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Užbaigtas Lietuvos 
Vyčių seimas 

(Telefoninis pranešimas) 

Syracuse, N.T. —Kaip jau bu
vo rašyta, Lietuvos Vyčių seimas 
pradėtas ketvirtadieni, rugpiūčio 
17 d. ir tęsiamas iki rugpiūčio 
20 d. 

Penktadienį buvo speciali sesi
ja arkiv. Jurgio Matulaičio bylos 
pageitinimo reikalu. Simpoziu
me dalyvavo A. Miner, Anna 
VVargo ir J. Adominas. Buvo pa
skleista 3,000 lapelių ir 800 la
pų parašams rinkti, taip pat įteik
ta J00 dol. auka bylos reikalams. 
A. Miner išrinktas koordinato
rium šiai bylai toliau judinti ir 
išsiuntinėti literatūros įvairioms 
kuopoms. Vakare buvo kultūri
nis vakaras, kuriame kelias dai
nas padainavo sol. Vita Talan-
dienė, akompanuojant F. Stroliai, 
ir kun. K. Balčys, akompanuo
jant Ph. Skaveikiui. Labai gra
žia; pasirodė Rochesterio tauti
nių šokių grupė "Lazdynas", pa
šokdamas vienuolika šokių. 

Šeštadienį Syracuse televizijos 
stotis padarė specialius pasikal
bėjimus su kun.' K. Pugevičium 
apie V. Petkų, su kun. J. Damb
rausku apie arkiv. J. Matulaičio 
beatifikacijos bylą ir su K. Jaku-
bynu apie dabartinę padėtį pa
vergtoje Lietuvoje. Vakare buvo 
iškilmės, kuriose dalyvavo vietos 
vysk. Harrison ir labai gražiai 
kalbėjo apie tautinio lobio iš-
laikumą. Dalyvavo vysk. V. Briz-
gys. Gražiai kalbėjo kun. A. Con-
tons-Kontautas, kuris buvo pa
keltas į vyčių garbės narius. Il
gesnę kalbą pasakė S. Straton, 
kuriam šiemet vyčiai įteikė "Lie
tuvos draugų" medalį. 

Sekmadienį šv. Mišias lietuviš
kai laikė vysk. V. Brizgys, kartu 
koncelebruojant ten esantiems 
kunigams, taip pat vyskupas pa
sakė ir pamokslą. Pamaldose da
lyvavo vietos vyskupas Harrison. 

| naują valdybą buvo išrinkti: 
dvasios vad. kun. A. Jurgelaitis, 
pirm. Phillip Skabeikis iš Mas-
peth, N.Y., I vicepirm. Anna Ka-
ssel iš Chicagos, II vicepirm. J. 
Adominas, II vicepirm. J. White, 

Lėktuvai į Kiniją 
CHICAGO. — United oro li

nija paprašė Civilinės Aviaci
jos tarybą leidimo leisti jai 
skridimus j Kiniją. Lėktuvai 
skristų iš New Yorko, Chicagos, 
Denverio. San Francisko, Los 
Angeles, Seattle miestų. Civili
nės aviacijos taryba taip pat 
svarsto apie leidimus papigin
tiems skridimams į Hong Kon
gą, Pietų Korėją, Taiwaną, Sin
gapūrą, Philipinus, Okinawą. 
Tailandą Sri Lanką ir Indiją. 

Lėktuvai Į Kube 
MIAMI. — Po šešiolikos metų 

pradėti skridimai į Havaną, Ku
bą. Lėktuvai skris du kartus per 
savaitę. Skrenda Shavenee oro 
linija. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 22 d.: Marcialis. 

Antusa. Karijotas, įminė 
Rugpiūčio 23 d.: Pilypas, Ro

žė, Ringėla, Grauda. 
Saulė teka 6:06 vai., leidžiasi 

7:40 vai. 

ORAS 
Chicagoje ir apylinkėse šian

dien šilčiau, temperatūra apie 
851. 

prot. sekr. R Kazokas, iždin. A. 
Treinis, finansų sekr. Teresė Stro-
lienė. Iš Chicagos į įvairias ko
misijas įėjo: į lietuvybei palaiky
ti komisiją — F. Strolia ir Irene 
Šankus, Lietuvos atstovybės klau
simams svarstyti — M. Rudienė. 

Seimas baigtas po sekmadienio 
pamaldų bendromis vaišėmis, ku
rias parengė vietos vyčiai. Bend
ra seimo nuotaika buvo gera, 
darni ir sklandi. 

Maskvą erzinantys 
tostai 

Bukareštas. — Kinijos galva 
Hua, išvykdamas iš Rumunijos į 
Jugoslaviją, vėl pasisakė prieš 
Sov. Rusija. Išvykdamas į Jugos
laviją, minint 10 metų sukaktį, 
kaip Sov. Rusija okupavo Čekos
lovakiją, Hua pareiškė, kad agre
sija, subversija vienos valstybės 
prieš kitą privalo būti stipriai pa
smerkta ir stipriai atremta. Kel
damas tostą atsisveikino bankete, 
kurį surengė Hua Rumunijos va
dovui Ceausescu, pabrėžė, kad 
reikia kovoti prieš kitos valsty-į 
bes diktavimo ir dominavimo po
litiką. Vakariečių žiniomis Mask
va perspėjusi Rumuniją dėl tokių 
Hua pareiškimų, kurie ir pačiai 
Rumunijai sukėlė rūpesčių. Kaip 
žinoma, Rumunija prieš dešim
tį mėty, kai buvo okupuojama 
Čekoslovakija, buvo viena iš sate
litinių valstybių, nepasiuntusi į 
Čekoslovakiją savo armijos. 

Kardinolas iš Hanoi 
Roma. — Iš Vietnamo atvyko 

kard. Joseph Trin Nhu Khue, 
Hanoi arkivyskupas, dalyvauti 
Šv. Tėvo rinkimuose, kurie prade
dami rugsėjo 25 d., penktadienį. 

Perskrido šiaurės 
asiga]| 

Miunchenas. — Vokietis Die-
ter Schmitt vienmotoriu lėktu
vu perskrido šiaurės ašigalį per 
33 valandas be sustojimo. Schmitt 
54 m., beveik po pusantros pa
ros, išskridęs iš Anchorage, Alias
kos, ir nusileidęs Miunchene, pen
kiasdešimčiai korespondentų pa
reiškė, kad jis nenorįs tokiose są
lygose daugiau skristi, nes aple
dėjimas kartais buvo toks dide-t 
lis, kad turėjo nusiliesti ligi 1000 
pėdy aukščio. 

Baigtos šv. Tėvo 
gedulo dienos 

VATIKANAS. — Katalikų 
Bažnyčia baigė 9 dienų gedulo 
dienas mirus Šv. Tėvui. Šv. Pet
ro bazilikoje Mišias atnašavo ar 
menų patriarchas, dalyvavo per 
2,000 tikinčiųjų. 

Romoje besiruošiant nau
jojo Šv. Tėvo rinkimams, vis ne
užmirštamas velionis Šv. Tėvas 
Paulius VI-sis, prisimenamos jo 
pastangos už taiką. Praėjusį penk
tadienį įvyko pamaldos už velio
nį Šv. Tėvą, kuriose dalyvavo ir 
Italijos prezidentas Sandro Per-
tini. Tūkstantis policininkų sau
gojo nuo teroristų. Romoje ir ki
tur vis spėliojama, kas bus nau
jas Šv. Sosto įpėdinis. Minimos 
italų Baggio, Piegnedoli, Bertoli 
ir Luciani kardinolų pavardės. 
Čia vis dar prisimenama Šv. Tė
vo Pauliaus taikos pastangos ir 
ta proga cituojamas Jungtinių 
Tautų generalinio sekretoriaus 
Kurt VValdheimo raštas, kuria
me jis pabrėžė: "Velionio popie
žiaus asmenyje pasaulis neteko 
didžiojo dvasinio vadovo, neribo
tai žmonijos problemas jaunčian-
čios asmenybės ir niekuomet ne-
nutilstančios žmonijos sąžinės 
balso. Pop. Paulius VI niekuo
met nesusvyravo, kai reikėjo pa
kelti balsą, pasisakant gyvybinės 
reikšmės klausimais arba asme
niškai rūpinantis nuo mūsų lai
ko tragedijų bei klaidų nukentė
jusiais žmonėmis. Jungtinių Tau- j 
tų Organizacijos istorijoje pasi
liks visuomet įrašytas, kaip reikš
mingas įvykis Jo Šventenybės ap
silankymas Organizacijos centre 
Nevv Yorke ir čia jo paskelbtas 
kupinas jėgos, bet drauge toks 
paprastas šūkis: "Niekuomet te
nebūna karo!" Jo Šventenybės ap
silankymas ne tiktai buvo iki 
šiol vienintelis toks įvykis, bet 
jis sudarė sąlygas nuolatinių ry
šių palaikymui tarp kataliku Baž
nyčios, tai yra tarp didžiausios 
pasaulyje religinės bendruome
nės ir Jungtinių Tautų Organi
zacijos. Apsilankymas užmezgė 
ryšį tarp dvasinio pasaulio ir 
laikinojo pasaulio ryšį". 

TAIKOS SIEKIMAI IR MASKVOS 
KALTINIMAI 

MASKVA. — Komunistinė, Amerikos spaudos pranešimų, 
spauda skelbia, kad numatomas j tikrai įgyvendinti, tai jiems kuo 
Izraelio min. pirm. Begino, Egip I ryžtingiausiai pasipriešins nepri 
to prez. Sadato ir JAV prez. j klausomos arabų valstybės, visi, 
Carterio susitikimas rugsėjo 5: kas stoja už visapusišką pade
da yra sąmoningas JAV noras I ties Artimuosiuose Rytuose su-
įsitvirtinti Viduriniuose Rytuo- reguliavimą politinėmis priemo-
se. Pagal "Tiesą", svarstymui uėmis, taip pat ir Tarybų Sąjun 
pasiūlymų tarpe būsiąs ir pa-1 g&" 
siūlymas Viduriniuose Rytuose 
įvesti JAV armiją. "Tiesa" to
dėl skundžiasi: 

"Štai kokia ta vadinamoji 
JAV "partnerystė" Eįripto ir Iz 
raelio derybose, apie kurias taip 
daug kalbama dabar Ameriko
je. Tuo tarpu turi būti aišku, 
jog siūlomas Amerikos kariuo
menės įvedimas įneštų į Artimų 
jų Rytų situaciją naują elemen
tą, galintį sukelti toli siekiančių 

Rekordinis skridimas 
WASHINGTONAS. — Pran

cūzijos greitesnis už garsą lėk
tuvas Concorde iš Paryžiaus į 
Washingtoną atskrido rekordi
niu laiku, per 3 vai. 35 minutes-
Visi kiti lėktuvai skrenda be
veik dvigubai ilgiau. 

pavojingų padarinių. Kaip rodo I Laimingesnes moterys 
patyrimas, tokio pobūdžio akci- ^ ^ 
jos smarkiai sukomplikuoja pa Į HE™ YORK — Psichiatrai 
dėtį Be abejo, tai gerai žinoma j nustatė, kad JAV moterys, gi-
ir Washingtone. Kyla pagrįstas musios po 1920 m. yra emociš-
klausimas, ar į tai atsižvelgia! k e s n ė s i r f i z i š k a i stipresnės už 
tie, kas mano, jog galima pa-! moteris, kunos gimė prieš mini-
siųsti Amerikos ginkluotąsias1 ™* d a t a - T a*P paskelbė Colum-

Sudege teatras 
su žmonėmis 

Abadan, Iranas. —Musulmo
nai fanatikai, priešingi pramo
goms, užrišo kino teatro duris ir 
uždegė kino pastatą, kuriame žu
vo 377 žmonės. Kine buvo 391 
amuo. Policija areštavo durinin
ką, kuris įtariamas, kad padėjo 
ruošiant padegimą. Buvo šiur
pus vaizdas, kai žmonės norėjo 
fštrūkti iš degančio pastato. 

Namibia, Afrikoj, prieš I-jį pasaulinį karą buv. vokiečių kolonija. Čia 
vienas iš vokiečių pastatytų paminklų 

VAKARU VOKIETIJOS SVEIKATOS 
APDRAUDOS PROGRAMA 

Bonna. — Kai Vakarų vokietis! našus į JAV-ių socialinės apdrau-
eina pas gydytoją, sąskaitą užsi- Į dos. sistemą tuo, kad juo naudo-
moka ne pinigais ar čekiu, bet 
"ligos bilietu" vadinamu "kren-
kenschein". 

Tie bilietai yra dalis Vak. Vo
kietijos sveikatos apdraudos pro
gramos, kurie viską padengia 
nuo vaistu ir masažų iki visų li
goninės išlaidų ir gijimo priežiū
ros sveikatos kurortuose. Šioje sis
temoje kiekvienam yra lengva rtau 
dotis geriausiomis gydymo prie
monėmis. Tačiau neseniai vyriau 
sybė buvo priversta užvožti ky
lančias išlaidas. Būna ir išnau
dojimų. 

Šis sveikatos apdraudos planas 
apmoka visas gydytojų sąskaitas, 
gulėjimą ligoninėje kambaryje 
su vienu ar dviem kitais ligoniais 
neribotam laikui ir moka per 78 
savaites pilną iš darbo išlikusio 
ligonio algą, už visus vaistus ir 
beveik už visokį dantų gydymą. 

Viso krašto 1,420 apdraudos 
fondų sąjunga iš algų surenka 
atskaitas ir užmoka visas sąskai
tas. 

Šio plano finansavimas yra pa-

jasi tiek darbininkai, tiek darb
daviai, {mokėjimai į fondą išei
na 11 nuošimčių darbininko mė
nesinės algos brutto, kuri nuo
šimtį per pusę sumoka darbinin
kas ir darbdavys. Šis planas yra 
privalomas visiems uždirban
tiems mažiau kaip 2,750 markių 
( 1,375 dol.) per mėnesį, kuris jau 
skaitomas geras vidurinės klasės 
uždarbis. Gaunantieji socialinio 
draudimo ir gerovės pašalpą, ly
giai kaip bedarbiai, yra vyriausy
bės apmokami iš mokesčių ski
riamomis sumomis. 

pajėgas į Artimuosius Rytus. 
Vienašališkas tokių planų 

svarstymas dar kartą parodo, 
kad JAV, išsižadėdama visapu
siško problemos sureguliavimo 
politinėmis priemonėmis princi
pų, siekia pakeisti jį Amerikos 
kariuomenės dislokavimu Arti
muosiuose Rytuose. Tačiau ara
bų šalims, kaip ir socialistinėms 
valstybėms, anaiptol nėra vis 
tiek, kaip klostosi padėtis vi
siškai arti jų sienų. 

Savaime suprantama, kad jei
gu šiuos intervencionalistinus 
planus ketinama, kaip matyti iš 

. * * r 
Oarden State Art Center, New Jersey. kur šių metų rugsėjo 23 d. vyks Baltic American Heritage festiva
lis ir dalyvaus tos apylinkės vyčiai ir kitos lietuvių organizacijos su šokiais ir dainomis Lietuviams vado
vauja Loreta Stukas, A, Bražinskas. Ek. Didžbalis, dr. J. Stukas, K. Jankūnas, R. Melinienė, Ant Rugys, 
L. Janonis. Al. Gečvs Heten Shielda ir kt. Prosrramoie bus tautinis menas ir lietuviškas maistas 

Izraelis keršija 
Izraelis. — Izraelio lėktuvai 

puolė Libane palestiniečiu stovyk
las, atsikeršindami už užpuolimą 
Londone. Palestiniečiai teigia, kad 
trys žmonės buvo užmušti ir 16 
sužeista. Londone du arabų te
roristai apšaudė ir granatomis 
apmėtė Izraelio oro linijos auto
busą, gabenantį lėktuvo įgulą. 
Žuvo stuardesė ir devyni asme
nys sužeisti. Žuvo taip pat vienas 
teroristas, jo paties granatai spro
gus. Manoma, kad buvo nušau
tas dar granatos nespėjus išmes
ti. Kitas teroristas suimtas. Ieš
koma kitų trijų asmenų, turėju
siu ryšius su užpuolimu. 

Nenori priimti atgal 
PEKINAS. — Vietnamas at

metė Kinijos reikalavimą, kad 
šis priimtų atgal dalį iš 160,000 
pabėgėlių iš Vietnamo į Kiniją. 
Bėgliams siena buvo uždaryta 
liepos 12 d. Hanoi teigia, kad 
pirma Kinija norėjo tuos pabė
gėlius gauti, o dabar nori grąžm 
ti. Kinijos oficialūs akmenys 
tvirtina, kad tie kinų kilmės 
bėgliai turi grįžti j savo buvu
sias vietas ir darbus be jokios 
diskriminacijos iš Vietnamo pu
sės. Vietnamas tesugrąžins tik 
tuos, kurie stovi jau mėnuo lai
ko tarp Kinijos ir Vietnamo 
sienos. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Japonija investavo 710 
mil. dol., o Indonezija 156 mil. 
dol. statyti aliuminijaus fabri
kui Indonezijoj. Fabrikas buvo 
sutartas pradėti statyti 1975 m. 
už 2 bil- dol.. bet, kainoms pa
kilus, reikėjo dar papildomų su
mų. 

— Tailando elektros bendro
vė ir vyyriausybė ieško pasau
lyje pasiskolinti 110 mil. dol. 
krašto elektrifikacijos reika
lams. 

— Buvęs prez. Nbconas su 
žmona ateinantį mėnesį porai 
dienų vyks j Australiją. Tai jau 
antra kelionė po to, kai 1974 m. 
rugpiūčio mėnesį pasitraukė iš 
pareigų. 1976 m. vasario mėnesį 
lankėsi Kinijoje. 

— Domininkonų respublikoj 
paleisti iš kalėjimo du amerikie 
čiai, kurie ten sudužus jų lėktu
vui buvo išlaikyti kalėjime tris 
savaites. Abu paleisti be jokių 
kaltinimų. 

— Vokietijoj buvo bombar
duotos septynios britų bazės. Iš
tyrus bombas, prieita išvados, 
kad tai šiaurės Airijos pogrin
džio kovos organizacijos dar-
bas-

— Britanijoj infliacija didėja. 
Birželio mėnesį padidėjo 7.4%, 
o liepos mėnesį 7.1%, tačiau ma 
noma, kad infliacija yra kiek 
apstabdyta. 

— Nevv Yorke vykstąs laikraš 
čių spausdintojų streikas tebe
sitęsia. Manoma, kad streikuo-
tojų ir laikraščių leidėjų pasita-
pasitarimai teįvyks tik šį sa
vaitgalį. 

bijos universiteto dr. Leo Stro-
be Pasaulio Sociologų kongrese 
Upsaloj, Švedijoj. 

Meras pasilieka 
CLtE^ELANDAS. — Perskai 

čius balsus, pasirodo, kad Cleve 
lando meras Kucinich yra laimė 
jęs, toliau lieka jauniausiu Ame 
rikos meru. Buvo surinkta pa
rašų, kad .pravestų naujus bal
savimus. Juos pravedus, j is lai
mėjo maža balsų dauguma. Bu
vo perskaityti balsai, bet pasi
rodė, kad Kuvinich laimėjo-

Pabrangs automobiliai 
DETROIT. — General Mo

tors bendrovė skelbia, kad 1979 
m- automašinos kainuos 4.3% 
brangiau, 302 dol. už mašiną. 
Poros rūšių automobilių kainos 
bus mažesnės, tačiau pridėtinės 
dalys, automatinės transmisijos 
ir kita bus brangesnės ir tuo pa
čiu pakels kainas. Daugiausia 
pabrangs išskirtinai didesnės ir 
geresnės mašinos. 

Kur laimingiausi 
žmonės 

New Yorkas. — Gallup tyri
nėjimo institutas ištyrė, kokio 
krašto žmonės Vakarų pasaulyje 
jaučiasi laimingiausi. Pasirodo, 
kad savo gyvenimu labiausiai pa
tenkinti amerikiečiai, antroj vie
toj danai, po to airiai, olandai, 
belgai, britai, vokiečiai, prancū
zai ir italai. 

Pasiekė pusiaukele 
Baguio City. — Sekmadienį 

pasaulio šachmatų meisteris Kra-
povas laimėjo dvi atidėtas par
tijas ir dabar veda 3:1 prieš bėg
lį iš Sov. Rusijos Korčnojų. Pas
tarajam nemaloniausia, kad vie
na iš atidėtų partijų, žinovų tei
gimu, turėjo laimėti KorČnojus. 
Reikia laimėti šešias partijas. 
Karpovas jau pasiekė pusiaukelę. 

Nebegerbia politiku 
VVashingtonas. — Skelbiama, 

kad JAV kongreso 59 nariai ir 
10 senatorių jau nebenori būti 
perrenkami. Vieni yra per seni. 
kiti mano gauti pelningesnius 
darbus, bet dauguma todėl, kad 
politikų žmonės nebelaiko tokiais 
išskirtinai dideliais, kaip anks
čiau. 



DRAUGAS, antradienis, rugpiūčio mėn. 22 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
VESBBGTI K S V E I K T I PAJĖGUMO UGDYMAS 

J O N A S A D O M A V I Č I U S , M. D . 
K E L I A S f SVEIKATĄ. 1 6 0 1 W e s t Garfield Blvd.. Chiesgo , DL 60636 

T e l e f o n a s F B 6-6429 

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO PRIEŽASTYS 
IR JŲ TV ARKYMAS 

Stiprink asmenybę, idant pa
jėgtum šalinti kietų vidurių 
priežastis — tik tada džiaug
sies normaliais viduriais. 

Mediciniška tiesa 

Daugelis skundžiasi kietais vi
duriais, prašo vaistų, nes jų ima
mi vaistai nepadeda. Konstipaci-
ja turi daugelį priežasčių. Jas rei
kia visų pirmą prašalinti. Tik ta
da viduriai galės tvarkytis. O 

tą-minkštą-vatinę duoną, nenau
doti vaisių ir daržovių gausiai ir 
gerti labai mažai naudingų skys
čių? Smuklėse mūsiškis gorčiais 
ryja alų ir kitokius niekus — vis 

kad priežastis pajėgtume šalinti, 1 tai jam nėra per daug skysčių. 

neveiklumą, taigi ir konstipaciją 
dėl sekančių dviejų priežasčių: 
I. Jie per maža; rupaus maisto 
valgo ir II. Jie per sausai mai
tinas, nepakankamai naudingų 
skysčių vartoja. Kokia pikta dva- M o k P e t r a s gimoliūnas. naujas Sodybos gyventojas, specialioje kėdėje 
sia m ū s i š k i u s verčia valgyt bal - Sodybos pažmonyje sveikai sunaudoja s a v a s pensininko d ienas , ša l ia 

jo akt. A. Brinką ir šio skyriaus t v a r k y t o j a s Nuotr. M. N a g i o 

jos užmigdymo švelniu maistu. 
Čia praturtę žmonės atsisako se
noj tėvynėj valgyto ašakomis-
stambmenomis gausaus maisto -

reikia asmenybe sutvirtėti — ki- Bet tu nė nemėgink jam patar-! ir labai nesveikai elgiasi, taip ru-
taip joks gydymasis nejudės iš 
vietos. Tik asmenybe sužmoniš-
kėjus, prietarų atsisakius, galės 
talkinti sekančios žinios kietų vi
durių reikale. 

Pereitą kartą pateiktas ir da
bar pateikiamas žinias kietų vi
durių reikale visi įsidekime gal
von ir savo gyvenimo dalimi jas 
paverskime. Be jau minėtų prie
žasčių, dar pilvo raumenų glež
numas kietina vidurius. Gležni, 
pasilpę pilvo raumenys nesuspau-
džia žarnų, ir todėl žmogus ne-
situština reikiamai. Taip glež
nus pilvo raumenis turi sergan
tieji plaučių išsiplėtimu (emphy-
sema), gautu dėl tabako rūky
mo. Tokių ligonių danga (dia
fragma) esti pasmukusi ir truk
do viduriams būti suspaustiems. 

Tokį patį pilvo raumenų silp
numą turi nutukėliai, suliesėjė-
liai ir daug kartų gimdžiusios, 
kurių išeinamoji žarna išsiplečia 
pūslės pavidalu ir sudaro gydy
tojų vadinamą rectocelę. 

Storosios žarnos susi traukimai 
— spasmai kietina vidurius 

Kaip liguistas"jausmais žmogus 
yra užgaulus, jautrus, greit susi
jaudinąs, taip ir liguista storoji 
žarna (colon) dėl menkniekio su
sijaudina, susitraukia, spazmuo-
jasi. Ypač taip liguistai tokia 
žarna elgiasi esant dvylikpirštės 
žarnos (duodenum) žaizdai ar 
skrandžio išmetamosios angos 
(pyloms) susiaurėjimui (pyloric 
obstruction). Tada per daug trau
kiasi storoji žarna. Ji tada per 

t; gerti daug naudingų skysčių: 
pasukų, rūgusio pieno, graifruk-
tų sunkos, vaisių arbatos — jis 
spiaus į tavą patarimą ir mauks 

paus maisto atsisakydami. Neval 
gydami rupios duonos, kai kurie 
vaizduoja turtuolius, kurie valgė 
duoną senoje tėvynėje, jie čia 

alų kaip maukęs toliau. Tokiam I prisimena ir valgo vatinę duo-
nė dangus negali padėti. Čia ir ] ną. Todėl ir tapo čia daugelis 
prieiname asmenybės susitvarky 
mo būtinumą. Žmonės tol save 
sirgdins, kol asmenybe bent mi
nimaliai susitvarkys ir pajėgs 
naudingus skysčius gerti gorčiais. 

Gerai būtų, kad žmogus žino
tų — jaustų, jog jis .per mažai 
naudingų skysčių vanoja ir per 
minkštą duoną valgo, o vaisių 
— daržovių tik kaip žvirblis ant 
stogo knypčioja — ir tuomi sa
vo vidurius kietina. Kur tau toks 
kietaviduris sakys daug geriąs 
skysčių ir gausiai naudojas stam
bios duonos. Jis tik siurbtelia, jis 
knėptelia — ir jau viskas: taria
si pacalgęs rupaus maisto ir at
sigėręs naudingo skysčio. Šitaip 
kietų vidurių niekas negali su
tvarkyti. 

Reikia skysčių tris kvortas pa
roje išgerti ir keturis kartus pa
roje daržovių po gerą davinį su
valgyti ir tris kartus geroką kie
kį vaisių per parą sudoroti. Ir dar 
daugelį kitų gerų dalykų priseis 
atlikti, kol galėsi, tikėtis išsiva
davimo nuo kietų vidurių. Taip. 
ir nė per aguonos grūdą kitaip, 
aš ir tamsta turime tvarkytis — 
maitintis. Tik tada žarnynas ims 
normaliai veikti be jokių vaistų 
pagalbos. Jokie atsisakinėjimai 
dėl negėrimo skysčių bei dėl ne
valgymo vaisių-daržovių čia ne
padės: žarnos nejudės, viduriai ne

daug minko joje esančius maisto t u š t i n s , jei mes neprisilaikysi
me gamtos nustatytų dėsnių žar
nų judėjimui palaikyti. Kaip be 
'ietsargio lyjant lauke sušlapsi, 

likučius ir taip sudžiovina juos 
kad žmogus ima tuštintis skute-
nomis, smulkiais kleckiukais". 

Dar nėštumas ir prieš pastoji
mą naudojami vaistai (birth 
control pilis) lėtina storosios žar
nos judesius, nes sumažėja žarnų 
sienelėse esamų lygiųjų raume
nų jautrumas. Taip ir gaunama 
dėl šių dviejų priežasčių vidurių 
kietumas. Matom, kad storoji 
žarna turi dirbti normaliai — 
neiškrypdama nei vienon ar ki
ton pusėn, — tik tada viduriai 
veiks normaliai. 

Didžiausia vidurTų užkietėjimo 
priežastis — minkštas ir 

sausas maistas 

Žinoma, dėl guzo, užimančio 
dalį storosios žamos spindžio, ga
li sustoti žmogus tuštintis. T a i p 
retai atsitinka. Dažniausia mūsų 
žmonės gauna storosios žarnos 

taip be naudingų skysčių ir be 
vaisių-daržovių vidurius neištuš
tinsi, nors kažin kaip stengsies 
ar kažin kokius vaistus — laxa-
tyvus vartosi. Taip ir nė per pė
dą kitaip, — gerk naudingų skys
čių užtenkamai, gardžiuokis vai-
siais-daržovėmis pakankamai, at
sisakęs tinginystės—užsisėdėjimo, 
blogų, nesveikų įpročių, ir tavo vi
duriai tuštinsis, tau besišypsant. 

Pamiršom lietuvišką gėrį — 
pasisavinom svetimą negerumą 

Šio krašto žmonių maistas yra i 

kietaviduriais, nuolat kietumu 
vidurių besiskundžiančiais bė-
džiais. 

Vaikai ima pamėgdžioti tėvus. 
Ir taip susidarė karta žmonių, 
nesveikai besimaitinančių, per 
mažai stambmenų savo valgyje 
naudojančių. Todėl tokių žmonių 
viduriai užkietėja. Paroje stamb-
menų-sėlenų maiste žmogus turi 
gauti šimtą miligramų su kiek
vienu maisto kilogramu. 

Pagyvenusiųjų tuštinimosi 
reikalai dar pablogėja 

Pensininkams tuštinimosi rei
kalai pablogėja dėl sumenkusio 
apetito, neturėjimo dantų, nepri-
sirengimc nusipirkti vaisių—dar
žovių, dėl nepasiruošimo maisto, 
dėl nevalgymo vaisių—daržovių 
ir dėl negėrimo pakankamai skys
čių. Taip ir neišpučiama storo-
nos žarnos apatinė dalis (recto-
sigmoid colon). O tos žarnos da
lies neišpūtus-nepajaudinus, ne
atsiranda tuštinimosi noras. 

Aišku kaip diena, kad reikia 
rengtis iš anksto gerų vidurių 
gavimui: susitvarkyti iš anksto 
reikia dantis, reikia ko\ ,ti su 
skleroze — tada mes netapsime 
persenusiais pensininkais. Tada 
mes pajėgsime mediciniškas ži
nias pritaikyti ir pensininko am
žiaus sulaukę. 

Nesveiki įpročiai kietina vidurius 

Na, ir kaip įvairiai žmonės sa
ve supančioja visokiais prietarais, 
burtais, neišmintingojo patarimo 
klausymu, net apsakyti, aprašy
ti neįmanoma. Maisto pasirinki
me ir jo valgyme klaidas žmogus 
apmoka liga, vidurių kietumu, 
na, ir per ankstyba mirtimi. Visi 
lietuviai nuo dabar įpraskime se
kančiai sveikai elgtis rytais. 

Vidurių-žarnų judėjimą paska
tina — žarnas prikelia darbui iš
gėrimas ant tuščios iš ryto karš
to skysčio dvi stiklinės. Tas skys
tis gali būti vanduo, lemono sun
ka, ar, kas mėgsta, graitruktų bei 

Nauda tokio gėrimo bus ta pa
ti, kaip ir kurorte — tik be pa
sididžiavimo, kad buvai kurorte-
dargi užsieniniame ir, tūkstan
čius išleidęs, aptvarkei savo kons
tipaciją. 

Dabar suprasime, kaip savo vi
duriams kenkia pats, kuris ne tik 
rytais an t tuščio^ negeria dviejų 
stiklinių karšto skysčio pamažu, 
bet iš viso rytais nei geria, nei 
valgo. Toks be pusryčių ir be gė
rimo — sausai pradeda dieną 
praleisti. Tai savo žarnyno sirg-
dintojas — tikras žarnažudys yra 
toks žmogus. Vargšė storoji žar
na turėtų keist: savo taip apsi
leidusį šeimininką. Ji jį ir keis
tų, jei tik galėtų. 

Už tai visi iki dabar apsilei
dėliai mūsiškiai imkime 
mai tvarkytis: rytais ant tuščios 
— kitas dar lovoje besirasdamas, 
ar Margučio bei Sophie Barčus 
radio, šeimos radio, klausyda
mas, gerk ne ką kitą ant tuščios, 
bet šiltą-karštą vandenį ar vai
sių sunką, ar net sėmenų (flax 
seed) klijų. Toki klijų patys pa
sigaminkime šviežių-nemaltų, 
blizgančių sėmenų valgomą 
šaukštą pavirifcę pusę valandos 
kvortoje vandens (pripildę van
deniu kiek nuvirė). 

Žinoma, po tų dviejų stiklinių 
šilto gėralo, imkime už valandos 
— kitos, o, negalintieji tiek lauk
ti, ir tuojau — valgyti, gerai su-
kramtydami ir ką nors naudingo 
šilto užgerdami, nurijus maisto 
kąsnį. Atsiminkime, kad kava kie
tina vidurius, o taip pat saldus 
pienas. Čia tinka rūgusis pienas 
bei pasukos. Vietoj kavos mes lie
tuviai pasigaminkime labai ska
nią dirbtinę kavą iš pagruzdintų 
miežių bei kviečių grūdų, pridė
ję kiek ąžuolo gilių ir cukorijos. 
Ta ip mes turėsime skaniausią gė
rimą, Alvudo kava vadinamą. 

Pranešime smulkiau apie tai 
kitą kartą. 

IŠVADA. Tvarkykimės patys 
— savą asmenybę žmoginkime — 
tada mes maitinsimės reikiamai 
ir mūsų viduriai pajėgs tvarky
tis patys be jokių laxatyvų. Dau-

P.YMINKLINLV1 MEDŽIAI 

Per keletą metų iš eilės Lat
vijos miškininkai - praktikai ir 
teoretikai - inventarizavo senus, 
šimtamečius medžius. Visi tokie 

! mokslininkų ištirti medžiai sau-
į gomi kaip gamtos paminklai. 
1 Viso yra atr inkta 626 senoliai, 
j iš jų 565 šimtamečiai ir daugia-
i amžiai, o 61 — retieji. 

Visų seniausia rūšis Latvijo
je y ra ąžuolai. Galingas, kone 
tūkstantmet is jų atstovas, be
veik dešimties su puse met ro 
apimties i r trijų metrų skers
mens, lyg išdidžiai žaliuoja 
Kalvos miestelyje. Yra ąžuolų 
milžinų ir Rygos apylinkėje, į 
ta ip pat Kanepi — abu j ie be-
veik pusdevinto metro apimties. 
Netoli nuo Mazalasco auga d a r : 

vienas milžinas, j is turi a r t i į 
800 metų. XTV amžiuje Lietu
vos kunigaikštis Gediminas mū
šio su kryžiuočiais perthraukoje; 
po jo iškilmingu vainiku ilsėjo
si su savo kariuomene. 17091 
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— Liurdo Dievo Motinos cūzijos, Italijos, Ispanijos, Vo-
metais Pe t ras Pirmasis kare su šventovėje susirinko tūkstančiai kietijos, Skandinavijos, Kana-
švedais, kai priešininkas buvo karių iš įvairių pasaulio kraš- ;

 T»Tn. - J I- I.-
- . , * * ^ * , įos jAV-bių ir is daugelio ki-

apsuptas, u-enge po šiuo ąžuolu, t ų T a i b u v o 28-oji tarptautinė : » 
savo štabą. Cia pat Rusijos L . . . . . , , . . . , . . *fl kraštų. T. „ , . . . . . kanų maldingoji kelione i Laur-1 caras ruose švedų sutriuškini- ° J * j — — — — — ^ — • — — — — 
mo planą. I d ą ' k u r i a i šiais metais buvo! 

Be to, žymią šimtmečių me-'! parinkta šūkis: Nebijokite, aš 
džių dalį sudaro bepos. Jų Lat- j esu su jumis. Maldingoje ke-
vijoje 47. Visų seniausia — 350 \ l i o n ė j e d a l y v a v 0 k a r i a i g p ^ . 
metų, pusdevinto metro apim- | 
t ies — stūkso Talsio apylinkėje i 
prie Valdemarkpliso vidurinės 
mokyklos. NetoU to miestelio1 

auga nepaprasta bepa su 24 Į 
kamienais. 

O dar čionai ir ki ta ilgaam
žių atstovė — pušis, 370 metų 
ji augo Smiltinės apylinkėje. 
Kai medis išdžiūvo, dalį kamie
no — daugiau nei keturių met
rų apimties išvežė į Rygą. į Lat
vijos etnografinį muziejų, o vie
to j paliko penkių metrų aukščio 
kelmą. 

Smiltinės miškų ūkyje didžiu
lės pušies — reto gamtos pa
minklo išsišakojime — išaugo 
nedidelė eglaite. Gi Vaimero 
rajone — Ramatos kaime šabą 
kelio gabma pamatyti kitą bū
dingą eglę, išsikerojusią šimt
metinės bepos drevėj. 

Latvijoj saugomi ir kadugiai. 
Galingi medžiai auga Kuidygos 
apylinkėje, netob Edolės; visų 
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didžiausias kadugys — dviejų I Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 

per daug minkštas. Išlepę čio- | ^ l s i n « funka 'ar ramunėlių ar-
nykščiai žmonės reikalauja 
minkštos duonos. Jie bedančiai 
vengia stambiai maltų grūdų 
duonos. Čia ir prasideda šio kraš
to žmonių vidurių užkietėjimas 
dėl storosios žamos neveikios — 

3?12 

Muzikas Nikodemas Kulys su žmona Petre Sodybos pažmonyje stiprina 
savo sveikatą gera nuotaika Nuotr. M. Nagio 

batą. Gali ji būti kmynų, avie
čių bei medaus ar uogienės ar
bata. Pamažu gertinas tas šiltas 
-karštas, kaip pakeli skystis. Šili
ma patekusi į skrandį sužadina 
storąją žarną darban (gastroco-
lic refex). Taip per skrandį 
(gastric) sužadinama storoji žar
na (colon) veiklon. Taip yra 
gamtos (jei norit, Tvėrėjo) nu
statyta, žmogų sutveriant. Todėl 
žmogus turi prisilaikyti gamtos 
dėsnio, jei jis nori sveiku jaus
tis. Jis tur i gerti iš ryto ant tuš
čios dvi stiklines karšto skysčio. 

Seniau turtingesnieji kietavi-
duriai vykdavo į kurortus gerti 
šilto vandens, tekančio iš šalti
nio. Mes galime lygiai gerai kie
tus vidurius tvarkytis, gerdami 
šiltą skystį, būdami savo kamba
ryje. Jokie mineralai ir kotokie 
priedai čia šitam vidurių tvarky
mui nereikalingi. Reikalingas tik 
šiltas skystis skrandyje sužadini
mui storiosios žarnos į darbą. 

metrų apimties — auga Vaime-
ros rajone. Šitam milžinui yra 
jau du šimtai metų. J i s turi 
dešimt metrų aukščio ir dviejų 
metrų apimties. 

Smulkiau apie Latvijos me
džius — gamtos paminklus — 
pa ta r iama pasiskaityti S. Sa
linio knygoje "Šimtmetiniai ir 
retieji Latvijos medžiai". 

Mšk. 

giau apie tai kitą kartą. 

PASISKAITYTI. VVarren-Teed 
G. I. Tract. Volume 4,No.2 Ap-
ril-June,1974. 
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Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir pe-nkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 Iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 kki 4 vai. 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
' penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
•'Contact |fn-*»" 

2618 W. 71st St. — TsL 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS S E I B F T I S 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CfflRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

l m . L T SIMONAITIS-

G Y D Y T O J A S 
Adresu 4255 W. 63rd Street 

Ofi90 telef. R E 5-4410 
Rezidencijos telef. OR 9.0617 

Ofiao vai.; pirmad ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofiso tel. RE 4-2123. Namų GI 8-«1»3 

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

2454 West 71st Street 
Of*. PO 7-6O00 Rez. GA 3-7278; Vai : pirm., antrad. ketv. ir penktad 

DIL A JENKINS 2"5 " 8'7 ~ a anksto •u****™* 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

— S27-1965 
DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1002 No. Western Avarine 

Ofiso tel. 489-4441 
Valandos pagal flositsrimą. 

TeL ofiso PR 6-6446 

F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet 

TreO. ir Sefttad pagal susitarimą. 

Ofs. teL 586-3166: sama 381-3772 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

! Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt, 
' 2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 
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Pavergtųjų pralaimėjimai — 

SKATINIMAS PASIRYŽIMO LAIMĖTI 
Jau net didžiausi optimistai ir Pavergtųjų tautų atstovai, ku-

naivūs sovietinių sutarčių inter- rių tėvynės ar tėvų žemė tebėra 
pretatoriai pamatė, kad Helsin- komunistinėje vergijoje, šiame 
kis, nepaisant svečiais ten daly- krašte turi laisvę reikštis su savo 
vavusių net pabaltiečių atstovų, kultūra ir tautine veikla. Bet jie 
kurie dėl to net buvo areštuoti, turi būti ir aiškesni liudininkai 
atnešė Sovietų Rusijos vadams tų visų faktų, kurių daugumas 
naujų priemonių persekioti sa- amerikiečių nemato ir nesupran-
vo žmones, ypač pavergtuosius, ta, kuriuos spauda ir komunika-
Nieko nebuvo laimėta nė Belgra- cijos priemonės praleidžia pro a-
de, iš kur du pabaltiečiai buvo kis. Belgrado konferencijos amb. 
išvaryti, vėliau net trys kaip sve- Arthur Goldbergas skundėsi, kad 
čiai galėjo bent trumpai pabuvo- spauda į šį įvykį nekreipė pa
ti. Žmogaus teisės, dėl kurių tiek kankamo dėmesio ir nedavė iš
kalbėta ir kovota, galutiniuose samesnių ir stipresnių komentarų 
dokumentuose nebuvo net pami- net žmogaus teisių klausimais. 

AMERIKIEČIŲ ŽURNALISTO PATIRTIS 

netos. 
Tai yra vingiai tarptautinės po

litikos, kuri retai žvelgia į silp
nesniųjų reikalus, juoba į paverg
tųjų, nors jų atstovai ir jų kan
čių liudininkai kartais atvirai pa
kalba savo tautos vardu. Tarp 

Tai yra tiesa. Juk spauda, ieš
kodama sensacijų, jų ten nera
do, nebent būtų panaudojusi ru
sų nepaprastą užsispyrimą melu 
ir propaganda pridengti visus sa
vo nusikaltimus. Spauda, būda
ma šalia valstybinių institucijų, 

šių pralaimėjimų reikia matyti no rėjo likti "neutralia", kaip ir 
ir kibirkščių, kurios gali kada daugelis eilinių piliečių mieliau 
nors įžiebti didesnį laisvės vilčių ž iū r i j s p o r t o rungtynes, negu 1 
gaisrą, kai nuolaidas turės daryti sasvo p^gjU) j u o labiau į paverg

tųjų tautų likimą, kuris aiškiai 
graso ir jiems nenumatytomis 
nelaimėmis. 

* 

Pavergtųjų atstovai turi pasi

ne tik ramybės trokštą vakarie
čiai, bet ir veržlūs ir įžūlūs ko
munistų atstovai. 

Nereikia dėti didesnių vilčių į 
būsimą Madrido konferenciją, jei
gu ji ir įvyktų, nes ir ten suva
žiuos tie patys įžūlūs komunistų n*** b e t Akiems galimumams 
atstovai, kuriems jokios tarptau- k a i v e l b u s pasitarimai tarp lais-
tinės sutartys neturi reikšmės, jei V«N i r Sovietų Rusijos, laikan-
jos netarnauja jų kėslams. Vaka- č l o s vergijoje dešimtis tautų ir 
rai tuo tarpu vis dar pasitiki de- milijonus pavergtųjų. Tų tautų 
tentės dvasia, nuolaidų išda- atstovai, anot minėto Gunars 
vomis ir diplomatiniu švelnumu. Meierovjcs, yra pirmasis žinių ir 
Pagaliau niekas šiandien dar ne- konkrečių faktų šaltinis, kuriuo 
gali pasakyti, kokio nusiteikimo t u r i pasinaudoti Vakarų politika, 
bus net laisvųjų kraštų atstovai, spauda ir komunikacijos priemo-
kurių vyriausybės demokratiniu n e s- T a i n e r a tik pageidavimas, 
būdu keičiasi, bet ne visuomet " Į t u r* •*> t a « l u s ir aiškus rei-
gerąja linkme. kalavimas, nes ir pavergtųjų ats-

Šiai konferencijai vis dėlto rei- t o v a i X™ šio krašto piliečiai, da-
kia ruoštis, tik skirtingu būdu, lyvaują rinkimuose ir mokesčių 
negu buvo ruoštasi Heslsinkio mokėjime. Jie turi teisę savo nuo-
susitarimams ar Belgrado konfe- mones riešai reikšti net politi-
reikajai. Neturi būti tik reiškimas «"¥ sandenų atvejais. Žmogaus 
pasitikėjimo kitų gražiems žo- t e i s i u klausimas nepriklauso tik 
džiams, o reikia patiems paruošti tiems, kurie pasirašė sutartis, bet 
tokią dokumentaciją, kad ja ga- * te™* kurie neša vergijos pan-
lėtų pasinaudoti kaip tikrais ir *"* komunistinėje okupacijoje, 
pilnais įrodymais tos delegacijos, S i s reikalas liečia ne tik Pabaltijo, 
kurios komunistinių kėslų pakan- *** i r *»«$ pavergtas Rytų Su
kamai nepažįsta, ir tokios, kurios rop* tautas, kurios turi savo aki-
Sovietų Sąjungos nuolatinio su- vaizdžius fc c: -. :r. .< -J = 
tarčių laužymo ar jų naudojimo s e kraštuose 
tik savo kėslams net nenumato. Pasiruošti bet kuriam atvejui 

* teikia didelius galimumus dabar-
Apie tinkamą dokumentų pa- tiniai ir ankstyvesnieji komunis 

ruošimą parodyti komunistų tiniai teismai. Tų teismų buvo 
veiksmus pavergtuose kraštuose nubausti ir įkalinti tokie kaip N i -
gana išsamiai atkreipia dėmesį jolė Sadūnaitė, Gajauskas, Plura, 
latvių atstovas prie Jungtinio pastaruoju metu Viktoras Petkus. 
Baltų komiteto Gunare Meiero- Tai visiškai nereiškia, kad būtų 
vics savo pareiškime Belgrado galima užmiršti kitus nuteistuo-
konferencijos ir pavergtųjų tautų sius, kaip ščaranskį ar Ginzbur-
reikalu. Jis diplomatiškai pade- gą, kuriais rūpinasi net kelios 
koja už galimumus Helsinky ir Vakarų valstybes. Tačiau pirmoji 
Belgrade dalyvauti pabaltiečių kiekvieno pareiga rūpintis savo 
atstovams, bet nemėgina nutylė- broliais, kurių kančios didinamos 
ti faktų ar iškreipti pačių susi- ir neužbmaigiamos, net teisinantis 
rinkimų žalos pavergtiesiems. Helsinkio susitarimais ar Belgra-

Svarbiausia, jis primena, kad ir do konferencijos nutarimais, kur-
didžiausia pasaulio galybė turi riuose žmogaus teisių klausimas 
susirūpinti priešišku antrosios pralaimėjo Tuo pačiu pralaimė-
stiprumu galybės nusiteikimu A- jo laisvųjų vyriausybių atstovai, 
merikos ir visos žmonijos atžvil- juo labiau pavergtieji, kuriems 
giu. Gerai, kad Amerikos vy- buvo atimtos net mažos vilties 
riausybė kalba ir stengiasi pra- kibirkštėlės, 
vesti žmogaus teisių dėsnius. Bet Amerika dar vis laikosi nepri
buvusieji pralaimėjimai turi ska- pažinimo sovietinės okupacijos 
tinti tą pačią vyriausybę auklėti Pabaltijo tautose. Taigi šis tuo 
savo žmones, kad jie neišleistų tarpu aiškus klausimas yra visų 
iš akių tikrojo pavojaus sau pa- pavergtųjų priemonė reikalauti ir 
tiem ir visai Amerikai. Juk dauge- savo liudijimu prisidėti prie 
lis amerikiečių permažai pažįsta žmonijos gynimo ir paverg-
savo pagrindinio priešo kėslus ir tiesiems bent vilčių stiprinimo, 
nuotaikas. O toks komunistinių Pasiruošimas būsimoms dery-
užmačių pažinimas turėtu aiš- boms ir sutartims turį būti pla
kiau parodyti kovos už žmogaus ningas, sutartinis tiek tarp įvai-
teises siekimus. Rami diplomatija rių organizacijų, tiek ir tarp visų 
Amerikos žmonėms tikrojo pavo- pavergtųjų tautų atstovų, kad jų 
jaus neparodo ir negali parodyti, balsas būtų stipresnis, negu iki 
O tai ir yra klaida. šiol buvo. P.S. 

Vienas JAV diplomatas po sa
vaitgalio atostogų konsulato vi
loje užmiestyje grįžo į savo na
mus. Savo bute ant kilimo jis ra 
do žmogaus mėšlo atmatų. Tai 
yra buvęs priminimas, kad, nežiū 
rint JAV specialistų ant įeinamų
jų durų pritaikytų užraktų, "jie" 
vis tiek sugebėjo įsilaužti į nori
mo užsieniečio butą. 

Kitas Amerikos diplomatas, ku 
ris nerūko, grįžęs po ilgesnio pa
sisvečiavimo, rado savo išvietėje 
primesta sovietinių cigarečių 
nuorūkų. 

Vienos Vakarų valstybės kon
sulato pareigūnas turėjo iškeisti 
automobilio benzino tanką, kai 
surado, kad jis buvo pripildytas 
cukraus. 

Dar kitas JAV konsulato parei
gūnas turėjo jėga pasipriešinti 
KGB samdytiems žulikams, no
rėjusiems jį įstumti į vieną ka
nalą. 

Dažnai nepavydėtina užsieniečių 
būklė negalima sulyginti su 260 
milijonų diktatūros pavergtų pi
liečių, kuriuos "kengūrų teismai" 
bet kada gali įmesti į kalėjimą 
ar ištrmeti ilgiems metams i Si
birą tik už menkutį partijos kriti
kavimą. 

Religijos būklė 
Visoje Sov. Sąjungoje religinės 

institucijos kontroliuoja vadina
mos "Kulto tarybos". Jose vyrau
ja bedieviai. Taigi ir visos parapi
jos yra tiesioginėje bedievių kont 
rolėje. E. Sveilis vieno priėmimo 
metu iš vieno kulto tarybos na
rio sužinojo apie vieną nepapras 
tą ortodoksų popą, esantį mažo
je parapijoje Leningrado prie
miestyje. "Jis yra nepaprasčiau
sias kunigas visoje srityje, todėl, 
kad per 30 metų jis dar nelaikė 
nė vienų pamaldų", lyg rimtai, 
lyg juokais kalbėjo bedievis. 

Priešreliginė propaganda, vy
ravusi visoje valstybinėje spaudo
je, paskutiniais mėnesiais šiek 
tiek atslūgo. Pastaruoju metu visi 
laikraščiai puola užsienio tikybi
nes organizacijas už religinių raš
tų ir Biblijų siuntimą į Sov. Są
jungą. Dalis šios religinės lite
ratūros konfiskuojama aerodro
muose, kita dalis pasienio perei
namuose punktuose, tačiau daug 
religinės literatūros . pasiekia ir 
Sovietų skaitytojus. 

E. Sveilis pasakoja, kad 1978 
m. Velykų švenčių vidunaktį jis 
mėgino apsilankyti vienoje stačia 
tikiu cerkvėje. Jam su šeima ne
priėjus apie 100 mtr. prie bažny
čios durų, iš už šalia buvusio ant 
kapo paminklo išlindp milicinin-

Sovietines šunybes užsieniečiams 

BB. AUŠROTAS 

kas, pareikšdamas, kad "vaikam į 
bažnyčią įeiti draudžiama, teįlei-
džiami tik vyresni kaip 18 metų 
asmenys. Tokie yra vyriausybės 
potvarkiai, kad religiniai nuodai 
nesužalotų jaunų žmonių", kal
bėjo milicininkas. Ir tik kai šis 
sargybinis įsitikino, kad jis ir 
šeima yra užsieniečiai, jis neno
romis juos leido įeiti į cerkvę. 

Partija visada teisi 
Šiuo metu šiek tiek kritikos žo

džių galima išgirsti apie atskirus 
asmenis, bet ne prieš partiją. Vie
nas partietis taip pareiškė: "KP 
visada buvo teisi, yra teisi ir liks 
teisi ateityje." 

Besidominčius šiuo reikalu pa
siekė žinios, kad partijos pareigū
nai skatina laikraščių štabų 
bendradarbius rašyti kritikos 
laiškus apie susisiekimo negala
vimus, blogus kelius, apsileidu
sius pareigūnus, girtuoklius ir ki- j galima gauti mėsos vaisių ir dar 
tokius netvarkos pasireiškimus. 5 m H n K a r t a k '"«• «">1ima «™»«t 

lankan vieno pažįstamo ruso bu 
te, KGB pasiklausymo tarnyba 
mėginusi pasiklausyti jų pasikal
bėjimo, įrengdama vadinamą 
parabolinį mikrofoną, kurio pa
galba garso bangų judėjimas, 
atsimušęs nuo langų, gali būti 
užrašyti į sekimo įrankių apara
tūrą. 

Tokiame Leningrade, kur už
sieniečiai maistą užsakinėja te
lefonu iš savo specialios krautu
vės, Sovietų sekėjai visiškai tiks
liai žino, kiek ir ko kiekvienas 
asmuo suvalgo, kiek išgeria svai
giųjų gėrimų, kiek surūko cigare
čių. Studijuojant šiuos duomenis, 
ieškoma "kompromituojančių" 
faktų, kurie padėtų užverbuoti 
numatytąją auką KGB tarnybai. 
Labai dažnai verbuojami "gir
tuokliai", nenormalūs asmenys. 

Maistas 
Diplomatų maisto krautuvės 

negali per daug nusiskųsti: ten 

Afrikos apelsinai, ar grapefruitai i laiko grįžęs iš Sov. Sąjungos gilu-
dažnai parduodami po 3 dol. už. mos, pasakojo, kad, "jeigu gyven-

"Supraskite, kad rusai dar ir 
šiandien puikiai prisimena Sta
lino laikus. Tada jokia kritika ne
buvo leidžiama. Taigi dar ir 
šiandien rusas bijo atvirai pasi
sakyti, ką jis galvoja," teigė vie
nas aukštas partietis. E. Sveilio 
nuomone rusai dar ir dabar ne
suvokia, kur prasideda kritika ir 
už kurį žodį bet kuris galįs ap
kaltintas priešsovietine propa
ganda, o už pastaruosius nusikal
timus niekas nežino, pagal kurį 
paragrafą asmuo gali būti nu
teistas ilgam ištrėmimui į Sibirą. 

E. Sveilis sako, kad, jam besi-

žovių. Kartais jose galima surasti 
ir mango vaisių sunkos ar iš 
Vietnamo atvežtų ananasų sun
kos, nuo kurių kai kurie asmenys 
apsinuodija. 

Tačiau eiliniam piliečiam skir
tose maisto krautuvėse maisto 
produktai nėra įvairūs: daugelis 
jų apkrautos pamidorų koncent
ratų skardinėlėmis, taip pat gali
ma surasti ir burokų skardinių. 
Kai kada jose randama ir pusiau 
supuvusių bulvių, burokų ar ko
pūstų, jeigu pastaruosius skaitom 
daržovėmis. 

Retkarčiais į tokias krautuves 
patenka Kalifornijos citrinos, ar 

svarą. O kai jose pasitaiko geros 
mėsos, tai tamsiais langais vai
ruojamos "Volgos" sustoja eilių 
priekyje ir iššokę iš mašinų šo
feriai pakiša pardavėjoms partie
čių korteles ir šios be kalbų par
duoda jiems geriausius mėsos kąs
nius. 

Tačiau Sovietų ekonomiško gy
venimo negalima suvokti be ky
šių. "Netepsi - nevažiuosi", jau 
nuo seniai žinoma ten taisyklė. 
Ir ko negalima rasti krautuvių 
lentynose, tai jie gaunami gerų 
pažinčių ir kitų deficitinių už 
mainus iškeičiamų prekių pagal
ba, teigia E. Sveilis. 

Gyventi —reiškia kombinuoti 
Beveik kiekvienas užsienietis 

namuose turi po keliolika butelių 
rusiškos degtinės, pirktos už "kie
tą" valiutą. Ji reikalinga, kad ga
lėtum normaliai gyventi. Taip 
pvz. valdžios I-os klasės butai 
diplomatams dažnai reikalingi 
neatidėliotino remonto. Tačiau 
formaliai sulaukti valdžios trestų 
atsiųstų stalių ar elektrikų tenka 
laukti savaites ar mėnesius. Ta
čiau iš "juodosios biržos" atvy
kęs stalius ar kitas amatininkas 
bet kokį darbą gali atlikti per va
landą laiko, ir tai tekainuoja tik 
du, tris butelius degtinės. 

Jeigu reikalinga siuvėja, tad 
jos patarnavimą nesunku nupirk
ti už "House Beautiful" ar 
"Vogue" mėnraštį. Už tokį Sears 
1978 m. prekių katalogą moka 
15 rub., kas sudaro 21.60 dol. 

Daugumoje Sovietų teritorijos 
gilumoje esančių vietovių gyven
tojai maisto krautuvėse nėra ma
tę mėsos jau daugelį metų. Jie vi
si yra skatinami auginti savo dar
žoves ir gyvulius. Žurnalisto pa
žįstamas inžinierius, po ilgesnio 

tojai ten nesirūpintų savęs pačių 
išsimaitinimu, tai galėtų krašte 
įvykti tokia bado katastrofa, ko
kia ten yra buvusi 1922 m." 

Grįžusį iš "rojaus" žurnalistą 
daugelis pažįstamų klausinėjo, 
koks gi iš tikrųjų yra buvę jų gy
venimas Sov. Rusijoje. Ir jis atsa
ko: "Įdomus. Nei per geras, 
nei per viliojantis, nei patrauk
lus. Bet įdomus". 

Mano nuomone, nors žurnalis
to gyvenimas ir buvo įdomus, bet 
ar jis matė, kaip gyvena darbo 
vergai? Ar jis turėjo progą aplan
kyti bent vieną priverčiamųjų 
darbų stovyklą, kurioje kamuoja
si ne vienas ir jo kilmės tautietis. 
Gal geriau derėtų sutikti su nese
niai į laisvę atvykusiu Gu-
nars Rodė, kuris pasakė: "Latvių 
tautos padėtis Latvijoje yra baisi**. 

Taip pat Emil Sveilis turi su
prasti, kad ne tik latvių, bet ir 
visų bolševizmo pavergtų tautų 
padėtis yra baisi, ir tame kalėji
me nėra nieko įdomaus. 

Rima Mironienė ir Simas Kudirka džiaugiasi padovz 
tėję Dainavoje 

įiu LFB studijų ir poilsio savai-
Nuotr. Vyt. Maželio 

VIZITAS RUMUNIJOJE 

Apaštališkasis nuncijus ne
paprastiem reikalam arkivysku
pas Luigi Poggi, drauge su Baž
nyčios Viešųjų reikalų tarybos 
nariu kunigu John Bukovskiu, 
užbaigęs devynias dienas už
trukusį vizitą Rumunijoje, su
grįžo atgal į Romą. Arkivys
kupas Poggi Bukarešte susitiko 
su dviem rumunų vyskupais ir 
kitais šio krašto Bažnyčios ats
tovais, su kuriais išsamiai ap-
tarė Rumunijos katalikų Baž
nyčios padėtį. Vatikano atsto
vas taip pat pasimatė su ru
munų valdžios departamento 
kulto reikalam direktorium Ro-
seanu. 

ĮVAIRENYBES 
AEROSTATAS ATSTOS 

BOKŠTĄ 
Šiandien jau yra aukštesnių 

negu 500 metrų televizijos bokš 
tų. Dabar radijo technikai pra
šo statyti dar aukštesnius bokš
tus. Tačiau technikinės statybi
ninkų galimybės jau beveik iš
sisėmusios. JAV firmos "Šei-
dap" specialistai siūlo naudoti 
pririšamus aerostatus. Vienoje 
Bahamų saloje jau išbandyta 12 
tūkstančių kūb. m tūrio, 64 m 
ilgio aerostatas. Juo buvo per
duodami televizijos signalai 250 
km atstumu iš 4,5 km aukščio. 

• 
— Iš visų nelaimingų žmonių 

pasaulyje nelaimingiausi tie, 
kur nėra suradę, ką veikti. 

Kinų patarlė 

^beveidi rod 
ALĖ BOTA 
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ĮDOMUS ARCHEOLOGUOS 
MUZIEJUS 

Lenkijoje, Bialystoko vaiva
dijos Suražo mieste, ant vieno 
namo yra lentelė: "Visuomeni
nk archeologijos muziejus", 
čia lankytojai gali pamatyti 
gausių ir įvairių eksponatų: 
akmeninių kirvukų, kaulinių 
ylų ir kitų archeologinių eka-

se. Yra muziejuje ir daugiau 
skyrių — etnografijos, skirto 
senajam Bialystoko kaimui, nu
mizmatikos ir gintaro. 

Pažymėtina, kad visas mu
ziejus — darbas vieno žmogaus, 
80 metų V. Latvinčiuko, pasky-
rusk> savo laisvalaikį kolekcio
navimui. Suražo muziejų ad
ministruoja Bialystoko Krašto
tyros muziejus ir Varšuvos 

ponatų. rastų Suražo apylinkė- ' Archeologijos muziejus JBV 

Romanas 
Almis ėjo ir ėjo. Užkliūdamas, nusidauždamas ko

ją, kažką pastumdamas, atsiprašydamas... Jo vidus 
dabar buvo apmiręs, kaip ši kalėdinė gamta; nei du be
sikalbą paukščiukai nebesirodė (jie liko toliau nuo 
žmonių). Taip jis ėjo gerą valandą, kol fiziškai pavar
go. Stūmėsi pro žmones, vėl žygiavo nuošaliais takais, 
ėjo pro šiukšlėtas gatveles; vėl čiuksėjo šaligatviu, akį 
sugavo skaisčiai geltonas žiedas (keista, Kalėdose!). 
vėl iš kažkur prapliupo čiulbėti paukštis... Saulė pasi
kreipusi žiūrėjo žemėn, pečius kaitino jos spindulys. 
Nuo ėjimo ir nuo saulės Almis lyg atšilo, atbudo ir vi
duje. Pajuto alkį ir norą (ypatingą norą kalbėtis. 

Jo širdį dar maudė, bet kitokiu skaudumu. Ne
bebuvo pykčio, pagiežos; tik — pasiilgimas. Ėmė sku
bėti link namų. Jis tik bijojo, kad Austė, Lėlytę susi-
kuitusi į vežimėlį, nebūtų išvažiavus kur nors pusei 
dienos. 

20 
• "Stille Nacht, froehche Nacht", — niūniuodavo 

Marianne šią melodiją krautuvėj sava kalba. Ji laukė 
Kalėdų su vaikišku džiaugsmu. Rodos, motina vėl kū

mus, skambins pianinu, giedos kalėdines giesmes... 
"Stille Nacht. heilige Nacht..." 

Kur burnoj tirpstą sausainiai? Kur pianinas, ka
lėdinės giesmės? Vargšė jos motina! Sukumpusi senutė, 
vos j bažnyčią benueinanti. Prisglaudus pas kitą vie
nišą moterį, pusvelčiui ten gyvena, kad tik nereiktų 
prašyt pagelbos iš vaikų. Atvažiavo, neva, pas dukte
rį, bet ar galėjo pas ją gyvent? Į Ameriką, laimės ša
lį, turtingą ir sotų kraštą. Po jos šiaip taip įsiveržė 
ir Franz, nė vieną dieną dar nusivylimo Amerika ne-
parodęs. Motina pas Marianne gyveno tik mėnesį; 
Franz — tik dvi dienas. 

Kalėdų rytą Marianne buvo galvojusi iš bažnyčios 
parsivežt motiną; bet Alfred susitarė pietums su Bob, 
tai ji savo giminėms vaišes atidėjo. Alfred į bažnyčią 
neidavo; Marianne viena buvo nuvažiavus į bažnytėlę, 
kur atkiūtindavo ir jos motina; iš tikro, šį šventą ry
tą ją nuo namų laiptelių paėmė ir paskui atgal parvežė. 

Marianne mintyse nustojo skambėję "Heilige 
Nacht", kai Alfred ėmė barškinti alaus ir degtinės stik
lus. 

— Meilute, ar tuoj pietūs bus? 
— Netrukus. Dar gi ir Bob nėra. 
— O, mes galim ir vieni pradėt! Jis.užuos ir ats

links bematant... 
Marianne badė šakute kepsnį, virtuvė kvepėjo; ki

tame orkaitės skyriuje pradėjo ruduot ir pūstis pyra
gaičiai. 

— Mmm. taip kvepia! Meilute, ar bus tikrai "vo
kiški" pietūs? 

— Bus. 
— Aš pagyriau tavo kulinarinius gabumus, Bob cheną iškeps, rodos klusysis senelio pasakų apie St 

Nikolaus, apie švento Kūdikio gimimą ir jos motinos! J a u P ^ telefoną laižėsi... Gal būt, ir vienas draugas už 
tvirtinimą, kad Trys Karaliai buvę vokiečių kilmės... ! 

Rodos, gražiausia suknele apsivilkusi, eis su mergai
tėm į bažnyčią, dideliu baltu kaspinu plaukuos, balta, 
su bumbulu, megztine kepure ir tų pat vilnų piršti
nėm, nors apsiaustėlis būdavo skystas ir nuo vėjų reik
davo drebėt... Rodos, čiulps burnoj tirpstančius sausai-

Marianne krūptelėjo. Ji tik trims ruošė pietus, ge
rai, kad truputį "su kaupu" uždėjo, nes Alfred mėgo 
per šventes prisikirst... Lyg nujausdama... Buvo, tiesa, 
papratus prie tokių Alfred staigmenų. Jis turėjo, kaip 
jis pats sakė, gerą širdį... 

— Žinai, tas iš studijos! Kur kitados mus per 
TV parodė, atsimeni? Tas mūsų puikus "skelbimas"! 

Kaip neatsimins! Tai buvo Alfred karjeros viršū
nė. Filminės karjeros. Kiekvienų švenčių metu, kiek
vienoj didesnėj draugijoj jis tą primindavo, pasidi 
džiuodavo. Marianne manė, kad dėl to pasisekimo jis 
paskui ir padūko... Pavojinga mažų gabumų žmonėms 
ką nors laimėt. Alfred Resetti tada pradėjo didžiuotis, 
įsivaizduoti gabiausiu aktorium, ėmė veržtis į vaidybi
nį meną... Tylėdama ji galvojo apie anas dienas. 

— A, meilute? Honey? Ką tu manai apie tai? O 
paskui — atidarysim dovanas... 

Alfred koja stumdė po maža Kalėdų eglute su
krautas dėžes ir dėžutes. Tai buvo svarbiausias Kalėdų 
momentas: atidaryti dovanas. 

Išgert, pavalgyt ir sužinot, ką tau artimieji nu
pirko, — galvojo Marianne. — Kur Kristaus gimimas? 
Kur žemėje ramybė geros valios žmonėms? 

Alfred maišė gėrimą. Pilstė iš įvairių bonkų, pa
keldamas j šviesą, užrašus paskaitydamas, galvą pa
kraipydamas. 

— Kokį tau įpilt, Meilute? — Atsigręžė į Marian
ne. 

— Man? Nieko. 
— Kodėl — nieko? Ar tai reiškia, kad su mumis 

nenori išgert? Tau gerai išgert! 
— Gal ir gerai, bet kad nenoriu. Mano sistema al

koholio nepakenčia. 
— Balonė! Kas per žmogus, kuris neišgeria? 
— Tu gerk, ir — Bob. Į mane dėmesio nekreip

kit. Aš daugiau valgysiu... 
— Valgysiu, valgysiu... Ir taip stora esi! Į ką pa

našu! Tokią žmoną gėda man viešai parodyt. Būdavai 
lieknutė... 

Marianne ėmė mirksėti. Gerai, kad tuo metu piaus-
tė svogūną, buvo priežastis drėkti akims... 

(Bos daugiau) 
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D R A U G A S , antradienis, rugpiūčio mėn 

CLASSI Fl E D G U I DE 

Knn Antanas Saulaitis. SJ, kalba Liet. Fronto bi&ullių poilsio ir studijų savaitėje Dainavoje 
Nuotr. Vyt. Maželio 

TAUTINIS IR KULTŪRINIS ATSPARUMAS 
JONAS MIŠKINIS 

2, Nūdien stebėdami pasauly po-
"litinio ir ekonominio gyvenimo 
"Vykstančias apraiškas, matom, 
• iaip mindomos tarptautinės su
tartys, pavergiamos tautos ir ne
siskaitoma su žmoniškumo idė-
jomis. 

X X amžiaus civilizacija pasie
kė negirdėta aukštumą. Su pasi
didžiavimu šiais laikais žmogus 
žiūri į savo nuveiktus darbus. 
Genialūs mokslo tyrinėtojai ir iš
radėjai, gabūs įmonių savininkai 
Ir apsukrūs didžiosios pramonės 
organizatoriai atlieka nepapras
tus žygius. Atrodo, kad šių die
n ų technikai beveik nieko nėra 
negalimo. Ji pakeitė žemės ritu
l io veidą ir .pasakiškai padidino 
produktingumą. Tačiau šalia 
milžiniškos gamybos atsirado di
del is godumas, ištaigingumas, 
tautų pavergimas ir autoritetų 
negerbimas. 

Tokia yra vyraujanti dabarti
n i ų laikų nuotaika, kuri vienur 
stipriau, kitur silpniau jaučiama 

bančiųjų gretos didėja, o tuo pa
čiu ir kultūrinė veikla plečiasi. 
Tačiau, gyvenimo tempui grei
tėjant, kai kam atrodo, kad mes 
nesuskubsim su juo drauge eiti 
ir galim atsilikti. Pavojus didelis, 
juo labiau, kad esam apsupti sve
t imųjų įtakų. Tačiau ir čia, ma
no manymu, nereikėtų perdaug 
išsigąsti. 

Mat , didėjant spaudimui, au
ga pasipriešinimas. Pasipriešini
mą turėtume organizuoti morali
nėmis vertybėmis bei priemonė
mis. 

Su galinguoju spaudimu mūsų 
tauta yra apsipratusi. Netolimoj 
praeity esam daug vargo pakėlę, 
tačiau Aukščiausioji Apvaizda 
saugojo mus, nors ir svetimuose 
kraštuose atsidūrėme. Praeities 
pergyvenimai duoda išsamios me
džiagos kovoje dėl tolimesnio li
kimo, kuris yra pagrįstas drau
giškų valstybių parama ir mūsų 
pačių lietuvišku atsparumu. 

Atsparumo ugdymas yra būti 
Kilnieji žmogaus idealai pamirš- j nas kiekvienam lietuviui. Taip 
tami ir žingsnis po žingsnio j pat visada reikia kelti vieningu 
smurtkama ir artėjama i nesu
stabdomą politinių ūkanų naktį. 

Tautos didybė — garbė 

Gyvendami svetur, savo idea
l izmo ramsti pasirinkom tautą, 
stengdamėsi jai aukoti visą en
tuziazmą, visą pajėgumą, nes 
tautos gerovėje sutelpa ir paski
ro žmogaus gerovė bei jos buities 
prasmė. Tautos didybė ir jos gar
bė sukelia giliausiu mūsų būty
bės gelmių entuziazmą. 

Beieškant gėrio konkretaus pa
vidalo, apsistojamą ties savo tau
ta, nes patsai žmogaus instink
tas sako, kad tauta yra tas šal
tinis, kuris jį apdovanoja praei
ties turtais, ir kur jis gali palik
ti savuosius laimėjimus, tą šalti
ną praturtindamas tautinėmis idė
jomis. T a i p kuriama tautos kultū
ra, literatūra, taip gimsta politi
niai laimėjimai. 

Žmogus, nutraukęs ryšį su sa
v o tauta, su jos papročiais bei 
tradicijomis, yra tarsi benamis, 
kuris savo tarpimui neberanda 
t inkamų sąlygų. Jis yra išrautas 
i$ tos žemės, kurioje gali rasti 
s«u t inkamo maisto. Su tokiu sa
vęs išrovimu iš tautos seka ir 
jo sielos nuskurdinimas, nes jis 
nebeturi po savo kojomis tvir
tės atramos. 

Brangindami tautos palikimą, 
istoriją, gerbiame didžiuosius pra
eities žmones ir dabartinius tau
tos veikėjus. Tautos veikėjų ger
bimas yra žingsnis į tautos kul
tūrą, per kurią vyksta mūsų as
menybės stiprinimas ir Lietuvos 
vadavimas. 

Kultūros kėlimas ir plėtimas 

Išeivijoje savo kultūros kėlimo 
srity esam daug nuveikę. N e tik 
patys tai matom, bet ir kitatau
čiai tai .pastebi, o mūsų kaimy
nai lenkai net pavydi. 

Netenka abejoti, kad mūsų kul
tūrinis gyvenimas ir ateity plėsis 
gal ir didesniu tempu, nes dir-

mą, organizuotumą,drausmingu-
mą ir, žinoma, pasiaukojimą kil
n iam darbui. Tiesa, stiprėjančio 
lietuviško vieningumo dvasia 
jau nugalėjusi daug kliūčių. 

Augąs tautos patriotizmas da
linai sugeba nugalėti atskirų gru
pių interesus ir pastatyti Lietu
vos laisvinimo reikalus aukščiau 
visko. Tautos laisvė ir nepriklau
somybė yra visų brangenybė, ku
rios mes ryžtingai siekiame. Kad 
esame drąsūs, pasauliui įrodėme. 
Lietuvos nepriklausomybės kovos 
su daug galingesniu priešu paro
do, kad ir silpnai ginkluota tau
ta yra didelė pajėga, kada ji pa
siryžusi laimėti. Tūkstančiai lie
tuvių savanorių karių spietėsi po 
tautine vėliava drąsiai kovoti už 
lasvę, ir laisvės kovose tauta iš
ėjo laimėtoja. 

Turime būti kietas riešutas, ku
ris ir plėšriajam žvėriui išlauž
tų dantis. Tai galime pasiekti, 
eidami vieningu, drausmingu ir 
organizuotu keliu, žadindami sa
vyje patriotizmą ir atsakingumo 
jausmą kiekviename kilniame lie
tuviškos kultūros darbo bare. 
Kiekvienas darbas yra naudingas 
jei jis bus skirtas dėl mūsų tau
tos laisvės ir Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo. 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

St. Petetsburg, Fla. 
ATŽYMĖTA A IR J. P U P E L I Ų 

VEDYBINĖ SUKAKTIS 

Rugpiūčio 14 d. Adolfas ir Jad
vyga Pupeliai, anksčiau gyvenę 
Cicero, 111., dabar pastoviai įsi
kūrę St. Petersbur Beach, minėjo 
savo vedybų 40 metų sukaktį. Šį 
jubiliejų atšvęsti jiedu galvojo 
Ciceroje, kur jų duktė su žentu 
gyvena, tačiau A Pupelio i lges
nė liga ji verčia prisilaikyti prie 
namų. Esant tokiai padėčiai, duk
tė Laima Jurkūnienė atvyko į St. 
Petersburg Beach ir, norėdama 
iškilmingiau pagerbti tėvus, pa
kvietė juos, prel. J. Balkūną, kle
boną kun. Tadą Degutį, O F M , 
ir artimuosius tėvų draugus į H i l -
ton Inn restoraną pietums. T e n 
papietauta ir pasveikinti sukak
tuvininkai. Pupeliams pakvietus, 
vakare svečiai dar susirinko jų 
namuose, kur prie vaišių prisi
minta charakteringesnės nuotru
pos iš jo jubiliatams ilgų, lai
mingų, ypač sveikų gyvenimo m e 
tų. 

A ir J. Pupeliai yra aktyvūs 
bendruomenininkai. Abu yra bu
vę LB apylinkių valdybose (Ci
cero ir St. Petersburge), įvairiose 
Bendruomenės komisijose ir, kaip 

B E A L E S T A T E 

KAS V E R T I N G A 
2-jų «"H»n mūro namas ir 2 au

to garažas. Apie 18000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metą mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Real Estate 
2625Wttt7lstStrttt 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
MARQUETTE P A S S O AFYL. 

Giminingom šeimom gyventi 
9 kamb. mūr. bimgalow s u pil
nu rūsiu. 2V2 maš. garažas. Vir
šu j 4 kamb. butas: SaJianas, 
valgomasis, miegamasis ir vir
tuvė. Nr. C - U 5 8 . Kaina $52,900 

SIRLES — 448-6666 

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

X-RAi TECHNICIA* 
Needed 3 evenings & Saturdays. 

Days also available. 

Gali: Emiiy 523-0400 

Full time for drapery workroom. 
Prefer ezperienced but will train. 
Air conditioned ahop. Employee 
discount. 

DTTEBIOBS BY BBUGE 
Park Bidge — « P - 1 1 « , M Į 14 

B E A L E S T A T E 

WANTE» VYRAI 

W A R E H 0 U S £ 
0 R D E R PICKER 
Mušt Have Driver's License 

Apply in Person 9 a. m. to 3 p. m. 

MB. GEYNETTI 
MURPHY CAKPET SUPPLIES 

6250 Nortanreat Hwy. 
Chicago, I1L 00681 

New de hute 2-flate 
6447—51 S. Austas Ave. 

Open house Siundą v 12 to 5 p. m 
TeL — 586-6416 or 484-2596 

N O B I P I B K T I 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1936 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t , 
"Oriental" kilimą, ui prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

m Ir Tfu Tinka didelei seimai. 
4 miegami) namas labai geram stovy. 
Įrengtas rūsys. 2 mat. garažas. $40,000. 

50 ir Tabnan. 5 kam mūr. Beismen-
tas. 2 mašinų garažas. Platus lotas. 
837,900. 

86tt S. Tulley Ave. Liuksusine 3-
jų miegamų rezidencija. "CatbedraT 
lubos. 1V& vonios, 2% mai garažas, 
Šoninis įvažiavimas. $71,500. 

68 ir RockwelL 2-jų butų po 5 kamb. 
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 maš. 
garažas, žemi taksai $26,900 

68 ir RockweH. 3-jų butų mūr. 6 
kamb. ir 2 po 3 kamb. Gerai išlaiky
tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas 
2 mai. garažas. Tik $45,000. 

45 ir Tabnan. 2-jų butų medinis — 
S ir 4 kamb. Tik $26,500. 

40 Ir Artesian. 2-jų butų medinis 
Geros pajamos. Garažas. $26,900. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybe, prašome kreiptis { 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

RETKATJNGAS 

NAKTINIS DttNITORIUS 
$300. j sav. - pradinis atlyginimas 

S H A S K C S V H X A PARK 
RESTACBANT 

TeL — 629-9050 

H B f WANTEP — VTBAI 

I i i I T J A N I T 0 I 
$300.00 a week to start. 

SHABKO'S VILLA PARK 
RE8TAUBANT 

TeL — 629-9050 
DūKJTD ONLY 

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

R.C.A. Now Hirrng 
Niles office 

Call — Deborah Polzin 
7 7 7 - 9 4 0 2 
C O O K 

N'orthwestern University Fraternlty 
Cook (or currest year. Sep-

MACHINUH8 — 
For vertkal 

Top wages. Overtune. Free medical 
and fife Insurance. 

JUST<S1TE MACHNE WOBKS 
7530 N. Oak Pk. Ava, Nfles, m. 

TeL 647-ttM 

FULL TIME 
PART TIME 

rnecfaa ak Hanted erperienced 
for full t i m e day shift . 

Mušt have own toote. 

A k o full time day shift pumf 
a t t e n d a a t 

Please oontact — 

Mr. Strumberger 
T e l 283-8585 

F o r inf ormat ion ca l l 
R O N HILLOCK — 868-4951 

Isnuom. 3-jų kamb. butas su vi
sais patogumais vyresnio amž. vy
rui Tel. 925-5686 

atstovai, dalyvavo JAV LB Flo
ridos apygardos steigime. A. Pu-
pelis arti dvejų metų darbavosi 
šios apygardos valdyboje sekre
toriaus pareigose, iš kur, tik li
gos prispaustas (keliais atvejais 
gulėjo ligoninėje ir buvo operio-
tas) , iš apygardos valdybos pasi
traukė. J. Pupelienė, ypač gyven
dama Cicero, aktyviai darbavosi 
ir Balfe. Abu Pupeliai yra St. 
Petersburgo lietuvių klubo amži
nį nariai. A. Pupelis ilgametis ir 
periodinės spaudos bendradarbis. 

Sveikindamas abu sukaktuvi
ninkus, nuoširdžiai linkiu Adol
fui Pupeliui galimai greičiau at
gauti jėgas ir toliau abiems sėk
mingai darbuotis šakotoje LB 

veikloje. 
K-Ginž... . . 

• 
— Mano interesas ateityje, 

kadangi ten praleisiu savo liku
sįjį gyvenimą. 

Charles F. Ketter ing 

m S C E L L A N E O U S 
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M. A. Š I M K U S 

NOTABY PTJBIJC 
DfOOME TAX SERVICE 

42M So. Mapkicssd, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PELIETYBfiS PRASTMAI ir 

kitokį* blankai 
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M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Te t — W A 5-8063 
llllllllllllIlIlIlimillllHIIMIlllllliiiiimim 

LEMOVTE — LIETUVIŲ 
KOLONIJOJE 

Savininkas parduoda naują S -jo. 
miegamų namą. i vonia, 2 "show-
ers", Šeimos kambarys, židinys. 
Rūsys. 2 mai. garažas. y2 akro že
mės. Prašoma $109,000.00. 

Skambint — 739-5361 

BEVERLY SHORES 
Parduodamas BeJtic Besort Lodge-
HoteL 24 apstatyti kambariai plius 
butas savininkui ar sargui, 6 vo
nios. Ant 2-jų sklypų arti paplū
dimio. Veikia ištisus metus. Gali
ma perkombinuot j butus, su krau
tuve, delikatesų parduotuve, resto
ranu, etc Viskas tik už $55,000.00. 

Du Bais Realty 
Tel. 219—872-6467 

PRCSSER ALi. AROU N D 
Mušt have transportation . 

Small plaut 
Paik Ridge, m. 823-2145 

COOKS - 18 yrs. 
W A T T R E S S E S -

21 years 
P U L i , OR P A R T TIME 

A p p l y — 

G R O U N D R O U N D 

R E S T A C B A N T 

4220 Harlem, Norridge, iUinois 

BEAUTICIAN 
F U L i , OR P A R T TTME 

W i t k or vrithout fot iowing. 

Paid vacat iaa . 

T E L . 725-1084 — 561-0219 

VYAREHOUSE 
Mušt speak English. 
5 days week. Call: 

MR. Į j g Į j 243-6170 
MECHANICS 

SCTUPMM 
Shop mechanic for small engines, 
engine work, reel mower grindiag 
& bench work, etc. 5 day week. Ali 
company benefits. Public Trans
portation] to door. 

Ask for Bfll MMer 
or Ralph Simonson 

7 6 3 - 6 8 8 3 
HELP WANTEP — MOTERYS 

BABYSITTER WANTED 
for 2 chUdren in my bome 2 days 
per week 8:15 a.m. to 3:30 p.m. 
Near »lst aad Westers A venue. 

C A L L - 2 3 9 - 0 9 7 9 

iiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiuuniuiuiiiiiiiiii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69tb S t , teL 776-1486 

tiiiiiiuitiiiniiinuiiiiuuuuiiiiiiiiiHimiii 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
i. BUBNYS — TeL BE 7-5168 
iiiiimiimiitmimiiiiiiuuiiiiiuiiiiuiiiiiii 

2 po 5 
51-ma u2 Kedzie.. 

užimti. 

Romos istorija bus mūsų 
istorija, jeigu negrąžinsime sa
v o vaikų į atsparumą, pasiau
kojimą ir pareigingumą. 

Taylor Caldwell 

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Ivmirltj pr<-klp padtrtnklmM nebran-

(Clai A mūsą san<KUo. 
COSMOS PABCELS EXPRES8 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
23SS S. Halsted SC, Chicago. m . SOftOH 
250t w. setto st., CMC«*O. m. sos is 

THef.: 925-2737 — 254-3320 
Yytaatas Yalantfaias 
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10% — 20% — 30% ptfflan mokCalte 
a i apdraods noo agatem Ir untomn-
hlilo p u mas. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Ir kitus kraShis 
NEDZINSKAS, 4665 Archer Ave. 
Chicago, III. 60632, telef. 827.5680 
tlMlll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lf l l l l l l l lMIHlll l i! i i 

2 batai 9 
kamb. (3 mieg.) 
Tik $82.500.00. 

Mflrioia, 2 botaL Naujai 
tuotL Vieną tuoj galima 
Brighton Parke. 

72-ra ir CampbeB. 1 ^ aukSto nau
jesnis mūr. namas. 3 mieg. Įrengtas 
rūsys. Labai svarus. $65,000.00. 

82-ra ir Rntberford. Liuksus 5 ^ 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 
"randi". $69,500.00. 

10V4 akro žemes netoli Burlington, 
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25,000,00. 

48 ir Kottn. 8 kamb. med. namas. 
Maži taksai. Daug vietos. $36.500.00. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insoranoe — Income Tax 

Z951 W. 63rd St., 436-7878 

iiimitiimiiiiimiiiiimiiiiiiiiHiiimiiiiir 
PACKAGE EXPRES8 AGENCY 

MARIJA NOBEKDENt 
SIUNTINIAI 1 LICTUV4 
Labai paceMMiJamos (eroa 

pfekžs. Mafataa Ii Europos si 
2«M W. M 8C. Ohtoaco, DL 

TT-.l. — WA 5 27S7 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIHIIIIHIIMIII 

320SH Wem Mtti Str« 
Chloago, mtnotu 

Td«f. GA 4-8S54 

iiiimiiiiiiiiiiiiiimimiiiiinimiiiiiiiiiiiiii 
P L U M B I N G FRANK « M į l « 

Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plytelės. Glaus blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — 6S6-2960 
Mll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l imi l l l l l l l l l l l l 

Perskaitę "Draugą" duokite 

% kitiems pasiskaityti 

iiiiiimimimmmiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiii 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
TeL 376-1882 a r t e 376-5996 

lllllllllllllllllllMlllllllllllllilIli 

M A R Q U E T T E P A R K 
4 botų marinis. Gazu Šildymas. Ga 
ražas. $56,900. 

19 meta marinis. 5tt kamb. ( 3 
mieg) . Gazu-oru šildymas. Arti St . 
Louis ir 77 S t Padarykite pasiū
lymą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

mmmmmtmMmmmmmsmmmsm 
MACHINISTS 

LATHE 
MILLING MACHINES 

DRUL PRESS 
SHAPER AND SŪRFACE 

6RINDER 
aUperienced only 

A p p l y 
HARRINCITON & KING 

PERF0RATINC C0. 
5655 W. Fillmore St. 

1 Wock No. of Roosevelt Rd., 
1 block West of Central 

TEL. — 626-1800 

inmmtmiiHiiwiuiiiwiiiiiMniintHWH«i 

UVE-IN 
HOUSEMOTHER 

Gehrmg Kali, as outreach 
jponsored by St. Joseph HospitaL o#-
fers comprebensive medical care aad 
belp to meet tfae emotional needs of 
me single pregnant women 16 yssn 
aad older. It is our annrer to abofftion. 
We are seeking a very spedal indi-
vktoal for a Live-In Housemothsr to 
tupervise mis facility. Rsievaat work 
eomerience as weH ss a sincert 
mitment to tbe right tt> life are 
nificant factors in candidate 
Excellent salary and housiog are avail
able Apply: 

— 1 

— S 

9 7 5 - 3 0 I • 

ST. JOSEPH HOSPITAL 
tm N. Laks Sasre Dr. 
(The corner of Oakdale 

A Lake Shore Dr.) 
Equ«.l Opportunity RmployT An 

lllllinillllllHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIUINN' 

H E L P W A N T E D ~ M A L E 

tįr 

Valdymas 
Taa 

Notarlatas — V 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie A v e . — 7*8-2233 

Platinkite 'Draugę". 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE. 
oes Jis plagisgiai skaitomas tie* 
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
tos jrra rtlami 

A C H I N I S T S 
Immediate opening for ezper. operators m tbe following Jolst: 

* DC V U E G / H G BTILL 
* EXTERN AL * UNTVESSAL GBDTDBt 
* rNTEKNAL GRINDEB 
* BmJLING MACHTNE OPERATOR 
* GEAR OBINDEB 
* SPTRAL BEVEL GEAR CCTTEE and GRINDER 

Mušt speak Ekiglisb. be able to read blua printa. do set-up k have 
own tools. Ezcellent beneflt program. 

LITTON raEOSIO^ GEAR 

i 454ft So. Weatora Blvd. , Cbicago 847-4211 
Aa £qual Opportunity Empioyer 1C/F 

(yShea 

" D r a u ^ " f dwkite kitiems pasiskaityt. 



Lietuvių Fronto bičiulių studijų savaites dalyviai džiaugiasi Dainavoje geru oru ir įdomiomis paskaitomis 
Nuotr. Vyt. Maželio 

Tautybių klausimas Sovietų Sąjungoje 
Ar yra vilties Lietuvai išsilaisvinti 

Šiandien daugelis mūsų žmo
nių svarsto, kokios galėtų būti ga
limybės pakeisti dabartinę politi
nę padėti Rytų Europoj, kurių 
pasėkoj Lietuva ir kiti pavergti 
kraštai galėtų atgauti prarastą 
nepriklausomybę. Vieni sako kad 
tik karas gali sudaryti tokias są
lygas, kitį kad asmenų pasikeiti
mas Kremliaus vadovybėje, dar 
kiti kad jaunosios generacijos atė
jimas į Sovietų valdžios viršūnes. 
Čia pateikiame dar vieną nuomo 
nę,. paskelbtą Fortune žurnale 
(rugpiūčio mėn. numery). Kur 
Herbert E. Meyer savo straipsny 
nagrinėja besiartinančią etninių 
grupių krizę Sovietu Sąjungoje 
(The caming Soviet etnic crisis). 

Sovietų Sąjnuga XIX amžiaus 
valstybių liekana 

Silpnėjanti Leonido Brežnevo 
sveikata neišvengiamai turi pri
vesti prie valdžios pasikeitimų 
Kremliuje. Jo įpėdiniu, be abejo, 
turės būti kuris nors rusų, o ne 
kurios kitos tautybės asmuo, nors 
šių dienų besikeičiančiose sąlygo
se rusai turės pereiti iš dominuo
jančios daugumos į mažumą. Tą 
padėtį Sovietų vadai numatė jau 
prieš keletą dešimtmečių ir ieš
kojo būdų, kaip išlaikyti krašto 
valdžią savo rankose. 

Demografinis pasikeitimas Sov. 
Sąjungoj gali turėti ne tik ekono
minių, bet ir politinių pasėkų. Ru 
sų tautinei grupei atsidūrus ma
žumoj, krašte susidaro palankios 
sąlygos kilti eilei politiniu nera
mumų, kurie savo ruožtu gali pri
vesti prie krašto suskilimo. 

Kad geriau supratus šią kritiš
ką padėtį, tenka priminti, kad 
Sovietų Sąjunga nėra tik "valsty
bė" modernia šio žodžio prasme, 
bet yra užsilikusi devyniolikto 
amžiaus imperinių valstybių lie
kana, šj didžiulė imperija, kuri 
užima apie šeštą dalį mūsų pla
netos sausžemio, turi paglemžus 
šimtą įvairių tautybių ir etninių 
grupių, kurių dalis praeity yra eg
zistavusios kaip nepriklausomos 
valstybės. Tų tautų charakteriai 
ir interesai žymiai skiriasi nuo 
rusų tautos. Šių dienu Sov. S-gą 
sudaro slavai — rusai, ukrainie
čiai, gudai ir neslavų giminės eu
ropiečiai —moldavai, estai, lat-
via , lietuviai, gruzinai, armėnai. 
Ji apima įvairių tikybų žmones — 
Europos krikščionis: pravoslavus, 
katalikus, protestantus, ir neeu-
ropines tikybas — musulmonus: 
uzbekus, totorius, turkmėnus, ta
džikus. 

Tokią imperiją sukūrė rusų ca
rai, kurie, plėsdami jos ribas, 
stengėsi užgrobti gretimas sritis. 
Tuo būdu jie tikėjosi apsaugoti 
pačių rusų gyvenamus plotus nuo 
kitų imperialistinių valstybių — 
Prancūzijos, Austro-Vengrijos va
karuose ir Kinijos rytuose. Rusai 
amžiais bijojo svetimų valstybių 
įtakos ir neapkentė naujų idėjų. 
Plėsdami savo krašto ribas, jie 
tikėjosi ir nuo jų apsisaugoti. 

1917 m. revoliucija sugriovė 
rusų carų sostus, bet nesugriovė 
jų imperijos. Pasikeitimo laiko
tarpy kaj kurios etninės grupės 

MYKOLAS ŠIMAVICnJS 

mėgino atsipalaidoti nuo rusų 
globos, bet revoliucijos vadai — 
Leninas ir jo pagelbininkai var
dan "proletarinės vienybės" ir 
krašto saugumo vėl jas karo jėga 
užslopino. Tik Baltijos kraštams! ar kitų pagelbinių darbų. 

rusai ir kitos slavų grupės ski
riami į pirmaujančius kariuome
nės vienetus: į strateginių rake
tų dalinius, šarvuočių kuopas, 
artileriją, fronto motorizuotus 
dalinius. Ne slavų kilmės pa
šauktieji skiriami į antraeilės 
reikšmės dalinius — prie statybų 

vyksta gauti vieno kambario bu
telį, tai pasitenkina 1-2 vaikais. 
Be to, pats gyvenimo standartas, 
lyginant su Vakarais, yra gero
kai atsilikęs. Daugelis neturi šal
dytuvų, nėra pusiau paruošto, 
konservuoto maisto, nepakanka
mas krautuvių aprūpinimas pre
kėmis. Kasdien po darbo valan
domis tenka stovėti eilėse prie 
parduotuvių. Taigi rusų moterys 
yra užsiėmusios kasdieniniais rū
pesčiais, perdaug išvargusios, 
kad galėtų rūpintis šeimos padi
dėjimu. T u o tarpu primityvesnės 
Azijos tautos daugumoj gyvena 
kaime, jų moterys netarnauja, 
rūpinasi vien šeimos reikalais. 
Produktus pačios pasigamina, ar 
gauna iš farmų. T o pasėkoj jų 
šeimos žymiai skaiklingesnės ir 
rodo tendenciją didėti. Pav.: 
1959 m. vidutinė uzbekų šeima 
susidėjo iš 4.8 asmenų, o 1970 
m. — 5.8 asm. Jų jaunos šei
mos yra gerokai skaitlingesnės už 
krašto vidurkį. 

Toks Sov. S-gos demografinis 
tikėjimas pirmiausia turės atsi- i 
liepti krašto ekonominiam gyve
nimui. Dėl žemo rusų gyventojų 
prieauglio 1980-1990 metų laiko
tarpy išeinančių į pensiją skai

čius pralenks jaunus, ateinančius 
dirbti. Tame laikotarpy Rusų res
publikoj darbingo amžiaus asme 
nų skaičius sumažės iš 83.8 mil. { 
į 82.5 mil. Kadangi du trečdaliai 
pramonės gamybos tenka šiai 
respublikai, sunku įsivaizduoti, 
kokiomis priemonėmis Maskvos 
biurokratai galės palaikyti ir pa
didinti krašto gamybą. O tai yra 
būtina, turint galvoj bendrą gy
ventojų skaičiaus didėjimą ir pra
gyvenimo standarto kėlimą. 

Be darbo mechanizacijos įmo
nėse, vienintelė išeitis būtų dar
bo jėgos atvežimas iš centr. Azi
jos respublikų. Žinant rusų anta
gonizmą svetimšalių atžvilgiu, 
ypač svetimos rasės bei kultūros, 
musulmonų įkūrimas rusų terito
rijoje būtų sunkiai įmanomas. Be 
to, jų paruošimas techninėms spe 
cialybėms pareikalautų nemaža 
laiko ir pastangų. Daugumas jų 
kilę iš ūkių, arba vedę nomadi
nį gyvenimą. 

(Bus daugiau) 

— Žmonės, kurių poelgiai 
juokingiausi, visados pirmauja, 
šmeiždami kitus. 

Moliere 

DRAUGAS, antradienis, rugpiūčio mėn. 22 d. 5 

didelių pastangų ir aukų dėka bu
vo pavykę ištrūkti iš Maskvos 
globos. Bet Stalinas ir vėl jas pa
siglemžė 1940 metais. 

Po šešiasdešimt vienerių me
tų komunistinio valdymo carų pa
liktoji imperija nedaug kuo pasi
keitė. Šiandien ji susideda iš 
penkiolikos taip vadinamų sąjun 
ginių respublikų, dvidešimties au
tonominių respublikų ir aštuonių 
autonominių regionų. 

Tautybių klausimas Sovietų 
imperiojoj 

Nors Maskva deda visas pa
stangas tuos kraštus surusinti ir 
atmiešti svetimu elementu, ta
čiau etninės grupės stengiasi iš
laikyti savo gimtajame krašte jų 
tautinį charakterį. Iki šiam lai
kui jos dar sudaro gimtojo kraš
to gyventojų daugumą. Pavyz
džiui, armėnai sudaro 89 proc. 
visų gyventojų, gudai 81 proc, 
lietuviai 80 proc. Savo tėviškėse 
jos stengiasi išlaikyti ir naudotis 

Visos Sov. Sąjungos ekonomi
ka yra griežtoje rusų kontrolėje, j 
Kremliaus biurokratai, kaip ir 
carų ministeriai, stengiasi visus i 
stambiuosius kapitalinius inves
tavimus nukreipti į Rusijos res
publiką. T o pasėkoje 62 proc. vi
sos pramonės gamybos gaunama 
iš šios respublikos, o tik 22 proc 
iš gretimos Ukrainos ir 8 proc. 
iš Baltijos respublikų. Palyginus 
nežymią dalį pramonės gamybos 
sudaro ir užkaukazio respubli
kos — Armėnija, Gruzinija, Azer-
beidžanas, arba centrinės Azijos 
kraštai — Kirgizija, Tadžikista
nas, Turkmėnija, Uzbekistanas ir 
Kazakstanas. Rusų dominavimas 
ne rusų respublikose iki šiol bu
vo laikomas lyg ir natūraliu, 
nes jie Sov. S-goj sudarė žymiau
sią etninę grupę. Bet ateity tokia 
padėtis turės pasikeisti, nes rusų 
natūralus gyventojų prieauglis 
krito žemiau krašto vidurkio. Tai
gi, nors jie realiais skaičiais ir 
didėja, bet santyky su kitom tau-

gimtąja kalba. Žinoma, rusai vi-' tybėm jie mažėja, 1959 m. statis-
sur yra dominuojantis ir vado
vaujantis elementas. Iš keturio
likos politbrūro narių, dešimt yra 
rusai; iš dešimties partijos sekre
torių, devyni rusai; centriniame 
partijos aparate iš dvidešimties 
atskirų departamento vadų devy
niolika yra rusai. Visuose vado
vaujančiuose ir pelninguose pos
tuose sėdi rusai. Nors teoriškai ki
tų tautybių žmonės turi lygias 
teises, bet tikrumoje rusai domi
nuoja pramonės įmonių vadovy
bėje, valdžios viršūnėse, komu
nistų partijoj, kariuomenėje, 
mokslo įstaigose ir .kitur. Vado
vybių užsitikrinimui visoje Sov. 
Sąjungoje jau Leninas ir jo įpė
diniai skatino rusus emigrubti į 
kitų tautybių gyvenamas sritis. 
Ši "emigracija" pasirodo gana 
sėkminga, nes trylikoje iš ketu
riolikos nerusiškų respublikų ru
sai užima jose antrą ar trečią 
vietą etniniu atžvilgiu. Kazaksta-
ne jie skaičiumi net pralenkia vie
tinius gyventojus. Pagal sovietų 
administracinę sistemą sąjungos 
respublikų vidutiniuose ir aukš
tuose postuose visur sėdi rusai 
sekretorių pavaduotojų titulu. Iš 
penkiolikos respublikų išimtį su
daro Gudija, kur ir šį postą uži
ma gudų tautybės asmuo. Rusų 
emigracijos skatinimui naudoja
mos įvairios priemonės: jiems be 
eHės duodami butai, geriausi dar
bai, vadovaujamos vietos. 

Armija irgi išimtinai rusų va
dovybėje. Jei ir pasitaiko koks ne 
rusas, tai jis mažiausia turi būti 
slavų kilmės. Pašauktuosius kitų 
tautybių, naujokus rusai stengiasi 
išsklaidyti kitų tarpe. Jie išsiun
čiami į tolimus kraštus, skatina
mi kurti mišrias šeimas, verčia
mi naudoti svetimą kalbą. Tik 

tikos daviniais rusai sudarė 54.6 
proc. visų gyventojų, o 1970 m. 
jau tik 53.4 proc. Remiantis už
sienio statistikos biurų daviniais, 
apie 2000 metus rusai Sov. S-goj 
sudarys mažiau negu 50 proc. vi
sų krašto gyventojų. Vienintelis 
leidinys, paskelbtas apie Sov. 
S-gos demografinį pasikeitimą, 
buvo G. A. Bonderskos. Jos aps
kaičiavimais rusai 2000 metais su
darys tik 46 proc. visų gyvento
jų. Jei nepakitęs prieauglio san
tykis, didžiausi laimėtojai bus 
centrinės Azijos musulmonai, ku
rių natūralus prieauglis yra dvi
gubai didesnis už krašto vidurki. 
1959 m. musulmonų tautybės as
menys sudarė 11.8 proc. visų gy
ventojų, o 1970 m. — 14.5 proc. 
Užsienio statistikos biurų aps
kaičiavimais, 2000 m. muzulmo-
nai pasieks 25 proc. visų gyven
tojų. Minėtoji Bonderska daro dar 
radikalesnes išvadas. Pagal jos 
apskaičiavimus tada muzulmo-
nai sudarys apie trečdalį visų gy
ventojų. 

Su tautybių problema f 
ekonominį nuosmukį 

Tokia padėtis rusams sudaro 
nemaža rūpesčių. Sunku rasti ir 
išeitą, nes tai bendras reiškinys 
pasauly,, kur kultūringesnės tau
tos turi mažesnį gyventojų prie
auglį už atsilikusias. Rusų etno
grafinės sritys yra daugiau su
pramonintos, dauguma gyven
tojų įsikūrę miestuose, kur, kaip 
žinome, yra didelis gyvenamų 
patalpų trūkumas. Dažnas reiš
kinys, kad jaunavedžių pora gy
vena su tėvais vienam kambary, 
perskirtam paprasta uždanga. 
Jauna pora 3-5 metus vengia su
silaukti šeimos. Jei kam nors pa-

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m. 
rugp. 20 d., 7:30 vai. ryto, Beverly Manor Convalescent Hospital, 
Los Altos, California, mirė mūsų brangus tėvelis 

A, f A. DR. PETRAS MAČIULIS, 
sulaukęs 83 m. amžiaus. 

Buvo globojamas sūnaus Antano (2600 Hastings Drive. Belmont, 
California 94002). 

Kūnas pašarvotas Stangler laidotuvių namuose, kur antradienį 
8 vai. vak. bus kalbamas šv. rožančius. 

Laidojamas treč., rugp. 23 d., tuoj po gedulingų pamaldų 10 
vai. ryto Milkitos bažnyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkai ir giminės. 

^Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii. 

j L A I S V Ė T A I P P A T | 
Į P A R E I G O J A | 

Ar mes atliekame laisves pareigą »vo tautai? i i 
Bent vienu tžvilgiu mes glime ją nesunkiai atlikti, būtent į 

i pridėdami $5.00 'stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei-
| kes, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. 

Klubas siunčia savo nariams informacijas apie naujai ii-
j leidžiamas knygas. 

Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, 
j ugdydami lietuvišką knygą. 
J mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS
VI VA LIETUVIŠKA KNYGA. Už tai mes gausime pasirinkti vi-
I sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 

E Rašykite prie pirmos progos: 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBUI 

4545 West 6Srd Street 
Clesfla, flttaofe 90638 

• • • i m 
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E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F . D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefona i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te l e fonas — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

A. t A , ONAI BARAUSKIENEI mirus, 
mielus Danutę, Stasį ir Algį Liepus nuošir
džiai užjaučiame. 

Skorubsku šeima 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

Kolegai 

A. t A. ZIGMUI DAIUDKAI mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai VALEI ir 
šeimai 

Vytautas ir Alice Lapatinskai 

A. f A. 
ALMAI MARTINKAT mirus, 

velionės dukrai IRENAI BAKŠIENEI i r anūkei 
KORNELIJAI reiškiame gilią užuojautą. 

Ida ir Edward VValIner 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o 
1 4 1 0 So. 50 th Av., C i c e r o 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO LITUAN1CA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET T d . REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Higrmay. Palos Hills. 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th A ve., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 

» 
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DRAUGAS, antradienis, rugpiūčio mėn. 22 d. 

X Vytautas Kamantas, PLB 
valdybos pirmininkas, ir 
nius Nainys, buv. pirmininkas. 
yra pakviesti į Baltuosius Rū
mus rugpiūčio 23 d. dalyvauti 
viceprezidento W. Mondale kon
ferencijoje krašto saugumo rei
kalais. Konferencijoje dar da
lyvaus gynybos sekretorius dr, 

x PreL Klemensas Razmi
nas iš Romos atvyksta šio mė
nesio pabaigoje į Chicagą. Sve
čias praves Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje Šilu
vos atlaidus, kurie prasidės 
rugsėjo 7 d. ir baigsis rugsėjo 
16 d. Iškilminga Šiluvos pro
cesija bus rugsėjo 10 d., sek-

g ro_ | madienį, 1:30 vai. po pietų. 
x i a. dr. Petras Mačiulis, 

83 m. amžiaus, mirė rugpiūčio 
20 d. Los Ritos, Calif. Laido
jamas trečiadienį, rugpiūčio 23 
d. Velionis buvo diplomatas, 
teisininkas ir daugelio katalikiš
kų laikraščių bendradarbis. Yra 

H. Brown ir prezidento patarė- ! i š v e r t e s i r ^ " ^ k e l e t a- ^ g u 
jas saugumo riekalams dr. Z. >'Pač Giovanni Pappini raštų. 
Brzezinski. i 

X "Gabija", Skaučių Seseri
jos vadi jos leidžiamas biulete
nis, pasiekė "Draugo" redakci
ją. Gabijoje duodama visa Tau-' 
tinės stovyklos programa, ap
rašomas ankstyvesnis Seserijos 
sąskrydis Toronte ir pateikia
ma daug įvairios skautiškos in-

X Kun. Pranas Dauknys, 
"Tėviškės aidų" savaitraščio i 
redaktorius, iš Melbourno mus 
informuoja, kad iš Kanados — 
JAV-bių sugrįžę Australijos lie
tuvių sportininkai, dainininkai 
ir visi tie, kurie buvo j Ameri
ką nuvykę, labai šiltai atsilie
pia apie lietuvių įstaigas Chica-

Lietuvos vyčių choras, vedamas muz. F. Strolios, atlieka jvairias programas Nuotr. P. Maletos 

/ Š A R T I I R TOLI 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

J. A. VALSTYBĖSE Taip pat daly-
skandinavų šo-

Abu yra veik-

"Tryptinis" 
vaus latviu ir formacijos. Žurnaliuką redaguo-: g°je, žavisi lietuvių sukurtomis, _ Elzbieta Kardelienė, buv.: k i erupės 

ja Ir. Šėrelienė, administruoja vertybėmis, pastatais. Ypatin- Lietuvos operos solistė, dabar' _ ^ ^ r o n ė s Klimaitės ir Ge-
D. Juodgudienė. Leidžiamas gai gerai atsiliepiaapie /'Drau- gyvenanti Montrealy, Kanado- \ ^ „ ^ Mikalausko moterystė 
Chicagoje. go dienraštj, jo isskirtim dė- ^ l a n k o s i n * Angeles apylin- b u v o pBMudnUi b i r ž e l i o 17 d. 

x Onytė Krišciokaitytė - m e s j Australijos lietuviams ir k e s e i r y ^ sustojusi pas savo g v i ^ m i e r o 
Schmid. su vyru architektu Rei- už malonų priėmimą redakci- kolegę sol. Alodiją Dičiūtę-Tre-! pe terson N J 
nerSchmid, gyvenanti Chicago-1 joje čiokienę. Salistė aplankė dau- l ū s l i e t u v i s k ose orgj 
je, buvo pakviesta į Connecti- x Knn. Jonas Duoba, MIC, geų pažįstamų ir draugų, lietu- a b u b a i universitetus 
cut Central College jubibejinį naujasis Marijonų bendradar- v i u gv. Kazimiero parapiją ir 
suvažiavimą. Ta proga ji dar bių sąjungos dvasios vadas lietuviškas įstaigas Los Angeles 
aplankė savo tėvelius ir brolį I ir "Draugo" spaustuvės mo-! mieste. 
dr. Rimą Kriščiokaitį West į derniškų mašinų mechaninis! _ Pabaltiečitr antrasis etni-

prižiūrėtojas, šiandien išvyksta ni<j festivalis įvyks Garden Sta-
trijų savaičių poilsio. Į savo te Arts Center patalpose, rug-
darbą grįš rugsėjo 16 d. į gėj0 23 d. Daugiausia pasiro-

x švč. M. Marijos Gimimo dys estai, bet taip pat daly-
par. biuletenis skelbia šiuos vaus New Yorko lietuvių cho- ^ P P a t * apsilankymu seniai 

skautiš- jaunuolius, kurie artimiausiu ras "Perkūnas", lietuvių mote- nematytoje Europoje, 
kus sveikinimus iš šio gražaus l a i k u ^ r i a šeimas: Vytenis 2y- rų kvartetas 'Vilija", Philadel- Pennsylvamjos Lietuvn;: 

ninę programą atliko New Yor
ko lietuvių vyrų dainininkų 
grupė "Vytis". Didžiuliame su
sirinkime kalbą pasakė Simas 
Kudirka. 

Hartforde. Conn. 
x Kernavės tunto skautės ir 

vadovės iš Tautinės stovyklos 
atsiuntė "Draugo" redakcijai 
sveikinimą. Jos rašo: "Siunčia-

— Renata Alinskienė, New 
Yorko lietuvių veikėja, šią 
vasarą buvo išvykusi į Euro
pą ir dalyvavo Europos lietu
vių studijų dienose Freisinge, 
netoli Miuncheno. Studijų sa
vaite ji yra labai patenkinta, 

— Jono Urbono laišką redak-
par. bažnyčioje j c i j a i ^ut in ių kalinių Sov. Są

jungoje klausimu išspausdino 
"The Detroit News" liepos 25 
d. laidoje. J. Urbonas vado
vauja JAV LB centrine, apylin
kei ir aktyviai bendradarbiau
ja lietuviškoje spaudoje. 

BALFO ARTIMIAUSIEJI 
RŪPESČIAI 

Rugpiūčio 9 d. Balf o patal
pose Balf o centro valdyba bu
vo sukvietusi spaudos ir radijo 
atstovus painformuoti apie ar
tėjančius Balfo didžiuosius dar
bus. 

Pokalbiui vadovavo Jonas Ja
saitis. Balfo centro valdybos 
pirmininkė Marija Rudienė pla
čiau aptarė artėjančio Balfo 
seimo ruošos darbus, rudeninį 
vajų ir šelpiamųjų klausimus. 

Balfo Chicagos apskrities pir-
niininkas Valerijonas Šimkus 
painformavo apie pasiruošimą 
priimti seimo atstovus bei ko
misijas, kurios rūpinsis tech
niškaisiais Balfo seimo reika
lais. 

Iš pranešimų aiškėja, kad Bal
fo 19-tasis seimas įvyks spalio 
28 ir 29 d., Chicagoje, Šv. M. 
Marijos Gimimo lietuvių parapi
jos salėje. Seimą šaukia Balfo 
centro valdyba, o jį globoja 
Chicagos Balfo apskrities val
dyba, kuriai vadovauja Valeri
jonas Šimkus. Seime iš lietu-

atstovai, bet ir lietuvių visuo
menė, Balfo rėmėjai 

Balfo Chicagos apskrities pir
mininkas Valerijonas Šimkus 
pažymėjo, kad artimiausioje 
ateityje pradės veikti seimui 
ruošti kelios komisijos ir pa
žadėjo seimo dalyviams globą. 

Nemažesnis rūpestis — artė
jantis Balfo rudens vajus. Va
jai kasmet paprastai praeina 
sėkmingai. Aukotojų nestinga 
ir, kaip atrodo, vis daugiau ir 
daugiau suaukojama šalpai. 
Tačiau tą darbą reikia gerai 
atlikti. Reikia pasiruošti, su
rasti rinkėjų, kurie aplankytų 
kiekvieną lietuvį. Rudens va
jaus reikalais jau rūpinamasi ir 
spalio mėn. vajus bus vykdo
mas. 

Po pokalbio Jono Jasaičio 
ištekliais posėdžio dalyviai bu
vo pavaišinti užkandžiais, ka
vute ir gėrimais. Ta proga ap
žiūrėtas rūbų sandėlis, kurį 
rūpestingai tvarko uolus balfi-
ninkas, Balfo 5 skyrias pirmi
ninkas Juozas Mackevičius ir 
Grožvyda Giedraitytė. Juozas 

viškųjų kolonijų laukiama per į Mackevičius su talka pakuoja 
60 atstovų, kurie seimo metu iš- j siuntinius, o Grožvyda Giedrai-
rinks 32 Balfo direktorius, oĮ ty tė patikrina žinias, prašymus 

gamtos kampelio, iš šeštosios 
Tautinės stovyklos". Sveikini
mą pasirašo s. fil. R. Rudaitie-
nė. Redakcija nuoširdžiai už 
sveikinimus dėkoja. 

x Dail. A. Valeška sukūrė 
Vengrijos Švč. Marijos vitražą 
Šv. Stepono bažnyčiai, 2015 W. 
Augusta Blvd, Chicagoje. Vit
ražą pašventino rugpiūčio 20 d. 
klebonas kun. dr. G. Mihalyi 
tautinės šventės iškilmėse 
mokslą pasakė kun. J. Prunskis. 

x Birutė ir Povilas čečkai, 
gyveną Dearborn Heights. 
Mich.. keturias savaites pralei
dę Vokietijoje, Austrijoje ir il
giausiai Šveicarijoje, iš šios 
paskutinės vietos atsiuntė svei
kinimus "Draugo" redakcijai. 
Ilgesnį laiką buvo sustojęs pas 
dr. Dargužą. 

gas ir Dalia Mačiukevičiūtė, phijos tautinių šokių grupė dienose, kurios vyko rugpiūčio 
Vytautas acėnas ir Gintare "Aušrinė", New Jersey tautinių 1 3 d- Lakewood Parke, Pa., me-
Repšytė, Petras Venckauskas ir šokių grupė "Liepsna" ir New| 
Dalia Kaunaitė. I Yorko tautinių šokių grupė' rado pilną šiukšlių, šaldytuve 

tebuvo papuvusi salotų galva 
ir alaus dėžutes, prausykla už
sikimšusi, baltiniai neplauti. 
Ji vaikus paliko penktadienį, 

į trumpai sugrįžo šeštadienį ir 
teatėjo sekmadienį. Tada ją ir 

Apie netvarką pra-

CHICAGOS ŽINIOS 
NAMAI PO 5 DOLERIUS 

Pietinėje Chicagos dalyje 
Pa- Roselande - - parduota apie 80 

dijo bangomis duoda kursą ak 
liesiems. Jie ypač sėkmingai i areštavo. 
paruošia juos, radijo aparatais j n e š e j o s išsiskyręs vyras 

apleistų namų. Pirkėjai ^ P^.^udojant , praplėsti savo 
žiniją. 

MOTERŲ MENAS 
Chicagos moterų tapyba, au-

atremontuos ir dinių, makrame ir foto paroda 
Tai eksperimen- j vyksta Uptown Hull House ga-

juos mokėjo nuo 5 iki 31.000 
dolerių. Pardavė JAV butų 
departamentas su sąlyga, kad 
pirkėjas juos 
juose gyvens. 
tinė programa — bus stebima, lerijoje, 4520 N. Beacon. Vyks 
ar pirkėjai įstengs gauti pasko- iki rugsėjo 29 d. Atidarą šio-
lą ir įsikurti. Tuo norima ii- kiadieniais iki 5 vai. vak. 

Jie rugpiūčio 24 i saugoti miesto dalis nuo šuny

se. Orkestro vadovas dir. 
Georg Solti. Lankysis Austri
joj, Šveicarijoj, Anglijoj, Pran
cūzijoj, Vokietijoj, Belgijoj, 
Berlyne. Daugiausia koncer
tuos Vokietijoje. Kelionė kai
nuos arti 900,000 dol., daugiau
sia lėšų gaunama 
šaltinių. 

AKLŲJŲ RADIJAS 
Chicagos priemiesty Winnet-

d. jau grįžta namo, gerai pail-; kimo. 
sėję ir aptvarkę B. Cečkienės, SIMFONIJA EUROPOJE 
tėvelio dr. J. Šaulio ir dėdės! 

prel. K. šaulio kapus ir pa
minklus. 

X Aušros Varto skaučių tun
to tuntininkė Dalė Gotceitienė 
atsiuntė redakcijai sveikinimus 
iš Tautinės stovyklos, kurioj 
"sesės įsijungė į stovyklos dar
bus ir dabar su šypsena ir dai
na džiaugiasi gamta ir naujo
mis pažintimis". Redakcija už 
sveikinimus Chicagos sesėms 
dėkoja. 

x Tadas Meškauskas Lietu
viškos Knygos klubui įmokėjo 
20 dol., tuo tapdamas nuolati
niu klubo nariu ir rėmėju. La
bai ačiū. 

x Rūta Adomkus, gyvenanti 
Santa Monica, Calif., "Drau
gui" stiprinti atsiuntė 5 dol. au
ką. Už auką nuoširdžiai dėko
jame. 

X Vincas Simaske iš Albion, 
Mich., siųsdamas "Draugo" 
dienraščio prenumeratos mokes
tį, pridėjo 4 dol. auką savo spau
dai stiprinti. Nuoširdus ačiū. 

X Algis Rukšėnas Santaros-
Šviesos suvažiavime rugsėjo 
7—10 d. d. skaitys "Tartarus 
arba Posėdis Pragare", (pr.). 

X Tauragės klubas kviečia vi-
tm& ) pficniką rugp 27 d., sek
madienį, tuoj popiet Vyčių sa
lėje. 2455 W. 47th St. Veiks vir
tuvė ir baras. Gros Ramonio 
orkestras. Įėjimas tik 1 doL 

(pr.) 

IEŠKO MUZIKŲ 
Chicagos parkų distriktas ieš

ko muzikų savo trims orkest-
Chicagos simfoninis orkestras rams: jaunių orkestrui, studen 

VOKIETIJOS KVINTETAS 
Vakarų Vokietijos kvintetas 

Chicagos miesto bibliotekos kul
tūros centre, Michigan ir Wa-
shington, sekmadienį 2 vai. p. p. 
atliks klasikinės ir modernios 
muzikos programą. 

ATSIRADO DINGĘS 
Chicagos kontraktorius L 

Acker, 64 m., kurio drabužiai 
su rašteliu žmonai buvo rasti 
paežerėj, atsirado. Po trijų 

direktoriai tuojau po seimo pir
majame posėdyje išrinks centro 
valdybą. Seimui programą ruo
šia centro valdyba, vadovauja
ma Marijos Rudienės. 

Paprastai Balfo seimai būna 
darbingi, klausimai aptariami 
nuodugniai, aptariamas atlik
tas darbas, priimamos apyskai
tos ir pažvelgiama į ateitį bei 
paplanuojama ateities šalpos 
darbai. 

Pažymėtina, kad Balfas at
lieka ypatingos svarbos darbą, 
šelpia varge esančius lietuvius 
visame pasaulyje, neišsikiant 
okup. Lietuvos bei tolimojo Si
biro. Malonu konstatuoti, kad 
Balfo darbuotojai sugebėjo atsi
riboti nuo intrygų ir dirba su
tartinį darbą. 

Po pirmos dienos posėdžių 
spalio 28 d. vakare toje pačio
je parapijos salėje 
Balfo banketas — 

ir paruošia siuntiniams reikia
mus dokumentus. Juozo Mac
kevičiaus teigimu, kasmet į Su
valkų trikampį, ok. Lietuvą ir 
kitur išsiunčiama apie 500 siun
tinių. Sandėlyje suaukoti dra
bužiai gerai sutvarkyti, suskir
styti rūšimis, sukabinti ir tin
kami vartojimui. Drabužių yra 
gana daug. 

Centro valdybos pirmininkė 
pažymėjo, kad Balfui suaukoti 
pinigai atitenka tik šalpai. 
Balfo atstovai, vykdami į su
važiavimus, seimus, keliones 
apsimoka patys. Įvairias su 
šalpa susijusias išlaidas valdy
ba apmoka iš parengimų metu 
sutelktų lėšų. 

Taigi spalio mėnuo yra Bal
fo mėnuo. Jį prisiminsime, kai 
į mūsų duris pasibels Balfo 
talkininkas — aukų rinkėjas, 

ruošiamas O atiduota auka pradžiugins ne 
vakarienė, I vieną lietuvį, einantį vargo ke-

— Australijos lietuvių dienos 
įvyks šių metų groudžio 28 d. 

nuteisimą i Condell Parko sporto stadione, 
certų kelionei į Europą. Kelio- simf. ork. Tie orkestrai grojaj maudymosi kostiumu, pasidavė S o v i e t u Sąjungoje. A. Pocius Uetoli Bankstown. Ši šventė 
nėję išbus 29 dienas, turės kon- naujoj estradoj prie miesto > S ° u t h Haven, Mich. policijai, ^ ^ ^ 1 j p a s a u i i 0 sąžinę, p r i - ! skirsis nuo kitų švenčių savo 
certus 12-je miestų 7 valstybė- centro. ; sakydamas, kad jis serga ir 

šeštadienį išskrido trečiai kon-, tų simfonijos ork. ir suaugusių įdienu 3» Pat», apsirengęs tik 

Prof dr. Antanas Klimas iš Ro-
chesterio, N. Y., kalba apie lietu
vių kalbos reikšmę moksle L.FB 
studijų savaitėje Dainavos stovyk
loje Nuotr. Vyt. Maželio 

AUSTRALIJOJE 
— A. Pocius, Melbourno Lie

tuvių Bendruomenės pirminin
kas, išspausdino vietos dien
raštyje "The Herald" laišką 
apie Viktoro Petkaus neteisin
gus kaltinimus ir 

kurioje dalyvauja ne tik seimo į liais. Jurgis Janušaitis 

"Žilvino" grupė pašoko tauti- Argentinos lietuvių jaunimą 
nių šokių. "Lituania" choru dainomis, šokiais, lietuvių kal-
ir "Žilvino" tautinių šokių gru- bos mokymu, kad tik jis išlik-
pe galima tik pasidžiaugti už tų ištikimas savo tautai. Ji 
puikų atstovavimo lietuviams buvo viena "Rambyno" gru 
tautinio meno parodyme. 

— A. a. Sofija Kurauskienė 
Adelaidėje mirė liepos 20 d., su
laukusi 57 m. amžiaus. 

pės šokėjų, ji įsteigė jaunie
siems "Atžalyną" ir jam vado
vavo. Be to, ji ruošė vaikus 
prie pirmosios šv. Komunijos, 
giedojo šv. Cecilijos chore ir 

; buvo visiškai įsijungusi į lie-
i tuvių veiklą Argentinoje. Ji ir 
gyvybę atidavė, norėdama pa
gelbėti jaunimui ir skubiai blo-

! gaiš keliais važiuodama į kitą 

BAIGIASI KONCERTAI 
nori vykti į ligoninę, 
manoma, kad 

Simfoninio orkestro koncertai narai jo ieškojo vandeny 

r n™damw», ta^ Vartoras ^ | ^ ^ ^ ^ ^ f l ^ 8 ^ ^ ^ ^ j miesto pakr»5tį, kur - ? - ~ 

" ginius ir tautinius įsitikinimusj apie 2500 šokėjų, kas A u s t r a l i " į katastrofoje' 
kus jau anksčiau už savo reli-, šokėjų skaičiumi, šventėje^ bus , n e l a i m . _ automobilio 

Grant parke baigsis rugpiūčio 27 
d. Tą savaitgalį, šeštadienį ir 
sekmadienį 7 v. v. Lyric operos 
baleto mokykla atliks Mozarto, 

iš privačių' Čaikovskio. Hindemith, Stra
vinsko. Glazunovo muziką. 

buvo baustas koncentracijos jai yra labai daug 

AREŠTAVO MOTINA 
Areštuota Frankie Banister, 

stovykloj, o dabar kaip Helsin-
vykdymo prie-

_ 2 | U U I U D nuuinciu narys, nubaus
tas 15 metų už tai, kad jis rei
kalavo susitarimų vykdymo, 
žmogaus teisių pripažinimo ir 

iš Blue' nesutiko su sovietine santvarka, 
nes nuo j — Genovaitės Vasiliauskienės 

PIGIAU I UŽJCRĮ 
Amer. TeL and Telegraph k i o susitarimų 

bendrovė sumažins mokestį "*> 
šaukimus j užųūrį. 

GRĄŽINS BLUE CROSS 
Tūkstančiai žmonių 

Cross gaus pinigų, 
koje yra Hadley aklųjų mokyk- motina šešių vaikų — nuo ZV2 i 1967 m. buvo perdaug išreika-1 diriguojamas Adelaidės lietuvių A n e e jeg 
la, kur J. L. Hollingshead ra-1 iki 15 metų. Policija jos butą liauta už apdraudą. Šis reika-j choras gražiai pasirodė Adelai-, ^ J ^ į p ačiam Toronte Cleve^ 

Argentinos lietu
viai jos atminimui rugpiūčio 

— Melbourno Dainos sambų- 27 d. turi specialias pamaldas 
ris labai džiaugiasi priėmimu j ir jos minėjimą Avellanedos 
įvairiose lietuvių kolonijose Aušros Vartų bažnyčioje. 
Šiaurės Amerikoje, kai jie buvo — Eduardas Baranauskas iš 
nuvykę į Toronte vykstančią New Yorko buvo atvykęs į Ar-
Dainų šventę ir po to gastrolia- gentiną aplankyti savo giminių 
vo lietuviams. Jie puikiai buvo , r artimųjų. Jis gimęs Š. Ame-
priimti prieš Dainų šventę Los „koje, bet jo tėvai kilę iš Tros-

lietuvių kolonijos, o kūnų, Panevėžio apskr. 

NENORIME, BET REIKIA^ 
Neseniai man teko parašyti šios antraštės žodžius. 

Tad nuo 1978 m. spalio 1 d. mums reikia kreiptis į skaity
tojų dosnumą, nes nuo tos dienos dienraštis skelbia tokias 
kainas už prenumeratą: 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 
metams 6 tnėn. 3 mftn, 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur JAV 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.SA. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9J00 

Prašau Kanados skaitytojų pastebėti, kad kainos už 
prenumeratas mokamos' Jungtinių Amerikos Valstybių va
liuta.- Jei -kai kurie skaitytojai pridės auką prie prenume
ratos, būsime nuoširdžiai dėkingi už lietuviškos spaudos 
įvertinimą. 

P. P. Cinikas MIC 
Adm. 

las išspręstas 
sme. 

susitarimu tei- i dės Scott teatre, sudainuoda
mas keletą Uetuviškų dainų, 

I landė, Chicagoje ir kitur. Di-
0 ; rigentė ir jos diriguojamas cho-

; ras buvo įvertinti labai teigia-
! mai ir gražiai. Tai pakėlė nuo-
'taiką viso choro, kuris pasiry
žęs ir toliau išlaikyti savo sam
būrį Australijos lietuvių tarpe. 

VVindaoro trio lietuviikoje programoje 

— A. a. Antanas Kablis, 79 
m. amžiaus, mirė liepos 4 d. 
Berisso mieste. Buvo kilęs iš 
Kėdainių apskr. Į Argentiną 
atvyko 1927 m. Jau buvo išė
jęs į pensiją. Nuliūdime liko 
žmona Angelė Lunakaitė, sū
nus Jonas Albertas, duktė An-
tonia. Palaidotas Berisso ka
pinėse. 

— A. a. Marija AndruBonytė-
Cepnlienė, biržietė, mirė lie
pos 22 d., palaidota Sarandi 
kapų panteone. Jos vyras mi
rė prieš pusantrų metų. Velio
nė dirbo audykloje, iš kur jau 
buvo pasitraukusi į pensiją. 
Liko liūdinti duktė Emilija 
Koreikienė su vyru Federiku, 

— Zuzana Vanagaitė automo
bilio nelaimėje žuvo prieš de
šimt metų. Argentinos lietuviai 
ją prisimena, kaip vieną tų jau
nuolių, kurios visas trumpas 
gyvenimas buvo atiduotas lietu
viškam jaunimui auklėti, orga
nizuoti, stiprinti juose lietuviš
ką nuotaiką. Ji savyje jautė 
tėvų žemės balsą, kuris ją šau
kė darbui už tėvynę ir tėvų sūnus Alfredas ir dvi seserys 
žemę. Ji niekuo kitu negalėjo, Lucija Spuodienė ir Bronė Cleg-
prisidėti, kaip tik auklėdama' ri su šeima bei kiti artimieji. 
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