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Juozui Zdebskiui 
Lazdijų raj. Šlavantų km. 

Patikrinus Jūsų pareiškime 
keliamas aplinkybes, nustaty
ta, jog Jūs 1976 m. kovo 10 d. 

Jonas Stašaitis, gyvenantis Vil
niuje — Salininkuose, Vilniaus 
7. ' 

Vilniuje apie 10 valandą ryto 
mane sulaikė VAI darbuotojas 
Jurevič ir pareiškė, kad aš gir
tas. Tuo tarpu mano vyskupi
jos kunigai ir visi mano parapie-
čiai žino, kad aš esu absoliutus 

vairavote automašiną būdama a b g t i n e n t a s p ^ ^ ^ e l i g o . 
neblaivus, apie tai liudija medi . . . , _ . . ; , . . 
cinos apžiūros girtumo laips- nineje (Vasairs g) # gydytoja, 
niui nustatyti aktas. Akte ra- nedarydama kraujo anahzes, 
_, " . . . . nors as pnmvgtmai to reikala-
ioma, jog apžiūros metu uusta- \, / f . * . .„T. 
tytas lengvas girtumo laipsnis. 

Esant šioms aplinkybėms, 

vau, surašė akta. patvirtindama 
lengvą girtumo laipsnį, šio ne
sąžiningo tyrimo rezultatas — 

nubaustas 30 rb. bauda su vai 
ravimo teisių atėmimu 18 mė 
nesių. 

Jūs visiška^ pagrįstai esate 3 0 mb_ b a u d a i r vairuotojo tei 
sių atėmimas 18 mėnesių. Be to, 
rajoninis laikraštis atspausdino 
straipsnį, kuriame rašoma, kad 

Protestuoti Lazdijų rajono ^ neatsilaikęs stiklelio traukai, 
vidaus reikalų skyriaus viršinin i r t u o j i e parodž savo piktą va-
ko nutarimą dėl Jūsų nubaudi- lią^ Tuo ^ ^ j i e p a ž e r i m o ta
rno administracine tvarka už jybįrię valdžią ir tarybinį laik-
vairavimą esant neblaiviam, 
prokuratūra neranda pagrindo, 

Bendrosios priežiūros skv-

raštį. 
Prašau įsikišti į ši liūdnai iš-

nis. Kunigo Juoio vairuotojo pa
žymėjimo atėmimu baigėsi ant
rasis šio spektaklio veiksmas. 

Trečiasis spektaklio veiksmas 
prasidės po 18 mėnesių, kai kun. 
Juozas mėgins susigrąžinti vai
ruotojo pažymėjimą. 

Noriu keletą žodžių pasakyti 
apie kunigą Juozą Zdobskį, ku
rio vardas gerai žinomas ne vien 
krikščionims, bet ir ateistams. 
Man teko lankytis Šlavantuose, 
kalbėtis su šios parapijos tikin
čiaisiais. Visi si\ pagarba kalba 
apie savo kleboną. Kaip tikras 
tėvas jis neatstumia nė vieno, 
kuris pas jį kreipiasi. Net tą ne
laimingą kovo 10 d. rytą nuken
tėjo vykdydamas artime meilės 
įstatymą — veždamas i Vilnių 
savo parapietę — invalidę. Jo 
visas gyvenimas — tai kovos už 
krikščionybės idealą ir gerų dar
bų pynė. Neturiu noro prie šo 
klausimo sustoti. Trumpai ta
riant: tikinčiųjų mylimos, o a-
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Schmidt pasilieka valdžioje, nežiūrint vokiečių 
vyriausybes opozicijos sustiprėjimo 

Bonna. — Kanclerio Helmut 
Schmidto kairiųjų - liberalų ko
alicija nukentėjo sekmadienį 

ne pasveikino, pareikšdamas, 
kad pelnytai laimėjome", tęsė 
Smidt. Kohl taipgi tvirtino rin-

Vakarų Vokietijos rinkimuose, | kimus laimėjęs ir pareiškė lau-

Komunistinė režimas Kinijoje, kaip ir visur kitur, nebuvo ir nėra 
švelnus. Patys kinai komunistai prisipažįsta, kad revoliucija pareikalavo 
2,3 milijono "liaudies priešų" aukų, tačiau kiti šaltiniai sako, kad bu
vę nužudyta keliasdešimt milijonų gyventojų. Atvaizde — vienas "liau
dies priešas" teismo metu 1950 metais. 

riaus prokuroras (pas.) V. Mat ^ V ? "*??.£? f ^ Z l t d s t l * P " ™ * * " * aprodytas. . . . . r * vairuotojo teises, kurios man 
iccvičiiis. 

yra gyvybiniai reikalingos kas-
TSRS Genet iniam Prokurorui, dieniniame kunigo darbo. 

Maskva Kun. J. Zdebskis 
Kun. Zdebskio Juozo, 1976TV23 
8. Vinco, gyv. Lietuvos * 
TSR, Lazdijų raj., 
Šlavantuose, 

P A R E I Š K I M A S 
Noriu pranešti Jūsų ž'niai a-

pie KGB organų, tarpininkau
jant autoinspekcijos ir Vilniaus 
aa. ps'chiatrinės ligoninės dar
buotojams, įvykdytą prieš mane 
įžūlią provokaciją. 

Š. m kovo 10 d. su sc.vo ma
šina "Žiguli" LLG 77-21 ve
žiau ligonę Zab°.lę Med^naitę ir 
ją lydintį tėvą Joną Medcną (jie 
abu yra mano parap i ja i , o aš 

LTSR Ministrų Tarybai 
Nuorašas: 
Jo Ekscelencijai 

Vysk. L. Poviloniui 
Šių metų kove 10 d. Vilniaus 

mieste buvo sulaikyta kun. J. 
Zdebskio vairuojama automaši
na "Žiguli". Mašiną sula:kę3 au
toinspektorius, apkaltinęs vai
ruotoją girtumu, nusivoži jį į 
Vilniaus psichiatrinę ligoninę 

Ligoninėje buvo suvaidintas 
š anksto paruoštas spektaklio 

-i- Katalikų Bažnyčios kunigas), pirmasis veiksmas, t. y. iš pu'so 
Su mumis taip pat važiavo pil. ritmo nustatytas girtumo laips-

Noriu atkreipti dėmėsi į šio 
spektaklio rengėjų nelogiškumą. 
Nuo Šlavantų iki Vilniaus ma
žiausiai 3 valandų kelionė. Gau
nasi taip, kaip toje pasakoje — 
iš lovos išsirito ir prisigėrė. Bet 
kaba eina apie žmogų, kurio 
niekas niekada nematė girto. 
Sulaikymo metu buvo liudinin
kai, kurie tvirtino, kad iš vaka
ro, ryte, kelionėje kunigas Juo
zas degtinės net nebuvr- matęs. 

Vers:ja, kuriai niekas negali 
patikėti. Netiki ja ir sic spek
taklio rengėjai, nes ka'p kitaip 
paaiškinti atsisakymą paimti 
kraują ištyrimui. 

Negi nebuvo galima ?•'galvoti 
ką nors gudriau, norint apšmeiž 
ti kunigą? Spektaklių pas mus 
tiek daug. kad jų visų nesura
šysi net į jaučio odą... 

Lietuviai pas 
prez. Fordą 

Washingtos. DC. — Spalio 
2 d. BaltuosiBo?*- rūmui se JAV 
prezidentas Gerald Ford. priim
damas tautybių atstovus, priė-

Prez. Fordas pasirašė 
pajamų mokesčių 

įstatymą 

Washingtonas. — Vakar pre
zidentas Fordas pasirašė mo-

mė ir JAV Liet. Bendruomenės k e s ž ]-u reformos įstatymą. Teks 
krašto valdybos pirmir inką Al- j mažiau mokėti pajamų mokės-
gimantą Gečį su. vicepirmininku j č i ų i r 1 8 b U dolerių liks pas 
advokatu dr. Antanu Novasičiu. i gyventojus, kad taip daugiau 
Priėmime dalyvavo ir Iš Chica- j s u m ų b ū t ų ' ^ i s t a į krašto eko-
gos atvykęs žinomas lietuvių į n0min; gyvenimą. Tai didžiausia 

mokesčių reforma istorijoj, nes 
padaryta šimtai pakeitimų. 

PALEST!N!EC!i! TO TIK 
PRIEDANGA 

Beirutas. — Nepaisant jvairių 
bandymų tartis, kovos Libane 
tebevyksta Prancūzijos prezid. 
d*Estaing susitiko Paryžiuje su 
Egipto užsienio reikalų min. 
Fahmy ir svarstė, ar jungtinių 
prancūzų ir Egipto karinių pa
jėgų nebūtų galima pae'ųsti į 
Libaną ir priversti Siriją ati
traukti savo 20,000 armiją. 

Pretekstas griovimo darbui 

Tuo tarpu buvęs Libano prez. 
Charles Helou per Vatikano ra 

laisvę, siekia sunaikinti mūsų 
maldos vietas sugriauti mūsų 
namus. To tikslo siekia iš visų 
pasaulio kampų į mūsų kraštą 
įsibrovusios vadinamos revoliu
cinės jėgos, kuriom palestiniečių 
tautos laisvės byla tėra preteks
tas griovimo darbui. 

Mes nesame kalti 
dėl palestuiirčiu nelaimių 

Tie, kuriuos mes laikėme savo 
broliais, kuriom norėjome padė
ti atrasti ir atstatyti ssvo na 

Palestiniečių drama privalo būti 
teisingai ir greitai išspręsta. Ta
čiau būtų neteisinga, jei pales
tiniečių drama taptų Libano 
tautos drama, c ypač libaniečių 
krikščionių nelaime. Buvęs Liba
no prezidentas Charles Helou, 
kuris kelerius metus atstovavo 
savo kraštui prie Apaštalų sos
to, baigia savo pareiškimą, ra
gindamas visus geros valios žmo 
nes padėti atstatyti Libane tei
singumu pagristą taiką. 

respublikonų veikėjas pik. Ka 
zimieras Oksas. 

Sąžines belaisvio 
metai 

Strasburgas — Strasburge į-
Vyko tarptautinės organizacijos 
•'Amnesty International' devin
tas visuotinis suvažiavimas. No
belio fizikos oremijos laureatui 
profesoriui Alfred Kastler va
dovaujant, suvažiavimo darbuo
se dalyvavo 230 delegatų iš įvai
rių pasaulio kraštų. Tarptautinė 
'Amnesty International" orga
nizacija, kaip ainoma, kovoja 
nrieš kalinių kankinimą, ir už 
-agrindinių .įmogaus teisių bei 
'aisvių apsaugojimą pasau'yje. 
-trasburge paruošta pasaulinio 
nasto kampanija už pagrindi

nių žmogaus teisių apsaugoji
mą, prieš žmonių persekiojimą 
r kalinimą dėl jų polltir.ių įsiti

kinimų ir prios kalinių kankini
mą bei ki'ų neleistinų priemo
nių vartojimą, ši kampanija bus 
oficialiai pradėta gruodžio 10 d.. 
Visuotinės Žmogaus teisių de
klaracijos paskelbimo sukakties 
dieną. Amnesty International 
organizacija vra paskelbusi 1977 
metus "Sąžmės belaisvio me
tais". 

Pagalba Vietnamui 
Roma* — Jungtinės Tautos 

paskyrė Vietnamui už 35 mil. 
dolerių maisto. Maistas bus gau
namas iš Kanados ir Skandina
vijos kraštų. Kanada duos 96, 
725 tonas kvietinių miltų, o kiti 
daržovių ir mėsos. 

bet abi — socialdemokratų ir 
laisvųjų demokratų — partijos 
šiaip taip susigraibėte pakanka
mai balsų pasilikti valdžioj. 

Schmidto oponentui Helmut 
Kohl i r jo krikščionių demokra
tams nepavyko, nepaisant jų di
džiausių pastangų, laimėti abso
liučią daugumą kurios jiems 
reikėjo išversti dabartinę vy
riausybę iš valdžios. 

Tačiau krikščionys demokra
tai laimėjo daugiausia balsų ir 
iškyla kaip naujo Bundestago 
(žemesniųjų rūmų) stipriausia 
partija. 
Abu džiaugiasi ir abu nusiminę 

Kompiuteriai išskaičiavo Schmi
dto koalicijai ploną lO-ties vie
tų parlamentarinę daugumą: 
253 prieš 243. t . y. neteko 18 
vietų. 

Provizoriniais galutiniais dezul-
tatais, valdantieji socialdemo
kratai ir laisvieji dcmokiatai tu
rės viso 252 vietas naujuose rū
muose tik 8 daugiau už krikščio
nių demokratų 244 vietas. Reiš
kia, kad koalicija neteko 19 vie-

pasikalbėjęs su prez. Fordu, pa- i ** ° -fa oponentai laimėjo 14. 
sitraukė. Butz savo kalioj buvo • "Drauge su laisvaisiais demo-
nopalankiai pasisakęs prieš neg- ! k r a t a i s mes pasieksime savo 
rus, tikslą. Mes ir toliau drauge val

dysime", pareiškė Schmidt. 
"Jungtinių Amerikos Valsty

bių prezidentas jau telefonu ma-

Pasitraukė sekr. Butz 
Washingtonas. — Žomės ūkio 

sekr. Butz, spaudžiamas kitų. 

Peršovė Sovietų 
tarnautoją 

Washingtonas. — Sovietų Są
jungos pasiuntinybės tarnauto
jas Sergei Stcpanov, 59 m., bu
vo peršautas miesto centro krau 
tuvėj. Paleist; du šūviai \ galvą 
ir padėtis kritiška. Įvykis tiria
mas. 

Sovietų kerštas 
Tokio. — Sovietų Sąjungos 

laivai vėl sulaikė Japonijos du 
žvejų laivus ir 11 vyrų įgulą. 
Taip Sovietai keršija už j Japo
niją nuskraidintą lėktuvą. Vakarų Vokietijos kan 

H. Schmidt 

generalinį sekretorių 
Mathar M'Bow. 

Amadou 

f v i i r i o s i i n i o s 
• JAV atsargos gen. William 

Madox, 56 m. paskirtas prezi
dentu karališkosios Jordanijos 
oro akademijos Amman mieste, 
Jordanijoj. 

• Popiežius Paulius VI pri
vačioje audiencijoje priėmė J. 
Tautų švietimo, mokslo ir kul
tūros organizacijos, UNESCO, 

diją nauju atsišaukmu kreipėsi į mų židinius, pakėlė gink.ą prieš 
į pasau'io viešąją nuon.onę Li-jmus. priversdami mus nuo jų 
bano taikos klausimu. Melagiu- Į gintis. Mūsų p3.siryž'mą apsi-
ga ir apgaulinga propaganda, j ginti jie dabar laiko baisiausiu 
pažymi avs'šauk-me Charles He- nusikaltimu. Ntžiūrint to, mes 
lou. siekia įtikinti, jog mes esa- j ir toliau esame įsitikinę, jog tu 
me mūsų kraštą ištikimuos tra-
gediios kaltininkai. Esame dargi 

*ime liudyti ir apginti mūsų že
mėje tiesą, teisingumą ir meilę. 

• Rusų automašinų fabrikas 
bus pastatytas Savannah, Gau, 
vietovėje, kur bus sumontuoja
mi Sov. Rusijoj gaminti Čade 
automobiliai. 

• Amerikoje 1977 m bus pa
gaminta 3.2 mil. sunkvežimių, 
1976 m. 3.1 mil. 

kiąs, kad federalinis preziden
tas jį pakviestų, kaip daugumos 
partijos vadą, sudaryti naują 
vyriausybę. Ir pareiškė pa-
kviesiąs laisvuosius demokratus 
pokalbiams dėl galimos koalici
nės vyriausybės. 

Pagal vokiečių konstituciją, 
valstybės galva pasiūlo įstaty
mų leidėjams asmenį su gorten 
šiais šansais būti Bundestago 
išrinktu. Bet tai neįvyks prieš 
gruodžio 14 d., kada naujasis 
Bundestag susirinks. 

Tačiau Kohl nėra jokios vil
ties tapti vyriausybės galva, nes 
laisvieji demokratai yra stip
riai užsiangažavę tęsti savo ko
aliciją su socialdemokratais. 
"Aa nenoriu pa'ikti jokios abe
jonės, kad mudu su C-enscher 
sudarysime naują vyriausybę. 
Balsuotojų prirsakas yra a~č-
kus", pasakė Schmidt. 

Nors abu, Schmidt ir Kohl, 
stengėsi televizijos apa.-^-aa-^ 
šypsotis, bet nei vienas, nei ki
tas neatrodė laimingas. 

Poslinkis 
| krikščfccraia demokratą ptt* 

Schmidto socialdemokratai la
bai pralaimėjo pietinėje Vokie
tijoje ir Hesse. kur, pasibaigus 
balsavimams, Albert OswakL 
socialdemokratų gubernatorius, 
atsistatydino dėl tvirtinamo da
lyvavimo banko skandale. 

Kohl nepasiekė savo tikslo, 
absoliučios balsu daugumos, bet 
jis tiek laimėjo balsų, kad iški
lo kaip stipriausias krikščionių 
demokratų kandidatas j kancle
rius nuo Konrad Adenauer lai
kų. Laimėti jam būtų reikėję 
balsų griūties : bet šiais laikais 
Europoje, išskyrus Sovietų Są
jungą, balsų griūtys yra rete
nybė. Paprastai laimima siauro
mis daugumomis. 

Tačiau reikšmingas yra po
slinkis atgal į kriksČMmių demo
kratų pusę po 7-rių metų kairių
jų - liberalų valdžios. 

Juodųjų planas 
Salisbury, Rcdezija. — Juo

dųjų nacionalistų vadas Josb.ua 
Nikomo paskelbė, kad Afrikos 
kraštų juodieji prezidentai pa
ruošė naują planą Rodezijai. I š 
įvairių komentarų matyti, kad 
juodieji nori valdžią Rodezijoj 
gauti anksčiau, negu per porą 
metų, kaip yra numatyta Kis* 
singerio plane. 

Praniauja karę 

kaltinami veiksmais preš žmo- ;Mfs trokštame, kad Libane ir 
niškumą. Tol:ie melagingi tvir- toliau vyrautų tarpusavio susi-
tlnimai suke'ia mumyse pasi- pratimas, kad mūsų vėvynėje 
biaurėjimą, kurio negalime no-j visos religinės bendruomenės ir 
tylėti. Libaniečių tauta yra ta-;dvasinė3 jėgos ga'ėtų taikingai 
pusi negirdėto smurto auka. Į j ir broliškai savo tarpe bendra 
mūsų kraštą įsibrovę svetimieji darbiauti. Mos nesame kalti dėl 
£&aasi i mūšy, gyvybę*. J mūšy palestiniečių tautos nelaimių. 

• Amerikos žemės ūkio paja
mos per sekančius 12 mėn. pa
didės 14.5 proc Nepaisant saus
rų, derlius buvo geras. 

• Antrieji JAV prezidentinių 
kandidatų debatai per televiziją 
bus šį trečiadienį vakare. Bus 
paliesta užsienio politika, san
tykiai su Sovietų Rusija, nusi
ginklavimas, girklų su užsieniu 
prekyba. 

• Lenkijos foto paroda buvo 
atidaryta Vilniuje ' Lenkija 
— 76". Paroda vaizduoja pra
monės, žemės ūkio ir kidtūrinį 
gyvenimą. 

• Iš Indijos 1966 m j JAV 
išvyko 2,293 specialistai, 1975 

kaip pagrob- i ~ 1 4 ' 3 3 6 a u k s t U kvalifikacijų 

New York. — Kinijos min. 
pirm. Hua Kuo-feng pareiškė 
buv. JAV gynybos sekretoriui 
S<^esmgeriui, kad galimas ta rp 
JAV ir Sov. Rusijos karas. 
Schlesingeris, imomas detentėa 
kritikas, su tuo nenorėjęs su
tikti. Hua įspėjo Ameriką, kad 
ji būtų stipri Pacifike prieš ga
limą Sov. Sąjungos puolimą. 

KaVndorkss 
Spalio 5 d.: Placidas, Kantina, 
Palemonas, Glda. 

Spalio 6 d.: Brunonac, Fide-
lija, Buivydas, Guoda, 

Saulė teka 6:50, leidžias 4:37, 
Oras 

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien rytą nustos lietus. Vėsiau, 

1 temperatūra *%& S5 tepjįpi. 

http://Josb.ua
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SYM3KTI PAJĖGUMO UGDYHAS 

iOSAS ABOMAVKJiti, M. B. 
SEULAS I SVEIKATĄ, 1601 W<*t Gftrfield Blvd.. Chieago, IL 60686 

ALKOHOLIZMO GYDYMO 
SUNKENYBĖS 

Dėl įvairių priežasčių alke-1 

holizmo liga yra sunkiai 
Tvarkoma. . 

Donald J. Ottenberg, M.D. 

Kartais sunku šeimos gydyio-
uii susekti alkoholiką šeimoje. 
Ta ip įvyksta dėl trijų priežasčių: 
I Trūkumas žinių apie tokią li
gą; 2. Negalvojama apie alko
holizmą kaip apie ligą; 3. Del 
paties gydytojo girtavimo nesi-
griebiama reikiamos veiklos ko
voje su alkoholizmu, išsiaiškin
kime šias priežastis kiek nuodug
niau. 

Kai pats -gydytojas turi sunke
nybių del girtavimo, ar kai jis 
turi artimą jam girtaujanti as
menį, vien paminėjimas alkoho
lizmo sukelia jame neramumą, 
Baimę ir nepasitenkinimą. Girta
vimas lietuvių tarpe tiek praei
tyje, tiek dabar yra labai papli
tęs. Todėl gydytojas, panašiai 
t a i p ir pacientas, alkoholi laiko 
ftairnpos ramintoju ir sunkius gy
veninio slenksčius peržengiant 
lengvintoju. Tas su alkoholiu stt-
nftas nepatogumas, paprastai, 
būna pasąmoninis; bet vis Vien 
jfrš pas Žmogų randasi Tikrumo
je", kiekvienas gyčrytoias turėtų 
imtis alkoholizmo tvarkymo, tu
rėtų sužinoti, kaip jis atsineša 
prie alkoholizmo sunkenybių. 
Tikras dalykas, kad gydytojas at
meta kai kuriuos alkoholikus vi
sai nejučiomis; Tik kai kurie gy
dytojai jaučiasi patogiau visai »e 

atpažindami alkoholizmo. 
-

Gydytojas ir :;;kr>iK>::įcas 

Labai svarbu paties gydytojo 
pažiūra į alkoholizmą. Nuo pa
ties gydytojo labai daug pareini, 
ar pacientas alkoholikas taisysi?. 
ar jis toliau girtaus Kaip teisė
jas turi {takos i jstatymų tvar
kymą, taip gydytojas įtakoja kiek 
Vienos ligos, įskaitant ir alkoho
lizmą, tvarkymą, juk viename 
Apskrityje yra tokių t^-Ajų, kurie 
girtus automobilio vairuotojus 
fceveik visada siunčia kalėpman, 
tuo tarpu, kitos apskrities kuris i Lfctmno sodybos. Chicsgoje, gyven-
Sors 15 teisėjų už tokį pat gir- į toja Magdalena VasiHausfciene pa

stovyje nusikahrmą beveik *d* " ;? ;~~s ypač liet sodybos 

galiais. Salia virškinimo kanalo 
negerovių, girtaujantis dažnai su
silaukia nervinių negerovių (pe-
riphera! neuropathy), jo rankos 
kojos ima tirpti, jose ima "skruz
dės" bėgioti ir skausmai jose at
siranda. Trečia negerovė girtau
jančius siunčia pas gydytoją — 
tai įvairūs susižeidimai. Jie patys 
ateina pas gydytoją, ar juos po
licija atveža susižeidusius beske-
ryčiojančius, krentant namie af 
bare bei apturint automobilio 
nelaimę. 

Ketvirta negerovė veda girtau
jančius pas gydytoją — tai jų 
greitas nykimas kūnu ir dvasia, 
negalint save suimti nagan ir 
tvarkingai gyventi. Tais atvejais 
nusiminęs girtaujantis ateina pas 
gydytoją su visa eile nusi
skundimų, nepasitenkinimų ir da 
rykų, kurie jam nesiseka. Alko
holis greit suardo žmogaus gy
venimo svarbias sritis: miegą, ly
tinį gyvenimą ir virškinimą. Pra
džioje tas suardymas gaii būti 
tik vos atpažįstamas, bet išmin
tingas gydytojas suseka minėtas 
negeroves pačioje jų išsivystymo 
pradžioje. 

Kai kuriuos reikia 
p 1 " ^ arta gydyti 

Lietuviai svaigalų atžvilgiu yra 
neteisingai nuolaidūs. Jie, kultū
ros vardu, kaltins mūsų parengi
muose kavutę, girą, kukulius, py
ragaičius... tik retai kada užka-

niekada nesiunčia nusižengusio-j 
jo kalėjiman. Tas toks skirtingas 
fefeėp elgesys su girtais vairuo
tojais priklauso nuo paties teisė
jo pažiūros j alkoholį. 

Kai žmonės mokosi kaip tvar
kyti alkoholikus, jie turi surink
ti žinių apie alkoholio Jrgą. To
kie besimoką žmonės turi išmok
ti, kaip elgtis su alkoholikais 
pokalbio metu su jais ir juos gy
dant . Pagaliau, kiekvienas turįs 
reikalų su alkoholikų gydymu tu
ri įvertinti savos asmenybės tei
giamumus ir turimus baimingu
mus. Tik pats tvarkingas būda
mas, tu, daktare, tu, teisėjau, ir 
t a , kunige, pa^gs i padėti l i 
t a m . 

ry-o- m xaęio 

Gyrfyta$Bir 
Nors alkoholizmas yra sun

kiausia iš daugelio ligų, vis dar 
gydytojai nėra mokyklose tinka
mai paruošiami kovai su taip 
sunkia liga. Medicinos mokyk
los neparuošia reikiamai šių die
nų kovai su tiek kūno, tiek dva
sios negalėmis, juk, jausmų ligo
nis tetai )xda pats ateina pas 
dvasininką patarimo. Ta ip ir al
koholikas beveik niekada pats 
neina gydytk. Gerai, kad alko
holikas pas gydytoją ateina nors 
tada, kai jis apturi liguistus reiš
kinius dėl girtavimo. Skrandžio ir 
Žarnų sunegalavimai dėl girta
vimo yra dažnai ir girtavimui 
būdingi Pas gydytoją ateina daž 
niausiai viduratrdHo sulaukęs gir-
*—B u vrtrris dcunc98a*a •rirlki-
nfrno sutrikimais, ypač pabldgė-

bins taurelę Blogai, kad religi
nių, kultūrinių, labdaros sričių 
darbuotojai neapseina be bute
liuko ir jo neigiamų išdavų. Tai 
mūsų asmenybių menkystės pasė
da. Nė kiek rtegeresni dalykai ir 
su girtuoklio gydymu. Artimieji 
beveik keiks gydytoją, pasiūlan
tį siųsti alkoholiką ligoninėn su 
policijos pagalba. Jiems tai atro
do oer žiaurus elgesys su jų arti
muoju girtavimu susirgusiuoju. 
Taip ir būna žudomi pilna jėga 
buvę pajėgiausi mūsiškiai. O kai 
jau viskas atiduota svaiginimosi 
giltinei — tada tik mėgina sava 
kaltę nuplauti artimieji. Tik ta
da jie siunčia su greitąja pagal
ba ligoninėn numarinti mirštan
tįjį alkoholiką. Vėliau namiš
kiai mėgina save raminti gėlių 
vainikais, užsakytomis pamaldo
mis, svečių pavaišinimu. 

Užteks mums visiems taip ne
žmoniškos elgsenos su savais li
guistais artimaisiais. Visi dar svei
kais asmenybėje likusieji mūsiš-

J Kriščiūnas su žrr. .r.s Lie::--
ir.os istty 

J - - l 

me nustoti kitus kaltinę, pątysi 
būdami kal t i , kai savo ;aušrn"a!s! 
bent kiek daugiau sužmoniškėsi-' 
me. Juk n e burnelė, ne apkalbų) 
liežuvis, n e tabako dūmas čia | 
kaltas, bet mano ir Tavo nesut- j 
varkyti komputeriai — mūsų as
menybės — g a i l i m a s , jutimasį 
ir veiklumas. Todė! kvieskimėsj 
oagalbon tinka-?.„; mechanikus 
savo kompiuterių sutvarkymui, j 
Ta ip elgiasi visi niTsimanantiėji, 
įskaitant ir bankus, kai jų ma
šinos sugenda. 

Retai kada besisvaiginanu": 
patys veriiasi :-:?-.•-.-r: •'.-'• įįtos 
'•',''"•. • .V' '-Ir' -..--'.':-' u-u .:*:'-
*"' ^~- r."::v:^;r; ; - ;v^ ; <̂ -- ~~-s : 

kitas. Ta i gali būt: jo imyni 2-' 
darbdavys, ? f »t - , -^^- t \ < - ~ ; 
įs:a:goie jau 
tavimu. Tvarkykis su gydytojo 
pagalba rr tik i 
bą, kai sutv?-':> 
Uni narrrac-u- ęšš 
rha našta -,-:<?~c ??rr~r:~ — :s: 
n!" ' " " ' .;• .-:-•: •- '—.-.-.- — f" 

: - - k*.: t~<> :igor.:? «?•- H a n a t t o n , O n t . 
sako tvarkytis - priseina r ^ y : : -
jui, surašius trijuose p u s l a p i u ; > : G ^ ^ ^ ^ R O N C E R T A > 
lydrašti, kviesti policiją įsve 
žimui tokio ligonio ligoninėn, 
į valdiškos ligoninės psichiatrinį, 
skyrių. U ž keletos dienų įiyMta 
teismas ir toks ligonis siunčia." ta 
kurion nors psiėhiatrinėn ligoni
nėn atsakančiam gydymui. Ligo
ninės esti perkrautos tokiais pa- j 
cientais. Gydytojai netrukus to
kius išrašo i namus. O kai p r ; 

pacientas nueina tokion ligoni-1 
nėn, tai ne t rytojaus die~ą jis 
; a t s gali ISsirašytl. Taip jis k re r 
ta atgal \ tą pačią d uore B Ku
rios buvo t rumpam atsikė.ęs. 
Praktiškam gyvehfme alkoholi
ko padėtis darosi be išeities svėi-
katon. Netenka kantrybės slk--
holiko Šeima — ji p r i e d ą v><; 
ligonį." nežmoniškai >. I n įgti. 
Toks ligonis, netekęs kantrybės, 
svaigaluose save prisigirdc "tai
ga, arba pamažu rtfegętti Įįgos 
komplikacijų numarinamas. Taip] 
h apleidžia mus pajėgia t)a -nišų, 
menininkai , gydytojai, dvasinin
kai, darbininkai , ir visi kiti geri! 

:>. 
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DR. ANNA BALIUKAS 
A E Ų , AUSŲ NOSIES IR 

•3EP>SL£S LIGOS 
8 6 8 West 63rd Street 

Valacdoa oa^aJ sus;tarL"r_ą 

nė Šokią d io«ogra f i j a ir vad. [ Grandinėlė bitvo fJOod^t* fete- 0 | ^ R, Q t g A LUKAS 
U •Sa.g.e past<.-.gos atvaizduoti 
mūsų Kaimo <r,-vt\.:r.-. pa: -
dauit turtinga tavur-i rr'-r.u — 
davė gražius va i s ia . Praat-ia.:ru , - e . -
pasisveikinimo šo.-::u Kepu r:-
ne" . Grandinėlė ) ?-%u . ;-p. .--_-
a rą jtraiokė ir prie-- k ei*.- rrit-r-u? 
Hamiltone rttfuTą Ga-u. M -
kitą' ' bei o a u j na..-4 ::..u.i-.y;^ 
Įot ių , u&aigdanK i.y. p-.:8a:r,.'-os 
vp.iar.dc-s užtra^u^. KO. - r..̂  i •- "•-'"-•'--""•" ?;V-T 

Klaipėdos kraš to rvo;\: .V,KIO -'-0 G--aud:r.ė 
"Rusnietis' '. kuria^u-r- yra -•>.?.?.•:-
doti tr\-s Ru5ir.ės apylinkės šo
k ia i : "Dfcgelis" Puasr.: •> .r 
'"Kadrilis''. Iš ka~ galima bu
vo pastebėti kitr>k 
ka.binuTią 
aukštai iškeltos > 
nia: ir sukini ' i . 

rcr.kos laikomos 
skirtingi žings 

vizijos 4 kanale ?.r.:-?.č-.au ?ur_k-
tarr .- :'ir-.r ; pirrr.adi'-u'.c -•.-ir
tos dienraštis "Tr:e Spv-tator 

dv'.c-jų ?r-'-:ė;u nu .trauka
su 2u. uiačiu paaišk:r;-*-ru. 

Ateinančiais rr.eta.- A'da= 
i 
skre.-.Ui p:et'r.ę A ^ e r k t . tac 
i:s KJr.eerta£ ir ouvo renetas 
:-:"-.X'.'.eĮ vajaus rėrr.uosc Xežiū-
r:n: i.et:usru ore ir .š:a.dų. iš 

<. oi r 50»j d o: pc!-
a:p pa: uaiinkė-

0 rr.eraraič-iu "'"".'. rui sėkmės, pri
dėdama 100 dol. kelionei. Ačiū 
svečiams už koncertą ?r gražu 
bendradarbiavimą su Karr.:.to
nu, o mergaičm choro Aidas tė
vų komitetui ir pirm. J Pieniui 
už pakvietime ansamb1 ' 
miltoną. 

6449 So. Pulaskl Rcad Cravvford 
Medkal BuUdmg). TPL LU 5-6446 
Prlim* '.l?o:iu2 pttįra! sualtarasa 

lel DeateliiT)!*. atsucolEtl S~. 1-^004. 

Įstsdgos ir boto teL 652-1981 
DR. FERD. VYT. KAURAS 

BENuOP.CJT ifEDICINA • 
140T S. 49th Court, Cicero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Uiekym* ?r^ tr ie*t % 

TeL ofise ir bnto: OL.̂ -mplc 

DR. P, KISIELIUS Z 
CT3TTCJAS 1?. "HIRVRGAB 

1443 So. 50tb Ave^ Cicero 
iA*«i:-r. .1 TaJ Ir ?-is vaL ralL 

&e*tad:fcr:'»-a : 2 '.h.: 4 Tai. popiet. 

^ ^ V U I J , - td apie 

Gana, kad Grandinės neturi 
žmonės. O mes, likusieji, apie ta: .drkoraeiju, haenį Ua*d*s mu-
padejuojame, kitas ašarą nuvar- j r ikes instrum«r.tų. Tu^ Cleve-
vinam ir tuo visą tragediją -a.- ( i andas dar ialiai: ixe: ' :u mūsų 
giam. O taip toiiail ėigtii mes'; tautinio meno groži. Bendrai, 
negalime, jei norime save toi:^u 1 programa iai:^ 
žmonėmis vadinti. Mes tur : :ne. 
keisti savo elgseną hš mišresne, t 
\ res turime liauti? ^r taot i , ypačikiaL, balsią priespaudą kęsdami, 
suėjimuose. Tur ime suteiiuka pa n e <:^\p eig amės mes didžiausia 
keisti išmintingu, kultėrinfu,] mą įmbSmjįįn besirasdami. Žmo-
nuosirdžiu tarpusavyje bėtAca-ĮatfSb asmenybė visais atvejais 
vimu. Mus visus jungti tada ne y-.-, tikru vaistas prieš daugelį 
taurelė, bet nusiteikimas Będui, J Magią, įskaitant ir svaiginimąsi. 
grožiui, tvarkai, darnai ir silpnės- 1 § V A D A : Organizuotai veikime 
niojo pagalbai. Šitokiai elgsenai. fcįfafo b ] o g i o ^a lkohol izmo 
didžiausių pastangų nededamu to j ^ ^ 
liau mums langus dažant namui ] Ą 
skęstant liepsnose, visko rietėKsi 
me, ką savo didelėmis pasu?n?" 
mis buvome įsigiję, išmintinga-i t f l . ^ ^ 
tokios tiesos pakaks. Kitokiam M 
Dangus nepajėgs tallčinti, dfes fis Į PASISKAITYTI: 
tokiai talkai neturi prirmtuvu. 

DR. VL BUŽYS 
PLAUCn; IR VTDA-JS LIG^JS 

MLarr̂ u t̂le Metčc&I Center 
M'&Z 'so. Keoxie lventie 

V*L- 5L-rr_a<l., a i t ra i , ir % f^rircai 
6 .s.', ":?'. -̂ ai. n/.Aro. 

Pajfa'. «u«ita.r,.in4 
Oft>>o K?ief. ffl 5-2670 

Rezid. teL WAlbrook S-304* 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T, BRAZIS 

Ha-

ŠALPOS FONIM) \ -AJTS 

24S4 West "i\iX Street 
Va", strm., jti-r*. i :.-:' ' v. popiet 

Aatrad., perJrtJul. 1-5. ».<-eč. ir *eftta<i 

TeL RLliano* 5-1811 

DRk WALTER j . KIRSTU* 
• Lietuvis sydytejas) 

3925 West 59th ?treet 
Vai.- j,.rr^a.c , istrad.. ketvirtad. te 
perV.-uui. ~uo 12-* ••U p op et Ir i-J 
vai. v%.k ?f.i-ts.i ;--??.: ris'-ta'.- ima 

o t -^tač "̂--i_= iiaaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTC-JA I?- CHTP.LRGfi 
KfDlKfV IK V.1IRV UGOfi 

•ĮPF.OAJJSTfi 
MFmCAL BU1LDEVG 

715« v-inth ^wt<"TD Averoe. 
Vala.ii w XZJV.:*~. -10 -0 ^*t rjtc 

-:; : -.-s.: popiet. ^ r 
0 « s c tet RE 7-U*8; r«)d. ZSt-lft* 

Dr. Aut. Rnrfoko ksbits*-t« t>»»r?-nrf 

DR. EDMUND E. CIARA 

H09 Weat 51st Street 
TeL — GE 3-24#© 

Spalio mėn. Konadoje y r a ski-: 
riamas šalpai. Kadangi centras 
randasi Ham : i tone, tai čia susi
koncentruos visas darbai , uzbai-
g:ant vajų koncertu ir .t976 m. į <«t*. 1-4 ir 7-»; aaSaa. u- p<» 
abiturientų pristat>-mu. Abitu-' ll±J^±^l:Ll^± 
rientai prašomi r e g i s t n o t i s pas i Ofs. teL 785-44T7 
J. Plėnį, o turintieji rūbų ir a- B R. E. DECKYS 
valynės SuvaDiu tr ikampio lie-Į GTDVTOJA rn ? t r m ' H G I 
tuviams, taip pa t prašomi pra
nešti aukščiau minimam asme-

-

Speoiaijb? — »r»Tj ir 

. nRAWTORD MK1»CAU JjrajDlJfG 
niui arba atve i t : J . Pieniui \ na- Į a44» -v-. PtiiAssn Bnarf 

Oft«o HE 4-:siH: af>rld. I*R 6-f§»i 

DR. J, MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sreciaiy':^ 7 daus iigos 
2454 W-«it T1.it St i^et 

f 71-o* tr Car-.pbcli Are. kanp<urr 
Vai.: pl-tnad., antr&d, ietvirtad: to 

i peaktad I liti 7 v. p p. TUc «urttar^» 
*-

O P T I C A L g T U P I (J 
VIOLETA RAROSAITe '.<? 

BML 246-2833 .,„»..<.. 
PriUik*BU akiniai pagal irydytojtj 

receptas. 
Dtde'ia akinių rfimų pasirinkt 
Vai.: pirm., antr., per.kt. 
Ker». 18 » v&k. Seftt. 10-4 • . p.-». 

į ^ ! ^ 

me savo tarpe. Kultūrinės 
ganiracffos pirmos turi duoti 

pavyzd!. NTekraukime kraičio iš 
<v3\-i ^ " ! io kančių. Daugiau apie 

Vedasi tikėkime tablete 

Minei n:;d 
Fifedidne, \bbott Laboratories, 
VOK i.N" - 9. >eptember, 1976. 

mus. Vajaus užbaigimas bus 
Jaunimo Centre lapkrirro 6 d. 

T R U M P A I 

raal tarimą 

Berid. teL — GI 8-S8T3 

DR. W. M, EISIM-EISIHAS 
_ H u , . - o , . ė n . 20 , m . ė , ^ g ^ ^ M O ^ V ^ O , 

«132 So. Redzfe Ac«. WA 5-26T0 
ta uty-

rr t̂s 
• / & • - ( • • 

Blogiausia, kad me- n i dMb bi:r 

tu neteis>-:biii r>rl-iįnikome, mė
gindami savo sunk:?. s nėgerinreš 
tvarkyti. }okie sistai netalklna 
reikiamai alkoholi . . jei nusi
griebiama u i sunkia-'He di tbc 
sunkiausios ligos — alkoholizmo 
atveju. Reikia keist 
vienam i žmonlšfee 
tik tada mes geriau ^ u e i i ; ; ^ n.«a»i 
tis alkoholikui į mr tma ten l feno] ber) 2 
gu. Be mano , Tavo kalto* i 8 H * ! ; ^ 
niSkesnj apsiejimą — rr. f* aiz^-
lq gvvenimą, n e b r reikiamos 
pagalbos besisvahjina^iaiam ir 
į svaigalus nau}" : puo1a6S»ni 
mūsų jaunuoliui. Jati tnrirrt o— 
ganiitacijas, bh ios giallattšiiii gy 

PAPILDOMA- ''RAVE^IM \? 
NUO SLOGO? SKIEPIJIMO?! 

REIKALL 

a. Jonas Bersinš. latvių 
bės. tačiau glaudžiai 
darbiavo su lietuviais I n l l ^ 
i r jo žmona a. a. E m a (mirusi 
prieš pusantrų metų) buvo ki
lus nuo Tauragės. Palaidotas lie-

• • y l - r\t.1 o n . ' . A 'A*. -' : < 1 U * 

dien 

tis kultūringų priemonių savo ir 
artimo gyvenimo įprasminimui. 
Tiek asmenini, tiek šeimynini, 
tiek visuomeninį mūsiškio kelią 
bei kitaip ImonisTcas rm^gaus ap 
raibas reikia puošti prasmin
giausiu papuošalu — asmenybė* 
ImoniŠfeumu. Tik tada atgis mū
sų veikloje knyga, lyra, nemeluo
ta malda, darbas, paskaita, nu
stumiant bumely ir dūmą bei 
tuRliSpyi??avimą nepasiekiamon 

tįgįįįj y»uil>dŪtliiafa ar ssvtit- j tolumon Tik tada mes pajėgsi-

kiai bendromis jėgomis turi griebį vuoja be svaigalo laV : - V ta 
bako dūmo. Turim*4 šoi^a^. ku
riose septyniolikmečiai jaunuo
liai mokosi geriausiai, tenisą žai-
d?ia,pirrhus atJymius gaudami ir 
Sykštisi girtaujančtais Behdra-
mečiais. Ta i normalių tėvų nor
malios atžalos. T a d normalėji-
T iv ^ v > elgesiuose mūsų visų 
yra tikras vaistas prie? girtavimo 
tvaną, kuris mus visus jau rerigia-
« a«$karH£*•'»«. ftiv6 feflaltS fn^l 
&ij tėvynainiai, carų skandinami j 
svaigaluose, Hutą dabar aiūsiš- į 

.. G u n t - Heimut von Moors pra 
n^ša. Iri I r"nicagos miesto bur-

0*o įstaiga, kurioje jis dirba 
ir lietuviams daug talki-

lumsi kiek-1 n * •'« s '̂ai lietuvSkai kalbėda-
nrnen t — i — *~- - ^ 3 West 63rd Street, Chi-

e įeis | eage, 111., 5io mėn. (spalio-octo-
L, ketvirtadieni, nuo 
' po pietų be atlygi-

ri ~ risi &} metų ir vyresni bus 
š&i$rijtmi nuo "ki«rulinės,, slo-

V;<;? tyresnieji skiepykimės, nes 
! s!ogo« §a :mybės yra 1:10. Mir-

trn|tBnas bus didelis \yresniųjų 
eilėse nuo plaučių uždegimo. To-
d€! neklaiTsinėkime kitas kito — 
visi skiepykimės. minėtos datos 
nepamiršdami, ir laiku nurody-
ton vieton atvykdami. Kitos Ži
nios tuo refkah: bus paskelbtos 
vėliau. 

tuvių kapinėse Mū? 
ta GUrcra".. 

ItaiuldoB Lietuvių dienoje 
Monrealyje nteninėie progra-
moje Hamiltonar bus a t s tov ; - -
jamas mergaičių che-o &irfia r 
lietuvių šokių grupės Gyvataras, 
o sporte — vyrų krepšinio ko
mandos Kovas. ^. B.ir»nas 
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lUtsh} problema — 

PAŽANGA AR NELAIME 
Didžiųjų miestų susitelkimas šiais i save, kad galėtų bent dali-

Šiandien yra sunkiai sprendžia- nai atsverti tą vienišumą, kuri 
ma problema ne tik Amerikoje išgyvena miestiškoje ar darbi-
ir Europoje, bet jau ir Azijoje ar ninku centrų aplinkoje. 
net Afrikoje. Vadinama urbani- Tautinėms grupėms yra geriau, 
zacija svarstoma valstybiniu ir kai jos palaiko intymesnius ry-
net tarptaut iniu mastu. Ypač sius savo tarpe. Tai padeda 
aštriai ji iškyla pramoninėse brandinti moralinių vertybių su-
valstybėse, kurios dažnu atveju pratimą ir matyti tikslą, siekia-
yra pasidariusios mažais kūnais mą bendruomeninėmis pajė-
su didelėmis galvomis — tuš- gomis. Tačiau, kai tautinės gru-
fiais laukais su didele miestų pės tampa tik "etnikais", jų tra-
santalka. Klausimas yra ke- dicijos ir jų santykiai su kitais 
l iamas medžiaginiu, psichologi- virsta mišraine, kurioje yra šiek 
niu, socialiniu ir moraliniu po- tiek panašumų, bet ir daug skir-
žiuriu, nors nė viena šių moks- tybių. Skirtybės nejungia vie
lų sritis neduoda galutinio atsa- numon nei įsitikinimais, nei gy-
kymo. venimo būdu. Be to, čia dar iš-

Susitelkimas miestuose žmo- kyla ne tik etninis, bet ir rasinis 
nes padaro skrusdėlynu, kuriame klausimas, kurį jau neigiamai 
nėra laiko sustoti, pamąstyti, sprendžia įvairūs anarchistai, 
žmogiškai pabendrauti. Cia rei- spekuliantai, komunistai ir pa-
kia tik bėgti iš darbo į namus, našūs viešosios tvarkos ardyto-
iš bendruomeninių rūpesčių į jai. Tad ir krypsta visų akys, kaip 
šeimos gyvenimą, kuris jau yra sulaikyti nusikaltimus ir kaip 
tik vakarų ar net savaitgalių dėti moralinius pagrindus mies-
bendr£.s gyvenimas. Materialiai to teigiamybių įtakoje, kad net 
miestuose gyvenimas turi dau- miesto susigrūdime šeimos išau-
giau patogumų, kurių siekia šio gintų laisvus ir atsakingus asme-
meto žmogus. Jis turi ir daugiau nis. 
pavojų, kurių išvengdavo žmo- * 
nės platesnėje erdvėje. Psicholo- Ieškojimas savo kilmės šaknų 
giškai miestai žmones degraduo- Amerikoje nūnai yra lyg ir ma-
ja į masę, darančią įtakos savo dos reikalas. Jų susigrupavimas 
aplinkoje ir užmušančią indivi- tam tikrose miesto dalyse proble-
dualumą, sunaikinančią asme- mų neišsprendžia, bet vis dėlto 
nybes. Cia susikuria mišrainė ir padeda jas spręsti. Tačiau tas su-
nuolatinio judėjimo būsena, sigrupavimas tėra tik laikinio 
Miesto žmogus galvoja, kaip gal- pobūdžio. Ateivių vaikai jau 
voja jo aplinka, nesąmoningai sklaidosi tarp įvairių tautinių 
susiaurina atsakingumą ir net grupių, nes jie įtakojami ne kai-
laisve, tai pavesdamas masės mynystės šilimos, o patogumų 
nuotaikoms ir sprendimams. Šeimai ir darbams. Bet net istori-

Svarbiausias miestų klausimas, kas R. A Billington, rašydamas 
kurio sprendimas nepriklauso apie buvusias religinių ir etninių 
n u o tarptautinių ar valstybinių grupių kovas prieš šimtą metų, 
institucijų, yra, kaip sukurti to- pripažįsta, kad moralinis gyveni-
kiuose milijoniniuose telkiniuose mas daug stipresnis ten, kur gy-
aplinką, kad paskiras žmogus venimas jungiamas vienos kil-
jąustųsi šeimos nariu, atsakingu mės, vienos religijos, pana-
feendruomenės asmeniu, laisvu šių tradicijų ir praeities prisimi-
žmogumi, kurio moralinį gyve- nimų. Todėl ir etniškumo kėli-
n imą tvarkytų aukštesni dės- mas yra vienas tų būdų, kuriais 
niai , o ne techniškieji patogu- galima labiau paveikti jaunąsias 
mai , ne masės pilkuma ir ne bai- kartas išsaugoti kriminalinių 
mė pražūti ar savuosius pražu- nusikaltimų ir šio meto pavojin-
dyti nuolat judančioje minioje, gų cheminių ir moralinių nuodų. 
I r tai nėra tik žmogaus, bet aštri Etninių, juo labiau tautinių 
visuomenės ir tautų problema, grupių jungimas į savas organi-
spręstina santalkos būdu. zacijas, parapijas, mokyklas ir 

* sambūrius yra taip pat miestų 
Nors šiuo metu Amerikoje moralinės problemos sprendimas, 

reiškiasi polinkis išsklaidyti fab- Jeigu ir tautinėse grupėse pasitai-
rikus ir darbovietes į priemies- ko kriminalinio elemento, paski-
Čius ar mažesnius miestelius, bet rų nusikaltimų ir nusikaltėlių, 
tai neišsprendžia miestiško susi- tai vis dėlto lengviau į juos vei-
grudimo klausimo. Teisybė, kia sava pagala. Šiltesnė kaimy-
miestuose .lengviau teikti didės- nystė apsaugoja bent jaunuosius 
nitf.-patpgMmu,.aprūpinti: ir apsi- nuo narkotikų jr viešosios jnprąf 
rūpint i kasdieninėmis gerybėmis, lės masiniu būdu atsižadėjimo. 
Miestuose arčiau mokyklos ir Šiuo atveju svarbu, kad «visi pi-
trumpesni atstumai į darbą ir į liečiai jaustų atsakingumą ir už 
šeimą. Bet net ir mažuose telki- politinę šio krašto ateitį, nes 
niuose susikuria kaimynystė, ku- nuo politikos vairuotojų priklau-
rioje vienas kito nepažįsta, vie- so moraliniai įstatymai, auklėji-
n a s kito praeities nežino ir vienas mas, saugumo užtikrinimas ir 
kitu nesidomi. Gyvena arti na- apsauga nuo* nuolatinės baimės. 
m a s prie namo, bet taip toli, lyg Į politikus Šiuo atveju reikia žiū-
juos skirtų vandenynai ar miš- rėti ne pagal jų tuščius pažadus, 
kai. Ar miesto pažanga atperka bet pagal jų principus, kurių jie 
vienišumą, tai klausimas, kurį laikosi, ir asmenybės stiprumą, 
svarsto etninių grupių vadovai kuris jiems padeda išlikti virš 
šiame krašte. Susirūpinę sutelk- masės nuotaikų, 
t iniais darbininkų, ypač svetim- Tie patys rūpesčiai, kaip ir vi-
taučių, rajonais dabarties vo- sam šiam kraštui, kyla ir lietu-
kiečių, prancūzų, belgų, šveicarų vių šeimoms bei visuomenės va-
sociologai taip pat ieško spren- dams. Miestai yra palaima, nes 
d imų tr kaimyniškumo išlygini- čia galima jungtis į savas orga-
m o . nizacijas, parapijas ir mokyklas. 

Aplinkos kaita Amerikoje yra Kartu yra ir nelaimė, nes jauni-
tokia sparti ir nuolatinė, kad čia mas lengviau pakliūva į mies-
susigyventi kaimynystėje mažai čioniško blogio įtaką. Dėlto tėvų 
tefmanoma. Be to, kaimynystę ir visuomenės rūpestis nesustab-
sudaro ne tik skirtingų etninių dyti eigą, bet sukurti vieningą 
grupių, bet ir skirtingų profesijų, tautinę grupę nuo vyresniųjų iki 
užsiėmimų, religijų h* tradicijų jauniausių. Nors problema sun-
žmonės. Jie kiekvienas ieško su- kia i sprendžiama, bet mes turi-
sitikimų su savaisiais, su pana- me ją spręsti. P. S. 

NAUJOJI KINIJOS KONSTITUCIJA 
Demokratinis liaudies frontas pakeistas proletariato diktatūra 

GEDIMINAS GALVA Valstybės konstitucija yra 
pagrindinis įstatymas, ryškinan
tis esminius santvarkos pagrin
dus. Net demokratiniuose kraš
tuose konstitucija yra pažeidžia
ma, o pažeidimai sukelia politi
nius verpetus, kurie verčia pasi
traukti vyriausybes ir net prezi
dentą. Komunistinių kraštų kon
stitucijos yra tik iškabos, skelbian
čios net žmogaus laisves, kurios 
lyg senienos muziejuose. 

Pirmą penkmetį komunistų 
partija valdė be konstitucijos. Net 
iki šio meto ji nesistengė koodifi-
kuoti civilinio ir baudžiamojo 
teisyno. 1954 m. konstitucija, skel
busi platųjį liaudies demokratinį 
frontą, komunistų partijos vado
vaujamą, pripažinusi valstybės, 
kooperatyvų, asmeninę ir net ka
pitalistinę nuosa\ybę, išvardijusi 
žmogaus teises, sukūrusi valdymo 
piramidę, per dvidešimtmetį su-
aižėjo, savo amžių atgyveno. 

Per dvidešimtmetį įvyko daug 
pakitimų: ūkis sukolektyvintas, 
administracija pertvarkyta, val
džia centralizuota, o "kultūrinė 
revoliucija" Mao priešus išbloškė 
iš balno. Šios revoliucijos įtaka ga
na ryški naujoje konstitucijoje, 
kurią priėmė ketvirtasis tautinis 
liaudies kongresas 1975. 1. 17. Ją 
reikia nors paviršutiniškai pa
lukštenti, kai kom. Kinijoje bus 
neabejotinas sambrūzdis beieš
kant Mao įpėdinio 

Komunistų partijos vaidmuo 

Vyriausias valdžios organas yra 
vad^amas liaudies kongresas, 
bet jo atstovų parinkimas pri
klauso nuo komunistų partijos 
įgeidžio. Per 27 m. įvyko tik 4 su
važiavimai. Paskutiniame suva
žiavime dalyvavo 2,885 atstovai, 
kurie negali krašto valdyti. Jie 
priėmė tuos nutarimus, kuriuos 
siūlė partija. T a i p nutiko ir su 
naująja konstitucija. Ji gerokai 
sutrumpinta, nes užuot 106 str. 
buvusioje konstitucijoje, tenkin
tasi tik 30 str. 

Naujoje konstitucijoje jau ne
kalbama apie demokratinį fron
tą ir stačiai sakoma: Kinijos vals
tybė remiasi darbininkų ir kai
miečių proletariato diktatūra. 
Darbininkų klasei vadovauja ko
munistų partija. Jos pirmininkas 
yra visagalis diktatorius. Konsti-

rinėtojai matuoja požeminę energi- \ 
ją specialiais aparatais. Tokie apa- į 
ratai turi būti pastatyti giliai že- i 
mėje. bet daugelyje sričių to pada
ryti negalima. Taip yra ir Italijos j 

J žemės -"drebėjimo srityse .ir iodėLj 
sunku nustatyti, kokio galingumo Į 
bus tas laukiamas žemės drebėji- j 
mas. Kalifornijoje specialistai nau- • 
dojasi tais aparatais, tačiau ir ta-1 
da sunku atspėti kur. kada ir kokia i 
jėga įvyks žemės drebėjimas, nes j 
žemė yra didžiulė masė. kuri nuo- j 
latc« juda. Bet tikrai galima pasa
kyti, kad kuo ilgiau žemė stovi ra
mi, tuo žemės drebėjimai yra pavo-

tucijos 17 str jam suteikiama tei
sė vadovauti kariuomenei. Jis yra 
civilinės valdžios ir ginkluotų pa
jėgų viršininkas. 

Beveik visų komunistinių vals
tybių konstitucijose numatomas 
ypatingas komunistų partijų 
vaidmuo. Naujoje Kinijos konsti
tucijos 2 str. sakoma: "Darbi
ninkų klasė, vadovaujama ko
munistų partijos, valdo valsty
bę". Kongresas skiria ministerį 
pirmininką, bet tik komunistų 
partijos centro komiteto pateiki
mu. 

tvarkyti. Revoliucinius komitetus 
renka vietos suvažiavimai. Minė
ti komitetai atsakingi vietos su
važiavimams ir ministerijoms, t 

Valstybės gynėjai (prokurorai) 
panaikinti. Jų pareigos pavestos 
valstybės saugumui, prižiūrin
čiam viešųjų įstaigų ir piliečių 
veiklą. Saugumo ministeris tik 
vykdo komunistų partijos pirmi
ninko nurodymus. 

Ckiniai reikalai 

Pripažįstama tik valstybės ir 
bendruomeniškoji nuosavybė So- į 
cialistinė nuosavybė priklauso tau
tai, o kolektyvinė — dirban-

RELIGINES TRADICIJOS 
MOŠŲ GYVENIME 
VYSK. VINCENTAS BR1ZGYS 

(Pabaiga) 
Penktadienio vakare taip pat vi
sus traukė Kryžiaus kelių pamai

tinę graži šventė. Susitariant su 
savo parapijos kunigais būdavo 
oarenkamas pavasario ar vasaros 

dos. Šeštadienio vakare ir nak- ' šiokiadienis, kurį parapijos baž
nyčioje būdavo pamaldos už to 
kaimo mirusius. Jose dalyvauda-

lį mažesnės net kaimų bažnyčios 
netalpindavo sueinančių. Po 
kompletoriumo ir pamokslo žmo
nės pasilikdavo iki Velykų ryto: 

į giedodavo Graudžius verksmus, 
Kryžiaus kelius, o paskui, pasi
keisdami kaimais ar kitokiomis 
grupėmis, per naktį giedodavo 
gavėnines giesmes. Velykų ryto 
pamaldos buvo prasmingos ir 

1959 m. buvo pasalintas Liu 
Šao — či iš Kinijos pirmininko 
pareigų. Jas perėmė Mao. Naujo
je konstitucijoje panaikinta: res
publikos pirmininkas, tautinės gy
nybos taryba ir aukščiausias vals
tybės suvažiavimas. 2ymi jų pa
reigų dalis atiteko komunistų 
partijos centro komitetui ir jos ki
toms įstaigoms. 

Valstybės valdžia 

Kongresas renkasi kartą per 
metus. Jo suvažiavimai daromi, 
iškilus reikalui, anksčiau ar jau 
metams praslinkus. Šiuo būdu iš
vengta nesklandumų buvusioje 
konstitucijoje, kai numatyta šauk
ti suvažiavimus kas penkeri me
tai, o paskutinis suvažiavimas su
kviestas tik po dešimtmečio. 

gražios. Apie saulėtekį būdavo 
Prisikėlimo procesija, jeigu oro 

tiems. Vienintelė išimtis padary- Į sąlygos netrukdydavo, paprastai 
ta komunų nariams, galintiems j lauke aplink bažnyčią. Varpams 
turėti žemės privačius sklypelius, j ir daug kur būgnams gaudžiant, 
1967 m. buvo pradėta propagan- j Linksma diena mums nušvito 

Gremėzdiškas suvažiavimas 
negali atlikti krašto valdymo pa
reigų. Šiam uždaviniui renkamas 
komitetas, primenantis Sovietų 
aukščiausios tarybos prezidiumą. 

Valstybės aukščiausias parei
gūnas yra ministeris pirmininkas. 
Jo kompetencija susiaurinta, nes 
jis neturi teisės net pasirinkti mi-
nisterių. Komunistų partijos cen
tro komiteto teikimu ar jo komi-Į 
tetas skiria — atleidžia ministe-į 
rį pirmininką ir ministerius. 

Naujoji konstitucija įteisino re
voliucinius komitetus, atsiradu
sius "kultūrinės revoliucijos"' me
tu, vietos savivaldos reikalams 

da panaikinti privačius sklype
lius, nes jie, esą, nesuderinami 
su socialistine santvarka. Privatūs 
sklypeliai įneša painiavas vietos 
komunų veikloje, nes jų savi
ninkai gali gaminti, ką jie nori, 
ir gaminius parduoti laisvoje rin
koje. 

Privačių sklypelių reikalas 
buvo daug kartų svarstytas ko
munistų partijos centro komite
te, bet jie nepanaikinti. Naujo
sios konstitucijos 7 str. pasakyta: 
"Komunos nariai gali mažus 
sklypelius turėti savo reikalams, 
juose ūkininkauti, o jų gyvulių 
mažas skaičius naudotis bendro
mis ganyklomis". Nors šis klausi
mas išspręstas konstitucijoje, bet 
griežtosios linkmės šalininkai vis 
nuogąstauja, kad nebūtų grįžta
ma į buržuazinę santvarką. 

Kinijos valdžia visada priklau
sė ne nuo įstatymų, bet nuo val
dytojų. Komintango demokrati
nis tarpsnis buvo trumpas, aud
ringas ir baigėsi revoliuciniu lū
žiu. Pirmoje konstitucijoje, kai 
dar vyko partijos kova prieš žem
valdžius ir kapitalistus, kalbėta 
apie liaudies demokratiją. Dabar
tinėje konstitucijoje kinų tauti
nio komunizmo svajonės jau 
įspraustos į proletariato diktatū
ros rėmus. Konstitucija nesako, 
kas per viena ta proletariato dik
tatūra: asmeninė ar kolektyvinė, 
centralizuota ar decentralizuota, 
protinga ar neišmanėliška. 

Kinijos konstitucija yra tik pa
puošalas, kuris gali būti pakeis
tas bet kada. Jos stiprybė priklau-

j sys ne nuo pagrindinio įstatymo, 
J bet nuo gabių valdovų, sugeban
čių lenkti ir smogti. Šiuo metu ki
nai ir pergyvena sunkmetį rasti 

Ptaldbvąv'ktfrts strprmrų* tautinio' 
Į komunizmo įsibėgėjimą tūkstant
metinių tradicijų krašte. 

jingesru. A. T. 

Hua Kuo-feng, korr-;rvv:nės .KiBi-
| jos ministeris pirmiainLM 

— Ne viskas gali būti keičiama, 
kas mums akyse; bet niekas negali 
būti keičiama, kas už akių. 

N. Encuirer 

giesmės aidai palikdavo visiems 
gilų įspūdį. Talpi Kauno bazilika 
ir dabar Velykų rytą sutalpina tik 
dalį susirenkančios minios. 

Velykinis pašventintas stalas 
skaitėsi būtina Velykų ryto šven
tės dalimi. Ne tik arti bažnyčios, 
bet ir toliau gyvenantieji šešta
dienio popietę ar sekmadienio 
rytą nešdavo ar atveždavo Vely
koms paruoštus valgius į bažny
čią, kad kunigas juos pašventin
tų. Toliau nuo bažnyčios gyve
nantieji viso kaimo gyventojai su
nešdavo valgius vienon vieton, 
o kunigas atvykdavo juos pa
šventinti. Velykų ryto pusryčius 
valgydavo tik tada, kai jau visi 
susirinkdavo iš bažnyčios. Pap
rastai valgydavo tik pašventin
tus valgius, o koks nors Šiltas gė
rimas būdavo tik priedas. Ir Ve
lykų, kaip ir Kalėdų pirmoji die
na, būdavo tik šeimos šventė. Gi 
minės, kaimynai pasisvečiuoti 
vieni pas kitus rinkdavosi pirma
dienį. 

Tradicinės vasaros ir rudens 
šventės 

Paminėtini gegužės, birželio, 
spalio mėnesiai. Lietuvoje tais 
mėnesiais ypač kaimuose ne visi 
galėdavo kasdien nueiti į bažny
čią, tai, tur būt, buvo nedaug to
kių šeimų, kurios šiais mėnesiais 
nesimelstų garsiai visa šeima kar
tu. Gegužės mėnesį daug kur šio 
mėnesio pamaldoms rinkdavosi 
pavakare visi kaimo gyventojai 
kur nors prie kryžiaus, kaimo ka
puose ar kitoje sutartoje vietoje. 
Šv. Marijos Iitanijjas ir kokią nors, 
giesmę susirinkusieji visi giedo
davo. Šią tradiciją lietuviai bran
gino ne tik Lietuvoje, bet carų 
laikais studentai ir kiti gyvenę 
Petrograde ir kitur. T u r būt, vi
sose stovyklose lietuviai uoliai 
tai tesėjo Vokietijoje, Austrijoje. 
Minios giedojimas ne retai pa
traukdavo dalyvauti šiose pa
maldose ir nelietuvius. 

Nežinau, ar tai buvo visoje Lie
tuvoje, bet mano gimtojoje dije-
cezijoje buvo dar viena sena me-

vo, kas galėdamas, iš kiekvie
nos šeimos bent šeimos galva. 
Po pamaldų bažnyčioje būdavo 
šventinami kaimo laukai. Daly
vaujant kunigui ir to kaimo žmo
nėms būdavo apeinami procesi
joje to kaimo laukai, giedant Vi
sų Šventų litanijas, kitas giesmes. 
Keturiose stotyse kunigas kalbė
davo maldas iš Apeigyno, šlaks
tydamas laukus švęstu vandeniu. 
P« tokios procesijos sekė viso kai
mo bendros vaišės, paprastai už-
sitęsiančios iki vėlybo vakaro. Ži
noma, dabar rusų komunistų o-
kupacijoje ši tradicija negali bū
ti praktikuojama. 

Atlaidai 
Paminėtinos atlaidų dienos. 

Kiekvienoje Lietuvos bažnyČipje 
ne tik parapijinėse, bet ir filijose, 
be bendrųjų visos Bažnyčios šven 
čių, buvo kelios iškilmingos tos 
parapijos ar bažnyčios šventės-
atlaidai. Buvo iškilmingai šven
čiamos parapi jos ir bafetydoi 
šventojo globėjo ir dar kelios šven
tės, kiekvienoje bažnyčioje kito
kios ir kitu laiku, kad tuo pačiu 
laiku nesutaptų šventė kaimyni
nėse bažnyčiose. Nepriklausomo
je Lietuvoje vyskupų konferenci
jos patvarkymu tokių švenčių -
atlaidų turėjo būti bent ketver
tas. Toms dienoms buvo išrū
pinta iš Apaštalų Sosto privile
gija, kad, deramu laiku atlikę iš
pažintį ir tą dieną toje bažnyčio
je priėmę Komuniją, įgydavo vi
suotinius atlaidus. Iš čia tokių 
dienų ir žinomas vardas — atlai
dai. Tokiai šventei paprastai su
sirinkdavo ne tik kaimynai kuni
gai, bet suvažiuodavo ir iš toliau, 
neretai po kelias dešimtis. 

Kunigų pirmoji pareiga buvo 
išklausyti susirinkusių tikinčiųjų 
išpažintis. Atlaidai prasidėdavo 
iš vakaro vakarinėmis pamaldo
mis, ne retai ir procesija. Kunigai 
klausydavo išpažinčių neretais 
atvejais iki labai vėlybos vakaro 
ar net nakties valandos. Ryte jie 
vėl klausė išpažinčių, sekė iškil
mingos Mišios, šiai progai pa
rinkto pamokslininko pamokslas, 
procesija po Mišių, o dažnais at
vejais dar ir po Mišparų — užbai
giamųjų pamaldų. Pasauliečiams 
ir kunigams tai buvo ne vien pa-
maMtrh'ro*," bet pasižmonėjimo ir 
pasisvečiavimo dienos. Suvažiuo
davo žmonių iš gana tolimų vie
tų, į bažnyčią rinkdavosi ne tik 
Mišioms, o gana iš anksto ir po 
pamaldų neskubėdavo išsiskirs
tyti, nes tai būdavo ne kasdieni
nės progos susitikti, pasikalbėti 

(Nukel ta į 4 pusi.) 

Spaudoje ii gyvenime 

APIE ŽEMĖS DREBĖJIMUS 

AUŠRA IŠEINA Į GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

Romanas iš okupuotos TJerovos 

M. VKM A VINČERYTĖ 
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— Cia j u m s nuo moterų lauktuvės. Išsiimk, ką 
rasi, — paliepė Ramunei, atidarydamas čemodaną. O 
man taip nepatogu — dėl visko nepatogu. Jis atsisvei
kino ir išėjo. Paskui labai gailėjausi, kad nė arbata 
jo nepavaišinau. 

Kadangi laiškas eina per rankas, noriu smulkiau 
paklausti apie Leono tardymą. Iš Antano aš šį tą suži
nojau. Galiu paminėti ir jums, jeigu jis pats nesakė. 

— Kažkokį pogrindį įtarė. — pasakojo Antanas. 
— Sakė. kad dėdė, Leonas ir tas mokytojas prieš val
džią eina. 

— Ir tu, — ėmė rėkti ant manęs, — priklausai tai 
fašistinei organizacijai! 

— Cia j a u tai, sakau, neteisybė. Gryniausia. Aš 

— Kalba apie žmones, apie gyvenimą. Dėdė Kaži- Į sako, vos ne kiekvieną sekmadienį nuvažiuodavo, 
mieras gražiai kalba. Jo gali klausytis ir klausytis. — Su tais, kurie geria, — sako dėdė, — jie ramūs, 

— A, dėdė Kazimieras. Žinome. Ant rusų kalba, j Tie užimti ir sutvarkyti . O jeigu negirtuokliauji, tai ką 
tu veiki? Ką galvoji? Tu jau pavojingas. I r dar susitin
kate, susieinate į krūvą du t rys . T a d a būtinai seks, 
į tars . 

ant komunistų. 
Jie mano, kad aš toks durnas — imsiu ir pasaky

siu viską. 
_ N e . _ sakau, - an t rusų nieko nekalba. A n t p a g d M c a n t r a m e % n a m o g a I e y ^ apgyvendinta 

lenkų tai sako, kad ponišką ligą tu r i . tokia m o t e r i ž k ė pneg keletą metų vietos valdžia parei-
— O ką daugiau sako? Kad valdžia bloga? Kad Į k a l a v o fead d ė d ė g g e s u o p a s k i r t u j a i vieną kambarį, 

reikia jos neklausyti, geresnę valdžią reikia pasistaty-; y i g i ^ ^ k a d a p e c i a l ia i sekti dėdei. J i ne vietinė, 
* ' ' * • • iš kažkur atsikėlusi, netikinti. J i greičiausi air prane-

— Apie valdžią, sakau, mes nekalbam. Tik sako, j ̂  a p i e t u o g j ų a p s j i a n k y m u s . 
t i ? 

kad nereikia girtuokliauti, kad savo tėvynę reikia my
lėti. 

Tik Ogesnis susikaupimas "mie- ] drebėjimo srityse didžiausias pavo-'; tik komjaunimo organizacijai priklausau. 
pančios" energijos gali būti paaiš-! jus yra. kada žemė ilgesnį laiką ty
kinamas Šių metų nenormaliai daž-' Įėjo. Žemė nuolatos juda ir kuo il-
cų žemės drebėjimų. Tokią nuomo-; giau ta energija, kuri drebina že-
nę pareiškė vienas Ūkelio. Belgijo- • mę, susikrauna, tuo baisesni yra 
je. karališkos observatorijos moks- ; žemės drebėjimai. Jei įtampa tan-
Uninkas. ' kiši pasikartoja, žemės drebėjimas 

T a i skamba Daradcksiškai — , yra silpnesnis." 

— Tėvynę? Lietuvą? — prikibo. — O Rusijos ne
kęsti, t a ip? 

— Nesakė, — sakau. 
— Meluoji'. — ėmė rėkti ant manęs. — Tu žinai, 

kad už melavimą kalėjimo gali gauti . 
— Aš nieko nemeluoju, — sakau, — nieko dau

giau nežinau, ir viskas". 

Aušra, — O ko tu važinėji pas Užupėną? — sako jie 
man. — Ir Norbutas ir Petrait is Vilius. Va, — sako. — 
jie čia pat y r a ir viską prisipažino, o tu dar ginies. 
Nori, galim į akis suvesti. Viską prisipažino. 

—Gal j ie turi ką prisipažinti. Aš tai neturiu. 
— C kį £& iea te-11?! &AS Užupėaa,? F _ i * ^ iraką, , -ti^y va&a& gad dėd$ KasimtfTą. b A L̂asAa tea, Į 

Saugume jiems iš karto primetė pogrindžio or
ganizaciją. "Žinom, sako, t ikrai į rodyta, išaiškinta". 
Tardė po vieną, atskirai . \ krūvą jų nesuleido. Tai vie
nam sako, kad tas prisipažino, kitam — tas . Dėdei, sa
ko, kad Leonas su Vilium prisipažino ir viską pasakė. 
O jiems — kad dėdė. Kadangi jokio pogrindžio nėra, 
tai jiems lengva buvo ir gintis. 

— Visas mano pogrindis — tai mano dūšia, — 
pasakęs dėdė. Bet tas pogrindis labai uždaras . Apie jį 

Aušra ' J u s n ' e ^ ° nesužinosit. 
62 IV 15' Dėdę jie jau nebe pirmą kar tą išsikviečia. J is visą 

laiką jiems atrodo įtart inas. Dėdė pakankamai išsila
vinęs, porą metų ir aukštąjį s tudi javęs anų laikų uni-

Tu prašai papasakoti apie jų tardymą. Bet žinok, I versitete. Dėdės tėvai buvę netur t ingi dzūkeliai. Užė-
jog apie tai , kas daroma ir kalbama saugume, niekas; j ^ rusams dešimtį metų prabuvęs Sibire. Grįžo ir dir-
neturi žinoti. Jiems griežtai įsakyta tylėti. 

Ač iau Tau rašiau, kad Vilius su L«onu pradėjo! 
ba kolūky sodininku. 
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Y TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE ŠOKĖJU AKIMIS 
KOTRYNA MARIJOSIENĖ 

Visų metų įtemptas darbas- peticiją ir apleisti salę, nesutepe-
baigtas. Paskutinės repeticijos tave malūno ir išėjimo. 
rugpiūčio karštom dienom, su vis 
dar ateinančiais naujais potvar
kiais iš vyr. šokių* vadovės, at
rodė niekad nesibaigs, niekad 
tinkamai nesusišbksim ir niekad 
nesusioriemuosim j kiekvieno šo
kio vis skirtinga orientacijos taš
ką. 

Penktoji taut. šokių šventė 
praūžė kaip uraganas, lyg viena, 
ilga, varginanti repeticija, vis.sku
bant, bėgant — j amfiteatrą, iš 
jo j Jaunimo centrą, nemigus i 
bažnyčią, vėl. į amfiteatrą, į 
balių ir nemigus namo. Nespė
jome nei lietuviškos Chicagos su 
savo lietuviškom krautuvėm pa
matyti, nei lietuviškų kultūrinių 
židinių aplankyti , nei naujų drau 
gų įsigyti. Per mažai laiko! Štai, 
vėl namuose, ryg ko netekę, lyg 
po keisto,didingo sapno, kurį 
norėtųsi dar ir dar sapnuoti. 

Tautinių Šokių švente gėrėjo
si visi ją matę . Korespondentai 
gyrė šokėjus, rengėjus, džiaugė
si visuomenės ir tėvų nuolatine 
parama ir dėmesiu. Puikūs re
zultatai sutartino darbo! Tačiau, 
toks milžiniškas užmojis, apjun 

V I Jakub«i«s savo tfat&ujoi — Londouu HaiJpar&j ant | 
[ " D r a u g e rug* H d.. spė ;a, kadi v i e n o m«džio pritvirtinta lentelė 

dauguma šokių atėjusių iš už ge-J s u tokiu užrašu: "Visi išsi lavi-
ležinės uždangos. Gerokai a p s i - j n e ir kul tūr ingi į m o k ė s š i a m e 1 

Priežastys: 1. nesuderinti mik
rofonai, 2. neišsiaiškinta su mu
zikais, 1 6 valandų permala 
taip dideliam ir sudėtingam re
pertuarui. 

Priešpietinėj repeticijoj vargo 
vadovė, vargo šokėjai, nesupras
dami kas sakoma, nes ausysee tik 
zvimbė, salė ū iė nuo sustiprin
to susiliejusio garso. Kol žodinė 
telegrama "perduok toliau" api
bėgdavo 28 kvadratus — jau ke
liolikos minučių ir nebėra. Po 
pietinė} repeticijoj dar pablogė
jo neaiškumai su muzika: tai ne
aiškus ritmas, netinkamas tem
pas, nepažįstama melodija, kank
lių negirdėti, blogiausia — ne
užtenkamai muzikos. Šokis tik' V. Beliajaus ?? m. 

C L A S S I F I ED GU I DE 
parke nešiukšl ina. Kit iems ta i 
daryt i griežčiausia draudžiama" 

l:itiii'.!!!!ilHmiii 

riktą. Tautinių šokių institutas 
su J. Matulaitiene priešaky ypa
tingai stengėsi įtraukti progra-
raon pirmuosius parodomuosius 
šokius, dar neprikjauson*?? lieti*-1 iniMUMMuuiHiiiuiuiuf 
voj susiformavusius, *x naujus 
kūrinins, jau šiame kontinente 
Nuformuotus.Tik keturi Šokiai 
buvo iš už geležinės uždangos 
(landytjnis, ketvirtainis, abrūsė-
lis ir ūsauoiūkas). Ii pirmųjų 
kūrinių, kurie jau sulaukė po «&> 
metų ir išsilaikė nepasidarę įvai
riom įtakom, šokta: Blezdingėlė 
— A. Rugytės-Bulotieriė> 1935 
m. (šventėje šokta praplėsta) 
Malūnas — K. M*riįešierus i ^ I ^ T Y M A . ^ >tJaa>*.-k.'<i.^ 
1936 m., Mikita — K. M-arijo-j *m tmXekstasaxmm jūsų gydytojui 
šienes ir V. Petronio 1 9 3 ^ 3 7 «•» jMIIUuuilliHll!llHiiin«|w^.iH«MHĮ|Į*Mi». 
Žekelis — M. Baronaitės 1937-38! 
m., Sustas — Lopataitės-Ambro-
zėjienės 1937 m., Rugeliai — Ur
bonavičiūtės 1937 m., Suktutė — 

I&NUOMOJAMA — FOR B E S T 

netoli jūros įimtam, •'effieisncy" 
ir vieno autgaiaojo butas su adml-
nistravano galimybe. Del informa
cijos rašyti: P. O- Box 14494, N. 
Palm Beach, Fl«cMi MMi 
bint 385-#M-2W7 

B B A L S S T A T K 

JBrergreen Parke pardaodamas 
gražus 7 kazab. mūr. namas ant 
3 0 % p. s k y p a Skambinkit savi
ninkui 422-312$ 
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i-rmm. Paošaus bu-
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man. 
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stui tani taksai. Brighton Pke. 
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HELP vFANTED — VYBA1 

MAINTENANCE 
Nesr wrth suburoan firtn nas an iat-
įMĮBjBt opening on tne 2nd saift fsr 
an mdividual to install, mainiain ««d 
trouble sboot plastic molding presses 
and reiated eąurproent. Mušt be 
ejcpenenced In both etectriesl and 
sytiraulie verk, ana be able to to-
terpMt BJua Prurts-

Esceflent fringe beneflts inctudlng 
stofit sharing Salary depeoding on 

!• -^ - t f * * ':w2.. 
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NAMU APŠILDYMAS 

ipuse)es, o muzikos nebėra. Aiš
kinimasis, kartojimas, laiko gai
šinimas. Kai dasikasėme iki ma
lūno, orkestras sutartą unijos lai
ką jau buvo atgrojęs. Griebtasi 
vėl akordeono, kuriuo taip pui
kiai iki pietų grojo Rimas Kas
putis. Deja, kelis kart paban
džius, vos a psi pažinus su savo 
ketvertu ir vietomis, repeticija 
nutraukiama. Skirstėsi visi pavar 

klausdami viens giąs didelį būrį talkininkų, kad &> sus.rupinę, 
kito, kaip bus ryt? Sekmadieni, 
tik įžengus į amfiteatrą, pasiekė 

ix patyrusių, kad ir nuoširdžiai 
dirbančių, retai kada apseina be 
nenumatytų neapsiskaičiavimų, 
nepramatymų ir iš to isplaukian 
čių n e m a l o n u m ų . 

VI. Jakubėnas savo recenzijoj 
("Draugas" rūgs. 11 d. 1376) ap
gailestauja, kad šf kartą trūko 

žinia, kad malūnas nuimtas, 
Kaip su išėjimu? 

Kad Šventė taip sklandžiai 
praėjo ir žiūrovai nepajuto visų 
tų malonių situacijų, kurios n e 
tikėtai užklupo šokėjus, tai nuo-

i pelnas to tikrai nepaprasto V -to didingo, ašaras išsaukiančio, . * . . . %r . . , . . « . -šios šventes jaunimo. Visi pen-momento programą ba.giant. N e , . . , ' . r Į* 
I ki šimtai lyg vienas spontaniš

kai ir labai artistiškai išgelbėjo 
mažiau apgailestauja ir progra
mos vykdytojai. Toks momentas 
buvo numatytas, deja, pritrūko 
laiko jį surepetuoti. G. Gobienės 
buvo įdomiai suplanuotas malū
nas: maėi ir dideli ratai, suside
da .iš keturių grupių, tai sukasi 
inilžiniškaiš sparnais, tai danti-
raeiu, tai vėl mažais ratais. Kiek
vienas traukia savo posmą, lyg 
Sutartinėj. T o k į malūną visi su
sirinkę amfiteatran tik ir tegalė-
jom surepetuoti. Gaila, kad jis 
atsidūrė 4 galą. Sugaišus daug 
laiko repetuojant kitus šokius, 
būva išeikvotas sutartas su uni 
ja laikas, turėjome nutraukti re-

R E L I G I X E S T R A D I C U O S 

( A t k e l t a i i 3 p s L ) . 

ne vieną keblią padėti. Nežiū
rint šeštadienio išsiaiškinimų su 
muzikais, šventės metu pritrūko 
muzikos keliems šokiams. Nukir
to galą audėjėlei, aguonėlei, trū
ko žekeliui, abrūsėliui ir kitiems 
įžanginių taktų ir junginių. Šokė
jai turėjo greit susiorientuoti, ne
išsiduoti, suvaidinti. Jie puikiai 
išsprendė ir nerepetuotą išėjimą. 
Pasigėrėtinas šios šventės jauni
mas, spontaniški kūrėjai ir šven
tės nuotaikos formuotojai. Bravo! 
Bravissimo! 

Vyr. tautinių šokių šventės va
dovės G. Gobienės visi šokiai 
buvo rūpestingai išdėstyti tam 
tikrais brėžiniais — visi sudarą 
vieną raštą. Dėkingos vietos žiū
rovams ir fotografams iš aukš

l į čia atsirado ne-

Šioj Šventėj šokti tremty su
kurti nauji šokiai: Apgavikai — 
G. Gobienės, Audėjėlė — K. Ma-
rijošienės, Lėtūnas — J. Vaičiū
nienės, Aušrelė — G. Breiehraa-
nienės, Aguonėlė ir Piemenėlis 
—' J. Matulaitienės, be to , ji 
Šventei papildė Suktutę, Žvejų 
polką, Rugelius ir Lėtūną. Sagys 
apraše ir papildė 2ekel | , G Go-
*bienė atkūrė senąjį Šustą. 

Štai mūsų šokiai su jų formuo
tojais, kurie įkvėpti tautos dva
sios, surinkę liaudyje pabirusius 
meno trupinėlius juos savaip su
dėstė, savaip apjungė, suteikda*-
mi jiems šių dienų formą, palei* 
do vėl į liaudį. Laikas juos sa
vaip vertins ir šlifuos, liaudis 
pasisavins tuos, kurie jos dvasiai 
geriausiai tiks. 

- L U M B i N G 
Vonių, TirtuTėB šELsų ir vaxce:-j 

šildytuve; speci&dstaa. Virtuves ir 
rooks k?, -r..?* ia„ Bk k t 

ižtai iivaicr=_ s^ara-a. Kreiptis po 
5 vai. vak. 

SERAPINAS — T78-«/Su* 
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5A0IO PROGRAMA 

tuOioa-u majam pt-

A. B. l>TfS — Ui . 44"-8S«» 

! « . . » • • « 

— Net profesorius supranta, 
kiek maža jis težino, kada vaikas 
ima keiti klausimus. 

S . CGrifFrth 

Seniausi* USt i« | | Radijo Programa 
Naujojo) Anglijoj iŠ stoties WLYN 
yMi Den«a v«Joa ^č<r-.vXiemxi.i ruc 
i^R iki 1^6 ?si. x j*i.\ --
i'ūocmtrvM HBsas% pasaulinių žinių 
sutrauka u- kcnieniarai, muzika, dai 
->OK. c BjJlBJMH Pasaka, šią pro-
gnmą Tedą Steponas J. ir Valentina 
Minka_ Bizak) reikalais kreiptis i 
•aitk Flof+tts — ?/•[ . b*- acvar--
kmmuTij, 502 E. Broac-*^:- V. 3-?̂ -
tca, Mut . t212T TČ>_- -a; 2684)4S3 
Tan 5»t gaunant dienraštis "Drau-
B S " ' dtdeBa pasirinkimas lietuvis-
KS ciysr*. 

rirjtaiciona3afinrc»:wfc^fcy«r»»r«"t 

M.KEJJA N O R E I K I E X £ 
VVTL^UTAS ŽtKAL'rA.Ar 

SIUNTINIAI | UETUVĄ 
. . :• ?i.-i-.;iLAiiO« gzrie rieint 

prekes. Maistas K Bvropvl — < » > 
2«08 W. 660i ai. Oixa»*u HL ttCitt 
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SIUNTINiAI | UE^UV& 
Ir kitus ktaštos 

NEDZINSKAS—4065 Arcber Ava. 
Chimgo m. 60632. tetef. 927-S9k* 

Raciw«.ll 

••JM&UO. 

" I > FVPRESa 

fc<v fs *aw* 
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{Tmžrtq prdtit. 

OOSMOS P ' P 

SiUNTiNiAi 
•SI W |S9 | SU. Onioazc m v^«t 

M s l B » » 9 7 — 251-3820 
V. TtffttttM 

NAMŲ REMONTAS 

• 

A. r A. BRONIU! DAINIUI mirus, 
: ~ M B s}r.a ir artimuosius gimines nuosir 
:::: -žiaučia Ir karbi Iradi 

p -

. : iHiiiiuiHHuniimmuuuiuiumj 
Ktdvss. 4 juieeanMj Oeorgiaa. .-n. 

Tootos. Ctatus '.otaa. Cepftralinis vSal-

72-os ir Wfcippile. 
2 boto.mūr. "Saujas nirnhm. 2 i i -

AiaJaL PUoo-a rQ»«k $M,tO0. Ap»l. 
7.->oą ir Artceiaa; 

2 buto. medūys. ?1-QS 
Skpy>. Piluas rišy*. Ctaurc 

BUDRAITIS REALTY C8. 
4 ^ 3 W. CT Street 

T e l 767-0606 
I35th & Archer A v , Lemont, D . 

TeL 237-5861 
ItltltulKIUliUimSlHHniHHHtmUlillIlHl: 

VERTIN6Ų NAMU 

VieateteK utillcga 6 kambart* • 
I metų rausro maro resUencija tr 3 

auto garažas. Puikus vidaus plaaaa 

u* Ksdzis. Salimai pko. Virs $4,daa 
OAiA&u. Kai»*oia xia.aFsc.oo 

4 botą anSr»š prie Varia Hlgh. 
5ac; 'u gaau SBd^ma* aaoja al^ctra. 
1 suV> mftro gcražaa $44.905.w 

Ant Hlckorr kaHw prie sfcMtftt 1-
met« 7 ka»ba*iŲ rezidencija tr 1 
aa-tc jr?r*A .= aa-.1r.it^taa lijonls par-
« - ± - i s ifi . '- .v :•'-• 

Mūrtata - nf-.;-,^ 3»jarv aaraaa. 
I Mt HlkSfui tikra* radlaya. Mar-

To arnmga for mterriew 
CaD Jess Eejda 

RESINOID EN6INEERIN6 
CORPORATION 

344S W. Honard $t. 

SkMtfef I Hnois 
6 7 3 - 1 0 9 0 or 7 0 4 - 7 7 « 4 

An £oual OppfT Empioyer M/F 

SAW OPEBATOB SUPERYISOB 

Exp*rienced men for %d snift op-
ęration. Good starting rate plūs 
fuR company beneflts. 

CALL OHBPTEB T B Y 

TJT>DEHOLH STEEL OTRP. 
E k Grove Tlllage — 437-2710 
An Bqnal Oppoituaiiy Em»Kw*r 

• • ' 

\£A. <t^kifi •nllf-v-

unbszias rūsy. Dašau. 

1 * m«!tn 5W T̂»? 

fitfdTmSA Marąuetta Parka 
?5atwi =CSa* i . - " ~̂ i i .™::J ."* 

coa*-*a 

VALGIS REAl tSTATE 

JANITORL^L S S R V 1 C E 
Janltor= aeeded for CūJca^o aad 

K W, aubąrban areas. "Sou wiil 
travel to occoiuats dailp and rerrtoe 
Uitir sanitao' faciMties. You acurt 
havo ear, p»©d drivin* reoord and 
kaow Chicago area. Start at $10,4»0 
per yr. plūs aniforrhs and co. c»r 
aftar trainin* p«H*d. PoUntial «ar»-
ings are in tae hig'a. tcens. 

BAKNER P E R S O X V E i 
7 W. _Ma<ttsoh, Cliicago 

A. Private Bmploymeat A<eacy 
CAL.L DALE 641-645« 
Reikaiia^i prityrę 

J P H O L S T E R E R S 
Baidams apmušti 

Oeros darbo sąlygos. Nuolatinis 
pilno laiko darbas. Geras atlygini
mas ir geri priedai. Kreiptis asme-
nisbai i 

Stantev GRABOTTSKI 

su atvykusiais iš toliau draugais, S ? i a u - ^ a " a ' 
Giminės rinkdavosi. P ie te l ius - prožeKtoriai, kun 

atrodo be jokio plano trk svau 
pažįstamais. 
į kurią nors šeimą vaišėms, š ia i . 
progai būdavo pakviečiami ir kai- * * uztemdydarru pačius gražiai 
mynai. Vaišės užtrukdavo ne tik » « derinius. Skundėsi soxeja 
iki vakaro, o iš toliau atvykę g i - | k * 
rpinės paprastai pasilikdavo ir 
sekančiai dienai. Kiek žinoma, ši 
atlaidų tradicija Lietuvoje palai
koma ir dabar tik visos tokios 
šVentės nukeltos į sekmadienius. 

Šios teHginės tradicijos turėjo 
labai gilia, visuomeninę reikšmę. 
Jos buvo proga susitikti suaugu
siems ir jaunimui. Jeigu būdavo 
atvejų, kad kai kur jaunuoliai 
"suvesdavo sąskaitas'' su kokiu 
nors konkurentu ar kitu nedrau
ge, tai bendrai tokiomis progo
mis žmonės susipažindavo, suar
tėdavo, daugel iu atvejų "išlygin
davo" kokius nors buvusius ne
susipratimus. 

Suprantama, kad, gyvenant 
svetur, nėra lengva palaikyti vi
sas gimtojo krašto gražias tauti
nes tradicijas, tai vistiek dauge-
Ifu atvejų butų labai naudinga, 
j«igu brangintume ir palaikytu
m e nors.tokias, kurias galime pa-
lafkvti. 

porą susirasti, o ką begalvoti apie 
lygiavimą. Labai nukentėjo lan
dyti nis, vienas iš šokėjų mėgia
mų šokių ir pilnas žiūrovams 
pasigėrėtinų momentų, taip pat 
žekelis, audėjėlė, apgavikai ir ki
ti. Laimei paliko ramybėje blez 
dingėlę. 

uinmtiww«w«wwuiH!UMiiiiiinuniii; 
ST. KTER3B0R* BEACH, 

FLORIDA 
Jeigu įdomaujatės Jaigyti šioje 

apylinkėje nekilnojamo turto nuo-i 
savybę, maloniai jums patarnaus! 
Veronikos JakušoTienėn vadovau
jama lietuviška įstaiga. Darbo va
landos kasdien 9-4:30 

GULF ASSOCIATES 
REALESTATE 
6705 Colf Blvd. 

St . Petersburg Beach, PL. SS706 
Tel 813-987-1791 dieną arba 

ai.VSfiA-0744 vakare. 

'iiminiiiiiiiiniiiuntmiiimiititmiiimni 

0fcUTŠCH^5» ^ORP 
W. North A ve., A B &4S32 

L f ABRIL A I iON 
k sacper. men for Are & Heli-

sre welding — Layout work & g«-
aerai sbop mechanies. Biue priut 
reading reąuired. Steady work, 
good p«y, some overtimo. 

Phone ioi AppL 

4 7 2 - 9 2 8 3 

~" ' VYBAI 1B UOTEBYS 

« C A F t T E R U HELP 
MORNTNG HOUR3 AND 

NOON HOURS 
S A U S 

A. t A. JONUI ADOMONIUI mirus, 
)D ŽMONAI, dukrai SEVERINAI, sūnui JONUI su 
Šeimomis ii visiems artimiesiems reiškiame Širdin
gą užuojauta ir kartu liūdime. 

Antanas Zubrys M teima 

R E G I S T 
Challenging N u r s i n g oppoartunities now exis t in exc i t ing 

Houston, one of the na.tion's most prest ig iot» HenabifitAtioo 
FaciUtiea. 

Be a part of an innovstl'v'e team wn«ns tnany dpportuni-
t ies for advancement a r e available t o you . Ws offer t o p bene-
fits . shift differentia, and a j^leasant l iv ing are*. 

Openings available &t aU terreU. I f qualified R N a p p l y : 

Openings avaitsM* st slt I — a , If ąmiUfled RV appry. 

I B M HISTITUTl 

FOR REHABILITATIOi ARD RESEARCH 
p.a BOX aeos HOUSTON, TEXAS 

Or caB Meo0ecr* — M 1 1 U B U . KB0USON. Otractor of X*r»m 

C7!3) 717-1440 

SERfLNAS perkmvta kali 
tas daiktus. Ir B toH tfh 
mai ir palna apdras^ 

TEI„EF. — WĄ 5-8088 
Į U B I a — — — —•—• — — — — — — - — — — - r - — — — 

4ooooooooooooooeoeoo-&oo0oo 

V A L O M E 

1. BUBNYS — Tel. BE 7^181 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

. V I l - I «¥! M O 

M O V I N G 
Apdrausta.* p^rkma»rymai 

|vairin atstumą 
8W WEST M-\h PLACE 
TeL — FBcs tkT S-1SS2 

Secref aries - Typists 
M A > P O W B B 

T e r ė ^ r a t y * W p *>rvie<» 
m Vi. W3AhJ»ėtos — tote>#• 

A« Ê Tja.1 Opportnr.'ty Emphsjrer iė/t 

^ 0 * ^ f b ^ * k ^ P T E B _ ? n » K D F A 
Por yooEg family. On Ncar Noftl^ 
sMe; 0«m room, T. V., bath. Otaer 
heip emptoyed. Top aalary. Tie-
ferences. Some Saglish secessary. 

Plcase call 787-3855 
18 A. M. to 8 P. M. 

PRIVATE CLUB NEEDS 
WAITRESSES 

FOR LUNCHEONS 
Mu3t speak Erj^ish. Rl*al looatk*.. 
Escellent benefKa. Call Mrs. G0>-. 
soa. 844^123 between 9 a m. and | C a D M r - *<**?* 

MGRNTNO HOURS AJfD 
NOON HOURS 

P O R T E R S 
MORNINO HOURS AND NOON HOURS 
ALSO BVENING HOURS 

AfpiT in perso*. P"TVOTW*4 Offlee 

SEARS, ROEBUCK ft CO. 
1555 Lake Cook Road 

^ORTHBROOK ILLINOIS 

Phess — miummn 
t%Įxmi opportuattT •mo'.oyer 

n i — . • — • » > 

EXPERrF:!vCKD rVSURANCS 
SALESMEN A N » VTOVEN 

Needed inniediateiy. Bjcceil. oon-
a a s i o n . Apply or call — 

EontaMe Assnranco Secietjr 
401 N. Mchšjao — 321-4688 

F A L L P R E V I E W 

Prlme tlme to tune In (A t new 
w i ^ to mai** n o « c v from your hotn« 
wtth no semtMc isvolved. 

344-S7U 

t E \ P E B I E N C E T J į Apafatnoks skalbtis dien. DRAUGE, 

$EWINf i M f i C H I S t D P E R ' S um jis plačiauaisi skaitomas be-
Needed ItnmedteW7- ._„ — 

* t?rrh| •^BJBBBBI 
BH>E CORPO^inON j ** • • sami pneinaaiot. 

M % S 3 I Sw - I i . -84-34*1 mmm 

http://xia.aFsc.oo


IŠSVAJOTA SALA VANDENYNE 
Reportažas i i Havajų 

ROTA KLEVĄ VIDŽIONIEftĖ 

I5s\"afofa sala vandenvne 
Tai Havajai, tai Havajai, 
Sužavės ji jūrehį kiekviena 
Tai Havajai, tai Havajai... 

Tokią ša'm kadaise dainaro-
me gūdžiose Vokietijos' stovyklo
se, laukdami emigracijos galimy
bių, gal svajodami drauge su dai
na ne tik apie tą gražią salą, kiek 
tada dar jauną mūsų ateitį, ro
mantišką ir nežinomą. Kas galė
jo tada tikrai tikėti, kad tikrai sė-
desiti Šiose pakrantėse ir seksiu 
vandens bangas... gėles... tolimus 
laivus. I r kas dabar, lyg tam jūrei
viui, daugiausia griebia už šir
dies? 

Daug, labai daug rašyta apie 
šias salas, bet raikąs apneša at
minti dulkėmis ir įspūdžiai nu - | 
blunka. Be to, juk yra sakoma, 
kad pasidalintas džiaugsmas — 
dvigubas džiaugsmas. 

Štai dar šeštą valandą ryto 
Ramusis okeanas susikaupęs lau
kia pirmutinio saulės spindulio. 
Nėra jame nė.vieno ruožo visiš
kai monotoniškos spalvos. Spal
vos keičiasi su dugno gilumu, de
besėlių šešėliais, Šviesos atspin
džiais i mažučių bangų keteras. 
N'ebuvo tai nuobodžiai nejudrus 
stiklo paviršiaus ramumas, riei 
grėsmingai neviliojančios putotos 
Bangos, bet nuolat virpąs, besi-
keičiąš raminantis ppilsingas aki
ratis, nusėtas spalvingų dryžių 
ifrhargintais buriniais laiveliais, 
dangaus mėlynėje plūduriuojan
čiais debesėliais, tarp nuostabia! 
plonų ir aukštų palmių žahi-

jė, kur gi lumen nusmegusiame 
Arizonos laive po tavo kojomis 
yra niekad neišlestų 2408 jūrei
vių kapas, yra- du la"bai skirtingi 
dalykai. Visi susikaupėme tyliai 
iTfafldai, kai mūsų turist iniame 
Hive žuvusiųjų a tminimui pa
kriko žemyn vėliavos stiebas, hr 
n ė vienas senas, tą įvyki ***** 
jaunystėje pergyvenęs, ir paaug-
1rs, apie šį japonų užpuolimą te^ 
žinąs vierr iš istorijos vadovėlių* 
nusibraukėme graudžią ašarą. 
Daug neatsakytų klausimų yra 
nusinešta į kapą dėl šio keisto 
užpuolimo, bet, tur būt , reikia su
tikti su vienu japonų generolu, 
kuris po atakos taip išsireiškėr 

Aš bijau, kad Šiuo, užpnolimu į kad jo likimas tuo pačiu liko ne
išvengiamai surištas su n e k i -

uosMi, kuriame Aatėme grįž
tančias vietos Žvejus su grobiu. 
Viena žuvis svėrė net 1100 svarų! 
Kiek toliau, kad geriau matytųsi 
nuostabus saulėleidis, lėtose ban
gose sūpavosi grakščios jachtos, 
— jų tarpe ir Henry Fondos, to 
didelio svieto lygintojo, komuniz
mo mylėtojo ir Kinijos garbinto
jo burlaivis... 

Kitoj pusėj Maui salos, aiškiai 
matoma horizonte, yra \lolokai„ 
raupsuotųjų kolonija, visiškai 
atskirta nuo sveikųjų, nors ser
gančių ta liga teliko mažas skai
čius, bet užkrėtimo baimė tebė
ra reaŠ, nežiūrint, kad liga gali 
būti pagydoma, ir neretai jie ga
li grižtl pas artimuosius, nors 
dažnai sužaloti visam gyvenimui. 
Ten yra kuri. Damien bažnyčia, 
to nuostabaus belgų misijonie-
riaus, kuris atvyko savo valia pas 
raupsuotuosius, gerai žinodamas, 

*?aus?« r.e inevtf •tfrHnfrmi, bStjsVfptrf fr v t » ! neffrengdamt bet, DRAUGAS, antradienlfl, 1976 m. 3palio mėn. 5 d. 

mums tepavyko pažadinti mie-
gamį Amerikos milžiną", rr iš tie
sų tai sucementavo tautą; paža
dino iki šiol nežinotą patriotišku
mą ir po dviejų metų tie patys 
japonai sutriuškinti turėjo pasi
rašyti besąlygm} karo pralaimė
jimo aktą. 

Sekanti sala, daug mažesnė, 
auginant! didžiulį cukr iniu nen
drių derlių, vadinasi Maui. Ka
daise vandenynų ugniakalnių 
išsh'ėržirriai sukūrė šias salas, 
arit atšalusios lavos kalnų tūks
tantmetis laikas, l ietu: h vėjai 
trupino lavos plirtą, p a u k " ' - ' 
Karstė sėklas, Švelnus- Klimatas 
priviliojo klajoklii; - &fi ijrieli ku
rie, manom?. : :i atkeliavę save 
siStinifiSl! *„ 1 ": 
pietryčių pėf Samoa Ir Polinezi
jos salyną. Vėliau čia lengvai 
prigijo ir tarpo medžiai ir gėlės, 

mos narstančiais įvairiasoaiviais žmogaus atvežti iš įvairiausių 
ir fvafriabalsiais paukščiais, ^ . « ™ k ^alStiį, 
nas amžino, taikingo jūros oši
mo, kuris darė visą aplinką ir vi
sus žmones taikiais ir daugiau lai-
aiingais, negu jie būtų kitoje ap
linkoje. Honolulū,- VVaikiki, van
duo... 

didesnius ir graSesnius' žiecfus ir 
vaisius, kaip jų kilmės krantuose, 
ir suteikdami jiems ryškesnes 
sparvas ir Jormas.. 

Daug* legendų kartojama iš
lupu- į lūpas" seneliy čiabuvių. 

Tai nėra' vien vasarvietė, tai I savo vaikaiSarns. Nedaug liko 
pakraštys didmiesčio, spalvingos 
testinės su aukštomis palmėmis, 
tamsiai žaliomis kalvomis ir dau
giaspalvėmis gėlėmis. Kaip gėlės 
visur pabirę ir žmonės su savo 
ryškiais vasariniais rūbais, nesku
bančiu žingsniu. Daugiaaukščių 
narnu nusėta pakrantė išdeko-
ruota gero skonio, Čia nėra jo
kių viską užgožiančių reklamų. 
Aišku, galėjo būti padalintas vi
sas šitas smėlio ruožas turtuo
lių viloms, kaip kitose pakrantė
se yra atsitikę, bet štai tik tų di-

pilriakraujų pirmųjų havajieČių, 
neįpratusių į ateivių Ilgas, pap
ročius ir silpnybės. Per lengva 
širdžia tikėjo jie kito žmogaus Žo
džiais, per lengvai daDno savo 
vaišingumą. Graži lėgenefa apie 
jų karalių RahekiTl, kuris panai 
kino savo prietaringoje tautoje 
vandens' baimę, kurią jiems įdiegė 
banginių žvejai, nbrčdami .atsi
kratyti jų Žuvavimu, sakydami 
ten gyvenant žiaurius dievus Ir 
niūrius. KaraKus rruSoko ritto ar

mingaisiais. Jam reikia dėkoti, 
kad į šių nelaimingųjų likimą 
buvo atkreiptas pasaulio dėme
sys, atsirado piniginės aukos ir 
buvo įsteigtas ligai tyrinėti ins
titutas. Kun. Damien buvo ne
turtingas, visą gyvenimą troškęs 
būti misionieriumi, o jo įpėdinis 
brolis Dutton, priešingai, buvo 
kilęs iš turčių, išbandęs ir nusi
vylęs visomis gyvenimo linksmy
bėmis, sykį atsitiktinai perskaitęs 
apie raupsuotuosius, nutarė Ha 
esant savo gyvenimo prasmę, Iš
vyko pas kun. Damien ir ten dir
bo net 40 metų, nuostabiai iš
vengęs ligos, miręs ten sename 
amžiuje ir ten pat palaidotas ša
lia savo nelaimingųjų draugų. 

Hik) miestas Tr Korta pajūris 
yra didžiosios Hawaii salos skir
tinguose pakraščiuose o viduryje, 
salos teberūksta neįspėjami ug-į 
niakalftiai, kas keletą ar kelioli-j 
ką mėtų prasiveržia milžiniškais! 
ugninės lavos Fontanais, B 
naujo užliedami kelius ir dąlį-sa- \ 

w | las , ; kąrtais sudarydami pavojų! 

net Hiloi miestui. Pėr neseniai bu-; 

viist išsiveržimą teko mėtyti iš Iėk-; 

tuvų borribas, padaryti duobes ir 
jose sulaikyti artėjančią karštą 
masę, Jttodoji lava gi vėl laikai 
bėgant aižėja, trupa, per jos sky-

bateliai, padarydami Žemę vėl 
derlinga. Salą kainuoja it dažni 
Žemės drebėjimai, sukelią van
denyje didžiulę bangą, kuri at
skuba į krantą apie 30 pėdų 
aukščio net 130 mylių į valan
dą greičiu, nušlaodama daug tur
to ir gyvybių. Štai, kartą neseniai 
žmonės nepatikėjo pavojaus sire 

jų Keršto oaime, viskas ouvo arba 
"kapu" (šventa), arba "tabu" 
(uždrausta). Todėl švelnesnį Die
vą skelbią rmsijorneriai čia atrado 
Jerlingą dirvą ir greit patraukė 
gyventojus krikščionybei. Matė
me ir šventyklos liekanas, kur di
dysis Šventikas atlikdavo berniu-
KU | karališkąją šeimą priėmimo 
apeigas. Jei karalius nutardavo 
padidinti savo šeimą, jis drauge 
SJ karaliene nuvykdavj į greti
mus kaimus ir ieškodavo kūdikių 
laukiančių motinų. Skaitėsi dide
lė garbe atiduoti savo sūnų kara
liui, išrinktoji materl> būdavo 
atvežama šventyklon, kur greti
moje lūšnelėje laukdavo savo va
landos. Jei gimdavo mergaitė, 
motina su kūdikiu -grįždavę atgal 
į kaimą, bet, jei gimdavo berniu
kas,- jį perimdavo Šventikas ir nu
kirtęs barributės žarnelę ją suvy
niojęs padėdavo keturioms die
noms ant akmenų šventykloje. 
Jei per tą laiką žarnelė išlikdavo 
žiurkių nepaliesta, vaikas tapda-
ve karališkos šeimos nariu, bet 
jeigu ją rasdavo sužalotą, vaikas 
būdavo tuojau nužudomas, nes, 
esą, dievai tokiu būdu duoda žen
klą, kad iš jo neišaugs doras ir 
sąžiningas žmogus. 

Ši paskutinė Amerikos valsty
bė, tačiau n ė r a bė problemų. 
Pajutę gerą gyvenimą tūkstan
čiais čia suplaukė hipiai, gyven
dami iš puikios valstybinės pa

są airbti. Dėi aukštų unijų d-, 
gų reikalavimų viena po knos 
užsidaro vaistų pramonės, o vis
ką superka gudrus japonai ir ara
bai, darbams naudodami pigią 
jėgą. Štai jau visi Sheraton vieš
bučiai japonų rankose, kaip ir 
privačių butų- kolonijos. Kartais 
net pasidaro neaišku* kurie iš 
mūsų laimėjo karą. Bet atosto
gų metu apie tai kažkaip nesi
nori galvoti. 

Paskutinės kelios atostogų die
nos buvo praleistos tinginiaujant 
sodų salos įlankoje. Darėm daly
kus, kurių niekad nebuvome da
rę: nardėme dugne, lošėme teni
są, ėmėme hula - hula pamokas. 
Bet, atrodo, čiurlionietiškos blez
dingėlių dienos jau bus negrįž
tamai praėjusios. Gaila buvo skir
tis su Šiomis salomis, su sena 
drauge, čia gyvenančia dailinin
ke Brone Jameikiene, kuri gyve
nime taip ir neišmoko vieno da
lyko — savanaudiškumo, ir pasi
puošus gėlėmis teko sakyti Aloha. 
Kaip gerai, kad tas žodis nereiš
kia nei labas, nei sudiev, ir yra 
vartojamas abiem atvejais. Tokiu 
būdu iš čia išvažiuodamas išsi
veži viltį. 

— Malda tegul būna ryto rak
tas, o vakaro skląstis. 

Matthew Henry 

trio* aolos i vandeni ir SHfeo jgjr- į nomis 4 vai. ryto vien dėi to, kad 
deltų viešbučių ir -privalau.-, pa- j vas. Sio karaliaus prisirMriimui į t g j įvyko balandžio pirmą dieną, 
plūdimio nebuvimo dėka grožiu j kiekvieną vikarą pr ie &S aolos, 
vienodai naudojamės visi — tur-i įvyksta fakelų uHeg?r~" eerenfter-
tHoKai ir eiliniai. ' nija1, pėr kurią jaunas ugrffrni ne-

O, taip, daug kas suras neigia- finas navajietts stirnos grakfcu-
mybių Waikiki paplūdimyje, gal j mu bėga nuo kalno viršūnes až-
daugiau norėdami parodyti savo į deį/Axm*s fakelas pake&ui rr, pa-
įmantrumą, negu iš tiesų bandy- į siekęs vandenyno pakraštį, iškė-
d'ami įsijausti į Šio taikingo Die-1 lęs fankaš mėMžiašif i visas kėto-

ir daugelis nebėgo iš namų, 
netekdami gyvybės. Kraterio 
aukštumoje daugelyje vietų rūks
ta iŠ po Žemės balti dūmai: tai 
įvairių cheminio; medžiagų du-
jos* besiveržiančios i paviršių ir 
primenančios nuolatinį tebegyvo 
ugniakalnio rūgimą, galintį bet 

vb kampelio ritmą. Norėdamas j rias pasaalro Kryp^ts. 6 paškm fel]^ prasiveržti raudonai oran 
mušti šunį, visada rasi lazdą. 

Žmonės rodė į keturstiebį ba
rinį laivą, išnirusį tartum iš pira
tų pasakos. Tai grįžta namo ja-
porYif burlaivis, dalyvavęs Hod-
sorio upėje Amerikos dvišimtinės 
parade, — kalbėjo žmonės aplin
kui. Kai vakare iš savo kambario 
aukštybės žvelgiu į jau betamsė-
jantį vandenį, keturstiebis japonų 
laivas jau nyko vakariniame ho
rizonte Apačioje tarp lieknų 
palmių tamsiaodžiai minkštų 
judesių jaunuoliai deginėjo fa
kelus, tarp žydinčių krūmų su
blizgo įvairiaspalvės lempos. 
Lengva muzika banguojančiai 

matai jo liekną siluetą skriejant; įį^ j ^ . ^ 
vakariniu dangumi žemyn i fuo-
dą vandenį, o a ^ r r s dega ttnt 
KirvSS p^f rMktį !W afgn*. 

Arba Štai kita legenda, kurios 
atminimui uždegama kas naktį 
ugnis milžiniškame sename ka
tile, iškeltame iš seno paskendu
sio ispanų raivo. Kai Kekaa kai
mo čiabuviai vyrai sykį buvo iš
plaukę i varžybas, atvyko suktas 
ispanų kapitonas, ieškodamas 
vergų savo laivo darbams. Mote
rys ir vaikai jį sutiko su gėlėmis 
ir visu jiems įprastu vaišingumu. 
Tačiau kapitonas tuoj susigaudę, 
kad j am praverstų darbštūs rae-

lydėjo litą salą. Burlaivis tems- j nehunes (elfai, padedą salos gy-
tančiame horizonte atrodė tary- į vėntojams), ir pareiškė moterims, 
tum iš kito pasaulio, bet drauge i kad juos išsiveš kartu, jei sekari-
ir ne visiškai, nes jis nuostabiai j tį rytą moterys nepripildys jo !ai-
tkrito į šitą pasakos nuotaiką, ku- vo auksu. Neturėdamos nei auk-
rioje viskas atrodė tuo pačiu rne- j so, nei pinigų, salos moterys ver
tu ir nerealybė. Kodėl nesidžiaug-1 kė visą naktį. Banginių dievaitis 
ti akimirka? Iš kur žinome, kiek' Mako pasigailėjo moterų ir pa- ; patraukia aprikosų, bananų, ko
jų mums bus dovanota? Kodėl j vertė jų ašaras deimantais , kti- j koso riešutų, gaivinančių papajų 
nebangaoti su ta amžina jūros į riuos jos sunese gobšiam kapito- i ir mango medžiai. Ši sala buvo 

Paskutinioji sala tai Kauai, va
dinama sodų sala. Amžiumi ji 
seniausia, siekianti 9 — 10 milijo
nų metų. Todėl jos lava seniai 
subyrėjo ir pavirto į derlingą že-
rrtf. Sala tikrai k i to Besitęsiantis 
amžinąs sodas, kuo teko įsitikin
ti skraidant pusę valandos heli
kopteriu virš jos žaliais medžiais 
apaugusių kalnų, baukščiai žvel
giant žemyn i nuostabaus gro
žio tarpukalnius, vadinamus Ha
vajų Grand Canyon, kur nėra 
jokių kelių ir d a r nėra įžengusi 
žmogaus koja. Debesys tabalavo
si tarp raudonų smailų kalvų, 
slėnių Žalumas vėrė akį. 

č ia iškrinta lietaus iki 600 co
lių J metus, — sulyginkim su 10 
— 13 colių mano gyvenvietėje. 
Kalifornijoje! Salos gyventojai 
užsiima daugiausia cukrinių nen
drių auginimu, bet Šalia jų akį 

melodija, sekant besikeičiančius nui. Tačiau menehunų jis nepa 
šešėlius Deimanto viršūkalnio 
papėdėje. 

Pearl Harbor tiek žinomas, kad 

leido, už ką supykęs dievaitis pa
skandino jo laivą, paberdamas 
žvilgančiu* brangakmanius visu 

apfe j ! nevertėtų nė kalbėti. O'' pakralčiu ir iš kurių dabar j rua l 
t a š a u hsėfii apie tą tragišką t ie- Į palikuonys * 
tą iš knygų i* $td»iti Wfl 

kadaise havajiečių karalių buvei
nė, kur įžengęs pašalietis buvo 
baudžiamas mirtimi. Matėm ir 
uostą, kurin pirtną kartą koją įkė
lė kapitonai Cook, trečią savo vi. 
zita šion vieton AptnkeJe 

A. t i MARIJA PALIOKAS 
Gyveno 2714 No. Muiugan Avėfcuė, Chfcago, UBnois. 
Mirė spalio 2 d., 1976 m., sulaukusi 82 m. amžiaus. 
Gimė Anykščių miestely, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 

27 metus. 

Pasiliko tfideliame nuliūdime, dvi dukros: Vita Valadka, 
žentas" dr. Bronius, ir Aldona M^liafa svainis l2idorius, de
vyni anūkai, du proacūkai, švogeris Balys Paliokas šu šeima. 
Lietuvoj*- •ešerys su šeimomis. Ir BS iuaSMS ir^ugal ir 
pažįstami. 

Kūnu pa*ar*Jttt Mažeikos-B^ns kopi.. 880 S. ^es te rn 
Ave. Laidotuvės įvyks trečiad., spaik) 6 d. is kėpi. .9 vai. ryto 
bus atlydėta į švc. M. Marile Gimimo fcarttp. bainyfiąĮ, ku
rioje įvyks gedulic^os pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapmeš. 

Nuosirdfiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

« K t vMIdti t ^ . i T z -

Tarr-deeo. 

A. H\ A Ai 

Gyveno Chlcago, TJfinois, Brightoh Parke a'pyl. 
Mirė spalio 2 d., 1976, 12 vai. dieną, TUlauJtas fe m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apsfcr. Ainerikoje iigyveno 65 m. 
Pasifiko dideMame nuliadimė difltte .Vlary Catania, žentas An-

thony. sftnns Frank Navas, marti Sbphie, 4 anfikai ir 4 proanukai. 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė ir jos vyras a. a. Frank Brighton Parke per daugeli me
tų turėk) smvyklą. 

Priklausė Dariaus-Girėno AwdMrf Pbst 271 fr Piečių klubui. 
Kflnas paiarvota^ EudeiTo^<;ai^-Da4ntH ifeprteteje, 4330 S. 

CaKforftia Ava. 
Laidotovfe fvyks trėC., spalio 6 A K koptyeiol 9 vai. ryto bus 

atlydėta j Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią. 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bos nulydėta f sv. Kazimiero Hi*iivtt} kapinei. 

Nuoširdžia: kviečiame vteus: gimines, 
lyvsafi šiose laidotuvės*'.. 

Ir pažįstamas da-

NulHkict Duktė, sftnus, atarti, fcatas, —fMrai {f 
Laid dirėkt. D. Gaidas ir G. Daiaud. TU 325-0440 

P 4 

A. t A. GERTRŪDAI LUMBIENE! n 
vyrui YYTftūTUI, smrams GEDIMINUI ir VIRGiNI 
JUI su marčia KLAUDIJA, reiškiame gilią užuojau
tą ir kartu liūdime. 

Ričardas ir Dana Rasinskai 
Irena ir ienas Rasinskai 
Irena ir Klemas Jurgeios su M M 
Albertas Mate.ka 1 

A. t A. JONUI ADOMONIUI mirus, 
jo žmonai VERONIKAI, dukrai SEVERINAI KRIS-
ČIONIENEI, sūnui JONUI ADOMONIUI, jų šeimoms 
ir artimiesiems reiškia širdingą užuojautą 

Leonas Daukus 

MeasBaNS 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 S0. WESTERN AYENUE 
TBYS MODERNIŠKOS 

AIE-CONDIT10NED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 74601 

PETKUS 
MARCįUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR S U M U Š 

TBYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

2533 We$t 7lst Si. Tai. GRovenhilI 6-2345-6 
1419 So, 501h Ave., Cicero T0wnha!I 3-2!W-9 

AIKŠTE AUTOMOBILLAMS STATUTI 

E U D E I K I S 
Uiluu i u » i g . • : . ' .-

OOYYDAS P. GAIDAS ir GiRALOAS F. DAIMID 
TBYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 South Califomia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605 • 07 South Hermitage £venue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacffrs Kartai 

AITARAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir UURYRAS UBANAUSKAS 

S307 SO. LITUANICA AVE. TeL Y Ar* 

m * 

STEPONAS C. LACK (UCKAVVICZ) ir SONOS 
S14 W. 21rd PLACE TeL VTr0Btt 7463S 
MM W. M l STREET Tel. RE^ihBc 7-HM 
11920 Seothvest Hlghway, Pvtos HSb, TTL T«L f7«44M 

PETRAS BIELIŪNAS 

Stosą. Ptiaicfotas 76 n . luįt&įo 

tf n t f t e lwj»ly«to* Ir ptiydBiitnĄ Delrâ a lbm. V. ŽdUUufluji i 
1 amžfnojb poilsio v*R^ 

Dt*ofr až t ūkas h. M^dmš h- į&bL 
8hrHnf«l <Wkojo taofaiia ir ststm Vytatrtb D. Sauthj HT*-

tinfe nariams ož bodfcjima prie karsto, atsisveflcirimo kalbą h- pa-
lydcjrffl̂  l K&pfries. 

BGtoftt Raraov^namg, dalyvavusiems so •eHava, ir Savtrtor^u 
kfliSltj plf !!iislinkai sS J|raž!us Jtodiitis, passkrtns kop!rctei€. 

atsitankitrriena 

sa. CALIFORNU AVE. TeL LAlareoe MMf 
• - • 

P0VIUS J. RIDIKAS 
J2S4 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1M1 

JURGIS F. RUDMIN 

ttll SO. LITUANICA AVB TeL YArii M U M i 
URKOjtl HSTSTO 1MJM.JUBS, •tSTCfOS 

bafayftk>i« ir paiyd*jhną J kapines 
kopifčioi*. 

EMkoitt lattehrrr* *r. Lfck*lietui uf saicsa piUtaX1a% 

UfidiBO l « » s a %»*r?}8 f ^ k e V f l e ^ l 

VASAITIS - BUTKUS 

: w Ml. Mch Ave^ CICERO, ILL. TeL OLYfBiAe 1-1983 

Aplankim* !r mažut i U h # t e * r be, Vk>«fc»i religija aau 
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DRAUGAS, mšmįĮmį*, įyre n. «p»lio nta. 5 d. 

x "Chicago Tribūne" dienraš
čio savaitinis priedas - žurnalas 
pereito sekmadienio laidoje pa
skelbė ilgą rašinį apie Chicagoje 
reziduojančius įvairių kraštų 
konsulus, pažymėdamas, kad 
jų esą net 63. Šia proga daug 

; vietos paskyrė Lietuvos genera
linei konsulei Juzei Daužvardie-

rijonų bendradarbių sąjungos nei> atspausdindamas ir jos fo-
Chicagos apskrities pirmininkė, tografiją. Staipsnio autoriai Ja-
šios savaitės pabaigoje vyks ta . m e s B o r S i r El a i ne Markoutsas 
į Thompson, Conn, atstovauti, rašo> **<! ji atstovauja kraštui 

X Anastazija Snarskienė, Ma-

visiems bendradarbiams Maria-
napolio mokyklos auksinės su
kakties minėjime. 

kuris nėra laisvas, ir kartu gra 
žiai reprezentuoja šimtą tūks 
tančių lietuvių. Jos jurisdikcija i Los Angeles 

Karuža ir A. 
monienė, sol 

I S ART i IR TO L I 
J. A. VALSTYBĖSE 

— -Tbe San Diego Union", 
San Diego mieste, Kalifornijoje, i 

IBI "Shrines Are Refugee's 
Thanks To God", paruoštą re-! 
dakcijos Štabo nario Richard T. 

X Kunigų Vienybės savažia-! a P i m a 3° J A V valstijų. 
%imas, kviečiamas centro valdy-j x Vitalio Gaidelio, gyvenan-
bos, prasideda rytoj, spalio 6 d.. įčio Omahoje, Nebr., medžio dro-
10 vai. prieš pietus registracija, ž m i u Parod* ruošiama spalio 22-
paskaita ir koncelebracinėmis 2 4 dienomis Jaunimo centre. 
Mišiomis. Šiuo metu Kunigų Vie- I i a r t u 8U Vitalių savo grafikos 
rybės pirmininkas yra prel. J o - | i r skulptūros darbus pateiks jo 
nas Balkūnas, kuris atvyksta 'sesuo Teresė Gaidelytė. 
šiandien vakare į Chicagą. x P * * " * ! skautų sąjungos 

X Dailininko Povilo" Puzino \ Tarybos narių akivaizdinis po-
monografijos pristatymas Chi- aėčia šaukiamas spalio 23-24 die 
cagoje įvyks ateinantį sekmadie-jnomis- Jaunimo centre. Daly-
nį spalio mėn. 10 d. Jaunimo v a u s ne tiktai Cbicagoje gyve-
centro kavinėje 5 va i popiet, aantieji, bet ir iš kitų vietovių 
Apie dail. P. Puzino nueitąjį!a tvvke tarybos nariai, 
kelią kalbės dr. Jonas Puzinas, 
c dailininko kūrybą aptars daiL 
Povilas Kaupas. Skaidrėmis bus 
parodyti rinktiniai Povilo Puzi
no darbai ir filminiai jo gyveni
mo fragmentai. Visi kviečiami, 
įėjimas nemokamas. 

X Inž. Bronius Nainys, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkas, kaip pra
neša "Pasaulio lietuvis" Nr. 25, 
aštuonis mėnesius laikinai re
dagavęs šj leidinį, bus nuola:.-
ni8 redaktorius ligi savo kaden
cijos pabaigos. Šias pareigas jis 
žada eiti šalia PLB valdybos 
pirmininko pareigų. 

X Dr. Stanley J. Bartis, at
naujindamas prenumeratą, at
siuntė ir 24 dolerių auką, tuo 

ir jų atsiradimo šiame krašte i — "Speak Up", mėnraštis, lei-
priežastis, o taip pat Cibų šei-!džiamas politiškai orientuotos 
mos istorija. grupes, kurioje dalyvauja ir kai-

— Šių metų pradžioje JAV;kurie lietuviai, liepos - rugpiū-
leidžiamas laikraštis, rugsėjo 12' ^ k r a š t Q v a l d y b o s v i c e p i r m . 1 &0 numeryje išspausdino nema-

I d . * * * atspausdino Ugą rasi-; R i m a s C e s o n i a a p l i n k r a š c i u M antikomunistinės ir kitokios 
kreipėsi į lituanistinių mokyklų; medžiagos. Jame rašo ir lietuvių 
vadovybes su prašymu įjungti laimės žurnalistė Patricia 
mokinius į lietuvių politinių ka-: Ycung iš Vankuverio, ir M. Lau-

Ruane, skirtą mūsų dienraščio U n i ų ^ S ą j u n g o j r ė m i m o ma-ipinaitis iš Brazilijos, 
bendradarbiui Daumantui Cibui, t e r i a l i a i i r m0raliai veiklą. Vie- - Tautinių šokių grupė "At-
šiuo metu gyvenančiam Vištos n a i š ^ginimo paklaususių mo- žalynas" buvo nuskridusi į Thun 
apylinkėse, Kalifornijoje. Redak k y k l ų b u v o m o k i n i a i s negausi der Bay, Ont., ir dalyvavo vieti-

"Ueruvių Dienų" gegužinėje. Sėdi prie stalo iš kairės: K. "-*08 f o t°gTafai, kartu 3U auto- į philadelphijos LB V. Krėvės niame tautinių grupių festivaly-
Butkus. Stovi: A. Skirius - "Lietuvių Dienų" leidėjas, M. Kil- num atvykę į Cibų lietuvišką' m o k ^ J o s ^M^J s u t e lkė je — programą atliko net du 

Lapenas sodybą — Toluvą, padarė eilę 8 C d o I ( pardavinėdami sausai- kartus. Vietiniai lietuviai atža-
nuotraukų, iš kurių trys, didės- ^ u s vasario 16-sios minėjimo' lynieėius labai nuoširdžiai priė-
TM formato, atspausdintos kar- m e t u i r ^ v]sas i š l e i d o a u k š . i m ė -w nuoširdžiai globojo. Išvy
tu su rasimu Gražiai aprašyta tiems muitams apmokėti. Šiomis koje dalyvavo 30 asmenų, ku-
Cibų sodyba ir Daumanto sukur- dienomis gautas pranešimas, rių 26 atžalyniečiai. Vadovavo 
ti keli lietuviški kryžiai, paaiški- kad mokyklos siųstą į Mordavi- \ "Atžalyno" vadovė Silvija Le-
nant jų drožimo techniką ir ; j o s koncentracijos stovyklą parskienė ir tėvų komiteto pirm. 
prasmę. Kartu pateikta nemaža siuntinį kaliniai Jonas Simokai-! J. Bubulienė. Visi atžalyniečiai 
medžiagos apie mūsų tremtinius tis ir Petras Paulaitis "atsisa- j grįžo labai patenkinti Thunder 

Nuotr. L. Briedžio 

CHKACOJE IR APYLINKĖSE 
DAIL. RŪKŠTELĖS 

SUKAKTUVINĖ PARODA 

Dail. A. Rūkštelės paroda 
spalio ld. buvo atidaryta Tauti
niuose namuose Chicagoje. Ati
darymo iškilmes pradėjo Žurna
listų sąj. Cicagos skyriaus pirm. 
A. Pužauskas, pakviesdamas pra
vesti programą Z. Juškevičienę. 

Dail. M. Šileikis pasveikino dail. 
Rūkštelę jo 70 metų sukakties 
proga, įvertino jo knygą "Tau
todailė" ir pabrėžė, kad jo paro
da suteikia mums didelį pasigė
rėjimą. Dailininko nesugundė ei
ti su pasaulio nuklydėliais. Jis sa-

gražiai ir dosniai paremdamas 
dienraštį. Dr. Bartis šiuo skel
biamas "Draugo" Garbės prenu
meratorium. Už malonų dėmesį 
dienraščiui nuoširdžiai dėkoja
me. 

x Lietuvių fotografų darbų 
paroda ruošiama lapkričio 19-28 
dienomis Jaunimo centre. Pa
rodos organizavimu rūpinasi ko
mitetas, kurį sudaro: Kazys 
Norvilas, Eugenijus Būtėnas, 
Romas Bartuška, Raimundas 
Damijonaitis ir Linas Regis. 
Bus dvi nuotraukų grupės — 

X Kun. dr. Juozas Vaškas, juodai baltos ir spalvotos. Nuo-
MIC, buvęs Marianapolio kolegi- traukas prašoma pristatyti Ugi 
jos rektorius (1941-1947), po lapkričio 12 d. Liet. foto archy-
to Marijonų kunigų seminarijos vo vedėjui kun. A Keziui. 

vo kūrybai rado įkvėpimo Lietu
vos laukuose, kryžiuose, žmonėse. 
Jis geras gamtovaizdžio tapyto
jas, geras portretistas. Baigęs aukš
tąją meno mokyklą, gilinosi mu
ziejų vadybos srity Švedijoje. 

K. Dabulevičius sveikino dai
lininką Lietuvos karių veteranų 
Ramovės vardu, džiaugdamasis 
patriotine nuotaika jo parodoj. 
Dail. Rūkštelė prieš 25 m. suorga
nizavo ramovėnus Australijoje, 
buvo jų pirmininkas Chicagoje. 

rodą atidaryta iki spalio 10 d., 
kasdien nuo 5 iki 8 vai. v., sekma
dienį nuo 10 vai. r. iki 8 v. v. 

J. Pr. 
ISTORIJOS DRAUGIJA 

PRADĖJO DARBA 

kė" priimti. Okupantas pabijojo j Bay lietuviais, 
mažo mokinių siuntinuko. 

Lietuvių istorijos draugija gruo 
džio mėnesį švęs 20-ties metų 
veiklos sukaktį. Draugijai pirmi-

Šaulių vadovas K. Miikovaitis pa-1 ninkauja P™f. dr. J. Jakštas, ku-
sidžiaugė, kad paroda šią salę pa- į ^ mpinasi mokslinių istoriniu 
vertė tautinių nuotaikų meno j v c l * a I u leidimu. Vasaros metu 
šventove. Dailininkas drauge yra j pe tukų istorijos draugijos naria." 
visuomenininkas, kultūrininkas, i b u v o atostogose, daugelis jų va-
laikraštininkas. Jis vadovauja St . į f a v o * ivai"*as Jaunimo stovyk-
Petersburgo šauliams įr Altai. Jis l a s s u Paskaitomis ir praneši-į Raulas Staliora.t*, naujas ALUi>'i 
apipavidalino knygą "The Lithulm a i s- Daugelis" lankėsi .Vakarų pirmininkas, 
ania — Outpost oi Freedom". V. Europoje ir kituose kraštuose^ 
Šimkus sveikino Vilniaus lietuvių 
s-gos ir "Laisvosios Lietuvos" var
du, linkėdamas daug kūrybingu 
metų.Džiaugėsi dailininko Rūkš
telės straipsniais. Dail. V. Vijeikis 
sveikindamas priminė, kad Rūkš
telė buvo pirmoje skautų skilty
je Vilniuje. Jis organizavo eks-

Į pedicijas rinkti tautodailę Lietu-

ankė muziejus, bibliotekas ir rin 
ko istorinę medžiagą 

ARGENTINOJE 
Argentinos Lietuvių Orga-

Rugpiūčio pabaigoje A. Rugy- į nizacijų ir tarybos naują valdy 
tės bute buvo paskaita apie po
etą Praną Vaičaitį ir jo kūrybą. 
Paskaitą skaitė mokyt. A. Bagdo
nas. Rugsėjo 29 d. įvyko Lietu-

rektorius ir profesorius, dabar j x Leonas Klevas iš Hamilto-j vo j . Rūkštelės kūryba primena, 
"Laivo""žurnalo redaktorius, ne-1 no, Kanados, buvo atvykęs į'k^via graži buvo Lietuva. P. Bu-
galėdamas vykti į Marianapolio Chicagą aplankyti savo artimų- čas 
auksinės sukakties minėjimą, jų ir susipažinti su lietuvių gy-
pasiuntė sveikinimą raštu. Ma- venimu. Ta pačia proga jis ap-
rianapolio 50-ties metų gyva vi- lankė "Draugą", susipažindamas 
mo sukakties minėjimas vyksta su spaudos darbais ir domėda-

go, 111. Programoje: veteranų šį savaitgalį — spalio 8-10 die- masis naujais techniškais persi-
pagerbimas, vakarienė. Šckiams nomis. Iš Chicagos vyksta kele- tvarkymais, 
gros Neo-Lithuanų orkestras.]tas buvusių mokinių paminėti: x Illinois respublikonų parti-
Bilietus ir stalus užsisakyti bei savo mokyklos sukakties. j jos anglų kalba biuletenyje rug

sėjo mėnesio laidoj yra namaža 
vietos skirta Pabaltijui. Taip 

X Chicagos LF klubo "Litu-
anica" Rudens balins spalio 30 
d., šeštadienį, 1976 m. šaulių na
muose, 2417 W. 43rd St, Chica-

gauti: Liths Club, 2622 W. 69 
s t , tel. 476-9479 arba 598-0111. 

(pr.) 
x Alf. Karklius, Cleveland -

Bratenahl, prie metinio prenu-

X Dail. A. Rūkštelės amžiaus 
sukaktuvinė meno kūrinių paro
da vyksta spalio 1—10 d. Tau-; 
tiniuose namuose, 6422 So. Ked-
zie Ave. Parodoje išstatyta tris-

meratos mokesčio pridėjo didės-, d e š i m t naujausių dailininko kū
ne auką. Ačiū. 

X šv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovė ieško tar
nautojų: Telefonistes (Switch-
board Operator), mokančios ra
šyti mašinėle. Patarnautojos 
prie langelio (Savings Teller) 
su patyrimu ir Mašininkės su 
patyrimu sąskaityboj. Prašome 
kreiptis asmeniškai nuo 3 iki 4 
v. p. p. St. Anthony Savings & 
Loan Ass'n., 1447 So. 49th Ct , 
Cicero, Dl. Telef. 656-6330 (ak.) 

x Jaunesniųjų skauto, ateiti
ninkų ir lituanistinių mokyklų 
bendras laužas bus spalio 10 d , 
1:30 vai. p. p. Jaunimo Centro 
mažojoje salėje. (pr.) 

x K. Miikovaitis, penkias sa
vaites išgulėjęs ligoninėje ir ne
galėdamas visiems padėkoti at
skirai, dėkoja organizacijoms 
bei pavieniams asmenims už lin
kėjimus žodžiu, raštu, telefonu 
iš Čikagos ir kitur, už gėles, do
vanas. 

rimų, gana įvairios tematikos.! 
Parodos lankymo valandos: šio-į 
kiadieniais nuo 5 v. v. iki 8 v. i 
v., savaitgalyje nuo 10 v. ryto 
iki 8 v. v. Visi .besidomintieji 
meno pasauliu yra kviečiami at
silankyti į parodą, kurią rengia 
LŽS-gos Chicagos skyr. žurna
listai, (pr.) 

X ATIDARYKIME SAVO 
&IRDIS lietuvybės reikalui ir įs
tokime į L. Fondo narius, šiuo 
metu vyksta 2-ro milijono va
jus, o vajaus užbaigtuvės bus 
spalio 30 d J. Centro rengia
mam bankete. Dėl informacijų 
skambinti telef. 925-6897. (pr.) 

pat įdėtas ilgesnis Anat. Milūno 
rašinys apie Tautinių šokių 
šven'ę. Įdėta ir nuotrauka, vaiz
duojanti Betty Ford, besideri
nančią tautinį kostiumą. 

X "Draugo" dienraščiu esu 
labai patenkintas. Buvau, esu ir 
būsiu nuolatinis skaitytojas, kol 
gyvas būsiu" — rašo mums Sta
sys Ančiulis iš Chicagos, siųs
damas metinį prenumeratos mo
kestį ir 10 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

X Vytautas Al. Račkauskas, 
Cicero. Dl., žinomas spaudos 
darbuotojas ir visuomenės vei
kėjas, parėmė savo dienraštį 7 
dolerių auka. Dėkojame. 

X Po keturis dolerius auko
jo: Ernestas Lengnikaa, Julius 
Rūkas. J. W. King - Karalius, 
Mykolas Bichnevičius, Emilija 

vardu, pabrėždamas, kaip plačiai 
jis pažįstamas lietuvių visuome
nėj. Dail. V. Vaitekūnas sveikino 
Liet dail. s-gos vardu. 

Raštu sveikino prof. J. Žilevi
čius, telegramomis — floridiečiai, 
dail. J. Juodis. Atėjo sveikinimo 
laiškas artimųjų, iš Lietuvos. 
Gausiai susirinkusi publika sugie
dojo Ilgiausių metų. 

Dail. A. Rūkštelė dėkojo paro
dos rengė:3ms — Liet. žurnalistų 

vių istorijos draugijos valdybos 
posėdis, kuriame pasidalinta įspū 

ŪKwF. - l E T U V D J E 
— Algimantas Žilėnas paruo

šė knygą apie Uteną. 110 pusla
pių leidinys išleistas Vilniuje. 
Surinkta namaža medžiagos apie 
Utenos praeitį, dabartį, kai ku
riuos žmones. 

— Šiaulių dramos teatras 
gastroliavo Vilniuje. 

— Bonifacų bažnyčia Vilniuje 
atremontuota ir paversta kon
certų sale. Viena čekų firma pa-
scatė vargonus. Jau suruoštas 
pirmasis "baidomasis" koncer
tas. Artimiausiu laiku čia būsią 
pradėti kamerinės ir klasikinės 
muzikos koncertai. 

— Utenos rajono kolchozinin-
kai šį rudenį neįstengė patys 
nusikasti bulvių. Jiems talkinin
kavo 600 universiteto studentų 
ir Utenos medicinos mokyklos 
moksleivių. 

bą sudarė pirm. Raul Staliorai-
tis, vicepirm. Zef. Juknevičius, 
sekr. Aug. Steigvilas, H sekr. 
Eug. Burbienė ir iždin. J. Šiušia. C H I C A G O S Ž I N I O S 
Nauja valdyba išrinkta viene-! *^ *~ 
riems metams. Jos būstinė ir 

džiais ir aptarti rudens darbai, j adresas: Mendoza 2280 Avella-
Be to, A. Rūgytė pateikė plačią 
veiklos programą. Po posėdžio, 
susirinkus istorijos mėgėjų gau-

neda, Bs. As., Argentina. 
ALOST valdyba derina visų lie
tuviškų draugijų veiklą, rengia 

CLEAVER APIE JAV 
Kalbėdamas į 600 North-

western universiteto studentų 
Edridge Cleaver, buvęs Juodųjų 

šiam būriui, Jonas Damauskas į Vasario 16_"minėjimus, rūpinasi P a n t e n * . 3 ^ ° ™ " ^ ' i ^ ^ . 
skaitė paskaitą: "Vytautas Didy- j lietuvybės išlaikymu ir bendra- '™ ' P*™^* k a d J A V P ° U t i n ė 

sis ir santykiai su Lenkija". Lie
tuva su Lenkija daugiau ar ma
žiau santykiauja nuo Gedimino 
laikų. Gedimino duktė Aldona iš
tekėjo už Lenkijos karaliaus. Kęs
tučio duktė ištekėjo už Mozūrų 
kunigaikščio. Glaudūs santykiai 
prasidėjo 14 šimt. pabaigoje nuo 
Krėvos suvažiavimo, kur buvo 
pasirašytas Krėvos aktas. Tą ak-

s-gos Chicagos skyriaus valdybai tą lenkai aiškina savo naudai. 
ir sveikintojams. Paskaitė ištrau- 'Kad Lietuva prijungta prie Len-

darbiauja su visais patriotiškai s i 3 t e m ^ valdymosi forma yra 
nusiteikusiais lietuviais. Anks-, laisviausia, demokratiškiausia 
čiau valdybai vadovavo labai : * « Pasaulyje. Cleaver sava

noriškai sugrįžo i JAV, pirma 7 veiklus Argentinos lietuvių vi
suomenės veikėjas Artūras Mi-
čiūdas. 

akompa-

X Spalio 30 d — Amerikos Į Gasiūnaitė, J. Guss. Visiems ge 
Lietuvių Beverly Shores, Ind..! ^dar iams esame dėkingi. 
kubo tradicinis rudens balius 
įvyks Red Lantern Inn, Beverly 
Shores. (pr.) 

X Nuotaikingą programą Lie
tuvos Dukterų draugijos rudens 

ką iŠ dar neskelbto rinkinio apie 
gyvenimo prasmę, pabrėždamas, 
kad tai dieviška malonė. Perteikė 
ir žodžius iš Lietuvos, raginančius 
jungtis j vieningą tautos darbą. 

Solistė Pr. Ragienė 
nuojant muz. M. Motekaičiui, at
liko meninę programos dalį, pa
dainuodama Plaštakėlė (Bellini) 
Namelis (Donizetti), Mano sie
loj šiandien šventė (Tallat Kelp
šos). Melodingos dainos buvo pa
lydėtos karštais publikos ploji
mais ir susilaukė nuoširdžios dail. 
A. Rūkštelės padėkos. A. Pužaus
kas solistę apdovano}6 gėlių 
puokšte ir pakvietė susirinkusius 
į jos koncertą, įvyksiantį spalio 31 
dieną. 

Parodoje išstatyta 30 peizažų, 
portretų, figūrinės kūrybos. Pa-

•;.;a*3-

lankvmą 'bei m a l d a s . i ^ J 6 f*? l i o 2 3 * ^nuimO: 
Nuoširdus ačiū visiems! (pr.) ! <*n t r e f Į . T F ^ i 0 S'j0' • 

!hos vad. studentų oktetas Vai-' 
X JAV 200 metų minėjim© | va, pastatydamas lietuvišką ver- j 

Lietuvių organizacijų komitetas t si ją muzikinio Fiddler on the 
spalio 10 d., sekmadienį, Vyčių j Roof. Stalų rezervacijoms skam-
salėje - sodely rengia geguži- binti A. Kaminskienei telefonu 

778-6452. (pr.) j 
x Juozas Bacevičius, Haiti-

bus daug mond, Ind.. žinomas visuomeni-
auka —'ninkas. atsiuntė mums malonų 

nę — pikniką. Veiks turtingas 
baras ir virtuvė, gros A. Ra-
monio orkestras ir 
įvairumo. Įėjimas 
1 dol. asmeniui. Pradžia 12 vai. laišką, sveikinimus, prenumera-
dieną. Rengimo komitetas tos mokestį ir 7 dolerių auką. 

£nc.i. Labai ačiū. 

kijos, o buvo atvirkščiai. Tuo 
metu Lietuvos valstybės plotas 
buvo 300,000 kv. km, o Lenki
jos tik 180,000 kv. km. Panašus 
buvo ir jėgų santykis. Po įvairių 
nesusipratimų Gediminaičiai pa
sidalino valdomis. Jogaila valdė 
Lenkiją, o Lietuvą valdė Vytau
tas, kuris neryžtingai siekė kara
liškos karūnos. LerJcų intrygų dė 
ka sutrukdyta karūnacija, kuri 
turėjo įvykti 1430 Lucko suva
žiavime. 
Paskaitininkas apibudino abie

jų valdovų charakterius. Vytau
tas buvo vakarykščios dienos 
žmogus — rūpinosi valdomis. Jo
gaila buvo rytojaus dienos žmo
gus — rūpinosi valstybės ir di
nastijos reikalais, Jogaila nebuvo 
toks, kaip jam primetamos apy-
tamsios spalvos. Paskaitininkas 
pabrėžė, kad praeities didybė dau 

;#*$**:« 

Artūras Mičiūdas. buvęs ALOST 
pirmininkas. 

KaMfiDOJE 
— Žymiųjų smuikininkų — D. 

Mazurkevičienės ir J. Mazurke-
vičiaus koncertas rengiamas To
ronto universiteto Edward 

m. išbuvęs Kuboje, Alžirijoje ir 
Prancūzijoje. 

APGAVIKAS 

Iš pensininkų Dolben šeimos, 
gyvenančios 5121 S. Homan. 
Chicagoje, apgavikas išnešė pa
skutines santaupas — 350 dol. 
Atėjo jis, sakydamas esąs Edi
son bendrovės inspektorius. Pa
reiškė atnešęs grąžinti permo
kėtus pinigus. Paprašė grąžos iš 
50 dol. Nužiūrėjęs, kur jie laiko 
pinigus, nusiuntė juos į kitus 
kambarius uždegti šviesų — jis 
tikrinąs elektrą, o pats pagrobė 
pinigus. 

PERSISKYRUSIEMS 

JAV persiskyrusių katalikų 
konferencija įvyks spalio 22— 
24 d. Notre Dame universitete, 
South Bend, Ind 

ŽUVO RADIOLOGAS 
Chicagos radiologas dr. S. 

. Freedman, 45 m., žuvo kai jo Johnson Buildmg \\alter Hali ^ ^ ^ ^ n e t o U 
salėje spaho 7, ketvirtadieni, M h m 
8:30 v. v. 

— Kun. J. Staškus iŠ Toronto 
yra persikėlęs j Londono, Ont.. 

38 MTL. SUSISIEKIMUI 
Chicagos miesto susisiekimui 

požeminėms lini-

I programas *B 
MTgUCRl T10-C3S 

"į" — - " " » • • JL 

?ph žavi, nes istorijoj iš tolo • -̂i J - J - ~ - ,- , / ; „ ; T-,,, ivyskupną. kur klebonauja dvie- modernizuoti, matomi tik didieji įvykiai, lau- .-' ,. , . .. J ... ... ., 
t a i r o S Į j o se lie.uvių parapijose — Šilu- joms išlaikyti ir saugumui pa-

vos Marijos Londone ir 3v. Ka- didinti federalinė vyriausybė pa-
zimiero — Delhi. Sekmadieniais skyrė 38,362,400 dol. 
pamaldas laiko abiejose vietovė
se. Be to, jis nenutraukia ryšių 
ir su Torontu, kur tebėra įvai
rių organizacijų valdybų narys. 
Buvę parapijų klebonai — kun. 
dr. J. Gutauskas ir kun. B. Pa-
cevičius atsisakė iš pareigų dėl 

I istorijos draugijos paskaitas'amžiaus ir nesveikatos. Kun. dr. 
susirenka gausus skaičius ištari-' J. Gutauskas gyvens Delhi ir, 
jos mėgėjų. Paskaitai pasibaigus, tikimasi, galės talkinti parapi-
istorikė A. Rūgytė susirinkusius joje. kiek sveikata leis. Kun. B. rios laidos kunigai, įšventinti 

kuris dažnai atlieka ' oavaišino kavute. | Pacevičiua apsigyveno Putname, 1926 m. rūgs. 18 d , šiemet šven-
j Ljmoads »Gooa. - 'Są auksini. JuMfcjjį, . 

tos praeitį ir atskirus 
vadus šiandien reikia rodyti švie 
sių darbų ir pasiaukojimo pavyz
džiu. 

Paskaita buvo įdomi, kruopš
čiai paruošta ir panaudota daug 
istorinių veikalų. Paskaita sukė
lė gyvas diskusijas, iškelta daug 
klausimų, į kuriuos paskaitinin
kas išsamiai atsakinėjo, 

APDEGINO ELEKTRA 
Trys žmonės buvo sužeisti, 

vienas jų sunkiai, kai juos ap
degino ugnis, kilusi keičiant 
elektros saugiklius Thorntono 
kolegijoje, South Holland, Chi
cagos priemiessty. 

AUKSINIS JUBILIEJUS 
Mundelein seminarijos pirmo-

file:////alter

