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Senato rezoliucija 
už Pabaltijį 

Pakartojo, kad Amerikos politika lieka nepasikeitusi ir sovietų okupacijos nepripažins 

JAV Senatas gegužes 4 - 5 il
gai svarstė šio krašto su Sovie
tų Sąjunga santykių klausimą 
(Rezoliucija Nr. 406). Buvo 
svarstomas ir senatoriaus Cur-
tis Rezoliucija Nr. 319 Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos reikalu. 

Po ilgų diskusijų buvo sutar
ta priimti vieną 406-ją rezoliu-
C1J%> i Ją įjungiant rezoliucijos 
Nr. 319 tekstą. To panašaus tu
rimo rezoliucija Nr. S64, kaip 
ši Nr. 319, Atstovų rūmų buvo 
jau seniau priimta. 

Rezoliucijos tekstas; 

Sec. 5. (a) Kongresas nusta
to, kad — 

(1) trys Pabaltijo tautos, Es
tija, Latvija ir Lietuva, nuo An
trojo pasaulinio karo pradžios 
buvo neteisėtai Sovietų Sąjun
gos okupuotos; 

(2) Atrodo, jog Sovietų Są
junga įsitikinusi, kad Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos Baigiamasis ak
tas, pasirašytas Helsinkyje, su
teikia pastovų statusą Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos sovietinei 
aneksijai; ir 

(3) Nors ryšium su Baigia
mojo akto pasirašymu Helsin
kyje ned prezidentas, nei Vals
tybės departamentas neišleido 
specifinio paneigimo, paryški
nančio, kad Jungtinės Valstijos 
vis dcr nepripažįsta Sovietų šių 
tautų užgrobimo jėga, tiek pre
zidentas savo 1975 liepos 25 pa
reiškime, tiek ir Assistent Sec-
retary of State for European 
Affairs savo pareiškime Sub-
committee on International Po-
litical and Miiitary Affairs of 
the House Committee in Inter

national Relations visai aiškiai 
pasisakė, kad ilgalaikė oficiali 
Jungtinių Valstijų politika ne
pripažinti Pabaltijo valstybių 
aneksijos ir inkorporacijos j So
vietų Sąjungą nėra paveikta 
Europos Saugumo konferenci
jos rezultatų. 

(b) Nepaisar,*, kaip Sovietų 
Sąjunga ar kita kokia valstybė 
bemėgintų interpretuoti Euro
pos Saugumo ir bendradarbiavi
mo Baigiamąjį aktą, Helsinky
je pasirašytą, Kongresas tiki, 
(1) kad Jungtinių Valstijų ilga
laikė politika nepripažinti trijų 
Pabaltijo valstybių, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos neteisėto 
Sovietų užgrobimo ir aneksijos 
nėra pasikeitusi, ir (2) kad ir 
toliau Jungtinės Valstijos jokiu 
būdu nepripažins Pabaltijo kraš 
tų sovietinės okupacijos. (E.) 
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Daugiau mokesčių 
nei uždarbio 

Londonas. — Britų aktorius 
Sean Oonnery pasiekundė. kad ! 

valdžios mokesčių rinkimų įstai-:, 
ga iš jo išskaito 98 procentus 
visų pajamų. Kiek jis pajamų 
turi, nežinoma. 

Ta pačia proga verta prisi
minti, kad Švedijoj yra dar blo
giau: The Review of the Nęws 
(IV.28) rašo, jog ten profesio
nalai, kurie uždirba per metus 
daugiau negu 35,000 dolerių, 
mokesčių turi mokėti IGI.20^, 
vadinas, u i kiekvieną, šimtą | 
reikia mokėti šimtą vien-^ ir vie
ną penktadalį kronos. 

Žmonija pati 
susinaikins 

Washingtonas. — Dannis Ha-
yes. Worldwatteh instituto at- ! 

stovas įspėja apie galimą, gal 
net neišvengiamą, pavojų, kai 
atominė jėga bus pradėta var
toti terorizmui. Jis ragina visam ! 

pasauliui susitarti ir atsisaky-! 
ti nuo atominės jėgos vartoji-
nao bet kokiam reikalui. Iki šio 
šimtmečio pabaigos atominės jė
gos reaktorių turės 40 valsty
bių. Dabar jau komerciniams 
reikalams naudoja reaktorius 21 
tauta, šešios iš jų pasigamina 
ir atominius ginklus — Ameri
ka, Sovietų Sąjunga, Britanija, 
Prancūzija, Kinija ir Indija. Li
kusios 15 tai gali padaryti irgi 
kiekvienu metu. 

Atominės jėgos įmonės yra di
deliam pavojuj. Teroristai anks
čiau ar vėliau iš jų i'Jvogs me
džiagų ir pasigamins bombų, 
pradės grasinimus labai dideliu 
mastu. Antra, reaktorių radio 
aktyvios nuosėdos ir atliekos 
plinta žemėje bei vandenynuose 
ir užnuodys ne šimtams, bet 
tūkstančiams metų. 

Oakland. — Eldridge Cleaver, 
buvęs juodųjų panterų vadas, 
pasakė didelę tiesą: rasių lygy
bės įgyvendinimu Amerika ki
tus kraštus yra pralenkusi ke
liomis generacijomis. Jis yra 
keliavęs daug kur ir tai patyrė 
savo akimis. Dabar jis yra Aia-
aocda apskrities kalėjime. 

Angoloje kubiečių 
žuvo 1,500 

Londonas. — Britų spaudoje 
tvirtinama, kad Angoloj? kubie- j 
čių aukų buvo daug, vien žuvų- i 
sių buvo 1,500. Nuostoliai labai' 
slepiami, ypač Castro nenori, 
kad tai sužinotų jo paties pilie
čiai. 

Kubiečiai jau treniruoja 
Tanzanijoj 

Havana. — Kuba praneša, a-
pie tarptautinės bngado3 būvi-į 
mą Tanzanijoj. Brigadoj esą ir 
226 kubiečiai, kurie ten stato 
mokyklas ir treniruoja vietinius 
darbininkus "bei dirba kitus 
darbus". 

Sihanoukas 
namu arešte 

N'ew York. — "NYT" žinio
mis, Kambodijos princas Norc-
dom Sihanoukas yra tikras ka
linys savo krašte. Praėjusį mė
nesį buvo paskelbta apie jo "at
sistatydinimą" iš valstybės še
fo pareigu. Dabar jis laikomas 
namų arešte, išvykti nei jam, 
nei jo šeimos nariams niekur 
neleidžiama. Jis ir palaikyti ry-

LIBANO KARO SUIiiK 
Nn U A M f M ••'* 

Beirutas. — Sekmadieni ir įnamių palestiniečių. Jungt-...^ 
naktį j pirmadienį kovose žuvo į Tautos pasiuntė pusę milijono 
221 asmuo ir 383 buvo sužeisti, j skiepų nuo galimų epidemijų — 
Nuo Libano civilinio karo pra-į choleros, difterijos, šiltinės ir 
džios užmuštais jau buvo dau- j kitų ligų. 
giau kaip 19,000. Ligoninės pri- į Išrinktasis prezidentas EEaa 
trūko kraujo atsargų ir vietų j Šarkis savo pareigų dar negali 
sužeistiesiems. 

Sekmadienį krito šovinys mu-
zulmonų sektoriuje i kino teat
rą ir užmušė ar sužeidė 50 žmo
nių. 

Pradeda trūkti maisto pala-
j pinėse gyvenantiems 100,000 be

pradėti, kai Suleiman Franjieh 
kažkodėl iš savo pareigų dar ne
atsistatydino. 

Palestiniečių vadas Yassir A-
rafat išvyko į Siriją ir susitiks 
su prezidentu Haf ez Assadu. 

Kissin-icris ruderų 
atsistatydins 

Ha^hingtonas..— Henry Kis-
singeris iš savo pareigų atsista
tydins po rudeninių rinkimų, 

Maskva paskelbė 
pasninko diena 

Maskva. — Reuteris pranešė, 
kad ir Maskva skelbia pasnin
ką, tik pasirinko ne penktadie
nį, bet ketvirtadienį. Tą dieną 

****** 
*Dievų sodas'' netoli Colorado Springs 

Už ir prieš 
vaikai vežiojimą 

Žemes drebėjimas 
Lzbekiitane 

nežiūrint "kas laimėtų rinkimus, I Jokiuose sovietų restoranuose 
Fordas ar kas kitas. Taip j i s \ m ė s o s n e b u s galima gauti. Ofi-
pats kalbėjo Panašiai sakė ir j c i a J i a i sakoma, jog tuo norima 
Fordo kampanijos vadovas R o - ! I a b : a ^ sudominti pilsčius mė-
gers Morton, kad naujam For-! sos pakaitalu — žuvimi, bet 

įepasi- i P r aktiškai yra kitaip. Ta pati 
žinių agentūra sako, kad pir
mam šių metų ketvirty mėsos 
produkcija sumažėjo 11 procen
tų. 

do kabinete Kissingeris 
liks. 

Bosi-onas. -•-*' Cen. Edvrardj Maskva. — M&fcLvcs radijo 
BroOKC (resp., Mass.) žada; žiniomis, didelis žemės drebėji-
kreiptis į Aukščiausiąjį teismą Į mas. didesnis nei buvęs šiaurės 
prieš valstybės gynėją Edward į Italijoje, supurtė pietinę Uzbe-
Levį ir ginti dabar Bostono mies j kistano dalį vakarinėj Azijoj, 
te įvestą mokyklų integraciją, 
vaikų vežiojimą. Levi savo keliu 
per teismus pradėjo akciją esa
mą vaikų vežiojimo procedūrą 

Drebėjimo centras buvęs 300 
mylių į vakarus nuo Taškento. 
Kokių nuostolių padarė ir kiek 
galėjo žūti žmonių, radijas ne-

šių su nieku negali. Manoma. į sušvelninti, matant, kad iš to I sakė, bet jei buvo reikalas apie 
kyla daug bėdų. Brooke aiškina' tai pranešti, nuostoliai turėjo 
Teisingumo departamento akci-1 būti dideli, katasfrofiški. Apie 

kad taip turės gyventi iki mir
ties. Po to, kai iš pareigų, kurių 
piaktiškai jis ir nėjo sugržes į 
Kambodiją, buvo pašalintas, bu
vo manoma, kad jam bus leis
ta išvykti arba atgal į Pekiną, 
arba į Paryžių, bet spėjimas ne
pasitvirtino. 

ją noru paveikti antradienio, t. 
y. šios dienos. Michigano balsa
vimus, parodyti, kad Foitias y-
ra prieš vaikų vežiojimą. 

John Carlson, Baltųjų rūmų 
spaudos sekretoriaus pavaduo
tojas, sakė, kad apie Levi pra
dėtą akciją prezidentas Fordas 
net nežinojo iki to meto. kol a-
pie tai nerašė spauda, ir Teisin
gumo departamento žygis su 
rinkimais neturi nieko bendro, 
nebuvo jokio spaudimo iš res
publikonų partijos. 

nelaimes Maskva paprastai ne 
nori kalbėti. 

Amerikos geologai sako, kad; 
drebėjimas matuojamas 7.2 pa 
gal Richterio lentelę. Sovietai į 
sako, kad pagal jų matavimus 
Marcali skalę stiprumas buvo 
"8". 

Graikijos protestas 
Maskvai 

Atėnai — Graikijos užsienio 
reikalų ministeris Dimrtrio Bit-
sios pasikvietė sovietų ambasa-1 
dorių Ivan Udalchovą ir pareis- j 

* — < - *-• * ^cLUviu 

Fktn-elona. — Barceloną, kaip 
ir kitus Ispanijos ir Italijos uos
tus, šį pavasarį aplankė sovietų 
turistinis laivas "Litva". Pa
skelbtas sąrašas jūrininkų. IT 
pasaulinio karo veteranų, bet iš 
pavardžių nėra nei vienos lietu-

; vilkos. 

Mokslo laimėjimais 
nepai> nau; loia 

Henry Kissinger 

Kalbėdamas apie Panamos 
kanalą, kurį Ronald Reagan iš
garsino savo kampanijoje ir 
priekaištavo Fordui noru juo 
atsikratyti, Kissingeris sakė: 
"Jeigu reikėtų, Amerika kanalą 
gintų". 

New York. — "NYT" (V.15) I 
įdėjo aprašymą ukrainiečių ka- Į 
talikų mokyklos surengto minė-! 
jimo Amerikos 200 metų, paci-i k ė J a m ^ r i e ž t ^ P r ° t e a t * d ė l J° 
tavo ir Lietuvos generalinio kon i ir kitų jo pavaldinių susltikinė-
sulo (A. Simučio, red.) pasaky-J jimo su opozicijos partijos va-

Kubos kareivis (kairėje) Angoloje su vietiniu kariu 

Spėliojimai apie naftą 

Caraess. — Venecuelos laik-
nS is "EI National" pranašau
ja, kad naftos žaliavų kainos 
bus pakeltos. Taip nutarusios 
nafta eksportuojančios šalys, jų 
13 šalių kartels. Ap'e pakėlimą 
bus galima ką nors daugiau su
žinoti, kai gegužės 27 jų delega-1 
tai susirinks į konferenciją Bali | 
saloj, Indonezijoj. 

Maskva. — šio mėnesio pa- Į 
baigoje Maskvoje lankysis Fili 
pinų prezidentas Marcoa-

Įvertino Amnesty 
International darbą 

Haga. — Enrsmus fundacija 
kasmet skiria premiją daugiau
sia pasidarbav.isiam Europos 
kultūrai ir žmoniškumui, šiais 
metais prem.ja buvo paskirta 
Londone turinčiai centrą Am
nesty International organizaci
jai ir prancūzų teisių profeso
riui Rene David. 

Atėnai. — Graikų policija 
penkis mėnesius tyrinėjo CIA 
agento Richard Welch nužudy
mą ir nerado, kas buvo kaltas. 

tą žodį, kad jie nepamirštų ir 
savo draugų, gyvenančių Sovie
tų Sąjungos okupacijoje. 

Wash"'ngtonas. — Vakar į 
Washingtoną atskrido Prancū
zijos prezidentas Giscard. Ke
lionė iš Paryžiaus į Dalies aero
dromą Concord~ lėktuvu užtru
ko tik 3 vai. ir 40 minučių. 

Wa*h"ngtonas — Sen. Ed-
ward Kernedv vėl para?rino pre- j 
zidentą Fordą paskirti rpseialų 
atstovą, ku r s vestų derybas ir 
sudary'ų sąlygos atstatyti san
tykius su Vietnamu ir pagerinti 
su Laosu. 

Belfastas. — Praėjusį savat-
galį šiaurės Airijoj nuo teroris
tų rankų žuvo keturi policinin
kai ir penki airiai katalikai. 
Nuo 1969 iki dabar naminiam 
kare iau žuvo 1 515 žmonių. I i 
to skaičiaus buvo 81 policinin
kas ir 257 britų kariai. 

dais. Visą tą istoriją pavadino! 
kišimusi į Graikijos vidaus rei-Į 
kalus. Apie protestą rašė ir 
graikų spauda. > 

Pembrooke, N. C. — Praėjusį 
savaitgalį N. Caroliną nusiaubė 
dideli lietūs ir oro viesulas 
(tornado) užmušė keturis žmo
nes. 

WeIUngton. — Naujoji Zelan
dija dvylikai mėnesių įveda at
lyginimų užšaldymą po to, kai 
kitą mėnesį darbininkai gaus 
pakėlimo 7 proc. 

"Andra moi ennepe, mousa..." Graikijos vaikai mokyklose mokomi kla
sikinės graikų kalbos, ir ji jiems sunki, nesuprantama, tartum būtų 
§vet-aioji kalba 

Geneva. — Tik labai maža 
pasaulio gyventojų dalis turi ga
limybę pasinaudoti milžiniškais 
mokslo ir technikos atsiekrmais, 
kurie yra panaudojami kovoje 
prieš ligas ir ligonių bei fiziniai 
atsilikusiųjų gydymui, pareiškė 
Pasaulinės sveikatingumo organi 
zacijos generalinis sekretorius dr. 
Mahler, kalbėdamas dabar vyks
tančioje organizacijos sesijoje. 
Jis kreipėsi \ 149 Sveikatingumo 
organizacijai priklausančius kraŠ 
tus, ragindamas pasirūpinti, kad 
būtų teisingiau paskirstyti pasau
lio sanitariniai ištekliai. 

Maskva. — Sovietai atsiliepė 
dėl viceprezidento Rockefellerio 

; kalbos Frankfurte. Tass minė-
! jo, kad jo kalba nepasitarnauja 
' detantei. Rockefelleris ragino 
Vakarų Europą susirūpinta so
vietų karo laivyno didinimu ir 
organizavimu naujos imperijos, 
kurioj saulė nenusileistų. 

Pekinas. — Su Singapūro mi-
nisteriu pirmininku Lee Kuan 
Yew Mao Tse - tungas galėjo 

j kalbėtis tik 16 minučių. Svei-
| kata neleidžia. 

KALENDORIUS 
Gegužės 18: Jonas I pop., Ju-

•. litą, Erdvilas, Ryte. 
Gegužės 19: Celestinas, Pru-

| dencija, Gilvinas, Taura. 
Saulė teka 5:29, leidžias 8:03. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, šilčiau, a-
pie 62 laipsniai 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDVMA> 

JONAS A D O M A V i m S M. D. 
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PUSE PACIENTŲ NEPAISO 
GYDYTOJO PATARIMŲ 

Reikia keisti žmogaus asme- atskiestos ir Mari vis'^rm patin-
nybę — tik tada 50 proe. ka. Tai sveikata. Tik semki-
daugiau pacientų pajėgs mės jos rieškutėmis ir nesigai-
klausyti gydytojo nurodymų. 

Mediciniška tiesa 

— ''Žinau, kas yra gera, bet 
darau bloga" — tvirtina Šv. Po
vilas Šventose knygose. Šiandien 
jau žinome, kad trys blogybės 
artina širdies atakas, bet tų blo
gybių nesikratome. Pakeltas krau 
jospūdis, cholesteroliu perriebus 
kraujas ir tabako rūkymas yra 
trys ryškiausi širdies atakos šau
kliai, o mes klausome jų vilio
nių ir nesitvarkome, nors gydy
tojai pakartotinai mums prime
na tvarkymosi reikalą šiose tri
jose negerovėse. 

Ne įtik širdies atakų, bet ir 
kitų arteriosklerozės negerovių iš 
vengtų žmogus, ne taip dažnai 
sulauktų paralyžiaus dėl apo
pleksijos, nesulauktų kojose skaus 
mų dėl arterijų jose už-ikimš:mo, 
neapturėtų daugelio inkstų nėge v o dvasioje, savo nusiteikimuose, 
rpvių, jei jis pajėgtų savo asme- Tik tada mūsų kūnas ims pa-

lėsime, nors reikės mums keisti 
savo visokeriopai nesveiką gyve
nimo kelią daug sveikesniu. Toks 
mediciniškai sveikas maitinimas-
sis ir gėrimas yra malonus. Tik 
mes keiskime savo netinkamą gy
venimo būdą ir pradėsime tikrai 
žmonišku elgesiu neatsigėrėti. 
Kaip Dievo mums rodomas ke
lias yra visais atžvilgiais naudin
gas, geras ir protingam žmogui 
visais požiūriais priimtinas — 
taip ir tikrai mediciniškas kelias 
mi'yboje ir gėryboje yra visai 
priimtinas, malonus, tik reikia 
mums iširti iš pakamoių, iš ta
vernų ir iš kitokių šiukšlynų kiek 
vienam mūsiškiui pagerinant sa
vą asmenybę — ir mes imsime 
tolintis nuo visokių giltinių. 

Gydytojo receptas apsileidėliui 
nepadeda 

Pirmiausia turime tvarkytis sa-

jų vaikų tėvui, kada jis po skran-1 
džio išoperavimo (dalies .skran-. 
džio išpiovimo) toliau turi de-* 
ginimą ties duobute ir dirb"! ne-1 

gali. Pasirodo, kad jis nesilaiko 
gydytojo patarimo: nemeta rūkęs! 
po pusę kapos cigarečių paroje. 
Jis nekreipia dėmesio į savo vai
kų ateitį: bedarbis jis negalės jų 
tinkamai aprūpinti. Kol jis bus] 
cigarečių vergas, tol nepajėgs bū
ti tinkamu tėvu savo vaikams. 
Žinoma, kad pairs visi kiti šei
mos reikalai, jam nesveikatos liū-
nan natekus, per Tavo asmeny
bės silpnumą per nuo rūkymo 
nesusilaikymą. 

Dabar medicina pataria rūko
rius atpratinti nuo rūkymo tik 
per jų elgesio pakeitimą žmoniš
kesnių. Tai ilgas, sunkus ir pa- j F 
tyrusio gydytojo žinioje atsiekia
mas gėris. Bet asmenybe pasilpu-
sysis nenori ilgo ir sunkaus gy
dymosi. Jis sau leidžia toliau 
tęsti įvairiopą narkotizavimąsi, j 
Tokie neretai griebiasi už kitų Į 
narkotikų, kai jiems gyvenimas 
darosi per surikus. Tokie, žinoma, 
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Genovaitė ir Gediminas Janulos gėrisi Lietuvio sodybos, Chicagoje j 
ažrr.onio programa. Abudu jie yra nuoširdus Lietuvos vyčių organ:- ! 
aeUoB iKV vūs nariai. Nuotr. M. Nagic ! 

GYVENIMAS ROS^vTLL. NE\T MEXICO 

I H E L T I U b A M l A N W O B L D - W I D £ DAILY 

1549 W E S 1 «SwJ S T , CH1CAGO, ILL 9062S TeL LU 
Second Claat Pos tage paic at Chicago, Ciinoia Published daily, 
asceepi Sundays, LegaJ bolidays, days after Chr.suuas and Easter 

b y the Lithuanian Cathol ic Press Society . 

S u t a c i l p d a e K c t o c 128.00 — Chicago «nd C o o * County, Illinois. 
fiMwhara tn U . 3 A 128.00. Canad* S2&00 Foretgn 
C o u a t i i M — 129.00. 

PBMO I f c k l * * f f inam. p ^ a v i U n i a * . _j o * - - * , . .retuiue-
mUM n e į t i n k a m i Ant DRAUGO prie fctekneao saaitytOĮO adreso, 
|>vua i i jo m o k e s t į atžymima. Iki aada rtjutytojaa yra u l s l -
aokejea . 

Ii t a k s t o 
• m t a m 6 za£n. S a i t e . 1 mta . 

d U c a g o , Coofc 01 f28.0C J13.0C $1C.0C $4.00 
KMMmOoii I28.0C $ i3 .0 t i:G.0l t4 .00 
O t t » O8.0C S13.0C $10.00 -
L'tHonyJe $28.00 $17.0C I l i .Ot 
Savai t ln l j $18.00 S1O00 — — 

• Redakcija atraipanlua taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotjj straipsniu 
a e s a u g o , Juos gr*žin» t ik U anks
to susitarus. Redakcija už skeEM-
mų turuų neatsako. Skelb imų kai-
o o s pr is iunčiamos gavus pras\ 

Wm. J. Kareiva su šeima la- namą labai prieinama kaina. 
bai džiaugiasi a t radę t inka- Karo metu šita apylinkė buvo 

dar greičiau save pribaigia. Taip Į kainą vietą pensininkams. Tai pavadinta "Walker 's Air Base", 
ir praeina savo trumpą gyveni-j vieta Roswell, N. M., kuri labai kur buvo pas ta ty ta 845 namų 
mą be asmenybės žmonės nepa- j pa t iko . Žiemos metu oras š i l tas , lakūnams. Karui pasibaigus 
likę jokio pėdsako, jog žmonė-. apie 70-80 temperatūros, saulė- namai liko tušt i . Vėliau valdžia 
m b buvę. Tokiems jokie reikalai ta , dangus nepaprastai mėly- nutarė namus nuomoti. Dabar-
kukūringam asmeniui būtini ne- nas , nedrėgna. Vietovė yra 3600 tiniu laiku j au yra išnuomota 
galvoj: jie sėdi smuklėje mišių j pėdų virš vandenyno ir mažai 425 namų, bet kasdien atvyksta 

lyja.. daugiau pensininkų ir jaunesnių 
o -- . ,-r.- , . žmonių, č ia y r a Nortb. Eastern 
Sugrjzę į Chicagą pardavėm 

metu, jie iš rūsio neišeina per 
operą, jie spiauna j kultūrines 
žmoniškųjų mūsiškių apraiškai. 

Žmonės, kurie klauso 
gydytojo patarimų 

Pernai šio kraš:o gydytojų 

I • Redakcija dirba kasdien 
I £30 — *3C šeštadieniais 
į 8:30 - I2tf0. 
5 • Administracija dirba kas-
5 ton nuo 8:30 įka 4:30, Sėsta-
f dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
•!;MHnniiiiiiniiiHHiiiuiinu>»)»iiMiiiiiuiiiniimiiiiiiiniiiiniiiiiiiumnnuiih^ 

Tel jflso Ir batti OLympk 8-4lfl»-

DR. P. KISIELIUS 
tel PB 8-3228 

OR. ANMA BALIUKAS 
2858 West 63rd Street 

VKTŲ, AUSŲ N'OSIE? 0-
GERKLfiS LIGOS 

Valandos pagaJ susitarimą 

nybe pildyti gydytojo nurody- ; J į ^ gėriui, tvarkai ir sveikatos la&ra^įs J A M A paskelbė savo ty 
mus: nerūkyti, pakeką kraujo- dėsniams. Nesutvarkęs savos as- r ; m ų duomenis apie tuos pacien-
'aQdi roikiamai tvarkyt: ir nutu- m e nybės asmuo neina vaistų pirk t u s > k u r i e p i l d o gydytojo nurody-
kimą bei k r a u p riebumą regu- t i > k a i ) ? j a m gydytojas patarė re- m u 3 . p a s ; r o d o , kad oildyti gydy-
huoti. Taip ir kenčia žmogus ne c-ptą išrašydamas. O jei toks nu-. t 0 J-0 n u r o d y m u s pajėgia tik tok 
dėl to, kad Dievas taip nori, ne siperka, tai reikiamai jų nevar-: a s m u 0 ? kuris turi Šiuos savumus: 
del to, kad medicina nepajėgi ir toja. Taip elgiasi nuo 30 iki 70 y Domisi sveikata; 2 kuris tiki 
ne dėl to, kad likimas toks žmo- proc. visų pas gydy.ojus a'silan-
gui yra skirtas. Be laiko šian- kančių ar ligoninėse buvusių pa-
dien mūsiškiui per dažnai bei- cientų. Vidutiniškai pusė visų li-
džiasi giltinė į duris vien dėl J gonių nepildo gydytojo pata-
to, kad mes apsileidžiame savose rimų. Veltui tokie eina pas gy-
pareigose Kaip -žmones: mes ne
pildome šiandieninės medicinos 
nurodymų svarbiausiose srityse 
dėl to, kad savo asmenybe dar 
netapome pilnutiniais žmonėmis. 
Blogiausia, kad mes nė nesirū
piname savomis asmenybėmis 
tvarkytis — daugiau žmoniškeri. 
Tegul tik kiti tvarkosi, tegul vien 
gydytojai liaunasi mums ant 
nervų groję savo patarimais nerū 
kyti, suliesėti, su kraujospūdžiu 
tvarkytis — mes esame tvarkoje... 
Taip ir panašiai tariasi gera da
rąs lietuvis pasileidėlis. 

Apsileidėliui faktai nesvarbu 

Asmenybe pasilpusiam nega
lioja bet kurie gyvenimo denia i . 
Jis jų neprisilaiko, nes nepajėgia 
tikra žmogumi būti ir tinkamai 
elgtis. Šiandien medicina žino, 
kad daugiau negu 80 proc. šio 
krašto gyventojų, kurie luošais 
tampa ar miršta per anksti nuo 
arteriosklerozės, būna minėtos 
vienos ar visų trijų negerovių 
parbloškiami. Kiekviena iš minė 
tų negerovių — rūkymas, surie-
bėjimas ir pakeltas kraujospūdis 
dvigubai greičiau artina širdies 
ataką. Gi, negaluojąs visomis 
trimis virš minėtomis blogybėmis 
asmuo net dešimt kartų greičiau 
prisišaukia širdies ataką ir mirtį. 
G via vieu asmenybe pasilpęs 

nepildo gydytojo nurodymų. Kai 
pacientas apleidžia gydytojo ka
binetą, jis nepakeičia savo valgy
mo įpročių. Jis nenustoja užsisė
dėjęs ir su kaimynu niekus ple
pėjęs. Jis nemeta rūkęs ir kavos 
gėręs ir nesumažina savo neži
nia kur galvatrūksčiais lėkimo. 

Mes dažnai reklamuojamės 
laikraščiuose, kad visus vaiši-
nam kavute ir pyragaičiais. Juk 
tai savęs žudymas, o mes tingi
me vts ir toliau -sveiko mafsto 
pagaminti ir juomi kitus pavai
šinti. Mums lengviausia saldaus 
maisto pigiai nusipirkti ir tuo 
nieku su kava neva vaišinti sve
čius parodose, vardinėse, pakasy
nose ir \isose kitose aplinkybėse. 
Laimė, kad vienas tik Alvudas 
rodo mums mediciniškai sveiką 
kelią mityboje ir gėryboje: čia ne 
nftbirs rftaistas, 6 labai skariūš — 
lietuviškam gomuriui labai arti-

dytojus — jiems niekas padėti 
negali. Be reikalo tokie gulasi 
ligantnėsna ištyrimui bei gydy
mui, įskaitant ir visokiausias — 
tūkstančiais žaliukų kainuojan
čias operacijas, —jiems niekas, 
net Dangus, negali padėti, nes 
jie pagalbos atsisako. 

Juk niekas pieno negali par
nešti iš krautuvė; be indo — taip 
ir sveikatai apturėti žmogus turi 
turėti indą — tinkamą asmeny
bę. Tik tada jis pajėgs pasinau
doti dabartinės medicinos pajė
gumu. Tik pasižiūrėkim, kaip 
žmonės save žudo per savo as
menybės menkumą. Š ai gyveni
mo faktai, o ne pasakėlės. 

NesitvarkanČiajam 
nė operacija negelbsti 

Operacija laikoma medicinos 
mokslo pažiba. Žmonės tiki
si daug iŠ operacijos, ypač da
bar širdies ligonims atliekamos. 
Tikrumoje, tas gėris — ta opera
cija yra lygi kardui, turinčiam 
dvejus ašmenis. Ji talkina tik sau 
talkinti pajėgiančiam. Kas iš to, 
kad persodins gydytojai naują 
gyslą į žmogaus širdį, jei tas as
muo toliau neprisilaikys gydyto
jo patarimo: rūkys, riebės ir pa
gelto kraujospūdžio netvarkys. 
Tai pagrindiniai blogumai, su ku 
riais žmogus dar šiandien turė
tų atsisveikinti. O kur dar kitos 
negerovės: kur neveiklumas, taip 
dabartinių mūsų pensininkų pa
mėgtas, kur moterėlių užsisėdėji
mas artimą apkalbant, kur ka
vos gėrimas, kur nervinimasis dėl 
menkniekio ir savo nervų netvar-
kymas per kitam gero darymą. 
Mes dažnai bijome bitės, pelės, ki
tokios spaivo? žmogaus, o drau
gaujame su nesveikata, net užan
tin dedamės savo g:>ir.c ]*-J 
vien tas mūsų nusžteikUhaa — 
bqk darbas žmogui kenkia — y » , , 
vienas didžiausių mūsų duobk.- i P ^ t i o j c gydytojai ncti*:. ^ r i 
- ų. Kada mūsiškiu didesne cau-

save .tarnus persikėlėm j Ros-
well, N . M. Nuomojam didelį 

universitetas. Yra aerodromas. 
Gaila, kad čia nėra lietuvių. Tik 
už kelių mėnesių kita šeima, 

— . _ — A sužinojus apie mus, atvažiavo ir 
kyti ir šalia mediciniško darbo nusprendė apsigyventi netolie-
esantieji asmenys. Tik ne gydy- se-
tojai: jie užsiėmę savu darbu į 
minėto gydytojo tvirkinimą medi-
ciniškoje spaudoje, kad pusė pa- D a u g 1 j m a s J T a a t s i k ė l ę g g ^ . 

OR. R. G. BALU KAS 
IkušertJM tr m o t e n j Ug<* 
GfnpkolojrtD? Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crauford 
Medlcal Boilding). Tel. LC 5-6448: 

Prflma ;ig-omu* pagal •jusita.r-.rr.ą 
.Id neatsiliepto tkamblnt i S" 1-8004 

OER, VL BLAŽYS 
PLAuery m VIDAUS UGO? 

\ iarquetw Sledical O n t e r 
(5132 So Redzie Avenue 

Priklausom prie St. Peter pa- v*< 
rapijos, Senior Citizens klubui. 

plrmad. antra-d ir ketv.rt&c 
6 iki 7.80 vai. m k a r o 
*<\4tad nuo i *ki S vai 

Pa^aJ TOSitArimę 
Of«xo telet WA 5-26T0 

itezki. teL WAlbroo». 5-S04> 

GYDYTOJAS m CHIRURGĄ 
3434 West 7 l « Street 

liti S Vai pirm., ketv 
Afitr&;.. penktad 
tiV įkai tams 

pop'.et 
Sf#-vafi 

J e n t ų nepildo gydytojo nurody- n i ^ ^ 
mų — nekreipia dėmesio ir ver- ^ 
5ia kitą puslapi- Miestas gana gražus pasipuo- TeL Ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

IŠVADA. Sunku gydytojui pa- š ę s s u daugybe_krautuvių mo-. Q R | p E T E R T< B R A 2 | S 

tarti riebiam ir rū:<ančiam, kad telll V 1 S o k l , l ^ ų v a l ^ ų " j 
pacientas pildvtu jo nurodvmus ^ Z l ų *•***!* ^ ^ P T ' 
suliesėjimo reikalu ir nustotų rū- t e s t a n t l J bažnyčios, trys katali
kes. Pavyzdvs-spatraukia. Gydy- ^ bažnyčios, t r y s ligonines :r 
tojas visų pirma turi būti ž r n 0 - 49.°°0 gyventojų, 
gus — asmenybė, o tik tada Nuosavybės mokesčiai labai ; 
gauti medicinišką išsilavinimą, pigūs. Namo kainuojančio; 
jei jis nori sėkmingai talkinti sa- ! $30,000, mokesčiai $200. Namų ' 
vo -pacientam:. Iš kitos pusės, įr automobilių draudimai nepa-1 
patys pacientai turi savomis as- p r a s t a i pigūs. Daug čia yra kul- ^ 

imenybėmis artėti prie pilnutinio tūring; žmomą, renz:a "įvairias 
tad 

kad jo liga tikrai nustatyta; 
3. kuris tiki, kad jo liga atsi
lieps labai neigiamai jo sveika
tai, ir 4. kuris pramato, kad gy
dytojo patarimas jam talkins su
sitvarkyti su turima negerove. 
Asmuo, pildąs gydytojo nurody
mus, turi suprasti, kas jam pri
rašyta, dėl ko jam prirašyta ir 
kaip jam reikia elgtis, pildant gy
dytojo nurodymus. 

Netvarkingąjį menkniekiai 
išveda iš kelio 

. a s , I " e n s —, " * t a a f J'e P aJ eS s meno parodas, koncertu? 
Gyd. Rosenstock susekė, kad .pildyti sių dienų medicinos patą- J e i ^ i § lietuvių n o r ė t u 

nepndantieji gydytojo pa tar imų, r imus . gka in fo -mac i " : raš-•<:* r 
PASISKAITYTI. Mind and Me Wm. J. Ka ra t ą , 32 3 S 

Dr Ant Rw1<>ko kabinetą perfm? 

OR, EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

H09 We*t olst Street 
Te) GR 9-2400 

Vai pa^ai rositarirra: pirrr.ad n 
itetv. j—4 ir T—9; antrad U penkt 
: 0 — 4 : SeAtad t » — 8 "a! 

ligonys labai neišmintingai tei
sinasi. Vienas sakosi nepirkęs vais 
tinėj vaistų pagal receptą, nes 
buvusi ten didelė eilė žmonių. 
Kartais ligonis mano, kad jam 
sunku išpildyti recepte paduotus 
nurodymus. Kai gydytojas pasa
ko, kad imti vaistus su valgiu 
tris kartus per dieną, o tas žmo
gus valgo tik du kartus — tada 
tas žmogus susimaišo. Jam daro
si neaišku, ar čia svarbu su val
giu ėmimas, ar tris kartus vais
tų vartojimas. 

Tas gydytojas Rosenstock su
sekė, kad ligonis neklausia kvai
lų klausimų. Tik gydytojo biz-
niškas ir atokus link ligonio al-
sinešimas ir prie kitų laukiama
jame esančių pacientų savo dė
mesio kaupimas verčia pacientą 
klausti tariamus kvailus klausi-
mus.2inoma, kiekvienas gydyto
jas turi savo būdą apseiti su li
goniais. Tame reikale niekas jį 
pamokyti negali. Visi mes turi
me prisiminti, kad pakankamai 
savo asmenybę aptvarkęs pacien
tai domisi savo sveikatos reika-
lais, savo vaikų gerove. Todėl to-
k;.? c\'.C bū.ini^usius ju sveika
tos atstatymui nurodymus. Tik 
gydytojas turi nesiliauti medici-

mokęs ir auklėjęs savus 

dicme, Vol.3.Mo.5.May 1976 RosweIL N. i'.. 

Ofs teL 73S-4477: Re?. 346-283P 

OR. E. DECKYS 
GYBYTOJA €R O H I R f U G P 

Specialybė — Nervų ir 
Emoeiii&s Ligos 

' R A W F O R D MEDTCAL BVfLDfNG 
M49 So Pii iaski Road 

JYDYTOJA5 m CHIRURGAI 
1443 So 50th Ave^ Cieero 

io^sdiec l - I vai ir 6-8 vai v a k 
išskyrų* trečtadienlua 

Šeštadienia is 12 tkl 4 vai popiet 

TeL REli&nce 5-1811 

0R. NALTER L KtRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

8925 We*t 59tb Street 
Vai plrmaci antrad. ketvtrtad U 
per. k tad c u o 12-4 vai popiet ir 6-8 
vai. vak Sestad 12-2 «al popiet, o 
treč iadienia is jJdaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA m CHIRURGE 
KrmKiv m VATKC IJGO* 

SPKCIAMSTe 
HKDioaii Bi"n.nr>'G 

r t M South Wp8tero A v e o a * 
vaiandofl Kasdien nuo 10 vai ryte 

tkl 1 vai popiet 
• >flsr, tel R F T-i'aX: rezld. 2 3 » - a a i t 
>f)«n R F I 1«1S- RevM P R »-•»*« 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 West 71 *t Street 

7 1 o- tr Campbell 4 ve. k a m p a s > 
Vai. pirmad. . antrad aetvtrtad. tr 
oenktad i tkl 7 v p p Ttk susitarti* 

Rerfd tel — Gi *-6S~3 
DR, W. M. EiSiN-EiSiHAS 

KKUSER1JA FR MOTE?V L!'--"-
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 5o Redrfe A ve \TA VJ67« 
Valaadot- pagal •«wltarlma Jei ne 

atefllepia skambint i M.) 2-OOOt 

• V I . 

Daugeli., S>*->:o;u r^suprant i . 
.a:': H.ij^rU- jų pacientų nepilt" 
nurodymu. Tokie užsieinę sa\ > 

_' irrti ižas G<i"oa ;- li<ru ^.rc.c^ 
motyvų ir artimui naudinga lai
kyti savo širdžiai ir asmenybei 
geriausiu vaistu — nuo tada ims 
gerėti mūsų sveikata. 

Arba vėl ?— nieko nepadeda 
save netvarkančiajam ir rūkan

čias. O gėrimas — vaisių sultys čiajam 29 metų vyrukui — dvie-

r.:: v̂  pr.x. JU pacientų neklau-
sn ju patarimų ir einn savais ke
liais. Jie velija pacientus vis ma
tyti savo kabinete ir jiems užmo
kesti atnešančius — o kas su pa
cientais darosi — tai jie neima 
galvon. Gyd. Rosenstock skun
džias: spaudoje, kad jo tvirtiai-

Franciška Ivanauskienė (kairėįe)ir Antanina Ški 
neslo pamaldų metu Lietuvio sodyboje, Chicagoje. 

iKier,. gegužes mc-
N;.r.r. i i . Nagio 

•ąiiin!nnMiiT'MM!nnninnnt'!U!TTT;nTT;;nH!!!!iin;ui!niHUiiuiiiJiiimuiiHiiuniir^ 

— BE S-S893 

M. A. B. fiLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

Specialybe Akių Ligos 
39CTS West lOSrd StTeet 

Valandos pagal susitarimą 

Oflbo tstaf. PB 8-2220 

D U JAMIRA JAK5EVIČIUS 
i O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 Wes* 63rd Street 

Ptrmad.. antrad., kotvtrtad t- p«nyt 

S 

Papročių ir pažiūrų paminklai yra pastovesni nž me
džiagines iškasenas. Tai suprato Ovidijus. Ši tiesa ypač 
galioja pasakoms. Jose y ra galimi nemažiau sėkmingi 
kasinėjimai, negu žemėje. 

Vytauto Bagdonavičiaus 

KULTŪRINIS GEIMU PASAKOSE 

i 
ano 
?ak 

12 tkl » vai tr nuo 
ge.«tjui nuo 1 iki « va! 

Tel 77M5565 

OR. VIDAS J. NEMICKAS 
ŠIRDIES IR V [D AUS LIGOF 

3454 West 71 st Street 
Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A l S T C D I O 
VIOT.FTA KAROSAITC 

051 So. Wanht« i»w, teJe* 7 7 8 - S 7 M 
Prltaficoint akiniai pagal gydytOJTJ 

Oid-ilJ" « U j r*mų p>*tr1aitlflM* 
VaJ pirm. ant?., penkt 19-5:88 

•c*?-. :-% y - SeStad. 10-4 v p 9 
T-f^iad:eniai» uždaryta. 

Telef. — 282-4422 

DR, ROMAS PETKUS 
4,K:rr LTGOP — C H I R U R G U * 

Ofisai: 
111 VO VPARASH *V"E. 

icv Vii ( A N T R A I AVT-
Valando* pafįrai «usitartma 

OrT'FRAMirPLEČKAS-

OPTOMETRISTAS 
'Kalba lietuviškai) 

»1>> W "lst St — Tel. 7JH-514B 
T'k-im- ^k!- lVt««tkn %kin1n> Ir 

•'OontAfi lens**" 
Vai paica! susitarimą Uždaryta tr«£ 

"DRTLEOHAŠ SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES tR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
26.^ W. 63rd Street 

Va! 3.r.trad euc 1~4 poptet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofteo teL 776-2886, res. 4 4 f t * » « 

DR. J. J. SIM0RAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adrenas: 4255 W. S9rd 8 t 
Oft.^o telef. R E 6-4416 

Rezldencijoa telef. OR S-6 t lY 
Valą.: p irmad. . 

penktad nuo 
antrad. . k e t v l r U d : 
1 Iki S v a i poptet . 

U knyga 

yra nuotykinga ekspedicija į proistoriją. 357 psl. Kaina 
= 5 doi. Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus Liet j 
| Knygos kiubo nariams trečdaliu pigiau. 
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FRANK'S TV and RADIO, INC 
8240 SO HALSTH) iTREET TEL. — CA S-T2I2 
RADLJC IR 3TEREO APARATE PARDAVTMAS CR TAISYMAS 

mais, kad nacien'ai n*c«ldo r--1 r i ° ) E 1 J F PASDUNKIMAf rvAiRiAUSa* TELEVTZJJV APARAT% « 
dytojM patarimų, susidomėjo mo-1 O<H>C<X>O©O<>O<>CC«<>O<>O<>««^^^ ; 

Ofa. PO 7-6000 Rei. GA $-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CTUK*.-RGA= 

S844 WeM 63ri Street 
Valacdoe pagal suaitanmą 

Tel. 489-4441 - - 561-4605 

DR. K. A. V, JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGU k 
1002 No. Westem Avenae 
5214 No. Westr<m Avemie 

Telef. atsakomas 12 valandų. 

VW telefonai 652-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 40tt Ooort, Cleera 
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Visuotinė Laisve 

RINKIMINIU METU PROGRAMOJE 

vietų Sąjungoje, kur religija yra 
paneigta, norima nepilnamečius 
išauklėti gerais žmonėmis pagal 

tai susipainioja savo 'pasakymuo
se: jie persekioja dvasiškai stip
rius žmones, kai patys kalba, kad 
jaunuolius turėtų paveikti dvasiŠ 
kai stiprūs žmonės. 

Dorovinis auklėjimas 

Komunistai kalba ir apie jau
nuolių dorovinį auklėjimą: "Rei-

dovausis relginiais nuostatais, jis kia ištirti, kas .turi teigiamo ar 
nebus geras komunistas. Jei bus 'neigiamo poveikio jų dorovinių 

komunistinius - ateistinius nuo
status. Bet komuistiniai nuosta
tai jaunimo gerais žmonėmis ne-
iŠauklėja. Vienas buvęs komunis
tas sako, kad komunistas negali 

Pirminių rinkimų įkarštis jau mumus ir sunkumus, negu 5 
yra įsibėgėjęs. Abi pagrindinės bendrąją politiką. Kandidatai 
partijos išmėgina savo pajėgumą taip pa t žino, kad juos renka ne 
visuomenės nuotaikose. Kandida- minios, o tik dalis piliečių, kurie 
tai į Baltuosius rūmus ateinan- sąmoningai rūpinasi valstybės 
tiems ketveriems metams pila gerove ir nori valstybės priešaky-
pažadus. bet ir partijos ruošia je turėti sau palankius asmenis, 
programas, kurios išryškins bent Šiuo atveju ir reikia susimąstyti 
dalinai jų atstovų nusiteikimą bent tiems, kurie turi ką pasaky-
prezidento rinkimuose ir kongre- ti politikams ir gal: parodyti pla-
so papildyme. Jau dabar eina va- tesnius siekimus, 
dinamų platformų — politinių Pavergtųjų tautų atstovai, ta-
programų paruošimas, kad par- pę Amerikos piliečiais ir susigy-
tijų konvencijose išryškėtų dau- venę su jos demokratine sant- j ^>ūti geras žmogus, nes, jei jis va 
gumos valia ateities politikoje varka, kaip tik turi pasakyti vi-

Partijų programomis jau lai- daus klausimais savo nusiteiki-
kas susirūpinti ne tik partijų va- mus ir reikalavimus ne tik va
dovams, bet ir visiems Amerikos daus klausimais, bet parodyti, 
gyventojams. Jose turi pasireikšti kad reikia vertinti ir visuotines 
nuotaikos laisvės, demokrati- žmonių teises į laisvę. Jei yra •pa
jos, žmogaus teisių, pavergtųjų vergtų tautų ir žmonių, tai laisvė 
tautų ir užsienio atžvilgiu. Par- yra sužalota ir demokratiniame 
tijų politinės programos yra svar- krašte, kuris neprisideda prie 
bus dokumentas tautos iš- žmonijos laisvės gynimo. Tai turi 
rinktiems atstovams. Tiesa, jos būti pravesta abiejų partijų poli-
pasižymi daugiau siekimų dekla- tinėse programose, kad būsimie-
ravimu, negu konkrečiais uždą- ji valstybės vairuotojai žinotų sa-
viniais, bet vis dėlto jos yra pag- vo partijos įsipareigojimus, 
rindas, duodąs teisę viešiems pi- * 
liečiams iš rinktų atstovų reika- Mažai lietuvių eina į aukštes- , mokytojos. Jos kartais religingų 
lauti tų deklaruotų punktų vyk- nius politinius postus. Gal šiuo į mokinių atžvilgių parodo dides-
dymo. metu prisimintinas tik Detroito į nių žiaurumų, negu vyrai. Jos 

Užtat svarbu ne tik partijų ats- Algis Zaparackas, mėginąs laimė- j •persekioja pavyzdingus moki-
jovams, bet įvairioms et- ti Atstovų rūmų vietą. Bet ir ma- nius, kurie laikosi tėvų auklėji-
ninėms grupėms pareikšti savus žesni politiniai postai turi didelę į mo dėsnių, pagrįstų religiniais 
pageidavimus, kurie liestų Ame- reikšmę pravesti etninių grupių j nuostatais, o dažnai pateisina nu-
rikos vidaus gyvenimą ir užsienio pageidavimus, šiuo atveju ir lie-I sikaltusius komjaunuolius, kurie 
politiką. Ypač tai svarbu toms tuvių tautinius troškimus. Svar- j auklėjami pagal ateistinius nuo-
grupėms, kurių tautiniai kamie- blausia, kad į abiejų partijų prog- i status. 

Nepilnamečių auklėjimas Sovietuose 
Per 60 metų nepajėgė išauklėti padorių piliečių 

Nepilnamečių yra visame pa-įkių — dvasiškai stiprių žmonių - j tinės bonkų, kai žmogus, atėjęs į 
šaulyje. Kultūringuose kraštuo-j ne tik nemėgsta, bet juos net \ krautuvę nusipirkti maisto pro
se jie auklėjami, dažniausia duo- į persekioja, kad jie teigiamai pa
d a m jiems religinį pagrindą. So- Į veikia jaunuolius. Čia komunis-

KANADOS SUSKILIMO PAVOJAI 
J. VAICEUCNAS 

Kanada yra viena stipriausių nika. Kanados šiaurėje rasta ver-

geras komunistas, jis negalės bū
ti geras žmogus. Kitokių atve
jų pasitaiko mažai. 

Sovietų Sąjungoje vaikų auk
lėjimas, neskaitant tėvų, yra pa
vestas mokytojams. Komunistų 
mokytojų pareiga ne tik vaikus 
mokyti, auklėti, bet ir juos pada
ryti gerais komunistais, gerais 
ateistais. Žmoniškumo aspektas 
čia nefigūruoja. Tą bedievišką 
auklėjimą vykdo n e tik mokyto
jai vyrai, bet ir subedievėjusios 

Ateistai mokytojai labai nepa
tenkinti religingais mokiniais, 
•kad jie nestoja į komjaunuolių 
organizaciją. Religingi moki
niai, ypač jų tėvai, mato, kad 
komjaunuolių organizacija daž
nai yra kriminalinių nusikaltė
lių mokykla. Dar pirmaisiais so
vietinės okupacijos metais buvo 
verbuojamas ir lietuviškas jau

nai yra už geležinės uždangos ir ramas būtų įtrauktas pavergtųjų 
kenčia komunistinės okupacijos tautų klausimas, kuris, jei ir ne-
Hnaudojimą. būtų greitai išspręstas, bent būtų 

Svarbus reikalas yra ir etninių svarstomas, uždokumentuotas ir 
grupių kultūrinės ir visuomeni- pateiktas partijų konvencijoms, 
nės veiklos pripažinimas -partijų Demokratų partijos platformą 
programose, kurios svarstomos ruošiant jau dalyvavo net kele-
specialių komitetų ir priimamos t a s liet. organizacijų atstovų. 
konvencijų. Amerikos visuomenė Programa dar nebaigta, taigi tai 
juk yra susikūrusi iš tautinio partijai palankesnieji turėtų žiū-
margumyno, kurio pratęsimas rėti, kad kuo daugiau aiškesnių į nimas į komjaunuolių organiza-
turtina Ameriką ir laiduoja lais- pareiškimų programoje išliktų. ciją. 
vę tautinėms grupėms kurti sa- Respublikonų partijos rengia- | Komunistai bedieviai iškelia ir 
vą kultūrą, išlaikyti savus pap- moję programoje taip pat daly- dvasiškai stiprių asmenų reikš-
ročius, savomis priemonėmis sau- vaus lietuvių visuomenės atsto- j mę jaunimo auklėjimui: "Paveik -
goti šeimos ryšius — tėvų ir vai- vai, kurie, reikia tikėtis, pateiks į ti jaunuolį gali tik dvasiškai stip-
kų santykius. Ir tai nėra tik tau- konkrečių siūlymų ir aiškių pa
tinui grupių išsiskyrimo apraiš- reiškimų komitetui, kuris turės 
ka, bet moralinis vrsų amerikie- programą suredaguoti. Ir šiuo 
Čių gyvenimo kėlimas. atveju negalima pasitikėti tik pa-

* žadais, o reikia veikti iki pat 

dūktų, tų produktų negauna, jis 
nusiperka bonką degtinės. Kar
tais taip padaro ir nepilnamečiai. 
Kai atsiranda nepilnamečių alko
holikų, komunistai šaukia, kad 
tėvai neauklėja savo vaikų. Ko-
muistai prisipažįsita, kad jie ne
pilnamečius verčia dirbti kolcho 
zuose ar fabrikuose (12p.): "Ne
pilnamečių, dirbusių įvairiuose 
Vilniaus darbo kolektyvuose ir 
pažeidusių teisėtvarką, kad jų... 
60 proc. dalyvavo išgėrimuose". 
Tai komunistinio auklėjimo ir 
jaunimo traktavimo išdava. 

bruožų formavimui" (14p.). Sun 
ku komunistams kalbėti apie do
rą, kai pas juos dora oficialiai 
paneigta, kai pas juos propaguo
jama laisvoji meilė. Kokius do
ros principus komunistai galėjo . 
paimti iš savo vadu: Markso, Le- N nenormaliai santvarkai. Ko-
nino, Stalino, kai šie jų vadai U H į * 5 2 T S " ^ T 
kė suguloves. Stalino dora buvo * a u k ! e n P?d<>«<* piliečiu pagal 

Jei Sovietų Sąjungoje nėra tin
kamo jaunimo auklėjimo, tai kai 
tė tenka komunistų viršūnėms ir 

komunistinius -principus. Tie, ku 
rie yra padorūs piliečiai, jie nėra 
komunistinių doros dėsnių šali
ninkai. 

rus zmoeus 
!3p.). Be 

(M.G.1975 
et g: *o: 

Nr . 10, 
muštai dvasiš-

yra tarp kaimo ir miesto gyvento 
jų, ragindami valdžią šią nelygy
bę pašalinti. Vyskupai taip pat 
aptarė naujų bažnyčių statybos, 
katekizacijos problemas, katalikų 

gimtinės ir krikščioniškosios mo
ralės dėsniai. Lenkijos vyskupai 

Buvęs prezidentas Spiro Ag- konvencijos, kad programon b ū - ' konstatavo kaimo gyventojų ir 
new pa si kalbėjime apie savo tų įtrauktas pavergtųjų tautų rei- ! žemdirbių sunkias gy/enimo są-
knygą "The Canfield Decision" kalas, kad konvencija tą reikalą | lygas ir socialinę nelygybę, kuri 
išsireiŠkia, kad jis jokiam savo svarstytų ir priimtų, kaip gaires 
artimam jaunuoliui nepataria ei- būsimiems savo kandidatams. 
ti į politiką ("Chicago Tribūne", Tai buvo daroma prieš anksty-
geg. 1-6), nes jis galvojąs, kad ne- vesnius rinkimus, tai bus padary-
įmanoma asmeniui dabartinė- ta ir prieš šiuos rinkimus. T a 
še sąlygose politikoje atlikti pa- čiau juo toliau, juo yra svarbiau bendradarbiavimą sialovados sri-
reigas, kurioms jis yra išrinktas, budėti, kad laisvės klausimas ne- j tyįe. Lenkijos katalikam šiuo me-
Gal tai rodo ne tik jo nusivyli- liktų tik popieriuje, kuris liks ko- tu trūksta apie 500 bažnyčių ir 
mą, bet ir patirties išvadas. Po- mitetų stalčiuose, bet ir deklaraci- j koplyčių. 
lirikon einąs žmogus prižada la- jose, kurios bus skelbiamos kon-
bai daug, iš anksto žinodamas, vencijos metu. 
kad visko negalės įvykdyti. Gal tai Pavergtųjų tautų laisvės klau-
reiškia ir partijos kontrolę, iš ku- simo įvedimas į partijų progra-
rios paskiras politikas negali iš- mas neturi suklaidinti mūsų vi-
eiti. Dėko jis prideda: ' 'mes da- suomenės ar pavergtos tautos. 
rome kompromisus". Tai tebus tik gairės, kokios jos 

Rinkiminėse kalbose, ypač buvo anksčiau —tik gai aiskes-
prieš pirminius balsavimus, ku- nės ar mažiau aiškios. Bet taip 
rie pačioje partijoje išryškina pat nereikia nuleisti rankų, dar 
kandidatus valdžios postams, pa- prieš pradedant darbą, o siekti 
žadu yra tiek daug, kad ne tik savo ir laisvės teisių visuotinu-
juos darantieji politikai, bet ir mo išplėtimo, kol tai pasidarys 
juos girdinti visuomenė netiki jų būtina pačiai Amerikos valstybei 
tikrumu. Pažadėti yra nesunku, ir bėra daugumai amerikiečių. 
kol politikas nėra suvaržytas biu- Šiuo metu turime veikti per sa-
rokratinių nuostatų. Nėra sunku vuosius ir laisvei palankiuosius 
pažadų ir nesilaikyti, užėmus vai- partijų veikėjus, politikus, kultū-
džios postą, nes iki naujų rinki- rininkus ir valdžios atstovus. Ir 
mų visuomenė kreipia didesnį tai yra išeivijos misija išsilaikyti 
dėmėsi į save ir savo ekonomi- ir išlaikyti laisvės troškimus. 
nius reikalus, pragyvenimo gali- P.S. 

NAUJAS BŪDAS GAMINTI 
"DEIMANTUI" 

JAV prof. R. Baniša sukūrė 
metodą gaminti medžiagai, kuri 

taip žema, kad Chruščiovas jį iš
vadino žmogžudžiu, kurs žudė ne 
tik nekaltus žmones, bet ir ko
munistus. Ar nekaltų žmonių žu
dikas gali būti doras žmogus? Ar 
yra aukšta dorovė krašte, kur 
valstybė išlaiko prostitucijos 
"akademiją?" Komunistams sun 
ku kalbėti apie dorą, kai jų dora 
remiasi ne religijos nuostatais, o 
paleistuvingų žmogžudžių gyve
nimo pavyzdžiais. 

Tiesa, kitoje vietoje (13>p) ko
munistai sako, ''kad dorovės ug
dymas — tarybinio žmogaus 
brandinimas. Tai partinės ir vals 
tybinės svarbos klausimas, kurį, 
rūpindamiesi ateitimi, turime 
spręsti kasdien". Cia jau tarsi pa
brėžiama, kad komunistai turi 
savo dorovę. Komunistai ir ne 
visi komunistinę dorovę pripa
žįsta už dorą. Tie komunistai, ku 
rie nėra priristi prie Maskvos, 
jie pasisako kitaip: jiems ir Sta
linas nedoras, ir Chruščiovas ne 
doras ir Brežnevas nedoras. Tai
gi, komunistinės doros sąvoka y-
ra pakibusi ore: kiekvienas komu 
nistas doros klausima sprendžia 
pagal savo norą, nusistatymą ir 
pageidavimus. 

"Nusikaltimai daromi tada. 
kai nepilnametis, nejausdamas 
reikiamo auklėjimo poveikio, ma 
to vyresniųjų netinkamą elgėsi, 
girtavimą". (14p.). Kas duoda 
girtavimo pavyzdžius ir paskati
nimus vyresniesiems ir nepilna-į 
mečiams Sovietų Sąjungoje? Į 
Tuos paskatinimus duoda Krem-| 
liaus štabas - politbiuras. Jis, ne
pajėgdamas savo krašto gyven
tojų aprūpinti maisto produk
tais, įsako į maisto produktų krau 
tuvių lentynas sukrauti eiles deg-' mintojas pasaulyje 

J.J. 

Britų dominijų. Jos santvarka pa
naši į JAV, tik JAV atskiri rajo
nai vadinami valstybėmis, o Ka
nadoje — provincijomis. Kana
doje vyrauja dvi kalbos: anglų ir 
prancūzų. Abi kalbas turi mokėti 
valstybės tarnautojai ir viešų 
institucijų pareigūnai, nors gy
venime pilnai to ir nėra. Neskai
tant Kvebeko provincijos, Kana
doje daugumoje vartojama anglų 
kalba. 

Anksčiau Kanadą valdė pran
cūzai, bet vėliau ji pateko Ang
lijos žinion. Kanados prancūzai, 
negalėdami atsispirti anglams jė
ga, nusprendė -prieš angJus ko
voti gausiomis šeimomis, kad Ka 
nadoje susidarytų prancūzų dau
guma ir prancūzų kalba. Sako
ma, kad anksčiau prancūzai ku
nigai pamokslus savo tautie
čiams baigdavo žodžiais: kalbėk 
prancūziškai ir augink gausią 
šeimą. Gaila, kad dažnai gausios 
šeimos būna tų prancūzų darbi
ninkų, kurie yra menkos sveika
tos ir išvaizdos. 

Dabar Kanadoje daugiau pran
cūzų gyvena Kvebeko provinci
joje. Čia prancūzai taip sustiprė-

tingų požeminių turtų: naftos ir 
ypač natūralių dujų. Tuos turtus 
reikia paimti ir perteikti į pietus. 
Tam reikia stambių įrengimų — 
dujotiekių, kurie eis ir per indė
nų apgyventus .plotus. Indėnai 
tai technikai labai priešinasi, 
nors jie ir žino, kad tie požemi
niai turtai žmonėms yra labai 
reikalingi. Kartu su indėnais ei
na ir eskimai, kurių Kanados šiau 
rėje priskaitoma per 15.000. T u o 
reikalu eina derybos indėnų va
dų su Kanados vyriausybe. 

Indėnai ne tik stato savo rei
kalavimus, bet jie nori sukurti 
vieną indėnų tautą ir įkurti savo 
valstybę. Savo tautai jau yra 
numatę ir pavadinimą — Dene, 
kas reiškia liaudis, gyventojai. 
Tas žodis būtų kas tai panašu 
j Detentę, — nors indėnai pro
tingi ir į detentę nėra linkę. 

Šiaurės Vakarai 

§. Vakarų teritorija užima per 
1,3 mil. kv. mylių. Trečdalyje to 
ploto (450,000 kv. mylių), kuris 
tęsiasi nuo Mackenzie upės į ry
tus, plačiai išsimėtę tarp miške
lių, upelių, ežerų ir plačioje tund-

jo, kad daro bandymus Kvebeko i r °J e gyvena tie 16.000 indė-
provinciją atskirti nuo Kanados' ^ų. Ar jie pajėgs sukurti savo 
ir įkurti prancūzišką valstybę.j valstybę, jei dabar jų dauguma 
Nors Kanados federacinės vyriau-

I sybės ministeris pirmininkas P. 
kietumu prilygsta pačiam dei- { Trudeau yra prancūzas, bet jis 
mantui. Tą medžiagą pagaminti Kvebeko atsiskyrimui nepritaria: 
daug pigiau, nei dirbtinius dei-į Kanada turi būti nedaloma, nes 
mantus. Metalinis padėklėlis Į ji sudaryta iš įvairių tautų, 
aptraukiamas keliais plonais to-
tano karbito sluoksniais. Meta
lizuotas totanas išgaruoja radi-
joaktyvioje angliavandenių at-

Dabar Kvebeke prancūzų kal
bą norima pastatyti pirmiau ang 
lų kalbos. Ar tai pavyks — klau
simas, nes nemažai Kvebeko pro-

,, . , , e iektroni- vincijoje gyvenančių neprancūzų 
niu spinduliu. Garai kondensuo- į t a ™ Priešinasi. Kvebeko ats.SKy-

1 rimas nuo Kanados yra pakibęs 
ore. 

Indėnai 

jasi ant metalo norimu greičiu. 
Reguliuojamas ir medžiagos 
kietumas. Ji pritaikoma piovi-
rao instrumentu, turbinų men
čių, tekstilės mašinų gamybo-

Antra kanadiečių grupė, kuri 
nori suskaldyti Kanadą, yra in-

je. taip pat ir automobilių išme- j d ė n a i K a n a d o ? e -mdėr^ p r į s k a i 

tarnų jų dujų nuodingųjų dalių 
nekenksmingumui — kaip kata
lizatorius. 

tomą apie 270 000, kurie gyvena 

gyvena iš valstybinės pašalpos? 
Indėnai gi tikisi turėti naudos iŠ 
požeminių turtų, kurių dabar jie 
nenori praleisti į pietus. Bet tų 
turtų paėmimas yra labai bran
gus. Dabar natūralių dujų pro
jektą vykdo 27 bendrovės, r.es 
tas projektas atseis apie 10 bil. 
dolerių, nors prieš 5 metus tam 
buvo numatyta tik 5 bil. dolerių. 

Indėnai savo žemę kartais la
bai brangina, o kartais jos visai 
nebrangina. Kaip sakoma, prie 
Detroito esančią salą ka-da.se 
indėnai pardavę už du buteiius 
degtinės, kai dabar ta sala kai
nuoja keli milijonai dolerių. 

1784 m. indėnų gentis Mo-
havvk, kuri JAV kovojo anglų pu
sėje, su savo vadu Brant atvyko 

10-ties provincijų rezervatuos ir} i Kanadą, Ontario ir apsistojo 
apie 70.000 už jų ribų. Rezervatai į P r i e Grand upės. Jų vado Brant 
užima per 6 mil. akrų žemės plo
tą arba vidutiniškai 22 akrai vie
nam indėnui. 

Apie 16.000 indėnų gyvena 
Kanados šiaurėje — Siaurės Va
karų teritorijoje ir Yukone. Šiau
rės Kanada yra indėnų kaip ir 
nuosava teritorija, nes baltųjų 
čia ilgą laiką kaip ir nebuvo. Jų 

garbei buvo įkurtas Brantford 
miestas. Cia tie indėnai gavo 
700.000 akrų žemės. Dabar tame 
rezervate gyvena apie 6.000 in
dėnų, o jų rezervatas — frk 30.-
000 akrų ploto arba 5 akrai vie
nam indėnui. North West Teri
torijoje vienas indėnas nori turė
ti 30 kv. mylių plotą. Dėl indėnų 

Pietų Afrikos auksakasiai. Sis 
kraštas vra didžiausias aukso ga-

daugiau atsirado vėlesnių laiko- i nesutarimo su Kanados vyriausy-
tarpiu, kai baltieji susidomėjo i b * numatytas gazotiekio proįek-
šiaurės Kanados požeminiais t u r - į ; a s užtęsiamas 
tais. Indėnai čia nori vesti ramų, 
konservatyvų gyvenimą. Bet jų 
ramybę sudrumstė šių laikų tech-

ar jo statyba 
brangsta 

Vienas ukrainietis sako: 
(Nukelta J 5 pusi.) 

"Jei 

LIETUVOS PARTIZANO KEUAS 
I MIRTI 

VL. RAMOJUS 

Is-trauka iš spaudai paruošto veikalo 
laisvę** m tomo 

9 

Pajraliau Norkų; rriikr. kar.*rybė Po eiii-io klau
simo, ar dalyvavai K. apiplėšime. Norkus a t s akė : 

— Anksčiau nebūčiau tikėjęs. Kad taryoir.:s kapi-
tor.as. r: •'•ridamas užverbuoti sa-.i^jrrui aeentą ?ri^b-
tus: O.kir. -esrudraus šar.ta.V ' 

kur gyvenanti M-tė. buvusi saugumo įrankis. kyrė prie aukų, kurių daug pareikalavo tie na ramūs ir 
Pusbrolis papasakojo nelinksmą jos gyvenimo is- baisūs lietuvių tautai laikai. 

toriją. tragišką galą. Pasirodo, ji nebesulaukė savo y d a u ž o ^ i J ^ 
tėvo. kurio labui ji pati save paaukojo, įsikinkyda-, r •* 
ma į saugumo vežimą. Dėl tėvo ji skundusi ir sekusi. Kitos dienos rytą atėjo du kareiviai, ginkluoti 
kaimynus ir dėl to kai kuriuos jų saugumas areštavęs, šautuvais ir lydimi Bulcevo, ir įsakė Norkui eiti su 
Po to jos visi lenkėsi lyg raupsuotosios. Jos ryšinin- jais. Norkus ilgai neužtruko. Apsivilko kailiniukais, 
kas ar viršininkas buvęs gretimo kaimo vyrukas, chu- pasiėmė gana sunkią tarbą į rankas ir išėjo pro duris. 

"Krituaie-fi už liganėlis. mušeika, pradžioje sukęsis apie s trebokus. ; Angelai sargai išsekė iš paskos ir nurodė kryptį. Ti 
o vėliau perėjęs dirbti j KGB, turėjęs ginklą ir daž- nuvarė į milicijos skyrių, j dviaukštį mūrinį namą. : 
nai, parvykęs į namus, iš jo pyškinęs į šunis, kates a r pasodino budėtojo kambaryje už įtaisytos medin* f 
į orą. Po kurio laiko tas saugumietis ėmęs lankytis pas pertvaros. Greit prisistatė pusiau kariškai, pusiau civi-
M-tę, praleisdamas pas ją ištisas dienas ir naktis . Pa- ; liai apsirengęs, senu šautuvu ginkluotas jaunas sar-
galiau pasklidęs gandas apie jų vestuves. Motina pa- gybinis — strebokas, o kareivis, gavęs pakvitavimą, 
ruošusi vaišes, sužadėtins parūpinęs nuotakai baltą kad pri imtas iš jų areštuotasis, grįžo atgal . 
šliūbinę suknelę, svečiai buvę sukviesti, rytojaus die-Į Be sargybinio patalpoje d a r buvo budintis .-rulici-
ną turėjusios įvykti civilinės jungtuvės. ! ninkas ir beveik visą laiką po būstinę sukiojos po Ke-

. . . , „ x . . . . . - «-̂  . „™„;i lis milicininkus ir strebokus, matyt , neturinčius darbo. 
Kai M-tė išvakarėse su vestuvine suknele apsivil- . . / . . , T. . ; 

LENKIJOS VYSKUPU 
KONFERENCIJA 

Bažnyčios 

Bi/--pestį Lenkijos kataliki 
Arkivyskupas Poggi, iš savo pu-

ir valstybės santy- <ės, pažymėjo, kad savo misiją 

Kapitonas, įspūdingai nusikeikęs, tvojo Norkui ™ - 7 Norkų niekas nekreipė dėmesio, nebent retkarčiais 
antai: . . . k* - | M t t t M • net linktelėjo į šalį. Kai Norkus kusi ir grožėjęsis pneš veidrodi seklyčioje, tuo aiku ^ ^ ^ ^ ^ .§ e 8 d a v o ~ n e d r a u ^ k u ^ ^ 
atsitiesė po smūgio, kapitooaa norėjo pakar to t i antau- ' pokštelėjęs suvis ir kulka mirtinai sužeidusi nuotaką n į u A r e g t a n t a i j i e m f b u v o n e n a

J
u j i e n a . P a b ė ^ a ^ 

4 bei N e r t a i U k . fcfttriąjo | M - p i t o n o ranka ' Sužadėtinis iš lauko įpuolęs J vidų saukdamas, kad ^ ^ ^ ^ ^ 
ma** ru. o jos šeimininkas, net neišlaikęs pu- banditai užpuolę jų namus. Motina rėkdama puoli W 4 

siau?wr->5. svir.-'•-.'••<-• • k?.:-. V.':v.r-% -:r> P : T , : : ^ . --.. ;:"••• ' k ters . o t a j a u leidusi pomir t in į kvapą . 
crruaT:ž<;-s r a r k a s . v<-: nuolė auka. bet N< >r.< t 

klai, j aun imo lytinis auklė j imas , j Lenkijoje jis vykdo šio krašti 
kaimo gyventojų socialinės p rob- ! Bažnyčias gorovei, t u o tikslu 
lemos, — tai keletas temų, ku- glaudžiai bendradarbiaudamas su 
rias Varšuvoje svarstė Lenkijos kraš'o vyskupais. Vyskupas Dab-
katalikų vyskupai, dalyvavę 152-į rovvski pranešė apie Bažnyčios ir 
-oje šio krašto vyskupų konferen Valstybės atstovų pasitarimų re-

'.aūkė. J.9 K,tas. 
buvo nasirvžos 

Kapitonas, ,*> t ^or̂  o 
a.Kies-

cijos sesijoje. Antrąją sesijos dar
bų dieną su I>enkijos vyskupais 
susitiko Apaštalų Sosto atstovas 
arkivyskupas Poggi, kuriam kar-
d j r ^ " Višinskis padėkojo už r e 

zultatus. Lenki vyskupai kreipė
si į tėvus ir auklėtojus, raginda
mi juos pasipriešinti pastangom, 
kuriom seksualinės etikos srityje 

Per tą pusdienį, kai jis ten sėdėjo, buvo atėję ne
mažai interesantų, kuriuos budėtojas nukreipdami o I 

Vėliau žmonės kalbėję, kad M-tę nušovęs ne kas at i t inkamus pareigūnus abiejuose a u k š t u o s Nrrkus 
i, o sužadėtinis, kurios jis nenorėjęs vesti, ir tokiu i š ^ v o ta rbos papietavo ir ramiai laukė, kas bus. Ti-

I originaliu būdu atsikratęs nepageidaujamos žmonos, kėjosi, kad tuojau jį nuvarys į kalėjimą. Tos valandos 
Jokio tardymo ar tyrimo nebuvę. Atvažiavę gydyto- l a u k ė j i g a i x u s į b o d u s vienoje vietoje sėdėti, bandė at-

lgsnio ir. matyt, pabijojo paleisti jas su milicininku, apžiūrėję lavoną ir leidę jį palaido- s į s t o t i ir pasivaikščioti, bet sargybinis neleido. Po pie-
tttMk *ik biauriai keikdamasis pašaukė ti. Jos buvusį sužadėtinį po metų už chuliganizmą iš- . t ų sargybos pasikeitė, bet ir antrasis draudė Morkui 
;sakė tučtuojau suimtąjį išmesti iš kabi- metę iš tarnybos. Vėliau išvažiavęs į Kazachstaną ir ten pamankštinti kojas vaikštant. Teko ramiai sėdėti už 

gyvenęs. Savo apylinkėse nebesirodąs. užtvaros, kurią, kaip žinome, apylinkės žmonės vači-
Sauinimn agenh-s mir*is — A n t s l i d a u s k e l i o n c s u n k " atsistoti, bet ne v i - ; n o "Alyvų darželiu", nes beveik visi areštuotieji tu-

suomet pavyksta nesugriuvus juo vaikščioti, — susi-j rėdavo jame paprakaituoti dar ir dėl to, kad juos ga-
Sj įvykį Norkus prisiminė po 10 metų. pasako- mąstęs atsakė Norkus, nejausdamas tai merginai nei. ictų daugiau žmonių pamatyti ir suteikti tardytojams 

damas pusbroliui apie savo suėmimą. Prisiminęs pa- užuojautos, nei pasitenkinimo dėl ją ištikusio tokio; reikalingų žinių apie tuos paukšteuua. 

UKI-SU; ir 

pa si u r. t i n į 
r.t-io 

yra griaunami pagrindiniai pri- j klausė pusbroli, ar jis nežinąs, ką dabar veikianti u-, gaio, tarsi koiapeasaajOi už įos daxbeuus. J*s & pris- (<l«s tfcMtfanj 
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Laiškas iš Panamas 

PER CENTRINE AMERIKA 
DR. GR. VALANČIUS 

TJ.C.A. CTransportes Interna- Į be jų apseįtų. Andai , 2-jų mili-
cionales Centro Amerieanos) au jonų Nicaragua jau 45 metai 
tobūsų linija yra vienintelė pa-: Samozų "dinastijos" (senelio, te
tikima susisiekimo įpriemonė vo ir sūnaus) valdoma — ir ką 
Centro Amerikoje. Oro susisieki-i blogą jiem prikibtum. Vis dėlto 
mas neišvystytas, geležinkeliai! sutvarkė kraštą, pakėlė ūkį ge-! 
tik kai kur nutiesri, o "Pan Ame
rican Highuay", prieš keliolika 
metų baigtas, pasidarė iš viso 
populiariausias. Varginantis toli
mų kelionių būdas, bet ir dau
giausia pamokantis, parodantis 
ir žinių bei jspūdžių paliekantis. 
.Rodos, su tuo pačiu stambiu 
tarptautiniu koncernu TICA, lyg 
amerikietiškų Greyhound, susi
tiksiu ir toliau pietiniame hemis
feros kontenente keliaudamas. 
Autobusai moderniški, greiti, šil
domi, šaldomi. Naktimis neke
liauja, išskyrus San Jose-Panama 
ruožą. Svarbieji punktai turi ne 
brangias pernakvojimo-sustojimo 
vietas, be didelių patogumų, bet 
neišlepintam pakenčiamų. Vie 
nos dienos kelionės ir keletos va
landų sustojimų kiekvienoje iš 
6-šių respublikų (Guatemala — 
Sąlvador — Hondūras — N i c a 
ragua — Costa Rica — Pana
ma^ jr pakanka su jomis daug
maž susipažinti. 

.Nekažkiek daugiau per tuos 
vulkaninius kalnus ir tegalėtum 
ant asiliuko nugaros nukeliauti. 
Kraštai siauri, Pacifiko ir Atlan
to vandenų skalaujami, kalnai da 
ro juos dideliai izoliuotais, kartu 
•"r atsilikusiais. Jei ne abiejų A m e 
riką komerciniai ir kitokio po
būdžio kontaktai, tai ilga —siau
ra juosta (Salvadoras nė Atlanto 
nesiekia) tebetūnotų visiškame 
atsilikime. 

Beveik visa žemė priklauso ne
gausiam iemės ]or«k*'fe%Lriui, ku
riam ūkinė pažanga perdaug nė 
nerūpi, o tik pajamos iš baisiai 
menkai teapmokamų "nebaltų 
vergų" darbo. Nieko nepajustum, 
jei Salvadorą su 4 mU. gyven
tojų ir Hondūrą su 3 mil. visai 
nurašytum. Abu šie kraštai at
silikę, tebegyvena tartum vidur
amžinio feodalizmo laikmetį. Ka
va, bananai, medvilnė, geros rū
šies kietmedis (mahogany, Rose-
toood), tai ir viskas, ką jie su 
vargu iš savo vulkaninės ir am
žinai drebančios žemės išspau
džia. Dirbančiam tepalieka labai 
liesas kąsnis, o tik plantacijų sa
vininkams pelnas. 

Kiek gausesni (apie 18 proc.) 
baltojo žmogaus elementą turi 
tik Costa Rica, centrinės Ameri
kos "Šveicarija", ir su savo spe
cialia pozicija bei fanaberija 
(apie 12 proc.) Panama. Nerei 
kfa būti rashtu, airis turinčiam 
matyti, kur baltas žmogus, t e n 
ir pažanga. Tą ypač ryškiai m a 
tai centr. Amerikoj. Tokia pa
žangi Costa Rrca tam atsilikėlių 
būriui visai nebepritinka. Mil
žiniškas skirtumas i Š| dide
lės pažangos, tvarkos ir geros or-
gantžacifos kalnuota kraštelį su 
2 fliil. gyventojų atvykus. Paten
ki tartum i? Salvadoro bei H o n 
dūro tamsios nakties — į Costa 
Rtcos šviestą dieną. Cia net ame
rikiečių pensininkų gausūs būriai 
nuolat apsigyvenę. 

Costa Rica ir demokratiškiau
sia Iš jų visų šešių, kiek čia ta 
demokratija iš viso yra įmano
ma. Demokratija bene pigiausia 
''prekė" Centro Amerikoj. N e 
reikėtų itų diktatorių perdaug ir 
peikti. Vargu ir Saliamonas čia 

K A N A D O S PAVOJAI 
-(AtTėlta g 3 ptisLl 

prancūzai įkurs prancūzišką Kve
beko valstybe, o indėnai — D e -
n e valstybę, tai ukrainiečiai tu
rėtų įkurti ukrainišką Manitobos 
valstybę". Atseit, Kanada turėtų 
suskilti. 

Kanados suskilimui pavojų yra, 
ber greičiaus tie pavojai praeis 
oro Jaji nes dabartine Kanada 
žmonėms duoda geresnes gyve
nimo sąlygas, negu jas duotų at
siskyrusios provincijos — valsty
bės. 

riau, kaip daug turtingesni Sal
vadoras ir Hondūras. Stipriai pa
sispaudę perdaug ir nuo Costa 
Ricos neatsiliktu, nors šią vargu 
jau kas bepavys. Tik sostinė Ma-
nagua po 1972 metų žemės dre
bėjimo vis dar neatsigauna. T e 
bėra pasimetęs barakų miestas 
prie gražaus ežero. 

Prieš pustuzinį metų du uba
giški kaimynai (Salvador ir H o n 
duras) pradėjo nei iš šio, nei 
iš to baisiai peštis ir muštis. Sa
ko, 4000 jaunų vyrų žuvo abie
jose pusėse. Ir be jokio rimto rei
kalo. Salvadoras turi daug žmo
nių, o mažai žemės, o šešis kar
tus plačiau išsiplėtęs Hondūras, 
atvirkščiai, turi didžiules žemes, 
o nerugeba su jomis padoriai 
verstis. Salvadoras baisiai ankš
tai gyvena, net 450 žmonių vie
name kv. kilometre, o turi si
dabro, aukso, pramonės ir kito
kio turto, tik žemės jiems labai 
trūksta. Nebeišmanydami ką da
ryti, pradėjo mušti savo žemėmis 
pertekusį kaimyną Hondūrą. 

Saulei nusileidus, Salvadoro 
sostinės gajtr/ėrnis verčiau nevaikš 
čiok, apiplėš ir dar sumuš. Hon
dūre tave apipuls basi Ir purvi
ni vaikai. įkyrūs muzikantai, mo
terys ir mergičkos su savo vai
siais, virtais ryžiais ir seno ožio 
kepsniais neduos tau ramybės. 
Tinginiai ir apsileidėliai didžiau
si. Masės binzinėja be jokio dar
bo, o jo yra apsčiai aplinkui. 
Biurokratų būriai žiovauja įstai
gose, prie mažiausių smulkmenų 
besikabinėdami. Mokė mane, 
kaip rodyti biurokratui savo pa
są, kad viert'u regėjimu jis ma
tytų tave ir tavo fotografiją ir 
teiktųsi nutarti, ar tas pats esi 
ir savo asmens dokumente "at
muštas". Tai nepagarba žmogui 
iŠ svetur atvykusiam, tai jo už
gauliojimas. Kol gyvas — mano 
koja į Hondūrą daugiau nebus 
įkelta. Tas pats su Salvadoro žu-
likais ir tinginiais. Tegu apseina 
jie ir be mano vizitų. Nepapras
tai gražius Nicaragūos kalnus ir 
ežerus norėčiau dar kartą pama
tyti. Tik aplenkčiau, jei iš viso 
įmanoma, nesimpatingą sostinę 
Managuą. Ji tokia pat skurdi, 
kaip ir San Salvador. Sako, kad 
honduriskė Tegucicalpa eianti 
mizerniskiausia." I šią kainuose 
nė nebuvau nuvykęs, nes centri
nis plentas eina netoli Pacifico.; 
Baisiai norėčiau dar kada Gua-
temalos gražuolį Atitlan ežerą 
pamatyti. Beje, pora papildomų 
žodelių apie žemės drebėjimo ka
tastrofą Guatemaloje. D u kartus 
keliaujantieji inžineriai suteikė 
šių papildomų žinių. Parodė ir 
specialų įliustruOtą leidinį "Ter-
rarftoto" su smulkiais duomenim 
ir vaizdais. Štai kas papildomai 
teko sužinoti. 

Guatemalos žemės drebėjimas 
š.m. vasario 4 d. buvęs iš viso 
stipriausias bet kur šiame šimt
mety Įvykęs. Richter "skalės" 
stiprumas siekęs siaubingą 8.5 
punkto. Drebėjimas apėmė visą 
kraštą, sujudino žemės vidurius 
iki 150 mylių, gilumo. Uostą 
prie Atlanto Puerto Barrios že
mė beveik visai "prarijo". Iš 
24-riq milijoninės sostinės zonų 
tik centrinės 4-rios mažiau pa
liestos teršhko. Šiaip visas mies
tas — griuvėsiai, nors sienos 
daug kur teberiogso. Bet tik 
akiai, o gyventi viduje kurį lai
ką pavojinga, policija nė nelei
džia vidun. Managuos sunaikini
mas 1972 m. tik dėl to atrodė 
dar žiauresnis, kad jos pastatai 
buvo iš viso menkesni , dėlto že
mėn kaip blynai susiplofo. Gua
temalos ipatvaresni namai bent 
išorinėm sienom likosi riogsoti 
žemėn nenuvirte. 

Pristatysiu savo bendrakelei
vius. Draugų, pasidariau visą bū

rį, nors su jais tesusikalbu tik 
kaip žąsinas su karinu. Su kai 
kuriais iš jų kartu keliauju jau 
nuo Meksikos City or Oaxaca. 
Kitus sutikau Guatemaloje, o įdo
miausią skandinavą biznierių An
dersoną — Nicaraguoje. Ką tik 
su juo Panamoje, šias eilutes ra
šant, išsiskyriau. Vakar atsisvei
kinau su mažiuke, sena ir labai 
liesa vienuole iš Kolumbijos 
"Madre" Marija. Užvakar San 
Jose chirurgas vyras pasiėmė iš 
mūsų karavano savo žmoną ir 
2 dukreles gimnazistes. Su juo 
keliaufu net nuo Guadalajaros. 
Tenykščiame un-te studijuoja 
net 4-ri šios šeimos sūnūs, ku
riuos motina su dukrom lankė. 
Ji visada šypsosi linksma, kalba 
greit, nieko negali susivokti, ką 
sako, bet gerai jaučiasi daug kal
bėdama, nesvarbu jai — supra
tai ar nesupratai. Dukraitės iš
lepintos ir mandagios "mestisu-
kės", girdi, advokatėm abi bū
siančios. 

Iš minėtų inžinierių vienas pa
namietis, kitas guatemalietis. Ni
caraguoje ir Costa Ricoje suta
pau ir su būreliu hipių. Jiems vi
siems Guatemaloje liepė apsikirp 
ti ir apsiskusti, kitaip autobusan 
neįsileisią. Turėjo apsidailirsti na 
bagai internacionalai (2 iš Bel-
giios, po vieną iš Kanados ir 
JAV). Simpatingi vyrukai pra-
muštagalviai. Visi nusibaldė k a | 
kur į Kolumbijai priklausančias 
Šv. Andriejaus salas. San Jose su 
jais atsisveikinau.Sako,tose salose 
pagyvensią, nes ten pigu ir šil-J 

Snroieji metai 
1918. XIL 20 Sleževičius grjžo 

Lietuvon. Vilniun; XII. 25 skiria
mas vyriausiu karo vadu-diktato-
rium: atsisakė, bet sudarė antrąjį 
ministrų kabinetą (1918. XII. 26 — 
1919. TU. 11). 1919- IV. 12 — X. 6 
ketvirtojo ministrų kabineto minis
tras pirmininkas ir užsienio reikalų 
ministras. Pašaukė savanorius ginti 
krašto, organizavo kariuomenę ko
vai su bolševikais ir lenkais, likvi
davo lenkų ruošiamą Lietuvoje P. 
O. W. sukilimą; vadovavo sunkioms 
diplomatinėms deryboms prie Tai
kos konferencijos ir su Lenkija. 

Mšk. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
M 1 S C E L L A . N E O I S K K A L E S T A T E 

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkoju dr. P e t r u i 

Kisieliui, dr. Broniui V a l o d k a 

ir dr. Birutei Kasakait ienei už 

sėkmingai atl iktą operaciją i r 

rūpestingą globą bei priežiūrą. 

Connie Berz in is ' 

xxxx><xx>oooooooooooooooooo 
N A M Ų R E M O N T A S 

PRIEINAMA KAINA 
Taisau ir naujai įrengiu vonias, 

virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 

Zigmas, tel. 7784)838 po 6 v. vak. 
0<XXKXXXX>0<X>00<>0<>0000<>0000-

iirnifitiiiiiniitiiiūiiiiitiirimiiiiiiiitrimji 
V A L O M E 
Plauname tr vaškuojam* 

viso rOšlu dindi* 
1. BUBNYS — Tel RE 7-6168 
iiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiinuniiiiiiuniiiiuii 

M O M M M l » • < 
Minto Aukštuolio 

labai ypatinga eiliuota knyga: 

"MOŠŲ SENOLIŲ ŽODŽIAI 
IŠ AttAPUS" 

vaizdžiai įrodanti mūsų tautos bu
dį , lflfiių žmoniškumą ir tikrą pa
saulio gąpratą. Knyga 306 pusi. — 
Kaina 5 dol. 

Prabom* siųsti apmokėtus užsa
kymus adresui 
Mantas Aukštuolis, 4 Elizabetta Av., 

Spriirgdale, COOT. 06807 
ta, po atviru dangumi kaip Die- , > • • » « « « • « > » » » » » » • • ••* 
vo paukšSiai gyvensią, nesėfo įrj ~ " , v" 1 . 
nepiavę. 

Tebesu išvargęs ir išsiblaškęs. 
Kovo 1 d. Panamoje prasideda 
didelis 3-}ų dienų karnavalas. Tu 
rėšiu sunkumų iš čia net Ko-
lumbijon oru, ar laivu ištrūkti. 
Uždarytos netgi kai kurios įstai
gos, eismas pakrikęs. Čia viskas 
baisiai brangu. O nieko tas? 
stipriai nesaugoju, šalia sveika
tos, kaip savo biedną kišenę. Per 
10 dienų jau išleidau 185 dole
rius (kelionė, viešbučiai, valgis), 

HEATTNG CONTRAOTOB 
Ir parstatau senos vist) rOStu namo 
apšildymui pečius, air oondltlonin* 

Įrengtu mieste tr užmiesty aaajoe 
tr vandens boilerius Dirbu grrert, sa 
ftnlngal tr garantuotai 

DOMAS t r K A r S K A S 
4444 So. Westem A venos 

CMcaeo. nunot' OOAOt 
T«tef. — TI 7-S447 

MARIJA NOREIKIENT 
VYTAUTAS MJKATJSKAS 

SIU^HIAI | LIETUVA 
Tabfii paeeldanjamop geros r5$te» 

pr*k$o. Maistą* i i Fnrnpw oandeliu 
2«OS W. ««tb SC. Chleaeo. TU 60«2f 

TTPSi. — WA S-27OT 

SftJ«TiM?ai f LIETUVA 
;' kitu? *-?£»s 

NEDZINSKAS, 4081 Archer Ave 

OMoago m 80632, telef. 977-598* 

t M M M M t < m » I M M > » H > > 

M O V ! N G 
IERCNAS perkrausto baldus tr U-
tm saiktua. Ir 15 tofl mieste leidi 
inal ir pOna apdraoda. 

TELEF. - WA S4M3 

M. A. Š I M K U S 
BEAi ESTATE. NOTARY FTBUC 

tNCOME TAI SERVICE 
1259 S. Kaplewood, tei. 254-7450 

Tarp pat daromi VERTIMAI, 
SrarNITJ iškvietimai, pUdoml 

PTIETYBES P R A S Y M A J tr 
kitokį blankai. 

Pirki) Pelningus Namus 
Liuksus apartmemims. 2-Jų anks

tų m'iras. Marquette Pke. Gausite 
$12.000 metama pajamų. Perkat už 
$65.000. 

Geras, didelis 2-Jų butų mūras. 2 
po 6 kam b. 2 auto mūro garažas. 
Arti vienuolyno. $28,80d. 

4 batų švarus, nesenas mūro na
mas arti Marąuette Pko. bažnyčios.' 
$45,000. 

• kamb. mūras. Galima nuomoti 
pajamoms. J vakarus nuo Californla, 
Marquette Pke. $28,300. 

Platus komercinis sklypas. Blokas 
nuo Šv. Kryžiaus ligonines. Pigus. 

Tvtrtas — erdvus 6 kamb. bunga-
low. Tinka didelei šeimai. $21,0ė«. 

Gražus 2-jų butų mūras. Atskiri 
gazo šildymai. Garažas. D5I llgot 
parduoda už $27.500. 

Vtsų puikiausias 15 metų 2-Jų 
aukštų m Oras. 2 šildymai po 2 vo-
nies. Specialisto itatytas negailint pi
nigų až prabanga. Marquette Pke. 
$57,000. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. T l s t S t . t e l R E 7-7200 

PARDUODAMI 7 SKLYPAI 
L E M 0 N T E 

už nesumokėtus taksus. 
Po $6,500.00 

PCTFD'C P ". * ' TY 

Tel. — 257-6675 

HELP T V A N T E D — VYRAI 

TURRET LATHE 0PERAT0R 
ORIU. PRESS 0PERAT0R 

Šet up and operate 

P0WER BRAKE 0PERAT0R 
Set up and operate 

STEEL SttEAJt HELPER 
ELECTRICAL ASSEMBLER 

. Group • hospitalization and Life in-
ranee. Paid vacations, holidays. 
Contact Paul Kortman for appoint-
ment: 272-0776. 

ANETSBERGER BROS. ESC. 
180 Anets Drive — Northbrook 

An Equal Opportunity Employer 
JOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 

MOLD REPAIR 
For mold tool room of rapidly expand-
ing eteetronie manufacturer. Thermo 
plasGč and thėrmo set. Expėriėnce 
neeesšary. Good salarv and benefft*. 

'• . '_ - .' _ 
Call Mr. Becker 235-5030 

CHRCM«ALLOY-AJLCON, INC 

1730-N. Kimball, Cbicago 
An equal opportunlty empioyer 

»0000<>«0<X>0<X><>00<K>CX>0<><>0<X>< 

nrrr.p WANTED 
—>•« i i. • • • • • 

MDTEBYS 

RN's-LPN's 

tuos 4,000 mylių keliaudamas. 
Pensininkui reikia būti taupiam. 
Jis turi laiko, bet neturi pinigų 
— abiejų kartu negali. T u o tar
pu ir tiek. Parašysiu kitą kartą, 
gal iš Kolumbijos ar Venecuelos. 

WINDERS MEDIGAL 

WA 5 - 4" 

^ S 

3213 

iituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitiuiiiuiiiii 

PLUMBING 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens šil
dytuvų specialistas. Virtuvės ir vo
nios kabinetai Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai iSvaloml elektra. Kreip-
tia po 6 va i vak. 

SITRAPTVAS — 778-0205 
iiiHiiiiiiiiiiiinniHiifiiiiinimiHiiiiiiiiitii 

PRISTATYMĄ,*. % L>fO K \M.\i 
| | M ---^efoimosim į&sų gyd3rtojui 

> » » » « * • » > » • > » • « » » » » » « » » • » » 
ie% — ao% — so% 
o i apdraoda ano usnies te 
Mito M I 
F R A M K Z A P 0 L I S 

tSOSH Wes» »5«i Street 
CbJcago. Dllnois 

Telef. GA «-8«M 
t M U > M M H < » t > M 

HllllllllllllililIllIlIlIlHIIIIIIIUHIHUIHnil 

3IIP.'< 5Fįl F9T41T 
PIRKSIT — PfiRDUOSIT 

NU0M0SIT 
ĮVAIRŪS DMŪDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer A ve. — 254-3651 

135th £ Archer Ave, — 257-5881 

8929 So. Harlem Ave. — 598-3290 
imniiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiHiinii 

3 to 11 — 1.1 to .7 
-Toli & part time 

PALOŠ JEDIĮS ėpNVALĖSCENT 

10426 S: itoberts Jld. 
Palos HiUs — 598-3460 

ReikaEnga moteris valymo dar
bui nuo pirmad. iki penkįad. 
tarp 9 v. r. iki 2 y . popiet. 4 
suaugusių šeimoj. Anglų kalba 

J nebūtina, Tel. — 447-5960 

I G L I N A S T f 
Spalvotos h* paprastos 

RADIJAI, 
Stereo b oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

[ IG L 1 N A S TV 
6 W. 69th S t , tel. 778-1486 

» • • « » * « • » « • • • • • • • • « * • * > » » » • 
Mūrinis — 5 kamb. ir 2 kamb. pa

stogėje. Centr. gazu šildymas, garažas. 
56 ir RockwelL $22,000 

2 po 5 kamb. mūr. Centr. gazo šil
dymas. 2 maš. garažas. 61 ir Talman. 
529.900. 

3 botai ir tuščia krautuve. $360J)0 
men. pajamų. Brighton Pke. $28,000. 

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

2951 W. 63rd St, 436-7873 

SEAMSTRESS 
PART TIME 

Hours 9 AM. to 2 "PM. Monday 
thru Friday. Good starting salary 
blus company benefits. 

SEARS ROEBUCK 
ICI 

1555 Lake Cook Road 
Northbrook, IL 

TeL — 291-4271 i. 

sJsstn į e inu tt ©deda nanjn« j 
L Pi««ai Isvistaa »«p«? **r**« 
perdirba d€l duju. Įdeda rande 

A. BAJVTS — teL 447-8806 
_ • — . . . - I — — , . , ! • - • — . — ., 

> M > > M > M M » > M K i »»»»»> 
Ivairtn preklq pastriiilcimas aa-

II mftsq IIIBIMIIU 
PABC7ELS FSPRESS 

S JMT1RIAI 1 UETUVĄ 
asSS B. HsAsted 8t^ Chto*«o RL 9O90S 
SSOl W- 0Mt> SC, Cbtoago, HL M«S9 

T«i. ffs ft-f7S7, K4-SS20 
V. Vi 

DR. JUO 
jo žmonai EMILIJAI, SESEfcIMS ir kit iems artimiesiemt 
reiškiame gi l ią užuojautą ir kartu liūdime. 

Cenė ir £ « q f » 8***** 
Jomna ir Jonas šalnai 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTEUC? 

Vizitinių kortelli} naudojimą* yra 
pĖŠm paproty* Biznieriai jas pta-
6ial naudoja, tat tmka ir visą luo
mo atstovamj turėti gražias tiži
ąją vtaaia piuiaiHaii rdkalaia. B&-
dte patenkinti kiekvieną karta. 

"—isntįa j TJran^c'' edminlatra-

• > M > I H » M M M > M I M M I H 

BCTC NUOMAVIMAS 
NTamu plrkfanaa — Pardavimae — 

Valdymas 
Draudimai — Income Taz 

Notariatas — Vertima! 

BELL REALTY 
I . B A C E V I Č I U S 

6455 8. Kedzle Ava. — 778-2239 

T R f M O N T HOTEL 
p • 

Chicago's Newest BbteI 
Now Has Positioįš 

Avauabb For: 

M A I D S 
Please Apply In Peison: 
180 L Chestnut Street 

Chicago, liiioois 

D Ė M E S I O 1 

•Pį> " iWi 

dovana — bet k u m 
PToga ! 

O B M E S 1 0 1 .] 

KAIP S U D A R O M I 
TAMENTAI i n 

' ! : . : - i AHDR!USAIT!ENE' - - . : 
dukterims A L E K S A N D R A I ir J A N I N A I s u se imoinis 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

< • • • > i inii i i i i i i i i i imii 

- . 
Scheiafeido Li« Gimnazijoa mokytoja i : 

A. R&gytė, A . Onfidaa, K. BKtėrienė / . Račkausko.*, 

J. B&mtnšs, t, ft^te, P, Keti* 

M O V I N G 
Apdranstas 

įva ir ia a t s tonm 
82S W 1 S T 8 4 t t ELAf 
Tei. — FRnni 

— Paruo i š — 

dipL tėte. Pranas Salas 

Testamentai ra tegalUkemls 
formomis bei afldarviials 

Popular Lifhuanian 
Recipes 

PATIKSLINTA IB PAGBAM5TA 
LAtDA 

ia 

yo 
PaožvardŽBnž 

Tai 
Cla sanasklial aptariamas testą-

mentj reikalingumas Ir ju galis 
bei nnrodoma ją forma h- paduoda
mi pavysdžiai a s tfk pagal JAV 
Telkiančius įstatymus bet ir Vokle 
ttjois. Anglosaksu pasanlyji bet 
HspriklansoBJo ja Uetnvojs. 

"DRAUGE" 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido šeštąja laidą šios populia
rios viruno knygos J. Daužvardi*-
rff' yėl fj&tikslino Ir pagražino šią 
laidą naujais pauo&imais. 

Tai geriausia dovana naujom 
frontam ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindinta 
juos su Iftėttviskn maistu ir viri
mą, gi knyga yra sukėlusi daug: 
pasisekimo lietuviu Ir kitataučiu 
darbo vfetose tr organiaaeijose. 

• 
Knyga yra labai gražiai frišta ir 

spalvotomis ilhistracijomis. Labai 
patogi vartojimuL 

Lagsllakomia Formomis 
$SJ0: fis ta 

» * 
— *. 0r 

Btoja; prašom'. pridAtl 

i - -

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

Užsisakykite paštu: 
DBArGAJ% Knvgij Rlrrrinji 

U Wsst 63rt ąfteet 
Ojiescft, IUhw>k fiOR» 

Kates $3 50. Pridekite 30 esat į , -

p&ita m&atae Illinois gyventojai'-
E 2 P * 5 ^ « i -pridėkite S) ceĘLių aokesciasu, 5= 

| paštui) 4 • 

file:///M./i


LIETUVIU OPEROS DVIDEŠIMTO DERLIAUS 
VAKARAS 

HA 

\ KULTŪRINĖ ŠAULIŲ SAVAITE 

Po paskutinių spektaklių Lie
tuvių opera kasmet suruošia pa
baigtuvių vainiko vakarą — ba
lių, kurio metu pasidžiaugiama 
didesniais ar mažesniais laimėji
mais, pabendraujama ir pasišoka
ma. Tokie baliai yra vienintelis 
atlyginimas, jeigu galima taip pa 
vadinti, choristams ir valdybai už 
įtemptą darbą, statant operą, už. 
nesuskaičiuojamas repeticijų va
landas, pastangas ir rūpestį. Toks 
balius šįmet įvyko praėjusį sek
madienį Jaunimo centre, po ket
virtojo trijų operų spektaklio. 

Pobūvį pradėjo vicepirm. V. 
Momkus, pasveikindamas sve

čius ir pakviesdamas programai 
vadovauti žum. J. Janusaitį. Gy
vai programai vadovavęs J. Ja-
nusaitis savo žodyje iškėlė ope
ros -kolektyvo nuopelnus mūsų 
kultūrai. Kun. J. Borevičius, SJ, 
sukalbėjo invokaciją, dėkodamas 
Viešpačiui už kūrybines dovanas. 
Sol. St. Baras supažindino su bu
vusiais salėje Lietuvos operos so
listais. Salėje buvę J. Augaitytė, 
A. Dičiūtė, J. Krištolaitytė, J. 
Kutkuvienė, Br. Marijočius ir St. 
Santvaras buvo šiltai sutikti. 

Pagrindinę kalbą pasakė St. 
Santvaras, iškeldamas mūsų mu
zikos laimėjimus, ko taip troš
ko ir kuo tikėjo muz. K. Čiur
lionis. Muzikos kultūrą pakėlė iš
kilaus meno ilgesys, Lietuvių ope 
ra rodo mūsų kūrybinį veržlumą 
Lietuviai turėtų švęsti 340 m, 
tuvių operos sukaktį, bet ji nu 

kiekvieną lovą bei ranksluos-! 
čius dar primokama 1 dol. die-

L&ST Centro vaidybai pa- suaugusiam asmeniui, kuris nai. Atsargoje turime sulen-. 
vedus, Naujosios Anglijos šau- bus įskaitomas į kambarių kiamų lovų. A ir B kambariai 
lių rinktinė ruošia Šaulių sąjun- mokestį. Registruojantis nuro- be privačių vonių. Kainos nu-
gos jubiliejinę kultūrinę savaitę, dyti, kokį nori kambarį, kar- rodytos vienai dienai. 

Kene- tu pasirenkant ir antrą, jei ne-dienomis 

pranciškonų vasarvne-

Scana iš J. 
das laivas.' 

žinienė, ižd. VI. Stropus, turto 
globėjas Br. Mačiukevičius, revi
zijos komisiją: A Palionis, A. Ko-
vora, Z. Paškus. 
Marcelė Arienė 
Jonė Bobinienė, Aldona Bunti-
naitė, Diane Busko, Petras Čel- j 
kis, Pamela Cemauskaitė, Jeroni
mas Gaižutis, Rūta Graužinienė, 
Julija Ivanauskienė, Dana Jurė-

nienė, Vaigalė Kavaliūnaitė, 
Catherine Kogut, Giedrė Končie-

j nė, Antanas Kovera, Bronius Ma 
ciukevičius, Gailė Mačiulytė, 
Vincas Mardosas, Feliksas Ma
taitis, Rūta Mieliulienė, Jonas 
Mockaitis, Vaclovas Momkus, Al
das Naris, Pranas Naris, Birutė 

L?ė' ^Taureckaitė, Irena Navickaitė, 
j'Algirdas" Palionis, Zenonas Pas -

liepos 3—10 
bųnkporte, 
tėvų 
tėję. 

Nepaprastai graži aplinka, 
geras maistas, jūros vandens 
baseinas ir Atlanto vandenyno 
paplūdimys sudaro tinkamą 
vietą atostogoms, poilsiui ir 
suteikia gerą progą ir Šauliš-
koms žinioms pagilinti. 

Numatoma plati ir įvairi pro-
. gramą: paskaitos, šaudymas, 
sportas, laužas ir pasilinksmi
nimai su menine programa. 

Vasarvietėje y r a 75 kamba
riai talpinantieji apytikriai iki 
150 asmenų. Todėl prašome 
galimai greičiau, bet ne vėliau 
1 birželio registruotis i r tik už-

Chore dainuoja siregistravusiems bus rezervuo-
Valė Babrienė, .ti kambariai. 

Registracijos mokestis 10 dol. 

i o -

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

tylima, nes Maskva nuo Vilniaus i k u s ' J ^ S g Pljess, Vytautas Prial 
1 IZIL ...M.-I...„: OAA gauskas, Algirdas Putnus, Vytau operų pastatymų atsilikusi 200 
metų. Lietuvių opera Amerikoje 
nėra stebuklas, bet sunkaus dar
bo vaisius. Priminė ir ankstyves
nius Amerikos lietuvių operų pa
statymus. (Kalbą vėliau duosime 
atskirai). 

Muz. A. Kučiūnas, dirigavęs 
daugumai Lietuvių operos pasta
tymų, ypač teigiamai vertino lie-.. 
tuviškuosius spektaklius, linkėjo! 
ir toliau nepalūžti. 

Mecenatų vardu kalbėjusi M. 
Rudienė pastebėjo, kad šie Lie- j 
tuvių operos pastatymai yra lie
tuvių išeivijos įprasminimas. Jai i 
kartą Lyric operos pareigūnas j 
priminė, kad po Lyric operos! 
Chicagoj antroj vietoj stovi Lie- I 
tuvių opera. 

Buvo visa eilė sveikinimų raš-1 
tu — L. B., vysk. V. Brizgioj 
Lietuvos gen. konsulės J. Dauž- j 
vardienės ir k t 

Dirigentas Vyt Marijošius dė- • 
kojo visiems, kurie tiek daug dar
bo įdėjo, kad šios operos iš- i 
vystų rampos šviesas. Operų pa
statymas yra didelis darbas ir di
delė šventė. Linkėjo ir toliau dirb- j 
ti, įtraukti naujų jėgų. Muz. A. • 
Kučiūnas, komp. V. Marijošius, 
solistai ir operos meniškieji tal
kininkai buvo svečių Šiltai sutik
ti. *-

Žodį tarė pirm. Vyt. Radžius, 
dėkodamas visiems už paramą, 
pastebėdamas, kad tokie pasta
tymai yra chorictų, operos valdy
bos, mecenatų ir įvairių talkinin
kų bendro darbo rezultatas. Pri
minė, kad yra šimtas rėmėjų, be 
kurių opera negalėtų egzistuo
ti. Ilgiau pasidarbavusiems cho
ristams ir solistams įteiktos dova
nos. Po 20 metų operos eilėse 
išbuvo A Gečas, P. Čelkis, V 
Stropus, V. Mardosas, V. Vaitke
vičius,. Dėkojo baleto studijos 
šokėjoms. Šoko: Ann Acetturo, 
Audra Aleknaitė, Gailė Aleksai
tė, Daiva Balzaraitė, Daiva Bars 
kėtytė, Dalia Garūnaitė, Rūta 
Garūnaitė, Rūta Graužinytė, Da 
na Kardokaitė, Rasa Marku lyte, 
Marytė Pociūtė, Indrė Ramanaus 
kaitė, Dovilė Užubalytė ir Daiva 
Vaičiūnaitė. Taip pat dėkojo pa
pildomam vienuolių chorui. Dai
navo Jurgis Bradūnas. Edvardas 
Jokūbauskas, Vitas Kazlauskas, 
Jonas Labanauskas, Teodoras 

Mitkus, Pranas Olis, Vilius Le-
keckas, Zigmas Moliejus ir Edu
ardas Dąras. 

Lietuvių operos valdybą suda
ro pirm. V. Riolnus, vicepirmi
ninke V. Moorfers, \. Vsri*fck"ar-
tė, J. Vidžiūnas, sek. R. Grau-

tas Radžius, Dana Runimaitė, 
Napoleonas Sabaliūnas, Romu
aldas Sakalas, Raimundas Sa-
moška, Julius Savrimas, Kazys 
Skaisgirys, Regina Smolinskienė, 
Gražina Stauskas-Martinez, Vla
das Stropus, Vanda Urbonienė, 

Maine, gražioje būtų pirmo. Registraciją pra
veda šaulė Elena Gorodeckienė, 
66 Fifth Ave., Worcester, Mass. 
01607, teL 617—757-7934. 

Registruojant nurodyti sto
vyklautojo vardą, pavardę ir 
šaulių dalinio pavadinimą, čekį 
rašyti: National guard of E-
thuania, Inc. vardu. Norintie
ji ilgiau vasarvietėje pasilikti, 
privalo nedelsiant registruotis, 
nes kitom savaitėm gali pri
trūkti vietų. Registracijos mo
kestis mokamas tik už pirmą 
savaitę. Kitai savaitei kam
barių kainos gali būti aukštes
nės, nes šaulius Tėvai pranciš
konai liepos 3—10 dienomis su
tiko priimti 1975 m. kaina. 

Su viena lova ir prausykla 
vienam asmeniui — 9 dol., jei 
toks kambarys yra laisvas. 
Šiaip ir vienam asmeniui rei
kia mokėti pilną kainą, jei jame 
yra 2 lovos. 

Su dviem lovom ir prausykla 
tiek vienam, tiek dviem asme
nims: Mediniame ir mūriniuose 
pastatuose — 12 doL 

Jeigu kambaryje nori gyven
ti daugiau asmenų, negu du, už 

Regina Vaitkevičienė, Vincas 
Vaitkevičius, Dana Varaneckie-
nė, Jurgis Vidžiūnas, Bronius 
Žukauskas ir Jonas Žukauskas. 

Susikaupimo minute pagerbti 
mirę Lietuvių operos nariai ir 
dirigentas a. a. V. Baltrušaitis. 

Bankete dalyvavo daug svečių 
iš įvairių Amerikos vietų — Ca-
lifornijos, Floridos, New Yorko. 
Buvo atvykę ir dirigento Mari-
.įosiąųs dukrelė -Elona .su vyru ir 
vaikučiais, taip pat "Juodojo lai
vo" libreto autoriaus A. Lands
bergio tėveliai. 

Iš viso pobūvis buvo maloni 
šaunaus darbo pabaigtuvių šven 
tė. Užgeso žiburiai, nuimti vai
nikai, bet kultūrinis įnašas liks 
kaip didelis lietuvių kultūros lai
mėjimas. 

P . Svilius 

Kambarys su dviem siaurom 
lovom ir su viena siaura, antra 
plačia, su privačia vonia — 
17 dol. dienai. 

Butas su dviem sujungtais 
kambariais, vonia ir su trim 
lovom — 27 dol. dienai. 

Kambarius reikia palikti ne 
vėliau, kaip 12 vai. vidudienį. 
Diena kambariui prasideda nuo 
4 vai. popiet. Jei kambarys 
laisvas, galima jį ir anksčiau 
užimti. Jaunimo iki 18 metų 
amžiaus be tėvų ar giminių ne
priimama. 

Naujosios Anglijos šaulių, 
rinktinė 
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MŪSŲ mielai 
A. f A. 

MARIJA! EIDRYGEVIČIENE! mirus, 
mielus draugus Ireną ir Antane Sprin
džius, seserį Elzbietą, anūką Rimvydą su 
šeima giliai užjaučiame ir kariu lindime. 

— Ekumeninės Bažnyčių tary
bos generalinis sekretorius Philip 
Potter, Ženevoje, kreipėsi į visas 
šioje organizacijoje dalyvaujan
čias krikščioniškąsias bendruo
menes, ragindamas finansiniai ir 
darbo jėga paremti neturtingųjų 
pasaulio kraštų ūkinio vystimosi i 
programą. Ekumeninė Bažnyčių 
Taryba 1974 metais tam tikslui! 
įsteigė tarptautinį kooperatyvą 
su penkių milijonų dolerių pradi-
nJu fondu, finansiuoti įvairiem ! 
projektam ūkiniai •besiyystančiuo-
se kraštuose. 

I 
I I 

Vladas Išganaitis 

Povilas Raupas 

Vlade ir Bronius Siliūnai 
su šeima 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ę V A S I R S 0 N U S 

TRYB MODERNIOS SOPLYCSOS 

2533 West 7lsi St. Te!. GRovehili 6-2345-6 
1410 So. 50fh Ave., Cicero T0wnhal! 3-2108-9 
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A. f A. 
ELENA KVEČAS 

TARVATNYTE 

Gyveno 6935 S. Artesian Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė geg. 16 d., 1976, 3:05 vai. popiet, sulaukus 74 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, 111., užaugo Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Simas, marti Jadvyga ir 

Albertas, marti Lilija, 4 dukterys: Elena Butkiene, žentas Alfonsas, 
Konstancija Roženienė, žentas Albertas, Eugenija Tarienė, ir Lietu
voje Stasė Tekorienė, žentas Stasys, 13 anūkų, 10 proanūkų, Lietu
voje sesuo Stasė Liaugaudienė su šeima, Amerikoje 2 pusseserės Zu
zana Brenčienė ir Adelė Naudžiūnienė su Šeimomis, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė V. D. Šaulių Rinktinei ir Našlių, Nažliukių ir Pavienių 
klubui. 

Kūnas bus pašarvotas antrad. 6 vai. vak. Mažeikos-Evans kop
lyčioje, 6845 S. Western Ave. 

Laidotuvės įvyks ketv., ges. 20 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marčios, žentai, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans — Tel. RE 7-8600 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad Šv. Kryžiaus ligoninėje 1976 m. gegužės 16 d. mirė 
mūsų mylima motina, uošvė, sesiio. senelė ir prosenelė 

A. t A. MARIJA BlYGEVIČIENt 
Kūnas bus pašarvotas geg. 18 d. Laek-Lackawicz 

koplyčioje, 2424 W. 69 St., 2 vai. popiet. 
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms ar labda

rybei. 
Priklausė Lietuvos Dukterų dr-jai, BALF'ui ir Lie

tuvių Bendruomenei. 
Laidotuvės įvyks treč., geg. 19 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus lydima j Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kur 
bus laikomos gedulingos pamaldos. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę lieka: duktė Irena Sprrndienė, žentas Anta
nas, sesuo Elzbieta Ekertaitė, anūkas Rimvydas Sprin-
dys su šeima bei kiti gimines ir pažįstami. 

Laid. direkt. St. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213 

Laidotuvių Direktoriai 

D E I K S 
ū t i Y c u K " • ' v u l o : f Y : : ; : 

n ic\?r\ 
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A. t A. 

vietinę mirties sukaktį prisimena ir 
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Or 
reiškiame 
SESERIAI ir artimiesiems 

ZUBRICKUI irnrus 
lausia ržuc*3uta "Z ZTTil EMILIJAI 

M A j \ !*c" f y \f • f Kji-i 
Nijole ir fiaivt; Poškai 

ANTANAS M. PHILLIPS 

TOMAS IF LAURYNAS LABANAUSKAS 
AVE. TeL VArds 7-3401 

STEPONAS 
fSĮf Cf» Į J T T T A V T ' 

rf*. t c i i f 

dukrai IRENAI ir žentui ANT?^" SPRINDŽIAI 
anūkui RIMVYDUI su seimą ir seseria ELZBBT 

Santa Monica, CaUfornia 
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Gyveno Stickney, niinoi«. 
Mirė gegnžės 14 d.. 1976 m.. 9:30 v. vak., sulaukęs 51 m. 
Gimė Chicago, niiaoifl. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Petroshiutė, 

pagal pirmą vyrą Shemet). podukrą Roseman,- Shemet. mo
tina Laura Hetch, patėvis Frank, tėvas Henry Jiroll, sesuo 
Phyllis Kenny, brolis Norbert Kroli su žmona Mary Lou, ir 
kiti giminės, draugai rr pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Martniette koplyčioje, 2533 
West 71st Street. Laidotuvės ivyks trečiadieni, gegužės 19 d. 
iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Pijaus X pa
rapijos bažnyčią. Stickney, Illinois, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame vigus; gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse, 

NnMfidę: 2tnona, podukra, motina., patėvis, tėvas, brolis-
ae*jo Ir kiti gimine*. 

Laidotųjų dlrakt Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

Sooth 

LACK (UCKAWIC2) Ir SONOS 
~ TeL Vlrglma 7-«67* 
ET Tel REnnbflc 7-1213 
Zh^%j. Palos S m » OL TeL 974-4410 

PETRAS 8IEUGNAS 
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P O V i i , ! 

S2M SO. HALSTED STRETT TeL Y Art* 7-1611 

JURGIS F. RUDMIN 

»1fi eo IJTrANlOA AVK. TeL TArts 7-11S8-89 

VASAITIS • BUTKUS 

-Jr^J-iti Tel OLfmnie 3-10GS 

Perskaitė , r D r 3 u ^ r ,
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| X Illinois universiteto Dantų 
medicinos mokyklos histoiogi-

, jos departamentas rengia šią 
'• savaitę vaizdinę lietuvių paro
dą. Gegužės 18 d. 12:30 vai. 
šoks tautinių šokių grupė 
"Grandis", vadovaujama Irenos 
Smieliauskienės. Gegužės 20 d. 
vyks paroda, kurioje bus išsta
tyti kai kurių žymesniųjų lietu
vių veidai, darbai ir veikla Ame
rikos gyvenime. 

X Sen. Frank D. Savickas 
pasiūlė Illinois senatui rezoliu
ciją sudaryti specialią komisi
ją ištirti didėjančius apdraudos 
mokesčius, kas didina verslinin
kų išlaidas, kurias galutinai tu-
t i apmokėti vartotojai. Jo rezo
liuciją senatas priėmė. Buvo su
darytas specialus komitetas iš 
penkių senatorių: tr i jų demo
kratų ir dviejų respublikonų 

X Lietuvių Muzikologijos ar-

Mf^<>4& S * f t # * 4 V « -

X š v . Kazimiero seserų vie
nuolyne Chicagoje pereitą šešta
dienį, gegužės 15 d., buvo susi
r i nkę apie pusantro šimto mer
gaičių iš Marijos aukšt. mokyk
los pasižiūrėti , koks yra iš ar t i 
vienuoliškas gyvenimas, ir susi
pažint i su vienuolijos nuveiktais 
da rba i s . Seselės papasakojo apie 
savo vienuolijos kūrėją motiną 
Mariją, parodė įdomesnes vie
nuolijos darbų sritis, supažindi
n o su vienuoliško pašaukimo 
ugdymo sąlygomis. Mergaitės 
vienuolijos gyvenimu labai do
mėjosi . 

x gvč, M. M. Gimimo parapi
j o s ruoš iamas Bicentennial mi
nė j imas įvyks šį antradienį ir 
trečiadienį 7:30 v. v. parap. sa
lėje. Įė j imas nemokamas, visi 
kviečiamL 

ALTO MEMORANDUMAS i & A R T I I R T O L I 
PREZIDENTUI 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis, 
vykdydamas Altos valdybos nu
tarimą, pasiuntė J A V preziden
tui Gerald R. Fordu i memoran
dumą, kuriuo iš re iškiamas nepa
sitenkinimas Vals tybės sekreto
riaus dr. H. Kissingerio vedama 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Mūsų pasiuntinybes reika

lais Philadelphijoje įvykusioje 
L B Tarybos sesijoje, JAV LB 
Visuom. Reikalu tarybos pirm. 
Alg. Gečys padarė pranešimą 
apie Lietuvos pasiuntinybės Wa-
shingtone sunkėjančią padėtj, 
kiek tai liečia diplomatinės tar-

užsienio politika, k u r y ra daug ; n y r x >s tęstinumo užtikrinimą ir 
nepateisinamo nuolaidumo So-! dažnėjančius kai kurios ameri-
vietų Sąjungai. Memorandume ' kiečių spaudes nepalankius pa-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

pabrėžė, kad J A V užsienio poli
tikoje neturi būt i vadovaujama
si nerealiomis iliuzijomis i r prie
laidomis apie Sovietų Sąjungos 
politikos keitimąsi ateityje, o 
tur i būti vedamos derybos, išei
nant iš JAV politinio i r karinio 
pajėgumo ir vadovaujant is dau
gelį metų J A V ats tovaujama 

DAIL. VIESLXO PARODA 
IR VAKARONE 

dariusi progą Ciucagoje pama- tenkinimas jau pasiektais ribo- kryptimi, ryžt ingai g inant tau-
ty t i pasaulinio garso dailininko tais laimėjimais, nepaskendimas tų laisvę ir piliečių laisvo apsi-

.! kūrybą. [ savos aplinkos kuklume. Ameri- \ sprendimo teises. Ta ip pa t pa-
Korp! Giedra, rūpindamasi, D a į l R Viesulas studijavo ka teikia plačių galimybių. Daug :b rėž iama kad J A V užsienio po-

' ™ kultūrine veikla, suorgamzavo ^ ^ FreiYmrget Vokietijoje, ir parodų .Siunčiant į j a s savo kū-; litikai tu r i vadovaut i st ipresnis V^ Li thuania" leidiniu aprūpi 
JAV tradicmes poht ikos vysty 

s isakymus. LB Tarybos nuta
r imu įgaliojo LB Krašto valdy
bą kontaktuoti kitus veiksnius 
dėl jungt inės akcijos plano su
darymo ir jo vykdymo. 

— Antanas Adomėnas, sėk
mingas Santa Monicos verslinin
kas ir L B Vakarų apygardos 
valdybos vicepirmininkas, 750 
dolerių auka parėmė LB laisvi
nimo darbą, ši suma panaudota 
veltui naujausiu "Violations of 
Human Rights in Soviet Occu-

dienos proga užprašo sv. au- d a i l ^ viesulo parodą ^ S g ž į į ^ į g į T e m p l T u n i - rinius/teko susilaukti pripažini
mas uz ^ m e c e n a t u s , r ^ g a l e r i j o j e . Paroda a t i d a - j v ^ e £ ^yloT m e n o mokyk-j |mo. Viesulas pasisakė niekad tojas, kuris va i ruotų ne nuolai-
jus ir prisidėjusius pr ie archyvo ryX& g e g 1 4 d Atidarymo p r o - j ^ rtrofe6mi&uji, k vadovauja' nepradedąs darbo, kol neturįs j dų keliu, o ryžt ingai gintų žmo-

irusius. g r a m ą p r a d ė j o parodos r e n g i - ' į ^ ^ į y ^ 
Šiais metais šv. Mišios bus au 
kojamos gegužės 23 d. 10 vai 

mo pirm. sol. Dalia Kučėmenė. 
Dail. A Valeška pažymėjo, J is laimėjęs daug premijų. Jo 

'idėjos, kurią kūryboje vystys. 
Vakaronę pravedė Korp. Gied-

pirmininkė D. šlenienė. 

mų teises, t au tų laisvę ir pačios 
Amerikos reikalus. 

ros 

rūmus 
t ies metų sukakties proga 

J . P r . 

MENO MĖGĖJŲ PARODA 

n u l t m T ^ r a u ^ ^ t ų ^ Z * S ? Ž S ^ J S . ^ ** V i e s u l a 3 ^ *<*** *** > * * * * * " " ******* ^ ^ T Giedrfetės svečius pavaišino ka - ' p " : 
r a ^ t b e n d r X b e d a u S l i o ' m e t U **" **» t ^ ^ «*** dailininkų kaip kūrėjas jos, Australijos, feveicarijoa, Ju- ^ J £ 

SSu J S f ^ ^ i ^ T S 8 ^ Tir kaįp asmen^bė-Jo kūryba goalavij08'Pakistan0,JAV** wS^^Z^mLl^ tes atli-dama du
T
 komp-J- p a s k u d° p i a č i a i p ^ ^ 0 muzie-geUo r S ? muzieJuose-

i!^J^^^^^2SkgnSum k U n m U S - l a a S P £* Juose. Jis neužsikasė tik savoj At idar ius Giedros korp. su-
- • maldas atvyksta ir neseniai mi- k o l o n i j o j M okykloj jis neatkrei ruoštą dail. R. Viesulo parodą, 

. .. , - -, ™™ T ^ l ^ - J ° n U Š 0 U a Š i 6 P* ipatingo dėmesio, bet jis au- gegužės 14 d Jaunimo centre , ^ u į m ė f ' s T l e j e buvo uždarytai, 
Dr . K. Jučas gegužes 2 . 29 i i Omahos, Nebr. £ p a s t o y i a i J i s ̂  a p n i n k ą s įvyko vakaronė su dail. R. Vie-1 p r a d t ą ^J^ B u v o £ ™ £ ! Į Į Į J * 

x Vaclovas Romanas, Wil- ir aktorius — universalus žmo- sulų. J is papasakojo, kad jo sri- . t i darbai lankiusių Jaunimo cent-

nan t Lietuvos pasiuntinybę Wa-
shingtone (200 cgz.). Nevv Yor-
ko ir Ciicagos konsulatus (po 
100 egz.) ir Batuną (200 gez.). 

— Los Angeles ateitininkų 
šeimos šventė įvyks gegužės 23 
d. Tuoj po gegužinių pamaldų, 

ėjusio posėdžio protokolą per [ b a ž n y č i o j e jaunieji ateitininkai 
skaitė buv. sekretorė A n t Klio-" d u o s p a s iž adėj imą. Po to įvyks 
nene. Posėdy buvo svarstoma b e n d r M v a i š ė s k ^ 4 ^ g a m . 

~ -. . ,. v . Į mokytojų sąjungos šveitimo rei- t •_ 
Desrnių dienų užsitęsusi meno j Į ^ . lituanistinis švietimas, į J 

megejų paroda Juanimo centro j a uklėjimas ir jo metodai. Pasi- | 

dienomis dalyvaus Los Angeles 
i r San Prancisco miestuose 
vykstančio je dermatologų (odos 
Rgq gydytojų) konferencijoj. Ta 
pačia p roga su kai kuriais lietu
vių a t s tova is aptars Lietuvių 
Tautinių šokių šventės reikalus. 

X P r a n a s Preikšaitis, buvęs 
' D r a u g o " knygų skyriaus pres-
rnanas. šiuo metu gyvenąs Min-
nesotoje, y r a atvykęs kelioms 
dienoma į Chicagą aplankyti sa
vo d raugų ir artimųjų. Ta pro
ga buvo užsukęs' aplankyti ir 
"Drauge dirbančių savo buvu
sių bendradarbių. 

x UęL evangelikų liuteronų 
"TeviskAif parapijos moterų 
draugi ja gegužės 29 d. 5:30 vai. 
vak . parapi jos patalpose šaukia 
r.j-irių susirinkimą, kurio metu 
bus pagerb tos motinos. 

x M. Petrauskienė, Hartford. 
Conn., mūsų dienraščio skaity
to ja ir bendradarbė, remia dien
raš t į rašiniais. Neseniai ji dar 
a t s iun tė 10 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

x Sveikindami "Draugą" jo 
sukak t i e s proga, aukų a ts iuntė : 
po 4 dol. — Kazimieras Sutkai-
t i s , Y. Baužienė, K Dulevičius, 
J Miežaitis; po 2 dol. — J . Sed-

vaikų auklėjimo. Burti į są-

veikėjas, nuoširdus "Draugo" roj. Jis ryškėja daugiau intelek- liūs. Palinkęs į didesnio ploto ^r. M. Gaižutienė, ses. Mercedes, 
korespondentas, gegužės 1 d. tu kaip jausmu ir yra didefis kūrinius, kuriuos aUieka drobė- R. Lapšienė ir D. Stončiūtė. Pa-

kes-Barre, Pa., lietuvių parapi- gus. Jo kūryboj — viskas savo t is y r a grafika. Tam nemažo r e v 8 i k u s i u s m e n o k u r 5 U S ) kuriuo S r Jf rbaTi tua^l t inėsTir am"-
jos vargonininkas, visuomenės vietoj, kaip graikų architektu- paskatinimo davejiat t . i . va - ̂  jėstė dailininkės I. Kinkienė, j skiečių mokyklose. Pasidžiaugta, 

kad praėjusiame susirinkime apie 
40 jaunesnės kartos mokytojų įsi
jungė į mokytojų sąjungą. Da
bartinės valdybos nariai daugu-

I moję yra jaunesnės kartos moky
tojai, dirbą lituanistinėse mokyk
lose. Mokytojų sąjunga atjaunė-

staiga susirgo. Tą pačią dieną dailininkas. je . Čia j a m padeda jo žmona, t o da buvo suruošta kursų užbai-
jam buvo padaryta vidurių ope- ! DaU. R. Viesulas padėkojo, įvykdant didesnių dimensijų kū- j g i m o p r 0ga. Lankytojai galėjo pa 
racija, po kurios j is pamažu' kad šios parodos atsiradimą nu-1 rmius. Yra kūręs ir tapybos j sigėrėti mėgėjiškais, bet dailiais 
sveiksta. Savo laiške "Draugui"' lėmė jo žmona Julija, raginda- darbų, be t paskutiniu laikotar 
apgailestauja negalįs atbkti ka i ; ma savo kūryba pabendrauti ir pm susikoncentravo grafikoje. 

su savaisiais, ir D. Kučėnienė, Jaučiasi, kad jo kūryba nesusi-
kviesdama. Džiaugėsi, kad vėl, bėjo, nesutapo su savo laikotar-
matosi su čikagiškiais. jų t a rpe 'p io kr>-ptimi, kas padėjo išlikti 
ir tokiais, kurių nematė ketvir-, savim. 
tį šimtmečio. Dėlto gana anksti buvo pa-

amerikiečių. Pirmieji 

kurių savo įsipareigojimų ir at
sakyti į laiškus. 

tapybos, keramikos, mazgų ir ki
tokios kūrybos darbais, rodan
čiais sugebėjimus, daromą pažan
gą ir pasiektus rezultatus. 

Parodos ekspinatai rūpestingai 
išdėstyti. Jų buvo keletas šimtų 
ir jie rodė meno mokytojų, pa
rodos rengėjų ir kursantų kury-

CHICAG0S 
ŽINIOS 

BROVĖSI GAUJOS 

Chicagoje užsidarė Southern 
Christian Leadership Conferen-
ce. Tai paskelbė organizacijos 
centro Atlantoje vardu Rev. 
Fred Taylor, kuris paaiškino, 

Kun. J. Borevičius, Čiurlionio stebėtas 
galerijos globos komiteto vardu kūrybos darbai pagrinde buvo į binį skonį. Parodoje iš viso bu 
priminė, kad parodų sezonas bus figūratyviniai, bet keitėsi pa- j vo apie 40 dalyvių. Be meno 
uždarytas tokiu apvainikavimu, laipsniui. Vėlyvesnieji darbai j kursų lankytojų, dar 12 dalyva-
kokia yra ši paroda. Dėkojo R~ yra ir abstraktai. Kūryboje lū- ; vo svečiu teisėmis: E. Grudzins-
Viesului ir kitiems dailininkams, ; žio nebuvo. Kūryba keitėsi, betįkienė. V. Kasniūnas, L. Trinkū-
turėjusiems čia parodas. Dėko-; palaipsniui. Gryno abstrakto ne- j nienė, T. Gaideiytė, P. Seniū-

,jo buvusiai Čiurlionio galerijos, buvo ir gal nebus.. Grafika Žavi; nienė, dr. R. Povilaitis. Ir. Gela-
i direktorei R. Jautokaitei ir nau-> linija,, kontrastu su baltu popie- žiene, A Garbenyte, A. Motušy-

tė, M. Gramontas, K. Kotovai-
tė, Amer. Liet. Montessori drau-

jo. Pirm. Janina Juknevičienė pa- j k a d • 5 organizaciją eme orau-
darė išsamų pranešimą apie m o - | t i s Sūrinių gaujų nariai, ]am 
lytojų sąjungos planus, kurie yra 13 
plačios apimties. Ji siūlė studi
juoti metodus, ruošti seminarus, 
kviesti patyrusius mokytojus pa
dėti pasigaminti 

jai direktorei dr. M Gaižutienei. 
Parodon išstatyta per 40 pa-

i veikslų, stebinančių savo kury 

rium, linijų žaismu. 

& 
j . r ',£. "* z _ ' tzi 1 

Viesulas augo juodoj - baltoj 
technikoje. 1955-1965 m. atėjo ' gijos vaikų nameliai. 

biniu išradingumu. Paroda tęsis spalva. Grafikoje spalva reikia } * * ! * * * džiaugėsi parodos 
iki gegužės 23 d., a tdara savai-i rūpintis iš anksto. Paskutiniuo- laimej.ma^ir Jaun-mo^centro ini-
tės dienomis 7-9 v. v., savaitga- *e darbuose vėl yra grįžimas į 
liais nuo 11 v. r. iki 9 v. v. juoda balta, nes pamėgo maksi-
Korp! Giedra verta padėkos, su- malinį kontrastą. 

Ilgai nedėstė mokyklose, nes 

:iatyva 
lėkius. 

ugdyti kūrvbinius po-

Jaunimo Centre. Parodos lanky
mo valandos — savaitės dieno
mis: 7-9 v. v., o savaitgaliais: 
11 v. r 9 v. v. (pr.) 

apie tai, kad jis tvarkys vėlia
vas Lietuvių dienos metu, bir
želio 20 d., neatitinka tikreny
bei. 

x Vincas Montvila, So. Bos-

Chicagos policininkų klubo Krivūlės 
ttcfcu J- Miežanskas. Kasparas J susirinkime maldą kalba kun. K. Peč-
K ' -kšč iūnas , J. Steponaitis; po-kys. S.J.. aukščiau matyti Krivūlės 
-, H-, g£ j£ Varnis. Labai Pirui. V. Pocius. Nuotr. P. Maletos 
ačiū. X Dail. Komo Viesulo paroda 

x niinois Bi^nt^iuiial Com- v > k s t a CiurUonio galerijoje, 
mis>ion Executive Director M. 
J. Linderman įteikė V-jai Liet. 
Tautinių Šokių Šventei "Certi-
ficate of Official Recognition". 
Pa iymė j imą priėmė šventės ko- j x V-tos Tautinių šokią šven- 9 dol. auką. Nuoširdžiai dėkoja-
miteto pirm. Br. Juodelis, (pr.) į te* Lėšų Telkimo Komitetas me. 

x Su didelėmis nuolaidonus Tenf!^ !ahnėjimus. Kviečiami vi- x Vytautas ir Anelė Steiner-
i - a r d u o d a m i paveikslai ir re-!*" l i e t u v i a i aktyviai įsijungti (ir tai, nuoširdūs Melbourno lietu-

iail A, Petrikonio Mar- '< launėti ir šias kilnių tikslų pa- viai, keliauja po pasaulį, lanky-
Mf-n.« galerijoje S215 s t a n ^ a s paremti. darni įvairius kraštus. I š Aust-

SĄJUNGOS VALDYBA 

Gegužės 11 d. Montessori Vai 
spausdintoje žinutėje iš Cicero ; tinamas ryžosi pabandyti. Pora • j ^ n a r n e i i ų patalpose įvyko mo-
aDie tai kad iis tvarkvs vėlia- dėstymo dienų savaitėje atima u ^ ; „ .„,-„^„^ ..„u..i ^ J : . 

K. Milkovaitis prašo pra- bijojo, kad tas darbas išeikvos 
nešti, kad "Draugo" Nr. 116 at- j energiją kūrybai. Iš šalies aka-

].Pr. 

POSĖDŽIAVO MOKYTOJU 

kiek laiko, bet daug dar laiko 
lieka kūrybai. 

Kalbant apie meno centrus, 
Paryžius dominavo apie šimtme-

mai 
qu**rte 
W\ m St.. : Kedzie Ave. Tel. 

% • - * • ^ ; 

7 d. savaitėj nuo 
v. v. Pirm. ir ketv. 11110 
v. v. Sekm. nuo 12 iki 

E>ėl išsikėlimo iš Chica-
lerija uždaroma birž. 

fsk.) 

ton. Mass., dėkodamas už "Drau j t į Jau apie 15 m. Paryžiaus įta-
go" kalendorių ir korteles, prie ka blėsta pasaulyje. I š Pary-
prenumeratos mokesčio pridėjo žiaus persimetė meno centro 

svoris į New Yorką maždaug 
nuo 1958 m. Yra abejonių, ar 
New Yorkas išlaikys centrinę 
poziciją. Kultūrinės energijos 
į tampa išsieikvoja. Yra jau žy
mių, kad New Yorkas ima pra
rast i centrinį svorį mene. Gali iš 
augti nauji meno centrai JAV-
se. Japonai be galo gabūs kopi
juoti. Roma visada turėjo savo 

Gera progs jaunam 
spaustuvininkui 

Jauna* ipatintiivininka* kuri* »>• 
- oš ' ; rime spaustuvė* darbuose ii 
morttą toliau lavintis cali gauti 
aftmtr *rifyj« darbo geromia sąly-
įCGmis. S&ndidataa turi turėti gerą 
liūdi' B* Prašome raSyti. lAth 
c^th p-^v% V54." W RSrd Street 
ON«»K<» f! i 

Laimėjimų dovanos: ! rali jos atskrido į Los Angeles, 
1.19*6 Buick O n t u r y Special iš čia į Chicaga. kur sustojo 
2. Zenith spalvota TV — (do- pas Vytauto seserį Oną Ramie-

vanota Midland Savings — nę. Jcs lydimi aplankė "Drau-
Frank Zogas, pres.) gą" ir susipažino su laikraščio tradicinį meną. Roma stipri pra 

S. 1 savaitės atostogos Tabor paruošimo darbu. Iš Chieagos eities tradicijomis, kurios for-
Farm, Mich. 2 asm. — (Valdo skris į Kanadą, iš ten į New mavo mūsų kultūrą. Milanas ir-
Adamkaus auka). Y'orką ir kitus Amerikos mies-jgi yra meno centras, bet ne pa-

L Dail. Murino tapyba (auto- tus. Po to da r aplankys Euro- saulinio svorio. Londonas iški-
riaus dovana). pos kraStus ir pro Aziją grįš į lęs, bet paskutiniu metu nei pa-

5. Stereofoninė radijo sistema Australiją. Iš viso kelionėje iš- augo. nei nusmuko. Tačiau me-
— (Jono Evans ir sūnų auka) bus 4 mėnesius. nas iš Paryžiaus bėgo ne į Lon-

Ir dar 10 kitų vertingų laimč- X Stanley A. ReHuga, Det- doną, o per Atlantą į New Yor-
jima. roit. Mich., parėmė savo dien- ką. Rusijoje kūryba neturi lais-

Laimėjimų kaina — auka 10 rašlį auka. Ačiū. vės vystytis. Vilniuje mūsiškiai 
dolerių. x Ona Jokūbaltienė, Cleve- neblogai reiškiasi architektūro-

Bilietų reikalais kreiptis į lai- land. Ohio, žinoma visuomenės je. 
Paklaustas apie galimybes lie

tuviui prasiveržti 

kytojų sąjungos valdybos posėdis, 
kuriame dalyvavo senoji ir ba
landžio 4 d. išrinkta nauja val
dybos. Tai buvo bendras abie
jų valdybų posėdis, kuriame nau
joji valdyba perėmė pareigas: pir 
mininkės pareigas perėmė vaikų 
darželio vedėja Janina Juknevi
čienė, vicepirm. —A. Bagdonas, 
sekr. — Vilija Kerelytė, ižd. — 
Dovas Šaulys, parengimų vado
vė —Jadvyga Lukošiūnienė, in
formacijos vad. — Jonas Kaunas. 
Po pareigų perdavimo posėdžiui 

sumušdami. 

PATRULIUOJA GATVĖSE 

vaizdu mo Susidarė civilių patrulių gru-
mokslo priemonių. Kiekvienas j Pė iš 58 žmonių, kurie patruliuo-

valdybos narys vasaros meru pri- j J a gatvėse tarp VVestern ir Hal-
valo paruošti švietimo veiklos I s t e d i r tenp 69 ir 87 gatvės Chi-
planą. Po vasaros atostogų visi cagoje. j į e turi radijo aparatus, 
susirinkę derins bendrą planą.Nu- kuriais greit iššaukia policiją, 
tarta prašyti Švietimo tarybą, ruo- jeigu pastebi kokią netvarką, 
šiant mokyklų vadovėlius, kad į Jie skelbia, kad moterys, kurios 
komisiją pakviestų lituanistinėse grįžta vėlai iš darbų, gali pra-
mokyklose dirbančius mokytojus syti patrulių jas sutikti prie au-
patarėjais. Dabartiniai vadovėliai tobusų. 
neatitinka mokinių pajėgumui.; R \ I S I DTTCTfc 
Dabartiniuose vadovėliuose kai- ; 
ba sunki, sakiniai ilgi, o vaikų ' Policija areštavo Patriciją Co-
žodynas mažas. Lygiai taip, kaip lumbo, 19 m., kuri kaltinama 

j suaugusio vyro kostiumu apreng- nužudžiusi savo tėvą Frank Co-
tum mažą vaiką. Nutarta gali- lombo, 43 m., motiną Mary, 40 
mai daugiau mokytojų skatinti m., ir brolį Michael 13 m. Apie 
dalyvauti vasaros mokytojų sto-1 jos kaltę policija patyrė iš drau-
vykloje, Dainavoje, _ rugpiūčio j gės, kuri pranešė, kad jau prieš 

8-15 dienomis. Posėdžio pabaigo-; metus ji planavo išžudyti savuo-
je J. Juknevičienė suruošė kavų-! s i u š ir ne t tuo reikalu tarėsi su 
tę, tai buvo bendras kolegiškas Lanyon Mitchell. kuris irgi su-
pabendravimas. Prie kavutės bu- laikytas ir daugiau papasakojo, 
vo giedri, draugiška nuotaika,! Colombo šeima gyveno Eik 
kur mokytojai ilgai tarėsi švie-jGrove. netoli Chieagos. Patr i-
timo bei auklėjimo klausimais. I c i j a ^ ^ m e t ų b u v o atsiskyrusi 

/ . Kaunas n u o t ė v i*- k u r i e nepritarė jos 
gyvenimo būdui ir jos pasirink
t iems draugams. Manoma, kad 
j i norėjo paveldėti tėvų nuosa
vybę. — Sovietą Sąjunga, nepasitikė

dama savo kolchozine sistema. Ka
nadoje jau nupirko už 7330 milijo
nų du milijonus tonų kviečių, ku
rie priklausys 1976-77 m. derliui, 

pirmininkavo Janina Juknevicie- . A p i e 300.OOO tonų kviečių miltų 
nė, sekretoriavo Jonas Kaunas, pavidalu bus pristatyta Kubai. 

mėjimų Rengimo pirmininką veikėja, kelių organizacijų ak 
«n«28 "prasima paį£ M r J o h n E v a n s . 6845 So. Wes- tyvi darbuotoja, parėmė "Drau-

Tūkstančiai praeivių matė plakatą "A Look at Lithuania" prie Chiea
gos miesto centrinės bibliotekos; šimtai aplankė "Dvidešimt lietuvių dai-

tern, Chicago, niinois 60G36, gą" 10 dolerių auka. Nuoširdžiai laimėjimus, pažymėj 
l ū i e l 7374600. (pr.) dėkojami. 

j platesnius l i n i n l t u - p a r o dą ir pietų metu surengtas lietuvių programa*. Dabar pa- 1 . . , _ . , . 
jo, kad daug ^ surengtTFirst National banko patalpose Chieagos miesto centre, g y v a v o du plėšikai, k 

j V a i a atfcakjai darbM, aepaai- i Vyks auo geguiM XI ugi 29 i . 

SUSEDŪRDIAS IR DUJOS 

Du traukiniai sekmadienį su
sidūrė Glen Ellyn miestely. Chi
cago ir Xorth\vestern traukinys 
vežė 15.000 galionų amoniako, 
P ramušus didžiulį tanką, ėmė 
veržtis amoniako nuodingos du
jos. Iš tos apylinkės gyventojai 
turėjo išsikraustyti Ugniage
siai su dujokaukėmis padėjo už
taisyti skyles ir perlieti amonia
ką. 

UŽPUOLĖ KUN. SIWEK 

Plėšikai užpuolė Šv. Juozapa
to kleboniją, 2311 N. Southport, 
Chicagoje, sumušė revolveriu 
kun. Jerome Sivvek, 45 m., ir pa
grobė seife po bingo žaidimo 
buvusius 6,000 dol. Užpuolime 

urių vie
na* buvęs parapijos sargas. 
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