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Šiandien tars žodį 
balsuotojai 

Fordo ir Carterio populiarumas beveik vienodas, ir nieki i mtšįA 
pranašauti, kas laimes 

Princeton, N. J. — Vakar pa
skelbti paskutinieji, naujausi 
Gallupo instituto duomenys apie 
prezidentinių kandidatų populia
rumą, iš kurių matyli, jog vienu 
procentu viršija Fordas. Fordas 
surenka 47 procentus, kai Car-
teris 46. Trys procentai už kitus 
kandidatus ir 4 proc. neapsi
sprendusių. Institutas paskutinį 
apklausinėjimą padarė parink
tose visoj Amerikoj 300 vietų, 
pasikalbėjęs su 3,500 asmenų. 
Galimas dalykas, kad balsavi
muose gali būti nukryp'mų į vie
ną ar kitą pusę nuo 3 iki 4 pro
centų. Pradedant 1933 metais, 
vidutiniškas nukrypimas balsa
vimų rezultatuose nuo spėjimų 
buvo labai nedidelis — 2.4 proc. 

Paskelbė savo tyrinėjimo re
zultatus ir Harris biuras. Jo 

Washingtonas. — Harris biu
ras tando aiškinti, kodėl Jimmy 
Carteris, prieš kelis mėnesius sa
vo populiarumu viršijo Geraldą 
Fordą beveik dvigubai, šiandien 
susilygino su prezidentu, popu
liarumas krito. Pirmiausia, tai 
Carterio apsisprendimas pamirš 
ti Washingtoną ir nieko nekal
bėti prieš nusistovėjusią tvarką, 
kuri būtų parodžiusi jį siekiantį 
naujų vėjų ir idėjų. Carteris pa
sirinko kitą taktiką: gerintis 
didžiųjų miestų merams, tokiem 
kaip Chieagos Ricliard Daley 
arba Philadelphijos Frank Riz-
zo, taip pat unijų vadams, bet 
pamiršo demokratų partijos va
dovas, ir tai jam kainavo ne
mažai. 

Nepriklausomieji, ypatingai 
kvalifikuoti asmenys, įžiūrėjo 

Kuris is jų bus prezidentu? 

miausia jo buvimas prezidento 
kėdėje. Jis laikomas sąžiningu' 
žmogumi, o nesąžiningumas Bal
tuosiuose rūmuose jau buvo j-1 
sukęs lizdą. Jam tik pakenkė, 
vetavimas daugelio demokrati- i 
nio Kongreso priimtų įstatymų. 
Vetavimais parodė ribotą vizi
ją, ekonominiais klausimais jis I 
nedaug kuo skyrėsi nuo Herbert 
Hooverio, be to, jam pakenkė į 
pats faktas, kad j prezidento 
kėdę atvedė Nixonas. 

Amerikiečiai nuo rinkiminės 
kampanijos yra pervargę. Pra-1 

dedant pirminiais balsavimais, 
kampanija prasidėjo prieš de
vynis mėnesius. "U.S. News" ra-
įo, kad visų bendra opinija, jog 
priešrinkiminė kampanija turė
tų tęstis ne daugiau kaip šešias 
savaites. Į galą visiems atsibos
ta ir laukiama greičiau balsavi
mų. 

>an Franoisoo. — Paskutinę 
dieną prieš balsavimus Jimmy 
Carteris praleido Californijoje 
medžiodamas balsus, ir nutarė 
dieną užbaigti Micbigane, vadi 
nas, Fordo valstijoje. 

Prezidentas Fordas rinkiminę 
kampaniją baigdamas lankėsi 
Nev Yorko valstijoje. 

SOVIETAI PERRAŠINĖJA 
SAVO ISTORIJA 

Istoriko dalia sunki 
Chicaga. — James Jackson, 

buvęs •'Cbicago Tribūne" kores
pondentas Maskvoje, gerai su-

kurie turėjo ką nors bendro su 
istorija. Pvz. dailininkas V. A. 
Serov buvo gavęs Stalino premi-

sipažlnęs su sovietine tvarka, i ją už paveikslą, kur Leninas 

mm 

Lietuviškos Vėlines. Seni kryžiai senose kapinėse. Klaipėdos apskrity 
(Prieškarinė nuotrauka) 
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Jimmy Carter 

spėjimu, vienu procentu už For
dą populiaresnis Carteris. Ge
riausiai ir tiksliausiai pasakys 
balsuotojai. Naują ar tą patį 
prezidentą jau žinosime naktį į 
trečiadieni. 

Carterio žodžiuose įsipareigoji
mus ne specialiems in'eresams, 
bet tik žmonėms, neįtikino, laiko 
jį tokiu pat kaip ir kiti politi
kai. Fordui padėjo išlyginti di
delę populiarumo prarają pir-

Dole ir Mondale 
per televiziją 

WashCngtonas. — Nežiūrint, 
kuris jų bus išrinktas vicepre
zidentu, ateinantį penktadienį 
abu senatoriai — Robert Dole 
(resp.) ir Walter Mondale (de
mokratas) — pasirodys televi
zijoje, Public Broadcasting Ser
vice, ir skyrium duos pasikal
bėjimus apie laimėtojo džiaugs
mą ir pralaimėjusiojo nusivyli
mą. 

Castro dezertyrai 

Bsbnont, Mass. — "The Re-
view of the News" (Oct. 20) 
sako priešingai, negu prieš kuri 
laiką tvirtino Angolos rezisten
tų vadas Roberto: Castro rjg-
sėjo menes' iš Angolos staigiai 
atitraukė ir pasiuntė namo 3.000 
savo karių. Priežastis: per vasa
rą iš Castro kariuomenės dali
nių pabėgo 700 kubiečių, ir bi 'o-. 

Sovietai neįsileido 
religiniu atstovii 

New York. — New Yorko 
krikščionių ir žydų religiniai va
dai kritikuoja sovietų valdžią 
už atsisakymą įsileisti atstovų, 
kurie ten vietoj galėtų patik
rinti, kiek yra ar nėra pagrin
do skundams ir tvirtinimams a-

sako, kad rusų istorikų daiia la
bai nepavydėtina. Viena, sunku 
ir rizikinga rašyti istoriją, o 
antra, ją laikas nuo laiko reikia 
perrašyti, prisitaikyti prie die
nos reikalavimų. Nuo bolševikų 
revoliucijos laikų Sovietų Sąjun
gos ir komunistų partijos isto
rija keitėsi ir dar keisis. Dešimt
mety po 1930 istorijoj visur do
minavo Stalinas: po 1950 metų 
viską reikėjo ištaisyti, Staliną 
nutylėti. Pradėta garbinti Chruš 
čiovas, iki ir tas pasidarė nepa
geidaujamu asmeniu ir reikėjo 
jį iš visur iimesti. 

Dar blogiau, kad ne tik reikė
jo iš naujo perrašinėti knygas, 
vadovėlių laidas, bet ir išplatin
tose knygose prireikė daryti pa
keitimus. Kai po Stalino mirties 
1953 buvo nušautas ir slapto
sios milicijos bosas Lavrenti Be
rija, Didžiosios sovietų enciklo
pedijos leidėjai išspausdino lapą 
su pataisymais apie Beriją, iš
siuntinėjo visiems prenumerato
riams, liepė lapą išplėšti ir nau
ją įdėti. 

Ne tik istorikams ir rašyto 
jams bėda, bet ir menininkams, I ženklu. 

kalba miniai, o už jo nugaros 
stovi Stalinas, vadinas, jo nu
matytas įpėdinis. Po Stalino nu
vertinimo jis perpiešė paveikslą, 
kur Stalino jau nebuvo. Pana
šiai buvo ir su fotografais. Ne
maža nuotraukų iš 1920 metų, 
kai grupėje su Leninu buvo aiš
kiai matomas tada buvęs gyny
bos ministeriu Leo Trockis, vė
lesniuose leidiniuose Trockis bu
vo užtušuotas. Be bolševikines 
klastotės neapsėjo nei pasauli
nės literatūros vertimai į rusų 
kalbą. Ernest Kemingway vei
kaluose apie Ispanijos civilinį 
karą išleistos visos vietos, ku
rios nepalankiai atsiliepė apie 
komunistus. 

Maistas atpigo 

Washingtonas. — Associated 
Press žiniomis, spalio mėnesį 
11 - koj Amerikos didžiųjų mies
tų, įskaitant k- Chicagą, maisto 
kainos krito. Tai laikoma geru 

REIKALAUJA HELSINKIO 
SUSITARIMO VYKDYMO 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 1 saulinio karo buvo ištrėmęs į Si-
vyriausybė pastoviai pažeidžia j birą. Už pastangas padėti savo 

pie religijos persekiojimą Sovie- Helsinkio deklaracijos dvasią ir j tautiečiams — Krymo totoriams 
ma Icadl'ų gali dar daudau i.š- t i- 0^ Delegacija hutų sudaryta į raidę, — pažymėjo neviešoje;— Gemilevas buvo apkaltintas 
bėgioti. Pabčgo svarbiausia nu- i i š ivai r iU religinių grupių. ' 'Ne- j spaudos konferencijoje Maskvo- \ priešsovietine veikla ir nuteistas 

je rusų disidentas fizikas Juri sunkia bausme. Jis ką tik užbai-
Orlov, kuris vadovauja neseniai, gė prieš dešimt mėnesių paskelb-

sivylę, kad -iems buvo sakyta, n o r a s i s i I e l s t i nesuderinamas su 
prieš išsiuncant, jog reikės p a - ! d e t a n t e " ' s a k ė d r- Vander-VVerf, 
dėti juodiesiems prieš baltuosius! krikščionių grupės vienas direk-
ko'onialistus. o praktiškai išėio ' torn*- S0™** s*» 

įsisteigusiam komitetui sekti So
vietų Sąjungoje Helsinkio kon-

kitaip, ba'tųiu nėra, kovoja tik \ d ž i a m i k i - o k i e interesantai, bet Į ferencijos susitarimų įgyvendi 
juodieji prieš'juoduosius. v ie t i - ! t k n e religininkai, ypač žydai". 

Bražinskai nebus 
išduoti sovietams 

Chicaga. — Amerikos Lietu
vių Taryba į savo ankstyvesnę 
telegramą prez. G. Fordui gavo 
iš prezidento korespondencijų 
vadovo R. L. Elliott užtikrinimo 
atsakymą, kad Bražinskai ne
bus išduoti Sovietų Sąjungai, 
nes JAV su Sovietų Rusija ne
turi ekstradicijos sutarties. Jei 
politinio azyllo klausimas Bra
žinskams nebūtų išspręstas tei
giamai, tai blogiausiu atveju jie 
būtų grąžinti tik j Venecuelą. 

Carteriui nebuvo 
malonu 

PJains, Ga. — Carteriui buvo 
nemalonu, kai jo mieste, Plains, 
baptistų kunigas atsisakė j baž
nyčią įleisti keturis juodukus. 
kurių vienas buvo irgi kunigas, 
pasirinkdamas geriau bažnyčią 
laikyti uždarytą. Bažnyčia iki 
šiol buvo tik baiuesiems. 

Šachui patiko 
generolo kritika 

Teheranas. — Generolo Geor
ge Brown, kariuomenės štabų 
viršininkų tarybos pirrnininko, 
kritiškas atsiliepimas apie Irano 
šachą Rėza Pahlevi pačiam ša
chui patiko. Generolas buvo pa
sakęs, kad Pahlevi serga didy
bės manija, nori savo šaliai su
grąžinti praeities didybę, šachas 
prisipažįsta, kad jis tikrai nori 
ir siekia savo karaliją iškelti į 
pirmaujančių valstybių eiles, ir 
tame nieko blogo. 

Londonas. — Amerikos karo 
'aivyno dalinys iš Atlanto dugno 
ištraukė Phoenix raketą. Lėk
tuvo F -14 Tomcat. kuris nešė 
raketą, dėl didelių bangų nepa
vyko surasti. Labai slaptas lėk
tuvas su raketa nukrito nuo 
lėktuvnešio. 

Berne, Šveicarija. — Graiki
jos ir Turkijos atstovai šiandien 
susirinks Berne ir pradės pasi
tarimus dėl fcigėjo juros teisių. 

Maskva nenori 
rinkimu aisTunimu 

Maskva. — Sovietai buvo da
vę įvažiavimo vizą, bet paskui 
atšaukė, dr. Jeanne Kirkpatrick, 
Georgetovvn universiteto politi
nių mokslų profesorei. Ji buvo 
pakviesta Amerikos ambasado
je kalbėti ameriKiečiams ir so
vietų svečiams bei jų laikrašti
ninkams apie Amerikos rinkimų \ 
rezultatus. Buvo jai numatyta \ 
kalbėti dar Maskvos valstybi-; 
niam universitete ir Amerikos 
- Kanados institute. Sovietai tei- | 
sinasi dėl vizos atšaukimo tuo, 
kad artėja lapkričio 7, revoliu
cijos minėjimas. 

Nesiseka derybos 

Geneva. — Tarp Rodezijos 
baltųjų ir juodųjų delegatų Ge-
nevoa konferenecijoje nepasiti
kėjimas didėja, ir derybos dėl 
valdžios perdavimo juodųjų dau
gumai sunkėja Premjeras Ian 
Smith grasina iš derybų pasi
t raukt i 

Jam. kaip ir kitiems atstovams, 
dar labiau ailku, kad objekty
vūs atstovai sugebėtų atskirti 
tiesą nuo Maskvos skelbiamos 
tikėjimo "laisvės". 

Beirutas. — Libano dešinieji 
boikotuoja pasikalbėjimus apie 
paliaubų įgyvendinimą. Reika
lauja, kad tokioms deryboms 
pirminiikautų prezidentas Elias 
Šarkis. Egipto padalinio arabų 

vadina mokslininke, tai prie Į t a i k o s a in iuose vadas gen. Mo-
Southamptono 1545 metais p a - | h a m m e d G h oneim bando tarpi-
skendęs ir 13 metrų gilumoje į riinkauti. 
gulįs karo laivas Mary-Rcse. 
Archeologai tikisi, kad ant laivo I Nežiūrint ankstesnio susitari-
dar yra gerai išsilaikę daiktai I mo, niekas nenori pasitraukti iš 
iš Tudorų laikų. (Tudoro kuni- j strateginių postų, neleidžia ati-
gaikščiai _ Owen Tudor ir jo įdaryti kelių ir valdymo neper-
įpėdininkai — valdė Angliją nuo duoda centrinei valdžiai. Nieko 
1485 iki 1693 metų). 700 tonų gero nelaukiama nei iš 30,000 
karo laivo iškalimo darbai už- arabų taikos dalinių, kurie dar 

nės jėgos. Kam jbms reikia kiš
tis į jų vidaus reikalus? 

Iškeliamas 16 a. 
karo laivas 

Londonas. — Netrukus Brita
nijoj bus pradėtas vykdyti "svar 
bus jūrininkystei archeologinis 
mūsų dienų projektas", kaip jį 

nimą. Komitetą sudaro devyni 
asmenys, tarp kurių yra Jelena 
Sacharovą ir generolas Pyotr 
Grigorienko. 

tą bado streiką ir dabar sveria 
tiktai 45 kilogramus. Spaudos 
konferencijoje ukrainiečio istori
ko Valentino Moroz žmona pra
nešė, kad jos vyras neseniai bu
vo perkeltas iš kalėjimo j psi
chiatrinę ligoninę. Be to, buvo 

Pirmoji komiteto narių spau- sužinota, kad rašytojas Vladi-

truks trejus metus. Iškeltas lai
vas bus patalkintas į Tudoro ka
ro laivyno muziejų, panašiai, 
kaip buvo padaryta su Švedijos 
iškeltu karo laivu Wasa. 

Iš narų padarytų laive foto 
nuotraukų matyti, kad ąžuolinis 
Mary - Rose korpusas yra gerai 
išsilaikęs. Visos patrankos ir a-
laviniai daiktai iš laivo jau yra 
narų iškelti. 

Mary - Rose skendimą nuo 
kranto matė Anglijos karalius 
Henrikas VIII ir jo kariuomenė. 
Šis "pirmas iš moderniųjų karo 
laivų" buvo pakrikštytas Hen
riko VTU sesers Mary-Rose 
vvdu. (t.) 

tik pradėjo rinktis. 

dos konferencija jvyko Sacha
rovų bute Maskvoje. Joje An
driejus Sacharovas ir Orlovas 
supažindino Vakarų laikrašti
ninkus su komiteto sovietų vy
riausybei pasiųstu raštu, pra
šant išlaisvinti Krymo totorių 
disidentą Mustafą Gemilevą. "Ge 
milevui iškelta teisme byla ir jo 
nuteisimas yra vienas būdin-

mirovas Bukovski kalėjime 
skelbė bado streiką, 

Sunku įrodytį 
kad esi gyvas 

Trenton. — Vienam New Jer-
sey 76 metų pensininkui nutrū-

giausių įrodymų, kaip sovietų j fco socialinio draudimo pensija, 
vyriausybė pažeidžia Helsinkio 
susitarimus". 

Gemilevas reikalavo, kad so
vietų valdžia sugrąžintų atgal į 

neatėjo kurį laiką 264 dolerių 
mėnesiniai čekiai. Paaiškėjo, kad 
jis iš sąrašų išbrauktas kaip mi-
ręs. Reikėjo keturių mėnesių lai-tėvynę penkis šimtus tūkstančių j k o ^ ^ ^ įrodinėjimų, kol 

Krymo totorių, kuriuos Stalinas 
apkaltinęs juos tariamu bendra 
darbiavimu su naciais, po n pa 

Rode7iios premjeras 
šaudyti 

ikėtumams ir mokosi 

socialinio draudimo įstaiga bu
vo įtikinta, kad jis tikrai gyvas. 

Chicaga. — Ateinantį šešta
dienį bus dalinis Mėnulio užte
mimas, matomas šiaurinėje A-
merikoje. Prasidės 2:46 v. p, p. 
(Chicagos laiku). 

KALENDORIUS 
Lapkričio 2 : Vėlinės; Valenti

nas. Lizdeika, šalna. 
Lapkričio 3 : Martynas, Vini-

freda. Vidmantas, Nora. 
Saulė teka 6:24, leidžias 4:45. 

ORAS 
Daugiausia saulėta, šilčiau, a-

pie 55 laipsniai, 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS | SVEIKATA, 1601 West Garfield Blvd., Cbicago, IL 60636 

ORO GAUSA VIDURIUOSE 
Tik išmintingasis pajėgia j gumas gaminti pakankamai sy-
naudotis mediciniška tiesa I vų maiste esamu riebalų virški-
viduriuose oro gausa, tvar
kydamas. 

Gyvenimiška tiesa 

Be išminties nėra medicinos, 
nėra sveikatos, nėra vertingo gro
žio ir tokios religijos bei politi
kos. Retai rasi žmogų, nesiskun
džianti vidurių pūtimu, ypač už
valgius pieniško valgio ar žalių 
daržovių pavalgymo. Vienas nė 
iš tolo negali žiūrėti i obuolius, 
kitas į greifruktų sunką, trečias 
į rūgusį pieną — jiems tų maisto 
medžiagų pavalgius, tuojau pu
čia pilvus, jie ima orą leisti per 
abu galus. Čia priimta sakyti, kad 
dujos žmogaus viduriuose skaus-

^ ^ jin 

nimui (exocrine pancreatic in-
sufficiency). Ta liga sukelia še
šias negeroves: 1. Nevirškinami 
kaip reikiant riebalai; 2. Pagau
sėja išmatų tūris; 3. Padažnėja 
vidurių tuštinimasis; 4. Išmatos 
ima stipriai dvokti — taip nut in
ka dėl bakterijų veiklos i nesuvirš-
kinttis riebalus; 5. Gaunas žarnų 
gurguliavimas (barborygrrri); 6. 
Pilvas išsipučia. 

Panašūs šeši negerumai gali 
gautis žmogui sergant dar ir kitos 
rūšies virškinimo syvų nepakan
kamumu. Tada būna nevirškina
mas reikiamai maistas; tada taip 
pat liguistai geriasi maistas iš 
žarnų į kraują. Prie tokių ligų 
priklauso vadinamoji eeliac liga. 
Tada maisto dalis vadinama glu-
ten nevirškinama esti (gluten en-
teropathy). Kita virš minėto ne
pakankamo virškinimo liga yra 
piene esamo cukraus nevirškini-
mas. 

Nepakankamą virškinimą su
kelia įvairios plonų ir storų žar
nų uždegimus sukeliančios ligos. 
Viena tokių yra vietinis plonų 
žarnų uždegimas (regionai ilei-
tis): kita — storosios žarnos ypa
tingas uždegimas (Crolvsdisea.se). 
Taip negaluojąs žmogus apturi 
vidurių pūtimą, oro gausumą vi
duriuose ir kitus virš minėtus ne
gerumus — viso šešis. 

Manja TyruUenė visada mielai pa- D a r prie t o k i ų viduriuose oro 
deda pagalbos mkaliugi^ns gausą sukeliančiu ligų priklauso 

Nuotr. M. Nagio , , . ^ . , . 
I plonų bei storų žarnų judesių 

mus dažnai sukelia (gas pains). j (peristaltikos) sutrikimai Suma-
Visokias negeroves viduriuose 
dažnai klaidingai žmogus priski
ria dujoms, atseit oro gausai vi
duriuose. 

- • . 

L&pkr. 6 <L — Tauragės khi-
oc 20 m. -ūkišrivinia banketas 

įsteigtas Šiluvos kan 
T _ - . . . į - j ' ;;_ r.liV-v-

Šumanas, jc :::;..:.;• 
Sėdi: A. Kirvi!.v." | 
Menė. N' ..- J. 

M. i -U iUS-

PARENGIMAI CHICAGOJ 
1976 metai Lapkr. 20-21 d. — Antrojo 

i kaimo nauji pastatymai Play-
Lapfcr. 5—7 ė. — Rekolekci- house salėje. 

jos moterims Cenacle vienuo-, Lapkr. 21 d. — Jaunimo cen
tro televizijos valandėlės rengi
nys Jaunimo centre. 

- Solistės Daivos Mongirdai-
^ -*-•'• •^"-'•".-•ŠČ. , t ė 8 rečitalis Jaunimo centre. 

— Liet. Beodrūomenfe Le-1 Lapkr. 27 d. — Lietuvių ope-
monto apylinkės Rudens barius, į r o s balius su tradiciniais pen-
Union Hali. Wffiow Springs, UI. ; k i a i s laimėjimais Liet. tauti-

Lapkričio T į — Marijonų, niuose namuose. 
— Liet. televizijos sukaktuvi

nis (10 metų) banketas Jauni
mo centre. 

Gruodžio 4 d. — K Donelai
čio lit. mokyklų tradicinis ba
lius Jaunimo centre. 

Gruodžio a d. — Jaunimo cen-

ben&radarbių Cbicago& apskri-
.-. pi o- *-es žaidirr.^ popietė vienuolyno 
Stovi svetainėje. 

•ardas; — Jono Zda:.lius muzikos 
kurinh) koncertai Jaunimo cen-
'.re. 

Lapkr . 12-21 i — Ds " A r -
mo. Randama Kmatd. nenorma- *** Variakojienės dailės darbu ;tro metinė vakarienė Jaunimo 
lumas ir išeinamosios žarnos s u- '• paroda Čiurliocic galerijoje centre. 
siaurėjimas dėl tos žarno: >oaz-;Jaunimo centre ruošiama Dzū- Gruodži< IO-IH d. daiL Vlado 
mų. Tokią negerovę sukelia 3 a ž - | w | dr-jos. Vaičaičio dailės darbų paroda 
nai įsijautrinusi storoj; žarna ir- Lapkričio 13 d. Ar&erifcoi 

•-•''• - ' - . ; • G;. ;y: jas gali, tuvių Tarybos suvai i i 
r " '-r --' ' '•>'•'•'•'- ' '---•"^^-ąią'Sheraton Tovrer Oax L*-.vr. 1:1. Gruodžiu !' d. 

' toscop/) per- _ "Lituaricos skautų tunto j choro balius Šaulių salėje. 
?•'•- vakaras Jaunime - t r r — ASK Lituanicos jubiliejinis 

, :~':~: Lapkr. 13-14 d. — Aatroje pobūvis Jaunimo centro Giiž . sa-
skrandis su d\yIiKapirste i^.:r.z.•. ̂ ,HJrnf i 

Lfe- Jaunimo centro Čiurlionio gale-
mias rijoje. 
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Aea QUO * 3 0 iki 43C, sests-

• Redakciid rtraips^ius ^įso savo s 
noožiūra. .Nesuaauaocij straipsmų ; 

to susitarus. Redakcija už skelbi- s 
mų tūriai neatsako. Stelbimų kai- ] 
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šviesti rentgenu storą 
nas žarnas. Ištiriama ta 

Išmokime tvarkytis 

Paciento vienas ir vienintelis 
nusiskundimas gali būti oro gau
sa viduriuose. Taip gari iš tikrų
jų būti. Bet gydytojas žino atve-
ju*. kai dujos — oras viduriuose 
gausėja dėl širdies anginos ar šir
die*: atakos (myocardial infarc-
rion). Todėl visada reikia tartis 
su gydytoju dėl oro gausos vidu-
nuose. Tik gydytojas nuspręs ka
me reikalas yra tam Žmogui dėl 
fų dujų gausos. 

Pacientas turi dabar išmokti 
gydytojui talkinti diagnozės nu
statymui oro gausos viduriuose 
reikalu. Pirmas gydytojo prašy
mas dujų gausa besiskundžian
čiam ligoniui yra parodyti aiš
kiai pirštu tą vietą, kur jis jaučia 
dujas susirinkusias ir jam skaus
mus sukeliančias. Tada gydyto
jas orientuojasi, ar pacientas turi 
skausmus krūtinėje, ar viduriuo
se — pilve. 

Antras gydytojo klausimas pa
cientui: kada skausmai praside
da, ar jie visada tiktai pavalgius, 
ar tik po tam tikro valgio — gėri
mo, ar narmiose, ar darbe tie 
gausmai atsiranda, jei jie esti tik 
laikotarpiais. 

Trečias gydytojo klausimas pa
cientui, ar piktinimas bei vėmi
mas eina kartu su skausmu. Ket
virtas gydytojo klausimas pacien
tui — Tikrai sužinoti, koks skaus
mas b'gorų kankina: ar degina 
tik, ar aštriai skauda; ar nuolat 
skauda, o gal tik protarpiais. Dar 
sužinoma, ar atsiraugėjama, ar 
vidurius išpučia skausmams 
esant, o gal dar ir viduriavimas 
su skausmais atsiranda. 

Atsimintina, kad nors gydyto
jas nesuras pas ligonį širdies bei 
plaučių ligų, gausa oro viduriuo
se gali būti dėl sunkios vidurių 
HjagA 

Ligos, sukeliančios oro gausą 
Kai žmogus ilgesnį laiką — 

chroniškai skundžiasi oro gausa 
viduriuose, gydytojas galvoja api. 
tokias negeroves sukelti pajėgian
čią kasos ligą. Tai kasos nepajė-

žintas ar padidintas žarnų judė 
jimas yra nesveikas dalykas. Su
mažintas storų žarnų sienelių 
judėjimas (hypomotility) pasitai
ko pagyvenusiems asmenims — 
kai jų žarnų sienelėse esą raume
nys pasilpsta. Kartais oras susi
laiko storosios žarnos kampuose. 
Negerai esti ir tada, kai žarnos 
dėl kurios nors priežasties — jų 
sujaudinimo ima per greitai judė
ti (hypermotility). Tada išmeta
mas iš žarnų lauk nesuvirškin
tas neseniai valgytas maistas, ar 
nevisai apvirškintas jis esti šali
namas lauk. Dar žarnų sienelių 

Storosios žarnos rentgcr:: - gj 
sekti tos žarnas kišer.č-'.ės-
verticula) spazmus ir auglius. 

Jei oro gausa besisk.; ikBįąirty-
sis viduriuoja — tirįa;ba Smatų 

nauj: pa^iiy-ma; P i ^ - : e 

•.-••A urnas, 

T. house salėje, 251" V 
a * Lapkr. 14 d. — LIŪ 

zoe 200 metų g-lr—r.o 
minėjhras, ruošiu^ .^s 
centre. 

- "Pirmyn' cuorc 

Ob< 

Tei. PR S-S229 

DR. ANHA BALIUKAS 
AKJSJ A ._ ^»,' • NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
IK* West tttrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

ti galimas I 
„ - - v - . j . o - . foperetė "Grafa^ Li\ 

rūgštingumas (ph) 
mat reikia sus< 
angliavandžių — . . . 

.-r.::-.:r.:u - -rilu-r.^lr.lu valgių} \ ^ \ Marijos auki 
•.:-•. .rr/.lr.irr.a?. 1 '.:iirr.h.i riebalu j 5 ^ ^ -

kiekis mėšle — surer.x.i~.as Ž-l Lapkr- 19 i. — 
matų kiekis paros ar dvio'u pa- KfSytę į i Moterų y. 
rų laikotarpyje. Tas a t l i ekama ' ' n e t o Stipendijų fc 
prieš vidurių peršvietimą, ar 00! Liet. tautiniuose --
savaitės po peršvietimo: žarnos) Lmįikr. tė d. 
turi būti tuščios nuo bariumo i r \}os , Ciucag: 
košės, kuri vartojama peršvieti
mui žarnų. 

Kartais gyviai dvylika pi ?-̂ rė;: 

žarnoj (Giardis lamblia) gali su-

=-_ Gruodžio 19 d. — Tradicinės 
p^i.; vilniečių kūčios Jaunimo centre. 

< i n: *YAo 31 d. — Vytauto D. 
šaulių rinktinės ruošiam;-1 Nau
jųjų metų sutik;noaa š^u-lų na
muose. 

~ Cicero saulių K'.-Lii-ėdo? « i 
kuopos ruošiarr.^.- Naujųjų ra e- " 
ių ru"-ku-.a= Sv .^r.Uiac uarap 
•c.- -a.-: -e 

r- w^r. i . r . . _ t ' .-

jaua.a'-. 

.sua'.crr.c 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų Hgon 
o.^.' «.^iv*rijiC Chirurgija 

(Crawford 
Medical Buildinci. T>1. Ll" .>-6446 

et atsiliepia, -kamt-mti iTt-S'»04 

{staluos ir boto teL 653-1881 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

14©7 S. 49th Conrt, Gcero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč. ir šešt 

• -
TeL ofiso ir buto: OLympic 3-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
K&sdten 1-S vaJ. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus treči&dieiuua 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

DR. V L BLAŽYS 
P ū ^ Č I V 7R \~Z-^ ."£ LIGOS 

.O.-.j 

•uao 
| bus 

let . įnz. 

Landmark 

-.:•-• r.. re:.ficx-
:u >u:;rfimo ba-
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LDK Birutė? 
_ -.., j£oncei"Ui.-

- balius Liet. ta..: :.<:-." „v 
— Ch:caąos AUKŠt. lituanisti

nės mokyklos traaicims vakarai 

Ave. ir h.uoerus CM. kcunpas. 
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>»au.̂ iu 'i!— tZ d. _ Arki" 
įreio Matulaičio 50 'r.e:u nu; 
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Marija Mackevičienė pildo medici
niškus patarimus ir džiaugiasi savo 
sveikata Nuotr. V. Noreikos 

padidinti susitraukimai (spaz
mai) gali sukelti žarnose oro 
gausą^ 

Virš minėti negerumai, rukelią 
žarnose oro gausumą, tęsiasi il
gesnį laiką. 

Jei staiga gaunasi stiprvU pilvo 
srityje virš minėti negerumai, gy
dytojas tiria ar žmogui neįstrigo 
i5 inksto i šlapumo pūslę ei
nančiam šUpurao latake ak
muo (ureteral stone-calculus). 
Taip pat žiūrima, ar jo žarnos 
neužsikišo (bovel obstruction), 
o gal jis gavo aitrų aklosios žar
nos uždegimą (appendicitis), 
gal storosios žarnos sienelėse esa
mos kišenėlės užsidegė (diverti-
culitfs). Yra dar ir daugiau susir
gimu, pajėgiančių sukelti staigų 
ir stipru negerumą viduriuose 
dėl žarnose oro pagausėjimo. 

Oro gausos nukelti pakitimai 
Oro gausa besiskundžiamįjį ap

žiūrėdamas gydytojas kreipia dė
mesį j kūno pakitimus pas tokį 
ligonį. Kreipiama dėmesys į nu
siskundimų dydi dėl ištempto pil
vo, dėl padidinto žamų judėji-

TEISMG* PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI. 
' * • « • • • * • • • • • • • • • • • • * • m 

SKIEPAI PRIEŠ SLOGA 
rR VITAMINAS C 

KuuMma.s. ftašau gerb. dak
tarą paaiškinti, ar vitaminas C 
atstoja skiepus nuo kiaulės slo
gos, kaip užtikrina Nobelio pre
mijos laimėtojas Linus Pauling. 
T a s daugeliui žmonių suka gal
vas, mes norime tamstos patari
mo . 

Atsakymas. Visi 

kelti oro gausą žarnose. Ištyrus — Sauiių s-goc centro va: ; -
dvylikapirštės žarnos skystį spe- bos balius lėšon.^ sutelkti, Šau-
cialia žarnele ištraukiant tą skys-jlių namuose, 
tį ištyrimui, tie mikroskopiniai 
gyviai susekami. Kartais reikia 
mažą dalelę žarnos sienelės ištir
ti (biopsy), jei įtariama ligonį 
turint ce'.iac ligą ar viršutinės plo
nų žarnų sienelės sutrikimus. 

Visi minėti tyrimo būdai gali 
padėti susekti rimtą susirgimą, su
keliantį oro gausą viduriuose. 
Dažniausiai vien gerai surinkta 
ligos istorija įgalina gydytoją 
įtarti, kad ligonis turi oro gausą 
viduriuose dėl nepavojingo, bet 
nemalonaus ir labai dažno nege
rumo — oro rijimo (aeropha-
gia. Ypač dažnai oras ryjamas 
įtemptų savo jausmais asmenų 
ir tų, kurie ryja daug seilių. Kai 
gydytojas įtaria, kad žmogaus oro 
rijimas sukelia j am negerumus 
viduriuose dėl oro gausos juose — 
jis atideda visus virš minėtus ty
rimus kelioms savaitėms. Tuo me
tu jis ima atsakančiai gydyti oro 
gausa viduriuose besiskundžiantį-

Li^uisti valdymo įpročiai 
Oro rijimas (aerophagia) gau

nasi dėl nesveikų ipročių val
gant ir geriant. Žmogus, skubiai 
valgydamas, ryja daug oro su kiek
vienu kąsniu. O kai jis kąsnį nu
stumia žemyn į skrandį su bet ko
kiu skysčiu, ypač su gazuotu van
deniu (carbonated beverages), 
jis patenka į užburtą ratą savos 
nesveikatos. Tada žmogus mėgi
na atsiriaugėti, bet jis atsiriaugė-
ja tik dalį nuryto oro. Jis pasijau
čia atsiriaugėjęs geriau tik tam 
kartui. Netrukus jis nuryja dar 
daugiau o ro — ir vėl prasideda 
iš pradžios riaugėjimas. Kas to
kiems daryti ir kaip nuo tos oro 
gausos negerovės gydytis — pra
nešta bus sekantį kartą. 

Išvada. Gausus oro kiekis vi
duriuose dažniausiai atsiranda 
dėl žmogaus nežmoniškirmo vai-1 
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ties minėjirru..-,. P r 
Čiurlionio koncertą^ 
aukšt. m. salėje H N i 
ir specialios lietuviškos Mišios 
Sv. Kryžiaus hr tžry^o:^ i r u 
sio 23 d.). 

Sausio 23 d. — fkmfwf 
choro statoma operetė "Gr fa:-
Liuksemburgas" Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. 

<au-.i<-. 'I!*1 i i ' ' W ~ ;;-•> 
amstimų mokyklų vakaras Sv. I 
Antano parap. salėje. 

Vasario 6 d. — Vasario 16 
minėjimas, ruošiamas Cicero 
Altos Šv. Antano parap. salėje. 

M<rUi>~3ū Center 
6132 So. Ke*l7ie Avenoe 

; Vai.: piraiad. , antrad. tr ketvirt&d. 
6 iki 7:30 vai. vakaro . 

Seštad. nuo 1 iki 3 vai. 
Paga l susitarimą 

Ofi-. i. lef. \S\ 5-2670 
Re-/,d. v* I. \V\J">rocK V3i"'4S 

TeL Of»o HZ 4-o^lS. rt/ 3Š8-?2X3 

DR. PETER T, BRAZIS 
GYDYTOJAS I?. CKI?w*.~?:GA? 

UZ4 W ~ t 71st Stivt 
Ketv i :-u 6 f popiet . 

Tel. REliauce S-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis g\-dytojas) 

West 59th Street 
Vai.: pirmad. , antrad. , ket\"lrtad. 1* 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. Ir Seštad. \zdaryta. 

Vai. p . n n . 
Antrad., peru ; - ^ j - i * n ^ . 

Dr. Ant. R o d o k o kabinetą pe reme 

DR. EDMOND L CIARA 
2709 West 31 "t Street 

TeL — GB 6-24«) 
s ^ . n ą ; - i rmad. t* 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KfDiKrę I B V A I K T LIGOS 

SPECIAUOTĖ 
MKDICAIi BTTUDrNO 

7156 Sonth Western Avenue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Of.*> U"L KE. 7-ilHS: reaid. 2S9>2tlt 

Ofs. H E 4-1818; Eez. PK 6-98«l 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spčc a.j '""ii-. '•'i'i&'iA igos 
U-34 VSest "lst Street 

i t i - o s J Qa.E\\<hi:\\ Ave. ir^mpae) 
Vai.: pL-rriiia., antrad. , ketvtrtad. Ir 

net* 
;" 4. 

! - + ir 
3 tkl 7 p. p. Tik susitaras 

Ofs. teL 730-4477, Kez. -4S-2S39 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CTTTRt K G * 

Specialybe — Nei-*a i? 
l-jrr>ocin5s li^o? 

CRATTFORrJ MEDICAL R r i I J > I X G 
(•,%%$ -Vi p-Un. -k i K / v u j 

Valanda* p'i*"-». siajjiv.--:.; 

O P T I C A L S T U D I O 
\ lOU. ' IA K-VRf»SAJT£ 

70S1 So. Wa-htena-v. TeL 77S-«7M 
Pritaikomi akiniai pa^al i?ydytoJų 

receptus. 
Didelis akinių rSmų pasirinkimai 

Vad.: pirm., antr . . penkt 10-»:39 
Ketv. 1-$ v. vak. Sešt. 10-4 v. p . p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

P ATOBLXINTAS 1 B] D 
Rezid. tel. —- GI 8-6873 

New Yorko Politechnikos Ln- DR. W. M. EISIM-EISIMAS 
sti tute sukurtas vėjo variklis, j AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
kurio sraigtui pritaikytos nau- į GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
jos konstrukcijos mentės, pana- 6 1 3 2 S* Kedzie Ave. WA 5-26~0 

įkiepykLmėsjsios ! trikampi viršutinio lėktų- Wf^X ^^mrS^^a ** 
tuo>a^ nuo kiaulinės slogos nieko i v o s p a r n ą . Tokio variklio ge-> 

neratorius pagamina 8 kar tus | 
daugiau energijos už generato
rių su paprastu oro varikliu. 

1-0401. 

nelaukdami.-Visi valgykime daug 
vaisių — darfoviu, gerkime la
bai daug citrininių vaisių sun
kos (graifruktų) taip priimsi
me gausiai vitamino C su maistu. 
Kadangi vieną žmogų nuo slogos 
saugo vitamino C du gramai pa
roje (tabletės keturios po pusę gra
m o ) , kitą — net 20 gramų vita
mino C paroje (40 tablečių po 
pusę gramo kiekviena tabletė) — 
taip tvirtina Linus Pauling — 
mums reikia vartoti kiekvienam 
priedim'ai vitaminą C tabletė
mis po mažiausiai keturis gramus 
dienoje per visa laiką bent iki pa
vasario ateinančių metų. Tuo 
būdu mes geriausiai apsisaugosi
me nuo galimų mirtinų negero
vių mums gresiančių žiemą. 

j m 

MmiuiHuiiiMiMiiiiiimiiiuiiuiuiiiiimir 

Tf>L — BE 3-5893 
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių ligos 

390T W>st 103rd Street 
Valandos jragal susitarimą 

NINDERS MEDICAL ARTS, 
3213 W. 63rd Street 

Tel. Wfl 5 - 4737 
PRISTATYMAS NEMOK \MA1 

Vtm pstelsfomiosfari jūsų gydytojui 
niiuiiiiHinimiiiuiiiuiiiiiiiiiimiunuiiii 

0<>OOCK><X><>00000<H>CX><><XXX>0<KK><><XX>00<>00<X><>000<>^^ 

FRANK'S T\ ? and RADIO. INC. 
VM SO HAI.STED STREET TEL. - C A 5-7252 
RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 

BOOY W0RK 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
gant ir geriant. Todėl tvarkyki- j j>£££,'wvo 

mes šiose dviejose srityse pir
miausia. Gydytojas suseks dar ir 
kitas galimas negeroves sukelian
čias on gausą viduriuose. Tai jo 
pareiga. Ligonio reikalas yra tvar
kymasis su nesveiku valgymu ir 
gėrimu. 

Paslsikaityti. Consultant, Au-
gust 1976. 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
3as«C W*~st RSrd St i^et 

Pirmad., an t rad . . ke t r i r tad . tr p«nkt . 
BOO 12 Iki i vai. tr a o o E iki S vai. 
vak. šefitad. nuo 1 Iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-«H». Rez. GA 8-72*78 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 W««t «3rd S tr^t 
Valandos pagal s u t a r i m ą 

C 0 L L I S I 0 N E I P E R T S 
i. ST\xEViercs 

TraaonisAimis — Datymas — Motoro 
— Karoserijos (Body) ir Sparną darfcM 

(Fmdi-ir^ Pllnan Patai II — 
GAS P0R LESS 

2037 W . 4 7 t h %U M 823-1249 
Chlcago, Illinois 60632 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5214 No. W<»*>teni Av^no* 
1002 No. Westem Aveaioe 
Tel. atsakomas 12 valandų 

489-14 ii _ 561-4805 

•oooooooooooooooooooooooooc 
Apsimoka skelbtis dlen. DRAUGE 

aes jbi ptačlausiai skaitomas h+ 

avtų dlflorastta O) skellvmTi kai 

tos visiems r»H«lTncrrr» 
0 < « X X > < X X > C < X > 0 < > 0 < > C N C < > 0 0 < > 0 < > 0 0 0 
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Smogus ir nuolatinis • * . 

AMŽINUMO GEISMAS 
patalpų sunku 

vasarą aplink jas 

DETENTES APVILTI VAKARAI 
Bet detente plačiai naudojama komunistų veržlai 

Prieš kiek laiko amerikietis prie šarvojimo 
Žurnalistas Ross iš Maskvos rašė, privažiuoti, o 
kad komunistinė valdžia skelbia, veši dilgėlės. Viduryje tik nedi 
jog Dievas yra miręs, tačiau Le- delis šarvojimo kambarėlis. Nė-
ninas jį pakeitė, ir todėl Leninas ra rūbinės, nėra kitų patogumų, 
gyvenąs ir gyvens per amžius. Ir Varnalėšomis apaugusi ir Molė-
todėl visur, kur tik pasisuksite, iš tų rajono buitinio gyventojų ap-
aikščių, stočių, salių žvelgia Le- tarnavimo kombinato šarvojimo 
nino paveikslai ir skulptūros, vi- patalpų aplinka. Žvelgi į jas, o į 
sur žiūri Leninas ir jis viską mato. galvą smelkiasi įkyri mintis. Jei 
O jei ko nemato, tai jam padeda žinočiau, kad mano dienos sus-
matyti gausūs sovietiniai šnipai, kaičiuotos, prašyčiau artimųjų 

Net ir lietuviai komunistai išgelbėti mane nuo tokio pasku-
turi eiliuoti, kad Leninas nemir- t inio atsisveikinimo", 
tingas. Tač iau visiems aišku, kad _ . . . 
Leninas tuoj mirtų, jei jo nesau- ? * * r a s ° C * komunistai, 
gotų emgebistų armijos. Iš Mask- f nf°. d a f ^ d a m i « . kad nėra 
vos amerikietis žurnalistas James l a i do] imm sunkvežimių, orkest-
Jackson rašė, kad Lenino palai- " į ^ a d vlf* d a r

J
o m a atkištinai ir 

kai guli išstatvti Raudonojoj g į * į , t o d e l n o r s d a ^ a l 

aikštėj i r pro juos praeina tūks- t i e m s > k u n e Jojami s u bazny-
tančiai žmonių. Esą, tai vienas tmerms_apeigomis, daromos viso-
būdas nemirt ingumo, kokį gali ! " ? * ? » * ^B?aoamS}T * 
duoti ateizmas. 
, Visas tas riksmas apie nemir
tingus darbus ir nemirtingus he
rojus rodo, kad ir komunistai 
geidžia amžinumo, nors ir neig
dami sielos nemirtingumą. 

bažnyčios aplinka, gedulingos 
pamaldos ir iš viso laidojimas su 
mintimi, kad ne viskas dar yra 
baigta su mirusiuoju, kad yra 
amžinybė, kad, jei niekas žemėje 
nedingsta, juo labiau negali 
dingti žmogaus siela. Visas tas 
religinis patrauklumas žavi ne 
tik tikinčiuosius, bet ir netikin
čiuosius, ir todėl komunistai 
skundžiasi, kad sunku nukonku
ruoti bažnyčią ne tik laidotuvių, 
bet net ir jungtuvių metu. Žmo
gus nenori būti daiktas, jis nori 
iškilti aukščiau daiktų, aukščiau 
komunistinio riksmo, visų rau
donų vėliavų ir transparentų. 
šaukiančių ne apie žmogaus, bet 

kapinėse dabar matyti paminklų 
liudijančių mirusiojo profesiją. 
Pavyzdžiui ant kario kapo pasta
tytas tanko T-54 modelis su į 
dangų iškelta patranka, o 
ant širdies ligų gydytojo kapo 

Amerikietis kolumnistas Wil-
liam Buckley rašė Chicago"Dai-
ly Ne\vs" laikraštyje, kad vaka
riečių oagalba reikalinga ir Rusi
jos tikintiesiems, ne tik Maskvos 
pavergtųjų tautų žmonėms. Savo 
straipsny. Pasiremdamas Nobelio 
taikos premijos laureato Sacha
rovo teigimu, žurnalistas tvirti
na, , kad Rusijos tikintieji bau
džiami, jų religiniai rūbai bei li-

. . . . . , r- , apie komunizmo nemirtingumą, 
teratura naiKinami ir konfiskuo- ^ 
jami, tikinčiųjų vaikams nelei
džiama mokytis. Kryžiai liudija prisikėlimą ir 

Visa t a kova liudija, kad Ru- amžinumą. Kadangi komunistai 
sijos žmogus, nepaisant nuolati- t a i P P a t n o r i b u t i amžini, tai jie 
nio persekiojimo ir antireliginės an t savo kapų pradėjo statyti ko-
propagandos, savo širdyje vis munistinius koplytstulpius. T a -
tiek trokšta amžinumo. Ir ko- &au pamatė, kad tai ne tik ne-
munistai galvoja apie amžinybę išmintinga, bet net ir juokinga. 
ir tokios amžinybės ilgisi savo Todėl dabar paminklus stato 
sielose, bet komunistinis išdidų- prasmingesnius. Kaip korespon-
mas neleidžia prisipažinti Jų dentas iš Maskvos Jackson rašo, 
dauguma rėksmu užmuša savo 
pačių baimę. 

Žmogus serga, kenčia miršta, 
bet visi nori likti gyvi patys, o ne 
tik išlikti savo darbuose. Sun
kiausiose valandose žmonių min
tys suka religijos link ir mirties dvi rankos, apglėbusios širdį, 
atvejuje žmogus, praradęs artimą, Vadinamose šarvojimo būsti-
galvoja apie amžinybę, todėl lai- "ėse arba, jei didelis komunisti-
dojamas su religinėmis apeigo- nis pareigūnas šarvojamas salė
mis, se, groja orkestras arba per gar-

Kaip sovietinis rašytojas siakalbį duodama muzika. Daž-
Tandriakovas savo romane ''A- niausią, esą, Čaikovskio 6-ji simfo-
paštališkoji komandiruotė" ra- nija arba Čaikovskio laidotuvių 
šo, žmogus labai dažnai pagal- maršas. Sunešama gėlių, sako-
vofa, kas yra gyvenimas, mirtis mos prakalbos ir viskas baigiasi 
ir kas po mirties'. Komunistai pa- prie duobės. Bet nesibaigė viskas 
neigdamai amžinybės mintį, prie duobės Lenino atveju ir, kaip 
stengiasi bent paviršutiniškai 
sekti religines, laidojimo apeigas. 
Tačiau jiems nesiseka, nes visa 
yra dirbtina, išpūsta u visa ne- todėl švenčiant Vėlines, norisi 
plaukia iš žmogaus širdies, o yra pastebėti, kad to amžinumo 
partijos ir ateistų primesta. trokšta net ir ateistai. Jie, neig-

* darni žmogaus dvasią, negali 
Pavergtos Lietuvos spauda žmoguje užmušti amžinumo 

skundžiasi, kad šarvojimui skirti geismo ir tuo pačiu ryšio su mi-
pastatai ir iš viso įrengimai yra rūsiais, su kurias tikintieji ta ryšį 
netikę. Esą, bažnytininkai moka kaip tik sustiprina Vėlinių metu. 
geriau mirusio šeimą suprasti ir Ta i yra ne tik mirusiųjų prisimi-
kulto tarnai moka visa geriau su- nimas, bet ir mūsų pačių paguo-
tvarkyti ir labiau mirusiojo arti- da , kad ne visa baigiasi už vadi-
muosius paguosti. Komunistinis namo amžinybės slenksčio. 
"Šv i tu rys" skundžiasi : "Žiemą AI.B 

Spaudoj ir gyvenime 

P. GALCYS 

padidinti. Be abejo, tai silpnina 
Vakarų Europą Sovietų spaudimo 
atžvilgiu. 

Nei JAV, nei Europa nesuda
ro Sovietams pavojaus. Tuo tar
pu jų karinės jėgos triskart dides
nės už vakariečių, o jų atominių 
ginklų atsargos jau pralenkė JAV 
turimas. Sovietų tikslas — pa
vergti Europą ir Afriką, kartu pa
naudojant ir politines priemones, 
kaip diversiją, klaidinančią in
formaciją, mažų karų kurstymą, 
pvz. Vietname, Vid. Rytuose, Mo 
zambike ir Angoloje. Reaguoda
mas į tai, laisvasis pasaulis ne
turi izoliuotis, bet susilaikyti nuo 
vienašališkos detentės politikos. 
Sovietai kenčia maisto nepritek
lių. 1973 m. sumaniai operuo
jant, jiems pavyko labai žema 
kaina nupirkti iš JAV 25 mik 
tonų grūdų ilgalaikio kredito są
lygomis. Amerikiečiai mokesčių 

ti gynybos išlaidas ir nori išlai- Į mokėtojai už tą sandėrį turėjo 
kyti dabartinę gerovę ir netgi ją • primokėti 300 mil. dol. Išaiškė

jus reikalui, kilo visuomenės ne
pasitenkinimas. Uostų krovėjai 
atsisakė krauti j laivus Sovietams 
skirtus grūdus. 

Griuvimai iš vidaus 

Detente ar įtampos sumažini
mu dabar vadinama laisvojo pa
saulio tautų politika, praktikuo
jama Sovietų ir jų dominuojamo 
bloko atžvilgiu, esą, norint išlai
kyti taiką arba bent užbėgti už 
akių karo veiksmams. Iš tikrų
jų to tikslo tegalima pasiekti tik 
atitinkamu jėgų santykiu, o ne 
kitaip. 

Molinės kojos 

Dabartinė būklė rodo, kad So
vietai, kurių karinė jėga gąsdina 
laisvąjį pasaulį ir jį verčia dary
ti vis daugiau nuolaidų, nepai
sant išvaizdos, yra milžinas mo
linėmis kojomis. Ypač silpna jų 
ūkinė būklė, kasmet didelis nei
giamas prekybos balandas, prie
varta į kolchozus suvaryti ūki
ninkai dirba nenoriai ir su ma
žiausiu pasaulyje našumu. Nesi
rūpindami pakelti savo piliečių 
gerovės, Sovietai skiria milžiniš
kas sumas ginklavimuisi. Laisvo-
io nasaulio tautos nori sumažin-

lionė', sako jis, "patvirtino įsitiki
nimą, kad Lietuva nebus išbraukta 
iš pasaulio žemėlapio, nes žmonės 
ten kieti.Pavojingas jiems esąs ko
munizmas (TE.), o rusų respublika, 
kuri yra pavojus ir kitoms respub
likoms: užmeta joms rusų kalbą, 
bruka savo alfabetą. Rusų respub
lika norėtų, kad pasaulis kiek ga
lima mažiau girdėtų apie kitų res
publikų egzistenciją... Gruzinai, lie-

Žinovų įsitikinimu, vedant iš
mintingą politiką ir paliekant So 
vietus jų pačių likimui, galima 

Šia proga pravartu prisiminti 
savotišką gyvų prekių prekybą, 
kuri parodo, koks skurdas vyrau
ja komunistinėje santvarkoje, i r 
kartu, kokioje vergijoje gyvena 
komunistų valdomi žmonės. Taip 
Vakarų Vokietija Lenkijai sumo
kėjo 700 mil . dol. už pripažini
mą teisės Lenkijoje gyvenantiems 
vokiečiams emigruoti į Vakarus. 
Pradžioje Lenkijos vadai tvirti
no, kad joje vokiečių esą labai 
nedaug. Vėliau paaiškėjo, kad jų 
yra 120,000. Tokia pat prekyba 
žmonėmis vyksta tarp Vakarų ir 
Rylų Vokietijų. 

Visi tie patyrimai ir įspėjimai 
nesulaikė Vakarų valstybių nuo 
iliuzijų galutinai išlyginti santy
kius su Sovietais. Pagrindinė jų 
klaida yra ta, kad Vakarai veda 
statinę politiką, o Sovietai dina
minę. Kiekvieną Vakarų nuolai
dą Sovietai laiko išeities tašku 
naujiems reikalavimams, nepai
sant, kad be sąmoningos Vaka
rų pagalbos sovietinė santvarka 
netolimoje ateityje turėtų sugriū
ti. 

Nuolaidos Helsinkio susitarime 

Ta ip esant, galima suprasti ir 
Vakarų valstybių sutikimą daly
vauti Helsinkio konferencijoje, 
kurios sušaukimo rusai per 20 me-

LATVLU IEŠKO SAVO 
TOSIV RA&TO 

Ar galima t ikėtis rasti senus 
latvių tošių r a š tu s? Šiandien 
jau nekalbama apie 15S5 m. 
Vilniuje spausdintą katekizmą, 

I kaipo apie pirmą knygą latvių 
, kalba. Dabar j a u paaiškėjo, 
kad mišių knyga, kurioje buvo 

j išspausdinti ir latvių tekstai , 
buvo spausdinta j a c 1525 me
tuose ( t u r būt Vi tenberge) . Be 
to, faktai verčia manyti, kad 
be šios dar nesurastos knygos 
turėjo būti dar i r kitos dabar 
dar nežinomos knygos iš XVI 
šimtmečio vidurio. Tačiau tu
rime konstatuoti , kad iš XIII 
ir XTV šimtmečio jokio latvių 
nuoseklaus teksto neturime. 

Šio raš to autorius, Karl is 
Dravinš, jau anksčiau buvo pa
reiškęs mintį, k a d nereikia nu-

kurio 
n i&-

Rašytojas Arthur Koestler, 
knyga "Nulis ir begalybė" 
versta į lietuvių kalbą, dabar p ~-
šė naują knygą "The Thirteen Tri-
be" apie konvertitus į žydų tikėjimą 

stoti vilties rast i kokius nors j tryliktame šimtmetyje. Knygoje mi-
labai senų laikų latvių r a š t u s : \ nima ir Lietuva. 
jie galėtų būti parašyt i an t j 
beržo tošies ir išlikę žemėje to- i galima apyt ikr ia i nus ta ty t i 
kiose vietose, k u r negalėjo su
trūnyti. Dėl tokių minčių buvo 
prieštarauta, kad tokios viltys 

I bergždžios. Tošdų raštai, tiesa, 
žinomi Rusijoje, Novgorode, 
Staroje Rusoje, Smolenske ir 

i kitur, be t niekur toliau į vaka
rus. 

Kad toks pr ieš taravimas y ra 

raš to senumą. Daba r tik žino
ma, kad šis tošies gabalas ras
t a s kul tūr iniame žemės slucus
nyje iš apie 1400 metų. 

Kai kurie tošių raš ta i , ka ip 
buvo skelbiama, r a s t i ir Vokie
tijoje. Bū tų labai naudinga, 
jei Vokietijoje gyvenantys as 
menys galėtų suteikt i apie t a i 

ko joje dalyvauti, jeigu pirma 
pasiekti didelių vidinių atmainų, , . . . , . ' . v. , ,.-., 
X . r. . bus atitinkamai sumažinta Vidu-
kunų Sovietų pavergtos tautos, tuviai, latviai, estai ir kitos tautos įskaitant ir pačius rusus, neįsten-

privalo skelbtis, kad jos esančios 
gyvos. Pas save respublikose jos 
stengiasi pažaboti galingojo rusų 
kaimyno ekspansiją'*. 

Net ir filmuose su eksperimenta-
linio pobūdžio tematika, metropoli
jos viziją Mekui pridengia lietuviš
ki peisažai. "Kai filmas buvo susuk 
tas", sako rež. "pamačiau, kad ro
dant New Yorko vaizdą, matyti 
daug medžių ir sniego. Filmuoda
mas turėjau prieš akis vaikystės 
atsiminimus — medžius ir sniegą... 
Suformavo mane Lietuva, ir jos 
atminimas rikiuoja mano filmų 
planą". (ELTA) 

gia įvykdyti. Ne kas kitas, o tik 
galingiausios pasaulyje (turin
čios 15 mil. narių) darbininkų 
unijos pirm. George Meany vie
našališkos detentės politiką api
būdino, kaip didžiausią grėsmę 
demokratijai. Priešingai anglų 
darbininkų unijoms, slaptai ko
munistų dominuojamoms, JAV 
darbo unijos yra didžiausios de
mokratinės santvarkos rėmėjos ir 
kartu amerikiečių laisvojo pasau
lio gynimo politikos garantija 

| nuo komunizmo agresijos. 

teigia Jackson, Lenino laidotu
vės ir dabar tebevyksta. 

2mogus trokšta amžinumo, 

Vė'.rr.ių d.er.a 

poje, įrodo nau jas a t r ad imas 
Švedijoje, Upsaloje. Upsalos 

tų įkyriai reikalavo. Iš pradžių į mieste, vykdant archeologinius 
V. Europa, JAV ir Kanada suti- į kasinėjimus, po vienu senu na

mu (Lodenska huset) r a s t a s 
beržo tošies gabalas su an t jo 

rio Europoje Sovietų laikoma ka- senu tekstu. Tikimasi naužilgo 
riuomenė, o taip pat apribota į tą tekstą iššifruoti ir t a d a bus 
JAV ir Sovietų atominių gink
lų gamyba. Nors Sovietai šitų 
reikalavimų neįvykdė, vakarie
čiai visvien sutiko Helsinkio kon
ferencijoje dalyvauti. Abi pusės 
siekė priešingų tikslų. Sovietams 
labiausiai rūpėjo gauti jų Rytų 
ir Vidurio Europoje užkariau
tiems plotams vakariečių pripaži
nimą. Vakarai gi siekė panaikin
ti kelionių, informacijų, spaudos 
ir knygų įvežimo varžtus. Tačiau 
Sovietai sugebėjo apeiti konfe
rencijos nutarimus, pa reikšdami, 
kad konferencijoje dalyvaujan
čios valstybės turi prisiderinti 
pr ie savo šalyse esančių tradici
jų ir papročių, kad priimti nuta
rimai neturi privalomo tarptau
tinių sutarčių pobūdžio, o tik 
deklaratyvinius pagrindus, kurie 
ateityje palaipsniui turės būti 
įgyvendinti. 

Kaip jau žinome, pasirašius 
Helsinkio susitarimus, vakarie
čiai tikėjosi pakitimų Rytų-Vaka-

Į rų santykuose ir komunistų val
domose valstybėse. Metų prakti
ka rodo, kad visi yra nusivylę, 
nes tiek pačiuose Sovietuose, tiek 
jų dominuojamose šalyse niekas 
nepasikeitė. Labiausiai europie
čius neramina vis didėjąs Sovie
tų ginklavimasis. N e tik vis di-

klaidingas ir k a d tošių raš ta i daugiau informacijų (gal ger-
buvo paplitę daug plačiau Euro- Į m a n ų filologijos specialistai) i r 

ats iųstų žinučių šio laikraščio 
redakcijai paskelbt i , rašo Karl is 
Dravinš. A. T. 

dinamos ir gerinamos Sovietų ir 
jų satelitų kariuomenės, bet taip 
pat paskubomis statomi karo ir 
prekybos laivai, jau nekalbant 
apie atominių ginklų gamybos 
vystymą. Tuo būdu, nepaisant 
ketverių detentės dvasioje veda
mos politikos Sovietų atžvilgiu 
metų, JAV yra verčiamos gyny
bos išlaidas vis didinti, kai ne
norima atsidurti antroje nuo So
vietų vietoje. Ir tai neišvengia
ma, nes Sovietai neslepia savo 
užmačių pavergti laisvąjį pašau-
Ii-

Neseniai Sovietų ištremto is
toriko A. Amai riko pareiškimu troškimai, "tol liks 
detente, kaip valstybės sekreto
riaus H. Kissingerio suvokiama 
ir atstovaujama, teįstengia kon- i 
soliduoti tik visa, kas Rytuose | 
ir Vakaruose yra bloga, ir veda I 
į pasaulio katastrofą. Anot jo, Į 
Sovietų atžvilgiu politikos tikslas Į " " ^ " T ^ 

E N E R G E T I K O S 
K O N F E R E N C I J A 

Tarp tau t inės Atominės ener
gijos žinybos narių konferenci
joje, Rio de Janei ro , Brazilijoje, 
dalyvavo i r Apaš ta lų Sosto de
legacija. J o s pirmininkas, d r . 
Hermann Abs , kalbėdamas kon
ferencijos pilnaties posėdyje, 
pažymėjo, jog atominio nusi
ginklavimo problema y ra neat 
skiriamai susijusi su pastango
mis sust ipr int i pasaulyje pagar
bą moralinėm ver tybėm ir su
kur t i te is ingumu pagrįstą ta i 
ką. Kol ta rp tau t in iuose santy
kiuose v y r a u s egoizmas ir ne
teis ingumas, kol bus slopinami 
aukščiausieji ir teisėti žmonių 

bergždžios 

turėtų būti ne dabartinės būklės 
išlaikymas, bet pastangos ją pa
keisti ir pagerinti. Tačiau, žinant 
abiejų prezidentinių kandidatų 
pažiūras į Rytų Europos reika
lus, sunku tikėtis, kad ta kryp
timi būtų einama, ypač jeigu ir 
toliau Kissingeris liktų savo pa
reigose. 

visos mūsų pas tangos sukur t i 
žmonijai geresnes gyvenimo są
lygas. Pasaulyje vis dar nė ra 
moralinėmis vertybėmis pa
grįs to saugumo. pažymėjo 
Apaštlų Sosto delegacijos pir-

2monija vis da r t e 
begyvena t rap ios teroro pusiau
svyros šešėlyje. 

BRANGS MOKESČIAI 

Numatoma , kad nuosavybes 
mokesčiai Chicagoje šiemet gali 
pakilti 4 - 5 % , ypač dėl išlaidų 
mokyklose. 

LIETUVIAI YRA KIETA TAUTA 
Paryžiuje leidžiamas lenkų kalba 

žurnalas "Kultūra" 1976 m. liepos-
rugpiūčio numery įdėjo žinią, pava
dintą "Ldtvrin na Braodway'u" — 
Lietuvis Broadway'juje. Yra tai 
trumpa Jono Meko filmų kūrybos 
apžvalga. Cituojamas Paryžiuje 
••"Le Monde" laikraščio New Yorko 
korespondentas Louis Marcorelles. 

Filmo demonstravime buvo maty
ti ir gražus lietuvių emigrantų 
būrelis. Jie. paaiškino Mekas, prik
lauso grupei "Laisvoji Lietuva". 
Tos grupės veikla ir yra filmo te
ma. "Mes visi", sako Mekas, "sva
jotume grįžti i tėvynę, kai Lietuva 
atgaus nepriklausomybę. Trisde-

Lietuvių-lenkų byla 
J . DAEVAUSKAS 

Vilnius ir Vilniaus kraš tas , daugiau kaip 19 metų 
atplėštas nuo Lietuvos. 1939 metais "grąžintas" Lie
tuvos valstybei, šiandieną yra ok. Lietuvos "respub
likos" sostinė ir tai derinasi su lietuvių 1920-1939 m. 
svajonėmis. Tačiau šiandien Vilnius išeiviams daugiau
sia ne tik geografiškai, bet ir dvasiškai yra labai toli, 
ir visa tai, kas ten vietoje darosi, nedaug kam iš mū
sų rūpi. 1946 m. vasarą iš Lietuvos į Lenkiją "repat-
riavo" 86.900 "lenkų". Drauge su vėlesniais tokių į Len-

h o t a rpa Gudijos "respublikoje" gyvenantieji lie
tuvi?.;. pH irgi ne mažiau šimto tūkstančių, paštu ne
gali užsisakyti iš Lietuvos "respublikos" lietuvių kal
ba nei laikraščių, nei knygų. Mat, Gudijos "respubli
koje" lietuvis turi sugudėti a r surusėti, o Lietuvos 
"respublikoje" net i r hetuvis galįs būti lenkinamas. 

Lenkų kalba leidžiamų "rajoninių" laikraščių ti
ražai maži (apie 4,500, 1,000 ir 2,900). Kiek didesnį 
t iražą turi LKP CK leidžiamas "Czerwony Sztandar" 

Vilniaus veikiančiose bažnyčiose lenkų kalbos va r 
toj imas plečiamas. Tas pa t s reiškinys pastebimas ir pa
skirose Vilniaus kraš to vietovėse. 2inoma, tiems "re iš
kiniams" paaiškinti ir pateisinti t u r ima ir r a n d a m a 
"gerų paaiškinimų", be t niekas neabejoja, kad visa 
lenkų "broliška penetraci ja" tu r i t ik vieną tikslą: a t 
gaivinti lenkiškumą Lietuvoje. Tai paliudija lenkų išei
vių spauda, kurioje vis pabrėžiami " f ak t a i " : kiek i r 
kas ten, ypač Vilniuje, ta is svečiais iš Lenkijos domisi, 

(Raudonoji vėliava), kurio vidutiniai leidžiama apie! kiek ten lenkiškumas d a r "klesti a r rodo tendencijas 

skrupulų pavirsti amerikiečiu. Bet 
kai priklausai nuižai tautai, kurios 
egzistencijai gresia pavojus, sveria 
kiekvienas žmogus. Visuomet apie. 
tai galvoju. Nenoriu būti amerikie- j toją išvyko, kiek žinoma apie 100,000 asmenų. Tad at-
čiu. Esu Jungtinių Valstybių pilie- rodytų, kad Lietuvoje jokio lenkų klausimo daugiau 
tis. bet tai nereiškia, kad apsis- j nįrn ir negali bū t i 
sprendžiau • £ * * »* gyvos gal- T u Q ^ šiandieną, ypač Vilniuje, lenkų N M i 
vos. Mano esybes dalis visiems lai-! , . i . - _: ~ „ T ^ 
kams liko Lietuvoje." 1* n e t s** 6 ™ 1 1 ^ 1 3™. puoselėjama, s t ipr inant U * 

tuvoje, vienintelėje "respublikoje", — priešingai So
vietų dėsniui "kalbos vartojimą rišti su administraci-
niu-teritoriniu vienetu", — greta "respublikinės" ir 
"visasąjunginės ( rusų)" kalbų yra dar ir trečioji — 
lenkų kalba. Lietuvoje dabar leidžiami 4 laikraščiai 

Toliau rašoma, kad labiausiai pa
sisekęs Meko filmas yra "Atsimi 
nimai" iš jo kelionės j Lietuvą, ku
rią 1971 m. buvo aplankęs su bro
liu Adolfu. Korespondentas Marco
relles toliau sako: "Kinematografi-

34,000 egz. Be t Čia įsidėmėtina, kad iš t o skaičiaus apie 
19,000 egz. siunčiama į Lenki ją f!) , reiškia jo Lietuvo
j e "lieka" apie 15,000 egz. Tie tiražai ka i kuria pras
me parodo, kad Lietuvoje lenkų ir lenkuojančių prob
lema dabar būtų gal "dešimtos eilės" klausimas. Tuo 
tarpu t ikrovė kita. 

Iš tikrųjų, ypač j Vilnių. Lenkijos lenkų "broliš
k a penetracija" daug platesnė, negu viešai skelbiama: 
"giminės, turistai , moksleiviai, studentai, "harcerze" 
(lenkų skau ta i ) , visokios saviveiklos atstovai" sr iautu 
plaukia per visus metus į Vilnių, į T rakus ir į apylin
kes La r. k o ką tik gali ir įdek besuspėja. Gėles padeda 
ne tik prie Mickevičiui, Slovackiui. Sierakauskiui, Ka
linauskui pagerbti paminklinių lentų, bet ir prie "Pil
sudskio širdies palaidojimo vietos akmens", prie Rasų 
kapų. Lenkai į Vilnių atvyksta net savo leidinių įsigy
ti , nes jų ten iš Lenkijos atsiunčiama labai daug. 

atsigauti". 
Taip koks tai Stanislaw Sopicki Londone j au ga

na ilgai leidžia "spaudos biuletenius", kuriuose smulk
meniškai a tžymi ir Vilniaus k r a š t o gyvenimo įvykius. 
Pvz. aprašant 1974 m. Lenkijos fi lharmonijos simfo
ninio orkestro koncertą Vilniuje, pabrėžiama, kad t a 
da per vieną dieną buvo pa rduo t a šeši tūkstančia i 
lenkiškų plokštelių, aprašan t dainos ir šokio grupės 
"Wilija" veikimą, pabrėžiama, k a d prie jos veikia i r 
vaikų ansamblis "Vv'ilenka". t u r į s beveik 200 narių, o 
to ansamblio akordeonistų t a rpe minimas ir koks ta i 
jaunuolis "Mirek Miszkinis" ir t . t . 

Tolimesnė priežastis, kuri m u s verčia domėtis len
kų rašiniais apie lietuvių-lenkų san tyk ius , yra vis gir
dimi balsai, kad, Lenkijai ir Lietuvai p ra radus ne
priklausomybe, šiuo metu išeivijos lenkai ir lietuviai tu
ri eiti išvien, turi ieškoti ne tai , k a s juos skiria, o t ik 
tai , kas juos jungia. Deja, prakt ikoje paskiri įvykę 

jos istorijoje yra tai vienintelis fil-
iirr.t metų praėjo nuo to laiko, kai į mas... Jis padarė milžinišką jtaką 
atplaukėme į New Yorko uostą, laisvojo New Yorko filmo jaunų 
Mūsų svajonės pasirodė -^san^ios režisierių kūrybai, kuri seka Jono 
visai nerealios. Jeigu priklausai di- į Meko režisavimo stilių"', 
detei tautai. — sakysim italų —f Oimto:o krašto aplankymas esą 
tai jtaoKu* gal nejauti per daug ' sutingai auteikįs Moką "Mano Stft- s &&&$ priedui Lietuvoje, 

lenkų kalba (1 "respublikinis" ir 3 "rajoniniai" - jų i VUniuje kasmet rengiami "lenkiškos knygos «a-; b a n d v m a i k a l b ė t į flU l e n k ų a t s t o v a i s rodė t i k ^ 
2 Vilniuje, 1 Trakuose ir 1 Eišiškėse). Jokioje kitoje į vaues, dekados, mėnesiai, bazarai". Lenkų mokytojų m ^ i k a l b ė j i m ų t i k s l ą . l i e t u v i a i t u r i p r i i m t i l e n k ų 

Sovietų Rusijos "respublikoje" nėra "trečiąja" kalba j Benunanja, ka.p mokytojų patobuhnimo kursai, v e i - 1 ^ ^ k o v a i , d ė i R v t ų Eu ropos ry to jaus" , net žo-
leidžiamo laikraščio. Tik Lietuvos žmonės gauna ofi- j « • bene nuo 19o3 metų. \ i ln iaus laikraščių kioskuo- Į ^ ^ n e n o r i n t p r i p a ž i n - t i L i e t U v a i te isės į Vilnių, 
cialiai skaityti 'Vvetima kalba rašytą" laikraštį, tei-'**5 nuolat y r a bent 30 pavadinimų žurnalų ir kitokių 

,Leoiujos lenku, bpauacunių, » j^Bui daugiau>, 

file:///ilniaus


KANADOS ŽINIOS 
-

PRASMINGAS GYVENIMO KĖLUS 
Hamilton, Ont. visos Lietuvos didybė ir jos kan 

čios. Vilniaus gili prasmė Lietu- j 
MIRTIS 

— KIJS šalpos fondo Hamil
tono skyrius ir šiais metais spa-
iio mėnesj skiria šalpai. Visi ha-
miltoniečiai ir artimųjų apylin
kių lietuviai ta proga yra lanko
mi aukų rinkėjų. Kiekvienas lie
tuvis yra prašomas neatsisaky
t i paaukoti šalpai. Taip pa t Sal-

vai yra labai aiški. Tikroji Lie- SpaJio lo d. po ilgesnės ligos. 

tuva negali egzistuoti be Vii- i 
niaus, taį raiteli* be žirgo. 

! eidamas 47 m. amžiaus, mirė 
a. a. Antanas Navickas. Velio
nis paliko žmoną Eleną, sūnų 
Edvardą, dukrą Dalę. tėvus An
glijoje ir seserį B. Snabaitienę. 
Palaidotas spalio 19 d. iš V. A. 

Meninę programos dalį atliko 
Aukuro aktoriai E. Kudabienė, 
M. Kalvaitienė, K. Kalvaitis, Gy-
vataro jaunųjų šokėjų grupė, j parapijos lietuvių kapinėse, To-
vad. A. Kaminskaitės ir J. Jo-1 ronte. Mūsų užuojauta artimie-

pos fondas vėl renka dėvėtus j k u b v n a i t ė s bei jauni muzikai A . ' šiems. 
rūbus Suvalkų Trikampio Ketu- G e d r i m a i ^ A . j uodelė . Minė- ™ T ™ » A , 

' jimas užsitęsė tik 1 vai. ir daly
vavo virš 150 harrultonie&ų. 
Rengėjų vardu nuoširdi padėka 
kun. L. Januškai, meninės dalies 

vajaus užbaigimo proga ruošia 
Jaunimo Centre balių - šokius 
su menine programa, šio baliaus 
meninę programą atliks Kana
dos iškilieji solistai V. Verikai-
tis ir R. Strimaitis ir mergaičių 
choras ••Aidas". Ta pačia pro
ga Įvyks lietuvių abiturientų 
pr is ta tymas plačiai lietuvių vi
suomenei. Todėl komitetas kvie
čia visus lietuvius gausiai da
lyvauti šiame šalpos fondo me
tiniame parengime. Savo gausiu 
dalyvavimu 
darbą. 

— Ctevelando "Ramovėnų 
choras atvyksta lapkričio 27 d. į 
Hamiltoną su koncertu. Šio kon
certo pelnas skiriamas "Aido" 
kelionei į Pietų Ameriką. T a pa
čia proga bus paminėta ir ka
riuomenės šventė. Koncertą ruo
šia "Aido" rėmėjų komitetas ir 
veteranų skyrius. Tad visi ruoš
kimės j šį koncertą - šokius. 

— Sku'pt. P. Baltuonio me
džių šaknų paroda įvyks spalio 
30 -31 d. Hamiltone, Jaunimo 
Centre. Paroda bus at idaryta 
sekmadienį, spalio 31 d., nuo 9 
vai. ryto 
čiami atsilankyt 

— Mergaičių choras Aidas 
sėkmingai koncertavo Kanados 
Lietuvių dienoje Montrealyje ir 

vad. E . Kudabienei ir pirm. P. I WoPcester, Mass. 
Kanopai už tokį gražų Vilniaus 
dienos pravedimą. 

VAJUS T. FONDUI 

— V. A- parapijos choras jau 
pradėjo repeticijas. Choro pirm. 
išrinkta A. MatuKč. Repeticijos 
vyksta kiekvieną penktadieni 
V. A. parapijos salėje 7:30 y. v. 

— šalpos fondo užbaigimo 
vajus bus lapkričio 6 d. Jauni-

Piniginis vajus Tautos fon
dui eina prie pabaigos. Spėjama, 
kad šiemet iš 2 tūkstančių as 
menų kolonijos bus surinkta be- j m o centre. Ta pačia proga bus 

aavo gausiui ^ ^ t ^ s t ^ ^ N o n j ^ pristatyti 1976 m. abiturientai. 
0 8 iš visų hamiltoniečių r i n k ė j a i ' P o oficialios dalies — pasilinks-
„ j gavo auką. tačiau daugumasI mhiimas. K. Baronas 

mūsų kolonijos dirbančiųjų 
aukavo beveik valandinį už
da rb i Tačiau reikėtų išskirti 
vieną tautietį, plieno fabriko da r 
bininką Joną Steiblį, kuris, au
gindamas šeimą, mūsų laisvės 

ARGENTINOS JAUNIMO 
VEIKLA 

Kaip įprasta jaunimui, Argen-
kovai šiemet paskyrė 50 dol. Ta i j tinos L.T.S. negalėjo atsilikti sa-
gražus pavyzdys ne vienam pa- vo darbų ruošoje ir susigundė 
siturinčiam lietuviui. I suruošti pavasario sutikimą, ku

ris pagal kalendorių į Pietų k r a i Ta pačia proga reikėtų pri
minti, kad Tautos fondas renka ! t u s a t v y k s ^ ^ s ė J 0 Pabaigoj 
sveikinimus Kris taus Cimimo! B u v o m PasiUgę saulės, gėlių 
dienos proga. Tad vietoj svei- į i r Paukščių ir senovės mūsų die-
kinimo kortelių, mieli hamilto- i ̂  — Perkūno ir Žemynėlės ta-

* niečiai, malonėkite paaukoti m ū - 1 r i a m u palaiminimu rugsėjo 18 
Hankvti '• . L ? , p i sų laisvės kovai. Visu pavardės įd- suruošėm šaunų Pavasario 

" dar prieš Kalėdas bus paskelto-! sutikimą, kuriame iškilmingai ir 
tos Kanados hetaviškoje spau- i oficialiai pristatėm mūsų organi-
doje. J a u datoar malonėkite pra- naciją Buenos Aires lietuvių ko-
nešti pirm. A. Patamsiui telef. 
664-5804. Pereitais metais bu
vo surinkta iš sveikinimų 250 
dolerių. 

Kun. dr. Jurgis Razuiis 

Pastoviai išdirbęs iki pensinin
ko amžiaus (65 m.) St. James 
katalikų parapijoje Miami, Fla., 
klebono asistentu, kartu su kitais 
šešiais kunigais nuo spalio 1 d. 
kun. dr. Jurgis Razutis pasitrau
kė pensijon. Rugsėjo 26 d. at
laikė padėkos Mišias ir atsisvei
kino su parapiečiais ta proga su
ruoštame pobūvy. 

Kun. dr. Jurgio Razučio jau
nystė nebuvo apsti ištekliais. Iš
augo keturių brolių ir dviejų se
serų vidut inio ūkininko šeimoje. 
D u baigė vidurinį mokslą i r ta
po mokytojais, o Jurgiui pavyko 
prasimušti iki daktarato ir pro
fesūros savo paties pastangomis 
ir sugebėjimais. 

1934 m. baigęs Telšių kunigų 
seminariją, kurį laiką buvo vika
ru Šilalės ir Tauragės parapijose. 
Vėliau vyskupo J. Staugaičio bu
vo pakviestas jo sekretorium. Tai 
šioks toks paaukštinimas iš vi
karo į -.yskupo palydovus, lan
kant parapijas ir vedant vysku-

vus Lietuvą, vėl išvyko užsie
nin, žinodamas, kad bolševikai 
gyvenusiu^ Vakaruose persekioja. 
1941 m. Sovietus iš Lietuvos iš
vijus grįžo tėviškėn ir profeso
riavo Telšiuose iki 1944 m., o 
tų motų rudenį atsidūrė Regens-
burge, Vokietijoje, č ia ėjo vikaro 
pareigas vienoje to miesto para
pijų ir gelbėjo pabėgėliams lietu
viams. 1946 m. nuvyko Romon 
ir prisiglaudė kanadiečių kolegi
joje, ruošdamasis dėsryti jų mo
kyklose. 1948 m. nuvyko Otta-
von, Kanados sostinėm. Čia buvo 
vikaru, dėstė katalikų mokyklo
se ir darbavosi kaip vietos lietu
vių kapelionas. 

Sveikatos sumetimais, 1952 m. 
apsigyveno Miami, Fla. Pasitrau
kęs iš aktyvaus darbo parapijo
je, lieka ir toliau čia gyventi. 

Linkėtina kun. dr. Jurgiui Ra-
zučiui bent dabar atsidėti moks
liniam darbui, kuriam ištvermin
gai ruošėsi. 

Korespondentas 

CLASSIFIED GUIDE 
B E A L E S T Ą t E 

B R I C K B O N U S 
Brick 2 siary, futi baseroeuc Seven 

rooms, large šot — $34.560 

Ų3&0RT REALTOlt 
tttū So. Priaski - Pnsoe 284-7347 

Wesi Lav/n — Pirmasis savininkas 

— Tėvynė mus pagimdė ta są
lyga, kad mes jos reikalams pa
švęstume savo dvasios ir kūno 
didžiausias ir gražiausias jėgas 

Ciceronas 

M I S C E L A N E O C S 

VILNIAUS WESA 

Vilniaus diena, spalio 17 d., 
buvo pradėta ižkilmingom pa
maldom V. A. parapijos šven
tovėje. Pamaldas laikė kun. L. 
Januška, trumpai suminėdamas 
Vilniaus reikšmę mūsų tautai . 
Šv. Mišios buvo baigtos Viešpa
ties Angelu už žuvusius dėl Vil
niaus ir Lietuvos himnu, šven
tovėje su vėliavomis dalyvavo 
ateitininkai, ramovėnai ir Sau
liai. 

lonijai. 
Šatrijos kalnas Lietuvoje 

mums nepasiekiamas, o Argen
tinos Akoncogua per aukštas, 
todė! šia proga pasinaudojom 
gerai įrengtomis Lietuvių centro 
patalpomis. Visa eilė jaunuolių 

Janušką ir sveikinimams KLJ3 
Hamiltono ap. pirm. K- Deksnį. 
ateitininkų _ E. Gudinskienę. 
šaulių — A. Patamsį ir vilnie-

KAJlirOMENfcS SVENTft 

GYVATARAS 
I AUSTRALIJA 

Mūsų reprezentacinė tautinių į$oko darban, papuošė salę, išri 
I šokių grupė vyksta 3 savaitėms' k i a v ° skoningai stalus, organi-
; i Australiją, kur dalyvaus Aust- 2 a V ° laimėjimus ir atliko kitus 
! ralijos Lietuvių dienose ir ta ip Į ^ o š o s darbus. 
1 pat duos eilę koncertų vietos lie- ! Mamytėms padedant maistą 

Tuoj po pamaldų Jaunimo: tuviams. Kelionės išlaidų pa- paruošė Tubelytės meninę pro-
centre jvyko iškilminga akade- i dengimui lapkričio 13 d. LB jau- \ s ramą atliko mūsų šaunusis 
mija. Ją atidarė Kanados šau-į nimo sekcija rengia pasilinksmi-! jaunimas, dalyvavęs UI P . L. J . 
lių rinktinės pirm. P. Kanopa, j nimą ir gruodžio 4 d. atsisvei- i kongrese. 
kviesdamas invokacijai kun. L. kinimo vakarą. Hamiltoniečiai \ Pavasario sutikimo parengi-

prašomi abu renginius paremti. į mas tikrai jaunatviška nuotaika 
j puikiausiai pavyko. Svečius ma-
jloniai nuteikė meninėje dalyje 

Lietuvos kariuomenės atfcuri- j mergaičių Žibučių oktetas, kuris 
™y — J- Mį- Paskaitą skaitė, mo minėjimas šiemet rengiamas į už savaitės dainavo Susivieniji-
torontietis Stp. Varanka pasi- lapkričio 27 d, mergaičių choro į mo salėje, atšvęsdamas savo vie-
džiaugdamas darnia Hamiltono Aidas ir ramovėnų. Meninę pro- j nerių metų jsikūrimo 
lietuvių kolonija ir Vilniaus die- ,gramą atliks Clevelando ramo-įTaip pat šauniai pasirodė Arg. 
nos surengimu. Mūsų sostinės : venų choras. Sekmadienį bus | Lietuvių centro šokių ansamblis, 
diena yra kartu rr_didingos Lie- Į šv. Mišios ir taip pa t vainiko už - ' Gausiai susirinkusius svečius su-

žavėjo savo skambiu balsu An-
driana Jocytė. 

Šiame baliuje buvo atžymėtos 
"jaunuolės: Pavasario karaliene 
išrinkta Andriana Jocytė, prin
cesėmis — Celia Mičiunaite i r 
Monika Servadio. 

Mūsų Pavasario renginys pra 

Iš čia vyskupo buvo pasiųstas 
Romon ruoštis profesūrai kuni
gų seminarijoje. Pasirinko istori
jos studijas. Nė vasaros atosto
gų metu negalėjo parvykti tėviš
kėn ir lankyti namiškius. Kiek
vienų atostogų metu turėjo vyk
ti j kurį nors kraStą ir praktiš
kai mokytis kalbų. Taip po ke
lis mėnesius jam teko praleisti 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispani
joje, neskaitant Iialijos, kur pra
buvo ketverius metus. Pramoko 
svetimų kalbų ne tik iš vadovė
lių, bet rr praktiškai, kaip kuni
gas bendraudamas su žmonėmis. 
Ta i praktiškos, bet kartu ir di
delio susikaupimo ir ištvermės 
reikalaujančios pastangos pasiro
dyti t inkamoje savo pašaukimo 
ir gimtojo krašto reprezentavimo 
aukštumoje. , 

La imingu sutapimu studijas 
pavyko baigti ir įsigyti daktara
tą dar prieš antrojo pas. karo 

'p radžią < 1939 m . ) . Parvykęs 
1 Lietuvon, kurį laiką profesoriavo 
i Telšiuose, bet. Sovietams okupa-

tuvos diena, nes Vilniuje glūdi ' dėjimas prie kryžiaus. 

Si 
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T E L E V I Z I J O S 
M 11L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radiją. 
Stereo ir Oro V ėsiatnvai 
Pardavimas ir U K * nia* 

M I G L I N A S T V 
2S4« w. em*i s u t*. WHUm 
Himiitiiiimimiiiiiiimiiiuiiiiniiiiniiiti 
•OOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOO 

Įvairft? rn-efcta fS^HsMSSil SS* 
brangiai iš m&A» smadSSo. 

OOSMOS PABCE9LS EXPBB8S 
SiUNTiNiAį 1 LIETUVA 

SSSS S. Halsted St. Chicac 1 ; M M 
2.V)t W. «»Ui S t , Chteaęr ;i Į -. . i 

Telef. 925-9737 — 254-3820 
V. Talantinae 

°< >oooooooooooooooooooooooc 

paeduoda 5 kamb. (S mieg.) mūro 
ir.KaU£arnijg& raudoam«džio namą. 
Gražia: apaodintas. Pątio. Skambint 
po 2 *al. popiet tti. 735-9168 

M. A, Š I M K U S 
sn'AHt P t t t t a t 

4259 S. Mapkrooijd, tek 2M-7450 
Taip pa; dsrocil V E B T I M A I . 
F I U £ T X B £ S P K A ^ T I L A J Ir 

iltcJti blaakeu 

SU SAVAIS APLINKUI 
1% ankšto mfiras. 2 auto mftr. ga

ražas. Originali 2 5 metu gera statyba. 
Erdvus 2 butai. SenutS nepajėgia, 
turi parduot. Marąuette Pke. Pigiai 
$82,000. 

Grąžas ir trtrtas 7 kamb. mūras ir 
mūr. garažas. Arti mokyklų Mar* 
qu^>tte Pke. Po Xaujų meti; \-yraa 
kelitunaa kitur. Reikia pirkžjo su 
$5,000.00 savų pmigi;. 

Vienintele stilinga 6 kambarin 9 
metu rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas j 
Marquette Parke.. $29.750.(»*. 

Ant Hickory kalno prit* ąžaobĮ 11 1 
metų T kambarti) rezidencija ir ž 
auto garažas. Savininkas ligonis par- I 
duorfa ui $52,700.00. 

Murinto - medinis paĮfamn BamaR. ! 
2 butai. Pirkžjui tikras radmya. Mar-
quette Parke. $29 90A.00. 

17 metu didelis 2 aukšt* mūras 
ir 2 auto mūro garažas. "Radianf' 
^Adymas. Marquett« Parite 

I $38,000.00. 
Platus lotas arti &T. BJryiUus llgo-

| aices. Plgaa 

VYBA1 EB « n U h ^ 

IIEN Oft W0M£K 
TO SELL ENSL'RANCE 

Exc«ilent conunissioos and bene-
fit». Ganiact 

Mr. James or 3faril>ti 
TeL — 321-46«» 

EARN EXTRA CASH 
Oups w Galu over SI. Driįe a 

achool bus. AX &-or PM ROLTtfS 
aVĄilAKI.F EbLCclIent atartiug 
salary, noapitalization, profit sharing. 

NO EXPERIEXCE NECESSART 

OBT PAIB WH1LE TOC I £ a R N 
CiiU or apply ia person to. 

SCHOLASTIC TRANSIT OO. 
3800 Old WUTow RD, 

NORTHBROOK 
TeL — 734-7200 

Uim REALESTITE 
2625 West 71st Street 

TeL 737-7200 arba 737-8534 

BTTT VTOMAVMAS 
\ann) ^fcinafl — r*mrd»rttaui — 

\aldyma^ 
Draadhnal — leciatoe laz 

V.~.r«»*«raii — V>TITWI*1 

BELL REALTY 
i ! 1 C t V ! C I [ « 

tošA >yx Kedjbe Ava. — rr^J3S3 

K A V I N E I 
reikalingi 

Padavėjai ir padavėjos 
Reikalinga kalbėt angliškai. Kreip
tis nuo 2 iki 4 vaL popiet 

WIMPY GRIUS 
SS W. Afoaroe S t Room 1260 

HELP WANTED — MOTERVŠ 

H E L P WANTED — WOMEN 
FOR LITE FACTORY WORK. 
WUl train. Cbmpany Beneflta. 

AOCE OOH A 
TRAKSroRMER CORP. 

1400 W. Wrigfatwood ATB. 
Aa E<juai Opportunity Enipioyer M/F 

^°<>000<>0000000000<XrOOOvC>C^> 

T E L E V I Z I J O S 
M 3 L i n A 5 TV 

Spalvotos Ir Pap - .> įjųŠĮfi. 
Sterso tr Ors I amatus%* 

Pardavimai \g t^Ęfmm 
N I O L I N ' *> | 1 

K46 W. OOtk SL. teL 776*1486 
•ooooooooooooooooooooooooiK 

Geras nrestariMS —- 6 batų aot 
Netoli jūros, tik §2\000 jmoket Kai
na $92,060. 

6 kamb. namas prie iftros ant 85* 
tos gatves. $38,000. 

711 85tb SU, Miansi Beacfa, FL 
teL (305) 864-3S88 
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M*naok» skelbtis dfaa. DRAUGE 

tovių dk 
' - • - - . - -

•r^Jr » 
sksibmM Ue-

ErdviiA 4 flsJ€gMi)9 C5 
•onios. Platus lota* C m 
nimaa. Tik $3,750 įa 
72-ou tr Wki?9ta 

3 batą mOr. Kanja* 
dinlai. PUsaa ruaya $-^,590. 
72-«« tr Arteatan. 

70 kr Taiman. MOr. l\k aokSto. 
S butai. Geros pajamos. Tik $26,550. 

t l K i i i n m i n m i g i i 
I 

P L U M B I N G 
BUDRA11 S REALTY Cfl. 

M O 
jo pakilia nuotaika, u ž ką esa- ' AF-Rr^ tįĮ 

; me dėkingi ta ip neištiktai — . tnm m4tdim 
gausiai susirinkusiems tautte-

! čiams ir tuo parėmusiems Jau
na tv i škus užmojus. 

Žvaijrždutė Vak-nttaattA 

i N G 
•erkraasto baldaa ir k> 

ukts* , Ir H toH fliesto leidi-
r SSJIMS spdraada. 
TEUGT, — WA 5-8088 

4243 W. 63 Street 
Tei. 767-0600 

Vonių, virtuvės sinku ir vandens i 135 Lh & Archer Av„ Lemoat, B. 
Sldytuvų specialistas. Virtuves ir Tei. 257-5861 
voruos kabinetai. Keramikos ir kt. j 
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz- , rmiWm»UIOTmmMlljrWrfWtmwHMHWi 
dliai išvalomi elektra. Kreiptis po j . - • — . . . . - . Z S i - . » , , . , , , •—» 
8 vaL vak. Erdvos ntkr. i-jų m»«a. fcuagatotv. 

SER.4PINAS — 778-O20& I vakarus nuo CaUternia ir 62-o« 
nniljlHIIUHntUllimUimiHilIlUl.lHiHIfc j ̂ ^ a l u a a i n u « ^ 8 ^ te garažas. 
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KEATTSC* 
A m CONT>rriONXNTG 

O. Žukauskas 

HOUSEKEEPER — PLAIN COOK 
For twq adults. Near north. New 
apt, live in, own room, bath & T.V. 
Top salary & home for right person. 
5 day week Reoent referenceS. 
Eaglish necessary. 

TEL. 642-8069 

8S metu amž. vyrui reikalinga §ei-
mSnaike namų ruošai. Gyventi vie
toje, pSnas išlaikymas. Dėi sąlygų 
susitarsime. Rašyti — K. Dinta, 
52 — 43th Ave._, St. Petersburg, 
Florida, KM. 

Reycatinga moteris namų valymo 
darbui 1 dieną sav., penktadieniais, 
Marąuette Pko. rajone. Rekomen-
•aeijos reikalingos. Reikalinga nors 
kiek mokėti angliškai. Skambint pe 
5 v.v. 47S-3164. 

PB060S OPPOKTUMTres . . . . . . , . - . . . . . . . . . . . 
Shop for sale or for Barber 

rent. 2 chairs. 
424-3S48 ' 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Nedidelis butas 2^ne aukšte sn ap
šildymu ir eiektra vienam ar dviein 
saaugosiems. Gaii turėti šaldytuvą ir 
gazo pečiu. 737-5802 

2 
4 ROOM APftRTMEMT 

2 bedroornš. Gaa gpace heat. Chiid-
ren wetcome. Vicmity of St. Frafc-" 
ds of Assisi parišo. Call after û  
P, M. 

Phooe — S42-<W16 

4444 S. Westera Avenne 
TeL - - \T 7-3447 
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M A H A t ^ L ^ S VYRAS 

Cirke International Amphithe-
: atre, Chicagoje, rodomas mažiau 
šias pasauly žmogus. J is tėffc • 
tik 33 colių aukščio ir sveria 23 j 
svarus. 

Mylimam, vyru i ir t ėvu i 

A* 4. A. VINCUI DABRUAI mirusi, 
žmoną MARIJĄ, d u k r ą RASĄ su šeima bei ki tus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Antanas Orintas 
Vida ir Gediminas Kaviėnai 
Asta ir Vacys Kleizai 

^^!RFlKI^,>f. 

Puotaus bu
tas savininkui it geros pajajaos. Ar
ti 59 ir Taiman. 

PefcrtngM kmstavfaMs — 3-Jų 
tpartmeatų medinis ir patalpa sto
riui. Žemi taksai. Brighton Pke 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
fasnasMe — Inrome Tas 

**- w sSrd Stree* — 436 7878 

PARI1AV1MLI 

ENGUSH SfTTTERŠ 
W1U make lst class hunting 
dogs. Ready t o start th i s 

fili. $150. 
Cafl 42S-7108 asryttaM 

— — — — — • « _ 

P £ M E S I O 

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
10% — 20?" — 3« pi^iaa mok&dte 
nl apdranda noo u»iie- ir anfomo. 
tolio p«8 

F R I N K Z A P O L I S 
3«0**$ West SSth Street 

Chicago, Tllinofci 
TrteC. GA 4-SS.Vt 

oooooooooooooooooooooooooc 

RANĮ AKILDYMAS 
w« tr m&e&n nanjna pa-

tsL 4*7#fm BANYS — 

į'">" MimniniiniiMiMiM 
t 

- - - :--. ••- » - ! . - « f^~'T -ĄiAi— 
p«*k»--*.. Matatna i BBJūpOB ^^tr-is-
MOft w . «9th S t . OMoaajo «L SSSSS 

TUK — WA S-SW7 

Janą i ^ * 
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ka Lietuva ano meto "t K t- t K. R T 

balsuoti 

SIUHTINIJU J UETUV* 
Ir kitus linttttf 

NBDBN*WL*>--4flfiS Km 
Cakage, OL #MSX Mrf 

A N A P I L I O 
K s r e i * 

P A P H D E 1 L 
I ė r s 1 t ė 
Ni 

W4PtTE0 0L0 COMICS 
I pay top prices for old conric boeJCK 
Big Uttie books. Radio premrums and 
old Basebal! cards. Paying up to 
$50000 for bojt of old comie booiw 
(Iste 1936-s and '4ffs). CaH Madc 

SfsV2718 aftt* S sis. UM"**tl<i 

0<>0000000000000<X>CK>0000<K>0 

NAMU REMON'i 
PRIElNAitA KATNA 

Tataan ir naujai įrengiu vonias. 
- ~ m m naujas lubas. Įrenfiu 
-r-f -5>_-int r*Sy. Dažau. 
r*z™*, teL 778^882 po 8 v. vafc, 

!-oooooo«oooooooooo<xxxx>o<>ot 

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

Apdrausta* perkraufltyvias 

82S 8FEST 84-tb PLAfrE 
% Uttems nsr iskat t r t i 

file:///-yraa
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MŪSŲ KOLONIJOSE 

orcester, Mass. laikraščių gavimas, pareinąs nuo 
pačių leidyklų ekspedicijos apsi
leidimo. 

JB. 

St. Petersburg. Fla. 
ROMO KALANTOS ŠAULIŲ 

KUOPOJ 
Kada pradėjo šaltesni vėjai 

pūsti ir oras atsalti, mūsų gy
ventojai ir žiemos svečiai vėl 
pradėjo rinktis j šiltąjį St. Pe-
tersburgą. 

Tuo pačiu atgimė ir visuo
meninis gyvenimas. St. Peters-
burgo Romo Kalantos šaulių 
kuopa suaktyvino veiklą. 

Rugsėjo 26 d. tos kuopos na
riai virė pietus Lietuvių klubui, 
kurie buvo paskutiniai prieš klu
bo padidinimo darbus. Prie pie
tų virimo darbų visi šauliai no
riai prisidėjo A. Miliauskienė, J. 
E. Babriai, P. A. Kraujeliai, S. 
E. Grušai, A. Bocevičius, O. 

Twain ir visa eilė kitų, kuriųI Galvydienė, J. S. Valauskai ir 

VAJUS ĮAMŽINTI LIETUVIU 
VARDUI 

Šiomis dienomis energingos 
ALRK Moterų sąjungos narės ap
taria visus einamuosius reikalus, 
liečiančius aukų rinkimo vajų 
dėl jamžinimo lietuvių vardo 
Mechanics Hali pastate. 

Šis gražaus stiMaus Mechanics 
Association pastatas, esąs pagrin
dinėje Worcesterio miesto gatvė
je, buvo užbaigtas ir pavestas 
visuomenei 1S57 m. kovo mėn. 
19 d. Lietuviai praeityje šiame 
•pastate turėjo visus savo kultū
rinius parengimus, susirinkimus, 
koncertus. Priimdavo čia atsilan
kiusius žymesniuosius Lietuvos 
veikėjus, valdžios žmones. Šiame 
pastate buvo atsilankę garsūs 
žmonės k.a. Woodrow Wilson, 
Theodore Rooseveit, Lucey Stone, 
rašytojas Charles Dickens, Mark 

ISGELBfcJO GYVYBĘ DRAUGAS, antradienis. 281* m. lapkričio mėn. t d. 5 

D. M. N. P. bažnyčios rudens šventėje,programą atlieka Ramovėnų 
choras, vad. J. Kazėno. Akomp. G. Korsakienė. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

FILMAS APIEŽI 
— MARA--:4* 

kalbų ir ne vienas lietuvis yra 
išklausęs. Lietuvai atgavus nepri 
idausomybę, visi jos šelpimo rei
kalai buvo pravedami šio pasta
to patalpose. Senesniųjų lietuvių 
atmintyje šis pastatas ir jame 
veikimas — neišdildomas. 

Darbščių Moterų s-gos narių 
pastangomis, numatyta surinkti 
2100 do!. ir tuo prisidėti prie vi 

daug kitų. 
Po to Romo Kalantos kuopa 

sulaukė iš Chicagos, po sėkmin
gos dailės parodos, kuopos | n a u j uo ju filmu 

Naujo filmo "Marathon Man" 
pastatymas užtruko dvejus me
tus. Net keturiolika mėnesių rei
kėjo, iki YViiliam Goldman savo 
novelę pritaikė filmavimui, o 
dešimt mėnesių filmavo. 

Labai skubėjau j šį filmą, ti
kėdamasi kažką ypatingo pa
matyti. Svarbiausia, kad daly
vavau pasikalbėjime su Robert 
Evans (jo susukti filmai: •"Cni-
natown". "Catch-22", "Love 
Story" ir t. t . ) , kuris paliko ge
rą įspūdį, todėl susidomėjau ir 

J nors šiais laikais vadinamieji 
"thrillers" labai populiarūs, y-
pač vaikų tarpe. Nors "Mara
thon Man" įdomiai susuktas ir 
ypač gerai suvaidintas, bet. ma
no nuomone, vaikams tame fil
me per daug žudymo. 

Rima -Janulevi&ūtė 

pirm. dail. A. Rūkštelės. 
Spalio 22 d. Romo Kalantos 

šauliai suorganizavo dail. Jur
giui Juodžiui jo 65 metų gyveni
mo ir visuomeninio darbo su
kaktį, gražioje E. A. Bacevičių 

šų"Worcesterio miesto gyventojų [rezidencijoje. Suvažiavę apie 60 kinietis bando užmušti Doc) 
pasiryžimo šį pastatą atnaujinti 
Pastate pritvirtinta lentelė su įra 
šu — Lithuanians of VVoreester, 
bus tąsa tos senesniųjų lietuvių 
veiklos ir vienybės simbolis. 

Aukų vajus pradedamas š.m. 

Bob Evans papasakojo tru-' 
pūtį įspūdžių iš "Marathon Man" 
filmo, parodyto vienai grupei ; 
žmonių Los Angeles mieste. Die-; 
na buvo karštoka, šaldymas ne-Į 
veikė ir vienos scenos metu (kai I 

asmenų pagerbti menininką Juo- žiūrovai iš vietų ėmė šaukti di
dį, kuris visuomet visada nuošir-- rektoriui, kad turėtų gėdintis 
džiai savo meniškais gabumais 
padeda visom organizacijom. 
Kuopos pirm. dail. A. Rūkštelė 
visų šaulių ir svečių vardu įtei-

lapkričio 28 d. 3 vai. p.a ALRKjkė knygą tik išėjusią iš spaudos 
Moterų sąjungos suruoštame kon I Kosto Jurgėlos "Iithuanian The 
certe Šv. Kazimiero parapijos sa- Autpost of Freedom". Moterų 
lėje. 

Lietuvių vardo įamžinimas — 
sveikintinas. Tikimasi, kad visi 
lietuviai be išimties parems šį 
gražų Moterų s-gos užsimojimą 

BENDRUOMENĖS PIETŪS 

LB Worc. apylinkės valdyba 
lapkričio 7 d. 1 vai. p.p. Mai
ronio parko patalpose rengia pie
tus. Programoje — Meno ratelio 
penketukas, vad. V. Roževičius, 
Tautinių šokių sambūr. "Žaibas" 
ir jaunimo deklamacijos. Loteri
joje daugybė dovanų, viena iš jų 
— Pr. Baltuonio vertinga me
džio šaknų skulptūra. 

Visi kviečiami dalyvauti šiuo
se pietuose ir gražiai praleisti 
laiką. 

AMERIKOS SUKAKČIAI 
PAMEM£TI KONCERTAS 

oktetas, vadovaujamas šaulės E. 
Rūkštelienės, padainavo sukak
tuvininko garbei "Gražiausia ro
žė skiriama tau". Vakaras praė
jo" labai pakilioje nuotaikoje. 
Prie organizavimo darbų dau
giausia iniciatyvos įdėjo kuopos 
vicepirm A. Bacevičius. Ateičiai 
numatoma pravesti Kariuome
nės šventės minėjimą, kuris tu
rėjo būti lapkr. 23 d., bet dėl 

tok? krauju pasruvusi filmą su
sukęs. O kitai scenai (Doc už
mušimui) vos prasidėjus, pusė 
žiūrovu išėjo. Visa tai ir buvo 
scenų sukarpymo priežastis, 
nors, žiūrint filmą nepastebi, į 
kad kas nors dar iškirpta. 

"Marathon Man" filme vaidi-
na žinomi šių dienų aktoriai: į 
Dustin Hoff man. Laurence Oli- į 
vier. Roy Scheider, WUliam De-| 
vane. Mafthe Keller. Jie visi ge- \ 
rai susivaidinę (po dešimties] 
mėnesių darbo būtų lyg ir nuo- Į 
dėmė, jeigu būtų nesklandumų! 
vaidyboje). 

Filmas sukasi apie buvusį na-1 
cių koncentracijos stovyklos vir-

klubo padidinimo darbų, aridė- Snmką Szell (Laurence Olivier).] 
tas vėlesniam laikuL I paskutiniuosius trisdešimt metų 

Taip pat numatytas bendras [ Paleidusį Urugvajaus dždunglė-
' se. toli nuo civilizacijos. Vieną i 

iš 
visų organizacijų pagerbimas! 
dail. A. Rūkštelei. jo 70 metų i?* 1 1 * a t v 3 * s t a i *ew Yorką H 

' banko atsiimti deimantus, apie amžiaus ir visuomeninio darbo 
sukakties, platesniu mastu, ku
ris įvyks gruodžio mėnesį. E. G. 

Lapkričio 28 d. 3 va-1. p.p. 
ALRK Moterų Sąjunga šv. Ka-

LAVONAI EŽERE 

kurių vertę neturi net suprati
mo. 

Visko labai bijo, tik nestinga 
drąsos žudyti. Cia jo geras tal
kininkas yra Division. Division 
yra šitaip apibūdintas: ko FBI 
ar CTA negali ar nenori žudyti, 
tą atlieka Division skyrius. Ky-

Calumet ežere prie 117 gatvės 
rastas nuskendęs automobilis su 

zimiero parapijos salėje rengia j lavonais P. Blckburn, 18 m., ir I la klausimas, kodėf Amerika pa-
Amerikos sukakčiai paminėti i R. Williams, 10 m., kurie abudu I deda šitam žudikui, kodėl jo ne 
koncertą. Programoje operos sol. (gyveno 9645 S. Carpenter A ve., sunaikina? Szell pamažu išduo 
Robertas Takutis ir muzikalinis į Chicagoje. Policija mano, kad 
vaidinimas — Mano motutė j automobilis, nušokęs nuc kelio, 
man pasaKOjo. 

Solistas R Yakutis worcesterie-
čių mielai laukiamas. Atsilankiu
sieji nebus apvilti ir pirm. J. 
Mack paruoštu vaidinimu, vaiz
duojančių pačių pirmųjų lietu
vių JAV rūpesčius ir kovą už 
būvį. 

Tad nepraleiskime Šios retos 
progos, skirkime šią dieną šiai 
nepaprastai šventei - koncertui. 
Po programos — užkandžiai. įė
jimas — 2.50 dol. 

SUŠLUBAVĘS PAŠTAS 
Dienraščių gavimas iš tolimes 

nių vietovių, niekada nebuvo sėk
mingas. Šiomis dienomis pastas 
tiek pakriko, jog periodinių dien
raščių pristatymas pasidarė tie
siog nebepakenčiamas, pvz. 
•"Draugas" savaftės bėgyje pasiro 
ėo tik vienas Nr., kitą sav. vienu 
kartu pristatoma trijų, keturių 
dienų, bet ir tai ne iš eilės. Žiū- | 
rėk, ketvirtadienio, penktadienio 
laikraščius gauni pirmiau už pir
madienio ir pan. 

Teiraujantis pašte, teisinamasi, 
jog tai įvyksta dėl pakely kai 
lurių paštų streikų. Kiek tai tie
sos — nežinia. 

Nesinorėtų tikėti kai kurių 
ad toks nenormalus i 

įkrito į ežerą. 
MIRfi PRIMUŠTA 

ŠLMTAMKT* 

Areštuoti du vyrai, kurie kal
tinami, kad apiplėšimo tikslais 
tiek sumušė 102 metų senutę 
Stellą Victor, 5015 N. Ridge-
way, Chicagoje, kad ji po trijų 
savaičių mirė. 

'• 

— Nematyk blogio, negirdėk 
blogio, nekalbėk apie blogy
bes — būsi viešiems geras. 

da savo buvusius nacius bend
radarbius ir tuo jis pasitarnau
ja Amerikos Division. 

Babe (Dustin Hoff man) yra 
Columbia universiteto studen
tas, besiruošiąs istorijos dakta
ratui. Gyvena blogame rajone 
tarp Puerto Rico gyventojų, ku
rie j | pravardžiuoja "Creepy", 
bet, reikalui ištikus, jam pade
da. Babe įsimylėjęs Elsa (M. 
Keller), "studentę", o tikrumo
je — Szell talkininkę. 

Filmą reikia įtemptai žiūrėti 
nuo pradžios, kitaip daug kas 
liks neaišku. 

Vaikų patarčiau nesivesti. 

P A D Ė K A 
A. f A. KOSTAS PANUŠKIS 

Mirė spalio 8 d.. 1978 m. ir palaidotas spalio 11 d. Sv. Kazimiero 
Hetuvft; kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems pagerbusiems velionį atsilankymu 
į koplyčią ir už palydėjimą į kapines, pareiškusiems užuojautą 
Sodžių ir raftu. už gėles ir aukas Sv. Mišioms. 

Gili padėka kun. F. Kireiliiri už maldas koplyčioje, bažnyčio
je ir kapinėse. 

Nuoširdi padėka visiems grabnešiams ir laidotuvių direktoriui 
P. Bieliūnui už rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdusi ŽMONA 

Pamatęs, kad vienas vyras nu 
krito ant bėgių, Th. Balentine. 
34 m, šoko, nepaisydamas atei
nančio traukinio, jį nutraukė į 
šalį ir perdavė stovintiems ant 
platformos. Gelbėtojas ir jo iš
gelbėtas William Perry, 56 m., 
nugabenti iš nelaimes vietos (35 
gatvė ir State, Chicagoje) į Mi-
chael Reese ligoninę, kur jiems 
aptvarstyti susižeidimal. 

TŽ KYŠIUS 

Illinois senato narys K. W. 
Course, iš Chicagos, keturi kiti 
Illinois parlamento nariai ir vie
nas buvęs narys nubausti po 
5.000 dol. ir trejiems metams 
kalėjimo už kyšių ėmimą, o vie
nas jų P. Pappas — gauna net 
iki 5 m. kalėjimo ir 10,000 dol. 
pabaudos. 

DVIKALBĖS MOKYKLOS 
Chicagoje yra dvikalbių mo

kyklų, ypač kalbamiems ispa- cagos mokytojų sąjunga iškėlė 
niškai. Paskutiniu metu jose at- teisme bylą. prašydama, kad 
sirado maišatis, kai vienam mo- dvikalbių mokyklų sudarymas 
kytojui tenka pakeisti kitą. Chi- būtų sustabdytas, 

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, sūnų 
Inž. KRISTUPĄ DAUGIRDA ir jo šeimą 

nuoširdžiu užjaučiame. 
Inžtnieriu-Architektų Sąjunga 

Chicagos Skyriaus .** 

A. t A. LEONIDAI S0DE1K1ENEI 
mirus, likusius liūdesyje: dukrą BIRUTĘ SK0RUB-
SKIENC su šeima, sūnus VALIŲ, LE0N*, MINTAU-
TĄ ir P0VII4 su šeimomis nuoširdžiai užjaučia
me. 

"Dainavos" AKamblfe 

Mokytojui 

A. t A. MARTYNUI PURVINU! 
mirus, jo žmonai STASEI, dukterims, žentams 
anūkams reiškiame gilią užuojautą. 

Maria Nauburiene 
J.. M. ir A. Laisvinai 
M. ir S. Patrai 

A. t A. Dr. JULIUI A 
m i r u s , 

h žmonai INGRIDAI ir sūnui 

SAMONL 

r\ » t " I T 

giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

1 Oncagos Lietu viu Teniso 

H 
• V I • j 

Klubas 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 S0. Y7ESTERN AVENUE 

TBYS MODERNIŠKOS 
AJB-CONDITfONED KOPLYČIOS 

Netikėtai ir tragiškai mirus 

A + k. MARIJAI JASiUKONIENE!, 
veliones vyrą VALEN iĄ, brolį ir brolienę AN-
TANJJ ir JANLTfJį BARONAIČIUS ir jų visus šeimos 
narius nuoširdžiai užjaučia ir skausmu daunas; 

MAAENOMS VIETA 

REpubUc 7-8600 REpublic 7-8601 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T i V A S IR Š O N U S 

TBYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS; 

2523 M M I ! >* St, Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
I I I I MH A ve., Cicero TO wnhal i 3-2108-9 

AIKATft AUTOMOBILIAMS STATUTI 

A. t A. E U D E 
JUu U ! 

r u s 
jo žmonai INGRIDAI, sūnui DALIUI ir giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

• • -

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
DOVYDAS Pi SAIDAS ir GERALDAS F, Di 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
f 4330 • 34 South Califomia Avenue 
* Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

- 07 South Hermitagt Avenue 
Telefonas - YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetuviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

Vm 50 . LTTUANICA AVE. Tel. YArds 7-MoT 

STEPONAS C. LACK (LA6KAWICZ) Ir SOMOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL V i r i n i s 7-«672 
2424 W. Mtfa STREET TeL REpubtk 7 B U 
Um Sauthtreat Mghway, Palos H i ! \ DL TeL 1744419 

Gyveno 6826 S. Talman Avenue, Chicafco. Illfnois. 
Mirė spalio 31 <L, 1976, 1:15 vaL ryto, sulaukės 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Papilės parapijoje. 

Amerikoje iSgyveno 62 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sumiš Anibony VaiSnoras, marti 

Ruth, 3 anūkai Anthony su žmona Susan, Charles su žmona Sand
ra ir Thomas, 4 proanūkai — Anthooy, Arthur, Brian ir Olan, se
suo Ann Labanauskas, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Sv. Vardo dr-jal (Šv£ M. Marijos Gimimo parap.). 
Kūnas pašarvotas Maželkos-Evans koplyčioje. 6945 S. Westem 

Avenue. 
Laidotuvės jvyks treč., lapkr. 3 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas j Svč. M, Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
9:30 v. įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažystamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Ntolrudę: Sftms, marti, anOfcai tr proanflkaL 

Laidotuvių d-rakt. Evans ir Stoaa, TeL 737-8600 

PETRAS BIELIŪNAS 

4M8 SO. CAJJFORNIA AVE. TeL LAfayetta S-S577 

POVILAS J. RIDIKAS 

S254 SO. RALSTED STREET TeL YArds 7-ltll 

JURGIS F. RUDMIN 

«21l SO. UTUANICA AVE TeL YArds 7-1138-» 

VASAITIS BUTKUS 

I44fl SO. SMh \V*L, CICERO, ILL. Tel. OLYmpk 2-1103 



DRAUGAS, antradienis, 1976 m. lapkričio men. 2 d. I 

X "Aušros" slapyvardžiu pasi
rašytas naujas kūrinys yra pri-

I X L. D. K. Birutės dr-jos na-
, rių susirinkimas įvyks iapkr. 7 
. d. 11 vai. ryto Jaunimo centre. 
B i t i n inkės prašomos atsilan

kyt i . 
X Šv. Teresės d-jos susirinki

mas įvyks šiandien, an'.radienį, 
8 v. v. Švč. M. M. Gimimo pa. 
rap. salėje. 

X PreL J. A. Karalius, She-
siustas "Draugo" romano kon- nandoah, Pa., dėkodamas už jam 
kursui. Šią savaitę rankraščiai pasiustas knygas, atsiuntė au-
j&u siunčiami komisijai, kuri šie-; ką. Ačiū. 
met yra Philadelphijoje. x "Draugo" dienraščiui, ku-

X Prof. dr. K. ir Ida >Iikne- ris savo giliu ir prasmingu turi-
vičiai iš Belgijos yra atvykę į niu, grožiu ir gėriu maitina išei-
Cbicagą. Dalyvavo lietuvių, ve-įvijos lietuvių alkstančias sielas, 
terinarijos gydytojų suvažiavi-, siunčiu 10 dolerių auką" — Ši
me, bankete, sol. P. Ragienės • taip mums rašo Stasė Miltakie-
koncerte, lankė lietuviškas įstai- j nė iš Detroito. Dėkojame. 
gas ir gėrėjosi lietuviška veikla. Į X Albinas Ruzgas* St. Hyacin-
Atvykę į "Draugą" susipažino su \ thae, Kanadoje, atsiuntė mums 
dienraščio paruošimo darbu. > laišką, kuriame skundžiasi blogu 
spaustuve ir kalbėjosi su dien- i pašto patarnavimu, kurio dėka 
raščio vadovais. Iš Chicagos "Draugą" gaunąs tik po 10-15 
skrenda J Los Angeles, iš kur dienų nuo numerio išleidimo die-

IŠ ARTI 
Ik TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 

vadovaujami Ines Kamandulytėfl 
ir Aldo Basanta Meškerevi-
čiaus, su dideliu entuziazmu, 
meniškai įrengia savo saię, ku
rią jiems pavedė U. Liet. Kultū
ros draugijos valdyba. 

— Mirė. Konstancija Kalpo-

_ Ignas Malcius iš Chicagos *"*> E m U i J a J"zul e Q i e n ė 

persikėlė į Floridą ir įsikūrė St. | AUSTRALIJOJE 
Pelersburg Beach lietuvių dau
giausia apgyventam Belle Vista 
pusiasalyje. Traukiama, kad įai 

_ Melbourno lietuviai, minė
dami Vėlinių dieną, lietuvių ka-

jungs į apylinkės lietuvių meni-,?** lankys lapkričio 7 d 
ic veiklą. — Pertho lietuviai lapkričio 

Pirmyn choras ir solistai po operetės Grafo Liukseo. burgo pastatymo Chicagoje, kuri lapkričio 14 d. ka r 
tojama muz. K. Steponavičiaus atminimui. Nuotr . J. Tamulaičio 

HICAGOJ IR APYLINKĖSE Vw 

ANTRAM MILIJONUI 
SUTELKTI VAJAUS 

VAKARIENĖ 

Lietuvių fondo vakarienė ant-
grįš atgal į Belgiją. Miknevičiai nos. Nežiūrint to, — rašo jis, — ram milijono dolerių sutelkimui 
anksčiau gyveno ir dirbo Belgų dienraščio mielai laukia. Pridėjo paspartinti įvyko praėjusį šašta-
Konge, Afrikoje, dabar jau Bei-. ir auką. Ačiū. \ dienį Juanimo centro salėje. Ją 
gijoj, pensininkai. X St. Butkūnas, St. Charles, pradėjo vyriausioji rengimo ko-

X Gražutė ir Aloyzas Siručiai,: UI., užsisakė didesnį kieki kalė- miteto vadovė, LF tarybos narė 
daug metų gyvenę Chicagoje ir'. dinių kortelių ir atsiuntė 10 dol. Marija Remienė, trumpu žodžiu 
išėję į pensiją, nutarė išsikelti t \ auką. Dėkojame. j sveikindama svečius, pabrėžda-
Californiją, kur jau nuo seniau i x Janina Stankus iš Lincoln, I ma, kad tai sėkmingo rudens 
gyvena G. Sirutienės sesuo Lai- EI., aukojo 10 dolerių. Dėkui. {derliaus šventė. Gilios prasmės 
mutė Graužinienė su dukromis. | X Kazimieras Kavaliauskas iš invokariją sukalbėjo kun. dr. V. į ; i o n a l a i _ 
Jie jau anksčiau yra nusipirkę Cicero, Dl.. nuoširdžiu laišku pa- R i m ^ s , LF tarybos pirm. dr. G., fc s e n i m a s s u d a r ė 

Spalio dėkojo "Draugui" už atsiųstą Baluos primine, kad mes turi- • ma , »*_« . T ; 

šiltai, įteikta gėlių ir priedo tu
rėjo padainuoti dar pora dainų. 
Akomponavo amerikietis muzi
kas. Solitai honorarą paskyrė Lie
tuvių fondui. 

Po to buvo laimėjimai, kuriuos 
pradėjo pirmą laimingą numerį 
ištraukdamas, visur einąs ir vi
siems laimėjimams aukojas Nor-
man BurnŠ'einas 

Prie O. Norvilienės skaniai pa
ruošto šilto maisto visi turėjo 
progos pabendrauti ir, šauniai 
kapelai grojant, pasišokti. Profe-

ir pensininkai, jaunimas 

namus Santa Monicoje 
31 d. vakare jie išvyko iš Chica
gos. Prieš savaitę, spalio 24 d, 
G. ir A. Siručių giminės ir arti
mieji "Ramunėje" turėjo jaukų 
šeimynišką atsisveikinimą, ku
riame palinkėjo jiems Santa Mo
nicoje gerai įsikurti. 

X Senajai Vilniaus muzikai 
ir naujai Br. Budriuno kantatai 

1977 m. kalendorių ir pridėjo 10 
dol. auką. Labai ačiū. 

x W. Zajancauskas iš Kana
dos aukojo 10 dol. Dėkojame. 

x Inž. Stasys Jokubauskas, 
Palos Park, nuoširdžiu laišku 
padėkojo už korteles ir atsiuntė 
10 dol. auką. Dėkui. 

x P. D. Balčiūnas, Mission 

mą, tikinčią Lietuvių fondo rei
kalingumu ir ateitimi. 

P. Svilius 

skirtoji vakaronė įvyks Jaunimo. Via Bonalos, užsakė kalėdinių 
centro kavinėje šį penktadienį j kortelių ir aukojo 10 dol. Ačiū. 
(lapkričio 5 d.) 7 vai. 30 min., x >o rbertas ir Filomena Ta-
vak. Visi muzikos mėgėjai kvie- „ ^ chicago, I1L nuolatiniai 
^ iaml- "Draugo" rėmėjai, išreiškė pa-

me naudotis šio krašto laisve 
dirbti ir kurti, nes čia yra ge
riausios sąlygos, ką liudija ir No
belio premijų apdovanojimai. A-
msrikiečiai tokių apdovanotų 
mokslininkų ir rašytojų turi apie 
100, o Sov. Sąjunga tik keletą. 
Visa tai rodo laisvo krašto pra
našumą, ir tą laisvę mes taip 
pat turime išnaudoti kultu-, 
. . - . - i ... i ! modamas helikocteri. Minėjimas rinems gervbems kurti, ką ir re- . . , , . .A . ' , » . . .,: i - T . f . r J ' įvyko Jėzuitų koplyc oie 10 vai. 

m:a Lietuvių fondas. 
Dr. A. Razma, LF vald. pirm., 

pasveikinęs svečius, padėkojęs vi-

mano draugam (Gudauskienės), 
Savo skambančia daina (Banai
čio), Giesmė kunigaikštienės Bi
rutės garbei (Banaičio). 

Dainų lietuviška nuotaika, ro
mantiškos užuominos rado šil
tą atgarsį publikoje, "Reąuiem" 
buvo specialiai parinkta Vėlinių 
išvakarėms. 

Antroji rečitalio dalis buvo gy-

Horacijus Žibąs, dipl. eko-'20 d. rninės Lietuvos kariuome-
uomistas, žymus Cincinnati Ue- n ^ dieną. 
tuvių veikėjas, šiais metais va-: VOKiETiJO1* 
dovauja Cincinnati tautų festi-i 

i valiui, kuris bus lapkričio 19-21 — Muencheno tautiniu šokių 
! d. Siame festivalyje dalyvaus 23 grupė "Ratukas" po vasaros 
tautybės, jų tarpe ir lietuviai, atostogų vėl sukasi. Šiuo metu 
Lietuvių pavilijoną organizuoja jame dalyvauja 17 jaunuolių. 
Lietuvos Vyčių Cincinnati kuo- Naujai įsijungė "Ratukan" mo-
pos vicepirmininkė Marion Zim-, kine Julija Ceginskaitė iš Šve-
merman. 

ARGENTINOJE 
— Arg. Lietuvių centro ma 

žųjų ansamblis atšventė 5 metų 

dijos ir stud. Eglė Juodvalky
tė iš Chicagos. Ji yra Pabaltie-
čių teatro Carbondale universi
teto magistrė, ruošianti tezę 
apie moterį Kazio Sajos vaidi-

sukaktį. Mažieji artistai pasiro- "imuose. Eglė yra taip pat 
dė su plačia programa. Progra
moje dalyvavo taip pat ir "Co-
ral Juvenilia" choras, padainuo-

poetė, 1972 išleidusi eilėraščių 
rinkinį "Jei tu paliesi mane". 
Eglė Juodvalkytė dirbs "Lais
vės" radijuje. "Ratukas" suka vas įrodymas solistes pasiruoši-1 d a m a s k e l i a g ^ ^ į m š k a i 

mo platumai. Ji atliko kurinius ^ o š ė to a n s a m b l i o j šeimos lizdus, puošiasi diplo-
tarptautinio garso kompozitorių, Zavickaitė. Pro- mais. Susituokė muzikos stu-

gramos vedėjai buvo S. Tarno-kaip Bellini — Plaštakėlė, Res 
pighi — Dainius, Rūkas, Pucci 
ni - Lopšinė, Giordano — Ba
landis čia, Donizetti — Name
lis, Pasimatymas, Verdi — Čigo
nė, Viešpatie, išgelbėk mano sie-

mais. 
dentas Alfredas Hermanas su 

šiūnaitė ir R. Rudis. Artistams *^d. Diana Hornikaite ir Algi-
ir tėveliams padėkojo valdybos mantas Pauliukevičius su bibho-
vardu A. Ruplėnas. " jtekininke Monika Hellmayer. 

[Jau ir prieauglio "Ratuko" šo-
0KUP. LIETUVOJE jkėjai susilaukė: gimė Tatjana 

- Meškeriotojai 1975 metais, J u d i k a H e r m a n a i t ė i r * * * * • 
apytikriais duomenimis, sužve-

A. A. E D m ^ O PAULAUSKO lą\l°fnl ~ K a i . d e g S ? a s a u l i s ' 
PA30NKL4 PAŠVENTINUS \ A b u d u ?aS\flU'f ^ p r ° ^ 3 

f į mon įtraukti Visų Šventes — Ve-
Praeitą šeštadienį, spalio 30 j linių išvakarių proga. Dainose'jojo 372 tonas žuvies. Vienam 

d., įvyko minėjimas^ kai a. a. j buvo rimtis ir žaismingas leng- meškeriotojui vidutiniškai teko, 
Warrant Officer Edmundas' vumas. Solistė- d-aminlai polin- 9,7 kg pagamos žuvies. 
Paulauskas tragiškai mirė, vai-1 kiai padėjo daina ... neikti su — Naftos paieškojimo darbai 

didesniu vaizdumu. Visi tie ita
liški didžiųjų kompozitorių kūri
niai buvo padainuoti sol. I. Mo-

Landaitė (stud. Rudolfo ir Mil-
I dos dukrelė). 

1 ryte. Kun. P. Cinikas, MIC, kun. 
Juozas Vaškas, MIC, ir kun. R. 
Kasputis koncelebravo Iv. Mi-

būrys Paulauskų ir Stasiulių gi 
minių susirinko koplyčioje ir | ! 

šiems aukotojams, spaudai ir rė-
X ace ro ateitininkai praėjusį si tenkinimą dienraščio kalendo- i mėjams, priėmė iš agr. S. Santa- s i a s- k u n - R C-™kas. ^ n c - Pa" 

sekmadienį buvo užprašę šv. Mi- rium i r atsiuntė auką. Dėkoja- | ro agronomų draugijos įnašui ^ ^ į pamokslus. 
Šias už buvusius Cicero vyrės- ^ 3000 dol. Agr. V. Žirgulevičius 
niuosius ateitininkus prel. Kru- x p < ) 3 d o , e r i u s a u k . R s k y r ė 2,000, o agr. St. Vaičius 
pavičių, prel. Albavičių, Prapuo- M i l k o v a i t i s A J a k i m a v i č i u s . K 1,000. Iš jau sutelktos 5,000 dol. 
lemenę, V. Galvydį, v. Kupn, R. G ^ Į . ^ c Geležiūnas, V. Le-! s u m o * l ė š o 5 e i s lietuvių studen-

" ' ' • tui, studijuojančiam agronomiją, 
paremti. A. Šantaras po trumpo I ^as . Susirinkusieji po to susi-
I žodžio pristatė čia pat salėje bu- rinko našlės J. Paulauskienės 
vusius tos sumos aukotojus. Iš (Stasiulytės) namuose, kur vė-

l viso banketo proga buvo sutelk- iionis išgyveno ne daugiau kaip 

r 
okup. Lietuvoje ir toliau tęsia
mi. Kaip žinoma, pirmasis naf
tos fontanas Lietuvos žemėje 

r,.c«gos žinios 
STREIKO NEBUS 

tekaitienės parūpintame lietuvis ištryško 1968 metais Šiūparų 
kame vertime. Klausytojams tai į kaime, prie Gargždų. Ten nafta 
labai padėjo sekti prasmę ir gė- j slypi beveik 2 kilometrų gyly-
rėtis melodija. Atlikusi apie 20 Į je kambriškojo smiltainio sluoks 
dainų repertuarą, solistė nerodė j niuose. Antrasis fontanas — 

KaunąJCriaučiūną ir visus kitus ^ ^ D ė k o j a m e 
ateitininkų s-gos narius. Sv. Mi
šiose dalyvavo su vėliava. Po v ' ' ^ ' 
pamaldų aplankė kapus. 

vėliau prie naujojo paminklo ^ o n u , a i S u d a r e " ^ 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse." _ ~" . . . . . , , . 
, , . . . . . . Karstais aplodismentais pubh 
kur vyko paminklo pašventini.- , . . . * 

""> bisui dar 

Šoferių unija susitarė su ga
zolino bendrovėmis ir nebebus 
gazolino ir skystojo kuro išve-
žiotojų streiko. 

MIRTIS DfiL RANKES'UKO 

Areštuoti penki jaunuoliai, ku 
aaa naftos"teT- i ri« P r ie 2000 \V. 56 gatvės Chi-

kinvs. Yra duomenų kad g a U 1 ^ 0 ^ - šeštadienio naktį ateme 
šprašė ariją iš b ū t i i r g a m t in ių dujų. Labai n"&"™ką iš gail. sesers Delons 

Madame Butterfly" ir Vėl šaky-1 g a l i m a s dalykas, kad naftos ga- ****, 3 4 m - i r * Artinai pn-

Tvirtą palydą forte- — prie Dirglių kaimo. Šiuo me
tu ryškėja, kad ties Vėžaičiais 

.<a 

da. užsisakė daugiau kalėdinių 
kortelių ir aukojo 10 dolerių. 

X L.D.K. Birutės dr-jos cent- Dėkui 
ro valdyba ir skyrius Chicagoje y ^ fr , M u s t e i k i a j ^ ^ 
rengia tradicini koncertą - baHų ^ ^ aayildrAai F a l I o 

Neva-
lapkr. 20 d., 8 v. v. L. Tauti
niuose namuose. Sol. Vandos 
Stankienės žavios dainos, rašy
tojo Aloyzo Barono įdomūs nuo
tykiai. Šilta vakarienė ir A Stel
moko orkestras šokiams. Staliu
kus ir pavienias vietas prašome 

doje, aukojo 10 dolerių. Labai 
ačiū. 

X Dail. B. Murinas, Melrose 
Park, UI., dėkodamas už korte
les, atsiuntė 10 dol. auką. Ačiū. 

x Roma Mastienė, Hinsdale. 
rezervuoti tel. 735-5118 arba m., nuolatinė "Draugo" rėmėja, 
778-4681. Pelnas skiriamas Sibi- v& atsiuntė 10 dol. auką. Labai 
ro fondui. Maloniai kviečiami ačiū. 
visi atsilankyti. Auka 10 dol. 

ta apie 25,000 dol. Šiuo metu LF metus ir pusę. 
'uri jau daugiau 1,300,000 A. a. Edmundas Paulauskas 
dol. buvo gabus helikopterių lakū-

A. Jankūnas pristatė kandida- nas ir iš paliktų dalykėlių na-
tuojantį į teisėjus trečios kartos muose matėsi, kad jis rimtai 
lietuvį teisininką A. Valuką, ku- ruošėsi tolimesnei aviacijos kar-
ris lietuviškai paprašė jį parem- jerai. • Jis išbuvo aviacijoje apie 
ti ir pažadėjo neapvilti. devynius metus. Gaila, kad toks 

Taip pat buvo paprašyti pa- gabus jaunuolis žuvo neatsiekęs 
sirodyti salėje buvę tėvas ir sū- Į pilnos karjeros. Vis dėlto jis 
nus Bražinskai ir paprašyta, kad Į pasitarnavo ir mūsų tautybės 
juos, patekusius į šį kraštą, pa- atžymėjimui. Tegul Viešpats 

si (B. Jonušo) 
Rengėjų vardu dr. A. Lipskie-

nė padėkojo solistei ir svečius 
pakvietė kavutei. Rečitalio paja
mas solistė paaukojo dr. P. Dauž-
vardžio fondui. 

J.Pr. 

r, J *• s M 

(pr.) 
N ' ^dary ta nauja kristalo 

knataMi Raminta ir Raimun-
dhu Lapšiai atidarė Winnetkojc 
kristalo krautuvę. Raimundas 
pats išgraviūruoja stiklus pagal 
pirkėjo pageidavimą ir įdeda 
monogramas. Krautuvė laiko 
aukštos kokybės kristalus ir do
vanas. Dėl asmeniškai įgraviu-
ruotų stiklų ypatingai dėl Kalė
dų prašom skambinti telefonu 
[« t ) Hl-5440; adresas: THE 

STUDIO, 558 
BAY ROAD, WTN-

NKHLA, R L . 60093. (sk.) 

X Ieškoma lietuvių šeima, ku
ri, gyvendama prie Lietuvių Klu
bo pastatytame bute. galėtų ei
ti klubo prižiūrėtojų pareigas. 
Pageidautina, kad moteris ga
lėtų vadovauti virtuvei, o vyras 
galėtų patarnauti bare. Atlygi
nimo ir smulkesnių informacijų 
reikalu kreiptis į klubo pirmi-
rinką A. Kamiu, 6900-10 Ave., 
K ^h, St. Petersburg, Florida, 
S3710, Telefonas (813) 345-2738 

(sk.) 

y KHione I Meksiką ruošia 
Lietuvos Dukterų dr-ja gruod. 4 
d, Visi norintieji važiuoti pra
šomi skambint tel. 238-9787. 

X Fabijonas Kaminskas iš 
Euclido, Ohio, aukojo 10 dol 
Dėkojame. 

X Mykolas Bajorūnas iš Chi
cagos atsiuntė 12 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X Didesnį kiekį kalėdinių kor
telių užsisakė ir aukų atsiuntė: 
kun. A. Babonas, E. Jovaiša, M. 
Stonys. Ačiū. 

X Dalila ir Balys Mackialai, 
Los Angeles. Calif., atsiuntė 
malonius sveikinimus ir auką. 
Dėkui. 

x Po 5 dolerius aukojo:: 
I. Peter Šakalis, Brockton, 
Al. Daniūnienė. Dix Hills, 
Vyt. Grybauskas. Chicago, 
Ona Jasaitis, Richmond, 
J. Kiemaitis, St. Louis. 
Labai ačiū. 

X Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Robert Suberi. St. Louis, 
O. ir J. Ribinskai. Westland, 
Bronius Užemis, Hot Springs, 
L. Lendraitis. So. Boston, 
Mary VValske. Chicago. 
Stasys Karalėnas, Hamilton. 
Visiems dėkojame. 

X Du gražus 3-jų mėnesių šu
niukai atiduodami dykai į gerus 
namus. Geriausia kalėdinė dova
na vaikui. Skambint po 6 v. v. 

remtų siųsdami telegramas JAV 
vyriausybei, kad jiems leistų šia
me krašte pasilikti. 

Meninę programos dalį atliko 
solistai Nerija Linkevičiūtė ii 
Bernardas Prapuolenis, pradžioje 
padainuodami komp. S. Šimkaus 
kūrinį, po to vokiečio komp. 
Cornelijaus keturias dainas ir vė
liau ketvertą komp. G. Gudaus
kienės kūrinių, tarp jų B. Pra
puolenis solo — Gyvenimas pa
gunda, kuri buvo premijuota 
Lietuvių Gydytojų s-gos sureng
tame pramoginės muzikos kon
kurse. Daina nuskambėjo labai 
gerai. Solistai buvo sutikti labai 

jam būna gailestingas. xx 

SOL RAGIENĖS REČITALIS 

Solistės Praurinės Ragienės re
čitalis, rengtas gyd. žmonų pa-
gelbinio vieneto, sekmadienį su
silaukė plataus publikos susido
mėjimo. Dainų repertuaras buvo 
parinktas turtingas ir įvairus. 
Pirmoji dalis buvo skirta lietu
viams kompozitoriams. Solistė 
patraukliai padainavo Pajūrio 
aidus (Karoso), Beržui, berželiui 
(Metrikienės), 2emė kryžių ir 
varpeliai (Jakubėno), Reąuiem 
varpeliai (Jakubėno), Reluiem 

lį būti visoje Vakarų Žemaitijo
je. 

URUGVAJŲ? 

mušė. 
ATSIGYNĖ 

Trys banditai buvo užpuolę 
„_ w>T T i x gazolino stot% esančią 734 S — III PLJ kongTeso ruošos f„ " . •' • e* 4.-Western Ave., Chicagoje. Stoties 

tarnautojas vieną banditą nušo-

LIETUVnj-LATVRJ JAUNIMO;5-5 3 0 0 (> * 

komisija praneša, kad Urugva
juje kongreso metu gauta 

, , . , , . i vė, kit4 peršovė, o trečias pabe-
dolenų pelno, k u r i e , ' 5 Z J H . , ~ ™i^-o „ l a»iri KONFERENCIJA 

ia* . ) j VI 7-6361 

Simas Pranas Bra-
iaptilflo 8 d. atvn.'̂ sta j Vew YOTY.I. J:? d^'-vaus Laimės Žiburio 

(uc) | radijo k»c*n« Kultūros Židinyje ir tea tari fetų. 

Šiaurės Amerikos Lietuvių Stu
dentų sąjungos ir Latvių studen
tų suruoštoji išeivijos jaunimo 
konferencija spalio 29-31 d. Chi
cagoje praėjo su pasisekimu. 
Penktadienio vakarą, kai buvo ro
domas Meko filmas, buvo susi
rinkę apie 150 dalyvių. Šešta
dienį buvo Indianos univ. prof. 
J. Penikio ir Oklahomos univ. 
prof. dr. V. Va/džio paskaitos 
"Amerikos užsienio politika ir 
Pabaltijo kraštai". Juos papildy
dami kalbėjo svarstybų dalyviai 
dr. V. Stankus, latvių dr-jos 
pirm. I. Spilners, Chicagos univ. 
graduantas N. Zusevics. Jie pa
žymėjo, kad atominio karo pavo
jus, jėgų santykių pasikeitimas 
verčia Ameriką daugiau domėtis 
savo interesais, ir susidomėjimas 
Baltijos valstybėmis blėsta. 
Mums svarbu daugiau Baltijos 
likimą susieti su JAV interesais. 
Diskusijose dalyvavo A. Peškys 
ir keletas latvių. Dalyvių buvo 
per 50. 

Po bendrų pietų buvo Kentr 
univ. istorijos prof. J.F.Cadzow 

Į paskaita apie pedagogines prie-
! mones išlaikyti tautinei sąmonei 
* išeivijoje. Svarstybose dalyvavo 
< dar S. Miczitk L Muiznieks ir 
! lietuviai studcniai L. Rimkus be' 

D. Šaulys. Vakaro įvykęs kaukių 
balius sutraukė apie 300 dalyvių. 

Sekmadienį, s;alio 3! d., Wis-
consin univ. literatūros prof. V. 
Nolendorfs ir Ohio univ. litera-

I 

I turos prof. R. Šilbajoris išryški-
! no tema. kaiD mes skiriamės nuo 
| amerikiečiu, Svarstybose be įvj dar t 

yra padėti Jaunimo Fondan. 
— Urugvajaus kolonijos jau

nimas, daugiausia ąžuoiiečiai. 

dalyvavo Wisconsino univ. prof. 
lingvistas V. Zeps. 

Lietuvių-latvių jaunimo kon
ferencija praėjo su geru pasiseki
mu. Baltiečių jaunimas noriai gi
linosi į abiejų tautų likiminius 
klausimus, stiprėjo suartėjimo ry
šiai. Rengėjų komitetui pirminiu 
kavo latvis U. Spruds, jungėsi 
ir lietuviai: iždininkė I. Rama
nauskaitė, informacijos vadovės 
V. Pleirytė ir L. Rimavičiūtė. 
komiteto nariai — G. Burokas 
ir M. Kupcikevičiūtė. 

J. Daugi. 

go. Visus juos policija susekė. 
PERSOVfc POLICININKĄ 

Chicagos policininkas Edw. 
Thun, 32 m., kuris po tarnybos 
dirbo kaip vaistininkas Skokie 
priemiesty, buvo plėšiko peršau
tas vaistinėje. 

SUVAŽINĖJO 
Automobilis užmušė 6 m. ber

niuką Keith VVoods, kai jis, iš
šokės iš tarpo stovinčių automo
bilių, bėgo skersai gatvę, eida
mas į Marconi Prad. mokyklą 
Chicagoje. Policija perdavė teis
mui vairuotoją Thomasine John
son, kuri tada vežė savo dukterį 
į mokyklą. 

: ^ h 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
Nr. 25 ir 28. Viso 24 kuriniai, kurios primins Lietuvą, 
Lietuvos Kariuomenę ir kitos lietuviškus kūrinius, tai 
būtent: 

Karo Mokyklos choras: KUR LYGOS LAUKAI 
MARŠ MARŠ KAREIVĖLIAI 
GELEŽINIO VILKO MARSAS 
SUTEMS TAMSI NAKTUŽĖLE 

J. Petrauskas ir V. Dineika; VAIDYLOS MALDA 
SENAS KANKLININKAS 

Karo Muziejuje — Vėliavos nuleidimas I - II dalis 

A Dvarionas: TU TTK TU TAIP MOKT MYLĖTI 
Stepo Graužinio ir Antano Dvariono įvairus įdainavimai, 
visus suminėti reketų daug vetos. Kana abejų albumų tk 
$12.50 su persuntmu. 

Platntojams duodama 25% nuolaida, 
šiuo adres: 

Užsakymus siųskite 

DRAUGAS, 4545 W. 63ri St., Chicago, III. 60629 


