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Ideologijos tankais 
įskiepyti negalima 

•Vakarai paminėjo Vengrijos sukilimo 20 a e t* rJtakt: 

Paryžius. — Laisvasis Vaka
rų pasaulis prisiminė Vengrijos 
revoliucijos dešimtmetį. Radi
jas, televizija, spauda, viešoji 
nuomonė paminėjo šią skaudžią 
sukaktį šiurpiuosius įvykius, 
privedusius prie vengrų tautos 
sukilimo ir jo kruvino nuslopi
nimo, j Vengriją įsiveržus so
vietų tankams. Budapešte ai
dint paskutiniams šūvių gar
sams, visi buvo įsitikinę, jog 
kova yra laimėta, šimtatūkstan
tinės minios ruošėsi atžymėti 
sunkiai iškovotą laisvės perga
lę. Deja, vengrų tautai teko pa
sidžiaugti atsiekta laisve tiktai 
kelias dienas. Lapkričio pirmo
mis dienomis Vengriją užo'.ūdo 
Raudonosios armijos tankai ir 
sužlugdė tautos entuziazmą, su
trypė gražiausias viltis. Be pa
sigailėjimo šaudė i žmonių mi
nias, į darbininkus, ūkininkus, 
studentus, moteris ir vaikus. 
Buvo įsakyta nuslopinti taria
mą Vakarų imperialistų pareng
tą nacionalistinę kontrarevoliu-

Rūpestis su kubiečiais 
* pabėgėliais • i 

Miami. — Amerikoj vis di
dėja susirūpinimas, kad tam tik
ras procentas kubieč;ų pabėgėlių 
čia persikėlė ne vien politiniais 
sumetimais ir dėl persekiojimų. 
Jie spėjo suorganizuoti narkoti
kų prekybą, pradėjo terorizuoti 
kitus kubiečius, pasirodė esą ne
pataisomi kriminalistai. 

Carterio laimėjimas 

P'ains, Ga. — Jimmy Carterio 
baptistų Bažnyčia Plains nubal
savo įsileisti kiekvieną tikintį, 
nežiūrint jo rasės ar veido spal
vos. Susirinkimas tęsėsi tris va
landas. Jame dalyvavo ir Car-
teris su žmona Rosalynn. 

Brežnevas pas Tito 

Belgradas. — Brežnevas va
kar jau buvo Jugoslavijos sos
tinėje ir pradėjo konferuoti su 
Tito. Kiek yra žinoma, Tito nori 
gauti Brežnevo garantijas, kad 
po jo, Tito. mirties Maskva jo
kiomis aplinkybėmis nesugalvo
tų daryti invazijos ar kaip ki
taip skaldyti Jugoslaviją. 

Dangoraižio nuostoliai 

New Yorkas. — Antrieji pa
sauly savo aukltumu pastatai. 
New Yorko World Trade Cen-
ter dvyniai, neša didelius fi
nansinius nuostolius. Pernai 110 
aukštų dangoraižiai davė nuo
stolių 11.9 mil. dolerių, o me-j 
tais anksčiau 7.9 mil. dol. irgi j 
nuostolių. 

Pastatai yra 1,350 pėdų aukš
čio. Aukščiausias pasauly na
mas yra Chicago Sears Tovver 
1,454 pėdų. 

Pekinas. — Vakar Pekine ir 
apylinkėje buvo stiprokas žemės 
drebėjimas. Apie nuostolius dar 
nebuvo pranešta. 

ciją, nepaisant, kad joje daly
vavo visa tauta, visų klasių, vi-
žOiOC i:riiaus vengrą: vyra. ir 
moter-.-^. 

Vatikane radijas kaioečar^i 
apie ;uk:'.:rr-.:. -.unaa.s:r_rr.a a.-
.-;ė. kad sovietą'. tuo paiau *u-
irrk'Vė :d^'.0T.yys mitą. kuriam 
ve.i-u. 196-5-tais metais. Prar.:-

g:s. Y~r.gr., tau'-a r.č-'-Hv, SUK:-
:us".. jei nebūtų tikėjusi, kad to 
Stalino mirties sovietai atsisa
kys savo imperialistinės politi
kos pavergtų tar .ų a-m.ilgiu. 
Toji viltis pas:rr>dė -epag^iiUi 
svajonė 

Stalir.c asmenybės rr/rs* bu
vo nugriautas, bet je pc'itika 
buv:- tęsiama. Dvylika metu vė
liau ta; oatvre Čekoslovakija. 

Ar ši liūdna tikrovė tikrai netu
ri jokių prošvaisčių? Ar kon
statavimas, kad komunizm.-..-
nesikeičia, tikrai sužlugdo visas 
viltis, — klausė Vatikano radi
jas. "Palaikyti gyvą viltį yra Į 
pirmoji ir pagrindinė krikščio
nio misija. Niekas negali nu
matyti, kokia bus ateitis. Tačiau 
galima drąsiai, be jokio abejo
jimo tvirtinti, kad tankais, pri
verčiamųjų darbų lageriais, psi
chiatrinėmis ligoninėmis besi
remianti ideologija neturi jo
kios ateities. Tai merdinti ideo
logija. Kaip tik todėl jokiu bū
du negalima tvirtinti, kad veng
rų tautos sukilimas buvo be
prasmis ir utopiškas. Vengry 
tautos kraujas prieš dvidešimt 
metų nebuvo veltui pralietas". 
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PORTUGALIJOS KOMUNISTAI 
NORI BALSO VALDŽIOJE 

Lisabona. — Portugalijos ko- Kongreso metu kiti komunis-
munistai savo keturių dienų su- Į tai, save vadiną trockininkais ir 
važiavime partijos vadu perrin- • nesutinką su maskviniais, pa-
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N0VOCERSK01%2 RIAUŠES 
Solžcnicino '"Gulago salyno" trečioji dalis 

Miunchenas. — Aleksandras 
Solženi cinas išleido trečią ir pa
skutinę "Gulago salyno" dal'. 
Knygoje aprašo toliau slapto
sios milicijos veiklą, kalėjimus. 
koncentracijos stovyklas ir vie
ną atsitikimą, labai nemalonų 
sovietams, laikytą didelėj pa
slapty, riaušes, kurias malši
nant buov nušauta apie 70 žmo
nių 

1962 metais birželio 1 Chruš
čiovas buvo paskelbęs kainų pa
kėlimą ir atlyginimų sumažini
mą. Tai iššaukė gyventojų pasi
piktinimą, ir kai kur kilo riau
šės. Apie vieną jų Solženicinas 
buvo surinkęs detales. Aprašo
ma tragedija Novočerkaske, 
168,000 gyventojų mieste prie 
Dono, netoli Azovo jūros, elek
trinių lokomotyvų fabrike. 

Kai buvo paskelbta, kad at
lyginimai bus sumažinti 30 pro
centų, darbininkai pradėjo strei
kuoti. Partijos pareigūnai ne
sugebėjo įkalbėti grįžti į darbą 
nei geruoju, nei grasinimais. 
Fabriko direktorius viešai bu
vo paklaustas, kali jo da-binin-
kai z^les iabar gj--.-~~.vl ir gar
binti komunizmą jei neturės 
kuo maitintis. Atsakė jis. kad 
jei neturės kuo nusipirkti mė
sos, tegul maitinasi koše. Dar
bininkai būtų jį sudraskę, jei 
nebūtų laiku pabėgęs. 

Grupė moterų okupavo gele
žinkelio pastatus prie fabriko, 
o vyrai pradėjo ardyti bėgius ir 
krovė barikadas. Buvo iškelti 
plakatai "šalin Chruščiovas" 
arba "Chruščiovą j dešroms ga
minti mašiną". Milicija ir ka
riuomenės tankai apsupo apy
linkę, apie 30 vyrų buvo suim
ta. Kitą dieną keli šimtai mo
terų su vaikais ir nemaža vyrų 
surengė eitynes prie milicijos 
vyr. būstinės, reikalaudami pa-

Washinjrtonas. — Morris U-
dall, kongresmanas iŠ Arizonos, 
norėjęs gauti demokratų nomi
naciją f prezidentas, dažydamas 

leisti suimtuosius. Milicija pra
dėjo šaudyti ir išvaikė demon
strantus. Tada minia patraukė 
prie komunistų partijos būsti
nės, o keli vyrai pasiekę balko
ną pradėjo kalbas sakyti. Tuo 
laiku jau buvo atvykę daugiau 
kariuomenės, buvo apsupta par
tijos būstinė ir iš automatų pra
dėta šaudyti virš galvų. Patai
kė vienam vaikui, įlipusiam į 
medį. 

Kai vaikas iš medžio krito, 
minia ėmė šaukti, o kareiviai 
šaudyti j demonstrantus net ir 
bebėgančius į šalis. Prieš par
tijos būstinę liko daugybė už
muštų ir sužeistų. J vakarą vėl 
kai kas bandė pasirodyti aikš
tėje, bet į tokius vėl pasipilda
vo šūviai. 

Kad nuramintų miestą, po ke
lių dienų į krautuves buvo at
vežta, ko seniai nebuvo: svies
to, lašinių, mėsos. 

Buvo kelios bylos. Yra žino
ma, kad mažiausiai devyni as
menys nuteisti mirties bausme, 
dvi moterys gavo po 15 metų 
kalėjimo. Sužeistieji, surinkti 
gatvėse, buvo išvežti į karines 
ligonines ir iš jų niekada negrį
žo, niekas nesužinojo, koks jų 
likimas. Jų, kaip ir užmuštųjų, 
šeimos buvo išvežtos j Sibirą. 
Išvežti ir visi fotografijose at
pažinti asmenys. 

Esztergom, Vengrija. Dunojus ir 19 amžiuje statyta katedra, didžiausia 
vengrų bažnyčia 

ko Aivaro Cunhal, didelį Mask-
: vos šalininką. Cunhal kongrese 
kalbėdamas kaltino socialistų 
vyriausybę ir sakė, kad kol ne-

j bus joje ir komunistų atstovų, 
socialinių ir ekonominių proble
mų nebus galima išspręsti. La-

j blausiai dėl to kaltas esąs Ma
rio Soares užsispyrimas neįsi
leisti į vyriausybę komunistų. 

i Dabartinė vyriausybė "vedanti 
kraštą į kapitalizmo sugrįžimą", 
reikalaujanti disciplinos fabri
kuose, trukdanti pakelti atlygi
nimus ir grąžinanti žemę jos bu
vusiems savininkams. 

Kongrese dalyvavo 1,200 at
stovų ir apie 5,000 svečių. Buvo 
ir 60 delegacijų iš užsienio. So
vietų delegacijai vadovavo cent
ro komiteto narys Boris Pono-
marev. 

Sirija valdo 
visą Beirute 

NATO gynyba 
per silpna 

Washingtonas. — Du senato-
Asahi" sužinojo ir atidengė J riai, aplankę NATO apsigynimo 
slaptą Siaurės'* Kerė jos prezi- į linijas, pastebėjo silpnas viet? Įj, 

Nuo padangių satelito 
nuslėpti neįmanoma 

Tokiio. — Japonų laikraštis 

skelbė komunikatą, reikalaujan
tį išvaryti iš Portugalijos Pono-
marevą. Pavadino jį sovietų 
KGB vadu, nors yra žinoma, jog 
slaptacijai milicijai vadovauja 
Juri Andropov. 

Kaminsko byla 
atidėta 

Waterbury, Conn. — Vakar, 
lapkričio 15 d., čia buvo teismas 
vadinamam "karo nusikaltėliui" 
Broniui Kaminskui, kaltinamam 
žydų žudymu. Jį gynė adv. Ray-
mond Norton, o pasikalbėjime 
dalyvavo ir dr. Petras Vileišis. 
Dr. P. Vileišis per radiją pareiš
kė, kad karo nusikaltimas yra 
nusikaltimas, bet karo nusikal
timai negali būti priskirti vie
nam a r kitam žmogui, o turi 
būti kar tu teisiami tie, kurie 
karą sukėlė, kurie padarė dau
gybę karo nusikaltimų. B. Ka
minsko "byla" buvo atidėta iki 
sausio 25 d. 

Siūlo kompromise 

dento Kim II - sungo apsilanky- i kurios gali sugundyti sovietus 
imą pas Jugoslavijos prezidentą i netikėtai atakai. Senatoriai B u ' j , , ^ j ^ j f e . j a * * 0 n t K * ! & 
Tito. Vietas, spėjama, turėjęsj Nunn (D., Ga.) ir Devvey B a r t - | j a y i g ą ^ . š s k y r u s ^ ^ g u 

Beirutas. — Sirija, įspėjusi 
Beiruto gyventojus pasitraukti 
iš gatvių, užėmė likusius Libano 
sostinės kvartalus ir praktiškai 
užvaldė visą miestą. Galimas 
dalykas, kad tokiu būdu baigsis 
ir civilinis karas. Jckio pasiprie- Į: 

šlnimo sirams ne%uvo. 
Sirijos karių Libane yra apie 

Geneva. Keturios Afi-1-

tikslą laimėti Jugoslavijos pri- lett (R., Okla.), Vakarų Euro-
tarimą kažkokiai rezoliucijai į poj išbuvę dvi savaites, išleis-
Jungtinėse Tautose, labai rei- {tam biuleteny pataria Amerikai 
kalingai Š. Korėjai. Kelionė tiks- j ir kitiems Atlanto pakto na-
lo nepasiekusi, Jugoslavijos ne- riams labiau susirūpinti gyny 
palenkė. 

Įdomiausia, kad tą niekur ne
skelbtą vizitą pastebėjo ir nu
fotografavo Amerikos padangių 
satelitas. Satelitas rugsėjo 7 pa
stebėjo lėktuvą kylant; iš Pyon-
gyang aerodromo, sekė jo visą 
kelią ir matė nusileidžiant Bel
grade. 

Fordas gyvens 
Calif ornijoj? 

Palm Springs, Cal. — Prezi-

ba, paremta paprastais ginklais, 
ne vien atominiais. Dabartinė 
gynybos sistema remiasi prie
laida, kad apie galimą rusų puo
limą pasirodys signa'ai prieš 
mėnesį, užteks laiko atakai at
remti, o karas tęsis nuo vieno 
iki šešių mėnesių. Priešingai, 
sovietai yra taip pasiruošę, kad 
nuo pirmųjų ženklų iki puolimo 
liks tik kelios dienos. 

Izraeliu. 

Siūlo ginklus 
parduoti ir Kinijai 

• i 

Roma. 

j? iros Tanzanijos, paragino Ro-
dezijos juoduosius nacionalistus 
sutikti su kai kuriais kompro
misais ir nesuardyti Genevos 
konferencijos. Juodieji rodezie-
čiai griežtai reikalauja valdžią 
perleisti ne vėliau, kaip per 12 
mėnesių. 

Albanija atmetė 
Washmgtonas. — Jimmy Car

terio patarėjai, ruošdami jam Tirana. — Albanijos komu-
visokias rekomendacijas, ką jis j n i a tU vadas Enver Hoxha at-
turėtų padaryti būdamas prezi-1 m e t č Sovietų Sąjungos kvietimą 
dentu, įrašė ir leidimą ginklus j užmegsti derybas, siekiant pa-
parduoti Kinijai. Yra žinoma, j gerinti Albanijos ir Sovietų Są-
kad ginklų pardavimui dabar i Jungos santykius. Kalbėdamas 
labai priešingas Kissingeris, ra- į Albanijos komunistų partijos 
šo "U.S. News" (X.22). kongrese, Enver Hoxha pareiš

kė, jog sovietų revizionistų po-
Waltham, Mass. — Saul Bei- ; U t i k a fr toldau p a s i ž y m į asre. 

Keturi tūkstančiai j I o w - &u " g j Nobelio literatu-, gyvumu ^ei kolonialinėmis ir 
italų surengė demonstraciją, j r o s ia1-'reatas, nuo ateinančių! neokolemalinėmis užmačiomis 
protestuodami prieš nutarimą! m e t U rudens bus vizituojančiu j g i ą ^ ^ agreaįjos politiką So-

dentas Fordas vakar' baigė ato^ I iš kalėjimo paleisti nacių kari- i P«*esorium Brandeis universi-
.« . —: r : . . , TT , _ . , . tėte. šiais mokslo metais jus 

stogas ir sugnzo } VVaslnngto-; mnką Herbert Kepplerj, kuris d ė g t o universi tėte, o jo 
ną. Atostogaudamas^pradejo l i e pė sušaudyti 335 italų už 3 2 ^ ^ A J e x a i l d r a , matematikė, 

Japonijos imperatorius Hirohito 
savo namą VVashingtono prie- Siom« dienomis atšventė 50 metų 

, _. . , ,5 sukakti nuo sosto perėmimo. Jo 
miesty. nukrito nuo kopėčių ir įp i r r n o j i w 1 o t n m l a , p a t a ikav imo 
susilaužė aoi rankas. \ £1826) 

galvoti, ar ne geriau jam būtų 
po sausio 20 nusipirkti čia na
mus ir persikelti j Californiją. 
Šiltas i r sausas klimatas labiau
siai tiktų Fordo žmonai, ken
čiančiai nuo artrito. 

Chirac vel valdžioje 

Paryžins. — Jacąues Chirac, 
I buvęs Prancūzijos ministeriu 
pirmininku ir atsisakęs to posto 
dėl ginčų su prezidentu Giscard, 
papildomuose rinkimuose vėl 
kandidatavo savo apygardoje į 
parlamentą ir buvo išrinktas di
desniu procentu nei anksčiau. 

New Yorkas. — Rytų Vokie
tijos prekybiniai laivai nuo šiol 
galės įplaukti į Amerikos uos
tus ir krauti čia nupirktus grū
dus. 

Pekinas. — Kinas, Cangša 
mieste sugautas beplėšiąs ir tep-
liojąs plakatus, kuriuose buvo 
rašoma apie Hua Kuo - feng iš-
rinkimą partijos pirmininku, bu- j 
vo sušaudytas. Nuteistas už 
"priešrevoliucinę veiklą". 

vokiečių karių nužudymą. Kepp- profesoriauja Nortbwestern u-
ler, ©9 metų, serga vėžiu. Į niversitete. 

trAnmini pnes m 

vietų Sąjunga vykdo Vid. Rytuo 
se. Viduržemio jūros srityje ir 
net Afrikos bei Lotynų Ameri
kos žemynuose. 

Albanijos komunistų lyderis 
taip pat griežtai pasmerkė Brež
nevo skelbiamą vadinamąją ko
munistinių kraštų riboto suve
renumo doktriną-. "Dangstyda
miesi šia doktrina sovietai yra 
pavergę Rytų Europos kraštus 

Į ir juos išnaudoja". 
Maskva. — "Pravda" rašo, 

kad Azijos Tolimuosiuose Ry-
į tuose buvo didelė audra, vėjas, 
siekęs 80 mylių stiprumo, nu
plėšė stogus 140 pastatams, nu
traukė srovę 90 vietų, sukėlęs 
79 gaisrus. 

KALENDOBITS 

Lapkričio 16: Edmundas, Ko
lumbą, Aiškutis, Karilė. 

Lapkričio 17: Švč. M. Marijos 
Aušros Vartuose; Grigalius, 
Elžbieta, Getautas, Gilvinė. 

Saulė teka 6:39, leidžias 4:30. 

ORAS 
Dalinai saulėta, temperatūra 

be žymesnių pasikeitimų, apie 
40 laipsnių. 

http://Y~r.gr
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KELIAS J SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS Į SVEIKATA, 1601 West Garfield Blvd., Chicaco, IL 60636 

DUJŲ VIDURIUOSE TVARKYMAS 
riuose vargai prasideda iš naujo. 

• » — * - • 

Gydytojai padedant, reikia 
susekti esamas sunkias ligas 
ir keisti nesveikus valgio ir 
gėrimo įpročius. 

Jerry L. Greenburg, M.D. 

Dujomis (gazais) viduriuose 
daugelis iš mūsų negaluoja. Gy
dytojui padedant, reikia susekti 
sunkias ligas, sukeliančias oro 
gausą viduriuose. Apie jas kal
bėjome pereitą kartą. Vien iš nu
siskundimų gydytojas gali susek
ti, kad pacientas turi išpūstus 
vidurius, vien dėl vienos papras
tos, labai dažnos priežasties — 
pergausaus oro nurijimo (aero-
phagia). Pergausūs oro nurijimas 
yra dažnas, nesklandumas — ne
kenksmingas, Bet duodąs žmogui 
daiK? nemalonumų. Vien dėl nu
ryto oro viduriai fma pūstis, skau 
dėti. gurguliuoti rr kitas jau anks
čiau minėtas negeroves oso gau
sa viduriuose gali sukelti. Kas 
daryti su dujomis viduriuose — 
kiekvienas klausia ir nori jų at
sikratyti. 

Reikia p i lda i mediciniškus 
pamokymus 

R anksto reikia' pasakyti, kad 
tfk' nedidelė dalis žmonių pajėgs 
pasinaudoti gydytojo patarimu. 
Tik išmintingieji pajėgs pildyti 
medicinos reikalavimus dujų vi
duriuose sumažinimo reikalu. 
Mat, reikia pakeisti žmogaus ne
sveikus valgio ir gėrimo įpročius. 
Kaip čia tuos nesveikus įpročius 
keisi -.-veikesniais, kad menkos as
menybės Zmogu'r visą gyvenimą 
buvo malonu persivalgyti, sku
biai valgyti ir maistą, vandeniu 
ar kitokiu skysčiu dideliais gurkš
niais nuplauti žemyn į skrandi. 

Kai žmogus ftrates persival
gyti riebiu maistu, nepajėgia lie
sai maitintis — jis valgo gydy
tojo nurodytą liesą vištienos sriu
bą, o nsrktį. kai niekas nekontro
liuoja — prisikerta lašinių ir su 
kiaulienos taukais parengtų ko
šių. Tada dėl turimų tulžies pūs
lėje akmenų jis vemia, viduriuo
ja ir vidurių pūtimu negaluoja. 
Nė dangus tokiam, save tvarkyti 
nepajėgiančiam, persivalgyme 
nesusi laikančiam, negali padėti. 
Reikia už tai kiekvienam tvar
kyti save. Reikia žmogui įprasti 
gyventi kaip reikiant, o ne taip, 
kaip nesvejlci įpročiai diktuoja. 
Neprisilaikydami gamtos dėsnių 
mes nė vienas negalime būti svei
ki. O kai neturėsime sveikatos — 
visos gėrybės nebus mums pri
einamos. Be sveikatos visas žmo
gaus gyvenimas nieku virsta. Juk 
visi norime būti sveiki, tad ir 
stenkimės pajėgti piltfyti gamtos 
dėsnius. O gamtos dėsniai yra 
tie patys, kaip ir medicinos pa
mokymai. Todėl, jei nepildoma 
medicinos rruosta'tų, nelaukime nė 
vienas laimingesnių dienų. Nors 
daug yra *ven<aton pašauktų, bet 
maža tėra išrinktų dėl vieno ir 
to pačio žmogaus savais jausmais 
— savo asmenybės nesusitvarky-
mo. 

Ko nereikia daryti 

Turint reikalą su orą ryjan
čiu pacientu, geriausias jo gydy
mas bus nurodymai, ko nereikia 
daryti. Jis neturi ryti oro turin
čius didelius nesukramtytus kąs
nius ir gerti oro turinčius gėra
lus: soda-pop, alų, gazuotus van 
denis. Antra, nenaudoti jokių 
dėl virškinimo pagerinimo be re
cepto gaunamų vaistų. Trečia, 
nekvėpuoti per burną. Reikia no
simi kvėpuoti, jei nori duju vi
duriuose neturėti. Ketvirtas nuro
dymas—nereikia ryti nesukram
tyto maisto. Penktas — nereikia 
valgyti kai kurių valgių, ypač 
pupelių, žirnių, kopūstų, cibulių, 
nes jie padidins negerumą dėl 
oro gausos. Kai kurie žmonės ne
gali valgyti pieno ne fermentuo
tų pieno gaminių —tokie žmo
nės (ypač juodieji ir Pietų Ame
rikos gyventojai) neturi pakanka 
tnai enzymų (lactase), virškini
mui piene esamo vienos rūšies 
cukraus (lactozos). 

Išaiškinti nesunku, kodėl aukš 
čiau minėtų dalykų pacientas ne
gali naudoti, norėdamas nuo oro 
gausos viduriuose atsipalaiduoti. 
Vien gausiai valgant, nesukram
tytus kąsnius ryjant, ar gazuo
tus skysčius geriant — nuryjama 
daugiau oro. Nevirškinant reikia
mai maisto dėl kasos syvų nepa
kankamumo, gaunasi rūgimas — 
puvimas maisto, ypač riebalų vi
duriuose. Stingant enzymų pieno 
cukrui v-rškinti, atsiranda rūgi
mas maisto ir oro gausėja vidu
riuose. 

Užtikrinama pacientui, kad jis 
neturi nieko nepagydomo, nieko 
baisaus dėl dujų viduriuose. Ta
da pacientui pasidaro kiek ge
riau. Dar pacientui gydytojas su
rašo' nurodymus ir prašo parien-
tą juos perskaityti garsiai, o jei 
ko nesupras, tegul klausia savo 
gydytojo, kas neaišku. 

Svarbu pakartotinai prašyti 

pacientą, kad jis stengtųsi-sąmo-
ningai trokštų neria u gėri. Tos jo 
pastangos neriaugėti nutrauks 
uolatinį ratą nesveikatos: po riau

gėjimo jis nuryja daugiau oro, ir 
vėl riaugėja iš naujo. 

Prašoma žmogaus negerti iš 
butelio ar per šiaudą - toks ei gi
ntais didina patenkamo oro kie
kį skrafldffrt. Atprarink'me paci
entą nuo gumos kramtymo, nuo 
kietų saldainių čiulpimo. Jis turi 
susitvarkyti su tvirtai nesilaikan
čiais dantų protezais - plokštelė
mis. Visi tie nereikalingi dalykai 
didina seilių kiekį burnoje, o kar
tu ir seilių rijimą. Užmirškime 
siurbimą karštos kavos - arbatos 
ar sriubos. Tas toks siurbimas 
gausina oro kiekį skrandyje. Tą 
patį negerumą suteikia ir tabako, 
ypač pypkės rūkymas. 

Sveiku maistu stiprinąs; L -
vičius su žmona (viduryje), a 
vičrus ir Marija ^Nauburienė. 

Vaistai prieš oro gausą 
\ Ti':-T::>-e 
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Vaistas mažinąs putojimą - o-
ro putas y ra Sumethicone, vie-1 y*"-2 

nas ar su rūgštingumu mažinan- " a s ** 
Čiais vaistais sumaišytas (My- ~ : ; a 

l a n t a ) . Vieną Shnethicone gdU-j^P™01 

m a gauti vaistinėse kaip čttrfpfc-l 
mas tabletes tuoj pavalgius (po 
40 ir 80 m g tabletės., ar skystyje | n 3 ^ 
- lašais: po 10 ar 20 lašų trupu
tyje vandens (ant galo stiklinės). 
Seniau vartodavo degintą me
džio angK. Dabar jau neapsimo
ka anglį vartoti, savo vidurius 
juodinti - nuodėguliu versti, kai 
tur ima geresnių. Juk niekas dū
minėj pirkioj negyvens, kai yra 
geresnių namų. 

Kai įtariamas mažiausias rie
balų nevirškinimas dėl kasos 
(pankreas) syvų stokos, naudin
ga imti kasos syvų tabletėse 
(pancrea t in ) . Tablečių pavi
dale tie vaistai randa?? Entozyme 
tabletėse: imama jos po vieną ar 
po tris tabletes iš karto prieš 
valgį i r tuojau pavalgius. 

rnciajam r. lytotas pataria rm-
vaistus prie? rrošferiiremą (an-

isrr.*-), '-". prieš baimmgu-
nd-aiOTėiy). Kai gydyto
j e a <::•> priežasties oro 
.:dariuose - jis tokiam li
pa taria naudoti vieną mi-

Atsinaugėjimaš sukelia 
deginimą paširdyje 

Kai atsiriaugėjama ir dalis 
skrandžio, syvų patenka į stemp
lę (esophag'us), tada ir sukelia 
paširdyje deginimą. Atsiriaugė-
ian t dalis oro išeina lauk iš 
skrarsdžio, kartu su skrandžio 

:iais. Reikia tokią padėtį tai
syti nesilankstant, sunkiai nekrl-
nojant , po pentos valandos vaka
re daug nevalgyti ir nieko neger
ti , ir gulėti pusiau sėdom. Iš vais
tų: šiltų pasukų reikia gerti kelis 
kar t per dieną po keturis gurkš
nius , o sunkiau negaluojant — 
net kas pusvalandis. Iš vaistų 
geriausiai yra čiulpti tabletes 
kaip saldainius - vadinamas Ga-
viscon. Čiulpiama dvi ar keturios 
tabletės, pavalgius ir einant gul
ti. 

Diafragmos kyla (hiatus her-
n ia ) pati savaime nesukelia oro 
gausos viduriuose. Ta ip pat ir 
tulžies pūslėj pakitimai (akme
nys) irgi negausina oro viduriuo
se. Taigi , neteisingai verčfairtS 
kaltrnrrnai tai pūslef. 

Adeisti nervą : maSSita 

j apraminą zar-
aeoetese esamus raumenis, 

ry.-r daug įsijautrina. Tie 
riys tteįti iuso nuo žmo-
alios. Tokius raumenis ra

minąs vaistas yra dicyclomine 
(bentyl) , duodamas po 20 mg. 
tabletėse ketvirtį ar puse valan
dos prieš valgį. Dar kitos rūšies 
vaistai (anticholinergics) rami
na įsijautrinusiams žarnas (irri-
table bowel). Jsijautinusios žar
nos sukelia žarnų sienelių susi
traukimus — jie sukelia pana
šius" f Oro gausos sukeltus skaus
mus. 

Kaip svarbu pacientui pačiam 
naudoti turimus Dievo - gam
tos duotus įrankius oro gausai 
(atsiriarigėįimtu) tvarkyti, nuro
do sekantis gydytojo patarimas 
ligoniui. Sergančiam oro gausa 
viduriuose ir baisiai riaugėjan
čiam žmogui patariama įsivaiz
duoti turint mikrofoną, apie savo 
kaklą patalpintą. Tas mikrofo
nas, Įsivaizduok, perduoda vi
sam pasauliui girdėti tavo. žmo
gau, kiekvieną atsiriaugėjimą. 
T a s sužadina paciente glūdin
čias jėgas kovai su riaugėjimu, ir 
žmogus liaunasi riaugėįęs. 

Pildyk gamtos reikalavimus 

Žmogus, einąs prieš gamtos 
dėsniui nepajėgia, laimingai gy
venti. Visose srityse mums reikia 
)"<!usti Tvėrėjo (gamtos) nuos

tatams. Tada tas paklusnumas į-
gaiurs mus būti sveikesni ai s. Kad 
b | M >u tuo natūralaus noro 
tuštinti vidurius nepaisymu. Rei
kia nedelsiant - tuojau tuštinti 
vidurius^ kai užeina noras. Ne
žiūrint kur bebūtum, turi taip 
tvarkytis, kad paklustum kiek
vienam vidurių tuš-rinirhosi rei
kalavimui*. Čia reikia gminties 

I -:: si tvarkymui savu reikalu taip, 
j kad pajėgtum nedelsdamas iš-
j tuštinti savo žarnas. Toks nor-

{malus elgesys prašalina skaus
mus viduriuose, atsiradusius dėl 

i oro gausos viduriuose. Turintieji 
j "-jitriaš žarna? ypač turėtų prisi-

prie gamtos reikalavimų 

jnedarytrmt darbų, norint p a s a u 
goti nuo oro gausos viduriuose. 

1. Nemėgink versti save riaugė
ti; 2 neryk kaip *X**K&> maisto 
— valgyk pamažu: 3. Nenuplauk 

Į maisto dideliais gurkšniais skys-
ĮČio — ryk macais gurkšneliais; 
14. Negerk sodos vandenų alaus 
ir Įritu g&zubTų birzgalų; 5. Ne-

I vartok be recepto gaunamus 
"nuo nevirškinimo" vaistus ir 
negerk geriamosios sodos: 6. Ne
gerk skysčių iš dėžutės, bufelio 

Į ar per šiaudą bei vamzdelį 
7. Nekramtyk gumos ir nečiulpk 
kietų saldainių; S. Nerūkyk ci
garečių, ypač pypkės; 9 Neišsi
gąsk kai atsiriatigėjt. 10. Ne
pamiršk, kad vien atsiriaugeji-
mas retai kada nurodo į sunkią 
ligą; 11. Nesulaikyk vidurių tuš-
tindmosi; 12. Nevalgyk nepake
liamo maisto. 

Išvada. Stiprinkime savo as
menybę patys besistengdami ir 
už naudingų darbų girebdarrr'^s:. 
Tik tada mes tapsime pakenčia- Į 
mais oro gausos viduriuose su
tvarkymo kandidatais. Tada mes 
pajėgsime prisilaikyti kiekvie-1 
nam žmogui būtinų gamtos nuo- : 
starų. 

Pasiskaityti. Co:~.-'.::-; r,- •* te
gust 1976. ^ 
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DR. ANKA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIE5 IR 

GERKLKS LIGOS 
2858 West &Srd >trv«-t 

Vai3r.dos ^^ea! ?:^i'-i.rsi^ 

Įstal-os ir bnt„ »!. 65-MS81 
DR: FERD. VYT. KAIMAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 >. 49tL Court Cicero 

Zasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč. ir šešt. 

Al.'VGLAi TRADICIfL 
MĖGĖJAI 

Pasaulinio garso Grinvičio ob
servatorija paminėjo 300 metų 
sukakti, ja steigiant, svarbiausias 
tikslas buvo sukurti jūrų naviga
cijos mokslinius pagrindus. Ant 
observatorijos aštuonbriaunio 
bokšto stogo buvo iškeltas stie
bas, virš kurio kiekvieną dieną 
12 vai. pakildavo raudonas ba
lionas. Šitaip pagal Grinvičą tiks= 
lindavo laiką Temzės upe plau
kiantys krvai . Tradicijų mėgėjai 
anglai šio papročio laikosi iki 
šiol. 

jm 

DR. K. G. BALU KAS 
rnDefco*osrizit- Ct^rrurči;* 

6449 So. Pulaski Road (CrA^-f»rd 
Medkal BaUduigi. Tel, LL 5->ttfl 

Jet n«ai>-7li*?pta. skambint. 3T4-S004 

DR. VL BLAŽYS 
. v M T.~IAVS LIGOS 

Mapquftf Me»i.«-nJ C--znet 
6152 So. Ke^rip Avrnne 

"ai : 
6 Iki 7:S0 vaL vakaro. 

Sečtad. nuo 1 Iki S vai 
Pasai susitarimą 

Oft̂ c tek:f. WA 5-M70 
VbBtiO. teL WJ3bro»>fe $-Z>MS 

T«-L ufi-iu ur huto: OLympie 2-4158 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR erHRLTRGAS 
1448 So. 3Mh Ave;, (Soero 

Kasdien 1-8 vaL ir 6-8 v a i vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALTER J, K1RSTUK 

(lietuvis gydytojas) 
8925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. V 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. Aždaryta. 

PADĖKA 
V. D. Š. Rinktines ligonių lanky

mo komisijos pirmininkui Juozu! Cu-
reviui-Gurevičiui ir narei p. J. DikAie-
nei už lankymą manęs ligoninėje af 
linkėjimus greit pasveikti ir moralioj 
suraminimą reiškiu šaulišką nuoSirdn 
ačiū! 

Dėkoju Rinktinei už dovaną. 
Mary Karpus 

TeL Ofteo *ffi 4-5849. r*r 3«8-%33 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR C H I R : . 7 : G A 5 

Ute West THt Str*t 
Vai p'.rm. :-:=r"! 

A.nt—iA y ^ k v i 
t!'< ansitarus. 

ir "'—-Ad. 

r>r. Ant. Rtnioko kar/in*: t i pPT©mž 

DR. EDMUND E. CIARA 
uPTOMETĖT.!;? i A s 

2709 Wpst 51 st ^Vre* t 
TeL — GR 6-24<i0 

,?Jnratė ir Kastytis" 
riAN'AJrJO SUKURTA 
Z \T-nK5ifv" 0 ? K R A 

;DA[N"OTA 

j a u n a m a Draiisr^. 

Diriguoja 

ketv. 1-4 „r 
•n_4: 4nąta. ". 

Lntrad. ir peru 

Ofs. teL 735-4477; F.*,.. liFj-ŽĮ59 

DR, L DECKYS 
GYDYTOJA IR CKTRTTM3* 

Sppriaiyhg — Xwvų u 
iinociiifts iipoi 

CRAWF<"VRr> M F . m r M P.rTT.DrVG 
S-HS So. Pnia.-fcj Pu>ad 

I>; 
f>ana Stankaitj'te 
\ l t !ona St^pužienė 

<tasvw Bara'. 
Op*>ro«; Chorą* 

Rrad. tPh — GI «-<S»73 

DR, W. M. EiSIM-EiSINAS 
A K U S E R I . J A T?. MC'TSTP.U LIGOS 

GTST^KCLOGIN'2 CHTRVTIGIJA 
6182 .So. Kedzie *ve . W \ 5-26T0 
Vslaado> paucal susitarimą. Jei ne-

at-lliepia. stambinti: MI 2-0001. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K.f DnvJV rR VAIKŲ IJGOS 

SPECIAJUSTft 
MKDICAIi BUILDrVO 

T'.-jf; w n'h VTo^t/Tn A^rTroe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

iki 1 vai. popiet 
Of;^o rel. KF. T-lu.S n-nd. 2S8-2»H 

Ofs. HK 4 - i S l ; R-/. PR 6-9861 

DR, J, MEŠKAUSKAS. 
. G Y D Y T O J A S IR CHIrtURuAS 

Specialybė vidaus l igos 
2454 WP^T 71st .Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. S iki 7 v. p. p. Ttk susltaraa 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETCA KAKOSAJTC 

70-, i ^ . Wagntenaw. Tel. 778-«7«« 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoją 

receptus. 
Didelia akiniu ržmų pasirinkimas 

VaL: pirm., antr., penkt. 10-5:SO 
Ketv. 1-8 v. vak, šeSt 10-4 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

Tek*. — 282-4422 
DR, ROMAS PETKUS 

AKrr IK.OS — CBIRURGIJA 
Ofisai: 

111 SO. WABASH AVE. 
4200 XO. CEVTRAX AVE 
Valandos pagal susitarimą 

Vieno q!> Scair.a i." 6*4. 
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Valgyk su saiku 

Ypač dauję ort> nuryjama ry- į 
jant seiles. Daug oro viduriuose 
atsiranda tada, kai nesveikai val
goma ir ge r iami Atsiranda užH 
burtas nesveikatos ratas, kai žmo
gus, greitai valgydamas, ryja di
dėliais kąsniais maistą su gausiu 
oro kiekiu. Tada jis tairj netvar
kinga; kramtomą maištą nuplau
na ž~emyri su kokiu ten skysčiu, 
ypač su gazuotu vandeniu. Tada i 
Žmogus mėgina atsfriaugėti, bet j 
tik dalį nuryto oro jis atriaugė-
ja. Atriaugėjęs dalį nuryto oro, 
i!kiria1 pasijaučia geriatr, bet I 

£*fta? }!g nuryja <Jar daugiau į Kultūringa programa Lietuvio sčdybbl - ; - : - - • 
oro. Tada su oro gtusa v!du-{kiatoBgaiL s«uo J. Z Art •-?•:: ••-•• r £ Šk&k&Ė 

Dvefopai žmogus ptaurra « 
an t kurios jis pafr v •'• •—' 
daug nusimena, tai per daug 
minasi be rimtos pniežasties. 
abiem atvejais gydytojas gal: taš
kanti tik tokiam pacientv' . ktnis 
pa t s pajėgia stengtis savo jaus-

Ta ip b e s i s t e n - ^ ^ 1 ^ 9 6 zmoguš tart da r šian
dien atsisakyti nuo tuzino neda
rytinu darbų. Jų sąrašą kiekvie
nam reikia prieš akis turėti ir 
valgomajame ant stalo matomoj 
vietoj pasidėti. Štai tas tuzinas 

režimui nuo dujų ne-
l a r j * 5e<anėių rriekdaTbių. N"oris 
pasiliuosuoti nuo oro gausos vi-

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H T R T ? . ~ A S 

390T West lP3rd Street 
Valardna pa??.! s*:«-itari7rią 

DR, FRAHK PLECKAS 
0-TOV-.7,-:7> ^ AS 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. 71 Ht >t. — Tel. 787-5149 
T ui n,na akis. Pritaiko akinius Iv 

• omo -. lenaes" 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta t r e i 

WINDERS MEDICAL ARTS, 
3213 W, 63rd Street 

Tel. Wfl 5 - 4787 
PRISTATYBtAS NEMOKAMAI 

M?« -la-.̂ '; rfr,ruosius :;-ugų gydytojui 
'.tniiuinniiHnuuinuiuuiinunuuiiiiiii! 

A U T O R E P A I R 
Motor tnne^up, motoro, siabdfių, vairo 

ii automatinių transmisijų remontas. 
Starter iams ir aitam tor iams dnodaoK Qfcal&Bie« 

Karanti J M . TEXAOO JCBJtoJima. 

IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PfSNYS 
5 7 5 9 South VVesteru Avenue — Telef. 737-3988 

Ofj«o tel . — PR S-2K" 

DU JANINA JAKŠEY1ČIUS 
i d K i A 

V A I K Ų L I G O S 
2«f> W*«-t Mrd <tr^t 

Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nno & iki 8 vai. 
v t t . flim. nuo 1 Iki 4 vaL 

Of*. PO 7-fiCO0. R^r. G V 3-727? 

DR. A. JENKIMS 

SM-i VV^t - ^ - 1 - - . t 
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tuų ZMpdlidSU, 

- BAIU AR KARINGA ŠVEDIJA 
Naujasis Švedijos ministeris Salia teroristų, Švedijoj yra la

pinu. Thorbjon Faldin per- bai daug įvairių Sovietų Rusijos 
ėmė iš min. pirm. Palmes, agentų, tarp jų Telminovas, Tre-
pareigas, kurio soc. partija biakovas, Kopytovas. Spauda 
Švediją valdė net 44 metus. Po skelbia, kad tokių agentų yra 
rinkimų pralaimėjimo kraštą daugiau kaip 300. 
valdo konservatyvesnių partijų * 
sudaryta vyriausybė. Sakoma,-
kad Švedijos užsienio politika ne
pasikeis, bent taip Jungtinėse 
Tautose paskelbė Švedijos užs. 
reSc. ministerė Karin Soder. Ji pa
smerkė Pietų Afrikos politiką, 
žadėjo pagalbą juodiesiems ir pa
tvirtino savo vyriausybės nusis
tatymą likti neutralia ir nesidėti 
į jokius blokus. 
Tačiau kaip daugelis faktų rodo, 
Švedija yra neutrali tik į vieną 
pusę. Ji neutralumo laikosi, kiek 
tai liečia komunistus. Visi tikisi, 
kad naujoji valdžia bus kitokia. 
Kaip žinoma, socialdemokra
tų partija išdavė rusams pabal-
tiečius, bet labai globojo Viet
namo karo dezertyrus. Kai Sovie
tų laivo sukilėliai paprašė Švedi
jos, kad juos priimtų, Švedija at
sisakė, nes, esą, tai karinis reika-

* 

DOROS PAKRIKIMAS 
Komunizmas t e beg r: auna doros pagrindus 

GEDIMINAS GALVA 

Be abejo negalima užmiršti, 
kad Švedija paskyrė Nobelio pre
miją Sovietų rašytojui Solženi
cynui, kas daug padėjo išlikti 
Solženicynui gyvam. Tas mostas 
pakėlė Švedijos prestižą, bet 
Kremliaus išsigandusi Švedijos 
ambasada Maskvoj nesutiko su
rengti nors kuklaus premijos įtei
kimo. Tuo reikalu Amerikos 
dienraštis '"New York Times" pa
rašė, kad Švedija visai be nu
garkaulio, ji bijo Maskvos, bet 
nė trupučio nebijo Washingto-
no ir leidžia kurtis savo krašte 
įvairiems JAV armijos dezer
tyrams. 

Maskva, džiaugdamasi šiais 
Švedijos ėjimais, spausdina 
straipsnius, giriančius savo kai
myną. Sovietų spauda rašo, kad 
dabar beveik kasdien iš Klaipė-

ias. Kad švedų neutralumas suko d o g u o g t o l a u k i a n a f t a p a k r a u t i 
komunistų pusėn pairus salų- t a n k l a j v i a i E i s k a i i n 
mai pateikia daug faktų. ^ w . j a n o r f a i ^ ^ 

* rūdas ir net poroje šimtų Švedi-
Sovietinė spauda ne kartą iš- jos įmonių galima rasti iš Rusi-

kėlė Švedijos laikyseną, gyrė jos jos atvežti įrengimai, 
min. pirm. už jo, kaip sako Maskva taip pat labai džiau-
Maskva, aktyvų neutralumą. Tas giasi, kad vystosi ne tik prekybi-
Svedijos aktyvus neutralumas niai ryšiai, bet ir kultūriniai. Esą, 
buvo skaudus vakariečiams. Tai kai buvo minimas Lenino jubi-
liudija faktai, prisimenant Švedi liejus, daugelyje Švedijos miestų 
jos užsienių reikalų ministerei įvyko Lenino minėjimai. Kaip ži-
teigiant, kad Švedijos politika ne- nome iš tų pačių švedų premi-
sikeis. juotos Solženicyno knygos, Le-

1974 m. Švedija pareiškė, kad ninas buvo koncentracijų sto-
komunistiniam Vietnamui su- vykių steigėjas, žmonių laisvių 
teiks 190 mil. dol. paramą. Tai di- engėjas, tų laisvių, apie kurias 
džiausią parama, kokią bet kam komunistai tiek daug kalba. 
Švedija yra skyrusi. Komunisti- * 

? e l - ^ S ? \ d i j a 1 9 7 ° I T B S i Ė Komunistai Švedijoje, per rinke 790,000 dolerių pagalbą 19^4 Kįmm t e I a i m ė j o 4 7 p r o c . b a l s u . 
m. paskyrė iY.omil. dol., 19 /D m. _ . ., „ i„„„ 
. _ K ..J v. . . ' . , . . . Tai tam tikra prasme nedaug, 
lo mil. o šiais metais vel skina 
17.5 miL dol. Opozicija reikala

vo, kad ši suma būtų sulaikyta 
po to, kai Castro savo kariuome
nę pasiuntė į Angolą, bet Švedija, 
saukdama, kad ji neutrali, rėmė 
Kubą. Švedija nesigailėjo pinigų 
ir Afrikos sukilėliams. Mozambi
ko sukilėliai iš Švedijos gavo 
1973 m. 1,400,000 dol.. o 1974 m. 
3 mil. dol., 1975 m. 13,5 mil. 
dol. Šiais metais skirs 17 mil. dol. 
Iš Švedijos gavo paramą Ango-

nors per rinkimus Amerikos ko
munistinis kandidatas negavo 
nė vieno procento. Nors ir ma
žas procentas komunistų Švedi
joj, bet dar priskaičius kitas kraš
tutines kairiąsias grupes, susida
ro Amerikos niekinimui palan
kios sąlygos, nes tik JAV laiko
ma imperialiste, jokiu būdu ne 
kaimyninė, kitas Švedijos kaimy
nes prarijusi Sov. Sąjunga. 

Jau seniai komunistiniai laik
raščiai rašo dorovę liečiančiais 
klausimais. Po šia priedanga ki
šami įvairūs įvykiai, kurie daž
niausiai nieko bendro neturi su 
dora. A; :iras kuri teisinė, admi
nistracinė painiava, kurios nesu
geba pašalinti teismai ir ministe
rijos, jau ir lekia laikraščių ko
respondentai reikalų aiškinti. Jie 
papešioja abi šalis, pabara, pa
graudena ir "išsprendžia" vadi
namus dorinius klausimus. 

Ne iš gero komunistų partija 
ok. Lietuvoje pastaruoju metu su
sirūpino žmogaus dorovingumu. 
Šiuo klausimu daug komunistinė
je spaudoje rašyta ir IX. 22 su
šaukta komunistų partijos centro 
komiteto pilnatis kelti sovietinio 
žmogaus dorovingumą. Šis reika
las liečia ypač komunistus, kurių 
dalis yra abejinga partijai. Gob
šūs, karjeristai, pataikūnai, ap
laidus darbininkai, blogais pavyz
džiais užkrečia krašto gyvento
jus. Kadrų, partijos veikėjai daž
nai nederina žodžių su darbais. 
Komunistai, besinaudodami pir
menybėmis, sustingo, nes jiems 
jau nėra reikalo plėšytis, varžy
tis. 

Štai vienas pavyzdžių. Luks-
nėnų tarybiniame sodininkystės 
ūkyje partinio veikėjo V. Kara-
šausko (Tiesa. X. 7) žodžiai: 
'Šiemet dar liūdnesnės žinios: ko
munistų atvaizdų nerasime gar
bės lentoje, nesurasime jų pavar
džių už pusmečio veiklą apdova
notų sąraše. Nėra nė vieno ko
munisto, iškovojusio komunisti
nio darbo spartuolio vardą". 

Komunistų dora 

Jau Leninas kalbėjo apie auk
lėjimą, švietimą, mokymą ugdy
ti komunistinės "doros". Komu
nistinė "dora" stipriai susieta su 
komunizmo pasaulėžiūra ir pašau 
lėjauta. Viskas, kas yra už komu
nistinės pasaulėžiūros, kas nesi
derina prie partijos veiklos, pro
gramai jau nedorovinga. Kintant 

Tarp dabartinių Švedijos min. 
los sukilėliai ir ją taip pat gau- pirmu Faldin ir JAV išrinkto prez. 
na Rodezijos ir Pietų Afrikos ko- Carter yra tam tikro panašumo. 
vojancios grupės. 

Nepaisant, kad Švedija remia 
įvairiomis sumomis komunisti
nius kraštus, ji taip pat priglau
džia įvairius revoliucionierius, 
kurių kasmet iš įvairių kraštų 
prima per 500 asmenų. Tarp 
įvairių asmenų Švedija priėmė ir 
buvusį Čilės revoliucionierių Gu-
tierez, Meksikos teroristą Carillo, 
kuris buvo nuteistas 40 metų ka
lėjimo už teroristinius veiksmus. 

Švedijoj taip pat turi veikimo 
bazes Japonijos raudonosios ar
mijos grupė ir Vakarų Vokietijos 
Beader - Meinhof gengė. Teroris
tai į Švediją atvyksta per Rytų 
Vokietiją. 

Abu yra farmeriai. Švedijos min 
pirmininkas yra avių ūkio. JAV 
prezidentas riešutų ūkio savinin
kai. Ar šis panašumas kiek pa
dės abiems kraštams suartėti, 
sunku pasakyti, tačiau Švedija, 
būdama demokratė, turėtų dau-

nepriklausomybę nuo rusų, yra 
dar viena vinis mūsų karste. Ne
paisant prezidentinių neiginių, 
kad Sonnenfeldto doktrina nėra 
oficialioji Jungtinių Valstybių po 
litika, du jos architektai vis dar 
nurodinėja mūsų prezidentui už
sienio politiką. O viršum to, pre
zidentas yra pareiškęs, jog Rytų 
Europa nėra Sovietų dominacijoj. 

Laukiame daug daugiau iš dvi 
šimtmetinės Amerikos, ir čia mes 
esam ne vieni. Demokratijos per 
visą pasaulį laukia naujos Ame
rikos — pakilti iš praėjusių ap
gaulės dešimtmečių ir ryžtingai 

partijos pasaulėžiūrai, kinta ir ko
munistinė "dora", 'taigi komunis
tinis dorovingumas yra subjekty
vus ir reliatyvus. Jis taikstosi tik 
gamtinėms normoms, nes atmeta 
antgamtines, pastovias doros 
normas. Net aiškūs doros nuosta
tai kaip neužmušk, nevok, neme
luok, komunistams yra reliatyvūs. 
Sovietuose ir dabar priešininkus 
persekioja, naikina, siunčia į psi
chiatrines, naudoja vaistus psi
chiškai pakrikdyti, ligonius iš li
goninės išmeta ar šmeižia. Pats 
geriausias komunistų niekšiško 
melo pavyzdys tai J. Jakaičio 
knyga "Išdavystės keliu" niekinti 
išeiviams veikėjams. O šis šmeiž
tų rinkinys sulaukė net didžiau
sios — 40,000 laidos. 

Dviguba komunistų "dora" 
yra dviprasmė. Dorinis dvipras
miškumas ir sukūrė dorinį pakri
kimą, kurio nesugebės sutramdy
ti Brežnevas, Griškevičius ar Še
petys savo graudenimais. To ne
galės padaryti ir partijos centro 
komiteto pilnatyje sapaliojimai 
apie visuomenės gerovę, gėrį ir 
grožį. Komunistų dorovė prime
na F. Schillerio "Plėšikus", kai 
plėšikai įgyvendino nepaprastą 
savo tvarką, bet nepajėgė išspręs
ti dorinio klausimo. Juk pana
šiai nutiko ir Sovietuose. 

Komunistų partija kreipė ne
paprastą dėmesį į švietimą, par
tinę propagandą ir siekė ūkinės 
gerovės, tardamiesi tuo būdu stip
rinsią dorovę. Nė viena minėta 
priemonė negali pasiekti tikslo, 
kai komunistinės "doros" sampra
tai padėti visai klaidingi pagrin
dai. Dalis apsišvietusių komunis
tinės propagandos prisiklausiusių 
ar pasiturinčių komunistų vaikų 
dažnai tapo padaužomis, komu
nistų Vadinamais chuliganais. Jie 
daro nusikaltimus be ypatingos 
priežasties. Komunistinė valdžia 
jų nepastebi, jei jie daužo bažny
čių langus, išniekina kryžius ar 
kapus, bet jaudinasi dėl suolų, 
gatvių, telefonų ar kito turto 

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 

naikinimo. 
Dažnai spaudoje dejuojama 

dėl visuomeninio turto grobsty
mo, nors tai būtų daroma pate
kus į vargą, bet ilgokai pakenčia 
komunistų stambius apsivogimus, 
pvz., pastaruoju metu Kauno "Ne
mune", kai direktorius įmonės sąs-
kaiton remontavo savo namus ar 
pirko autovežimius. Štai "Daina
vos" parduotuvėje Alytuje vedė
ja padarė išeikvojimą. Ji buvo pa
žeminta, bet vėl paskirta vedėja 
ir po pusmečio "doriškai perauk
lėtoji" padarė naują išeikvojimą. 
O kiek nusikaltimų ir nusižen
gimų, kurie susieti su komunisti
ne santvarka. Įmonių vadovų 
"kombinavimai" — mainai, va
dinamo "broko" pardavimas, di
desnės paklausos prekių slėpimas 
ir dešimtys kitų būdų pažeidžia 
ne tik teisę, bet ir dorovingumą, 
komunistai skriaudžia neturtin
guosius krašto gyventojus. 

Šeimos irimas 
Šeimos irimą galima apibūdin

ti tik keliais išoriniais požymiais. 
Pirmasis požymis — nepaprastas 
ištuokų padidėjimas. 1950 m. iš
siskyrė 625, kai 1974 m. — 8346 
šeimos, taigi per ketvirtį am
žiaus ištuokų skaičius padidėjo 
net 13 kartų su viršum. Ištuokos 
pablogina sunkias pragyvenimo 
sąlygas ir vaikų auginimą. Dalis 
išsiskyrusių šeimų tėvų nebeno
ri rūpintis vaikų auginimu ir auk 
Įėjimu. 1975 m. dvigubai padidė
jo teismuose bylų lyginant su 
1970 m. dėl tėvų teisių atėmi
mo. Išsiskyrusios šeimos vis daž
niau savo vaikus iki 3 metų am
žiaus atiduoda į kūdikiu namus. 
Komunistų partijos vykdomas ti
kinčiųjų Šeimų persekiojimas do
riškai pažeidžia net mokyklose 
besimokančius vaikus. 

Okupaciniais 

Chicagos, Washing:ono, Pit-
tsburgo, Detroito, Clevelando, 
Bostono ir kitų miestų suvažiavu
sieji atstovai lapkričio 13 d. da
inavo Amerikos Lietuvių Tary
bos 36-me suvažiavime, Shera-
ton Tower viešbuty, Chicagoje. 
Suvažiavimą atidarė pirm. dr. K. 
Bobelis, sveikindamas dalyvius ir 
invokacijai pakviesdamas kun. dr. 
Ign. Urboną. 

Į garbės prezidiumą pakviesti 
vysk. V. Brizgys, pirm. d r. K 
Bobelis, Akos vicepirm. T. Elins-
trubas, P. Dargis, dr. V. Šimai
tis, dr. V. Šidlauskas, dr. J. Va
laitis, sekr. kun. A. Stasys, kun.A. 
Trakis (Balfo ats.), V. Viksninš 
(latvių atstovas), dr. J. Meškaus
kas, J. Talandis, K Miklovaitis. 
Sekretoriatan — A. Pakalniškis, 
St. Mankus, M. Pranevičius; rezo 
liucijų komisijon E. Mikužiūtė, 
T. Blinstrubas, V. Jucius, dr. K. 
Šidlauskas, dr. V. Šimaitis, kun. 
A. Stasys, J. Talandis. 

Latvių atstovas V. Viksninš 
pasveikino suvažiavimą ir pažy
mėjo, kad turime būti geri drau
gai ir geri kovotojai už Pabalti
jo tautų laisvę. Kun. A. Trakis 
sveikino Balfo vardu. Šaulių sąj-
vardu sveikino K. Milkovaitis. 
Inž. Eug. Bartkus, buvęs Altos 
pirm., linkėjo Altai su tokiu pat 
ryžtu darbuotis toliau. 

Dr. Bobelis suvažiavimui per
davė Vliko pirm. dr. K Valiū
no sveikinimą. Prof. B. Vitkus, 
kalbėdamas Vliko vardu, džiau
gėsi, kad tarp Vliko ir Altos ne
buvo susikryžiavimų. K Dabule-
vičius sveikino Ramovėnų vardu. 

Suvažiavimui pirmininkaujant 
T. Blinstrubui, buvo iššaukti da
lyvaują Amer. Liet. Tarybos na
riai, suvažiavimo atstovai. 

metais žymiai 

Pirmininko pranešimas 

Pirm. d r. K. Bobelis savo pra
nešime apie Altos darbus pažy
mėjo, kad Aha norėjo užtikrinti, 

! jog JAV nepripažins Lietuvos in-
padidėjo girtavimas Lietuvoje, korporacijos ir kad Helsinkio su 
Dėl girtavimo pažeidžiama darbo sitarimai nepakeis Lietuvos pade 

giau remti ne komunistinius, o | j « ,įmtis vadovavimo laisvės ke-
demokratinius kraštus. Supran- l v 3 e • 
tama. kad saugumas pirmoj vie
toj. Švedija bijo Sov. Sąjungos, ta
čiau turtinga visų karų išvengu
si Švedija turėtų parodyti dau
giau pritarimo pavergtiems 
kraštams ir engiamiems gyven
tojams. Šiaip ar taip tektų dabar 
to laukti ir tikėtis. 

A.B 

(mk) Prancūzijos premjeras Barre 

drausmė, dėl jo įvyksta daugumas 
nusikaltimų ir ypač eismo nelai
mių. Komunistų partija jau se
niai šneka apie kovą prieš girta
vimą, bet nieko rimto nenuvei
kė. 

Komunistų partija, išpažįstan
ti tik istorinės ir materialistinės 
dialektikos pasaulėžiūrą, skelbian 
ti ateizmą, persekiojanti kitas pa-
saulėžiūras, panaikinusi laisvą ap
sisprendimą, suvaržiusi visas pa
grindines žmogaus laisves, sugrio
vė doros pagrindus. Ji ėmėsi jė
gos, teroro žmonėms baimę įvary
ti. Partijos programa ir organiza
cijos teliko vienintelės priemonės 
"dorovingumui" palaikyti. Tik da 
bar partija pamatė savo darbo 
pasekmes, kurioms pašalinti ji 
neturi priemonių. Be doros par-

į tija tapo milžinu molinėmis ko-
I jomis. 

ties. Buvo pasiekta atitinkamų 
užtikrinimų iš prez. Fordo ir rei
kiamų rezoliucijų JAV kongrese. 
Rezoliucijos užtikrina JAV ilga
laikę politiką Lietuvos laisvės rei
kalu. Dabar esame trečiame mū
sų veiklos etape — laikotarpy po 
Helsinkio konferencijos. Prie nau
jai susidariusių sąlygų turime tai
kyti savo veiklą, stengtis išgauti, 
kas Lietuvai naudinga. Šiame pe
riode mums svarbu pasiruošti 
Belgrado konferencijai, parūpi
nant atitinkamus duomenis. Kar
tu su kitų Pabaltijo valstybių at
stovais Altą siekė, kad būtų įsteig 
ta Washingtone komisija sekti, 
kaip vykdomi Helsinkio nutari
mai. Kongrese toks nutarimas pri
imtas, tačiau Valstybės departa
mentas, Kissingerio vadovauja
mas, kliudė tos komisijos suda
rymą. Pagaliau ir prezidentas pa

skyrė savo narius į komisiją. ^ ^ 
Altą pareiškė griežtą prbtėTfą 

dėl Sonnenfeldo doktrinos, pa
siuntė prez. Fordui savo nepasi
tenkinimo raštą dėl Kissingerio 
politikos ir prašė jį pakeisti. Ge
rai, kad lietuvių energinga veikla 
ir mūsų draugai VVashingtone ttf-
rėjo įtakos, jog Valstybės depar
tamentas daugiau nepadarė 
mums nepalankių sprendimų. A»f 
tos santykiai su kitais pavergtai* 
geri. Lenkų vadovas Mazejvski 
kiekviena proga kėlė Pabaltijo 
valst. nepriklausomybės reScaią. 
Dėl Fordo klaidingo pareiškimo 
Rytų Europos klausimu Altą iš
siuntė protestą. 

Aha, drauge su kitais lietuvių 
veiksniais, daug dirbo Bražinskų 
reikalu. Čia ypač daug pasidarba
vo Balfo pirm. M. Rudienė. At
vykus Bražinskams į JAV, da"ug 
padėjo mūsų draugai Washingio-
ne, kaip kongr. Dervvinski. Lie
tuvių visuomenė savo raštais, te
legramomis klabeno VVashingto-
ną, kad Bražinskų reikalą teigia
mai išspręstų. 

Dr. Bobelis savo kadencijos 
metu turėjo tris pasimatymus su 
prezidentu Baltuosiuose rūmuo
se. Etninių grupių akivaizdoje 
pareikštas prezidentui nepasiti
kėjimas Kissingerio politika. 

Aha kiek galima rėmė lietuvių 
organizacijų veiklą, dalyvavo jų 
seimuose, suvažiavimuose. 

Įsteigtas naujas Altos skyrius 
Hot Springs. Dr. Bobelis ir J. 
Talandis dalyvavo respublikonų 
tarybos suvažiavime. 

Mūsų siekimas — formuoti Lie
tuvai palankią pasaulio opiniją, 
pabrėžti tautų laisvo apsispren
dimo teisę ir sulaukti Lietuvos 
laisvės. Mes turime paveikti, kad 
naujoji JAV vyriausybė pajustų 
Belgrado konferencijos pulsą. 
Mes turime parodyti, kad rusai 
ir satelitai tyčiojasi iš Amerikos, 
laužydami susitarimą, į kurį įei
na ir JAV. 

Aha rėmė Denvinskio, Russa-
Anunzio kandidatūras, jie visi bu
vo išrinkti. 

Pirm. Bobelio pranešimą suva
žiavimo dalyviai priėmė gauski 
plojimu. 

Vysk. V. Brizgys svekinime pa
žymėjo, kad Altos -veikla malo
ni, nes čia matai atstovaujamus 
visų pažiūrų lietuvius. 

Sekretoriaus pranešimas 
Altos sekr. kun. A. Stasys pa

žymėjo, kad Altą sudaro 12 cent
rinių liet. organizacijų. Valdyba 
turėjo 6 posėdžius ir eilę dalinių 
pasitarimų. Gauta per 500 raštų. 
Išsiųsta laiškų, raštų, biuletenių 
11,900. Vien Bražinskų reikalu 
per trejetą dienų pasiųsta apie 
300 telegramų. Altos raštinę la
bai tvarkingai veda. reikalų ve-
deja J. Blinstrubienė, informaci
ją — kun. J. Prunskis. Altai tal
kina Monkus, M. Barienė, J. Ra
moška. 

(Bus daugiau) 

Lietuvių-lenkų byla 

Spaudoj ir gyvenime 

VENGRŲ LAISVES KOVŲ 
NEUŽMIRŠTAMA 

"Sekmadienį vengrai amerikie
čiai minės garbingos Vengrų ko
vos už laisvę 20-tąją sukaktį. Ši 
sukaktis labai svarbi mums vi
siems, kurie pergyvenom krūvi-

esam dėkingi Dievui. 
Amerikiečių meilė ir atsidavi

mas laisvei per pastaruosius 60 
metų buvo pademonstruota ke
turiuose didžiuose karuose, kur 

tf. DAINAUSKAS 
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Tuo tarpu Varšuva nemanė griebtis ultimatumo 

Galvojo, kad lietuvių-lenkų santykių atvėsimas pade-

svoriui kadaise kovojusios dėl nepriklausomybės, o 
šiandieną atgimusios stiprios Lenkijos, visada pasiren
gusios susitarimui su savo lietuvišku kaimynu. Atro
do, kad vyriausybė ir lietuvių viešoji nuomonė mo
kėjo tai įvertinti". 

Nenorėjau tikėti, kad tuojau pat po Prystoro 
Varšuva be jokio susitarimo su manimi pasiųs į Kau
ną naują pasiuntinį aktyvaus diplomato asmenyje, 
lenkų pasiuntinybės Paryžiuje patarėją, ministerį Ana-
tol Muehteteiną. Apie jo projektuojamą atvykimą su
žinojau iš Lozoraičio. Galvojau, kad čia įvyko nesusi-

nas Sovietų armijos žudynes ir mirė daugiau kaip milijonas ka 
buvom gana laimingi rasti prie
globstį Jungtinėse Valstybėse". 

Šiais žodžiais JAV Vengrų lais
vės kovotojų federacijos pirm. 
Laszlo Mogyorossy pradeda savo 
laišką, kuris įdėtas sekmadienio 

rių įrodyti, jog laisvė verta mir
ties. Mes. vengrai, taipgi esam 
paaukoję daug gyvybių už lais
vę per savo tūkstančio metų gy
vavimą kaip suvereni šalis. 
Esam kariavę su totoriais,turkais, 

'Chicago Sun-Times" X. 24) i Habsburgais ir rusais, liedami sa 

da mano vestiems pasikalbėjimams, tačiau suprato, i p r a t į m a 8 . Tačiau labai greitai Muehlsteinas su žmona 
kad, nors Berlyno inspiruotas Voldemaro pučas didino j 
atvėsimą tarp Kauno ir Berlyno, tai dar nereiškė vi
siško išsivadavimo iš tiek metų trukusios Berlyno glo
bos. Varšuvoje taip pat suprato, kad Kaunas irgi tu
ri skaitytis su Maskva, priešinga kaip ir Berlynas, lie
tuvių-lenkų santykių normalizavimui. 

Mano pranešimai pirmame veiklos etape, pilni op
timizmo, nuolat kreipė dėmesį į tuos abu aspektus. 
Tiems aspektams taip pat pašvenčiau didžiąją savo 
korespondencijų dalį. 

atsirado Kaune. Tik tada sužinojau, jog atvyko Lie
tuvos žydus palenkti lenkų-lietuvių susitarimo idėjai. 
Niekad nesužinojau, kieno galvoje gimė tas nevykęs 
sumanymas. 

Jan Lechon savo "Dienyne" (I t., 345 p., išl. "Wia-
domosci", London, 1967) rašo. kad tuojau pat po ve
dybų su Diana Rotschild Muehlsteinas buvęs pakvies
tas į Pikeliškes pas Pilsudskį, "kuris norėjęs, kad tas 

tuvos žydų mažumos atstovu — advokatu Robinzonu. 
Jis buvo Lietuvos žydams autoritetas. Nusivylęs vo
kiečiais, buvo Kauno susitarimo su Varšuva šalinin
kas. Jo nereikėjo agituoti. Tačiau tas autoritetas buvo 
išvykęs iš Kauno kelioms savaitėms atostogų. Muehl
steinas, nenorėdamas grįžti į Varšuvą tuščiomis ran
komis, prašė, kad jam suorganizuočiau politinius kon
taktus. Užtat jį priėmė Lozoraitis, kuriam paaiškinau 
Muehlsteino vizito tikslą. Tačiau kategoriškai atsisa
kiau jam išrūpinti audienciją pas prezidentą Smetoną. 

Muehlsteino paguodimui nuvažiavau su Muehlstei-
nais į Palangą. Palangoje jį supažindinau su ten ato
stogavusiu Šauliu. Tiškevičiai lenkų diplomatui ir jo 
žmonai iškėlė puikius pietus rūmuose. Klaipėdos krašte 
Vladimiro Zubovo (kuris taip pat bandęs, bet be jokio 
pasisekimo būti tarpininku lietuvių-lenkų ginče), mar> 
šalo pusbrolio, dvare suorganizavau Muehlsteinui susi
tikimą su Klaipėdos gubernatorium Navaku. 

Buvodamas pas Tiškevičius Palangoje, iš ten da
rydavau išvykas į Klaipėdos kraštą. Pažinau tą rajo-

užval-
panaudotų savo naujas įtakas pasiekti susitarimą su 
Lietuva". Pilsudskis "beveik prašęs Muehlsteino ta Į n*. vietos hitlerininkų sistematiškai vis labiau 

Po Prystoro vizito ;ašiau. kad lietuvių visuome- Į kryptnm padaryti galimai didžiausias pastangas". Ga- domą. Raportuose ir korespondencijose rašiau apie 
nė į tokio nelaukto svečio a t v y r a reagavo, kaip į! Įima prileisti, kad žodžiai "naujos įtakos" rišosi su sunkumus, kurių Lietuva neįstengia nugalėti, siekda-

laidoj. Toliau rašo: "Nūn kaip 
amerikiečiai ištisus metus esam 
minėję kitą revoliuciją. Ši buvo 
kovojama už tuos pat principus 
ir buvo sėkminga. K tos kovos 
iškilo įžymiausioji demokratija 

įvykį nors ir nepaprastą, bet natūralų, suprantamą ir, 
gal net, esamoje politinėje padėtyje jau net neišvengia
mą, nes jau prieš kelis mėnesius apsiprato su mintimi, 
kad, nors ir pamažu, artėja momentas sunormali-
zuoti santykius tarp abiejų kraštų. 

"14-taisiais metais po tragiškų nesusipratimų, ski
riančių abi tautas, — rašiau į "Gazeta Polska", — at-

sukaktį, atrodo^ nėravilueš prieš Į gimstančios tautos sostinėje pagaliau atsirado ypatin-| ną, 
akU. Su Sov <̂ inn<T3 d ^ t ė , £*< svečia* iš LenVijo*. Ynatinsras t.nd*l. kad. ™r? 

vo kraują už Vakarų civilizaciją. 
Nepaisant mūsų aukų, vengrai 
vis dar tebegyvena grandinėse. 

Minint kovos už laisvę 20-tąją 

Muehlsteino vedybomis su žydų finansinių potentatų 
pavardės savininke. 

Egų pasikalbėjimų metu Kaune Muehlsteinas ma
nęs klausinėjo ne tik apie Lietuvą, bet ir apie maršalo 
pažiūras į lietuvių-lenkų santykių normalizavimo 

ma valdyti tą kraštą, kurio gyventojų dauguma — vi
siškai suvokietinti lietuviai nenori girdėti apie priklau
symą prie Lietuvos valstybės. Pažinodamas eilę jaunu, 
lenkų su aukštuoju mokslu, neturinčių įėjimo nei į lie
tuvių valdiškas įstaigas, nei į valstybės prižiūrimas 

klausimą. Tačiau niekad neprasitarė, kad maršalas jį į ūkines organizacijas, sugalvojau, kad gal vyriausybe* 
buvo kvietęs į Pikeliškes ir prašė, kad važiuotų į Kau- j galėtų duoti jiems galimybę rasti darbo Klaipėdos kraš-

•r^**riM^I te, kur jie galėtų suvaidinti vaidmenį elemento, stipri-
T"5« »̂>'W. T"î l«*oH"is» i* mane* rapor+M gerui r<nc<- nančio lietuvių valstybingumą. 

ZIvm&nk Valstybe Už tti'kimt jnanvta • £ » | did^i j * * tfvyko tap !*vii* « ^ tfai durniui 
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Laiškas iš Sao Paulo 

PIETŲ AMERIKOS MH2IHA5 
DR. CR. VALANČIUS 

Savo ūgiu Brazilija neišlaiko 
Jokios proporcijos, šalia kitų šio 
kontinento valstybių pastatyta. 
Skiriasi nuo šių ir kalba (portu
galų), tik nesiskiria visoms bend
ru iberišku palikimu, turi tuos 
pačius kolonialinių laikų pėdsa
kus. Bendros sienos beveik su vi
sais, išskyrus Ekvadorą ir Čilę, 
daro ją visų ių (Urugvajaus, Pa
ragvajaus, Bolivijos, Argentinos, 
Peru, Kolumbijos ir Venecuelos) 
didžiuoju psichologiškai ir pavo
jingai baisiuoju kaimynu. 

Plotu (po Sov. Rusijos. Kinijos, 
Kanados ir JAV) Brazilija yra 5-
ta dydžiu valstybė pašaly (3.3 
-mil. kvadr. mylių), aprėpianti 
beveik pusę kontinento. Gyven
tojų skaičiumi (108 mil.) rfvali-
Zuoja su Indonezija ir Japonija, 
sukasi po Kinijos — Indijos — 
Sov. Rusijos — JAV tarp pačių 
pasaulio didžiųjų. Taigi milži
n o vardas jai tinka. 

Neseniai iš vadinamų neišsi
vysčiusių šalių kategorijos atsi
plėšusi, ji sparčiu tempu darosi 
rr jau pasidarė didelio masto in

dustriniu kraštu.... Net visą milijo
ną automobilių pagamina kas
m e t Turi natūralias ūkiškas ga
limybes augti, ta kryptimi eina, 
pastangos atidengti beveik neri
botus Amazonės srities resursus 
daromos. 

Beveik dar greičiau kaip in
dustrializacija žygiuoja urbani
zacija. Miestai auga ne me
tais, bet mėnesiais. Didžiulio 
rato miestus ir miestelius suryda
mas Sao Paulo darosi ir jau pasi
darė urbonistiniu megopoliu, sa-1 

ko, siekiančiu net iki 13 mil. gy
ventojų. Kažin ar jį bepralen-
kia ir Oriento milžiniškieji žmo-

\Arų skruzdėlynai (Šanchajus, To
kijo, Djakarta, Kalkuta), nekal
bant apie senus pirmūnus Londo
ną ir Now Yorką. Kitas multimi-
Irjonmiestis Rio de Janeiro (5 — 6 
miL gyv.), daug metų buvęs pir
masis ir nuo 1360 metu netekęs 
sostinės privilegijų, sulėtėjo ir 
augti nebesiskubina. Be šių dvie
jų, Brazilija turi dar visą būrį 
milijoirmiesčių (Belo Horizonte, 
Kecife, Salvador, Porto Alegre) 

. ir tokius sparčiai augančius (cu-
ritiba, Santos, sostinė Brazilia ir 
kiti). 

Sao Paulo, panašiai kaip New 
Yorke ir Chicagoje labai gausu 
visokių rasių ir tautų, girdėti 
visokiomis kalbomis kalbančių, 
savuose rateh'uose ir klubuose su
sitelkusių. Rasi čia ir per 20 tūkst. 
lietuvių, dvi parapijas, org-jų, 
dažnus jų susitelkimus, minėji
mus ir šventes. Apie juos — kitą 
kartą. 

Įvairios kilmės baltarasiai (60 
proc.) dominuoja, metisų (26 
proc) mažiau kaip kitur, juodu
kų ( I I proc.) tiek pat kaip Ame-

kruzeiro vertė (buvo 6, yra 12 už 
doleri) tik 100 proc. tonukrito. 
kai Argentinos ir kitų peša! kelis 

Į kartus visai sutirpo. Didelis kom
plimentas valdžiai, kad jų įstaty
mai ir kontrolė apsaugo žmones. 
kad nenukentėtų ir jų sutaupo* 
nesutirptų. Mano naujas draugas 
stud. Aleks. Vai. (nuostabios in
teligencijos vyras) už savo kuk
lias sutaupąs feariko s-toj gavęs J*** 
už 1975 m. 6 proą. p!us 30 proą. 
"bonus" — infliacijos priedo. O 
kad taip būtų JAV-bėse, tai ir aš 
ubagas būčiau bagofesnis. 

Brazilija yra 22-jų valstijų, 5-
kių teritorijų ir 1 federalinės sri
ties unija. Turi senatą, atstovų 
rūmus ir 5-kiems metams elekto-
rių kolegijos renkamą prezidentą. 
Bet politinis gyvenimas nebūti
nai eina pagal konstituciją. Šiuo 
požiūriu ji panaši savo Iberiš-
kiems kaimynams — neturi de
mokratijos jau 13 metų. Valdo 
"rinkti^ prezidentai, generolų 
uniformas užsivilkę. Toks buvo 
Branco Costa Silva, po jo Emilio 
Mediči, dabar Ernesto GeiseL Vy
ras tvarkingas, žmonės per daug 
nerūgoja. Visų politiškų įnorių 
negali patenkinti ir nepatenkina, 
bet ūkiškai stengiasi i r daro, kas 
įmanoma. Pažanga aiški. 

Portugališkas kraštas, kitaip 
kaip ispaniški kaimynai, ilgiau 
išbuvo karalių valdomas. Pasku
tinysis (Pedro III) biivo popu
liarus ir imperatoriaus Vitulu vieš
patavo net 49 metus-,(1840 — 
1889), kol kariškas perversmas 
Brazilija, padarė respublika. Ji ku
rį laiką tokia ir buvo. J i e t demo
kratijos vargai prasidėjo, kai Var-

d*Mnflt valsfpbiarK gydymu ' M e - tokias yri 
dicaid ir Medicare) rodi j»'e-
^fngal f valstybinę gyayrnb 
sistemą labai sunku imon-

| tu >ti nafcrmą, taupumą, ir 
1 sąžiningumą skatinančius sti-

* r dalinai jntrojo 
priežastis ir ka. pagal racionalią 
ekonomine sistemą taip ir turėtų 
būti? 

Ta ip pat skelbiate, k \1 įtr^ 
do, keista, kad turtingiausias 

mului. Greič-i a u t a i bus tik dar į-kraštas pasaulyje... turi gal blo-
viena gera progelė jau ir taip ne- \ gjausią gydymo sistemą". Argi? 
skurstantiems gydytojams, iabo- įArgi Amerikos gydymo sistema; 
rantams, vaistininkams ir kitiems į ikrai blogesnė už Zanzibaro. Egip- Į 
su medicininės pagalbos teikimu , 

to, Indijos, Burmos, Ispanijos, 
Graikijos, Turkijos, Irano, Meksi
kos, Argentinos ir daugybės kitu 
pasaulio šalių? Gal ir Įūsų liesa, 
bet labai abejočiau. 

su tikra pagarba 
Mykolas Drunga 

ATPIGS KALUKLTA1 

Padėkos dienai Chicaga gaus 

labai daug ka lakutę ir numato
ma, kad jų kaina bus pigesnė, 
gal po 40 et. už svarą. 

Įrodo savo vertę žmogus, 
kurs gali priversti mus klausy
ti, kai esti su mumis, ir galvo
ti, kai jis išvykęs. 

Haroid Havden 
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suėjusiems tarnautojams riebiai 
pasipelnyti mokesčių mokėtojų 
sąskaiton. jeigu dabar egzistuo 
tanti išsikerojusi biurokratija ne
pajėgia šios padėties ištaisyti, tai į 

. ka — ar rizikuosime dar didesnės į Clevelando tesiliaujančios Dievo į, . < .. 
Motinos pagalbos parapijos šventė- S hiuroiratnos tvenrrm? 
je šoka jaunieji Grandinėles koke- i Kad Amerikoje, bendrai imant , ! 

Nuotr. VI. Bacavičiaus I gydymas yra per brangus, nėra ! 
} kalbos. Tačiau "nemokamo v a l s - ! ^ Baseball cards. Paying up~*tp 
įtybinio gydymo" sistemos Įvedi- [ $500.00 for box of oid comic books 
mas čia nieko negelbės. Reikia im- !<late ttSO's and'4CS). Cafl Mack 

C L A S S I F I E D G U I D E 
N O K I P I R K T I 

WANTED 0L0 COMfCS 
I pay top prices for old conric books: 
Big Little books, Radio premiums and. 

R E A L t s T A T E 
!. 

UKAUbUi 
DIDŽIAI GERBIAMIEJI, 

r 

"Sunkiai serga Amerikos gydy
mo sistema", rašoma spalio 18 d. 
vedamajame. O jai "pagydyti" 
siūloma seni vaistai, būtent "ne
mokamo valstybinio gydymo" 
įvedimas. Norėčiau kiek suabejo
ti tų '•vaistų" gerumu. 

Pirmiausia, žinoma, tenka pa
kartoti savaime aiškią, bet kai 
kuriems dar vis neįkandamą tei
sybę: tokio dalyko, kaip "nemoka
mas" gydymas, nėra (išskyrus tuos 
atvejus, kada gydytojas atsisako 
priimti atlyginimą). Už. valstybi
ni ' 'nemokamą" gydymą turės už
mokėti niekas kitas, o tik mokes
čių mokėtojai, taigi netiesioginiu 
būdu patys pacientai. 

Niekas tiksliai nežino, kiek to
kia "nemokamo valstybinio gy-
dymo" sistema galėtų kainuoti, 
tačiau atsakingi spėliojimai mini 
50 bilijonų dolerių metines su
mas. Be to, beveik visos studijos 
rodo, kad didžiausia mokesčių 
naštos dalis visuomet krenta ant 
vidutiniško ar mažo finansinio 
pajėgumo piliečių pečių. Ar ir 
dar vieną stambią naštą siūlo
me ant tų pačių pečių užkrauti? 
Ir ar tai jau skaitytus! "pažan-
ga"? 

Būtų dar galima ginčytis apie 
"nemokamo valstybinio gydy
mo" sistemos įvedimą, jei žinotu
me, kad ji bus naši ir pusėtinai 

gas diktatorium ilgus metus 
(1930 — 1954) pasidarė. Prieš jį 
prezidentai buvo rinkti civiliai 
politikai (Braz, Pereira, Souza). 

Vargas pravedė konstituciją, 
pagal kurią jis galėjo būti "per
rinktas", kiek kartų jis pats no
rėjo. Jis nebuvo nepopuliarus. Kai 
1945 m. jį nuvertė, jis vis tiek rin
kimais įsodino savo šalininką ] laisva nuo korupcijos. Tačiau vi-
Dutrą, netrukus ir pats laimėjo vėl 
prezidentiniuose rinkimuose. Bet 
Vargas užbaigė vargingai. Jį 1954 kame plote. Turi apsčiai mėsos, 
m. privertė atsistatydinti ir dėl | vilnos, brangių akmenų (ametis* 
to netrukus nusižudė. Įpėdiniu Į tų, akvamarinų, topazų, tu rma-
trumpai buvo Filho, kurio metu j linų), šimtais kilogramų suran-
labai sustiorėfo opozicinė sočiai-i kioja kasmet. Krašte gausu vi-1 

si duomenys, gauti iš patirties su 

tis tesiogihių priemonių medici
ninio aptarnavimo kainoms nu
mušti ar bent sulaikyti. Čia ir vėl 
nesiūlau valstybinės kainų kon
trolės (kuri butų neveiksminga 
ir neštų priešingus rezultatus), 
o kaip tik. pvz,, visokių valsty
biškai įteisintų prekybos suvar
žymų atleidimą. Gydytojams tu
rėtų būti leista reklamuotis, kiek 
jie už savo patarnavimus reika 
jauja honoraro. Iš to kylanti kom
petencija iš sykio numuštų kai
nas (nors tuo pačiu ir pacientams. 
teks būti ypat'ngai akyliems, kad 
nepakliūtų į šarlatanų rankas). 
Spaudoje keliama ir kitų galimų 
būdų gydymosi išlaidų kilimui 
pristabdyti. Juos visus reikėtų pa
studijuoti. 

O tuo tarpu suvalstybintos gy
dymo sistemos įvvvdimas Ameri
kos sąlygomis neatrodo patarti
nas. Jis tik pastūmėtų šį kraštą 
ta kryptimi, kuria ligi gresiančio 
bankroto jau nuėjo Didžioji Bri
tanija. (O ir giriamoje Švedijoje, 
nekalbant jau apie Sov. Sąjungą, 
gydymas neapseina be "blato".) . 

Pagaliau dar kelios pastabėlės. 
Jūs savo įdomiame vedamajame 
pripažįstate, kad "Amerika turi 
pažangiausią mediciną, geriau
sius pasaulio gydytojus, geriau
siai įruoštas ligonines, puikiau
sias medicinos mokyklas, moder
niausius medicinos įrankius", o 
paskui skundžiatės, kad ji "turi 
brangiausią gydymą pasaulyje"! 
Argi nepagalvojate, kad ^įrmasis 

349-2718 aru* 5 

PETS FOK SALE 

• A, S I B K tf S 
AtrtABY J»CBUaC 

OJCOME XAX SERV1CK . 
4239 S. Maplevsood, teL 254-7459 

Taip pu daromi VERTIMAI. 
GIMUSIŲ nycT:<*timai. p U d o l 

PILXBTTB£S PKASTMAI tr 
•ritokl blankai 

EN'GLISH SETTEES 

Will make I s t class hunting 
dogs. Ready to s t a r t th is 

fall. $175.00. ' 
CaU 428-7103 anvtime. 

MISCELLANEOUS 

MARIJA N OREIKlEN £ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKĄ* 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
LstfMU pagddAaJ&mcM gero* raštas 

prekė*. Maistas Iš Kvropoa 9&ndeHa. 
•606 w. esą* sc, obioaeo m. «o6» 

Tt-U — WA 5-2787 

ooooooooooooooooooooooooor 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plautame h vaMcnojame 

visa rūšni srrindis. 
J . BUBNYS — Tei. RE 7-5168 

oooooooooooooooooooooooooo 

sustiprėjo 
demokratų partija. Jiems 1956 m. 
pasisekė prezidentu išrinkti sa
vo kandidatą (Kubiček de Olive-
ra) , kuris pradėjo statydinti nau
ją modernišką sostine (Brazilia) 
ir šiaip neblogai tvarkėsi. Bet po 
jo atėjo nauji vargai demokrati
ja: Brazilijoj. 

Labai populiarus Quadros, pus
metį prezidentavęs, 1960 m. at
sistatydino ir valdžią užleido 
marksistui viceprezidentui Gou-
lart. Atsirado pavojus, kad jis nu
ves kraštą keliu, kuriuo vėliau Či-

rikoje, bet jie ramūs, miestu ne- lę nuvedė Allende. 1963 ra. ka-
degina, į privilegijuotą kasta jėga Į riškiai jį nuvertė ir n u o to laiko 

tebedominuoja Brazilijos politi-nesiveržia. Jokių diskriminacijų 
nėra, visiems galimybės lygios, 
kas pirmesnis, tas gudresnis, tas 
geresnis. Labai įdomu tai, kad 
Brazilija turi tik saujelę indėnų, 
ir tie patys Amazonės džiunglėse 
išsibarstę. Tai daro if jos veidą 
nepanašų į veidus Peru. Ekvado
ro, Bolivijos, Kolumbijos ir dali
nai Venecuelos. 

Brazilija yra rekordinis kraš
tas. Turi savo nepalyginamą Igu-
azu krioklį, vandeningiausią pa
sauly Amazonės upę, didžiausią 
miestą, spalvingiausią augmeni
ją, įvairiausią gyvūniją. O jau 
paik;Čių, paukščių — milijonai 
visų spalvų ir visokio ūgio. Be
veik visos pasaulio papūgos Čia 
susirinko. Sako, vien jų esą 600 
— 800 skirtingų rūsių, nuo ma
žyčių iki didelio gaidžio ūgio. 
Dėl jų gausybės ir 'iškalbingu
mo" nė šnekutėms kanarėlėms 
nebeliko vietos. Papūgos tarška 
be konkurencijos. 

Brazilijos infliacija didesnė 
kaip jos Šiaurės kaimynų, bet ne
palyginti lėtesnė kaip visų kitų 
kontinente. Per pustuzini metų 

su rūšių mineralų ir tik dar ne
išvystyta jų eksploatacija. Kava 
sudaro beveik ketvirtadalį viso 
eksporto, išveža daug neapdirbtos 
medvilnės. Vandeningų upių to
kia gausybė, kad hidroelektrinių 
gamyba gali amžiams prigamin
ti elektros energijos sau ir kitiems. 
Trumpai, tas Pietų Amerikos 
milžinas yra beveik neišsemiamų 
resursų ir galimumų kraštas. 

(HHilHHimtiiliiltjHhMHiuHiiitiHM 
ffEATTNT, 

AJK fffsu rno.N r v r, 
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P L U M B I N G 
vv«-„\j, --tuvfe sinkų Ir vandens 

Sildyiuvą spėt iiistas. Virtuvės ir 
wotįm kabinetą:, Keramikos ir kt, 
piytei«. O: i5S blocks. Sinkos vamz-
OZuu ^udpmi elektra. Kreiptis nuo 
į Ši i « ryto arba po 5 va!, vak. 
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SIUNTINIAI I LIETUVA 
Ir kitus kraštu* 

NEDZUVNSKAS, 4065 Art her A ve. 
Cbicago. IU. 606S2, teief. 927-5086 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

NAMU HEMONTftS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengia vonias, 
virtuves Įmanias lubas. Įrengiu 
kaanbarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 776-0882 po « T. vak. 
•oooooooooooooooooooooooooc 

SU SAVAIS APLINKUI 
> V2 ankšto mūras. 2 auto mūr. ga

ražas. Originali 25 metų g-era statyba. 
Erdvūs 2 butai. Seautš nepajėgia, 
turi parduot. Marąuette Pke. Pigiai 
JS2.00O. 

Grąžos ir trinas 7 karato, mūraa ir 
mūr. garažas. Arti mokyklų Mar-
qu«tte Pke. Po Naujų metų vyra* 
keliamas Icltur. Reikia pirkgjo su 
$5,000.00 savų pinigu. 

Vienintelė stilinga S kambarin t 
metų ranevo mfiro rezidencija ir t 
auto gau-ažaa Puikus vidaus planaa 
Marg.uette Parke. $29,750.00. 

Ant Hickory kalno prie ažnola 11 
metų 7 kambarių readenciįa ir l 
auto garažas. Savininkas ligonis par
duoda už $52,700.00. 

Mūrinis - medinis pajama namas. 
2 butai. PirkSini tikras radinys. Mar-
ąufctte Parke. $29 900.00. 

17 metu dklelis 2 aukota mūras 
ir 2 auto mūro garažas. "Radiant" 
šildymas. Marcpiette Parke. 
$38.000.00. 

Platus lotas aru Sv. Kryžiaus ligo-
amea. Plgua 

VALOIS REAL ESTATE 
-*&-• We«« 71st Street 

TeL 7S7-7306 arba 737-8584 

HELP WANTE0 — VYRAI 

T A I L O R 
FULL OR PART TIME 

Men's clothing store. Skokie, UI. 
Mu»t speak Er.glisii. 

TdL — 673-8645 

TRUCKERS WANflED 
0W«ER — OPEME0RS 

POR YEAR ROUND WORK. 
TERRIFIC EARNINGS 

APPLY IN PERSON 
OR CALL — 284-38M 

RENTAR INDUSTRIES, Inc. 
7000 South Pafaski 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Nsmę pirUraas — Pardavimas — 

Valdymas 
Draudimą} — Income Tas 

Notartatas — Vertinai 

BELL REALTY 
*. B A C E V I Č I U S 

8458 §0, Ked^e ATS. _ 778-22SS 

D fi M £ S I O 

UmiM4UHIIIHUH»i»UIUiilinilill4!HIIMll 

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
Radijo Valanda Jan SS m. tamanjn 
Xew Jcney , >"ew Totk ir Ootmectkatt 

Uetorlasast 
Kas ŠeStadiMij ano 4 iki 5 vak pop—t. 
iš VVKVD Stoties New York* (1*»0 
kfl., AM Ir »7.8 meg. F"M>. 

Direkt. — Dr. *>k6ba» J. Stoka* 
1467 Force Drive 

Sfttiinutmside, N. J. 070S3 
TeL 2S2-S565 (oode 20t> 

Kviečiame taip pat klansytkr L»e-
tevfiki; knitOrtnių valandų anglų kal
ba B Seton Hali Universiteto radijo 
stoties <Xe>w Jeraey WSOtT, 89.S me«. 
FM) Plrmad. 7:30-8:30 va i vakarą. 

(Vadovauja prof. J. Štokas) 
tutiriNmttfiiniinintntiiintititimtiitnin 

VAIKĄ Roal Esiale 
Geras investavimas — 6 bota apt 

Netoli jūros, tik $25,000 įmoket Rai
na $92,000. 

C kanib, IMIIMS prie ffiros ant 85-
tos gatv€s. $38,000. 

711 Škh St-, matei Bearfi, FL 
teL oeS) M4-358C 

gass 

Marian shrines of fhe 
Amerikss 

• 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 
įvairią prekių pasinnkbnao ne

brangiai tš mūsa saTHietto. 
OOSHOS PABCE2JS RXPRER8 

uuvua mūr. 5-ia 
SIUNTINIAI I L i E T U V i l vakarus nuo Calntomia ir 62-os. 

M S. Hai.oted s%. ChicaRO itL SO««81 Naup aluroinum langai ir garažas. 
Tetef. 925-27S7 - 254-3320 | J J į ^ ^ j ̂  g e r o € p . ^ ^ . ^ 

V. Vate^teMiiti 59 j , Talinaa. 
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 c 

STATEMCNT C ' AHO ORCV^ATtO« 

TŠ?: 

»S*5 «HC Ort ^ r - t , 
. — C i , -— — "i- —• i 

JMU.JU įįlį^, 
i&'.'m* UI r « r l , 

mam g>aenwne. 
Ilgokai jiems nesisekė. Branco 

užsimušė lėktuvu skrisdamas 
(1967), Silva mirė prezidentau
damas. Prasidėjo infliacija, stu
dentų riaušės, įsigalėjo teroristai 
(1969 m. pagrobė JAV ambasa
dorių Elbriiek, japonų ir vokie
čių diplomatus, plėse bankus, už
ėmė radijo stotis). Tik 1973 m. su 
jais tesuskvarkyta, kelis Šimtus 
aktyvistų u2 grotų uŽdrius. Bet 
ir vėl vargas. Užsienio liberalai 
pakėlė triukSm*. «są, kairiųjų 
areštuota ne SmtaJ, bet tūks
tančiai ir jie esa. kankinami kalė
jimuose. Toki pat triukšmą, jie 
sukėlė ir dėl .panašių dalykų Či
lėje, kuri vis dar tebesi teisi na, per
dėtai apkaltinta. 

Nors tik 4 proc. žemės ariama, 
dideli ganyklų ir miškų plotai 
ir visai bergždi laukai, vistiek že
mės ūkis yra krašto ekonominis 
nugarkaulis. Brazilija pirmauja 
kavos eksporte, trečias pasauly 
kavos gamintojas. A į u produktai 
vaidiloj kontrolėje. Dideli kiekiai 
raguočių, avių ganosi m a ž i a i s - i _ 

-..,. ». ., 

t « f t * T **>0 MATU** r, 

i—iftlB...^.. JW— JhKS 
- * • , •~tm%tn, i<*»>. A * - m 
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4tniiininHiiiiniiniimiiHraiiHHiiimuii 
TELEVIZIJOS 

i« » »• t i y s c T y 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vės'mtnvai 
Pardavimas ir 

biz-
Pebringas investavimas — 

apartrnentų medinis ir patalpa 
alui. žemi taksai. Brigrrton Pke 

S I M A I T I S R E A L T Y 
InsoEnaoe — Income Tai 

851 W. 63rd Street — 436 7878 

M l f l L I N A S T V 
2346 W. 69th S t , teL 776-1486 
UilMiniiHimiuiHMiutiiinnMiuHUir.rm 

{ S I G T K I T E D A B A B 

Paraše Titas Narbutas 
{domi knyga anglų kalba, ver

sta iš lietuviško leidinio, kurią rei
kėtų kiekvienam perskaityti. 

Atsekant Marijos kultą nuo pir
mu misionierių, čia aprašomos 
svarbiausios Pietų. Centro ir šiau
rės Amerik'v; ir Marijos švento
vės. 

Knygoje gausn iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washmsftone pa
veikslai ir platus naujatisios JAV 
šventovės bei joje esančio lietuvių 
koplyčios aprašymas. 

Knyga patraukliai ir rūpestingai 
kleista, gaunama DRAUGE, kai
na $350. 

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50. 

niinois State gyventojai prie kai-
j oos turi pridėti 5% mokesčiu. 

UIIIIIItlIlIlIlIllHIUIIIIinillllllttlIUlUMMI 
NAMC APŠILDYMAS 

Taisau .-»'nu>t ir sudylu naujus p&-
etu*. Pitrtai wvalan t-iipei alyvtnios 
ir perdirbu dei dojo. Jdedn vandens 
MkiytuvM*. Kreiptis 

A. BANYS — teL 447-8806 
iimmHiHHmiiiim 

įnrim iiliiHiti i i i i i tMlt i i l intf i i 

l . '^STU 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

M O VI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TELJEF. — WA 5^068 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO" 

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

Apdraustas perkraustvTnas 
Įvairių a ts tumo 

823 WEST 34Ui PL , \CE 
Tei. — FRontieT ft-1882 

Biznieriams apsimoka skalbtis 

"Dramge". P îtinaodnkite. 

" \4 -ffiMT-'Mn 'l?Vrf—rr m"* 

I^AI MFTt"\OS VĖLIAVA 
PLEVĖSUOJA ANT J t <X 

-T M .-n 

imirmmimiiomiiHrtini«Hnn'U!wiMi 

Wi*h iiber*y ; Justice 
Amerikiečių premijuota PAU

LIAUS LEONO knyga. Irario-
je atvirai i r drąsiai nagriafrja 
šio k raš to negeroves bei pavo
jos ir tiesia kelius į saugų visų 
gerbūvi 

Knyga gaunama ir Drauge. 
Kaina kietais viršeliais $5.95, 
minkštais — $3,95. 

HUtitiuiiinmiHtiiiHieiDMtii 

"Drauge" kiekvienaa gali įaV 
gyti mažą lietuvišką vėliavą, 
kuri nuolat papuoš Jūsų n*™"* 
š ios šilkinės vėliavėlės yra 
gražios ir yra su mecliniais į-
statomais koteliais. Kaina tik 
$1.00 su persiuntimu. I'žsaky* 
m u s siųskite: Draugą*. 4545 W. 
fSrd Sbwt . Oiim«n. PJ. ft)62a 

iintiiinuiiimititiiniiuiiiiiiiiiiiimiHHiH 

Psrakait^ "Dranga", dw»kH# 

f kitlMns i»«Wj»kaitTtJ. 

KR REKIrl VIZITINIŲ 
IkSJtiluLių . 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
praina paprotys. Biaaūeriai jas 
plačiai naudoja, het tinka ir visu 
luomų atKtr.vania ssVMI ??^z^a 
vizatin** korteies. 

- • • • * - - y * ' a ^ 

Krerokltes į *T>raugoJ 

traeilą 
^ a t t e pati 

Rdmmis-

file:///-.---r


ŠACHMATU ŽINIOS 
— šacluuat^ i.tjmyfcuįoj, kuri . Kavalek ir kt. 

dabar vyksta Haifoje, dalyvauja — Sovietu dm. Petrosianas i r ' 
i 48 tautų komandos, 13 ratų ' Vengrijos dm L. Portlsch kvali-
' varžybose. Po 4 ratų priešaky' fikavosi j pasaulio pretendentų 
'• buvo Vak. Vokietija 12 tš., Phi- varžybas, o buv. pasaulio meis-

Lipinaa 11*4 Anglija, JAV ir i ter is M. Taiis atkrito, pralošęs 
] Italija po 11 tš., Argentina, O į vos vieną partiją prieš vengrą 
Į landi ja, Norvegija ir Šveicarija' Portišą ir 7 partijas baigęs ly-
jpo 10*4 t5. JAV ekipa įveikė giomis. liko su 3iL. taško. 
i Iraną 3 - 1 , su Čile 1*2 -1^>,; Petrosianas p e l n ė s i - taško. 
trečio rato pasekmių neturime, 

MIST-TŲ REIKSMtf DRAUGAS, antradienis. 1976~m. lapkričio ra. l(Td. 

Danutė Sušinskaitė sutuokiama su Vyt. Sirgėdu Clevelando Nepaliau
jančios Dievo Motinus pagalbos parap* bažnyčioje. 

Nuotr . VI. Bacevičiaus 

MŪSŲ KO 
Cleveland, Ohio 

L V 
Meninėje daly —melodekla

macijos, pianinu palydint Kristi
nai Kuprevičiūtei. Bus parodytas 
filmas, susuktas kun. A. Kezio. 
S.J. apie velionį prof. Brazaitį. 
Akademijai vadovaus I. Bublie
nė. Clevelando visuomenė kvie
čiama dalyvauti. 

V.R. 

DAIL. NIJOLĖS 
PALUBINSKIENĖS 

grafikos darbu paroda buvo su
rengta spalio 30-31 dienomis 
Brooklyne, N.Y. kultūros židinio 
mažojoje salėje. Iš išstatytų 32 

IV rate su Italija sužaidė 2 - 2. 
Šveicarai nugalėjo kanadiečius 
2l-j -112 ir Izraelį tokia pat pa
sekme, tai nemaža sensacija. 

Kanados komandoje lošia Bi-
yiasas. Day, Yanofsky, Amos. 
JAV komandoj — Rob, Byrne, 

vengras Portisch 4. Petrosianui 
užteko vieno laimėjimo jis įvei
kė Vengrijos dm Portisch ir 7 
bai *ė lygiomis. 

A.A. INŽ. EDVARDAS 
MALCANAS 

Nesulaikoma mirtis skina iš mū
sų tarpo tautiečius. Spalio 28 d., 
sulaukęs 70 m. amžiaus, po il
gesnės paralyžiaus ligos, amžiny-
bėsn iškeliavo mielas Clevelan
do lietuvis inž. Edvardas Malca-
nas, giliame liūdesy palikęs žmo
ną Birute, dukras Aldoną ir Re
giną ir sūnų Vytautą su šeimo
mis, 11 vaikaičių, gimines ir daug 
artimų bičiulių. 

Velionis, vienas iš tų mūsų į kataloguotu darbų parduota 20. 
nepriklausomos Lietuvos sūnų, iš į p a r odą rengė vyr. skaučių židi-
simokslinęs, aukštos inteligen- j n y s Vilija. 

Dailininkės darbų paroda bus 
ir Clevelande gruodžio 11-12 die
nomis. Rengia vyr. skaučių Židi
nys. 

Pampano Beach, Fla 
PATIKSLINSIĄS 

Š. m. spalio 18 d. korespon
dencijoje iš Pompaho Beach. 
Florida, buvo parašyta, kad Ce
linos Mošinskienės pagerbimas 
ryšium su jos 100 metų gimta
dieniu įvyks gruodžio 11 dieną 
Fort Lauderdale Inn restorane. 
Šio pagerbimo rengėjai praneša, 
kad šis įvykis yra atkeltas į 
gruodžio 4 dieną. 

Worcester, Mass, 
JAUNU LIETUVAIČIU 

"AIDAS" WORCESTERYJE 

Spalio 30 d. Lietuvių Labd. 
Maironio Parko valdyba suren
gė Hamiltono mergaičių choro 
"Aido", vadov. muz. Vacį. Veri-
kaičio, koncertą Maironio Parko 
didžiojoje salėje. Jo klausėsi ne tik 
VVorcesterio, bet ir aplinkinių ko
lonijų, Bostono, Brccktono, Pro-
vidence ir Hartfordo lietuviai. 

ir lietuviams. Velionis prieš ke
lerius 'metus perėjęs katalikybėn, 
buvo uolus Šv. Jurgio parapietis, 
kas sekmadienį artindamasis prie 
sakramentų. Malcanuš visur ma
tydavome ne tik pobūviuose, su
sirinkimuose, minėjimuose, aukų 
Lapuose, bet ir visur, kur lietuvio 
šventa pareiga šaukė. Jo Cleve
lando lietuviai tikrai ilgai pasi
ges ir minės, kaip mūsų senes
niosios kartos Lietuvos išaugin
tą "nteligentą. profesionalą ir 
nuoširdų tautos sūnų. 

Atsisveikinimo apeigose mal
das sukalbėjo jo parapijos klebo
nas kun. B. Ivanauskas, paskuti
nį "sudief tarė inž. R. Kudukis 

—Plieno korp. vardu, J. Žilio
nis — L.B. apylinkės vardu, VI. 
Plečkaitis — Čiurlionio ansamb
lio ir dr. inž. A. Nasvytis inži
nierių ir arch. Clevelando sky
riaus vardu. Vadovavo J. Stem-
pužis. 

Po gedulingų pamaldų, konce-
lebruotų Mišių, kurias atnašavo 
kun. R. Ivanauskas, kun. J. Ce-
kavičius ir kun. A. Goidikovskis, 
palaidotas Visų Sielų kapinėse Il
sėkis ramybėje! 

GEORGE VOINOVICH 

laimėjus apskrities komisfonie-
riatis postą prie*; demokratų pir
mininką, pirmą kartą per 40 me
tų Cuyahogos apskrities kontrole 
atiteko respublikonams. 

Voinovich rėmė visos tautybės 
ir didžioji spauda. Tautybių rin
kiminei kampanijai vadovavo 
Juozas Stempužis, turįs aukštas 
pareigas apskrities kontrolieriaus 
įstaigoje. Juozas Stempužis jau ne 
kartą Užsirekomendavo, ka!p 
aukštų kvalifikacijų rinkiminių 
karhpanijų sumanus vadovas. 
PROF. BRAZAIČIO TR LAISVF.S t a i ; s į i s t a s V" Verikaitis. Sol H 

mas Strimaitis su solistu V. Veri-
kaičiu padainavo duetą: Stok ant 
akmenėlio — liaudies daina, ha r 
J. Jurguoio, Gromatėlę parašiau — 
V. Juozapaičio, Per amžius tek'a 
Minija. A. Budriūno. Šią dainą 
skyrė Žemaičiams. 

Solistai sužavėjo publiką, kuri 
jiems labai daug plojo. 

Su choristėmis solistas R. Stri
maitis padainavo: Susitikt tave no 
rėčiau vėliai. 

Choristės, diriguojamos V. Ve-
rikaičio. padainavo: Palik tik dai
ną man — J. Bašinsko, Puota gi 

tėvynė — T. Makačino, Prisi
mink — A. Raudonikio. 

Choras su solistą Y. Verikai-
kaičiu padainavo: Udrio dainą iš 
operos "Pilėnų", V. Klovos, Na
mo iš "Naujojo pasaulio simfo
nijos — A. Dvorako. Po to so
listai R. Strimaitis ir V. Verikai-
tis padainavo duetus Karvelėli — 
v. Budrevičiaus. Motinos vaisas — 
M. Vaitkevičiaus, Vai, tos žuvys 
— A. Bražinsko. 

Pabaigoje choras ir solistai pa
dainavo: Devynbalsę — M. Navi
ko, Trys seselės — liaudies daina, 
harm. J. Karoso, Širdies daina — 
M. Naviko ir Lauksiu tavęs atei
nant A. Raudonikio. 

Po kiekvienos padainuotos dai
nos triukšmingų plojimų ūže
sys pripildydavo salę. Tai buvo gi
lus sentimentas Šiam gražiam 
jaunų lietuvaičių būreliui ir so
listams. 

Pirmininkas K. Adomavičius vi
sų vardu išreiškė giliausią padė
ką. Choristės buvo apdovanotos 
raudonų rožių didele puokšte, 
dirigentui, solistui V. Verikaičiui, 
solistui R. Strimaičiui, akompa-
natoriui J. Govedai, choro admi
nistratoriui J. Pleinui ir pirm. K. 
Adomavičiui buvo prisegta po 
baltą chrizantemą. 

Choras padainavo dar vieną 
dainą, o publika nenustojo plo- j 
jusi ir dar notėjo daugiau išgirs-1 
ti. 

Pirmininkas K. Adomavičius. 
supažindino publiką su garbės 
svečiaiis su miesto meru T. Ear-
ly su žmona, kuri yra lietuvaitė. 
Jis choro vadovui solistui V. Ve
rikaičiui įteikė Worcesterio miesto 
raktą, o solistas V. Verikaitis cho
ro "Aidas" išleista plokštele ap
dovanojo merą. 

Dalyvavo Aušros Vartų pa
rapijos klebonas kun. A. Volun-
gis. Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. A. Miciūnas. MIC, ir 
asistentas kun. B. Uždavinys, Mic, 
kun. A. Yankauskas, kun. J. Baka-
nas, prel. V. Balčiūnas ir Mari-
jos Nek. Prasid. seseles iš Putnam, 

bilietai buvo išplatinti i Conn. Jos pirmosios atskubėjo , 

— Bostono tarpklubinėse mū
sų Bostono vyrai gana gerai 
sukovojo prieš Harvardo univer
sitetą, tepralaimėdajni 2 - 3 . 
Mums tašką pelnė talkininkas 
ekspertas W# Lukowiak, jveikęs 
Harvardo ,'ekspertą Pearsoną. 
Kitą tašką mums laimėjo Tomas 

Penkiasdešimtosios Pasaulinės Dievui ir kiekvienam žmogui. Kada su kai kuriais žmoaė-
misijų dienos proga, i^veicari- tuo pačiu įprasminant savo gy- ; mis sutinki, instinktyviai pa
jos katalikų vyskupai paragino \emmą. junti. Kad mysu. 
krašto tikinčiuosius dosniai pa-
remti Bažnyčios misijinę veiklą. 
"Dabartiniais laikais", rašo ga-
nytojiniame laiške Šveicarijos 
katalikų vyskupai, '"kai žmonės 
ypač ilgisi Dievo meilės, kiek
vienas krikščionis privalo įsipa
reigoti tapti misijonieriu savo 
šeimos židinyje, savo gyvenamo
je aplinkoje, bet kokioje pasau
lio dalyje. Misijos yra tinka
miausia plotmė krikščionim 
konkrečiai paliudyti savo meilę' 

-

Hanke (1852). Harvardo uni 
versitetas tarpkolegintee Š. A 
pirmenybėse rikiuojasi trečioj* 
vietoje, po Toronto ir Chicagos 
Reikia pabrėžti, kad Harvarde 
vyrai turėjo nuo 100 iki 250 

Girnius (1736), nugalėjęs šimtą Ivaškų daugiau už mūsiškius. 
taškų daugiau turintį varžovą' Kazys Merkis 

A. f A. 
STASYS MIKULSKIS " 

Mirė lapkr. 14 d., 1976. 8:23 vd. vak. 
Gimė Lietuvoje, Šikšnių kaime. Virbalio valsč. 
Amerikoje išgyveno 26 m. 
Pasiliko nuliūdime žmona Bronė (Tarvydaitė) duktė Zita Rosko, 

2 sūnūs Teisuolis ir Šarūnas su šeimomis, brolis Jonas su šeima 
New Yorke, brolių a. a. Vinco I r Viktoro vaikai, gyv. Massachusetts, 
Kanadoje ir Lietuvoje sesers a. a. Sabaliauskienės vaikai Kanadoj* 
ir Pennsylvanijoje. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackavvicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 
Laidotuvės įvyks trec. lapkr. 17 d. is koplydos 9 vai. ryto bus 

atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už veliopies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

-
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse^ 
, Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba labdarai. 

Nuliūdę: Žmona, duktė ir sūnūs su šeimomis. 

Dėl informacijos skambint tel. LA 3-3572 

• -A. 

--

pint i , 
prieš koncertą. Sveikintinas pirm. 
K. Adomavičiaus punktualumas, 
prie kurio gal priprasime ren
gdami ir kitus parengimus, nes 
esame pratę valandą vėluotis. 
Koncertas prasidėjo punktualiai. 
Koncertas pradėtas liaudies dai
ną, harmonizuota }. Gaižausko— 
Pasėjau kanapę. Nemunėli, IŠfe-
munėli — A. Bražinsko, Ramo-
vėnai žengia — B. Jonušo ir T y 
kiai, tykiai Nemunėlis teka — 
liaudies dairia harmonizuota J. 
Švedo, į kurią įsijungė ir dirigert-

Sol. R 
KOVŲ DIDVYRIAMS 

PPJSTM7NT1 AKADEMIJA 
Lapkričio 28 d. Clevelando lie

tuviai prisimins prieš dvejus me
tus mirusi profesorių Juozą Bra
zaitį, didelį valstybininką, moky
toją, Lietuvių Pronto bičiulių 
vadą, daugelio knygų autorių, ko 
votoją už Lietuvą, ir prieš 25 me
tus savo gyvybes paaukojusius už 
Lietuvą laisvės kovotojus, parti
zanų vadą Juozą Lukša ir Ju
lijoną Būtėną. 

Pamaldos bus lapkričio 28 d., 
sekmadienį 10 vai., Dievo Mo
tinos N.P. bažnyčioje. Po pamal
dų akademija parapijos salėje, 
kur kalbės dr. Adolfas Darnusis 
ir SL Barzdukas pabers atsimi
nimų pluūffcgf apte a.i. JtKfl£ 

pagalbą su finansine parama, ka 
da sudegė Maironio Parkas. 

Choro "Aidas" administrato
rius J. PTeinys, choro globėja p. 
Zukiėnė, ir gera Adomavičių se
nų laikų draugė Vainauskienė 
iš Hamiltono. 

Mergaičių choras ''Aidas'* pub
likos neapvylė. Programą atsive
žė Įvairią ir įdomią. Choras gerai 
susidainavęs. 

Solistai V. Verikaitis ir R. Stri
maitis žavėjo publiką. 

Po koncerto Maironio Parko 
šeimininkė su padėjėjomis visus 
pavadino puikia vakariene. Po 
vakarienės buvo šokiai, choristės 
turėjo progą pabendrauti ne* tik 
su mūsų, bet visos Naujosios Ang
lijos lietuvišku jaunimu. 

Sekmadienį 10 vaL ryto cho
ras, vadovaujamas dirigento V. 
Vertkaičio ir vargonais grojant I 
akompaniatoriui J. Govedai, gie- į 
dojo Šv. Kazimiero parapijos baž- j 
nyčioje per šv. Mišias. Klebonas Į 
Kun. A. Miciūnas, MIC, už tai iš
reiškė gilią padėką. 

Po mišių įų laukė iŠ Hamil
tono atvežęs autobusas. Gausus 

J. švedo ir su so- į būrys kolonijos gyventojų jas ikrelėj 
lis-tu V. Verikaičiu, Apie Joną ir 
molio uzboną — Liaudies daina 
harm. J. Gaižausko. Po pertrau
kos, choristės padainavo: Nemu

nas atves — 2. Venckaus, Piršle
liai — A. BrKUr*-ko> Ten m«m: 

Ivdėjo, o Maironio Parko vadovy
bė aprūpino užkandžiais ir gaivi
nančiu gėrimu. Lietuviams Šis 
koncertas pa-Kko gražiausius prisi
minimus. 

t, M. 

SES. M: BEN.'ZNVM. SSC 
Barbora Jonikąvičius 

Mūsų mylima. Sesele mirė Mo
tiniškame name 1976 m. lapkričio 
15 d. 6:10 vai. ryte. 

Veikme buvo duktS Juozapo ir 
Veronikos (Bartkiutes) Jonikavl-
čių. 

I vienuolyną įstojo iš Sv. Kry-
-žiaus parapijos Chicago, Illinois. 

Vienuolyne išgyveno 52 metas. 
Paliko nuliūdime savo dukter€-

čia ir krikšto dukterį Helen Staui 
tis, Down*r's Grove. IU. Lietuvoje 
liko pusseeerg, seserę Izabelę, B. 
MotušienS ir B. Barnienė' ir ju 
šeimos, taipgi kitus gimines ir pa
žįstamus. 

Velione bus nulydėta į koplyčia 
antradienį, lapkričio 16 d. 7 vai. 
vaScare. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, lapkričio 17 d. Gedulingos 
pamaldos prasidės 9:30 vai. ryte 
iv. Kazimiero Seserų koplyčioje. 
2601 W. Marąuette Road. Po pa
maldų bus nulydėta i šv. Kaztmie-
-o kapines. 

Prašome gimines ir Seseles pa
žįstamus dalyvanU laidotuvėse ir 
pasimelsti už a. a. Seseles siela. 

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
— ir — 

.JonUiavičln-Motnšhj šeima 

>̂ 

Laide ių Direktoriai 
6845 SO. W£STERN AVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
_UR-0..«>T>IT10NED KOPLYČIOS 

JiAaEV OMS VIETA 

3 T , >ublic 7-8600 REpublic 7-8601 

P K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TE VAS i R SC N US 

2533 Wes* 7!s! SI. Tel, GRovenhiH 6-2345-6 
1410 Sc, 50th Ave„ Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AJJL3TB A r T O M O B l U A H S STATUTI 

Laid. direkt Jurgis F. Rudmin. 
Tel. YArds 7-1138-1139. 

* j p % į į -fc 3 

MARIJA STANKIENE 
STANKAUSKAITĖ 

Pagal pirmą vyrą Jokubavičien* 

Gyveno Fair Lawn, New Jersey. 
Mirė lapkr. 14 d., 1976. 6 vai. vak., sulaukus 84 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Nedzingės parapijoje. 
Pasiliko dideliame nubudime sūnus Juozas Jokubavičius-Jaco 

bus, marti Izabelė, anūkas Bernardas, 2 seserys Lietuvoje Marcelė 
Leknickienė ir Teresė Jokubavičiene su Šeimomis ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas Ragucci-Kotran koplyčioje, 243 East 18 Street, 
Paterson, New Jersey. 

Laidotuvės įvyks treČ., lapkr. 17 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta j šv. Kazimiero parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą- Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Karsto kapines Totowa, New Jersey. 

Nuoširdžiai kviečiame visas: gimines, draugas ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdo ^fTnijs. maiTi ir iffl!t-.« 

E U D E I K f S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVmS P. GAIDAS ir GERALOAS F. DAIMiD 
TTH MCDERNIŠKCS 

1330-2 

KOPLYČIOS 

Telefonai LA 3-0441 3-9852 

• - - i . 

inf»Ę 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

m 
LB. 

\m\ 
ATK Apy"..nkes aldybos nariaj 

Ir fJTASHII P A M A M ^ 

m a 

luzes Ramienės ser ' \. JADVYGAI KVffiČINS-
KIENEI mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia 

yniiS U^m^nu^i: 

- -

' W * 

. 
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DRAUGAS, antradienis, 1976 a . lapkričio m. 16 d. 

X Dr. K. Ambrozaftis ir dr. G. 
'Balukas lapkričio 19 d. kalbės 
per "Lietuvos Aidų" radiją apie 
rengiamą Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą, kuris bus ateinan
čiais metais Chicagoje. Radijui 
vadovauja K. Brazdžionytė . 

X Lietuvos Dukterų draugi-
X Išeivijos Lietuvio fote grafų J09 visuotinis narių susirinki-

parodoje, kuri yra atidaroma šį m a s ^ ^ lapkričio 21 d. 1 vai. 
penktadienį, lapkr. 19 d. 7:30 v/P- P- Uet- Tautiniuose namuose, 
v. Jaunimo' centre, išskirtinius j < ^ 2 S. Kedzie Ave. Sol. Pr. Bič-
darbus atrinkti ir premijuoti su - ! W e n ė praves susirinkimą, o sol. 
tiko t rys asmenys iš Chicago Liudmila Januškevičienė, atvy-
Area Camera Club. Parodos ati- k u s i & Suvalkų trikampio, 
darymo išvakarėse 8 v. v. Jau- akomp. sūnui Martynui, atliks 
nimo centro kavinėie ivvks va- meninę progr. Narės ir visa lie- Dalis svečių Ateities žurnalo 65 m. sukakties minėjime. Iš kaires: kun 
karonė su Jonu Dovydėnu Pa- Aviškoji visuomenė kviečiama Makauskas, vysk. V. Bnząr 
rodą tęsis iki lapkričio 28 d. gausiai dalyvauti. Atskiri pa- " 

X Latvijos nepriklausomybė* kvietimai nebus siunčiami. 
58-rių metų minėjimas vyko1 x Hlinas "Vergų lageris prie 

IŠ ARTI 
IŠ ARTI 

i JL vALSTYBfcSE 

studente veiklos. Biletenyje yra 
informacijų ir anglų kalba. 
"Ašies" adresas 17421 Schenley 
Ave., Cleveland, Obio 44119. 

OKUP. LIETUVOJE 
— Mirė mokytojai: Julija 

Vepštienė — Antalieptės vid. 
- Muz. Albino Priigiiito var- ' mokyklos mokytoja, Petras 

gonų religinės muzikos koncer- Bliūdžius — Švėkšnos vid. mo
tas bus gruodžio 12 &* sekma- į tykios mokytojas — pensinin-
dienj, Apreiškimo par. bažny-Įfcag. Tragiškai žuvo Kęstutis 
čioje Brooklyn, N. J. Itarpuo- Į ysfioa — Vilniaus IV vid. mo-
se bus rečituojamos ištraakoa zyktos mokytojas. 
iš L K B. Kronikos. Po kon-

B. Nainys, Nainienė, M. Rudienė 
. V. Rimšelis, dr. 
n* A Rudi*: 

J. Meškauskienė, dr. J. 
Nuotr. J. Kuprio 

minėjimas 
Mathėr aukt. mokyklos salėje *>?£<*"> slaptai išvežtas iš ok 
lapkričio 14 d. Minėjime dalyva- Latvijos, bus rodomas Jaunimo 
vo ir keletas lietuvių. La tv ius , c e n t r e gruodžio * <*. Taip pat 
pasveikino LB vardu M. Jakai- ' b u s f U m a s i š nepriklausomos 
tis, Altos vardu - kun. J. Pruns i Lietuvos gyvenimo ir apie gen. 
kis, Liet. Kult. muziejaus — S.iS- ] 

Balzekas, dalyvavo ir K Oksas. 
Raštu pasveikino Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė ir PLB 
pirm. B. Nainys. 

X Lietuvos Vyčių 112 kp. su
sirinkimas įvyks Šiandien, lap
kričio 16 d. 8 v. v. Švč. M. M. 
Gimimo parap. salėje. 

X Šv. Kazimiero vienuolijos 
seserims motiniškame name per- • 
eitais metais seriją paskaitų da
vė ses. Anna Marie apie šv. Ka-

X Monika Vosylius, Roches-
ter, N. Y. pratęsė prenumeratą 
ir aukojo 9 dolerius. Dėkojame 

X Aldona Dyšas. Kettering, 
Obio, aukojo 9 dol. Ačiū. 

X Po 5 doL aukojo: 
G. Alekna, Racine, 
Paulina Pukienė, N. Chicago, 
Faustina Mackevičienė, Lock-

port, 
Vytenis Šilas, Chicago, 

Joana Sabaliauskas, Hot 

CI II ni ID A C \ ,- { . K • < / r~ r- r-

zimierą, jo gyvenimą ir dory- Springs. 
bes. Šiais metais trečiadieniais i J. Mačiulis Lakewood. 
nuo lapkričio 17 iki gruodžio 15 
d. ta pati ses. Anna Marie duos 
seriją paskaitų apie kun. Anta
ną Staniukyną, mirusį prieš be
veik 60 metų. 

X Cicero Šv. Antano parap. 
mokyklos visuotinas tėvų susi
rinkimas įvyks antrad., lapkri
čio 16 d., 7:30 vai. vak. parapi
jos salėje. Visi tėvai kviečiami 
dalyvauti. 

X Lietuvių istorijos draugi
jos 20 m. minėjime gruodžio 12 
d., 3 vai. p. p. Chicago Sav. and 
Loan Assoc. salėje paskaitą 
skaitys pirmininkas prof. dr. J. 
Jakštas apie Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Algirdo laikus, nes 
ateinančiais metais sueina 600 
m. nuo jo mirties. 

X Gen. Kazys Musteikis, Chi
cago, UI., nuolat remia "Drau
gą". I r dabar, dėkodamas už 
korteles, atsiuntė 8 dolerius. 
Labai ačiū. 

X Dominika Nedzinskiene 
Cleveland, Ohio, atsiuntė auka.. 
Ačiū. 

X Sofija Žibutienė iš Cicero 

Labai ačiū. 
x Dalia Korte, Springfield, 

UI., atsiskaitydama už jai pa
siųstas knygas, atsiuntė auką. 
Ačiū. 

MILIJONAS DOLERIŲ 
INDELIŲ 

Naujai atidarytas Midland tau
pymo ir skolinimo bendrovės 
Marąuette Parko skyrius per 
6 savaites prašoko vieną milijo
ną dolerių indėlių. Tas parodo, 
kad šioje vietoje bankas buvo 
labai ir labai reikalingas. Mid
land taup. ir skolin. b-vės (Sa-
vings & Loan Ass.) vadovybę 
sudaro išimtinai lietuviai direk
toriai, vadovaujami banko pir
mininko adv. Frank Zogo. Jie 
gerai supranta lietuvių intere
sus ir ryžtasi padėti vietos gy
ventojams ne tik bankinėse ope
racijose, bet ir išsilaikymo p.-~s-
tangose. Midland taup. ir skol. 
b-vės vadovybė nuoširdžiai dė
koja visiems taupytojams ir 
prašo neužmiršti ateityje. Iki 
Naujų metų reikia pasiekti ir 
antrą milijoną. Visuose banko 
skyriuose indėliai siekia netoli 
30 milijonų dolerių. Kiekviena 
indėlių sąskaita yra apdrausta 
federalinės valdžios iki 40,000 
dol. 

Banko vadovybė dar kartą 
dėkoja visiems taupytojams ir ga rDOį 

: prašo savo santaupas laikyti bet 
. kuriame Midland taup. ir skolin. 
b-vės skyriuje. Santaupos inves
tuojamos saugiai ir apdairiai. 
Midland Savings and Loan Ass. 
dabar turi tris skyrius: 8929 
So. Harlem Ave., Bridgeview, 
111. 60455: 4040 South Archer 
Ave., Chicago, UI. 60632 ir 2657 
VVest 69th St„ Chicago, 111. 
60629. — (aj) 

sunku išvengti, bet nuolatinis 
tos pavardės kartojimas užkrečia 
nuoboduliu. 

Gerai buvo perteikti ir įdomūs 
škicai iš tėvų ir vaikų santykių, 
įdomūs žmonių silpnumo at
skleidimai iš kelionių po pasau
lį, daug skaidrinančios nuotaikos 

riakojienės tapybos paroda. Ati
darė Dzūkų draugijos pirm. Pr . 
Nedas. Atidarydamas pasveiki
no dailininkę su jos kūrybiniais 
iaimėjimais ir pasveikino atvy
kus į Chicagą. Iškėlė dailininkės 
gausų laimėtų premijų skaičių 
amerikiečių ir lietuvių dailės p a 

certo pobūvis parapijos salėje. 
Rengia Religinės šalpos skyrius 
New Yorke. 

— "Ašis", lietuvių studentų 
Amerikoje biuletenis, išėjo iš 
spaudos, kuriame apstu žinių iš 

vilčių. Iš karto jam pavyko sklan
džiai susigyventi su solistais ir 
choristais. Publikos galėjo būti 
daugiau. Vakare Vyčių salėje į-
vyko vaišės. Jas atidarė A. Snars-
kis, Pirmyn choro vicepirniinin-
kas. Jis perskaitė ir nuoširdų muz. 
J. Žilevičiaus sveikinimą. 

Vaišių programai sumaniai va
dovavo Pirmyn choro pirm. A. 

— Vytauto Landsbergio mo
nografija "Čiurlionio dailė*', iš
teista Vilniuje. Veikalas 400 
puslapių. 

įnešė gal kai kam ir kandu; rodose. Pabrėžė, kad jos kompo- Brazis. Supažindino su garbės" sta 
'Idealus vyras" 

Sunku visa aptarti ir įvertin
ti, reikia kiekvienam pamatyti, 
pasidžiaugti ar pasirūstinti, bet 
Antras Kaimas mums reikalingas. 
o ir jame vaidinant reikia akto
rių, ir kai kurie jų sublizgėjo ga
na ryškiai. Bene vienas iš la
biausia išsiskiriančių bus J. Alek-
siūnas, mokąs įsigyventi į kiek
vieną vaizduojama vaidmenį, se-

zicijos pasižymi švelniomis pro-i lo svečiais: solistais, muzikais, 
porcijomis, reikšdamos dailinin- mecenatais, globėjais. Mecenatų 
kės uolias pastangas tarnauti vardu sveikinimo kalbas pasakė 
grožiui. Pažymėjo jos gausias D o n Kuraitis, ihž. Ant.' Rudis, 
studijas ir dalyvavimą kelių M- Rudienė, iškeldami muz. a.a. 
meno draugi :ų vadovybėse. Dzū- K- Steponavičiaus nuopelnus. 

Chicagos žinios 
LIGONIO TRAGEDIJA 

Bert Thorpe, 78 m., ketvirta
dienį grįžo iš Mt. Sinai ligoninės 
į savo butą 1621 So. Drake, Chi
cagoje. Įsibrovėlis jį lovoje per
šovė per vidurius. Jo žmona yra 
akla ir Bert jai padėdavo apsi
rūpinti pirkiniais ir kituose rei
kaluose. Policija stengiasi išaiš
kinti, kas ir kodėl tai padarė. 

SUUOSTO BOMBAS 
Chicagos policija naudoja šu

nis, kurie specialiai ištreniruoti 
užuosti sprogstamąsias medžią-

kų draugijos vardu dailininkei primindami, kad Pirmyn choras į J i e ^ ^ ^ ^ 
jau yra pastatęs apie 40 veikalų, j ^ ^ ^ ^ 
iškeldami talentus naujo di-

buvo įteik "a gėlių puokštė. 
Dail. A. Variakojienė, su vyru 

atvykusi iš Los Angeles, pareiš
kė padėką dzūkams ir jų pirmi-nas patyrimu, bet, žinoma, ta :p ' n i n į u i ) ^ j a i g u t e i k ę ^ 

pat jaunas kaip ir visi antraka:-
miečiai, R. Stakauskas įdomus, 

Dr. Petras Kisielius. Ateitininke 
federacijos vadas, padaręs platų 

111 nratešdama nrenumerata. 'p r a n e š i t n ą a p i e a t e i t i n i n k , l veiklj? 111. pratesaama prenumerata, ^^likų federacijos kongrese Chi-
įteikė ir auką dienraščiui stip 
rinti. Ačiū. 

X Aukų atsiuntė: 4 dol. — 
P. Koncė; 1 dol. — M. Mace-
žinskas, J. V. šniuolis, J. Bag-
ger. Dėkojame. 

X SoL Daiva Mongirdaitė at
vyksta į Chicagą. Rečitalis ren
giamas lapkričio 21 d., 3 v. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietai Margi
niuose. Rengia ir visus kviečia 
Jaunimo centras. (pr.) 

X Ieškoma lietimu šeima, ku
ri, gyvendama prie Lietuvių Klu
bo pastatytame bute, galėtų ei
ti klubo prižiūrėtojų pareigas. 
Pageidautina, kad moterig ga
lėtų vadovauti virtuvei, o vyras 
galėtų patarnauti bare. Atlygi
nimo ir smulkesnių informacijų 
reikalu kreiptis į klubo pirmi
ninką A. Kamiu, 6900-10 Ave 
North, St. Petersburg. Florida. 
33710. Telefonas (813) 345-2738 

(sk.) 

X PATIKSLINIMAS — Laik-

oagoje. Nuotr. J. Kupric 
X Andrius Šikšnius, gyv. Chi

cagoje. mokėdamas už "Drau
go" prenumeratą pridėjo 8 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Pranešame savo klientams, 
kad dabar yra laikas siųsti oro 
pašto siuntinėlius į Lietuvą ir 
maisto siuntinius iš Europos 
sandėlių. Tuo pačiu primename. 
kad mielai priimame ir savo 
atneštus naujus dalykus. Gift 
Parcels to Lith. — M. Noreikie-

POILSIO VALANDĖLĖ 
ANTRAME KAIME 

Antras Kaimas vis jaunėjantis 
ir senų jėgų palaikomas egzistuo
ja ir jau daugiau dešimtmečio 
suteikia malonių poilsio valandų. 
Iš Antro Kaimo programoje įra
šyto posakio "Mes neglostome, 
o jeigu glostome, tai tik prieš 
plauką", gali kai kam atrodyti, 
kad Antras Kaimas tik ieško silp
nų vietų ar net priekabių, tačiau 
taip nėra. Antras Kaimas išryš
kina mūsų gyvenimišką tikrovę, 
ir tai suteikia visiems malonumo, 
kaip tai įvyko praėjusį šeštadienį 
ir sekmadienį įvykusių spektaklių 
Chicagos Playhouso salėje metu. 

Visa programa, galima sakyti, 
buvo įsprausta į tam tikrą ap-

gana sunkias roles, gal kiek šab
loniškai, bet labai įtikinančiai 
suvaidinęs Eug. Būtėnas. Šiap ar 
taip, tiek jaunesnieji, tiek tik da
bar įsijungę aktoriai yra mūsų 
jaunimas, puikiai valdąs lietuvių 
kalbą. Kas juos sujungia į šį vie
netą, yra tikrai vertas didelės pa-

Toks E. Būtėnas būtų 
miela pamatyti ne tik lietuviško
jo kaimo, bet ir lietuviškojo te
atro mieste. Šį Antrą Kaimą iš
laikąs jo rėmuose yra vadinamas 
prievaizda Titas Algirdas An
tanaitis ir už tai jam čikagiš-
kiai. o ir ne čtkagiškiai, turi bū
ti dėkingi. Antrą Kaimą teko ma-

laimę šią parodą suorganizuo
dami. Pažymėjo, kad išstatytie
ji paveikslai tai jos sielos kūdi
kiai, juose ji atverianti savo 
minčių ir širdies pasaulį jai pri
einamu būdu, juose atsiskleidžia 
jos džiaugsmai ir rūpesčiai. 

Parodoje išstatyta apie 60 
paveikslų: kolažo, akrilikos, alie 

'jaus, kartais naudojant ir jung
tinę techniką. Dailininkės pa
veikslai turi realybės pagrindą, 
kuriai teikiama į abstraktą lin
kusi interpretacija. Paveikslai 
parodo dideli dailininkės vaiz
duotės lakumą ir kūrybinių te
mų įvairumą. Čia randamos tėvy 

panaudojo surasdama portori-
kiečių slaptą bombų fabriką 
Chicagoje. Šiam reikalui toks 

, ypatingai jautrios veislės šuo pagerbė a.a. Steponavičiaus ta- * a t s k r a i d i n t a s g g t P a u l 

rigento muz. D. Lapinsko, žade-; 
darni paramą ateičiai. 

Muz. D. Lapinskas savo žody I 

lentą, pabrėždamas, kad jis tebė
ra gyvas amžinatvėje. Pasidžiau
gė spektaklio didėjusiu sklandu
mu. Daug galima padaryti, kai 
žmonės įdeda į darbą savo širdis. 

Pirm. A. Brazis šiltu žodžiu pa
gerbė velionio našlę A. Stepona
vičienę, kuri .visiems, dėkojo už 
neįkainojamą dovaną velionio 

i atminimui — gerą pastatymą. 
Choras yra vienintelė nepamai
noma šio vieneto dalis. Linkėjo 
chorui, vadovaujant muz. La
pinskui, sulaukti daug garbingų 
metų. 

Seimininkė Z. Pocienė pakvie
tė į naują banketą, kuris bus 

tyti Jaunimo centro ir kitose sa . 
,. i ». . . • „„i „ •„ Paliktoji kryzm žeme. Dailinm-
lese, bet šiaip ar taip toks te-;, . J . , . „ _ . ~ , 
atras labiau tinkamas ir mieliau i k e i * • * " * ! r i f t , W ? Tmtol°-
priimamas mažose salėse, k a i p \ * £ Pvz; **** karaliene, Jū-

nės vietovės, pvz. Vilnius per j ^ " n d . šaulių salėje. Jo 
amžius, Trakų pilies griuvėsiai, ^ b u s p r a d - i a f o n d o a a ^ 

Playhouse ratės sode. Randa kūrybinę iš-

nė, 2608 W. 69 St, Chicago, m . j \an^ n e s b u v o p r adėta 'Tau-
60629, teL WA 5-2787. (sk.) tiška gegužine" ir ja užbaigta. 

X Vyteatas Valantinas, Cos- V i s a m e tame tarpsny buvo daug 
mos Parcel Ebcpress savininkas 
praneša, kad dabar siunčia 
maisto siuntinius į Lietuvą iš 
Danijos ir vietinių Amerikos 
produktų. 2501 W. 69 St., tel. 
925-2737 ir 3333 So. Halsted St.. 
t r t 254-3820 <*k ) 

X Laikrodininkas Se.kšnys. 
Taisau laikrodžius, aukso ir 
gintaro išdirbinius. Darau gin-

rodininko A. Šerkšnio skelbime tarinius žiedus. 2452 VV. 69 St. 
(sk. vakar dienos laidoje adresas tu

rėjo būti 2452 W. 69 St. 
(pr.) 

X V LTS ŠVENTOS LEIDI-
NYS-PROGRAHA, didelio for
mato, gausiai iliustruotas, gau 
namas: DRAUGAS, 4545 W 
63rd St., Chicago, UI. 60629 
Kaina su persiuntimu $2.50. 

Tel. 778-09^0. 

AUTOMOBILIŲ NUMERIAI 

įvairių lietuvį, ir iš viso žmogų, 
liečiančių momentų, pateiktų 
kiek ironizuojančia forma, ir tai 
jau suteikė kiekvienam prie sta
liuko besėdinčiam ne tik ma
lonaus poilsio, bet ir susimąsty
mo valandėlę. 

Iš keliadešimt škicų bene pa
traukliausias savo tikroviškumu 
ir tačiau gana linksmu atspalviu 
pagaunąs buvo škicas "Nauja
kuriai", kur jaunavedžiai už pa
dėką tėvams žada jiems leisti pa
saugoti jų naujagimį Sauliuką. 
Tai gabaliukas aktualus visom 
generacijom. Galima būtų 

— Minneapolio, kur tas šuo nau 
dojamas ieškoti sprogstamai 
medžiagai pašto siuntose aerod
rome. 

D ALFA' KELS ALGAS 

Numatoma, kad naujame .~u-
džete Chicagos meras pasiūlys 
pakelti miesto darbininkų atly
ginimą 3-5%. 

STATYBŲ PARODA 

Nuo lapkričio 17 iki 19 d. im
tinai McCormick parodų rūmuo
se, Chicagoje, vyks statybos pa
roda, kurią, tikimasi, aplankys 
apie 20,000 žmonių, dirbančių 
šioje šakoje. 

Steponavičiaus paminklui. 
J. Daugi. 

KELIONE SKAIDRĖMIS 
Jaunimo centro kavinėje lap

kričio 12 d. vakarą kun. A. Ta-

trupmena, Mano pagunda, Alfa. t ų r>akotos, Minnesotos, Wlscon-
ir Omega, Minčių srovės. P a - j g i n valstybes. Keliavo dviračiu 
veikslais gausiai reiškiamos d a i - j ^ ^ y]są § m ^ ^ # 0 mė-
iininkės emocijos. j n ^ ten i r a t g a ] ^ nukeliaudamas 

paroda gyvenimiška a p i e 2>200 mylių. Nakvodavo sa-

Vaidino: Jūratė Jakštytė, Vai-!1"511^ i r r e h ^ e s t e m o s - k s u P 
gale Kavaliūnaitė, Dana Noltai- j * • * * • D a u š P^eikslų gyveni-
tė, Juozas Aleksiūnas, Eugenijus m o P a r n e š temomis: Kosmoso j m o š a i t i s ^ ė s k a id res iš savo 
Būtėnas, Jurgis Riškus, RomaslmJs lė. Gyvatos mįsle, Sekundes | k e l i o n ė s p e r TninoiSf ^ o s . Pie-
Stakauskas, šviesas tvarkė Jonas 
Kaunas, plakatus ir užrašus tvar
kė dail Vincas Lukas. Tekstų au
torių galerija labai įvairi iš vi
sų kontinentų. Tai Alf. Alė, A. 
T. Antanaitis, G. Astrauskas, K. 
Bagdonavičius, V. Brėincholstas, 
A. Dubulskis, N. Isajevas, K. Tu-
cholskis, V. Žilinskaitė ir kiti ne
pažymėti. 

Šiaip ar taip, Antro Kaimo ste
bėjimas nėra tik tuščias laiko 
praleidimas. Jis savo škicuose pa
rodo net ir ką reiškia vieno lie
tuviško dienraščio spiaudalai ir 
vadinamos reorganizuotos bend
ruomenės užmačios. Daug kas 
aktualu ir todėl pamatytina. Dar 
du spektakliai įvyks šį savaitgalį. 

Petras Svilius 

DAIL. VARIAKOJIENES 
PARODA 

savo temomis ir įvairi kūrybine 
išraiška. Paroda tęsis iki lapkri
čio 21 d. Atdara šiokiadieniais 
7-9 v. v., o savaitgali nuo 10 v. 
r. iki 9 v. v. Ją tikrai verta pa
matyti. J . Pr. 

PIRMYN CHORO GRAFAS 
LIUKSEMBURGAS 

Pirmyn choras sekmadienį 
Marijos Aukšt. mokyklos salėje 
pakartotinai pastatė Leharo ope
retę "Grafas Liuksemburgas". 
Jau ankstyvesniems pastatymams 
rūpestingai pasiruošę, solistai ir 
choristai savo vaidmenis atliko 

STASYS DŽIUGAS 

Kiškučio vardines 

i pasigėrėtinai gerai. Naujumas 
i buvo šiame pas.atyme — diri-

Ciurlionio galerijoje Jaunimo gentas Darius Lapinskas. Jis pasi-
centre penktadienį atidaryta rodė čia labai pajėgus. "Pirm}Tr 
dail. Aldonos Audronytės vadovybėje teikia gesų 

Paskubėkite 
leidinį, nes 

įsigyti šį istorinį važinėti su 
gautas nedidelis | (neišsiėmes 

Normaliai naujų 1977 m. au-! džiaugtis aktualijom apie Mar 
tomobilių numeriai būtų leidžia- quette Parką Chicagoje, tačiau 
mi prisikabinti nuo gruodžio 1 galima taip pat nuliūsti, kai jau 
d., bet Chicagos policijos super- j keli metai iš eilės Antras Kai-
intendentas Pitman pareiškė, j mas nebesugeba išsimušti iš nuo 
kad jeigu kas ir dabar pradės Matinio vieno dramaturgo pavar-

1977 m. 
numerio 

vo vežamoj palapinėj kai kur 
parkuose, o dažnai ir provinci
jos kapinaitėse. 

Iš kelionės parodė apie 200 
skaidrių. Buvo matomi nuosta
būs saulėtekiai, paupiai, "bad-
lands" dykumų vaizdai, keliau
jant sutikti žmonės, norvegų 
muziejai su jų lovomis, kėdė
mis, liaudies dirbiniai. Buvo 
skaidrių iš laikrodžių muziejų, 
mozaikinė kryžiaus kelių ir kitų 
religinių vaizdų West Bend 
šventovė, kurią sukūrė kun. 
Dobberstein per 36 metus. 

Skaidres demonstruodamas 
kun. A. Tamošaitis pasakojo 
savo kelionės nuotykius, išryš
kino sutiktų žmonių charakte
rius. Žiūrovų buvo susirinkę vi
dutiniškai, bet visi buvo paten
kinti. Paskutinė skaidrių grupė 
buvo ar/"e šveicarų sūrių gamin- K , n b o oa.ru.m* *i-76 
tojų koloniją VViscorism ir va 2- t'faakymas siųsu. DRAUGAS, 454S 
dai iš jų vaidinto Viliaus TelUo. iw- •*rd s***"*- CMC««O. m. «xw» 

J . Dau*l ' 

Per miškeli, per laukus 
Eina kiškis pas vaikus. 
Pasiremdamas lazda, 
Šoka, straksi, ei-da-da. 
O maišely ant pečių 
Neša, tempia dovanų. 
Tiems, kur mokosi gerai, 
Jis daugiausia duos tikrai 

Tai grražiauMa kalSdinS dovana mflsij 
mažiesiems skaitytojams. MellS t«v-ų 
žemei, mažųjų džiaugsmai ir da:l. VI 
StančikaitSs gražios iliustracijos Slą 
knyga pa.darS daugiausia mėgiama 
mažųjų skaitytojų tarpe. II-ji laida. 
Kaina $2.50. Lietuv.ako* Knygo« 

" ^ T ™ , ^ ^ a r t°J i m o- Suprantama kad P a l m ^ ^ ( F l o r i d a ) Lietuvių klubo v.Myba posėdžiauja naujoje 
I9<« m.| daugiausia rnu*ų scenote* vafd*na- BPHmrj r«!<!e?»e1joje. V: Vair«s: A. Biliūniene, V. Mickus. V. Garmienė. 

UM |pabaigai), nebus areštuojamas, j mo autoriaus vardo aktualijose j J. Daugėla, 0. Juoaaitiene, V. Tomkus. Nuotr. J. Daugėlos | 

ciiiiiniiinuitiiniiiiiiimutmiuiNttniuunnniimiuiiiiiiiiiiiiiiiniuiiuiuuiliinuili! 
Savanorio i; Kontržvalgybininko Atsiminimai 

Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys, 
kurias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje. 

Gaunama _ 
DRAUGAS, 4545 W. *3rd St., Chicago, UI. 60629 

Kaina minkštais viršeliai $1.00, kietais 35.00 
Įtijfi»uimmm»"'inniiĮ»W 


