezi DC 18 tarėsi su tei
singumo ministeriu J. Krugeriu. 
Jis kalbėjo jau ne 5 mil. zulų, bet 
visų juodųjų vardu. J. Krugeris 
nepritarė jo pastangoms atstovau
ti visiems juodiesiems. Pokalbis 
baigėsi visišku nesutarimu. 

Juodųjų sąmoningumo bren
dimas sukėlė didelį nerimą bal-

KRK*ČH>NYS RUSIJOJE 

Šveicarijoje pasirodė daug 
kartų Sovietų Sąjungoje bausto 
rusų disidento Anatolijaus Levi-
tin-Krasnovo knyga "Boese Jah-
re" — Piktieji metai. Šios kny
gos turinį nusako antroji ant
raš tė : "Rusų krikščionio atsimi
nimai". Tuoae ataniinimuose 
Levitin-Krasnovas skelbia Levo 
Tolstojaus krikščioniškąsias 
mintis, kurias bandė platinti So
vietų Sąjungoje per jo paties į-
steigtą krikščionišką Samizdatą 
— pogrindinę spauda, 

Levitin-Krasnovas buvo tris 

dasi, susitarimai ir instrukc'jos 
perduodami lietuvių, latvių ir es
tų kalbomis. Net bėgimu per
žengę "mirties zoną" (500 pėdų 
radiuse) ir atsidūrę "anapus" po
licijos, sustabdomi. Negal'ma, ne
legalu pykinti žmogaus teisių 
laužytojus! 

Sustoja jaunimas iškėlę plaka
tus ir vėliavas. Pasigirsta skardus 
balsas: "Wha t do you vvant?" 
Minia atsako: "Freedom". Ir vėl: 
"VVhen do you vvant?" "Novv!" 

'Arba: "Freedom to the Baltic 
'statės!", "Stop genocide!" "Bet-
ter death than red!" ir 1.1. 

Entuziastingas jaunimas g'eda 
Latvijos, Estijos, Lietuvos ir Ame
rikos himnus. Tvarkos prižiūrėto
ju daug, bet jie ramūs. Mato, kad 
jaunimas kultūringas ir žino, 

kar tus suimtas, kalintas i r iš-Į kad langų daužymu, kokiu rau-
tremtas. J a m pasisekė išvykti į donojo apkūlimu laisvės neiŠko-
Vakarus, nes tėvas buvo žydų! vos. x a m turi būt' ilga, patva 

radijas skelbė žinias apie pabal
tieeių demonstracijas prie Sovie
tų ambasados). 

Demonstracijoje vyresniųjų ne
simatė. Bet gal ir gerai. Jauni
mas sąmoningas ir žino ką daro. 
Jam nebaisūs ir būriai policinin
kų. J e žino, kad tie turi čia bū
ti — iš to duoną valgo. 

Sudeginama raudona vėliava 
Sovietų ambasados pašonėje. 
Liepsnos liežuviai byloja, kad 
ateities kova bus ne tik ilga, bet 
ir kieta. 

Į stulpus įkeliami plakatai, ra
šą, kad pabaltiečiai neprašo n 'e-
ko daugiau, kaip tik laisvės savo 
brolių, tėvų ir protėvių Šalims. 

Visos šios demonstracijos už
truko apie 4 valandas. Jaunimas 
nepavargęs ir grįžti į nakvynės 
vietoves vis nenori. Atrodo, j ' e 
galėtų čia sėdėti per naktį ir 
šaukti: "Žiūrėkite, kas dedasi 
anapus geležinės uždangos! Mes 
esame gyvi liudininkai, teroro 
verčiami atsiradę visuose pasau
lio žemynuose. La'svės Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai". I.P. 

KATALIKU; ATSTOVŲ 
KONFERENCIJA 
ŠVEICARIJOJE 

Friburge, Šveicarijoje, prasi
dėjo tarptautinių katalikiškųjų 
organizacijų sąjungos metinė ge 
neralinė asamblėja, kurios dar
bų tema y ra : teisė į gyvenimą, i 
savitą kultūrą ir į laisvę priklau
so kiekvienam žmogui ir kiek
vienai tautai . Šios bendros t e 
mos rėmuose, generalinės asam
blėjos dalyviai nustatys katali
kiškųjų organizacijų sąjungos 

formuojanti kova. Stebėtojų dau
gėja. Atsiranda ir spaudos atsto
vų. (To išdavoje sekmadienio 
laikraščiai "VVashington Post" 
ir "VVashington Star" įdėjo po 
nuotrauką su mažu prierašu, o 

kilmės. Gavęs vizą 1 Izraelį, jis r i ir sisteminga pasaulio opinija veiklos programą ateinantiem 
pastoviai apsigyveno Šveicarijo
je, Ryšium su knygos "Pikti 
Metai" pasirodymu, jos autorius 
spaudos atstovam papasakojo 
apie religijos padėtį Sovietų Są
jungoje. 

dviejiem metam. Šiomis dienomis 
asamblėjos dalyviai nuvyks i 
Ženevą, kur susitiks su įvairių 
tarptautinių organizacijų ir E -
kumeninės Bažnyčių tarybos a t 
stovais. 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

DR. KONSTANCIJA P A P R C < X A i r a * I M A r n E N B 
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tavo r a n k o s ? " Pajutau, kaip musė pagauta į voratinklį, garečių visa krūvelė. Šiek tiek nusiraminau. Bet t ik 
i r nei i š šio, nei is to paraudau. Prieš akis atsistojo šiek tiek 
mano skaudi tikrovė. " A š atrodau kitaip, negu norma-
his žmogus. Tai pastebi net mažas vaikas!" 

Gre i t apspito mane visas vaikų būrys. J ie su di
džiausiu smalsumu žiūrėjo į mano kablius. Kiti net 
bandė juos pačiupinėti. Man gėlė krutinę. Rodos, dar 
taip neseniai i r a š toks kaip jie buvau. Sveikas, links
mas i r laimingas. O dabar? I r už ką? "Viešpatie, ap-

2mogaus gyvenimas yra kaip gėlės, kilo mano gaugok mano tėvynę nuo karo, o vaikučius nuo likimo. 
galvoje mintis. Čia ji ką tik žydėjo. Džiaugėsi saule ir į bearia ištiko mane", mintyse kartojau. Prie vaikų bū-

Sptnfaj tr gyrtiume 

AIŠKUS LATVIO KUNIGO ATSAKYMAS 
Nelabai seniai "Chkago Tribūne" 

laiškų skyriuje buvo vertai pami
nėtas šimtmetinio gimtadienio pro
ga vienas žymiausiųjų Latvijos 
valstj"biainfcų. paskutinis nepri
klausomos valstybės prezidentas ir 
nuopelningas kultūrininkas Karlis 
Uknanis, prie laiško pridedant ir 
jo nuotrauką. Ypač gi priminta, 
kad Ulmanis, vengdamas toliau bū
ti carinės Rusijos persekiojama5", 
paleifltfls iš kalėjimo, buvo atkakęs 
J J . A. Valstybes (1907-1913 m.). 
kur Nebraakos universitete baigČ 
iamdirbystės studijas. 

džiugino praeivius. Katinėlio kojytė palietė ją ir jos jau 
nebėra. Ir niekas, o niekas neatsimins, kad ji čia žy
dėjo! 

Netoli nuo gėlių eželės žaidė vaikų būrys. Jto p * 

rio priėjo vyresnio amžiaus moteris ir pasakė: "Palikit 
šitą poną ramybėj ir eikit žaisti". Jie išlakstė. Eidami 
dažnai atsigręždavo pasižiūrėti į neregėtą pasaulyje 
sutvėrimą, 

Nepažįstamoji moteris pasižiūrėjo į mane ir sušu-matė savo baltą ka ty tę ėmė saukt i : "pussy, pus*v, pus- , 
sy". Katytė pribėgo prie jų ir murmėdama leido jiems j ko: ' A c h . kaip ta* atsitiko? Ar kare?" 
paglostyti savo baltą kailiuką. Po to j i ir vėl šokinėjo j "Taip, kare . Vietnamo kare", atsakiau ja i . 
po pievą. Ja i po kakleliu parištas varpelis tai taisiau, kau ne tik abiejų rankų, bet ir vienos kojos" 

'Nete-

Tnbune** dienraštyje (rūgs. 12) 
piktai atsiliepė kažkoks Robert B. 
Rosen. su įniršiu suniekindamas K. 
Ulmanį. apšaukdamas iį net buvus 
fašistiniu diktatorių. Trumpai, bet 
labai tiesiai i Rosen svaičiojimą at
sake tame dienraštyje (rūgs. 19) 
kun. Andris A. Lamberts savo laiš
ku "Ulmanis again". kur rašo: 
"Šioie skiltyje rugsėjo 13 Robert B. 
Rosen vadina Latvijos prezidentą 
Karlį Ulmanį fašistiniu diktatoriu
mi ir sako. kad j » metės savo opo
nentus į koncentracijos stovyklas. 
Ar jis gali surašyti koncentracijos 

i : 

tai tyliau skambėjo. 
I š kažkur ats i rado pilka voverytė. J i atsisėdo prie 

manęs ir grakščiai lukšteno praeivių jai numestą rie
šutą. Ant telefono vielų suposi karveliai. Jie su burka
vo, sparnais suplasnojo ir kaip kulkos šovė į orą. 

Atsikėliau nuo suoliuko. Ėjau dailiai išvedžiotu 
parko takeliu t a rp dekoratyvinių medžių, krūmų ir 
žydinčių eželėse gėlių. Viskas taip grąžai b*4 drauge 
man pasidarė ir ta ip svetima, fijau lyg kokio?, jėgos 
stumiamas. I r apie nieką negalvojau. 

Parke žaidė vaikai. Vienas berniukas a'^iakyrė 
nuo būrio ir pribėgo prie manęs. Jis įsmeigė savo di
deles rugiagėlių spalvos akis į mano medinfs su me-

^ri^ic.9a*atoB»kssetoswifi taiiaiais ***** aoka» ir paiuau^; "P«*i, :«* » a t Jt»b p * 

Saulutė riedėjo nuo dangaus vis žemyn ir žemyn. 
Jau temo. 2monės palengva skirstėsi į namus. Dangu
je sužibėjo pirmoji žvaigždutė. Mėnulis skleidė savo si
dabrinę šviesą. J i krito an t tamsių medžių kamienų J 
žalią pievos aksomą. Pakėliau akis į dangų ir paklau
siau: "Dieve, už ką?" Dievas neatsakė. "Dangau, už 
k ą ? " Dangus tylėjo. 

Namų languose jau kur-ne-kur spinksėjo šviesų 
žiburėliai. Mirkčiojo gatvių ir pralekiančių automobi
lių šviesos. "Ting-a-lin-ling", skambindamas skubėjo 
namo ledų pardavėjas. 

Pasiėmiau kriukius. Kaukšėdamas medine koja, me
lancholiškai nusiteikęs, grįžau namo. Namie manęs lau
kė mama, Alex ir šilta vakarienė. Mylimų moterų drau
gystėj tuojau man lengviau pasidarė. Vėl atgavau sa
vo giedrią nuotaiką. Dabar tepa jutau, kaip ilgu ir liūd
na būtų be jų. 

"Daktare, gyvenimas, kad ir kaip sunkus, vistiek 
y ra meilesnis už mirtį. Juk žemėje nėra visiškos lai
mės", pasakė jis ir giliai atsiduso. 

"Taip. ponas Espozito. Kiekvieno žmogaus gyve
nime VTa saulėtų ir lietingų dienų. Kitaip gyvenimas, 
gal būt. būtų perdaug monotoniškas". 

l a i k a s juda. Mama ir panelė Alex dažnai lanko 
ligonį. Visose srityse jis daro didelę pažangą. Valgo ir 
vaikšto be kitų pagalbos. Kablių pagalba jis išmoko net 
rašyti . J o nuotaika giedri. Valdžios lėšomis gražioje 
Staten Island saloje jam yra pastatytas ir jo luošumui 
pr i ta ikytas šešių kambarių vienos šeimos namas. I i 

Moteris susigriaudino. Ji atsiduso ir t a r ė : "Ir tai 
turėjo atsitikti tokiam puikiam jaunuoliui! Vaikeli, 
gaila man tavęs. Telaimina tave Dievas. Telaimina tave 
Dievas", linguodama galva kartojo ji ir pamažu nuo 
manęs tolo. 

T a s įvykis sudrumstė mano nuotaiką. I š susijau
dinimo net nežinojau ką daryti. Eiti tohau a r grįžti 
a tga l? Flegmatiškai grįžtu atgal. Pavargau. Kojos pi
nasi i r visur užkliūva. Nuošaliai nuo žmonių atsisėdau 
ant suoliuką Nuotaika nesitaisė. Sielvartas spaudė 
širdį Jaučiausi vienišas, išskirtas iš kitų žmonių. Iš
t rauk iau cigaretę. Užsidegiau ją. Patraukiau 2-3 kar tus 
dūmą. Numečiau Užsidegiau kitą Net nepastebėjau, į valdžios j is gavo automobili ir išmoko jį vairuoti. 

•MtefakO tik pradėtg rūkyti ei-j lBu# diflfisyu 
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LIETUVIŲ DAINŲ SVElTTt 

Penktaja i Kanados ir JAV. 
lietuvių dainų šventei, kuri į-
v y k s t a ateinančiais metais lie
pos 2 dieną Kanadoje, Toronte, 
jau pradėta intensyviai ruoštis. 
Sudaryti organizaciniai ir darbo 
komitetai su pirm. J. R. Sima
navičium, vicepirm. L. Skrrpka-

fjos, IČpJp s p w 3 o p — v&fyrzrasd-
jos, anglų ir lietuvių kalbom, 
parengimų, nakvynių, jaun imo 
choru globos, plakatų — ženkle
lių, bilietų platinimo ir kt. Muzi
kinis komitetas išsiuntinėjo v i 
siems dainų šventėje dalyvau- į 
siar. tiems chorams anketas , i š j 
kurių yra laukiama greito a t s a - į 
kymo. Prisiųstame dainų šven- j 
tės repertuare yra padarytas ! 
mažas pakeitimas t. y . v i e t o j i ISNUOM. 4 kamb. namukas su rū-

C L A S S I F I E D G U I D E 
KSVOMOIAMA — FOR RENI 

Išnuom. 4 kamb. butas su vonia 
vyresnio amž. dirbančiam vyrui ar
ba pensininkui Bridgeporto apyi. 
Skambint nuo S iki 9 v. ryto arba 
nuo 9 iki 10 vaL vak, t e i 376-0208 

R E A L E 8 T A T K 

te, muzikinio komiteto pirm. 
Vcl. Verikaičiu, sekretoriatu, j dainos "Mes su Rūtom" D . A n - j p £ Q 

lruriam vadovauja J. Andrulis,»drulio yra įdedama Br. Budriu-į 
iždininku Vyt . Bireta ir dviem' no "O Nemune**. Pakaitalui ga i -
koordinatoriais — torontiškiu J. i dos tuoj bus išsiųstos. D a i n ų I 
Karasiejum ir hamiltoniškiu dr. i šventės komitetas tikisi, kad vi - j 
V. Kvedaru, kuris savo koordi
navimo talentą įrodė jau 1975 

- Trys antinacmes rezistencijos vadai, buvę nacių politiniai kaliniai, 
sujitike* Baitą jos tautų demonstracijose YVashingtone. Iš kairės: ini. dr. 
A Darnusis, prof. pulk. J. Vėbra ir Br. Bietiukas Nuotr. Vyt. Maželio 

si chorai jau gyvena entuziast in
ga būsimos šventes dvasia, stro-* 

~ -
• 

--• 
MINTYS BAIFO VAJUI PRASIDEDANT 

JOMAS JASAITIS 

metais, Hamiltone ruošiant pir-! piai repetuodami ir ruošdamiesi 
mąją Kanados liet. dainų ir tau- • tai didžiajai l ietuviškos da inos 
t Jnių šokių šventę. Leidinio re- • manifestacijai, 
daktorius — Č. Senkevičius. Su
darytos Įvairios darbų komisi-

t'nė valdžia neleidžia ją suteikti. 
Klausimui eiga nebuvo duota, bet 
Balfo pirmininkė, pakartotinai 

R U S U O S U K D T Č I Ų J r 

P R A Š Y M A S 

Daugiaa ka ip 7000 Gorkio 
E->?sto gyventojų Sovietų Sąjun
goje pasirašė peticiją sovietų ko -
rrmnistų part i jos general iniam 
soxretoriui Brežnevui ir v i e t o s 
valdžiai, prašydami leisti a t ida-

J M 7 m n i r , K e ; ryti Gorkio mieste naują bažny-

Sunku patikėti, kad Šiuo metu, j lietuviui, nebojant, kuriame kraš
t a i pasaulyje yra pagaminama į te jis gyventų. Su širdgėla tenka į klausimą keldama, suvažiavimo 
•Mterialinių gėrybių perteklius, į pripažinti, kad sunkiausia para- į dalyviams nušvietė Lietuvos, Lat-
yn žmonių, kurie stokoja m a i s - j m ą suteikti yra labiausiai jos rei- Įvijos ir Estijos padėtį okupacijo 
%s, aprangos ir kitų kasdieninio j kalingiems moterims ir vyrams j e . 
gyvenimo reikmenų. Stokojan- lietuviams kaliniams, kurie ken- ' Pertraukų metu pirmininkė 
č į ų y r a n e viename ar kitamejčia k a l ė j i m u ^ , k o n c e r n a s j n e s p ė j o atsakinėti i klausimus su- j į £ Q o r k ^ d a - . r T ; : . r , . . . . , 
ekonomiška, atsilikusiame k-aš- stovyklose ir Sibiro tremtyje Bet : važiavimo dalyviams, kurie do- \^&rf*t£,ie»žos bažnytė lės , 
t * bet ir turtingiausiose valstybe- Balto ranka vienokia ar kitokiu rnėjos! Lietuvos ir kitų Pabalti-

būdu mėgina juos pasiekti. , ,;0 valstybių padėtimi 
Balfo paramą jaučia ir oku- Ralfo centro atliekamus darbus 

puotcje Lietuvoje gyvenamieji . | svrašyti būtų sunku, nes jų la-
\*o-s skelbiama, kad Pabaltijo faį ^aug lr ,-ie i a D a i įvairūs. Pa-, 
kraštuose, ypač Lietuvoje, gy-. minėtas epizodas yra tik vienas' 
ventojų gerovė yra žymiai gerės- pavyzdys, kokius uždavinius Bal- ' 

kieme. Suaugusiems. U&ge 
apyL Nebrangiai. Skambint 

778-0452 

IŠNUOM. 4 kamb. butas 
Brighton Parke. 
Tet. — 52S-7L5S 

— 3 dideli 
nu, salioms (židinys), valgomasis, 
lVž vonios, išbaigtas rūsys su baru 
ir židiniu. Garažas. 54 x 125 p. skly
pas. I vakarus nuo Kedzie. Gražus 
namus gera vieta. 

Pa3ri proga — geležies jsetrbtnnj 
krautuve (hardware) su namu. Rei
kia skubiai ž>ardttoc Labai peiniagM 
biiafc. 

S I M A I T I S REALTY 
tasuraaee — tnootne Tax 

2951 W. e&rd Stree* — 436-7878 

D Ė M E S I O ! 

Ifl^CHLLAAEOCs 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Tateaa senas a H Č 
M. Pieiat KvaUo 

tr perdirba del dajn. 
fcUdytuvtUv itreipCkt 

M. A, Š I M K U S 
SOtAJRS PrBJLlC 

CroOME TAX SEKVICF 
4288 9 a Sapfenteod, ta*. S54-7'Jt 

Taip pat daromi V R U T M A - L 
GOCmTy 3*kviattmai. pUdconl 
PTUKTTBSS PRAATHAI ir 

kito*} biaafett. 

THE BALTIC NATIONS 
i 

M. L S. 
MABCyjEaTE P vft JvE £K 

FIETVAKABIU06£ 

Pro*, dr. BKUMO JU KASUi 

A. B A N 1 S — teL 447-8800 

PACKAGE EXPRESS AGENOT 
M A BI l \ NORFJKIENf i 

SIUNTINIAI Į LIETUV * 
Labai pageidaujamom geros rūAies 

n f i ' ~ Maistas iš Europos saadėUn. 
2*08 W 89 St_ Cblcago, m . OOežO 

TEL. — WA 5-2787 

Budraitis Realty Co. 
D « A ITMMA1 Į\ AIRIŲ HTKil 

BUTC m T O M A V D f A S 
ParmketUK aa(MxttiūiikiM. 

1243 W. 63rd S t , t d 767 

saujas aaglu kalbsje veikaiasi, ka
rį sudaro trys d&rja. P i m o j i pa
teikia Bastijoa Valatytoj istoriją 
bei politinę struktūrą, antroji — 
saugumo gjekrns sritinėje integra
cijoje, trečioji — n D. karo įta
kos anaiise taorbira ir tarpauttfe 
nra požmm. Veikslas grabai ii? 
leistas ir tinka bet kokis, p r a f 
amerikiečiams įteikti kaip dovaną. 
Raina SIZMl 3 » posL tTfaskytl 

'pasta. 

DRArGAS, 454S Weat SSrd Strcet 
TO. BM3B 

,'. Civilizuotuose ir kultūringuo
se .kraštuose i nepriteklius pate-
kusiais rūpinasi valdžios jstaigos, 
o'kur'ios nepasiekia, įvairios sai-
p9$ organizacijos. Kraštuose, ku-
ri^oafr Teikia daugiau šalpos orga-
flfeacifu. yra mažiau vargstan-! 
£Įų. Todėl šalpos organizacija 
yta ne skurdo ir nepriteklių, bet 
Žmogaus meiles žmogui ir dvasi
nio kultūringumo pasireiškimas. 
. Mūsų tautinėje veikloje šalpos 

organizacijų ve'kla užima svar
bia vieta. Pirmosios lietuvių atei-
f ių į JAV organizacijos buvo pa-
Šaipinės. Abudu susivienijimai iš-
attfo iš pašalp'nių draugijų. O 
]ų visų veikla nebuvo vien pa-
šalpinė, bet ir tautinė, nes telkė 
lietuvius f junginius, telkė lietu
vį prie lietuvio. Santalkose vys
tėsi lietuvių kultūrinė ir tautinė 
veikla. 

nors gyventojų skaičius s iekia 
apie pusantro milijono. Žinią 

i!!!f(f(MtMun|||||H!(illllillHifNHtilliHH 

M O V I N G 
anie 7000 Gorkio gyventojų k o - gERSNAS perkrausto baldus fa

ne, negu kitose Sovietų Rusijos 
valdomos teritorijos dalyse, bet 

1 paramos reikalingu yra daug. 
Balfo parama pas'ekia tik jų da
li, bet ji yra reikšminga ir jau
čiama. 

fo centras įvykdo. 

Balfo LXLJUS 

iektyvinį raštą valdžiai dėl n a u 
jos bažnyčios atidarymo prane
šė Federatyvfcės VokietijoB 
spaudos agentfura-

Kiekvienerais metais spalio 
mėnuo skelbiamas Balfo mėnesiu. 
T u o metu stengiamasi sutelkti 

Balfo paramą jaučia n e vien j lėšų, kad Balfo institucijos galė
ją gaunantieji, bet ir Lietuvos Į tų atlikti joms skirtus uždavi-
okupantas. Prieš Balfą spausdi- ir ius , galėtų suteikti paramą jos 
narnos knygos, rašomi laikraš- Į reikalingam lietuviui. 
čiuose straipsniai, tarsi Balfo 
siuntiniuose būtų n e aprangai 
medžiagos ar kiti kasdieninio gy
venimo reikmenys, o bombos Ru
sijos raudonajai imperijai su
sprogdinti. 

Lenkijos valdžios valdomoje 
teritorijoje gyvenantiems lietu-

Kiekvienas Balfo skyrius ar aps
kritis stengiasi lėšų telkimo va
ju pravesti, bet pravedimo būdai 
yra skirtingi. Vienur, pvz. Chica-
gos apskrityje, aukos renkamos 
rinkėjui einant iš n a m o į namą. 
Šis rinkimo būdas nors yra sun
kiausias, bet ir sėkmingiausias. Ki-

viams medžiaginė parama labai; tur aukos renkamos laiškais, o 
Lietuvai patekus j rusų okupa- reikalinga. Juos remti yra leng-! dar kitur — įvairių pobūvių ar 

eiją ir dešimtims tūkstančių l ie- viau, nes, palyg'nus, gana lais- j renginių metu. 
tuvių atsiradus karo sugriautoje Į vai iie gali gauti siuntinius. Pagal Nesvarbu, kokiu būdu aukos 
Europoje. JAV lietuviai suorgan- i gaunamus prašymus ir turimus renkamos, svarbu, kad būtų auh 
«tvo Bendrąjį Amerikos Lietuvių j adresus, daugiausia į Suvalkų tri- j kojanč ų. Todėl spalio ir iapkrl-
Salpos Fondą (Balfą), kad visų k a m p į iš Balfo centro siuntiniai! čio mėnesiais išgalių ribose pa-
JAV lietuvių jungtinėmis pastan-1 plaukia be pertraukos. Net ir va- į aukokime Balfui. Jokia auka nė-
gomis galėtų jais rūpintis. Baifas |saros karšč'ų metu. Gaunami p a - | r a nei per didelė, nei per maža, 
veikia ir dabar, ir jo veiklos plot-• dėkos laiškai rodo gaunamų siun-Į nes ji skirta vienam tikslui — 
ręk ir reikšmė nemažėja, o plečia- -, tinių vertę ir reikŠmngumą. padėti \ vargą patekusiems sė
si ir darosi reikšmingesne Balfas paramą teikia ios reika- «ėms ir broliams lietuviams. 

lingiems Europoje gyvenantiems' i I i 
lietuviams, o taip pat ir kituose 

Kiekvienos šalpos organizaci-i kraštuose, kur tik parama reika-
Jes pagrindinė veiklos atrama j linga. Taip pat ir JAV. 
yti gera valia tų, kurie organiza- Balfas suteikia pirmąją paramą 

m i r » W » t W Į t » i M « « « » « « « « 

P L U M B I N G 
Vonfe »UtmN!a sinkų, ir vandens 

iOdytarą specialistai. Virtuvės ir 
voadoa kabinetai. Keramikos fa* irt 
plytaU* CBaa* blocks. Sinkos 
vaaadiiai iivaiomi eiektra. Kreiptis 
ana 7 iki 8 vaL ryt; ar i» po 5 vai. 

MM 

8opaiiri.kite s a 

O N A 

kitus daiktus. Ir iŠ toli miesto lei
dimai ir nilna andrauda. 

TFlu — W A 5-8063 
imnmmtiv.mmmr.mtimKvr**mnmn 

MARQUETTE PARKE 

12 metę mūras, 3 miegamieji. 1$4 
vonios, graiiai {rcoStas ržšys, žara 
&lfr--2tas, 
(#1S5). 

i- BBaia rxest. 

Dttnon gyventojai prideda 60c 
mokesčių ir peratuntirito islaMaa. 

10% — 90% — S©*, i^ežan nokirt i 
o i s a < a — H uao a g a t o Ir • ritimu 
tailo pa* 

F R A H K Z A P 0 L I S 
U W H Weat *&th 

Ohloaso, nilonte 
TeL — OA 4-o<SM 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraus tas perkra^rtiygnas 
fvsir iq a t s t u m u 

Tei. — 876-1882 arba 
876-5896 

ŠUTŲ NUOTrlAVEOAS 
Namų pirkbaas — Pardavimas 

Valdymas 
DrarjdbBjai — Income Tas 

Notarlatas — Veramai 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6453 So. Kedzie Ave. — 778-2233 

•** \mmm\towm—mmmmm 
L I A U D I E S M S N A $ 

* • D K A E G B * • 
i*Draugo>* adicžinstracįjpje 

gal ima paar lnką jvazetų lux* 
dies aaeao časitų; 

NAMAI PERKAM! SERAI 
Didelis maro buosalkmr ant platam 

ATvpa Gazu SiJdymas. Marquette 
Pke. $25.750.00 

10 bota '.vjufijsifas stflro 
apie $22^000 n:etmis pajafrrų, aauja? 
stogas, gazu Šildymas ir elektra. Mer-
ąuette Pke. Pinigingam pirkSjui kai-

mmrrniniimminnniimi»nnHifmiž?iB j "* ~" ^ ** atradimas-
mmmmmm***mmmm!i\j*** bat* ***** **** w "" 

Rinkinys trumpų aovelių 
augi ų kalboje 

T l T A r r A S BELIAJTS 
Bteidžlama. Sj rod«nĮ 

Nov«i8a štoje Kr.>-goJe yra pagrjstoa 
tikrai* įvykiais, kurte įvyko antrame 
dešimtmetyje Lietuvoje. 

Viaoa novetee --.izdiiDja tij laikų l le-
tterWc;m ft- Žytil4>u3 papročlua, kurie 

Dauircma Sių au*«Bf ttlpo lalkraS- {<%icaga, B . 006S2, t e l e t 827-SM* 

Sparmotoe llra.«tra>-ijos . Otoria Ptcek i 
Ciadaakant "knyr«i dabar kainuoja 

$2 50, au persiuntimu. VeUau bus 

razaskoa, drobės, ta ip psjt iiet&F 
vi ikų lėiių tr vėhavčinĮ. 

Apsi lankykite į T>rar^»y ad-
nnrnstradją i r pasižiūrėkit Gal 
rasite kai k ą padovanoti s a v o 

"Drango* airesaa\: 454& W. 
63rd S t , Oaieago, m . SMSIk. 

WAV5rei> — 

snnrnmH iumnfrj 
ii kitns kraštus 

NEDZINSKAS. 4065 Arebsr Ave. 

srrriR — nous£X£Erai 
6 year & 2 year old matare vsoman. 

namas ir «kstra didelis I 5 day week. Live ia o r dairy. Gtea 
1 maro garažas. įrengtas, beveik tre- Į Ellyn. Escelleat pay. Befėrances 
čias butas, gražiam beismoate. daug j Some Ezighsh nece»ary 
kita priedų. Grert 
vertas S60.000. 

užtarti — 

prekybai, iu lnmml ar osV 
•ai, dideis patogus namas ant pla
taus 3k)ypo Maiauetfcp Pke. S42£00. 

4BB4S39 Tlars, 

Gera inlia. 

brangiau 
rbwkya*oa -tęskite dabar 

V. P RFlilAJUS, 

*' * ** /."ĮjST*. <**M°.. SIMiTKUl J UETUY4 

f-.alrtų pr^*Jn 
brangiai Ii mdaq 
O06MDS PAŠOKUS rxpmsH 

Ctja rūpinasi, aukojasi ir aukoja. 
Šalpos organizacijos veikla pri
klaus© nuo jos veiklą remiančių-
jasultų . 

Aukomis remiasi visos šalpos 
or|snizacijos, net ir turting :au-
SJame krašte Jungtinėse Ameri-
k » Valstybėse. Aukoti galima tik 
laisvame krašte ir laisvu apsis-
pTėrtdirnu. JAV aukomis sutelk- ir ne JAV gyvenantieji. Todėl' 
tafe pinigars atliekami milžiniški Balfo vadovybei sudaro daug rū- j 
uždaviniai ne vien šalpos, bet ir .pesčių Balfo organizaciją išlai-
medicfnos tyrinėjimu ir kitose kyli tokioje padėtyje, kad ji ga- i 
srityse. Priešingai, yra Sovietų> lėtų netrukdomai veikti ir būtų' 

respektuojama kitu panašios ar> 
imties JAV šalpos organizac ;ų 
\r JAV valdžios (staigų. Cabart!-

ir naujiesiems iš okupuotos Lie-' 
tuvos pabėgėliams ar kokiu kito
kiu būdu laisvąjį pasaulį pasie
kusiems, č a Balfas talkina ir tei-! 
siniuose reikaluose. 

Balfas yra JAV šalpos organi-įl 
zaciiu tarpe ir turi tvarkytis kaip 
ir kitos JAV šalpos organizacijos, 
į kurių šelpiamųjų eiles įeina ] 

THE CHICAGO EYE, EAR, NOSE 
8C TROAT HOSPTTAL 

i s pleased to announce a free foot eare screeidng d in i c 
(Podiatry) for 2 weeks be^ning 

Monday O c t 3 thrn Friday O e t I 4 t t . 

Our pnrpose i s t o empnasise tne įnportance ir. t h e 
care a n d treatment of the foot. 

Hours Mon. 9 — 4. Tuea 1 — 4 , Wed- 9 — 12. 
Thnrs . 9 — 4, Pri. 9 — 12 

231 W. WASHINGTON S I . 

F e r further i n f o r m a t k « feW free to csil n<. a i 
372-9400 evt 25 or 35. 

S. HalnSed 8*^ CbaoMto, liL 
SSOl W a» <*„ Oikm^a m . MIM 

lė les . SS&-S7S7 — 

rUisifoie. Ten nėra la'sv'os aukos, 
nėra Šalpos organizacijų, bet ten 
yra daug Šalpos reikalingų ir ne
gaunančių. Tų reikalingų ir 
šalpos negaunančių eilėse yra ir 
lietuviai, gyveną Sovietų Rusijos 
dkupuotof? Lietuvoje. 

J Balto darbuotojų eiles yra 
susibūręs didelis darbininkų skai-
čite. Visuose Balfo skyriuose vei
kia valdybos, o kai vykdomas 
Balfui piniginis vajus, atsiranda 
r)ar daugiau talk'ninkų. Balfo 
darbuotojų eilėse nėra skirtumų 
tarp JAV ar Lietuvoje gimusių, 
fsliginių ar politinių įsitikini-
trų, socialinės padėties ar a m -
fctus. Visi jungiasi į darbą padė
ti m e i k broliui lietuviui. 

Veiklos apimtis 

Batfo uždavinys yra 

•*^rs 

nės Balfo pirmininkės 
ryšiai su atitinkamomis valdžios 
įstaigomis ir kitomis šalpos orga
nizacijomis yra naudingi ne vien 
Balfui, bet ir kitiems mūsų tau
tiniams reikalams. 

Prieš dvejus ar trejus metus 
Balfo pirmininkė pasakojo, ka'p; 
viename Šalpos organizacijų, ku
rios rūpinasi šalpa ne JAV gyve
nančiaisiais, vadovių suvažiavi
me Vv'ashingtone buvo svarsto
mas šalpos teikimas Az'ios ir Af
rikos valstybių žmonėms, kurių 
gerove mažai rūpinasi tų valsty
bių valdžios. Balfo pirmininkė 
paprašė į suvažiavimo darbotvar
kę įtraukti ir Sovietų Rusijos oku
puotus kraštus, kurių gyvento 

tdktt paramą į vargą patekusiam i Jaras šalpa reikalinga, bet sevie. 

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE 
Atvaizduoti n e s m i a i f į J M M O. Neadrsa romane 

A N T R O J I B A N G A 
Apie Sj romaną raito: 

* 
"O. Nendrė l engvu stiliumi mum pristato Tietuvos ūki

ninką, nefantazuotą, be t tikrą tiek savo išore, t iek s a v o v i 
dumi: s iekiant) a u k š t ų fcaeekj, giliai religingą, suprantanti so 
cialinius reikalus" (Dezbmmkaą 1970, 73 nr . ) . 

"O. Nendres pasakoj imas apie tai yra subtOus ir patrauk
lus. Išt isai v isu k n y g a yru parašyta gyva lr sklandžia diaJotri-
ue forma. Todėl hrukėrtant tatai uamuiuiiu. kad tar i k n y g ą 
rankoje, o v ien t ik klausaisi g y v ą aokalbią, puta pasijnntl be
s ą s t a r p g y v ą liiinuaą" (Tevtfbej Aida i 1S70, 4 2 o r . ) . 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S T f 

Spalvotos ir Paprastos. RadUsi 
Stereo ir Oro V«siattrvai 
M I O L I N A l T V 
Pardavliaas ir 

2846 W. 69th 8 L , 
HIIIiilUIIIIIItlMIlIimUU 

Gražaa pbtOM aldysas ir 
Sdarqueta Pke. Vertingas pirkėiuL 

VALDIS REAL ESTATE 
M 2 S W « t T M Straot 

T«L 7I7-7aaa arta 7S7-I 

tei. 77S-1488 

Į S I G Y K 1 T I D A B A B 

MOKYTOJŲ M M 

VTBAI K MOTERYS 

UGBT ASSE3ĘBLY — SH1PPING 
FulI time position for light asaezDO-
ly & ahippinę vmxk. Near Edeną 4 
Wilio*r Rd. 

Tat — 448-9655 
DACOB OORTO&ATION 

ĮSI X«iūfieki gd. .Vottadaid. IL 

a m ĮfABfntp _ VTBAI 

HAKMT MASt 0 6 APPREYHCV 
N S E n £ p 

Esperieaced or Wil| Traja. Work 
in small Airtjque Shop, Near Weat 
ttis 

C.\LL 32WS78 er 
Kveoings — 79S-S015 

niiuiiiiiiiiiiiiiuii 

VALO 
KILIMUS IR BALDUS 
PH—aan Ir raslsiijsiii 

visą riasą grlsdis 
J. BITLYTR — Te4. RE 7 « « 8 

rMunHimiinimiisjiiiaiMiiiiaati m 

iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiimiiitnnNii) 

RADIO PROGRAMA 

tJEir- SMIPPrM€ AND RECEIVlKfi 
VIV EALBOS GRAMATIKA Ir S»\™ĮTy^ ^ _ _ ^ ^ J I T T 
TAKSfc, pritaikyta Berdjas mokyk, 

b- kaina ttk S daL PrisaŽista LB 

«e rrHMSitr ase laiku makyMasv. 
paSnu ir TtoKescUma. 

Taip pat laKai rurtĮsąa ksygs V. 
! LMevičiaos LIETUViy ŠVIETIMAS 
! VOKIETHOJE tr AUSTRIJOJE H*r 

USa metais, 74fl psL su daugybe aus 
trauka mokytoja Ir mokinių bei sMt» 

; riesto tr kaina tik 12 OoL Pridekiar 
» . a t ^aaSttti Ir nrnkmmflMf^m. SiSSkttt 
utsakymos: 

DRAUGAS 
4545 W. 6Srd Street 

m . 60629 
Reniausls Lietuvių Radio progra-

Naujoj Anglijoj iš Stoties į 
VFYSB, 1360 banga, veikia sekma- į 
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 v a i po Į 
pietį} — perduodama vėliausiu, pa-
sauliniu ainhj santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutėf : 

Rią programa veda Stepo- i 
ir Valentina Minkai Biznk 

reikalais kreiptis } Boltle norint* 
— gsBą bei dovaną kraštavę, 502 
EL Bmsduay, 80. EoMoa, Mass. | 
02117. l e i e /ooas 2b8-s>4a9. Tao 
pat gauna/-.** dienraštis "Drau
gas" j rasiV . pasiriEkan* 

inMiiiHiiitniii"iTiMii'iiii.;iiii iiuimin 

Des Piaines area ma**jne btukier 
oeeds ahipptng A recernag kels 
for packing & receiving machtne 
pert. Experience preferred but vftĖ. 
train. Permanent fuQ tinae posrtjott 
with foJD b«n«fitn. CaH — 

Bill Betm « Diek Sim# 
8 2 7 - 8 8 9 1 

"ELECTROrtie TECNiiMAJN 
To trounle sboot and repair elee-
tronic caladaton. Looking for top 
man with ezperieooe in C3IOS log-
k. 2 davs a w«f-k or full tune. 

EBIGe OP HHHZERLAr^B 
Eik Grove. nUnnim 

GaJI ČSUAS for appoiatmrat 
6 4 « O S $ 1 

HELP WANTED — KAUC AN» 

A S S E M B L Y 
Light Assembly . . . East ScoRumbriig J taa 

Amall Elertrouies Comnaay sando peronas MMajagsi te a ehal-
lengiag diveraified job. FUH Tbue UgJtt Solderiaar A rrml A^socmbly. 
New Pfant Offers Pieasaat Vortr^c r^n^i^/rca vJ% P̂ rH !b«fifH(k 

I L L C T R O H I C S , I N C , 
ar. t OrWt Sohgumtmr^ Mintis 

Thuae •« M7-U90 
213! 

H. 
5.T • ^ A * J 
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PRANCIŠKONU ŠVENTOVE KENNEBUNKPfM 
PETRAS MATEKCNAS 

Vienuolyno rūsyje prieš kele
rias metus veikė gėlių oranžeri

ja, įsteigta kun. Bernardino Graus-
lio. Dabar oranžerija nebevei
kia. Buvo auginama įvairios rū
šies gėlių. Jos augo prie elektros 
šviesos, visai nematydamos die
nos. 

{ koplyčią įeinant iš šiaurinės 
pusės, kur stovi šv. Antano pa
minklas, įeinama tiesiai į nedi
dele Šv. Antano koplytėlę. Iš šios 
koplytėlės — įeinama jau į dide
le koplyčią. 

Šv. Antano koplytėlė gražiai 
įrengta. Jos sienos ir lubos medi
nės, nudažytos pilka spalva. Ypač 
gražiai įrengtos lubos, kurių or
namentiką sunku būtų aprašyti. 
Altorėlis ir aikštelė, ant kurios 
stovi altorėlis, yra baltos spalvos 
marmuro. Virš altorėlio prie sie
nos, kuri yra tamsiai mėlynos 
spalvos, stovi Šv. Antano statu
la. Ant altorėlio iš abiejų pusių 
šv. Antano statulos pastatyta po 

koplyčios dalyje tamsiai . ruda 
spalva ir truputį pasukti į koply
čios duris, kad langų vitražai, įė
jus į koplyčią, gerai būtų mato
mi. Dešinėje sienoje yra tik du 
dideli vitražiniai langai, kurie su
jungti palubėje pailgu vitražiniu 
langu. Viename vitražiniame 
lange, kuris yra prie didžiojo al
toriaus, vaizduojamas šv. Pran
ciškus, Gamta ir Dievas. Visi ki
ti šioje sienoje langai yra abstrak
tūs. Visų langų vitražuose žemu
tinėse dalyse yra įrašytos pavar
dės tų asmenų, kurių pin'gais 
įrengti vitražai. Vitražuose vy
rauja žalsva, melsva,, gelsva ir rau
dona spalva. 

Koplyčios sienos išdažytos bal
ta spalva ir išpuoštos reljefinėmis 
skulptūromis, Kryžiaus kelių sto
timis, padarytom iš plastikos, ak
mens ir Venecijos mozaikinio 
stiklo, kylančia Kristaus statula 
ir garbės fundatorių žalvarinė
mis lentomis, kurios pakabintos 

ilvfe yra cM eiles, Įnirtos priartė
ja netoli altoriaus. 

Pamaldoms įrenginiai 
I? viso yra du altoriai: didysis 

ir mažasis. Prie didžiojo altoriaus 
sekmadieniais ir šventadėniais 
laikomos iškilmingos Mišios, o 

ETCHARI*TTX18 
KONGRESAS 11 ALMOJE 

Tesužadina šis Italijos tauti
nis Eucharistinis kongresas 
naują misijinės veiklos atgimi
mą, te paskatina ypač jaunimą 
su dar didesniu entuziazmu 

tarpusavio meilėje susitUrttf prie 
bendro Eucharistinio stalo. 

Kardinolo Zoungrana aukoja
mų šventų Mišių metu, trijų pa
saulio kontinentų jaunosios kar
tos atstovą — indas, afrikietis 
iš Dahomejaus ir mergaitė iš 
Peru, Lotynų Amerikoje, savo 
kalbomis perskaitė atsišaukimą 
už teisingumą, laisvės ir žmo
gaus orumo apsaugojimą Azijo-

DRAUGAF. antradienis, 1977 m. spalio mėn. 4 3. 

las Zoungrana. 

— Du trečdalia, visos žmoni
jos dar nieko nežino apie Kris
taus skelbiamą žmogaus išlais
vinimą iš visokenopos vergijos. 
Jūsų uždavinys v ra. — pažy
mėjo kardinolas kreipdamasis į 1 : — ^ ~ ™ H . " — » " " " * 
jaunimą, nedelsia,,: padėti žmo- k o n & r e s u . " * « ? * di<k« kon-

Italijos tautinio Eucharisti
nio kongreso dalyviam žodį tarė 
garsioji žmonių meilės apašta
le motina Teresė iš Kalkutos. 
Pažymėtina, jog pirmą kartą 
Italijos tautinių Eucharistinių 

tris žvakides ir gėlių puokštės. asit sienos tarp pirmos ir antros 
Prie altorėlio iš abiejų pusių' koplyčios dalies, kur anksčiau ėjo 
yra pastatyta daug žvakių, ku- vienuolyno rūmų siena, prieš da
rios sustatytos specialiai joms bartinę koplyčios dalį. 
įrengtose laiptų išvaizdos žvaki
dėse. Jas uždega koplyčios lanky
tojai už mirusių vėles. 

Pagarba šv. Antanui 

Koplytėlėje prie š'aurinės sie
nos tiek iš vienos, tiek ir iš kitos 
pusės durų stovi du ilgi suolai, 
kurie irgi, kaip ir sienos, nudažy
ti ta pačia spalva. 

Tuojau prie įėjimo — deši
nėje ir kairėje pusėje — yra šeši 
vitražiniai langai, po tris kiekvie
name šone Tiems langams vitra
žus yra padaręs dail. Z. Kolba. 
Juose vaizduojamas Šv. Antanas, 
Aušros Vartai, šv. Kazimieras, 
Gedimino sapnas, šv. Jurgis ir 
šv. Pranciškus. Iš abiejų pusių 
šv. Antano koplytėlės yra gana 
dideli kambariai. Kairėje pusėje 
esančiame kambaryje įrengta 
vienuolyno biblioteka, o dešinia
me yra laiptai į antrą aukštą. 
Abu kambariai apstatyti seno
viško stiliaus baldais. Dešiniajame 
kambaryje ant sienos dar yra pa
kabintas tamsiai pilkos spalvos 
didelis kryžius, kuris matomas pro 
atviras duris iš šv. Antano kop
lytėlės, einant į didžiąją koply
čią. 

Pietinėje koply'ėlės sienoje iš 
abiejų pusių altorėlio yra pla
čios durys į didžiąją koplyčią, ku
ri padaro, ypač pirmą kartąją pa
mačius, didelį įspūdį. Koplyčia ga
na didelė, šviesi, jauki ir erdvi, 
susidedenti iš didelio kambario, 
kuriame, kai dar gyveno šiuose 
rūmuose W. A. Rogers, buvo šo
kių salė (pranciškonai joje buvo 
įrengę pirmą koplyčią) ir priesta
to, kuris pristatytas prie vienuo
lyno rūmų, pagal Alfredo Kul-
pos projektą. 

Pirmoje koplyčios dalyje langų 
nėra. Tamsoka. Šviesa į ją ateina 
iš antrosios koplyčios dalies. Sie 
nos iškaltos medžio lentelėmis, 
sudarydamos įvairaus dydžio 
kvadratus ir keturkampius. Jos nu
dažytos tamsiai ruda spalva. 
Lubos baltos ir papuoštos orna
mentais. Prie jų pakabinti du 
kanteliabrai. 

Šioje koplyčios dalyje yra trejos 
durys: dvejos i šv Antano koply
tėlę ir vienos į Prahos Kūdikėlio 
koplytėlę. 

Koplyčia B vidaus 

Antroji koplyčios dalis, kurio
je stovi altoriai, yra šviesi ir me
niškai įrengta, šviesa į ją kren
ta pro vitražinius ir rubose esan
čius langus. Langai įvairaus dy
džio ir formos. Kairėje sienoje yra 
šeši vitražiniai langai. Pirma
me trikampio pavidalo lange yra 
durys į parka, o kiti penki — pa
ilgi, siauri ir siekia koplyčios lu
bas. Juose vaizduojami šv. Jurgis, 
Aušres Vartų Marija, šv. Kazi
mieras, Šiluvos Marija ir kenčian
tis Krisiu.v f»i ->je venoje visi penki 
vitražiniai langai, išskyrus tik v t -
rrfinį langą, kuriame įrengtos du-
rvs, s:enos tarpai, t-irp <ur.ų '-e 
sto^n, nudaryti kaip h pirmoje i 

Reliefmės skulptūros, kad jos 
išsiskirtų nuo sienos, nudažytos 

mažajame - laikomas Šv. Sakra- Į skelbti pasauliui Kristaus Evan-
mentas. Abu altorėliai padaryti geli ją, — šiais žodžiais kreipėsi 
lietuvišku stilium ir žviesaus j daugiatūkstantinę Italijos Eu-
granito blokų, :šskvrus tik didžio- i charistinio kongivso daivvių mi- . 
jo altoriaus viršutinį bloką, kuris j n i ą Aukš:osios Veltos kardino- * M " * * * L o t y n u Ajneriko 

yra juodos spalvos. Viduriniame 
didžiojo altoriaus bloke dar yra 
iškaltas avinėlis. Priešais didijį 
altorių stovi kryžius, iš abiejų jo 
šonų — žvakidės. Taip pat iš 
granito, kaip ir altoriai, yra pada
rytas pamokslams sakyti pultas, 
stovįs didžiojo altoriaus kairėje 
pusėje. 

Mažas altorėlis yra dešinėje 
pusėje didžiojo altoriaus pr'e sie
nos. Virš jo ant sienos yra pri
tvirtintos skulptūrinės metalinės 
lentelės, kuriose atvaizduota dvy
lika apaštalų, vynuogės, kvie
čių varpa, saulė, kuri simbolizuo 
ja Dievą, o ant tabernakulo — 
Švč. Trejybė, Dieviškos Apva'z-
dos akis, kryžius, balandis, pra
džia ir pabaiga (alpha ir omega). 
Abu altorėliai pasatyti ant plat-
formėlių. Prie didžiojo alto
riaus kairėje pusėje stovi nedide 

nijai pažinti išganančiąja ir iš
laisvinančią Kristaus Evangeli
ją, kad visi žmonės broliškoje 

altoriaus stovi Kūd'kėlio statula. 
Iš šios koplytėlės yra dvejos durys, 
vienos įsvečių kambarį. Visos d'u-
lys yra prancūzų stiliaus. Lubos 
ir sienos lygios, nudažytos šviesia 
spalva. 

greso dalyvių dalį sudaro jauni
mas. Į Peakarą suvažiavo apie 
25.000 jaunųjų ir jauniausiųjų 
Italijos Katalikų Akcijos narių. 
Prie jų šiandien dar prisidėjo 
apie 10 tūkstančių javnų žmo
nių, prikla'iBančių visoje Italijo
je išputusiam sąjūdžiui "Ben
dravimas ir išlaisvinimas" "Co-
munione e Laberazione". 

Ii modem ški vargonėliai, kėdės, 
šviesiai gelsva spalva. Jose atvaiz- pritaikytos prie altoriaus stiliaus,!| 
duotas Kristus Karalius, Palai- 0 p r i e mažojo — žvakidė, kuri j 
minta Motina, šv. Pranciškus, baigaisi trikampiu su kryželiu, 
lietuviški kryžiai, bažnyčios ir i 
pen. Koplyčios vidaus išdekoravimą 

į atliko da L Vytautas K Jonynas. 
Lubos kaip ir sienos, nudažy- Jo yra sukurti ant sienų reljefi-

tos balta spalva. Jose .ornamentų,' nės skulptūros, altoriai, langų vit- į 
kaip pirmoje koplyčios dalyje, nė
ra. Žiūrint į lubas, į akis pirmiau
sia krenta beverk vienos pėdos 
storio prie lubų prisišliejęs dide
lis trikampis, kurio du kampai 
jungiasi su vitražiniais langais, 
esančiais kairėje ir deš'nėje sie-
noie, o trečias užeina apie vieną 
pėdą ant vidurinio langelio, pro 
kurį šviesa krenta iš lauko į vidų. 
Nuo šio trikampio lubos laips
niškai kyla aukštyn į altor'aus 
pusę, kur virš altoriaus vėl yra 
horizontalinėje padėtyje. Šioje 
vietoje virš altoriaus yra apskri
tas langelis, prie kurio yra paka
bintas kantiliabras su penkiais iš
sišakojimais. Lubose, išskyrus tik 
pirmąją koplyčios dalį, yra įreng
tos nedidelėse apskritose nišelė-
se elektros lemputės. 

Koplyčios grindys yra iš targe-
nolio, vietomis išklotos tamsiais 
takeliais. Suolai įvairaus ilgumo, 
padaryti iš roahagony medžio ir 
nudažyti tamsiai pilka spalva. 
Pirmoje koplyčios dalyje yra pa
statyta viena eilė suolų, kurių il
gis apima nuo sienų iki kitų įėji
mo durų, o antroje koplyčios da 

ražai, žvakidės ir kantiliabras. 
Koplyčios dešinėje pusėje yra 

didelė zakristija, o kairėje Prahos 
Kūdikio koplytėlė, kuriose pran
ciškonai ir atvykę į svečius kuni
gai laiko kiekvieną dieną Mi
šias. Koplytėlės kambarys pailgas!1 

ir tamsokas. Joie yra įrengti pen- Į 
ki altorėliai. Keturi iš jų yra pa-į 
daryti iš balto marmuro vieno- į 
do stiliaus, pavadinti šv. Kazimie- • 
re, šv. Pranciškaus, šv. Širdies ir; 
Švč. Marijos. Iš jų visų didžiau-; 
šias ir gražiaus'as altorėlis yra 
pietinėje sienos dalyje. Jis padary
tas visai k'to stiliaus negu pami- j 
nėti keturi altorėliai. Altorėlį puo- ! 
šia iš abėių pusių po vieną ko-1 
loną ir už jo vitražiniai langai.! 
padaryti Vytauto K Jonyno. Virš; 

KVERLY HILLS GCLINYČIA 
2443 WF.ST €3rd STREET 

Telefone*: PR S-9833 ir PR 84834 
Taip pat naujoji Barbr' » it 

Gene Diishhf krautuve. 
THE DAISY STORE 

9918 Sowthwnt Hwy, Oak Lawn 
TeL 488-1318 

G8M* viewm progoms 

Mūsų mielai tetai 

A. t A. ONAI PRANINSKMI miras, 
jo* dūkias JANTNJJ ir MARYTĘ skausmo valandoj 
nuoširdžiai uiįaučiame ir kartu liūdime. 

Genovaite ir Juozas Juškai 
Edvardas ir Elena Praninskai 

A. į A. Vladui Rinkevičiui - Rinke 
tragiškai žuvus automobilio katastrofoje Los Angeles, Cali-
fornia. jo motinai JADVYGAI RINKIENEI, broliams VY
TUI ir ALGIUI »u Šeimomis reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

A. A. Kybartai 
I IX Eitan&naJ 

z L. i Damauskai 

A. f A. STEPONUI KENSTAVICIUI 
Tarsstt, Ktnitoit. mirus, j * Įmanai JONEI, giminėms ir arti
miesiems BiMttrsm «fa»i*atą rettlda ir kanu liOdl 

&UV. KAUNO MTESTO SAVIVALDYBES 
BENDRADARBIAI: 

STASE PALCIAirSKAJTf.-NORKTF-NE 
STASYS PETOKA5 SU JNfONA 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1977 m. 
spalio 3 d. mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas 

A. f A. JUOZAS SEDLICKAS 
gyv. Rochester, New York 

Laidojamas ketvirtadienį spalio 0 NĮOOJ 

Prašome pasimelsti už jo sielą. 

Nuliūdę — žmona Juzefą Sed Jiridene, 
Birute ir Vitofis Litvinai 
h- Romanas Sedlickas, 

A.f A. 

VYTAUTUI KONDRACKUI-JANKONUI 
tragiškai žuvus, broliui Lygos vicepinn. ALEKSUI 
JANKŪNUI, šeimai ir artimiesiems nuoširdžia už
uojautą reiškia 

Illinois Lietuvio; Respublikonu Lyga 

A. t A. PAJAUTAI IVANAUSKIENEI 
mirus, jos vyrui JONUI, dukrai JOLANDAI. sūnui 
ARVYDUI ir mamytei nuoširdžia užuojautą reiškia 
• \ m m m * t • ir kartu liūdi 

Elena ir Jonas Purtuiiai 
Danutė ir Stasy $ Liepa i 
Ota Barauskienė 

Mylimam tėvui mirus, 
Bendradarbi DARIŲ LAPINSKĄ 

nuoširdžiai užjaučia 
Algirdas Landsbergis Ir šeima 

Mielai Bičiulei 

A . t A. A L D O N A I SOOONIENEI 
iškeliavus į Amžinybę, ji* vyrą bičiulį MARIŲ 
S0D0NĮ, MOTINA ŠONUS, BROLĮ ir kitus gimines 
bei artimuosius giliai užjaučia ir liūdi 

Lietuviu Fronto bUMottf 
Centro valdyba Ir Chtcags* sambAris 

Mylimą 

S T A S E K A S N I C M E N E , 
jes brangiai MOTINAI Lietuvoje įnirus, nuoširdžiai 
užjaučiu ir sartu liūdžiu. 

Krikšto duktė Left tiliaskalti 

Amžinybėn iškeliavus brangiai žmonai ir 
mamytei 

A. t A. ALDONAI SODONiENEI, 
skausmo prislėgtą vyrą MARIŲ S0D0NĮ, SŪNUS 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi 

GOSS'O C0. BENDRADARBIAI — 
Stasys Ambrazaitis 
Jone Bebiniene 
Leonas Dankus 
Albertas Gėdis 
Liudvikas Kirkus 

Mindaugas Krygėris 
Kazys Lukatevičius 
Genovaitė Mažeikiene 
Ramojus Petraitis 
Stasys Žilevičius 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GĖRALOAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovehiU 6-23454 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4S05-07 South Hermitago Avonuo 
Telefonas — YArds 74741-2 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTCRN A / E 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL 737-8601 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvio Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SSOT SO. LITUANICA A VE, TeL Y Arda 7-0401 

STEPONAS C. LACK <UCKAWICZ) Ir SOMOS 
2814 W. 2Srd PLACE TeL Vlndn» 7-9971 
2424 W. 691h STREET Tet RF.pabttc 7-1HS 
11029 Soatferert Highwiy, Palm RUfc, IIU. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIONAS 
4S48 80. CAUFORMA A VE, LeL Manse* aea» 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 SO HALSTED STREET TeL TAife 7-19U 

JURGIS F, RUDMIN 

SS19 SO. UTTJANICA AVE. TeL YArde 7-113*09 

VAUITIS • BUTKUS 

1440 SO. Mth A**, CICERO- ttl. TeL Ofjvpie 04001 

mmt iee^ 
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DRAUGAS, antradienis, 1977 m, spalio mėn. 4 d. 

X Qnigley aukšt mokykla. 
kurioje mokosi ir nemažas skai
čius lietuvių jaunuolių, spalio 
15 d. turės vadinamą "October-' 
fest". kurioje bus duodama ir 
lietuviškų valgių, ka ip dešrelės 
PU kopūstais, kugelis ir kt. Ko-, 
mitetui pirmininkauja Ann T. 

X Vysk. Vincentas Brizgys Ramus, bilietų platinimu ir in-| 
yra susirgęs ir paguldytas Šv. formacija rūpinasi Rosemarie 
Kryžiaus ligoninėje. Šiuo me- Cargie. Mokyklos vadovybė iri 
tu daromi tyrimai, bet manoma, tėvų komitetas kviečia ir lietu-
kad u i savaitės jau vėl galės vius dalyvauti. 
g r į ž t i n a m o - x Sharon Novickas parašė 

x Lydijos Jadviršytės ir M3n-1 laišką į "Chicago Tribūne". Ja-
daugo Griauzdės, skautų ir lie- m e aiškino netikslumus mokslei-
tuvių visuomenės veikėjų, su- vįų vežiojimo rasiniais sumeti-i 
tuoktuvės buvo spailo 1 d. Ne- maįg įr apie gyvenimo aplinky-
kalto Prasidėjimo par. bažny- bes mieste ir priemiesčiuose. 
čioje, o puikios vaišės tą patį x Dr. W. Sikora savo lenkų 
vakarą vyko Jaunimo centro kalba vedamoj radijo p rogra - ; c 
salėje, dalyvaujant svečiams ne m o i iš VVOPA stoties banga f™nton

y J į v>-ksta lietuvių kalbos kursai. Juose mokosi nuo 8 m hgi 80 m. amžiaus asmenys, nuo ang-
^ ^ ? _ . J -^. _ . m o J 1S v v u r A s>LU"es>, U<WS<1 liakasio ligi daktaro. Dalis lietuvių kalbos kursų studentų prie šv. Juozapo lietuvių parapijos mokyklos ir 
tiK iš Lnicagos i r Ucero , bet 149^ trečiadienio vakare, spa- bažnyčios. Iš kairės pirmoji seselė Virginija, vedėja. Nukryžiuoto Jėzaus kongregacijos vienuole, antroji iš 
taip pat dideliam būriui iš Ka- n 0 5 d., 7:30—8:30 vai. duos pa-; dešinės Ieva Kazokaitė, vyčių pirmininkė, viena iš dėstytojų. Vidury kun. M. Ozales, šv. Juozapo parapijos 

Nuotr. J. Dovydėno 

" LANDSBERGIO "ŠVENTASIS NARVAS 
CHICAGOJE 

Kaip j a u spaudoj buvo skelb
t a , Ateitininkų federacijos kon
greso p roga Clevelande buvo 

1 p a s t a ty t a s nau ja s A Landsber-

Panašių atvejų yra i r ameri
kiečių CNeill dramose. 

Pa t i pabaiga galėjo tuo ir 
baigtis, nedaug ką bepridėjo 

i gio veikalas "Šventasis narvas" , kitos šalutinės scenos, kad ir 
J i s buvo federacijos vadovybės 
užsakytas kiek anksčiau, auto
r ius savo pažadą ištesėjo, ir vei
kalą pas ta tė čikagiškis rež. Da-

nuo įgalio.inės (L. Rastenytė) 
melo rūbo nuplėšimas. 

Niekur, nėra ta ip svarbus žo
dis, kaip dramoje. Dramatur-

klebonas. nados, Clevelando ir k t . Pro- gikalbėjimą su kun. J . Pruns-
gramą pravedė Eug. Būtėnas, y^ a p į e padėtį Lietuvoje. 
grojo Neo-Lithuanų orkestras,! 
sveikino jaunosios tėvas J. Jad-! X Šeštadieni, spalio 8 d , 7 v. 
rirsis. Skautų akademikų vardu vak. vietos laiku "Gintaro" va-
Vytenis Statkus i r "Vyčio" var- sarvietėje šaukiamas Union 
du — V. Sadauskas. Jaunuo- Pier Lietuvių dr-jos labai svar-
shis lydėjo penkios poros pa- bus narių susirinkimas. Po susi-
brolių ir pamergių. Jaunieji rinkimo vaišės. Valdyba kvie-
povestuvinei trijų savaičių ke- čia visus dalyvauti. (pr .) . 
lionei išvyko į Pietų Ameri- | x M a r j a R u d i e n ė B a ! f o p i r . 
ką. kur pasieks net ir Argen-j m i n i n k ė a t i d a r y s tau:odailinin- Ne kitoks buvo ir pereitą sek-

^* kų J. Jasiūno ir V. Veselkos pa- madieni Jaunimo centre suruoš-
x Kavutė "Kario" žurnalui' rodą, kurioj atsispindės mūsų tas muzikos ir baleto vakaras, 

paremti ruošiama spalio 23 d. tautos tautiniai ir religiniai mo- kurio svarbiausi atlikėjai buvo 
šaulių namuose. Ruošia ramo- tyvai. Parodos atidarymas spa- iš Clevelando atkviestas jaunas. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
"MARGUČIO" PIANINO IK 

BALETO KONCERTAS 

J a u nuo Antano Vanagaičio 
laikų "Margutis" ruošia Chica-
goje aukšto lygio koncertus 

— senjoritų partiją atliko: An- J . JASIŪNO IR V. VESELKOS 
ne Accetturo, Audra Aleknaitė, i KŪRENTU PARODA 
Gailė Aleksaitė, Daiva Balzarai-j 
tė, Eien Kelbowltcz; Dovilė i Daugelį kartų skaitėme mūsų 
Užubalytė ir Daiva Vaičaitytė, spaudoje apie dviejų detroitiš- j 
Masinė" baleto scena buvo gra- k h l menininkų rankų darbų pa-
žiai paruošta, įdomios dekorą- r o d a s > kuriomis turėjo progos 
cijos, geras atlikimas. Žiūro- gėrėtis Clevelando, Philadelphi-

r ius Lapinskas , sutelkęs dau-; gas jį atsveria arba tur i tiksliai 
giausia j a u n ų ak'.orių būrį. iš- | a t k e r t i . Jeigu žodžiai nebebu-
skyrus a tkvies tą iš New Yorko v o prieš pastatymą išbraukti, 
Juozą Bulevičių ir Cicero gy- ! tai jie turi būti girdimi Vienu 
ventoją Julių Balutį. Apie spėk- i m e t u dviejų ar ne t daugiau ak-
takl i Clevelande "Drauge" jau torių kalbėjimas neleido supras-
r a šė dr. K. Keblys ir, rodos, nie- ti teksto. Apskritai, ta i patrio-
k o daugiau nebebūtų galima tinis, diktatūrinę sistemą demas-
pridėti be kai kurių gal i r neės- Jmojąs, Bažnyč'os kovą vaizduo-
minių pas tabų. ; jąg veikalas. O tačiau toje sun-

Spektaklis įvyko Marijos kioje kovoje matyti laisvėiimo 
aukšt . mokyklos salėje piaėjusį kibirkštis. Šiurpus, t a r p kry-
šeštadienį. Daugiau tūkstančio žiaue ir kalėjimo grotų vyks-
talpinanti salė buvo beveik pil-, t ą s gyvenimas napalieka žiūro
ną, žiūrovai su dideliu dėmesiu.! vo, net stebint nukankintąją 
tiesiog r e t a i ma tomu įtempimu, (D. Markelytė)) be vilties. 
sekė spektaklį. K a s matė anks- į Apie spektaklį daug būtų ga-
tyvesniuosius D. Lapinsko pa-1 Įima kalbėti, tačiau vieną pa
s t a tymus galėjo pastebėti , kad stebėsime, kad žiūrovai jį pri-
š i s buvo mažiau lap.nsk'škas. ėmė šiltai, beveik entuziastin-
čia buvo daug mažiau televizi- gai. Šiltai buvo sutikti režiso-
nių ar t ea t r in ių triukų, i r t a i riua ir specialiai iš New Yorko 
spektakliui išėjo į naudą. Į atvykęs autorius rašyt. Algir-

Pa t s veikalas dviejų veiksmų,! das Landsbergis, o ta ip pat ir 
kurie susideda iš daugybės sce- visas vieningas, taip sklandžiai 
nų, atskleidžiančių vieną a r kitą per tokį trumpą laiką sugebė-
gyvenimo detalę šaly, kurioj jęs veikalą perprasti aktorių 

vai alėto meistrus ir iu moki- J03- Detroito ir kitų miestų lie- , 
vai Daieto meistrus ir jų moKi J amerikiečiai Chica^oie r e h g , J a 5 ™ persekiojama ir ku- ( kolektyvas 
nes š i l a i sutiko ir gražiai įverti- tuviai ir amerikiečiai. Uucagoje a ™ - * . * , narvą* P« « - i 

venai, birutininkės ir šauliai. 

x Visi kviečiami dalyvauti 
puotoje Prie Gintaro Jūros , ku
rią Nerijos Jūrų skaučių tuntas 
ruošia spal. 8 d., 7:30 v. v., Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Meninę programą atliks A n t r a s 
Kaimas, o po skanios vakarie
nės šokiam gros Neo-Lithuami 
orkestras . Rezervacijoms teL 
436^3729. (pr . ) . 

X l ietuvių Operos tradicinis 

lio 7 d. 7:00 vai. vak. Uždaro
ma spalio 9 d. po pietų. Visi 
kviečiami. (pr . ) . 

CHICAGOS 
Ž I N I O S 

UŽPUOLĖ MOKSLErVĘ 

Marijos aukšt. mokyklos auk 
balius šiais metais įvyksLa l a p - ! l ė t i n e • * * Escobar, 17 m., ! * * ] - « — 
kričio 19 d.. 7:30 vai. vak., Tau- : 5 5 &**& * California Ave., l 

tinių namų salėje. Baliaus metu l a u k e autobuso 3:30 va i po pie-

bet vis labiau garsėjantis p5 a 
nista3 Vytautas Puškorius ir ži 
noma balerina Violeta Karosai-
tė, 
Puodžiūno ir jo baleto studijos 
mokinių. 

Pianistas Vytautas Puško
rius paskambino: S. Scarlatti 
Sonatą E-Dur, M. K. Čiurlio
nio nakturną Cis-moll, du pre
liudus B-moll, sonatą F-moll, o 
taip pat L. van Beethoveno 
"Appasionatą", Allegro Assai, 

no. 
rioj yra lyg šventasis narvas , Į Po spektaklio aktoriams ir 

certo ruoša rūpinosi, jį suorga
nizavo ir pravedė "Margučio' 

"T " t"" "~3T ' radi jo programos vedėjas Pet 
talkininkaujama Jaunučio; J_ f * , . . „ 

r a s Petrutis. ( bk ) . 
PRANCISKIEČIŲ RĖMĖJŲ 

SEDIAS 

andovanoio želėmis Kon- jų darbų d a r nematėme, bet spa- , J * , f. , .,-. ... ' : . , ,. . ^ ,. - , 
C ^ £ J ! ~ T „ ~ _ lio 7. 8 ir 9 dienomi* iun* J L i k u r Bažnyčia veda milzimšką burehui svečių marijonų patai-lio 7, 8 i r 9 dienomis juos galė

sime pamatyti Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. Šie du me
nininkai y r a Juozas Jasiūnas ir 
Viktoras Veselka. s 

kovą su viską malančiu komu- ; pose buvo suruošti užkandžiai, 
n ; s tų par t i jos malūnu. Tiesiog kurių metu šio pastatymo vy-
šiurpą kel ia emgebistus vaiz- riausias iniciatorius, ateilin'nkų 
duoją robotai , paklusnūs naiki- : federacijos vadas dr. P . Kisie-
c imo įrankiai, nuolatinis spau- i liūs pasidžiaugė šiuo išskirtiniu 

Abudu menininkai savo kury- j dimas ir visa t a naikinimo ma-
bai var toja skirtingas medžią-į gina. Spaudžiamas kunigas ( J . 
g a s : Juozas Jasiūnas audžia ir Balutis) prisipažinti , kad j is su

galvojęs stebuklą, t a s spaudi-t a s 
m a s toks š iurpus, tiesiog koš-

ne t i r žiūrovas 

kultūriniu atveju. Be abejo fe
deracijai priklauso padėka ui 
jos kūrybinius polėkius ir inteli
gentiškumą, apie ką j au buvo 
spaudoje užsiminęs ir dramos 
autorius. Po linksmą žodį tarė 

non 

bus a t l i t a speciali meninė pro- į H - p u o . ė p u s n i s negn, g ? ^ f Z Ž P S Ž Z l » » ™™ f S į * f . . ? ^ 
gramą ir įv\-ks didysis 5 lai- : berniukų ir mergaičių, ten buvu-

Spalio 2 d. Marijonų koply- g i u v i n ė j a > 0 Viktoras Veselka 
čioje Pranciškienų seselių ttmb-Upojį^, skaptuoja. Bet abudu 
jų Chicagos valdyba pradėjo .menininkus kūryboje jungia iš- mai-iškas^ k a d 
seimą pamaldojnis 11 vai. r y t a j r e i k š t i tautiniai motyvai. Todėl j pradeda abejoti , a r nebūtų ge-1 rež. D. Lapinskas ir p a t s auto-

. . . , - _ „ , . S v > , . l s l
1

a s 'kfA
ir P f m T j ? ą ' 3 U kūrybos parodos dažniausia | riau ,•prisipažinti ' , i r t a ip išgel-' r ius Alg. Landsbergis, pabrėž-

con moto, Allegro, m a ; p a s a k e kun. Viktoras Rimšelis, ; r e ng iamos kar tu i r viena kitą 
troppo-Presto. Antroje j primindamas, kad ne žmogus : p apjldo. 

mingųjų bilietų t raukimas. Jei *ixi • Harrison aukšt. mokyk-
laimmgieji bus baliuje, jiems l o s- J ^ m u š ė - spardė, parbloškė 
ten pa t bus įteiktos laimėtosios a n t te™*5- policija vieną iš už-
sumos. Operos baUui vadovau- Vylėjų areštavo, 
ja op. vald. vicepirm. Vaclovas ROMOJ 
Momkus. Stalus ir vietas pra-j 
šome užsisakyti, paskambinus! Chicagos kunigas James Roa-
jo telefonu: 925-6193. Jis su- c h e arkivj-skupijos komunikaci-
teiks ir visas kitas baliaus in- -** v a d o v a i d a b a r R o m o J e a n g 
formacijas. 

kė klasikinės muzikos dalykus: — žmogui, ir žmogus turi būti 
F. Schuberto Klavierstueck Es - ; dėkingas, galėdamas dalyvauti 

bėt i stebuklą regėjusią mergai- damas, kad režisierius tikrai 
t ę ir pačią Bažnyčią. Pagal iau kūrybingas ir t oks lieka ir tose 
kunigas, no rėdamas ką nors i š - , vietose, su kuriomis autorius 

prisipažįsta", tačiau ne visai norėtų sutikti. Buvo 
Jasiūno ir Veselkos darbų pa

roda buvo surengta Damavos gebė t i , 
moU, Allegro Assai, I m p r o m p t u ! * d a rbuose. kaip šiuo a t v e j u i * 0 ^ 1 * * mokytojų studijų j *ą prisipažinimą išgavęs eksku- taip pat šiltai sutikti i r vaka-

Chopino Polonezą, g e d a m a s seselėms, paaukoja- « * £ m e t u ' S t u d i * * r a i t ė s ! n i g a s / J . Bulevičius), negah t o rjeneję dalyvavę Landsbergio 
šioms savo g e n i m u s šv. Pran-1 *&>* * " » « , bet Chicagoje P a e i t i i r pareiškia, kad j am abu teveliau atvyk? t vaiduumą 

D ie- J . Jasiūno teigimu "paroda bus Pasipažinimo nepavyko išrei- Jš New Yorko. 
Savo programą baigė F . Chopi-
no Balade A-Fall major, kurią 
jis paskyrė neseniai mirusio 
jauno muziko a. a. V. Nako 
prisiminimui. 

V. Puškorius. koncertavęs 

ciškaus dvasioje tarnaut i 
vui ir žmonėms. Šv. Pranciš-, t r i s kar tus didesnė, kaip Daina- k a I a u t i . B e t niekos nieko negali Kun. dr. V. Rimšelis, kalbė-
kaus da po 700 metų ' voje". I r dar pridėjo, "jeigu tik ^gelbėti , raudonoji mašina su- j ę s v a k a r o šeimininkų vardu, iš

bus išstatymu' pakankamai vie- m a I a v 1 8 ^ 8 Kalėjime, t ame nar- I-AIX ^ *.-* «. 
tos ' 

nuo jo mirties nemažėja, juo la 
biau, kad ir dabar yra žmonių 

Kvie iame jus savo ^ k a l b a Perteikia informacijas' Clevelande, Chicagoj pasirodė tuos darbus tęsiančių, kaip ir _ . . _ , . . . „ „ . , i V . 
dalyvavimu prisidėti prie nau- apie vyskupų sinodą, kuris vyks- kaip daug žadantis muzikas, sesehų pranciškiečių bendradar- į^ į tŲn, , pątalpoae eksponatams blokšta i r galut inai sunaikinta r a =. . . . . -. , . ,.r 

ta Vatikane. !gražiai atlikdamas minėtus mu-. D i a i - ' " ' - • • •*-* - ^ r i - ' - - T T--:--- **•" — • • • • " J ' J 

Neabejotina, kad 

ve, įvyksta lyg an t r a s stebuk
las, ekskunigas atsistoja išprie-

Čiurlionio var tau to kunigo vieton. Per

kėlė šio pastatymo reikšmę mū
sų kul tūra i Padėkos žodį tarė 
ir P L B pirm. inž. Br. Nainys. 
Daugelio pageidauta, kad galėtų 

rai Visi padėkime 
savo operą! (pr . ) . 

x Supraskime gyvąją lietu
vybės misiją ir remkime Lietu
vių fondą. Būkime jo nariais. 
Taip pat dalyvaukime L. fondo 
pokylyje lapkričio 5 d Jaunimo 
centre. Informacija ir bilietai 
gaunami L. F . raštinėje 2422 W. 
Marąuette Rd.. Chicago, EI. 

(pr . ) . 

x L. D. Ronigaikštienes Bi
ru tės dr-jos išvyka į Morton 
Arboretum sodus-gėlynus įvyks 
spalio 9 d Autobusas, su visais 
patogumais, išeis 9:30 v. r. nuo 
69-os ir Califomia g-vių kampo. 
Narės ir svečiai kviečiami pasi
naudoti šia proga. Registruotis 
iki spalio 8 d Informacijos 
teikiamos šiais teL 778-0333 
arba 476-2986. (pr . ) . 

i šdėsyt i vietos užteks. J. .Tasiū- Bažnyčia sulaukia pagalbos ten, labiau, kad dekoracijos neperjos operos pastatymo išlaidų. 
sumažinimo. Kartu nuoširdžiai! V£ŽIO LIGOS PRIEŽASTYS z l k o s d a l y K U S - Kjausytojai ne-i p 0 pamaldų Marijonų svetai- nas parodoje išstatys takelius iš kur j o s nebesitikėta. Su tuo krautos ir aktorių nėra per 
prašome tų, kurie turi gavę a r Į r . gailėjo jam užpelnytų plojimų Dėje buvo bendradarbių pietūs pagalvėles, juostas, įvairaus dy- ekskunigo posūkiu galėtų iškilti daug. Reikia tikėtis kad ir 
įrigiję laimėjimų knvgutes, jų i J Harvardo Visuomeninės k nuoširdžiai linkėjo- pasiekt* įr seimas, kuriame buvo svar- džio juosteles, sieninius kilime- vėl nauja d rama , nes ekskuni- i kiti lietuviai galės pasidžiaugti 
šakneles jau dabar grąžinti O p e - ^ e i k a t o s ^ ^ y 1 1 1 0 ^ atvykusi J p i a n o muzikos viršūnių. I stonai atlikti darbai i r ateities liūs ir k t . Be to, ilgus metus g a s turi žmoną ir susiduria su šia drama, gimusia Ateitimnkų 

Violeta Karosaitė čikagie- P l a n a i - nusistatyti projektai, rinktų margučių rinkinį. j dešimtimis ki tų iš tos naujos ! federacijos jubiliejinio kongreso 
čiams gerai žinoma, daug kar - k u r i e t u r ė t u b ū t i ateinančiais; "Tautodaile ir ypač audimais; padėties kylančių problemų, proga. L. Galinis 
tų matyta, bet visada miela, : m e t a i s ?vykdytL Seime kalbėjc domėjausi nuo mažų dienų ir sa- Į vai su vėžio liga draugijos suva

žiavime, pareiškė, kad vėžio li
gos priežastis yra ne tiek aplin 
kos tarša, ne tiek 
maiste, kiek rūkymas ir persi
valgymas ar ne laiku valgymas 

BRANGS KURAS 

savo programą ji k a i P ^ ' ^ marijonų provin-;Vo darbui prisitaikiau techniką b y » 8 a k o v Veselka, Parodoje 
_ kaišymą l r rinkimą. Sten- p a m a t y s i m e jo "hobby" grožį. 

ištrauka iš "Carmina Buraną". k a s - ^ P P a t seselės pranciškie- ghiosi išreikšti tikrąjį haudies 
muzika C. Orffo. Panaudodama t ė s» atvykusios net iš kelių vie- meną", sako Jas.ūnas apie savo 
Dariaus 
grakščiai 

Milhaudo muziką, 
pašoko "Sagitarijų". 

nuolynų. Seimą pravedė pir
mininkė Sabina Klatt, jai pa-

kūrybą. J o gražiuosius audinius 
į i r margučius matysime parodo-

Kūrenamos dujos nuo spalio j Antroje programos dalyje labai! ?elbėjo kitos valdybos narės ir je . 

2fk c. 

T.\ISYS KELIA 

Paežerės kelias — Lake Shc-
re Drive — bus taisomas nuo 

laukiama, 
T " r/"V*.! pradėjo Cour D'Amour baleto c i o l a s k u n - J « o z a 3 Dambraus-

kas. tain oat seselės nrarxiškie- , 
Paroda bus a t ida ry t a penkta

dienį, spalio 7 d., 7 v a i Čiurlio
nio galerijoje i r tęsis iki sekma
dienio popietės. Parodoje bus iš
s ta ty t i ta lent ingų kūrėjų lietu
vių liaudies meno kūriniai. Būtų 
naudinga, kad šią parodą aplan

ko E. Kulviečio studiją. Mokėsi k y t ų k i e k ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ 
Reikia pažymėti, kad seimu; tapybos ve skulptūros ir, kaip; m o Lituanist inių mokyklų mo-

ypatingai rūpinosi valdyba: V. Veselka sako, "Pamatęs, kad; Rytojai t u r ė tų paragint i moki-

mėnesio Chicagoj pabrangs apie \ įdomiu būdu ir nauja technika 
išpildė "Pasmerktąjį angelą", 
(Bella Bartoko muzika)) . Kon
certas buvo baigtas scena iš 
Bizet operos "Carmen", kurią 
atliko: V. Karosaitė (Carmen), 

daugelis talkininkių padėjusių) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
į r e n g i puikius pietus ir sklan- ^ ^ Vege]k& ^ ^ ^ ^ \ 
ožiai pravesti visą programą. 

Roosevelt Road iki 71 gatvės j J. Puodžiūnas (Don Jose), Vio-
Chicagoje. j lėta Ščerbaitė (Mirtis). Šokėjų 

> A a. Leonardo Almočlo 
• n n n k t a dokumentinė medUa-
ga — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo Washingtono ožtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siek* 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
to knygoje "Amerikos Lietuv. -t 
Taryba" Knyga kainavo 10 
dol., dabar ją "Drauge** gal imi 
gauti u i 3 3 5 dol. nu peraiur 
t>tnu. ut • šv Pranciškaus Seselių rtaėjų seimo dalyviai po mišių prie Marijonų 

koplyčios 

pirmininkė Sabina Klatt. pirmo
ji vicepirm. Marija Šrupšienė, 
antroji vicepirm. Marija Paukš
tienė ir iždininkė Uršulė Ras
tenienė. Seime dalyvavo sese
lės pranciškietės: ses. I rene Pe-
Čiukonis iš Mt. Vernon. 111., ses. 
Loretta Kisarauskas iš Mt. Ver-

jis dirbo miniatūriniu8 kryželius, 
pradėjau ir aš". Veselkos me
džio drožiniuose y r a ryškūs tau
tiniai ir religiniai motyvai. 

Parodoje matysime koplyt
stulpius, rūpintojėlius, lėkštes, 
rageliais grojančius piemenėlius, 
cžką, tempiančią moterį ir kt. 

kytojai t u r ė tų paragint i moki 
nhis parodą pamaty t i . Parodą 
rengia Neka l to Prasidėj imo se
selių Chicagos rėmėjos. Jų pa
stangos sveikintinos. 

J . Jasa i t i s 

MAŽIAI DARBŲ 

Zenith bendrovė, kur i Chica
gos apylinkėse tu r i penkis fab-

non, 111., ses. Irene Daulyda i š ;V. Veselka savo kūrinių išraiš-
Kenosha. Wis., ses. Amy Gra-j k* stengiasi parodyti nuotaiką, 
pas iš Kenosha, Wis., ses. Feli-jl** • * ) * m S 6 " " pavyksta. R a - r i k u s su 11,000 darbininkų, di-
ce Jucius iš Pittsburgh, Pa., i r ' gelius pučiantys piemenėliai at- dėlę dal | darbininkų paleis, nes 
**. Fr^nres rTrvbas iš Kenosha J r o d o ^ P &* "* J » ^ P nuošir- ; gyventojai d a u g perka impor-

džiai pučia, kad susikaupimas tuotų tos rūš ies gaminių. Chi-
atsispindi veiduose. Moteris ir cagos apyl inkėse Zenith atleis 

2,100 darbininkų. 

VVis. 

Seimas buvo pravestas labai ožka iš ka r to iššaukia šypsnį, 
sklandžiai, svečiai skirstėsi pa- Smulkūs ornamentai kūriniuo-
tenkinti. Dabar susirinkimus, ** P a ž y m i kruopščiu išbaigi-

i mu. Tai irgi rodo, kiek sielos ir 
darys paskirose kuopose ir j d a r b o ^ k ū r m i u i y V e s e l k a 

lauks 8t»>iranČių metų apskri- skiria. "Drožinėti pradėjau nuo 
j ties seimo. ps. | mažens^ ta ip ir liko mano "hob-

— Niekad nebūk išdidus nuo
lankiam, niekad nebūk nuolan
kus išdidžiam. 

Jeffersoa Davis 

•nilMIIIUHItMIMillMIIIIIMinilllUIMmMf, 

PnUrt ifo\nn« — hrt \tnri* 

Popular Lifhuanian 
Recipes 
8aredagavo 

Jnoapins Dairib-artfienė 
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 

LAIDA 

šiom dienom Draugo spaustuve 
ifileido septintą laidą iioe pupiis 
rios virimo knygos. J. Daužvaidie-
n* vėl patikslino ir pagražino šią 
laida naujais paruosimais. 

Tai geriausia dovana naujom 
žmonom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu, ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuviu ir ki
tataučiu darbo vietose ir organus 
djose 

Knyga yra labai gražiai jriata it 
su spalvotomis iliustracTomis La
bai patogi vartojimui 

Užsisakykite paštu 
ORACOAS, Knygs aliyi-h* 

IMS Wea4 SSrd Strret 
Chicago, niinoin 80029 

Kaina $4.00. Pridėkite 30 centus 
paštu išlaidoms lihnoia gyvento
jai pridėkite 20 centų mokesčiams 


