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Tarybinėje mokykloje 
Telšiai. V-sios vid. mokyklos 

Xb kl. auklėtoja Rumbutienė ne
leido mokinių dalyvauti klasės 
draugo motinos laidotuvėse 1977. 
XI. 21. Mokiniai nunešė vainikus 
tik ant kapų. 

Šiauliai. 1978 m. balandžio 1 
d. Šiaulių vid. mokyklos direkto
rius Snieškus išsikvietė IX kl. mo
kinės Dalios Judikavičiūtės tėvą 
ir bandė įtikinti, kad tikėjimas 
užkirsiąs Daliai kelią į aukštąją 
mokyklą. Direktoriaus nuomone, 
Dalia priklausanti kažkokiai "sek
tai" ir galinti "prisidirbti košės". 
Tėvui buvo priminta, kad dukra 
susidomėjo saugumo organai ir 
reikią jai išaiškinti, kad nepri
klausytų jokioms "sektoms" ar 
bendruomenėms, kurios dažnai 
peržengia tarybinius įstatymus. 

Šiauliai. 1977 m. spalio 18 d. 
Šiaulių VIII vid. mokyklos direk
torė Jonaitienė pasikvietė į savo 
kabinetą XIb kl. mokinę Ireną 
Dapkutę. 

— Kodėl nestoji į komjauni
mą? Mama neleidžia? 

— Ne. Pati nenoriu. 
— Kode! tu eini į bažnyčią? 
— Einu. 
Mokinės "auklėjime" dalyvavo 

direktoriaus pavaduotojai — mo
kyt. Lukšienė ir mokyt. Marti
naitis. Nusivylusi pokalbio rezul
tatais, direktorė su panieka tarė: 

— Šešiolika metų dirbau, bet 
dar nebuvau sutikusi taip fana
tiškai įsitikinusios mergaitės. Ne
suprantu, kas per auklėjimas na
muose. 

Sužinojusi, kad Irena turinti 
broliuką, direktorė užklausė: 

— Ar ir jį vedatės į bažnyčią? 
— Ne. Jis pats eina. 
Tardymas direktorės kabinete 

užtruko visą valandą. Panašiai į 
direktorės kabinetą buvo kviečia
mi ir kiti vienuoliktokai nekom-
jaunuoliai. Kurie pasižadėjo stoti 
į komjaunimą, tuos paliko ramy
bėje. 

Kiek vėliau buvo svarstomos 
vienuoliktokų charakteristikos 
Apie Dapkutę taip parašė: "Mer
gaitė religinga, atkakaliai, beveik 
fanatiškai gina savo įsitikinimus. 
Ji augo religingoje šeimoje, pa
dėjo atlikinėti religines apeigas 
bažnyčioje, gal todėl jos nepavei
kė nei mokytojų, nei draugų įti
kinėjimai, nei mokykloje įgytos 
mokslinės žinios. Ji atkakali ir už
sispyrusi, kai reikia apginti savo 
nuomonę bei įsitikinimus". 

Šiauliai. Prieš 1977 m, Kalėdas 
Šiaulių VIII vid. mokykloje ateis
tų vadovė Gebeničerikaitjė ruošė 
ateistinį vakarą Kūčių dienai. 
Ji vertė mokines vaidinti davatkas 
ir pan. Ypatingai mokytoja tyčio
josi iš tų mokinių, kurie eina į 
bažnyčią. Mokinius gąsdino, kad 
neatėjusiems į ateistinį vakarą bū
sią rašomi dvejetai iš matemati
kos arba mažinamas elgesio pažy
mys. 

Kretinga. Nuo 1977 m. spalio 
mėn. Kretingos II vid. mokyklos 
moksleiviai pradėjo patarnauti 
bažnyčioje Mišioms. Mokyklos 
vadovybė užsipuolė VIII kl. mo
kinį Saulių Katkų. 

— Kodėl tarnauji Mišioms? 
— Todėl, kad man patinka. 
— Mes tave pašalinsim iš mo

kyklos. 
— Stosiu į kitą. 
— Ko gero sugalvosi stoti į Ku

nigų seminariją? 
— Dar yra laiko pagalvoti, — 

nenusileido Saulius. 
Netrukus klasės vadovė atėjo 

pas Sauliaus motiną ir prašė ne
leisti sūnaus patarnauti Mišioms. 
Motina nesutiko. 

Direktorius Kecorius, komjau
nimo sekretorė Aleksandravičiū
tė ir klasės auklėtojas Raguckas 
bandė bauginimais išgauti sutiki
mą netarnauti Mišioms iš moki
nių Eugenijaus Drungilos ir An
tano Puškoriaus. 

(Bu$ daugiau,) 

Paliaubos Libane 
Beirutas. —Libano,kovos kiek 

aprimo, šeštadienį paskelbus ka
ro paliaubas. Sirijos karinė vado
vybė j Beirutą atsiuntė dvi pa
lestiniečių brigadas, apmokytas 
ir apginkluotas sirų. Beiruto po
licijos žiniomis, per paskutines 
krikščionių falangistų ir sirų ka
reivių kovas žuvo 1,400 žmonių. 

Izraelio valdžia paskelbė, kad 
ji nesikiš į Libano kovas, tačiau 
neleis sunaikinti Libano krikš
čionių. Izraelis įsikištų tik Sirijai 
peržengus Litani upę arba jei si-
rai uždarytų Junia uostą, per ku
rį Izraelio laivai tiekia ginklus ir 
šaudmenis Libano krikščionių 
milicijai. 

Izraelio radijas pasmerkė pa
lestiniečių brigadų atsiuntimą į 
Beirutą. Užsienio rp'k".!^ minist
ras Dayanas pareiškė Amerikos 
televizijos programoje, kad Izra
elis neleis palestiniečiams įsitvir
tinti Libano pietuose, netoli Iz
raelio sienos. 

Smith kaltina 
JAV ir britus 

VVashingtonas. — Rodezijos 
premjeras Smith pareiškė spau
dos konferencijoje ir televizijos 
pasikalbėjime, kad Amerika ir 
Britanija kaltos, nes jos neremia 
taikios ir nuosaikios Rodezijos 

vyriausybės, bet remia marksisti
nius teroristus, kurie siekia su
naikinti Rodezijos baltuosius gy
ventojus. 

Smith pridėjo, kad jis pakeitė 
savo buvusią politiką tuometinio 
JAV valstybės sekretoriaus Kissin-
gerio raginamas, tačiau Amerika 
nesilaikė Kissingerio pažadų: pa
naikinti sankcijas, sustabdyti te
rorizmą. Dabartinė Britanijos 
Amerikos laikysena bando sukliu
dyti įgyvendinti daugumos de
mokratinę vyriausybę. 

Valdžia laimėjo 
Hesses rinkimus 

Bona. — V. Vokietijoje vy
riausybės koalicijai vos pavyko 
išlaikyti savo rankose Hesse pro
vincijos seimelį. Socialdemokra
tai ir liberalai, kurių koalicijos 
rankose šiuo metu yra federali
nės Vokietijos centrinė valdžia, 
abu gavo sekmadienio rinkimuo
se 50.9 nuošimčius balsų ir 57 
vietas seimelyje, opozicijos krikš
čionių demokratų partijai pavy
ko gauti 46 nuoš. balsų ir 53 
vietas. 

Jei krikščionys demokratai bū
tų laimėję provincijos seimelį, 
jie kartu būtų sustiprinę savo jė
gas federaliniame senate, kur bū
tų galėję sustabdyti daug vyriau
sybės projektų. 

Pietryčių Azijoj yra daug sovietinių karo patarėjų. Cia matoma grupė 
žmonomis. 

Laoso aerodrome. Rusai atvyko su 

Prancūzų laikraštis 
apie padėtį Vietname 
Paryžius. — Komunistinė Viet

namo vyriausybė padarė klaidą, 
duodama vizą Prancūzijos laik
raščio "Le Monde" reporteriui 
R. Paringaux. Šis laikraštis ilgą 
laiką buvo Vietnamo komunistų 
šalininkas dar Amerikos kafo 
Vietname laikais. Hanojus tikėjo
si iš liberalinių pažiūrų laikraš
čio palankaus reportažo apie 
["šviesią komunistinę ateitį". 

Komunistinė Vietnamo vyriau
sybė įvedė politinės priespaudos 
sistemą, kokios Pietų Vietnamas 
dar nėra matęs. Net ir preziden
to Nguyen Van Thieu laikais po
litinių kalinių skaičius išgarsin-

mikos sunaikinimas ideologijos 
vardan. Net ir kinų mažumos 
priespauda ir ištrėmimas priside
da prie ekonomikos sunaikinimo, 
rašo Le Monde. 

Kas vyksta Vietname, galim2 
rasti ir Laose bei Kambodijoje 
Tarp Vietnamo persekiojimų be; 

Kambodijos genocido tėra tik 
laipsninis skirtumas. Abi valsty
bės bando panaikinti prieštara
vimus, skirtumus. Žmonės suimi
nėjami vien įtarimo pagrindu. 
Žmonės mokomi vieni kitus skųs
ti, šnipinėti, kas laikoma pilieti
ne pareiga. 

Kairiųjų pažiūrų laikraštis pa 
tuose "tigrų narvuose" buvo žy-1 s t e b ė j o k o m u n i s t i n ė s v a i d ž i o s p a 
nuai mažesnis, negu dabar, rašo į g r i n d j n i u s bruožus,-kurie dauge

liui jau seniai gerai pažįstami. 

Streikai Irane 
Teheranas. — Sekmadienį Ira-

Le Monde. Politinės "perauklėji
mo stovyklos", nežiūrint valdžios 
pažadų, tebeturi daugiau kalinių, 
nei prieš trejus su trupučių metų. 
kai pasibaigė Vietnamo karas. 
Stovyklose apie 800,000 žmonių j n e vėj sustįprėjo opozicijos veiks 

mai prieš vyriausybę. Sustreika
vo geležinkelių darbininkai, mo
kyklos, fabrikai, pašto tarnauto
jai ir kai kurių valdžios įstaigų 
valdininkai. Ettlaat mieste poli
cija nušovė kelis riaušininkus. 
Daug sužeistų. 

laikomi sunkiose sąlygose, be 
maisto, dirbdami sunkius, .pavo
jingus darbus, be reikiamos me
dicinos priežiūros. Tūkstančiai 
miršta nuo sunkių ligų ar epi
demijų. Iš kelių šimtų, kurie bu
vo iš stovyklų paleisti, daugu
mas buvo reikalingi Vietnamo 
ekonominiams planams: gydyto
jai, technikai ir pan. 

Šalia korespondento reportažo, 
Le Monde laikraštis parašė ir 
vedamąjį apie padėtį komunisti
niame Vietname. "Taikos nusi
kaltimai" pavadintame straips-
je laikraštis spalio 5 d. pasmer
kia Vietnamo "Gulagų Archipe
lagą" ir kritikuoja komunistų val
džią, kad ji pasirinko ne "demo
kratinius debatus", bet "polici
jos valstybės" taktiką. Jei Vietna-
mui gresia badas, tai ne vien dėl 
gamtos sąlygų, potvynių, bet 
daug prisideda ir valdžios biu-

Ką išrinks 

nauju popiežium? 
Roma. — Popiežiaus mirtis ir 

naujo popiežiaus rinkimai sukėlė 
viso pasaulio spaudos dėmesį. Ita
lų "geltonoji" spauda fabrikuo
ja įvairius gandus, kad miręs po
piežius Jonas Paulius buvo "nu
nuodytas", kad jo mirtį planavu
si "Romos kurija". Komunistų 
spauda su pasigardžiavimu šito
kias žinias pakartoja. 

Daug vietos užima spėliojimai, 
kas bus išrinktas. Kardinolų ko
legijos uždavinys nėra lengvas. 
Ieškoma kardinolo, kuris būtų 
"ne per senas, ne per jaunas, ne 
per daug progresyvus ir ne per 
daug konservatyvus". Kunigas 
Andrew M. Greeley, rašydamas 
iš Vatikano, kalba apie du svar
biausius kandidatus: kardinolą 

\ Giovanni Benelli ir kardinolą 
Salvatore Pappalardo. Pastarasis 
yra Palermo archivyskupas. Jo 
nenaudai esąs faktas, kad jis ki
lęs iš Sicilijos, o Sicilija italų 
tarpe esanti "beveik užsienis". 

Teoretiškai svarstant, popie
žiumi gali būti išrinktas nebūti
nai kardinolų kolegijos narys. Mi
nimos ir kelių arkivyskupų pa
vardės. 

Airiai demonstruoja 
Belfastas. — Šiaurinės Airijos 

katalikai surengė demonstraciją 
Londonderry mieste, minint 10 
metų sukaktį nuo civilinių nera
mumų pradžios. Jų eiseną puolė 
protestantų jaunuoliai. Buvo su
žeisti 69 policininkai ir 20 as
menų suimta. Dabar laukiama 
naujų neramumų protestantų de
monstracijos proga. 

rokratija, kyšininkystė ir ekono-ldol. 

— Tailandijos valdžia paskel
bė, kad ryžių laukams potvynių 
padaryti nuostoliai siekia 50 mil. 

Ispanijos senatas svarsto naujosios konstitucijos projektą. Norima pa
salinti visas gen. Franco diktatūros įstatymines liekanas 

Ragina griežčiau 
bausti jaunuolius 

New Yorkas. — Senatorius 
Edward Kennedy, kalbėdamas 
policijos viršininkų suvažiavime, 
ragino sustiprinti kovą su jau
nais nusikaltėliais. Senatorius 
siūlė jauną nusikaltėlį teisti už 
svarbesnius nusikaltimus ne jau
nimo teismuose, kur jie retai nu
baudžiami, bet paprastuose kri
minaliniuose teismuose, kurie tu
rėtų duoti sunkias bausmes. 

Senatoriaus pareiškimas nu
stebino jo liberalus rėmėjus, ta
čiau laikomas svarbiu, nes atei
nančiame kongrese sen. Kenne
dy perims senato teisingumo ko
miteto pirmininko vietą. 

Zambija atidaro 
sieną su Rodezija 

Lusaka. — Zambijos siena su 
Rodezija bus greit atidaryta, pa-
kelbė Zambijos prezidentas Kaun-
da. Nors Zambijoje slapstosi 
prieš Rodezija kovoja teroristai, 
jų vadas Joshua Nkomo pažadė
jo Zambijai, kad traukiniai ne
bus puldinėjami. 

Zambija mielai boikotuotų Ro
dezija, tačiau per ją eina trau
kiniai, gabeną Zambijai reika
lingas trąšas ir išveža Zambijos 
vario eksportus, kurie uostą pa
siekia tik per Rodezija. 

Marokas -
taiką su 

Rabatas. — Kai Egipto prezi
dentas Sadatas baigė derybas 
Camp David su JAV prezidentu 
Carteriu ir Izraelio premjeru Be
ginu, prieš grįždamas namo, jis 
sustojo Maroke pasitarti su kara
liumi Hassanu II. Šis yra ne tik 
geras Sadato draugas, bet ir ve
da labai savotišką politiką žydų 
atžvilgiu. Karalius Hassanas ma
no, kad arabų ginčai su Izraeliu 
yra mažavertis vietinis konfliktas, 
kada arabams ir visai Afrikai gre
sia daug didesnis pavojus iš ko
munizmo pusės. 

Maroko tikintieji musulmonai 
įskaito savo šventame rašte — 
Korane paties Mohameto reikala
vimą visiems musulmonams: sau
goti ir padėti žydams ir krikš
čionims, nes ir jie yra "Knygos 
žmonės". 

Dar ir šiandien Marokas yra 
vienintelis arabų kraštas, kur lais 
vai gyvena apie 20,000 žydų. Kai 
žydų mažuma yra persekiojama 
Sirijoje ar Irake, Maroke jie tu
ri visai laisvą gyvenimą, turi biz
nius, gali kada nori išvažiuoti. 
Maroko karaliaus nuomone, ara
bai ir žydai yra ne tik tos pa
čios semitų rasės žmonės, bet jir 
turėtų būti ir sąjungininkai. Su
dėjus žydų įtaką, pinigus, techno
loginį pranašumą su arabų ma
sėmis, jų skaičiais, pridėjus dar 
pajamas už naftą, susidarytų stip
ri pasaulinė koalicija, įtakinga 
jėga, kurios balsas būtų girdimas 
viso pasaulio kampuose. 

Karalius Hassanas kovo mėne
sį viešai paskelbė, kad izraelitai, 
kurie nori, gali sugrįžti į Maroką 
gyventi ar tik pasisvečiuoti. Nuo 
to laiko šimtai žydų jau lankėsi 
Maroke, susitiko su giminėmis, 
lankė kapus, kur palaidoti jų ar
timieji. 

Marokas visada buvo žydų mė
giama įsikūrimo vieta. Dabarti
nio karaliaus tėvas Mahomme 
das V-sis Antrojo pasaulinio ka
ro metu atmetė Hitlerio Vokieti
jos ir tuometinės Prancūzijos Vi-
chi vyriausybės patarimus "su
tvarkyti žydų klausimą". Jis pa
reiškė, kad Marokui žydai pilie
čiai yra tiek pat brangūs, kaip 
ir musulmonai. 

Prasidėjus žydų emigracijai iš 
arabų žemių, daug jų išvažiavo 
į Izraelį, kur "marokiečiai" su
daro daugumą. Izraelio žydai 
yra pasidalinę į dvi grupes: Eu
ropos žydai vadinasi "askenazi-
kai" ir arabų šalių žydai — "še-
fardikai". Pastarieji turi tamses
nę odą, jie mažiau civilizuoti, 
mažiau inteligentiški. Tarp dvie
jų žydų grupių dažnai įvyksta 
ginčų, nesusipratimų, lygiai atsi
randa nelygumų ir tarp Izraelio 
"sabrų", ten gimusių žydų,bei ki-

-už arabų 
Izraeliu 

tų — "imigrantų". Tarp "šefar-
dikų" didžiausią skaičių, apie pu
sę milijono sudaro žydai, gyve
nę Maroke. Karaliui Hassanui pa
skelbus pakvietimą izraelitams 
sugrįžti, apie 100 žydų juo pasi
naudojo ir grįžo į Maroką gyven
ti. 

Vienas Maroko karališkosios 
šeimos narys pareiškė neseniai, 
kad pasirašius Egipto-Izrae-
lio taiką, pirmasis keleivinis lėk
tuvas iš arabų šalių į Izraelį bus 
Maroko lėktuvas. Pramatomas di
delis turistų judėjimas. Iš Maro
ko daug žydų apsigyveno Europo
je, daugiausia Prancūzijoje, Ame
rikoje ir Kanadoje, kur vien 
Montrealyje ir apylinkėse gyve
na apie 30,000 Maroko žydų. Jie 
laisvai lankosi savo tėvų gimti
nėje Maroko karalystėje. 

Marokas yra svarbiausias 
Egipto prezidento Sadato rėmė
jas, ieškant taikos su Izraeliu. Ma
rokas yra ir įtakingas Saudi Ara
bijos, visų arabų finansuotojos, 
patarėjas. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

~ * « * ; 

Prieš Rodezijos valdžią kovoja dvi 
teroristų grupės: viena iš Zambijos, 
kita iš Mozambikos. Zambijos re
miamas Nkomo pažadėjo nepuldi
nėti traukinių, einančių per Rode
zija 

— Neseniai V. Vokietijoje 3 
m. kalėjimo nubausta komunistų 
vnipė, buvusi kanclerio Schmidt 
sekretorė. Rytų Berlyne teismas 
nuteisė vakarų šnipą Enkenmai-
erį, kuriam skirta bausmė — ka
lėjimas iki gyvos galvos. Jis siun
tęs į Boną žinias apie R. Vokie
tijos liaudies armijos, taip pat 
apie Tarybų Sąjungos ginkluotų
jų pajėgų karinius objektus, įren
gimus ir poligonus. 

—JAV energijos departamen
tas patvirtino susitarimą su In
donezija, kuri tieks Amerikai skys
tas dujas per 20 metų. Panašią 
utartį su Indonezija sudarė ir 

Japonija. 
— Springfieldas, Illinois yra 

pirmoji vieta pasaulyje, kuri tu
rės senelių namus, pavadintus 
"Popiežiaus Jono Pauliaus Apart-
mentai". VVashingtonas paskyrė 
4.8 mil. dol. lėšų šių 11 aukštų 
namų statybai. 

— Nikaragvos prezidentas So-
moza apkaltino prezidento Car-
terio vyriausybę, kurios kalbos 
apie žmonių teises paskatino su
kilėlius bandyti nuversti Nikarag
vos vyriausybę. 

— Kinijos laikraštis vėl puo
lė "keturių gengę", kurios spau
dimas ir persekiojimas nužudė 
buvusį Šanchajaus burmistrą 
Tsao Ti-chiu. 

— Urugvajuje sugriuvo ketu
rių aukštų namas Montevideo 
centre. Šešis asmenis pavyko iš
gelbėti, bet 17 žuvo griuvėsiuo
se. 

— Gamtos apsaugos įstaiga iš
matavo didesnių Amerikos mies 
tų, su virš 200,000 gyventojų, 
orą. Švariausias oras rastas Ha
vajuose, Honolulu mieste. Po jo 
eina Aurora-Elgin, 111., Baton 
Rouge, La., Columbus, Ga., Fort 
\Vayne, Indiana ir Grand Ra-
pids, Mich. 

KALENDORIUS 
Spalio 10 d.: Pranciškus, Eu-

J lempija, Gilvydas, Auksė. 
Spalio 11 d.: Germanas, Zinai

da, Beraustas, Daugvydė. 
Saulė teka 6:56 v., leidžiasi 

6:19 v.v. 
ORAS 

Debesuota, gali lyti, tempera
tūra apie 65 1. 



DRAUGAS, antradienis. 1978 m. spalio mėn. 10 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
VKIBGTl ffi SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS I SVEIKATA. 1601 W«t Garfield Blvd., Chicago, 1L 60636 

Telefonas FB 6-6429 

STAIGIOS MIRTIES IŠVENGIMAS 
Staigiai miršta 
popiežiai ir kiti žmonės. 

'Kardinolas John Cody 

. . . . Į atveju. Tas pats drebėjimas skil-
' vėlių širdies pasireiškia ne retai 

ir lėtai atslenkančios mirties at-

— "Nuo staigios ir netikėtos 
mirties saugok mus, Viešpatie" — 
gieda žmonės suplikaciją bažny
čiose Vis tai nuotaikos staigios 

vėjais. Širdies skilveliams drebant 
— fibriliuojant širdis nevarinėja 
kraujo. Tada, žinoma, žmogus tu
ri mirti, nes raumuo širdies tik 
trūkčioja — dreba, o nepumpuo
ja. Prasidėjus fibriliacijai širdies 

tis nuo staigios ir netikėtos mir 
ties. 

ir netikėtos mirties atvejuje. Jos! skilvelių, širdis būna suparaly-
mažai ką žmogui talkina, dargi i žuota tų skilvelių išsiplėtimo 
žmogaus darbą paveda kitam, stovyje (diastole). Drebėti širdies 
net Viešpačiui. Šių laikų žmo- skilveliai gali po tankaus pulso, 
gui turi būti aišku, kad jau pra- ' P° širdies sustojimo plakti, po re-
ėjo laikas vien dejuoti, ar vien ki- i tai pasitaikančių priedinių skil-
tiem savo pareigas pavesti. Mums \ vėlių susitraukimų, arba visai 
visiems dabar reikia suimti save normaliam širdies susitraukimų 
nagan ir pradėti patiems saugo- į ritmui esant. 

Širdžiai sustojus žmogus ne
tenka sąmonės per septynias se
kundes. Neatitaisoma smegenims 

Kas yra staigi mirus j ž a k p a d a r o m a š i r d ž i a i s u s t o j u s 

Dabartiniu metu medicina ap- į penkių minučių laike. Todėl 
taria staigią mirtį, kaip netekimą į reikia gaivinimas pradėti tuojaus 
gyvybės akimirksnyje arba mer-1 širdžiai sustojus. Neteisingai kai 
dėjimą užsitęsus, per ištisą parą kurie gydytojai kaltina Vatikano 
nuo žmogaus suglebimo. Tokios 70 metų gydytoją, būk jis ne-
mirties priežastimi laikoma šir- gaivinęs dabartinio popiežiaus, 
dies neatlaikymas, kai neturima; staiga mirusio. Šitokio gaivinimo 
kitos nelaimei paaiškinti gerės-! niekas pasaulyje negalėjo suteik-
nės priežasties. <uo ilgiau užsitę- | ti, nes širdies fibriliacija (drebė
sią žmogaus BK rdėjimas, tuo la- jimas) užbaigė popiežiaus gyvastį 
biau aišku, kaj tokios nelaimės: jam miegant, 
priežastis nėra širdies sunegalavi-į Tik išimtinais atsitikimais 
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Magdalena Tapulio-
Nuotr. C. Genučio 

— dirbti taip sveikai, tarsi dar 
šimtą metų gyvensime. Taigi, 
žiūrėkime, iš kur mums gresia 
staigi mirtis. 

Sklerozės keliu gautos šir
dies atakos (myocardial infarc-
tion), jei žmogus nemiršta, jo 
kairioji širdies dalis lieka jautri 
tuziną mėnesių. Tai elektrinis 
nepastovumas, privedąs prie šir
dies skilvelių fibriliacijos ir dėl 
to atsirandančios staigios mirties. 
Beveik kiekvienas amerikietis tu
ri šiokią — tokią sklerozę širdies 
sienelių arterijų. Priklauso, kiek! 

tų arterijų yra sklerozės apimtų, 
ir kiek stipriai sklerozė jose esti iš
sivysčiusi. Staigi mirtis dėl tos 
sklerozės gresia kiekvienam. Nuo 
dviejų iki penkiolikos kartų 
dažniau tokie sklerotikai gali stai-

ko — taip ir susilaukia staigios 
mirties tokie dažniau dėl per anks
ti juos aplankiusios sklerozės. 

Kai sklerozė pas tokius minė
tais negerumais apsikarsčiusius 
žmones gerokai pažengia, užten
ka tam tikriems nervams (jie va- Į 
dinasi simpatiniais, nieko bendro 
su simpatija neturintiems) būti 
pajaudintiems — ir staigi mirtis 
ima belstis į duris. 

Apalpusieji dėl širdies negeru
mų turi stropiai gydytis — jiems 
gali grėsti staigi mirtis. Gydyto
jams žinomos kelios negerovės su
rištos su širdies ritmu, jos pert
varų netvarka, ypač senesniems, 
kurios gali artinti staigią mirtį. 

Po širdies atakos per tris mė- į 
nesius reikia vengti bet kokios 
operacijos, nes gali gautis širdies 
skilvelių drebėjimas ir dėl to stai
gi mirtis. Kiekvienas staigiai su
negalavęs, ypač senesnio amžiaus 

Mūsų kolonijose 
New Haven, Corm. 

PASISEKUSI GEGUŽINĖ 

• Redakcija straipsnius taiso sa- : 
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik is jį 
anksto susitarus. Redakcija už : 
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Til l l 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 l l l 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 iu i l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i r 

•> Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta
dieniais nuo &30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00, Šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

procento pasaulio vidaus vande- Dabar jų sugaunama iki 100— 

Kaip dažnai staigi 
pasitaiko 

irtis 

mas. Vienok, širdies negerumai | galima žmogų atgaivinti susto-
laikomi vyriausiąja priežastimi j j u s širdžiai plakti. Štai, Cook aps- j ga mirti, kaip kiti žmonės. 
staigios ir netikėtos mirties, ne-! krities ligoninėje atvežamas labai j Sekančios pavienios blogybės 
žiūrint kiek laiko žmogus merdė-; sunkus inkstais negaluojantis pa- artina staigią mirtį per sklerozę: 
ja- | cientas. Jis mažai kalijaus krau- j vyrai, jaunesni kaip 50 metų, nu- j žmogus, gali būti linkęs gauti 

juje turėjo ir labai nukraujavęs! tukę, sėdimą darbą turintieji, per j skilvelių drebėjimą. Ypač jei žmo-
I buVo, nors prieš tai buvo gavęs į gausiai cholesterolio kraujuje tu-' gus turi sklerozę pažengusią, ar 
j keturis vienetus (puskvortes) ; rintieji, pakelto kraujo spaudi- 'permažą kraujospūdi(hypotensio) 

Staigi mirtis, paprastai, yra ne-fkraujo. Tiriant specialiu apara-!mo (diastolinis daugiau kaip mažakraujystę, sumažintą deguo-
laukta — netikėta, nors daugelis; tu skrandį susekimui vietos iš ku- !nuo 90 iki 104) savininkai, pa- nies kiekį kraujuje (dėl per taboką 
tokių mirčių gali būti numaty- j j - j o s jis kraujuoja, ligonis staiga į keltą kraujuje cukraus kiekį turin- gauto plaučių išsiplėtimo — em-
tos. Kadangi dauguma staigių! sustojo alsavęs ir jo širdis liovėsi J tieji ir svarbiausia rūkantieji. Dar fizemos), per rūgštų kraują ar 
mirčių atsitinka ne ligoninėse ir i plakusi. Staiga buvę prie jo pen- gausėja staigi mirtis tiems, kurie pamažintą kalijaus kiekį krauju-
nesant liudininkų, sunku nusta-' kj gydytojai ir dvi seserys ėmėsi j ne po vieną, bet po kelias minė- je, bei anglies dvideginio per 
tyti patį pirmąjį pakitimų pobū- j gaivinimo. Ir jis atsigavo, ėmė Į tų negerovių turi. 
dį sukeliantį tokią nelaimę. Lavo-1 alsuoti, širdis jo ėmė normaliai Argi čia reikia mums Viešpa-
no skrodimai staiga mirusiems i plakti. Gaudamas deguonį jis bu- ties prašyti, kad mes nustotumėm 
dažniausiai Amerikoje nedaromi.į v o išvežtas į intensyvios priežiū- persirūkyti, užsisėdėti... Čia mes 
Tik kai gydytojas nepasirašo mir- \ r o s vidaus ligų skyrių. O kiek patys turime tvarkytis taip, kaip 
ties pažymėjimo — lavonas bū- taip laimingų žmonių nelaimėje turime užsirišti batų raištelius, 
na skrodžiamas. Žinios, gautos į tokioje gali rastis? Aišku, kad pa- jiems atsirišus. Tais atvejais Vieš-
po tokiais atvejais lavono skrodi- į našiai gaivinti miręs popiežius paties pagalbos prašyti, juk, bu
mo, būna labai įvairios, o kartais i n ebuvo jokios galimybės. Todėl 
ir abejotinos. Todėl tik spėjama, į neteisingai buvo kaltinamas Vati-
kad žmogus mirė širdies liga, štai- j kanas, kad jo gydymo įtaisai yra 
ga. Toks spėjimas pažymimas į archaiški. Tik negerai, kad seno-
mirties liudijime. 'viski Vatikano nuostatai nelei-

Nustatyta, kad šiame k ra š t e ' d ž i a popiežiaus lavoną skrosti, 
kiekvienais metais staiga ir neti- \Cia Vatikanas tun tvarkytis. 
ketai miršta mažiausiai 350.000: 
žmonių. Pagal aplinkybes, nusta
toma, kad dažniausiai staiga ir 
netikėtai miršta dėl širdies krau
jagyslių (arterijų) sklerozės. 

Kuriems žmonėms gresia 
staigi mirtis 

Sudėtingo mechanizmo širdies 
pakitimuose, privedančiuose prie 

daug kraujuje — gresia jam skil
velių drebėjimas. 

Apsauga nuo staigios mirties 
Tikra apsauga nuo staigios mir

ties prasideda ir baigiasi išvengi
mu sklerozės. Reikia žiauriai keis
ti nežmoniškas gyvenimas žmo-

• niškesniu. Amžiaus ir lyties nepa-
t y ••''!•• K*?™ • • i J r | b | | t M p . bet virš m i n e t u s g y V eni-

me negerumus mes patys galime lytį, visi minėti negerumai paties 
žmogaus yra sau ant pečių ir šir
dies uždėti. Tik pats žmogus gali 
juos nuimti. 

Čia tabako rūkymas ypač yra 
kenksmingas, nes jis artina anks
tybą sklerozę ir ją sparčiai didina 

sutvarkyti. Ypač reikia nuo da
bar nustoti visiems lietuviams rū
kyti, persivalgyti, persigerti, pyk
ti, persisėdėti (ypač pensinin-
sininkams prie kortų!). Reikia 
tvarkytis su per riebiu, per sal r 

AL.R.Katalikių moterų sąjun
gos Connecticuto apskrities ruoš
ta gegužinė-piknikas rugsėjo 17 
d. lietuvių parke puikiai pasise
kė. Svečių prisirinko daug. Vie-1 
ta nepaprastai graži ir lietuviu 
labai mėgstama, tik nežinia kaip 
ilgai bus galima išlaikyti, nes 
paskutiniuoju metu ir šį gražų 
užkampį suranda vandalai ir 
žiauriai naikina. 

Į gegužinę buvo kviesta Mote
rų sąjungos pirm. Julia Mack, bet 
negalėjo dalyvauti dėl rimtos li
gos. Jai gegužinės rengėjos — 
apskrities valdyba, linki greitai 
pasveikti ir sustiprėti. Mažą prog
ramą at'iko New Britaino mažie
ji tautinių šokių šokėjai. Dide
lis ačiū jiems ir Virginijai. Ma
lonu matyti buvo Hartfordo liet. 
parapijos kleboną kun. J. Matu
tį, teisėją Močiūną su ponia ir 
kitus. 

Gražiai paruoštas dovanų da
linimas, ponios Servienės pastan
gomis, buvo didelė gegužinės at
rakcija, o turtinga virtuvė turėjo 
smarkiai suktis, kad patenkintų 
alkanus svečius. 

Apskrities valdyba džiaugiasi pa
sisekimu. Labai įvertina Hartfor
do '17-tos kuopos darbą, B. Ši
manskienės sumanumą ir apylin
kės lietuvių atsiliepimą į kvieti-< 
mą gegužinėn atvykti. 

Albina Lipčienė 

nyse sužvejojamų ungurių. Apie 
70% Japonijos ungurių užaugi
nama tvenkiniuose. Pastarai
siais metais tvenkiniuose ungu
riai bandomi auginti ir kituose 
kraštuose. 

Visos šalys savo vandenyse 
stengiasi užsiauginti kuo dau
giau ungurių, todėl stiklinių un-
guriųkų paklausa nuolat didėja. 

125 tonų pe r metus. AnksSstu 
daugiausiai unguriukų (apie 10 
tonų) supirkdavo Vokietija, 
dabar stambiausiu pirkėju tapo 
Japonija. Olandija, Suomija per 
metus perka po 1—2 tonas. 
Unguriukai jau gaudomi ne tik 
Anglijoje i r Prancūzijoje, kaip 
kad anksčiau, bet ir Egipte ir 
kitur. jm. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterį; ligos 
Ginekologinė Chirurgija. 

6449 So. Polaski Rd. (Crawford 
Medical Boilding) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzle Aveniu-. 

Vai.: pirmad.. antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

. Pagal snsitarima. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048. 

TeL ofiso i r boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel. REliance 5-1811 

DR, WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

S925 West 59tb Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč, ir šeštad. uždaryta. 

Su šunimis atlikti bandymai, d ž J u . f r - ^ k a r u j u R e i k i a 

jiems uostant tabako durnus, nu- o r m u o t i k e h a s k r a u j o s p u d i s . 
rodo, kad ilgam laiku, labai pa- R e i k i a n u s t o t i d _ p a k a n k a -
ruošiama dirva minėtam skilve-1 

(Medicina tai vadina coronary > " § " * m i r t i e s - č i a neįmanoma į lių drebėjimui, suteikiančiam 
heart disease). Daug rečiau štai- * * * * * * Mums visiem bus daug " 
ga žmogus miršta dėl širdies vož
tuvų netvarkos, dėl širdies rau
mens ligos, dėl širdies elektrinių 

svarbiau, kuris iš mūsų yra kan 
didatas tokiai mirčiai. 

Suplikacijose prašo žmonės 
laidų sugedimo, ar dėl minėtų j Viešpaties apsaugos nuo staigios 

! mirties dėl nepasirengimo mir-negerovių kombinacijos. 

Kodėl žmogus staiga miršta 

Staiga, be niekur nieko, žmo
gus nemiršta. Visada yra priežas
tis tokiai nelaimei. Kartais ji sun
kiau susekama, neryški išorėje. 
Be pulso ritmo pakitimo staiga 
širdis sustoja svarbiausiais sekan
čiais atvejais: I. Susirgus elektros 
impulsų gamyklai širdies raume-
nyje (siek sinus syndrome); 2. 
Atsiradus neaiškios kilmės nyki
mui širdies raumenų (degene
racija) senesniems žmonėms; 3. 
Suriebėjus bei surambėjus širdies 
raumenims, apturima lėtas pul
sas ir galvos sukimasis — tai sim
ptomų grupė taip vadinamoj 
Adams —Stokes ligoje; 4. Užde
giminėse ir chroniškose ligose 
silpsta impulsų centras (pace-
maker) ir numarina žmogų. 

Gydytojai žino, kad širdies skil
velių drebėjimas (fibriliacija) 
yra pribaigiantis žmogų reiški
nys kiekviename staigios mirties 

nepasirengimo 
čiai ir dėl baimės pasėkų apturi
mų dėl tokio nepasirengimo. Mes 
dabar turime nusistatyti ir įvyk
dyti gyvenimą taip žmonišką, ro
dos šiandien mirsime, o gyventi 

staigią mirti. 
Čia dar asmenybės ypatumai 

artina žmogui staigią mirtį: taip 
vadinami grupės A žmonės yra 
agresyvūs, labai lenktyniuojan-
čio nusiteikimo, padidintai rea
guojantieji į gyvenimo įtampą. 
Tokie turi visko daug ir dar dau
giau visomis keturiomis siekia. 
Tokie nepasitenkina žmonišku 
gyvenimu — jiems reikia kažin 

mai turint, dar daugiau gėrybių 
per savo lavoną siekus. 

Vaistais gydymasis yra gydyto
jo žinioje —tik mums reikia pil
dyti jo nurodymus per visą savą 
gyvenimą, o ne tik kada atsimi
nus. Kartais be reiškinių gauta 
širdies ataka priveda prie staigios 
mirties, kai žmogus dėl menknie
kio esti operuojamas nepraėjus 
trims mėnesiams. 

Išvada. Lietuviams reikia būti 

UNGTJBIŲ AUGINIMAS 

Pasaulio vidaus vandenyse 
kasmet sužvejojama 30—45 
tūkstančius tonų ungurių, o 
apie 10—12 tūkstančių sugauna
ma jūrose. Tačiau daugiausia 
pelno turi japonai — 49 ,3% 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WNSR. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programa 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. Ir penkt.1 

1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt. 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; šeštad. 10-3 vai. 

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė — Nervą ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6448 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo-
gudriems, kaip žalčiams — tik i rists — gelių bei dovanų krautuve, 
tada mes paiėgsime išvengti štai- j 502 E> Broadway, So. Boston, Mass. 
gios mirties anksčiau minėtų nu- \ mX1- Telefonas 268^489. Ten pat 

. , ., . ., ., gaunamas dienraštis "Draugas' ir ra-
rodymų visą laika prisilaikydami.: ^ čiMį ^ilil)kimą Uetuviskų kny-

Pasiskaityti. Primary Care, Vol. gų. 
4, No. 9, October 1978. 

Duetas Lietuvio sody-.os pažmonyje: Sofija Vebrienė ir Adelė Duob-
lienė. Greta sėdi: Alfonsas šidagis ir Jonas Ramoška 

Nuotr. M. Nagio 

Gera proga įsigyti šias papigintas knygas 
LIETUVOS UNIVERSITETAS. Red. P. Čepėnas. Kietais virše
liais. 896 pusi. Buvo $15.00. Dabar su persiuntimu $1127 
ANGLŲ NOVELE. Anglų rašytojų novelių antalogija. Sudarė 
P. Gaučys. 460 pusi. Buvo $7.00. Dabar su persiuntimu $4.46 
LIETUVOS POLICIJA. Įstatymų ir tvarkos tarnyboje. Kietais 
viršeliais. Red. A. Bagdonas. 446 pusi. Buvo $8.00. Dabar su per
siuntimu $6.09 

Užsakymas silpsti: 

DRAUGAS 4 5 4 5 W. 63rd Sf., Chicago, III. 6 0 6 2 9 

Ofiso tel. — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKšEVIčIUS 

J O K 8 A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 Iki 2 vai. Ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
H M O B IR VAIKV UGOS 

SPFX!IAMSTĖ 
MEDICAL BUELDIN'ft 
$200 W. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki i vai. noniet 
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Komunistines iliuzijos — 

NAUJA MĮSLĖ ŽMONIJAI 
Jau nemažas skaičius disidentų lino laikais, kaip naujasis komu-

yia išvarytu, pasitraukusių ar nizmo vadas Chruščiovas yra į-
slaptai pabėgusių iš komunisti- rodęs, kasdien būdavo sušaudo-
uės Rusijos valdų. Ypač daug ma iki tūkstančio žmonių — ko-
>ra pasitraukusių žydų tautybės munizmo priešų, nors jų didžioji 
žmonių, kurie komunizmo pra- dalis komunizmui tarnavo nuo 
ilžicje kū:ė nauja, santvarką, vė- pat revoliucijos laikų. Jis tada su-
!iau bu \o Stalino persekiojami, prato, kad jam, kaip žydui, ko-
Dabar pe m-kenčiami rusu, kurie munizmo sistemoje, kurią jau 
nori vieni viešpatauti savu inipe- buvo užvaldę rusai, o kiti turėjo 
rijoje ir pavergtose šalyse. Ypač tik jiems pataikauti, tik būti jų 
įdomus ž}du pasitraukimas — vergai, vietos nebėra. Jis pasiryžo 
emigracija į Izraelį ir iš ten bėgi- grįžti prie žydiškumo, emigruoti 
mas nemažos dalies į kitus lais- į Izraelį ir, nepaisydamas visų 
vus kraštus. Jų yra Anglijoje, sunkumų, kurti gyvenimą iš 
Prancūzijoje, Vokietijoje, ypač naujo. 
daug Amerikoje, kuri kovoja už Tai jis ir aprašo antroje savo 
jų emigracijos lengvatas ir yra knygoje "Vilčių sugriuvimas", 
palankiausia jų įsigyvenimui Čia jis ir mėgina parodyti, kaip 
Šiame kiašte. Tam padeda labai komunizmas yra žmogaus teisių 
daug Amerikos žydų finansinė ir niekintojas, kaip rusiškumas yra 
politinė įtaka. imperialistinių užmojų priemonė 

Iziae'in emigravę žydai nere- ir kaip svetimos tautos, nors se
tai savo rusiškų ir net komunisti- niai gyvenančios Rusijos valdose, 
nių nuotaikų neatsisako. Tai su- juo labiau neseniai pavergtos, 
daro sunkią problemą naujajai turi tapti tik rusiško komunizmo 
valstybei ir kelia neaiškumų pa- vergais. V. Tarsis čia nedaro iš-
sauliui. I save dėme.-.į atkreipia vados, nes įspėjimas ateina iš pa-
kaip tik tie žv dai, kurie, nusivy- ties Perelmano. 
lę komunizmu, išgyvenę persekio- * 
jimus ir kalėjimas dėl savo žydiš- Įdomu, sako Viktoras Perel-
kuni';. svetur tarnauja bolševiz- manas, kad daugelis žydų, išėmi
mui plėsti, nors ir skirtingu pa- gravusių iš komunistinės Rusi-
vidalu. Vakarų valstybėse jie jos, nepalieka už geležinės už-
patarnauja rusiškai ir komunis- dangos savo rusiškumo ir neįsi-
tiščai propagandai. gyja naujo būdo veikti. Jų dalis 

Tačiau yra ir tokių, kurie savo kaip tik nori labiau likti rusais 
nusivylimo neslepia ir atiduoda negu žydais, nors vergija ir per-
duoklę tikrajai laisvei ir žmogaus sekiojimai jiems ten buvo įgrisę, 
teisėms, gindami ne tik žydus, Jų dalis lieka net komunistų tar-
bet ir kitas tautas, komunistų lai- nyboje, kurią jie vykdo, jei netie-
komas vergijoje ir persekiojamas siogiai, tai prisidėdami prie ko
dėl tautinių įsitikinimų. Nors ir munistinės propagandos, nors ir 
jų nusiteikimai atgaivinti didžiąją ne komunizmo vardu, 
ir tikrųjų Rusiją kartais reiškia- Valerij Tarsis tai aiškina, kaip 
si tomis pačiomis iliuzijomis, įsipareigojimą, o gal net įsitiki-
kaip anksčiau nusivylimas ko- nimą, kad "tik komunizmas gali 
munizmo, bet jie mėgina savo išgelbėti pasaulį, o žydai, net pa
rastais, poezija, ru^ų kalbos puo- sitraukę iš Rusijos, turi išgelbėti 
selėjimu pačiame Izraelyje ir ki- Rusiją". Jis dar prideda, kad "tai 
tuose Vakarų kraštuose atgai- yra nauja iliuzija, nes valstybė, 
vinti Rusiją, kuri dar yra likusi kuri neturi teisingumo, kuri įsta-
jų Širdyse ir mintyse. Tai ir pri- tymų galią naudoja policinėmis 
mena vienas pirmųjų disiden- priemonėmis net per teismų ins-
tų rašytojas Valerij Tarsis, dažnai titucijas, yra nepataisoma — ji 
recenzuodamas žydų rusu kalba griauna pati save", 
pa rašy tas knygas. J is įspėja, kad Mums įdomu, kad kai kurių 
vienas nusivylimas čia keičiamas pasitraukusių žydų ir jų pritarė-
tik kitu nusivylimu ir kitų ap- jų ar vadinamų "gelbėtojų" pa-
vylimu. galba komunistinei propagandai 

* jau kritikuojama pačių buvusių 
Apie savo nusivylimą ir vilčių komunistų, ypač tikrųjų disiden-

sugriuvirną rašo šiuo metu Tel tų. Jie patys pripažįsta, kad tarp 
Avive, Izraelyje, gyvenąs emi- emigrantų yra specialių komu-
grantas Viktoras Perelman, išau- nizmo propagandos skleidėjų, de
gęs ir išsimokslinęs komunistinė- tentės palaikytojų, net aiškių 
je Rusijoje. Karo metu jam su vi- šnipų, ieškančių medžiagos su
są šeima teko gyventi Sibiro šal- kompromituoti savuosius, juos 
tyje ir pajusti bado šmėklą. Vė- priglobusias valstybes ir pakenk-
liau, būdamas komunistų par- ti atstovams tų tautų, kurios 
tijos narys, negalėjo kaip žurna- kenčia vergiją ir persekiojimus, 
listas gauti geresnio darbo vien y . Tarsis konkrečiai neprimena 
dėl to, kad jo "pavardė ir išvaiz- n e vienos tautos, recenzuodamas 
da" buvo visiškai žydiška. Jo y . Pelermano dviejų tomų vei-
draugai žydai, kurie ir mėgino kalą, bet Perelmanas savo lei-
prasimušti kaip žurnalistai ar džiamame rusų kalba žurnale 
rašytojai, tegalėjo rašyti tik ru- "Laikas ir mes" primena ir įspė-
siškais slapyvardžiais. Antisemi- j a ? kad pasaulio teisingumas pa-
tizmą jis prisimena net tokiu ant s į eks tuos, kurie nepajėgia atsi-
sienos įrašu: "Tu, žyde, meluoji, kratyti iliuzijų, jog komunizmas 
taigi negali išvengti mirties", yra žmonijos ir laisvo žmogaus 
Tai yra aprašyta jo pirmoje kny- gyvenimo priešas, 
goję "Iliuzijos" (1976), kurios, Lietuvių išeivija neturi moky-
net jam norint būti nuoširdžiu tis iš žydų nei jų keršto, nei i-
ir įsitikinusiu komunistu, dirbti liuzionistų pasilikimo iliuzijose, 
Rusijai, pamažu atvėrė akis ir kad jie gali pataisyti komuniz-
parodė komunizmo klastą, rusiš- mą ar išgelbėti Rusiją. Išeivija 
ką šovinizmą ir neapykantą ki- turi savo pajėgomis spręsti tau
toms tautoms. tinius reikalus savo tarpe ir teikti 

Valerij Tarsis, primindamas pagalbą pavergtai tautai, kuri 
rašytoją ir dabartiniu metu ru- rusinama, persekiojama, teisia-
siško žurnalo Izraelyje leidėją ir ma ir baudžiama, nes paskirų 
redaktorių, parodo, kad Viktoras žmonių naikinimas reiškia tau-
Perelmanas, nusivylęs komuniz- tos genocidą, 
mu, jau suaugęs patyrė, kad Sta- P.S. 

Sovietų tikslas—demokratijų 
sunaikinimas 

Britų politikas Biran Croizer teigia kad Vakarai pralaimi Sovietams 

BR. AUŠROTAS Netrukus knygų pasaulyje pa
sirodys mano minėto anglų au
toriaus knyga "Strategy of Survi-
val — Gyviems išlikti strategi
ja". Ją išleidžia Arlingtcn House 
knygų leidykla. Tai nėra stam
biausia JAV šios pramonės bend 
rovė. Mat, didžiosios, kontroliuo
jamos vienos grupės žmonių ir 
interesų, nėra užinteresuotos, 
kad šio krašto plačiosios ma-ės 
žinotų ir suprastų, kokias svar
bias dienas pergyvena pasau
lis po II-jo pasaulinio karo. 

Kas yra Crozier? 

Šis vienas vadovaujančių bri
tų strategijos teoretikų, kaip tei
giama "Human Events" IX. 23 
savaitraščio laidos knygų apžval
gos skyriuje, galvoja, kad "šiuo 
metu Vakarų pasaulis pralaimi 
Sovietams III-jį pasaulinį karą. 

būti pakreipta Vakarų naudai, 
jeigu tik laiku atkreips tinkamą 
dėmesį į šią apgailėtiną būklę. 
Šiame žaidime ant kortos stovi, 
kaip išlikti gyviems, išlaikyti ci
vilizaciją ir laisvę!" 

Knygci autorius nėra kažkoks 
fašistas ar konservatorius. Šiuo 
metu jis yra konservatorių parti
jos p-kės M. Thatcher patarėjas. 
Bet jis taip pat galėtų pritikti 
prie tokio socialisto kaip miręs 

Gaitskell. Croziero ideologiniai įsi
tikinimai yra labai ariimi JAV 
han pažiūroms- Trumpai ir drū
tai: autorius yra prieš bet kekį to-
talizmą įsitikinęs asmuo. 

įdomios pažiūros 

Šioje knygoje jis atstovauja pa
žiūrai, kad "šiuo metu Vakarų 

Tačiau ši nelemta būklė galinti Į pasaulis ir Sovietai yra III-jo pa-

bininku. Čia dirbdamas išnaudojo 
-iekvieną progą treniruotis a r 
žaisti klubo aikštelėse su nariais, 
neturinčiais treniruotės partnerio. 
Jo pastangomis ir žaidimu susido
mėjo klubo šeimininkas ir leido 
dalyvauti jaunių žaidynėse. 

Penkiolikmečio Vito žaidimo pa
žangą pastebėjo ilgametis Australi
jos Davis CUp vieneto treneris bei 
Port Washingtoai, Long Island. N. 
Y., teniso akademijos profesiona
las H. Hopmanas. Jis ėmė Vitą 
treniruoti kiekvieną dieną. Daug 
praleistų treniruotėes valandų žy
niai pakėlė pažangą, ir Vitas lai
mėjo daug žaidynių. 1974 Vitas 
perėjo į profesionalus* Pradžia 
kukli, bet per metus su rakete už
dirbo pirmuosius 70,000 dolerių. 
Tokios sumos laimėjimas paskati
no Vitą dar daugiau treniruotis. 
Kitais metais jis įsirikiavo į ge
riausių pasaulio tenisininkų gre
tas — tapo ketvirtuoju. I r metinės 
pajamos pakilo iki 500,000 dolerių. 

1977 iškeliavo j užsienį išbandyti 
savo sugebėjimus su užsienio teni
sininkais. Laimėjo Italijos ir Aus
tralijos atviras teniso žaidynes. 
Australija turi pagarsėjusių žaidė
jų visame teniso pasaulyje. Tad 
Vitui teko gerai pasitempti ir ko
voti dėl kiekvieno taško. Parsive
žė porą taurių ir čekių. 1978 pra
džioje gerai sužaidė dėl pasaulio 
čempiono vardo. Laimėjo pirmąją 
vietą, 100,000 dol. ir taurę, gis lai
mėjimas iškėlė jį į geriausių pa
saulio pavienių žaidėjų vienetą. 

1977 ir 1978 Vitas su rakete pa
siekė Wimbledo3io, Anglijoje, žai
dynėse pusiau baigmę. Pralaimėjo 
geriausiems pasaulio žaidėjams — 
pirmojo ketvirtuko. Tačiau jis pel
nė daug simpatijų tarp Anglijos 
jaunuolių. Milijonai vaikų kalbėjo 
motinoms, jog ir jie norėtų tapti 
tokiais kaip Vitas Gerulaitis, šiais 
metais Forest Hills WCT žaidynė
se Gerulaitis nugalėjo baigmėje 
Illie Nastasie, garsųjį rumuną, 6-2 
ir 6-0. Padarė žaidime tik 3 kiai-

saulinio karo būklėje. Kas blogiau 
sia, kad vakariečiai pralaimi vi
suose frontuose. Tačiau tai, 
ką daugelis Sovietų kitų teoretikų 
nori vadinti būsimu III-ju pasau
liniu karu tarp JAV ir Sovietų 
tai Crozier jį vadina IV-ju pas. 
karu. Jis tiki, kad ir trečiąjį dar 
ne per vėlu laimėti, net nepra' 
dėjus IV-jo." 

Šio mintytojo galvojimo eiga 
yra, kad III-sis pas. karas prasi
dėjo 1944 m. balandy, kai komu
nistų vadovaujami Graikijos ka
ro laivyno jūreiviai sukilo Alek
sandrijos uoste. Ir nuo to meto 
prasidėjo Sovietų vadovaujami 

vas. Šis siekimas aiškiai pabrėžia
mas jų įsigalėjimu rytinės ir va
karinės Afrikos pakrantėse, t y . 
Etiopijoje ir Angoloje. Lygiagre
čiai su sukvailintų vakariečių po
litikų pagalba, kaip toks Andrew 
Young, siekiama sunaikinti Pie
tų Afrikos respubliką. 

Kas darytina 

Šiam karui tebevykstant, pašte 
bėkime, kad jis būna ne sovietų 
kontroliuojamose žemėse. Ir jie 

nei dydžiu, nei pajėgumu neatsi
lieka nuo JAV. Prie šios jėgos 
dar prisideda jų pogrindinė veik
la, šių dviejų jėgų padedami, jie 
sugebėjo peršokti vandenynus ir 
žemynus ir įsitvirtinti toli nuo 
savo namų atsparos taškų dabar 
jau jų kontroliuojamose terito
rijose. 

Dabartiniu metu puolimai yra 
vykdomi ir jų vadovaujami Viet
name, Portugalijoje, Čilėje, Ango
loje, Mozambiąue, o Rhcdezija y-. 
ra jų taikinys fronto linijoje, šia- visada lamu. Tačiau si būkle gale 
me puolime Sovietams ištikimai tų pasikeisti. Crozier galvoja, kad 
talkininkauja marksistas bandi
tinių gaujų vadas Mogabe. 

Ne visada ir laimi 

Atsimintina, kad savo plačiuo
se užsimojimuose Sovietai ne vi
sada laimi. Taip pvz. jie pralošė 
du svarbius mūšius — vieną jų 
Portugalijoje, o kitą dar svarbes
nį Čilėje. Tačiau kas šiame kare 
yra svarbiausia: kautynės visada 
vyksta jų pasirinktojo taikinio 

puolimai į pasirinktųjų taikinių į p i o t u o s e . Kas yra keisčiausia, 
sritis, t.y. į kiekvieną ne Sovietų k a d Vakarai niekada nepuola So

das, o Nastasie 14. 
Vitas gyvena su tėvais ir sese 

rim Long Island, King Point prie 
miestyje, N. Y., 250,00o dol. ver 
tės rūmuose. Maudosi nuosavame 
baseine, treniruojasi savoje teniso 
aikštėje ir turi daug įvairių drabu
žių, rašo B. Abramsonas. Mėgsta 
brangius ir greitus automobilius. 
Turi 2 Rolls-Royce, 1 Mercedes 
Benz ir 1 Porsche, kuris naudo Ja
nas tik greitkeliuose. JAV Teniso 
sąjungos rugpiūčio lentele rodo: 1. 
Bjorn Borg 550141. 2. Vitas Ge
rulaitis 405776, 3 J. Conners 
335881. 

B. Jablonskis 

S-gos kontroliuojamą teritoriją. 

III-jo pasaulinio karo eigoje 
Sovietai puolė ir užėmė visas 
prie jų sienų prisišliejusias valsty
bes. Tos ofenzyvos pasėkoje visa 
Rytų Europa perėjo Sovietų kont-
rolėn. Tuo pat metu ir Kinija, 
vadovaujama Mao ir laiminama 
Stalino kruvinų rankų, taip pat 
buvo sukomunistinta. 

Daug padėjo laivynai 

1960 m. pradžioje prasidėjo 2-
-sis III-jo pasaulinio karo laiko
tarpis. Jį Sovietai atžymėjo į-
traukdami savo satelitų gru-
pėn. Tai Sovietai galėjo pasiekti, 
nepaprastai sumoderninę savo 
karo ir prekybos laivynus. Šiuo 
metu galvojama, kad jų laivynai 

vietų. 
Autoriaus nuomone, Sovietai 

turi kuo aiškiausią pažiūrą į de-
tentę. Tai yra "karas vadinamas | 
taika" ir tėra tik nauja III-jo pas. 
karo taktika. Kas turi laiko ir mo
ka pakankamai rusiškai, tepasis-
kaito Sovietų teoretinius mėnraš
čius ir savaitraščius, tai toks as
muo aiškiai supras, ką Sovietams 
reiškia "detente". 

Sovietų pasaulio užvaldymo 
tikslai niekada nepasikeitė. Leni-

Užvaldyti pasaulį 

nas ir Brežnevas siekė ir siekia 
tik vieno — sunaikinti kapitaliz
mą. Ir kaip tik šiuo laikotarpiu 
bolševikai stengiasi užvaldyti tur 
tingas Afrikos žemyno žalia-

JAV LB rūpesčiu birželio mėnesį buvo pasimatymas su viceprez. Mondale Baltuosiuose rūmuose, kur trumpai 
atsilankė ir prez. J. Carteris. Lietuvių grupė su Baltųjų rūmų pareigūnėmis- po priėmimo. Iš kairės: kun. K. 
Pugevičius, B. Nainys, tuo metu PLB pirm., A. Gureckas, R. Cesorris, Victoria Mongiardo, dr. T. Remeikis, 
Anne Werier, LB pirm. A. Gečys ir Vliko pirm. dr. K. Valiūnas. 

totalinis Vakarų pralaimėjimas 
dar "nėra parašytas ant sienos!" 

Karo eigai pakeisti jis siūlo su
tikti, kad mes esame karo stovy
je su Sovietų Sąjunga. Negyventi 
sapnų pasaulyje, nes ne kas ki
tas, o patys Sovietai visoje savo 
propagandoje tai atvirai pripa
žįsta. 

Atsakingieji demokratijų poli
tikai, bet ne antraeiliai žurnalis
tai tesupažindina savo visuome
nę su tikrąja būkle. 

JAV yra pagrindinis Sovietų 
puolimų objektas. Pirmoje vieto
je JAV valdžia turi panaikinti li
gi begalybės išpūstas bolševikų 

diplomatines tarnybas". Pasta
rosios yra ne kas kitas, kaip KGB 
profesionalų ir III-jo pas. karo ži
novų priebėgos. Ypač tenka sau
goti ir išvalyti Profesinių s-gų ir 
visokias studentų atstovybes ir 
komitetus. O juose savo lizdus y-
ra susisukę Sovietų agentai. Šis 
reikalas šiuo metu yra svarbes
nis Europoje negu JAV. 

Visoje Sovietų sistemoje yra 
daug "Achilo kulnų" ir į juos bū
tina nukreipti aštrias strėles. 

Neteikti jokios pagalbos 

Kiekviena proga būtina šauk
ti, kokie ten vyrauja nepritekliai, 
palyginus juos su Sovietų val
džios pažadais. Ypač keltinas 
aikštėn sovietinių biurokratų gy
venimas, palyginant jį su eilinio 
darbininko. Neužmirškime, kad 
1980 m. Maskvoje vykstantiems 
olimpiniams žaidimams nepap
rastai trūksta visokios technikos: 
bolševikai buvo priversti pasam
dyti vakariečius vokiečius, kad 
jiems pastatytų viešbučius, kū
nuose apgyvendintų turistus ir 
sportininkus. O kiek tai liečia So
vietų literatūrą ir muziką, tai šie 
dalykai teverti sąšlavų duobės. 

Neabejotina, kad Crozier yra 
teisus, tvirtindamas, kad "bolše
vikai stengiasi sugriauti visas ne
komunistines vyriausybes. O jie 
veda šį karą ne tik prieš Vaka
rus, bet ir prieš savo pačių neko
munistinę liaudį ir jau nuo pat 
1917 metų". 

Tik abejotina ar pasipelnymo 
ir gobšumo apsėsti Vakarų biz
nieriai supras ir įvertins šiuos 
sveikos logikos patarimus. Grei
čiausia jie ir toliau suks tą virvę, 
kuria paga! Leniną bolševikai 
kars apkvaišusius neišmanėlius. 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Bu v. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko ats iminimai 

STASYS TRINKA 

ir norinti grįžti į Panevėžį, pas savo dėdę kunigą, j pasakė, kad manė, jog ta i yra juokai. Be to , papasako-
Nes ta rp jos ir naujai pasamdytos žydės tarnaitės ki- j jo, kad jai patiko, kad dažnai policininkas per naktį 
lo kažkoks nesusipratimas. Kadangi t o valdininko, ku- j sėdėdavo jos kambary ir laukdavo, a r kas nors neateis 
ris vedė šią kvotą, raštinėje nebuvo, ta i pasiunčiau po- baladotis į j o s langą a r j sieną. 
licininką, kad abi tarnaites atvestų į rastinę. 

Klausinėjama teisėjo tarnaitė papasakojo, kad ji Už grasinimą teisėjo gyvybei, ji buvo Šiaulių I apy-
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Spaudoj ir gyvenime 

VITAS GERULAITIS JAV SPAUDOJE 
JAV spauda dainai rašo apie I nuotraukas — vieną visos šeimos, 

Vito Gerulaičio teniso laimėjimus I o kitą Vito, žaidžiančio tenisą. Vai-

Be to, į tarė , kad ta i gali da ry t i j o kaimynės žydės i kad pas teisėją per naktis kažkokie velniai baladojasi, 
tarnaitė. Tačiau klausinėjama ji save kalta neprisipa-1 ° Jei kalbės, turės nemalonumų. Buvo aišku, kad teisė-
žino. Dėl šventos ramybės paprašėm, kad žydė savo I Jo tarnaitė meluoja. Man kilo įtarimas, ar tik ne ji pa-
tarnai tę atleistų ir j o s vieton pri imtų kitą. Tačiau t a i I ti tuos baladojimus daro ir a r ne ji tuos grasinančius 

kieme kalbėjo su žvdės tarnaite apie kažkokį reikalą, j l m k e s t e i s m o " "baus ta 3 mėnesiams kalėjimo lygtinai. 
O paklausta žydės tarnaitė tai griežtai paneigė ir pa-j T a i >T a ' &&1 b ė P J e vienerių metų kito nusikaltimo 
sakė, kad ji su teisėjo tarnaite visai nekalbėjusi, nes i ^ p a d a r y s , t a i tos bausmės atlikti nereikės. Ja i buvo pa-
šeimininkė ja i buvo uždraudusi kalbėti, sakydama, (

 s i u l v t a Suminis apleisti. Po t o teisėjas galėjo ramiai 
miegoti. Be to, paaiškėjo, kad ji y r a baigusi tik pra
džios mokyklą ir jokio dėdės kunigo Panevėžio mieste 
neturi. Tai sakydama teisėjui melavo. 

ir asmeninius pomėgius. Spaudos 
bedradarbiai ir žinių pranešėjai jį 
vadina "Lifhuanian Power" ar 
"Lii.huanian Lion.'' 

kystės metais Vitas žaisdavęs Įvai
rius žaidimus su kaimynų vaikais. 
Tėvas, buvęs nepriklausomos Lie
tuvos teniso meisteris, nupirko ra-

Prieš Wimbledono teniso žaidy-1 kete ir pradėjo sūnų mokyti teni-
nes Ass. Press W. Grimsley du i są žaisti. Vitas ne tik pramoko ra-
kartus ir FW B. Abramsonas vie-1 kete laikyti rankoje, bet ir sviedi-
ną kartą rašė Copley spaudos dien- nėlį su ja atmušinėti. Pamėgo te-
rašty "Beacon News" ir jo savai
tiniame priede "Family VVeekly". 
Abramsono straipsnis turėjo dvi 

nišą ir ryžosi jo neapleisti. 12 me
tų amžiaus pradėjo dirbti Forest 
Ifills klubo aikštėje paprastu dar-

nieko nepadėjo, nes baladojimasis tysėsi toliau. Buvo 
pasiųstas vienas policininkas stebėti , a r kas nors nea
teis tokių pokštų krėsti, be t kol policininkas stebėjo, 
tai tr iukšmo nebuvo ir teisėjas galėjo miegoti ramiai. 
Bet kai tik kokią nakt į policininkas neateidavo, tai ba-
ladojimas pas ikar todavo. 

Teisėjas pradėjo gauti grasinančius laiškus, ku
riuose tarp kitko buvo r a šoma : "Pasiruošk mirčiai, 
nes ilgai nebegyvensi". Ki tame laiške buvo pa rašy ta : 
Manai, kad a š esu kvailas, kad ateisiu tave žudyti, ka 
da policininkas a n t žolės sėdi. Ne, a š taip nedarysiu. 
Aš padarysiu taip, kad tu šal to vandenėlio atsigersi ir 
nusprogsi. 

Tokių grasinančių laiškų teisėjas gavo 10. kur ie 

Dievobaimingas p ik tadarys 

1929 metais Šiaulių mieste, Tilžės gatvėje, gyveno 
laiškus rašė 

Norėdamas tai patikrinti, jos paklausiau, kokį 
mokslą ji y ra baigusi ir ar moka spausdintom raidėm j v i e n a s Pilietis, kurio pavardė buvo Skystenis. Jis buvo 
rašyti . Atsakė, kad y ra baigusi gimnaziją ir kad spaus-: a P i e ^ metxi amžiaus, nevedęs, teismo nebaustas ir 
dintom raidėm moka rašyti. Tada paėmiau iš kvotos ; l a b a i dievobaimingas, nes kas dieną eidavo pasimelsti 
rašytą teisėjui grasinantį laišką ir. padavęs jai lapą po- j į bažnyčią. Turgaus dienomis j is Šiaulių miesto turga-
pieriaus, paprašiau, kad ji parašytų kelias eilutes t ų ' v l e t e i e pasidėjęs an t stalo pardavinėdavo senas kny-
pačių žodžių, kurie buvo parašyti grasinamam laiške.! S*3- N e k a r t a . P r o š a l i eid?mas pagalvodavau, kaip 
Jai baigus rašyti , pamačiau, jos rankos rašysena ir pa- t a s žmogus iš tokios prekybos gali pragyventi , nes se-
rašytų raidžių formos atitinka kaip du lašai vandens j ni* k n > ' ^ retai kas pirkdavo. Niekas negalėjo pagal-
vienas kitam. Tada paskambinau telefonu teisėjui i r į v o t l ; k a d t o k s dievobaimingas žmogus galėtų daryti 
paprašiau, kad jis ateitų į mūsų rastinę, nes pagavau j k o k l u s n o r s nusikaltimus. 
velnią, kuris jam nedavė miegoti ir rašė grasinančius | y r a toks posakis, kad tykioj baloj velniai veisiasi. 
laiškus. Patikrinus jo tarnaitės krepšį, kuriame ji laikė, Taip buvo ir su juo. Vėliau paaiškėjo, kad jis, prieš 

buvo parašyti spausdintomis raidėmis, ant išplėštų iš j savo baltinius, buvo rastas sąsiuvinys, iš kurio ji išplė- eidamas padaryti kokį nors nusikaltimą, visuomet nu-
sąsiuvinio lapų. Kadangi velniai laiškų nerašo, tai buvo susi lapus rašydavo teisėjui grasinančius laiškus. Kai : eidavo į bažnyčią pasimelsti, kad gerasis Dievulis jam 
aišku, kad juos r a š o koks nors nežinomas asmuo, j rašė paskutinį grasinantį laišką su kietu pieštuku, t a i : padėtų padaryti kokį nors nusikaltimą ir kad jis galė-

Šis įvykis buvo paves tas aiškinti vienam iš mūsų I jo turinys atsispaudė ant likusio sąsiuvinyje apačioje 
įstaigos valdininkui, bet k a s tuos baladojimus daro ir 
laiškus rašo, j am nepavyko išaiškinti. Praslinkus ku
riam laikui, teisėjas paprašė , kad a š papildomai a p -
klausčiau jo ta rna i tę , nes ji nebenorinti pas jį t a rnaut i 

buvusio lapo ir jo turinį buvo galima perskaityti 
Matydama, kad yra pagauta ir nebėra tikslo me

luoti, ji prisipažino esanti kalta, rašydama grasančius 
laiškus teisėjui. Paklausta, kodėl tai darė, 

tų tapti turtingu. Tačiau tos maldos j am nepadėjo, nes 
papildęs trečią vagystę, buvo suimtas ir patalpintas j 
kalėjimą, kuriame ir užbaigė savo gyvenimą. 

(Bus daugiau) 

• * 
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A DRAUGAS, antradienis, 1978 m. spalio mėn. 10 d. 

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI 
New Yorkas, 1978. IX. 13 d. sitarimus dėl bendravimo su pa

vergtaisiais lietuviais Vliko tary-
Didžiai Gerbiamas Pone 

Redaktoriau! 

"Dirvai" atsisakius spausdinti 
paaiškinimą, — atsakantį į jos 
bendradarbės insinuacijas, ban
domas pagrįsti aplinkybių iškrai-
pomis ir pramanais, — prašau 
Tamstą rasti jam vietos "Drau
go" skiltyse. 

Tamstą, Pone Redaktoriau, 
gerbiąs 

Bronius Nemiekas 
Pone Redaktoriau! 
"Dirva" 1978 m. rugpiūčio 31 

d. Nr. 34 kronikoje paskelbė ne
tikrų, pramanytų dalykų iš Vli
ko tarybos 1978 m. rugpiūčio 26 
d. posėdžio, o sekančiame 1978 
m. rugsėjo 7 d. Nr. 35 (Skaityto
jų nuomonių skyriuje) įkandin 
tos sumeluotos žinutės dar pažėrė 
pluoštą j mane atsuktų insinua
cijų, tariamai pagrindžiamų ne
teisybe — aplinkybių iškraipo-
mis ir pramanais. "Dirvos" mi
nėtus kronikos pramanus panei
gė ir klaidas ištaisė Vliko tary
bos rotacinis sekretorius Povilas 
Ališauskas savo atviru laišku 
"Darbininkui" (1978 m. rugsėjo 

ba svarstė trijuose savo posė
džiuose, kol pagaliau tą reikala
vimą nutarė atmesti 1977 m. ba
landžio 30 d. (1977.V. 10 d. El
tos Informacijos, Nr. 19-1091). 

b) Algio Sperausko įsivėlimą 
į Čekienės išplatintus sovietinius 
šmeižtus Vliko taryba svarstė 
taip pat trijuose posėdžiuose, tuo 
reikalu padarė nutarimus, rašė 
raštus Lietuvių Tautinio sąjūdžio 
vadovybei ir Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos valdybai. 

Lietuvių Tautinio sąjūdžio ats
tovų aplaidumo savo pareigybė
je (abiejų dingimo iš 1976 m. 
Vliko seimo, nesidomėjimo Vli
ko 1977 m. suruoštu jaunimo se
minaru, nesirūpinimo Lietuvių 
Tautinio sąjūdžio atstovavimu 
1977 m. Vliko seime), tiesa, Vli-
kas nesvarstė, nes tai yra ne jo, 

čioms sukuria "manifestą", tau
tinio sąjūdžio atstovus nepagrįs
tai išaukštindami "Lietuvai pasi 
šventusiais darbuotojais", ir sa
vo bei ALTS-gos valdybos vardu 
viešai paskelbia (Dirva" Nr. 4 
1978. X. 26 d."). Sis "manifestas" 
atnaujino Vliko tarybos užbaigti 
mėgintą nesusipratimą, o tų pa
čių atstovų joje palikimas, kaip 
pastaruoju metu jau kyši iŠ "Dir
vos" skilčių, sustiprino sovietinio 
melo talkininkų atkaklumą. 

8. Mano tariamas nebepriklau-
symas Amerikos Lietuvių Tauti
nei sąjungai yra pramanas, "Dir 
vos" pradėtas garsinti 1977 m. ba 
landžio 14 d. sumuštiniu E. Če
kienės ir V. Gedgaudo straips
niu "Ko siekiama?" 

Tamstai, Pone Redaktoriau, 
pagarbus 

Bronius Nemiekas 

DIRVOS SKAITYTOJŲ 
NUOMONĖS 

"Ir tai reikia žinoti"... 
visuomenei 

Šių metų rugpiūčio 18 d. Nr. 
bet pačių tautininkų organizaci-i: Darbininkui paskelbus p. Bro-
jos reikalas. Tačiau tai nėra ma
no pramanas, bet visiems — Vli
ko institucijoms, tautininkų or 
ganizacijos vadovybei, visuome 
nei- žinomi faktai. 

4. Ir dar išvirkščias teiginys, 
kad "jis (Nemiekas, Br. N.) ne

niaus Nemicko atviru laišku "Iš
traukos iš VLIKo Tarybos proto
kolo", ne vienam skaitytojui, ne
abejotinai, turėjo kilti visa eilė 

j klausimų, liečiančių ne tik Lietu-
! vių Tautinio Sąjūdžio atstovų p.p. 
j A. Sperausko ir R. Žymantaitės 
VLIKo Taryboje tariamus nusi-

iš jų. Jei tokio Vliko Tarybos nu
tarimo nėra, tai šio protokolo pa
skelbimas spaudoje prilygsta p.p. 
Morkaus ir Alseikos veiksmams, 
išvežant Vliko dokumentų nuo
rašus į Sovietiją. 

Nežiūrint atsakymų į šiuos 
klausimus, galima tik spėlioti 
kad tai tik mėginimas meškerio
ti drumstame vandenyje, kuris 
paprastai nesėkmingas, nes ir žu
velės tokiame vandenyje neįžiūri 
slieko. 

Kas kita, kiek tai liečia p. Bro
niaus Nemicko prie Vliko Ta
rybos posėdžio protokolo prijung
tus "motyvuotus klausimus", pa-

(Nukelta j 5 psl•> 

D £ M E S I O ! 

TAISO 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 

MASINAS, ŠALDYTUVUS 
Kreiptis 1 Hermaną Deckj 
Tel 58S-6C24 po 5 v. v. 

Kalba lietuviškai 

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — FOR BENĮ B E A L E S T A T E K E A L E S T A T E 

IŠNUOM. kambarys su baldais, Marąuette Parke. Savininkas parduo-
vyrui. Vonia, atskiras įėjimas. 
Skambint po 6 v. v. tel. 476-6810 

Vyras priims tvarkingą dirbantį 
vyrą gyventi kartu 6 kamb. bute, 
naudotis visais patogumais ir da
lintis išlaidomis. Sąlygas susitar
sime. Skambinti 925-7750. 

da gerai užlaikytą mūr. namą apie 28 
metų senumo. 70 ir Campbell apyl. 
2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 maš. 
garažas. Skambinti po 5 vai. vak, 
sekm. ir šešt. visą dieną tel. 778-8039. 

mscnxA.NRoi> 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinii 

PACRAGE EXPRESS AGENCY 
MABIJA NOREIKIENfc 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūalo 

, prekes. Maistas Ii Europos sandelio, 
i 2(108 W. 69 St.. Chluaso, 11L 90*29. 

TEIA. — WA 5-2787 
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iyai uumiRui v1-"*-' "»• * "6-^J^ . P i ,.;„;sl,;..+; » U M larvDuje tariamus nusi 
8 A Nr. 35). Todėl man n o r ė t ų - \ v į o A. Sperauska I ™ " * " " - \ k M m a s yiike, Lietuvių Tauti-
4 čia užsiminti tik Skaitytojų kodėl ,ie (Tautinio sąjūdžio «*- n i o s ū d ž i o v a d o v y b ė s •„ ^ ^ 

e skelbiamoji tovai. Br. N. tokias sunkias nuo- « > 
užsiminti 

nuomonių skyriuje kos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
P' neteisybė (aplinkybių a n a p o s l * ^ ^ ^ ^ ^ J S ^ y S L neapdaira, arba 

ir pramanai), kurios skaitytojų ap- j ne.gja mano paskeltasis Vliko £ g T į ^ 
gaulei griebiasi savo insinuaci-; tarybos nutarimas. Ur. Br. iNe-, m u n i s t i n ė m s u ž m a č i o m s ' \ bet ir 
joms, "Dirvos" bendr in inkau ja - ;™^ n o r<f \ s k e l t l . ! " • ^ ę ' k o B. Nemiekas siekia viešai pa-
ma jos bendradarbė, bandydama i Rusimų, bet _ pirmininkas įP^" Į skelbdamas Vliko Tarybos posė-
klaidinti visuomenę iš pasalų, i *<^U 1 pirmininkavo Algis ^ - | d ž i o p r o t o k o l ą . Nemažiau įdo-
n*t «vn Ivti i w™k a i a tar iamai! r a u s k a S rotacine tvarka. Br. W-H u^;m»* irnlm, tik-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllli 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LIU aprašoma dr. J. Vaišnoros. MIC 
knygoje: 

"Marijos garbinimas 
Lietuvoje' 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl (dc 
mių vietovių aprašymo ir dėl ]o* 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi 
dominčiam Lietuvos istorija ar vae 
tovėmis. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.00. Gahma ją įsigyti 

64-ta ir Talmaa. Labai gerai išlai
kytas 5 kamb. mūr. bungalow. Pilnas 
valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng
tas miegamasis pastogėje. Gazo šilu
ma. Garažas. $35,000.00. 

88-ta ir Tullsy (5200 į vakarus). 
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija. 
1^ vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga-

i ražas, uždengtas patio. šoninis jvažia-
į vimas. $71,500.00. 

40-U Ir Artesian. 2-jų butų medi
nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00. 

40 ir Rockweil 2y2 aukšto medinis. 
' Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 

IIMUIIIIIIIIIllllllllllllllimimilimilllllllll! gazu šildymas. $30,900 00 

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

Tel. — HA 5-8063 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
lllllllllUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIilII 

net savo lytį į vyriškąją tariamai 
pasikeitusi. 

1. Ji savo įpročiu pati prasima
no nebūtų dalykų ir, jau tuomi 
remdamasi, toliau fabrikuoja in
sinuacijas. Šiuokart savo rašinyje, 

—nustačiusi jos pačios išrastą 
"dėsnį" — "spaudoje skelbti tik 
nutarimus, o ne protokolus, ir 
tai po parašais tos organizacijos 
pirmininko ar sekretoriaus", — 
net kelis kartus neteisingai tei
gia, kad aš ir "Darbininkas" vie
šai paskelbę Vliko tarybos posė
džio protokolą. Viena, nėra to
kio dalyko, kad laisvoje spaudo
je būtų draudžiama skelbti orga
nizacijų protokolai. Antra, nei 
aš, nei "Darbininkas" Vliko tary
bos protokolo nė nepaskelbėme. 
Paskelbta tik šešių spaudos eilu
čių jo ištrauka, tiksliau, nutari
mas (tai nepriešingauja nė sla-

i - • • • «. «.u~c J»« ' mus yra ir klausimas, kokiu tiksluos neatsakmejo ir tarybos dau ' . /> 
Nemicko klau- i l u D a r b l n m k a s r a d o r e i k a l a- s* 

protokolą paskelbti? Iki šiol ne
teko spaudoj matyti skelbiamų 
Vliko Valdybos, ar Tarybos po
sėdžių protokolų. Normaliai orga 

guma nutarė B r. 
simus prijungti prie šio protoko
lo". Taigi nebūtų reikėję šių klau
simų prijungti prie protokolo, jei 
Algis Sperauskas, Vliko taryboje 
mano_klausiamas, būtų įstengęs 
rasti sau palankų į juos atsaky-

nizacijos spaudoje skelbia tik nu
tarimus, o ne protokolus, ir tai 
po parašais tos organizacijos pir-

m^-' mr- J U • ';,.+o,v,„ Lori j mirrinko, ar sekretoriaus. Šiame, 
D. Vis dėlto pripažįstama, kad t ' . , ,_ . . . . <«,. . n i - i " • • vr, gi atsitikime ištraukas skelbia p. ^ s i B. Nemicko klausimai bu- & . 

. . „ , . . ,. • vor,j„ Bronius Nemiekas. 
tų vietoje , bet toliau jau bando-

dalyką iškreivoti teigiant, 
- J •; l TC i , 41 i 

tojas? Įdomu, ar yra Vliko Tary 

pajunkumą ko- i -Drauge" 
iiiiiiiiiiHimiiimunuiimmiHiiiiimmi' 
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P L U M B I N G 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAFINAS — 636-2960 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimmiiimiiiHii 

ma 
kaip 

Neaišku, ar 
suinteresuotas asmuo, ar 

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

Ką išleidžiate namų a: Jymui, 
tas išeina laukan per stogą ir sienas. 

Mes dabar turime tokį gaminį izo
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti, 
Su pilna izoliacija galima kuro su
naudojimą sumažinti iki 50';. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Dėl nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPANSI0N SYSTEMS 
2637 W. 63rd Si., Chicago 

Tel. 436-3606 

39-ta ir Albany. Geras 2-jų butų 
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu
telis rūsy. $54,000.00. 

6«-ta ir Washtenaw. Geram stovy 
8 butų mūras. 6 butai po 4 kamb., 
2 butai po 3 kamb. $17,280.00 me
tinių pajamų. Savininkas prašo 
$100,000.00. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis | 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

PERKATE AR PARDUODATE 
NAMĄ? 

Kreipkitės į 
Phipps & Fuirkey, Inc. 

R e a 11 o r s 
PORTAGE, INDIANA 

Skambint 219—762.7735 
arba 762-7557 

Klauskite 
LORETTA P l * « I C (TLESKYS) 
Mano specialybė — "Sandūnų" 

nuosavybes. 

M A R Q C P I T E PARK 
4 butų mūrinis. Gazu šildymas Ga
ražas. Numažinta kaina — $54.900. 

19 metų mūrinis. 5H kamb. (3 
mieg ). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą. 

BUTU .NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — PardsTims* 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Tas 

NotariatM — Vertimai 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

K J 55 S. Kedzie A ve. — 778-2233 

!»Mn*s — Svajone: 3 butai, 4 vo
nios, centralinis Saldymas, atomini 
slėptuve, 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patio, Marąuette Parko centre 

Mūr. bungakm. s miegami. Gra
žiai užlaikytas. $34.000. 

Namas ir 
biznis. 380,000. 

Mūr. 
apie 200 svečių. 
3S5.O00. 

tavernos svetaines 

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

OidelS taverna, sale 
2 butai po 6 kamb. 

. T TC • AI i kaip Vliko pirmininko pavaduo-jei jie butų adresuoti L1 s ir AL | . * _ . , „ . į 
TS vadovybėms..." Taip, jie ten 
ir buvo adresuoti, bet dau
giau kaip metai iš ten susilau
kiama tik ignoracijos ir provo
kacijų. 

6. "Dirvos" slaptosios bendra
darbės ir logika elastinga — už
tempiama ant savo kurpalio. Vli-

1 ko tarybos 1978 m. vasario 4 d. 
; nn^džio Drotokolo ištraukų at-

bos nutarimas tą protokolą pa 
skelbti spaudoje? Jei yra toks nu
tarimas, tai kodėl jis nepaskelb
tas po parašu Vliko Tarybos pir
mininko, vadovavusio tam posė
džiui su sekretorium, arba vieno 

O N A 
Vytautas F. BELIAJUS 

Įvairūs pasakojimai surišti su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 
Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 
m. Kaina su persiuntimu $5.30. 
Užsakymus siųsti: 

Drangas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago. m. 60629 

Ieškai 
mobilį 

IEŠKO PIRKTI 

1 pirkti seno modelio 
geram stovy. 
Skambint 776-9199 

P^TEimi 

auto-

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

pukės nustatytam "dėsniui") su 1 ^ ^ protokolo 
mano 1978 m. vasario 4 d. raštu, s _ , u s ( j i n j m a s "Darbininke" ban-
betgi ne ištisas protokolas, kaip 
neteisingai "Dirvoje" rašoma. 

2. Lietuvių Tautinio sąjūdžio 
atstovas Vliko taryboje Algis Spe
rauskas, atėjęs Vliko raštinėn, 
nusirašinėjo iš protokolų, kas 
jam atrodė reikalinga, o po to 
sovietinio šmeižto kūrėjas Marty
nas Kavolis jau citavo jų ištrau
kas savo 1978 m. gegužės 8 d. 
rašte Vliko pirmininkui. Tai \A-
bai būdingas supuolimas, ku
ris kur kas labiau, "Dirvos" pa-
sislėpėlės žodžiais tariant, "pri
lygsta p.p. Morkaus ir Alseikos 
veiksmams, išvežant Vliko doku
mentų nuorašus į Sov. S-gą." 

3. Toliau skelbiamamas netei
singas teiginys, kad prie protoko
lo prijungtieji klausimai esą "pa
remti vien jo paties (Nemicko, 
Br. N.) išvedžiojimais..., nieka
dos Vliko taryboje nebuvo svars
tyti", a) Tautinio Sąjūdžio ats
tovų Algio Sperausko ir Reginos 
Žymantaitės kėsinimąsi sugriau
ti White Plains konferencijos sū

domas prilyginti "p.p. Morkaus 
ir Alseikos veiksmams", o toliau 
jau geidaujama, kad "būtų pa
skelbtos ir Vliko tarybos 1978 m. 
sausio mėn. 14 d. protokolo iš
traukos". 

7. Ir man atrodė, kad Algiui 
Sperauskui atsiribojus nuo visų 
M. Kavolio sovietinės kilmės in
sinuacijų ir apgailestaujant savo 
išpuolius, kilęs nesusipratimas pa
galiau bus užbaigtas Vliko tary
bos 1978 m. sausio 14 d. nutari
mu. Bet kur tau! Pasirodo, atsiri
bojimo nuo M. Kavolio insinua
cijų būta apgaulaus, o apgailes
tavimo nenuoširdaus - siekta tik 
išvengti griežto Vliko tarybos nu 
tarimo. 

Fo V.iko tarybos posėdžio dar 
tą patį vakarą Algis Sperauskas 
ir jo antrininkė Regina Žyman
taitė jau susitinka su buvusiais 
sąjungos pirmininkais — V. Ab-
raičiu, E. Bartkum, E. Čekiene, J. 
Jurkūnu ir J. Bagdonu. Jie visi 
Vliko minėto nutarimo paty-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiinuiiMiiiiiiiimiiHiiiHiiiiiMiiiiinmiiiiiiiimiiimimii^ 

įsigykite ši? populiare plokštelę Į 
RADVILA PERKŪNAS - LA G1000NDA • TOSCA Ę 

= TURANDOT - AIDA - LA JUIVE - ANDREA CHENTER = 
CARMEN - MANON - LESCALT - PAGLIACCI E 

? S T A S Y S B A R A S , tenoras | 
Stuttgart 'o Simfoninis orkestras E 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS | 

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiimti- \ 
mu S7.30 Amerikoje. Užsakymus siusti: E 

DRAUGAS, 4545 W. «Srd St., CMaa*o, IB. 60629 
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STATEMENT OF OWNERSHlP, 
MANAGEMENT AND 

CIRCULATION 
(Required by 39 US.C. 3685) 

1. Title of publieauon. Draugas — 
The Lithuanian Daily Friend 

A. PtAlication No. 161000. 
2. Date of filing. OcL lst, 1978. 
3. Freąuency of issue. Daily except 

Sundays. legal holidays, day after 
Christmas and Easter. 

A. No. of issues published annual-
ly. 309-

B. Annual subseription. $37.00 & 
$35.00. 

4. Location of known office of pub-
lication — 4545 W. 63rd Street, Chi
cago, m. 60629. 

5. Location of the headąuarters or 
general business offices of the pub-
Ushers. 4545 W. 63td Street, Chicago. 
m. 60629. 

6. Names and complete addresses 
of publisher, editor, and managing 
editor 

Publisher — Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago. III. 60629. 

Editor — Rev. Frardc Garšva, MIC, 
4545 W. 63rd Street, Chicago, III. 
60629. 

Managing editor — Rev. F. Garšva, 
MFC, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
m. 60629. 

7. Owner — Lithuanian Catholio 
Press Society. 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, HL 60629, Non-profit Cor
poration of III. 

8. Known bondholders, mortgagees, 
and other security hokJers owning or 
holding 1 per cent or more of totai 
amount of bonds, mortgages or 
other securitiec. — None. 

9. For completion by nonprofit 
organizations authorized to mail at 
specral rates (Section 132. 122, PSM). 

The purpose, funetion, and non
profit status of this organization and 
the exempt status for FederaI Tncome 
tax purposes. 

[x] Have not changed during pre-
ceding 12 months. 

rj] Have changed during preceding 
12 months 

10 EJCTENT AND NATURE 
OF CIRCULATION 

A. Totai no. of copies printed 
during preceding 12 months (Press 
run per issue) 13,100; actual no. of 
copies per single issue published 
nearest to filing date, 13,000. 

B. Paid circulation (1) sales through 
dealers, street vendors etc. 4,000; no. 
of copies nearest filing date 4,100; 
mail subseriptions 8,100; single issues 
nearest filing date, 8,100. 

C. Totai paid circulation: average 
no. of copies each issue during pre
ceding 12 months, 12,100; single issue 
during nearest filing date, 12,200. 

D. Free distrtbution (including 
samples), by mail carriers etc. Aver
age no. of copies during the preced
ing 12 months, 150. No. issues near
est filing date, 70. 

E. Totai no. copies distributed. 
(Sum of C and D.) Averagė no. 
copies each issue during preceding 
12 months, 12,250. Single issues near
est filing date, 12300. 

F. (1) Office use, left over, spoiled 
copies etc. after printing. Average 
no. copies of issue during preceding 
12 mos. 150. Single issue nearest to 
filing date 70. 

(2) Returns from news stands and 
agents 700; actual no. copies retumed 
to filing date 630. 

G. Totai no. copies issued during 
the preceding 12 mos. 13,100. Single 
issue nearest to filing date 13,000. 

11. I certify that statement made 
by me above are correct and com
plete. 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
a i apdrauda nno ugnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 H f w »5th Street 

Chicago, nilnoia 
Telef. GA 4-8S&4 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
mmiiiiiHiimimiHHiiimiiiHimniiiinn 
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, 
Chicago, 111. 60632, telef. <K>7-5980 
lllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIl. 
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M. A. Š I M K U S 
NOTARY PCBL.1C 

INCOME TAX SERVICE 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Ineome Taz 

I 
2951 W. 63rd St.. 436-7878 

DABAR, NE RYTOJ! 
Naujas 6 kamb. namas į vakarus, 

kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi
gus — $53,500.00. 

2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-0534 

BANKERS PERSONNEL 
i s s e e k i n g 

• TYPISTS 
• TELiLERS 
• SKCRETARIES 
• RECEPTIONISTS 

Experience in any of the above ca-
tegories may ųualify you for conal-

I deration with aeveral Prestjglous 
Loop & Neighborhood Banks and 
other Financial Instltutions. 

C:U1 or Apply In Pers»n 
MK, CHARLES V1SKOCII. 

11 So. L<aSaUe st. 
Cbicago, IU. 60603 
TEL. — 332-7190 

Employera Pay Ali Fees 
(Private Employment Agency) 

H£LP WANTED VYHAI 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienraityje "Drauge" 

AtfTO MECHANICS 
Mušt have 3 years experience 

working in auto dealership. Will 
pay S10 per hour. Plenty of work. 
Apply in person: 
BOB NEAL PONTIAC TOYOTA 
7600 S. Stony Island — 374-7600 

Maintenance Man 
Ebtperienced. Full time machmery 
and building maintenance. Bene-
fits available. 

CAJLL JOHN: 782-1177 

HINSDALE AREA 
Experienced Auto Mechanic, Need-
ed for a busy modern repair 6hop. 
Full time. Call Rich at 

TeL — 9*20-1700 

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge" 

H E L P W A N T E D — - M A L Ė & F E M A L. E 

So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
iiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiMi 

Signature and title oi editor, pub
lisher, business manager, or owner 

P. P. Cinikas, MIC, Adm. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE. 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis gi skelbimų kai 

ao« yra visiems prieinamo* 

. — 4 į N > - x . J h _ 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 

E N G I N E E R MANAGER 
New Facility for Diesel Injection Lines — NEEDS GERMAN 

SPEAKTNG Manufacturing/Mechanical Engineer, with 1 to 5 years 
experience in Tubolar Fabrication, Dimensional Control Assembly 
and Tooling. 

Responsibilities include all Technical Matters for Manufactur-
ing. Cold Heading experience a plūs. Mušt have organizational and 
supervisory ability with a "CAN DO attitude". 

Call or send resume with a salary history to: 

C H I C A G O P P L I N C 
1461 Mark St., Eik Grove Village, 111. 60007 

Phone — 860-2990 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 
SĮIIIHIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllililllllllHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIiniinillllllll* 

Į N C OPERATOR 
i lst and 2nd Shifts 1 
— — 
| We prefer some experience with Metai Working Machines or | 

2346 \V 69th St. telef. 776-1486 i S Plant Environment. Will train responsible individual with stable s lllllllllinillllllllllllll(llllllllllllllll?llllll! B 
imiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiiiii 

Jvalrlų prekjq pasirinktina* oebran-
f?t*l ii mum) MUKIČUO. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

1333 8. Halnted St , ( lHrajco, UI. 6O«0M 
2501 w. sttb st.. chk»«o, m. eo«a» 

Telel.: t2S-27*7 — 2S4-SS20 
VytMtas Vslaottnas 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIlIhlllllllt 

^ wotk record. Union Shop. offering $6.10 per hour, plūs incentives f 
3 and good benefits. For Intervlew Call: NANCY STEPHEN | 

W I L T 0 N TOOL I 
Shiller Park. Illbois — Tel. 678-1654 | 

E An £qual Opportunity Employer M/F E 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 
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LAIŠKAI 
(Atkelta iš 4 pusi) 

remtus vien jo paties išvedžioji
mais, LT Sąjūdžio atstovui p. A. 
Sperauskui, kurie kiek žinoma, 
niekados Vliko Taryboje ir ne
buvo svarstyti. B. Nemicko klau
simuose, kuriuose jis išvardina 
"7 didžiąsias nuodėmes papildy
tas" LTS atstovų Vliko Tary
boje, jis neprašo p. A. Sperauską 
pasiaiškinti, kodėl jie tokias 
"sunkias nuodėmes papildė", net 
neprašo dėl jų "apgailestauti". 
Sunku ir prasyti "pasiaiškinimo" 
ir "atgailos" dėl tokių nuodėmių, 
kurias iki šiol niekas kitas nuo
dėmėmis nepripažino. Bet gi, tie
sa yra, kad jis prašo p. A. Spe
rauską atsakyti, už ką jam ir Re
ginai Žymantaitei L T . Sąjūdžio 
vadovybė ir Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga išreiškė 
savo pasitikėjimą ir net padėką, 
tikėdami, kad jie ir ateityje liks 
Lietuvai pasišventę darbuotojai, 
nežiūrint jiems kai kurių Vliko 
Tarybos narių išreikštų skaudžių 
užgaulių, svarstant Vliko Tarybo
je kilusį nesusipratimą dėl A. Spe-
rausko pareiškimo, ginant tik p. 
B. Nemicko kaltinamą ir pa
smerktą asmenį už neva prieš jį j 
komunistinių šmeižtų platinimą. 
Visi B. Nemicko klausimai būtų 
vietoje, jei jie būtų adresuoti L T 
S ir ALTS vadovybėms ir jei į 
juos LTS jau seniai nors ir netie
sioginiai nebūtų atsakiusi, palik
dama A. Sperauską ir R Žyman
taitę ir toliau Vliko Taryboje ats
tovauti LT Sąjūdį. 

Atrodo, kad paprasčiausia eti
ka ir teisingumas reikalautų, kad 
B. Nemickas, Darbininke skelb
damas Vliko Tarybos 1978 m. va
sario mėn. 4-s dienos protokolo 
ištraukas, būtų paskelbęs ir Vli
ko Tarybos 1978 m. sausio mėn. 
14 d. posėdžio protokolo ištrau
kas, tai yra posėdis, kuriame kaip 
tik atskiru punktu buvo svarsto
mas L.T.S. atstovo A. Sperausko 
klausimas. Paskelbus ir šio Vliko 
Tarybos posėdžio protokolo iš
traukas kalbamu klausimu, nevie 
nam paaiškėtų, kad net ir dėl pa
grindinio ir vienintelio kaltini
mo A. Sperauskui, dėl jo pareikš
tų Vliko Taryboje M. Kavolio in
sinuacijų B. Nemickui Vliko Ra-
rybos narių tarpe nebuvo vienos 
nuomonės, kaip pasielgti su LTS 
atstovu A. Sperausku. Vliko Ta
rybos vardu pareiškimui šiuo 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Putliam, Cotin. 

GREITAI BĖGA DIENOS 
Putname visą vasarą lankosi 

svečių iš įvairių Amerikos ir ki
tų pasaulio vietų. Kai kurie jų 
net ilgiau sustoja vienuolyno sve
čių name. Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselės ir vietos lietu
viai bando svečių ir savųjų gy
venimą paįvairinti. 

Rugpiūčio 20 d. Raudondva
rio namų salėje seselei Ritai Tri-

klausimu buvo balsuota net už 
tris siūlymus. Griežčiausias, iš 
12 Tarybos posėdyje dalyvaujan
čių narių, susirinko 4 balsus, vi
durinis — taip pat 4 balsus, o 
švelniausias, kuris laikomas pri
imtu 7 balsus. Priimtas Tarybos 
pareiškimas, atsieit, surinko 2 
balsų daugumą. Čia ne vienam 
gali kilti klausimas, iš kur atsira
do 7 balsai, jei iš 11 posėdyje 
balsuojančių Tarybos narių (A, 
Sperauskas balsavime nedalyva
vo) 8 nariai jau buvo balsavę 
už du pirmuosius siūlymus. Ma
tomai, prie likusių 3 balsų prisi
jungė net 4 už kitus siūlymus 
jau kartą balsavę nariai, kad tik 
sudarius daugumą, nes kaip vie
nas iš Tarybos narių posėdyje iš
sireiškė, kad "reikia aukos"; šia
me atsitikime A. Sperausko as
menyje Priimtas pareiškimas se
kantis: "Vliko Taryba, turėdama 
galvoje, kad A. Sperauskas atsi
riboja nuo visų M. Kavolio insi
nuacijų Dr. B. Nemickui ir ap
gailestauja savo pareiškimus Vli
ko Taryboje ir dėl jų kilusį nesu
sipratimą, laiko klausimą baig
tu". 

Ar reikia stebėtis, kad akivaiz
doje viršuje citi.oto Vliko Ta
rybos priimto pareiškimo, LT Są
jūdžio vadovybė nerado reikalo 
keisti savo atstovų sąstato Vliko 
Taryboje, kam netiesioginiai 
pritarė ir Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga, skirdama juos sa
vo atstovais Lietuvių Tautiniam 
Sąjūdyje sekančiai kadencijai. 
Daug didesnio nusistebėjimo yra 
vertas p. B. Nemicko veržimasis 
pro atviras Darbininko duris į L 
TS ir ALTS reikalus, jam savo 
noru iš tų organizacijų išstojus. 

Dirvos ir Darbininko 
skaitytojas 

žiūrėjo vienuolyno įrengimus: 
koplyčią, biblioteką, spausdini
mo įrengimus. Taip pat Galdi
ko paveikslų galeriją, Mindaugo 
pilį, Alkos muziejų. Tai buvo 
rugpiūčio 24 d. Jiems reikiamus 
paaiškinimus padarė vienuolyno 
viršininkė ses. Margarita Barei
kaitė, M. Galdikienė, kun. S. Yla 
ir dr. J. Kriaučiūnas. Lankyto
jams buvo paruošti užkandžiai 
vienuolyno sode. 

Tautos šventės dieną, rugsėjo 
8 d., seselių vyresnioji ses. Mar
garita sukvietė visus vietinius ir 
svečius paminėti tą dieną mal
domis. Ji priminė reikalą padėti 
kenčiantiems Lietuvoje ir už jos 
ribų. Susirinkusieji kalbėdami ro
žinį nuėjo prie Fatimos Marijos 
statulos ir iš ten į bažnyčią, kur 
sugiedota giesmių. 

Svečias kun. J. Vaišnys (iš 
Chicagos) vieną vakarą susirin
kusiems parodė skaidrių ir davė 
paaiškinimų iš savo kelionių. Po
rą savaičių vėliau kun. A. Ke-
zys (taip pat iš Chicagos) pa
demonstravo vieną vakarą susi
rinkusiems filmų: 5-tosios šokių 
šventės šokių eigą. Pennsylvanijos 
lietuvius, interviu su prof. J. Bra
zaičiu ir Simo Kudirkos sutikimą 
Chieagoje. 

Rugsėjo 23 d. Alkos (Ameri-

Magdaiena Galdikienė, auklėtoja, 
kultūrininkė, visuomenininke, švęs
dama vėl vieną savo gimtadienį, 
rogsėjo 26 d., sutinka sveikintojus 
duryse. Nuotr. J. Kriaučiūno 

makienei pavyko suruošti sve
čiams ir vienuolyno gyventojams 
poezijos vakarą. Poetė Danguolė 
(Sealey) skaitė pluoštą savo po
ezijos kūrinių iš premijuoto rin
kinio: "Baltas ievos medis". Ei
lėraščiai švelnūs, eteriniai. Sve- ^os Lietuvių Kultūros archy-
č>s A. Radžius, dabar einąs Kul- j v o ) direktorato posėdis buvo su 
tūros tarybos pirmininko Lietuvių 
Bendruomenės valdyboje parei
gas, skaitė savo naujai sukurtų 
eilėraščių. Jo eilėraščiai yra vaiz
dūs, nuotaikingi. Po to ses. Ona* 
Mikailaitė atsisakė skaityti savo 
sukurtus eilėraščius, nes jie ran-Į 
darni periodikoje (taip bent sa-j 
kė) ; o to vietoje paskaitė Nijo-į 
lės Sadūnaitės (tremtinės Sibire) i 
eilėraščių, kun. St. Ylos eilėraš-j 
čių-maldų ir Kontrimaitės (iš ok. į 
Lietuvos) posmų. Šie visi nepa-1 
prastai gilūs Dievo, tėvynės ir ar
timo meile. Ji savo dalį baigė 
Vyt. Žilinskaitės humoreska <pro-
za), kurioje pasijuokiama iš da
bartinių trūkumų Lietuvoje ir ga
limumų tuos trūkumus pašalinti 
viską darant iš gumos, kuri ga
lima išpūsti, kai ko trūksta. Taip 
vakaro pabaiga visus prajuokino. 

Rugpiūčio mėn. antroje pusėje 
Putnamą lankė kelios negausios 
asmeninės ekskursijos iš Vl-to-
sios Tautinės skautų stovyklos, 
skautai iš įvairių Amerikos vie
tų ir kitų kraštų. Gausiausia 
ekskursija, daugiau kaip 60 as
menų, daug jų iš Australijos, ap

šauktas Alkoje. Dalyvavo prel. 
Pr. Juras, direktorato pirm. dr. 
A, Stankaitis, prel. V. Balčiūnas, 
ses. Augusta Sereikytė, statybos 
darbų prižiūrėtojas dr. A. Matu
kas, A. Mažiulis, S. Miknius, 
ižd. J. Vembrė ir dr. J. Kriau
čiūnas. Priimti ligi šiol atlikti 
Alkos praplėtimo statybos darbai, 
išsiaiškintas tolimesnis statybos 
planų vykdymas, dr. J. Kriaučiū
nas išrinktas vicepirm. ir sekre
torium, išrinkta Revizijos komi
sija, kurią sudaro prof. A. Vasai-
tis, S. Miknius ir dr. A. Skėrys. 
Be aukščiau minėtų, direktora-
tan įeina dr. J. Bachulus, prof. 
dr. J. Cadzovv ir J. Kapočius 
(enciklopedijos leidėjas). 

Magdalena Galdikienė, pasi
reiškusi visuomenininke, auklė
toja ir kultūrininkė, šventė savo 
gimtadienį rugsėjo 26 d. Vieti
niai ir tolimesnių vietų lietuviai 
sveikino ją jos bute, nes dėl art
rito ji turi sunkumų vaikščioti. 
Nors jai dar toli ligi šimto me
tų, bet visi linkėjo jai to sulauk
ti ir greit pasveikti. Jos energi
ja ir įkvepiančios mintys skati
na kiekvieną sutinkamą lietuvį 
dirbti tėvynės ir žmonių gerovei. 
Ilgiausių ir laimingų metųl 

Rugpiūčio 23-24 dienomis pas 
Kriaučiūnas buvo sustojusi Bow-
ling Green (Ohio) universiteto 
prof. Liuda AJssen. J . Kr. 
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A. t A. ANTANAS MASKALIŪNAS 
SAVANORIS-KCREJAS 

Gyveno 5044 S. Rockwell Street, Cbicago, Illinois. 
Mirė spalio 8 d., 1978, 8:15 vai. vak., sulaukęs 78 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškyje. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Paulina, sūnus Leonas, 

marti Nijolė, anūkas Linas, sesuo Aleksandra Laguckienė, jos 
dukterys su šeimomis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas trečiad., 2 vai. popiet, Petkaus Mar-
ąuette koplyčioje, 2544 W. 71 Street. 

Laidotuves įvyks ketv., spalio 12 d. iš koplyčios 10 vai. ry
to bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, anūkas, sesuo ir kiti gimi
nes. 

Laid. direkt Donald A. Petkus, tel. 476-2345 

Nuoširdžiam lietuvybės remčiui 

A. t JL JONUI EVANS, Sr., mirus, 
dukterims J0YCE ir MARČIA, sūnums JOHN G.. Ir., 
ir STANLEY, jų šeimoms, uošvei AGNEI MAŽEIKIE
NEI, giminėms ir artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą ir liūdime kartu. 

Bronius ir Eleonora Paliulioniai 
Kęstutis ir Rita Paliulioniai 
Pranas Tomasevičhis 
Regimantas ir Liucija Vedegiai 

A D E K 
A. t A. Petras Šatulis 

Mano mylimam vyrui miras, nuoširdžiai dėkoju už šv. 
Mišias kun. kleb. Antanui Zakarauskui ir kan. Vaclovui Za
karauskui už maldas ir palaidojimą šv. Kazimiero kapinėse, 
Chieagoje. 

Taipgi nuoširdžiai esu dėkinga už gėles, aukas, užuojau
tą spaudoje ir pagerbimą koplyčioje bei palydėjimą į kapines. 

Taip pat nuoširdžiai dėkoju karsto nešėjams ir laid. di
rekt. Mažeikai-Evana už malonų ir rūpestingą patarnavimą. 

Nulnkrusi žmona Marija 
ir gimines 

Florida 

JONAS 6. EVANS, Sr. 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Gyveno Chieago, Illinois. 
Mirė spalio 7 d., 1978, sulaukęs 61 m. amžiaus. 
Gimė Cbicago, Dlinoia. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Joyce, žentas Jurgis Paliulionis, 2 sūnūs 

John G. (Whitey), Jr., marti Cindy ir Stanley P., marti Carol. duktė Marčia. 7 
anūkai: Kristina, Susanna, Lisa, Christian, Jason. Stanley ir Paul, brolis Char
les Evans, 2 seserys: Matilda (Tillie) su vyru Jack Lamont ir Betty su vyru 
Riek Bakutis ir jų šeimos, uošvė Agnės Mažeikienė, kiti giminės, draugai ir 
pažjstami. 

Priklausė daugeliui liet. organizacijų. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avenue. 
Laidotuvės įvyks treč., spalio 11 d. iš koplyčios, 10 vai. ryto bus atlydėtas į 

Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, sūniV. marčios, žentas ir anūkai. 

Dėl informacijos skambint tel. 737-8600 

Mylimam ir artimam draugui 

A-1 A. JONUI EVANS, Sr., minis, 
jo VJUKRMS, BROLIUI, SESERIMS ir artimiesiems 
mūsų nuoširdi ir gili užuojauta. 

Dr. Aleksandras ir Kleopatra 
Shimkus 

MiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiniiiiniiniiiMiiiiMniiiiiMniimiiniiiiiiiMMą; 

PŪDU DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

i ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO j 
- 1 1 1 • 14 • -

A N T R A L A I D A 

Mecenatą. - PrcL J M B M KaraMn* 
Naujasis Testamentas yra pratttYo formato, įrištas kietais virle-

1 liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida j 
s parduodama prieinama kaina 

Gaanama "DRAUGO" knygyne 

\ Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams Ir persiuntimui. 
(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 

f Gani praga visiems įatgyti NaująjJ Testamentą. Siuskit* užsakymus: 
s 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 
Clitoage, llli*ots 60629 
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E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 S o . California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

A. 

P ETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel . 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvi- Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. L Afavette 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 
1446 So. 50th A>e.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 

• 
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x Mari jos aukšt . mokykla 
spalio 26 d. rengia paskai tą 
apie pedagoginį vadovavimą. 
Paskaitą skai tys pedagoginių 
mokslų specialistas, tu r į s savo 
pedagoginę sistemą, kun. dr . 
Albert Koob. Paskai ton kvie-

: čiamos dalyvaut i seselės, dir-
x Latvijos nepriklausomybės i bančics pedagoginį darbą, i r 

60 metu sukakties minėjimą! k į tos , šia sri t imi besidominčios, 
ruošia Chicagos latvių organi- i Paska i ta bus vienuolyno sa-
zacijų sąjunga lapkričio 18 die- į ^ j e . 
ną, 5 vai. po pietų, Carl Schurz Į x Š v Šeimos viloje apsigy-
aukštesniosios mokyklos audito- į v eno Sofija Mikolaitienė, Stasio 
rijoje, 3601 N. Milvvaukee Ave. i Girėno - Girskio pusseserė. J i 
Pagrindiniu kalbėtoju pakvies- į daug papasakoja apie savo 
tas dr. Visvalds Klive. Meninę i pusbrolį, nes j is gyveno pas ją 
programos dalį atliks jungtinis į i r seserį A. Gilienę. 
latvių choras. Minėjime kvie- i x E a s t Chicago, Ind., Balfo j 

95 skyr iaus įgaliotinis J o n a s !;Gen- T - Daukanto jūrų šaulių kuopą 15-kos metų sukakties proga sveikina Lietuvos gen. konsule Chica-
,-> .. ,. .. . Z . - goję J. Daužvardienė. greta jos stovi kuopos pirm. E. Vengianskas. Sėdi, dalis prezidii 

tS AR Tl IR TOLI 
AUSTRALIJOJE 

čiami dalyvauti ir lietuviai. 
X "Aidų" žurnalui paremti Pečiulis pri ima aukas šalpos rei 

koncertas ruošiamas lapkričio kalams. Vietos i r apylinkių lie-
11 dieną Jaunimo centre. Šia tuviai prašomi būti dosnūs šal-
proga į Chicagą ruošiasi a t - | P ° s re ikalams, 
vykti redaktorius. Liet. rašyto- x v Tomkus , Juno No. P a l m 

kūbaitis, A. Juškevičius. S. Cecevičienė, K Dabulevieius ir L.ŠST pirm. K. Milkovaitis 
iumo narių — S. Jo-

Nuotr. P. Malėtos 

jų draugijos pirmininkas kun 
L. Andriekus. 

Beach, Floridoje, žinomas lietu
vių visuomenės darbuotojas . 

x Dail. D. Ancevičienės pa- siųsdamas prenumera tos mo-
roda Čiurlionio galerijoje praėjo kestį. a t s iuntė didesnę auką i r 
sėkmingai. Ją lankė čikagiš- ja dosniai parėmė mūsų spau-
kiai ir svečiai iš Argentinos, dos darbus . J i s skelbiamas Gar-
Detroito, Floridos, St. Zobars- į bės prenumera tor ium. Nuošir-
kas iš New Yorko. Buvo par-; džiai dėkojame, 
duoti 25 paveikslai. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PASIRUOŠIMAS PAGERBTI . jom ir bendrai su lietuviškais, Kasper ir K. Logoe, iždininkė 
ŠIMTAMETĮ DAILININKĄ ' papročiais. (Informacijų galima T. Bartz ir padėjėjos I. Masi-

gauti telefonais 475-4999 arba liauskas ir V. Paukštis. Jos 
176-6949). namuose prikepė skanių laši-

Rugsėjo 27 d. įvyko pirma- nuočių ir midaus — vyno užsi 

ADOMA VARNA 

Dail. A. Varno 100 m. sukak-: 
čiai pagerbt i komitetas s p a l i o . ^ ^ ^ ^ ^ k u r v i s i 

x Cicero Šv. Kazimiero se-
sehų rėmėjų susirinkimas Įvyk? 
trečiadienį, spalio 11 d., 7 vai. 
vak. mažojoje salėje. 

X ALRK Moterą sąjungos 
46-ta kuopa, įsteigta Marijos 
Šrupšienės, spalio 15 d. minės 
savo veiklos 25-rių metų sukak
tį. Marijonų koplvčioje prie , 
'•Draugo" (6336 So. Kilbourn ^ P ° ™ t i e n e 

Ave.,. minėjimas prasidės 11 * S ^ n k a i t i s . P r . BaJtuonis. P 
vai. šv. Mišiomis. o po Mišių j J a r m s o n i s - ^ i s i e m s dėkojame. 
salėje bus užkandžiai ir pa ts 
minėjimas. Viena iniciatorių 
šio jubiliejaus minėjimo y ra 
Viktoria Leone. Ji kviečia ne 
tik nares, bet ir svečius daly-
vanti. Ta pačia proga prašo 
pasimelsti už M. Šrupšienės, 
kuri sunkiai serga, sveikatą. 
Sąjungietės ir svečiai bus ma
loniai sutikti. 

X Alicija Rūgytė ir Stasė 
•fakubonienė atostogų buvo iš
vykusios į Myrtle Beach. South 
Carolina. kur pustrečios savai- Į 
tės praleido prie Atlanto. Jos 
jau yra grįžusios ir vėl įsijun
gusios į savo darbus. 

gausiai dalyvavo. Įžangos žo
dį tarė mokyt. Janina Juknevi-

6 d. Liet. Tautiniuose namuose 
x Aukų po 5 dol. a t s i u n t ė : ' turėjo posėdi, kuriam pirminin-
Gerardas Juškėnas , Cleveland., kavo inž. D. Adomaitis. • « I J į ^ į ^ S į ^ ******* 
Adelė Lašait ienė, VVaukegan, : A. Varną aplankęs inž. Adomai-į ^ ^ d r a u g i j o s pirmininkę1 

Salomėja Nikantienė, Br ig- į tis papasakojo, kad jo sveikata į M a r y t ę u t z - ^ , , ^ h i l . 
„ t o n ' ' t^P1' Jis l a i k o s i ^b loga i , s u s i " į mą. * Marytė Utz nristatė naują 
Elena Banevičienė, Har t ford , . rūpinęs savo kūrybos paroda. • v a l d v b a . v i c c p i n n Vanda Rauc-
E. Valeika, Torontas . ; Norima parodai surinkti dail. į k i n i ; n ė ; ^ V i da Gilvydienė, 
Visiems esame dėkingi. Varno darbus iš galerijų ir i^! s e k r _ D a l i a j a n u š k i e n ė . koresp. 

1 JL VALSTYBĖSE 
— Ona Vaitkienė, dr. VI. 

Vaitkaus žmona, išleidus savo 
3 vaikus medicinos studijoms į 
Bostoną, rugsėjo 2 d. buvo at
vykusi iš Worcesterio į Phoe-
nixą, Ariz., susipažinusi su 
Phoenixo apylinkėmis, kelioms 
dienom buvo išvykusi į Grand 
Canyon. Dr. VI. Vaitkus gy
vena Worcester, Mass., ir ten 
sėkmingai verčiasi dantų gydy
tojo praktika. Vaitkai | ražiai 
lietuviškai išauklėjo dukrą ir 
du sūnus. Visi trys dabar s tu
dijuoja mediciną. Tuo būdu ši 
lietuvių šeima duos Amerikai 3 
medicinos daktarus. 

— "The S ta r - Ledg«?s" laik
raštis, Nevark, N. J., rugsėjo 
25 d. laidoje įsidėjo visa pusla
pio didumo Jurgio Kancierio re
portažą apie Baltų festivalį, 
įvykusį Garden State Arts cen
t re New Jersey. Straipsnis 
iliustruotas keturiomis šokėjų ir 
parodėlių nuotraukomis. 

— Jonas Aukštuolis, Hot 
Springs, Arkansas, džiaugiasi, 
kad mūsų dienraštis juos pa
siekia jau sekančią dieną. J is 
yra kilęs iš Trakų apylinkės. 
Lenkams užėmus tas sritis, dėl 
persekiojimų turėjo persikelti į 

gerti. 
Be to, naujoji Vilos admini 

stratorė ses. Grace Carol pra- £ į į ^ * į į į statė" t i l tus ir tie. 
nešė, kad Vilai nupirko lovatie- s ė k e l i u s k a i p rangovas. Šiuo 
ses ir apdovanojo visas seseles 
dovanėlėmis. 

Visi buvome patenkinti i r dė
kingi geraširdėms šv. Teresėlės! 

metu, nors j au sulaukęs 87 m., 
yra šviesaus proto, seka lietu
višką spaudą ir padeda savo 
žentui ir sūnui tvarkyti "Birch" 

koresp'. i draugijos narėms ir šokėjams • motelį, kurio jis yra savinin 
x P o 3 dolerius aukojo • O • P r i v a č h * bu t1*- Numatoma ture- ; | | H a J a k š t i e n e T e n p a t L u k e I už pasiaukojimą, dovanas ir ap-

Pr. Grumuidis ' i t ! p a r o d a i a p i e ^ P? v e i k a h »- Brandonisio savanoriškai suti- lankymą. 
'Komitetas sudarytas is dauge- k Q p e ! i m t i ū k v f , d ž i o d a r b a 

lio organizacijų, turi keliasde- T o l i a u k<J a j g ^ ^ l ie_ 
šimt narių. 

Minėjimo organizavimo dar
bai vykdomi kelių darbo komi-

čiančios mažą užsiregistravusių 
vaikučių skaičių - t ik 17. Toks 
mažas skaičius sudaro finansi-

sol. Pr . Bičkienė ir sol. Alg. 
Brazis. Minėjimas ruošiamas 

X Dr. Br. Beinoris, Wood 
Dale, 111.. prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

sijų: parodos rengimo, meninės i n j ų trūkumų tęsti mokyklėlę, 
programos, banketo, spaudos. Į Tėveliai pasiryžo padėti sutelk-
Meninei programai numatoma ti lėšų mokyklėlei keliais paren

gimais. Pirmas toks užsimoji
mas bus Tarptautinėj parodoj 

gruodžio 2-3 d. Liet. Tautiniuo- Į Navy Pier lapkričio 4—5 d. 
se namuose, kur telpa apie 280 j Kaip ir kitais metais, turės py-
žmonių. Gruodžio 2 d. bus mi- j ragų išpardavimą su Antano 
nėjimo akademija ir balius, o Mackevičiaus. Brighton Parko 
gruodžio 3 d. laisvas parodos kepyklos savininko, pagalba, 
lankymas. Paskiau paroda bus Tolimesni parengimai bus Mar-
perkelta į Čiurlionio galeriją, di Gras Jaunimo centre ir pava-
I n c . Midland bendrovės patai- sario "Mažiukas baliukas", 
pose. 

RUOŠIAMAS STYGINIO 

ANSAMBLIO KONCERTAS 

Lietuvių styginis ansamblis 
Chicagoje lapkričio 19 d. ruo
šia koncertą. Ansamblis turi 
14 narių, iš kurių 8 jaunuoliai. 

kas. 
— l i e tuv iu Katalikų religi

nė šalpa neseniai gavo iš Aus
tralijos Lietuvių katalikų fede 

— Melbourno lietuviai Tau
tos šventę paminėjo rugsėjo 
10 dieną. Buvo iškilmingos pa
maldos Šv. Jono bažnyčioje, 
pagrindinis minėjimas, meninė 
dalis. Gražų pamokslą pasakė 
kun. Pranas Dauknys, kalbėjo 
LB krašto valdybos pirminin
kas Albinas Pocius, giedojo 
parapijos choras. Iškilmėse 
dalyvavo apie puspenkto šimto 
lietuvių. 

— Melbourno lietuvių klubo 
naująją tarybą dabar sudaro: 
Jonas Tamošiūnas (pirm.), Al
gis Karazija, Juozas Petrašiū-
nas, Anelė Morkūnienė, J . Mor
kūnas, S. Žvinonis, Ant. Adam-
kavičius. 

— New Castle lietuviai gra
žiai atšventė Tautos šventę. 
Minėjimą pradėjo dr. G. Kišo-
nas, paskaitą skaitė dr . Algis 
Ivinskis. Meninę dalį atliko 
vietinės lietuvių pajėgos. Po 
minėjimo buvo suruoštos vai
šės bei pobūvis. Ruošė L B apy
linkės valdyba. 

KANADOJE 
— Mykolas Dranga, jauno

sios kar tos visuomenininkas, 
yra JAV LB leidžiamo anglų 
kalba žiniaraščio "Bridges" lie
pos, rugpiūčio, rugsėjo ir spa
lio numerių atsakingasis re
daktorius. Su lapkričio nume
riu "Bridges" redakcijos būsti
nė iškeliama iš Bostono į Phi-
ladelphiją, kur redagavimą pe
rims redakcinis kolektyvas, su
darytas iš Rymanto Stirbio, 
Jūratės Krokytės - Stirbienės 
ir Craig Hardy (Grigo Ardžio). 

racijos auką Lietuvos kenčian- Redakcinio kolektyvo nariais i r 
čios Bažnyčios reikalams. Anks
čiau religinė šalpa gavo aukų 
iš Brisbane "lietuvių per kun. dr. 
P. Bačinską. Australijos Lie
tuvių katalikų federacijos pir
mininkas, V. Laukaitis dėkoda-

Ansamblis buvo suorganizuotas ^ a u k o t o j a m s rago; "Ruošda-
muz. F . Strolios, siekiant pri
siauginti jaunų muzikų, atlikti 
daugiau lietuviškų kūrinių ir 
supažindinti lietuvių publiką. 

Koncertas bus Jaunimo cen
tre, dviejų dalių: pasaulinių 
kompozitorių ir lietuvių kūrinių. 
Lietuvių bus atl ikta: M. Ogins-

,kio (pas kurio vaikaičius n o 
nas visucmeni inkas Jonas [*~ Montessori mokyklos yra p a - j k ė g i C i u r l i o n i S ) Naujelis), M. K. 

Paštukas prie savo paveikslų me- Dail. M. šileiki* pranešė, kad plitusios po nsą pasauli, bet č i u r l i o n i o ^ Kleinickio, Br. 
no parodoje Chicagos Jaunimo ,' yra dail. Varno pieštų pašto lietuvių kalba vedama yra tik ! g ^ r i ū n o ' y Bražinsko M. 
centre Nuotr. A. šeštoko ženklų rinkinys. Bus ir dail.! vienintelė Chicagoje. Toks vai-: p e t r a u s k o j . Karoso K. Ka-

X Sol. Danutes S tanka i ty tės Varno kur tų banknotų rinkinys, kų ankstyvas įkvėpimas Ketu-1 v e c k Q ) y . J a n č i o kūriniai, 
rečitalis, akomponuojant Alvy- Apgailestaujama, kad neįmano- viška dvasia, kaip psichologų ' r^ivairin+s* 
dui Vasaičiui, įvyks 1978 m. spa- > a gauti svarbaus dail. Varno pripažinta, liks žmogaus pasą- p . ^ " C e ? r ° U \ J ^ „ 1 ™ Z : ' 

x Adolfas Šukys, Chicago, I i o 2 2 d.. 3:30 vai. p . p. Jaun imo paveikslo "Mindaugo vainikavi- monėje ir augančiam vaikui at- " ° J į . • , £ ! ĮT 
111., žinomas Marąuette Parko', c e n t r o didžiojoje salėje. Bilie- ' mas", bet y ra gerai padaryta jo • siras toliau noras gilinti tą d v a - : l l k s B ^ c n 0 k " n r ų ' ' , , t f16" 
lietuviškų organizacijų darbuo- į toi g a u n a m i J . Vaznelio preky- spalvota nuotrauka. ^ ar tą pačią kalbą. Šitokį n e ~ padainuos keletą oai 
tojas ir vadovas, siųsdamas i b o j e i r p a s p i a t i n t o j u s . (p r . ) . Posėdv komitetas aptarė aka ''etuvišką išsilavinimą jau moks-
prenumeratos mokestį, a ts iuntė : _ _ d e m i j o s ; s p a u d o s ir radijo gar- ;° a m ž i a u s *?&* » » " > n W « 

. finansų, banketo ir ki- lkvė?tl. J e i ? u "lietuviškumas" ir 10 dolerių auką. Už paramą \ x Chicagos Anglijos - Bri ta-
psame labai dėkingi. j n i Jos lietuvių klnbo tradicinis fnlmu 

("Krintančių lapų" balius bus j ̂  s u m i n e j i m u s u n k u s reiKa- ; - pateiktas Išvada vra 
x Bronislava šimukėnienė, § m * afd fcStadienL * - ; ^™~J~ * * * * * ^ ^ ^ ^ • • ^ 1 ^ ' 

2 - S L 2 S ^ „ f ^ ^ l ^ - centro kav^e. N u o - ^ ^ J i m t ^ e t , ^da^mka, ™ * ^ - J J - » 
ke "Draugui" gražiai įvertino j to;i,;riCTO „^„^„.o TroiSėc t„r- i Numatoma, kad minėjimas busi 

. . . . , . . ^ programa, vaisęs, I ir-j ; '^__ ^ jaunimo 14 metų tarpe mums, dienraščio atliekamą lietuvišką 
darbą ir atsiuntė 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

x Zina Žukauskienė iš Man-
chesterio. N. H. mums rašo: 
"Nors paštas ir labai pavėluo
tai pristato "Draugą", tačiau 
visi jo labai laukiame". Kartu 
pridėjo ir auką. Ačiū. 

Ruošiamas išvažiavimas j 
lininy Hills, Florida, lapkričio 
4—6 dienomis. Dėl informacijų 
kreiptis tel. į: 

V. Belecką, Snnny HilK 904 
— 773-3333, 

i. Zuba virių. N"ew Jerspy, 
2«1 — 381-3198, 

D. Dulaitj. Detroite, 313 — 
.VI9-6878. 

i. Mikonf. Clevelande, 21« — 
fiSl-2190. 

M. KiHą. diicagoj**. 312 — 
(sk.) . 

t ingas dovanų pask i r s tymas i r ' ' 
šokiai Chižiko orkestrui g ro jan t . 
Pradžia 7:30 vai. vakaro . A u k a 
9 dol. Stalus užsisakyti i r pa-1 
kvietimus įsigyti : J . Jokubka , 
tel. YA 7-5980 nuo 10 vai. r. 
iki 7 vai. vak . (p r . ) . 

A.S.S. metinė šventė-vaka-

VAIKŲ NAMELIŲ 
RCPESfIAI 

Rugsėjo 7 d. atsidarė vė! 
Kriaučeliūnų vardo Montessori 

kaip lietuvių visuomenei, yra la
bai svarbi ir reikalinga Mj. 

Sv. ŠEFMOS VILA 

Spalio 1 d. buvo labai maloni 
Vaikų nameliai su mokyklos \ popietė gyventojams, nes mus 
vedėja Janina Juknevičiene ir, aplankė Šv. Teresėlės draugija me Hilton viešbuty. J is pabrė-
jos padėjėja Dana šilimaitiene. Į iš Maiąuette Parko su dovanė- žė, kad JAV ir Izraelis savo 

nų, Kl. Adomaitis duos porą 

mi minėjimus, koncertus, pa
dėjote iškelti ne tik mūsų tau
tos kančią, bet ir Bažnyčios 
vedamą kovą už mūsų kraš to 
laisvę. Ypatingą vaidmenį at
liko mūsų lietuviška spauda — 
"Mūsų -Pastogė" ir "Tėviškės 
Aidai". 

ansamblis pridės įvairumo. Kon
certą globoja L. D. K. Birutės 

toliau lieka Bostono apylinkėse 
gyveną Mykolas Dranga, Vyt. 
Sirvydas, Eduardas Meilus, Jr . , 
Marytė Bizinauskaitė, Vyt. Jur-
gėla. JAV LB krašto valdybos 
ryšininku su "Bridges" redakci
j a ir administracija i r toliau 
bus dr. Algirdas Budreckis. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Lietuvos gyventojų skai

čius š. m. pradžioje siekė 3.366.-
000 žmonių. I š jų 59 procentai 
gyveno miestuose ir tiktai 41 
proc. kaimuose (sovehozuose i r 
kolchozuose). 

— Biržuose, kaip rašo "Tie
sa", "lietaus a r pavasario po-

draugija. Koncerto reikalu spa- ' laidžių vanduo užtvindo dalį 
lio 8 d. Jaunimo centre įvyko i Vytauto gatvės, semia K. Bin-
rengimo komiteto posėdis, ku- i kio gatvės gyventojų kiemus a r 
riame dalyvavo muz. F . Strolia, į net pastatus. Biržiečiai laukia, 
dr. L. Ragas, B. Pakštas , K. j kada Binkio i r Vytauto gatvė-
Leonaitienė, A. Lakanderienė, I mis bus galima vaikščioti i r 
S. Toliušienė, J. Ivašauskienė, važinėti, o ne plaukioti". 
R. Andrijauskienė, S. Prane-1 — Miškai i r miškams skir tas 

kūrinių mušamaisiais, B. Pakš- kevičienė, L. Narbutis, kur i s ! plotas šiuo metu sudaro 27,6 
to ir E. Sakadolskienės vado- yra styg. ansamblio reikalų 
vaujamas liaudies instrumentų. vedėjas. J . P r . 

CHICAGOS ŽINIOS 
BRZEZINSKI CHICAGOJE 

Prezidento patarėjas JAV 
saugumo reikalais — Zbigniew 
Brzezinski — Chicagoje kalbėjo 
VVeizmanno instituto parengi-

rienė su šokiais įvyks spal. 14 d. i Vaikučiai susirenka nuo 9:30 i lėmis ir tautinių šokių grupe 
7:30 v. v. Šaulių salėje. P r o g r a - j ry to ir 12:30 vai. Montessori j "Suktinis". Jie labai gražiai pa
moję Regina ir Krist ina Butkū- mokyklos medžiaga yra paruoš-! šoko keletą šokių. Jiems va-
naitės iš D^tro' to. Gros Ąžuolo; ta lietuvių kalba. Kartu vaiku-1dovavo Nijolė Pupienė. Šv. Te-
Stelmoko orkes t ras . Kaina $10.,, čiai y ra supažindinami su įvai- reaBfa d:augijos pirmininkė 
s tuden tams $7 50. Stal iukus u ž - : r i o m lietuvių švenčių tradici-j yra A. M. Jurait is. padėjėjos I. 
sakyt i pas Danutę Korzoniene. 
tel. 778-6723 a rba pas Boną 
Laur iene J23-96I5. (pr . ) 

X Amerikos l i e tuv iu Inžinie-
ria ir Architektų S-gos Chica
gos skyr . i r jo Pagalbinis mo
terų* vienetas ruošia vakarienę-

, pobūvį spaUo 14 d., 8 vai . vak. 
i Lietuvių Tautiniuose namuose, 

x Dail. Stasio Krasausko 6422 So. Kedzie Ave. B u s įdo-
grafikos darbų paroda atidaro- j mi t r u m p a programa. Gros 
ma šį penktadienį, spalio 13 d.,! Neo-Lituanų orkest ras . Užsa-
7:30 vai. vak Jaunimo centro kymui staliuko ir visais reika-
galerijoje. Lankymo laikas lais kreipt is pas ponias Bronę 
šešt. ir sekm. 10—9 v. v . šio- Nainienę, telef. T76-4028 arba 
kiadieniais 7—9 v. v. Rcngin Regina Smottnskienę — 582- j Kriaučeliūnų vardo Montessori Vaikų namelių lietuviško maisto parda-
Santara-Šviesa (l>r.). HT71. (or.>. I vimas Navv Pier nru.doie 

saugumą tur i pagrįsti moksline 
ir technologine pažanga ir nau
jovėmis. P r i m i n d a m a pasaulio 
politinį atbudimą, jis ragino sau
gumą grįsti ne vien karine jė
ga. JAV-bėms reikia pirmauti 
moksle, technologijoj, ekenomi-
niame pastovume, žmogaus tei
sių įgyvendinime. 

GOODMAN TEATRE 

Chicagos pirmaujančiame 
Goodman dramos teatre dabar 
statomas R. Wright veikalas 
"Native son". Vaizduojama 
negrų šeima, kurios vyriausias 
sūnus organizuoja plėšimus, 
uždusina baltą mergaitę, nužu
do negrę. Jį teisnat prokuro
ras ir gynybos advokatsa vaiz
džiai ir giliai iškelia rasinę pro
blemą ir reikalą ginti įstatymų 
tvarką. 

UNIVERSITETO 
PREZIDENTĖ 

Chicagos universitetas pirmą 
kar tą savo istorijoje tur i mo
terį prezidentę — Hanna H. 
Gray, 37 m., istorikę. Į nau
jas pareigas ji buvo įvesdinta 
spalio 6 d. 

VTENAS GERIAUSIŲ 
Chicagos Šv. Ritos mokinių 

laikraštis "The Ritan" išr inktas 
vienu iš geriausių t a rp visų mo
kyklinių JAV laikraščių. Tai 
nustatė Minnesotos universi
te tas . 

proc. okup. Lietuvos teritorijos. 
Hektaras miško vidutiniškai 
duoda 200 kub . metrų medie
nos, išaugina iki 500 kg . įvairių 
grybų. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIlllllllllllllil 
Dr. Jur . Martynas Anysas 

KOVA DĖL KLAIPĖDOS 
ATSIMINIMAI 

Spaudai paruošė Dr. M. G. 
Slavėnienė. Įvadą parašė Dr . 
Juozas Jakš tas . Išleido Kultū
rai Remti Draugija Chicagoje. 
Kieti viršeliai. 426 pusi. Kaina 
su persiuntimu $10.91. 

Užsakymus siųsti Draugas 
4545 W. 63rd S t Chicago, DI. 
60629 

.iiiliiiiiiliiiiiHiiiiiiiiiliiniiiiiiililimilliilt 

MRB11R ADKSTUTE 1 

I S E I V Ė S K E L I U I 
Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių iš Lietu- | 
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. i 
Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. I 
Navikevičhis. Kaina su persiuntimu $6.23 | 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, UI. 60629 


