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Nauji Izraelio 
kaltinimai lietuviui 

Chicaga. — Vakar dienos 
"Chicago Daily News" pusantro j 
puslapio paskyrė "vienam iš pa
čių svarbiausių karo nusikaltėlių, 
kuris dar nebuvo mūsų sąrašuo
se", sako Izraelio karo nusikalti
mams aiškinti sekcijos žmonės. 
Minimas New Yorko priemiesty 
gyvenantis 76 metų Stasys Cen-
kus, atvykęs į Ameriką 1951. 
Sąrašas kaltinimų jam didelis. 
Pridėtam Lietuvos žemėlapy pa
žymėtos vietos, kur jis veikė. Mi
nima daug kitų l'etuviškų var
dų, kuriuos laikraščio korespon
dentai kontaktavo, norėdami pa
dėti Izraelio sekcijai rinkti žinias 
apie Cenkų. 

Klaidinga propaganda 
apie neutronine bombę 

Chicaga. — "Chicago Tri
būne" sekmadienio laidoje laiš
kų skyriuje vienas jų buvo ver
tas dėmesio. T. Louis Zimmer-
man rašo, kad propaganda prieš 
neutroninę bombą nuėjo klaidin
gu keliu. Toji bomba nėra stra
teginė, nėra skirta nei Maskvai, 
nei kitai sostinei, bet grynai tak
tinė, tik apsigynimui, pirmoj ei
lėj Europai ginti. 

NATO žino, kad paprastais 
ginklais prieš Varšuvos bloką ne
atsilaikys ir jokiu būdu nežada 
pradėti agresyvinio karo Rytų 
Europoje. Atakos atveju bus bū
tina panaudoti atominius gink
lus, bus vienintelė priemonė, kad 
nebūtumėm išstumti iš žemyno, 
netekę daug žmonių ir sąjungi
ninkų. Besigindami atominiais 
ginklais, turėtumėm sunaikinti 
ir draugiškų tautų istorinius mies
tus, miestelius ir pastatus. Nau
dodami neutronines bombas, iš-
saugotumėm pastatus ir visą ki
tą, bet sunaikintumėm tik agre
sorius. 

"Kurstytojai is Pekino" 

Maskva. — "Kurstytojai iš Pe
kino" — tokia antrašte Tass pa
skelbė komunikatą apie Vakarų 
Vokietijos užsienio reikalų mi-
nisterio H. Genscherio ir Kini
jos vyriausybės narių susitikimą. 
Komunikate sakoma, kad "Ki
nijos vadovybė šiuo vizitu atvi
rai naudojasi eiliniams piktiems 
šmeižtams prieš taikingą Sovie
tų Sąjungos užsienio politikos 
kursą, piktiems išpuoliams prieš 
Europos ir kitų žemynų tautų 
kovą už taikos ir tarptautinio 
saugumo stiprinimą. 

"Premjero pavaduotojas Li 
Sien-nien savo kalboje per pri
ėmimą Genscherio vizito proga 
ragino svetį netikėti Įtempimo 
mažinimu ir nusiginklavimu, 
siūlė sudaryti prieš Sovietų Są
jungą platų, vieningą įtempimo 
mažinimo priešininkų frontą. 
Teigė, jog naujas pasaulinis ka
ras neišvengiams. 

"Vietos apžvalgininkai prime
na, kad kurstytojiški šūkiai gar
siai skambėjo Pekine ir anksčiau, 
kai tenai lankėsi buvę bundesve
ro generolai ir krikščionių demo
kratų partijos karinis ekspertas 
M. Verneris". 

Singapūras. — V.'etnamo lėk
tuvą pagrobė ne du, bet keturi 
vietnamiečiai. Lėktuve įvyko su
sirėmimas, kurio metu du įgu-
Ioa nariai buvo nušauti. Lėktuvą 
su keleiviais (be vieno, pasipra
šiusio palikti S'ngapūre) Singa
pūro vyriausybė grąžina 

Paskutinėmis žiniomis, Singa-
pftias svarsto reikalą piratus grą
žinti Viatnamui. 

Prisimenant mūsų tautos kankinius ir mirusius. Lietuviu tremtinių kapai tolimuose Sibiro plotuose. Nuo
trauka neseniai atsiųsta iš ok. Lietuvos 

Is vyskupy sinodo 

Vyskupų sinodas darbus baigė 
Vatikanas. — Pasaulio vyskupų 

sinodo darbai buvo baigti praė
jusį šeštadienį. Dalyvavo 204 
vyskupai, atstovaudami viso pa
saulio katalikams. 

Viename iš paskutiniųjų posė
džių įvyko sinodo generalinio 
sekretoriato tarybos rinkimai. I 
sekretoriato tarybą buvo išrink-

Atominių laivių 
neįsileidžia 

Londonas. — Britų atominis 
povandeninis laivas Dread-

nought, norėdamas pasiekti Rau
donąją jūrą, bandė praplaukti 
Sueso kanalu, bet Egiptas leidi
mo nedavė. Egipto Gynimo mi
nisterija sakė, kad kiek anksčiau 
jie nedavė nei vokiečių atomi
niam prekiniam laivui. 

Nepasisekė pas'kasti 

Neapolis. — Banco di Napoli 
sargą' išgirdo požeminius garsus 
ir užaliarmavo policiją. Pasirodo, 
i? kanalizacijos vamzdžių buvo 
bandoma pasikasti po banku. Su
ėmė du vyrus, o manoma, kad 
sąmoksle dalyvavo jų 10. 

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius Cyrus Vance sako, 
kad Amerika su Izraeliu gali pa
sirašyti apsigynimo sutartį, bet 
taikai saugoti karių į Vid. Rytus 
nežada siųsti. 

ti viso dvylika asmenų - po tris 
iš keturių pasaulio kontinentų: 
Europos, Amerikos, Afrikos ir 
Azijos. Kitus tris vėliau paskirs 
popiežius. Tuo būdu sekretoria
to tarybą sudarys iš viso penkio
lika narių. Europos vyskupų ats
tovais į tarybą išrinkti: Marselio 
arkivyskupas ir Prancūzijos vys
kupų konferencijos pirmininkas 
Etchegaray; Koelno arkivysku
pas ir Vakarų Vokietijos vysku
pų konferencijos pirmininkas kar
dinolas Hoeffner ir Krokuvos ar
kivyskupas kardinolas VVbjtyla. 

Amerikos vyskupų atrtovais iš
rinkti — Lotynų Amerikos vysku
pų konferencijos pirmininkas kar

dinolas Lorscheider; Amerikos vys
kupų konferencijos pirmininkas 
arkivyskupas Bernąrdin ir Kana

dos vyskupų konferencijos pirmi
ninkas vyskupas Gerald Ernmet 
Carter. 

Afrikos kontinento atstovai 
— Nairobi arkivyskupas, Keni
joje, kardinolas Otunga; Dakaro 
arkivyskupas, Senegalyje, kardi
nolas Thiandoum ir Durbano 
arkivyskupas, Pietų Af rikoje,Hur-
ley. 

Azijai, Australijai ir Okeanijai 
atstovaus Karaehi arkivyskupas 
kardinolas Cordeiro, Manilos ar
kivyskupas kardinolas Sin ir Indi
jos vyskupas D'Souza. 

Sinodo nariai, baigę keturių 
savaičių svarstymus, išsiskirstė 
patenkinti atliktu darbu, kiti net 
su entuziazmu, gavę naujų idė
jų, ypač švietimo ir jaunimo auk
lėjimo dirvonuose. 

Maskvos įspėjimas: 
neduokite ginklu 

Kinijai 

Maskva. — "Kinijos noras gau
ti Vakarų ginklų yra dalis propa
gandos ir pastangų išlaikyti, pa
aštrinti tarptautinį įtempimą. 
Ginklų pristatymas Kinijai būtų 
grėsmė visiems kraštams", taip 
rašė sekmadienio "Pravda" veda
majame. 

Laikraščio žodis buvo reakcija 
į nesenus Vakarų pasaulio kari
nių delegacijų apsilankymus Peki
ne. Yra žinoma, kad kinų vado
vai prašė jų ginklų. 

Mirė Australijos 
kardinolas 

Sidnis. — Australijoje mirė il
gametis Sidnio arkivyskupas kar
dinolas Gilroy, 8 i metų amž aus. 
Daugiau negu trisdešimt metų 
vadovaudamas Sidnio arkivysku
pijai, kardinolas turėjo progos 
arčiau susipažinti su ten įsikūru
siais lietuviais, kuriems ne kartą 
parodė savo dide;į palankumą, vi 
sokeriopai jiems padėdamas. 

Kardinolas Gilroy taip pat į-
vairiomis progomis viešai atkrei
pė Australijos t kinčiųjų dėmesį 
j sunkią dabartine Lietuvos kata
likų Bažnyčios padėtį, raginda
mas paremti lietuvių kovą už re
liginę ir tautinę laisvę. Sydny y-
ra didžiausia Australijos lietuvių 
kolonja —apie 3,000 lietuvių. 

Kardinolų koledjos narių skai
čius dabar suma/ėjo iki 133 na
rių. 

"Carai kvailai 
pasielgi 5" 

V- ..-, . •- :s .js.tr.io reikalų T.:-eteris Genscier Pekine sutinka-

Sitka, Alaską. — Sovietų am
basadorius Anatoly Dobrynin 

j lankėsi Alaskoje ir pasakė, kad 
"carai labai kvailai pasėlgė", 
pardavę Alaską. Vėliau jis pridė
jo: "Mes turime ir savo Alaską 
—Sibirą. Tai daug didesnis plo

tas ir taip pat labai turtingas". 

Riaušės Vilniuje 
15,000 minia gatvėse pleše rusiškus plakatus, daužė ir degino rusų automobilius ii 
saukė: "Kacapai, lauk iš Lietuvos!" 

Vilnius. — Sekmadienį popiet 
visos radijo stotys trumpai ar ne 
taip trumpai kartojo, minėjo ir 
televizijos tinklai, apie antisovie-
tines riaušes Vilniuje. Vakar ra
šė visi didieji laikraščiai, *"*Chi-
cago Sun-Times" ir "Daily 
News" idėio net pirmuosiuose 
puslapiuose su didelėmis antraš
tėmis ir žemėlapiai*. 

įvykiai prasidėjo spalio 10, bet 
užsienio spaudos korespondentai 
sužinojo tik dabar. Teisybė, bu
vo kiek žinių ir anksčiau, bet 
smulkiau papasakojo dis"denas 
Aleksandras Podrabnk, lankęsis 
Vilniuje, surinkęs žinias iš pir
mųjų šaltinių. Jis laikomas labai 
patikimu. Riaušės prasidėjo 
spontanškai po futbolo (soccer) 
rungtynių tarp Vilniaus ir Smo
lensko komandų. 15,000 minia, 
išėjusi iš stadiono, pradėjo plė
šyti propagandinius sovietų 60 
metų revoliucijai minėti pla
katus, daužyti ir deginti rusų mi
licijos automobilius, daužyti lan
gus. Riaušės laikomo; pačios di
džiausios, kokios buvo Pabaltijy 
nuo 1940 metų. 

Minios šaukė: "Rusai, kraus-

Teroristu bomba 

Bonna. —Saaro krašte, Zvvei-
brueckene, teroristai padėjo bom
bą miesto teismo rūmuose. Rū
mai apgriauti, bet žmonių nie
kas nenukentėjo. 

Vokiečių ir ne vokiečių radika
lai organizuoja teroristinius iš
puolius prieš vokiečių įstargas vi
soj Europoj, ne vien V. Vokie
tijoj. 

Grobia Tajo žmones 
Bangkokas. — Trys Tajo civi

liai buvo užmušti ir 16 dingo. 
Bijoma, kad tai kambodiečių 
darbas. Tajo kariuomenė dviejo
se vietose atmušė 80 ir 400 Kam-
bodijos karių įsiveržimus. Šias 
metais kambodiečiai Tajuje už
mušė apie 100 žmonių. 

Geneva. —Pirmas atsitikimas, 
kai Šveicarijos brigados genero
las Jean-Louis Jeanmaire buvo 
pagautas kaip sovietų šnipas, pa
darė daugiau moralinės žalos ne
gu pakenkė saugumui. Tai labai 
pak rto pasitikėjimą armijos ka
rininkais, buvo pasakyta parla
mente. Generolas nuteistas 18 
metų kalėjimo. 

VVashingtonas. — Sen. Frank 
Church ragina Carterio admi
nistraciją baigti su Kubos bloka
da ir atsiminti, kad Kuba palai
ko diplomatinius ir prekybiniu 
ryšius su 86 šalimis. 

tykitės lauk", "Kacapai, šalin iš 
Lietuvos!" Milicija pradėjo 
tramdyti, skirstyti riaušininkus, 
daugelį suėmė, bet minia daug 
ką iš suimtųjų išvadavo. Milici
jos nepakako, teko šauktis kariuo
menės pagalbos. Kitą dieną po to 
kariniai daliniai su automati
niais ginklais patruliavo gatvėse. 

Podrabnik nežino, kiek buvo 
suimtų. Jis tik žino, kad po ke
turių dienų, spalio 14, riaušės 
pasikartojo. Vilniaus rusiškasis 
laikraštis "Večernyje Novosti" 
(Vakarinės žinios) po to rašė, 
kad riaušės buvusios 'g:rtų chu
liganų darbas". Kai Ass. Prcs: 
korespondentai bandė su Vilniu
mi susisiekti telefonu ir užklau
sė "Vilniaus Vidaus reikalų mi
nisteriją", jiems buvo atsakyta, 
kad "triukšmo būta, bet nieko 
rimto. Kaip dažnai po futbolo 
rungtynių esti, keliolika paauglių 
pradėjo muštis. Keturi jų buvo 
sulaikyti, su jais rimtai pasikal-

KAJLEVDORUIS 

Lapkričio I: Visų šventųjų 
šventė; Licinijus, Kirenija, Gy-
dautas, Vaiva. 

Lapkričio 2: Vė'inės; Martynas, 
Vin'freda, Vidmantas, Nora. 

Saulė teka 6:21, leidž'as 4:47. 
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, be žymes
nio temperatūros pasikeitimo, apie 
60 laipsnių. 

"dėl techniškų kliūčių", buvo nu
traukta. 

Laikraščiai ta proga pridėjo, 
kad Lietuvoje, po sovietų okupa
cijos 1940 metais, riaušių buvo 
ir daugiau. Labiausiai žinomos 
1956 po Vengrijos sukilimo ir 
1972 gegužės mėnesį (po Kalan
tos susideginimo). Tada irgi bu
vo šaukiama "Laisvės Lietuvai", 

Podrabnik apie riaušes papa
sakojo spaudos konferencijoje. 
Konferencijoje buvo Andrėj Sa-
charov ir Irina Orlov bei Arina 
Ginzburg. Tų dviejų moterų vy
rai suimti ir bus teisiami už "so
vietinės santvarkos nekinimą". 
Buvo pranerta, kad disidentų 
sluoksniuose yra žmoma apie 
1,500 politinių kalinių vardų. Jie 
laikomi nepakenčiamose sąlygo
se kalėjimuose, koncentracijos 
stovyklose arba psichiatrinėse li
goninėse. 

bėra ir buvo paleisti' 

Nutraukė transliaciją 
Futbolo rungtynės buvo trans

liuojamos per televiziją, ir žiū
rovai pradžią riaušių dar matė, 
paskui transliacija, pasiaiškinus 

Daugelį stebina faktas, kad 
apie tokius įvykius laisvasis pa
saulis sužinojo tik praėjus trim 
savaitėm. Tai rodo, kaip Lietuva 
yra atskirta nuo pasaulio, kaip 
cenzūros nutraukt- visi ryšiai ir 
sutrukdyta informacija. 

CHICAGO / U ^ 
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Vakar dienos "Chicago Sun-Times" pirmo puslapio antraštė api« 
;"vyhiu8 Lietuvoje 

Tūkstančiai 
egzekucijų Kinijoj 

Pekinas. — 'Sunday Tele-
graph'' Pekino korespondentas 
praneša apie didelį skaičių egze
kucijų Kinijoj. Naikinami Mao 
Tse-tungo našlės rėmėjai, vadi
nami radikalai, šiais metais nu
žudytų skaičius siekia tūkstan
čius. Egzekucijos dažnai vyksta 
viešai ir apie tai plačiai kalba-

Haiti melavo 

Londonas. — Amnesty Inter
nationale sako, kad Haiti vyriau
sybė melavo, tvirtindama, jog 
pas juos nėra politinių kalinių. 
Kai buv> švenčiamas jubiliejus 
nuo Duva'ier giminės įsigalėji
mo valdžioje, buvo išleisti 104 
politiniai kaliniai ir pasakyta, 
kad daugiau tokių nėra. Patikri
nus surinkus žinias , pasirodo, 
kad tam tikras skaičius pasiliko 
kalėjimuose. Tikro skaičiaus Ana-
aestv nežiną 

http://js.tr.io
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KELIAS { SVEIKATA 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS f " \ UkATĄ. 1601 VVest t.itrlieUl Blvd.. Chicago, IL 60636 

• SUNKIAUSIA VISUOMENĖS LIGA 
Girtavimas yra asmenybės, 
kūno ir proto, o taip pat 
ir visuomenės negerovė. 

Dabar nesisvaiginantysis 
laikomas nenormaliu 

pakitimai: a) veide esančios krau
jagyslės išpunta; b) alkoholio 
nuodų (toxie) sukeltas matymo 
sutrikimas (amblyopia) — vei
das darosi blankus; c) dažniau 
reiškiasi įvairūs uždegimai dėl 
sumažėj-usio ligoms atsparumo; 
d) nervų pakenkimas ramkccse-^r 
kojose (periferai. neuropathy); 
e) padažnėja pulsas (taehycar-1 
d a ) . : ' -

4. Girtavimas suširgdirul žmo- j 
gų. Alkoholizmas anksti suslrgdi- į 
na žmogų sekaneiosnis ligomis:; 
a)' • chroniškas" skrįndžiė "uždegi- : 
'maš,- h) . gaštrrtiSy kr-aujo' ligos: j Mes mažai kuo skiriamės nuo 

Yolanda Toure-Finney^ narkotikus vartojancų jaunuolių, mažakraujystė ir kraujo krešėjr 
M. Pl.: M.P.A Jų tarpe nesinarkuojantysis lai 

komas "viščiuku" - žodžiu, silp
nuoliu. O kuris iš jaunųjų nori 
tokiu prieš savo draugus pasiro
dyti. Todėl jaunimo terpe, 

i mums žinant ir dar daugiau ne-
ž'nant, narkotizavimasis įvairio-

mo sutrikimai; e) nervų liga, dėl 
stokos vitamino B-gaunasi silp
numas judesių (Beri-Beri liga); I girtavimą nuo senovės. laikų 

būdavo įvairiai žiūrima. Buvo 
laikai, kai girtavimas laikyta 
piktu dvasiu apsėdamu, savitai ne- j t " " " " . '« '.' " T vx°"° . « - . i .. - z nant, narkotizavimasis paevdomais psichikos raupsais, ' ., T .. f . . ,. . ., , . ri , pas tikru tvanu tapo. Ir lis vis di-knminaliniu nusikaltimu. Dabar , j . . . . . . . . . ' i, , ,. , ., deja — ir didės. iei mes suaugu-eirtavimas - alkoholizmas laiKO- . . . v. . , . ,,. x r,.. . : sieii panašiai svagmsimes ir jau-mas liga (d;sease). G.rtavimas • . r .v , , ° ' . / 3 . . miems savizudvbe savu pavyzdžiu holikas susilaukia siu icetvenopų 
nėra paprastas, bet sudėtingas I, . , ., . . -,-

kaip malonumą perteiksime. pakitimų. . . 
Daugel s iš mūsų vidutinišką /- Elgesio pakitimai: a) gau-

girtavimą laiko normaliu ir visai namas reguliaraus girtavimo pp-
dėl to nesijaudina. Priešingai, vi budis; b) imama gerti didelta.'s 
somis progomis praktikuojama gurkšniais —viską iš karto; .c) 
svaiginimasis; net vakus į girta- girtuokliaujama rytais. ;. 

Prof. dr. Vanda Sruogienė (kair.), prof. Balio Sruogos prisiminime \ 
, Lietuvio sodybo:- Chicagoje pažmonyje pasakojo, kad jos vyras buvo į 

d) odos liga - pleiskanojantis pa- j žmoniškas, NMfais. labai darbštus ir kietas kritikas, todėl daug priešų | 
raudimas ant rankų (pellagra). j Įsigijo, kurie jam pakenkė gyvenime. Greta jos paskaitą seka Rima, 

Briedytė Nuotr. M. Nagio 
Kitos girtavimo suteiktos 

negerovės 
Tarpinėj tarp aštraus ir chro

niško girtavimo stadijoj alko-

• 

reiškinys. Mat, girtavimas nėra 
vien paprasta kūno, proto, asme
nybės - kitaip sakant, jausmų li
ga, bet visų trisų minėtų žmo
gaus gėrybių sumenkimo pasėka. 

Girtavimas skiriasi nuo kitų ligų 

2mogaus ligos, paprastai, turi 
tam tikras priežastis, būdingu 
mus ir simptomus. Alkoholizmas, 
tačiau skiriasi nuo daugelio žmo
gaus ligų. Alkoholizmo ligos ap
tarimas įvairuoja.taip, kaip ir tos 
ligos apimtieji. Galima alkoholi
ko elgesą laikyti chronišku į nar
kotikus įpratimu (angį. drug de-
pendency). Tas įpratimas reiš
kiasi netinkamu, "pasikartojančiu, 
o kartais visai ne visai savanoriš
ku žmogaus sau teikimu svaiga
lų taip, kad susilaukiama kūno, , 
proto i r visuomeniniu negerovių.' k u yl&. *****. k u m . , " T ' į 0 5 

kurios viršja svaigalų teikiamą >'.ra v l s u o m e n i n i s * * * » . ba-
,~»,„ ^^A liuose — namuose, o kuris vra 
neva geri. 

vimą skatinama ne tik savu pa
vyzdžiu, bet ir skatinimu: Prašau, 
ir tu paragauk. 

Už tai ir susilaukėm tragedi
jos: pačiame jėgų klestėjime jau
nuolio vienas po k'to paskendi
mo alkoholizmo ligos paskemėse. 
Krenta įvairių užsiėmimų geriau
sieji žmonės. O mes tylime, kaip 
tyliai esti žudomi negimusieji — 
mat v'suomenė nusiteikė visoke
riopą blogį. įskaitant ir "su sai
ku girtavimą"' laikyti gėriu. Čia 
ir glūdi visas tragiškumas —bai
sumas tokio girtavimo, kad sun-

Serganti visuomenė laike save 
sveika 

jau iiguiSicio gc;ixUi5. 
Žinoma, chron'škai geriantįjį 

į tri'i alkoholizmo. ii^ori pa^engu-

niai) chroniniai girtaujančio pa
kitimai būną treiopi: a) nusistovi 
fiziologinis alk< holiui priklauso
mumas (physio!og"'cal dependen 
cy) —negaunsu svaigalų soser 
gama (withdraual syndrome) ir 
imama mirtinai 'drebėti' (deli-
rium tremenš): b) nepajėgiama 
atsisakyti' "antro stikliuko"; c) 

2. Alkoholiko nusiteikimo (psi- . . . . . . . . . . . . . , r - . -v ;-.. •• . •*. v z apturimos psichologines negero-cnologiniai) pakitimą' sicne tar- f. ,.T \, . 
. .. V_f f ,.. . >_ - I ves def nepatats-mo smegenų pa

pinėje girtavimo stadijoje būna i . . . c . 7 ~ 
. . v . . / , • . . i įr.mo (rjermanent organie bram 

trejopi: a) gaunasi psichologinis . ^ T b 

. ' r . • i , u\ syndrome). 
girtavimui priklausomumas; b) 
pasirenkama darbas, visuomeni-' 3- Kūno (V^h .loginiai) penke-
nė ve kla ir draugai pagal jų g i r . j nopi negerumą: apturimi « 
tavimo priimtinumą; C) d a r o m o s : " ' . S i r t a u J a r 

sąmoningos pastangos susilaikyti' ' c 

nuo girtavimo - trumpam laikui 

2. Nusiteikimo ( psichoiogi- Qr. Jonas 8. BYLA-BYLAITIS 

pajėgiama būti abstinentu. 
3. Kūnas (fiziologiniu požiū

riu) šo j tarpinėj gėrimo stadijo
je pakinta sekančiai šešeriopai 

a) alkoholinis 
b) sumąžta pa 

kentimas aikohc io sukeltoms pa
sėkoms: tada irr. tma dar daugiau 
gerti, kad pajut..- tą patį alkoho
lio veikimą; padidėja refleksai, o 
smarkiai girtau .nt refleksai su-

a) netenkama atminties kuriam \mažėia (hypore exią; d) kojose 
laikui <alcoholic "blackout" pe- *£*į™ kraujo^ruvos;_ c)^ suma 
riods); b) cigaretės sukelti nude
gimai ant rankų ir krūtinės;, c) 
per dieną imam? labai daug iš
gerti svaigalų; d) negeriant, aptu
rimi negerumai; e) negeriant 

Girtavimo liga" serga žmoniia ' * ******* i š tolo pažįstą, j gaunami traukuliai; f ) , alkoholi-
nuo neatmenamų laikų. Sunku P_as t o k t , . i m a feikštis b ū d i n š i v i ° ' 
tą ligą nugalėti dėl dviejų prie
žasčių: 1. Negalimas tos ligos anks 
tus diagnozavimas; 2. negalima 
apsauga nuo šios ligos. Ir štai 
dėl ko. Tos dvi negalimybės lai
duoja alkoholizmo plėtimąsi ir 
pagijimo apsunkinimą nuo šios 

kūno pakitimai. 
Alkoholizmo ligos požymiai 
Ankstyvajame alkoholizmo 

tarpsnyje žmogus ima ketverio-
pai negaluoti. Šiuo reiškinius čia 
aptarsime. 

/. Elgesio pakitimai alkoholiko 
ligos. Mat, visuomenė - žmonės į esri dvejopi: &} pakartotinos pa 
serga girtavimu, bet jie save lai- j giros, galvos skausmas, nusimini-
ko normaliais, sveikais, visuome- i mas; b) alkoholo 

nis kliedėjimas 
4. Ligos kūną net dešimterio

pos šioj tarpinėj girtavimo, stadi
joje ima kankinti: a ) suriebėja 
kepenys, nesant kitų tokiam su* 
rįebėjimui priežasčių; b) susi-
raukšlėj a kepenys; ,c) kasos užde
gimas, neturint tulžies takų už
degimo; d) sutrinka smegenys; ė) 
smegenų pairimas nesant arterio 
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Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruošėsi 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
Išvaizdoje. D61 jvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
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Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Kitur J.AV 31.00 18.00 13.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame, 
visų rusių grindis. 

J. BUBNYS — Tel. R E 7-5168 
iiimimimiiimiuiimiitimiiiiimiiuiiiH 

PACKAGE EXPRFSS AGENCY 
MARIJA NOREIKIENE 

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
l-ah.ii pageklanjarnos Kero* roSte* 

prek?*. Matetat* i> Fiaropnc santimo 
2A08 VC. A9 Si.. CMcaco. m. «oe*2t 

TEL. — WA 5-2787 

. - J sklerozes; f) gydytojui alkoholi-
niškais, su saiku geriančiais, luė- burnos neatsakančiu laiku - s aky- | k c ^voną mediciniškai apzm-

sim, esant darbovietėje, pas g v - l r j n t ( s k r o d z i a n t ) randama bu-
dvtoją ar reikšmingame susirin- i f į j girtav;mui smegenyse pa-
• ' kitimai vadinama Marcmarava 

įimuose besivaišinančiais, sve
čius žamon škai - dargi net "lietu
viškai" priimančiais... Ne t visuo
menės, lėšomis įsigytos - jauni
mui bei parapiečiams skirtos vie
tovės girtavimą legalizuoja — 
praktikuoja. Vadovai nori "pi
giai" lėšų įsigyti. O jų įsigyjama 

2. Alkoholiko nusiteikimo (psi-
taip sakant, psichologinis) paki
timas. Ankstyvame alkoholizmo 
ligos laikotarpyje žmogus ima sa
va nuotaika ketveriopai negaluo-

per savų brolių - seserų kančias ir į ti: a) gėrimas svaigalų žmogui 
ankstybą mirtį per svaiginimąsi, j darosi svarbiu jo kadieniniame 
Nėra idealistų —pirm apie kitus, 
o tik paskui apie save galvojan-
čiųių. Is tiesų, per alkoholizmo 
ligą šiandien gaunami nuosto
liai toli pralenkia parapinių ar 
jaunimui skirtų vietovių svaiga
lų keliu vakar gautas pajamas. 
Neidealistai vadovai tokio nuos
tolio nepajėgia matyti. įvertint: 
ir savo elgesį reikiamu būdu su
tvarkyti. O yra galimybė žmo
gui būti žmogum, kad ir vado
vaujančio} vietoj besirandant 
Tik reikia visiems, ypač vadams 
asmenybe žmoniškėtL 

Vienas iš nedaugelio mūsų tar
pe organizuota lietuvių organiza
cija — Aivudas kuria gėrį sa
viems, apseidamas be lašo sva'-
galų todėl, kad jame randas pi«--
ma apie kitus gerovę, o tik pas
kui apie savo naudą nusiteiku
sių ir pagal tokį nusiteikimą pasi
aukojančiai dirbančiųjų n id i š 
kių K jvairiaus darbo lauko į Al-
vudą susispietusiųjų. Taigi, yra 
galimybė lietuviui nesirgti alko
holizmu. Tik dirbkime visi. pa
jėgiantieji gausindami idealistų 
.skaičių mūsų tarpe. Tokius gali
mai gausiau f atsakingas vietas 
išrinkime, oakvieckinie ir kuc 
greižiz." *• at lJkiae Tiiz tik bus 

gyvenime: b) imama svaigalų gė
rimas laikyti žmogaus vertingu
mo mastu; c) padidėja noras gir
tauti: d) pradedama ieškoti pa
siteisinimo savam girtavimui; vie
nas girtuoklis aiškinsis geriąs dėl 
nervų nuraminimo, kitas - pa
lengvinimui gyvenimo smūgių% 
trečias — paminėjimui kokios 
nors sukakties, 

3. Kūno psichologiniai fiziolo
giniai pakitimai. Ankstyvame 
girtavimo laikotarpyje reiškiasi 
sekantieji fiziologiniai (kūno) 

Bignani liga; g) kojų - rankų ner
vų sunegalavimai; h) dėl apsi
nuodijimo alkoholiu matymo su
trikimai; i) alkoholiniai raume
nų sutrikimai; 1) alkoholiniai 
Širdies raumens sunegalavimai. 

Chroniško girtavimo ketverio-
pi sunegalavimą^ Ąmt v 

/ . Elgesio pakitimai, chroniš
kai girtaujant žmogui būna ket-
veriopi: ) '- didinamas išgera-
mo alkoholio kiekis: kraujuje al
koholio randasi bet kuriuo laiku 
daugiau negu 300 mg. proc. (vie
name šimte cc kraujo); b) triukš 
mingas - didžiai netvarkingas 
svaiginimasis; c) girtavimas ne
žiūrint mediciniško bei visuome
niško perspėjimo; d ) padugnių 
gyveniman pasinėrimas - valka 
tų elgesvs. 

žėja baltųjų kraujo kūnelių ga
myba.- . . . . . . . 

4. Ligos chr niško girtavimo 
sukeltos būna c ejopos: a) alko
holinis hepatite- ir b) alkoholi
nis smegenėlių -sūrimas.(cerebe,-
iae degeneratio*.). 

Išvada. Alkciolizmas yra mir
tina iiga.. Nėra ko dižiuotis svei
kam lietuviui nrrtinu susirgimu. 
Tad visi imkim?-save taip stiprin
ti, kad būtuim m atsparūs svaigi-
nimuisi. Jau prato čia žmonės 
negimusius žudyti, senesnius ne
prižiūrėti, neturtingus niekinti— 
o dabar jau !c idžiama bus mari-
juanos po tru ;jtį savam užanty
je pas'laikyti. i'aip mažomis bom 
bomis mes i rs ime kol kas save iiiimn'iimtmiiiiiiminiHiiiiiHiiiimiiu 
ir artimą žud.ti. Taip toliau as
menybėmis m^nkėjant, netruksi 
me prieiti liepto galą. Daugiau 
apie tai kitą k rtą. 

Pasiskaityti. Urban Health, Sep-
tember, 1977 

'" ' —• -•>'<- — 30"- plciau niokėsit 
vi apdraodą nuo ugnies ir automo
bilio pas 
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0 R . K . 6 . BALU KAS 
\kuserija tr moterų U«o* 
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0449 So. Puiasid Road (Crawford 
Medkml Bafldisg). TeL LC 5-6448 
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DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Haronette Medica: Cente* 
S1SS So. K.edzie Avenvc 

YaL- ptmoad., antrad. ir ketvb-tad-
9 Iki 7:80 vai. vakaro 

Sestad. nuo 1 iki 3 vai 
Pagal susitarimą 

Ofiso trtef. VTA 5-2S70 
KeckL teL WAibrook &-3S48 

Tel. REBance 5-1811 
DR.WALTERJ. KIRSTU* 
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S925 West 59th Stree% 

Vai., pirmad., antrad.. ketvlrtad. b 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir o-t 
vai. vak. Tre£. ir sestad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KfDIEJV IR TAIKŲ LIGOS 

SPECIAL1STB 
MKDICAL BCILDIXG 

71.->6 South Westen> Avestos. 
Valandos: Kasdien nuo 10 *al. rj**> 

iki 1 vai popiet 
Ofiso teL RE 7-1168; rezid. 28t-Jt1t 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-980' 
_ — DR. J. MEŠKAUSKAS 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2283 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

V AL.: pirm., antr., ketv. tr penkt. 
1 :00 -5 :00 vai popiet, treč ir Aast 
tik susitarus. 

Dr. Ant, Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMURD L CIARA 

:;•. - CPTOME7TRISTAS 
1709 West 51st Street 

TeL — GB 8-244)6 
Vai : pagal susitarimą, pirmad. tr 

ketv. 1-4 ir 7-9: antrad w penkt. 
19-4: Seštad. 10-B vai. 

Ofs. teL 738-4477: Rez. 248-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Specialybe — Nervn k 

Emocines ligos 
CRAWFORO HF.DICAL Bt HI>I>f. 

S44S So. Polaskl Road 
valandos pagal susitarimą 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Oampben A ve. kampas, 
Vai.: ptroiad.. antrad., ketvlrad. k 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

j O P T I C A L S T T J D I O 
VIOLrTTA KAROSAITC 

r 7051 So. Washtenaw. TeL 77S-S7M 
'.Pritaikomi akiniai pagal gydytoji 

receptus. 
Didelis akiniu rėmų pasirinkimą* 

Vai.: pirm., antr.. penkt 10-6:10 
Ketv. 1-8 v. vak. Sėst. 10-4 v. p. s 

Trečiadieniais uždaryta. 
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DR. ROMAS PETKUS 
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Valandos pagal susitarimą. 

PAUKŠČIŲ MATOMOLAS 
Visiems- ž' >ma.•• V-ad paukš-

•ekū-labai g; Mį. mato. daug ge
riau, negu ?-nonės. Ypač geru 
matymu pa--.' mi plėšrjeji -paukš
čiai, pavyzdžius, sakalai. Va, pe
lėsakalis mažytį vabzdį mato iš 
aštuoniolikos metrų nuotolio'. Su
augęs pelėsakalis mažus gyvū
nus pastebi -et iš pusantro ki
lometro auk v ->. 

Tačiau ligi MOI tvirtinimai bu
vo daromi, r niantis gana atsi
tiktiniais stebėjimais. Neseniai 
grupė amerikiečiu specialistų at
liko nuodugnus eksperimentus. 
Jiems pavyko nustatyti, kad pelė
sakalio regri-nas yra 2.6 karto 
geresnis, negi; žmogaus. 
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Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
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imiHnHimMnimininHmmmunmnui 
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NAMŲ APŠILDYMAS 
Talsan - n u - Ir sndeda naa<as pe

nias. Pigiai Kvalao taiptrl alvvlnios tr 
perdirba dčl duja. įdeda vandens 411-
lytnvus. Kretptte — 

A. BANYS — TeL 447-8868 
lUHHIIHHIIUUUIHIflUHHIHamHMIlHtlI 
iiiiiiiiiiKMiiMiitiiniiiiiiuiNiuiHinnnm 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai u* pilna apdrauda. 

TEL. — WA3-806S 
niiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiitfiiiitFJi 
uiHiiiiiHiiiinniiiiiiiiiiiiiiMiimnnmini 

įvairiu prekin pa.-irinkima- nthran 
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SIUNTINIAI Į UETUV4 
SSS3 S. Halstfd S t . Chioaga, fa. SfcteJS 

ŽSOl TT. mth St.. CMcagn. IIT. StSSS 
Trt^f.: »2r»-'27S7 — " 
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Valandos pagal soottartma. Jei ae-
atafllente skambtntl: Ml *-0OOi. 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Specialybė Akių Ugos 

sW7 West 108rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
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J O K I A 
V A I K Ų L I G O S 
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Pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir sankt 
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OR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West SSrd Street 
VaJ&ndos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLEGKAS 
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OPTOMETRISTAS 
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- - "Contaot renses* "-r * 
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DR. LEONAS SEIB4ITIS 
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DR. J. J. SIMONAITIS 
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nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

pradėta xkrs.ir.g3. 2: 
grlzvirzti. 

Prof B. Sruogos minėjime Lietu-.-.0 ^-i* 

•' 

ių 3CCV2 ;u į crograrioe Alf. Sidagis ir žurr-ailstikcs studentė Ri 
taui p u eeseiiui ^očįboz. i ivo igociol^bcs r t ia lu . 

i e i 

P E J M A : 

I Briedytė, atvy- j 

*VIM0ERS ^EDICAL ARTS 
3213 f 63rd Street 

ą 5 - 4787 
'A8 NEMOKAMAI 

*Am JŪSTJ gydytojui 

, |H ,u .u.n l . . ,i t f t . .y,H| , HuuiiHiininmnHiimti 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas pprkraustjinas 
fv%irbj atsturmj 

DR. V A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA -

CHIRURGIJA 
8214 No. Vfeaters Avenne 
1862 No, Wsstera Avesae 
T a i atsakoma 12 valandų 

468-4441 — S81-4606 

TcL _ 876-1882 arba 
376-3896 

Įstaigos Ir bato teL 652-1881 
DR. FERD. I T T . KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1467 a 484* Ooota, Cteero 

10-12 b> 4-7 
treA.tr sest 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
Bendra praktika ir moterų Ugos 
Oftaas tr rea. 2SS3 W. SSfli Bt 

TeL PRospect &-1MS 
Ofiso vaL: pirm., antr., tree. b 

penkt. nuo 2-4 vai. Ir « g v. vak 
3est 2-4 p p tr kttn laiko susltamt 

Ofiso tel. HT 4-2123. namn OI S-SISt 

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

2454 West 71st Street 
Vai • pirm . antrad . ketv ir psnklaS 
2-B ir 6-7 — ii anksto susltaraa 

TeL oftuo PR 8-6446 
DR. F. C. VYINSKUNAS 
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NasiginkjaYinu*, propaganŽa, 

GINKLAI IR 2M0NIS 
Šiuo metu nuolat kalbama a- dėl, kad tie savanoriai blogi, bet 

pie nusiginklavimą, apie strate- kad jų nėra pakankamai Sov. 
ginių ginklų apribojimą, apie Rusijos apsiginklavimo grėsmėje, 
grėsmę pasaulio taikai. Tiesa, * 
kalbos apie taiką ir karą niekada 
nebuvo nutilusios, tačiau pasau
lyje įvyko ir kai kurių pasikeiti
mų nusiginklavimo prasme. Juk 
pavyzdžiui Amerikoje panaikin
tas karinės prievolės atlikimas ir 
visa remiasi savanoriais. Ir kai 
nuolat komunistai kaltina impe
rialistus apie norą kariauti ir 
Pentegoną už karo kurstymą, ga
lėtų Sov. Rusija ir kiti komunisti
niai kraštai prisiminti, kad Ame-

Nepeisant, kad tokia silpna 
JAV kariuomenė, palys Sovietai 
nepaprastai stiprinasi. "Tiesoj" 
buvo paskelbta, kaip stiprinamos 
Sov. Rusijos kariuomenės divizi
jos. "Tiesa" raŠo:"Tarybų Sąjun
gos gynybinė galia nepaprastai 
išaugo. Sukikus atomini ginklą 
ir jo gabenimo piiemones, gimė 
nauja ir tuo tapusi pagrindine 
ginkluotų pajėgų rūšis —stra
teginės paskirties raketinė kariuo-

rikos armija remiasi savanorišku menė". Toliau komunistinis au-
principu. torius giriasi: "Šiuolaikinė tarybi-

Komunistai, savo spaudoje nės armijos divizija, palyginti su 
puldami Amerika už apsiginkla- didžiojo tėvynės karo laikotarpiu, 
vimą, naujų ginklų gamybą, ga- turi 16 kartų daugiau tankų, 37 
lėtų prisiminti, kad tikrasis impe- kartus šarvuočių, 13 kartų dau-
rialistinis kraštas yra ne kas ki- giau automatinių ginklų ir 5 kar
tas, o pati Sov. Sąjunga, laikanti tus daugiau radijo ryšių priemo-
sumobilizavusi dvigubai daugiau nių". 
vyrų, negu JAV armija savanorių. "Tiesa", kuri suniekino Ame-
Komunistinė spauda prisimena rikos samdytą kariuomenę, štai 
JAV savanorius ir juos laiko la- kaip kalba apie Sov. Rusijos ka
bai blogais kariais. Taigi kyla riuomenę: "Dabar, gal;ma saky-
klausimas, prieš ką ginkluojasi ti, visi kariai turi aukštąjį, vidų-

PABALTINIEJI FEDERACIJŲ MIRAŽAI 
Ai galima atsisakyti aepriklaasopybet siekimų 

JURGIS GLIAUDĄ 

Sov. Rusija, jei jau Amerikos ka
riai yra niekam verti. 

rinį arba nebaigtą vidurinį išsi 
laisvinimą. Apie 90 procentų tar 
nauj>nčių armijoje y/a komunis
tai arba komjaunuoliai TSRS 

s a - V s t e i b ė ^ r k i n ^ t e k b S o ' k Z f ^ t c « pajėgos kaip ir kitų 
salių — Varšuvos sutarties daly
vių - armijos yra tvirtas ramstis 

Neseniai, rugsėjo 25 d. "Tie-

iovo ir kapitono Lanikino straips
nį, "Dolerio landsknechtai", at
seit, už dolerį pasamdyti karei
viai. Tame straipsnyje šmeižia A-
merikos savanorius. Abu rusų po-
iitrukai rašo: "Patyrę triuškinan 

Miražo sąvoka sutapatinama 
su svajone 'sižaidžiusio vaizduo
te. Miražas tai nerealybė. Toks 
bendras miražo įvertinimas. 

Ne visai taip. Miražas yra op
tikos reiškinys, kada, tam tik
roms oro sąlygoms kraštuose e-
sant, virš horizonto maryti peisa-
žas, esąs toli už horizonto. Mi
ražo matytojai mato ne vaizduo
tės padarą, jie mato realų vaizdą. 
Jie mato realybę, kuri, esant ki
toms sąlygoms, nematoma. Savo
tiška optinė telepatija 

Vienodai įdomi tokia optinė 
telepatija publicistikoje — toli
mas peisažas kilstelėtas virš ho
rizonto. Niekas nežino, kada tą 
tolimą oazę pasieks karavanas, 
o jau tolimos kokoso palmės mi
ražo audinyje vilioja keleivį, jau 
mėlynas ežeras masina savo vėsa. 

Jdomu, kad geopolitinių teo
rijų autoriai miražus regi ir šal~ 
tuose kraštuose, lapkričio žvar-
bui esant, ir mūsų Amerikoje. 

Pernai lapkričio 6 ir 10 dieno
mis geopolitinio miražo tema pla
čiai pasisakė New Yorko latvių 
laikraštyje "Laiks" Itacos kolegi
jos istorijos profesorius daktaras 
A. Ezergailis. Jis paskelbė rašinį, 
kuris vėliau pasidarė polemikos 
objektu. Rašinio pavadinimas: 

"Federacinės latvių tradicijos pra
eityje ir dabartyje", 

Žiūrint | ateiti 

I T a 
je" 

kovoje už taiką, pažangą, ko
munizmą". 

Žodžiu, pagal "Tiesą", sovie
tinė kariuomenė yra nuostabi, o 

tį pralaimėjimą Vietnamo kare, amerikietiškoji yra" alkoholikų ir 
Jungtinių Valstijų valdantieji nusikaltėlių armija, bet politru-
sluoksniai nenori skaitytis su tuo, *•• Sok>lovas ir Lankinas skun-
kad jie galutinai neteko galimy- d ž i a s i : "J A V k a r i n e vadovybė čia 
bės nebaudžiami vykdyti sa- P™ P*1 Varšuvos sutatties šalių 
vo agresyvią politiką. Dabar jie s i e n ų s u t e l k e nepaprastai daug 
atkakliai didina karinius pasi- kariuomenės, beveik 320 tūkstan-
ruošimus, jų smaigalį nukreip- č l ų *»onių. Užsienio spaudos 
darni prieš Sovietų Sąjungą ir ki- O m e n i m i s , ten esą 7,200 bran
tas socialistinės sandraugos vals- d u o l m i u šaudmenų 2,700 lėktu-
tybes. Beprotiškose naujo karo v ų ' 2 ' 1 0 0 t a n k l ? k d a u 8 ldtokio 

užmačiose pagrindinė vieta ten
ka JAV imperializmo smogiama
jam kumščiui — ginkluoto
sioms pajėgoms, kuriose, pasku
tiniais užsienio duomenimis, yra 
daugiau kaip 2.1 miL žmonių". 

Kaip ir dažnai komunistai ne
silaiko logikos, taip tos logikos 
nėra ir tame straipsnyje. Sovie
tų politrukai, kaltindami Ameri 

puolamojo ginklo. Ir ši karinė 
mašina vis didinama". 

Politrukai, suniekinę Amerikos 
pajėgas ir išgyrę savo kariuome
nę, vėl skundžiasi, kad amerikie
čiai graso jiems ir Varšuvos pak
to šalims. 

Nors Maskva apsiginklavime 
visus pralenkdinėja, pati šaukia 

savo raketines dalis Europoje ap
rūpinti nauju ginklu - neutroni
ne bomba. Amerikiečių kariuo
menė gauna šimtus naujų lėktu
vų, tankų, zenitinių raketų ir ki-
tos karinės technikos. Be to, JAV j Bingelio'ir jo pavaduotojo B. Too-

zono dėmesį, kad klientų svorio 
reguliavimo dieta rūpinasi medici
nos, o ne viešojo maitinimo dar
buotojai." 

I C M r u m u < i m i ^ e n - kad JAV graso taikai. Minėti po-Ką, Kaa s laiKo^poros milijonų l i t r u k a i r a š o . « Pentagonas per vyrų armiją, tuo, pat tą armiją a š t u o n i o l i k „ f c ^ * l a J J ~ 
niekina, esą, ji demoralizuota, 
niekam tikusi. Politrukai rašo: 
•'Didžiausią" rūpestį Pentagonui 
kelia pašlijusi karinė drausmė, 
nusikalstamumo, alkoholizmo ir 
narkomanijos augimas armijoje. 
Buo poSfe^samdinh, a r m i j a ^ ^ ^ v a d ^ č d 
s,a ankstesnes tradicijas. Tik o i - B a h i j o s ^ b a s e f n į l ^ n 
aaliais Pentagono duomenimis, laimėjmi VMnuBO ^ į^u 
aiJconoiiKų procentas armijoje du Amerika nori įsisavinti EuroDos 
kart didesnis negu šiaip gyven- žemyn," ^ 
tojų. Tyrimai kariuomenėje pa- - .. 
rodė, kad 20 procentų karininkų ir S*"* Pn k I a vJmosi vyksta Ir 
32 procentai kareivių yra chro- ProPagandmis karas, šauksmu 
niški alkoholikai*". pnf ' A V - ^^ Rusi"ja nori pa-

Atrodo, kad Maskva turėtų ™ * Pf3"1 1 0 . ° YP** JAV tam 
džiaugtis tokiais duomenimis, o tįans f u o k s n i u s , įrodyti, kad tik 
ne rūpintis, kad Amerikos kariu ^ ^ ginkluojasi, kad ji pri

valanti tą ginklavimąsi mažinti 
Taip norima užliūliuoti Vakarų 
pasaulį, kad komunizmas galėtų 
sėkmingiau vykdyti savo impe
rialistinę politiką. Visų laisvųjų 

kienė ir kiti darbuotojai, kurie da
ro vieką, kad klientas liktų lieknas 
Ir daro tai nuostabiai paprastai: 
sumažina pagrindinių komponentų 
skaičių ir svorį. Tai yra, deda 
mažiau grietinės, agurkų, kiauši
nio. Kliento sveikata išgelbėta! Lai 
jis būna dėkingas šios įmonės dar
buotojams. Ne, papildomo atpil
do nereikia: darbuotojai patys tuo 
pasirūpina... 

Sėkmingai diegiama dieta per 
prievartą ir "Dainavos" valoykloje, 
kuriai vadovauja vedėja L- Rasi
mavičienė ir gamybos vadovas K. 
Šileika. čia patikrinimui paimta 
dešimt patiekalų. Septyniuose nu
statyti paruošimo technologijos pa
žeidimai. Sverti 38 patiekalai — 
24-se rasta svorio nukrypimų. Gal 
atsitiktinumas? Anaiptol! Papildo
mo panlainimo metu paimta 17 pa
tiekalų. Trylikoje buvo pažeista 
paruošimo technologija, trūko svo
rio. 

Netgi tokiame pagarbos vertame 
restorane, kaip "Nemunas", didžiai 
rūpinamasi lankytojų "dieta". 

Iš 36 direktoriaus V. Lapelės va
dovaujamo visuonieninio maitinimo 
įmonių susivienijimo "Nemunas" 
įmonių šešiolikoje rastas apsvėri-
mo, apskaičiavimo, patiekalų koky
bės, gamybos technologijos, kalku
liacijos, prekybos, saugumo, tech
nikos bei sanitarijos taisyklių pa
žeidimų. Ar ne per daug? 

Varėnos rajono Liaudies kontro
les komitetas atkreipė Druskinin
kų Prekybos valdybos viršininko J, 

moralė pakiltų. 

Be abejo, niekas neteigia, kad J 
JAV armiją savanoriais sustojo 
vieni blaivininkai Ir šventieji. 
Taip pat gali Amerikai tekti vėl 
įsivesti privalomą šaukimą į ka
riuomene, kaip tai rili praėju
sios savaitės JAV laikraščiai, pa
skelbdami štabo viršininko gen. 
Rogers svarstymus, tačiau ne to-

Dėl autoriaus sugestijų latviš
koji praeitis ir dabartis pasidarė 
tramplynu šuoliui į ateitį, pato
gia pozicija, iš kurios miražo me
todu matyti realybę u i horizon
tą Taip suprato rašinį polemi-
zuotojai ir nuvairavo reikalą į 
miražinės ateities aptarimus. 

Ateitis visada smalsumo objek
tas. Neseniai man teko šioje vie
toje rašyti apie rusų publicistų 
vis lukštenamą temą: kas būtų, 
jeigu ateitis būtų tokia, ne kito
kia, apie daugiatautės būsimo de
mokratinės Rusijos struktūrą. To-» 
je ypač įtikinamai dėstomoje pu
blicistikoje visads adoruojančiai 
skaičiuojamos mažų valstybių 
privilegijos tarpti plačios federa
cijos globoj-Federacija gi supran
tama, kaip ateities demokratinė 
Rusijos imperija Ir visad pamirš
tama paminėti, ko mažoji vals
tybė netenka, susirišusi federaci
niais ryšiais su valstybe milžinu. 

A Ezergailis ima šią federaci
nę mįslę santūriai, daugiau ją 
liesdamas ir jaučio už ragų nenu
tverdamas. Ta: gražus žaidimas 
užuominomis, diplomatiška ma
niera nepasakyti, bet "duoti su
prasti". Žurnale "Lituanus" au
torius dėstė apie nagrinėjamojo 
rašinio ištakas "Latvių liberalai 
ir federalizmo tradicijos 1917 me
tais". Vėliau jis išleido latvių ir 
angių kalba knygą "Latvijos re
voliucija 1917 metais". Tad lat
vių federacinės tendencijos yra 
A. Ezergailio studijų ktėe fixe. 

Pesimistinė paSūra 

Autorius yra įsitikinęs, kad tra 
dicinė latvių emigracijos tenden
cija siekti Latvijos valstybinio su
verenumo neturi realios bazės po 
kojomis, nei realaus įvykių evo
liucijos supratimo. Greta to be
sąlyginio siekimo laisvinti Latvi
ją būtini puoselėti ir kitas geo
politinio tvarkymosi vizijas, kitus 
variantus. Juo labiau dabar, ka
da nepramatoma, kad 1917-1918 
metų politinė konjunktūra pasi
kartos. Autorius primena, kad 
1945 metais latviai turėjo savo 
dispozicijoje daugiau ginklų, 
kaip 1918 metais, bet laisvės ne-
apgynę, suverenumo neatstatė. 

Autorius sakosi nesąs suvere
numo alternatyvos Salininkas, 
bet randąs, kad labai praktiška 
tokią alternatyvą turėti minty. 
Jis kalba apie senas latvių politi
kų tendencijas (dar prieš 1917 
metus), kurių bendrinis motto — 

laisvoji Latvija laisvoje Rusijo-
Tad iššifruojame, kad Latvi

jos ryšys su Rusija privaląs gau
ti federacijos rėmus. Esą, 1917 
metais Latvijos politikai plačia 
burna skelbė: mes norime laisvos 
autonominės Latvijos. Tačiau bol
ševikinė revoliucija aukštyn ko
jomis apvertė tokias autonomi
nės Latvijos tendencijas ir suve
renumo siekimas tapo Latvijos po
litikos imperatyvu. 

Atsimename, kad Lietuvių Pet
rapilio seime dalis delegatų ap
leido salę, sulaužė vientisumą ir 
giedojo ne Lietuvos himną, o re
voliucinę Marseljetę. O vėliau tie 
patys Petrapilio seimo griovėjai 
pakeitė savo tendencijas, užmir
šo autonomijos motyvus ir na
šiai veikė suvereninės Lietuvos 

Clevelande ui žmogaus teises besirūpinančių grupė organizatorių, iš 
kairės: teisėjas EI Katalinas, ambasadorius E. Swank, J. Nasvytis ir kt. 

Nuotr. VL Bacevičiaus 

su ateities vizija ir nepakanta ru-1 alų objektą, kuris yra toli už ho-
sams prievartautojams ir kolonis- rizonto. 
tams tėra svarbiausias tautinio 
priešinimosi faktorius. 

Bruno Kalninš, latvių social
demokratų komiteto 

PRIfcME TIKINCROSTUS 
Šv. Petro bazilikoje Popiežius 

išeivijoje komiteto priėmė apie 600 vokiškai kal-
pirminmkis, savo laiku rašė apie bančių tikinčiųjų iš Vakarų Vo-
tai "Kontinente", ką man teko kieti jos, Austrijos, Šveicarijos 
minėti "Drauge", dabar, atakuo-1 ir Olandijos. Jų tarpe buvo 

gerovei. 
A. Ezergailis, 

mįslingai neįvardina, su kuo gi L , . • - - i - .. T „_ •• 'ciausia tautines laisves vertybe,!—naujai įšventintų kunigų, ku-galetų busimoji laisvoji Latvija;. „_ . . ^ . l ^ l £ " ZT^ 
dėtis į federaciją, tarpti autono-

V ' R k- Į damas A Ezergailio tezes, skel-' taip pat grupė Romoje vcikiar.-
':b'a: nepriklausomybė yra auksučių vokiečių - vengrų kolegijos 

nujos rėmuose, su pasitenkini
mu gyvuoti tariamoje suverenu
mo alternatyvoje. Tačiau ir vėl 
mes nesunk.'ai atrandame spren-

tos vertybes neišsižadės jokia tau' riuos Paulius VT atskirai pa
tą, i sveikino, primindamas kunigiš-

"Laiks" geraširdiškai atidarė du-; kos misijos gTožį bei kilnumą ir 
ris pro ir contra pasisakymams, ragindamas juos ištikimai vyk-
: pro A. Ezergailio iškeliamą dyti savo pašaukimą. Atskiru 

krei-,. , i , , i naujovę pas sake rasvtoja E. Ko- .žodžiu Paulius VL taip pat 
dimų raktą, Kada autorius atakuo' . .! * * T , ? ,. VT^ „ , 7 7 . Z . . 
i* lotini, T»*5;r.roc rr.cn tai.to : c , n i ] a - J1' einant dabar populia- pėsi \ Olandijos profesinių są-

ria rusų išeivijos teorija, atribo- jungų katalikų lygos narius ir 
ja latvių pažiūras į rusų tautą. 
Bendrinė pažiūra paremta įtari
mais:, rusai esą imperialistai. Ko- jo rusų tautą nuo komunizmo. 

Tai mes manome aiškumo į prob 
i Hannoverio vokiečių katalikių 
moterų chorą, kuris giedojo 

Maldininkų 

į Pabaltijį politika tebėra Sovie- 7 T T T ," ." , 6 ' " ^ " , '•' : ,.., Tl... » . 'kad ir koks idealus režimas lai-

munistų imperija, jos politika yra , 
•• w-i . c ; lemos sprendimą nejnesa. Juk audiencijos metu. 

carų imperijos politikos tąsa. Se-; _ K . . . .. . ' , " " ^ " " J " 0 "• .- Z r> . D- • • : ; ~ J m a 7 ° s tautines grapes tirpimas, tarpe Š v Petro bazibkoie buvo non caro Petro Pirmojo invazijos , . . v . , . . . . ._ . ' -
'didžiules tautines grupes juroje, taip pat grupė slovakų kunigų, 

politikos akstinas. Apie tai 5 a - . k a d i r ^ b i d e a l u S į ^ 8 ? la i" besirūpinančių Vakaruose gy
vo laiku Molotovas pasakė n a i - ! m , , l t ų f e d e r a c ' ' ^ n e l s v e " ', veriančių savo tautiečių sielova-
viam Lietuvos pareigūnui rašy- j 
tojui V. Krėvei-Mickevičiui. 

Didžiausioji latvių išeivijos j 

| blogis. Šito eventualumo neliečia da. Slovakam kunigam lotyniš-
ir A. Ezergailis. j kai tartame žodyje Paulius VI 

Ikonoklasto poziciją, kurią u- • paragino juos visada būti tvir-
žemė A. Ezergailis bendroje lat- tais savo tikėjime ir kupinais 

dauguma įsitikinę, kad soviet;z-jv^ų išeivijos politinės minties vilties, vykdant jiem pavestą 
mas yra rusiškojo imperializmo 
naujas įsikūnijimas. Todėl atsar
gios A Ezergailio prielaidos apie 

(Suverenumo alternatyvą yra tik
ras Itacos kolegijos profesoriaus 
ikonoklastiškumas, senųjų verty
bių daužymas, realybę remiant 
miražu, bet juk miražas iškelia 
realybę, slypinčią už horizonto. 

Ir autorius ragina atskirti ko
munizmą nuo rusų tautos. Rusų 
disidentų sąjūdis yra paranki me
džiaga tokiai tezei paremti. 

Latviai nori nepriklausomybės 

Poleminiai oponentai nesutiko 
su A. Ezergailio tezėmis. Latviuo 
se, kaip ir lietuviuose, visada no
ko šalies suverenumo idėja. Dar 
1903 metais latvių veikėjas M. 
Vai terš ragino Rusijos paglemž
tas tautas išsiveržti iš Rusijos 
glėbio. Suverenumas buvo aiški 
ir bekompromisinė idėja, nors 
vilties ją įgyvendinti kaip ir ne
buvo. Oponentas B. Kalninš tra
diciškai deklaravo: nepriklauso
mybė ir šiandieną turi būti mū-

struktūroje, įdomi ir verta dėme-; uždavinį, 
sio. Ne dėl pritarimo jai, ne! Bet 
dėl savo tradicinės struktūros pa
matų patikrinimo. Ar įmanoma 
mumyse panašias teorijas paju
dinti? Ar įmanoma mumyse, pa
sirėmus senais, dar Petrapilio 
seime demonstruotais valstybi
nio infantilizmo išsišokimais, 
imti ir pradėti ieškoti alternaty
vos suverenumui? Ar tokios al
ternatyvos poieškiai nėra pasalų! Mokslo akademijos agrofizi-
smūgiai nepriklausomumo idė- j kos laboratorijos specialistai is-

SMELYNAS PAVERČIAMAS 
N AŠL\ DIRVA 

Lenkijos specialistai nustatė, 
kad kai kuriomis pramonės at
liekomis galima pagerinti smė
lėtų ir lengvų žemių struktūrą, 
jos duoda dirvožemiui būtinų 
mikroelementų, padeda kaupti 
drėgmę ir t. t. 

jai? bandė du atliekų tipus — ang-
Nuostabu, kad latvių autorius | bes perdirbimo atlieką, vadina-

kietai užmiršo seną, tradicinę j mą šlaku, ir vario flotacijos afc-
Pabaltiečių tarpusavės federacijos Į liekas. 
idėją. Ar jis laiko šią idėją vakų j Susmulkintas šlakas paverčia 
žaislu, dėl kurio neverta prabilti j nederlingą smėlį dirva, kurioje 
iš profesoriškos tribūnos? Kaip į- j išauga puikūs derliai. Dar ge-
manoma retenybių krautuvėje į resnis rezultatas gaunamas, su-
pastebėti vabaliukus, o dramb- j maišius šlaką su flotadnėmis 
lio nepastebėti? O gal latviuose' atliekomis. Pavyzdžiui, tokioje 
Pabaltijo federacijos planas — j dirvoje išaugintos bulvės dide-
tik miražas? į lės ir daug krakmolingesnės. 

Bet miražas, kaip sakiau rasi- j Be to, paaiškėjo, kad jos atspa-
nio pradžioj, yra savotiška opti- j resnės ligoms, atmosferos po
ne telepatija. Miražas parodo re- j veikiui. jm. 

T A R P GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS 9TABAKALNIS 
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Spaudoj ir gyrenime 

Karuža laukė rugsėjo 29-tos, kada jis su savo gru
pe užbaigs dvasinio pasiruošimo laiką. Papildomus eg
zaminus jų gimnazijoje sėkmingai išlaikė ir jau yra 
įsijungęs jos užbaigimui Tačiau jam vis labiau patinka 
skaityti religines knygas. Jis jaučiasi užčiuopęs siūlo 
galą, ir taip nori vystyti toliau —vis nauji horizontai 

pareiga i tai atkreipti žmo- atsiskleidžia. Tomo Kempiečio "Kristaus Sekimą- pa-
nių, kuriems brangi laisvė, dėme
sį. Amerika privalo būti stipri, 

Šaltesnėmis dienomis jis mėgsta sėdėti namo vi
daus balkone ir ten skaityti Vienuolyno dSdeOs pa
statas turi sienomis uždarą vidaus kiemą. Ten yra ne
didelis fontanas, šiek tiek žalumo ir gėlių, nelabai 
vešlių, nes ten mažai prasiskverbia saulė. Prie siauri
nės antro aukšto sienos yra erdvus balkonas. 

nes verčiau mirti stovint ant ko-
ųu, o ne klūpant ant kelių. 

A B -

KAD ŽMOGUS NENUTIKTU 
Komunistinė "Tiesa" išspausdino 

šį rašmį apie maistą valgyklose, BU 
kuriuo, manoma, verta ir mums 
susipažinti. Straipsnyje rašoma: 

"Nutukimas kenkia sveikatai. No
rite būti sveikas, neperkraukite 
skrandžio maistu! Taip sako gydy
tojai Ir tikriausiai ne be pagrindo. 

Argi ruoštam. ;ojr kai k^rie -
DruBkr'.ir.kų viešojo rr.a-;*inino įmo
nių darbuotojai daro ką ;mar.yda-, 
mi, kad klientas — lankytojas iš-' 
saugotų liekną figūrą ? Užeina pi-1 
Utis, Mkysime, į valgyklą "Kolo-j 

nada". Užsisako šaltibsrščių, ant
rą patiekalą ir nekantraudamas 
laukis, kada galės patenkinti padi
dėjusį nuo pasivaikščiojimų po ža
vingas Druskininkų apylinkes ape
titą. Jis, ko gero, netgi nori. kad 
šaltibarščiai būtų dosniai užbaltin
ti, kad juose būtų ir virto kiaušinio, 
ir ag'irkų pakankamai. Bet juk vi
sa taj gal; aeig,-arr.£i atsiliepti 
kliento figūrai skatinti nutukimą! 
Nebijokite: Jo sveikatos sargyboje 
budriai stovi valgyklos vedėjas J. 

Nuo balkono per priešingos pusės stogus matai 
erdvėje iškilusi bažnyčios bokštą. Pačią bažnyčią už
stoja vienuolyno sienos. Sakytum, bokštas kabo erdvė
se. Jo viršūnės kryžius vis labiau stiepiasi į A*"g%xm 
erdves. Kartais pilki debesėliai užplaukia ant jo ir 
dingsta tolumoje. 

Tas dangaus akiratis primena jam anuo* jo 
svarstymus Vilbėno Šlaituose -Jis jaučiasi labai paki
tęs per tokį trumpą laiką. Jo dvasios pasaulyje iškilo 
šventovės bokštas, kurio viršūnės kryžius vis stiepiasi 
aukštyn. Jei dar ir užplaukia kurie nors debesėliai, tai, 
atsimušė j viršūnės kryžių, jie tuojau dingsta tolu
moje... 

Jaa atsirado aorta rašyti, kalbėti, ękimm 

tą tiesą Įr*tipm» Jis tuo džiaugėsi ir manė, kad gal vo gražiu braižu prisirašęs daugybę įsidėmėtinų iš-
jau tikrai bus Dievą suradęs. Anksčiau jis jautėsi be- traukų. Laisvalaikio metu jis mėgdavo kalbėti tomis te
veik abejingas. Jis nuolat mintyse svarstė ir prieida- momis. Rašytojo vaizduotės lakumu jis išbaigdavo ten 
vo išvadą, kad, pajutęs ir pažinęs Dievą, žmogus ne- trumpai ir sausai aprašytus įvykius. Jis įsijausdavo, 
gali likti jam abejingas. Jis jį neš kitiems; tuo džiaugs-' ką Kristus matė, dalyvaudamas Kanos vestuvėse ir 
mn ir nuostaba dalinsis su kitais — jis pradės apaš- j stebėdamas vynu pasigėrusius žmones. Vis dėlto jis 
talauti. Jei j is to nedaro, tai jis Dievo dar neturi, jo ne- ten jiems stebuklo keliu parūpino vyno daugiau. At
pažįsta ir jo neieško. rodė, kad jis galėtų parašyti gal geriau už Giovani Pa-

fevento Mykolo šventės iškilmėse pagaliau sugau- P>ni, parašiusį įdomią "Kristaus Istoriją". 
dė ir jam tas graudulingas choro atsišaukimas į Sven- — — — — 
tąją Drąsią, apšvietėją ir stiprintoją, giedant "Veni Karuža pradėjo rašyti jų laikraščiui. Brolis Sil-
Creator Spiritus". Ak, tos šviesos ir stiprybės taip. vestras, pagrindinai sutvarkęs, juos atspausdindavo ir 
reikia kiekviename žmogaus gyvenimo žingsnyje... I padrąsindavo daugiau rašyu. Temos esančios geros, 

Karuža jautėsi pilnai apsisprendęs - jis š iandie- | l i k paruošimas galėtų būti geresnis. Su juo ir asme-
ną galėtų daryti amžinuosius įžadus Tik kažin k a i p ! n l š k a i l a b , a u suartėjo. Suartėjo ir su vyriausiu re

daktorium kun. Mažonų. 
Jis buvo aukšto ūgio, labai lieknas, teatrališkų 

manierų, visa siela literatas, nors nieko ypatingo ir 
nesukūręs. Tačiau jau nuo jaunystės buvo spaudos 
bendradarbis. Ilgiausiai buvęs aukštesniųjų mokyklų 

antroji pusė? Pagal bendrą tvarką jis padarė įžadus 
tik vieneriems metams. Jam dėl to šiek tiek nesmagu — 
argi juo nepasitiki? Gavo įžadų kryžių, kaip sutarties 
ženklą. Jis ji vėliau pasikabino prie savo lovos. 

Sveikinimų metu brolis Silvestras, kuris visuo
met buvo greitas rasti šmaikštų žodį, juokaudamas j kapelionas, jis ir čia dėstė jų gimnazijoje. Jis buvo 

nuoširdus globėjas pradedančių rašyti. Ne vienas iš 
aukštesniųjų klasių moksleivių yra išbandęs savo ta
lentą ir pasirodęs jo laikraštyje su eilėraščiais, nove
lėmis ar žurnlistiniais rašiniais. 

Jie drąsiai bėgdavo pas jį į redakciją Ten jo ne
radę, kopdavo į trečią aukštą, belsdavosi į jo privatų 
kambarį- Ji* visuomet juos džiaugsmingai sutikdavo ir 
draugiškai išleisdavo. Neturėdamas nieko, kuo ga
lėtų jiems padaryti kokį malonumą, tai leisdavo bent 

kalbėjo: 
—Man labiausiai patinka mykoliniai: jūs —tai 

tikrasis švento Mykolo avangardas kovoje su šėtonu. 
Brolis Silvestras buvo draugiško būdo vilnietis. 

Jis buvo lankęs Vilniaus lietuvių mokytojų seminariją. 
Vietos kunigo patartas, prieš kelerius metus jis atsira
do čia. Nemėgęs trigonometrijos ir kitokių matemati
kos ir panašių mokslų, buvo rastas nepakankamu ku 
nigo umiokslinimui išeiti. Buvo pastebėtas jo talentas linksmai nušliaužti laiptų atramomis žemyn. Tą spor 
rašyti ir jo geras lietuvių kalbos mokėjimas Dėlto jis tą pradėdavo pats, o paskui jj klegantis jaunimas. Dėl 
buvo paskirtas dirbti jų leidžiamo laikraščio redakci 
joje. 

iię alk*} bovo jjtrsi įsiakaitss tartąjį Raatą, sa-

to laiptų atramos spaudos rūmuose būdavo visuomet 
^klibutiof. 

http://rr.cn


DRAUGAS, antradieni*, 1977 m. lapkričio mec, 1 d. , liu, Kuria paisiau bus suplssy- j Kaltinėnų, klebonas taip pat pri«| Altos Lietuvos laisvinimo poli 
j tai ir nuleistas į vandoiį. Rua-Įdūrė: "Mane gąsdi:., ne tai, kad tika toli gražu ne visų išeivijos 
! joje buvo skurdus įspūdis, atsi- rusai vėl užima Lietuvą. Tai jau 

• — — • 

likimas, persekiojimai. DeiL j įvykęs faktas. Bet mane apima 
Žekonis prigrasė uė žmonai ne- ; šiurpas, kai pagalvoju, jog mes Ii-

MAJORUI P. ŠEŠTAKAUSKUI 83 METU 
Antalieptės pušynų apylinkės, fakultete. Kai Lietuvą okupa- F a s a k o t i ' ^ s * * k a m prasitar-j kome be vadų. Mes beturime sva-
entosios pakrantė išaugino' vo bolševikai, tuoj atleido gen.! t j "" P^odins l kalėjimą. |jotojus (Feliksas Jucevičius Tau-

Šeštakauskas buvo numaty- j u **«»*« ir mito žaisme, HA). 
tas išvežti, bet dail. Žekonis už-

Sventosios 
švelnios dvasios, jautrios šir-1 Nagevičių iš karo muziejaus 
dies lietuvį Petrą Šeštakauską. Šeštakauskas atsisakė nuo siu-
kuris lapkričio 1 d. švenčia 80 lomų jam muziejaus direkto-1 tarė, kad jis vienintelis senovi-
m. sukaktį. Gimęs 1897 m. naus pareigų. Atsiuntė komi- nių ginklų specialistas ir be jo 

Pačioj jaunatvėj ištroškęs sąrą komunistą dail. Žekonį, 
mokslo, iš Antalieptės prad. Jiedu buvo nusiųsti susipažinti 
mokyklos nuvyko į Petrapilio I su muziejais Maskvoje ir Le-
gimnaziją, kurią baigė 1916 m. į ningrade. Dail. Žekonis ten 
ir buvo mobilizuotas į caro ka- Šeštakauską perspėjo nieko ne-
iiuomenę. čia jį užklupo revo- prasitarti, nes visur mikrofonai, 
liucija. Komunistams užgrobus Jeigu ką konfidencialiai nori 
kraštą, jis įstengė prasiveržti j pasakyti — reikia rašyti rašte-
Lietuvą. Pradžioj apsigyveno' 

lietuvių politika. Lietuvio nepo 
litiko supratimu, jai trūksta pla
tesnio bei gilesnio lietuviško 
žvilgsnio, tikrovės pajautimo ir 
visus jungiančios išminties. 

Maj. P. Šeštakauskas 

Pastabos ir nuomones 

Antalieptėje, kur buvo išrink
tas tarybos pirmininku. Drau
ge su kun. St. Stakele ir St. 
Puodžium pasirūpino pritaiky
ti katalikų pamaldoms bažny
čią, kurią po sukilimo rusai bu
vo atėmę ir pavertę cerkve. 

Kuriantis karių pulkams, jis 
įsijungė į Lietuvos kariuomenę. 
Jš pradžių tarnavo gusarų sani
tarijos skyriuje, vėliau perkel
t a s , ! karo sanitarijos valdybą. 
Netrukus pateko j Karo muzie
jų ir dirbo drauge su gen. V. 
Nagevičium. 

Maskva, pasirašydama taikos 
sutartį su Lietuva, įsipareigojo 
grąžinti išvežtus Lietuvos ar
chyvus ir meno kūrinius. P . 
Šeštakauskui tais reikalais teko 
keturis kartus vykti į Rusiją ir 
stebėti visas komunistų klastas. 
J:3 sužinojo, kad Lietuvai svar
bi medžiaga buvo išgabenta į 
Vitebską. Kai kreipėsi į komu
nistų valdžios žmones, nurody
damas faktą, kad ieškomi daly
kai yra Vitebske. Jie pažadėjo 
patikrinti. Tačiau tokiais atve
jais betikrindami jie arba iš-
gabei.iavo eksponatus, arba 
atitinkamai instmkti^drryo tas 
įstaigas, kad ten kreipiantis at
sakydavo, jog ieškomų dalykų 
nebėra. 

Vieną kartą Lietuvos pasiun
tinybės kambariuose sutikęs 
Lietuvos atstovą J. Baltrušaitį 
buvo sujaudintas, matydamas 
ašaras jo akyse — pasirodo bol
ševikai atsisakė duoti Šešta-
kaskui vizą grįžti į Lietuvą. 
Padėtis tragiška. Baltrušaitis 
siūlė pasiųsti pasiuntinybės kur-
jerį j ministeriją su prašymu, j p r i d e d a : , 
bet Šeštakauskas, anksčiau pa- | k u r i e Helsinkio konferencijos in-
stebejęs, kad pasiuntinybėje jo į t e r p r e t a c i j ą s k e l b i a t o k i ą > k o k i ą 
bagažai tikriausiai to kurjerio 
kratomi, įtarė jį esant šnipu ir 
ryžosi pats eiti. Baltrušaitis 
bijojo, kad gali nebegrįžti. P . 
Šeštakauskas vistiek rizikavo. 
Nuėjo į ministeriją pas Zinov-
jevą. šis buvo išvykęs. Tada 
jis jgiaudė šešias plyteles šoko
lado sekretorei, tardamas, jei 
ji parūpins vizą, jis atveš jai 
visą dėžutę. Sekretorė paprašė 
palaukti pusantros valandos, 
kol grįšiąs Zinovjevas. Susirū-

muziejui neįmanoma apsieiti. 
Vokiečiams žygiuojant į rytus, 
dail. Žekonis žuvo. P. Šešta
kauskas buvo paskirtas Senovės 
paminklų apsaugos archeologi
nio skyriaus vedėju. Vėl atslen
kant bolševikų siaubui, pasi
traukė su žmona į Augsburgą. 
Čia buvo didžiulė stovykla su 
2200 pabėgėlių. P. Šeštakaus
kas, kaip visiems priimtinas as-

SĄRAŠAS LIETUVIŠKU PLOKŠTELIU, 
K U R I O S V E R T O S D Ė M E S I O : 

Nr. 222 
Citvaras. Tremtinio daina ir kitų dainų ir 

Šimus, rodančius, kad Altos spa
lio 8 suvažiavimas Chicagoj bu
vęs darbingas b?i sėkmingas. Iš 
tikrųjų buvo daug sveikinimų, baltijo okupacija užšaldyta ir to-
suvažiavo daug vienmintės poli- leruojama, o išeivija guodžiama 
tikos mėgėjų entuziastų, padary
ti pranešimai priimti nutarimai 
ir kt. Tačiau taip pat norisi pasi
sakyti ir tais klausimais, kurie ky
la tarp pranešimų eilučių ir rū
pi lietuviui nepolitikui. 

Aitros informacijos pvz. skel
bia: "Aha remiasi JAV paskelbta 
Helsinkio konferencija (kas čia 
per padaras?—St. B.), atmesdama 
Maskvos klaidingą interpretaci
ją". Ir toliau jau savo "stilium"' 

duoda Maskva mūnj skaldymui". 

2 — Rinkinys. Dainuoja S 
operų viso 13 kurinių 

3 — Rinkinys. Dainuoja 12 dainininkų ir penki chorai. Linelį raunu ne 
viena, B rytų šaleles. Palankėj, palankėj, Alutis. Choras. Viso 12 įvairių dainų. 

4 — Rinkinys. D .inuoja Kipras Petrauskas Traviatą. R. Marijosius. Trys 
chorai dainuoja. 12 įvairių operų ir liaudies dainų. 

5 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas operų arijas iš Pajacų, Tos-
kos ir kt. Dainuoja 3 operos chorai įvairias arijas ir lietuvių liaudies dainas. 

6 — Rinkinys. Dainuoja Kauno įgulos choras: Lietuvos himnas. Malda 
buvo išrinktas Stovyklos ^ Tėvynę. Jurgis Perrauskas su V. Dineika: Ar žinai, broli, kaip mano tė-

j vyne toli. Dainuoja V. Grigaitienė: Pasakykite jai„. Gražinos arija. Kipras 
I Petrauskas 

7 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas: Prapuoliau motule, Du bro
liukai kunigai. Stepas Graužinis: Kai mes augom du broliukai. Dainuoja A. 
Rutkauskas. V. Oremas: Mano gimtine, Užginta daina. Ispaniška meliė. 

9 — Rinkinys. 14 ;-airių tautinių šokių: Kepurinė, Mikita, Subatėlė, Blez-
dinginis Jonkelis, Klumpakojis, Rezginėlė, Jonkelis, Juodasis Jonkelis, Malū
nėlis, Kubilas, Blezdingėlė, Džigūnas, Gyvataras, Ragučių polka. 

10 — Rinkinys. Dainuoja A Sabaniauskas: Spaudos baliaus valsas, Sute
mų daina, — tango, Tu tik tu — anglų valsas, Rudens pasaka — sk>w fox, 
Nutilk, širdie — tango. Tai nebuvo meile — tango. Rytiečių meilė — foks
trotas, Elytė — tango ir kiti. 

11 — Rinkinys. Dainuoja A Sabaniauskas. Vyrai, ūžkim — fokstrotas. 
Paskutinį sekmadienį — tango. Saulėtas rytas — lėtas valsas. Mano gitara 
o3un — omnctou o§ui>x ožinn — vnipep reunoj^ oStrej — Bupnrj *o3u*» — 
gali išsibaigti laidos. N'aujų laidų niekas neišleis. 

12 — Rinkinys. Dainuoja R. Mastienė: Mieguželio noriu — liaudies dai
na. Ar skauda man širdį — liaudyje dainuojama. Harm. V. Jakubėnas, Dukru
žėse ir Aguonėles, žocžiai Kazio Binkio. Mano rožė, Sapnas apie saulę, 
žodžiai K. Braduno. Gėlės iš šieno, žodžiai K. Binkio. Žuvelė, Schuberto. Ne^ 
kantrumas, Pavasaris, \lignon, arija iš op. Mignon". Myli nemyli, P. Mas-
cagni Rozinos arija iš op. "Sevilijos kirpėjas". 

849 — Linksmieji Broliai. Dainuoja J. Petrauskas ir Viktoras Dineika ir 
kiti: 12 įvairių kūrinių. įvairaus humoro iki ašarų. Studentiški kupletai, S*"**" 
ir dabar, Miss Lietuva Vedybų stebuklas, Amerikos lietuvių priėmimas, Kum-
piškiuose nuovadoje ir dar 6 įvairūs humoristiniai kūriniai. 

850 — POEZIJA. Savo kūrinius įkalbėjo Stasys Santvaras ir Antanas 
Gustaitis. Tai yra pirmoji lietuvių poezijos plokštelė, patys autoriai savo kūri
nius skaitė, jų & viso yra 28, visus išvardinti neįmanoma. Yra rimtumo iki 
rimtumo, o humoro iki ašarų. 

14 — Rinkinys. LIAUDIES GIESMĖ. Dainuoja Tėviškes lietuvių evange
likų liuteronų parapijos choras. Diriguoja mokytojas Jurgis Lampsatis. Var
gonais palydi prof. komp. Vladas Jakubėnas. Viso yra 11 įvairių kūrinių, ku
rie yra labai gražiai, gerai atlikti. Sis albumas yra vertas didelio dėmesio. 

029. — PRANAŠI; DIDIS, kantata. Prof. VI. Jakubėnas, atlieka Tėviš
kės lietuvių evangelike liuteronų choras. Dirigentas J. Lampsatis. Fortepionu 
palydi prof. komp. V Jakubėnas. Pirmojoje plokštelės dalyje solo palydi 
Leonas Gružas ir V. Grigelaitytė. Si plokštele yra lietuvių pirmoji tos rūšies, 
verta didelio dėmesic muzikų ji yra įvertinta labai gerai. 

J MZJS'**' S 2 ? A I S T I S - K e t v i r t a s 1 * ^ literatūros vakaras. 
L ^ „ S ° T ° kUTyhą; ViS° 32 kŪrmiai' apie ***>• » « « • *albėi 
?J^ S ^ " y r a t 0 k S ž r a ° g U S ' k u r i s J o n o * * * > * io kūrybos nepa žinotų? Kūne nepaž; ̂ tate, prašom įsigyti. ^ 
^ ^ I J ^ L ? 1 ^ 6 ^ a l b u m a i k a i n u °J a * * po $6.00. Siūlome nevėluoti, nes gah išsibaigti laide-. Naujų laidų niekas neišleis 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63*d St, ChJcago, m. 60629 
Užsakant pridėt; 50 centų už kiekvieną plokštelę persiuntimuu 

CLASSIFIED GUIDE 
lAOTOMOJAMA — FOB BENĮ 

Pompan© Beach. Floridoje, atos-
togautojams išnuomojami miegami 
kambariai Skambint SOS - &4S-9735. 

I pirmininku. 

Chicagą pasiekė 1949 m. Pra
džioje dirbo fabrike, vėliau brai
žykloje. Kurį laiką talkino Jau
nimo centre namų administra
vimui. Jam nesvetima ir 
piunksna. Yra rašęs "XX Am
žiuje", "Drauge", "Lietuvos 
archyve", kur aprašomi bolše
vizmo metai, išspausdintas jo 
straipsnis "Karo muziejaus var
gai". 

Dabar drauge su savo žmona 
Janina Šteimonaite ramiai sau 
leidžia pensininkų dienas Chi-

ieagoje. Juozas Prauskis 

NUO PASMERKIMO GINANTIS 
STASYS BARZDUKAS 

Skaitome pačios Altos prane- zidentas buvo prašytas tokią kliau-
zulę įnešti. Blogiau: pasirašytu 
Aktu JAV pasižadėjo nekelti vals
tybinių sienų klausimo, taigi Pa-

B E A L I S I A I I 
y — š « • • • • • • • • — Į E * ^ * f f * ^ j — i > 

6200 S. TROY 
Atdaras apžiūrėjimui šiandien nuo 

12 iki 3 vai. popiet ir sekmad. nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

9 kamb. mūr. Tinka giminingom 
šeimom gyventi. 4 miegami, 21/-, vo
nios. Ąžuolo grindys ir durys. Vieta 
rastinei rūsy, su atskiru įėjimu. 2 
maš. mūr. garažas. Daug priedų. Bro
keriai Kviečiami. 

THE BEAL ESTATE CO. 
6417 West 6Srd Street 

586-5940 
5 8 5 - 6 7 7 1 

PUIKIAME BOAMI BEAGH 
RAJONE 

Du blokai nuo vandenyno, savininkas 
parduoda 12 apartmentų namą. Ger
os pajamos ir gyvenimas kurorte. 
Virš 25% ant investmento. Įmokėti 
$45,000. Rašyti: P.O. Bos 14494, N. 
Palm Bmeh, Florida 38468, U.SA. 

Labai erdvus 2-jų ankšti 
2 po 6 kamb.). Geros pajamos. Nauji 
kilimai, Z maš. garažas. Marąuette 
Pke. 

Geras namas, dar geresnes pajamos. 
3 butai ir biznis. Brighton Pke. Pa
skubėkite. 

SIMAIT IS REALTY 

2951 **.63rd Street — 486-7818 

nepripažinimo pareiškimais. Ar 
nesikartoja Benešo laikų istori
ja? Altos informacijos tvirtina, 
kad "tarptautiniame forume Lie
tuvos padėtis geresnė negu buvo 
prieš Helsinkio konferenciją". K 
tikrųjų Lietuvos padėtis gal dau
giau žinoma, bet kad ji būtų ge
resnė, tai paneigia jau tas faktas, 
kad nė viena valstybė, pasirašiusi 
Helsinkio aktą, Pabaltijo okupa
cijos klausimo tarptautiniame fo
rume net iškelti negali, nes jos 
iškilmingai pasižadėjo "laikyti 
neliečiamomis visas viena kitos 
sienas", vadinasi, neliesti tarp-

įįf 223 
PRAŠOME ATKREIPTI DEMESJ I ŠIUOS KORINIUS: 

19 — Rinkiny Dainuoja D. Dolskis. Groja M. Hofmeklerio orkestras 
Viso yra 10 šokių muzika su Ūpingais žodžiais: Čigones akys, fokstrotas, Ka
riškas vaizdelis, fokstrotas. Palangos jūroj nuskendo mano meilė, tango Su 
anaonika į Brazilija.. Onyte, einam pašokti, fokstrotas ir visa eil§ kitų. 

Dainuoja A. Sabaniauskas: Septintame rojuje, anglų val-26 — Rinkinvs 
Vadines pagal Aite tesanti alter- v a l s tyb ' n i U sienų status gup. ***• Mūsų susitikimas, tango. Marytė mėlynakė, fokstrotas. Jaunystės meilė, 
narvva 'VI™ TAV 3 r k M » * W Vienintelė prošvaistė Akte — ta i 'T l 8 a . . 1

A J d 0 " a ' tango..Ta naktis, anglų valsas. Kodėl neatėjai, fokstrotas ir 
«. • • T • • i- \yra* e i l e fcfci Šok'y su žodžiais ir linksmąja muzika 

tos žmogaus teises.Taugalina su- , - « L i . ^.""f"".w u ™ s m ^f muz,K». • 
. Z J- • J ,- • - J ^ rvt- 5 ~ Rmkinys Dainuoja Birute Tamošiūnienė; O ramunėle, pasakyk. 12 

gyvmt^disidentiru. sąjūdy.Jįži |u- j te n^^ ^ ^ „ 1 ^ «muiwe. pasaKya, u, 
giamės juo, tai pabrėžia taip patjjfairių šokių. Australijos muzikai B. Tamošiūnienę laiko viena B geriausių 
Altos informacijos, bet ar suvo-l SVAJONIŲ SŪKURYJE. Dainuoja B. Tamošiūnienė. 12 moderniškų 
kiame Chicagoj sėdėdami, kokią'**11*' ^rojo vienas is geriausių orkestrų Bemie Daggau Australijoje. Kur 
kainą už šį sąjūdį reikia mokėti? ^ l o s , l a a k ° « : «•»#>. Amour. Beguine. Laukiu, sugrįžk, valsas. Nuostabus Tad kokia išvada? Lietuvai r e i - ' S ^ ; ^ Z Ū ^ Z Z ^ J ^ - ? " " ? ' ^ ^ *' . . . . v, . w»o»"e*. vaisas. Balti žiedai, mambo. Svajone, tango. Kengūrų sambo, sam-

Jei JAV, tai, dr. Jono Balio aiški
nimu, skelbtu prieš kelerius metus 
"Dirvoj", Altai, o taip pat ir Vli-
kui telieka tik kloniotis: "... vi
siškai nesvarbu, koks bus Vlikas 
ir Aha, kaip jie bus veiklūs ar ne
veiklūs, skirtumas bus mažas ar 
net jokio, koi nepasikeis JAV už
sienio politika" (cit. pagal Br. 
Railos "Bastūno maištą", 166). 
O jei Maskva, tai iš patyrimo jau pinęs šį laiko tarpą išsėdėjo 

parkely, žinodamas, kad visada į žinom, ką tas "pasmerkti" reikš: 
jį stebi šnipai. Vis dėlto vizą j būsime koneveikiamas, pravar-
gavo. Jam pasisekė ir kai ku- , džiuojamas ir diskriminuojamas 
rias meno bei istorines verty
bes grąžinti į Lietuvą. 

Paskirtas Karo muziejaus 
konservatorium, išbuvo šiose 
pareigose 20 m. Tuo laiku ne
priklausomybės karų invalidai 
jau buvo aprūpinti, bet Didžiojo 
karo invalidams globos nebuvo. 
Jų grupė pradėjo vaikščioti į 
Sovietų Sąjungos pasiuntinybę, 
kur juos tik kiršino ir agitavo. 
P. Šeštakauskas ryžosi surasti 
kokią išeit j ir susirūpino orga
nizuoti karo invalidų įmones. 
Cia, invalidai gaudavo darbą, 
maistą, aprangą ir buvo paten
kinti. Bet atsirado aklų invali
dų. Iš pradžių jų keletą nuga
beno j Rygą. Šeštakauskui da-

yra kažkokios "aukštosios politi
kos" nuoširdūs siekimai. Tai rė
mimasis mitais, kai reikia išmin-

: tingos ir" blaivios savos lietuviš-
šiuos Altos sukaltus siaurus rė- k o s ? a l v o s - ^ka l inga ne alter-
mus. Ne tik žmonės, bet ir n u o - ! 0 3 ^ " 3 " J A V a r b a M a s k v a " ' b e t 

saikieji mūsų laikraškiai bei žur- ™vas A v i š k a s kelias. Trečioji, 

kia draugų, ir jų reikia ieškoti, ba. Sudie, anglų vaisas. Gal būt, gal būt, bole'ro. 
Bet taip <pat reikia būti realiems j 28 — Rinkiny- |vairūs dainininkai, chorai ir orkestrai atlieka: Kauno Ka-
ir netikėti, kad proginiai ir klaidi- | * muziejaus vėliavos nuleidimas I ir II dalis. Ko vėjai pučia.. Kur lygūs Jau
nantieji biurokratų pareiškimai' "f; K a r o M o ^ ' o s ehoras. Marš, marš, kareivėliai. Karo Mokyklos choras. 

Senas kanklininkai. J. Petrausas ir V. Dineika atlieka. Sutems tamsi naktų-

nalai. Netik esamieji, bet ir nesa
mieji, pvz. domininkonai, kurie 
savo visnuolyno neturi. Taigi ir 
toliau bus einama jau pramintu 
'"drausmės saugojimo" taku. 

Todėl į šitaip Altos tvarkoma 
reikalą žiūrim su rūpesčiu. Mums 
ne tiek svarbi JAV ar Maskvos in
terpretacija, kiek patys faktai. An
tai JAV prez. Rooseveltas 1940 

| priėmė Altos delagaciją ir ją guo
dė, bet į Maskvą vykstančiam 
Čekoslovakijos prezidentui Be-
nešui sakė: "Praneškite Stalinui, 

l jog jis gali pasilaikyti Baltijos 
kraštus, bet apie tai neprivalo bū

rėsi nejauku, kad dėl savųjų t i n i e k o p a s k e I b t a-> ( c i t . ^ ^ dr. 
aklų invalidų reikia latvių malo- Ą| D P r t ą Tarulį). 
nės prašytis. Jis buvo vienas iš " j a ! t o s i r potįdamo konferen-
Aklųjų instituto iniciatorių. Vė-cV]0se Stalinas aiškiai kalbėjo apie 
liau šis institutas išaugo į labai Pabaltijį, kaip Sovietų Sąjungos 
vertingą įstaigą. Jo sėkmingas j teritorijos dalį, ir JAV nerado rei-
darbas buvo įvertintas pakeliant k 2 i 0 Stalinu: priešintis. Dabar 
į majoro laipaaL I tas pa Helsinky: jo Akte nėra 

Siekdamas mokslo studijavo kliauzulės dėl Pabaltijo ekupaci-

bet geriausia išeitis. Išeitis, kurią 
pvz. yra pasirinkę žydai: jie ski
ria tiesą nuo klastos ir nesiduoda 
migdomi biurokratų iliuziniais 
pažadais. 

Šia proga vėl prisimenu Kal
tinėnų kleboniją ir kleboną. 1944 
čia susirinko tartis partizanų va
dai. Jie nematė jokios alternaty
vos, kaip tik likti krašte ir kovoti 
su ateinančiu okupantu, kol jam 
aliantai pasakys(!?) iš mūsų že
mės išsiskirstyti. Vienas net sva
jojo apie pokarinę Lietuvą su pen
kiolika (-?) milijonų gyventojų. 
Pasakodamas apie šį suvažiavimą, 

M. L. S. 
MARQt7EITE PARKE m 

PIETVAKARIUOSE 

Budraitis Realfy Go. 
DRAUDIMAI {VAIRIŲ &CAIU 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Pariaksune nuanuninkna, 

4843 W. 68rd S t , tat 767 

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

šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt 
plytelės. Glase blocke, Siakoa . J S U I A £ , " 
vamzdžia: išvaloiai elektra. Jlreip-
tls nuo T iki S vai ryto arba pc 5 
vai vak. 

žėlė, Geležinio vilko maršas, atlieka Karo Mokyklos choras. Vaidylos malda, 
J. Petrauskas ir v Dineika atlieka ir visa eilė kitų. 

22 — Rinkinys Antras literatūros vakaras. Atlieka šie asmenys: Ada 
Karvelytė, Dr. A. >ęšplaukis-Tyruolis, Gražina Tulauskaite-Babrauskiene, 
Anatolijus Kairys ir Juze Vaičiūnienė- Viso 40 kūrinių. Visus kūrinius skaito 
patys autoriai. Juk :aug kam minėti asmenys pažįstami, o vienos jau ir gyvų
jų tarpe nėra. Ar_i neįdomu jų balsus išgirsti? 

23 — Rinkiny.. Trečias literatūros vakaras. Patys autoriai skaito savo 
kūrinius, tai būterr šie: Draugo redaktoriai Kazys Bradūnas ir Aloyzas Ba
ronas; Birutė Pūke evKSūtS, Liūne Sutema-Katiliškienė ir Dr. Henrikas Na-
gys. Argi yra daupeiis, kas minėtų asmenų nepažįsta? Tai gal tie jau ir |sjgj. 
jo Šį plokštelių albumą, O kurie nepažįstate, tai verta įsigyti, išgirsti minėtų 
penkių autorių kūr>bas ir jų balsus. Sių plokšteuų albumą išleido Jonas Kar
velis. 

TORONTO LiETUVTŲ CHORAS "VARPAS". Virš 60 dainininkių-kų vy-
rj ir moterų šį albumą išpildė. Viso yra 14 kūrinių, operų arijų: Faustas, Ne-
bueco Vergų dair. Romeo — Julija, Parduotoji nuotaka, Vilius Tellis. Tiro
liečių daina. Lietuvrij komp. A. Vanagaičio, Em. Gailevičiaus, Gudavičiaus, 
J. Zlevičiaus. Br. B jdritno, J. Zdaniaus. K. V. Banaičio ir kitų. Sis albumas 
Bkaitomas labai aukšto lygio. 

Antrieji 2rRGIN£UAL Kūryba Birutės Pūkelevičiūtes. Tai yra vai-
čiams jaunesniems ir vyresniems įvairių pasakų, pasakėlių. Visiems vaiku
čiams verta pasik ausyti, įsigyti šį albumą. 

ZUIKIS PUrKis. Sio albumo kūrėjai, leidėjai: Indrė Paliokaitė-Tijūne-
lienė. Irena ir Algirdas Grigaičiai, Rita ir Liudas Venclovai, Donatas Tijūnė
lis. Viso yra 39 kuriniai, pasakos su įvairiomis muzikomis, poezijomis. Kiš
kiai. Kaimai. Miškai. Lietučiai ir visa eilė visokių įvairenybų. Visi o visi tė
veliai šį plokšteliu albumą turi nupirkti savo jaunimėliui. 

30 — ČIURLIONIS. Pilnas choras atlieka savo ir kitų autorių dainas. Tai 
yra trisdešimties met^ darbo jubiliejinis plokštelių albumas. Viso yra 28 kū
riniai. Kas dar io -teturi, prašome įsigyti. Dirigentas A. Mikulskis. Kaina tik 
$12.00. * f jfc 

18 — Rlnk*r - Dainuoja A. sabaniauskas. Algimantas Mackus per Mar-
Jr iiv& Neužsiršiamas Sabaliauskas Tai jo oaskatisici? 

p'.okaelė, tai yr_ Jaustas viso 12 kūrinių. Su orkestru r -lrr.Tv-_r^ v-j^i 

IMKITE BE BAIMES 
Tvirtas 2-jq bntsj mūro namas. 2 

atskiri šildymai, ahiminum k"»g»<. 
Didelis garažas. Labai gera vieta. 
$31,900, 

DMeha mūro bnngahm ant plataus 
3krypo. Gazu šildymas. Marąuette 
Pke. $25,730.00. 

M butų ri aįįįtm nB«s namas, 
apie $22,000 metinių pajamų, naujas 
stogas, gazu šildymas ir elektra. Mar
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai-
aa — tai atradimas. 

Dviejų but̂ fc gelsvų ptytų, IS ma
tų a» Jaunai namas b? ekstra didelis 
mūro garažas. Įrengtas, beveik tra
čias butas, gražiam beumonte, daug 
kitų priedų. Greit galima užimti — 
vertas $60.000. 

• n o prarymo, raseoramn ar on» 
sol, didelis patogus namas ant pla
taus sklypo Marąuette Pke. $42300. 

Gražus platus sklypas Ir garažas 
•tarquecte nceu vtraogts pirKejui. 

Valdis Real Estate 
2628 Wnl 7 Ist Street 

TtL 737-7206 ar 737-6684 

— VTBAl 

INJECTION 
MOLDfNG F ORĖM AN 

Sanall injection molding shop. With 
moldiqg and supervisory ezper'ce. 
Take over ahift from 12:00 to 8:00. 
Salary commensurate witb ezper'ce 
and escelleat benefit*. 

For appointmėnt call 839-1400 
Bąual Opportumty Empioyar JL./V. 

VHLU IB MOTEBT8 

Oeaning Supervisor 
FOR OFFICE BUILDINGS 

Afternoon and evening hours. Mušt 
know every phase of cieaning, in-
ctadtog rug shampooing. Ezperienced 
applicants will be considered. Start-
ing wage $225.00 per week with sn-
creases. 

GORDON H. MYLĖS & ASSOC 
121 So. W10de Road 

Artington Heigfats. Illinois 
PHONE — 

HXLf WAMTED — MOTEBYS 

EXPEBUENCED TYPIST 

Coorpany 
8:30 to 4:30 
benefits. FYee parking. 

EDW.VRD FISCHER CO. 
2118 S. Waba&]i Ave. 

TtL — 326-6822 

Į S I G Y K I T E D A B A I 
• • • • • * • » » • • • • • »•'•»)> «L*« >:as3n 

Popular LHhuanicni 
Recipes • 

• 

PATIKSLINTA IR PAGRAB3NTA 
LAIDA 

ffom dKoon Draugo spaus tuvį . , 
•a ido septintą laidą fios poplia-
rion virimo knygos. J. Denzvantte-
aė vėl patikslino ir psgraifao Hą 
laida naujam paruosimais. 

Tai geriausia, dovana naujom 
faionoiu ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistą h? 
viriniu. 81 knyga yra anlrohml la
bai daug paalartriTno lietuvių ir kt-
tarattfrn darbo vištos* Ir orgasJsa-
cijoee. 

Knyga yra labai graliai Irttta ir 
su spalvotomis IUustraci|ofsis, La
bai patogi vartojimui. 
.' • 

TJiaisakykite pasta* 

-

M. A. ŠIMKUS 
NOTART PTBMC 

INCOMF TAX SERVICE 
42S0 So. MaptewoodL tel. 254-1496 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMimV «kv1etlmai, pildomi 
PlUETYBfta PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 

$4.00 Prtdėkits 30 
laidoma Illinois gyvento-

jsl prldėkUa 20 centų 

iiiHmmttntmiinHitiimimintHittiHtM 
linksmai nusiteiksite perskaitė 

k) humoristini eilių rinkini 
! • • v * 

Knygos autorrus dr. 8. AHūnaa 
88 psL knygoje pateikia 60 links
mų eilėraščių. 

BBfaotą Unksmą Įvadą paraše po-
etas Ant. Gustairia Knygos kaina 
13B doL. Uetu»iskos knygos klmbe 

tvsčdalia pigisa. 

^EBAPCCAS — 778-CM5 

'Ar^^i «uzb- .. :<įį«a, jc^uo^e. š^ p&>v̂ fcac p^V|tel<-<'.bv~4 tsigyu. 
Via jje ploi-^Iįų albumai kairuoįa ti'* po S6L58. 
viMkysius ti: pRAUGAS. 4J45 W. 63rd 5t, ChisagS, JĮL 

. VI*™- ^ ^ „ jpc&£j už kjakviesa, ĉfeWft'<{ imiatiauiit 

MABQ€E1TE PARKE 
12 metų mAras. 3 miegamieji VĄ 

vonios, gražiai įruoštas rūsys, gazu 
šildymas, savin, apleidžia mie3tą 
(#lfl6). 

BTJTTJ yrjOMAYTMAS 
Namą pirkimas — Pardavimss 

Valdymas 

Kotariatas — Verttnaal 

BELL REALTY 
i. B A C E V I C i r S 

6465 So. Kedae Ava, — TZ8-22S8 

Perskaitę 'Vrąng**, <SQQ)dfcs 

j | kfeisfi* 

Užsakymus siųsti "Dmngo"* ad-
ELliaois valstijos gyventojai 

pridsds 6% mokėsiVų. 
HM 

D t M E S I O 

VTZTUKIŲ KOBTELir; REHL\LU 
Vtoariniu kortelių naudojimas .̂-ra 

graius paprot>*s. Bi7T.ifcr'ai įas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias ves
tines korteles. 

Kremkites | 'Draugo" adminis
traciją visais panioaie reikalais. 
Bnsits patenkinti mttsų patarnavi
mo. 

nss jto pJsflauadal skaitsmas ls» 
«nvs} o>ąraida. gf ikslbtatti kai
nos JT* 

file:///lignon


MŪSŲ KOL ON U OSE DRAUGAS, antradienis, 1977 m. lapkričio mėn. 1 d. 

Rochester, N. Y. rapijos reikalams, šių metų bėgy-, kojame, viską aukojame mūsų pa 
je buvo suorganizuoti dveji pa- čių gerovei, 
rapijos pietūs. Juos suorganizavo, B.K. 
pats klebonas šeimynišku būdu,' _ - _ __ - . 
viską ruošė patvs parapiečiai. U r O O K l y i l * IM« I • 

Stmet kovo mėn. suėjo 5 me-, šeimininkėmis buvo Marija 

SV. JURGIO LIETUVIU 
PARAPIJA 

tai, kai šią lietuvišką parapiją 
perėmė tėvai pranciškonai. Per
imant parapiją rasta neapmokė
ta 8,000 skolų. Nuolat blogėjan-

Stankienė, Juzė Krokienė, Dan- VYČIŲ 41 KUOPA 
guolė Klimienė, Jadvyga Poškie-: Lietuvos vyčių 41 kp. p'rmi-
nė, Sofija Draugelienė. Prie pietų nJnke išrinkta Elena Kulber. Ji 
gaminimo dirbo ir jų visos šei- y r a nepaprastos energijos ir pla- . 

tis aplinkumoje ra,onas, reikalm- mos B a r 0 r e i k a I a i s r ū p i n a : i V i n ČJo$ ^ g ^ ^ ^ J g į "TU 
gi parapijos pastatų patai^mai, ^ Vismanas su savo bičiuliais, = s i v y č i a i i r H n k i sėkmingai vado-
astrejanti ftnarisine infliacija, s t a l ų i r v a I g i ų g a b e n i m u j t r e c i ą v a u t ! 4 I ^ „ g ^ N a u j o s 
verte susirūpinti parapijos hki-, a u k š t a U z d y n o g r u p ė s šokėjai. v a l d v b o s n £ į a i _ Kazlauskas, 
mu » tik naujus parapijos va-Į B u v o d o v a n ų d a l i n . ; m a s . V y t ; J R i r u t ė R a d z i v a n a i ? P e t . 

Atsirado aukotojų. Pažymėtina r a s i e Emilija Sandanavičienė, 
a.a. Beresnevičiai, Alina Žiurie- Veronika Avižienė, Juozas Bule-
ne. Aleksas Pakalnis, du kar tu . v i č i u s i r k i t i Artimoj ateityje 
laimėjęs dovanas, pinigus paau- ' b u s p^^lb tas jų ve klos planas, 
kojo parapijos naudai. 

SUKAKTUVININKAS 
Nors nėra oprimirtiški parapi- j 

jos statistiniai duomenys, kas lie-1 Kun. Antanas Račkauskas pa-
nui Simanavičiui ir kun. Jonui i ̂  parapijos narių skaičių. Ne- minėjo savo 70 metų sukaktį Mi-
Dyburiui, buvo tik labai santū- ^aug metų bėgyje buvo vestuvių, šiomis ir kukliu artimųjų sveiki- j Į 
riai taisomi parapijoje esą objek- <*» mažiau krikštynų... 11 laido- nimu spalio 21 d. Jis atvykęs j 
tai (todėl susikaupė ižde pinigų),; tuvių iš arti 2000 Roches-. Amerikon 26 metų dirbo Ap-i' 
nes buvo svarstoma, kad reikia' t e r vie ;r apylinkėse lietuvių kil- i reiškimo parapijoj. Plačiau jo su-1 
kelti parapiją i naują rajoną, i m e s gyvenančių lietuvių, bet irjkaktį paminėjo "Darbininkas", 
Pravedus parapiečių balsavimus, n ė r a Jau t o k i a beviltiška ateitis. į dr. J. Stuko Lietuvių radijo pro-
pasisakyta keltis i naują rajoną. ^ tai Spalio 2 dienos įvykusių pa-; gramą. Maryte Shalins ir kt Nuo-
Bet po balsavimų kom. Augusti- raP'Jos Pietl* m e t u i Parapiją įsto- Į taikingų ateities metų kun. An-

dovus, bet ir taip pat kiekvieną 
sąžiningą lietuvi parapietį. 

Atėjus naujiems parapijos va
dovams, pakilo Rochesterio lie
tuvių nuotaika ir, poros metų lai
kotarpyje, buvo apmokėta skolos 
ir ižde yra pinigų. 

Klebonaujant kun. Augusti

nas buvo tuoj perkeltas į Toron
tą. 

Persikėlimo sąlygą vyskupas 
Hogen ir jo komitetas pastatė 
nelengvą. Turėti garantuotas su
mas pinigų (pažadais) ir dar vie
ną keistą, kad pasirinkus naują 
vietovę, jos artumoje esantis kle
bonas nebūtų priešingas tos nau
jos parapijos statybai. Deja, tas 
artumoje esantis katalikų klebo
nas griežtai užprotestavo prieš 
lietuviškos parapijos statybą. (E-
są kenks bingo žaidimams). 

Senieji lietuviai vis pesimistiš
kai nusiteikę dejavo, kad "nepa
jėgsime persikelti". Vis daugėjo 
lietuvių išeinančių į pensiją ir iš
vykstančių į Pietus. Vis kūrėsi 
mišrios šeimos, ir ne mišrios to
lo nuo parapijos, neremdami jo: 
nei centu. Tada kun. Jonas Dy-
burys dar kartą pravedė balsavi
mus ir, maža dauguma, viršijo 
už parapijos pasilikimą sename 
rajone. Ir vėl keitėsi klebonas, nes 
kun. Dyburys 1976 m. per Vely
kas, ištiktas širdies smūgio, mirė. 

Dabar Rochesterio Lietuvių 
parapijos klebonu yra kun. Justi
nas Vaškys. Jis tik atvykęs pa
stebėjo, kad parapijoje visur rei
kalingi pataisymai, pagerinimai. 
Ypač parapijos salėse, lit. mokyk
los klasėse. Tai jis referavo pa
rapijos tarybai ir parapiečiams. 

Buvo.salėse ir mokyklos patal
pose su^.,arrtrį$jį lan.gai.:_ Šiais 
metais įvestas zoninis šildymas, 
nes anksčiau, žiemos metu, nors 
naudojant ir tik vieną kambarį, 
reikėjo šildyti visas patalpas. 

Zoninį šildymą pertvarko lie
tuvis, Antanas Wentis. Taip pat 
parapiečių pačių buvo atnaujin
ta virtuvė. Darbą atliko Anta
nas Samulevičius ir Vincas Wis-
manas. Nupirkta virtuvei ir sta
lams indų už 500 dol. Bažnyčios 
vitražų apsaugojimui sudėti ant
rieji, akmenim nepermušami lan
gai. 

Atnaujinimo darbai tęsiami. 
Reikia taisyti krenta mokyklos ir 
Etninio muziejaus lubos, nori
ma kapitaliniai atnaujinti tuale
tinius kambarius, atnaujinti sa
lėse ir mokyklos patalpose grin
dis. Bet visa tai šiais infliacijos 
laikais kainuoja didelės sumos pi
nigų, ir ypač tai jaučiama, kada 
yra maža parapija. Vidutiniškai 
ks sekmadienį į bažnyčią atei
na 250 lietuvių. Rinkliavų voke
lių vidurkis 60 doL Bet nuo 
šios sumos mažai kas atlieka re
montams nuo einamųjų išlaidų. 
Jos yra dirbančiųjų algos, papras
ti pataisymai, apdraudos ir ypač 
patalpų apšildymas. 

Klebonui artimai bendradar
biaujant su parapijos taryba, da
bar yra planuojami šie projektai: 
Atremontuoti parapijos t sales, 
kad iosp butų ir patiems lietu-
visns •a lonu užeiti ir svetim
tautį negėda atsivesti, pastatyti 
parapijos iždą taip, kad ji* nei
tų vis tuštyn. 

IeSkant finansiniu, {akiniu, oa-

jo naujais nariais: Albinas ir Rū 
ta Strazdžiai, atsikėlę gyventi iš 
"Ne w-York o. Garry ir Sigutė Boy-
leatsikėlę iš Philadelphijos, dr. 
Rimas Liauba, atliekąs praktiką 
vietos ligoninėje, taip pat Diana 
Rainis. 

Sąmoningi lietuviai atsikėlę 
Rochesterin vis susiras Lietuvių 
kultūros centrą. Šv. Jurgio Lietu
vių parapiją. O Rochesterin atsi
kelti verta ir dėl darbų. Čia East
man fabrikai, kur vien tik juose 
dirba 46,000 darbininkų, keli u-
niversitetai ir kitos mokslo ir me
no įstaigos. 

Lietuvių kultūriniame centre 
yra visi lietuviški organizaci
niai junginiai: Lietuvių radijo 
klubas, Dainos aidas, Liet. Bend
ruomenės ir Jaunimo chorai, taut. 
šokių grupė Lazdynas, Altas, Bal-
fas, lituanistinė mokykla, liet. et
ninis muziejus, ateitininkai, skau 
tai, ramovėnai, medžiotojų meš
keriotojų ir sporto klubai, LB 
apyl. ir kt. Visų šių organizacijų 
veikla, susirinkimai, parengimai 
vyksta šv. Jurgio Liet. parapijos 
patalpose. 

Rochesterio lietuviai, pasitikė
dami sumania parapijos vadovy
be, atsinaujins ir padarys savo 
kultūrinių susibūrimų aplinką 
gražesnę, patrauklesnę, smagesnę. 

Prasmingos šiems reikalams au
kos pinigais ir darbais. Ką a'u-

tanui Račkauskui. 

SKIEPYS NUO SLOGŲ 

Chicagos mieste yra 80 vi *ų, 
kur yra pensininkų globos ar 
maitinimo punktai. Ten bus 
nemokamai skiepijami pensi
ninkai nuo spalio 31 d. iki gruo
džio 9 d. 

LĖKTUVO NELAIMĖ 
Ore susidūrė du lėktuvai apie 

50 mylių į pietus nuo Michigan 
City. Žuvo ' ""monės, du iš jų 
iš Jolieto. 

GAUDO SUKČIUS 
Susekta, kad Vidurvakariuose 

atsirado asmenų, kurie fikty
viais vardais užpildo mokesčių 
lapus, siųsdami po kelis vis ki
tais vardais ir taip paimdami 
"permokėtų mokesči/' grąžini
mą. Jie bus patraukti atsako
mybėn. 

BEVEKLY HILLS GftLlNYČIA 
Telef.: PB 8-0833 ir PB 8-0834 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Gene Drishių krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southw©st Hwy, Oak Lava 

TeL 499.1318 
— Gėlės, visoms progoms — 

» ^ —?*•*'•«• • - . * - • * • T * 

A. f A. 
A L E K S A N D R U I G A Š K A I m i r u s , 
žmoną p. EMILIJĄ, dukras VIDĄ ir DALIĄ, sūnus 
REMIGIJŲ. ALEKSANDRA ir KĘSTUTĮ sų šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Juozas Betkauskas 
Rasa ir Kęstutis Dirkiai 
Lakštuonė ir Gintautas Vėžiai 

LB Gage Parko apylinkės vienam iš steigėja Jr bav. pirmininkui 

A. t A. ALEKSANDRUI GAŠKAI mirus, 
skansmo prislėgtą žmona KMIT.H.J. dukras VTIV4 ir DALIĄ. 
simus BEMIOML". ALEKSANDRĄ ir KĘSTUTI, brolį ANTA
NĄ ir ju minias nuoširdžiai 07.ia1irJa.rr*> ir maldaujame \"kš-
pati**. «.tinrvhf-«.. 

Lindinti lieka visa 
L B. GAGE PARKO APYLINKĖ 
IR VALDYBA 

A. t A. ALEKSANDRUI GAŠKAI mirus, 
broliui ANTANUI GAŠKAI, šeimai ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia bendradarbiai 

A. Burokas. F. Bobinas 
A: Kolis, J: U&e¥!g3tt 
A- Mitiftts, M: VMfltitni 

KAN. PAULIUS JUKNEVIČIUS 
Mirė spalio 29 d., 1977 m., 10:35 vai. ryto. sulaukęs 73 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 29 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Kazimieras Jucknevisz, 

jo žmona Ona, sesv.c Pranciška, jos vyras Kazimieras Fedo-
rovics, Lietuvoje liko sesuo Viktorija, jos vyras Stanislovas 
Garbasevičius, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė prie daugelio katalikų organizacijų ir klubų. 
Kūnas pašarvotas antradieni nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 

Gaidas-Daimid koplyčioje. 4330 So. California Avenue, o nuo 
3 vai. iki 10:30 vai. vak. Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelės Ma
rijos bažnyčioje, Brighton Parke. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, lapkričio 2 d. iš bažnyčios po 
gedulingų pamaldų, kurios įvyks 10:30 vai. ryto, bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero sėtuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Brolis, švogerka, sesao, švogeris ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt Gaidas-Daimid — TeL 523-0440. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1977 
m. spalio 31 d., 2:30 vai. ryto mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, 
senelis ir brolis 

JONAS J O G M I N A S 
Gyveno Chicago. Illinois. 
Gimė Lietuvoje Naumiesčio valsč., Saudvičių kaime.. 
Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, 3 dukterys: Ele

na Lapėnienė, žentas Vytautas. Alma Geležiūnienė, žentas Čes
lovas ir Alvira Antoniadis, žentas Antanas, 7 anūkai, žmonos 
sesuo Marijona Parakininskienė su vyru Dovas ir šeima, Lietu
voje sesuo su šeima bei kiti giminės, draugai ir pažystami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71 Street. 

Laidotuves įvyks treč., lapkr. 2 d. iš koplyčios 11 valandą 
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: »mona, dukterys, žentai ir anūkai. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345 

A D 
Mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis 

A. f A. 
V I N C A S Š A R K A 

Staiga ir netikėtai mirė 1977 m. spalio mėn. 3 d. ir buvo palaido
tas Holy Sepulchre kapinėse Southfield, Michigan, 

Pasilikę giliam lnTdesyje. nuoširdžiai dėkojame visiems gimi
nėms, draugams txu pažįstamiems už suteiktą velioniui paskutinį 
patarnavimą. 

Dėkojame visiems, kurie mus suramino ir užjautė mūsų skau
džiose valandose asmeniškai, laiškais ar per spaudą. 

Dėkojame Sv Antano parapijos klebonui kun. Kazimierui Si
maičiui ir Windsoro Sr. Kazimiero parapijos klebonui kun. Domi
ninkui Lengvinui už gedulingų šv. Mišių auką, jautrų pamokslą, 
maldas koplyčioje bei palydėjimą į amžino poilsio vietą. 

Dėkojame solistei p. Danutei Petronienei už giedojimą šv. Mišių 
metu bažnyčioje ir p. Antanui Sinkui už vargonų muziką. 

Ačiū visiems už atsilankymą koplyčioje, dalyvavimą šv. Mišiose, 
prisiuntusiems gėles, už užprašytas šv. Mišias, už aukas Lietuvių 
Fondui bei palydžiusiems į kapines. 

Ypatinga padėka p. Jonui Švobai. Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Detroito skyriaus pirmininkui, už suorganizavimą ir prave-
dimą su velioniu atsisveikinimo. 

Ačiū už jautrias ir suraminančias kalbas p. Jonui Švobai, kal
bėjusiam ALT S-gos vardu, p. Stasiui Simoliūnui — teisininkų var
du, p. Alfonsui Suk:ui — Lietuvos Saulių s-gos tremtyje ir Jūrų šau
lių "Švyturio'' kuopos vardu, p. Marijonui Snapščiui — Lietuvos 
Saulių s-gos tremtyje Garbės teismo vardu, p. Edvardui Milkauskui 
— Detroito Lietuvių namų draugijos vardu, advokatui Rimui Šakiui 
— Detroito Lietuv-ų organizacijų centro, inž. Jonui Gaižučiui — 
Lietuvių Bendruomf nes Detroito apylinkės vardu. inž. Vytauui Kut-
kui — Lietuvių Fondo tarybos vardu ir p. Rožei Radauskienei — 
Balfo 76-to skyri.it; vardu. 

Giliai dėkotam' Jūrų* šaulių "Švyturio" kuopos ir L S. s-gos 
tremtyje nariams, s-ovėjusiems garbės sargyboje ir nešustems kars
tą. Padėka jų pirrr ninkams p. Alfonsui Šukiui ir p. Vincui Tamo
šiūnui. 

Širdingas ačiū karsto garbės nešėjams Amerikos Lietuvių tau
tinės sąjungos nariams, pagerbiant a. a. Vincą, užbaigusį savo že-
-riišką kelionę. 

Dėkojame p. Yolandai Zaparackienei už nuoširdų patarnavimą 
ir visokeriopą riip' bingumą. 

Nuliūdę: žmona Vaclava. dukterys Izolda ir Nijolė su šeimomis. 

Mūsų sąjungos nariui 

A. t A. STANLEY BUKAS-EUKAUSKU! mirus, 
dukrai SANDRAI CARNAHAN. žentui GLAUDĖ, anū
kams, broliui ANTANUI ir jų šeimoms, artimiems drau
gams VALERIJAI ir EDVARDUI TOcILAUSKAMS ir ki
tiems draugams bei pažjstamiems reiškiame širdingą už
uojautą ir kartu liūdime. 

Am. Liet. Pensininku S-gos Oiicagoje 
Valdyba ir Nariai 

Mūsų sąjungos nariui 

A. t A. ALEKSANDRUI GAŠKAI mirus, 
žmonai EMILIJAI, sūnums REMIGIJUI. ALEKSANDRUI 
ir KĘSTUČIUI, dukroms VIDAI ir DALIAI, broliui AN
TANUI, jų šeimoms ir kitiems giminėms bei draugams 
reiškiame širdingą užuojautą ir kartu liūdime. 

Am. Liet Pensininkų S-gos Oiicagoje 
Valdyba ir Nariai 

Perskaitė "Draugą", duokite ii Kitiems 

E U D E!K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas —YArds 7-1741-2 

-

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

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

PETKUS 
MARQUfcTTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR S0NUS 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 We$t 71 $t. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3367 SO. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

"STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IrSONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tet. Vlrtfnia 7-6671 
2434 W. 69tb STREET Tel. REpablic 7-121S 
11029 Soutimest Highnray, Palos RHlss 011. TeL 974-4416 

PETRAS BIELIŪNAS 

4S48 SO. CAMFORMA AVE. TM LAisjette S-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 SO. RALSTED STREET Tel FArds 7-1911 

JURGIS F. RU0MIN 

S319 SO. UTUANICA AVE TeL VArds 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 SO. V>ta AV«L, CICERO, ILL. TeL OLjmpIe 2-1068 

http://07.ia1irJa.rr*
http://ri.it
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x Lietuviškų kalėdinių pa
puošalų — šiaudinukų ir kitokių 
gaminimo mokys Lucille Veso-
ta, Bernice Kasarski. Helen 
Pius ir Eleonor Zapolis Ford 
City centre. Pamokos bus lap
kričio 8, 15, 22 ir 29 dienomis. į 
Įsiregistruoti reikia iš anksto. 
Registruotis galima Ford City 
Peacock Alley. 

X Reformacijos šventė buvo 

X t t l io Juodaknypo ir Petro 
širvshuo slapyvardžiais yra 
prisiųsti du nauji kūriniai 
"Draugo" dailiosios literatūros atšvęsta pereitą sekmadienį 
konkursui. Šią savaitę komisi- Liet. evangelikų liuteronų "Tė-
ja, kurią sudaro P. Gaučys, C. viškės" parapijos bažnyčioje. 
Grincevičius, D. Kučėnienė, P. Pamaldų metu giedojo parapi-
Razminas ir J. Toliušis, kuri- jos choras, vedamas muziko 
nhis jau pradės skaityti. Jurgio Lampsačio. Po pamaldų 

minėjimas buvo tęsiamas salėje. 
x MichaeJ BUandic Chicagos j Programą paruošė Jaunimo ra-

miesto burmistras, pereitą šeš- telis. 
tadienį lankėsi Lietuvių Tauti- x A r f i n a s I U n i i n s b a S ) l k - -
nių namų salėje McKinley m ū g ų ^ ^ studentų, studi-
Parko Teniso klubo suruoštoje ^ ^ m u z i k ą n l i n o i s u n i v e r a l . 
vakarienėje ir dalyvavo trofėjų t o t e fc a k t y v e b e š a u k i ą s 
[teikime, šiam klubui priklauso T ė v i š k ė s evangelikų parapijos 
ir lietuviai adv. P. žumbakis, k u l t ū r i n i a m e syvenimem ^ m e t 

dr. J. Juodikis. Burmistras do- ; X T a į. Lietuvių operos akompo- j džiamas "Ateities" žurnalas 
mejoai LTN įrengimais, papuo-; n i a t o r i u s , J i s ^ p p a t Aa9!naį | y r ^ rodosi, vienintelis, kuris 
iiaaia, paveikslais, virtuvėa f ortepionu ar vargonais palydi j pastaruoju metu, nepakanka-

/Š ART/ IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE OKUP. LIETUVOJE 

irengimais ir gaminamais vai- m ū s ų ^ ^ s t a l i u s ir chorų 
s"1*18* koncertus. 

— Sesuo Genovaitė kripaitė,j — A. a. maL Bromus K i n -
kazimierietė iš Holland, Pa., I vičius, kuris buvo baigęs Lietu-
kur yra St. Joseph Marie insti- į vos Karo mokyklos IV laidą, 
tucijos viršininkė, spalio 24 d.! tarnavęs 1 pėst. pulke, ilgai is-
atvyko į Phoenixą, kur dalyva-1 tremtas į Sibirą ir ok. Lietuvon 
vo senelių prieglaudos vedėjų grįžęs su palaužta sveikata, mi-
konvencijoje. j rė rugsėjo 11 d. Lyduokiuose, 

— Janina Morkūnienė iš Phi-; Ukmergės apskr. Pastaruoju 
ladelphijos buvo atvykusi į Pho- metu su šeima gyveno Vilniuje. 
enixą savo dukters Dalios ap-.į — Antano Miškinio, žinomo 
la%kyti. Duktė su žentu gyvena poeto, pasakojimų rinkinys 
Scottsdale, Ariz. Į "Žaliaduonių gegužinė"išleistas 

— Marija Mickienė iš Detroi-. "Vagos" leidyklos Vilniuje. 280 
to, Mich., lankėsi Phoenbce,' pusL Pasakojimų knygos vei-

Melbourno lietuvių ' ^ ^ J ^ į ^ ^ f ^ ** tSĮS^?'?0**"*- S a m b ž r i » d > ž n a i *"****">» A ^ Nešėjo sūnaus Donaldo kėjai — beveik išimtinai Juk-Melbourne ir kitose lietuvių kolonijose tiek uetuv.ų, t lek australu tarpe « . . _ , , . ' J . . . 
šeimoje. Ji buvo atvykusi savo: nėnų kaimo žmones, su kūnais 
anūkėlio pamatyti. Spalio 22 d. į autoriui teko kartu gyventi. 
sūnus motinai suruošė jaukias augti, kalbėtis. Visos asmenų 
vaišes, į kurias buvo pakviesti pavardės esančios tikros, tik kai 
Mickų draugai ir artimieji. j kurių jų rašyba sulietuvinta. 

— Juozas ir dr. Lionė Gied- Juknėnų kaimas yra Daugailių 
laiėiai, iš Long Island, N. Y., valsčiuje, Utenos apskrityje. 

j buvo atvykę į Los Angeles Knygoje pateikta 12 įdomių pa-
Jannimo centras, baigdamas trumpom atostogom ir aplan-; sakojimų. 

dvidešimties metų gyvavimo *3P*> s a v o brolio Antano Gied-! — B. Dundulio, žinomo isto-
minėjimą, praėjusį sekmadienį, raičio, kuris ilgesnį laiką serga. I riko, nauja istorinė studija 
spalio 30, surengė kompozito- — S°L Birutės Dabšienės re- "švedų feodalų įsiveržimai į 
riaus Br. Markaičio kūrinių č i talis įvyksta Los Angeles, Lietuvą XVII—XVIII a." iš-
koncertą. Markaitis kompozi- Calif-» gruodžio 3 d. šv. Kaži- leista Vilniuje. 178 pusL Kny-
cijom panaudojo Bern. Braz- I m e r o salėje. Solistei akompa- • goję vaizduojami faktai iš lie-
džionio poezijos žodžius, kuri- n u o s Raimonda Apeikytė. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
" A T E m E S " ŽURNALO 

ŠVENTĖ 

Chicagoje kas mėnuo išlei— 

zą, Grasilda Reinytė iš Chica
gos už veikios aprašymą, Jonas 
Kuprys iš Cicero už veiklos fo
tografijas ir Petras Sandanavi* 
čius iš Brooklyno už iliustraci
jas. 

Antrąsias premijas laimėjo: 
Viktoras Nakas iš Birrringha-
mo už straipsnius, Ramunė Ku-
biliūtė iš Chicagos už veiklos 
aprašymą, Vita Musonytė iš 
Oak Lawn už veiklos fotografi
jas. 

Moksleivių pirmąsias premi
jas (po 50 dol.). laimėjo: Vitas 

""**,, Laniauskas iš Cicero už rašinį, Jos darbo vaisiais pereito šeš- , . . . . . . . , .. 
Loreta iš Lietuvos už poeziją, 

mai esant jaunųjų rašto pajė
gų, įstengė sukaupti jų gerą 
būrį ir tuo pačiu metu pakelti 

BR. MARKAIČIO KŪRINIŲ 
KONCERTAS 

X Vėlinėse, lapkričio 2 d, ir x Filatelistų draugija "Lte-Į 
8 dienas Marijonų koplyčioje tuva" dr. Jono Basanavičiaus j P a t i e s I " , , w l " lvS»- J a u • • • 
(prie "Draugo") šv. Mišios už 50 metų mirties sukakčiai pa-j m e t a i " A t e i t į redaguojąs kun. 
mirusius bus aukojamos 7 vai. minėti lapkričio 5 ir 6 d- ruošia! dr- Kęstutis Trimakas sutelkė 
rytais. Vakarais bus gedulingi filateiinę parodą. Be filateli-; &61** b ū r i JaunUJų rašto žmo-
Mišparai. nių eksponatų, dar bus l a b a i * " * ^ *f įsteigdamas savos 

I platus dr. J. Basanavičiaus gy- Į r ū š i e s žurialistinę mokyklą 
x švč. M. M. Gimimo para- venimą ir jo kultūrinį palikimą! J o s d a r b o v a i s i a i s pereito 

pijos šv. Teresėlės dr-jos susi- : pavaizduojantis skyrius, seno-! tadienio vakarą Jaunimo centre ~ ™ p ^ ^ n s k a s Iš ' 'Seve^ 
ruddmoe įvyks šiandien, lapkri-. s i o g Lietuvos pinigų rinkinys j į * Į f Į * n e **** a S t a ^ ? lando laimėk net dvi premijas: 
čio 1 d., 7:30 vaL vak. parapi- > k i t a . Paroda ruošiama Jau-! v a d a i - het 1T daugelis kitų Chi-; a-rašvma ir fo'oera-
* » salėje, nimo centro apatinėje salėje. | « g o s U e t ™ ^ <*Pie ^ S : ®* &&« o W » 

Lankymo valandos lapkričio 5 j ^ l ^ ™ ^ ^ ' ^ 1 Northbrooko už meno feSgrafi-
as ir Rima Valiulytė iš Chi

cagos už iliustracijas. 
Antrąsias premijas laimėjo: 

Aukų po du doleriu at- j dabar skelbia kasmet, "tačiau I Robertas Saldys iš Brazilijos kontrabasas, "Michael 
: Konst Jucevičius, Br.: p a s t aras i s pav\-ko geriausiai.: «i rašinį, Lidija Dudėnaitė iš I mušamieji. Dirigavo pat 

~ x Jonas Kaunas, spaudos; Alekna; 1 dol. _ Z. Kohl. Dė- j Vertinama buvo įvairaus žanro!Chicagos už poeziją, Lina Gri-įpozitorius Br. Markaitis. 
bendradarbis, laimėjo pirmą j kojame. : kūr\-ba. caitytė iš Northbrooko už me-Į Koncertas pavadintas " 

\X ffM,^ ^ f c ^ , ^ į a - ; ^ n ^ 1 ( ) ^ ^ 1 Q v a l įmetu pasipenėjusiems bendra-, 
ninku draugovės valdyba p r a - , y n u o oarbiams buvo įteiktos premi-1-
neša, kad susirinkimas bus lap
kričio 5 d. 7:30 vai. vak. J au 
nimo centro kavinėje. 

vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
x 

siuntė: 

jos. 
Rašinių konkursus "Ateitis" 
įbar skelbia kasmet, tačiau 

pastarasis pavyko geriausiai. 

tuvių kovų su švedais - žuvė-
nhi8 atliko Los Angeles dainos' 0ID2 BRITANIltlI a a i s ' a P r a š o m a okupacinės ka-
ir žodžio memninkai: sopranai oni iBHIJUI ; riuomenės savivalė, plėšimai. 
Birutė Dabšienė ir Stasė Pau- — Manchesterio Liet. soc Ypač daug vietos skirta 1708— 
tienienė, mezzo-sopranas Janina klubas savo patalpose spalio 8! 1711 m. siautusiam marui Kny-
Čekanauskienė, tenoras Antanas d- surengė pobūvį, į kurį atsi-: ga vaizduoja daugiau kaip 150 
Pavasaris, bosas Rimtautas lankė per šimtą svečių, jų tarpe Į metų trukusį Lietuvos nualini-
Dabšys, pianistė Raimonda Apei- ^nxv- 'VYT- skautų vadas P. Molis; mo periodą, privedusį prie ben-
kytė, aktoriai Dalila MackiaMenė s u žmona, DBLS-gos pirm J. [ droš valstybės su Lenkija (2es-
ir Algimantas Žemaitaitis. -A^kis ir kiti. Pobūvį atidarė ir pospolitos) žlugimą. Leidiny* 
Instrumentalistai buvo pakviesti pravedė klubo pirm. V. Kups- j iliustruotas senais raižiniais 
vietiniai profesionalai Henry ty3- Pobūvio stalus palaimino; bei paveikslais. 
Criz smuikas, Marin Rosen- į kun. V. Kamaitis. Maistą paga- į — 
wasser klarnetas, Paul Na- m i n ° šeimininkai V. ir P. Vir-[ 
varro valtornė, Gary Cleland; bickai, V. Bagdonavičienė, M. 

Green Gylienė ir K Subačienė. 
s kom-

vietą Chicagos miesto majoro 
paskelbtam valgių gaminimo 
konkurse In Goden Dinners 
Club Cook — Off. J. Kaunas 
atžymėtas garbės juosta ir 100 
dol. premija už skanaus kuge
lio iškepimą. 

X šv. Kryžiaus ligoninės 
Kraujo bankas neseniai šventė j 
savo gyvavimo 30 metų sukaktį. 
Ta proga kai kurie ligoninės 
tarnautojai savanoriškai auko
jo kraujo, tarp kurių yra ir lie
tuviškų pavardžių, kaip R. Mer
kys, S, Bubis, P. Mavrinas ir kt . 
Kraujo bankui nuolat reikia 
turėti kraujo atsargų nelaimin
giems atsitikimams. 

x Antanina Bakaitienė buvo 
užpulta iš automobilio Įšokusio 

kūryba. 
Premijų įteikimo šventę ir po

būvį pradėjo Sendraugių ateiti
ninkų sąjungos pirm. V y t Šo-
liūnas, pasveikindamas susi
rinkusius. Red. kun. Trimakas 
sukalbėjo maldą ir palaimino 
valgius. Premijų įteikimas vy-

| ko po vakarienės. Pirnuninkau-
j jantis pasidžiaugė brandžiu 
i "Ateities" žurnalu, kuris tapo 
vienu geriausių mūsų žurnalų 
išeivijoje. Premijų įteikimą 

i pravedė red K Trimakas, pa-
| dedamas "Ateities" adm. J. Po-
likaičio, Aid. Zailskaitės, dr. Alg 
Norvilos, V. šoliūno, dr. J. 

pavadintas "Pilna-

— DBLS Rochdale skyriaus 
pirmininkas h* Britanijos lietu
vių visuomenės veikėjas Domas 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

TERMITAI PARODOJ 

Meno instituto parodoj . me* 

Gliaudelio ir kitų. 
įdomi konkurso laimėtojų ei- Premijų gavėjų vardu nuošir-

X Dr. Vyt. Vardys, Oklaho- Į **» redaktoriaus žodžiais, "nuo: dų padėkos iodj tarė dviejų 

gaitytė 
no fotografijas ir Taura Zaran-, tis". Programoj: 1. Nemuno i Banaitis gavo anglišką "Senior: 

kaitė iš Detroito už iliustraci- f tėvynė, atliko mišrus solistų I Citizen" titulą. 1977 m. spalio: ri£j0 k u r m y "Kalifornijos me-
ją. Dvi specialios premijos kvintetas. 2. Kvartetas, Fuga 21 d. jis atšventė savo amžiaus džio ratas" pastebėti termitai. 
paskirtos: Vidai Kuprytei iš Florencijos San Croce. melo- 65 m. sukaktį. Beveik trečdalį Regėjo kūrinį išimti išnaikin-
Cicero už Dovydaičio monogra- deklamacija, atliko Dalila Mac-' to laiko jis vadovauja DBLS; tį tuos vabzdžius ir tik tada jį 
fijos apibūdinimą ir Viktorui kialienė su instrumentalistais. Į Rochdale skyriui. gražinti 
Radvilai iš Cicero už fantastinę 3. Aš čia gyva — moterų so-1 — L. K. V. s-gos "Ramovės',' 
apysaką. įbsčių trio su instrumentalis- Manchesterio sk>-rius lapkričio! ATIMTI LEIDIMAI 

Iš viso premijomis išdalinta * tais. 4. Lopšinė — mišrus s o - 5 d. rengia Lietuvos kariuome-į Chicagoje atimti leidimai ke-
700 dolerių, kuriuos sudėjo me- listų kvintetas ir instrumentą- j nės minėjimą. Paskaitą skai- j Holikai žmonių dirbti savo pro-

Lstai. 5. Dovanos (iš "Kuni- ( tys pulk. T. Vidugiris. Meninė-! fesijoje: penkių grožio salonų 
gaikščių miesto"), melodekla- je dalyje dainuos J. Černio va- 'laikytojų, nes rasta, kad jos tu-

dr. Ant. ir Elena Razmai, Lie-' macija, atliko Alg. Žemaitis ir dovaujamas vyrų oktetas, o solo ' rėjo suklastotus liudijimus, 
poniai (savo vaikų — Jono,' instrumentalistai. 6. Tu man Londono lietuvių choro dirigen-1 vaistininkės už ėmimą narkoti-
Birutės ir Algio vardu), dr. J. i buvai — tu man esi, atliko visi tas J. Černis. Be to, pasirodys fcų •& vaistinės kur dirbo ir 
Kižys, J. B. Laučka, D. Kojely- ' 
tė, N. N. 

cenatai: Sendraugių centro vai 
dyba, Gaja, dr. J. Gliaudelis, 

olistai, aktoriai ir instrumentą- j vietos skautai, taip pat bus de- i dviejų Joliet grožio salono' dar

nios universiteto politinių moks-
juodžio, išėjus iš Evans laido- i l ų *"*• * ^ ^ S t U d i j U 

programos vedėjas, plenumo po
sėdyje darys pranešimą apie 

listai. 
Prieš koncertą Jaunimo cent

ro direktorius kun. Algimantas 
Kezys pasidžiaugė, kad vienos 
vakaro solistės — Janinos Ce-

tuvių koplyčios, parmušta ant 
žemės^ ̂ į l a u ž ė šlaunies kaulą, „ ^ r a l i z a c i j o s pabaigą Lietu- Jaunimo) grupėje pirmąsias makui ir visiems jaunuoliams, 
ir dabar guli Šv. Kryžiaus B- „ s i m ^ ^ ^ j ^ ^ p r e m i j a s (po 50 dol.) laimėjo: kurie rašo. Ateitininkų federa-
goninėje, kamb. 648-L Iš jos į JT " JT . ' ; . Živilė Bilaiš>tė iš E\-anstono už cijos vadas dr. Petras Kisielius 

Baltijos iki Brazilijos". Jų premijų laimėtojas Tomas Pa 
skaičiuje buvo ir iš okup. Lie- lubinskas, dėkodamas už darbų 
tuvos, tolimo Izraelio, štai jie: įvertinimą ir dovanas. Vyt. Šo- j kanauskienės — vyras neseniai 

Studentų (arba 19—30 m. liūnas dėkojo redaktoriui Tri-1 paskirtas Lietuvos garbės kon
sulu Los Angeles, o mergaitė jai 
ta proga prisegė gėlę. Po kon-

buvo atimtas rankinukas su 
pinigais, dokumentais ir rak
tais. 

x Kun. P. Patiaha, šiuo me-, 
tu gyvenąs Hot Springs, Ark., 
lankydamasis Chicagoje, užsuko; 
j "Draugą" ir įsigijo medžio; 
raižinių. 

y A. a. Jono Mečislovo Arazo 
mirties Z-jų metų sukakty lap

kričio 24—27 d. Jaunimo cen
tre. 

X Aukų po penkis dolerius 
ats 'untė: 

Alg. Žemaitaitis, Los Ange
les, 

Algis Urbutis, Palos Hts., 
Dr. V. Leknius, Shelby, Mich. 
Aldona Dulaitis, Royal Oak. 

laisvų eilių poeziją, Petras V. 
Kisielius iš Cicero už straips
nius, Jolanta Malerytė iš Izra
elio už rimuotą poeziją, Tadas 
Klimas iš Rochesterio už pro-

x Dana Pargaoskaitė, baigu
si specialius mokslus kolegijoje, 
pradėjo dirbti fotografijos pa-

Visiems tariame malonų ačiū. ruošimo spaudai srityje Chica-
x Jonas Urbonas. Clawson, g0je. Ji yra Vladės ir inž. Al-

x 
kričio 6 d., jo nuliūdusios mo- Mich., "Draugo" bendradarbis fonso Pargauskų duktė, 
tinos T. Ahizienės rūpesčiu, bus Detroite, atnaujindamas prenu-
atnasaujamos šv. Mišios dviejo- meratą atsiuntė 2 dol. auką. 
se bažnyčiose. (pr.) 

Ona Maskoliūnienė, Wau-
kegan, UI., atsiuntė malonų laiš-

Ačiū, j k ą Keisdama adresą, pridėjo 
X Marijonų beiidradarbių ! d i d f ^ J ^ ^ 

lekcijas lapkričio 4—6 d. Pra- ' Chicagos apskrities žaidimų po- j 
sideda penktadienį, 7 vai. vak.; pietė įvyks sekmadienį, lapkri-
šr. Mišiomis. Rekolekcijų ved.; čio 6 d. Marijonų v ienuol io j D r a u ^ m ' '"? k a i . • * • * P a ^ r 

x Dar yra vietų į mot. reko-
Antanina Puškorifitė, East 

Cleveland. Ohio, dėkodama 

kun. A. Saulaitis prašo visas j svetainėje. Pradžia 1 vai. po . navimus, atsiuntė malonų laišką 
dalyves turėti šv. Rašto Nau-lpiet įėjimo auka 1 doL 2 5 j i r 2 0 d f , a u k * . W e h i r t i a ^ 
jajį Testamentą. Registruotis: ; cent Bus draugiški žaidimai, į ' " ^ . . T 
Ar. Jonė Meškauskienė, teL bus įvairių dovanų paskirstv 
'mmm. 

X L Fondo 2-rojo milijono k v i e ž i a m e atsilankyti Gautas 
vajaus proga 300 dol. aukojo dr. šk> . ^ b ™ ° P e l . n " f*™0" 
Juozas ir Barbora Plikaltis. P o

 R U B , P i r k t l „ n a u J U s , A r i n i u s 
100 doL aukojo sekantieji asme- :

 v a r « o n u 8 " " ^ ^ P ^ 6 ^ -
nys: Petras ir dr. Liuda Dirda, j 
L R Cicero apylinkė, kun. dr. 

certo visi iš Los Angeles sve-
savo ilgesnėje kalboje išreiškė čiai buvo apdovanoti taip pat 
pasitenkinimą, kad tiek daug gėlėmis. Salė buvo beveik pil-
jaunų žmžonių gavo premijas, na. Klausytojai menininkus 
Džiaugėsi "Ateities" žurnalu, priėmė šiltai. Koncertas buvo 
kuris gjvuoja 56 metus, yra neilgas, su pertrauka truko tik 
įdomus, gražus, atspindi orga- i vai. 15 min. 
nizacijoe ir narių veiklą. Džiau- Koncerto muzikinį įvertinimą 
gėsi, kad žurnalą prirašo jau- duosime vėliau. (g), 
nimas, nuoširdžiai įvertino vyr. I 
redaktoriaus ir kitų redakcijos 
narių darbą, dėkojo konkurso 
mecenatams, Sendraugių valdy
bai už pobūvio suruošimą, nuo
širdžiai ?veikino svečius. 

LDETTVfcS 
MONTESORININKfcS 

PAGERBIMAS 

Spalio 14 d. buvo pagerbta — — — — — M M — _ - . _ 
į ilgametė montesorininkė Domą padėkojo direktorių tarybai ir j 

Šventės dalyvių tarpe buvo Petrutytė, jau seniai dirbanti visiems komitetams, suruošu-

klamuojami eilėraščiai. I buotojų už neparūpinimą užsta-
;- į to. Atimti leidimai trijų vaisti

ninku už apgaulę. 

PRIEŠ KRIML\.\LISTrS 

Dalyvaudamas Chicagos ko
misijos kovai su nusikaltimais 
pietuose buvęs prez. Fordas pa-
leiškė, kad jau laikas griežto
mis priemonėmis, kietesnėmis 
bausmėmis pasalinti kriminalis
tus iš gatvių ir jas padaryti 
saugiomis piliečiams. 

BASEINŲ SARGAI 

33 plaukiojimo baseinai šildo
mose patalpose veikia Chicagoje 
Parkų distrikto globoje. I juos 
dabar priimami jauni sargai 
tarp 8 ir 16 m. Įsiregistravę 

Jaras Alkis, Anglijos skautų rajo-: bus mokomi plaukyti ir gelbėti 
no vadas į e g a n č i u s pavojuje. 

CHRIZANTEMŲ PARODA 

Kęstutis Trimakas, Teodoras ir 
Ritonė Rudaičiai, Juozas ir Do
micėlė Vizprdot. (pr.). 

(pr.). 
Reikalinga virtuvei darM-

Tūkstančiai chrizantemų — 
daug jaunimo. (Tą pačią die- j "Alcuin" Montessori mokykloje šiems jai tokį šaunų pobūvį, j 250 rūšių bus išstatytos paro-
ną Chicagoje vyko Studentų Oak Parke. Atsakydama į jai parodytą dė-! don Garfield ir Lincoln parkų 
ateitininkų s-gos suvažiavimas).! Pagal šios mokyklos tradiciją mesį, Domą Petrutytė kukliai šiltadaržiuose, Chicagoje. nuo 
Matėsi ir senieji ateitininkijos kasmet pagerbiamas kuris nors teigė, kad ne jai, o dabar ser-; lapkričio 5 iki 27 d. Paroda 
darbuotojai Šventė baigėsi šo- tai mokyklai nusipelnęs asmuo, j gančiai Marijai Varnienei reikė-: bus atvira nuo 9 vaL ryto iki 
kiais, kuriems grojo "Vyčio" • šiemet ta garbė teko mūsų pe- ! tų priskirti tuos nuopelnus. 9 vai. vak. 
orkestras Džiugu, kad visuo- dagogei Domai Petrutytei. Prie lietuvių stalo sėdėjo du 

Mokyklos direktorė Mary buvę Domos Petrutytės moki- į HLMC FESTIVALIS 
Corbeta šiltais žodžiais padėko- r.iai. Mes visi kartu džiaugė-1 Chicagoje lapkričio 4—24 d. 
JO šio vakaro kaltininkei už pa- mės. kad amerikiečiai taip kul-į bus filmų festivalis. Filmai bus 
vyzdingą darbą. Vėiiau kalbėjo turingai pagerbė savo mokyto-; rodomi Granados, Lamar, Bio-
huvusi Montessori draugijos ją, prieš daug metų turėjusią graph teatruose. 

jstengė suruošti gražų Der- i VO filmu ostir.ė Tam laikotar- nemažiau iška'.bir.gai — - ' — ' - ' - l" \VT(K.J> LAUKIANTIEMS 
l'aus šventės parengimą ir iš Fhii pavaizduoti Cbicajros isto- dama n-.ūsų lietuvaitę. 

x Juozas Juodakis, LB East' menė teigiamai įvertino jauni 
, "T" J 1 —•" " ^ Į "^ T I R f Louis apvlinkės iždininkas, mo žurnalo darbą. (bk). (pr.).,mas, po to vaišės. Maloniai „ y\ ., . . TTl T'"* ' 'Draugo nuolatinis bendradar- ^ 

bis, atsiuntė malonų laišką, ku-' 
ui t vi cmcAoaiE riame džiaugiasi, kad negausūs 

skaičiumi E. S t Louis lietuviai Buvo <as. kad Chicaga bu- prezidentė Mary Therese Small, progos asmemJkai 
irisimin- ir kartu su M. Varniene kiaušy- J 
I pabai- ti jos paskaitų ir dalyvauti! Dar 100 naujų pastogių lau-

gauto pelno paremti kultūrinius *ikų draugijos rūmuos Clark rą buvo penferf^tl Marijos kongresuose. Lietuviai linkėjo kiantiems autobusų bus jr+ng-
nlnkė nusimananti apie maistą reikalus, šia proga jis atshin- S t ir North Ave., yra jreng a Varnienės jautrūs žodžiai, skir- Domutei sėkmės pedagoginiame tos Chicagoje. Kainuos 139,015 
a- iuta darbuunke tortų kepėja, tė 2o doler.ų auką. Nuoširdžiai pa.-">i.-. ^ri tęsia iki gruodžio ti Ravo buvusiai bendradarbei, bare ir airr.ea.6KCs Ui,.r:.-> 
Teirautii teL 925-U33 (ak-) dėkojao*. 31d. Po eilės kalbų D. Petrutytė: Dalyvė 

doL Prieš metus 
^ecgta 100, 

jau buvo 

http://airr.ea.6KCs

