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LKB Į M M O Nr. 34 
Perskaitęs duok kitam! 

Eina nuo 1972 m. 

Laiškai iš Gulago 
Rašo Vladas LAPENIS: 
"Esant šiltam orui įkyriai mus 

puola daugybė uodų. jie puola 
lauke, barake, valgykloje, t. y. dir
bant, ilsintis ir valgant. Kai tik 
atidarai duris, jie nepastebimai 
patenka į patalpas. Prie barako 
yra kelios lysvės. Vieną kartą pa
mačiau kalinį Paulaitį ravint 
piktžoles ir šalia degė laužas, o 
aplink dūmų kamuoliai. Uodai 
nemėgsta dūmu ir tokiu būdu 
nors šiek tiek nuo jų apsigina
ma... 

Gera malda yra nepaprastai 
galingas ginklas, niekada neišse
miamas turtas, visų brangeny
bių šaltinis ir geriausioji mūsų 
mokytoja... 

Atėmimas dvasinės bei fizinės 
laisvės iš daugelio žmonių vieno 
ar keleto žmonių naudai yra di
delis nusikaltimas prigimtinei tei
sei... 

Tapus kaliniu (ypač tardymų 
metu) tenka spręsti greitai, nėra 
galimybės pasitarti, ramiai apgal
voti. Lieka vienintelė galimybė — 
paklausyti savo sąžinės b?lso. Di
delis vargas vėliau būna tam žmo
gui, kuris tokiais atvejais eina į 
konfliktus su savo sąžine. 

1978 m. birželio 3 d. 
Birželio mėnesio pirmoje pusė

je, laukdamas kažkokios komisi
jos, trečios kolonos penktos zo
nos viršininkas majoras Alek
sandrovas taip pradėjo "švarinti" 
bei "tvarkyti" baraką bei siu
vimo cechą, kad iš manęs paėmė 
Tavo atvežtus česnakus, iš lage
rio parduotuvės pirktą tuščią 
aliejaus bonką. Pats viršininkas 
atnešė iš pašto laikraščius bei 
žurnalus: "Tiesą", "Komjaunimo 
tiesą", Czervvony Sztandar". "Za 
rubežom" ir nepraslinkus nė 40 
min. pats viršininkas neperskai
tytus laikraščius paėmė iš manęs, 
nunešė į katilinę ir sudegino... 
Kalinio gyvenime reikia daug 
kantrybės"... 

Prašyčiau religinių paveikslė
lių į Mordoviją man nesiųsti. 
Esu kalinys ir daromos kratos. Ko

kia garantija, kad tas pats zonos 
viršininkas negali atimti ir sude
ginti religinius paveikslėlius.. Ne
patarčiau siųsti maldų ir religi
nių minčių, parašytų rašoma 
mašinėle, nes tai sudaro nemažai 
naujų rūpesčių ir papildomo 
darbo saugumiečiams. Tardymo 
metu nekartą girdėjau iš čekistu 
lūpų, kad jie ir taip turi gana 
daug darbo... 

Citatos iš Sv. Rašto, "Kristaus 
sekimo" bei kitų religinių kny
gų yra reikalingos ir naudingos. 
Jų labai laukiu... 

Būdamas laisvėje mačiau daug 
fizinių ligonių. Tačiau būdamas 
kalėjimuose ir lageriuose pama-į 
čiau, kad už kūno ligonius yra Į 
baisesnių dvasinių ligonių: luo-1 
šų, aklų, nebylių. O Kristus yra 
pasakęs, kad reikia labiau bijoti 
tų, kurie sužaloja dvasios sveika- Į 
tą"... 

1978 m. birželio 20 d." 

"Liepos 5 d. mane ir keletą ki
tų kalinių iš trečio lagerio, penk
tos zonos, esančios Baraševo gy
venvietėje, atvežė į devynioliktą 
lagerį, esantį Liesnoj gyvenvietė
je, t. y. arčiau Potmos. Šis lageris 
yra kelis kartus didesnis, negu tas, 
kuriame iki liepos.5 d. buvau. Sa 
kė, kad vien tik lietuvių kaliniu 
čia yra penkiolika ar daugiau. 

Kai važiuosi mane aplankyti, 
iš Potmos pirk bilietą iki Javas, o 
ten sėsk į dreziną. Jei jos nebus, 
teks važiuoti autobusu. Kelias 
duobėtas ir važiuojant autobusu 
nekuriems būna bloga... 

Nors atvažiavau į šią koloniją 
liepos 5 d., o dabar jau yra liepos 
15 d., tačiau dar negavau jokio 
laikraščio, nė laiško. 

Mano išmokimas siūti piršti
nes nuėjo niekais, nes čia kitokie 
darbai... 

Dabar rašyk laišką šiuo adre
su: Mordovskaja ASSR, st. Potma, 
p/o Lesnoj, učr. ech. 385/19-3 
Lapenis Vladas, Antano. 

1978 m. liepos 15 d." 

Praėjus} šeštadienį latv;ų tauta minėjo nepriklausomybes paskelbimo 
60 metų sukaktį. Nuotraukoje latvių merginos su estaitemis ir lietuvai
tėmis, kurios padėjo švęsti šią žymią Latvijos šventę. 

(Bus daugiau) 

Miestuose mažiau 
gyventojų 

Washinztonas. — Statistikos 
biuras paskelbė, kad per pasku
tinius 6 metus Amerikoje ryškus 
miesto gyventojų mažėjimas. Iš 
25 didžiausių miestų net 18 pra
rado gyventojų, išvykusių į kai
mus ir priemiesčius. Daugiausia 
sumažėjo Clevelandas, Ohio, ne
tekęs 16.7 nuoš. gyventojų. 

Si linkmė reiškia problemas 
miestams, nes mažiau mokesčių 
mokėtojų, balsuotojų. Likusiems 
gyventojams daugiau kainuoja 
policijos ir ugniagesių patarna
vimai. 

Kariuomenei 
trūksta atsarginių 

Washin%tono$. •— Jungtinio 
kariuomenės štabo viršininkas 
gen. David Jonės pareiškė tele
vizijoje, kad paskutinieji kariuo
menės manevrai atidengė rimtus 
trūkumus JAV kariuomenės at
sarginių klausime. Vien iš sava
norių sudarytose karo jėgose yra 
rezervo trūkumas. Amerikai rei
kėti? atnaujinti visų jaunų vyrų 
registracija. Atsarginių klausimo 
sprendimo bus ieškoma ateinan
čių metų biudžete, pareiškė šta
bo viršininkas. 

Setu Glenno 
žodis Maserovui 

Maskva. — Senatorių delega
cijoje dalyvaująs sen. Glenn iš 
Ohio pranešė korespondentams 
įpie savo pasikalbėjimą su Gudi
jos komunistų partijos vadu Piot
ru Mašerovu. Sis klausęs Glenno, 
kodėl Amerika nepasitiki sovietų. 
pažadais. Sen. Glenn nurodęs! 
Maserovui, kad Ohio gyveną Ry
tų Europos kilmės žmonės laiko 
Sovietų Sąjungą paskutine kolo-
nialine galybe. Daug sen. Gle
nno balsuotojų reguliariai mel
džiasi už save kilmės kraštų lais
vę: už Vengriją, Lenkiją, Latvi
ją ir t.t 

Indiros Gandhi 
vizitas Londone 

Londonas. — Vienos savaitės 
vizito į Britaniją atvyko buvusi 
Indijos premjerė Indira Gandhi. 
Ji buvo sutikta iškilmingai, nors 
atvyko kaip privatus asmuo, ją 
priėmė premjeras Callaghan ir 
opozicijos vadė Margaret Tha-
teher. Gandhi, prieš išvykdama, 
laimėjo Tndijos parlamente vie
tą. Britų spauda mano, kad ji 
turi daug vilčių vėl tapti Indi
jos premjere. 

Fanatiškos sektos 
žmogžudystes 

Los Angeles. — Praėjusį sa
vaitgalį pasauli sukrėtė žinia iš 
Guyanos, kur amerikiečiai reli
giniai fanatikai nušovė JAV 
kongresmaną Leo Ryan (Kali
fornijos demokratą) ir tris žur
nalistus. Keliolika žmonių buvo 
sužeista. 

Prieš 20 metų Jim Jonės, bal
tas, indėnų kraujo turįs amerikie
tis, pradėjo organizuoti naują re
liginę sektą "Peoplcs Temple". 
Si sekta ėmė plisti Kalifornijoje, 
Jonės "bažnyčiai*' priklausė ir 
juodi ir balti. Žmonėse greit 
pradėjo sklisti gandai apie tos 
sektos narių išnaudojimą, tikin
čiųjų kankinimus. Jim Jonės bu
vo kaltinamas "vergų laikymu", 
tikinčiųjų mušimais, grasinimais. 
Visi sektos nariai turėję atiduoti 
sektos vadui ketvirtį savo uždar
bių, o jei jie gyvendavo "vienuo
lynuose", turėdavo atiduoti visą 
savo turtą. Policijai pradėjus Ka
lifornijoje domėtis, kas vyksta 
"Peoples Temple", vadas Jonės 
iškėlė savo tikinčiuosius į Guy-
aną, tropinį kraštą, buvusią bri
tų koloniją tarp Venecuelos ir 
Brazilijos. Čia Jonės išnuomavo 
27,000 akrų žemės ir įsteigė "vie
nuolyną" su 1,200 žmonių. 

Iš tos stovyklos gandai pasiek
davo "tikinčiųjų" gimines, kurie 

Singapūro kinai 
neina su Kinija 

Singapūras. — Kinijos viceprem
jero Teng garbei suruoštame 
bankete Singapūro premjeras Lee 
Kuan Yew, kuris pats yra kinų 
etninės grupės narys, pareiškė, 
kad Singapūro kinai ir Kinijos 
kinai yra skirtingi. Singapūro atei
tis nepriklausys nuo Kinijos atei
ties, kuri atves Kiniją į pirmau
jančias eiles tarp pramonės ša
lių. Singapūro kinai priėję išva
dos, kad jie negali paaukoti savo 
valstybės interesų Kinijos labui. 

Atsakydamas Tengas kalbrio 
,ipic "liegomonisfų" pavojų ir 
įspėjo Singapūrą rengti Maskros 
pinklių. 

pradėjo skųstis valdžiai. Kongres-
manas Ryan, pasiėmęs kelių laik
raščių korespondentus, NBC re
porterių ir televizijos technikų 
grupę, išvyko sužinoti, kas ten 
vyksta. Grupė buvo sutikta ne
draugiškai, nors apie 16 stovyk
los gyventoju pareiškė norą grįž
ti į Ameriką. Besiruošiant skris
ti nedideliais lėktuvais, į pakili
mo taką džiunglėse atvažiavo 
ginkluotų vyrų sunkvežimis ir 
pradėjo šaudyti. Be kongresma-
no Ryan, žuvo NBC fotografas 
Bob Brc\vn, NBC reporteris Don 
Harris, San Francisco Examiner 
reporteris Johns. Viena moteris, 
kuri buvo nutarusi grįžti iš sto
vyklos namo, irgi nušauta. 

Kongreso narys Ryan, išvyk
damas į Guyaną, kalbėjo gavęs 
žinių apie nepakenčiamas gyve
nimo sąlygas "Peoples Temple" 
ūkyje. Amerikiečiai ten buvę ver
čiami dirbti nuo saulės patekė
jimo iki nusileidimo. Tie būdavo 
žiauriai baudžiami, jei neatlikda
vo paskirtų darbų. 

Po šaudymo stovyklos gyven
tojų tarpe įvykę šimtai savižu-
dysčių. Kai kurie pabėgę sektos 
nariai pareiškė, kad vadas Johns 
yra nesveikas protiniai. 

Amerika nemano 
kištis Irane 

Maskva. — Sovietų preziden
tas Brežnevas sekmadienį įspėjo 
Ameriką nesikišti į Irano reika
lus ir nebandyti ten atstatyti 
tvarką. 

Ypač karinis kišimasis Irane, ku
ris turi su Sovietų Sąjunga tiesio
ginę sieną, būtų laikomas sovie
tų saugumą liečiančiu įvykiu, pa
sakė Brežnevas. 

Valstybės sekr. Cyrus VMance 
sekmadienį atsakė Brežnevui: 
"Nors Amerika neketina kištis į 
jokios valstybės vidaus reikalus, 
mes tvirtai remiame šachą jo ban
dymuose atstatyti ramybę na
mie ir tikime, kad Iranas sugebės 
išspręsti savo problemas. Mes pa
siryžę išlaikyti ir tęsti su Iranu 
savo stiprius abipusius politinius, 
ekonominius ir saugumo ryšius", 
pasakė sekr. Vance. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Saudi Arabijos naftos mi-
nisteris šeikas Yamani pasakė 
JAV iždo sekretoriui Blumentha-
liui, kad Saudi Arabija bandys 
išlaikyti dabartines naftos kai
nas arba kovos už nedidelius pa
kėlimus. Libija, Irakas ir Vene-
cuela reikalauja labai didelių 
naftos kainų pakėlimų. 

— Iranas sekmadienį vėl iš ka
lėjimų paleido 210 politinių ka
linių. 

— Ispanijos vyriausybė išaiš
kino sąmokslą nuversti vyriausy
bę ir įvesti dešiniųjų diktatūrą. 
Lapkričio 16 d. buvo suimti 4 
generolai, 5 pulkininkai ir 3 
pulk. leitenantai. 

— Maskvoje šio mėn. pabai
goje įvyks Varšuvos Sutarties 
valstybių politinio konsultacinio 
komiteto pasitarimas. 

— Darbo partijos du nariai 
parlamente reikalavo, kad buv. 
prezidentui Nixonui būtų ne
leista lankytis Britanijoje. Jis 
lapkričio 30 d. planuoja pasaky
ti kalbą Oksfordo universitete. 

— Pekine sieniniuose laikraš
čiuose pasirodė straipsnis, kuris 
kaltina buvusį partijos pirminin
ką Mao Tse Tungą prisidėjus 
prie kultūrinės revoliucijos "va
lymų" ir suėmimų. 

— Britanijos aviacijos valdyba 
tikisi susitarti su Kinija dėl tie
sioginės oro linijos Londonas-Pe-
kinas įvedimo. 

— Lapkričio 28 d. iš Kinijos 
Amerikon atvyksta delegacija 
tartis dėl ryšių satelito pardavi
mo Kinijai. 

— Dolerio vertė Japonijoje 
pakilo iki 195.60 jenų už dole
rį. Tai aukščiausia dolerio vertė 
per paskutinius 4 mėn. 

SOVIETŲ GELEŽINKELIAI 
SUKELIA DAUG SKUNDŲ 

Maskva. — Tass agentūra skel
bia, kad ok. Lietuvoje geležinke
liai baigia įvesti naujoves, kurios 
padidins prekių tonažą. Visi gar
vežiai pakeisti "šilumvežiais". 
Kas ketvirtas traukinio ešalonas 
veža dviem trim šimtais tonų 
daugiau negu numato normos. 

jami stovi tūkstančiai lokomoty
vų, reikalingų taisymo. 

Vyriausybė šiais metais įsakė 
nutiesti 830 mylių naujų geležin
kelių, tačiau abejojama ar nu
matyta išleisti suma —23 bil. 
dol. išspręs sovietų geležinkelių 
problemas. Apie 65 nuoš. visų 

rase, jog invalidams, šeimoms 
su mažais vaikais ir seneliams 
būtų lengviau žygiuoti pėsčio
mis, negu naudotis geležinke-

Penkmečio uždaviniai, planuoti į prekių pervežama geležinkeliais. 
1980 metams, jau pasiekti. I Susisiekimas traukiniais yra toks 

Sovietų spauda giriasi, kad Vii-1 nepatogus, kad Pravda neseniai 
niaus-Kauno ruože įvesta elekt
rifikacija. Vagonuose įvestas 
elektrinis šildymas, automatinis 
temperatūros reguliavimas. Trau
kinys gali išvystyti 120 kilomet
rų per valandą greitį. Netrukus 
tarp Kauno ir Vilniaus po re
konstrukcijos bus įrengtas vadi
namasis "aksominis kelias" — 
jo bėgiai turės sandūras tik kas 
kilometrą vietoj dabar įprastų 

įais. 

PRELATAS MINCEVIČIUS 
ELTOS SUKAKTUVININKAS 

Prieš 25-rius metus prelatas 
Vincas Mincevičius suredagavo 

i ir išleido pirmąjį VLIKo ELTA-25 metrų Mediniai pabėgiai cia, p R B S S .JJ ^ n u m e 4 Da_ 
pakeisti gelžbetoniniais. Taip mo- w E L T A . p R E S S i § e i n a k a s m ė 
dernizavus linija, nebesigirdes 

— Ispanijoje sekmadienį įvyko 
masinė dešiniųjų demonstracija 
prieš naujos konstitucijos projek
tą, kuris bus balsuojamas gruo
džio 6 d. 

— Indijoje nukrito karo avia
cijos lėktuvas. 2uvo 78 kariai. 

— Kanados iždui nukritęs so
vietų satelitas atnešė 14.8 mil. 
dol. nuostolių. Sausio 24 d. nu
kritusio satelito laužo ieškoji
mui buvo išleista 7 mil. dol. su
ma. Iš Sovietų Sąjungos nesitiki
ma gauti jokios kompensacijos. 

— Popiežius Jonas Paulius II 
šeštadieni audiencijoje priėmė 
prancūzą arkivyskupą Marcei Le-
febvre. 72 m. Arkivyskupas pa
kartotinai yra atmetęs kai kurias 
Vatikano tarybos reformas ir iki 
šiol neatsisakė lotynų kalbos šv. 
Mišiose. 

įprastinio dundesio. 
Kalbant apie 120 kilometrų 

per valandą greitį, pridedama, 
kad elektriniai traukiniai kol kas 
rieda lėtokai — jų greitį iš da
lies riboja nepritaikyti keliai. 

Geležinkeliai Sovietų Sąjungo
je turi daug problemų, kurios 
matomos iš laikraščiuose spausdi
namų skundų. Šalies 87,000 my
lių geležinkelių tinklas yra per
krautas, būna daug nelaimių, 
vagonų stokos, vėlavimosi. Nese
niai Pravda skundėsi, kad 46 va
landų kelionėje žmonės negavo 
šviesos, maisto nei vandens. Ke
leiviniai vagonai nešvarūs, kon
duktoriai ima kyšius. Maskvoje 
keleivinių traukinių statistika ro
do, kad iš 5 traukinių 2 ateina 
vėluodami. Vėlavimas ypač cha
rakteringas vadinamiem ekspre
siniam traukiniam. 

Daug fabrikų vadovų dėl ne
išpildytų kvotų kaltina geležin
kelį. Seni vagonai per skyles iš
barsto per metus apie 20 mil. 
tonų akmens anglių, dar dau
giau išbyra grūdų. Sibire prie 
geležinkelių linijų auga kalnai 
miško medžiagos, rastų ar popier
malkių. Prie Novosibirsko esanti 
Ketsky miškininkystės įstaiga tei
gia, kad būtų galima pasiekti vi
sų metų plano išpildymą, nenu
kirtus nė vieno naujo medžio, o 
tik surinkus prie geležinkelio sto
čių suverstą miško medžiagą. 
Pernai per metus net 77,000 va
gonų buvo išimta iš apyvartos 
pataisymams. Kasdien nenaudo-

— Idianoj plėšikai pagrobę 
vieno restorano 4 darbininkus ir 
juos pavežę į krūmus, nužudė. 

— Kanada pasirašė sutartį su 
Rumunija, kuri perka du atomi
nius reaktorius elektros jė
gainėms. 

nesį, dažniausiai po 34 pusi., di
delio formato. Joje dedamos ži
nios apie Sovietų Sąjungos agre
siją prieš Lietuvą, jos okupaciją, 
Maskvos bandymus išgauti anek
sijos tarptautinį pripažinimą; 
apie Lietuvos Katalikų Bažnyčią 
ir pogrindinę spaudą — Kroniką, 
Aušrą, Dievą ir Tėvynę; apie lie
tuvius kalinius, mūsų tautos re
zistenciją bei disidentus ir visa 
kita, kas italams žinotina apie 
Lietuvą. ELTA-PRESS turi skai
tytojų (apie 800) ir už Italijos 
ribų: Šveicarijoje, Austrijoje, 
Prancūzijoje ir kitur, kur tik yra 
italų. 

Be ELTA-PRESS redagavimo 
ir išleidimo, prel. V. Mincevi
čius pats rašo ir verčia italų kal-
bon kitų autorių knygas apie Lie
tuvą. Šiais metais jis išleis 5000 
egz. tiražu Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikos antrąjį tomą 
italų kalba. Taip pat dar šiemet 
numato išleisti leidinį apie na
cių okupaciją (15.000 egz.). Jis 
planuoja išversti italų kalbon ir 
išleisti trumpą Lietuvos istoriją, 
kurios rankraščio paruošimas 
tenka VLIKo Informacinei Tar
nybai. 

Prel. V. Mincevičius taip pat 
skaito paskaitas ir palaiko pla
čius ryšius su Italijos ir Vatika
no politikais. Jo rūpesčiu viena 
aikštė Romoje pavadinta Litua-
nia vardu. Jis yra parašęs daug 
straipsnių italų spaudai, išspaus
dinęs Kudirkos, Biliūno, Mairo
nio, Krėvės, Putino ir kitų kūry
bos. Pats daug rašydamas, at
randa laiko ir kitus raginti. Jo 
pasiūlymu, jau rašomas ketvir
tas daktaro laipsniui gauti dar
bas Lietuvos tema. 

Prel V. Mincevičius yra 63 me
tų amžiaus (gimęs 1915. X. 31). 
Nuo 1948 jis VLIKo grupės — 
Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos — įgaliotinis Italijoje, 
o nuo 1954 metų — Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
įgaliotinis, 
VLIKas yra dėkingas prel. Vin
cui Mincevičiui už jo ilgametį 
didžiulį darbą Lietuvos labui ir 
linki daug sveikų bei kūrybin
gų ateities metų. 

(B.B.) 

KALENDORIUS 
Lapkričio 21 d.: Rufas, Amel-

berga, Svilkenis, Eibare. 
Lapkričio 22 d.: Filemonas,Ce

cilija, Steikintas, Dainė. 
Saulė teka 6:45, leidžiasi 427. 

Vaizdas iš Camp David derybų. Egipto prezidentas Sadataa ir Izraelio 
premjeras Beginąs išsiskyrė draugiškai. Dabar, nežiūrint jųdviejų lai
mėtos Nobelio Taikos premijos, taikos derybos nutrūko, atsirado naujų 
reikalavimų. 

ORAS 

Debesuota, lietus ar sniegas. 
Temperatūra: dieną 33 L, naktį 

28 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1978 m. lapkričio mėn. 21 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESERGU EB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS I SVEIKATA. 1601 West Garfield Blvd., Cbksigo, EL 606S6 

Telefonas FR 64429 

MINKYTŲ KAULŲ GYDYMAS 
Kalcijaus turintis maistas I kaulus, kad tokios kaulų sveika-
gerina minkštus kaulus. 

Mediciniška tiesa 

Pamažu, vienam sparčiau, ki
tam lėčiau, minkštėja kaulai 
(osteoporosis). Tinkamas gydy
mas sulaiko tokio minkštėjimo 
spartą. Kalcijaus netekę kaulai 
ima minkštėti. Mat, kalcijus pri
pildo minkštus kaulinius korius, 
iš baltyminės medžiagos sudary
tus, tarsi medus kad bičių korius 
užpildo. Tada kaulai darosi tam
presni 

Kalcijaus gavimas ir 
kaulų lūžimas 

tos minėta moteriškė sulauktų, 
reikia jai kas dieną išgerti nu
griebto pieno vieną kvortą. Ta
me pieno kiekyje bus vienas gra
mas (1000 mg) kalcijaus. Pienas 
gali būti pakeistas reikiamu kiekiu 
balto, be riebalų sūrio. 

Jei kuris ar kuri negali dėl ko
kių priežasčių gerti pieno bei jo 
gaminių valgyti — jų skrandis 
nepakelia tokio pieniško maisto 
— tokie žmonės, artėjant gyveni
mo permainai, privalo priiminėti 
kalcijaus tabletes, kas dieną po 
vieną gramą kalcijaus. Tyrimais 
nustatyta, kad kalcijus tabletėse 
labai gerai atstoja pieno gami 

gus negali imti reikiamą kiekį pie 
no gaminių. Galima dar tokia 
kalcijaus priėmimo kombinacija. 
Pusė kalcijaus dienos davinio 

Žmogaus mėgiamas ir sveikas niuose randamą kalcijų, kai žmo 
maistas — pienas ir sūris yra ge- - — - , . , . , _ 
riausi kalcijaus šaltiniai žmogaus 
maiste. Iš kitokių maisto rūšių 
žmogus gauna daug mažiau kal
cijaus. 1959 metais USDA atliko 
tyrimus šiame krašte su 5,500 
daugiau kaip 45 metų sulauku-
laukusiomis ir vyresnėmis, svei
kai atrodančiomis moteriškėmis. 
Jos su maistu per dieną gaudavo 
450 mg. kalcijaus. Tas kiekis su
daro 50 proc. mažiau, negu jau 
nuo 1974 metų RDA pataria 
kiekvienai moteriškei gauti vie
nos dienos maiste — 800 mg. 

Nestebėtina, kad tyrinėtojai 
šioje srityje susekė, jog daugiau 
kaip 53 metų amžiaus 313 mote
riškių, apturėjusių savaiminius 
(be mažiausio užgavimo) kaulų 
lūžius turėjo išretėjusius, kalci
jaus gerokai nustojusius, kaulus. 
Taip ir atsiranda vargas sulauku
sioms gyvenimo permainos mo
teriškėms (ir vyrams, žinoma) 
dėl savaiminio didžiųjų kaulų 
— stuburkaulių, ilgųjų kaulų ir 
šlaunikaulių lūžimų. 

Todėl visi įsidėmėkite mažo 
kalcijaus kiekio maiste ryšius su 
kaulų suminkštėjimu (osteopo
roze) ir dėl to atsirandančius 
savaiminius (be užgavimo) kau
lų lūžimus. Pakankamas kalci
jaus ėmimas su maistu (lieso pie
no viena kvorta kiekvieną die
ną per visą amžių arba atitinka
mas tokiam pieno kiekiui balto 
sūrio gabalas, ar varškės bliū-
das) — atitolina kaulų suminkš
tėjimą rr sumažins ilgųjų kau
lų lūžimus, atsirandančius savai
me dėl minėto kaulų suminkštė
jimo. Silpnų kaulų žmogus pra
bunda naktį lovoje — ir jaučia 

jaus. Jų inkstams nepakenkė toks 
ilgas kalcijaus priiminėjimas. 

Atlikti tyrimai ir su neklausan
čiais gydytojo patarimo asmeni
mis. Tai ėmus tai nustojus imti 
gausiai kalcijaus su maistu ar tab
letėmis. Gavosi štai kas su tokių 
neklaužadų kaulais. Imant kal
cijų kaulai stiprėdavo, neimant — 
jie retėdavo. Apie tolimesnį min
kštų kaulų gydymą moteriškais 
ir vyriškais hormonais (estrogens 
ir androgens) — kitą kartą. 

Išvada. Vargas dėl iš minkštu
mo lūžimų kaulų turi pranykti, 
tik turime pradėti reikiamai mai
tintis ir tinkamai minkštus kau
lus gydyti. Geriausia elgsena bus 
tokio lietuvio, kuris mėgins užbėg
ti kaulų suminkštėjimui už 
akių. Toks lietuvis vartos gausiai 
lieso pieno, o negalėdamas imti 
tokio maisto — naudos kalcijaus 
tabletes ir vyriškus bei moteriš
kus hormonus (susipažinsime su 
tų hormonu vartojimu netolimo
je ateityje šiame skyriuje patei
kus žinias tuo reikalu). Jau dabar 
gerkime lieso pieno (saugokitės 
kito blogio — sklerozės) po kvorę-
tą kas dieną. Keiskime pieną į 
sūrio vartojimą, bei kombinuoki
me tokį maistą. 

Pranė Sabaliauskienė (sėdi) pagerbiama lietuvio sodyboje Chicagoje, 
jos 92 metų sukakties proga. Stovi programos dalyviai: teis. P. Sulas 
(k.), akt. A, Brinką, gyd. Leonas šulas su savo žmona gydytoja, tik 
ką atvykusia iš pavergtos Lietuvos. Nuotr. M. Nagio 

Negalėdami pieno gamin ių 
| valgyti, imkime kalcijaus table-

(oOO mg.) imama iš pieno ganu- l B į p ( > y i o w g n U f c , kasdieną. Dar 
nių, kita puse kalcijaus dienos da- v i t a m i n o D_ 2 po 375 IU per 
vinio imama iš tabletėse esamo d{eną> y p a č ž i e m Q s m ė n e s i a i s . Vi_ 
kalcijaus. taminą D— 2 gausime vaistinė-

Tik taip elgiantis galima bus se be recepto — tai žuvies taukai 
sumažinti nuolat didėjantį kau
lų išretėjimą gyvenimo permai
nos (klimax) sulaukusioms mote
riškėms bei tokio amžiaus vyriš
kiams. 

Kalcijus ir vitaminas D 
Vasarą saulės spinduliai veikia 

į žmogaus odą ir joje pasigamina 
vitaminas D. O šis vitaminas pa
deda tvarkyti kalcijaus kiekį kau
luose. Žiemos metu, kai žmogaus 
oda negauna pakankamai vita
mino D iš saulės spindulių vei
kimo, galima paspartinti kaulų 
standrėjimą, priimant vitamino 
D— 2 po 375 tarptautinius vie-
netus (IU) Galima imti ^ į į į į ^ i * ! * Taip j 
jaukų pavida e tą vitaminą D - H k . _ l k J 
2. Cia ne taukai kapsulen supilti.' ^ -
Jie gaunami be recepto (Cod li-
ver oil). Vitaminas D imtinas vi
są žiemą minėtomis dieninėmis 
dozėmis (po 375 IU). 

(cod liver oil). Taip bėkime kau
lų suminkštėjimui už akių vi
są laiką — net 36 mėnesius ir 
daugiau turime gintis nuo kau
lų suminkštėjimo. Mat, nustojus 
kalcijaus įvairiopai priiminėti — 
kaulai vėl ima retėti, ir tas retė
jimas būna aiškiai matomas rent
geno nuotraukoje. Tinkamai mai
tinantis ir reikiamai gydantis, net 
89 metų senelės susilaukia kau
lų sustiprėjimo. Tada, žinoma, jų 
kauiai nelūžta savaime — be jo
kio užgavimo. Jaunesnieji pade 
kime pagyvenusiems, ypač to 
kioms moteriškėms tvarkytis su jų 
kaulų susilpimu Jiems suteiki
me galimybės maitintis gausiu 

gražiai at-
lkinę vyres-

mokymais. 
Dabar turiu vėl naują bėdą. 

Prieš tris savaites dešinėje akyje 
pasirodė lyg voratinklis prieš ma
no dešinę akį. Po keleto dienų jis 
sumažėjo, paliko daug mažesnis. 
Kur tik pasuku akį, jis ten ke
liauja. Kas tai galėtų būti. 

Liepos mėnesį buvau pas akių 
daktarą patikrinimui akių ir aki
nių. Apžiūrėjo ir pasakė, kad 
akys sveikos ir akinių nereikia 
keisti. Tuos akinius nešioju jau 
6 metai. Jau ilgas laikas kaip var
toju alaus mieles į apelsinų sun
ką po arbatinį šaukštelį. Norė
jau, daktare, Jūsų nuomonės 
apie tas mano bėdas. Pasilieku 
dėkinga. 

būti sveika. Nusiskundimas Tams
tos minimas gali atsirasti dėl 
drumstumų akyje - o jie dėl skle • 
rožė. Gydykis visame kūne skle
rozę —ji pagerės taip pat ir aky
je. Klausyk savo gydytojo patari
mo. Imk bent vieną kapsulę Zinc 
sulfato, po 220 mg. kapsulėje, 
pirmą mėnesį po dvi kapsules per 
dieną, pavalgius, po to ilgą lai
ką po vieną kapsulę. Taip tą 
vaistą imki, jei tik vieną vaistą te-
imtumei nuo sklerozės. Daugiau 
apie ją buvo čia minėta jau kelis 
kartus — būtų tiesiog mediciniš
ka nuodėmė ir kitų skaitytojų 
užgavimas tas nuolatinis kartoji
mas pataikaujant daugiau apsilei
dusiems savo sveikatos reikalų 

Pasitark 
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PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iŠ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjus. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 6 mėn. 3 men. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur JAV 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.SA. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 2500 15.00 9.00 

• Administracija dirba kas j •> Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta i vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00 * nių nesaugo. Juos gražina tik iš 

• Redakcija dirba kasdien v, anksto susitarus. Redakcija už 
8:30 — 4:00, šeštadieniais Ą skelbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 12:00. V bimų kainos orisiunčiamos gavus 

J prašymą. 

rascius rase. 
1929 m. reliatyvumo teorijos 

autoriui 50 metų amžiaus pro-

|venimo gėrybes ir abejojo, ar 
besuspėsiąs jomis pasinaudoti 

Gal tai ne vienintelis didžio-

. tvarkyme skaitytojams 
Atsakyas. Ačiū Tamstai, kad į s u stropesniu skaitytoju — jis 

iškarpą paskolins — ten bus nuo
dugniai aptartas su skleroze ko
vos reikalas. Sėkmės! 

EINŠTEINAS RAŠĖ 
EILĖRAŠČIUS 

ga, Baltarusijos valstybinio uni- i jo matematiko poetinis kūrinys, 
versiteto mokslinė draugija ir Bet ir jis turi didelę vertę bio
fizikų • matematikų sekcija pa-1 grafams. jm. 
siuntė jam nuoširdų sveikinimą. Į 
MoksUninkas jiems atsakė eilė-j — Už filmą "Doktor 2ivago" 
raščiu, kuriame su vylingu ju-! surinkta 46 mil. dol. Filmas iš-
moru dėkojo už linkėjimus, gy- \ leistas 1965 m. 

klausai patarimo. Kiek daug žmo 
nių save žudyte žudosi nekreip
dami dėmesio į naudingą pata
rimą. Yra šiame krašte dvejopi 
akių prižiūrėtojai: tikri gydyto
jai: M. D.— akių ligų žinovai. 
Tik pas juos visi lietuviai turėtų 
eiti turėdami su akimis negeru
mų. Yra dar gydytojais — dakta-i 
rais save vadinantieji — tikrumo-! Beveik kiekvienas Alberto 
je ūk optometristai. Tai akinių! Einšteino gerbėjas žino, kad di-
pritaikytojai. Jie akių ligose ne- dysis mokslininkas puikiai grie-
sitreniravo, todėl nieko apie to- žė smuiku, nepaprastai mėgo 
kias ligas negali pasakyti. Pas ko- j Mocarto, Bacho, Haidno ir Šu
kį Tamsta buvai? Jei ne pas M. \ berto muziką. Tačiau, turbūt 
— tai būtinai nueik pas jį. Tink- j net ne visi fizikai ir matemati-
lą prieš save turinti akis negali j kai yra girdėję, kad jis eilė-

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Bd. (Crawford 
Medical Boilding) Tel. L l 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

Vai 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąnette Medical Center 
9132 So. Kedzle Avenne. 

pirmad., antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šešta d. nuo I iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbroofk 5-3048. 

i 
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ALRKF TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
IR KONGRESAS 

ni. O pagyvenusieji sveikesni bū
dami, už mus pasimels. 

Kaulėj imas neina greitai 
Kaulai išretėja pamažu. Taip 

pat jie ir sustiprėja per ilgesnį lai
ką tinkamai gydantis. Tik po 36 
mėnesių kauly vidutinis apkau-
lėjimas pakilo 12,5% pas reikia
mai gydytus pacientus. Jie tvarkin
gai ir normaliai maitinosi, nor
maliai dirbo ir gėrė pieno po 
kvortą, ar ėmė tabletėmis kalci-

#__. , jų vieną ar su vitaminu D— 2 
kad jam yra lūžęs vienas šlauni- po 375 IU kiekvieną dieną, 
kaulis. Tai savaiminis, be užga-! Kuris sėdės prie kortų, televizi-
vimo kaulo lūžimas, dė! minėto jos, ar telefono, bei valandomis 
kaulo suminkštėjimo stokojant plepės — nesidarbuos ir dar ne-
kaule kalcijaus. Toks kaulų su-į sveikai maitinsis — kitas dar sa

ve menkins tabaku, kava, degti
ne —tegul toks nesitiki išretė
jusių kaulų pasitaisymo net ir 
per 36 mėnesius. 

Pasiskaityti: American Family 
Phyzician, October 1978. 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. Ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, trei. ir sežt. 

tik susitarus. 

Tel. ofiso ir boto: OLymplc 2-4199 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel. BEUaooe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penk t nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

HAUDINGĄ PATARIME 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI 

minkštėjimas — išretėjimas vadi
namas medicinoje osteoporoze. 

Už tai nereiktų mūsų sene
liams, ypač senelėms, kentėti dėl 
lūžusių kaulų. Ne vieno lietu
vio motulė per anksti mirė, jai 
savaime lūžus kaului, o po to pri
sidėjus kokiai komplikacijai. Rei
kia imti gydytis minkštėjimą kau
lų laiku, pradedant tinkamai 
maitintis — pieno lieso po kvor
tą dienoje gerti, o kartais priseis 
kalcijaus tablečių kas dieną imti, 
kai negali pieno gerti. 

Daugiau kalcijaus 
Buvo atlikti bandymai su 23 

"normaliomis h- sveikomis" gy
venimo permainos sulaukusiomis 
moteriškėmis. Jų kaulai sutvirtė
jo, daugiau tamprūs pasidarė, 
joms maiste vartojant daugiau 
kalcijaus. Pieno gaminius jos nau
dojo kaip pagrindini kalcijaus 
Šaltini. Minėtais tyrimais susek
ta, kad kiekvieną dieną reikia 
gauti kalcijaus nuo 800 iki 1000 
miligramu (vieno gramo) kalci
jaus, idant užlaikius normalius — 
geriausios sveikatos gyvenimo per 

LIGOJE TIK GYDYTOJAS 
GERIAUSIAS PATARĖJAS 

Klausimas. Mielas Daktare Ado 
mavičiau, esu 65 metų moteris. I 
Prieš keletą mėnesių rašiau Jums 
apie mano galvos skausmus. Jū
sų patariama nuėjau pas nosies 
ir gerklės specialistą. Jis iš mano 
nosies ištraukė dideli kiekį skys
čių, nuo ko galvos skausmai din
go. Jaučiu didelį palengvėjimą. 

Buvo tirtos moteriškės gana j Aš nerandu žodžių kaip Jums at-
ilgai — vienos dvejus metus, ki- Į sidėkoti. Tik Dievo prašau Jums 
tos net aštuonerius. Jos priimda-; dar daug, daug ilgų ir sveikų gy
vo priedinj kalcijų tabletėmis, nes venimo metų ir pagelbėti žmo-
mažai su maistu gaudavo kalci- nėms naudingais patarimais ir pa 

Amerikos Lietuvių Romos 
katalikų federacijos tarybos 
suvažiavimas vyksta lapkričio 
24 d^ penktadienį, Marijonų 
vienuolyno salėje, 6336 S. Kil-
bourn Ave., Chicagoje. 

9 vai. ryto registracija, 
10 vai. suvažiavimo atida

rymas, organizacijų 
pranešimai, Simpoziu
mas — Katalikiškų in
stitucijų būklė ir jų 
ateitis, 

12:30 pietūs, 
1:30 p. p. diskusijos apie 

lietuviškų parapijų iš
laikymą, 

3:30 p. p. paskaita — Fe
deracijos uždaviniai ir 
jos paskirtis, 

5:30 p. p. taryboB suvažia
vimo uždarymas. 

Amerikos Lietuvių Romos 
katalikų federacijos kongre
sas vyksta lapkričio 25 d., šeš
tadienį. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje, 2745 W. 44th 
St., Chicagoje, HL 

8:30 vai. ryto registracija, 
9:30 vai. atidarymas, invo-

kacija, komisijų suda
rymas, 

10 vai. valdybos narių pra
nešimai, 

12 vai. pietūs, 
1 vai. p. p. valdybos rinki

mai, 
2 vai. p. p. paskaita — Nau

ji judėjimai katalikų 
tarpe, 

7 vai. vakare kokteiliai, 
7:30 vai. banketas. 

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; šeStad. 10-3 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K F D I K I V I R VAIKTT LIGOS 

SPECIAI/ISTE 
MEDICAL B U H J D I N O 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vai. noplet. 
Ofs. tel 737.1168, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-98*1 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Ofis. teL 7354477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervą Ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDO. 
6440 So. Pulaski Road 

Lapkričio 26 d., sekmadienį, 10 vai. ryto Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčioje koncelebruotos šv. Mišios. 

Po Mišių paskaita salėje — Mūsų uždavinki ryšium su 
religijos persekiojimu pavergtoje Lietuvoje. 

Kongreso uždarymas. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE S-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 
J O K 8 A 

V A I K Ų L I G O S 
2666 West 6Srd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 lkt 2 vai. Ir nuo 5 iki S vai. 
vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIV UTGOS — CHIRUKOHA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 SO. CENTRAL A F E . 
Valandos pagal susitarimą. 

mainos sulaukusios moteriškės kepsnių gamintojos 
Marija Bosienė (k.) ir Marija Liudžiuvienė — grybautojos ir grybų 

Nuotr. M. Nagio 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
.Antanam Rubšys 

I-ji dalis. Kfcygoje 10 skyrių. Naujojo Testamento: 
Bendrija tr jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tss-
testamento tauta, Izraelis. Krikšėionybė. Naujos sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis. 
Samprata, Dievo tautos samprata. 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
siusti: DRAUGAS, 4645 W. « r d Str., Chicago, D. 60629. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pri taiko akinius tr 
"Contact ten-se*" 

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

DR. LEONAS S EI B U TIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

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

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

i 

Ofs. PO 7-6000 Bes. OA 3-72781 

DR. A. JERKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

1002 N. W«tern Ave., Chicago 
Tet. 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 \V. 127 S t . Palos Heigjhts 
TeL 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

ReTtdendjOA telef. G R 6.061? 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą. 
Ofiso tel. H E 4-2123. Namo GI 8-6163 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. Ketv. ir penktad 

2-5 Ir 6-7 — is anksto susi tarus. 

įstaigos ir boto teL 652-1381 

DR, FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49tt Court Cicero, flL 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Utakyrus tr** ir geitad 

TeL ofiso FR 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 W « 4 71st Street 
Valandos: 1-6 vai. pop ie t 

Treč. ir SeStad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 586-3166: nan»u 381-3772 

DR. PETRAS i l lOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We»t 63rd Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 



ir 

Padėkot diena — 

DĖKINGUMAS KŪRĖJUI IR KORINIU! 
Padėkos diena, švenčiama ket- ir kūriniui reiškiasi tautiniu 

virtą lapkričio ketvirtadienį, yra visuomeniniu požiūriu, bet dar 
valstybinė šventė, turinti savo stipriau šeimyniniu ir dvasiniu 
ilgą įtoriją ir savas tradicijas, ryšiu. Padėkos reiškimas nėra sa-
Tai derliaus šventė, kurios pro- ves pažeminimas, tartum dėkin
ga prisimenamas Kūrėjas, pri- gumų žmogus turėtų jaustis ma-
simenamas ir kūrinys, ištisus me- žesnis už savo kaimyną, kuriam 
tus dirbęs, kad derlius būtų ge- turi už ką nors dėkoti. Tai reiš-
ras. Šventė, prasidėjusi 1621 m. kia teisingumą, kuris verčia ati-
Plymuothe, kai atkeliavusieji šio duoti kiekvienam, kas jam pri-
kontincnto nauji gyventojai va- klauso. Kam priklauso pagarba, 
saros vargus paminėjo kartu su teikiama pagarba, kam priklau-
vietos gyventojais — indėnais, so skolos išlyginimasš reikia atsi
dėkodami Dievui už suteiktas že- lyginti, kam priklauso padėkos 
miškas gėrybes ir palaimą gyve- pareiškimas, reikia tą padėką su 
n i m e - nuoširdžia meile pareikšti Ir tai 

Oficialia švente ją nustatė pir- reikia reikšti ne tik artimiesiems, 
masis Jungtinių Amerikos Vals- kuriems kiekvienas yra daug kuo 
tybių prezidentas G. VVashingto- skolingas, bet ir Kūrėjui, kuriam 
nas, 1789 m. lapkričio 26 d. pa- viskas priklauso, 
skelbęs tautine švente. Joje ture- Padėkos diena ir duoda progą 
jo būti prisimenami darbai ir pa- apie tai pamąstyti, — už žemiš-
sidžiaugiama turtingo krašto gė- kas ir dvasines dovanas atitin-
rybių laimėjimais. Tačiau turėjo karnai padėkoti. Ši diena skatina 
praeiti dar nemažai metų, kol atnaujinti pairusius ryšius, kad 
Padėkos diena tapo tautine ir žmogus savo broliui jaustųsi bro-
valstybine švente, kol ji susikū- liu. 
rė savitas tradicijas ir į save pa 

VARŽYBOS AZIJOJE 
Sovietų Sąjunga ii kom. Kinija pradėjo aštrias varžybas 

GEDIMINAS GALVA JAV 1973 m. sausio mėn. Pa
ryžiaus sutartimi paruošė kelią 
savo pražūčiai Vietname. 1975 
m. pavasari įvyko Pietų Vietnamo 
žlugimas. VVashingtonas sulaukė 
nepaprastai karčių savo politikos 
vaisių. Kraštas turėjo pergyven
ti vidaus neramumus ir ūkini 
nuosmuki, kurio vaisius tebejau
čiame. Jo jtaka sunyko Azijos že
myne. Ten prasidėjo naujų ga
lybių varžybos, išryškėjusios tik 
šiais metais. 

Jau ankščiau buvo galima nu
matyti, kad didžiausiais varžo
vais taps komunistiniai kraštai: 
kom. Kinija ir Sovietų Sąjunga. 
Tos valstybės stengiasi Azijos že
myne įsigalėti, bet didžiausią 
dėmesį kreipia į Indokiniją. 

Prancūzija valdė Indokinija 
nuo 1799 m. iki 1954 m. JAV 
teištvėrė ten tik dvidešimt vie
nerius metus, nes ambasada ir 
paskutiniai kariniai daliniai gal-
votrūkščiais apleido kraštą 1975. 

nija iš visų Vakarų Europos vals
tybių. Tikimės pasirašyti atitin
kamas sutartis dar šių metų pa
baigoje". 

Atrodo, kad Fed. Vokietija ga
li pralenkti Prancūziją. Ji pasiū
lė Kinijai 14,7 bil. dol. paskolą 
ir įsipareigojo statyti daugelį įmo
nių, ypač milžiniškas plieno lie
jyklas. 

Maskvos atkirtis 

Japonijos ir Kinijos taikos, 
draugiškumo sutarties X. 23 pa
sikeitimas Tokio sukėlė Maskvos 
susirūpinimą ir nerimą. Sovietų 
Sąjunga XI. 3 pasirašė sutartį su 
Vietnamu ir įsipareigojo suteikti 
3 bil. dol. paramą. Šis įsipareigo
jimas liečia ir komunistines vals
tybes. Praėjusį birželio mėn. ko
munistinių kraštų ūkinė bendri
ja Sovietų Sąjungos teikimu nu
tarė priimti Vietnamą nariu. 

|lV.30. Nuo to meto Kinija ir į Tuo būdu satelitinės respubli-
traukė visų dėmesį, suteikdama Ateinantį ketvirtadienį švęsi- Sovietų Sąjunga pradėjo aštrias 

varžybas dėl įtakos Azijos žemy-pačiai šventei gilesnę prasme. me tradicinę Padėkos dieną. Nė 
Šią šventę dar reikėjo atnau- ? i e n a s * a u i r B m 5 s ų n u o § i o s 

jinti prez. A. Lincolnui 1863 m. 
ir įstatymu ją pravedė tik kong
resas 1941 m. Ji turėjo būti ne iš
naudojimo, o tikro poilsio, šeimų 

ne. Vietnamas atiteko Maskvai, 
šventės tradicijų nesitolina, nes Į Laosas valdomas pusiau vietna 
tai mūstj gyvenimo dalis. Bet tą 
dieną dar reikia prisiminti, 
dėkojant Dievui ir dėkingumą 

jungties ir' tautines bei dvasinės rei-skiant bendradarbiams ar šei-
atgaivos diena - t ikra padėka m o s n a n a m s > meiles ir paguodos 
Kūrėjui ir jo kūriniui. Ši šventė 
pasidarė religine, švenčiama 
įvairiose šventovėse. Ji tapo šei
mos švente, skatinančia išsis 

reikalingumą savo aplinkoje 
Meilės darbai yra geriausias pa
dėkos pareiškimas ligoniui, 
vargstančiam, pagalbos reikalin-

si- gam- A m t l k a ' ^Uri ̂  daUg tUr" 
rinkti prie vieno stalo. Ji yra ir tų 'f į į * 3 * ! m o n i u > s a v o t u r ' 
visuomeninė šventė, kurioj daro- Į™ , r d a r b ° ? , s m ? frai P f a u " 
mi suėjimai ir bendri pietūs su į°>a ' s , ° k r ^ o derlium dalin-
tradiciniu kalakutu ir vaišėmis d a m a S l ™ ,tals>. k u , n f § l o s f**-
draugiška, net broliška nuotai- !es

v.nefah
v

 s v e s t l- T a ! . t u n į1**1 

ka. Pagaliau ji yra valstybinė ir lJ «o krašto gyventojai ne tik iš. 
tautinė šio krašto šventė su sa- ?mo* , 5k° l ^ J S 0 ! 1 ™ , * * « 
vitomis tradicijomis, su dėkingu- I s .mx^fm. *<*™&™ padėt, 
mo išreiškimu ir poilsiu, kad visi a?Jm u l> k u n s * » m " m s P a 
rastų laiko susitikti su savaisiais, M u , s ų . t e v a i ""gindami, mūsų 
pabuvoti su artimaisiais. mokytojai mokydami, geradariai 

Padėkos dienai dvasinę prasmę netekusius tėvynes priimdami j 
teikia tas šeimyniškumas ir tas ^vo pastoges. O je, kas nors del 
dėkingumas, kurie jungia vienus m e ! , e s , r .™ogi5ko dėkingumo 
su kitais, o dėkingumas yra mei- ftokos to nėra padaręs, tą, da
lės ir teisingumo konkreti išraiš- b a r ?ahntieji turi dvigubai dary-
ka — jautrus žmogiško bendra- I"_, ,. . . . . . . 
vimo ženklas. ^ v , e m tatlem.s , e S a" 

me visą gyvenimą, nes ne vienas 
neužaugo ir neišsimokslino be 

Padėkos diena jau nėra tik ei- kitų pagalbos. Skolas išlyginti 
linis pasivaišinimas, bet ir tikras tinkamais darbais tiesiogiai sko-
dėkingumas. Dėkingumas Kūrėjui Hninkams ar bent artimui pagal-
ir jo kūriniui — kitam žmogui ba yra vėl dėkingumo, einančio 
yra žmogaus didybės pasireiški- g artimo meiles ir teisingumo, 
mas. Dėkingumas kyla iš teisin- reikalavimas, kurio niekas ne-
go savęs pažinimo ir iš tikros gali atsižadėti. Skurstantieji pa-
meilės, išreiškiančios žmogiškus vergtoje tėvynėje ar tėvų žemėje 
šeimos narių, bendruomeninius, šaukiasi mūsų pagalbos. Ir tai ne 
tautinius ryšius, kurie saldina to) kas nubyra nuo šventinio sta-
gyvenimą net dideliuose gyveni- l0> 0 j§ širdies einančio troškimo 
mo tikrovės kartumuose. prisidėti prie jų vargo sumažini-

Kiekvienas žmogus yra silp- m o ir naštos palengvinimo. Čia 
nas. Anot Paskalio, "jis žino, kad vei dėkingumas eina iš meilės ir 
jis yra silpnas, dėlto jis yra varg- teisingumo pareigos, bet jis nė 
šas, bet kartu jis yra labai dide- vje no nežemina, o kaip tik paro-
lis, nes jis pažįsta savo silpnu- do dvasinę žmogaus didybę, besi
mą". O dėkingumo pareiškime reiškiančią broliška pagalba, 
matomos žmonių silpnybės, ku- Padėkos dieną švęsime su dė-
rių tiek daug yra jo aplinkoje, kingumu Kūrėjui ir jo protin-
bet kartu ir žmonių didybė, kuri g a m kūriniui. Švęsime ją su paki-
reiškiasi krikščioniškomis dorybė- ]ja dvasia, bet kartu susimąstę ir 
mis. Žmogaus didybė ir kilnumas s u rūpesčiu, kad mūsų šventė ati-
ieško vertybių ir pažįsta savas ir tiktų savo prasmę, kad ji kilnin-
svetimas sielos apraiškas, vie- t u m u s ų ^i^ -n labiau jungtų 
no kitam skolas, kurias reikia at- visus tikrojon vienybėn. Ameri-
lyginti teisingumu ir dėkingumu, ka yra mūsų gyvenimas. Jos tra

čia yra krikščioniškai žmo- dicijos yra mūsų gyvenimo dalis, 
giškoji Padėkos dienos prasmė, l r mes turime būti dėkingi šiam 
kurią mato krikščionybė ir žmo- kraštui, kuris mus priglaudė, ir 
niškumas. Tai skatina gerinti savo artimiesiems, kurių dalią ir 
žmonių santykius ir stiprinti bruožus nešiojamės savuose gy-
bent artimųjų tarpusavio ryšius, venimuose. 
Šiuo atveju dėkingumas Kūrėju' P.S. 

miečio Kaisono Fonvihano, išsi
mokslinusio Vietname. Kinija, 
kuri pietrytinę Aziją valdė jau 
2 šimtmečius prieš Kristaus gi
mimą, turėjo tenkintis tik pakri
kusia Kambodija. 

Kinijos šuolis 

Kinija šiais metais ryškiai pa
laidojo Mao užsisklendimo poli
tiką gyventi senu įsibėgėjimu ir 
iš "Raudonosios knygutės" dek
lamuoti atgyventus šūkius. Kraš
to vadovai pajudėjo šį rudenį į 
Vakarus. Ministerio pirmininko 
pavaduotojo Fang Ji, Mokslo ir 
technikos komiteto pirmininko, 
vadovaujama delegacija vyko į 
Europą. Ji lankėsi Anglijoje, Ita
lijoje, Prancūzijoje, Skandinavi
jos valstybėse ir Fed. Vokietijo
je. 

Didesnės apimties sutartys su
darytos su Prancūzija ir Fed. Vo
kietija. Prancūzija sutiko duoti 11 
bil. dol. paskolą ir užmegzti pla
čius prekybinius santykius. Kinų 
studentų skaičių per ateinančius 
dvejus metus sutarė padidinti de
šimteriopai, t.y. ligi 500. Jie stu
dijuos biologiją, energetiką, fizi
ką, kai kuriuos humanitarinius 
mokslus, mediciną ir žemės ūkio 
mokslus. 

Ministerio pirmininko pava
duotojas pareiškė Prancūzijos pa
siuntiniui M. Poniatovvskiui Peki
ne: "Mes norime, kad Prancūzija 
pirmautu ūkiniame ir kultūri
niame bendradarbiavime su Ki-

kos įsipareigojo ūkiškai remti 
Vietnamą. Bulgarija rūpinosi 
tvarkyti Vietnamo kasyklas, o 
Čekoslovakija ir Vengrija statyti 
ten naujas įmones. Bent 1,5 bil. 
dol naštą teks satelitinėms res
publikoms. 

Sovietų Sąjunga įspėjo Filipi
nus, Indoneziją, Malajus, Singa
pūrą ir Tailandą susilaikyti nuo 
glaudesnio bendravimo su kom. 
Kinija ir neremti jos užsienio po
litikos. Vietnamo ministeris 
pirm. Van Dongas lankė minė
tus pietrytinės Azijos kraštus ir 
stengėsi pagerinti politinius ir 
ūkinius santykius. Jo laimėjimai 
abejotini. 

Partijos dienrašty "Pravda" 
X. 20 laidoje, Tasso bendradarbis 
piktai puolė Kinijos vidaus ir už
sienio politiką. Pasak jo Kinijoje 
tebesiaučia teroras. Kinijos vado
vai Jua ir Tengas nesutaria 
ypač dėl vidaus politikos. Pirma
sis esąs nuosaikesnis, o antrasis 
galvotrūkščiais siekiąs kurti pra
monę ir stipriai apginkluoti ki
nų kariuomenę. Japonijos ir 
kom. Kinijos politinė ir ūkinė su
tartis esanti ryškiai nukreipta 
prieš Sovietų Sąjungą. 

Kinijos ir Sovietų Sąjungos pa
sitarimai nutraukti. Derybos Pe
kine šį pavasarį buvo nesėkmin
gos. Ujičevas VI.29 apleido Peki
ną ir vėliau pasitarimai nebuvo 
atnaujinti. 

Politinės varžybos 
Sovietų Sąjungos užsienio rei

kalų ministerio pavaduotojas Ni-
kolaj Firiubinas lankėsi Filipi
nuose, Indonezijoje ir Singapūre. 

Kinijos ministerio pirmininko 
pavaduotojas Teng Hsiao-pingas 
ką tik grįžęs iš Japonijos, vyko 
į Malajus, Singapūrą ir Tailan
dą. 

Įdomiausia jo kelionė Tailan
do karalystėje, Kambodijos kai
mynystėje. Ten kom. Kinija rėmė 
komunistus sukilėlius, siaučian
čius Laoso pasienyje. Šiuo metu 
padėtis pakitėjo. Kinijai prireikė 
Tailando paramos Kambodijai, 
tebekariaujančiai prieš Vietna
mą. Tų kraštų santykiai buvo 
blogi. Tailandas karo metu bu
vo užėmęs vakarinės Kambodi
jos sritį. Nuo 1975 m. pavasario 
Kambodijoj siaučiant nepapras
tai priespaudai ir terorui, Tai
landas priėmė ir globojo pabė
gėlius. 

Tengas vyko į Tailandą pa
gerinti kaimynų santykius. Jis 
lankė karalių, ministerį priminin-
ką ir dalyvavo šventykloje, nors 
ateistas, kai kunigaikštis stojo į 
budistų vienuolyną. Lapkričio 9 
d. susitarta, kad kom. Kinija ge
romis sąlygomis tieks naftą Tai-
landui, o pastarasis naudosis Ki
nijos rinka, ypač gumai ir že
mės ūkio gaminiams. 

Prasidėjus ryškioms kom. Kini
jos ir Sovietų Sąjungos varžy
boms, Azijos kraštai susirūpino 
savo saugumu. Filipinai per pa
staruosius šešerius metus kariuo
menės skaičių padvigubino. Pie
tų Korėja karinį biudžetą padi
dino 36 proc., o Tailandas 20 
proc. tik šiais metais. Visi kraš
tai ėmė rūpintis savo saugumu. 
Saugumas juos verčia ir politiš
kai rikiuotis, kai Kinija ir Sovie
tų Sąjunga vis garsiau šneka 

NEPERKRAUKI MOKYKLINIŲ VAIKŲ 
PASALINIU DARBU 

JONAS MIŠKINIS 
Mokykloje vaikai mokomi auk

lėjami, drausminami. Jie čia pra
leidžia savo jaunystės metus ir 
subrendimo laikotarpį. 

Mokytojų darbas sunkus, kom
plikuotas ir atsakingas. Dides
niuose miestuose, ypač Ameriko
je, mokyklos labai didelės — mo
kinių daug kur yra tūkstančiai. 
Mokytojas mokykloj kasdien turi 
išbūti nemažiau kaip 8 valandas. 
Mat, amerikietiškose mokyklose 
mokymo sistema stengiamasi jau
nimui ne teoretiškomis žiniomis 
galvas pripildyti, bet praktiką de
rinti su žiniomis, su auklėtinio 
ateitimi. Taigi Amerikos viešose 
mokyklose ne tiek svarbus teore
tinis aiškinimas, kiek mokinių pa
čių patyrimas ir pavyzdys. Mokyk
los metodai pradžioje rodo kele
tą iš gyvenimo pavyzdžių, vėliau 
daro išvadą ir supažindina su te
orija. 

Amerikos vidurinėse mokyklose 
vaikai mokosi pagal jų pasirink
tus mėgiamus dalykus, ,o tų daly
kų žymiai mažiau negu Europos 
vidurinėse mokyklose, beveik per 
pus. Mokymo eiga ir metodas irgi 
labai skirtingas. Pvz., Lietuvos 
nepriklausomybės metais mūsų 
mokyklose moksleiviai pamokų 
pertraukų metu 10 minučių at
sikvėpdavo poilsiui. Tačiau čia 

apie apsupimo pavojų. 
JAV tebesėdi ant slenksčio ir 

tebeveda derybas su abiem var
žovais. Tos derybos nesėkmingos. 
VVashingtonas tebelaukia tinka
mesnių sąlygų su vienu ar kitu 
kaimynų susitarti, vis murmant, 
mūsų susitarimas nenukreiptas 
prieš trečią šalį. 

Chicagos miesto bibliotekoj buvo invalidų labui pademonstruotas fil
mas "Just Crazzy About Horses". čia matyti premjeros metu bibliote
kos tarybos narys St. Balzekas. Chicagos rajono parengimų vadovė Su-
san Trevelyan-Syke ir Prancūzijos gen. konsulas Georgės Fiesehi BU 
žmona. 

priešingai. Mokinys pamokų per
traukos metu skuba patekti į tą 
klasę, kur parinktas dalykas bus 
dėstomas. Be to, susidaro visada 
dar ir tokios grupės, kurios netu
ri tą sekančią valandą jiems 
dėstomo dalyko, tada jie turi 
greit susirinkti į atskiras klases, 
kur mokytojų priežiūroje ruošia
si dekančiai pamokai.2odžiu,lais-
vo laiko jiems nėra, turi visą lai
ką mokytis. 

Taip pat yra, paprastai, grupė 
atsilikėlių mokinių, nepažan-
giųjų, fiziškai nesveikų, nenor
malių, kuriuos atskiri mokytojai 
moko ir auklėja. 

Priežiūra 
Mokyklos administraciją suda

ro: direktorius ir inspektoriai. Jie 
klasėse pamokų metu nedėsto, rū
pinasi tik bendrais pedagoginiais 
reikalais ir mokyklos administra
vimu. Salia jų yra dar specialūs 
patarėjai, psichologai ir stebėto
jai. Jie seka mokinių mokymosi 
eigą, duoda mokiniams patari
mus, nurodymus ir įspėjimus dėl 
netinkamo mokymosi. Kviečia 
mokinių tėvus į mokyklą ir 
jiems aiškina vaiko nepažangu
mą. Mokytojai, mokinio pažangu
mą vertina pažymiais: A, B, C ir t. 
t. Pažymius įrašo į dienynus ir at
skiras mokinių korteles. Pusmečio, 
o kai kur ketvirčio gale, kortelės 
su pilnais mokinio pažangumo 
duomenimis duodamos mokiniui 
neštis į namus tėvams pasižiūrė
ti ir pasirašyti. 

Mokytojai,ypač klasių auklėto
jai, apkrauti popierizmu, kas jiems 
atima daug laiko. Aplamai, mo
kyklų viduje drausmė griežta. Kla
sėse ir koridoriuose pamokų me
tu turi būti visiška tyla. Jei tokios 
priežiūros ir drausmės nors maža 
dalis būtų perkelta už mokyklos 
ribų, tokio neigiamo mokinių el
gesio gatvėse nebesimatytu. Ta
čiau to mokykla daryti nesiima, 
nenorima laužyti demokratinių, . 
principų. O kai to nedaroma, 
mokiniai išėję iš mokyklos ir atsi
dūrę gatvėje, jaučiasi visiškai 
laisvi, nieko nebijo, daro ką tik jie 
nori. Beveik visada vaizdas vieno
das: triukšmas, stumdymasis, po-
ravimasisir daugumos — cigare 
čių rūkymas... 

Mokymosi sąlygos 
Mokiniams mokytis sąlygos ge

ros. Mokyklos higieniškos, mokslo 
priemonėmis aprūpintos. Gabes
nieji mokiniai pasirinktus dalykus 
mokosi gerai. Baigę mokyklą ga
li gauti stipendijas aukštajam, 
mokslui siekti. Naujųjų ateivių 

(Nukelta į 5 pal.) 

PIRČIŲ ATSIRADIMAS 

Kada atsirado pirtys, tai am
žinas klijentų rūpestis, tačiau 
sunku dabar atspėti. Vienok 
žinoma, kad Senovės Romoje 
pirtys buvo labai populiarios. 
Kasinėjant Afroditės miestą Ma
žojoje Azijoje (Turkijoje), taip 
pat rasta pirtis. Ji dar kartą 
patvirtino, kad slenkant am
žiams pirties veikimo principai 
nesikeičia šioji pirtis buvo pa

statyta II m. po Kr. Pirties 
rūsiuose įkaitintas vanduo tekė
davo šildydamas pirtie3 grindis, 
į baseinus. Klijentui likdavo tik 
nusirengti ir pasinerti į malonų 
vandenį. Nusirengti!... Tai ir 
svarbiausia. Prie įrengimo j pa
talpą, kurią dabar, matyti, pa
vadintume nusirengimo kam
bariu, buvo iškaltas turbūt se
niausias pasaulyje administra
cinis skelbimas: "Už pamestus 
čia pinigus ir vertybes atsako 
pats klijentas". jm. 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 

44 
Ketvirtą naktį, drauge su kitais policijos tarnau

tojais, viso 15 žmonių, keturiomis auto mašinomis nu
važiavome pas vieną mums pažįstamą ūkininką, kuris 
gyveno apie 7 kilometrus nuo Šiaulių miesto ir apie 3 
kilometrus nuo Stačiūnų bažnytkaimio. Ūkininkas 
mus maloniai priėmė, pavaišino vakariene ir naminiu 
alum. Po to nuvedė mus miegoti į daržinę ant dobilų, 
nes gTįčioje nebuvo vietos kur tiek daug žmonių pagul
dyti. 

Po išgerto alaus greit užmigome. Saulei tekant, apie 
4 valandą ryto, staiga, išgirdau patrankų šūvius Su
pratau, kad buvo šaudoma iš tankų ir kad jie galėjo 
būti netoliau kaip už 2-3 kilometrų. Man beklausant, 
atbėgo uždusęs ūkininkas ir pradėjo šaukti: "Vyrai, 
kelkitės ir bėkit iš čia, nes Stačiūnai yra nuo mano 
ūkio tik trys kilometrai, o ten jau pasirodė rusų raite
liai ir tankai. Greitai jie bus ir čia. Jei atėję rusai ma
no ūkyje ras tiek daug policijos, tai jus ir mane su
šaudys. Išgirdę tai, nieko nelaukdami, susėdome j maši
nas ir pasišalinome iš to ūkininko sodybos. 

Važiuodami girdėjome tankų ir šautuvų šūvius, 
bet nė vieno rusų ar vokiečių kareivių nematėme. Pri
važiavę plentą, prie Kairių bažnytkaimio, pamatėme 
vokiečių kareivius piūklais plaunančius telefono - te
legrafo stulpus. Buvo aišku, kad vokiečiai traukiasi ir 
nemano čia laikytis. 

išmiręs, nes dauguma gyventojų, bijodami bombarda
vimų, buvo iš miesto išbėgę į kaimus. Tą dieną buvau 
nuėjęs pažiūrėti namo, kuriame gyvenau. Jį radau 
sveiką, bombų nepaliestą. Mano žmonos su dukra na
muose nebuvo, tai trumpą laiką pabuvęs grįžau į įstai
gą. Tą naktį savo bute nemiegojau, — drauge su šofe
riu miegojome įstaigoje. 

Apie 8 valandą ryto šoferis man pasakė, kad jis 
eisiąs pažiūrėti į savo butą, ar neras kokių nors jam 
reikalingų daiktų, nes į tą namą, kur jis gyveno, patai
kė iš lėktuvo numesta bomba. Jam išėjus iš įstaigos, 
staiga, pasigirdo tankų šūviai. Šaudė nuo plento ei
nančio iš Šiaulių į Joniškį. Iš vieno bėgančio asmens 
sužinojau, kad rusų tankai jau yra ant plento prie 
Nuroko odų fabriko. Išgirdę šūviu, subėgo apie 20 poli
cijos tarnautojų ir. susėdę į auto mašinas, nuvažiavo
me prie vokiečių komendantūros sužinoti, kuria kryp 
timi reikia trauktis, kad nepatektumėm rusams į na
gus, čia susirinko apie 15 mašinų su įvairių įstaigų 
tarnautojais. Komendatūroje sužinojome, kad komen
dantas yra išvykęs ištirti padėtį ir kai jis grįš, bus 
duotas nurodymas, kuria kryptimi reikia trauktis. De
ja, jis negrįžo. Vėliau sužinojame, kad jis žuvo. 

Iš Zoknių aerodromo pakilo 12 vokiečių lėktuvų ir 
bombardavo miestą puolančius tankus. Po kiek laiko 
iš komendantūros atėjo vienas vokiečių karininkas ir 
įsakė visiems vyrams susirinkti į komendantūros kie
mą, čia radome apie 50 vokiečių kareivių ir apie 30 ci
vilių gyventojų kurie ant kairės rankovės turėjo užsi
rišę baltus raiščius. Tarpe jų pamačiau buvusį Kretin
gos apskrities policijos vadą Mačinską, kuris tuo metu 
dirbo Šiaulių miesto teatre artistu. Jis vėliau mirė 
Amerikoje. 

Visiems susirinkus, vokiečių karininkas paskelbė, 
kad nuo šios minutės esame vokiečių kariuomenės ka
reiviai ir kad turėsime ginti Šiaulių miestą. Po to, iš
dalino ginklus. Vieni gavo šautuvus, kiti pistoletus, 

Į Šiaulius atvykome be nuotykių ir pakelyje vo-. o likusiems išdalino po porą rankinių granatų. Kadangi 
kiečių kareivių nesutikome. Šiaulių miestas atrodė lyg) aš turėjau valdišką pistoletą, tai gavau porą rankinių 

granatų. Be to, visiems išdalino po konservų dėžutę i r 
po pusbonkį degtinės. Vokiečių kareiviams įsakė tuo
jau eiti ant kelių, vedančių iš miesto, padaryti užtva
ras ir be komendanto leidimo nieko iš miesto neišleisti. 
Padėtis pasidarė nepavydėtina. Iš miesto be leidimo ne
galima išvažiuoti, o eiti ir kovoti prieš rusų tankus su 
pistoletu ir granatomis buvo juokinga ir tikra savižu
dybė. 

Pastebėjęs, kad prie komendantūros vartų sargy
bos nėra, nieko nesakęs, iš kiemo pasišalinau. Tą pa t 
padarė ir kiti mano bendradarbiai. Atėjęs prie miesto 
sodo, prie stovinčios mašinos, pamačiau, kad miesto 
sode yra išsidėstęs lietuvių savisaugos dalinys, kuriame 
galėjo būti apie 50 vyrų. Ar jiems vėliau pavyko iš 
miesto atsipalaiduoti, nežinau. 

Apie 12 valandą vokiečių lėktuvai, pakilę iš Zok
nių aerodromo, nuskrido Vokietijos link. Buvo aišku, 
kad prie aerodromo priartėjo rusų kariuomenė ir kad 
jiems ten pasilikti pasidarė pavojinga. Apie 3 valandą 
iŠ kažkur atsiradęs rusų tankas pradėjo apšaudyti 
miesto sodą. tačiau sviediniai lėkė virš sodo medžių ir 
mūsų nekliudė. Po to, matomai, tas pats tankas Vaisių 
gatve pradėjo artėti prie Aušros alėjos, kur stovėjo 
mūsų mašinos. Tankas buvo visai netoli, nes girdėjau 
jo vikšrų žvangėjimą. 

Tuo pačiu metu iš vokiečių gavome parėdymą sės
ti į mašinas ir važiuoti paskui juos. Privažiavę Tilžės 
gatvę, Ralio skersgatvyje, kuris yra šalia berniukų gim
nazijos, pamatėme rusų tankus, kuris apšaudė prie
šais gimnaziją stovintį 2-jų aukštų namą. Be to, iš 
esančių arti gimnazijos namų aidėjo šūviai. Ar tai šau
dė vokiečių kareiviai, ar nuleisti nakties metu rusų 
partizanai, nežinau 

Išvažiavus iš miesto, pamačiau, kad Žaliukų kaimo 
laukuose, apie 1 kilometrą atstume, stovėjo 3 rusų tan
kai, bet į mus nešaudė, ir mums pasisekė laimingai 
iš miesto išvažiuoti. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, antradienis, 1978 m. lapkričio mėn. 21 d. 

DEŠIMTMETIS, KAI NEBETURIM 
A. A. I N I J. RUGIO 

Vienas iš taurių, gabių ir 
darbščių lietuvių buvo inž. Jo
nas Rugis, nuo kurio mirties lap
kričio 24 d. sueina 10 metų. 
Prabėgo dešimtmetis, o velionis 
tebėra gyvas daugelio atminime. 
Jis ir mirė taip, kaip gyveno — 
visuomeniško darbo atmosferoje 
— mirė Gajos korporacijos susi
rinkime, bepasakodamas savo at
siminimus apie kelionę i Suvalkų 
trikampį. 

A. a. inž. Jonas Rugis buvo 
mokslo žmogus. Tai liudija gau
sūs jo studijiniai darbai. Į "Tech
nikos Žodžio" žurnalą jis parašė 
21 straipsni, "Aiduose" 17 straips
nių, "Sėjos" žurnale — 7, 'Tau
tos Praeityje" —7. Kiek buvo iš
spausdinta "Drauge" ir kituose, 
ypač Lietuvos laikraščiuose ir 
žurnaluose, neįmanoma suskai
tyti. Velionis sekė naujas apraiš
kas pasaulyje, naujus laimėjimus 
moksle ir rado daug temų apra-1 ,", 
syti, daug naujų duomenų ir pa-' 
siūlymų iškelti. 

Tam jis buvo gerai pasiruošęs. 
Pirmojo pasaulinio karo išblokš 

paremtas ir proto, ir jausmų, 
duoda prasmę gyvenimo moralei 
ir pačiam gyvenimui". 

Praslinkus dešimtmečiui nuo 
a. a. inž. Jono Rugio mirties, mes 
prie jo kapo artinamės su minti
mis, kurios iškaltos prancūzų 
gamtininko H. Fabre antkapyje: 
"Tie, kurie laikomi mirusiais, 
tėra tik keliautojai, išvykę pirma 
mūsų. Mirtis nėra viso ko pabai
ga, o tik įžengimas į tobulą gy
venimą". 

Juozas Prunskis 

3 >IIL. DOL. MOTERIMS 

Federalinis teismas nuspren
dė, kad Chicagos miestas savo 
225 moterims raštininkėms ir 
kitoms tarnautojoms turės su-! 
mokėti 3 mil. dol., nes jos, dirb- \ 
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P L U M B I N G i 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir j 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. • 
plytelės. Glass blocks. Sinicoai 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga-| 
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — 636-2960 
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C L A S S I F I E D G U I D E 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis-
. _ . , , , traciją visais panašiais reikalais, 

damos tok* pat darbą kaip vy- į B ū a i t e p a t e n k i n t i mūaų patamavi-
rai, negavo tokio pat atlygi- Į m u 
nimo. | M , — -,-, -

M 1 S C E L L A N E O L S 
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SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, m . 60632, telef. JW7-5980 
HHiiHtiiiiiiiiiiimiiiiimiiummimminii 
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VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

viso rūšių grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIUIUIIIIIIIIIIUIIIUII 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų ka> 
ooa yra visiems prieinamos 

N O R I P I R K T I 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas. 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t., 
"Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

IŠNUOMOJAMA — N B RENI 

1SNUOM. apšild. 4 kambarių 
butas Marąuette Parke. 

Skambinti — 434-7174 

5 ^ 5 ^ 

gaus kilnumą ir būtų verta 
aukšto 

mc pažaukimo. Šiais laikais;* 
viskas jam nurodo ir tam padeda 
— ir tikėjimas, ir filosofija, k 

Velionis savo pažiūrose ir visu 
savo gyvenimu labai darniai mo
kėjo jungti dvi didžiąsias idėjas: 

tas iš savo gimtosios Švėkšnos i j religiją ir mokslą. Minėtame lei-
Rusiją, gimnaziją ėjo Mohiliave. į dinyje jis skelbė: "Mokslo keliai 
Grįžęs į Lietuvą, noriai atidavė!vis labiau kryžiuojasi su filosofi-
savo duoklę beatsikurianeiam krašj jos ir religijos keliais... Mokslas vis 
tui, mokytojaudamas Švėkšnos | daugiau veikia filosofiją ir rišasi 
Saulės gimnazijoje 1921 — 1924 
metais. 

Aukštąsias studijas gilino Bel-

su religija, savo pažangoje suran
damas Dievą... Tikėjimas i Dievą, 

• 
Ką ilk išėjo iš spaudos 

"THE VIOLATIONS 0F HUMAN RIGHTS IN 
SOVIET 0CCUPIED LITHUANIA" 

AReportfor 1977 
— Edited by — 

DR. THOMAS REMEIKIS 
Didelio formato. Išleido Tha Iit'huanian American Com-

munity 1978. Kaina su persiuntimu S5.48. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. S3rd St., Chicago, I1L 60629 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
miiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiijiiiiimiim 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii;m;miii3!iiiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vesir 'ai 
Pardavimas ir Tais.% aš 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St.. te' 
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 

P A R D A V I M U I 

Parduodamos iš Lietuves gau
tos lininės medžiagos. 

Kreiptis tel. — 254-3217 

R E A L E S T A T E 

#26,500 

HELP WANTED — VYRAI 

B C O i O I OPPORTI.NITY FOR 

MACHINE 0PERAT0R 
To Work With Soft Metalą. Muat 
have knowledge of Standard machine 
shop practicea and be able to read 
tneasurlnjc instrumentą. 

Contact \\;U1> Kazaias 
OLD LrNE COMPANY 

345-0230 

6-room home with 
room. Large kitehen, 
lot. (TJM) 

RE/MAX 
south, inc. 

formai 
plūs 

dining 
extra 

TeL 361-1300 

776-1486 
l l l l l l ' l l l l l l 
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SHAMROCK OLDSMOBILE, INC. 

2424 Ogden A ve., Downers Grove, III. 60515 
Telcphone (312) 969-1310 

gijoj ir grįžo su chemijos inžinie-'=? 
riaus diplomu. Pakviestas eksper-|| 
tu chemiku ir pramonės skyriaus j | 
vedėju, tarnavo Prekybos depar-lE 
tamente. Kurį laiką buvo Mari- ~~ 
jampolės cukraus fabriko vyr. 
chemikas, dirbo Energijos komi-į E 
tėte, domėdamasis Lietuvos elek-Įs 
trifikacija ir cemento fabriko j E 
statybos klausimais. Buvo kvies-J t 
tas dėstyti Lietuvos universitete, | AR žlHOTE, KAD GAUTE NUSIPIRKT! NAUJĄ 1979 METŲ OLDSMOBILj UŽ 
mon- 1944 Tebuvo" Katnol sekančIAS ŽEMAS KAINAS . . . NEĮSKAITANT ILLINOIS SALES TAX IR LEIDI 
aukit technikos mokyklos dėsty J MO . . . KAI PALYGINSITE PAS KITUS — NUSIPIRKSITE PAS MUS! 
tojas ir vicedirektorius 

Delta 88 4 Door Sedan 

SHAMROCK OLDS. INC. 

OldS 
IN DOVVNERS GROVE 

Excell. Opportunity For 

Keyline Pašte Up 
Background in mechanical draw-

ing a mušt. Knowledge of decimals 
and fractions. 

Call 476-6898 
4922 & Western Avenue 

T R U C K D R I V E R 
and Receiving Clerk 

Permanent fuil time position. 
Good benefits. Good salary. 

Call Ridi — 344-7272 
Located in western suburb 

Automatic transmission 
Power steering 
Powei Brakes 
350 cu. in, V-8 engine 

Išeivijoje dėstė Seheinfeldo gim-iE 
nazijoje, dirbo įvairių JAV pra- E 
monės laboratorijų tyrimuose,! E 
1958 — 1965 m. profesoriavo Ro- E 
sary kolegijoje Chicagoje. Pasku- H 
tiniais metais dirbo American\% 
Medical Association vaistų de-lt 
partamente, kaip Europos kraštų Įs Tinted Cjlass 
mokslinės literatūros vertėjas ir £ Factory air conditioner 
analizatorius. Mirė 1968 m., s u - i | n^fa r e a r windoW defogger 
laukes 67 m amžiaus. | | p ^ m p u s h b u t t ( m X^Q 

Velionis buvo nuoširdus visuo- | S t e e l b e U e d r a d į a l w h i t e w a l l t i res 
menininkas. Jis buvo Lietuvių = 

$6,07041 profesorių dr-jos vicepirmininkas 
Lietuvos universiteto monografi
jai rengti komisijos sekretorius, 
veiklus Arch. ir inž. sąjungos na
rys, vienas iš Lietuvos Istorijos 
draugijos steigėjų ir ilgalaikis jos 
vald. narys. 

Tai buvo reta asmenybė, ku
rioje jungėsi veržlumas į mokslą 
ir studijas, uolumas visuomeninė
je veikloje, nuoširdus lietuvišku
mas, gili krikščioniška mintis ir 
pasaulėžiūra. Daug ką jis pavel 

Cutlass Supreme Coupe 
| Automatic transmission 
| Power steering 
| Power brakes 
| 260 cu. in. V-8 engine 
E Tinted glass 
E Factory air conditioner 
= Electric rear window defogger 

Sfarfire Coupe Į 
4 speed manual transmission (Fully i 

synchrcnized iloor mounted) 
Front disc brakes and rear drum i 
151 cu. in. 4 cylinder engine | 
Front and rear stabilizer bars | 
Contour bucket seats—choice oi eloth 1 

or vinyl 1 
Sport console E 
Sport steering wheel | 
Super stock III wheels | 
Sport style mirrors-driver remote and | 

passenger manual | 
Delco pushbutton AM radio i 
Bumper impact strips = 

S3.895.09 | 

imimmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PEBLIC 
l \ C O M E T A I SERVICE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie b l anka i 
lllllllllilIlIlUIIIIIIIIIUIIIIIIUIIUlUllllllIlli 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i ini i i i i i i 
PACKAGE E X P R E S S AGK.NCY 

M A R M A N O U E 1 K 1 L N E 

SIUNTINIAI | UETUVĄ 
1-abal įjaceidauJaiiKM geros rū*4«* 

prekes. Maistas iš Kuropoe sandelių. 
2608 \V. 99 St.. Chicago. UL 00621 

T E U — WA 5-2787 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiininimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi 
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M O V I N G 
Į ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
1 kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei

dimai ir pilna apdrauda. 
l e l . _ \VA 5-806S 

i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i iui 

NAMAI TAI AUKSAS 
Svarus 7 kamb. namas ir 2 auto ga

ražas. 2 vonios. Naujas gazu šildy
mas. Nauja elektra. $24,800.00 Tuoj 
galima užimti. Arti ofiso. 

2-jų aukštų mūro namas ir 2 au- į 
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 muro 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 7fst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

M A C H I N I S T S 
EX_PERIEXCED 

Retiree or semi-retįree. Daytime 
hours to suit. Salary dependent on 
experience. 

A-k for Adolph \VUkens 
RAPID DIE & MOLI) CO. 

Schiller Parlc. Tel. — 678-5770 

Namas — Svajonė: S butai, 4 vo
nios, centrallnia Saldymas, atomin* 
slSptuvg. 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patlo. Marąuette Parko centr«. 

Mūr. buns^tk>w. t mieKamt 
ttai užlaikytas. U4.000. 

Gra-

N'amu Ir 
biznis. $80.000 

Mūr. 
įpie 200 svečiu 
$85.000. 

tavernos - sv 

Didele taverna. aalC 
2 butą) no 6 kamb 

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

2951 W. 63rd St., 436-7878 

| Delco AMFM pushbutton radio 
dėjo iš savo tėvo, garbingo auš-j| 5 ^ belted radial whitewall tires 
rininko ir varpininko. V. Kudir- j 5 . _ . . ^ gg 
kos mokslo draugo. Nepalaužia
mą ryžtą jam įkvėpė gimtoji Že
maitija, o manieras paveldėjo 
iš savo motinos. Lietuvos enciklo
pedija skelbia, kad jo pavardė bu
vo kilusi iš Ruhig, atvykusio iš 
Prūsijos ir ilgus metus susiliejusio 
m lietuviais. 

Velionis buvo nuoširdus, hu
maniškas, griežtai ištikimas savo 
principams, bet drauge ir labai 
tolerantiškas. Vienu metu jis ra
šė: "Ne davinėkime ar atiminė
kime vieni kitiems lietuviškumo 
diplomus, bet eikime <?ėl pasireiš
kiančių nuomonių skirtumų į 
platesnius dialogus... Niekas nie
kam iš mūsų nedavė teises pa
smerkti kitą lietuvį vien todėl, j g 
kad anas kiek kitaip galvoja apie IB 
lietuvišką gyvenimą negu aš". 

Velionis turėjo gilią nuovoką 
apie žmogaus gyvenimo prasmę. 
Savo autobiografiniame pasisaky
me kolektyviniame veikale "Ma
no pasaulėžiūra" jis rašė: "Žmo
gus turi taip gyventi, kad jo že
miška kelionė tikrai atitiktų žmo-

Cutlass Salon Coupe 
I Automatic transmission 
I Power steering 
i Power brakes 
I 231 cu. in. V-6 engine 
I Tinted glass 
f Factory air conditioner 
I Electric rear window defogger 
: Delco AM pushbutton radio 

$5,266.33 

Delta 88 Coupe 
Automatic transmission 
Power steering 
Power brakes 
350 cu. in. V-8 engine 
Tinted glass 
Factory air conditioner 
Electric rear window defogger 
Delco RM pushbutton radio 
Steel belted radial whitewall tires 

5,99041 

OLDS 
DOVVNERS 

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

Ką išleidžiate namų apšildymui, 
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 cį. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Del nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

UPANSION SYSTEMS 
1 2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

iHiiiiimiiiimiiiiiiitiiiiimiiiimtmmmi 
Ivnirlg prekių paotrtnkiniM nebrM-

gtai tš mū*y sandStfo. 
COSMOS PARCBLS EXPRES6 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
3333 S. Halst«d S t . Cbfcmgo, m . «0«Or 
2501 W. 6tth St., Chicago, IU. 60«2t 

TPiet.: 925-2737 — 254-3320 
V y t a u t a s Valantinas 

iiiiimiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiii 

D Ė M E S I O ! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo įstaiga tapo priimta 

į National Association of Realtors. 

Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki
mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

Taip pat žinotina, norintiems per 
mus pirkti bei parduoti, jums patar
naus ne vienas ar du asmenys, bet 
virš tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruoštų pardavėjų su 250 įstai
ga 

Taigi į mus kreipdamiesi sutaupy
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o par
duodamieji greitą ir teisingą patarna
vimą. 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

HELP WANTED — MOTERYS 

GENERAL OFFICfc 
Varied Office duties in small office 
near Circle Campus. Good trans
portai tion Figure aptitude and 
typing skills a mufit. Company paid 
benefits. Top salary. 

LAMINET C0VER C0. 
1250 W. VanBurenSt. 

or pitone: 226-2153 

P A R T T I M E 
Inventory Takers 

Evcnlng A We«*end posUions are 
avallable. \Vorli 20 to 30 hours per 
wcek. I-;vmings start between 5:30 & 
6 p. m. & lašt ontil bctween 1 & S 
a. m. \v« .k .ni i hours start between 
5 & 6 a. m. & lašt untU betneen 3 
6 5 p . m. You can choose the days 
on uliioh j o u are avallable. Paid 
trafnlng — transportatlon provlded 
from our office to the inventory. 

Monday and Tnesday 9 - 4 pan. 
Tuesday eve 4 - 7 p.m. 

WASHINGTON 
INVENTORY SERVICE 

5423 \V. 95th St.. Oak L»wn, 111. 

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

C A S H I E 

SMUKI , UIS IU. 

C 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
u i apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas mu*. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S208H Weat B5th Str«e« 

Chicaco, minoia 
Telef. GA 4-S634 

Kviečiame Jus atsilankyti į Shamrock Oldsmcbilp, Downers Grove. Turime di* 
| delį pasirinkimą naujų Oldsmobile ir geram stovyje vartotų automobilių. Užtik-
| rinam, kad rasite sąžiningą ir draugišką patarnavimą. 

Agentūros Vedeiai 
1 VALANDOS: Pirmad. — penktad. nuo 9 iki 9. #

 3 ' 
geštad. 9 iki 6 sekmad. nuo ii iki 5 Bimas Staniūnas, Algis TilJndis 
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ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
12-ka novelių. II Jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pusi.. 

= j 1977 m VirSeiii d&U Giedros Tre-
I j Ciokartės. Kaina n persiuntimu 
S \ $8.30. Ulsakymui siųsti: 
I I DRAUGAS, mm W. ttrd Strese, 

m. 

... ,.. .. 

WARQUETTE P ARK 
6 kamb. mūrinis. Gazu šildymas. 2 

maS. mūr. garažas. Arti 66-os ir 
Washtenaw. Prieinama kaina 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namų pirkimai — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

NotsrUtm — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzle Av. — 778-2283 

Gift shop at O'Hare Airport 7 to 
3:30. Monday thru Friday. Good pay, 
free uniforms, free parking, paid va-
cation and heaith insurance. Mušt 
speak Engiish. Start Immediately. 

CALL: £36-7578 Between 9 - 4 
Between 9 — 4 

\n Eąual Opportunity Employer M/F 

Exceilent Opportanity For 
IN—HOME SALES 

for energetic, vivacious people. Leads 
provided. Full or part time. Morning 
tours. 

Call Mr. 

HII IHHrmtf1IHIHnnmianmHHIMMUIHW' 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
^ i dienraStyje "Drauge". 

Remkit tuog bizrueriua. 
nkelbiasj "Drauge" 

kurk 

Andersoa 687-7493 

KEYPUNCH 
OPERATORS 
CH00SE Y0UR HOURS! 

FULL OR PART TIME 

lst, 2nd and 3rd Shifts 
$688 to $860 Per Month 

To Start 
Minimum 2 years experience 

on 3742/129. 
Excellent FYinge Benefits. 

S. P. D. SYSTEMS 
9525 S. 79th Avenue 

Hickory Hills, Illinois 
TEL — 598-2770 

Platinkite "Draugę". 

Perskaitė "Drauge". duokite kitiems pasiskaityt 



MOKYTOJO ADOLFO ORVIDO NETEKUS 
JUOZAS MASIUONIS 

Adolfas Orvidas gimė 1899 m. 
šiaurės Lietuvoje, Šiauliuose. 
Ten ir mokėsi, bet mokslą pir
miausią sutrukdė I pasaulinis ka
ras, o 1919 m. pats nutraukė 
mokslą ir stojo savanoriu į besi
kuriančios Lietuvos kariuomenę. 
Grįžęs iš kariuomenės, baigė 
gimnaziją, o Palangoje kūno kul
tūros kursus. Esant mokytojų di
deliam trūkumui, pradėjo dirbti 
•1921 m. mokytoju Joniškio pro
gimnazijoje. 1925 m. gavo mo
kytojo vietą vienoje Kauno gim
nazijoje. Čia bedirbant, susidarė 
geros sąlygos studijuoti. Įstojo į 
Gamtos - matematikos fakultetą 
studijuoti matematikos. įsigijęs 
matematiko diplomą, pradeda 
studijuoti teisę. Išklausė visą kur
są, ir mažai beliko ligi diplomo. 
1936 m. grįžta į Joniškį nebe mo
kytoju, bet direktorium. Po po
ros metų, 1938, nukeliamas di
rektorium į Alytaus gimnaziją. 
1941 m. išvyko į Vokietiją. 

Orvidas 

davo Orvido balsas: "Pora už po
ros! Iš dešinės! Iš kairės! Su sa
vom! Nusilenkiam!" 

Mūsų kolonijose 
East Chicago, Ind. 
BENDRUOMENĖS VEIKLOJE 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
East Chicagos apylinkės valdyba, 
nepaisant kliūčių ir sunkumų, iki 
lapkričio 16 d. yra susirinkusi lie
tuviškiems reikalams jau 1410 
dol. ir išrinkusi solidarumo mo
kestį iš 83 narių. 

Nuoširdieji ir aktyvieji LB na
riai, dar nesumokėję solidarumo 
mokesčio, gali jį įteikti bet ku
riuo metu valdybos nariams. Taip 
pat norintieji įteikti aukų lietu
vių spaudai paremti gali kreiptis į 
valdybos iždininką Ksaverą Jasai
tį ar į pirmininką Bronių Gin-
čauską kiekvieną sekmadienį tuoj 
po lietuviškų pamaldų lietuvių 
parapijos bažnyčios prieangyje. 

Kcr. 

— Žmogaus valia yra toji jė
ga, kuri, arba telkdama ir vie
nydama aplink save kitus žmo
nes, arba juos stumdama pir-

Imyn ir atgal, juos veda ir ke-[ 

lia arba žemyn nutraukia, val
do, gali laimę arba nelaime 
žmonijai suteikti. 

Arkiv. Jurgis Matulaitis 

Su Adolfu Orvidu susipažinau 
Joniškyje. Kai ten 1939 m. nu
vykau, iš kolegų mokytojų daž
nai girdėdavau tokius išsireiški
mus: "Orvidas šiuo atveju taip 
pasielgtų, Orvidas šiuo klausimu 
taip pasakytų... O, jeigu čia būtų 
Orvidas, tai tu matytum..." Su
sidomėjęs paklausiau, kas gi tas 
Orvidas yra ar buvo. Atsakymas 
— jis buvo Joniškio gimnazijos 
direktorius prieš tau čia atva
žiuojant Susidariau griežto direk 
toriaus vaizdą ir širdyje džiau
giausi, kad jo čia nebėra, nes ma
niau, kad nuo jo kliūtų ne tik mo
kiniams, bet ir man, 

O matematikos mokytojas, mo 
kinių liudijimu, buvo puikiausias, 
mokėjo ir painiausius klausimus 
išaiškinti suprantamiausia. Ma
tematika pradėdavo patikti ir 
tiems, kurie anksčiau jos nemėgo. 

Besiartinant bolševikams, 19 
44 m. grįžo į Vokietiją, tiksliau 
sakant, į Austriją, kažkur Linzo 
apylinkėn. Išvažiuodamas davė 
ir man savo adresą, kad, reikalui 
esant, galėtume pas jį kreiptis, o 
gal laikinai ir prisiglausti. Tuo 
adresu pasinaudojau jau po ka
ro pabaigos, 1945 m. vasarą, įsi
kūrus Regensburge lietuviškai 

I gimnazijai. Dir. Ig. Malinauskui 
• pritarus, pakviečiau atvykti į Re-
Į ^ensburgą ir pradėti dirbti - dės-
. tyti matematiką. Atvažiavo, susi-

x. . . . P ! ™«? e ; I tarė ir nuo 1945 m. spalio 16 ligi 
čiui ir nepatyrusiam mokytojui ' I 1949 m. liepos 15 dirbo Regens-

Ir,^štai, 1943 m. Joniškyje at- burgo — Scheinfeldo gimnazijo-
siranda tas pats Orvidas, kurio j e pora savaičių mokytoju, po to 
prisiminimas tebebuvo gyvas ki- visą laiką inspektorium, o pasku-
tų mokytojų tarpe, kurį aš įsi- j tinį mėnesį direktorium. Čia at
vaizdavau baubu. O čia pasirodė 
žmogus kaip žmogus: linksmas, 
šnekus ir draugiškas. Netrukus 
kolegos mokytojai mus abu supla
kė į vieną "rėksnių" draugiją, 
nes aš garsiai kalbėdavau bedės-
tydamas klasėje, o Orvidas dar 

.. garsiau. Mėgo dainą ir tuoj įsi
jungė į ciceriškiams gerai pažįs
tamo muz. Antano Skridulio su
organizuotą mokytojų kvartetą 
ar sekstetą, jame dainuodamas 
gražiu bosu. Mūsų ano meto di
rektorius Pr. Samulionis nebuvo 
palankus mokinių vakarėliams ir 
šokiams, ruošiamiems gimnazi
jos salėje. Atvykus Orvidui, 
kitaip virto: vakarėliai su šokiais 
nebebuvo naujiena. O šokių me
tu už visus ryškiausiai skambė

si vežė ir savo dukrą Brigitą, kuri 
1949 m. baigė lietuvių gimnaziją 
Scheinfelde. Ir čia, kaip ir Joniš
kyje, garsiai skambėjo Orvid< 
balsas gimnazijoje, skambėjo ir 
Br. Budriūno vadovaujamame 
stovyklos chore. 

I Ameriką atvyko 1949 m. ir 
dirbo įvairius darbus, kurį laiką 
ir čia dėstė matematiką amerikie-
tiškoje mokykloje Paskutiniuo
ju metu džiaugėsi pensininko gy
venimu. Bet neužsidarė vien na
mie, dažnai lankydavosi įvai
riuose lietuviškuose parengimuo
se, domėjosi čia veikiančiomis li
tuanistinėmis mokyklomis, o 
pats uoliai lietuvių kalbos mokė 
savo vaikaičius. Jį nuoširdžiai 
globojo žmona Vaclovą ir duktė 
Brigita su savo šeima. 

Adolfo Orvido, mielo kolegos, 
gyvenimo žvakė jau sudegė ir už
geso. Bet ji neužgeso ir ilgai ne
užges kiekvieno jo kolegos ir kiek
vieno jo mokinio širdyje 

A. A. 

MOKYKLINIAI VAIKAI 

(Atkelta is 3 psl.) 

lietuvių vaikai daug kur mokyk
lose pirmauja. Tačiau nereikia 
manyti, kad amerikiečių viešose 
mokyklose leng a mokyti?. Čia 
reikia ne tik gabumų, bet ir pasi
ryžimo bei darbštumo. Kas netu
ri ar nenori turėti, tas suklumpa, 
tampa simuliantu, mokyklos tin
kamai nebaigia ir aukštojo moks
lo negali siekti. Tokių mokyklo
se yra didelis procentas. 

Be to, negerai, kad kai kurie Jė-
vai savo vaikus perkrauna paša
liniu darbu. Parėjusius iš mokyk
los siunčia uždarbiauti, kiti ver
čia mokytis kokios nors specialaus 
darbo arba muzikos. Žinoma, mu
zika labai vertinga mokslo šaka, 
jei jos vaikas mokosi iš noro ir 
sugebėjimo. Bet jei vaikas verčia
mas muzikos mokytis prievarta, 
tai jau čia blogas reiškinys. 

Vaikas sugrįžęs iš mokyklos pir 
miausia turi pailsėti, šį tą tėvams 
padėti. Bet jei vaikas tuojau so
dinamas prie pianino ar kito ko
kio muzikos instrumento, pavar
gęs, išsisėmęs... jam toji muzika 
lieka įkyri ir nemėgiama. 

Taigi tėvams reikia būti labai 
atsargiems, reikalaujant iš vaiko 
mokytis to, ko jis nenori, nemėgs
ta. Ne prievarta, bet nuoširdus 
geri žodžiai ir vaiko psiahikos su
pratimas turi čia vadovauti pa
renkant ir vykdant užmokyklinio 
vaiko apkrovimo planus. 

ONA JUODVALKIENfi 
GUDAVIČIŪTE 

Gyveno 4457 S. Talmart Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė lapkr. 20 d., 1978, 2 vai. ryto, sulaukus 60 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Erživlke. 
Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Steponas, 2 sunūs: Simas, 

marti Barbora ir Alvydas, duktė Kristina, vaikaitis Tomas, 2 seserys: 
Stefanija Mikalukienė su vyru Stasiu ir Lietuvoje Stase Petraitiene 
su vyru Alfonsu ir jų šeimos, sesers sūnus Saulius, sesers duktė 
Laima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas treC., 2 vai. popiet Petkaus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 Street 

Laidotuvės įvyks penktad, lapkr. 24 d. 15 koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duktė, marti ir vaikaičiai 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
JERONIMO IGNATONIO 

Jau praėjo 10 metų, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mūsų mylimą vyrą ir tėvą. 

Prisimenant šią liūdną sukaktį, šv. Mišios bus atnašaujamos 
lapkričio 23 dieną, 9 valandą ryto Sv. Kryžiaus bažnyčioje. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti jį savo maldose. 

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, marti ir anūkai 

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, 

Dr. Petrui Kisieliui, Elenai Razmienei, 
jų ŠEIMOMS ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą 

Dr. Vaclovas šaulys, Faustina Mackevičienė 
Ktm. Fabijonas Kireūis, Dr. Balys Paliokas 
Jonas Gobusis, Stasys Rauckinas 

A. t A JOANNA KLEMKIENĖ 
Gyveno Antioch, 111., apylinkėje; anksčiau gyv Cicero, 
Mirė 1978 m. lapkr. 19 d., sulaukusi 95 m, amžiaus. 

111. 

Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje. Panemunio valsčiuje, 
Mikoliškių kaime. Amerikoje išgyveno 40 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Stephania Samulevi-
čienė, 3 sūnūs : Bruno Klemka, mart i Bernice, Vytautas, ir VVal-
ter , marti Aldona, 2 anūkės Angelą ir Linda; Lietuvoje mart i 
Stasė, anūkai Julius Algimantas ir I rena bei jų šeimos ir kiti 
giminės. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 
69 St., Chicago. 111. 

Laidotuvės įvyks treč , lapkr. 22 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus lydima į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, o po pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

'Visi a. a. Joanna Klemkienės giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti ja i 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę tieka: Duktė, sūnūs, marčios, anūkes ir giminės. 
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ELENA RAZMIENE IR DR. PETRĄ KISIELIŲ, 
jų brangia! motinai mirus, nuoširdžiai už
jaučiame 

Valerija ir Jonas Žadeikiai 

A. t A. ELENAI KISIELIENEI 
Lietuvoje mirus, sūnui dr. PETRUI KISIELIUI, ELE-
NUTEI RAZMIENEI, DOMAI KISIELIŪTEI ii šei
moms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Domicėle, Juozas ir 
Vytautas Vizgirdai 

»• 

A. A. 

S T E L L A A D E N T 
Pagal tėvus Lukošiūtė 

Gyveno Chicago. Illinois, Roselando apyl. 
Mirė lapkr. 18 d., 1978, 3:45 vai. popiet, sulaukus 75 m. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Užvenčiu parapijoje, 

Daugėnų kaime. Amerikoje išgyveno 54 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Robert, mart i Mil-

licent ir Leonas, mart i Margaret, 8 anūkai : Kathy O'Neil, Da-
nieį ir James Jefferson, Randy, Robert. Michael, VVilliam ir 
John Adent ir proanūkai, šeimininkas Julius Fabyonas ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a Petro Adent, Sr., ir motina a. a. 
Helen Jefferson Mincks, Peter J r . ir John Adentų, 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 1 vai. popiet Lukas koplyčio
je, 1333 W. 127th Street. Calumet Park , 111. 

Laidotuvės įvyks treč., lapkr. 22 d. iš koplyčios 9 vai. ry to 
bus at lydėta į šv . Pe t ro ir Povilo parapijos bažnyčią, kurioje 
9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs , marčios, anūkai ir proanūkai. 
Dėl informacijų skambint tel. FU 8-1800 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

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

4605-07 South Hermi t age Avenue 
Telefonas - - YArds 7-1741-2 

STEFANIJAI KASIULAITIENEI 
m i r u s , 

nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą VINCĄ, sūnus 
ALGĮ ir VYTĄ su šeimomis. 

Feliksas, Liucija, Albinas 
ir Ina Kurkuliai 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

+ : 
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, Chicagos Ang
lijos Britanijos Lietuvių klubo narei 

S O F I J A I P U M P U T I E N E I , 
jos VYRUI ir visiems artimiesiems feiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Klubo Valdyba ir Nariai 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St., C h i c a g o 
1410 So. 5 0 t h Av. , C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKSI Ė AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. t A. ONAI MISELIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnų ANTANĄ ir jo ŠEIMĄ 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vytautas, Salomėja, Kęstutis ir 
Mindaugas Janulaičiai 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLAN1CA AVE. Tel. YArds 7-3401 

A,f A. ADOLFUI ORVIDUI 
m i r u s , 

Jo žmoną VACLOVĄ, dukterį BRIGITĄ ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiu. 

Leopoldas Mūrelis 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS 
2314 ff. 2Jrd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 W. t>9th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-3* 

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

VASAITIS - BUTKUS 
144* So. 50th A*e.. CICERO. III . Tei. OLympic 2-1003 
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x Tarptautinės Kalėdos Mo-
rane Valley Community College 
(10900 S. 88 Ave., Talos Hills) 
rengiamos ateinantį penktadie
ni, lapkričio 24 d., 5—9 vai. ir 
šeštadienį, lapkričio 25 d., 12—7 
vai. Dalyvauja ir lietuviai. 
Tautodailės parodėlės surengimu 
ir lietuviškos eglutės papuošimu Jonas Varnelis atliko 

STYGINIO ANSAMBLIO 
KONCERTAS 

meninę programos dalį, puikiai i rūpinasi Vida Meiluvienė, "Aud-
sudainuodamas ariją iš Rossini I ros'* ansamblio tėvų k-to pirmi-
operos "Sevilijos Kirpėjas" ir I ninkė. Budės "Audros" an-
Švedo "Baltas gėles" Operos ; samblio nariai. Lietuvių visuo-
baliuje praeitą šeštadienį. O menė kviečiama dalyvauti. 
Operos vyrų choras atliko! x Lietuviu Operos išskirti 
Graužinio " J a u pravertos dvaro į penki laimingieji įvykusiame 
stonios*' ir Brahmso pirmąjį; lapkričio 18 d. baliuje, kurie lai-
vengrų šokį "Ei, balnokit, bro-1 mėjo pinigines premijas, y r a : 
!iai, žirgus". Chorui dirigavo Alvydas Vasaitis iš Palos Parko 
Alfonsas Gečas, o prie fortepio- — 100 dol., Kazimieras Bren-
no buvo Arūnas Kaminskas. eius iš Brighton Parko — 150 

x Ses. Grace Ann, šv. Kaži- l o L r a š > * Anatolijus Kairys iš 
miero seserų vienuolijos narė ir Chicagos 250 dol.. Irena Le-
Šv. Petro ir Pauliaus mokyklos vickienė iš Chicagos — 500 dol., 
vedėja, yra pakviesta Chicagos Vaclovas Rakauskas iš Melrose 
arkivyskupijos j "Holv Child- P a r k o — 1 0 0 ° do1- Alvydas 
hood" draugijos patariamąją Vasaitis. Operos dirigentas, lai-
kom.isiją, kuri padeda mokvk- "^J?55 šimtinę ir Kazimieras 
loms planuoti misijinę veiklą. Brencius, laimėjęs 150 dol.. tas: į" m u z i k o s m v l ė t o j ų dėka perei-
Draugi ja spalio 22 d. šv. Vardo s u m a s ™1 š'fino m u s u Ol*ros t ą sekmadienį Jaunimo centro 
katedroje turėjo iškilmingas vieneto re:kalams, kad - ^ ^ , c o , ^ tmamn uamtmgtmm 

pamaldas ir paminėjo Pasaulio s a u J a c 

misijų dieną. Prie šios progra
mos prisidėjo Marijos aukšt. 
mokykla. "VVaukegano šv. Bal
t ramiejaus . Šv. Jurgio. Šv. Kry
žiaus, Nekal to Prasidėjimo. Auš
ros Vartų. švč. M Marijos Gi
mimo ir Šv. Petro ir Pauliaus 
parapijų mokyklos. 

x Prel. -Jonas Balkūnas. at
vykęs iš St. Petersburg. Fla.. 

Chicagos neolituanai lapkričio 11 d. atšventė 56 metines nuo korporacijos įsikūrimo Kaune, Lietuvoje. 
Šventę pradėjo išklaus\dami šv. Mišias Jaunimo koplyčioje ir padėdami vainiką prie paminklo žuvusiems 
už Lietuvos laisvę. Nuotraukoje korporantai ir jų Bvečiai prie paminklo. Nuotr. V. A. Račkausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

IŠ ART! IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— L. R. Katalikų federacijos 
New Yorko apskr i t i s ruošia 
Kristaus Karal iaus minėjimą, 
kuris įvyks lapkričio 26 d., 4 
vai. popiet Kul tūros židiny. 
Kalbės rašytojas V y t a u t a s Vo-
lertas, po to bus meninė dalis. 
Tą dieną 11 vai. visose lietuvių 
parapijose bus laikomos iškil
mingos Mišios. Visi New Yor
ko ir apylinkių l ietuviai kvie
čiami dalyvauti. 

— New Yorke ko rp . Neo-Ld-
thuania metinė šventė įvyks 
gruodžio 16 d. 

AUSTRALIJOJE 

— Adelaidės Lietuvių ka ta 
likų centre a t idary ta motelinio 
pobūdžio užeiga pravažiuojan
tiems ir š iame mieste atostogau
jant iems lietuviams. 

VOKIETIJOJE 
— Miesau. Elschbacho kai

mely (Kaiserslauterno apskr.) 
suruoštas L B Miesau apylinkės 
t au tos šventės minėjimas, į ku
rį susir inko apie pusšimtis tau
tiečių. Iškilmės pradėtos pa
maldomis. Šv. Mišias aukojo 
kun. Br. Liubinas už mirusius 
apylinkės lietuvius. Liturginius 
skai tymus atliko Juozas Suba
čius, Alg. Palavinskas ir Juozas 
Venckus. P o pamaldų visi su-

— Irutė Pe tkūnai tė , Austrą- sirinko į kaimo salę, kur rninėji-

Baumgartner, dr. Leonidas Ra- tiškose situacijose ir išvengti 
gas. Linda Veleckytė ir Juo- > didesnių nesusipratimų su oku-
zas Remys — smuikai, B. Pakš- ! pantų pareigūnais. Vėliau, vo-

P n e š trejetą metų muziko ; t a s D a n a B r a ž d ž i ū n a i t ė i r C a r o l ; k i e c i a m s pralaimėjus karą ir į H jos lietuvių sport ininkė, Pietų mą pradėjo apylinkes pirm. J 
P. Mieliulio rūpesčiu l i e t u v i š k o j e ; ^ ^ _ v i o l o g R į t a M a r k e J t r a u k i a n t į s * Lietuvos, sukak-! Australijos katal ikių moterų | Ne vulis. Paskai tą dienos tema 

:avo Lie- ] v t . } r S u s j m A u m i U e r _ v i o_ | tuvininkas išvyko į Vokietiją, oi mokyklų sporto varžybose, lai-į skai tė mokyt . V. Bartusevičius. 
fenčelės John Hrvmak — kon-! iš Vokietijos į Ameriką ir ap- Į mėjo pirmąją vietą 100 met rų j Minėjimas baigtas tautos hun-
trabasas, A. Kaminskas — j sigyveno Chicagoje. Cia jis įsi- į bėgime, 80 metrų bėgimo per | nu. Iki vėlyvo pusnakčio vyko 
akompaniatorius. Klaudijus i jungė į Lietuvių Karių veteranų i kliūtis ir trišuolį. ! draugiškas pobūvis su šokiais, 
Adomaitis _ mušamųjų instru- \ sąjungą Ramovę. Joje ėjo ke- j m j j o j a n t t r i jų vietinių jaunuolių 
mentų specialistas (jis buvo į lėtą kadencijų Chicagos sky-1 t a Ilgiausių metų i r Lietuvos | k a l 
specialiai pr is ta ty tas) . Ansamb- i riaus pirmininko pareigas, o ; himnas 

Chicagoje susiorganizav 
tuvių styginis ansamblis, su-
ruošęs keletą koncertų. Prieš 
metus šio muzikinio vieneto va
dovybę perėmė muzikas Faus
tas Strolia. Jo ir kitų entuzias- Veikė bufetas, š i l tas 

Be~ t o ? po sukak tuv i - į i r . š a l t a s užkandžiais aprūpino 
lio reikalų vedėjas — Leonas 

didžiojoje salėje buvo^ suruoštas N a r b u t i s K o n c e r t ą g l o b o j o D . 
gražus pasaulinės ir lietuviškos 

X Lietuviu kalniu eglutes, .. ' , 
. . . . .' r muzikos koncertas. papuoštos šiaudinukais, pirmau

ja Mokslo ir pramonės muzie
jaus leidžiamo žurnalo "Prog-
ress" šio mėnesio viršelyje su 
spalvota nuotrauka. Žurnalas t a m c - »*• *. 

L. K. Birutės draugija ir pa-
gelbinis moterų vienetas. 

Ansamblį sudaro jaunimas Pirmoje koncerto dalyje bu
vo atlikti šie muzikiniai kuri-
niai: G. Marie - La Cinąuan- (Jauniausia 

Mozarto _ Zalc- V e l e c k y t ė 

smuikininkė Linda 
m. amžiaus) 

vėliau tos sąjungos centro vai- | ninko žodžio d a r kalbėjo anū- Birutė Baltrukonienė, Rožė M, 
dybos vicepirmininko ir pasta- kas Kęstutis A m b u t a s , kur i s j Banaitienė ir Margar i ta Nevu-
raišiais metais (1974-1977) ' savo kalbą užbaigė pareiškimu, į henė. 
centro valdybos pirmininko pa- ' kad jaunimas už Lietuvą kovos 
reigas. ne blogiau, kaip jo senelis ir jo 

t draugai. J is susi laukė ilgų plo-Sukakties minėjimą surengė J 
sukaktuvininko dukterys, žentai 3imU-

kraštus. Muziejaus eglutę šimet 
puoš '"Eglyno snieguolės", būre
lis moterų ir merginų, kurios 

. savo lėšomis ir darbu atlieka lie-
kongreso šv. Mišias lapkričio 28 t u v i a m s l a b a i naudingą kultūri-
d., 10 vai. Nekalto Prasidėjimo 
parapi jos bažnyčioje. 

x Dr. J o n a s ir dr. Aldona 
•luozevičiai yra kuriam laikui 
išvykę atostogų i Floridą 

x Šimtą mečiui prof. A. Var
nui gautos kelios aukos yra 

ir vvresnio amžiaus muzikai. Vi- ir anūkai lapkričio 3 d. 7 vai. j Po šios oficialios dalies pras i -
į viso pasaulio °u<"?° simtomja r*r. d. Miion oei ^ . ^ ^ ^ ^ ^ v a l a n . j v a k T a u t i n i ų n a m ų s^ėje . Da-i dėjo vaišes. Maldą sukalbėjo 

T x ? A i v! '0 D ^ L T l d ų , kad galėtų galimai tobuliau| lvvavo apie 180 svečių. Pagrin-1 vysk. V. Brizgys. Vaišių ir šo-
F. Mendelsohno Barthol- ! 4 ' 6 ~ * „&. ;. "T , • » ,• u ^.^4-, „™™ v> Ajfarksmcikn 

koncertą paruošti . Tas ansamb- Į dinę kalbą pasakė Saulių są- į kių metu grojo F . MarKausKo 
pirmininkas K. Milko- i vadovaujamas o rkes t r a s . Minė-

nės propagandos darbą. Būre 
liui vadovauja Vanda Radavi-
čienė. 

x St. Kasniokienė, Harbert. 
Mich.. atnaujindama prenume
ratą aukojo 5 dol. Dėkojam;-. 

x Ildefonsas ir Adelė šadaus-

sine, 
dy - IX simfonija, pianino kon
certą iš J. S. Bacho muzikos la
bai sėkmingai atliko jaunas 
pianistas Arūnas Kaminskas. 
I-sios dalies pabaigai ansamb
lis dar davė R. Strauso valsus ir 
J. Padillos "EI Relicario". 

liui ir pavyko. Su šiuo koncer- jungos 
tu jis drąsiai atsistojo kaip tvir- Į vaitis 
tas šulas Chicagos lietuvių mu
zikinės veiklos rūme. Žinia, 
šis ansamblis dar nėra profesio
nalus orkestras , bet visuome
nės remiamas, jeigu nepavargs 

dalis buvo įr nepri truks energijos, galės 
pasiekti aukštą muzikinį lygį, 

pravedęs ir minėjimą. ; jimas buvo gerai suorganizuo-
Po jo kalbos sukaktuvininką tas , sklandžiai p r a v e s t a s i r pra-
sveikino vysk. V. Brizgys i r i ėjo jaukia ir d raug i ška nuo-

FELIKSAS BREIMERIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu S3.48. 

Užsakymus siųsti "DRAUGO" 
adresu. 

Lietuvos generalinė konsule J . 
Daužvardienė. Kpt. A Juškevi
čius perskaitė meniškai paruoš
tą adresą, kurį įteikė sukaktu
vininkui LKK Savanorių sąjun-

dėkojo 

Antroji koncerto 
skirta lietuviškos muzikos kuri 
niams. Cia buvo atl ikti Al. Ka-: ko koncerto klausytojai iš visos I gos pirmininkas J. Švedas, asis-

jneštos į specialią Midland Sa- k a i ( n e T e l e s f o r a s - kaiP pirma- \ čanausko, Vyt. Jančio, St. Šim-i širdies i r linkėjo. Koncerto va- Į tuo jan t kpt. A Juškevičiui i r 
vings sąskaitą Per p a g e r b i m o ; d i e n i o J a i d o J e P ° r klaida- b u v o j kaus. Miko Petrausko, M. K.' dovybės vardu L. Narbut is LK Birutės centrinio skyriaus 
akademiją šios aukos bus iteik-: p r a n e š t a ) ' P a r ė m ė "Draugą", i Čiurlionio, Mykolo Kleopo Ogin-; nuoširdžiai 

' Už klaidą atsiprašome. j ? k i o ( D L K . iždininko), A. 
x Standard Federal taupymo Bražinsko. K. Kavecko. Juozo 

niai išvvko kelioms savaitėms i r * o B n i B W bendrovė nuo gruo- j Karoso ir F . Viltenio muzikos 
džio 1 d. pagelbės išsiimti a u - | k ū r m i a i . Ragelių muzikos tre-
tomobilių numeruotas lenteles. j e tukas — B. Pakš tas , L. Bich-

nevičius ir V. Vaitkevičius gra
žiai pagrojo "Plaukia sau laive-

tos jubiliatui. 
x Dr. Vacys ir Vida Tumaso-

klausytojams. 
gausiems 

(bk) . 

atostogų, kurias žada praleisti i 
Floridoje. 

X J . Aleksa, YVickliffe. Ohio. 
orie prenumeratos mokesčio pri
dėjo didesnę auką. Ačiū. 

PLK. K. DABULEVICIAUS 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

y MMi D/ūkų Draugijos na
riai ir bičiuliai, "Perlojos Res
publika" rašytojo J. Gliaudos 
.-ukurtas įdomus romanas, lai-

o vėliau taip pat ir miesto ženk
lus. 

x Lietuvių Opera nuoširdžiai iis<< Solistė Praurimė Ragienė 
dėkoja visiems tiems, kur i - p la-JĮ< a r t u s u orkestru solo vykusiai 

kurie Į atliko tris dainas. Klausytojai 

Generalinio štabo pulkininkas 
ltn. Karolis Dabulevičius sulau
kė spalio 9 d. 80 metų amžiaus. 
Jis gimė 1898 m. spalio 9 d. Gu
diškių kaime, Marijampolės 

Mokėsi Jurbarke, Viiniu-

taika. J o n a s Švedas 

* 

ti32 «B0 MAIOUCm M*D 
CMMACO, SUNOS tOtOt 

U.SA. 

pirmininkei K. Leonaitienei. Or
kestro vardu sveikino B . Pakš
tas. Po sveikinimų žodį t a rė 
sukaktuvininkas, pabrėždamas j ggjrtnnnp.. atm. |„. — atminimo įnašas, 
savo išgyvenimus ir dėkodamas , d ė s reiškia ii viso. 
svečiams ir visiems prie rengi-

ūmui mus 7rwum mum 
1978 m. spalio meru gauti įnašai 

Suma, paraSyta po pavar-

lyvavo Lietuvos nepriklausomy
bės kovose. Jis yra vienas iš 
tų karių, kuris aukštojo ka ro 
mokslo specialybę įsigijo Lietu
vos ka ro mokyklose. Baigęs 
Lietuvos karo mokyklos trečią-

' ją laidą. 1920 m. spalio 17 d. 
buvo paskir tas tos mokyklos 

; lektorium ir tas pareigas ėjo 
gana ilgą laiką. Vėliau jis bai-

nio prisidėjusiems: rengėjams, i 
sveikintojams, orkestrui, sol. J . Į 
Vazneliui, muz. Alvydui Vasai-
čiui ir kitiems bet kuo prisidė
jusiems asmenims. P o sukak
tuvininko kalbos buvo sngiedo-! 

Po 
$25.00, 
M. D. 

tino loterijos bilietus ir 
juos pirko, kad padėtų pasta- j , j u b u v o pilna salė) labaf šiltai a p £ * r -
tyti naują operą šį pavasarį- i sutiko ansamblio pasirodymą, ^ Voroneae ir Petrapilyje. 1 
Taip pat taria ačiū visiems da- į muzikantus ir solistus, negailėjo 

:nejęs Dzūkų Draugijos premi-, lyvavusiems operos baliuje pra-įužpeb.vtų plojimų. Pertraukos 
ją. jau ruošiamas spaudai. Dzu- ; eitą šeštadienį Tautiniuose na- \ i r p 0 k o n c e r t o pokalbių metu 
Kams ir jų bičiuliams pramato- : m u o s e . Likęs pelnas padės su- ' čikagiškiai nuoširdžiai džiau-
ma galimybe prisidėti prie šio mažinti vėl kylančias operos' „ ė s i S io m Uzikinio vieneto susti-
romano leidimo, savaime aišku: p a s t a t y m o išlaidas. (pr.). p r ė j i m u. nes orkestrų srityje 
savo auka. x Meno paroda, rengiama v isa laiką buvo jaučiama di-

Prisidejusių vardai tilps šioje L B Brighton Parko apylinkės &j& s p r a g a . kurią dabar už-
knygoje. Ankotojų bus sekan- 25-rių metu sukakties proga, • p i l d ė minėtas ansamblis. Jo di-

Jaunimo centre atidaroma lap-: rigentas muzikas Faus tas Stro-
kričio 22 d., trečiadieni. 7:30 ! i a nasirodė ne tik kaip puikus * e trumpalaikius aukštųjų ka-; turėt i kūdikio, mirė 12 moterų. 
vai. vak. Lankymo valandos: organizatorius, bet ir kaip ge- r o v a d u k u r s u s i r Aukštosios ; \ aidžios agentai t i n a nusikal-

CHICAGOS 
Ž I N I O S 

MIRĖ 12 MOTERŲ 

Chicagoje gavusios "patar
navimą" klinikose, nenorėdamos 

Mecenatai 
daugiau. 
Rėmėjai — 

100 dol. ir fcričjo 22 d., trečiadieni. 

50 dol. ir dau- lapkr. 23 d., ketvirtadienį nuo r a c , dirigentas. Jeigu i r buvo karo mokvklos 
agentai 

pirmąją laidą, j t imus medicinai, dėl ko jos nete-
įsigydamas generalinio ^ a u - * iW 9 ™l. popiet: lapkričio 24 kai kurių trūkumų, tai kiaušy 

• d., penktadienį, nuo 6 iki 9:30 tojai jų arba nepastebėjo, arba; t a r P . y b o s sP e , c i a lybę 
vai. vak.; lapkr. 25 d.. Šešta- mielai atleido, turėdami galvoje 
dienį, rroo !T) vai. ryto iki 2 vai. j didžiules pastangas, kurias su-
poniet ir nuo 6 iki 9 vai. vak.; į dėjo ansamblio vadovai ir j o . 

prašome prisiųsti iki ! a p k r 26 d., sekmadienį, nuo nariai, kurdami ir tobu l indami^ 0 v a ^ v v * * s ' r karo tarnybos 

štabo | ko gyvybės, ir griežčiau griebia 
klinikas. 

25 dol. ir daugiau 
4. Prenumeratoriai 

ir daugiau. 
Aukas 

sausio mėn. 1 d. adresu 

10 dol. 
Būdamas drausmingas, uolus, 

gabus ir tvarkingas karininkas, 
jis buvo aukštai vert inamas ka-

DIDELIS GAISRAS 

Sekmadienį sudegė Howthor-

Julius. Karsas. 4419 S. Camp
bell Ave.. Chicago, UI. 60632. 
Čekius rašyti Dzūkų Draugijos 
vardu Valdyba 

f p r ) -
x A. a. kun. dr. F. Gnrecko 

raštų rinkinį "Esame nemarūs" 
gabma užsisakyti pas dr. M. 
Rmgienę, 7305 S. Washtenav* 
Ave., Chicago, m . 60629. Kai
na 6 dol. Čekius rašyt i : Daojęh-
ten i of I j thuaiua , Inc., 2735 W. 
71 S t . Chicago, ID. 60629. f p r ) . 

X A. a. Elena Grigaitė - An
drijauskienė, V. D. U. studen
čių šaulių Korp! "2ivilė" filis-
terė . Sibiro tremtinė, mirė š. m. 
gegužės 26 d. okup. Lietuvoje 
5v. Mišios už mirusią bus lap
kričio 26 d., sekmadienį. P vai. 
r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje Gi
minės ir buvę artimieji prašomi 
velionę prisiminti maldoje. 

Liūdinčio* fcivilietė* 
( p r ) . 

110 vai. ryto iki 6 vai. vak. (pr.). j šį Chicagos lietuvių styginį 
i ansamblį. 

Ansambli sudaro; 

ne arklių 
Chicagoje. 

lenktynių pastatas 

OPERA I ITALIJA 

Meras Bilandic įteikė Lyric 

ŠNIPINĖJO RUSAMS 

įstatymo nustatyta tva rka pa 
siekė pulkininko laitenanto laip-

l snj. Pirmosios Sovietų Rusijos 
senas pro- i okupacijos metu jis buvo pas-

Jau penktą kartą šiemet pa- j fcsionalas smuikininkas Povilas; kir tas 9 pėst. pulko vadu. Tas i operai 25,000 dol., norėdamas 
kils pieno kaina. Pabaigoje šio Matiukas — koncertmeisteris,: ru lkas buvo vienas iš tų, kur i s ; paremti jų kelionę į Italiją, 
mėnesio, numatoma, galionas Petras Dūda. Nida Misiulytė. I nenorėjo pasiduoti okupantui ir gastroliuoti Milano L a Scaloje. 
! ieno kainuos 4 centais bran- Mark Madsen, Rūta Pakštai tė, : traukėsi prie Vokietijos sienos. Šimto asmenų choras dar tu rė s 
~r iu Em. Sakadolskienė, Ronald į Pasitraukimui nepavykus, grįžo gauti 25.000 dol. Numato sau-

Marijampolėn. I š čia pulkas j sio 23 d. pastatyti t en premjerą 
buvo perkeltas 1940 m. liepos 9 į "Praras tas is rojus", 
d. į Švenčionėlių poligoną. Bet 
ir čia būdami poligone karinin
kai ir kareiviai nenurimo. To-; Buvęs CIA agentas W. P . 

i dėl rugpiūčio 23—24 d. pulkas | Kampiles. čikagietis, federali-
buvo išformuotas: 11 karinin- Į nio teismo Hammonde r a s t a s 

į kų ir 3 l kareivis buvo suimti i kaltu. Jis už 3000 dolerių 
i ir dingo be žinios. Atsipalai-1 pardavė rusams labai slaptą 
! davės iš bolševikų tvarkomos JAV žvalgybos satelito vado-
Lietuvių kariuomenės ir, ją | vėlį. 

j okupavus vokiečiams, laikinoji 
' Lietuvos vyriausybė paskyrė 
i pik. Dabulevičių Vilniaus bur-
1 mistru. Vienose ir kitose parei-
| gose sukaktuvininkas pasireiš-

ir Ekm Razmicnė susitikę Cicer<> LB apyl. rudeniniame ! k ė kaip gabus administratorius, j mick parkų rūmuose 
Nuotr J. Kuorio i sugebąs greitai orientuotis kri-! 30-tą metinį koncertą, 

Kur. St. Y'?. 
pokylyje 

STUDENTŲ STMFONUA 

Chicagos parkų distrikto stu
dentų simfoninis orkestras gruo
džio 10 d. 3 vai. p . p. McCor-

ruošia 

$10.00 Wolff, Valeria $110.00. 
$2500 Bažėnas, L. atm. įn. $25.00, dail. Kaupas, Povilas, atm. pi. 

Vaišnys, Juozas R. ir Elona M. $125.00, Valiūnas, Jonas A., 
$1,025.00. 

$50 00 Rimkus, Kazimieras, M. D. ir Aldona $1,550.00. 
$88.00 Židonienė, Genovaitė, atm. jn. $168.00. 

S100 00 Abromas, Nikodemas ir Bronė $200.00, tėvelis Babronis. Stasys, 
atm įn $100.00, Bagdonas, Apolinaras P. $500.00, Barkauskas. Pet
ronėlė ir Cipriįonas $200.00, Beverly Shores Lithuanian Club $830.00, 
Bražinskas. Bronius $200.00, Budrys, Stasys M. D. ir Milda, M. D. 
$1,200.00, Daunoras, Juozas ir Jane $500.00, Domanskis, Rimas ir 
Pranutė' $100.00. Domanskis, Edvardas Jonas $100.00, Gasiūnas. 
Stasys $200.00, Girvilas, Kleopas. A. $300.00, Jokubka, Jonas $100.00, 
Jakubonis, Jurgis, atm. įn. $235.00, Juodelis. Bronius ir Gražina 
$400 00 Juodikis, Leonas ir Genevieve E. $100.00. Juodikis. Jonas 
ir Stefanija $100.00, Juodvalkytė Eglė* $200.00, Kvedaras, M. 
$1200.00. Kilius Povilas $300.00, Kriščiūnas, Antanas ir Veronika 
$400.00, Leugoud, Edward $3,374.26, Marąuette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų Organizacija $200.00, Meškauskas, Juozas, Adv. 
$200.00 Mildažis, Jonas, $1,000.00, Mockus, Jonas, M. D. K., Eirg-
land $600.00, Naudžius, Viktoras, inž. ir Aldona $1,400.00, Nežinomo 
Lietuvos Saulio atm. įn. $250.00, Račkauskas. Jonas. Dr. $200.00, 
Račkauskas Jonas ir Janina $200.00, Raslavičius, Vincas, M. D. 
$300,00, Rauchas, Antanas ir Aldona $100.00, Razma, Kazys ir Da
nutė $100.00, Remienė, Marija $500.00, Rudzinskas. Juozas ir Ele-
na$300.00, Steponaitienė, Aniceta, atm. įn. $200.00, Stropus, Vladas 
ir Aldona $300.00. Šimanskis-Simonis, Ignas ir Eufrozina, atm. įn 
$100.00, Švėkšnos Gimnazijos įnašas $2,500.09, Tarasevičius, Juo
zas ir Stefanija $300.00, Tauras, Vytautas, M. D. ir Aldona $2.200.00, 
Vaineikis, Juozas $2,300.00, Vaznelis Jonas ir Natalija $301.00, tė
veliai Zadeikis. Ignacas ir Juzefą, ir brolis Zadeikis, Stasys, atm. 
įn. $200.00. 

$125.00 Selenis, Vladas, atm. jn., Canada $125.00. 
$200.00 Biliutevičaus, Mečys ir Vanda, Venezuela $200.00, Budy, Joseph ir 

Dora $400.00, Grigaliūnas, Anicetas, Vet. Gyd. $2,500.00, J a c e v i 
čius, Kazys ir Marija $500.00, Juodvalkis-Abramavičiūtė, Stanisla
va $1.900.00, Labanauskas, Ignas. M. D. ir Stasė $260.00, Sadauskas, 
Ildefonsas ir Adelė $900.00, Plikaitis, Juozas. M. D. ir Barbora 
$2.8000.00, X $900.00, Simoliūnas, Paulius $1,000.00, Šležas, Adolfas, 
M. D ir Algė $400.00, Tveras, Rimvydas ir Karolina $200.00. 

$210.00 Markus, Sigmundas, atm. įn. 210.00. 
$215.00 Puzinas. Jonas. Dr. $890.00. 
$250.00 Urba, Vytautas. Dr. ir Aldona $510.00. 
$273.000 Abramavičius, Marija, atm. jn. $273.00. 
$500.00 Baras, Stasys ir Elena $900.00. X $1,000.00, Valaitis, Jonas, M. D. 

ir Joana $1,700.00. 
$590.00 Selenis, Vladas, atm. jn. $800.00. 

$1,000.00 Ambrazaitis Kazys. M.D. ir Marija $2,800. Balukas, Gediminas, 
M. D. $5,425.00, Kaunas, Ferdinandas, M. D. ir Vanda $4,400.00, 
Lipskis, Antanas, M. D. ir Alina $2.000.00, Razma, Antanas, M. D. 
ir Elena $10,000.00. 

Santrauka: 
1 Z $19.00 — $10.00 
44 x $100.90 — $4,490.00 
1 z $215.99 — $215.90 
1 z $599.99 — $590.90 
4 z $25.99 — $190.99 
1 z $125.99 — $125.90 
1 Z $259.99 — $259.09 

Iš viso 77 nariai 

S z 1499.99 — $5,909.00 
1 z $59.09 — $59.99 
12 x 299.99 — $2,400.00 
1 z $273.90 — $273.90 
1 z 98.99 - $68.00 
1 z 219.09 — $210.00 
3 x $599.90 - $1,590 

$15,191.00 


