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Latvija naikinama 
planingai 

STOCKHOLMAS. —- I š Lat- jo kri t imą m a n pavyko išaiškin 
vijos iStrūkęs latvis Gunar Ro-, tL Kai 1941 m. j j su šeima iš

vežė, kad j o nea tsk i r tų nuo šei 
mos. j is pasižadėjo būti čekos 
informatorium. K i t a s šeimas iš 
skyrė, jį pal iko. Šiaurėje laiko
mas , Kisi t is pradėjo savo veik
lą. Kiek mote rų j i s t en apskun
dė, nežinau, žinau tik, kad dėl 
jo praneš imo be žinios dingo iš 
Latvijos išvežta vokiečių tau
tybės moter is . J e i j u s areštuo 
tų, čekos t a rdymas , iš šalies 
žiūrint, bū tų i t r a m u s popieri
n is da lykas . Tardytoja i net 
džentelmenai. J e i čeką nutars , 
kad jūs d a r never tas imti, t ad 
iūs pateks i te j ki tą skyrių, kurį 
veda Agr i s Bergmanis i r j o pa
vaduotojas Alber t s Kondra-
tovs" . 

Gunars Rodė 
t u su Pasaul io 
sąjunga kovoti 
priklausomybę. 

pasiryžęs kar-
laisvųjų latvių 

už Latvijos ne-
(A .T . ) 

de papasakojo apie gyvenimą 
Latvijoj . J o išvykimas i š Sov. 
Rusijos tampr ia i susijęs s u ve
dybomis 1978 m. vasario mėn. 
su į Rygs atvykusia tu r i s te 
latve J i eva Strauberga. Rodė 
pasakoja: " Mes norėjome gy
venti Latvijoje, bet Rygos čeką 
i r Latvijos Vidaus reikalų mi
nisteriją nedavė žmonai leidi
mo apsigyventi pas mane i r pa 
siūlė man važiuoti pas žmoną. 
Čeką pasakė, je i a š negerbiu so 
vietų įstatymų, todėl jie i r ma
nęs negerbs. Pasiūlė pasir inkti : 
būt i suimtam a r emigruoti". 

Toliau Rodė pasakoja: "La t 
viu tauta naikinama įvairiais me
todais. Iš Vladimir ir Gorkio 
miestą rusa i kviečiami persi
kelt i i Latviją. Latvijos mo
kyklas baigus^ jaunimą siunčia 
dirbti j Rusiją. Karo tarnybą 
latvių jaunimas atlieka už La t 
vijos ribų. Tas skat ina mišrias 
vedybas i r latvių jaunimą ištre 
mia iš Latvijos, todėl Latvijo
je t a rp latvių y r a senų žmonių 
persvara. Jaunimas y ra išsklai 
domas. Ką tas reiškia tauta i , 
supranta kiekvienas galvojantis 
žmogus". 

"Kalbant apie žmogaus tei
ses Sov. Sąjungoje ir, žinoma, 
Latvijoje nesiskaitoma su įsta
tymais. Kažkas iš disidentų 
y r a pasakęs: priversime Sov. 
Sąjungą gerbti savo įstatymus, 
i r j i subyrės. I š formalios pu
sės Sovietų įs tatymai a t rodo 
humaniški, suteikia piliečiams 
daug teisių ir laisvės, be t tie 
įstatymainevert inami. Nekal-
besiu apie įstatymų i r taisyklių I d o k u m e n

r
t i r 

pamekinima kalėjimuose. T e n | a p i e o k u p u o t ą L i e t u v ą > daugiau-
visur viešpatauja sauval iavi-! s i a a p i e j a i p a v e r g ė ] 0 daromas 
mas . Ką koncentracijos stovyk skriaudas. Elta anglų kalba yra 
h | a r kalėjimų administracija j naudinga tiems, kurie rašo žur-
pati sumano, tą ji ir daro. Pvz. nalams, laikraščiams, radio sto-
Sov. įstatymai draudžia klau-l t ims, TV. Ja gali pasinaudoti, 
sy t i s telefono pasikalbėjimų ir kam tenka ruošti memorandu-
garantuoja korespondencijos I mus vyriausybėms, rašyti laiškus 
neliečiamybę, bet kiekvienas I vietos laikraščiams. Elta anglų 
Sbvietų pilietis gerai žino, kad kalba gaunama šiuo adresu: 
šios garanti jos egzistuoja tik Į ELTA, 29 West 57th S t , New 
popieriuje. Tas pats pasakyti- j York, N. Y. 10019. Tel. (212) 

KETVIRTIS MILIJONO ŽMONIŲ 
SY. TEYO KARŪNACIJOJE 

Viena iš gausių koncentracijos stovyklų rytų Sibire 

PASIKEITIMAI YLIKO TARYBOJE 

ELTA ANGLŲ 
KALBA 

New York. — Eltą anglų kal
ba nemokamai gauna bibliotekos, 
tyrimų institucijos, žinių agentū
ros. Ji siunčiama senatoriams ir 
kai kuriems kongresmanams. Jos 
medžiaga naudojasi ne tik JA Vals
tybių, bet ir Kanados, Australijos, 
Didžiosios Britanijos, Irlandijos, 
Švedijos ir kitų kraštų mokslo bei 
politikos institucijos ir asmenys. 

Eltos anglų kalba išleidžiama 
12 numerių per metus, didelio 

! formato — n u o 13 iki 16 pusla
pių. Tokiu būdu per metus su
sidaro apie 175 - 180 puslapių 

na i r apie teisę kuriai nors res
publikai išstoti i š Sov. Sąjun
gos*'. 

Rodė pabrėžė, kad šiandien 
čeką dirba k i t a ip negu anks
čiau. "Jei pateksite j jos į tar i
mų sferą, tad jūsų bute, gal ir 
portfelyje, slaptai bus įs taty
t a s modernus pokolbių įrašy
mo apara tas , ne sovietiškas, 
bet p i rktas užsienyje. Be to. 
t a r p jūsų pažįstamų tikrai bus 
i r čekos informatorių. Jei a ts i 
tiktų, kad tokių nėra, tad toks 
informatorius t ikrai ieškos jū
sų draugystės. Pvz. man kadai
se medžioklės draugu užsikorė 
prie Kirovo ir Suvorovo gatvės 
kampo gyvenąs t ramvajaus de
po raktininkas Jan i s Kisitis. 
Nežinau, a r jis da r gyvena, bet 

752-0099 

New York. — Dr. Antanas Skė
rys atstovauja Lietuvos Darbo fe
deracijai Vliko taryboje. Jam šią 
vasarą išvykus iš New Yorko, at
stovo antrininko Vliko taryboje 
Lietuvos Darbo federacija pasky
rė Oną Strimaitienę. Nuo birže
lio 10 d. O. Strimaitienė yra Vli
ko tarybos pirmininkė. 

Vytautas Banelis, Lietuvos Ūki
ninkų partijos atstovas Vliko ta
ryboje, išsikėlė į Kanadą. Lietu
vos Ūkininkų partija savo atsto
vu Vliko taryboje paskyrė Povilą 
Ališauską. 

Stasys Žadeikis, Lietuvos Ūki
ninkų partijos atstovo antrinin
kas, išsikėlė į Chicagą. Lietuvos 
Ūkininkų partoja paskyrė Teklę 
Paknienę atstovo antrininke Vli
ko taryboje. 

Antanas Sabalis, l ietuvių Fron
to bičiulių atstovas Vliko tary
boje, prieš pustrečių metų buvo 
išrinktas Vliko valdybon. Dabar 
Lietuvių Fronto bičiuliams atsto
vauti Vliko taryboje yra paskir-

Oro tiltas į Vietname 
Washingtonas. — Pastebėta, 

kad Sovietų Rusija lėktuvais per
meta ginklus į Vietnamą. Skrenda 
ligi 20 lėktuvų, kurie sustoja Pa
kistane ar Indijoje. Taip pat So
vietai siunčia ir savo technikus, 
kurie čia galėtų Vietname užimti 
pasitraukusių kinų vietą. Praėju
sį šeštadienį Vietnamas šventė 
savo 33 nepriklausomybės sukak
tį. Iškilmių ir paradų metu pasa
kytose kalbose buvo tvirtinama, 
kad kovos dar nesibaigė. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 5 d.: Laurencijus, Ob-
dulija, Erdenis, Dingą. 

Rugsėjo 6 d.: Petronijus, Rega, 
Vaištautas, Skuda. 

Saulė teka 6:20 v., leidžias 7:18 
vai. vak. 

ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse šilta, 
temperatūra 36 L 

tas Linas Kojelis. 
Vliko tarybą sudaro Vliko na

rių — organizacijų po vieną at
stovą. Atstovas gali turėti savo 
antrininką (Vliko statutas, 29 
str.). 

VKko tarybai pirmininkauja 
visi tarybos nariai raidyno eile 
(statuto 30 str.). Vliko taryba 
studijuoja ir planuoja Lietuvos 
laisvinimo uždavinius ir jiems 
vykdyti priemones, sudaro Vliko 
valdybą ir prižiūri jos veikimą 
(statuto 28 str.). (E.) 

Gražioji Ispanija šią vasarą susilaukė rekordinio užsienio turistų skai
čiaus. Cia matome žmonėmis perpildytą Atlanto pakraštį, ties Cadico 
miestu 

Mirė rašytojas 
Stepas Vykintas 

Tabor Farm, Mich. — Rugsėjo 
3 d., sekmadienį, 8 v.v. mirė sve
čias iš Vokietijos žum. Stepas Vy
kintas Povilavičius. Velionis mirė 
staiga simpoziumo metu, pasakęs, 
kad labai dižiuojasi ir džiaugiasi 
tais penkiais neolituanais, kurie 
parodo daug idealizmo ir gražiai 
kalba ir rašo lietuviškai. Buvusių 
ten penkių daktarų pastangos bu
vo beviltiškos širdies smūgio iš
tiktąjį atgaivinti. 

Velionis a. a. S t Vykintas bu
vo gimęs 1905 m. lapkričio 23 d. 
Šikšnių km., Rokiškio apskr. Hu
manitarinių mokslų fakultetą bai
gė 1942 m. Vilniuje. Mokytojavo 
keliose gimnazijose, redagavo Bir
žų žinias, Telšių Balsą ir kitus 
laikraščius, buvo Lietuvos Aido 
literatūrinio skyriaus redaktorius. 
Vokietijoje su kitais įsteigė Min
ties dienrašti ir žurnalą. Bendra
darbiavo daugybėje laikraščių, yra 
suredagavęs kitomis kalbomis lei
dinių, išvertė Rolando, Mahata-
ma Gandhi ir kitas knygas. 

Velionis su žmona buvo atvykęs 
į Šiaurės Ameriką keturių mėne
sių viešnagei. Dalyvavo Lietuvių 
dienose Toronte. Vaikai liko Vo
kietijoje, kur velionis bus ir lai
dojamas. 

Riaušes Irane 
Teheranas. — Irane penkioli

koje miestų kilo riaušės ir polici
ja turėjo ginklais malšinti de
monstrantus, mėčiusius į policiją 
akmenimis. 2uvo 11 asmenų. 
Daug sužeista. 

Angola žvelgia 
į Vakarus 

Angola. — Marksistinė Angola, 
kuri jau anksčiau išreiškė norą 
turėti diplomatinius santykius su 
JAV, daugiau suka į Vakarus. An-
šolos prezidentas Neto jau papra
šė JAV, Prancūzijos, Belgijos, V. 
Vokietijos ekonominės pagalbos. 
Manoma, kad krašte Maskvos ii 
Kubos įtaka mažėja, tačiau diplo
matai mano, kad prez. Neto ir 
toliau laikysis marksistinės lini
jom 

Stiprus žemes 
drebėjimas Europoje 

Tiubingenas, Vokietija. — Vie
nas stipriausių žemės drebėjimų 
įvyko V. Vokietijoje praėjusį sek
madienį, paliesdamas ir kitas kai
mynines valstybes. 2emės drebė
jimo centras buvo Švabų kalvose. 
Tiubingenas atžymėtas, kaip že
mės drebėjimo centras. Drebėji
mas palietė Prancūziją, Šveicariją 
R. Vokietiją ir Austriją. Drebėji
mas seismologijos institutų užre
gistruotas kaip 7.5 Richterio ska
lės stiprumo. Drebėjimo metu pa
daryta daug žalos, tačiau sužeistų 
tebuvo tik keliolika. Net už pus
antro šimto mylių Frankfurte dre
bėjimo metu įsijungė kai kuriose 
įmonėse pavojaus aliarmai. Taif-
lingene drebėjimas stipria- palietė 
turistų mėgiamą Hohenzolemy 
pilį, aplink ją apgriauta šimtai 
namų. Suskilo ar išgriuvo sienos, 
nuvirto kaminai, perskilo pastatai. 
Austrijoje didesnių nuostolių ne
padaryta. 

Vatikanas. — Šv. Tėvas Jonas 
Paulius I-sis praėjusį sekmadienį, 
pustrečios valandos užtrukusiose 
iškilmėse pradėjo savo valdymo 

į metus, kaip 700 mil. katalikų 
dvasios vadas. Šv. Petro aikštėje, 
stebint 250,000 tikinčiųjų. Ma-

j noma, kad 50 kraštų iškilmes ste
bėjo per televiziją apie vienas 

Į bilijonas žmonių. Iškilmės buvo 
paprastos, jei Paulius VT-sis at-

j metė kojų bučiavimo apeigas, tai 
Šv. Tėvas Jonas Paulius I-sis sten
gėsi eliminuoti ir rankų bučiavi-

j mą. Savo septynių minučių kal
boje lotyniškai, bažnyčios kalba, 
itališkai — vietos kalba ir pran
cūziškai diplomatine kalba, ket
virčio milijono miniai džiaugs
mingai šaukiant, Šv. Tėvas pasa
kė, kad sutinka būti šv. Petro įpė
diniu. 

Iškilmėse dalyvavo atstovai net 
iš 50 kraštų. Amerikos delegacijai 
vadovavo viceprez, Mondale, kar
tu joje buvo iš Chicagos meras Bi-
landic. Be jų dar buvo Argentinos 
prez. Videla, Libano prez. Šarkis, 
Vak. Vokietijos kanc. Sschmidt, 
Belgijos karalius Budouin,Monaco 
princas Rainier ir daug kitų aukš
tų asmenų- Vioeprez. sėdėjo labai 
arti, tuoj už kardinolų grupės. Su 
suvažiavusiais pasaulio valstybių 
atstovais Šv. Tėvas Jonas Paulius 
I-sis turėjo pasikalbėjimą, jis sa
kėsi, kad sunku išspręsti visus už
davinius, tačiau stengsis kiek ga 
Įima bendradarbiauti, padėti pa
sauliui, sprendžiant visas proble 
mas. 

Buvo ir demonstrantų, nepa 
tenkintų Argentinos prezidento 
dalyvavimu ir su iais teko polici 

jai susigrumti. Tik keturioms va
landoms praėjus po karūnav imo 
iškilmių sprogo bomba Romos v i 
karų rūmuose, esančiuose 3 mylios 
nuo Vatikano. Išbyrėjo rūmų lan
gai ir padaryta kitų nuostolių, 

JAV delegacija iš Romos turėįa 
grįžti vakar. 

Italijos policija kovoja su teroristais. Romoje jie aptiko teroristų gink
lų sandėlį 

Rusai negaus lėktuvo 
liekami 

Oslo. — Norvagija atmetė So
vietų prašymą leisti apžiūrėti so
vietinio lėktuvo liekanas, kuris 
nukrito Norvegijoj. Lėktuvą no
rėjo apžiūrėti ir Amerika, tačiau, 
norvegų teigimu, žinias apie lėk
tuvą jie galės gauti per Naro. 

Vel Turkija gaus 
naftos 

Ankara. — Irako vyriausybė 
sutiko siųsti naftą į Turkiją, ką 
buvo sulaikiusi nuo sausio mė
nesio, nes Turkija prasiskolinusi 
300 mil. dol. Turkija pradėsianti 
mokėti skolas, pirmiausia kvie
čiais, taip pat pasius 400 keleivi
niu autobusų. Turkija duos ligi 
1979 m. 400,000 tonų kviečių ir 
300,000 tonų 1980 metais. Irakas 
pasius alyvos ligi 100,000 statinių 

| per dieną. 

Pakeitė kubiečius 
belaisvius 

Geneva, — Trys Kubos karei
viai, sugauti Pietų Afrikoj, buvo 
iškeisti į Pietų Afrikos karius su
imtus Angolos kariuomenės. Apie 
tai paskelbė Raudonasis Kryžius. 

Naujas \iršininkas 
Washingtonas. — Prez. Carte-

ris Washingtono advokatą San-
ford Ross paskyrė Sočiai Security 
įstaigos galva. Naujasis viršinin
kas yra turėjęs aukštas pareigas 
prie prez. John šono. Ross užėmė 
pasitraukusio James Caldwell vie
tą. 

Oro maišai 
Atlanta. —Chrysler korporaci

ja įtaisys oro maišus 1981 m. 
kai kuriems auto modeliams ir 
tai apsaugos nuo mirčių ar sužei
d imų susidūrimo metu. 

Ok. Lietuvoje mirė 
a. a. kun. J, Razminas 
Ok. Lietuva. — Rugpiūčio pa

baigoje (tikslios datos nepraneša) 
mirė Raudonės klebonas a. a . 
kun. Juozas Razminas. Palaidotas, 
atrodo, Raudonės kapinėse. 

Velionis buvo gimęs 1904 m. 
Kurtuvėnų parapijoje, Šiaulių 
apskr. Mokėsi Kražiuose i r Kauno 
kunigų seminarijoje. Kunigu 
įšventintas 1932 m . gegužės 2 3 
d. Vikaravo Veliuonoje, Pagiriuo
se, Rumšiškėse, o prieš pat karą 
buvo paskirtas Saudininkų, Ra
seinių apkr., par. klebonu. Supa-
raližavus Raudonės parapijos stei
gėją kun. Antaną Syrų, įkūrusi 
parapiją 1938 m., kun. J. Razmi
nas buvo prieš apie 15 metų pa 
skirtas Raudonės, Raseinių apskr. 
(dabar Jurbarko raj.) , par . klebo
n u ir sėkmingai darbavosi iki pa t 
mirties. 

Chicagoje yra likęs j o brolis 
Pranas Razminas su šeima, ok. 
Lietuvoje — daug giminių. 

Maskva plusta 
komunizme 

Maskva. — Sen. McGovern 2 -
kėlus, kad reikia į Kambodiją pa
siųsti tarptautinį dalinį, nes ten 
siaučia negirdėtas teroras, tuoj į 
tai atsiliepė ir Maskva. Apie ko
munistinę Kambodiją ir jos sant
varką, kuri panaši į Maskvos, 
Kinijos ir kitų komunistinių kraš
tų santvarką, Tašas rašo: 

"Kambodiją ir jos liaudis tapo 
pirmąja auka, įgyvendinant prak
tikoje absurdiškas maoistines idė-

Į jas, kurias šios šalies vadovybei 
primetė Pekinas. 

Šimtai tūkstančių Karnbodijos 
gyventojų mirė iš bado, o Kam-
bodijos valdytojai, pareikalavus 
Pekinui, importavo į šalį n e 
maisto produktus, ne plačias var
tojamas prekes, n e įrengimus 
liaudies ūkiui atkurti, o Kinijos 
ginklus, kad, taip pat Pekino nu 
rodymu, panaudotų juos prieš 
savo buvusį ginklo brolį — socia
listinį Vietnamą. Kartu Karnbodi
jos valdytojai pradėjo vykdyti 
šalies viduje žiauraus teroro po
litiką, siekdami pagal Pekino re
ceptą užgniaužti bet kokį nepasi
tenkinimo pasireiškimą." 

Tokiais žodžiais Maskva atsi
liepia apie komunistinę Kambo
diją, kur komunizmui Įsigalėti 
daug padėjo ir pati Maskva. 

Amerikiečiai geri 
plaukikai 

V. Berlynas. — Cia dešimt die
nų vyko pasaulio plaukymo pir
menybės, kuriose labai gerai už
sirekomendavo amerikiečiai ir ga
vo net 23 aukso medalius, 14 si
dabro ir 7 bronzos. Antroj vietoj 
liko Sov. Rusija. Varžybos baigė
si rugpiūčio 28 d. 

Saules energija 
Washingtonas. — Saulės ener

gijai studijuoti komisija teigia, 
kad po dvidešimt metų saulės 
energija sudarys 2 0 % visos Ame
rikoje suvartotos energijos. Saulės 
energijai išvystyti bus skiriama 
sekančiais metais ligi 907 mU. 
dol 

* • — » « . . « 



2 DRAUGAS, antradienis, rugsėjo tnėn. 5 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IK SVOKTI PAJfiGUMO LODYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KEUAS | SVEIKATA. 1601 West Garfield BKd-. Cnkago, CL «0636 

Telefonai FR O-fcttS 

KIETŲ VIDURIŲ REIKALAI 
Pirmiausia tvarkykime sa
vas asmenybes — tik ta
da pajėgsime pildyti medi
ciniškus patarimus konsti-
pacijos reikale 

Mediciniškas raginimas 

Teisingai šventos knygos ragi
na žmogų pirmiausia ieškoti 
dangaus karalystės —tik tada vi
sa kita žmogui bus suteikta. Ki
taip išsireiškiant, reikia man iri 
tamstai tvarkytis su savomis as
menybėmis — reikia kiekvienam 
iš mūsų sugeravaiėti — sužmo-
niškėti savais nuteikimais — 
savomis asmenybėmis, tik tada 
mums visiems naudingi daly
kai, čia ant žemės gyvenant, bus 
prieinami. Čia netalkma žmogui 
kalėjimai, policija, ginklai — 
vien tik žmogaus žmogumi iš
auklėjimas užtikrina jam laimin
gą gyvenimą. Nieko nepadeda 
nė vienam, kad ir geriausios ir 

pageidauja normaliai besitušti-
nančių vidurių. Deja. vien iš pa
geidavimo, reikiamu darbu nepa
remto, nieko gero neišeina: kieti; 
viduriai ima kankinti gerų norų į 
pilną pensininką. 

Mažai naudingu skysčių nau
dojant, sudžiovinamos maisto lie
kanos žarnose. Sausos ir mažos 
maisto liekanos sunku esti praša
linti iŠ žarnų. Tada gali tokio
mis sausomis maisto liekanomis 
storosios Žarnos galutinė dalis už
sikimšti. Toks dalykas medicinoje 
vadinama užsikimšimas žarnos 
mėšlu (fecal impaction). Taip 

MOSI) KOLONIJOSE 
Dainava* Midi. 

UETUVir; KALBOS 
ATEITIS 

lietuvių fronto bičiulių sto
vykloj dr. A n t Klimas, Ro-
chesterio universiteto profeso-

• rius, skaitė paskaitą tema Lie- j 
tuvių kalbos ateitis. Pretegen-

;tas pažvelgė į lietuvių kalbos 
'praeitį ir dabartį Dar 18-19-20 
šimtmety buvo bijomasi, kad 
lietuvių kalba gali išnykti Ir 

eita be pagyrų komunistinei! 
santvarkai ir komunistų parti
jai, bet buvo vietos ir gryna
jam mokslui. Pradėta leisti 
keletas žurnalų grynai kalbos j 
mokslo reikalams. 

THE UmiUANIAN WORLD-WLDE DAILY 
d m portage paid at Chicago. Dl. PubUsbed daily 

eacept Sundays, Legal Holidays. days after Christmas 
and Easter by the Llthuanian Catholic Press Society. 

Subscription Rates $33.00 — Chicago, Cook County 
DJinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $31.00. Foreign 
countries $34.00. 

Dabartinė lietuvių kalbos pa- Į 
dėtis buvo nušviesta iš teigia-

Į mos ir neigiamos pusės. Teigia
mieji reiškiniai, tai prisiaugini 
mas gerų lietuvių kalbos specia
listų, ir gana geri kalbos žur
nalai, kalbos kultūros žurnalai, 

ta baimė buvo tikra, nes lieta-1 žodynai. gramatikos. Kalba 
Damomis ir giesmėmis dvasinio vių ka^bos^ribos .vis siaurėjo 

peno Sodybos pažmoniuose tell*fcm. i tiek ^ ž o j o Į Bėk ' Didžiojoje 
ti Ema Umbrazienė itietuvbje. "Atgavus nepriklau-

Nuotr. M. Nagioigomybę, lietuvių kalbai buvo 
atvertos durys'} visą viešąjį val-

žamos atsaką į jos ištempimą 
mėšlu,..sumažina .storosios, žarnos m e t a i s okupavus Lietuvą, vėl 
susitraukimus — peristaltiką ir j y^0 ^jį^g^ klausimas: kas 

šiek^ tiek keičiasi, einama inte-
lektualizacijos kryptimi. Nei
giamos pusės yra padidėjęs sla
vų procentas Lietuvoje. Dabar 
rusų Lietuvoje yra nuo 8 — 1 0 ^ , 

stybinį gyvenimą. Bet 1940 į o ^ U slavų 5 procentai. Lat-

suardo sudėtingą, nuo mažens iš 

vių ir estų rusinimas yra daug 
toliau pažengęs. Lietuviai Lie-

.bus?. Išveš, ŠŽųdys. surusins.,. lįprOfe sudaro dar apie 80%. 
B e t ' a r ilgai taip bus? Niekas mokta tuitinimui5i būtiną elge- M 4 6 _ a f l 5 8 ^ ^ y . ! ^ « " g - «up o u s : « * « 

. . . . . .. ..,_, 'je partizanų sunaikinimas i r t r ė - ! m e k o n e ž i n o ' k j* g * 1 ™ ^ Mas-
atsitmka visiems apsileidėliams: | Vidwių užkietėjimas pas vaikus Imimai j Sibirą žiauriai naikino 
mažai skysčių naudojantiems, 
ilgiau gulintiems, mažai judan-

ne vienam, tad ir geriausios ir|nesveiKai raamnantis. joomu. saar* . . » » - » » - r ; « . ~ » ~ « . . « - a - - - ^ sunaikinimo pavojus 
naudingiausios bei tiksliausios SųJtokiais atvejais gaunamas nelauk- [ "nes dal.es .ss.plenmas gah būti | ̂  ^ ^ ^tmmJJ^Z^ 

tiems, natūralaus noro žarnai 
tuštintis nebojantiems. Po X-Ray 
žarnų tyrimo toks žarnos užsi
kimšimas gali atsitikti minėtai 
nesveikai maitinantis. įdomu, kad 

Kiek kitokie reikalai klostosi j ! ? 1 ™ ^ J ° * u i * ų j t t ^ S u 
valkams, turint kietus vidurius.!1**. P ^ S t f * > ***" " f « į » 
*,. . . .., , , • atėjo atoslūgis u* atsirado siek 
Cia irgi sutepimas mesiu balu- . . . . • , . , . ,. -_̂  . 
niu gali užtušuoti kietus vidų-! ! * * ^f* l a i s v e ir hetuvių 
rius. Cia tėvai ima labai rūpintis j * " * * I g e r u m ą atėjo nauja 
ir Jaudintis. Storosios žamos galu-! k a r t a ' ™ * » »**vepe. ™* 

Pašto iSlaidas mažinant pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams f* men. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr $33.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V. 31.00 18.00 13.00 
Kanadoje (U. S.) 33.00 19.00 15.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

i 
• Administracija dirba kas

dien nuo 8:30 iki 4:30, sėsta 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00. šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik ii 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

niMIIIIIIIIIIIIIIIHHMHmilIlIMIIIIUIIIlIflHIMIIIIIIMIIIIIIHMniHIlIlIlHIHIIMmitlIlI^ 

dienų medicinos mokslo žinios; 
kai žmogus nėra nusiteikęs tas ži
nias pasisavinti ir jomis remti sa
vo gyvenimą. 

Todėl, prieš susipažindami su 
kietų vidurių reikalais, visi nusi 
teikime pildyti išgirstas tiesas 
konstipacijos reikalu. Tik taip el
giantis, mes susilauksime kietų 
vidurių susitvarkymo. Jau tre
čią kartą tęsiamos čia mediciniš
kos žinios kietų vidurių reikalu. 
Jomis visi verskime save pilniau
siai pasinaudoti. 

Daugelis negerovių 
kietina vidurius 

Salia jau minėtų kietų vidurių 
atsiradimui talkinančių priežas
čių, minėtini blogi įpročiai. Žmo
gus, kuris nevalgo pusryčių, ypač 
kuris negeria šilto skysčio iš ry
to, susilaukia kietų vidurių, nes 
toks asmuo nesuiaudina storo
sios žamos į darbą — į judesius. 
Mat šiltas skystis ant tuščios, pa
tekęs į skrandį, reflekso keliu (per 
nervus) išjudina storąją žarną ei
ti savas pareigas. Medicinoje to
kį pajaudinimą vadina gastroco-
lic ref!ex. 

Daugelis žmonių yra medici
niškos Mortos, visais niekais nie-
ketiais besirūpinančios, o svar
biausią dalyką kietų vidurių 
tvarkyme pamirštančios, laiko 
neturi tokie žmonės supilti šiltą 
skystį iš ryto ant tuščios į savo 
skrandžius. Reikia tokiems virsti 
mediciniškomis Marijonais — vien 
esminiais sveikatos dalykais besi
rūpinančiomis — teisingu keliu} 
einant, savo storas žarnas į joms 
skirtą veiklą žadinančiomis. Rei
kia palengva valgyti pusryčius 
ką nors naudfngo šilto — skysto 
užgeriant 

tas dalykas: žmogaus viduriai už 
kimšti, o jis ima mažais kiekiais 
viduriuoti. Tai netikras viduria-

(magacolon) ne dėl jau i? pri
gimties turimo tos žamos 
stovio, bet dėl sekančių priežas-

i Icio I S 0 8 b'tiianistiniam mokslui Nors 

vimas, medicinoje vadinamas j 9 * neteisingai pratinant vaiką 
spurious diarrhea. Žmonės tokiu 
reiškiniu esti suklaidinami: kitas 
tada mėgina gydytis nuo liuosų 

buvo praėjęs. Palengvėjo sąry-

tuštimis, bijant žarnų tuštini-
nimosi. vaiko noras sukelti tėvų 
dėmėsi juomi. odo? įtrūkimai 
prie išeinamosios angos, neatsi
dariusi išeinamoji anga pas nau
jagimius (imperforate anus) ir ki
tos vystymosi klaidos gali talkinti 
vidurių nesituštinimui. Dar esti 
atsitikimai, kai iš prigimties žar
nos ima perdaug sugerti vandens 
į kraują laike maisto virškinimo 
ir tuomi sukietina vidurius. Kai 
vaikui sėdynė išvietėje esti per 
aukota, jis negali pakankamai 
pritūpti. O pritūpimas padeda žar- m a i ) silpnumas, galvos sukimais 

j nai tuštintis. Būtina, reikia ture- g a H b 5 U n e p j ] n a i išsituštinus. 
jti vaiku? skirtą sėdynę išvietėje. ^ v i d u r i ų pįitima[S i r a p a t m ė j 

[pilvo dalyje nepatogumo jaus-

kva. Dabar Lietuvoje ypač; 
į padaugėjo rusiškų žurnalų, te
atrų ir kt. Išėjo įsakymas, kad 
visos mokslinės disertacijos 

į būtų spausdinamos ir rašomos 
tik rusų kalba, net ir iš litua-

srities. Mišrios vedy-j 
j bos ypač padažnėjo, o tokių 
šeimų kalba dažniausiai jau 
būna rusiška. Su rusų kalbos 
jsigalėjimu į mūsų kalbą brau-r 
naši įvairūs svetimi reiškiniai, 
ypač sintaksėj ir žodyne. Nors 
kalbininkai bando kovoti, bet 
ne visada pasiseka. 

keis. i Uogą. lietuvių kalbai iš
nykimo pavojaus dar nėra. 
Lietuvių kalba eina modernėji
mo intelektualizacijos krypti
mi; pagrindinių pasikeitimų ne
laukiama, nebent sintaksėj ir 
žodyne. 

Po paskaitos buvo keletas 
klausimų, į kuriuos prelegentas 
išsamiai atsakinėjo. 

. . . . . . . ...." -».. 
» P R. 

ir mokslinėse knygose neapsi-

vadinamo.fi geltonoji spauda čia 
apsuka galvas minkštakošiams. 
Yra gausybe žmonių, mėgstan
čių visokius niekus, apgaulingus,, . , _. . . . . _ _ . .. 
stebuklus, fantastiškus dalykus Į J g Į flhoa ^ l U a ? J ^ . * " 
laikyti tikrais. Todėl d a b a r t i n i s ! d e ^ ^mograf iroų R i t i m ų 
gvaytojasyra tikras, kad k i e t u s ^ * * U l hei" 1falbai. fi5aįal 

Dabar klausimas 
r. 

kokia lie-

vidurius turintysis jau esti įpratęs 
į laxatyvų naudojimą. 

Bendri negalavimai, dėl kietų 
vidurių gauti, gali būti labai ryš-

išnykti pavojaus dar nėra. Fo
netinė ir morfologinė kalbos 
struktūra nepasikeitė. Bet lie
tuvių kalbos tarmės baigia i§-

Marija Bosienė. Sodybos pažmo
niuose gaminantį skanų, lietuvišką 
ir sveiką maistą Nuotr. M. Nagio 

vidurių. Tuomi. žinoma, savo pa
dėtį, dar labiau pablogina. Minė
tas vidurių užsikimšimas suseka
mas, pilvo sieną apčiupinėjant ir 
pračruopiant kietas mėšlo mases. 
Taip pat pirštinėtu pirštu tiriant 
per išeinamąją žamos angą, at
randama kietas roėšl<-> gabalas. 
Tada reikia, atsargiai elgiantis, 
iškrapštyti gabalėlis po gabalė
lio. Po to dar muilo ar gryno šil
to vandens klizma panaudojama. 
Po to žmogus, žinoma, turi im
ti normaliai maitintis, jei jis ne
nori susilaukti pakartotino storo
sios žarnos užsikimšimo kietomis 
maisto liekanomis. Tokie turi im
ti maitintis rupiu maistu ir gerti 
daug skysčiu. 

Vaistai', kietiną vidurius 

Lietuvoje visi pusryčiams naudo-} Yra vaistų, kurie stipriai kieti-
jom šiltą kleckienę, čia cereals va-1 ną vidurius. Apie juos žmonės tu-

Šitas reikalas kartais tėvų esti 
pražiūrima*. 

Kartais sunku surasti kietu 
: vidurių priežastį 

Kartais vidurius sukietina ne 
viena priežastis. Tada esti sun
kiau išaiškinti kietų vidurių 
priežastis. Trumpai pakalbėkime 
apie žmogų, turint jautrią storą
ją žarną (irritable colon). Tokia 
žama stipriai spazmuoįasi — trau
kiasi. Žmogus esti dėl to įpratęs 
vartoti HuosuojanČius vaistus 
(laxatives). Liuosuojantieji vais
tai sukelia liuosus vidurius ir gali 
gautis kalijaus stoka (hypokale-
mia). Kitas atvejis — pensininkas 
gali turėti susilpnintą storiosios 
žamos sienelės inervaciją, jis gali 
mažai skysčių vartoti ir nepa
kankamai rupaus maisto naudoti, 
toks gali būti nusiminęs (depres-
sed) ir jau gal! būti nuo seno įpra
tęs į liuosuojaričius vaistus. To
dėl mediciniškos istorijos surinki
mas yra labai svarbus dalykas, 
norint tinkamai tvarkyti kietus 
vidurius kiekvienam, ypač pensi
ninkui. Čia turi bendradarbiauti 

kūs. Neaštruslalvos skausmas, " g ™ ; ^ g r ^ V ^ < * 
[viduriuose skausmo Jausmas. n e - į ^ > u k t i žodžrų * n * o j e * -
valga, nuovargi*.' trėny skaus-]**"** P a ^ « t i m i j . Budyardl-

nė priesaga — ims labai pte-
čiasi, išstumdama labai seną 
kilmininko vartoseną. Svetimy
bės braunasi, nes j a s parveža iš 
kariuomenės, i š universitetų. 
Kuo mes galime prisidėti prie 
lietuvių kalbos stiprinimo? Iš
leisti didelį sinonimų žodyną, 
ispanų ar portugalų kalbų žody
nus. 

Prelegentas padarė išvadas, 
kad dabar, jei padėtis nepasi-

dinamą. Tai. ir cia būdami, ne-; ri žinoti ir pagausinti skysčiu ir j giminės bendradarbiai ir gailės 
l_: 1 _i- _ !»l . . . . . . . pameskime savos galvos, dtar S j 

Lietuvos atsivežtos: valgykime 
šiltus javainius (cereals) fs ryto į 

tingosios seserys. Žinoma, ir pats 
ligonis turi būti bent su pagrindi-

rupaus maisto kiekį tada. kai ten
ka būtinam reikale sekančius 
vaistus priiminėti. Opiumo turįjniais vidurių sukietėiimo priežas-

kiekvienas. Taip elgdamiesi mes f raistai, ypač prieš skausmą b e i į t y s e susipažinęs. 
ne tik patys sveikus vidurius tu-!kosulį naudojamas codeinas. kieti-, 
rėsime. bet ir vaikus pratinsime s na vidurius. Prieš skrandyje esa- • ' Nusiskundimai, turint 
į sveiką mitybą. Geriau negimdy-į mas rūgštis — įų gamybą imami įdėtus vidurius 
kime vaikų, jei mes nepajėgiame vaisti (anticholinergic agents), 
jiems mteikti swiko gvvenimo 'kai kurie prieš pakeltą kraujo 

spaudimą naudojami vaistai 
(ganglionit blockers) išsaukia 
konstipaciją. Dar prieš rūgštis yr 

mas sunkina kietų vidurių savi 
ninką. Šitie bendri nusiskundimai 

j nepranyksta, vartojant laJtątyvus, 
nors į jų vartojimą daugelis. įpran
ta ir tikros išeities sveika ton ne
gauna.. 

Tfr-ada. Visos šitos žinios kietu 

vidurių tvarkyme nepadės žmo
gui, jei jis nepajėgs ryžtis pildyti 
reikiamus dėsnius — jei jis nekeis 
savo gyvenimo i tvarkingesni. Čia 
ir prieiname visiems laimingo gy
venimo paslaptį: reikia keisti savo 
klaidingą gyvenimo kelią į tikrai 
teisingą — tiesų, sveikaton ve
dantį kelią. Kitaip sakant, reikia 
asmenybe tvirtėti Taip reikalas 

[.stovi visoje žmogaus elgsenoje, 
nutukus, turint palceltą kraujo
spūdį, mėgstant apkalbas, krimi
nalą ir kitokias neteisybes bei ne
sveikus įpročius turint. Kaip kalė
jimai, šautuvai nemažina žudy
nių, taip laxatyvai ir prieš apeti
tą vaistai nepagydo kietavidurių 
bei nutukusiųjų. Daugiau apie 
tai kitą kartą. 

Pasiskaityti, tt'arren — Teed 
G, I. Tract, Vol. 4, No. 2. April -
June 1974. 

DR, ŽIBUTE ZAPAMCKAS 
Telef. — 887-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

799 N ortii MkMgaa, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADfO &EIMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio Ori penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — Šeštadieni ir 
Mkmad. nuo 8:30 iki 9:3o v. ryto, 

Telef. 4S4-2413 
14*0 A. M. 

7139 S. !C%PLEW0Ot> AVE. 
CHICAGO, ELL. 60929 
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Kietus vidurius veikia žmogaus [ 5 
nusiteikimai. Nuo mažens įpra-jS 
tus tuštintis kaip reikiant, žmo
gus gali jaustis "nešvarus", jei jis 
reguliariai neišsituština rytais. 
Kiekvienas iŠ mūsų esam linkę į 

skysčiu, ypač rytais karštų ger-į neutralizavimui) vartojami ne- į visokius netikslumus gyvenime 

kelių. 
Daugelis žmonai nuslopina no

rą Žarnoms tuštintis, darbe bū
dami ar keliaudami. Taip mažai (jau pagamintas skrandyje (jų 

I 7 Drive-in Tellers I 

6ami h nuslopindami natūralu'susigerią į kraują (nonabsorba 
norą tuštintis, žmonės sukietina ble antacids). vaistai (ealcium 
vidurius. Tpač pensininkai ma- icarbonate ir alurainum hydroxido 
žai naudingu skysčių naudoją, j gel) kietina vidurius. Taip veikia 
Čia nesiskaito įn išgerta alus 
bei stikliukai ištuštinti. Dar pa-

ir prieš depresija — nusiminimą 
vaistai (antideprtissants). nusi ra-

gyvenusiųjų nenoras keltis iš'minimui imamo medžiagos (se-
lovas ar nuo kortų stalo. atsira-įdativfO ir prieš parkinsonizmą 
dus gamtos reikalui, užmigdo /ar-j— drebulį (anriparkinsonism 
nas. Tarp abu ima miegoti: ir 
/>'-'"» tforofi ir jo5 ringus savi-
niiOAa-. U tis nori būti sveikas —ikičius žarnose, slopina storosios 

agents) naudojami chemikalai. 
Tos medžiagos kiūtina maisto Ii-

D»b<*r yra pagaminta galimybės 
liuosuojančių vaistii. Prekybi
ninkai, vien uždarbiu besirūpinda
mi, per r;Kii:a. spaudą ir TV per-
ša žmonėms lavatyvus ir ragina 
'uštinti vidurius, nesikreipiant 
pas gydytoją išsiaiškinimui kietų 
viduriu priežasties. Taip ir ima 
žmonės krypti iš tiesaus kelio: jie 
ima ne vidurių užkietėjimo prie-
/Hstis- alinti, bet pradeda nau-J^ 

Idoti periamus iaxatyvus. Ypač* 

|

s Open 6 doys o week 

= Open Fridą? evenings, 5 P- M to 8 P M. 
§ Lnstead of ThnFRday evtomgtt 

| MAROUETTE NATIONAL BANK 
| 64th and So. Westera Avenue 
| Main Bank - 6816 SMtk W t s » N i — BR 6-5106 
B ' Hk 

DR. R. 6. BALUKAS 
Aku^aiŲ* tr motenj Ugo* 
Ginekok«rtn» Chirnrgila. 

8449 So. P « 1 M U Rd. (Cmwford 
Jfedlcal Buflding> ToL Ll 5-«446 
M BeaMHepia skambint 874-8004 

Priima ligoniu* pairai susltarltot. 

DR. VL BUŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqaecte M B J I M I Oent«r 
•1SS So. Ked^a Areoiif. 

VmL: plrmad.. antrad Ir ketvtrted 
$ Iki 7:J0 vai. rMca.ro. 
tuiOd. nuo t Iki t vai 

Pacai aaaltarlma. 
Oflao telef. WA V2«7n 

R«dd. M . WATbr«ok 5-S04S 

TeL oftao HE 4-5849: rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 We*t 71st Street 

Vai.: p i rm. antr., ketr. tr penkt 
! : • • . »:00 vaL poptet, tre«. Ir Mt. 

Mk aosrtarua 

— Žmonės, nerandą laiko at
vangai, anksčiau ar vėliau būna 
priversti rasti laiko ligai. 

John VVanamaker 

0R. FERD. VYT. KAURAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49tb Coart, Cicero. IU 
[įtaigos tr huto teL 652-1381 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
fJalrjmu tr»č ir ieftad 

TeL oflw> ir boto: OLympie 24191 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

144S 80. fiOta Avė, Cicero 
Kaadlen i - l Tai. Ir 6-8 vai. vak.. 

Uskyrna ti^Hadleniaa 
fteAtadieniato 12 iki 4 va i 

Dr. Jonas 6. BYLA-BYLAITIS 
GALV08 IR 8TUBCRO UG08 

9989 Wert 93rd Street 
IsaMgaj HHnote 69829 

TeL — 479-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rodoko kabinetą perini 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
7799 Weat 61at Street 

Td. — GR 9-2400 
Vai.: papai msrtartma: plrma4. tr 

kefcr. l-« te T-»; aatrad. te o«nkt 
10-4; teitai. ::i vaL 

tkf. 99&44T7; Bes. 249-28S9 

BR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfl 

BlSACtatyM — Kcrrq tr 
atsaOttsBa Hgoa 

CRA WrOKD MEKCAL BL00. 
. 9449 8a. PUMŲ R«Md 

Tei. REHsBce 5-1811 

D^. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) • 

3925 West 59tb Street 
Vai.: plrmad.. antrad.. ketvlrtad. Ir 
pankl nuo 12-4 vai pofriot Ir 4-S 
vai. vak. Tr«£. Ir aestad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG8 

Kūdikių ir vaikų ligų speriahat* 
MEDICAL BUILDING 
3200 West 81st Street 

Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919 

Ofs. RE 4-1818; m . PR 9-9991 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHDlURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71 st Street 
71-oa ir Campbell A ve. kamp. 

Vai.: plrmad.. antrad.. ketvtrtad. kr 
panktad. S Iki 7 v. p. p. Tik 

Telef. — 282- 4199 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIU UGOS — CH1KUROMS 
Oftaal: 

111 IfO. WABASH AVB. 
4aon NO. CENTRAIi ATB. 
Valandos pasai saartartana. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba betuvMkai) . 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akla. Pritaiko aAtssos ar 
"Coaaaot s9s9af* 

2618 W. 71M St - TeL 797-514t 
VaL pagal aoaltarima. Uldaryta tra*. 

DR. A. B. BUVECKAS 
GYDYTOJAS XR CHIRURGAS 

T*L - BE 94899 
Specialybė AJrių ligos 

9997 Weet I93rd Street 
Vslaados pagal susitarimą 

teL — PR 8>2229 
DR, MRINA JAKšEVIfcIUS 

I O I 9 A 
V A I K Ų L I G O 8 

West ftSrd Street 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, P0SL8S LR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2956 W . 9 M Street 

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

Oflao teL 779-2889, nsM. '449-5549 

DR. J. J. SIMONAITIS 
O Y D T T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
OA<o telef. RE S-441S 

R H * n H ) o . «atof. OB ' S 4 « l t 
Ofiso vai : ptamad \r ketvirtad 

nuo 1:00 Ugi 3:00 vai popiet 

Ptrtaad.. aatrad.. katvtrtad tr o*n>t 
sno i t Btl f vai. Ir trao I lkl 8 tai. 

^ Saftad. ano 1 U ( vaL 

irnmtiflmmiHtinmmmmtĮttttn 

PO Y«9999 Ras. GA 3-727* 

BR.A.JERKINS 
GYDYTOJAS IR CHLRURGA8 

9944 West ftSrd Street 
pagnl snsitaiima 

1992 N. Western Ave^ Chicago 
TeL 489-4441 

Dr. R. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CMRUBGUA 

7119 vV. 127 St.. Palos R«igbH 
TeL36l-973» 

Vslaados pagal sudtmn) 

CMIno M . HE 4-flllS. \ n a « 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: prrm.. aatrad. k«tv. ir 

s-S tr «-T - • aalnto 

XiM- oOsn s K tl^f^^© 

F. B. BMRSKURAS 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

9197 Went 71st Street 
•alaadoa i-< **l popiat 

Treč. tr ftefttad pagal maritartraa. 

Ofs. teL 599-1199: SSSBB 8814773 
DR. PETRAS ŽLI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
9294 So. Narragaaeett Avenae 

Vai.: pirm . antr.. ketv ir penkt 
* 7 ; •fitadJeplaJs pagal 

http://dal.es
http://vadinamo.fi
http://rMca.ro


««*4MM • « * • . ' • » I I I W 

liloan!sfi£s us£?8tsltefo 

REIKIA TiK PAKANKAMAI STUDENTŲ 
Kai Chkagos universiteto Grcle pasiūlymais, nei nutarimais. Rei-

Campus Įsivedė lietuvių kalbos kia sąlygų, kad kalbininkas turė-
du kursus, už kuriuos gaunami už- tų darbo ir galėtų profesiškai 
skaitai, džiaugėsi visa lietuvių vi- ruoštis lituanistikai kartu su jai 
suomenė, ypač iš Chicagos apylin- artimomis mokslo Sakomis. Nors 
kių. Laimėjimas toks, kad lietuvių tai laikoma svajone, bet apie jos 
kalba pasidarė mokslo dalyku, realizavimą galima ir reikia gal-
kad profesorė šiam dalykui pa- voti. Konkrečiai jau reikia veikti, 
rinkta su geromis kvalifikacijomis galvoti ir sukaupti pastangas pa-
ir kad studentų susidomėjimas ne- siruošti naujų mokytojų su uni-
buvo mažas. Tačiau metai po me- versitetinio lygio išsimokslinimu, 
tu dėmesys lietuvių kalba prade- kad jie galėtų dar il?ai, net bū-
Įo mažėti net lietuviu studentų darni kitose profesijose, pavaduo-
tarpe. Kodėl taip buvo, sunku at- ti dabartinius mokytojus, kurie 
sakyti, bet, greičiausia, daugelis pamažu traukiasi iš gyvenimo, 
manė, kad jie gali nesimokydami *Tai tikrovė, nors ir žiauri Bet 
kursą praeiti ir gauti reikiamus Drieš ją negalima užmerkti akių. 
užskaitas. O iš tikrųjų namuose Lietuviškų mokvklu dar reikės 
išmoktos ir mokyklose papildytos bent kelioms dešimtims metų. Rei-
ka.bos nei-zteko —reikėjo čia >.& fr n a u ? ų mokytojų, sugeban-
nmtai studijuoti. fiu pajį^ n e tik taisyklingą 

Antra priežastis ga! buvo ir ta, ^Ibą, bet ir savos kalbos dvasią. 
kad jaunų studentų tėvai dau- Dė! t o Ketuvių kalbos studijomis 
giau žiurėjo į praktiškuosius Circle Campus universiteto audl-
mokslus, kūne profesiškai duoda toriiose — uradinio ir aukštesnio 
daugiau galimumų gauti darbus, ^ ^ _ ^n būti mūsų didelis 
kai-jų vaikai baigia studijas. Hu- rūpestis, nes šiam kursui pavojų 
mamtanniais mokslais susidomėji- ^ ^ studentų stoka, 
jnas mažėjo tėvuose, juo labiau ma- * 
žėjo ir jaunime. Jaunieji, įsikiau- « . . . 
sę nuolatinių kalbų tik anie gam- Pastebėjome spaudoje raginimą 
tos, matematikos, chemijos, Uola- m ^ ° 1 2"1 4 Aenomis registruo-
gijos ar panašius mokslus, patvs tis į lituanistinį kursą Circle Cam-
pradeda tik apie tai galvoti ir net P" s universiteto lingvistikos sky-
su sunkumais mėginti tuose moks- * * ; T a i j " W a i*j?a h ™°f: 
luose pasiekti diplomo ar bent pa- J? § a k a n e b 5 t u Panaikinta «c del 
siruošti praktiškam darbui. klausytojų trukmės. Sis universite-

v„iu~. *-i - i - i i , , tas lietuviu studentą turi pakan-Kalbos, kaip pnvalomi dalykai, 
Saugiau vertinami humanitari
niuose, psichologiniuose, sociali 

PAKELIUI Į tAlSVC 

N 

karną skaičių. Bent jų dalis galė
tų lengvai užpildyti tiek pradini, 

' , , " tiek aukštesnįjį kursą. Jų yra tiek, nruose ir pedagoginiuose moksluo- k a d j . ^ ^ ^ ^ 
laikomi šalutiniais .. . D , , į _ _ ^ se, nors ir 

mokslo dalykais. Lietuvių kalba 
yra reikalinga lingvistams ar fi
lologams, norintiems gilintis į šio 
mokslo šaltinius, bent vienai sve
timai kalbai pramokti. Todėl dė
mesys net savai kalbai sumažėjo. 

Tragiškai į šį reikalą dar ne 
laikas žvelgti, bet jau reikia su
sirūpinti tėvams, kad jų studijuo
jantis jaunimas imtų tarp kitų da
lykų ir lietuvių kalbą. Reikia rū
pintis ir jaunimo organizacijoms, 

tinių dalykų studijas iki literatū
ros ir kalbos aukštojo mokslo ly
gio. Reikia tiktai bent tiek pastan
gų, liad pirmiausia patys tėvai 
ragintų savo vaikus lietuvių kal
bą studijuoti*, o taip pat organi
zacijos, kaip ateitininkai ar skau
tai, skatintų savo uolesnius narius 
pagilinti lietuvių kalbos mokėjimą 
studijomis ir moksliniu Jos pažini
mu. Reiktų net raginti įvairias ki
tas organizacijas skirti stipendijas 
tokiems, kurie norėtų studijuoti, 

turinčioms įtakos i jaunimo moks- « . , . . * J „ » , W * , „ i„„ , ,^„ • , . . . . . , r . bet del susidariusių sąlygų yra 
lo šakos pasirinkimą. Visuomene 
prie to turi prisidėti, kad jauni 
studentai apie tai žinotų ir savą 
kalbą išmokti dar vis norėtų. 

sutrukdyti darbų ar pasalinių už
siėmimų. 

Lietuvių kalbos mokslo išlaiky
mas universitete nėra tik rūpestis 
studentų stoka ir mėginimas 

įvairių specialistų savo tarpe j ų daugiau rasti. Jis turi būti 
turime daug. Universitetuose, bendras visos lietuvių bendruomė-
įstaigose, tyrimų centruose, net nės, visų organizacijų, Juo labiau 
valdžios vietose dirba daug lie- kultūriniu sambūrių sutelktinis 
tuvių. Visai nesunkiai galima pa- rūpestis. Išlaikyti lituanistikos ka-
sitelkti specialistų, kurie skaitytų tedrą universitete yra lietuvių iš-
paskaitas iš politikos, ekonomikos, eivijos kultūrinio augimo priemo-
inžinerijos, kompiuterių, astronau- n ė j r tautinis išsilaikymas, švieti-
tikos, erdvių mokslo, filosofijos, mo stiprinimas, pastovesne litua-
teologijos ir dar kitų. Bet kalbi- nistinių mokyklų egzistencija. O 
ninkus jau galima suskaičiuoti TJ.JO to priklauso jaunųjų kartų 
ant vienos rankos pirštų. Ir tie įsiiungimas į gwają lietuvybės 
daugiausia jau tik nori baigti sa- veiklą ir visos tautos pastangas 
vo darbus, kuriu nespėjo užbaig- išlaikyti savo tauta, 
ti, dirbdami kitose specialybėse. Ga] permažai vertinamas moks-

Ypač stokojame specialistų Ii- Knis kalbos pasiruošimas, kai dau-
tuanistų, kurie galėtų ruošti bent gumas amerikiečiu yra vienakal-
tikrus mokytojus, žurnalistus, pa- biai. Vienakalbiškumas siaurina 
dėtų rašytojams, paprastiems laik- akirati ir žmones aoribo?a tik sa-
raštmmkams ar mokslo veika- vo miestu ar savo valstybe, o iš 
lų autoriams. Teisinga, kad ši sri- tikrųjų dar ir už tvoros yra pa
tįs nėra pelninga, nes tik litua- sauIis, kuriame gyvena žmonės, 
nistika negalima verstis.Reiktų net Ir su jais reikia palaikyti žmogiŠ-
lituanistui eiti į plačią lingvisti- kus santykius. Dar labiau tai švar
ką ar filologiją, tyrinėti kalbų bu lietuviams, kuriems turi rūpė-
struktūras ir pasikeitimus, dės- ti ir sava tauta, nes be kalbos 
tant aukštosiose mokyklose tai, nyksta tautos dvasia ir tauti?ku-
ką universitetai — ir tai tik kai mas išsilieja i piiką mase. Litua-
kurie—savo programose turi. nistikos išlaikymas šiandien yra 

Susirūpinimas lituanistika ir Ii- pirmos eilės rūpestis. O tam rei-
tuanistais mokslininkais yra iš- kia pakankamo skaičiaus stu-
eivijoje toks gyvas reikalas, kad dentų, užpildančių lituanistikos 
jis neišsprendžiamas nei gražiais mokslo auditoriją. P. S. 

Prieš kelerius metus JAV sena
to komisija viešai nagrinėjo 
"Amerikos Balso", "Laisvos Eu
ropos" ir "Laisvės Radijo" reika
lus. Komisija primygtinai vargino 
anuometinį valst. sekr. padėjėją 
(referentą) Europos reikalais Mar
tiną Hillenhrandą apie kelių ra
dijo tinklų reikalingumą ir jų 
skirtingumus. Senatorius Ful-
brightas parodė didelį reikalų 
pažinimą, o vienas senatorius 
klegėjo, kad užsienio politikoje 
visos bėdos prasidėjo su Wilsono 
tautų apsisprendimo dėsnio skel
bimu ("prikurta mažų valsty
bėlių"). 

Gyvenimo praktikoje Pabaltijo 
valstybių diplomatiniai atstovai, 
taip pat ALTa, VLIKas ir Liet. 
Bendruomenė laisvai reiškėsi per 
"Am, Balsą", kur negalėjo kalbė
ti bėgliai iš šalių, su kurių vy
riausybėmis yra palaikomi diplo
matiniai saitai. JAV vyriausybės 
leidiniuose Pabaltijo valstybių 
aneksijos nepripažinimas buvo at
žymimas Europos žemėlapiuose, 
kaip ir Vokietijos rytinių sričių 
laikinas pavedimas Lenkijos ir 
Sov. Sąjungos administravimui. 
Bėglia! iš Lenkijos, Čekoslovaki
jos, Vengrijos, Rumunijos ir Bul
garijos kalbėdavo per. "Laisvos 
Europos" radiją, o Sov. Sąjungos 
išeiviai per "Laisvinimo" (Libe
ration) radiją, kuris po Vengri
jos sukilimo pavadintas "Laisvės" 
(Liberty) radiju. 

Po ilgesnių tyrinėjimų kon
gresas nutarė palikti tris atskiras 
radijo žinybas. "Amerikos Balsas" 
yra oficialus organas, "Laisvoji 
Europa" kalba į kelias komunis
tų valdomas nepriklausomas vals
tybes, o "Svoboda" į Sovietų Są
jungą keliolikos tautybių kalbo
mis. 

B "L. Europos" į "Laisvę" 
"Privačių piliečių" komitetas 

"Laisvajai Europai" vengė susi
rišti su Pabaltijo valstybių reika
lais. Po ilgesnių derybų paga
liau buvo sudaryti Laisvos Lie
tuvos, Laisvos Latvijos ir Lais
vos Estijos komitetai, ir 1951m, ru 
denį L. Europos komitetas nuta
rė transliuoti į Pabaltijį. Lietuvos 
reikalais radijui vadovauti buvo 
pavesta Vaclovui Sidzikauskui. Vi
si trys baltiečiai vadovai gavo 
"stalus" ir lankė redakcinių gai
rių posėdžius. Už poros savaičių 
iš Washingtono į New Yorką at
vyko pora pareigūnų, kurie prieš
piečiams su "Am. Balso" vadovu 

Try* radijo taikiai 

DR. KOSTAS R. JURGĖLA 

Foy Kohleriu užsikvietė Sidzi
kauską ir jo du kolegas ir prane
šė, kad nutfra per "Laisvą Eu
ropą" į Pabaltijį netransliuoti. 
Miunchene 1952 m, atidaromas 
"Am, Balco" skyrius, kuris trans
liuos trumpomis ir vidutinėmis j ropą ir Helsinkyje nebeužsiminė 

būrelį iš Rytų Europos kilusių 
visuomenininkų ir stipriai pasi
sakė Ryty Europos ir Pabaltijo 
valstybių klausimu. Jo klausėsi ir 
valst. sekr. Kiscingeris. Tačiau, 
rytdieną išskrisdamas, prez. For
das iš paruoštos spaudai pada
lintos savo kalbos išleido saki
nius apie Pabaltijį ir Rytų Eu-

bangomis ir daugiau dėmesio 
skirs europinėms reikalams 

Taip pasitvarkius, ilgesnį laiką 
tarp New Yorko ir Miuncheno 
vykdavo kasdieniniai atitinkamų 
kalbų redaktorių radijo pokal
biai. Po kelių metų "nepriklau
somas" (išjur.gtas iš Valst dep-
to) "Am. Biisas" neįtikino kon
greso, kad reikia skirti lėšų tam 
tikram reikalui. Visiškai nepasi
tarusi su kongreso komisijomis, 
USIA vadovybė nutarė tą porei
kį visvien patenkinti, uždarant 
transliacijas iš Miuncheno, ku
rioms ką tik buvo gauta papildo
mų lėšų. 

Po to Sidzikauskas naujai sten
gėsi vyraiusybe sudominti "L. Eu
ropos" laidomis į Pabaltijį. Kelios 
delegacijos tuo reikalu lankėsi 
pas valst. sekr. padėjėją Europos 
reikalams Stoesselį ir USIA vado
vybėje. Kai vėliau, Sidzikauskui 
jau mirus, baltiečių delegacija 
lankėsi pas Stoesselio (paskirto 
ambasadorium Maskvon) parei
gas paveldėjusi Hillenbrandą (vė
liau paskirtą ambasadorium Bon-
non), pastarasis, Fulbrighto ko
misijos kelias dienas vargintas, 
delegaciją nukreipė į "Laisvės" 
radiją. Beje senatoriaus Fulbrigh
to paklaustas apie Maskvos ragi
nimus Helsinkin sukviesti Euro
pos "saugumo ir bendradarbiavi
mo" konferenciją, kurios "tiks
las tesąs patvirtinti pokarines sie
nas Europoje", Hillenbrandas at
sakė: "Mes irgi to norime, tik da
bar dar ne laikas". 

Helsinkio era 
Laikas atėjo 1975 metais. Lie

tuviai, latviai ir estai jau turėjo 
"Laisvės" radijo laidas (po mano 
anuometinio straipsnio to radijo 
vadovybė pradėjo skelbti, kad 
transliuojama " į Sov. Sąjungą ir 
Pabaltijo šalis"), ir Helsinkyje 
buvo pasirašyti susitarimai, ku
rie pripažįsta "dabartinių" tarp
valstybinių sienų Europoje ne
liečiamybę, nebent kas būtų kei
čiama dvišaliais susitarimais. 

Prieš leicdamasis Helsinkio 
kryptim, prez. Fordas susikvietę 

kovą. čia matome vieną jų dalinį trenrruoies merą kalnų srityje 

apie Pabaltijį. Paklaustas apie tai,! Etiopijos karinės pajėgos, stipriai remiamos Sovietų ir kubiečių, sumušė 
sugrįžęs prezidentas pasakė, kad I Eritrėjos laisvės kovotojus. Sukilėlių dalis pasitraukė į kalnus ir tebetęsia 
tie dalykai buvo prieš kelis de-
imtmečius sutvarkyti taikos kon
ferencijose Jaltoje, Potsdame ir 
kitur. Abu jo pareiškimai yra pa
skelbti "Prezidento Dokumentų" 
1975 m. savaitiniuose rinkiniuose. 

Po to prasidėjo žmogaus teisių 
populiarinimas, spaudoje sieja-

lio parodymai baltiečių komiteto 
vardu. 

Vileišio vadovautoji demonstraci
ja prie Jungtinių Tautų būstinės 
New Yorke buvo tikra atgaiva — 

savo korespondento suteikiamos 
žinios. Politiniai komentarai per
žvelgiami "poiicy office" ryšinin
kų su krašto saugumo taryba bei 
valst. dep-tu ir tai riboja netiks
lumų skleidimą. Niekas nevaržo 
tiesos. Kalbininkų tarnybų va
dovai yra atsakingi už savo laidų 

t turinį, ir protarpiais jiems tenka 
1 atitaisyti žinių biuro ar savo tar-

Kellai ir klystkeliai 

Todėl Los Angeles lietuvių rė
mas su soviet. hrdų emigracijos j j į ™ ? " ! komiteto veikla ir dr. P. 
laisve. Mūsų veiksniai irgi ėmė
si žmogaus teises ginti "Helsin
kio susitarimų" vardan ir garsi
no Lietuvos komiteto bendradar-' ? r i m i n L T i a s a P i e lietuvių tautos 
biavimąsu kitais teisių g y n ė - ^ o s esmę: laisvę ir valstybine ne-j = 
jais Sovietuose. Kažkaip nejučio-! pnklausomybę. (OPT.) Niurem-
mis Lietuvos nepriklausomybės b e r š e k a d a i s e b u v o teisiami na-
kova netgi žymių lietuvių sveti iC1* pareigūnai, pasikėsinę "prieš 
miesiems dabar vaizduojama kaip i t a i k ^ i r žmoniją", su Maskva iš-
"dissent" — sovietinių disiden- j sidaline eiles nepriklausomų vals

tybių žemes ir žmones. Savo lai
ku Bertrando Russello komitetas 
"teisė" amerikiečius už Vietnamo 
karą. Tikrai niekas neįgaliojo Ki-
slngerį ir Fordą be taikos konfe 

tų Šalutinis reiškinys. 
Na, po Helsinkio Vasario 16 

pareiškimuose valst. departa
mentas nebekalba apie Lietuvos 
aneksijos nepripažinimą, apie pa
ramą Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės bylai. Vieton to kal
ba apie didelį lietuvių indėlį 
Amerikai. Kai tų pareiškimų au
torius teiravosi mano nuomonės 
apie jų turinį, turėjau pasakyti, 
kad ne valst. dep-to reikalas yra 
vertinti paskirų tautybių indėlį 
Amerikai ir ne laikas apie tai kal
bėti Vasario 16 proga. 

Belgrado peržvalgos konferen
cijos išvakarėse kongresinė komi
sija Europos saugumo ir bendra
darbiavimo reikalams paskelbė 
JAV prezidento pranešimą kon
gresui. Jei Pabaltijo šalių nepri
klausomybė tebepripažįstama, tai 
prezidentas savo pranešime kon
gresui turėtų, be Sov. Sąjungos ir 
liaudies respublikų, nužymėti 
Sovietų vykdomus žmogaus tei
sių pažeidimus svetimose šalyse: 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Tačiau jos trys nėra minimos nei 
Valst. dep-to ir USIA pareigūnų 
parodymuose, nei prezidento pra
nešime, nei pačios komisijos pra
nešime kongresui, nors liudytoju 
tarpe buvo ir baltiečiai. Ypač ge
rai buvo paruošti dr. Kazio Bobe-

nas veikėjas žavėjosi "bendradar
biavimu su Lietuva", ir jį klausi-
nėjęs reporteris tokį terminą nau
dojo. Patvarkęs tos dalies ne
transliuoti, nustebusiam reporte
riui paaiškinau, kad su komu
nistų partija "bendradarbiauti" 
negalima, kai rusai laiko kirvi virš 
tavo ištiesto kaklo: niekas nega
li nieko "su užsieniu" daryti be 

potvarkių. Dar rencijos, paneigiant kongreso re-jP31^^05 *r KGB 
zoliucijas, visiškai neatsiklausus j priminiau Lenino dogmą, kai j * 
Pabaltijo valstybių gyventojų, Į r a p n o Brastoje su vokiečiais pasl-
neva "neprivalomu"' dokumentu 
pripažinti 
ropoję". 

'dabartines sienas Eu-
rašyti bet kokio turinio sutarų. 
E ą, sutartis pasirašo vyriausybė, 
o partijos centrinis komitetas su
tarčių nepasirašinėja, ir vyriau
sybė nėra atsakinga už (savo 
viešpaties) partijos darbus. 

Tarp kitko lietuvio autoriaus 
veikale apie Pabaltijo valstybes 
pora atvejų miglotai užsimena
ma apie kažkokius neįvardintus 

i Žygimanto Augurto "kėslus". Ta-

Reikia grįžti prie laisvės ko
vos, o ne puoštis sovietinių disi
dentų pastangų nuotrupomis. 
Lietuvos istorijoje buvo "dissi-
dentes de religione", ypač Mask
vos kurstomų stačiatikių. Lie
tuvišku požiūriu dabar disidentai 
Lietuvoje tėra Maskvos rėmėjai I 
komunistai. Be to, pastarųjų po- į č i a u t o karaliaus laikais mūsų 
ros metų atvykėliai komunistai! Pasenėliai pampino Livonijos ša-
"disidentai" buvo patikrinti tiktai 
KGB. 

Neseniai kai kas ir lietuvių 
spaudoje pasigedo Am. Balso "ne
priklausomumo". Tikrovėj, tokio 
"nepriklausomumo" norėjo ir te
benori mūsų priešai, kurių yra 
visur. Jei "nepriklausomi" radika
lai ar reakcionieriai viešpatau
tu, tai "Balso" nepriklausomybė 
reikštų nuolatinį Amerikos gyve
nimo dergirną ir ne žodžio Lietu
vai užtarti. Dabar skelbiamo: 
dviejų šaltinių ar akivaizdaus 

liu "uniją su Lietuva" (autorius 
to nem'ni) ir ištisą šimtmetį lie
tuviai už Livoniją kovojo prieš 
rusus ir švedus (Lietuvos ka
riuomenėje 1919 m. ir vėliau te-
bedainuota "Visi bajorai žirgus 
balnoja. Žirgus balnoja į Rygą 
joja". Tai kam menkinti mūsų 
prorenelių didesnius užmojus ar 
kitiems leisti mus žeminti? 

Cia suminėti keli vaizdeliai ro
do, kad ne visi mūsų pasireiški
mai pasižymi nuoseklumu ir savi
garba. 

raaa 

7000 MYLIŲ PER 1 AMERIKA 

NEBUS KAS MEDŽIOTI 

Dėl intensyvaus ūJdninkavi-
įno, laukų melioravimo labai 
pakitusios aplinkos sąlygos, ku
rios nepalankios laukiniams gy
vūnams. Pavyzdžiui, kad ir 
Bulgarijoje, matyti, čia dėl to 
žymiai sumažėjo kai kurių van 

nis, kaip ir kaCase. Kasmet į 
kitus rajonus perkeliama po 
GO—80 stirnų, įsteigti t rys fa-
zanynai, kur kasmet bus gali
ma išperinti po 160 tūkstančių 
šių paukščių, jm. 

MILIJONAI SENESNIEMS 
Dlinois valstija papildomai 

/ . KUČINSKAS 

Jungtinės Amerikos Valstybės yra didelė ir gra
ži šalis i r tikrai verta ją geriau pažinti. Dauguma 
amerikiečių mėgsta bastytis po kitus pasaulio kraš
tus, bet savosios žemės visai nepažįsta. Amerikoj ra
si visko: didžiulius miestus, plačias dykumas bei 
snieguotus kalnus, gražiai žaliuojančius laukus su di
džiulėmis farmomis bei gausiomis gyvulių kaimenė
mis. Cia rasi daugybe parką, kuriuose pajusi dar 
nesugadintą gamtos didybę bei jos grožį, rasi dau
gybę upių bei ežerų, kurie vieni iš jų tarnauja žmo
gui, o kiti dar savo natūraliu grožiu vilioja turistą, 
galia visa to. cia sutiksi įvairių rasių žmonių, kurių 
papročiai bei gyvenimo būdas yra labai skirtingi. 
Tačiau juos visus jungia viena didžiulė Amerika, ku
rioje jie visi jaučiasi lygūs ir šį kraštą skaito savo 
namais. 

tūlių, o saulės ir šilimos netrūksta, todėl augmenija Į Prie kelio 10, pasiekiam didesnį Alabamos mies-
vešliai žaliuoja. Apie Ocala vaizdas kiek pasikeičia, j tą Mobile, turintį 190,000 gyventojų. Norint patekti 
Paviršius darosi jau įvairesnis ir bent kiek įdomesnis | i Mobile miestą, reikia pervažiuoti George Wallace 
— daugiau kalvų, o slėniuose vienas kitas ežerėlis; vardo tunelį, einantį Mobile upės apačioje. Tunelio 
tyvuliuoja. Matosi žalios ganyklos su gausybe gra- j konstrukcija bei jo statyba gana imponuojanti ir tik-
žių galvijų ir arklių, čia jau gerai išvystytas pieno irai tas tunelis vertas to garsaus Alabamos politiko 
bei gyvulių ūkis. Apie sostinę Tollahassee gana stip- j vardo. Mobile yra žymus Amerikos uostas. Antro pa-
ri yra medžio pramonė. Čia kalvos ir slėniai g a n a ; ^ ^ ^ ^ karo metu šimtai naujų laivų čia buvo pa-
miškingi, medžiai gerai išaugę ir duoda neblogos ko
kybės medieną pramonei 

Pasiekus Marianna, Floridos lygusis pavir-

statyta, perdirbta bei atremontuota. Mobile labai puoš
niai atrodo azalijų žydėjimo metu. 35 mylių ilgio aza
lijų takas veda per gyvenamuosius miesto rajonus. 

šius jau žymiai keičiasi Ka3 galvoja, kad Flo- j ^ a g a l ^ a rasti pačius didžiausius azalijų žiedus. Di-
rida yra tik pelkėta lyguma, atsidūręs čia, savo nuo- i ^ e ^ s parkas, pasipuošęs žydinčiom kamelijom, patrau-
monę turės kiek pakeisti Čia jau daugiau kalnelių' 'K*a a^i- Daugybė įvairių žydinčių medžių bei krūmų 
ir jie visi yra jau žymiai aukštesni Kalvose esamos puošia šį žalumynuos paskendusį miestą. Daug gražių 
kavernos yra turistų gausiai lankomos, ypač įdomios bažnyčių čia pastatyta, daug įvairių muziejų laukia 
jos yra kavernų valstybiniam parke. Šios vietovės dar į lankytojų. Puikios antro pasaubnio karo karių kapi-
miškingesnės, dar daugiau upokšnių bei ežerėlių ma-' nčs su meniškais paminklais bei žydinčiom gėlėm, vi-

Stebėdamas Amerikos vakarų filmus, žavėjausi 
tų plotų didybe bei nesudrumsta jų ramybe, nepa
prastu gamtos įvairumu bei jos grožiu. Visą laiką 
brendo mintis, kada nors tas vietoves aplankyti ir 
pasigrožėti tuo žavinguoju pasauliu. I r taip vieną 
ankstų rytą ponų Seputų draugystėj pajudėjom iš 
Miami Beach. Raudona saulė, vos pakilus virš At
lanto, nuspalvino ružavai vandens paviršių, kuris, 
susiliejęs su horizonto raudonumu, sudarė nepapras
to grožio vaizdą ir pranašavo giedrią dieną, o tuo pačiu 

tosi aplinkui 2emė gana derlinga ir joje gerai auga 
t. v. lengvas tabakas, o slėniuose gražūs kukurū
zų laukai žaiiuoja. 

Netrukus pasiekiam Alabamą, kurią Perdido upė 
skiria nuo Floridos. Jau 16 šimtmečio pradžioje, Ala
bamos pakraščius pasiekė ispanai. Jie smarkiai susi
kovė su indijonais, bet netrukus ir vėl pasitraukė, 

lioja keleivj sustoti, susikaupti ir pagalvoti, ar tos 
gyvybės nebuvo veltui paaukotos karo slibinui. Juk 
jie kovojo dėl kitų laisvės, dėl išvadavimo iš prievar
tos, dėl šventų idealų. Tačiau gyvenimas iš jų aukų 
tik pasityčiojo, nes laimėtas karas atnešė dar didesnę 
vergiją, dar didesnę priespaudą. 

Įdomus karo laivo Alabama muziejus. Turistai ga-

dens paukščių, tauriųjų einra ir p ^ y ^ $ miL doL organizuoti j ir gerą mūsų kebonės pradžią. Ankstyvą rytą Floridos 
stirnų, kurtinių, jerubių, fa-i1 

zanų, o didieji elniai jau visai 
išnyko. 

Dabar Bulgarijoje ypatingai 
susirūpinta šių gyvūnų išsau
gojimą ir atkūrimu. Tauriųjų 

pagalbą senesniems piliečiams, 
kad jiems nereikėtų keltis į slau
gymo namus, o galėtų gyventi 
namie. Tie 6 miL doL yra pa
pildymas prie jau paskirtų 14 

flniq arealas ssbajr c*t gw&f.< 8 $ . feL tmfo fW*L 

greitkelis buvo tuščias, matomumas geras, ir vairuo
ti mašiną buvo gana malonu. Tačiau vaizdai aplinkui 
gana nuobodūs ir mažai patraukia turisto akį. Di
džiulės lygumos su krūmokšniais, pelkėmis, mažais 
mtikrifaiis bei apelsinų sodais. Tačiau viskas nepa-

jokių kolonijų neįsteigę. Pirmieji čia pradėjo kurtis Ii kiekvieną dieną laivą apžiūrėti. Čia matosi visi lai-
prancūzai 17 šimtmečio pradžioje. Jie Meksikos įlan-jvo įrengimai, kabinos, torpedų patalpos, įgulų būsti-
koj įsteigė daugybę tvirtovių, bet ir jie čia ilgai ne-' 
išsilaikė ir 1803 metais Alabama drauge su Louisia-
nos teritorija buvo nupirkta iš prancūzų ir prijung
ta prie Jungtinių Valstybių. 

Alabama arčiau Meksikos įlankos yra smėlėta že
muma, kiek giliau į žemyną, jau darosi kalnuota. 

nės, kapitono kajutė, karininkų patalpos, komandavi
mo tiltas ir kt. 

Palikę Mobile, 98 keliu įvažiuojam į Mississippi 
valstiją, ši valstija Amerikos istorijoj yra suvaidinus 
gana didelį vaidmenį. Pilietinio karo metu. čia vyko 
ilgos ir kruvinos kovos, o dėl balsavimo teisių juo-

praataj žalia ir vešlu. VtMrt, di* i^creat* ixųą fa> 

Dirva t. v. Black Beit rajone yra labai derlinga. Čia j dieji Amerikos gyventojai 1964 metais čia laimėjo pir-
mato8i gražūs medvilnės laukai, didžiuliai kukurūzų' muosius savo mūšius. Tais metais buvo suregistruota 
plotai žabuoja, dar kitur — žalios ganyklos su gau- balsavimui didžiulės juodųjų masės, kurios iki šiolei 
šiomis gyvulių kaimenėmis. Gana gerai išvystyt a plie- į niekad nebalsuodavo. Ir jau 1967 metais daug juodų-
no pramonė, kuriai žaliavos turi pakankamai. Alaba-i jų buvo išrinkta į valstijos bei savivaldybių admlnist-
mos pušis yra labai vertinga ir savo mediena aprū- racinius postus, 
pina daugybę lentpiūvių bei popieriaus fabrikų. Alaba-
moj yra alyvos, vano, asteito ir 4*ugyb6 ietų pra-
mama vvarbty Sftliavg. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, totrttBenig, rugsėjo mėn. 5 d-

KUNIGAS, MUZIKAS, ISTORIKAS 
Rm. Vincui ValkaviSmi kunigystes skUbrine 

sukaktį švenčiant 

Skaitantiems ne tik lietuviška 
bet ir amerikietiška spaudą, aaž-
nai pastebima Vinco Valkavičiaus 

Nuo 1942 m. jis pasižymėjo 
kaip koncertmeisteris su Hudson 
ankstesnės mokyklos orkestru, 

(angliškai:. Wil!iam L. W< i ko- j kelerius metus buvo Brocktono 
vich) pavardė. Jis rašo dažnai lie- i simfoninio orkestro, Neddham 
tunikomis temomis, nors i.prna- Filharmonijos ir Cambridge Či
žai liečia ir labai specialius klau- j vic simfonijos orkestro narys — 
simus. kaip vaistininko etiką ar I smuikininkas. Nuo 1961 m. kun. 
žmogišką pareigą, medicinos eti- Valkavičius yra kartu su smuiki
nius klausimus ar narkotikų pro- į ninku Izidorium Vasyliūnu ir pia-
blemas. nistu V i e n i u Vasyliūnu davęs 

Sekantiems muzikos pasaulį, oa- ! Augiau kaip 20 smuiko koncer-
stebhna ta pati pavardė kaip i ^ n e t i k ^ ^ a P y l m k e s miestV 
smuikininko, solisto, muzika k r i - j s a l ė s e ' *** teiP P3 1 ,lr, Ch"»g°J» 
tiko. Kai liečiamos istorinės te- j Clevelande, Philatelphijoje, Bos-
mos, dažniausiai rašo apie l i e - 1 t o n e , r •*v 
tuvių ankstyvąją emigraciją, įsiku- i J* n « t l k m « a k * ir smuikf-
rimo sunkumus, žvmiuosius ano į nh**s> » g 6 kugel io chorų va-
meto veikėjus, net lietuvybei n u - ! d o v f ~ dirigentas Nuo 1949 m., 
įkaitusius, kaip komunistų propo- i Padėjęs chorui vadovauti dar se-

LIETUVIAI CAUFORNIJOJ 
^ L I E I T V I Š K Ų J Ų jJasiukoniui. kaip redaktoriui. 

ENCIKLOPEDIJŲ LETOMAS į pagaminti spalvotą, garsinį vie-
PAS JtfCS Inos valandos filmą. P. Jasiu-

Juozas Kapočius Liet encikl \konis p r i e fio filmo ^ ^ J a u 

darbų baigimo reikalais lankv-1 P 0 1 * m e n e s i ^ Juozas Kapo-
damasis Pauliaus Jasiukonio fil- a U S Pas ir>'že« rugsėjo mėn. jį 
mų ir plokštelių garavbos studi- V***™™*™* Bostone. P. Ja-
joje 'Gratare', buvo užsukęs ir 
į lietuvių tautinius namus, su
rengtam jam pagerbimui Ten 
geram šimtui klausytojų jis la
bai įdomiai papasakojo apie 

gandininką Antaną Bimbą 
Tas autoriys, istorikas ir žurna

listas, moralinės teologijos spe
cialistas ir muzikas yra kun. Vin
cas VaOcavičius, šiuo metu einąs 
asistento pareigas Šv. Marijos pa
rapijoj, Ayer, Mass., mieste. Kun. 

minarijoje, yra vadovavęs ir da
bar tebevadovauja net keturiems 
chorams. 

Laibai įdomu tokiems, kurie su 

enciklopedijų leidmą, redaktorių 
keitimą ir visą darbą bei sąly
gas, ypač pinigines. 

Abi enciklopedijos buvo lei
džiamos prenumeratorių pini
gais, nes leidėjas, dar prieš 
pasirodant pirmam tomui, jau 
buvo baigęs išleisti visas, san
taupas. Abiejų enciklopedijų 
išleidimas užtruko 26 metus ir 
kainavo daugiau kaip du milijo
nai dolerių L. E. reikėjo 14 me
tų ir L300.000 doL, o anglų 
kalba enciklopedijai reikėjo 12 
metų ir 700,000 doi. Pirmo
sios išėjo 36 tomai, o antro
sios 6 tomai I š viso bendra-

muzikos sritimi yra susipažinę , , . . . . . . ^ 
tik kaip su menu, patirti, k a d . r ^ f * - te lkuunkų buvo apie 
kun. valkavičius kaip muzikas, 

Vincas Valkavičius kaip tik š f o | S ė ^ spedalrus m < ^ u v muziką 
• . on j v « T T * —^ panaudoja sveikatai, vadinamai 

mėnesio 29 d. švenčia kunigystes •• • J. • -r • •• i 
o c j • .. - j t i ,_. terapijai — gydvmus. Tai jis yra I 
25-nų metu adatene sukak*. įįįSfo Brocktone ligoninė? 

Mokslo kelias ir St. Luke ligoninėje New Bed-
r..„ v v v •*• _i į-forde. Bet specialiu koncertų jis Kun. V. Valkavičius yra gi- j , . *JT - ,7 . . " -JZ - .» , u J \* *, .jduoda ir Kitose ligoninėse, net mes HiKison, Mass., mieste, netoli ,. v 

Bostono, 1929. m. birželio 29 <L Jo j P H c ! u n i » l** 1 « * * u « * *»" 

1243. Prenumeratorių L. E. tu 
rėjo apie 4^00, o angių kalba 

siukonis tikisi, kad filmas iki 
Bostono demonstravimo bus už
baigtas, dėlto jis dirba i dieną 
po 14—16 valandų. 

TAUTOS STENTftS 
MINĖJIMAS 

Rugsėjo 10 d. 12 va i tuojau 
po lietuviškų Mišių parapijos 
salėje įvyks tautos šventės, rug
sėjo S-sios, minėjimas. Bus 
labai įdomi ir su naujais įro
dymais paskaita: Lietuvių tau
ta ir karalius Vytautas Didysis. 
Po paskaitos — kavutė. Ruo
šia pavergtai Lietuvai laisvės 
kovoms fondas. Nuoširdžiai 
kviečiami visi lietuviai Aja. 

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

VIZITINIŲ KORTELIU 
REIKALU 

IIIHtHlllllllIIlIfimflIltUItltttlIlHMNMIlIO lUMIlItlUIIIUlUliUIIUIIUUlilUIlUIIIIUIIII 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2846 W. 69th St., toL 776-1488 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai Jas pla
čiai naudoja. Bet tinka «r visų luo
mą atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į -Draugo" adnunis- Wil«MllHillttliUll«lil«lllttiUl«M*»»M«« 
traciją visais nanaftats reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi-

• E L P WANTEZ> MOTERYS 

rau. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
kr kitos kraštus 

Help Wanted Female 
Sevring machine opeiator. 

4325 W. Addison 
Tel.—286-1366 

uamnniimnHnnuuTiHHiiiHiiiiHiiuiii 

PAYROLL CLERK 

HilllllIinitliiiiiiHIlHlllimilllilIliJItlIllu V E n z D r s K A S , 4065 Archer Ave, Wlth payroU and accounts payabl* 
' ! CMcaio, m. W6S2, tefcf. 927-5980 «*!*«*»»<*• typmg necessary. Full 

N O R I P I R K T I raiimimtiniHiitHifUTHiiiiMiiiiiiiiiiiiuii j time. steady job. $165 wk. to atart. 

Ieškau pirkti senus medinius baldus j 
gamintus prieš 1990 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes. t. t. 
"Oriental" kilimą, o i prieinamas 
kainas 312-891-3334 

RE A h E S T A T E 

tėvai buvo atvykę i! Lietuvos i r ! r i e m s teigiamai veikia pritaikyta 
šiame mieste įsikūrę. Tėvas Liud
vikas Valkavičius (dokumentuo
se įrašytas Wolkovich) buvo ki
lęs iš Lomenių km.. Gegužinės 
ps>rapijoc, Žaslių valsd, Trakų 
apskrities. Motina Elena Žukaus
kaitė, kilusi iŠ Lelenų km., Pa
parčių parap, to paties Žaslių 
valst, ir • Traku at»kr. (vėliau 
priskirto prie Vievio) Abu tėvai 
jau mirę. Jie išaugino du sūnus 
— kunigą Vincą ir Adomą, kuris 
yra diplomuotas vaistininkas ir su 
šeima tebegyvena Hudson mieste 

Vincas Valkavičius mokytis 
pradėjo 1934 m, Hudson Šv. Myko 
lo par. mokykloje, kurią baigęs 
1942 m. įstojo į to paties miesto 
aukštesniąją mokyklą, o 1946 m. 
į St John seminariją Brocktone. 
Čia studijavo filosofiją, teologiją, 
muziką ir kitus reikalingus moks
lus ir juos baigė 1953 m. Kunigu 
buvo įšventintas 1953 m. rugsėjo 
29 t 

Kaip kunigas porą metų ėjo 
asistento pareigas Lynn, Mass., 
mieste, o 1955 m. paskirtas į Sv. Ka 
zimiero lietuvių parapiją Brock
tone, Mass., asistentu. 1957 m. 
vė! skiriamas į nelietuvių para
piją N'eedham, bet 1961 — 66 me
tais darbuojasi Nekalto Prasidė
jimo lietuvių parapijoje Camb
ridge, Mass. Po vienerių metų 
darbo amerikiečių parapijoj Dor-
chestery vėl grižo į lietuvių Sv. 
Kazimiero par. Brocktone. 

ir tinkamai perteikta muzika. 
Prie to reikia pridėti, kad jis 

yra solistas — baritonas, giedojęs 
daugybe kartų įvairiomis progo
mis bažnyčiose, taip pat pasirodęs 
ir scenose. Ir visuomet su dide
liu pasisekimu. Jo giesmių, damų 
ir smuiko repertuaras susideda iš 

[Handelio, Gounod, Mendelsohno, 
Schuberto, Francko, Budriūno, 
Sasnausko, Jakubėno ir Idtų pa
sauliniu ir lietuvių kūrėjų. 

Lietuviškoje istorijoje 

Jubiliatas priklauso Amerikos 
Katalikų istorijos. Lietuvių Isto
rijos draugijoms, Liet katalikų 
mokslo akademijai ir Hudsono is
torikų draugijai. Tai rodo, kad jis 
labai domisi istorija, ypač lietu
vių ir Lietuvos. Jis savo istoriniais 
tyrinėjimais yra orginalus istori
kas, siekia seniausių šaltinių, 
renka ir skaito senus lietuviškus 
laikraščius ir dokumentus. 

Ilgesnes istorines studijas yra 
parašęs apie lietuvių pionierių 
kunigą Naujoje Anglijoje — kun. 
Juozą Žebrį. Jis aprašo jo gyve
nimą, kovas ir tragišką mirtį, (bu-

— 2,500. šiuo metu U E. lei-i 
dejas tori tik keliolika, o ang-
ižškosios yra daugiau. Dabar
tiniu metu yra leidžiami signa
taro Petro Klimo atsiminimai 

Apie abiejų enciklopedijų iš
leidimą ir paskui leidimą, talki
ninkavimą yra pavesta "CJintą-
ro" studijos savininkui Pauliui 

UŽDARYTOS KOLEGIJOS 

Devynios Chicagos miesto ko
legijos uždarytos, nes dėstyto
jai streikuoja. Apie 100.000 stu
dentų neturi paskaitų. Dėsty-

| tojai atsisakė sutikti su federa-

dainavimo, medicinos ir farmaci
jos etikos srityse. Tai rodo, kad 
sukaktuvininkas vertas didelio dė
mesio visos lietuvių visuomenės, 
kuri dažnai pennažai pažįsta sa
vuosius, ypač Čia gimusius ir ame-
kiečių gyvienime .besireiškian-

ST. TURIBIUS 
Sharp 9 room <3 or 4 bedrm.) resi-
dence. Full fmisfaed basement. Only 
1 btock irom St Turitoms. Mid. 50"s. 

KE/MAX 
Cafl TOM — 361-1300 

ttniu taikintoju. 

DAUG HEROINO 
Chicagoje policija areštavo 

keturis žmones. Pas juos ras
ta 162 svarų heroino, kurio} 
vertė apie 7 mfl. doi Be to, pas 
juos-rasta 304,000 doi. pinigais. 
Areštuoti F. Soltero, 27 m , Th. 
Navarez, 32 m., £L ir A. Guz-
man, 36 i r 25 m . 

vo nužudytas). Yra parašęs apie 
lietuvius New Britain, Conn., o! čiaus. 
- T h e JurisT žurnale topmoM-l p a r a p i i o s > k u r k > i e d a W ^ 
nes spie M e į n m k ų ( •a tr fą ) ĮkĮe l^ąs ir parapiečiai kun. V. 
vyskupijos jkunmą visaotimoivalkavičia^ kunigystės sukaktį 
Bažnyčios suvažiavimo (ne po- paminės Ayer, Mass., S t Mary' 
pieziaus), karp nervą istormę<9- \ bažnyčioje Sv. Mišiomis rugsėjo 
imti. Ta»P pat paraše N u o N e . ( 2 3 d , sekmadienį, 3 vai. po pietų. 

|muno iki Assbef\ tai Hudsono j p,, to ^ s u s i t i k i m a s s u ^ r a p i e . 

Kelertus metus kapelionavo vie-1 l J e į l v , u fC r t . J a - _ _ . (Cials, artimaisiais ir meno mėgė-
iraolni seselių vienuolvne, taip j , •• A

P ^ a J n t g f ^ ' " T * 1 jais. 
—• «.. ._«j^^.^i«, «_^,i^.^j_:^ j . _ 1 iaiKų A Bimbos bylą del vadina- j Ą 

RADIO PROGRAMA 
• • 

Seoteasra Lietuvį Radra programs 
čius iaunesnius žmones. O tokios i ffaujoj Anglijoj d Stoues WNSR, 
apimUes talentai, kuriuos jis yra; }^,bw?^vw^iB «^»adienials.«»«» 
isvystęs savo dar, palyginti, neil
go amžiaus laikotarpyje, reikalin
gi padėkos, nes jie buvo panaudo
ti Dievui, Bažnyčiai, savo tautai, 
sergantiems ir pagalbos reikalin
giems žmonėms. 

Jubiliatas kun. Vincas Valkavi
čius yra didelis knygos mėgėjas. 
Net nustembi patyręs, kiek jis yra 
perskaitęs savo srities, ypač istori
ją liečiančių knygų, senų laik
raščių, dokumentų, pasidaręs ju 
kopijas, juos susiklasifikavęs, kad 
galėtų nuolat panaudoti. Dėlto 
ir jo kunigystės sukakties proga 
vertą labiau susidomėti to talen
tingo asmens gyvenimu ir dar-
bais( nes mūsų tarpe tokių, ku
rie butų kunigai, muzikai ir 
mokslmirikai, nėra didelio skai-

M ir Įlma^l. Tinka didelei Seimai. 
4 tmegamų namas labai geram stovy. 
įrengtas rūsys. 2 mas. garažas. $40,000. 

St Ir Tabttan. 5 kam mūr. Beismen-
tas. 2 mašinų garažas. Platus lotas. 
$37,900. 

8809 & Tulley Ave. Liuksusinė 3-
jų miegamų rezidencija, •^atbedraj" 
hzbos. 1% vonios, 2% jnaS garažas, 
šoninis įvažiavimas. $71,500. 

iiinmimttintnini, 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Pbaname ir vaškuojame 

visų rfisių grindis. 
BFBNYS — TeL * E 7-5168 

with raiše in 90 days. 

liiitftttiiiinttiiumi 

109r — *H?o — S»% pigiJui —ok&stuf 
už apdraudę nuo ugnie* ir mnttmto-
UUo pas tous. 

FRANK Z f l P O L I S 
S208H W«* »5tb Stree* 

( M c i f o , nuaotfi 
Telef. GA 4-8S&4 

N A T I O N A L P 0 W £ R 
RODDING CORP. 
1000 So. Western Ave. 
Mr. Butts — 666-7700 

Chicagc. Illinois 
A s equa.l opi>ortuaity employer 

iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiuiiuiniiutiiiiiuiu; 

HELP VfASTED — VYB AI 

iifiniiiiiiiuiiiiiiiiHUiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiur 

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

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

Tel. Z1G-1882 ar ta 376-5996 
IMHUIHIIUUIlIlIlIlIlIilIlIlIUIIilIlIlIlIliUU 

mtmnntmiiuiiiiNiHiiinttffNiiiii 
PLUMBING 

pat jv v«damoie priegiaudoie, dir 
bo kaip kapelionas Brocktono H-
goninėfe ir paskiau buvo paskir
tas St Mattfaias par. administra
torium Marlboro mieste. T ų pa-
rrag^ atsisakęs, buvo paskirtas { 
dab«rtlnę vieta — Ayer Sv. Mari-
j<X parapiją. 

mos blasfemijos, kuri tuo metu bu 
vo įstaty-mais uždrausta. Paskiru 
straipsnių net negalima fiSkal-
čruoti, nes ju daugybe yra pa
skelbęs įvairiuose Iaikra58uose ir 
specialiuose žurnaluose, kafp**The 
Jurist", T h e Apothecary,, ir k t 

Lietuviškai ir angliškai 

Aukščiausiojo palaimos ir to
liau panaudoti visus talentus, ku
rių jis taip gausiai turi 

P. Stokus 

1:00 iki 1:33 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką h- komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sis programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Fkv 
rists — g61ių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broad\̂ ay, S'J. Boston. Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienrašti? "Drangas* ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviška kny-
m 

<S ir Rockwe8. 2-jų butų po 5 kamb. 
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 ma£. j Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
garažas. 2emi taksai $26,900 > Šildytuvų specialistai. Virtuves ir 

66 ir Rodmefl. 3-jų butų mfir. 6 • vonios kabinetai Keramikos ir kt. 
kamb. ir 2 oo 3 kan*. Gerai Steiky- j plytelės. Glass "bioeks. Sinkos 
tas namas. 3 atskiri gUdymai. Naujae 
2 maS. garažas. Tik $45,000. 

45 ir Tahnan. 2-jų butų mednns — 
5 ir 4 kamb. Tik $26.500 

40 Jr Artesiaa. 2-jų butų medinis 
Geros pajamos. Garažas. $26.900. 

lytiiiiiiiiiiiiiiHuifiiHtiHiuiiiniHiiiunHi 

M O V I N G 
ŠERfiNAS perkmiiato baidus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna aodraoda. 

jjM, ' , u 5-8063 
tlllMllliniluilHIIHlUIIHIIIIimi 

nmmiRniminnnirnuiiimiimiminimi 

jTmtrlij pretuo paMrtaktmaa m it* i n 

COSMOS VABCRIS EXPRHSS 
SIUNTINIAI ) UETUVa 

»*»» S. Hab>t«d W ClilaBeo. m S0SO8 
ssat w ssch m. n*cmo. ra. « M M 

T«ef ; 925-3 ' i : — 2S4-S320 
^ytantss VaJantinas 

til<t»MlHUIIII4lllll!f|| 
HiHINHPJIIIItlIltlHliitiuillllIflIlIlIlIlMM 

M. A. s M K U S 
SCfT&SVf PTJBUC 

ESCOME 1AA S ^ V I C E 
40m So. Maplevood, tel. 254-7451 
Taip pat darom: VERTIMAI. 
OIMINTrj tSkvif-tmaL pildomi 

p lLrETTB£S i <ASTUAX ir 
kitofc.- • jj kai 

vtNiiUHHHJiiiiiiiif H 11 miiiuuuumiuiT 

M gatvofatt 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Ksą nuosavybe, prašome kremtls | 

Budraitis Realfy (k). 
4243 W. 63rtf Stre«* 

Tel. — 767^600 

K A S V E R T I N G A 
2-jų aukštų mūro namas ir 2 au

to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazo Šildymas Ap-
saugs nuo potvynio. Alum. langai 
Galite pirkti nž $41300.00 

Modemus 15 metų mūro namas. 
2 butą? ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daag priedų, Manmette Par
ke. Aukšta kokybe. $50.000.00. 

Grąžas platus sklypas ir garažas 
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjai 

Valdis Reti Estate 
2625Wtsf7lif$lrMt 

t m 737.7210 ar 7*7-mt 

vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-3960 
imiiiiiHniiiiiHtiiiffurtfniiiHiiiHiHHHH 

PAGKAGE £ X F B K 8 S AGENCY 
MABUA SOKEESSESim 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
. JUtbal pageidnnjamos geros rvastem 
PKkjgs. MatotaM B Oaropos saatMUą. 
a«SS W. « • St.. Ohlcaso, JOL 18131. 

TF-Ii. — WA i - « » 7 
ttiiitiiiNtitiMiiiiiiHiimiitiMitiitmiititirn 

MOLDMAKERS 
Bxpeneaced apprentice & mokbna-
ker wanted for emali job stop. 

56 Hour Week 
Day or Eariy Afternoen J$iuft 

(2 p. m. til midnight) 
Westarn & Oivevsey Locatian 

TEL. — 343-7348 

MAN for ch.arch buildHigs — 
iiandy man skills reąuired. 

ST. MARTHA CHURCH 
$523 Georgiasa. Morton Gro\e 

V T E A I I B M O T E R Y S 

Namą*- — SratfoaS: S botai. 4 vo-
} r.los. centralintj" Saldymas, atominS 

aMptur-Š. S aato garažas. 3 b&Uotv. 
oai Patlo. Alarąuette Parko centre 

Tai tik trumpais bruožais kuni
giško darbo kelias. Tuo pačiu me-! Mokėdamas ^erai atrgfiskai frj 
tu ffc dirbo ir kitose srityse — mu- j !ietu\'f5lca!, fis yra benoVaoVfrbia-
2!koi, studfjsri'O universitete, rase! ves Lietuvu? enctkloperSĮofe ir En-
krrygas ir straipsnius, ypač daug'cyciopedia Lithuanica, rašydamas} 
Bostono arktvyskupiios IaikraSty \ ^tskfrus straipsnius arba arrgjg-
**The Pflot". '• kai enciklopedijai rašydamas ir 

I versdamas rŠ lietuvių į anglį? kal-
; bą specialias studijas. Taip pat yra 
i rašęs recerrzrjų, kada buvo lfe-

*itmtrmmfMtmiimiimnffniiHiMifiHMiii«niimifiHiiiittiMMiiiMnMiMiiii|iuiit£ 
3 

rvaa BOITMM tvtmtr; m KITOMIS PROGOMIS 

ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO I 

Mutakas ~ smuikininkas ir 
chorų vadovas 

Muzika kun. Vincui Valkavi- čiamas lietuviu gyvenimas Ame-
rMuJ nėra tik lafsvalaildo pramo-! rfkoje, pvr. A. Btidrecldo **The 
ga, bet tikras talento išsiskleidi-; Lithuanians". 
Baas. Dar studijuodamas seminari- j Tokios plačios apimties darbus 
joje, jis ėmė gregorinio giedojimo 'negalima išsamiai suminėti vie-
vasaros -kursus, lavino balsą M u - ' n a m e straipsnyje. Reflrtų tam fŠ-
zikos mokykloje Longy, Cambrid- tiv^s studifos. Tačiau, minėdami 
ge. Taip pat ėmė privačias smui- j kun. V. Va'kavičiaus kunigystės 
ko pamokas Hudsone ir 1>r»v En- Į sidabrinę sukakti, negalime i5-
gland muzikos konservatorijoje j leisti ii akių jo darbų, kūnuose 
5U,: M. jis reiškėsi sielovadioeį, mn^Vii^į 

~ I l l s l d « -
A H T 1 A L A I D A 

i 
I 

u— ^ y * T«rt*m«««» Jra prattiko formato tr«M-» Meteis virle- 8 
Bato. Vertimas padarytu gražia lietuvių kalba. Mecenato d€ka Ukte = 
parduodama prieinama kaina. r 

s 
GMMHM "DRAUGO" knygra* 

minoto gyventojai prašomi pridėti SO centu moke««am« k tieirtmUail. E 
(Kitur gyvenantieji pridėkite 25 cwntu« 

G«» prsga risimu fsigyd NaateJ Testamentą, Shpkh* ažsakvmu*: 

D N I N 6 A S 
4645 Wes* S3rd Street 
ffhlfMffl nfltflif n0fi?ff 

uif tximjittry&r^^Aam4%ipyzi*ir»t u • •̂••uuiumiuiii 

S miegami. 
tS4.f>9o: Ora-žiol užlaikytas. 

Narna* Ir 
Mes*. 180,000. 

Mfir. naaMa. t>VJ«i« tavernsk, mią 
apie 300 ave&u. 2 bvtai po 6 kamb. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

2951 W. 63rd St.# 436-7878 

MABOUETTB PAJBK 
4 tatv «inrbd9w Gmzn illdymaa. G«-

9SOJ900 
t9 m**j mftrtrds. TM kamb. (3\ 

mieg ) Gazn-oru štkrymas. Arti St. 
Louir ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą. 

mnv NUOMAVIMAS 

m 
v, 

NotartatM — Vmkail 

BELL REALTY 
9. B A C E V I Č I U S 

* DEPARTMENT MANAGES 
* SALES CLEEKS 

(Varions Departmente) 
* CHEdaNO/MARRING 

CLERKS 
* STOCK KCKkM HANDLERS 

PART TTME DAYS 
* SNACK BAR ATTENDAJVT 
Tbese are permanent year ronnd 
positions. Good startkig salaries 
aad ekceJlent company benefita 
including discount on purenases. 

Appiy kn Person 

THETREASURY 
8 5 0 0 Goif Rodd. Ni les , 111. 

An Ikjual Opportunlty Employer M/F 

bistitutionai Cook 
Fme vrorking conditions at lo-
cal instituuon 
FTJLL T B f B — PERMANENT 

CX>MPANY BENEFTTS 

Call: 539-9478 
Aa Bggal Opsortunatr F̂ nokurar 

H 8 R S E S A I D Ė S 
JIURSES AND READ COOK 

N«w skUled mirsią? bome. Excellent 
working conditiooa. Top paid aod 
fringea Positk>n« ava.Uable n«w. Ai) 
ahifts. AopTr tn p«T8o«-

f A K K Bf sUYT HE.YI.TH CENTER 
700 deaUfiutMin. Lake Bhrff, Itfinois 
b biocku N. of R t 1~6. 2 blocka R 

of Rt. 43 (Wan»w»gan R d . | 
— 283»35W> 

MACHINIST; 
I A ' . I M IATDE 

5 years experience — make own set« 
up and have own tocrfs. Top wage, 
afl frmge benefits 

APPLY EV PERSON: 

BERRY BEARING COMPANY 
3900 South Cicero Are. ,. 

Fumiture Refinisher 

Excell. opportunity for furnlture 
refinisher. Upholstery experience 
helpful — But not required. Posi
tions available in Downers Grove & 
OrlandPk. 

Call before StP. VL 

8 5 2 - 6 8 8 0 
HOME MAKERS FŪRHITŪRE 

INC. 

n. %* o . 

JANITORIAL 
E C K E R 

MAINTEVANCE SERVICES 
5222 No. Kut.,n. rnkngo, IU. 

Tel 7»Wie©0 
Meo and wona»;n tor lighf and he^vv 
d'ity Jfinitorla! \rorTc in ChirtųpD and 
auburban area& FuU or part tfcne 
OT>«rt'r!fr<i for r-ir»rĄt\$! *hift wr>T<k. "Vo 
*»xf>«;/į. rto* nec-HhCtry. AJBT« —• 21 .,rij 
ov*;r. Apply bctween 10 A.M-4 P M 

Apprentice Locksmith 
NEEDED AT ONCE. 

FULL, TDSE. 

CAU 666-3676 

V Y R A I I R M O T E R Y S 

BCS-BOY — DISH WASH£B 
AND KITCHEN HELP 

10 AM to 5:30 PJ« 
12 to 8:30 PJ«. 

t̂nst bave OWJI transpartateon. 
CAISON PIRK SCOTT «• €0 . 
EDENS PLAZA Wthnette, m, 

TEL. 251-8699 

UPERIENCED COOK 
To work ftril senrice krtchea, 

nųįhtB. Call for app't. 382-3040. 
LAKE BARRINGTON INN 

Barrfaųrton, 1'UnoK 

MĄfOS * HOl SEMEN 
Need ąualifted p««uple for mntrt «wr-
\ica & housemea. Hours 9 a. m. — 

S p m. Appiy itX 
HOf JDA V INN. Rout*- 45 * 83 
Muadokin. IIlinoLs — JM9-510O 
Sew l*v Aa», Kxvc Htm. ateeper. 

hnSuik "Dr«uM", duokite kitiems pasiskaityt 

file:///rorTc


SAULĖS D£M£S IR KLIMATAS T1KK1NA INSPEKTORIUS DRAUGAS, antradienis, rugsėjo mėn. 5 4 

Beverly Shores, Ind., Liet. klubo susirinkime. 1$ kairės: akt. Irena 
Jonyniene dr. Kazys Ambrozaitis. Irena ir Leonas Nekai ir toliau — 

dr. J. Valantiejus su anūke Nuotr. K. Pociaus 

VILOS IR VASAROTOJAI UNION PIER 
JUOZAS ŠLAJUS 

Saulėto šeštadienio priešpietę 
sėdęs į mašiną ir sugaišęs ma
žiau porą valandų "Gintaro" va
sarvietėje pavėsiuose, Union Pier, 
Mich-, tarp daugybės ten jau su
statytų mašinų įspraudžiau ir sa
vąją. Pasivėlavęs saulėtais sek
madieniais ne visada čia berandi 
vietos įlįsti. Visad simpatiškas 
šeimininkas Algis Karaitis, tave 
pasitikęs, mielai priima savo glo-
bon. Priešpietiniu laiku to kieme 
kėdės būna beveik tuščios, nes 
laiptais nusileidę vasarotojai nu
eina i paežerę pasivaikščioti, sau-
lintis smėlyje arba gaivintis eže
ro bangose "Gintaras" dar tebė
ra, gerasis vasarotoji} susitikimo 
centras. Sekmadieniais (10 vai. 
Chicagos laiku) iš visų miestelio 
pusių vasarotojai sueina j pamal
das, kurias čia atlieka Čikagiš-
kiai jėzuitai. 

Nedidelio Union Pier miestelio 
didžiosios ir mažosios ^fyė5? V" 
si erdvus klemaf bei ežero at
krantės žaliuoja, paskendę aukš
tų medžių bei žemų krūmų pavė
siuose. Pakeitęs uniformą ir nusi
leidęs laiptais į paežerę, tikrai 
nustebau, išvydęs masę sekmadie
niui suvažiavusių vasarotojų. 
Daugiau kaip mylios ilgumo pers
pektyvoj ežero pakraščiu regiu 

šių viloj, turėdamas ten daug 
erdvės ir laisvės, baigiau atosto
gauti. Čia buvo smagu, nes su 
aplink gyvenančiais lietuviais, 
namų savininkais, Dargužiais, 
Beržinskais ("Dainos" savinin
kais), Vedegiais ir kitais draugiš
kai suartėjome. Priešpaskutinį 

I Federalinė vyriausybė parei-
JAV Denveryje įvykusiame i niai spinduliai pfcMtekverbia] kalavo 50 Chicagos kontrakto-

moksliniame simpoziume žino- arčiau žemėa paviršiaus ir su-! r i u . parodyti savo finansines 
mas atstronomas ir klimatolo- kuria daugiau radk»ktyviojo apyskaitas. Norima susekti, 
logas Jhn. Edis pareiakė, jog izitipL kurį medžiai sugeria1"" nebuvo duodama kyšių sta-
netolimoje ateityje galima tikė- kartu su anglies dvideginiu, sa-1 *>'**» inspektoriams. 
tis mažojo ledynmečio. Jį nura-j ko mokslininkai tyrėjai. ', TAISO GREITKELI 

rugpiūčio sekmadienį sugrįžo iš 
Chicagos Onutė ir Juozas Toliu-
šiai Onutė tuoj griebėsi a t s t a t y - į ^ ^ ^ P ™ n u o . 1 6 6 ° ^ 

minanti saulė, kurioje nebepasi
rodo naujų dėmių. Jeigu šitai 
užtruks, žemės klimatas galįs 
pasikeisti 

Paskutinį kartą saulės dėmių 
ilgoką laiką nebuvo laikotarpiu 
nuo 1640 iki 1710 m. Tada vi
sur buvo šiaurios žiemos, neį
prasti atšalimai. Vidutinė me
tinė žemės ritulio temperatūra 
per tą mažąjį ledynmetį nukri
to 1°C; saulė tada spinduliavo 
žemai 1,4% mažiau energijos, 
negu paprastai. Vidutinei me
tinei temperatūrai nukritus 5CC, 
galėtų kilti tikras ledynmetis. 

Ryšys tarp saulės spindulia-Į 
vimo pobūdžio ir klimato buvo 
labai netikėtai aptiktas. 1919 
metais amerikiečių biologas A. 
Duglas. testuodamas senų me
džių metines neves, pastebėjo, 

Pasak mokslininkų, kad pas-. Eden greitkelis taisomas ir 
taruosius 5 tūkstančius metų važiuojant į pietus atvira #tik 
buvo mažiausiai 12 ilgalaikių viena linija. Taisymas pareika-
anomalijų. Seniausia iš jų sie- lauš 650,000 doL Numatoma 

Mylimam broliui 
A. + A. 

P E T R U I Š A N T A R U I 
mirus, ANTANUI ir NATALflftl ŠANTARAMS ir 
DALYTEI su šeima gilią užuojautą reiškia ii kar
tu liūdi 

Brcnė Kova 
baigti spalio 18 d. kia šumerų karalystės laikus. 

Smarkiai saulė buvo suaktyvė
jusi viduramžių klestėjimo tinka C-14 pasikeitimą. Taigi 
metu, o nuo 1715 m., baigiau- iš to daroma išvada, jog XXII 
tis paskutiniam mažajam k- amžiuje bus saulėje maksima-
dynmečiui, saulės aktyvumas t lus dėmių kiekis, ir maksimali 
nuolatos pastoviai didėja. Kli
mato pasikeitimas iš esmės ati-

temperatūra žemės 
Bet tai tik spėjimas. 

ti užleistą virtuvę. Suėjo kaimy
nai: Dana Toliušytė-Juodgudie-
nė su vyru Jonu, Aldona Tbliu-
sytė-Markevičienė ir kiti. įsitrau
kėme j nesibaigiantį pašnekesį 
taip, kad beveik pamiršom eže
rą. 

Vis dėlto nuskubėjau prie eže
ro 

1720 m. Arizonos pini jos ir kai j 
kurie Califomijos augalai augo 
labai lėtai. Vėliau tai patvir
tinę radioaktyviosios anglies 
C-14 matavimai. 

Nustatyta, kad veikiant di
delės energijos kosminiams 
spinduliams, dalis atmosferos! 

Vėl saulėtas sekmadienis, ir anglies virsta radioaktyvia an-
vėl pilnas paežerys saulės ir vąn- ganai C-14. Kai saulė aktyvi, 
dens mėgėjų. "Gintaro" paplu- t y. kai jo je daug dėmių, at-
dimy užtikau gulintį Praną Nedą siranda magnetiniai laukai ku-
su..žmona it jo Diukijos drau-jrie iš dalies ekranuoja žemę 

kus Karšus. Nedas su karišku skau- nuo kosminių spindulių. Dėl to 
to pareigingumu ėmė barti jr atmosferoje mažiau radioakty-
klausinėti, kodėl aš čia, kodėl ne-lvios anglies. Jeigu saulė neak 
grįžtu į Brighton Parkąr kodėl 
nešaukiu posūdžio, kodėl nesirū
pinu artėjančiais apylinkės paren
gimais. Išsiaiškinom, kad Brigh
ton Parke pasilikęs rūpestingas ir 
veiklus bendruomenirvinkas Si
mas Jokūbaitis, mūsų LB apyliu-

tyvi, dėmių joje nedaug, kosrm-

a i i S ą skėčių ir tūkstančius neto-j ̂  reikalų neužleis. 
Ii vieni kitų sugulusius senus, jau
nus ir mažyčius kūnus, kūnelius. 

Tikrai nemažiau čia žmonių, 
kaip prieš dešimtmetį ar dar 
anksčiau. Bet taip daug būna tik 
karštaisiais sekmadieniais, nes 
vietiniai (iš Michigan valst.) ir 
nemažai čikagiškių atvažiuoja 
tik tokiam vienam sekmadieniui. 
Pasimaudę ir papramogavę tą pa
tį vakarą grįžta namo. O su In
dianos valstijos, kurią mes perva
žiuojam, mašinų lentelėmis, ma
žai tesimato. Jie. turbūt, važiuoja 
į savo Sandūnų paežerį. Vyrau
ja Illinois auto numeriai. Saulėto
mis darbo dienomis (panašiai ir 
šeštadieniais) per visą paežerį 
paprastai matosi apie šimtinė va
sarotojų. Ne visi jie yra lietu
viai T 

Priklausau tokiam vasarotojų 
neįregistruotam klubui, kurio na
riai mėgsta vaikščioti ežero pa
kraščiu. Kartą taip bevaikštant, 
staiga ties manimi iš vandens iš
šoko kokių trejetos metų mergy
tė ir, kad nesusidurtumėm viens 
į kitą abu sustojom. Rankutėse 
laikydama šlapią smėlį su išdy
kaujančia šypsena sako "hai", o 
netrukus "L-a-abas". Nueidamas 
pagalvojau, kol močiutėms, o la
biausiai jaunoms šeimoms rūpės, 
kad lietuvių gimę vaikai iki su
brendimo bus tokiais išsaugomi, 
tikriausiai jie išliks su tautiniais 
jausmais lietuviai, neišnyks mu 
sų kultūrinės-tautinės tradicijos, 
o U.P. paplūdimys dar ilgai bus 
lankomas lietuvių. 

Vieną šeštadieni su pora gerų 
bičiulių ieliuojančių medžių pri
dengtomis gatvelėmis medžio jom 
vasarojimui pastogių. Netoli buv. 
Odino "Ventos" ir V. Petrausko 
Lietuvių namų viename kieme at
sitiktinai pamačiau vasarojanrf 
gerą draugą Juozą ToliuŠį, kuris 
su Baliu Vosylium čia turi bend
rą vilą. Juozas sakė pats atosto
gaująs, tad porai savaičių buvau 
priglaustas B. Vosyliaus, kuris 
sakėsi mėnesiui išvažiuojąs prie 
Atlanto pas seserį ir kitus gimi
nes. Jį susipažinau kitame kiemo 
krašte, užgulusį ant krūvos lie-
tmtiOnt * * * » « * . Yttžan Talki-

B. Vosylius pakeliui link At
lanto vieną rugpiūčio sekmadie
ni sustojo prie vasarvietės, įdo
mu buvo vėl susitikti su Euge
nija Bacevičiene, kurią Balys su 
savim vežė į tautinę lietuvių skau
tų stovyklą. Neseniai Toronte, 
Royal York viešbuty, skaičiavo
me ir tikrinome naujosios PLB 
valdybos rinkimų rezultatus. Ji 
buvo Brazilijos LB atstovė PLB 
seime. Buvusios PLB valdybos fi
nansine parama E. Bacevičienė 
jau antrą vasarą lanko įvairias 
lietuvių jaunimo stovyklas ir li
tuanistinius kursus. Ji Brazilijos 
lietuvių jaunime ugdys lietuvių 
kalbą, damą ir tautinius šokius. 

Darbo dienomis, pavaikščiojus 
po tJ.P. gatves, miestelis atrodo 
apmiręs, be gyvybės ženklų. Per
daug ramu. Yra gana gražių ir 
švarių medinių namų, vadinamų 
vilomis, bet prie tų namų mažai 
tesimato pastatytų mašinų. Visi 
išvažiavę į darbą. Būtų nuobodu, 
jei neturėtum knygos. 

Toliušių kaimynystėj gražiai 
įsitaisęs gyvena ir Pranas Odinas, 
buvęs didžiosios vasarvietės 
"Venta" savininkas. Tai vienas 
lietuviškų vasarviečių pradinin
kų Union Pier prieš 18 metų. Da
bar buv. "Ventą" valdo nelietu
vis. Kartkartėmis kieme susėsda-
vom Pr. Odinas, agr. VL Velža 
Ir trijulėj pašnekėdavom apie bu
vusį ir dabartini U.P. lietuvių gy
venimą, veiklą ir kt. Per tą laiką 
matosi žymus žmonių pasikeiti
mas. Odino teigimu, U.P. lietu
viai dabar valdo apie 100 vilų. 
Apie pusę jų gyvena Čia pasto
viai. Pas OdTną noriai lankydavau 
ji, nes gaudavau paskaityti be
veik visą lietuvišką spaudą. 

Unkm Pier savo atostogas pra
leidžiu jau daugelį metu. Daug 
vasaros vakarų susirinkę seni 
draugai iš uŽ šimtu mylių pra-
leisdavom buvusioj Dimgailų 
(pernai jau valdė kitataučiai) 
erdvioje vasarvietėje, medžių pa
vėsiuose. O dideli kėdžių ratai su

eitą vasarą, kai Jonas Kasys, nuo
latinis vasarotojas ir įdomus pa
šnekesiuose, švęsdamas savo gim
tadienį prie. didžiulio kieme 
bendro stalo, pakvietė senus drau
gus vasarotojus. įsijungė tada ir 
draugiški lietuviams naujieji sa
vininkai su šampano bonkomis ir 
kitom gėrybėm. Tai buvo gražus 
bendras paskutinis pobūvis, nors 
patys nežinojom, kad sekančiais 
metais nebebusime priimami. Ir 
šiais metais sutikau nemažai 
dimgailiškių, bet jau vasarojan-
čių ne bendroje, o paskirai iš
sklaidytose vasarvietėse. 

Neatrodo, kad U.P. vasarviečių 
bizniui lietuviai būtų entuziastai. 
Juk didžiosios nuomavimo vasar
vietės, kaip "Venta", Dimgailų 
"Sodyba" ir kitos iŠ lietuvių jau 
perėjo kitataučiams. Šią vasarą 
užėjęs į "Neringos" krautuvę, jau 
neberadau ten bendros vargo ke
lionės draugų "Neringos" krau
tuvės savininkų Šukelių, nei to 
gardaus naminio maisto. Radau 
su akcentu angliškai kalbančią 
neaukšto ūgio moteriškę. Likosi 
tik ^Gintaras", Lengvinai ir iŠ 
lauko gražiai atrodanti nedidelė 
Kavaliauskų "Laimė". Ir jei atsi
tiktų; kad ir "Gintarą" ištiktų 
panašus likimas, turėtumėm to
kią pat situaciją kaip Beverly 
Shores (Sandūnuose) Indianoj, 
prieš maždaug 15 m. nelengvai 
susi tai pindavo m paežerio smėly, 
o dabar ten vasaroje tik vienos 
dienos vasarotojai ir nauju *ttų 
savininkų artimieji. 

Unkm Pie/ būtų laimingi tik 
tie, kurie turi ten giminių bei ar
timų draugų. Gi šimtas namų 
vistik sudaro jau mažą miestelį. 
Pats Karaitis sako, kad vasaroto
jai mažėja, bet lietuviai namų 
savininkai daugėja. Ir pas fį bū
na vasarotojų jau nelietuvių. 

Žinotina, kad per keletą de
šimtmečių nuo mūsų atvykimo 
lietuvių šeimos yra plačiau iš
sisklaidžiusios, dalis jų kur nors 
toliau įsikūrė. Taigi nemažai yra 
važiuojančių pas savo artimuo
sius. Kiti vėl keliauja naujų gam
tovaizdžių pamatyti ar idomes-
aiomis pramogomis pasidžiaugti. 
Union Pier paežery nėra pensinin-

sidarydavo vakariniams pašnekę-[kų peryiršiaus. Vyrauja čia stu 
siams. Bene pats įspūdingiausias 
ten buvo mūsų vasarojimas (nau
jieji savininkai išpardavė dali-

IflUir 

dentų amžiaus jaunimas, kuris 
tarp savęs kalba "sava* kalba. 
Tikėtina, kad toks U. P. 

nefaenuomoįa) p»-|rljtaf dar hai gyvas 
gana 

A f A . 
TEKLA (Tillie) MICUN 

Gyveno 8825 So. Sagjnaw Avė.. Chlcago, Illinois. 
Gimė Lietuvoje. 
Mirė rugsėjo 3 &, 197S m., sulaukusi 93 metų amžiaus. 
Velionė buvo žmona a. a John P. Micun 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Jonas E. ir marti Anita 

Micun. Richardas P. ir irurti Maureen Micun, gyv. Evergreen Pk... 
anūkai: Anette, James. John, Thomas. Tlmothy Ir Terrence Micun, 
taipgi kiti giminės, draugai ir pažįstami 

Kūnas bus pašarvotas BROWN FUNERAL HOME, 2939 East 
95tfa Street antradienį nuo -S-ik* 9 vai. vakaro ir trečiadieni nuo 
2 iki 9 vaL vakaro. 

Laidotuvės jyytes ketvirtadienį, rūgs. 7 d. 15 koplyčios į Sv. 
Juozapo parap. bažnyčią, 8801 Š. Saginaw Ave^ kur 9:30 vaL ryto 
[vyks gedulingos pamaldos už velionės .sielą. Po pamaldų bus-nu
lydėta į Sv. Kaamiero lietuviu kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visu* gimines, draugus n pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse, 

Prašo gėlių nesiūs:.. 

taki. dirafct ftwwn Funeral Home, TeL 798-5300 ar 768-0155. 

A. t A. VITAUTUI MENCHJI 
tragiškai žuvus, jo pusseserėms, mieloms drau
gėms LUCY ir RITAI ST0LS ir visai seimai reiškiu 
gilią užuojauta. 

V. BukavecfcaHi 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 So, Califontia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 So. Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

• r « i - l — . I 
« • MA. 

STASYS ZINKEVIČIUS 
Gyveno 4103 South Campbell Avenue. Chlcago, Illinois. 
Mirė rugsėjo 3 d., 1978 m.. £00 vai. ryto, sulaukęs 

61 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Klikoniy kaime. Akmenės valss., Ma

žeikių apskr. Amerikoje išgyveno 29 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Emilija (Jazu-

tytė), dvi dukterys, Elena ir Eugenija Zambos, žentas An-
thony, du sunūs Waher. marti Mary ir Vincent. du anūkai, 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antradieni 6 vai. vakare P. Bie
liūno koplyčioje, 4348 So. California Ave. Laidotuvės jvyks 
ketvirtadienį, nigs. 7 d. iž koplyčios 9 vai. ryto bus atly
dėtas j Nekalto Prasidėjimo Švč. M. Marijos parap. baž
nyčią, kurioje įvvyks gedulingos pamaldos ui velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero liet. kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentas, sunūs, marti, anūkai. 
Laidotuvių direkt. P. Bieliūnas — Telef. LA 3-3572. 

... 

Mažeikai Evans .•• 

. 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VYESTERN/VE. 
-

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

PETKUS 
T Ė V A S IR Š O N U S 

A * A 

A. 4- A. 
KAZYS PAKALNIŠKIS 

Gyvflst' Detrott. MickigSn. 

Mirt Mgpiftao 31 d, 1978 m. 2:30 vai popiet, sulaukęs 94 
metų amžiaus. 

Cine Lietuvoje, Gelvonų vaisi. Ukmergės apskrityje. Ameri
koje išgyveno 29 metus.. . 

Pasiliko dideliame aufludfane duktė dantų gyd. Valerija Ba
rauskiene, Detroitą, 3 statK dr. Atfa Pakam**, Detroite, vet dr 
Mečys Pakalnis. West Uafcm, Ohtov ir inA Vytas Pakalnis.. Mon-
treaį Canada. ir marčios, anūkai: dt. Algis Barauskas su žmona 
Birute ir šeima. dr. Al Pakalni*, Regina ir Anna Pakalnytes, inž 
Viktoras fr inž Rimas Pakalniai, ir kiti gtatafe, draugai ir pa-
lįgttmL - - %. . . — v^. 

Kūnas pašarvotas Saukos koplyčioj 1990 — 2Sth Street, 
Detroite. Laidotuves jvyks antradieni, rugsėjo 3 d. iš koplyčios 
$36 vaL ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parap. bažnyčią, kurioje 
10 vai ryto fvyks gedulingos pamaldos už velioni*' sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Kory Sepukkre kaouws. 

NuoSrrdžhtl kvteeiatte vtstts: giminės, draugus ir pažįstamus 
dalyvaun šiose laidotuvėse. „* 3 ^ - 4 * *«*fw i 

Nufiuder ftaktft. sOofc, marčios tr anOksi. 

L a i direkt. Younda Baužs-Zspanddeoe; tel 554-1275. 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst., Chieagc 
1410 So. 50th Ave., CHcero 

TeL — 476-2345 
AIK&TE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
UefuviŲ Laidotuvių Direkloriy Asociacijos Nariai 

*• • 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S307 SO. 'UrVASKA AVE. Tel. YArds 7-*l01 

A. 1 1 Y1TAUTUIMENCIUI 
staiga mirus, tėveliams U0SEI ir AUSEKLIUI, bro
liams LATMONIŪI » GTOtflRS ir artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Stase llginiene 
Oan^uoiė, Nijole ir Daiva 

STEPONAS C IACK (UCIUWiCZ) ir SiJMOS 
2S14 W. 2Srd PLACE Mrginfe 7^67? 
U24 W. «9th STKKET TeL Rflonbttc 7-ttlS 
11928 Sonthwest BSgnvray, Palos ID1R BL TeL 974-441* 

a 

PETRAS BIELIŪNAS 
IW8 SO. CALIFOKNIA AVE, Tel. L.1Iayette 3-3572 

JURGIS f, MJDMNt 
3319 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-19U 

P0VILS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRTET Tel. YArds 7-13U 

VASAITIS - BUTKUS 
1*46 SO. a»th AVE*, aCEKO. ILJL TeL OLystplo 2-1003 



DRAUGAS, antradienis, rugsėjo mėn. 5 d. 

X PLB vaidybos posėdis su 
JAV LB ir Kanados LB kraštų' 

j valdybų pirmininkais ir jų val
dybų nariais nyks rugsėjo 16 
d. Chicagoje. Bus svarstomas 
PLB seimo nutarimų vykdy
mas, IV-jo Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongreso finansavimas, 
parama kitų kraštų švietimo, 
kultūros ir kitiems reikalams 
bei kiti klausimai. 

X "Draugo" atkarpoje šian 
dien pradedama spausdinti J 
Kučinsko ilgesnį reportažą 
"7000 mylių per S. Ameriką". X Kraučeliūnu vardo Monte-
Prašome atkarpą sekti dienraš-; ^ H Vaikų nameliai mokslo 
tyje, nes atskiru leidiniu n e n u - ; m e t u s pradeda rugsėjo 7 d. Tą 
matoma išleisti. I pačią dieną vaikus gaUma tarp 

x Ramintai -lautokaitej, Ma- 9:30 ir U vai. užregistruoti, 
rijos aukšt. mokyklos mokinei. Vaikai priimami nuo dviejų su 
United Insurance Co. of Ameri- puse iki penkerių metų am-
ca paskyrė 100 dol. premiją už.žiaus. 
jos grafikos paveikslą "Žiemosi «. . 
ramybė", šioje meno parodoje! X ***** B a r k u s ' &™* 
dainavo mokiniai iš visų JAV ^ ^ Australijoje, skautų 
moicvklų. šiuo metu premijuoti '•****}* ir vienas skautų Tauu-
paveikslai išstatyti "Sun . i 0 * 3 ^vy-Moa organizatorių 
Times" dienraščio meno galeri- i Australijoje, buvo atvykęs j šeš-
foię 1 ^ 4 Tautinę stovyklą JAV-bė-

X Cicero aukštesniosios ii-13e- š i o m i s ^^mis jis lankosi 
pradinės lituanistinių mokvklų Chicagoje. Savo pusbrolio Alek-
moldnių visų tėvų susirinkimas I " - " * 0 T r a š k o s lY*™*> *V^ 

(TI1CAG0J IR APYLINKĖSE 
PRANEŠIMAS 

Kristijono Donelaičio pradinė 
gaikštis Vytautas buvo pasirin
kęs švč. M. Marijos šventę, 
rugsėjo aštuntąja, užsidėti ka-ir aukštesnioji lituanistines mo-i 2 J . . . •£.. , , , , raliaus vainiką. Del lenkų klas-

Dalis klausytoju Lilės Gražulienės paskaitoje, n eiL viduryje Juzė Bytautienė, S5 metų, dažnai pasirodanti 
susirinkimuose Nuotr. K. Sragausko 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

kyklos 1978-79 m. m. pradeda 
nigsjo 9 d. Francis M. McKay 
valstybinės mokyklos patalpose 
(6901 S. Fairfield Avenue, Chi-
cago, UI.) 9 vai. ryto iki 7 vaL 
po pietų mokinių registracija. 
- Pradinėje mokykloje 1978-79 

m. veiks vaikų darželis (paren
giamasis skyrius) I-mas, II-tras, 
Hl-čias, IV-tas, V-tas ir Vl-tas 

tos vainikavimas neįvyko, šį 
savo kaimynų piktą smurtą 
Vytautas Didysis skaudžiai per
gyveno ir greitai mirė. 

Nors prabėgo netoli pusšeš
to šim"o metų, rugsėjo 8-toji 
lietuvių tautoje nėra užmiršta. 
Per šimtmečius įvairūs doku
mentai ir istorikai byloja apie 

. Utuanistinės mokvklos 10 sky-
_ Leonas Bueris, "Kario" | r i ų d a i n a y 0 i I i k u l s k i o A u k u r o 

žurnalo admistratorius, gyv. Į a n s a m b l v j e ^ "Grandinėlė-
į Valley Stream. N. Y., dr. Snieš-: -je" ir su "Grandinėle" buvo nu 

Kadangi paskutiniais maVo a P l e s P a u d o s darbus ir k a u s b u v o paguldytas ligoninė-1" 

įvyks trečiadienį, rugsėjo 6 d. k ė ' , D r a u ^ " ' susipažino su 
7 v. vakare mažojoje parapijos' s P a U s t u v ė s technika, pasiinfor-
salėje. Kadangi paskutiniais J ^ Z L ^ T ^ Z Z **"* "U V° *~*m*'™ **"""» - įvyko* Pietų Ameriką, Yra 
metais mokinių skaičius yra la- ^ " ^ ^ Australijos „ ^ j a m b u v o ^ ^ «pe- ^ į priklaus sportolkhibui, 
bai sumažėjęs, tad yra ypatin- u e t u w u v e i K 1 ^ racija. Ligonis jau grįžo n a m o j l a n k ė a e v e l a n d e s tatė univera-
gai svarbu, kad visi tėvai, suin- \ x Lietuvių Fondas, vertinda- h* d ahar. žmonos, sūnų ir mar- te_ 
teresuoti tolimesne mokyklos mas spaudos, radijo ir televizi- č i u prižiūrimas, pamažu sveiks- Kęstutis J Šliūpas no tri 
veikla, dalyvautų šiame susi-įjos talką, iš adniinistracinių iš- ta namuose. Visi jo draugai ir ** ™ "riškoTt^rnvho^ 
rinkime. Visus kviečia mokyk- laidų paskyrė simbolinę auką artimieji New Yorke ir Chica- J» » e £ ^ k o ^ t £ £ v £ 
los direktorius Jonas Jokubka, lietuvių laikraščiams. Laiške r a - ? ° J e linki ^° greičiau pasveik-| * iTenos 1 d su naevrkno 
mokytojai i r tėvų komitetas. j §ot kad "visų bendromis pastan- • & j m e d a l i u - -

x Dariaus-Oirėno iit mokyk-! gomis surirJcsime antrą nulijo-i — Advokatas Robertas Sele-
la rugsėjo 9 d. 9 vai ryto pra- Į ną. o gautą peiną panaudosime; nis, teisių daktaras, Detroite 
deda registraciją ir pamokas lietuvybės išlaikymui". 'Drau- rugpiūčio 27 d. susižiedavo su 

do. Rita Clevelande yra baigų* liks meninę programą Califor 
nijos Lietuvių dienoje rugsėjo 
23 d. šios vietinės meno pajė
gos ruošia oporų ir operečių 

Jaunimo centre. go" spaudai paremti Lietuvių Rita Vyšniauskaite iš Clevelan 
x Rašyt. Marius Katiliškis Fondas atsiuntė didesnę auką, 

yra susirgęs ir paguldytas Šv. į paremdamas dienraščio moder-
Kryžiaus ligoninėje. Dr. J. Meš- i ninimą ir ateities sėkmingumą. 

koncertą. Californijos Lietuvių 
dieną ruošia LB Vakarų apy
gardos valdyba, talkinant LB 
Santa Monicos ir Los Angeles 
apylinkėms. 

ARGEMTIKOJ 
— Argentinos Lietuvių Centro 

organizacija liepos 23 d. turėjo 
Dariaus i r Girėno minėjimą ir 
Išeivių dieną kartu su Onų pa
gerbimu. Minėjimą pravedė VL 

kausko priežiūroje ligonis pama
žu gerėja. 

x Alberta Astraitė - Singh. 
gyvenanti ir dirbanti Kuala 
Lumpur, Maiaysijoj, rašo: "Gy 

Už auką Lietuvių Fondo vado-, tarybos narys h- JAV LB New 
vybei nuoširdžiai dėkojame. Jersey apygardos pirmininkas. 

pakviestas ir toliau atstovauti 
X Dr. .Algis Paulius, PLB p ^ vald^jai k a i p ^ r y m ^ 

valdybos vicepirmininkas, pa- k VLEKe 
kviestas sudarvti 

Tarnaudamas marinų 
"Force Trocps" vienete, Kęstu
tis Šliūpas perėjo daugelį spe
cialių apmokymų: parašiutinin-1 Survilienė ir Z. Tamošiūnaitė, 
kų kursus, scuba mokyklą, po- { Violeta Deveikytė - Gaidimaus-
vandeninių laivų gelbėjimo kur-! kienė turėjo skaityti paskaitą 

x Kazv* Jankūnas, JAV LB ^Jt™*^ a P m o k > ^ . . ™ ' Upie Darių ir Girėną, bet jos 
EWAT akademiją u* išmoko j paruoštą paskaitą perskaitė E. 
skraidyti privačiu lėktuvu. Dau-į Kairytė, nes paskaitininke ne-
geli šių apmokymų baigė pir- j galėjo atvykti! Meninę progra-
maujančiu mokiniu. Į marinus j ̂  a t l i k o mažųjų ansamblis 
jis įstojo, gyvendamas San «2SMW, vadovaujamas N. Za-
Fraincisco. Calif, bet dabar * s Į v i 8 k a i t ė 8 j j I a h n c < Valdybos var-
į Case - Western Reserve un i - , d u v W e m s p a d a s o j o A R u p l ė _ 

ir pirmimn- x s t a s ė ą , Į l W f f l f i į "Stase's 
vendama Malaysijoj gaunu!kauti IV-jo Pasaulio Lietuvių F a s h i o n s > . k u d i k i a m s i r vai-, 
"Draugą" du mėnesius pavėluo- j jaunimo kongreso finansų ko- k a m s ^ k r a u t v e s s a v ininkė. j v e m t f a Clevelande, kur studi-! n a s į ^ ^ j į ^ šventėje iš 
tai. Bet man nesvarbu, reika-1 mitetui kuris rūpinsis surinkti paguldyta šv. Krvžiaus U-! J"<« ^ m i n ę mzuienją. Kęstu-j § A m e r i k o f i atvyku*us svečius 
las vm. tnka W*rl '̂r5> f^iimvW.:Der 90.000 dol. iaunimo ir konz- • i ._ : ix7! i J . _ , J_ /-. «_,.. čio tėvai mž. Vytautas ir van-1 >Ta toks. kad yra galimybė į per 90.000 dol. jaunimo ir kong-; gouinėje k gydosi ^'G Baln 

ti lietuviška sDauda bet kur reso reikalams iki kitų metų va- ; ,_ > — -kitų metų 
saros. I\ r P I J J K finansų komi
teto iždininkais pakviesti PLBS 

kaltis ir Pasaulio Lietuvių jau- **>** " gegužinę į J. ir J Lie-
nimo sąjungos atstovas ganį. ponių sodybą kuri ^Ta 143 ga t-
nas Valiulis. 

Palangx>s vietininkė ps. Eugenija 
Bacevičienė su sese Lile Kuibiene 

gauti lietuvišką spaudą bet kur 
laisvajam pasauly. Man malonu 
skaityti "Draugą", o ne tik pa
vartyti puslapius. Džiugu net 
garsiai skaityti ir išgirsti tietu-
višką žodi". Mokėdama prenu
meratą, ji dar pridėjo 6 dol., 
aukų paremti "Draugo" dien-1 

raštį. Už linkėjimus ir auką 
nuoširdžiai dėkojame. 

x r ž a. a. VaJerijos Gasiū-
nienes sielą, 4-rių metų mirties 
sukaktį minint, šv. Mišios bus 
atnašaujamos trečiad., rugsėjo 
6 d., 7:30 vai. ryto Švč. M 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Maloniai prašau, kas galite da
lyvauti pamaldose ir pasimelsti 
už jos sielą. 

Vyras Adolfas 
(pr.) 

x Antanas Ooode šeiminin
kaus virtuvėje, o Romas Kris-' 
topartis gėrimų pilstyme L. R ; Airėje") 
Lemonto apylinkės gegužinėje, į 
kuri įvyks rugsėjo 10 d., sek-j x šiuo metu jau prasidėjo 
mad., Vitalio ir Modesto Umb- L. Fondo vajus. Nauji nariai, 
rasų ūkyje, kuris yra ant Le-' ar nariai paaukoję S100.00 gau-
mont Road ir 103-čios g-vės n a vieną bilietą į L. F. pokylį, 
kampo (1 mylia į pietus nuo kuris įvyks spalio 28 d. Mar-
Stevenson Expressway). Pra-iriott "grand ballroom" salėje, 
džia 12 vaL (pr.) {našus įteikti ir bilietus įsigyti 

x Jaunučio Puodžiūno baleto F*™ U F o n d o ostinėje ir 
studija rudens sezoną pradeda J- VazneUo prekyboje. (pr.) | 
šiandien, rugsėjo 5 d. Naujus x Dėmesio, kelionių mėgėjai! 
mokinius prašau registruoti g dienos. 9 naktys Ispanijoje —: 
te i 778-7182 arba studijoje — Costa del Sol. ant Viduržemio 
2656 W. 71 S t Senų mokinių jūros kranto. Visa kelionė, ten 
pamokos vyks įprastu laiku. j ar atgal, įskaitant viešbutį, pus-

(pr.). 'ryčius ir vakarienę - $474.00. 
X Planuojama papildoma ke- b r e n d a iš Chicagos mptMo tl 
M | Vimių spalio 10--26 die- 4 ' ^ ^ ^ j 0 , 2^. d . S j Mhl' 

nomis. Marius Kiela 737-1717. m * d e d u n e d d b ^ n i ° p r ° f ^ 
, . v bet dėl geros, retos progos, kad 

mūsų lietuviai pasinaudotų. 
X Taupymo bendrovei reika- Skambinti Romui po 5 vai. po

linga tarnautoja dirbti pilną lai- piot tel. (312) 77H-2023. (sk.) 
ką ir mokanti rašvti mašinėle, ^..^.^ , « ^ j-u. 
T7 *. 4 . «7~« ^.i c X RAŠOMOSIOS ma*. lienjviSku 
Kreiptis J Mutual Federal Sa-, ni&ymK ^ ^ ^ ^ GAJL>OM ^ 
vtags teL 847-«747, (sk.). suf>se modeimose gaunamos CHICA-

X Norintieji imti pianino ° ° J F 

| ko priežiūroje. 
x Chicagos ateitininkai rug-

da Šliūpai šiuo metu gyvena 
Riyadh mieste, Saudi Arabijoje, 
o seneliai Juozas ir Stasė Fabi-

valdybos iždininkas Mečys šil- \ f**> 1 7 į sekmadienį, rengia 
jonai. Chicagoje 

kun. Ant. Valiušką ir dr. Dan
guolę Tamulionytę, kuri Čia mo
ko lietuvių kalbos. 

— A. a. Marija Latvytė-Mar-

skyrius. J daržeU (parengiamą J 0 S **į į*** įį*T 
skyrių) priimami vaikai pilnų nepriklausomybę, rugsėjo aš-
penkerių metų ir tie, kuriems ^ ^ b u v o P ^ ^ l b t a Tautos 
penkeri metai sueis 1978 m. s v e n t e -
gruodžio 1 d. Taip pat bus pri- Vytauto Didžiojo šaulių rink-
imami ir jaunesni mokiniai, su- tinė kiekvieneriais metais šią 
sitarus su mokytoja registraci-! brangią tautai šventę atžymi, 
jos dieną. Šiais mokslo metais | šiais metais minėjimas bus pra-
mokykloje veiks specialus sky- dėtas Nekaito Prasidėjimo lie-
rius silpnai arba visai lietuvis-: tuvių bažnyčioje, Broghton Par
kai nekalbantiems mokiniams. į ke, 10 vai. ryte iškilmingomis 

Aukštesniojoje mokvkloje; Mišiomis. kurias atlaikys kuni-
1978-79 m. veiks V-ji, " v i - j i , ! ^ F" K i r e i U s ' V - ******* * 
Vn-ji ir Vm-ji klasės. Į V-tą K Kuzminskas. Dienai pritai-
aukštesniosios klasę p r i imami , 1 1 ^ pamokslą pasakys kun. 
mokiniai, išėję Lietuvių Bend-!V- Rimšelis. Giedos solistė Da-
ruomenės nustatytą p r ad inė s , ^ Kučėnienė. Uniformuoti šau-
mokyklos programą ir pristatę ^ m vėliavomis atliks garbes 
baigimo pažvmėjimą arba išlai- i sargybą. Po pamaldų trumpa 
kę įstojamuosius egzaminus. E g - a k a d e m i J a ^ ^ ^ s a l ėJe- Pro' 
zaminai bus rugsėjo 9 d. Fran-1 e^moje numatyta J. Jasaitytės 
eis M. McKay mokykloje 10 v. vadovaujama tautinių šokių 
ryto. Mokiniams, kurie yra bai- ^ r u P ė i r sąjungos pirnuninko 
gę K Donelaičio pradinę mo- K Milkovaičio paskaita, 
kyklą, įstojamųjų egzaminų į Kadangi šiais metais rugsėjo 
V-tą klasę laikyti nereikės. Į aštuntoji yra penktadieni to-

Registracijos dieną bus regis-įdel minėjimas nukeliamas į se-
truojami vaikai pirmajai Komu-!k a n t* sekmadienį, rugsėjo 10 d. 
nijai paruošti. Visi mokiniai, i p™š°™ visuomenę gau*ai da-
gavu*eji pataisas, turi registrą- i Ivvauti, ypač iškilmingose pa-
cijos dieną rugsėjo 9 d. atvykti! maldose. Be to, reikia priminti, 
į mokyklą ir nuo 10 vaL r y t o i k a d apeigomis rūpinasi ir susi
laikyti pataisų egzaminus. M o - j ^ 1 1 8 1 * 8 ^laid^ padengs nuo-
kinių vasaros darbai bus t i k r i - 1 a r d u s i r Pareigingas šau^-s 
narni rugsėjo 16 d. pamokų me-į e t a n a s Vengrys, už ką šaulių 
tu. Registracijos metu bus gali-| v a r d u J a m reiškiama didelė pa-
ma įsigyti reikiamus vadovėlius.! °-eka. J. Yla 

Tėvų komiteto nutarimu visi w*i ;:--«•&:: 'rmr^^ntir.; ."HiiL': :~WKT 
tėvai prašomi registracijos die- į A ^ o k a t a S JONAS GIBAITIS 
ną jmoketi bent pusę moKslapi-
nigių nuo kiekvieno vaiko. Re
guliarios pamokos mokyklose 
praadės rugsėjo 16 d. 9 vai. r>r-
to. Dėl informacijų aukštesnio
sios mokyklos reikalais prašo-

6247 *o. hedzie Avenue 
Tel. _ 776-3599 

Chicago, Illinois 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 

Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

vėj į vakarus nuo Bell Rd., Or-
land Parke. Išvyka prasidės 

Eugenija Bacevičienė, Bra- 'k e > , i f i e , , ė ' 6° metV amžiaus, mi- j ^ kreiptis į mokyt. D. Bindo-
zilijos Uetuvių Bendruomenės| »* biridto » d. Altą Gracia j k ienę (tel. 925-3850), pradinės, 
atstovė PLB seime, po seimo į n^63*6- Kordobos prov. Buvo mokyklos reikalais į mokyt I. '"IHMUMIUIIIUHIIII iiiitiinnitiiitiitH 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" Nuliūdime liko vy-

mu. Skautų VI-je Tautinėje į ™* FeUksas, sūnus Antanas su 
buvo susitikusi ir Į 

tarėsi su PLB valdybos nariais į kai** 
Ines 

šv. Mišiomis, kurias laikvs kun. į lanko . J a u n i m o stovyklas šiaurės 
K Trimakas, o po pamaldų p a . i A m e n k o ^ mokosi naujų veik-
civaLšinimas žaidimai ir muzi- • I o s m e t o d l l - k a d galėtų jsųrv-tas, 
v i £ £ £ , m ? m , n , S i s Z S ' lituanistines žinias panaudoti,!1 1 1^ ^rkevičiumi ir išaugino 
ka. Kviečiami nuo mažiausių-, . . ^ „ „ / ^ . . ' ! du sūnus. Nuliūdime liko vv-
jų ik i vvriausiųjų ateitininkų i Braalrjoje dirbdama su jauni-, 
išvvkoie dalyvauti m u - S k a u t ų ^ ' ^ T a u t a n e J* : T f c T ^ l s Z^lys?8^k l 0J eJJ^^^ i t^- i Ž m O n a 

buvęs anksčiau uolus "Draugo". 
bendradarbis, šiuo metu klebo-jaP l e P L B P a r a m ^ Brazhjai. 
naujas Wonewoc. Wis.. ameri-j — PabaltJečių Pasaulio kon-
kUečių parapijoje, mokėdamas: ^rencija spalio 7—S dienomis 
"Draugo- prenumeratos mo-1 Latvių centre, 400 H>Tley Ave., 
kestį, dar pridėjo 9 doL aukų I Rockville. Md., rengia informa-
savai spaudai stiprinti Nuošir- j ̂ mJ suvažiavimą, kuriame kvie-
džiai dėkojame. Į č i a dalyvauti estus ir lietuvius. 

X Martynas Bundelis, gyv. j š i a me susirinkime bus infor-
Chicagoje.* mokėdamas '"Drau- j muojama apie dabartinę politi-
go" prenumeratą, dar pridėjo! ka.' komunikacijos priemones ir 43 E . Ohio St., rugsėjo 17 d 
7 dol. aukų spaudai stiprinti, i Pabaltiečių galimumus savo į n U o 1 iki 4 vai. p. p. bus atviras 

kilu* iš Gūdžių km., Alytaus Bukaveckienę (tel. PR S-3320) 
apskr. Į Argentiną atvyko Į ir mokyt. O. Jagelienę (teL RE 
1929 m. 1931 m. vedė su Pe-7-4109). 

ŠAULIŲ VEIKLOJE 
Tuo laiku, kai Lietuvos val-

Dainyte ir vai- stybė buvo didelė ir galinga, 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

KAI DONAMS KRYŽIUS 

Chicagos Raudonasis Kryžius, 

Labai ačiū. j laisvės reikalus kelti viešumoje. 
x Vladas Rimavičius iš Chi- j Reikia registruotis iš anksto, 

cagos, mokėdamas 'Draugo" — Pianistė Raimonda Apeiky-
prenumeratos mokestį, pridėjo tė ir solistai Birutė ir Rimtau-
7 dol. aukų spaudai stiprinti. \ tas Dabšiai, Janina Cekanaus-
Nuoširdžiai dėkojame. kienė ir Antanas Pavasaria at

lankytojams. Bus rodoma įstai
ga, filmai, skaidrės ir svečiai 
pavaišinami. 

UKRATMEČIŲ PARODA 
Ukrainiečių meno instituto 

patalpose, 2320 W. Chicago 
Ave,, Chicagoje, vyksta paroda 
trijų fotografų ir trijų jų dai
lininkų. 

AG. CHRLSTIE DRAMA 
Beletristės Agatha Christie 

veikalas "Towards Zero", pa
verstas drama, yra statomas 
Party teatre, Chicagoje. Vei
kalas labai intriguojantis, de
tektyvinis, su šeimos trikampiu 
ir aiškinimu žmogžudystės. Ak
toriai yra iš baigusių 
studijas Oxfordo, 

jos garbingas valdovas kūni
nėse. Kalbės vokiečių teologas 
kun. Hans Kueng ir eilė kitų 
katalikų, protestantų ir žydų 
mokslininkų. Konferenciją or
ganizuoja Jėzuitų teologijos 
mokykla Chicagoje. Katalikų i 
teologinė sąjunga ir Chicagos 
universiteto Teologijos mo
kykla. 

VAIKU MENAS 
64 tautų vaikų tapybos ir 

piešinių paroda rugsėjo 19 — 
spalio 15 d. vyks Chicagos 
Mokslo ir pramonės muziejuje. 
Bus išstatyta apie 300 paveiks
lų, sukurtų vaikų tarp 6 ir 15 
m. amžiaus. 

KINŲ MENAS 

Taiwano kinų menininkų dro
žiniai, keramika, tapyba, broka-
do, imperatoriškieji drabužiai ir { giminėms ar draugams 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti J-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite J "Draugo" ad
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 

kiti kūriniai išstatyti iki sausio Draugo" adresas: 4545 W«4 1 d. Mokslo ir pramones mu- ~, . „ . ,,. . ... .__, ~ . r 63rd St.. ChiPHgo. III. 60629 aejuj, Chicagoj. * ^ ^ ^ 
' ' t M I M M U M t l t l M l M I M t M l I t t t t l t H I I M M M M I H -

Juozas (iribauskaa. Cicero Sv. Antano taut,-. mo ir skolinimo bendrovės 
vedėjas, St. Balzekaa, Lietuvių kultūros mi;7aejau< savininkas, ir Den-

&'iiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiK 
dramos 5 s 

Londono, J LIETUVOS KATAUKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis | 
Northwestern universitetuose ir | t : m a s . Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virse- f 

3 liai. Išleido Lietuvos Kataliku Bažnyčios Kronikoms i 
PASIKEITIMAI BAŽNYČIOJE j S 1 ,. c * « . 1 0 , 0 v • . . . S 

I leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu s 
I $4.91.111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. 

Trijų dienų konferencija, pa
sikeitimams katalikų Bažnyčio
je per du dešimtmečius svarsty-

arba akordeono pamokas pas ^J™£* ^^pfp? . tel m ? 2 2 E 2 S aro šv-^T
tano Uu^r b-Vėsvicepre^dentas. ui- į ^^^ chieigoje"" spalio | Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str.. 

v : 7389 arba tiesiai :Š SPARTA savinui- kr> nrnkiamatna kuria mes*- Ilhnrtut k<.nirr̂ „o» u^«< .̂ Di»h/ui. UaA • »̂ «*"*«. ^u*%^»6v.ĵ  _ ^ A. Jurgutį, prašomi skam-; ^ 3 j r^edraitl,, JO Bany Vr-, E. primintų pavergtą Lietuvą, sią nuotrauką buvo i»idėj«« 
Moti rytais teL 471-0885w {sk.)% Nonopen, N. Y« U7U. (sk.)» Uit" laikr&itu rugpi&Uo 30 d laidoj 

min- ko proklamaciją, kurią įnešė Illinois kongr^an kongr. Pechous kad II ~ZTZ ' ^ Tf". " ' r T w ! £ /n.- " m enmts 
i įaidėjM ir "Cicero 122r^2i dienomis popiežiaus Jo- g Chicago, 111. 60629 no XXH ifrrtrikitrift 20.»fi meti- iiiijiiiiuii luliulililUilimtlilUIIIIIIUIIIIIIt 
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