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Tikinčiųjų mokinių 
tardy mai 

10 

"Tikinčius mokinius surašinėja, kaip surašinėjami kolūkio faunoje paršai' 

čios giedoti, kas bažnyčioje mo- kelti rankas tiems mokiniams, ku-
ko vaikus tikėjimo tiesų ir kt rie neklausys savo tėvų ir neis į 

Vasario 22 vedėja Eudukonie- bažnyč'ą. (Tęsinys ii Šeštadienio) 
Sekančią pamoką toje pačioje 

klasėje auklėtoja Palionienė vėl 
liepė einantiems į bažnyčią mo
kiniams atsistoti, o prisipažinu
sius susižymėjo ir dar tardė, ku
rie mokiniai ruošiasi Pirmajai 
Komunijai, kas juos mokąs tikė- statulas,kad rreko nesuprantanti, 
jimo ir kur jie mokosi. ° u z a u S " s t a i P nedarysianti. 

Ha klasės mokytoja Šidlauskai- Yf^rio,22 Y " ? į į a s ė s m o k i -
^. . . . . m «.- . V Z, ~ . ne Zita Siuraityte iškviesta pas 
te bepe pakelti , bažnyčią e man- * DirvonskįTr - £ P** ™™ ™ 
tiems mokinukams rankas. Iš 30 > s k u n d e s i i r k I a u s ė ? k ą d a r v t i ? G a ] " ^ T l l Vr S - ^ klėto * ' ji einanti ten giedoti? Kas iš ^ J s k ^dą , gal patiems kur Vasano 18 Ve klases auklėto- ' . . . 6 . . _ . n o r s važiuoti ir ieškoti teisvbės' 
ja liepė bažnyčią lankantiems mokmių gieda? Ar i bažnyčią o-
mokiniams atsistoti. Pakilo be- fa t l k K>; b a r t u "d"\mes T**l 

j _ los ar ir kitų mokyklų mokiniai? 
Vasario mėn. pradžioje Kybar-

, . , , - , . . „ , . . . . t ų vidurinės mokyklos vedėja Ei-
Vasano 16 VlIIf klases aukle- d u k o n i e n e t a r d ė m o k i n e s Kan-

tojas Babinskas klasėje po vieną ^ ^ - ^ Sincevičiūtę, Muraus-
moknį tardė, ar neiną į bazny- k a h ę i r k L a p i e ^ ^ b a ž n y 

nė vėl tardė Z Mančinskaitę 
apie bažnytinį chorą, teirauda
masi, kiek ten susirenka mergai
čių. Eidukonienė mokinei kalbė
jo, kad todėl ji klupščiuoja prieš 
paišytus paveikslus ir lipdytas 

veik visi mokiniai. Auklėtoja su
darė jų sąrašą. 

Vasario 24 IV e klasės auklė
toja Gurskienė liepė atsistoti į 
bažnyčią einantiems mokiniams. 
Tą pačią dieną IV a klasės auk
lėtoja Iešmontavičienė taip pat 
liepė atsistoti, kurie eina į baž
nyčią. Atsistojusiems pasakė, kad 
tiek žioplių nėra nė vienoje kla 
sėje. 

Atėję pas mane tikintieji tėvą 

sybės 
Raminau žmones ir jiems aiški
nau, kad tarybiniai įstatymai 
niekam nedraudžia tikėti Dievą 
ir neduoda teisės surašinėti ti
kinčius mokrnius, kaip yra sura
šinėjami kolūkio farmoje paršai 

Mėnesiena Ontario provincijos, Kanadoje, ežeruose 

Tėvai skundėsi, kad jų tikinčiu 
čią, ar nepatarnaują Mišioms, į T £ ^ į ™ v " £ k m 7 k į ^ K ) " į į į , vaikus mokykloje verčią piešti) 

ateistines karikatūras. Pavvz kaip dažnai einą ir pan. ^ v a d o v a u j a procesijai ir kt. 
Vasario 15 VIa klasės auklė- Vasario 7 vidurinės mokyklos 

toja Kazlauskienė davė moki- direktoriaus pavaduotojas Sinke-
niams užpildyti anketas su to- vičius tardė VII a klasės mokrnę 
kiais klausimais: ar eini į bažny- Dalę Pudinskaitę ar ji einanti į 
čią? At t ki Dievą? Ar pats eini bažnyčią, ar giedanti bažnytinia-
ar tėvai verčia? Po to auklėto- m e chore, kada vykstančios repe-
įa liepė atsistoti einantiems į baž- tjcijos ir kt. Panašiai buvo tardo- el&tis P r i e š MVO **žinę? Te 
riytinį chorą. m a , r VI c klasės mokinė Roma v a m s aiškinau, kad Šitaip prie-

Vasario 7 IVb klasės mokinę Grškaitytė. v a r t a u t i tikinčiųjų mokmių n/e-| 
Zitą Mencinskaite tardė mokyk- Vasario mėn. n b klasės mo- Jas neturjs teises. Prašau Jus 
los vedėja Eidukonienė. Ji klau- kytoja Salikaitė klausinėto savo įgaliotini man paaiškinti, o ga 
sinėjo, ar mergaitė tikinti Dievą, mokinius, ar jie einą į bažnyčią, f** .d.afkvtI va,k

1
u.J

sf1"es d a 

ai einanti į bažnyčią, ar giedan- • kunigas apsilankąs jų namuo- fcartinia: įstatymai leidžia? 
tf chore, kurios mergaitės einan- se ir kt Mokytoja net liepė pa- (Bus daugiau). 

džiui, p:ešimo mokytoja Garva-
diškytė liepianti rašyti ateisti
nius rašinėlius ir deklamuoti ate
istinius eilėraščius. Kas bus iš 
n.vsų va:kų, dejavo tėvai, kad 
juos moko ta'p veidmainiauti ir 

Reikės isjungineti 
elektrą 

N«w Yorkas. — Galimas daly 
kai, kad kai kuriuose New Yorko 
ir kitų didmiesčių rajonuose lai
kas nuo laiko reikės išjungti elek
trą, nes energijos šaltinių neuž
teks. Tai gali prireikti 1979 ar 
kiek vėliau. Jeigu iki 1986 nebus 
įkinkyta daugiau atominės ener
gijos, srovės išjungimas bus tik
ras dalykas. 

Gordon Cirey, Commomwealth 
Edison kompanijos vicepreziden
tas, sako, kad Chicaga yra geres
nėj padėty, ir bent iki 1985 tokio 
pavojaus likti be srovės nebus. Iš
jungimas arba voltažo sumaži
nimas gali būti pradėtas ir kitose 
Amerikos vietose, tik ne Chicagoj. 

New Orleans. — Sio miesto 
gyventojai tarp pat veržiasi pa
matyti Egipto 3,000 metų brange
nybes, kaip buvo ir Chicagoje. 
Prie Meno muziejaus susidaro ei
lės ketvirčio mylios ilgumo. 

RALENDORII S 

Rugsėjo 19: Januarijus, Zuzana, 
Girvinas, Praurimė. 

Rugsėjo 20: Eustachijus, Pilypą, 
Vainoras, Jolita. 

Saulė teka 6:33, leidžias 6:55. 
ORAS: 

Daugiausia apsiniaukė, vėsiau. 
eilimas Metus su perkūnija, apie 
80 iaipsmu. 

Carteris vyks į 
Prancūziją 

VVashingtonas. — Prezidentas 
Carteris pažadėjo dar šių metų 
pabaigoje vykti į Prancūziją, tik 
nežino kada. Tai priklauso, kada 
Kongresas baigs savo darbus. 
Kvietimą atvykti atvežė Prancūzi
jos premjeras Raymond Barre. 

Tel Aviv. — Į Ameriką vykda
mas Izraelio užsienio reikalų mi-
nisteris Hoshe Dayan pakelėj ne
tikėtai iš Briuselio atskrido į Pa
ryžių ir iš ten vėl grįžo namo, su
sitiko su premperu Beginu. Šian
dien jis turi būti VVashingtone. 
Spėjama, yra svarbių žinių, 
kad teko kaitalioti kelionę. 

Bhutto vel suimtas 

Kad tokią teisę turėtų 
Pabaltijo valstybes 

Washingtonas. «— Prez. Carte
ris sakė pa? %.feį»&ankmsiems re
daktoriams, kad por'.ori kiečiai 
patys turi nuspręsti savo ateitį — 
gali nutarti įsijungti į Amerikos 
valstybę kaip atskira valstija, ga
li pasiskelbti nepriklausoma arba 
palikti kaip yra, tik jis nesutinka, 
kad kištųsi Jungtinės Tautos ir 
pradėtų tyrinėjimus. JT tam ne
turi juridinės teisės. Tyrinėjimus 
pasiūlė Kubos Castro. Carteris pa
neigė kai kieno skleidžiamus tvir
tinimus, kad Puerto Rico esanti 
Amerikos kolonija. 

Krikščionių — 
muzulmonų 

bendradarbiavimas 
Rawalpindi. — Buvęs Pakista

no ministeris pirmininkas Zulfi-
kar Ali Bhutto vėl suimtas. Kal
tinamas nesilaikęs karo stovio. 
Suimta ir daugiau jo buvusių 
bendradarbių. Pirmą kartą buvo 
suimtas rugsėjo 4, kaltina jį, kad 
1974 įsakė įvykdyti politinę 
žmogžudystę. Buvo paleistas už 
užstatą. 

Geneva. — Praeis koks mėne-
sis, iki bus galima sulaikyti cho
leros plitimą Vid. Rytuose. Nauji 
susirgimai užregistruoti Izraely. 
Rugsėjo 24 Kaire susirenka arabų 
šalių sveikatos ministeriai ir tar
sis, kas daryti. Choleros centras 
yra Sirijoj. 

vVashingtonas. — Amerikos 
Bažnyčių taryba, susidedanti iš 30 
protestantų ir ortodoksų Bažny
čių atstovų, įsteigė krikščionių -
muzulmonų žinybą. Tikslas — 
nori geriau pažinti muzulmonus 
ir kad muzulmonai geriau su
prastų krikščionis. Per paskutinį 
dešimtmetį Amerikoj muzulmonų 
skaičius padidėjo keturis kartus ir 
siekia 2 milijonus. 

Toji pati Bažnyčių taryba 1974 
panašią žinybą -.udarė ir žydų rei
kalu. 

Triestas. — siaurinę Italiją ir 
pietinę Austriją spurte du žemės 
drebėjimai. K: k padaryta nuo
stolių, dar nepriėsta. 

Greit užmiršta 
pamoka 

Atlanta. — Energijos sekreto
rius James Schiesin&erirs energi
jos konferencijoj įspėjo, kad a-
merikiečiai greit pamiršo praė
jusios žiemos pamoką ir vėl ne
taupo energijos. 1980 dešimtmety 
gali būti blogiau nei buvo 1930 
dešimtmety, depresijos laikais. 
Dėl energijos trūkumo gali atsi
rasti daugiau bedarbių, infliacija 
gali pasidaryti nesulaikoma ir ki
tos panašios bėdos. 

Etiopijoj blogai 
Nairobi. — Etiopija sumobili

zavo visus suaugusius vyrus, nors 
ir neturi visiems ginklų. Daroma 
išvada, kad abiejuose frontuose 
— Ogaden dykumoje ir Eritrėjoje 
— blogai. 

Parkui pažadėtas 
imunitetas 

Seoul. — Oficialūs Pietų Korė
jos sluoksniai sako, kad preziden
tas Carteris pažadėjo biznieriui 
Tungsun Park imunitetą, jei jis 
atvyks į Ameriką ir liudys apie i 
kyšius kai kuriems Kongreso! 
sluoksniams. Tokį pažadą Carte
ris davė P. Korėjos prezidentui 
Park Čung-hee, bet Tungsun vis-
vien atsisako atvažiuoti, o P. Ko
rėja jo nevers vykti į Ameriką. 

Dar yra žinių, kad Tungsun 
Park gali su Amerikos specialiu 
tyrinėtoju Leonu Jaworskiu susi
tikti trečioj šaly, ne Amerikoj ir 
ne P. Korėjoj. 

Teroristy auka — 
universiteto rektorius 

San Salvador. — Salvadoro 
kraštutiniai kairieji teroristai nu
šovė universiteto rektorių Carlos 
Castillo. Kartu nušovė jo Šoferį 
ir saugą. 

Uganda laukia 
invazijos 

Neleis kareiviy 
unijij 

Kampala. — Ugandos radijas 
apkaltino kaimynę Tanzaniją 
pasirengimu užpulti. Tanzanija 
traukia kariuomenę nuo Kenijos 
į Ugandos pasienį, 6 mylios nuo Kent BR2 6BA, G.B. 
Viktorijos ežero. Sukoncentruotas 
šarvuočių batalionas. 

vVashingtonas. — Senatas 72:3 
balsais nutarė kareiviams neleisti 
steigti unijos. Tai būtų pavojun 
išstatymas mūsų saugumo. Taip 

į pat negali būti leidžiami nei ka
reivių streikai. Jeigu kareiviai ak
tyvioj tarnyboj arba rezerve esan
tieji organizuotų vienetus ir ves
tų kolektyvines derybas, būtų bau 
džiami iki 5 metų kalėjimo ir 
10,000 doL 

Gina lietuviu reikalus 

Londonas. —"The Right ot 
Believe", Kestono kolegijos stu
dijuoti religiniams klausimams 
komunistiniuose kraštuose biu
letenis Nr. 2 įdėjo platesnę iš
trauką iš Sibiro maldaknygės, 
pažymėjęs, kad tai vertimas iš 
lietuvių kalbos. Kolegijai ir 
studijoms vadovauja nenuilsta
mas žmogaus teisių gynėjas ang
likonų kunigas Michael Bour-
deaux, baigiąs rašyti knygą apie 
dabartinę katalikų Bažnyčios pa
dėtį ok. Lietuvoje. 

Prie šio biuletenio pridėtas la
pelis su Nijolės Sadūnaitės foto
grafija ir parašu: "Krikščionys 
kaliniai Sov. Sąjungoje 1977". 
Kolegijos adresas: Keston Col-
lege, Healthfield Rd., Keston, 

Mažiau širdies Ilgų 

New Yorkas. — Amerikoj pa
stebėta mažiau širdies smūgių ir 
strokų. Aiškinama, kad visuome
nė į tai daugiau kreipia dėmesio 
ir pradeda klausyti gydytojų įspė
jimų dėl per didelio kraujo 
spaudimo, sako širdies ligų spe
cialistas dr. Michael DeBakey. 

VVashingtonas. — Valstybės 
departamentas sako, kad pasikal
bėjimai su Vietnamu gali būti 
atnaujinti kiekvienu metu. De
rybos nutrūko birželio mėnesį, 
kai Vietnamas pareikalavo Ame
rikos pagalbos, veik nieko už tai j čonuiunism, vadovauja 
neduodamas. į Rev. Michael Bourdeatuc 

Nijolė Sadūnaite. Fotografija pa
imta iš Kestono kolegijos (Britani
joj) leidinio "The Right to Belie
ve", Centre for Study Religion and 

Medžiaga Belgrado konferencijai 

Katalikų Bažnyčios padėtis Lietuvoje 
'Dvasininkams draudžiama leisti bet kokius potvarkius ar taisykles tikintiesiems" 

Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti Lietuvos visuomenines 

grupės pareiškimas Belgrado ko
misijai, tikrinančiai kaip vykdomi 
1975 metais pasirašyti tarptauti
niai susitarimai. 

» 
Tęsinys iš šeštadienio 

Logiškai galvojant, Bažnyčios 
atskyrimas nuo valstybės turėtų 
reikšti, kad ji visiškai laisva, 
nuo valstybės nepriklausoma, 
pati tvarko savo reikalus. Bet pa
gal nusistovėjusią padėtį, ir civi
linės administracijos išleistus 
įvairias įstatymus ir potvarkius 
atrodo, kad Bažnyčia nėra nuo 
valstybės atskirta, o tik tos ad
ministracijos griežtai koniroliuo-

I jama. Nors tarybinė spauda, ra-
j šydama apie valstybės ir Bažny-
i čios santykius, dažnai tvirtina, 
kad tarybinė valstybė ir jos val-

J džios organai nesikiša į Bažny-
č:o> rictans reikalus, tai yra \ jos 

KinUoj. T>rliau« n.uėnti!r.2.fl 

gyvenimo patirtis liudija visai ką 
kitą: valstybė, nepaisydama Baž
nyčios teisės kanonų, nustato jai, 
kas leidžiama ir kas neleidžiama. 
Tą pripažįsta ir patys ateistai. A. 
Veščikovas rašo: "Tarybiniais 
įstatymais draudžiama dvasinin
kų centrams leisti bet kokius po
tvarkius ar taisykles tikintie
siems. Dvasininkijai draudžiama 
taip pat vadovautis ir net rem
tis anksčiau buvusiais religiniais 
įstatymais (mūsų pabraukta) 
psl. 20. 
Mokykla atskirta nuo Bažnyčios 

"Tarptautinio ekonominių, so
cialinių ir kultūrinių teisių pak
to" 13-ame straipsnyje pasakyta: 
"Siame Pakte dalyvaujančios vals
tybės įsipareigoja gerbti tėvų ir 
atitinkamais atvejais teisėtų glo
bėjų laisvę pasirinkti savo vai
kams ne tik valstybės valdžios 
organų jsteigtas mokyklas, bet ir 
kitas mokyklas, atlankančias i? 

kuris gali būti valstybės nustaty
tas arba patvirtintas, ir užtikrin
ti religinį bei dorovinį savo vai
kų auklėjimą sutinkamai su savo 
pačių įsitikinimais". Tą patį pa
kartoja ir "Tarptautinis pilietinių 
ir politinių teisių pakto' 18 str. 
bei pabrėžia "Visuotinė žmogaus 
teisių deklaracija": "Tėvai turi 
pirmumo teise, nustatant, kaip 
turi būti mokomi jų vaikai" (.26 
str.). 

"TSR Sąjungos ir sąjunginių 
respublikų liaudies švietimo pa
grindų" 65 straipsnis teoriškai 
pr pažįsta: ''Jeigu tarptautine su
tartimi arba tarptautiniu susita
rimu, kuriame dalyvauja TSRS, 
nustatytos kitos taisyklės, negu 
tos, kurias numato TSR Sąjungos 
ir sąjunginių respublikų liaudies 
švietimo įstatymai, tai taikomos 
tarptautinės sutarties arba tarp
tautinio susitarimo taisyklės". O 
evvrn'Tir. nraktika vra kita. 

kanoniį ir dogminę veikią, betim&ksio reikalavimu, minimume, (Bos daugiAU) 



2 DRAUGAS, pirmadienis, 197' m. rugsėjo mėn. 19 d. 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
MUZIKINĖ NAUJIENA Dūda. Mikienė ir keletas kitų, 

_ , . . . v. . , . . o ypač stropiai ruošia nuotai-
Kada amerikiečių tokioje . J *^ * . 

įvairiaspalvėje visuomenėje ieš- '< 

i jįį»......u .''>•''TSHBBSgff'*Į*" 

kingas dainas choras. Jauni 
mas jau beveik trepsi belaukda
mas eilės šokiams. Režisuoja 

komas ir vis nesurandamas til-

S a ^ M t t S V l l 8 d i d d S l A 1 8 i 8 ^ " a i t a i t i s , pateikęs j a u , 
filosofijų sugebame paduoti m u ™ f ( , n e * " • » * pasigėrėtiną 

. , 7 • „ , V". . • ; spektakli. Viau dabar ir neis-
vieni kitiems rankas per įsi- * ^ , . . * H. . . , 

-£-ixi-,.~ vardinsi, nes tai net ir per anks skaičiaus | . . . . . , bet geras žinias sunku 
vaizduojamą metų 
prarają, — su tėviškės 
šokiu ir muzika, nes tai 
mingai iškelia visa. kas mums 
bendra, k a s mus riša. Sukaupu
si šimtmečių gėlą i r prievartą, 
mūsų daina visvien optimistiš
kai pasilieka savo žemės ramio
je užuovėjoje. 

daina, i ' 
. i išlaikyti paslaptyje, kad ir tokį! 

; gandą, kad spektaklį ruošiama- i 
i si filmuoti! Kadangi choras j 
j turės čia išskirtinai svarbią ! 

i vietą. Operetė tikisi, kad ats i 
lieps per gre i t slystaatį laiką 
nubyrėję senieji nariai ir prisi
dės daug naujų, ta ip labai lau-

tiek dai 
nininkų, t iek šokėjų. Orkestra-
cijos darbas irgi skubiai s tu-

Nauju įrodymu bus ir Los , 
Angeles Operetinio ansamblio ^ Z l f f ^ S 
drąsus užsimojimas šį sezoną 
pradžiuginti visuomenę su kom-
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pozitorės Onos Metrikienės o r i - į ^ f ? * f j f * ^ n < £ ° n o s 
*T ,. . . . '• Metrikienės bendradarbes Mar-ginalia muzikine legenda su-, _ . , 
kur ta pagal Nijolės Jankutės-1 ^ a r e t B n ^ C r o m i e ' 
Užubalienės "Kūlgrindos" lib
retą, kurį saviškai jau sykį pub 
likai pr i s ta tė Dainavos ansamb 
lis Chicagoje. pagal kompozito
riaus Aloyzo Jurgučio sukur
tą muziką. Operos pasaulyje ne 
naujiena, k a d t a pat i t ema už
dega kelis kompozitorius, bet 
mūsų scenos gyvenime ta i bus 
bene retenybė. Jankutės lyriš
kas žodis šiuo atveju vėl nu
skambės kitokiais tonais ir dar 
daugiau p r a tu r t i n s mūsų muzi
kinį lobyną 

Vietinėje Los Angeles visuo
menėje, ka ip ir Phoenixe, kur 
kompozitorė kurį laiką gyveno 
ir vadovavo muzikiniam gyve
nimui, Onos Metrikienės asmuo 
ir muzika gerai žinoma. Čia vi-

kadaise 
paruošusios jau minėtąją "Gin
ta ro pakrantę" i r gerai jau
čiančios Metrikienės muzikos 
dvasią. 

Darbas milžiniškas, todėl lin 
kime Los Angeles Operetei sėk
mės i r ištvermės. R. K. V. 

Sendraugių stovyklautoju būrys Kennebuiikporte. 
h. 

Nuotr. P. Ąžuolo 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
KAIP SUPRASTI? 

BUSIMIEJI BALTAI IR 
RENGINIAI PARAPIJOS 

AUDITORIJOJE 

Spalio 1 dieną, šeštadienį, 
Los Angeles Šaulių balius. Pra
džia 7:30 vai. vak. 

Spalio 9 d. Los Angeles lietu
vių advokatų pranešimas lietu
viams 12:30 vai. p . p. 

Spalio 15 d., šeštadienį, Lie
tuvių Radijo valandėlės balius 
ir programa. Pradžia 7:30 v. v. 

Spalio 23 d., skmadienį, para-
s» prisimename su pasisekimu I pi jos metinis bazaras su įvai-
nuskambėjusią jos "Kartą Gin- i riausiais laimėjimais. Veiks vi 
ta.ro pakrantėje". Savo lietuvis- j są dieną. 
ką sielą, kaip brangų gintarą! Spalio 29 d., šeštadienį. Los 
išnešiojus ir išreiškus muzikos '• Angeles birutiečių labdaros ba-
garsais, kompozitorė šį kar tą- t ius . Pradžia 7:30 vai. vak 
pas mus ateina su nuostabiai 
gražia muzikine legenda. Los 
Angeles Lietuvių operetės ko
lektyvas, kuriame darniai daly
vauja ir būrys jaunimo ir seni 

Lapkričio 5 d. parapijos cho
ro balius — vakaras. Pradžia 

"Draugo" rugsėjo 9 d. nr. pa
skelbta žinia: "Lietuvių Tautos 
fondo vajaus komisiją, veikian
čią prie LB St. Petersburgo apy
linkės, sudaro: O. Petrikienė, A. 
Pupelis ir A. Ragelis. Komisija 
šiais metais surinko ir pasiuntė 
Lietuvių fondui 1,110 dol...". 

Anksčiau šioje skiltyje esu pa
brėžęs, kad mes, lietuviai, JAV tu
rime tris pagrindinius fondus: Lie 
tuvių fondą (arba milijoninį), 
Vli-ko globojamą Tautos fondą ir 
LB Kultūros fondą. Žinioje iš St. 
Petersburgo pradžioje kalbama 
apie Tautos fondą, o po to pasa
koma, kad pinigai pasiųsti Lie
tuvių fondui. Taip iš informaci
jos ir negalima suprasti, kuriam 
fondui minima komisija St. Pe-
tersburge aukas renka: ar Vliko 
žinioje esančiam Tautos fondui 
ar Lietuvių fondui, kurio cent
ras yra Chicagoje ir kuriam va
dovauja tarybos pirm. dr. G. Ba 

_ .., ... , , lukas ir LF valdybos pirm. dr. A. 7:3° vai. vak. Vakaro p rogra - j_ - * . . i j • i Kazma. ma: choro i r solo dainos. 
Lapkričio 12 d., šeštadienį, į ĮDOMUS LAIKRAŠTININKAS 

dainos veteranai , turės smar- Į Los Angeles Balfo skyriaus ren 
kiši suglausti gre tas i r įtemp- j giamas labdaros balius. Pra-
fi jėgas, nes pastatymas numa-jdžia 7:30 vai vak. 
ty tas jau sausio mėnesį. Daly- Lapkričio 20 d., sekmadienį, 
vauja mūsų žinomieji solistai. I Lietuvos kariuomenės minėji-
ta i Janina čekanauskienė, Biru mas. Pamaldos i r programa. 
t& Dabšienė, Antanas Polikai-, Rengia šauliai ir ramovėnai. 
t i s , Rimtautas Dabšys, An-j Lapkričio 26 d., šeštadienį, 
tanas Pavasaris , Liucija Mažei- 8 vai. vak. poeto Prano Lem-
kienė, Henrikas Paškevičius, berto akademija — minėjimas. 

.- NEANDERTALIETIS IR URVINE MEŠKA 

Neseniai "Draugo" dienrašty 
je buvo paskelbta įdomi informa
cija apie žinomą laikraštininką, 
dienraščio "Sun-Times? ' kolum-
nistą Irv Kupcinet, kiekvieną Šeš
tadieni turintį ir savo televizijos 
valandą. Informacijoje skelbia-

VLADAS RAMOJUS 

į spaustuvę ir tikrina jau surink
tos skilties korektūras. Beveik nė
ra tos dienos, kad paskutinę va
landą prieš pirmosios dienraščio 
laidos išleidimą savo skiltyje ne
darytų pakeitimų. Svarbesniems 
įvykiams žybtelėjus, kartais jo 
jau surinktos skilties būna pakei
čiami net du trečdaliai. Žinant, 
kad Irv Kupcinet skiltis nuo 1943 
m. iki šių dienų yra išsitiesusi 
per visą dienraščio puslapi, rei
kia suprasti, kaip preciziškai ten
ka apskaičiuoti eilučių skaičių. 
Kartais jų būna per daug, kartais 
per maža. Tada paskutinėse mi
nutėse jis pats, spaustuvėje būda
mas, ką nors išbraukia ar prira
šo. Jo skiltis teberenkama linoti-
pu. Todėl dažnai, perrenkant 
paskutinius papildymus, ant kak
lo pajunti šiltį tave apkabinusio 
kolumnisto Irv Kupcinet ranką ir 
jo dantyse rūkstančios pypkės ma 
lonų tabako kvapą. Jis, būdamas 
didelis tolerantas, gerbia žmogų, 
supranta ir rinkėją, kaip jis ner
vinasi tuo metu, kai laida jau už
daroma ir tik nuo jo spartumo 
pareis tai, ar laida vėluos ar ne. 
Irv Kupcinet yra, berods, vienin
telis dienraščio "Sun-Times" re
dakcinio štabo narys, kurs gai: 
dienraščio laidą minutei kitai su
laikyti. I r t a ' <artais pasitaiko. Ko-

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. " 

• Administracija dirba kas
dien auo 8:30 iki 4:30, šešta

dieniais nuo &30 iki 12:00. P dieniais nuo o:3(J 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų tunnį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

tojų jis už tai gavo barti, bet jį 
ypač gerokai pakeisti dienraščio 
sekmadieniniai priedai. Dar di
desnę revoliuciją padarė to pa
ties Marshall Fieldo leidžiamas 
dienraštis "Chicago Daily r$eĮKf , 
pirmadienio, rugsėjo 12 d. laidos 
į skaitytojus iškeliavo visai kito
kio veido: totaliai pakeistas lau
žymas, daugybė naujų šriftų, 
storiausios juodos linijos, žodžiu, 
dienraštis kitas, lyg būtų naujai 
gimęs. 

Bėgantis modernus laikas kar
tais pareikalauja ir griežtų pa
keitimų. Prisimenu, kai bičiulis 
Vyt. Kasniūnas, moderniomis aki
mis žiūrintis į spaudos išviršinį 
veidą, tas storas juodas linijas 
įvedė į "Lietuvio žurnalisto" pus
lapius. Nuo eilės lietuvių skaity-
už tai labai gyrė kai kurie "Dai
ly News" dienraščio redaktoriai. | 
Atrodo, jau tada buvo planuoja
ma panašų laužymo stilių įves
ti ir į "Daily News". Bet tokie pa
grindiniai pakeitimai per kelias 
dienas ar savaites neatliekami: 
pirmiausia reikia šimtų tūkstan
čių dolerių kapitalo, reikia pa
ruošti kompiuterius ir žmones. 

TeLPB 8-3229 

DR. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ER 

GERKLĖS LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija Ir motery Ugos 
GuvkologUie Chirurgija 

6449 So. Piuaski Read (Crawford 
Medical Boilding). Tel. IX 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

lel 

TeL ofiso ir boto; OLympic 2-4151 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A ve., Cicero 

Kasdien 1-S vai. Ir 6-8 va i .vaK. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniai* 12 Iki 4 vai S O H H . 

Vai. 

tMlU'pia. skambinti 374-8004. 
DR. VL BLAŽYS 

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
Marųiiette Medical Center 

tlSi So. Kedzie Avenoe 
pirmad., antrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 

fiešt&d. nuo 1 »ki 3 vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofi * ; telef. \VA 5-2A70 
Rezid. lel. \VAIbrook 5-3048 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VAL.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00-6:40 vai. popiet, treč ir seftt 
tik sus: tarus. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą pereroe 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West Slst Street 

TeL — GR 6-2400 
Vai.: pasai susitarimą: pirmad. Ii 

Ir tik tada, pilnai per metus kitus *«tr. 1-4 ir 7-9: antrad. u- penkt 
j j i . . ! 10-4: Sefttad. 10-3 ral. 

pasiruošus, vykdoma brangiai at-

ma, kad Irv Kupcinet keliasi 6:301 l u m n i s t a s I r Kupcinet apie lietu 
vai. ryto, papusryčiavęs susipa-

Penld paleontologai —mėgėjai 
prieš kelias dienas atkasė oloje prie 
Goyet, Ardėnuose, olinės meškos 
galvos kiaušą. Aplink jį ratu raštas 
magįškas vainikas sudėtas iš spal
votu silex - titnaginiu akmenėlių. 
Sis radinys rodo ankstyvą civilizaci
ja, gal būt prieš 100.000 metų, ir 
veda. kaip manoma. į vieną ar dau
giau priešistorinių tos olos salių. 
Praeis dar daug mėnesių kolei pra
dėti kasinėjimai bus ištirti. 

Nors olinės meškos gyvenviečių 
teritorija Europoje nurodyta maža. 
tačiau rasta daug vietovių, kur 
prieš 700,000 iki 12.000 metų prieš 
Kr. laikėsi olinės meškos. Jos gyve
no ir Maas upės baseine prie Goyet 
ir prie Sclayn. kur 1967 m. buvo 
rasta jų liekanų. Tad šio radinio 
svarba yra ne dėl rastos kaukolės, 
bet dėl vietos ir daiktu, kuriais ši 
kaukuole buvo apsupta. 

Vieta, kurioje rasta ši kaukolė, 
kaip skaito tyrinėtojai, yra iš Nean-
dertalio periodo. Žemės sluoksniuo
se aplinkui kaukolę buvo rastas ir 
taip vadinamas magiškas ratas iš 

į titnago spalvotų silex - akmenėlių. 
Tai rodo. kad buvo primityvi kultū
ra su prietaringu religiniu kultu. 
Tas faktas, kad rasta spalvotų ak
menėlių, rodo, kad spalvoti daiktai 
jau labai seniai buvo žinomi ir vy
ko su jais mainų prekyba. Tie spal
voti akmenėliai nėra randami Maas 
upės baseino apylinkėje. Tikimasi, 
kad tolimesni kasinėjimai šios olos 
galerijoje atidengs ir primityvų tų 
laikų meną — spalvotus piešinius 
ant olos sienų. 

Kadangi ši meškos kaukolė rasta 
prie įėjimo į galeriją, tai manoma, 

žįsta su laikraščiais, o 8 vai. pra
deda skambinti, . ieškodamas ži
nių ir jas patikrindamas. Iš viso 
kasdien jis turi apie 100 pasikal
bėjimų telefonu. Apie 11 vai. jis 
pradeda savo skiltį rašyti. Para
šęs skiltį ir papietavęs, lankosi 
įvairiuose klubuose ir teatruose. 
Namo grįžta po vidurnakčio. Sa
vo skiltį ' 'Chicago Sun-Times" 
pradėjo 1943 m. 

Kadangi so kolumnistu Irv Kup
cinet tenka susidurti 4 — 5 die
nas savaitėje, tad noriu informa- ' pasiekusių 
ciją kiek papildyti. Irv Kupcinet 
yra nepaprastai darbštus ir 
kruopštus žmogus, palaikantis 
nuolatinį ryšį su pagrindiniais 
informacijos Šaltiniais, savo skil
tyje skelbiąs naujausias, dažnai 
kitų dar nesuspėtas pagauti ži
nias apie įvairius asmenis ir poli
tinius ar kultūrinius įvykius. Jo 
stiprybė — informacijos konden-
suoturnas ir spalvingas perdavi
mas. Irv Kupcinet kabinete dirba 

timtų smalsuoliams drąsą veržtis gi 
liau į olą. 

Kaip pas Cro-Magnon žmogų, taip 
ir pas Neandertalietį olinės meškos 
aukojimo kultui buvo skiriama svar-

Nuo pradėtų kasinėjimų 1968 
merų prie Goyet, vedamų Gamtos 
muziejaus direktoriaus E. Dupont, 
olose prie Samson JT3 atkasta 
10.000 kg. priešistorinių gyvulių 
kaulų. Atrastos ugniaviečių buvi
mo vietos, vietos kur valgyta, brie
džiu ragą, raganosių Ilčių, oto-
n!ų meSkų bei liūtų kaulai ir Lp. 
Rasti likučiai Gro-Magnon žmo- bi reikšmė, 
gaus, kuris gyveno prieš 40.000 m 
ir taip pat rasti pėdsakai, kurie sie 
kia Neas»dertaheč.o periodą, kuris i — Policinė valstybė įsitikina 
prasidėjo 250,000 metų pnd> Kris-j negalinti komanduoti javams 

tų augti . John F . fiennedr 

kad toje galerijoje paslėpta daug 
priešistorinių daiktų, nes į tai ro-jir dvi sekretorės, jo rankraščių 
do šis magiškas ženklas. Dabar ty- j nuolat ir nuolat keičiamų bei pa-
rinėtojai kasasi į galeriją, darbas; pildomų, netikrina jokie vyres-
vyksta labai pamažu, nes randama I nieji redaktoriai. Jis pats kiekvie-
labai daug priešistorinių gyvūnų j ną dieną po kelis kartus ateina 
fosilijų. Šis magiškas ratas prie įėji-
mo yra, kaip manoma, tam. kad a-

vius daug nekalba, bet reiškia di
delę pagarb.; Romoje gyvenan
čiam vyskup;:i P. Marcinkui. Tre
čioji dienraL'.o "Sun-Times" lai
da, į mašina s einanti 10:45 vai. 
vak, ir skaitytojams į namus pri
statoma kito- dienos rytą, jau bū
na gerokai pakeista. Dažnai bū
na pakeista ir Irv Kupcinet skil
tis, nes kar tas redakcijoje jis iš-

<styvo ryto iki vė-
sugrįžęs iš teatro, 

papildyti. Iš šio ap-
kad ir didelį vardą 
umalistų gyveni

mas nėra lengvas, kad jiems rei
kia kietai ir sunkiai dirbti, nors 
metinė alga i r peršoka 70,000 dol. 

būna nuo t 
lauš vakaro. 
suspėja skilt; 
rašo matome. 

REVOLIUCIJA 
DIENRAŠČIUOSE 

Daugelis -dienraščio "Sun-Ti-
mes" skaitytojų, rugsėjo 11d. pa
ėmę sekmad vninę dienraščio lai
dą, rado ...mažų pasikeitimų 
dienraščio !J iršiniame veide, 

^einanti revoliucija. Ar toji griež
ta revoliucija, padaryta dienraš
čio 'Daily News" leidėjų ir re
daktorių, pakels tiražą ir padės 
dienraščiui išsilaikyti, parodys 
ateitis. Bet už būvį bei išsilaiky
mą kartais kovojama, nesigai
lint ir šimtų tūkstančių dole
rių. "Daily News" dienraštis yra 
ištisai renkamas naujuoju kom
piuteriniu spaudos procesu ir 
spaustuvininko rankos tereikalin-
gos kompiuteriams operuoti bei 
puslapiams suklijuoti. 

DR. ŽIBJTTI ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHTTURGIJA 
Ofisas: 

700 North Michigan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Jonas & BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

28S8 W. OrdSL 
Chicago, HL MO 

TeL 47W4» 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a i 

C H A R L E S P. K A L 
& A S S O C I A T E S 

Of. tel. 776-5162; rex. 737-5047 į 
2649 VV. 63rd S t , Chicago, DU 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai vak. 
Trečiadieniais uždaryta 

SeStad. atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus. 
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MOJAS ZOOYR&S STUDENTAMS 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS 
Ifleiitas minkStais viršeliais 

kaina tik #8.00 
Kai kurios kolegijos dabar mokina lietuvių kalbą k dainai 

studentams reikia lietuviškai angliško iodyno pamokoma. Dabar 
Drangas — do studentams papigintą laidą šio žodyno, kurj sure
dagavo Virins Pėteraitb. Kietais viršeliaia šis iodynas kainuoja 
$10.00. 

Rašykite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Ctilcago, I I I . 60621 

(Malonėk pridėti 45 centus pašto išlaidoms, ir mokesčiams, Jei 
aosi valstybėje). 

Ofs. tel 733-4477; Rez. 246-2839 
Jei neatsako skambint 636-4549 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervy Ir 
F.r»x«iDe« ligos 

CRAWFOTtn MKD1CAL BniJ>DJG 
«44» 8o. Putai*! Roma 

T&landos pa&al susitarime. 

Tel. REliance 5-L8U 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytojas) 
S925 West 58th Street 

Vai.: pirmad., antrad., k£J"vtrto(J. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. popiej Ir f-9 
vai. vak. Treč. Ir šešiad. uždaryta, 

DR. IRENA KURA$ 
GYDYTOJA DR CHlRURGfc 
KfDlKlV m VAIKV IJGOS 

SPFCIAUSTK 
MKDICAf 81U.D1NG 

7156 South Western Avenne. 
Valandos: Kas>!len nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso Ui R E T-l 168; rezid. SSS-2tlt 
Ofs. HE 4-1818: Rec 1»R 0-980! 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

("l-o* Ir Campbell Are, kampas; 
Vai.: pirmad.. antrad- ketvirad. *» 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

R«od. teL — GI 8-0873 
DR. W. M. EISIH-EISIMAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA. 

6132 So. Kedde A ve. VVA .V2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia skambinti: Ml 2-OuOl. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL _ BE 3-58»3 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd fttre*t 
Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T D D I O 
VIOI.KTA RAHOSAITC 

7051 So. YVashtenavt. TeL 778-6T6S 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoji: 

receptus. 
Didelis akiniu rėmu pasirinkimas 

Vai.: pirm., aatr.. penkt. 10-5:30 
Ketv. 1-S v. vak. ftest 10-4 v. m. • 

Trečiadieniais užSaryta. 

Telef. — 2St44X2 
DR. RCMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — C l l i m RC.UA 
Ofisai: 

l l i No. WABASH A VE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko s k i n t i kr 
"Cootact leme**' 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5148 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K s A 
V A I K Ų L I G O S 

2856 VVBst 6Srd Street 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. Ir nuo 5 iki g vai 
vak. destad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs PO 7-4000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. 1ENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straec 

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

Ofiso teL 776-2880, retid. 4484545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
O T O V T O J A $ 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofi^o telef. R K 5-4410 

Rezidencijos telel. GR 6-06I1 
Vai.; pirmad., antrad., ketvirtas. S 

penktad. nuo i iki I vai. poptsL 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
914 No. Western Avenne 
1602 No. Western A venos 
TeL atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

įstaigos ir bato teL 852-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
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Vergijai garbinti skirtos 

SIAUBINGOS DIENOS 
Nors Maskva iš savo himno, siška šypsena sušildė , rusiški 

kurį privalės giedoti ir visi pa- žodžiai paguodė, rusiškas tyru-
vergtieji, išmetė tirono Stalino mas nuplovė, rusiškas ginklas iš-
vardą, tačiau pats himnas vis gelbėjo, rusiška kantrybė išsau-
tiek liko šiurpą keliąs. Vien jau gojo". Ir pagarbinusi vyresnįjį 
pirmasis posmas yra gąsdinantis, brolį rusą poetė klaupė ant kelių 
Jame skelbiama: "Laisvųjų res- prieš Maskvą teigdama: "Kaip tu 
publikų sąjunga amžiams tvir- moki išaukštinti, kaip tu moki 
čiausiai Didžiosios Rusios subur- kerėti širdį, kaip tu moki pakelti 
ta, Tarybų mus Sąjunga, šauniai sielą, kaip tu moki pašaukti į ko-
gyvuoki, galinga, vieninga, tautų vą, kaip tu moki saugoti", 
sukurta". Šie posmai primena, Šiuos žodžius, nuo kurių 
kaip "vieningai" Rusija, būrė tas tiesiog bloga, pacitavome parody-
tautas, panaudodama armijas, darni, ligi kokio laipsnio yra lie-
trėmimus, koncentracijos sto- tuvis kūrėjas ir iš viso žmogus 
vykias. prievartaujamas. Ir kartais nesu-

Teigimas, kad ji yra galinga, prantama, kam visa tai reikalin-
vieninga, nes tautų sukurta, yra ga. Juk niekas, jei negarbins, ne
tik pasityčiojimas iš pavergtųjų, pasikeis. Maskva vis tiek laikys 
Tačiau komunistinė tironija ir užgrobusi Lietuvą, kolonistai 
remiasi tuo nuolatiniu žmonių taip pat liks Lietuvoje ir Lietu-
engimu. Bet blogiausia, kad him- vos gėrybės toliau plauks į Mask-
ne, kaip ir kasdienybėje, vergiją vą. Bet visa tai reikalinga žmo-
pavergtasis turi garbinti. Spau- nių smegenims perplauti, kad 
džiamas žmogus turi giedoti pa- nuolat ir nuolat kartojant pa
garbos himną Maskvai. kalbose, nuolat dainuojant kan-

* tatose ir dainose, nuolat minint 
Pačiame himne rašoma Ru- beletristikoj ir poezijoj, palengva 

šios sukurta, o tai reiškia, kad apsiblaustų žmogaus sąmonė, 
sukurta rusų imperijos ir visi kiti kad žmogus aptemusiais smege-
tai imperijai priklauso. Bet kad nimis pradėtų galvoti, kad gal ir 
dar būtų aiškiau pavergtiesiems, tikrai ta Maskva nėra jau tokia 
kam jie priklauso, surengiamos bloga. 
Maskvos garbinimo dienos. Lie- Visos tos siaubingos dienos, 
tuviams skirtos Maskvos pagarbi- kurių metu lietuviai turėjo gar-
nimo dienos Maskvoje buvo rug- binti pavergėją, kurių metu tu-
piūčio 9-12 d. Pačią pirmą dieną rėjo. Šokti ir dainuoti, kurių me-
Maskvos stoty buvo suorganizuo- tu turėjo lankstytis ir žadėti dar 
tas džiaugsmo mitingas prisi- toliau ir ištikimiau vergauti, ki-
minti, kad prieš trisdešimt sep- tus lietuvius nuteikė priešingai, 
tynerius metus į čia atvykusi Lie- nes toks akivaizdus pasityčiojimas 
tuvos delegacija prašė, kad Lie- negali nesukelti neapykantos, 
tuva būtų priimta j Sov. Rusiją. * 

ATSISKAITYMO VALANDA ARTĖJA 
Buvusios Indijos min. pirmininkes sūnus ii jos kabineto buvę ministeriai teismuose 

BR. AUDROTAS 

Vėliau delegacija padėdinėjo 
vainikus ant Lenino ir raudon 
armiečių kapų ir paminklų. Buvo 
surengta Lietuvos ūkinių laimė
jimų paroda, Maskvos teatrai ro
dė Lietuvos gamybos filmus ir t . t 
Tai šventei komp. Balsys sukūrė 
specialią kantatą, kuriai žodžius 
parašė Eug. Matuzevičius. Daly
vavo solistai N. Ambrazaitytė, V. 
Daunoras, V. Kaniava, R. Ma
ciūtė, net ir Plungės šokių an
samblis Suvartukas. Visi Maskvą 
garbino ir dėkojo okupantui už 
Lietuvos pagrobimą. Be Lietuvos 
kultūros ministerio J. Bielinio, 
prof. K. Korsako ir kitų pareigū-

Išeivijoj, gailėdamiesi niekina
mų mūsų brolių, kurie turi ver
giją garbinti, privalome suprasti, 
kad tos vadinamos džiaugsmo 
dienos, kurias okupantas rodo vi
sam pasauliui, turi ir politi
nės reikšmės. Tų lietuvių "padė
kos" dienų nuotraukų pilna ne 
ne tik lietuvių komunistų užsie
nio spaudoje, bet tos nuotraukos 
ir aprašymai siunčiami ir kitų 
kraštų laikraščiams. T u o norima 
sudaryti jspūdį, kokia yra laimin
ga lietuvių tauta, šokanti, dai
nuojanti ir dėkojant? Kremliui. 

To akivaizdoje turime įvairio-
nų, delegacijoj dalyvavo iš Pa- mis priemonėmis skleisti tiesą 
nevėžio Staniūnų ūkio melžėja apie Sovietų Rusiją, pavergusią 
A. Puišinienė ir Kauno audinių Lietuvą, turime įvairiais būdais 
fabriko audėja Markevičienė. Bu- demaskuoti šią vLsą apgaulę, kai 
vo norima parodyti, kad delega- vergijos sukakties dienos pavadi-
cija darbininkiška ir kad visi pa- narnos džiaugsmo dienomis. Lais-
vergtos Lietuvos sluoksniai gar- vojo pasaulio lietuviams talkinin 
bina pavergėją. Tuo tarpu pa- kauja ir pavergtieji savo pogrin-
vergtos Lietuvos laikraščiai džio raštais, kaip L.K. Bažmy-
spausdino Maskvą ir Brežnevą čios kronika ir k t Įvairiais bū-
garbinanČius vedamuosius, ver- dais atskleiskime okupanto me-
giją giriančius eilėraščius, ryški- lus. Viena tų priemonių yra šį 
nančius pro spygliuotą vielą, savaitgali įvykstančios demonst-
kaip vergijoj miela. Prisiminti ir racijos Wasbingtone. Maskvoje 
Sal. Neries posmai, kuriuose ji buvo garbinama vergija, W a -
šaukia "Brangi mano Maskva", shingtone bus reikalaujama lais-

* vės. Siaubingos dienos Ma>kvoje 
Ne tik Maskvai garbinti buvo praėjo, tačiau siaubingos okupa-

sukurta eilėraščių, bet ir vyrės- cijos dienos tęsiasi, ir taip 
niajam broliui rusui. Vilija Šulcai- mes turime visada atsiminti, 
tė "Tiesoj" šitaip eiliavo: "Ru- A.B. 

Prieš 30-tį metų, 1947.VIII. 15., 
buvusi Britų imperijos dalis, In
dija buvo perskelta į dvi dalis — 
Indiją ir Pakistaną ir tapo nepri
klausoma valstybe, pirmoji iš ne
priklausomųjų po II-jo pasaulinio 
karo. Indijos pirmasis min. pirm. 
Javvaharlal Nehru vadovavo In
dijai ligi savo mirties 1964 m. 
Jam mirus, vyraujanti jėga Indi
jos gyvenime Kongreso partija 
naujuoju min. pirmininku išsi
rinko Nehru dukrą Indira Gan-
dhi (pastaroji neturi nieko bend
ro su legendariškuoju Mahatma 
Gandhi) . I. Gandhi vadovavo 
šiam milžiniškam, techniškai at-
silikusiams kraštui pastaruosius 
13-ka metų, priartindama Indiją 
prie Sovietų Rusijos. 

Indijos pralaimėjimas 

Tačiau po šių metų pavasario 
visuotinių rinkimų, net ir L Gan
dhi gal to nelaukiant, Kongreso 
partija rinkimus pralaimėjo. O 
kai demokratiškuose kraštuose 
rinkimai pralošiami, tada vai 
džią reikia perduoti laimėtojams, 
kas niekuomet ir niekur nėra ma
lonus veiksmas.Juoba, kad buvu
sioji min. pirmininkė per ilgoką 
savo valdymo laiką sugebėjo pri
siauginti politiškų priešų. Net to
kių, kurie tiesiog iš kalėjimų šian 
dien užėmė vykdomosios valdžios 
svarbias vietas. Ypatingai Gan
dhi autoritetas ir pasitikėjimas 
krašte sužlugo jos vyriausybei į-
vedus "bėdos stovį", kurio metu 
jos politiški priešai buvo grū
dami į kalėjimus. Tikima, kad 
toks Gandhi vyriausybės elgesys 
dalinai prisidėjo ir prie rinkimų 
pralaimėjimo. 

Kai po rinkimų buvo suorgan-
zuota nauja Indijos vyriausybė, 
vadovau/ama Mararji Desai, tuoj 
buvo sudarytos trys specialios ko
misijos Indi ros Gandhi vyriausy
bės narių korupcijai ir kitiems ne
legalumams ištirti. Ypač daug dė
mesio buvo skirta I. Gandhi sū-

galiu duoti bent vieno asmens pa
vardę ir adresą. Jis yra Algirdas 
2ypre, buvęs laisvės kovotojas, 
šiuo metu laikomas tolimos Sibiro 
koncentracijos stovyklos psichizo-
liatoriuje. Jo adr.: ZCH 385/3-2, 
Mordavia. USSR. Jis psichiškai ne
sveiku laikomas todėl, kad atsisa
ko pasirašyti sufalsifikuotus doku
mentus. 

Helsinkio nutarimams sekti gru
pes narys Viktoras Petkus ir An
tanas Terleckas suimti šių metų 
rugpiūčio mėnesį. Lietuvos pogrin
dis praneša, kad jiems graso psi
chiatrinėmis ligoninėmis. Iki šiol į 
rusų koncentracijos stovyklas ir 
psichiatrines ligonines nėra įsileis
tas ne vienas laisvojo pasaulio žur
nalistas." 

rniŠkoms 

Sanjay pagelbėjo sunaikinti saty
rišką filmą apie paperkamus po
litikus. 

I 
Dar blogiau buvusiam 

ministeriui 

naus Sanjay ek i. -miskoms ma 
chinacijoms išnarplioti. Ryšium 
su šiais tardym > nebu\o už
mirštas ir I. Cl.ir.dhi kabineto 
Gynybos nurusu-ru Bausi Lai. 
Pastarasis visoks .mis progomis 
protegavęs savo viršininkės sū
nų Sanjay. 

Kaltinimai ios sūnui 

Kaip tokiais atvejais galima 
laukti, naujoji vyriausybė atėmė 
užsienio pasus iŠ 1. Gandhi sū
naus, jo žmonos Maneka, Gyny
bos ministerio Beirai Lai ir San
jay bičiulio Navi Ča\la. 

Tuo metu (š.m. balandy) tar
dytojai lukšteno Sanjay "sugebė
jimus" biznieriškame pasaulyje. 
Mat, jo vadovaujama "Maruti" 
automobilių gamybos b-vė im
portavo iš užsienių daug maši
nų šiai gamybai plėsti. Tačiau ši 
valdžios remiama b-vė tepagami-
no tik automobiliu modelius, kaš 
tavusius iždui daug pinigų. 

Dabar po 4-rių mėnesių kruop
štaus tyrinėjimo i: tardymų, kaip 
rašo "Nevvseek"" IX.5. laidoje, 
"Sanjay Gandhi. priešingai jam 
nusiteikusiai miniai džiūgaujant1 siekė žinios, kad I. Gandhi, kai 
ir šaukiant "mirtiv Sanjay", New jautė, kad rinkimai gali būti pra-
Delhi buvo nuvestas į teismo rū- laimėti, pasiūliusi kariuomenės 
mus ir pakaltinta už nusikalti- vadovybei panaikinti visuotinių 
mus jo motinai įvedus Indijoje rinkimų duomenis. Tačiau šitai 
19-kos mėnesių diktatūrinį rėži- jos idėjai pasipriešino armi-
mą". LTž šiuos korupcinius nusi- jos vadas gen. T.N. Raina. Na, 
kaitimus Sanjay paliko teisme ir tie reikaliukai, lyg alyva, iš-
1,150 dol. užstatą ir buvo paleis- plaukė j paviršių. Indijos politi-
tas namo. o jau y-kančią dieną nio gyvenimo žinovai abejoja, ar 
Sanjay ir vėl bu\.. iškviestas į Indira Gandhi bus traukiama 
tuos pačius teisii:> rūmus ir ap- teismo atsakomybėn, bet jos po-
kaltintas: įvedus bėdos stovį", litinė karjera jau yra sužlugusi. 

IŠSIGIMĖ VAKARAI AR 
RYTŲ AUŠRA 

Komunistine apgaule — nauja diktatūra 
VLADAS JUODEIKA 

Dr. VL Juodeikos straipsnis at
siųstas prieš pat mirtį. Autorius mirė 
rugsėjo 11 d. Red. 

Komunistai ir vadiuami libe-Tačiau daug blogesnė laimė 
lydėjo jo buvusį globėją Gynvbos, 
ministerį Bansi Lai Lai valstijoje j r*\*1 , š a r s i a i § a u x i a ; k a d l a l s ^ e " 
Harvana, Bhivani mieste, buvo i J1 Vakarai su demoKratine pohti-
apkaltas retežiais ir , tik teismui n e s i s t e m a I r laisvuoju varzybimu 
leidus, po 274 dienų jis buvo pa- į Q k i " f į į š i a m e 2 , ° - m e a m ž i u " 
I p i ^ s namn .,7 „fctata I k i \& Ksilancyti pnes planingą tota-leistas namo už užstatą. Mat, L . . . 
B. Lai toje valstijoje turi d a u g . ^ f ? komunizmą. Kad Vakarų 
priešų: būdamas valdžioje jis į -teologija negalinti patraukti 
naudojo policiją savo politiniams^ z m o n | u S l rdž l4> kad jų ūkiški 
priešams sutramdyti. Dabar, Lai 
to nelaukiant, jis buvo apkaltin
tas išeikvojęs 60,000 dol. Kongre
so jaunimo partijos pinigų. 

Žinoma, kad pastarieji kaltini
mai B. Lai turi glaudų ryšį su 
Sanjay, kuris tuo metu, kai pi
nigai buvo išeikvoti, buvo jauni
mo organizacijos vadas. Tardyto
jai taip pat gilinasi į kitus San
jay economiškus projektus, ku
rie beveik visi nešė nuostolius. 

Kokioje padėtyje yra buvusioji 
min. p-kė I. Gandhi? Nors ji 
tiesiogiai už nieką dar nėra kal
tinama, tačiau visuomenę jau pa-

laimėjimai toli gražu neprilygs
ta komunistinių kraštų laimė
jimams. Kad Vakarai niekad ne
sugebės išbristi iš pastovios in
fliacijos ir nedarbo klampynės. 
Kad kapitalistų horizonte vėl pa
sirodo nauja baisi pasaulinė ūkio 
krizė, kuri galutinai nugramzdin
sianti kapitalizmą. 

Trumpai, politinė demokrati
ja ir laisvoji ūkio sistema yra iš
sigimusios ir atgyvenusios savo 
amžių. Demokratijos ir kapitaliz
mo žlugimo krankliai skelbia 
naują komunistinio totalizmo 
aušrą. 

Vakarų ir komunistų 
darbininkas 

Dabar pažiūrėkime į gyveni
mo tikrovę. Nors Vakarai yra 
"išsigimė ir anarchiški", darbo 
našumas pas juos yra tris ir dau
giau kartų aukštesnis, negu tvar
kinguose ir planinguose komunis
tų kraštuose, įskaitant ir Sovie
tų S-gą. Mėnesinis sovietų darbi-

Mokslas Vakaruose 

Mokslinė bei technologinė pa
žanga Vakaruose yra nepalygina
mai aukštesnė, negu komunisti
niuose kraš uose. Sovietų S-ges 
ir jos satelitų ūkiai bematant su
byrėtų negavę Vakarų technolo
ginės pagalbos ir ekspertų. Tūks -

| tanč'ai vakarų kompiuterininkų, 
i inžinierių ir specialistų moko so
vietų ir satelitų inžinierius ir 
ūkio technikus, kaip vartoti ir 
prižiūrėti sudėtingas mašinas, 
užpirktas Vakaruose. 

O ką jau bekalbėti apie pilieti
nes teises. Sovietiniai žmonės s ta
čiai nenori tikėti, kad Vakaruose 
gyventojai turi tiek daug pilieti
nių laisvių, kad jie gali sakyti ką 
nori ir gali važiuoti į užsienį, ka 
da tik užsimano. Kur kultūra ir 
menas tarpsta laisvai, be jokios 
valstybinės cenzūros? — Vakaruo 
se. Kur viešpatauja pilniausia žo
džio laisvė reikšti savo mintis? — 
Vakaruose. Kuris kraštas bijo lais
vo žodžio ir apsitveria nuo jo ge
ležine siena? — Komunistų i m 
perija. Apskritai, kokią sritį b e -
paimtume, visur matome Vaka
rų pranašumą ir dinamizmą pa 
lyginus su sustingusiu ir skurdžiu 
gyvenimu komunistiniuose kraš
tuose. 

Tiesa, komunistiniai ūkiai p a p 
rastai neturi ūkiškų svyravimų, 
depresijų, krizių. O taip b ū n a 
dėl to, kad tie ūkiai yra nuola
tinėje krizėje. Ten visą laiką 

. VA*- trūksta prekių, žmonėms tenka 
nmko uždarbio vidurkis tėra 1 Jo ._ . ,. , , . , . 

sugaišti šimtus valandų eilėse nusipirkti kokį nors daiktelį. 
Kaip karo me'u negali būti jo
kios ūkio krizės, nes tuomet b ū 
na didelis prekių trūkumas, t a ip 
ir komunistiniai ūkiai yra n u o 
latinėje karo padėtyje. 

Per aukšta kaina diktatoriui 

Komunistinių kraštų žmonės 
moka aukštą kainą už totalistinę 

• Ie-
visi, 

rubliai (daugelis negauna nė 100 
rublių), minimalinis darbininko 
uždarbis pvz. Prancūzijoje yra 
lygus 320 rub'l., o JAV 2 —3 kar
tus aukštesnis negu Prancūzijo
je. 

Kai Prancūzijos prezidentas 
Valery Giscard d'Estaing savo 
viešnagės Maskvoje metu kalbė
jo per rusų televiziją, jo žodžiai 
apie prancūzų darbininko uždar- j ideologiją, už marksizmo 
bį nebuvo išversti į rusų kalbą, 'ninizmo "mokslą", kurį 
Šie žodžiai taip pat buvo išcenzū- kaip papūgos kartoja, bet į kur i 
ruoti ir sovietinėje spaudoje. Šis niekas jau nebetiki. Marksizmas 

tapo valdančiai klikai patogiu 
moraliniu ginklu pateisinti dikta
tūros legalumą ir jos įamžinimą. 
Vakarams, berods, neturėtų bū t i 
sunku Šį apgaulingą ginklą tš-
mušti Sovietų vadams iŠ rankų. 

Teisingai sako prancūzų poli
tinis filosofas ir sociologas Ray-
mond Aron, kad "jau praėjo 20 
metų nuo 20-ojo partijos kongre
so, pasmerkusio asmens kultą, 

Indijos merginų būrelis 

faktas parodo, kaip Sovietų val
dančioji klika bijo, kad žmonės 
nesužinotų tikrosios padėties. 

Čia yra puiki pamoka mūsų 
tautiečiams, besilankantiems Lie
tuvoje. Jie neturi duoti bet kokio 
pareiškimo Sovietų spaudos ar 
radijo atstovams, kurie nėra lais
vi paskelbti, ką svečias pasako. 
Sovietų valdininkai būtinai vis

iką iškraipys ir parašys tai, ką 
svečias nebuvo sakęs. (Nukelta \ 5 p u s t ) 

Spaudoj ir gyvenime 

PSICHIATRINĖSE LIGONINĖSE ŽUDOMI LIETUVIAI 
Rugpiūčio gale Honolulu mieste, \ kad amerikiečių ir britų delegacijos 

Havajuose, vyko tarptautine Pa 
šaulio psichiatrų draugijos konfe
rencija, kurioje dalyvavo 52 valsty
bių delegacijos. Amerikos delegaci
jai pasiūlius, buvo svarstoma So
vietus smerkianti rezoliucija dėl 
"sistemingo psichiatrijos piktnaudo-
jimo politiniams tikslams", šią re
zoliuciją labai stipriai parėmė ang
lų delegacija. Anglas dr. Denis 
Leigh, tos draugijos generalinis 
sekretorius, prieš pat balsavimą 
pareiškė: "Šį vakarą turime pada
ryti sprendimą. Pasaulis laukia." 

Kad ir maža balsų persvara, So
vietai buvo pasmerkti. 

Išnaudodama šį įvykį. Lietuvių 
Bendruomenės Talkos Lietuvai ko
misija ėmėsi iniciatyvos painfor-i nuskendęs Neryje. Mindaugas Ta-
muoti amerikiečius apie tos rūšies j monis. Vilniaus universiteto dėsty-
sovietų nusikaltimus okupuotoje ] tojas. architektas ir poetas, kai 
Lietuvoje. Informacija laiškų for- į paprašė komunistų partiją duoti 
ma pasiųsta eilei Amerikos didžių- • žmonėms apsisprendimo teisių, pa
tų dienraščių. Pirmą laišką, parašy- j kartotinai buvo paimtas j beprot-
tą Vinco Kazlausko, atspausdino I narni, "gydytas", o vėliau rastas 
milijoninio tiražo dienraštis "Los į žuvęs po traukiniu. 
Angeles Times" rugsėjo 9 d 1 Jei Sovietų delegacija nežino nė 

Laiške rašoma: "Adui Dievu: ierxi laikome beprotnamyje aš 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

DR. KONSTANCIJA PAPROCTCATT^ŠlMArnENl: 
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Staiga suskambėjo telefonas. Dr. Hoffmannas 
instinktyviai pakėlė ragelį. 

"Daktare , ponios Sims kūdikis tur i problemą su 
kvėpavimu", pasigirdo dr . Dilano balsas ragelyje. 

"Ar r imta i?" 
"Dar ne taip rimtai", atsakė dr. Dilanas. "nes 

kol kas jo veidukas neįgavo melsvos spalvos". 
"Al ateinu", trumpai pasakė dr. Hoffmannas ir 

davė mums ženklą sekti paskui jį. 
Tylėdami įėjome į prieš laiką gimusių kūdikių 

skyrių. Ponios Sims kūdikis raudonu susiraukšlėjusių 
veiduku gulėjo inkubatoriuj. Jame buvo tinkamai su
reguliuota temperatūra, drėgmė ir deguonio kiekis. 
Staiga kūdikis pasidarė perramus. Jo veidukas ir lūpy-

pvz profesorių J o r ^ Radauskas.. ^ ^ ^ ^ D r . D i l a n a s g ^ ^ a t i d a r ė įnkubaro-
puikus kalbininkas, kai buvo pak- . \ ~ ,* . , . , . , . . ° , „ , , , 
viestas svečio profesoriaus teisė. ' nt*« , s e m ė l š J° k™*** i r paguldė y\ ant stalo. Padėjo 

į Pennsylvanijos universitetą,! du nykščius ant kūdikio krūtinkaulio ir darė dirbtinį 
kvėpavimą. Rezidentui j i s liepė pūsti iš burnos orą į kū
dikio plaučius. Dr. Dilanas spaudžia kūdikio krūtin
kaulį ir skaičiuoja 1.2,3,4.5,. Pūsk. liepia jis rezidentui 
ir vėl kar toja 1,2.3,4,5. Pusk. Rezidentas. padė»s savo 
b u m ą ant šaltų naujagimio lūpyčių, pučia į jo plaučius 
orą. Dr. Dilanas skaičiuoja vienas. J i s paspaudžia kū
dikio krūtinkaulį ir atleidžia. Du. Paspaudžia ir vėl at-

Pasaulio psichiatrų d-jos konferen
cijoje, Honoluluose, pravedė rezo
liuciją, pasmerkiančią Sovietu Są
jungą už politinių ir religinių disi
dentų talpinimą į psichiatrines li
gonines. Žinoma, rusų delegacija 
paneigė, kad sveiki žmonės ten bet 
kada yra buvę talpinami j psichiat
rines ligonines. Bet lietuvių po
grindžio spauda yra paskelbusi pa
vardes keletos žymių lietuvių, ku
rie buvo patalpinti j beprotnamius. 

m» 
buvo areštuotas, patalpintas j psi 
chiatrinę ligoninę, o vėliau rastas 

vos. Jo mažytė krūtinėlė išsipučia, kai rezidentas į-
pučią į ją orą, bet tuoj ir vėl supbūška. 

Dr. Hoffmannas patikrino kūdikio širdies plaki
mą ir pasakė: "Kūdikis dar gyvas...dar gyvas. Aš už
čiuopiu jo širdies plakimą". J i s pakeitė dr. Dilaną, ku
ris turėjo duoti kūdikiui injekciją. 

"Gelbėk kūdikio gyvybę, kvėpuok už jį", maldavo 
dr. Hoff maunam r* lentą. Palauk, mirtie! 'leisk roams 
išbandyti visas : s ones kovai prieš tave". 

Davęs kiio..- .ui injekciją, dr. Dilanas vėl perėmė 
savo pareigas nuo dr. Hoff man no. 

Nejauki atmosfera viešpatavo naujag'-iių sky
riuje, nes vyko atkakli kova ta rp gyvybės ir mirties. 

Dr. Hoffmannas sekė dr . Dilano ir rezidento ju
desius. "Mažyti, prašau tave tik nemirk...tik nemirk... 
Pradėk kvėpuoti uh-huh... Bandyk, bandyk...uh-huh, 
uh-huh. Kūrėjau, neleisk j a m numirti", maldavo dr. 
Hoffmannas. 

Atrodė, kad daug laiko praėjo, nes prakaitas iš
pylė dr. Dilano ir jo rezidento veidus. Bet... kūdikis vis 
dar nekvėpavo. Dr. Hoffmannas maldavo. Dr. Dila
nas nykščiais spaudė kūdikio krūtinėlę, o rezidentas 
vis pūtė iš savo burnos orą į pamėlynavusią kūdikio 
burnytę. 

"Aš vis jaučiu silpnutį kūdikio pulsą. Tik nenus-

"Laimingas jaučiuosi ir aš", linksmai pridūrė d r . 
Dilanas, "kad žiauri ir klastinga mirtis kol kas y r a 
nugalėta. Su ne laiku gimusiais kūdikiais nė ra juokų, 
nes mes negalime iš anksto numatyti, kada jie s u s t o s 
kvėpavę". Tai pasakęs, j is pilnas pasitikėjimo savimi 
nunešė kūdikį atgal į inkubatorių ir paguldė jį an t n u 
garytės. Į inkubatorių j i s įleido truputį daugiau de
guonio. Patikrino dar kartą temperatūrą ir drėgmę. K ū 
dikio krūtinėlė kilnojosi reguliariu ritmu. 

Dr. Dilanas ir jo rezidentas nusišluostė nuo veidų 
prakaito lašų karolius ir paliko silpnutę gyvybę p r i 
tyrusios gailestingos sesutės globoj. Mes su dr. Hoff-
mannu sugrįžome atgal į moterų ligų skyrių. 

"Nežiūrint, kad kiekvieno gydytojo širdis y ra t o 
kia didelė, kad joje sutelpa visų jo pacientų skausmai , 
vargai ir nelaimės", pasakė dr. Hoffmannas, "bet šią
nakt ir mano širdžiai buvo jau perdaug. Mirusiųjų 
dvasios bandė ištraukti iš mano rankų abi man K ū r ė j o 
patikėtas gyvybes. Kova su jomis buvo sunki, a tkak l i 
ir įtempta. Ji pasiekė jau mano viršugalvį. Mano gerk lė 
taip išdžiūvo, kad net liežuvis prilipo prie gomurio. 
Matau, kad jūs irgi esate ištroškę ir nuvargę, net j ū s ų 
blakstienos glaudžiasi nuo nuovargio. Eikime visi | 
mano kabinetą kavutei. Ji nuramins mūsų į t emptus 

. - . . - , . i . -r i . . i J u. , • nervus, sumažins nuovargi ir išblaškys mieguistumą, 
tokit, tik nenustokit. Tęskit ir toliau dirbtini kvėpavi- » . , . . . . . .* ,, ,.\. . *^J 
, „ ^ ^ A„ u~r*w.„„.,.,- i Žinokit, kad mes turim ir toliau būti pasiruošę vi-mą", ragino dr. Hoffmannas. 

Po kurio laiko dr. Dilanas pakėlė nykščius nuo 
kūdikio krūtinės ir sekė kvėpavimą. Kūdikio krūtinėlė 
staiga pakilo ir nusileido be jokios išorinės pagalbos. 
Melsva jo veiduko ir lūpyčių spalva pasikeitė į rausvą. 
Naujagimis jau pats kvėpavo. 

"Vargšeli, kokia surki y ra tavo pirmoji gyveni
mo d iena Trūko tik vieno "puff', ir tavo gyvybė būtų 
užgesusi Mano širdis iš džiaugsmo šoka, kad mums 

leidžia ir t ą kartoja iki penkių. Po penkto paspaudimo į kol kas pavyko parblokšti mirtį", pasakė dr. Hoff-
ir atleidimo rezidentas pučia orą į kūdikio burnytę. Kū-lmannas. J is n įsiėmė nuo savo kaklo stetoskopą ir jki-J 
dikio lūpytės ir veidukas via dar tebėra melsvos spal-1 šo j j i balto chalato kišene- 1 

I šokiems ne ikėtumanu. nes aliarmo stovis nepasibaigė. 
j Be to. nežinome, kokią klastą mums mirties šmėk la 
i aar gali paruošti". 

Savo skoningai įrengtame kabinę'e dr . Hoffman
nas atsisėdo ant supamos kėdės ir suposi. Mes sėdėjo
me ant oda aptrauktos sofos, po kuria gulėjo kinietis-
kas kilimas. Abiejose sofos galuose stovėjo tokie p a t 
foteliai. Vienoj kabinę.o pusėj nuo grindų iki lubų bu
vo įtaisytos lentynos. Ant jų tvarkingai sur ikiuotos 

I mediciniškos knygos. 

(Bus daugiau). 
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P A V I R Š I A I S LYGIS 
J A V dirbtinis žemės palydo

v a s '"Geo8-3" matuoja vandeny-, 
uų paviršiaus lygį 50 cm t ikslu
mu. Tokie matavimai padeda 
geriau suprasti vandenynų s r o Išnuom. 3-jų kamb. butas* apačioj I M*b". buncskw — 3 dideli nuega-
ves Pavvzdžrui palei r y t i n ė s ! — lygiai su gatve. $195.00 mėn-iina. salionas (židinys), valgomasis, 
Australijos pakrantes 3700 k m i " ^ 1 8 8 reikalingas. Pečius ir gal 

I&OTOMOJAMA — POR K£N1 B 6 A l E S T A T E 
»i. 

M « » » » > 4 M » « M > 

. dytuvas. Apyl. 78 ir Kedzie Skan-
ruože juros lygis siaurinėje da- b i n t ^ 6 : 3 0 v . v> ^ 434-9259 
lyje yra net 2 m aukštesnis , n e -

; gu pietinėje, ir ten vyrauja sro 
vės , tekančios į pietus. 

197S m. v iduryje bus p a s t a t y 
ta s palydovas "Sisat", kuris a t 
liks vandenynų paviršiaus l y g i o 
matavimus 1 0 sm tikslumu, j m 

Pamaldos ateitininkų kongrese Clevelande Nuotr. V. Pliodžinako 

DAIL. JOSIĄ RIMŠĄ BELANKANT 
Saulėtas "77-tųjų rugpiūčio 2 1 ! apie Rimšos ligą, skambina pasi-

<L sekmadienis. Santa Monikoje iteirauti apie jo sveikata, ir drauge 
šilta, žmonių gatvėse neper- j pasveikinti jį g imimo dieną. Pa-
daug, nes visi skuba prie Ramiojo | sirodo, rugpiūčio 21 d, — gimta-
vandenyno. Rasa nešasi gėlių j dienis! Visi jį sveikinam ir apgai-
puokštę ir savo grafikos kūrinį. 
Einame lankyti dagininko Rim
šos. Sužinojom, kad jis jau dau
giau mėnesio ligoninėj. Kas matė 
jo paveikslus, negalėjo likt abe
jingu menui; kas turėjo geros 
progos susipažinti su dailininku 
asmeniškai, r.egalė>o l'kti abejin
gu šiltai jo asmenybei ir įdo
mioms pažiūroms į meną bei pa- Į 
šaulį. 

lim, kad čia nėra šampano. "Kai 
pasveiksiu", —sako dailininkas, 

—"kai pasveiksiu, kai grįšiu į 
namus! Turiu juk pasveikti, turiu 
nupiešti dar bent trisdešimt 
naujų paveikslų!" — Apie tik jo 
paveikslų dabar išstatyta parodo
je, kuri kaip tik dabar prasideda 
okupuotoje Lietuvoje. 

Dailininkas turi nemažų svei-
įkatos problemų (širdies ir plau-

§v. Jono ligoninėj randame j į ;č ių srityse), bet jo daktarai opti-
trečiame aukšte, dviejų lovų ! mistiški, o pats ligonis geros nuo-
kambary- Lovos kaimynas sun- taikos, stiprios valios ir turi dide

li norą greit sugrįžti prie kūrybos. 
Rugpiūčio 28 d. lankėme dai-

kiaž alsuoja, tarpais sudejuoda
mas. Dailininkas pas'tinka mus 
su plačia šypsena ir atsisėdęs lo
voj siekia s\eikintis. Pas jį lankosi 
pusbrolis iš Kanados, irgi Rim
ša, aukštas, tamsiaplaukis, euro-

per jo nuolatinį apartmentą — 
1333 11 th. Str., — 8, Santa M o 
nica, Calif. 90404, nors apie mė
nesį jis turėsiąs išbūti "Convales-
cense Home". Dailininkas atro
dė geriau, negu aną sekmadienį, 
nors vaikščiojant dar jaučiąsis 
silpnai, greit pavargstąs, skaitė 
iš ok. Lietuvos laišką, kuriame 
klausiama, ar pažįstąs kokį ten 
dailininką iš Pietų Amerikos. 

'"Ar pažįstu!" — Šūktelėjo ligo
nis .—" Tai mano vienas geriau
sių draugų! Kai buvom studentais 
ir abu neturėjom pinigų nusipirk
ti maistui, kartais ištisą dieną a-
bu lošdavom šaškėm, kad už-
mirštumėm valgymą. O vieną 
dieną, neturėdami autobusui pi
nigų, per visą miestą ėjom pėsti į 
muziejų. Ir tą dieną muziejus bu
vo uždarytas. Vėl kelias valandas 
pėsti atgal. Niekad to neužmir-

lininką tik dviese; jo pusbrolio s : m * 
ten nebebuvo. Rasos nebebuvo (ji į Vė l telefonas. Skambino ponai 
anąkart užsiprašė, kad norėtų. Rudvaliai iš Califcrnijos, turį di-
pas dailininką privačiai pastudi-1 delį ir gražų orchidėjų biznį kaž-

piet.'škos kultūros, šiltas žmogus. į juoti kai kurias meno problemas, • kur netoli San Diego. Ponas Rud-
Dailininkas valandos pokal- i ir dailininkas mielai pažadėįt, bo- v&lis sekančią savaitę skrendąs j 

by dažnai užsimena Svėdasus irįti jos mokytoju ir konsultantu. Chicagą. dailininkas j . Rimša Jį 
Petrapilį, rasdamas su pusbroliu Į jau net tuojau ė m ė jai aiškinti; įgaliojo, kad paimtų iš Valdo A 
įvairių bendrų prisiminimų bei tapybinių medžiagų pasirinkimo i damkaus jo paveikslus ir persiav 
sentimentų. Pokalbiai, tačiau, 1 a-j pa slaptis, jo surastus geresnius! tų į Californią. Kadangi Rytu6se| 
b'ausiai sukasi apie meną, apieįmetodus pastelinėj tapyboj), j jo kūrinių paroda neįvyko,., tai 
dailininko Jono Rimšos studijas. Tą antrą sekmadienį Jonas dailininkas mėgins, draugams 
jo keliones, jo mokinius. Rimša pasidžiaugė, gavęs iš Pa- j padedant, suorganizuoti par-O^ą 

Suskamba telefonas; kadangi ryžiaus telegramą: atskrenda ap- iVakaruose. Telefonu pokalbis bu-
lankyti jo buvęs geriausias moki- ve- pertrauktas daktaro ir dviejų 
nys Mario Vargas, dabar žymus'slaugių vizito, dailininkas padėjo 
tapytojas Prancūzijoj. Pasidžiaugė,:telefono ragelį bent dešim

tą — Tabor Farm; visa jis darė 
su jam būdingu precizmu, išsiaiš
kindamas Rudvaliui visas deta
les, kaip paveikslus supakuoti, 
per kokią kompaniją išsiųsti, kad 
siusti jo paties (Rudvalio) adre
su, kad jis paskui ten nuvažiuo
siąs ir viską sutvarkysiąs. "Apie 
ketvirtadalis tų paveikslų, tikriau
siai, eis lauk! — Aš visada taip 
atrenku", — šypsodamasis m u m s 
paaiškino dailininkas. 

Sunkiai alsuojančio lovos kai
m y n o tą sekmadienį nebebuvo, 
dailininkas i lsėjosi v ienas, g e r o j į 
nuotaikoje, labai gyvas pašneke
siuose, optimistiškas, pareiškęs į-
vairių kūrybiškų minčių. Pada
rėm su juo keletą nuotraukų; l igo
nis mėgo papozuoti. Prašė lan
kant nieko jam nenešti, jis visko 
turįs, bet, kai būsiąs sveikesnis ir 
mus aplankysiąs, tai, pareiškė, 
norėtų lietuviškų kopūstų... 
Tai esąs jo mėgiamiausias valgis . 

Dailininkas esąs kviečiamas ir 
į Lietuvą, ir kitur gyvent važiuo
ti, bet Santa Monikos klimatas 
esąs jam sveikiausias. 

AU Rūta 
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ir kitus kraštas 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, 
CSucago, BL G06S2, tefei. 927^089 
uittHunuiHiiMiutniitiiKHHiuniutuiia 

1& vonios, išbaigtas rūsys su baru 
ir židiniu. Garažas. 34 x 125 p. skly
pas, į vakarus nuo Kedzie. Gražus 
namas, gera yieta. 

R F, A L E S T A T E 

ir>.jmmi 

Puiki proga — geležies išdirbinių 
krautuve (hardware) su narna, ftei-

I kia skubiai parduoti. Labai pelningas 
biznis. 

s i f t u m s REALTY 
Eosurasce — Iftoome T a s 

2961 H ffird S t r e e t — 496-7878 

NAMUS PARDUODU 
fKAOTJOJr IK TTEOV 

GEKl-* PlRK&ftS 

Pirks namą be paskolos. Reikia 
tuojau vienos ar dviejų šeimų 
namo. 

Brokeris P. žumfeakis 
TJ3L. — PK 8-S916 

umiiiiMniiiiiiuiiimiutiiinimtiinuitM 

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

A p d r a u s t a s perkraas tymas 

fvair io a t s t ū m ę 

TeL — 376-1S82 a r i a 
376-5996 

ifUtiiiiKiiiiiiiHIIiiUiiiililuUiHItllIUMttl 

VYTAUTAS ftCKATOKAl 
SIUMTINIAI f UETUVA 

Parduodamas naed. bunzaIow> 1 
miegamasis. Patogus porai arba 
vienam asmeniui. 30 x 125 p. skly
pas. Namas gale sklypo, didelis 
kiemas iš priekio. Arti 63 ir Pu-
laski. Skambint tik nuo pirmad iki 
ketv. tarp 6 ir 10 v a i vak. teL 
582-2912. 

WANTED — MOTERYS 

M. L S. 

ligoniui sunku susikalbėti su toli
mu šaukėju, tai ragelį paduoda 
man. Skambina Karolė Pažėrai
tė, iš Chicagos: rašytoja Karolė i kad jj ir lietuviai aplanko, bet'čiai minučių ant lovos, bet p. 
yra dal ininko biografe, ruošian-jiau antradienį (8.30.1977) esąs Rudvalis pokalVo nenutraukė, 
ti spaudai knygą iš jo gyvenimo: išleidžiamas iš ligoninės, nes jo; laukė. Dailininkas J. Rimša ra-
ir kūrybinių valandų. Karolė Pa-į plaučiai gerokai pasitaisę. Jį da-:pestingai perdavė jam Adamkaus 
žėraitė, sužinojusi iš "Draugo",bar pasiekti paštu esą bus galima telefono numerius Chicagoj ir ki-

S 9 M I I BARČUS 
RADIJO flEMOS VALANDOS 

Vkat asaarsMiia m WOPA. 
L>uvhj kalba: kasdien suo ptrma-

dfealo 9tt penktadienio 12*30 — 
1-00 vd. popiet — ScStadi-atl ir 
atstunud. nuo 8:36 Ori 0:30 t. ryto 

Mat* HEffliot* 4-241J 
14MA.M. 

71bf So. MAFLEWOOD AVE. 

MO VI NG 
SER1NAS peerkmoato baldus Ir ki
tos dūktus. Ir i toli miesto takft-
msi Ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

Hmų APSITVARKYKI 
Ruošiatės ką perstatyti, paketott, 

stnauunti. Garažą. Viduje ar tt lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
R- patyrimu, o2 prieinamą karną pa
dės, skambinant po 6-tos • . • . vakaro 

Telefono 47t IMI 
X>OOO<XX><X>O<>OO<>OOOOO0C-O*aO<H 

MABODETTE PARKE: S 
PIEIVAKASruOSE 

Tarime s a m e Baotraidcaso 

Budraitis R-BaHy Co. 
D S A O M M A i I V A I B I Ų BCilTJ 

BCTŲ NTJGMAVIMA8 
ParinkaSme maoao-dninkna. 

424S W. 6Srd 8 t , UL TO-MM. 

KEYPUNCH 
ajJPH-\ M M t ' R l P SUo-i 

Snaall E D P dept. TKVUI naūonai fiim 
oompany haa perma-nent full tipne po-
sition ior eūcperle&ced kcypunci*. 
operator. 

Exoellent aalary and benefita in-
cludin^ aiajor HoUyo*ood filmą to 
take bom« for \-iew;.Eg. 

OaH Sfe. Jer.es 256-1738 

FILMS me. 
1144 Hllmette AvM WUmette. DL 

• n equal oppartunit^ «mployer 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vaikus. Skambint 

776-2800 arba 925-4254 

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ 

0-HErfDBI 
Titairtiuhj. tšk atvykusl i} | A* 

^yvesfano aprašymas . 

M. A. S I M K V S 
SiflARt PTBUC 

d O O M E TAX aSESVIOB 
4259 So. Maptemood. t d . 2M-74M 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GtMIvrr lAkvtattanal pildomi 

PIIJjETTBfiS VRĄgTUMl •> 
kitokį blankai 

KfiMU AKUJYMAS 

mmmmm^smmsmmeBsmmmm 
MAtQPE1T£ PABKE 

12 mefaį anms, 3 miegamieji, m, 
vonios, gražiai įruoštas rūsys, gazu 
Šildymas, sav. apleidžia miestą (#195) 

C kambarių n o r a s 1% vonios, ga-
zo Šildymas, 2-jų mašinų garažas, 
sav. yra įsipareigojęs su kitu inves
tavimu. (#190) 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
-'varnų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 

Notartatao — Vemma> 
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THE SECRET UFE 0F THE 
FOUTICAL REFUGEE 

Narooc4KvXaras«>vi&ofi 

SPORTO ATSTOVAI IR 
ATSAKOMYBE 

BR. KETURAKIS 

Paskubomis art naši didžioji; kurio būdingesnius plano tarps-
šventė —Pasaulio lietuvių spor- nius turi sau išsiaiškinti ir su 
tirsės žaidvnes 1978 m. Toronte, neatidėliot'nu darbštumu ir kas-žaidynės 
todėl ŠALFA s-gos sparto atstovų 
suvažiavimas spalio 15 ir 16 d. 
igauna ypatinga paskirti numa
tytos dienotvarkės svarstymuose, 
kurie daugiausia apima šventės 
pasiruošimo darbus. Be to, dar 
šis sulėkimas yra paskutinis ligi 
žaidimų. 

Pagrindinė paruošos darbų ei
ga s-gos centro v-bos, kuri art mai 
bendradarbiauja su Pasaulio Lie
tuvių dienų organizatores sutel
kiant svarbesniuosius komitetus, 

dieniniu uolumu vykdyti. 
Organizacinė ' administracijos 

ir tecbninių žaidynių darbo apim 
tis nektlia ypatingų sunkumų, 
bent šio meto patirtimi ir darbų 
eiga remiantis, nes čia sutelktų 
jėgų mažesnės apimties komite
tai lengviau pasiekiant ir dau
giausia per paskirus pareigūnus 
atlieka savo paskirti. 

Sporto padaliniuose, kur šei
mos nariai jau kai kur net tri
ženkli skaičių peržengę yra, plius 

eina tvarkingai, ries pakviestieji įvairioji pa}ė^Si, varžybiniu vita-
talkininkai, kaip turintieji visuo- j liškumu siekianti geresnių davi-
meninio darbo patirti, prijau-' vinių ir žaidiminės kovos, rei-
Čiantieji sportinitra s-rūdžiui. d:r kia apdairiai vesti ta linkme ir 
ba at^'i- . ir neriai svarsto visus duoti planą, kad visa, kas siejasi 
šios plotmės klausimus Žaidyne-'su žaidynėmis !978m. turi daugi 
se pasisekimas pirmiausiai prilau- skirtingu pažvmiu, skiriančiu ias| 
so nuo visų sporto padalinių pil- nuo eilinių metinių s-gos varžybų, i 
nutinio pasiruošimo ir sporto ats-1 Tautinis aspektas, kurį visos 
tovų sąžiningos atsakomybės, ku- '• mūsų organizacijos stipriai pabrė-
ri krenta ant jų šventės paruošos-žia veiklos ugdymo slinkty, 
ir pravedimo eigoj. mums irgi, šiose žaidynėse svar-

įbus ir įsidėmėtinas. Sporto atsto
vai įpareigoti labai rūpestingam 

Į svarstymui Šių klausimų, 
labai aprėžtame kieky, nėra jau! 
toks pažangus, išplaukiant, jog Suvažiavimo svarstybos, siūly-
ligi busimųjų žaidynių nepilni j mai, pageidavimai ir klausimai 
metai liko, taigi aktyvioji sporti- j daugiausia turi suktis apie pilnu-
ninkų sritis aiškiai kalba už sus-Įtini išsiaiškinimą šventes pamo
ti primą pasirengimą. Čia ir bus j sos ir mūsų darbštumo, 
kertinis atstovų įsipareigojimas, J Atstovų suvažiavu-as turi j aus-

Pirmieji JppOdSIal aw*d-i«n*w>61 
a i t e , aotflctaa &a problemos 

įsikūrimo eunknmai, napaaako-
fietnvėa n a š l ė s lūpomis . 

kari atvykus? s o tzimia va ika i s 
6ia sukar t i j i e m s ir 

Iti ir nešti atsakomybę prieš vkaf™** ^^^ pJl^umo* pr^dru 
laisvojo pasaulio išeiviją ir tėvy
nę Lietuvą, nes žaidynių idėji
niam šūky "60-metis nuo Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo ir 40-metis nuo pirmosios tau
tinės olimpiados" mus visus arti
mai jungia 

Realios sportinės tikrovės pa
žinimas, išeinant iš mūsų sant
varkos paskirties, nesiblaškant 
smulkmenose, o panaudojant lie
tuvių sporto atstovų sąžiningą at
sidėjimą s-gos gyvavimui plėsti, 
laiduos visų svarstybų pasisekimą. 
T o linkime Šiaurės Amerikos Lie
tuvių fizinio auklėjimo ir sporto 
s-gos atstovams Clevelande! 

Taikau °*vm3 Ir 
£tn&. Pietai l>V<ft!an taipgi 
ir per«ttrt»n IBI dnjtj. M*do 
•adym^-* Kre ipt i 

A. B A N Y S — teL 447-9S06 

Tai vieno tmogau* iagryveoimaa 
pasirinkęs aegrįiti į paversta ts-
»y»«. 

OUeado Vaata^o Preas ieidvirla. 
i Kieti viršeliai. Gaunama Drauge 
i Kama su parsiuntimu $5.2&. 
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UETUVOS ATSIMINIMAI 
Radijo Vaiaarta jao .«, m. tarnaaja 
Vew Jercey. Xew T«rk ir Conaecfeloat 

BsiMaisas 
10 butų tvarkmgas mCro namas, 

ar«e $22 000 cŝ tirLU paiamo. nauia^ ! ^a* Sežtadfenį nno • ikt $ •wnx. popiet 
stogas, ZKDI štMymas ir ^ektra. «4ar- iMU j ^ ^ „_9 m e c ^^ 

NAMAI PERKAMI GERA! 
Didelis rcčro banfakm ant cfataur 

sklypo. Gazu šildymas. Marquette 
Pke. $25.750.00 

paairfeBkSMM aa-

vavjdai. KaadleniBa 
kalba, lengvas s t S i u s ne tar i jo-
k h ] var^nanėrų poofanenų, kny
g ą pavarčis :--g pat ie s akaity-
to jo antotaiografija. 

0—aaaaa "DraugeT. 
$5.00. 

JralHp pvekla 
braaglai m vmmų 

! CX)SM0S P ABTKL.» EXPRESS 
SIUNTIRiai f LIETUVĄ 

SSSS S. HalsP-d St, CMcaato, to. «OMS 
SSOl W. «9 St.. 0>ica«0u EB. S0629 

TeleL tX5-87S7 — 2&4-S320 
• . Vi 

šiemetinis mūsų varžybinis ba
lansas įvairiose sp. Šakose, nors ir 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
• a t n i l i k n a ktr inkm. t a i 

priaalns I i e t a v % 

ttUK LYGŪS LAIKAI 
MARŠ MARŠ SARETVĖLIAJ 
GELEŽimo VILKO MARSAS 
t O n M l TAMST NArrUŽFLĖ 

mmX VAIDYLC-S MALDA 
MHAM KANKLININKAS 

SolsMttua, l - n daiU 

hnurfla JdniaBViirml. 

vieus suminėti rrikUbį d sog Vjątus, tta afisjų sibuma tik 
H2.3© HU pencuntimiL 1 - ~ 

Utsalrymus sUjskita atao adraso: 

DRAUGAS, 4545 W. 6 M U* tttott*, Itt. 60629 

l i e t o v o s ffnrlanwawa| Ir 
N r. 25 ir 28. VTso U 
b i t e n t : 

Karo MCAJUOB d 

ir V. 
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TELEVIZIJOS 

MIGLINAS TV 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo tr Oro Vėsintuvai 
M I G L I N A S T T 

Pardavimas fe Taisymas 

j 284< W. « 8 t k 8 L , teL T78-14M 
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ąuette Pfce. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai ok atradimas 

Dvieių batu, gelsvų plytą, 1« tau
tą arv&enm oamas ir ekstra didelis 
mūro garažas. įrengtas, beveik tre
čias butas, gražiam beismoote, daug 
kitų priede Greit galima užirofi — 
vertas $60.000. 

Biznio prekybai, restoranai ar ofl-
cuL, didės patogus namas ant pla
taus sklypo Marąuette Pke. $42.S0C. 

Grąžos platus sklypas Ir 
Marąuette Pke. Vertingas pirkejut 

VAIDIS BE&L ESTATE 
2C5 West 71st Street 

Tat 7S7-72O0 arba 737-8S34 

DireS*. — Dr. Jokūbam J. Stnkaa 
14S7 Fore* for«e 

HountatBBlde, S- 4. OTOSS 
TeL »g,ŽSQ5 (ooda) SOI). 

KTlečiarog tan> pat klausytis U e -
taviSku kultfirinių valaody an^li) kal
ba H Seton Hart Universtrtcto radijo 
stoties ()»«w Jerser WSOU, S».$ m«c. 
1TII). Ptrroad. 7:30-S:30 v a i vakaro. 

<Vado»ania prof. 4. Stoka*) 
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PRARK ZAP0LIS 
SMSU W « M »%tfe 

ca««apn, ~ 
TeL — O * 

GrauSluto S* 

^ . 
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Pafld dovana — bet kuria 

p^»Bs! 

Popular Lifhuanian 
Recipes 

t b dienraštyje ^Dranf^r. 
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VALO 
KIUMUS IR 1ALDRS 
n s a n s o n b v s * s o | s s s s 

vtao roskų KTtedia 
i B r B N T g — Trt .Br . 7-«1« 
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JOiiaOiO APSKRITUS 
•ARTIZARAI 

ItUBs 
T«i orgastevlisM tr slaptoji vsOcls 
prieš bolanvikna. Knygą paras* ma
joras Pairas OodsUs. 302 posL 
apsosdlnta Romoje 1BT3. Tik 
fKvta. Kaina MLOn. 

I 

Perskaitė "Draugą", duokite ii kitiems. 

Austre •>•« akrlbHs dina. DRAUOK, 
•M»J» *B r'ji/Sa'jaai aksitomss Hs-
:uv4^ dianraitta, g} t^«»«%ri aat-
oos fra vtaiema prietnamna. 

ps*dSdsi% 

ii«uiHiHnimHmmrniimmrminnmntn 

PiMtitmau ^Draugs3. 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
LAIDA 

dkeom Draugo spansttrvi 
septintą laida š ios poplia-

rtos virimo knygos. J. Dautvardie-
ae v i i patikslino Ir pagražkio aią 
laida OAUjafe paruosimais 

Tai geria jma dovana naujom 
imonom ar marčiom. Daugelis ap-
dovscojs kitstaučius supanndm-
dami juos sa betsviSku maistu ir 
ririmtt. Si koyga yra sukšlnsi la
bai d s o g pasisekimo lietuvių ir ki* 
tstsažių darbo vietos* ir organiza-
stjosa. 

Knyga yrs tebai gralis] IrOta ir 
aa spalvotomis tliuatram Jomis La
bai patogi vartojimui. 

U&stsakyktta psstu* 

rtfUrflAA, KuTgs skyrias 
4541 Wept gSrd Strest 

Obissga, UBaobi 

K o ū Pridekits 80 oentes 

jai prtojaktfc abasatų 

MflBi 
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perkopus 70 metų Pa» įą. ir sTOCABAI PRIEŠ ABORTE 
senutė gyvena. Anū.-cų turi 13 : 
sūnus turi 5 vaikus, duktė — 8, 

Stovykloms pasibaigus. Gera čia buvo, bet reikia išvykti. Jaunoji stovyklautoja atsisveikina su Dainava 
ligi ateinančios vasaros Nuotr. Jono Urbono 

Šveicarijos katalikų vyskupai 
kuriuos^uža^igiiu) *-u u tė" P r ^ , b e a d r » l n e g ^ y t o j a u a m e laiške 
anūkų nebegalinti suskaičiuoti, j v ė l Paa r to jo savo griežtą nusi-
Bandė — vienas aru.kas turi 3 »tatymą prieš aborto Įteisinimą 
\a ikus kiti du po 4. toliau be- Ganytojinis laiškas buvo pa
skaičiuodama* sustojo. b u v o ' e k e l b t a s ryšium su rugsėjo 25 
prade usi vėl i i orudžio* ir d*6"* Šveicarijoje įvykstančiu 
ta ip ru t raukė . Kiausinėjama/r^erendumu, kuriuo šio kraš.o 
a r noglrdėjo Žemaitijoj daugiau i piliečiai turės pasisakyti dėl 
tekių Pga&rožių žnionų, tai aborto įteisinimo. Jokiam žmo-
Stulgiuose gyveno v\ro meti- gui negali būti duota teisė pa
na, kuri buvo išgyvenusi 113 naikinti nekaltą gyvybe, rašo 
metų ir išauginusi 13 vaikų. Šveicarijos vyskupai. Žmogaus 
Dėl savo ilgo airžiaus serutėi gyvybė yra vientisa ir nedalo-
vienintel' argumeni ą vis karto- j ma nuo pat jos prasidėjimo mo
jo — vien darbas ir darbas su- tinos įsčiose ligi mirties. Tie, 

l teikė stiprybe. ' kurie paneigia, šį principą, gali 
1970 meta is vykdytame g v - ! v i e n * dieną pareikalauti, kad 

I ventojų su ra š inė j ime ' ckupuo to - i s e a , e m z m o u e m a r o a **&*>*>• 
į j e Lietuvoje buvo užregistruota! ***** U S o n i a m b ū u * t a i P P a t a t " 
limtamečių ir vyresnio amfcaus j į * » *įįfį L ^ Z ! " ^ ^ . ^ 
325 žmonės. Iš jų, 271, tai y ra 
8 3 . 4 ^ , moterys . 

Žinias parinko i. K-nis 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Lcrvvrence, Mass. 

T R U M P A I 
PIKNIKAS 

gyvena Califomijoj, bet atosto
gauja Grand Rapids pas tėvus. 
Ji nepamiršta grandrap'ečių lie
tuvių, kurių tarpe jai teko daug 
kartų aktyviai dalyvauti ren-

Sv. Pranciškaus metinis P ^ M g ant įvairias šventes, programas, 
pijos piknikas rugpiucio 28 d. a-j D o v a n a s l a i m ė i o B a l i a U H i c k s 5 
bai gerai nusisegė. Oras buvo la-; M a t u s z a k , Valienė, Sautila, Bah-
bai geras, žmonių daug. Gar; ^ ^ Baniuka:tienė, Astras, 
džius bulbienius blynus kepė p a , p a o m > E Baniukaitis, Gal inai -
tyrusi šeiminnkė Juzė Šaukimie- ^ h I v a n a u s k a s . D o v a n ų d a I i . 
nė. Gryno pelno gauta 2,800 do
lerių 

Rugsėio 5 d. — Darbo dieną, 
parapieeiai autobusu buvo atvy
kę į Jėzaus Nukryžiuotojo seserų 
suruoštą metinį pikniką Brock-
tone. Autobusą parūpino Marija 
Philips. 

Rugsėio 7 d. parapijos pradžios 
mokykla pradėjo savo 

nimasdavė 180 doi. pelno. 

Kadangi oras buvo geras, bu
vo daug svečių ir iš kitų vietovių: 
Šadeikai, Slorubskienė su sūneliu 
ir Sautyta iš Detroit, Galinai-
čiai ir Valiai iš Chicagos, He
lena Mainor ir Paulė Raukštys 
net iš Arizonos ir kiti. 

Gars'akalbiais, plokštelių mu
zika ir mikrofonu pasirūpino ir 
įrengė Vytautas Baniukaitis. 

Valdybos ir visų išvykos daly
vių vardu j am už tai nuošir
džiausia padėka. 

P.T 

'niu metu Šveicarijoje abortas 
yra leidžiamas tik tuo atveju, 
kai nėštumas sudaro pavojų 
motinos gyvybei. 

— Maža draugysčių išliktų, 
jei kiekvienas žinotų, ką jo 
draugas i š užpakalio šneka 
apie jį. Blaise Pascal 

DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. rugsėjo mėn. 19 d. 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
BARBARA STUNGIENĖ 

URBUTYTE 
Mirė 1975 m. rugsėjo men. 18 dlsną Su-

burban ligoninėje, Louisville, Kentucky. Chica-
goje išgyveno 53 metus. Palaidota Chicago;e. 
Šv. Kazimiero kapinėse, šeimes sklype. 

Liko nuliūdę: 
Vyras, brolis su šeima, anūkas ir 
žentas gyvena/ Cedar Rapids, lowa, 
Dvi seserys ir u broliai Lietuvoje. 

— Paakaros mieste Italijoj 
įvyko 28-ji liturginė savaitė, ku
rioje dalyvavo 2000 atstovų iš 
visos Italijos. 

Darbas prailgina amžių 
Seniausia moteris Lietuvoje 

Žemaitijoje, Nemakščių apy- džfavos laikai. Kaime nė lempų 
22-sius I linkėję, Paprūdžių kaime gyve-; neturėjo — apsišviesdavo bala

na Marė Globienė. Ji y r a gi- j nomis. Pe r visą gyvenimą nėra 
muši 1849 metais, balandžio 13 į buvusi j ek iam didesniam mie-
d. Taigi dabar t u r i 128 metus s te , ne teko j a i niekad važiuoti 
i r 4 mėnesius amžiaus. Gyve- traukiniu. O ir arkl iu važiuoti 

Grand Rapids, Mich. 
LB APYLINKĖS IŠVYKA 

mokslo metus. Mokin'ų turi 146. 
želis. 

Lapkričio 6 d., sekmadienį, va
kare Šv. Vardo d-jos vyrai ir 
Moterų arkibroiija nutarė suruoš-j n a su dukterimi, kuri i rg i j au re ta i tebuvo progų: vis pėsčia 
ti parapijos vakarienę parapijos j senutė — turi 70 metų. Kai) į bažnyčią tad j Stulgius, t a i j ; 
auditorijoj. Vadovaus Jeana L'-' nuvykę į tą kaimą te i ravosi į Skaudvilę. P e r savo gyvenimą, 
sauskas. Bilietų platinimu rūpi- i kaimynų, kur gyvena seniausia! išaudė daug drobių, daug siūlų ; 

naši Leonas Gaidys. į moteris, ta i tie t ik pečiais pa- į priverpė. J a u daugiau kaip i 
j $į traukė. Kai paminėjo jos pa- į 100 metų tu rėdama vis da r j 

varde, t a i tie kaimynai s ako : j dirbo. 
"Kad ji dar nėra taip sena" . ' Paklaus ia , kokia y r a paslap-
Dar pernai matydavo j ą besi- t is tokiam i lgam amžiui sulauk-
triūsiančią kieme, o jos duktė į t i , ji kelis k a r t u s ka r todama 

Vietos LB valdybos iniciatyva <*ar neseniai dirbo ūkyje. Taigi i s akė : d a r b a s davė st iprybę. Dir-
' bo visus d a r b u s : sunkiausius 
lauko darbus , namuose kūlė su 
spragi1 ais. malė girnomis i r t . t. 
Jų šeimo;e niekas nerūkė ir 
negirtuokliavo. Ištekėjusi gana 
vėlai — j au gerokai po 30 me
tų. Vyras t a ip pa t buvo ku
metis. I lgai neturėjo vaikų. 
Susilaukė dviejų — sūnus da
bar gyvena Skaudvilėj, duk tė 

rugsėjo 4 d. Baniuka'čių ir Treš-! nė kaimynai nesuvokė, kokio ji 
kų pamiškėje buvo surengta š-1 a i n z a u s -
vyką į gamtą. Žmonių susirinko Senutės galva kaip žydinti 
daugiau negu kitais metais. I š | 0 b e ] i s < ^ y s ^ a ^ į giedrios, 
vakaro valdvbos nariai, talkinm-; j į y r a seniausia gyventoja ok. 
kaujant J. Paoviui ir savininkui | Lietuvoje. Klausinėjama apie 
V. Baniukaič ui, paruošė vie- p r a e i t j , gerai suvokdama, 

t o v e - šakojosi apie savo 
Džiugu priminti, kad šiais 

metais šioje iškyloje dalyvavo 
daug jaunimo, kuris su visa sa
vo jaunatviška energija padėjo, 
t.;!kino kai kuriuose darbuose š-
kylos metu. Tai Danutė Baniu-
kaitytė, Jūratė-Simutė Jonaitytė, 
pcgina Gigowski, Donatas Ast
ras ir Alberta Astraitė. Pastaroji 

IŠSIGIMĘ VAKARAI... 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

bet ir vėl norisi pasakyti: vėl ten
ka kartoti viską iš pradžios". At
gimsta Brežnevo asmens kultas ir 
'Gulago" imperija plečiasi. Brež
nevas išstūmė Podgornj ir pats 
atsisėdo į prezidento vietą, apsi-
vilkdamas puošnia maršalo uni
forma. 

Brežnevo "nuopelnai" per 2-jį 
pasaulinį karą keliami i padan
ges, vėl jis garbinamas už savo 
"asmenišką drąsą", kuri įkvėpusi 
milijonus rusų kareivių ir šim
tus generolų karo fronte., nors 
jis niekad fronto linijose nėra bu
vęs ir parako kvapo neuostęs. 
Taip melu ir apgaule kuriamas 
naujo diktatoriaus mitas, nes dik
tatūra be diktatoriaus neįmano
ma. Taigi ir vėl melo propagan
da svaigina Sovietų žmones, vėl 
klausimas, kaip ilgai ši melo ne
klausimas kaip ilgai ši melo im
perija dar galės išsilaikyti? Ne
jaugi rusas nepasakys gana? 

pa
gyvenimą. 

Girdinti dar neblogai, t i k regė
jimas nusilpęs. Gimusi Gude
lių kaime, Skaudvilės valsčiu
je. Jų šeimoje buvę 10 vaikų. 
Iš jų 4 mirė maži, kiti užaugo, 
dabar j i viena be'ikusi. Tėvas 
miręs anksti , per I-jį pasaulinį 
karą, be t motina išgyvenusi 
daugiau kaip 90 metų. J i e buvo 
kumečiai. Sulaukus 7 metų bu
vo išsiųsta tarnauti . J o s vai
kystėje buvo juodžiausi bau-

Gčlčs visoms progoms 
•EVERLY HILLS GELBIYCIA 

2443 WEST «3rd STREET 
Telefonai: PR S-0833 ir PR S-4834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuve. 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak U w n 

TeL 499-1318 

Savanoriui - kūrėjui 

Prof. dr. VLADUI JUODEIKAI mirus, 
velionies žmonai GRAŽINAI, sūnui MINDAUGUI ir 
dukrai INGRIDAI su Šeimomis reiškiame 
jautą. 

Emilija Ir Balys Paliokai 

uzuo-

A D Ė K A 
Mylimas vyras ir ievas 

A. f A. 
DR. ZIGMAS KUNGYS 

staigiai ir netikėtai mirė rugpiūčio U dieną, sulaukęs 53 metus. 

Palaidotas šv Kryžiaus kapuose, Inglevraod. Califonna. 

Nuoširdžiai dėkojame Vincui Dovydaičiui ir šeimai, Povilui 
Butkui ir seimai, l»x. Sigitui ir Rimui Babusiui rr jų šeimoms už 
skubią pagafcą. Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems už 
užsakytas Iv. Mišaas, aukas Lietuviu Fondui bei kitom organiza
cijom ir gėles. Dtdis ačiū už užuojautas asmeniškai, laiškais, 
spaudoje ir radijo bangomis. 

Ačiū arei. J . Kučingiui už šv. Mišias ir palydėjimą { kapines, 
visiems dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems j amžino poil
sio vietą. Dėkojam Sauliams uk sargybą ir tautinę vėliavą, grab-
nešiams, Dr. Z. Brinkiui, Dr. J. Juskmiui, Dr. A. Pauueniui, Dr. 
J. Gudauskui, Dr. R. Giedraičiui, Dr. L. Trečiokui ir Dr. S. Babu-
bušiui; visiems kalbėtojams, solistams ir visiems prisidėjusiems 
prie a. a. Zigmo paskutinio pasitamavimo. 

(Nuliūdę: ŽMONA, SCNL'S ir GIMINĖS 

A.f A. 

DR. VLADUI JUODEIKAI mirus, 
liūdesio valandoje, jo žmonai GRAŽINAI, dukrai 
INGRIDAI, sūnui MINDAUGUI ir anūkams Portlan-
dj lietuvių bendruomene reiškia gilią užuojauta 
ir kartu liūdi. 

mielai mokslo draugei 

A. t A. ALDONAI LABUCKAITEI mirus, 
jos motinai p. LABUCKIENEI ir šeimos artimie
siems reikšdami nuoširdžią užuojautą kartu liū
dime per anksti Aldonai iškeliavus amžinybėn. 

Buv. Ttl&y gimnazijos mcicslo draugai 
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' PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PRAGOMIS į 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO f 
| A N T R A L A I D A § 
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LOBI t VIV KUNIGŲ VŪENYB8 r 

_ F N l . J « M U 
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E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 South CalHttila AVMIIO 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 985'/ 

4605-07 South Mornltagt Aveoui 
Teleionas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VYESTERN A/E. 

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

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR ŠONUS 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71st St. — Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave.. Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKSTft AUIOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
UttHviu UldohifIn Diretlofln Asociacijos rarlai. 

ANTANAS M. PNILUPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS I 

SO. LfTCAfflOA AVE. TeL Y A « * 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SONOS 
SS14 W. SSvd PLACB TBL Vlrginb 1-667? 
S424 W. S9th STREET Tel. REpablL- 7-1211 
11029 8ootbwt»t HIsbwmyt P*k» fOUft. OL TeL 974-441* 

PETRAS BIEU0NAS 

4S4S SO. CAJJPORNIA SVB. TeL LAfayette S-S9T1 

POVIUS I. RIDIKAS 
SSS4 SO. RAL8TED STREET TeL YAf* 7-1SU 

J0R6IS F. RUDMIR 

MIS SO. UTTJANIOA AVB. TeL TAf* MISS-SS 

VAUITIS - IUTKUS, 

t44s so aecs AVIU OSCKRO. ŪJL tu. oLr«p*r s-itst 

amimiii 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. rugsėjo mėn. 19 d 

X Kraujo išsiliejimu sirgusių 
ar buvusių paraližuotų pasvei-
kusiųjų klubas susirinkimą ture 

1 jo rugsėjo 8 d. Šv. Kryžiaus il-
goninė8 globoje. Šios srities bu-
vusius pacientus globoja Reha-
bilitacijos skyrius, kurio prie
žiūroje kitas susirinkimas bus 
spalio 13 d. 7 vai. vak. ligoninė
je. 

X Dr. Juozo Briedžio sody-

X Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskrities pirmas po 
vasaros atostogų susirinkimas 
įvyks ši trečiadieni rugsėjo 21 boj Lemonte, EI., lietuvių ameri-
d. 7 vai. v. vienuolyno svetai- kiečių lyga rugsėjo 25 d. ruošia 
nėję prie "Draugo". Kviečiami, išvažiavimą, kurio metu kalbės 
dalyvauti skyrių valdybų nariai 
ir kiti bendradarbiai pasitari
mui dėl ateities darbų. 

X Ses. Delphine Grigas, 
6v. Kazimiero seserų vienuoli
jos narė ir Sv. Kryžiaus ligoni
nės pastoracinio aprūpinimo pa
galbininkė, už savo labai uolų 
pareigų ėjimą buvo apdovanota 
JAV Katalikų Konferencijos 
žymeniu. Rugsėjo 15 d. po spe
cialių pamaldų ligoninės admi
nistratorė ses. M. Almarita lai
mėtojai įteikė Katalikų Konfe-
cijos pažymėjimą. Ses. Delphine 
Grigas, ligoninėje dirba nuo 
1975 m. Prieš tai buvo mokyto
ja S t Pius mokykloje Stickney. 
UI. 

buvęs specialus prez. Fordo asis
tentas, dr. M. Kuropas. Jis kal
bės apie Belgrado konferenciją. 

X Eug. Kežiene, Woodhaven, 
N. Y , atsilygindama už knygas 
ir pratęsdama "Draugo" prenu
meratą, pridėjo ir 5 doL auką. 
Ačiū. 

X JuDus Rūkas, Omaha, 
Neb., mokėdamas prenumeratą 
pridėjo 7 dol. Ačiū už paramą. 

X Sofija Galante, Oak Brook, 
EI, mokėdama prenumeratą 
pridėjo ir 10 dol. auką. Labai 
ačiū už paramą. 

X Dr. B. Bemoris, Wood 
Dale, EI., prie 

CHICAGOJE *R APYLINKĖSE 
m. Clevelande jo koncertas, ku-

,riame Vytautas dar būdamas 
! studentas, pasiūlė saleziečiams 
i surengti jo fortepiono koncertą 
ir visą koncerto pelną paskirti 
Liet. jaunimo E3-am kongresui. 

"šventojo narvo" premjeros aktor'ai spektakliui pasibaigus. Per 800 žiūrovų su dideliu dėmesiu sekė dra
maturgo Algirdo Landsbergio dramą, režisuotą Daria us Lapinsko. Drama parašyta 
kongreso proga. Drama kartojama Chicagoj spalio 1 d. 

TALENTINGO PIANISTO 
VYTAUTO PIŠKORIAUS IR 

MODERNINIO ŠOKIO 
KONCERTAS 

Spalio 2 d., sekmadienį, Chi-
cagoje, Jaunimo centro salėje • ideaii«tinė paskata šiam 
Margutis ruošia jaunojo pianisto j a u n u o l i u i k i l o a ekskursijos į 
Vytauto Puškoriaus n* moderni-1 iv.. A m ;„i—.*-« t> T 
nio šokio atstovės Violetos Ka-
rosaitės su Jaunučiu Puodžiūnu 
koncertą. 

Jaunasis pianistas Vytautas 
Puškorius Clevelando visuome
nei gerai žinomas. Ten jis pralei-

Pietų Ameriką prisiminti P. L. 
Bendruomenei, jaunimo kongre
sui paremti buvo įteikta tūks
tantis dol. koncerto pelnas. 

Pianistą Vytautą Puškorių 
girdėsime Chicagoje pirmą kar
tą. Programoje rinktiniai pasau-

ir pastatyta Ateitininkų | do savo vaikystę, brendo, mokė- Į ^ kompozitorių kūri-
Nuotr. J. Garlca , si> dalyvavo Įvairiose lietuviško- . . * ,. .. . . . . . t - w 

I S ARTI I lt TOLI 
U A. VALSTYBĖSE 

— SoL Juoze Augairjtė, lai
mingai pergyvenusi sunkią šir-

Pa., Armory halėje dalyvaus et
ninių grupių intensyviai ruošia
mam festivalyje. Lietuvišką pa
rodėlę Pittstono Vyčių kp. var-

X Amerikos Lietuvių mnnie-
riu ir architektų sąjungos Chi-. Louis, Mo., mokėdamas prenu-
cagos skyriaus narių susirinki-: meratą atsiuntė ir 7 doL auką 
mas įvyks rugsėjo 23 d., penkta-, Leidėjai dėkoja už paramą, 
dienį, 7:30 vai. vakaro Tauti-j X "Draugui" po 5 doL aukų 
nių namų salėje. Prie einamųjų atsiuntė: 
reikalų ir pirmininko M. šilkai-! J. Bliznikas, Sioux Lookout, 
čio pranešimų programoje bus Ont. 

Vai Laurušonis, Cicero, BĮ. 

ta, vis dar gyvendama rūpestin 
goję sesers K. Pliuškonienės šei-

prenumeratos I moję. Ji džiaugiasi, kad bičiulių 
mokesčio pridėjo 12 dol. auką. į maldos ir linkėjimai prikėlė ją iš 
Ačiū už paramą dienraščiui. į sunkios ligos. Tikisi už kelių sa-

X Vincas Gelezunas, St. I vaičių sustiprėti ir pradėti nor-

dies operaciją, šiuo metusveiks-^ d u o r g a n i z u o j a N . T . Bayorienė. 
Festivalyje vėl dainuos Wyo-
ming klonio liet. parapijų jung
tinis choras, dirg. V. Romano. 

Gv. Valantinas, Cicero, EI. 

maliai gyventi. Ji nuoširdžiai 
dėkoja visiems už maldas, gėles, 
laiškus ir aplankymus. 

— Dailininkės Zitos Sodeikie-
nės meno parodos atidarymas 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje įvyksta rugsėjo 
24, 7 v. v. Parodą lankyti bus 
ga?ima ir sekmadienį iki 3 v. po 

Juozo Bacevičiaus paskaita 
"Marąuette parko stabilizacija 
ir kitos laikinės problemos." Vi-1 Janina Kutka, Glenside, Aus-! pietų. Dailininkė meno studijas 
si nariai su viešniomis ir svečiais tralija. i baigė Chicagoje 1958 ir vėliau 
kviečiami susirinkime dalyvauti.' V. Raulinaitis, Palos Hills, \ gilino įvairiose meno mokyklose. 

X Cicero Šv. Antano parap. EI. ; Reiškiasi tapyboje, piešime, gra-
mokyklos 1976-7 metų deficitas Romas Rupinskas, Clarendon fikoje ir knygų iliustravime. 
22,895 dol. Išlaidoms didėjant Hills, BĮ. \ Yra dalyvavusi daugiau kaip 20 
mokyklai vis sunkiau išsilaikyti. "Draugo" leidėjai dėkoja už meno parodų (trys jų individua-

Danutė Augienė iš Chica-

Mokyklos reikalams bažnyčioj paramą 
rinkliava daroma kartą per mė- _ _ _ _ _ 
nesį, šį mėnesį rinkliava bus 
rugsėjo 25 d. 

x "New Star"\ Chicagoje lei
džiamas ukrainiečių laikraštis, 
rūgs. 11 d. išspausdino kun. J.; 
Prunskio straipsnį: "Gyvenimas 
ateistams valdant kraštą." Fak
tais iš Lietuvos nušviečiama ko
munistų priespauda. 

X Dail. Zitos SodeBdenės kū
rinių paroda Los Angeles įvyks 
rugsėjo 24-25 d. 

X Lietuvių Fronto bičiuliai 
renka .savo naują tarybą. Kandi-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

lios), laimėjusi eilę premijų ir 
lietuvių bei amerikiečių meno 
kritikų aukštai vertinama. John 
FowIer aptarimu, Sodeikienė or
ganiškai sujungia "abstraktinę 
formą su realistiniu pagrindu". 
Zita Sodeikienė taip pat reiškia
si ir kaip meno kritikė. ATVYKS PRINCAS 

i D. Britanijos sosto įpėdinis — Wilkes-Barre, Pa. Rugsėjo 
princas Charles spalio 18 d. at- 29 d. — spa'io 3 d., kaip ir pra
skris į Chicagą. j ėjusiais metais, Wyoming klonio 

' UŽDARĖ SLAUGYMO NAMUS U e t U v i a i didžiojoje Kingston'o, 

URUGVAJUI 
— Pietų; Amerikos lietuvių 

kongresas įvyks 1978 m. vasa
rio 2—5 d. Urugvajuje. Mon-
tevideo yra susidaręs centrinis 
ruošimo komitetas. Šis komi
tetas jau birželio mėnesį yra iš
siuntinėjęs informaciją visoms 
mums žinomoms P. Amerikos 

gos su dukrele Rūta, sesele Igne j U e t organizacijoms, prašyda-
ir Onute Klioryte iš Clevelando,į mas k i e k v i e n ą o r ganizaciją pra-
atostogas praleidžia keliauda- Į nelį^ k u o ^ ^ ^ j s i j^gt į į 
mos po vakarinę Ameriką. Šiuo j k o n g r e s o e į g a . Pageidauja, 
metu yra pasiekusios Los Ange- j k a d kiekvienas kraštas sutelktų 
les. Lanko įdomesnes Californi- j ̂ ^ terpe kongreso ruošos 
jos vietas, susitinka su gausiais, daxhą į vieoą c e n t r ą , kas pa
savo pažįstamais. Iš Los Ange- j i e n gvintų susirašinėjimą, derin-
les pasuks į San Francisco ir j ̂  pasiruošimą, suintensyvintų 

i pradės kelionę atgal. i ir suderintų kongreso propa
gandą savo krašte. 

ARGENTINOJ 
— Vaiko diena. Lietuvių pa

rapijos šeštadieninė mokykla 
paminėjo Vaiko dieną. Progra
mą atliko šeštadieninės mokyk
los mokiniai, vadovaujami A. M. 
Burbaitės. Vakarą atidarė ir 
vaiko dienos reikšmę apibūdino 
kun. Au^. Steigyilas, lietuv šk"> 
švietimo komiteto pirm Atlik
tas vaizde'is "I'dykėlis vaikas" 
ir "Raininkas ir pely'ė". Po to. 
vadovaujant A. Marijai Bur-
baitei, buvo sudainuota "Jau
na naktis", kurios prasmę 

?e organizacijose ir ruošėsi pia
nisto karjerai. Tai reto pasiryži
mo jaunuolis, kuris neatjungia
mai pritapo prie lietuviškos veik
los: baigė lituanistinę mokyklą, 
uolus skautas, ateitininkas, Vai-
dylos teatro aktorius, Grandi
nėlės ansamblio šokėjas, stovyk
lautojas liet. jaunimo stovyklo
se, geras kalbėtojas su gražiu 
lietuvišku akcentu. 

1972 m. dalyvavo Vyčių išvy
koje į Pietų Ameriką, aktyviai 
prisidėdamas prie įvairių pasiro
dymu. Įsidėmėtinas įvyko 1975 

Vyt. Puškorius 

niai, kuriuos galima išgirsti tik 
pirmaeiliuose didmiesčių salėse. 

Scarlatti E dur sonata, Čiur
lionio noktiurnas ir preliudai, L. 
Beethoveno sonata "Appasiona-
ta", kuri muzikos literatūroje 
skaitoma didžiojo kompozito
riaus fantazijos dramatiniu po
lėkiu, dvi Schuberto romantinės 
kompozicijas, Chopino Polonezą 
ir garsiąją A-flat baladę. Pilna, 
skoningai parinkta didelio kon
certo programa, kurią dar jtar-
puose paįvairins šokėjai Karo-
saitė ir Puodžiūnas. 

Lietuvių ir amerikiečių bei 
į žurnalistų atsiliepimai apie jau
nąjį pianistą labai palankūs. 
Analizuodami jo skambinimą, 
jie pripažįsta, kad tenka at
kreipti dėmesį į pianisto techni
kos lengvumą, tikrumą ir muzi-
kalinį veikalų atlikimą, (muzi
kai J. švedas, amerikietis 
Starling Cumberworth ir kiti). 

Tokie geri ir malonūs atsilie
pimai paskatina mus chieagiš-
kius ateiti pasiklausyti jo kon
certo ir įvertinti brangias jau
nuolio lietuviškas ir meniškas 
savybes, kuris, kaip teko nugirs
ti, ruošdamasis šiam koncertui, 
dirba 7-8 vai. į dieną. Motina ir 
kiti šeimos nariai, kurie jį išauk
lėjo gali juo didžiuotis. A. 

vietovių. Bus išrinkta devyni as
menys. 

Vieną iŠ didžiausių Chicagos 
slaugymo namų — Beverly Nur-

, , . . . ,. , sing Home, 8001 S. Western 
**?? Z ^ l i t L 1 * , ^ . ? Ave. uždarė miesto sveikatingu-

mo vadovybė. Juose buvę 318 daugiau kaip po 25 metus, at-
pacientų turės būti perkelti ki- leisti, kad negyvena pačiame 

X Kandidatės į Korp! Giedrą tur. Namai per metus gaudavo Chicagos mieste. 
bus pakeltos į tikrąsias nares apie 2 mil. dol. pajamų iš šalpos '• 
"Giedros" auksinio jubiliejaus į departamento. 
iškilmėse, kurios įvyks rugsėjo j 
25 d. Jaunimo Centro didžiojo-

Teisėjas Fr. T. Delaney nu 
sprendė, kad perkėlimas 270 mo
kytojų Chicagoje yra neteisėtas 
ir jie turi būti palikti senose vie 
tose. 

TEISMAS IR MOKYTOJAI 

je salėje. Bilietai gaunami pas 
A. Indreikienę, teL 436-0771 ir 
pas E. Vilimaitę, tel. 523-2315. 

(pr.) 

X Reikalinga moteris Lemon-
to apyt 3-jų metų berniuko prie
žiūrai ir vakarienės pagamini
mui. Sąlygos pagal susitarimą. 
Skambint tel. 445-9044. (pr.) 

X Pabaltiečių žygis už Žmo
gaus Teises įvyks rugsėjo mėn. 
24 dieną, Washingtone. Laikas 
greitai bėga — išlaidų daug, pa
jamų mažai. Mielas iletuvi, pra
šau paremk šį mums visiems 
pasaulio lietuviams svarbų žygį. 
Aukas prašome siųsti BALTIC 
HUMAN RIGHTS RALLY, 
INC., 1617 Fainvay Lane, Na-
perville. Ulinoi? 60540. čekiu-
prašome račyti Baltic Human 
Rights Rally. Inc. vardu, (pr.) 

ATLEIDO TRIS 

Trys Chicagos miesto tarnau
tojai, išbuvę savo tarnybose 

SUŽEISTA UETUVATI* 

Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas kal
ba Ateitininkų kongreso metu Cle
velande, rjgsėjo 4 d. 

Nuotr. J. Garlos 

BRAZILIJOJ 
— Lietuvių radijo programa 

Knkėdami jaunavedžiams saulė- pija, jaunimo organizacijos, 
tų dienų. Baigminį padėkos žodį ypač ateitininkai, taipgi "Rū-
gražia lietuvių kalba tarė jauna- tas" klubas. Išleistuvių proga 
vedys Viktoras Kaknevičius, šo- mokyt. Stasė Ališauskienė pada-
kiams grojo london'škis "A - rė pranešimą iš mokytojų studi-
spindžių" orkestras. ų savai ės Dainavoje. 

— Gintas Bėrius ir Saulius _ _ . . . . , „ 
vaizdavo vaikai. Po programos M a s i o n | s b a i ė C a n a d i a n g ^ ^ - Lituamstme mokykla moks 
įvyko vaišės - arbatėlė, kurią ^ ^ ^ . < C a i l a d i a n ^ ^ <° metus pradėjo rugsėjo 17 d,, 
paruošė Burbų šeima, talkinant m e n t F i n a n c e _ P a r t n„ k a n ą pamaldomis Mokyklos vedėja 
parapijos moterims. ^ o J <__»__* m-t—t-j »_-I«A._. « »• Jonymenė. 

DID2. BRITANIJOJ 

* A a. lieonardo tonm&»> 
Atrinkta dokumentinė medžią 
ca — taip AmerikoA lietuviai 
'almėjo Wa8hingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai Ir kaip siek* 
Maisviūti Lietuvą, yra paskelb 

ta knygoje "Amerikoe Lietuviu 
Taryba" Knyga kainavo 10 
lol.. dabar ja "Drauge" galima 
*aut* oi 3.35 dol m persius 
H»»m. (pr». 

MARINA KONDOMINMOS 

Marina City dangoraižių bu
tai Chicagoje išparduodami kaip 
kondominijos. Kainos nuo 25,-
000 iki 80,000 dol. Už priežiūrą 
savininkai dar turės kas mėnesį 
mokėt nuo 60 iki 160 dol. Duo
damos lengvos išsimokėjimo są
lygos. 

GREITKELIS 

Naujas JAV Transportacijos 
sekretoriaus sprendimas atlei
džia nuo reikalavimo daryti 
naujus tyrimus ir dabar atviras 
keMas tiesti pirmąją Crosstown 
greitkelio dalį Chicagoje. Numa
toma, kad per metus laiko bus 
pradėti kasimo darbai. 

GAUDO ŠOFERIUS 

Valdžios įstaigos imasi prie
monių sudrausminti sunkveži-

j mių šoferius, kad jie nelaužytų 
: nustatytos greičio ribog. Įvestas 
į net telefono numeris (217-782-
7762), kuriuo pi'iečiai gali ne-

1 mokamai pranešti apie greičio 
ribos laužytojus. Norima, kad 

• laikantis nustatyto greičio. <m-
I mažėtų &utuaiekuno nelaimės. 

Sugriuvus gimnastikos įtai
sams Discoll aukšt mokykloje, 
Chicagos priemiesty Addison, 
buvo sužeista 20 moksleivių. 
Sunkiau sužeista S. Paulauskai
tė, 15 m., kuriai gali būti lūžęs 
kaklo kaulas. Ligoninė sako, 
kad jos padėtis nėra kritiška. 

Tai pirmieji lietuviai, pasiekę ši 
I lygį Kanados finansinio investa- —- Kanados lietuvių diena į-
i vimo srityje. G. Bėrius baigė vyks Londone, Ont., spalio 7-9 

— Išeivijos sukaktis. Spalio trečiuoju iš 152 kursantų ir ga- j dienomis, 
1 d. Lietuvių institutas Skoti- Vo bronzos medalį. Canadian Se-

po keliolikos metų pertraukos' joje ruošia Naujosios išeivijos eurities institutas yra įsteigtas 
vėl girdima Sao Paule. BLB rū- j D. Britanijoje 30 metų sukak- kaip mokymo institucija dirban-

MARQUETTE PARKE 

Apylinkės teismo teisėjas Berg 
uždraudė Martin Luther King 
sąjūdžiui demonstruoti rugsėjo 
17 d., nes tą dieną nebūtų pa
kankamai poilcijos apsaugos. 
900 policininkų budi prie vaikų 
vežiojimo į tolimesnes mokyk
las ir tą savaitgalį turi laisvą. 
Tačiau teisėjas prižadėjo leisti ganizavo BLJS pirm. Arnaldas 
maršuoti spalio 22 d. Zizas. 

pėsčiu Novo Mundo racbjc sto
tyje šeštadieniais 12:15 — 12:45 
va i pradėta programa, kuriai 
išlaikyti kas mėnesį bus reika
linga 5,000 kruzeirų (apie 300 
dol.). 

— Imigrante antruosiuose 
otinroiniuo^e žaidimuose Sao 
Paule rugpiūčio 14-21 dalyvavo 
ir lietuviai nešdami savo vėliavą perienė. 
ir parodydami "Rūtelės" tauti- sekstetas 
nius šokius. Lietuvių vardu si
dabrinę dalyvių lėkštę priėmė 
kun. Petras Rukšys. Sporto žai
dynėse pasireiškė gerai Fredy 
Liutkus. 100 metrų bėgime atbė
gęs 0.7 sekundes po pirmojo, ir 
Valter Žukas, 200 metrų lenkty
nėse baigės šeštu 32-jų bėgikų 
tarpe. Ue:uvių dalyvavimą or-

ties minėjimą. Iškilmės įvyks 
Instituto būstinėje, 1, Calder, 
Road. Bellshill, kur po paskai
tos bus meninė programa ir 
šokiai. 

— Nottbtghame tautos šven

tiems investavimo srityje Toron
te, Montrealy ir Vankuveryje. 

— Lituanistinė mokykla Mon
trealy atsisveikino su mok. se
sele Paule ir Elena Navikėniene. 
Pastaroji dirbo mokykloje 23 

tės minėjimas įvyks rugsėjo 24 | m . . Ji ilgai vadovavo mokyklos 
d., ukrainiečių klubo salėje. Dai- į chorui ir prisidėjo prie mokyk-
nuos solistai J. Černis ir V. Gas- j los parengimų. Mokytojai ir tė-

Nottinghamo moterų: vų komitetas seselių namuose 
ir kanklininkės pasi-, surengė joms įspūdingas išleis-

rodys su lietuviškomis daino-1 tuves, kuriose dalyvavo abiejų 
mis. Taip pat pasirodys pats ! parapijų klebonai, Bendruome-
jauniausias lietuviškasis atža- nės atstovai, lituanistinės mo
lynas. 

KANADOJE 

j Jaunimas mokytojų studijų savaitėj Dainavoje Nuou- j Droor.o 

— Rita Dementavičiūtė ir Vik
toras Kaknevičius sutuokti Pri
sikėlimo šventovėje nigs. 10 d. 
Apeigas atliko kun. J. Staškus. 
pamokslą pasakė kun. P. Ažuba
lis, koncelebravo kun. Aug. Si
manavičius ir kun. B. Pacevi-
čJus. solo giedojo — V. Verikai 
tis. R. Strimaitis, vargona's 
akompanavo J. Govėdas. Vestu
vinė puota buvo suruoš'a Ana
pilio salėje. Dalyvavo per 400 
asmenų iš įvairių Kanados ir 
JAV vietovių. Pranešėjo parei
gas lietuvių ir anglų kalbomis 
gražiai a t iko Aitris Vanagai 
Jaunavedžius sveikino: kun. J. 
Staškus. J. Žiūraitis. St. Peter
sonienė. Sveikinimo telegramos 
buvo gautos iš giminiu L:etuvc-
je ir išeivijoje. Savo dėkingumą 
puotos dalyviams išrei?kė jau-
rnvedžiu tėvai — K. Kaknevi
čius ir J . Dementaviems, kartu, 

kyklos ir lit. seminaro dėstyto
jai. Prisiminimui joms įteiktos 
Pr. Baltuonio šaknų skulptūros. 

— Seselė Paulė perkelta iš 
Montrealio į Torontą. Montrea-
liečiams tai didelis nuostolis. Čia 
jos pasiges: liet. mokykla, para-

— Dr. Romas Knystautas, 
montrealio McGill universiteto 
inžinerijos profesorius, keturiom 
savaitėm išskrido į Europą. Jis 
yra pakviestas į mokslines kon
ferencijas Švedijoje ir Norvegi
joje. 

— Vilius 8enf eras, buvusių to
rontiškių Stasio ir Birutės Šen 
ferų sūnus, JAV, Kentucky vals
tijoje, įstojo kunigų seminari-
jon. 

miiiiiiiuiimiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiuHiin 

Advokates JONAS GIBAITIS 
6347 So. Kedzie Avemie 

TeL 776-3599 
Chlcago. niinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d 

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiniim 

<-

Tik ką išėjo i$ spaudos 
KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE 

1940-1944 Metais 
Parašė vysk. VINCENTAS BRIZGYS 

.\nygoj aprašoma raudonų ų ir rudųjų okupantų me-
..iekinti ar panaudoti savo t kslam3 Katalikų Bai-

r. c.o. vadovus ir Jos nariu? 
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?• J 30 192 pusi Illinois gyven-

•i « usti MAUBAS. 454:> West 63rd StM 
i hi<-:mo. UI JMK»29. 


