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Kun. Jokūbausko teismas 
Ateistai nesilaiko nei savo konstitucijos, nei tarptautinių sutarčių 

kytojas, ir jam nepadarytas joks prieštarauja Konstitucijai, Leni-
specialus uždraudimas. - n o principams bei tarptauti-

6. Kiekvienas žmogus tu r i tei- n iams įsipareigojimams. Todė 
sę išpažinti savo religiją ir įsiti- tas nutarimas neteisingas. 

V. Lenino principas tuo kinimus tiek indivdualiai, tiek 

Tęsinys iš šeštadienio 

klausimu yra aiškus: "Kiekvienas k a r t u s u k i t a i S ) v i e š a i a r b a p r i . 
turi turėti pilną teisę ne tik lai- v a č i a i a t l i k t i k u l t ą j r e l įg įnes apei-
kytis kokio nors tikėjimo, bet ir g a s ("Tarptautinis paktas dėl pi-

(t.VI,365 iietįnių įr politinių teisių" SNO, 
1966. XII. 16). j 

tą tikėjimą platinti 
p.) . 

4. Bažnyčios nuo valstybės ir 
mokyklos nuo Bažnyčios atskyri
mo dekrete, paskelbtame 1918 
m. sausio 23 d. 9 paragrafe pa
rašyta: "Mokykla atskiriama nuo 
Bažnyčios. Dėstyti religinių tikė
jimo mokslų visose valstybinėse 
ir visuomeninėse, o taip pat ir 
privatinėse mokslo įstaigose, kur 
dėstomi bendro lavinimo daly
kai, nebeleidžiama. Piliečiai gali 
mokyti ir mokytis religijos priva
čiu būdu". 

5. Suvienytųjų Nacijų Organi-

7. 1975 liepos 30 — rugpiūčio 
1 dienomis Helsinkyje įvykusia
me Saugumo ir bendradarbiavi
mo Europoje pasitarime buvo nu
tarta: "Dalyvaujančios Valstybės 
gerbs žmogaus teises ir pagrindi
nes laisves, įskaitant minties, są
žinės, religijos ir įsitikinimų lais
vę, nepaisant skirtingos rasės, ly
ties, kalbos ir religijos" (Baigia
masis aktas, VII) . Šį Baigiamąjį 
aktą pasirašė 35 valstybių atsto
vai, jų tarpe ir Tarybų Sąjungos 

Prašau liaudies teismą tą klau 
simą apsvarstyti ir nuimti netei
singai uždėtą nuobaudą. 

Pociūnėliai, 
1976 m. spalio 6 d. 

Kun. A. Jokūbauskas 

1976 spalio 20 Radviliškio raj. 
liaudies teismas svarstė kun. A. 
Jokūbausko skundą, kur buvo 
prašoma nuimti administracinės 
nuobaudų dėjimo komisijos ne 
teisingai uždėtą 50 rb. pabaudą 
už vaikų mokymą katekizmo. Sa
vo skunde kun. A. Jokūbauskas 
nurodė, kad jis vaikus tik klau
sinėjo, a r jie tinkamai pasiruošę 
pirmajai išpažinčiai 

Radviliškio raj. liaudies teismo 

BREŽNEVAS PASMERKĖ 
STALINO TERORĄ 

KPCK Generalinis sekretorius 
zacijoje 1948 gruodžio 10 buvo L. Brežnevas. Todėl Tarybų Są-
priimta "Visuotinė žmogaus tei- jungoje, tuo pačiu ir Lietuvoje 
sių deklaracija", kurią pasirašė niekas negali būti varžomas dėl pirmininkas J. Surblys, dalyvau-
ir Tarybų Sąjunga. Tos deklara- savo įsitikinimų ar baudžiamas jant prokurore Vaišnorienei, pa-
eiįos 18 str. sako: "Kiekvienas už katekizmo mokymą. neigdamas sąžinės laisvę, tikin-
žmogus turi teisę į minties, są- 8. LTSR Konstitucija ir tarp- čiųjų fėv^ , t e
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i r K o n s t i t u c i 3 ; -

žinės, į religijos laisvę^ ši teisė tautiniai įsipareigojimai neprieš-
leidžia (...) laisvai išpažinti savo tarauja BK 143 str., nes fis drau-
religlją kaip pavieniui, taip ir džia, kaip ir Leninas, religiją dės-
bendrai; laisvai mokytis religijos tyti mokyklose, bet nieko nesako, 

Yosemite naciona! :nis parkas Califomijoje jau laukia lankytojų 

Maskvos kaltinimas i Amerikiečiai nepritaria 
Sudar u i 

moks! I, pravedinėti pamaldas ir kad būtų uždrausta dėstyti tiky-

kun. A. Jokūbauskui priteisė už 
dėtą pabaudą už vaikų moKymą 
sumokėti ir pažymėjo, kad atsa
kymas galutinis ir neskundžia
mas. 

atlikti religines apeigas". Taigi, bą bažnyčiose, 
pagal Deklaraciją galima ne tik 

Tuo ateistai dar kartą parodė 

katekizmo, bet ir visų religijos 
mokslų mokytis. Jeigu leidžiama 
mokytis, tai savaime aišku, kad 
leidžiama ir mokvti. Leidžiama 

Be to, pagal bendrus teisės dės- kad Bažnvčia Lietuvoje yra gru-
nius^ negali būti jokio potvarkio b i a u s i u b ū d u p e r k l o j a m a , ku 
prieš Konstituciją. . , , .„.. . . 
T -r , . , . . . , nigams trukdoma eiti savo tiesio 

lodei prisimenant visa, kas .. .. 
I 

anksčiau pasakyta, aiškiai maty- š i n e s pareigas ir nesilaikoma net 
ir kunigui mokyti, nes jis yra t i , kad administracinių nuobau- Konstitucijos ir tarptautinių su 
specialiai parengtas tikėjimo mo- dų dėjimo komisijos nutar imas tarčių. 

ianiečius ka-
iius Sov. Są-

amb. Youngui 

Raupai dar nenugalėti 

Geneva. — Nežiūrint Pasauli- j 
nės sveikatos organizacijos praei
tais metais pareiškimo, pasirodo,: 
kad raupai dar nėra nugalėti. 

Pagal Isao Aritą. šios ligos ko- ] 
vos programos vedėją, gegužės] 
pradžioje vėl pasireiškė ši epide-i 
mija Somalyje ir keli atvejai Eti- j 
opiioje. Iki šiol konstatuota 280! 
susirgimų raupais. 

Liga pasirodė už 6 mėnesių po 
to, kai Pasaulinė sveikatos orga
nizacija paskelbė, kad raupai vi
same pasaulyje nugalėti ir kad 
pirmą kartą žmonijos istorijoje 
skiepijimais viena liga sunaikin
ta. Paskutinis ligos pasireiškimas 
buvo pastebėtas 1976 rugpiūčio 
9 Etiopijoje. Naujos epidemijos 
priežastis nežinoma. Tačiau aiš
ku, kad nuo ligos apsaugos siste
ma Pietų Somalijoje nėra pakan
kamai gera, ir kol kur nors bus 
užsilaikęs raupų lizdas, liga gali 
būti pernešta bet kur kitur, (t) 

Nuvertė Seychelles 
prezidentę 

Londonas. — Provakarietiš-
kas Seychelles prezidentas James 
Maneliam atvykęs į Londoną su
žinojo, kad jo ministeris pirmi
ninkas promarksistas Albert Re
ne jį nuvertė. įtaria, kad tai so
vietų darbas. Seychelles tik prieš 
metus gavo iš britų nepriklauso
mybę Vfjlsfvhė išsiTiėrus? Valio
se Indijos vandenvno salose, turi 
tik &Q,ūuQ qyventOJų. 

MIRĖ DR. DOMAS JASAITIS 
kur iki 1950 m. vadovavo Lietu 

j vos Raudonajam Kryžiui, dalyva-
! vo Vliko Vykd. taryboje. 1950 at-
i vyko į Ameriką ir dirbo Connec-
i tieut valstijoje, nuo 1953 m. iki 
i pensijos gyveno Tampoje. 
j F!a. Išėjęs pensijon apsigyveno 

Mount Vernon, N.Y. 

Mount Vernon. X. Y. — Šio 
miesto ligoninėje, išbuvęs tik tris 
dienas, nuo kraujo išsiliejimo 
birželio 5 vakare mirė a.a. dr. 
Domas Jasaitis, plataus masto lie
tuvių visuomenės veikėjas, žy
mus gydytojas, žurnalistas, pa
skaitininkas. 

Velionis buvo gimęs 1898 rug
piūčio 18d. Stanaičių km., Gar
liavos v., Kauno apsk. Gimnaziją 
baigė 1917 Voroneže, Rusijoje, 
mediciną studijavo Kijeve ir Ber
lyne, kur 1923 gavo gydytojo 
diplomą. Specializavosi Pary
žiaus ligoninėse ir Pasteuro ins
titute. N u o 1925 m. dirbo Šiau
liuose kaip gydytojas, vidaus ligų 
specialistas, tuberkuliozės dispan 
šerio organizatorius, mokytojų 
seminarijos dėstytojas ir miesto 

Velionis nuo jaunystės plačiai 
reiškėsi ateitininkuose, buvo At-

. -kų fed. garbės teismo narys, Me-
į dicinos draugijoje. Lietuvių gy-
į dytojų sąjungoje ir kt. Yra reda

gavęs kartu su d r. A. Juška atei-
į tininkų leidinį ''Mūsų idėjos", 

daug rašė savo specialybės klau
simais. Yra rašęs "Ateities spin
duliuose", "Ateityje", "Ryte", 
'Tėvynės Sarge" (kurį Ameriko
je ir redagavo). "Drauge" ir ki
tur. Politiniam gyvenime reiš
kėsi krikščioniuose demokratuo
se. 

Su a.a. dr. Domo Jasaičio mir
timi išeivija neteko žymaus vei
kėjo, žmona Sofija — vyro. Taip 
pat liko dukra E. Vaiiūnienė ir 
sūnus dr. St. Jasaitis su šeimomis, 
daug giminių ir draugų. 

Kairas. — Minint 10 metų nuo 
arabų ir Izraelio karo, prez. Sa-
datas sakė, kad Egipto žemės (Si
najaus) bus atgautos arba dery
boms, arba karu. 

Maskva. — Tas- įkaitino Su
daną karo organ r imu prieš 
Etiopiją. 

Maskva išvarė s 
rininkus, trenirųoį 
jungoje. Tai bt Į 
už sovietų instruktorių išvarymą 
iš Sudano. 

Sudano prezidentas Jaafar Nu-
meiry lankos- Kiniioj, Pekino 
''Liaudies La i sės t i s " jį pagyrė 
dėl jo stiprios laikysenos prieš 
Sov. Sąjungą. 

Turkijoj laimėjo 
opozicija 

Ankara. — Sekmadienio bal
savimuose per- arą turi buvęs 
Turkijos prem,eras Bulent Ece-
vit prieš dabartinį premjerą Su-
leiman Demirc". Ecevito nuosai
kiųjų kairiųjų liaudies partija, 

spėjama, turės 2 2 2 ' atstovus iš 
bendro skaičiaus 450 vietų parla
mente, kai FL"r.irelio teisingu
mo partija apie :73. 

Rinkiminės Vampanijos metu 
diskusijų obi"k*u buvo ekonomi
ja, Turkijoj ber' irbių 13 proc., o 
infliacija 18 proc. 

Iš P. Korėjos 
6,000 kariy 

VVashingtonas. — Harr i s biuro 
surinktomis žiniomis, 35 proc. a-
merikiečių ambasadoriaus And-
rew Young atliktą darbą vertina 
negatyviai, pozityviai tik 31 

itsHyginimasjproc., o nieko nežino, arba a-tsi-
ako savo nuomonę pareikšti 34 

proc. 

Nei Iranui, 
nei Pakistanui 

Washingtonas. — Carterio ad
ministracija nutarė Iranui nepar
duoti 250 FI8 lėktuvų. Atsisakė 
parduoti ir Pakistanui 110 A7 
smogiamųjų lėktuvų. VVashing-
'onas nori toj hemisferoj išlaiky
ti karinį balansą, 
Pentagono sluoksniuose. 

Maskva. — Tik sekmadie
nį buvo paskelbtas Maskvos laik
raščiuose Brežnevo kalbos teks
tas, kuriame jis smarkiais žo
džiais pasmerkė Stalino laikų re
presijas. Kalba buvo pasakyta 
partijos centro komiteto posėdy 
gegužės 24 kartu su pasiūlytu 
projektu naujos konstitucijos. Jis 
kalbėjo: "Draugai, mes visi žino
me, kaip praslinkus vos kele
riems metams nuo dabartinės 
konstitucijos priėmimo, užėjo 
juodi laikai, nelegalios represijos, 
socialistinės demokratijos princi
pų laužymas, Lenino partijos 
normų prasižengimai*'. Ta i tu
rėjo minty 1936 konstituciją, ku
ri bus pakeista kita. 

1936 dešimtmečio pabaigoj 
Stalinas įvedė nežmoniškai žiau
rų terorą, milijonus sovietų pi
liečių išžudė, uždarė į koncentra
cijos stovyklas. Vakarų eksperai 
skaičiuoja, kad nukankinta buvo 
ne mažiau kaip 20 milijonų žmo
nių. 

Brežnevas savo kalboje pripa
žino, kad tai buvo konstitucijos 
laužymas, partija jį pasmerkė 
ir to neturėtų daugiau būti. Dar 
jis priminė, jog naujoji konstitu
cija garantuos piliečių civilines 
teises, neleis niekam perviršyti 

suteiktų įgaliojimų, "nusilenki
mas konstitucijai ir įstatymams 
bus privalomas visiems valdžios 
sluoksniams, oficialiems asme
nims, organizacijoms ir pilie
čiams". 

Po Chruščiovo nuvertimo 
1964 Brežnevas, paėmęs valdžią, 
įsibėgėjusį Stalino nuvertinimą 
buvo sulaikęs. Buvo leidžiama a-
ruos laikus kritikuoti tik priva
čiai, todėl dabartinį pareiškimą 
raikia laikyti įsidėmėtina išimt
ini, sako Philip Caputo, "Ch. 
Tribūne" Maskvos korespondent-
tas. Brežnevo kalba laikoma ir 
tam tikru paradoksu, kai naujo
joj konstitucijoj pakartojamos 
1936 laisvės, bet pridedami so
vietų piliečiams nauji įpareigoji
mai laikytis socialistinių normų. 
Kalbama ape didesnį liberalėji-
mą, smerkiami Stalino laikų var
žymai, bet tuo pačiu metu iš
vystoma didelė akcija prieš žmo
gaus teisių aktyvistus, pradėtas 
pats didžiausias spaudimas, ko
kio nebuvo per paskutinį dešimt
metį. Diplomatiniuose sluoks
niuose spėliojama, kad kietos lini
jos šalininkai turėjo daugiau įta
kos ir naują komstituciją reda
guojant, o Brežnevo žodis centro 
komiteto plenume buvo manev
ras palenkti nuosaikiuosius. 

MIRĖ GEN. KAZYS MUSTEIKIS 

aiškinama 

Teheranas. — Iranas pasirašė su
sitarimą su Franco - American 
grupe už 2.4 bi!. J^!^.;^ įrengi; 

11944 m. pasitraukė į Vokietiją J greitkeliu sistemą, Irane-
mcč'u laimingu sutapimu išlikęs 

VVashingtona-
ministracija kii 
tų Korėjos atštr. 
kiečių karių. K. 
penkerius met 
liniai bus atitr 
sumos karių pa>: 

Belgradas. — 
zidentas Tito a 
kę seserį vienu 
Da rbo ord i r 
dine. Aukštasis 
įteiktas vien 
veiklą ir nuo.^: nus, dirbant Ko-
sovo ligoninėje. 

— Carterio ad-
s metais iš Pie-
iks 6,000 ameri-
per ketverius ar 

s Amerikos da-
akti, 6,000 sau-
iks ir toliau. 

Jugoslavijos pre-
Jovanojo katali
ke Neda Mandič 
sidabrine gran-
igoslavų ordinas 
:, įvertinant jos 

Amin žada keršyti 

Kampala. — Idi Amin, piktas, 
kad britai jo neįsileidžia į britų 
bendruomenės konferenciją ir 
Elžbietos II karaliavimo jubiliejų, 
žada keršyti. Bijoma, kad jis sa
vo kerštą gali nukreipti į 200 bri
tų piliečių, daugiausia misionie
rių ir prekybininkų, gyvenančių 
Ugandoje. 

Trečia savaite 

CHICAGO. Birželio 6 7:30 
vai. ryto Šv. Kryžiaus ligoninėje 
mirė a.a. generolas Kazys Mustei
kis, paskutinis nepriklausomos 
Lietuvos krašto apsaugos minis
teris. 

Velionis buvo gimęs I894.XI.22 
Stučių kaime, Tauragnų vals
čiuje Utenos aps. Mokėsi Uteno
je, 1915 Orienbaume baigė karo 
mokyklą 1916 — 1917 kaip ka
rininkas kariavo Rusijos — Aust
ro-Vengrijos fronte ir buvo su
žeistas. Karui baigiantis, rūpinosi 
lietuvių karinių dalinių organiza
vimu Rovne. 

Grįžęs į Lietuvą, 1918. XII. 1 į-
stoįo savanoriu į besikuriančią 
Lietuvos kariuomenę. Tarnavo 
Apsaugos štabe, 2 pėst. pulke, 
Vilniaus komendantūroje ir ki
tur. 1920 dalyvavo kovose su 
lenkais Seinų — Augustavo ruo
že. 

1924-1928 Vienoje lankė ir 
baigė Aukštąją prekybos mokyk
lą. 1928 paskirtas Karo mokyklos 
inspektorium, 1930 Vytauto D. 
karininkų kursų mokymo dalies 

*8jS§ 

į Belgijos karinę akademija. 1934 
Asscn. Molukų teroristai iš į p a s k i r t a s Karo mokyklos virsi-

mesti sovietų ultimatumą ir, e-
sant reikalui, priešintis jėga. 
Drauge su Lietuvos prezidentu 
pasitraukė Vokietijon. 1942-
194-4 gyveno Lietuvoje, 1944— 

I 1949 Vokietijoje, nuo 1949 Chi-
| cagoje. 

Aktyviai reiškėsi lietuviškame 
'darbe, ypač Liet karių veteranų 
į sąjungoje "Ramovėje", buvo il-
! gametis jos seniūnas. Liet šau-
! liu s-gos tarybos narys. Bendra-

vedeiu. Buvo išsiųstas studijoms! , , . ,. .v, . , . 
. „ , . . , . , .. ,AO< uarbiavo lietuviškoje spaudoje. 

60 įkaitų paleido dvi nėščias mo
teris. Įkaitus laiko jau trečią sa
vaitę. Su jais derasi valdžios įga
lioti du molukų tautybės tarpi
ninkai. 

ninku ir generolu. 1938 - 1940 
krašto apsaugos ministeris. 

Paskutiniame Lietuvos vyriau
sybės posėdyje 1940.VI.14 — 15 
laikėsi nuomonės, kad reikia at-

Parašė atsiminimų knygą. Velio
nis buvo labai nuoširdus, gražiai 
sugyveno su visais lietuviais. Su 
jo mirtimi Lietuva neteko as
mens, kuris daugeli metų ener
gingai dirbo jos labui. 

Prieš pen-
toje pačioje 
seserys vien 
buvo apdovanot 
su dideliu pasi" 
čioniška meile 
dėmi jos iš: 
tojus. Jos pasi 
rr apylinkės 

• metus Kitos dvi 
-nėję dirbančios 

už nuopelnus 
s medaliais. Jos 
•ntimu ir krikš-
Higė raupų epi-

Kosovo gyven-
'o dirbti Kosovo 
'rinėse. nes Ser-
nijoje negalioja 

valdžios liiauJiii *s dėvėti vienuo-
likškus rūbus. 

Kairas. — Eg'pto ir sovietų 
užsienio reikalų ministeriai bir
želio 9 ir 10 susitiks Maskvoje ir 
bandys išlyginti nesutarimus, sa
ko prezidentas Sadatas. 

KALENDORTU9 

Birželio 7: Robertas, Paulius, 
Romat.is. Milda. 

Birželio 8: Medardas, Kaliopė, 
Žostautas, Germinė. 

Saulė teka 5:17, leidžias 8:22. 

ORA3 

Daugiausia saulėta, bet vėsu, 
, Molukų radikalai Olandijoj radg prieglauda, atsimoka jai na v;en geru j apie 70 faipsmęji 

http://I894.XI.22
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DRAUGAS, antradienis. 1977 m. birželio mėn. 7 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI EB SVEKH PAJ&GUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELI VS | SVEIKATA. 1601 West GarfieM Blvd-, Chicago. IL 60636 

DAUGIAU 2 I M Ų APIE VITAMINUS 

Xeužterika žinoti, rei&ia 
pajėgti žiniomis pasinau
doti savos,ir artimo gero
vės pagausinimui. 

Gyvenimo tiesa 

Visokeriopai iškrypuš dabarti
nio žmogaus gyvenimui, .reikia 
mums visiems kreipti dėmesį į ii-
iaaiii žmoguje gėrio jėgų pagau
sinimą. Be tokio žmogiškųjų 
nusiteikimų pakankamumo ne
bus Įmanomas laimingesnis gyve
nimas kiekvienam iš 
Nors ir daugiau žinosim apie 
viską, bet mažiau naudos iš tų 
žinių visi turėsim, jei savyje žmo-
Ąišknju jėgų nepagausinsime. 
Priešingai, nežmoniškas asmuo 
panaudoja žinias savęs ir savo 
artimo skriaudimui. Sakysim, toks 
kultūringas lietuvis, daugelio or
ganizacijų talkininkas, rūko taip 
gausiai,, kad prisirūko iki masyvi
nės širdies atakos. Nė pas. gydy
toją draudžiantį rūkyti nėjo ir 
taip užbaigė šioj žemėj kelionę 
dar jaunose dienose, palikdamas 
kalavijais sukaustytą jį taip my
linčią šeimą. Jis žilojo apie rūky
mo žalą; zlnoio. kael rūkymas ^tai 
savęs ir ša> ųjų skriaudimas. Ži
nių nepakako, rvikėįo asmeny
bes toje srityje subrendimo. Kaip 
dėl vieno plyšio laivo dugne nu 

oel įvairių priežasčių. Štai, vie
nas įpranta į nesveiką valgymą, 
iŠtis kai kurio maisto vengia. 
trt čias kai kurio maisto per daug 
pi'sikerta. Paprasčiausias būdas 
sveikatai užlaikyji yra valgymas 
paprastų maisto produktų, jų 
ketvertą rūsių kasdieną naudo
jant. Ta: pieniški, mėsiški, vai
sių — daržovių ir duonos — mil
tų maisto produktai. 

Pienišku reikia suaugusiam 
iki dviejų puodelių, jaunuoliams 
iki keturių per dieną. Mėsiškų 

mūsų.į.be kaulo iki trijų uncijų, du 
kar tus per dieną ar daugiau val
gant. Vaisių — daržovių rei
kia valgyti keturis ar daugiau 
kartų per dieną. Taip pat ir duo
nos bei miltinių valgių reikia 
valgyti keturis ar daugiau kartus 
paros metu. 

laivas, ta'rp per menjcą as skęsta 
menybės vienoj — kitoj vietoj su-
sllpimg be laiko žūsta žmogus. 

Įvairiopai nesubrendęs žmo
gus save žudo. Dabartinis jauni
mas skęsta narkotikuose, ištvir
kaudamas, su tėvais nesutarda
mas. Jis tiesiog nepajėgią stoti gy
venimui prieš akis. Panašiai at
sitinka tr su mumis mitybos sri
tyje. Tik tu būk savoj asmenybėj 
— savuose nusiteikimuose, nors 
vienoj mažoj dalyje, nesusitupė-
jgs, tuojau, tave apniks dvasinės 
larmėiės bei higienos vabalai. 
Ta ip du gražiausi žmogaus gy
venimo dalykai.-r- dvasinis mais
tas ir kūno stiprinimas tampa la
bai neatsakantys gyvenimo tie
som. Kiek baisios netiesos skelbia
ma dabar dvasinio maisto reika
lu, baisu ir pagalvoti. Negeresni 
dalykai nesiorientuojantiems per
šami ir kūno stiprinimo reikaluo
se, ypač vitaminų reikalu. To
dėl čia vitaminų klausimu ir pa
kalbėsime. 

Kas vra tie vitaminai 

Vitaminai yra paprastos me
džiagos', kurios įžiebia šimtus 
Sudėtingų gyvybinių vyksmų. 
fie vitaminų negali gerai baig
tis sudėtingos cheminių reakcijų 
grandinės, gaunant energiją iš 
maisto, gaminant kraujo celes 
•ir vykstant kitiems gyvybiniai 
.•rva'b'ems reiškiniams. Kai kurie 
gyvyb.:niai vyksmą: atstos ar 
apstos ir kūną suluošins, ypatin
gu būdu stokojant v i tamine 

Dauguma, ]ei ne visi. vitami
nai yra dalis gyvybę palaikančių 

produktai čia neminimi. Reikta' 
visiems susipažinti su kasdieni
niais, visiems lengvai pasiekia
mais maisto gaminiais, kurie yra 
žmogui naudingiausi. 

Vitaminas A reikalingas augi
mui ir normaliam užlaikymui 
kaulų, dantų, odos ir gleivinių, 
o taip pat ir geram matymui prie 
silpnos šviesos. Atsimenamų kdi 
Lietuvoje vaikai, žąsis ganydami, 
ima nematyti kelio į namus, jei 
kiek daugiau pritemus dar keiy-
je su žąsimis besirasdavo. Tai 
silpnas matymas vitamino A što-
kojanrioms. . . , , _ . . . . . 

v itąrninę A dideli,kiekiai -ran
das : ^sandėliuoti, kepenyse. Vien 
dėL maisto-.atsiradusi vrtamjno 
A stoka dabar retai rpasttaiko. To 
ki nepri::-klių gali gauti kūdikiai, 
dar, ;neva]gantięn • daržovių] ir 
kiaušinio; jtrynįų,,_. Tpkiems i duo
dama lašais vitaminas A. Jo 
daug yra žuvies taukuose. .. 

Šiuose maisto^ produktuose yra 
daug vitamino A: kepenyse, inks
tuose, saldžiame piene, sūryje, 
grietinėje, svieste, margarine, 
kiaušinio trynyje, žaliose daržo
vėse, morkose, arbūzuose, saldžio
se balvė 

Bet kas iš tų mediciniškų rei
kalavimų, kai asmenybe nenusi
stovėjęs žmogus eina savais ke
liais. Jis pasirenka ne tai kas nau
dinga valgyti, bet ką jam diktuo
ja jo nesveiki nusiteikimai. Taip 
ir nyksta sveikata, įvairiopų iš
naudotojų naikinama. Išnau
dotojai pelnosi, o žmonės nyks:a, 
be laiko vysta ir anksti į kapus ke
liauja. Dar prieš mirdami tokie 
mėgina užsikabinti už visokių 
brošiūrų, neva, sveikatos maisto 
krautuvių... mėgina imti jų 
peršamus vitaminus. Žinoma, kai 

JųpzSCs Zakaras, nuolatinis Lietuvio 
sodybos pažnionių lankytojas 

Nuotr. M. Nado 

pagrindai žmogaus sveikatos ne
tikusiu maistu suardomi, tada 
joki pelnagaudžiaj nepajėgia svei
katos atstatyti. Taip ir keliau
ja lietuviai pagreitintu tempu, per 
anksti, dėl nepakankamos mity
bos, iš mūsų tarpo. O galėtų gy
venimu džiaugtis normaliai, kaip 
kiekvienam žmogui Tvėrėjas yra 
leidęs. Tik susiimkime savas as
menybes greičiau į tvirtesnį glė
bį ir pradėkime mitybos reikaluo
se perversmą. Dvasiškiai dabar 
kalba apie krikščionybėj atsinau
jinimą. Ir gerai daro, tik reikia 
nuo kalbų kuo greičiau eiti prie 
reikiamų veiksmų. Taip pat 
mums visiems reikia atsinaujin-

medžtagu, vadinamų enzv- ti mitybos srityje. Čia reikės savo 
mafs. Vitaminai medicinoje vac 
narni koenzymais — tai yra en-
Ž*fftq padėjėjais. Kiekviena^ rnu-
sų kūne vyksmas yn> /aromars 
t am tikro enzymo. jų randasi ne
suskaitomi kiekiai. Kai kurie en-
zymai visai neveiklūs esti be pa-
gelbinrnko vitamino. Enzymai 
aegusinaudoja kūno celėms kei
čiantis. Jie gali būti vėl ir vėl 
naudojami. Todėl vitaminas, kaip 
enzymo talkininkas mažais kie
kiais kūne besiraudamas, gali 
daug gero padaryti. 

R ketr galima gauti vitaminu 

Geriausias vi'irninų šaltinis 
fr& maistas. Normalios sveika
tos žmogui mišrus maistas sutei-
•Irf* vters kSnui reikalingus vita-
t r inus . Bet gyvenime taip ne vi
sada būna. Maistas labai leng-
$&fUfpra. soujtdeti .'Pturtme? IE.*> 

vidinius nusiteikimus maistui 
keisti sveikesne linkme. Tai pa
reikalaus didelių pastangų. Ki
tas visai nė nemėgins taisyti savo 
nesveiki? nusiteikimų valgio at
žvilgiu. Su tokiais dalykas praloš
tas. Tokie save marins maistu ir 
tarsis išmintingesniais už visus 
kitus esą. Baia su tokiais. Čia .pa
duosime sveikus mitybos pagrin
dus dar pajėgiantiems jais pasi
naudoti. 

Vitaminas A 

Kūnas mišriu maisti mait ina: 
mas reikiamų vitaminų gauna 
įvairiais kiekiais. Čia paduoda
mas surūšiuotas maistas, turin-

PAGERBTAS DIDYSIS 
KANKINYS 

Gegužės 29 d. Lietuviu mote
rų klubą A e r a c i j o s PhJAav klu 
bas paminėjo'mūsų tautai di
džiai nusipelniusį kankinj Ro-

žaliucse žirniuose ir ,mą Kalantą. Minėjimas sasidė-
pupeiėse. pomidoruose, abriko
suose ir persikuose.. 

Žinoma, kad reikia dabar žiū
rėti ne tik vitamino A gausiai tu
rinčio maisto, bet ir bendros svei
katos. Kas iš to, kad privalgysi 
kepenų ir trynių su gausiu vita
mino A kiekiu, jei susirgsi sklero
ze, del tuose maisto produktuo
se gausaus cholesterolio kiekio. 

Už tai vitaminą A mes kūnui 
teikime iš naudingų maisto ga
minių: iš vaisių, daržovių. Čia 
mūsų seselės morkos geriausiai 
gali padėti. Jų bušeliais naudo
kime, vietoj cigarečių prie tele
vizijos sėdėdami, jas kramtyki
me. Vaikus nuo mažens pratinki
me į morkų valgymą, žinoma, 
patys pirmieji, įvairiai jas paruo
šę naudokime. Tik tada mes pa
jėgsime pakeisti kepenis —try
nius kaip vitamino A šaltinius į 
morkų naudojimą. 

Ildefonsas Š&dauskas ir jo žmona seka pažinomo programą Liefcuvio 
sodyboje. ChfrAgcjg „ . . Nuotir. M. Nagio 

MD5U KOLONIJOSE 
a P a ' g re i ta i nuti lo, nes -95 procentai 

j spaudos , r ad i jo ir televizijų y r a 
į r ankose tų, kur ie galvojo, jog 
pas k o m u n i s t u s jau nebėra sŠcirr 
do, pr iespaudos , žmogaus tei
sių pane ig imo. Didesnio a t g a r 
sio sus i l auk ta Italijoje. 

Ka lan tos žygis buvo p i r m a s 
mūsų istori joj . Anksčiau jvykę 
nusižudymai būdavo a t l iekami 
nenor in t p r iešams pasiduoti . 
R o m a s susidegino ne dėl iš
t r a u k t o bur to , bet p a t s v i enas ! 
asmeniškai nu ta ręs . Mat, buvo j 
užsidaręs, ramus, idealistas, 
greičiausiai norėjo a tk re ip t i ! 
pasaul io dėmesį. Gal imas daly
kas, k a d p r i e susideginimo pa
s tūmėjo tuo laiku komunistų 
arši p r o p a g a n d a ap ie Vie tnamo 
ka ro m e t u budis tų vienuolių 
sus ina ik in imus 

Ka lan tos a u k a nenuėjo nie-

jo iš iškilaptingu pamaldų ir aka 
denrijos. šv. Mišias, kurias už 
R. Kalantos siela užprašė klubo 
narės, atnašavo kun. Kajetonas 
Sakalauskas. Pamaldose, pa
gerbdami savo amžininką, gau
siai dalyvavo jaunimas: skau
t a i ir ateitininkai su savo vė
liavomis, o studentai su taut i 
ne. Margaspalviais drabužiais 
pasipuošUSiOB klubo narės 
prfe dHttfcijjfe altoriaus padėjo 
gražių gėlių. Vėiiau, asistuojant 
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830 — 12.00. 5 nesaugo. Juos grąžina tik is ąnks-

• Admtaistndja dirba kas- S to sositarus. Redakcija už skelbi-
dien nuo 830 iki 430, še?*» * ™ 
dieniais nuo 830 iki 12:00. 

mų turinį neatsaką Skelbimų k«i • 
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0R. MNA BAilUHAS 
A Ė Ų , AUSŲ, NOSIES IR 

GėK_L_S LIGOS 

V_andos pagal e_ttarimą 

"DR. R. 6. BAUJKAS 
Akušerija tv mote— Ugoa 

_ į 

K 

S U Ž^fįS k e I u r i o m s m a ž o m s į k a i s . Ben t da l i s jo pasekėjų sū-
i r i e r f ą t e m Jos atiiegė a-aką. I i s p i e t ė a p i e L . K . B . Krofeiką, 
Skaitė Simas Kudirka, svečias 
iš Nė% YotSo, ir Danutė Muraš 
kaitė. Gerai paruoštą ir momen 
tui pritaiMrftą pameikslą pasa
kė kun. K. Sakalauskas. Anot * 

», caro laikais lie-

Aušrą ir k i t u s s lap tus leidinius. 
Tardymai n e t mažų vaikų u i pa 
dėtas gėles a n t jo kapo i ššau
kė stiprią reakciją. J a u n i m o 
t a rpe neapykan tą ke l ia ir nelei-

_. ' d imas pas t a ty t i paminklo. Ro-
tavte i sfe^ybės sėmėsi iš K r a - m o d v a g i a l i e t u v i u o s e l k u r j i e 
žiq kankinių, o šios sunkios ko- yjįft^ n e d i n g o ir nedings, 
munistiriės okupacijos metu —į 
i š Eoato Kalantos. Pamaldoms; Literatūrinė popietė 
i š i a m ^ m a ė * pridavė graž ia i A t k u s į ta lent ingą svečią 
iinskartfee^teios soh G. Ūgiam- n M . ė t a ^ i m a i ] a b i a u e k s p l o . 
kienės dvi giesmės: St. Gailevi- t u o t i P o ^ ^ taojaa p r a . 
« a u s -Mūsų žente Lietuva" ir s i d ė j o l i t e r a t ū r i n ė popietė. Ra-
P . ©uide's "Maria Mater Gra- § y t o j ą j J a n k ų ^ ^ ^ ^ j , 
t i se" . Gerai sugiedojęs "Vii- ^ ^ a p i b ū d i n o s . J u r s k y t ė . 
tSes" choras, vadovaujamas L. j p a g a k j J a n k a u s , neįm-anoma 
Kaulinio, giedojo ki tas giesmes. , v i g k o s u r a š y t i įg t o > k ą ^ ^ 

Minėtos kitos daržovės bei vai
siai taip pat naudinga vartoti. 
Tada pakaks mums vitamino A 
visam amžiui. Nereikės nei sau
lėje degintis, kad odos riebalai 
pagamintų A vitamino saulės 
atokaitoje. Apie tokią vitamino 
A gamyba skaitysite nevertose 
knygapalaikėse. Apie tokią vita
mino A gamybą kalba ir kalbės 
saulėj? besikėsinantieji. Žinoma, 
jie nė neužsimins apie minėto 
kepiuimosi saulėje žalą: per anks
tyvą odos pasendinimą, per dažną 
odos vėžio sukėlimą. 

Apie kitus v i t a m i n u s — kitą 
-k a r t ą aą Kadžionį, ja» 25 metai kon-

centracijos stovyklose kankina-
IŠVADA. Grįžkime į norma- į&ą įjartiraną, savo sunkią da

laus gyvenimo takus. Tada pa- Hą, nors ir btdalfisas be forma-
įėgsime tinkamai maitintis.! liųį fi^slų. sugebantį išlieti 

eiMfašctabse. S i«o laiku Simas 
sH |K6 kentėju tame pačiame 

Priima 
U* 

ligonius 

(€«wford 
XeL LU 54444 

pasai susitarime. 
S74-8084. 

DR. f L BUŽYS 
PLAUCTfJ m VIDAUS LIGOS 

• a — o e t t o MedkiaJ Oentėr 
• t a s 8 a Kedrie Avetaa 

VaL: Btrmad.. antrad. U kctrlrtad 
C Ud 7:«0 va i vakaro. 
BeStad. nuo 1 Otl 8 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso teief. WA &-M70 

M WAlbrook 5-S048 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS ER CHTRURGAS 

TdL ofiso ir bato: OLympic 2-4158 
144S So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-S vai. ir 6-8 vai. vak 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 ii:i 4 vai portfet 

TeL REliance 5-iSli \ 
DU VVALTER J. KiRSTUK 

(lietuvis gydytojas) 
S925 West 59th Strrtit 

Vai.: pirmad., antrad., ketvinaa 1» 
pėntktad. nuo 12-4 vai., popiet ir 6-> 
vai. vak. Tred. Ir šeštad hbšMtįma 

TeL Ofiso HE 44849, rez. 388-2285 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
24S4 West 71st Stroet 

Vai.: pirm., ketv. 1 Iki < v. popiet 
Antrad., penktad. 1-S, trfct Ir testad 
tik susitama 

I>r. Ant. Rudoko kabinetą perStn? 

DR. EDM0ND L CIMUk 
CHPTOMBTRISTAS 

~ t e West 51a* Street 
TeL — GB 6-2460 

VaL: pagal susitarimą: pirmad. b 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt 
10-4; seetad. 10-S vai. 

Akademija įvyko Šv. Andrie
jaus parapijos šaJėje. Snieguolė 
Jurskytė jautriais žodžiais api
būdino R. KšSaMos, idealisto 
jaunuolio, didžios aukos reikš-
mę. Simas Kudirka, sut iktas il
ga i s pto^mais, kalbėjo apie Jo 

tis minimo vitamino did esmais 
kiekiais. Yra ctar pavienių, retai 
nauctojamų maisto produktų, 

Prašalinkime iš savos galvos se
noviškas pasakas -apie naudą vi
taminų gaunamų iš trynių, 
kepenų, kepeninių dešrų... Rei
kia pajėgti šiandien gyventi pa
gal dabartinės medicinos patari
mus. O kad taip elgtis pajėgtu
me, visų pirma turime tapti 
pajėgiais savo sveikatą tinkamai 
užlaikančiais asmenimis. To
kiais tapsime tik tada, kai savo 
nusiteikimus sužmoginsime. Tai 
didelis ir labai sunkus darbas. 
Todėl jo retai kas griebiasi. Todėl 
ir klampciame visi po įvairiau
sius nesveikus liūnus. Čia visi tu
rime suprasti sveiko gyverrimo 
pagrindus. Reikia nuo mažens ug
dyti žmoguje sveiki gyvenimo 
įpročiai valgyme, gėrime ir ki
tur. Reikia suaugusių sukurtos 
sveikos aplinkos. Reikia mums 
sveikai besielgiančių tėvų. arti
mųjų ir visų kitų. Čia pasakė
lėm nepamaitinsi beaugančio, 
nusiteikimų. Jis pasisavins net 
nasveikiausius gyvenimo kelius, 
jei suaugusieji mažiems jiems ro
dys. TJž tai pradėkime savo.svei
katą tvarkyti, nuo mažųjų pra
dėdami. Mes jau daugiau ar ma
žiau sona vaga eisime. Tik au
kokimės dėl ateities lietuvio. Bur-
kimės į sveikai besimaitinan
čių eiies. Tokių randasi pas= mus 
ne: mokslus išėjusių iarpe-Pavyz 
elingų šeimų tarpe yra be Jritų, 

kone. lageryje. Vieną jo ilgą 
eHSralCį, pavgdmtą "Sapnas", 
kuriame Sukauna daug grau-
-flaefls sielvarto, S. Kudirka per
skaitė. Simo sfCpfert, Jono Ka-
džionio kančios gal turėjo įta
kos Romai Kafsmtal Nijolei Sa-
dūnaitei ir kitiems. 

3. Jankaus kalba 
Rašytojas Jurgis Jankus , 

svečias iš Rochestėrio, įdomioje 
paskaitoje klausytojams patei
kė nemažai savo satnprotavinrų 
apie R. Kalantą. Su kai kur ia is 

rašys i , kiekvienas ska i ty to jas 
savaip išgyvena. Vieni rašo , ką 
mato . o j i s su ra šąs tai , k ą ne
miegodamas sapnuoja. 

Sus i r inkus iems paska i t ė iš 
spaudai paruoštos knygos , vadi
namos "Sever iukas" . juokingą 
apsakymėlį , liečiantį mažą ber
niuką, kur i s , e idamas velykirtėls 
išpažinties, vietoje bažnyčios 
pa ta ikė į malūną. Toliau sekė 
i š t r auka iš t a ip p a t dar r ank
raš ty je esančios medžiagos. 
Šiai knygai r a šy to j a s neturi dar 
net- t i k r o va rdo . Gal imas daly
kas, kad ją pavadins "Anapus 
ry to jaus" . Svečiui r a šy to ju i pa
dėka i š re ikš ta i lgais plojimais. 

S. J u r s k y t ė G. Ugianskienei , 
J . J a n k u i i r S. Kudirkai įteikė 
po puokš tę gėlių. Vyra i savo do
vanas perdavė su j a i s k a r t u at
važiavusioms žmonoms. 

J u o z e Augai ty tė , klubo pirm., 
visiems, be t kuo pr is idėjusiems 
prie minėj imo bei l i te ra tūr inės 
popietės, išreiškė nuoširdžią pa
dėką. 

Rengėjos svečius pr ie rožėmis % jų gal ne visi sutiks, fdomes , 
ni batą šie: Kalantos aukos *,_ į bei j u t o m i s papuoštų s talų p a 
keltas pasaulyje virpulys per 

* - ~-
žinieriafos M. 
Jie apseina 
kalų ir de , 
vaikai, žino:: 
mirfta vaisia: 

kas yr? vaiks 
toj saldainii.. 
pasigardžiav: 
nereikės bari; 

Atkočiūnų šeima. 
Svaigalų, be rū-

žytų vandenų. Jų 
\} ir visa šeima, 

daržovėmis. Mor-
nš skanėstas — vie-

Vaisių sunka — 
j gėrimas. Tokiems 
barelių bei koktei-

ip sveikai gardžiuo-

-<une turi gausius v*eno -r-, kuo j augmanu tris va4kus_—- gailes-
vrtanfrno ksek'suš. ToKe maisto' t m gos se'-ers uno^ SosaitfŠ ff ih-

lių. Jei gali 
tis — jie, a<. kitas lietuvis, gali 
ir tamsta. Tik i sveikatą greičiau, 
tik nuo nov eikatos įvairiopos 
toliau — ir h Isime visi laimingi 
lietuviai. -.-* -

PASISKAMYTL Better Ho-
*nės artfi Ga; eta: Nutrition. for 
yG—l—BEity. 

vaišino skania is užkandžiais . 
Tiek bažnyčioje, tiek salėjfe Im-
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Kuba esanti 

DIDŽIOJI APGAVYSTĖ 
Prez. Carteris savo rinkiminės Rusijos idėjomis, nei kopijuoti 

kampanijos metu pastebėjo, kad, JAV santvarkos, o turi pati da-
kalbant apie santykius su Kuba, ryti savarankiškus ėjimus. 

Santykiam gerėjant, Kuba tu-

JUNGTINIŲ TAUTŲ KRIZE 
Žmogaus teises gina ne JT, bet prezidentas Carteris 

R Ū T A KLEVĄ Vi DAUNIENĖ 

jis neadvokataująs, kad būtų ar
timiausiu laiku tai pasiekta. Ta- retų amerikiečiam grąžinti kon 
čiau dabar jau su Kuba santykiai fiskuotą turtą. Castro konfiskavo; 
gerėja ir ta proga iškeliamos Ku- Amerikos ne tik bankus, bet ir 
bos, kaip diktatūrinės valstybės, naftos valymo, o taip pat net ir 
žmogaus teisių pažeidimai, kari- maisto paruošimo įmones. Kon-
niai įsikišimai į kitų valstybių fiskavo daugybę mašinų, įrengi-
reikalus ir pati^iūs nusikaltimai, mų, užėmė ištisus sandėlius. A-
Kaip "Chicago Daily News" dien- pie jokį atlyginimą, kaip ir visi 
rastis birželio 1 d. laidoje rašo, komunistai, nieko nenorėjo kal-
Kubos tūkstančiai karių yra Afri- bėti. Tačiau jau dabar yra ženklų, 
koj, Angoloj, Mozambike, Zaire, kad pradės kalbėti ir apie skolų 
Sierra Leone, Gvinėjoj, Tanza- grąžinimą, o taip pat ir apie Ku-
nijoj, Somalijoj, Ugandoj, Etiopi- bos karinius dalinius Afrikoj, 
joj ir dar keliose kitose valstybė- Kuba to nori, nes prekyba su 
lėse. JAV, turistai ir visa kita pakeltų 

Dienraštis taip pat mini, kad Kubos nusmukusią ekonomiją. 
Kuboje yra apie 20,000 kalinių, o Tačiau šalia visų ekonominių 
"Washington Post" skelbė, kad reikalų iškyla ir žmgaus laisvių 
tokių kalinių gali būti ligi 50,- klausimas, o tuo atveju ko-
000. Miami gyveną kubiečiai pa- munistai mažiau linkę daryti 
bėgėliai tikina, lua kalinių ga!: nuolaidų, negu daro ekonominė-
bū:i ligi šimto rūkstančių. Patik- je srityje, nes ekonomija padeda 
nnti Kuba neleidžia, o tačiau ko- komunistinei diktatūrai augti, o 
munistų puolama Čilė tai daryti laisvės diktatūrinę sistemą griau-
ie'džk. Apie Kubos Diktatūrinį na. 
r~rmą daug rašo laisvoje pašau- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j 
ĮH spauda ir gana nepalankiai, l i t e r a t ū r a t u r f l i u d y t i n ege r 0ves, 
ka :p nelabai paiankiai žiuri ir 
Amerikos gyventojai Į santykiu 

turi kelti nelaimingųjų reikalus, 
turi kovoti už žmogaus laisvę. su Kuba normavimą, su ta Kuna, r. . • v . . v. , , 

u,.,: i - — u , L U * :,;„™„,t B e t l r P a t s rašytojas ano , kad kuri yra ne kas kitas, ka ;p Mask
vos įrankis. 

Peru rašytojas Vargas Lio?a 
gana skeptiškai pasisako apie 
Kubos režimą ir Castro. Šis rašy
tojas daugiau linkęs į kairę, jo 
knygos verčia į rusų ir į kitas kal
bas Sovietų Rusijoj. Vienoj kny
goj, išverstoj į anglų kalbą, pa
vadintoj kitu pavadinimu, negu J1 

originalas, iškelia Peru valdan- ' 
čiųjų sluoksnių biurokratiją. Tos 
knygos "Time of Hero" autorius 
davė pasikalbėjimą '"The Chris-
tian Science Monitor" korespon
dentui, ir rašytojas pasisako 
prieš diktatūras ir meno varžtus. 
Jis sako, kad literatūra padaro 
tai, ko nei spauda, nei uni
versitetai negali padaryti dėl 
diktatorių spaudimo, represijų ir 
eenzūros. Literatūra atliekanti 
politinį vaidmenį. Ir jis sako, 
kad rašytojai, gyveną diktatūri
nėse šalyse, turi kovoti už žmo
gaus laisvę, už laisvę pasisakyti 
ir stengtis pakelti krašto presti
žą. Jis pasisako prieš Ameriką, 
kad ši remia diktatūrinius kraš

tai sunku, nes diktatūriniai kraš 
tai nori, kad jų krašto literatūra 
diktatorių garbintų, o ne iškeltų 
diktatūros trūkumus. 

Per keliolika Castro viešpata
vimo metų, daug kas krašte pa
sikeitė. Bet niekas nepasikeitė, 
kas liudytų, jog Castro krypsta 
nuo maskvinio komunizmo. Rin-

imų laisvės nėra, kandidatus 
siūlo ir kandidatuoja tik komu
nistai. Jokia laisva, rinkiminė 
propaganda negalima, nes, jei 
būtų galimi laisvi rinkimai, 
šiandien Castro tikrai praleimė-
tų. Ir jie susinormuotų santykiai 
su Amerika, vargu ar būtų dau
giau rinkiminės, spaudos ir žmo
gaus teisių laisvės. 

Kur komunizmas, ten ir šnipi
nėjimas. Kuba įvairiais būdais į 
Ameriką persiuntė daugybę a-
gentų, o į kitus kraštus daugybę 
diversantu. 1976 m. Washingto-
ne sprogusios bombos buvo už
muštas buvęs Čilės komunistinio 
prezidento AUendes užsienių 
reikalų ministeris Letelier. Kas jį 

Kadangi mes esame laisvi, ne
galime likti abejingi žmogaus 
laisvės klausimams bet kurioje 
pasaulio šalyje, — pasakė prezi
dentu tapęs Carteris, ir tuo užė
mė aiškią poziciją, pasukdamas 
užsienio politiką kita kryptimi, 
kaip iki šiol buvo einama. Jam 
atsiliepė ir naujasis Britanijos va
das CKvenas, išeidamas su pana
šiu pasisakymu, sveikindamas 
Carterį ir pabrėždamas, kad ši
toks aiškus nusistatymas turi bū
ti Vakarų galvosenos išraiška ir 
jų vieningos pozicijos gairė. 

Visais laikais šis klausimas tai 
blyškiau, tai ryškiau iškildavo. 
Gal būtų naivu galvoti, kad vi
same pasaulyje tos teisės turi bū
ti vienodai suprantamos, bet net 
ir tie, kurie taip perša n°_,ikišimo 
į kitų valstybių reikalus ideolo
giją, sunkiai suranda logišką pa
teisinimą vergijai, tironijai ir žmo
nių kalinimams. Ir jeigu — kai 
bandoma įrodyti — individo tei
sės yra vien vakariečių išmislas, 
svetimos kitoms kultūroms ir ne
suvokiamos afrikiečiams ir azija
tams, kodėl jie paklusniai nebe
sėdi po savo valdovų letenomis, 
kaip Pietų Afrikoje ir Lotynų 
kraštuose. 

Didžiausias forumas šiam žmo
gaus laisvių užtikrinimo farsui 
yra Jungtinės Tautos, jau 1943 
metais pasirašiusios kaip tik to
kių teisių apgynimo deklaraci
ją, kuri čia pat pateko į sunku
mus negalint susitarti, ar tos tei
sės priklauso valstybėse esan
čioms mažumoms, ar ir paski
riems individams. 

Sovietų disidentų klausimas 
kaip tik labai paaštrino tą skir
tumą. Kalbant apie teises yra vi
suomet sumaišomi civilinių — 
politinių ir civilinių — ekono
minių teisių klausimai. Kai eko
nominė teisė yra teisė į darbą ir 
savo pragyvenimo lygio pagerini
mą, politinė teisė yra teisė nesu
tikti su esama santvarka ir teisė 
iš to krašto nekliudomai išva
žiuoti, bent nesibijant teroro ir 

sės kaip tik ir jrra dabar dažnai 
maišomos, kadare taip yra pasi
darę žymiai patog. u didesnei da
liai Jungtinių Tautų sąstato. Ši
tai hipokritų grupei šiuo metu 
daug patogiau šaukti apie "tre
čiojo pasaulio" žemiškų gėrybių 
pasidalinimo nel> srybę, negu apie 
asmens apsisprei limo teisę. Di
džiausias humorą s čia yra pati 
"trečiojo pašau 1 " ir Vakarų 
ašies sąvoka ir 'diskutuojamas 
priėmimas fakto, <ad Vakarai sa
vo ekonomija ir įurtu tebeišnau-
doja — jei jau prileidžiant, kad 
tai kada iš tikro buvo — trečio
jo pasaulio, atseit, žaliavų kraš
tus. Tereikia tik paminėti arabų 
alyvą ir Afrikos mineralus, kad 
pamačius tokio Uirtinimo absur
diškumą. Skirtumas tarp turtin
go ir vargšo tuose kraštuose 
žymiai didesnis, kaip Vaka
ruose, ir jie daug mažiau linkę 
savo tur tu dalintis vienas su kitu, 
negu tiejų niekinami vakariečiai. 
G i Vakarų kolonizacija, atnešu
si ten šalia daugelio negerovių sa 
vo technologiją ir mokslą, atida
rė tuo pačių jiems langą į pa
saulį. Mažiau kolonizacijos pa
liesti kraštai dar ir šiandien gy
vena primityviame akmens am
žiuje 

Kodėl Amerika finansuoja? 

Nemaloniai tačiau nuskamba 
amerikiečių nuolankus dalyvavi
mas ir finansavimas tokios institu
cijos, kurioje gerai susiorganiza
vęs trečiojo pasaulio blokas spiau-
n a laisvei į veidą. Kai kuriems in
teresams, ypač rusams, ten atsi
rado gera dirva žvejoti sąjungi
ninkus ir burti jos savo naudai 
aplink savo abstrakčią idėją. 
Amerikos atstovo dalyvavimas 
Jungtinių Tautų bloko garbės ne 
darančiuose posėdžiuose ir jo 
nuolankūs pareiškimai apie "pa
darytą progresą" žmogaus teisių 
klausimais, nesiimant inicaity-
vos net tokių įvykių, kaip Ugan
dos teroras ištyrimui, kaip tik 

tumo atspindį ir įteisina dvigu
bus standartus. 

Didžioji liberalų spauda, kaip 
paprastai, yra irgi labai išranki, 
kieno teisės turėtų būti apsaugo-
jamos, o kieno ne, sielodamiesi 
persekiojamais Korėjoje ir Čilė
je, bet mažai laužydama rankas 
dėl rusų ir čekoslovakų, ar net ir 
kubiečių. Baimė šalto ar karšto 
karo yra cituojama Amerikos 
spaudoje kaip priežastis nesikišti 
į kitų santvarkų reikalus, bei re
alistinis suvokimas, kad Jungti
nės Valstybės nebeturi nei nore, 
nei ginkluotų pajėgų tramdyti 
kitų kraštų sauvaliavimus. Šito
kia vyraujanti nuotaika padeda 
įsivyrauti nuomonei, kad Carte-
rio administracija, po aštraus ide
ologinio įvado, bus visvien pri
versta pereiti į nuolaidesnę poli
tiką, visiškai ignoruojant faktą, 
kad valdžios, kurios menkai skai
tosi su savo piliečių civilinėmis 
teisėmis, niekad nepasižymi pagar
ba ir svetimų kraštų teisėms. 

SOVIETU KARINE GALYBE 
Darybose del ginklų apribojimo stengiasi apgauti Ameriką 

B. JABLONSKIS 

Prie Sovietų karių stovyklų a r Malcolm Currie, Pentagono Gy-
karinių įrengimų JAV-bių agen-į nybos tyrinėjimų ir inžinerijos 

direktorius. Jis teigia, kad parei
kalautų ne tik daug laiko, bet ir 
nemažai pinigų, kuriuos ligi šiol 
sovietai betarpiškai eikvoja puo
lamiesiems ginklams. 

Nori apgauti ir pralenkti 
Ameriką 

tams beveik neįmanoma prieiti. 
Viskas labai stipriai saugoma. 
Vienintelis būdas gauti žinių iš 
tokių Sovietų civilių ar kariškių, 
kurie priešingai marksistinei - le-
ninistinei santvarkai ir nepaken
čiamiems komunistų partijos va
dams, žiauriai persekiojamiems 
pavaldinius. 

Didžiąją žvalgybos naštą ne
ša JAV oro satelitai: vieni kabo 
ere virš taikinio ir jį fotografuo
ja, o kiti skraido aplink žemės 
rutulį labai aukštai ir fotogra
fuoja didžiulius sovietų žemės 
plotus. Brangios priemonės, bet 
labai naudingos, nes atlieka to
kius uždavinius, kurių žmogui ne
įmanoma. 

Agentų ir satelitų dėka JAV 
sudarė sąrašus raketų lizdų, tan
kų dirbtuvių, įvairių ginklų, 
šaudmenų sandėlių, karių stovyk 
lų, aviacijos aerodromų, povande
ninių laivų slėptuvių, radarų į-
rengimų ir daugybės kitų. Žval
gyba nustatė, kad dauguma kari
nių įmonių, įrengimų ir karių 
stovyklų yra suburta aplink di
džiuosius Sovietų miestus. 

įvairios raketos 

Žemai skraidančios raketos la
bai taiklios. Jos gali kliudyti tai
kinį 30 pėdų radiuse nuo jo cent
ro. Tai sumažina arčiau taikinių 
gyvenantiems žmonėms pavojų. 

Vakarai ir barbarai 

Prieš aštrius Carterio pasisa
kymus, kaip ir buvo galima lauk
ti, šoko visa eilė senosios politi
kos mėgėjų, kokie bebūtų jų in
teresai. Ir jeigu Vakarus nuo nau
jųjų barbarų iš tiesų skiria žmo
gaus teisių gerbimas, tai naujai 
subruzdusiam pasauliui gali ne
pakakti graudžių abstrakčių ap
gailestavimų, bet gali prireikti ir 
šiokio tokio veiksmo, jei ir ne 
ginklais, tai visa eile propagan
dinių ir ekonominių priemonh'., 
pradedant technologijos ir gink
lų kontrole. Tokiu būdu Cartc 
ris su savo taip vadinamais ne-1 n a įkinti kiekvieną karinį taikinį, 
diplomatiniais pasisakymais, gal! Bet Sovietų raketų lizdai bus 
būt, pasuko politinės linijos krei- j ]ami su branduolinėmis raketo-
vę negrąžinamai kita kryptimi, ir | m { s kurios skrenda greičiau už 

1972 m. SALT I derybose JAV 
patenkino sovietų reikalavimą. 
Jos atsisakė nuo pranašesnės 
priešbranduolinės (ABM) ra
ketų sistemos. I tai jautriai rea
gavo Pentagono skyrių vadai. 
Jie pastebėjo, kad JAV detentės 
vardan paaukojo per daug Sovie 
tams. 

Tuometinis gynybos sekreto
rius Melvin Lairdas sugalvojo, 
kad JAV turėtų jau kai kurių vals
tybių (ypač Sovietų) naudo
jamas žemai skrendančias rake
tas geriau paruošti. Tokia raketa 
per paskutinį Izraelio-Egipto ka
rą buvo pašautas Izraelio povan 
deninis laivas(?). 

Jo sumanymas tapo svarbiu 
ginklu. Jų išvystymą pagreitino 
jau anksčiau išvystyta vairavi
mo priemonė, mikro-elektroni-
ka, sumažintos branduolinės gal
velės, pagerintas mažo turbo 
— siurblinio motoro pajėgumas. 
Dabar turima naujas veiksmin
gas ir pavojingas ginklas priešo 
taikiniams naikinti. 

Šių pažangių raketų pavojų 
Ši savybė įgalina naudoti mažės- skaudžiai jaučia Sovietai. Jie turi 
nes branduolines galveles ar net jrgj panašių raketų (SS-N-3-
paprastus stipresnius sprogmenis 
jose. 

Jos skrenda lėčiau, tik ligi 500 
mylių per valandą. Tačiau kelių 
valandų tarpsnyje bus galima su-

prievartos. Šitos dvi skirtingos tei- j suteikia visai organizacijai teisė-

». . , . „ , nužudė nežinoma, bet viena aiš-
tus, nors s,e ir kovoja prieš ko- k k a d ]h t a r n a v Q K u b a i 
munizmą, nes diKtaturos neneša P g s n u ž u d v t a i i r a s t a d o k u m e n t ų 
laisves, o pneMngai greičiau is- • ^ ^ ^ T a t e I a g k 
saukia revoliucijas. Tačiau rasy- .. - . , .. . ~ v , , 

. , . „ _ ; o ji vra ištekėjusi uz Kubos slap-
tejas pasisako ir pnes C a s t m Jo ^ ^ I } d j o s a u k š t o ^ . manymu, Castro buvo didelis TO n V . .. , , . ' f^ no. Pas žuvusi rasti doKumentai 
ir Kitų Lotynų kraštų mexmwkų r o d o > k a d j i s g a u d a v ę s g K ubos 
nusivylimas. Kuba esanti diulJoji k a s m ė n e s į , rjfjo d o L a d y g i . 
apgavyste, nes visKas vy.K; a prie- n ; m 0 
šingai negu jie revoliucijos p r -
džioje tikėjosi. Jie manė, kad Xu- Santykiai gali būti tarp Kubos 
bos revoliucija respektuos žmo- »r JAV atnaujinti, tačiau, be mi-
gaus laisves ir teises, tačiau --a nėtų reikalų, dar yra ir daugiau, 
priešingai. Ir kadangi Kuba pa- ypač kiek tai liečia kitas valsty-
sukė Sovietų Sąjungos keliu, Kuba bes, nes Castro herojum laiko-
tapo nuo Maskvos absoliučiai mas Jamaikoj, Guyanoj ir Pa-
priklausoma. Ir dėl to pr ,cirso- narnoj. Nusilenkimas Castrui jo 

pasitraukimas atgal gali atnešti 
ne tik asmenišką jo prestižo su-
žlugimą, bet ir panieką \isieros 
Vakarams, kaip neturintiems nu
garkaulio, nesugebantiems ap
sispręsti, ir taip nesulaikomai slen
kant į pakalnę plačiai atidaryti 
vartus visokio plauko diktatū
roms. 

mumo Sovietų Rusijos *Ą'9nį Lo 
tynų Amerikai nėra pa t . i i^irs. 

Pasak rašytojo Liosos, šian-

reputaciją ir jo diktatūrinius už
mačias dar labiau iškels ir savo 
krašte jis dar labiau suspaus ko
munistinius varžtus. Ir, anot ra-

dien Sov. Rusija nebežavi Loty- šyt. Liosos. didžioji apgavystė 
nų pasaulio, tačiau Lotynų A n-- vargu pasikeis demokratėjimo 
rrka nesižavi ir Jungtinėm Ame- ptasme. Koks yra komunizmas 
rikos Valstybėmis. Esą man n% lietuviai gerai žino, ir čia tik pri-
kad Amerika išnaudojanti tuos M'm name. kad, einant su velniu 
kraštus, nors. jo nuomone. Ame- obuoliauti, kad einant su velniu 
rikos pramonė, kaip tik tuos v>::. Reikia tikėtis, kad prez. Car-
kraštus padeda pakelti. Lotynų teris tai žino. 
Amerika negalinti sekti nei Sov. Al. B. 

Sovietų vienas geriausių tankų — T-72. Teigiama, kad jo šarvų negali pramušti amerikiečių 195 milimetrų 
patrankos 

garsą. Jos į paskirtą taikinį nu
skristų per 25 minutes. O žemai 
skrendančios raketos bus nukreip
tos į dešimtis tūkstančių pagal
binių taikinių, kurie irgi turės bū
ti sunaikinami. 

Žemai skrendančios raketos 
kainuoja vos dešimtadalį bran
duolinės (MIRV) raketos. Ir jų 
statyba žymiai greitesnė, nes jose 
naudojama anksčiau išvystyta 
technologija. JAV ginklavimo 
specialistai galvoja, ar šių rake
tų grėsmė neprivers Kremliaus 
galvas pagalvoti apie jų pavojų? 
Ir ar verta milžiniškas sumas pi
nigų ginklams ir įrengimams eik
voti? Juk jie bus sunaikinti pir
momis karo valandomis. 

Aišku, Sovietai stengiasi kiek 
galint greičiau išvystyti prieš 
šias raketas gynybos priemones. 
"Dabartinę radarų sistemą turė
tų pritaikyti ir žemai skrendan
čioms raketoms susekti," — sakė 

Shaddock), kurios taip pat že
mai skrenda, bet labai gramoz
diškos ir nulekia tik 600 mylių. 
Vairuojamos su signalų pagalba 
nuo laivų ar lėktuvų. Jos nei 
technologija, nei bepilotiniu vai
ravimu neprilygsta panašioms 
JAV raketoms. 

''Aviation WeekSpace Techno
logy" vyr. leidėjas Robert Horz ir 
kiti stebėtojai, seką būsimus gink
lavimo pasitarimus, teigia, kad 
"JAV buvo apgautos per SALT I 
pasitarimus." Iškeitė kur kas ge
resnę raketų gynybos sistemą į 
Sovietų veik visiškai neveiklią 
priešbalistinc. 

kremlius bandė oanaudoti ap
gaulę ir prieš žemai skrendan
čias raketas. 1974. XI. Vladivos
toke JAV prez. G. S -as sutarė 
su Kremliaus galva L. Brežnevu 
sulaikyti gingklavimosi varžyty
nes, nustatant abiems pusėms po 
2400 strateginių ginklų paleidi
mo įrengimų. Apie žemai skrai-
rančias raketas Sovietai tada 
nutylėjo. Bet per ateinančias sa
vaites paaiškėjo tylos sąmokslas. 
Vėliau ėmė įtaigoti, kad į 2400 
raketų įrengimų kiekį įeina ir že
mai skraidančios, kurios nebuvo 
aptartos Vladivostoke. Toks so-

(Nukelta i 5 psl.) . 

KARO LAKŪNAS 
Lietuvos karo aviacijos veterano - lakūną 
pulk. ltn. Leonardo Pesecko pasakojimai 
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Spaudoj ir gyvenime 

UPIŲ TARŠA OKUP. LIETUVOJE 
prie Sintautų kolūkio dirbtuvių, 
Penta vis labiau buvo užteršta. Pa
ėmė noras įsitikinti, iš kur į upelį 
pateko tiek daug naftos. 

Pasirodo, iki kolūkio gamybinio 
centro upelio vanduo skaidrutėlis. 

Komunistinėj Vilniaus "Tiesoj" 
gegužės 20 d. numery išspausdintas 
straipsnis "Apginkime Pentos skaid 
rūmą", kuriamo rašoma: 
"Neseniai lankiausi Sintautų apy

linkėse. Net stebiesi, kiek daug pa
dare žemės kultūrinimas: išnyko i O prie gTŪdų sandėlio esantis van-
krūmokšniai. alksnynai, meliorato- j dens surinktuvas išmeta į upelj van 
riai ištiesino Sintautų Pentos upe-; denį su naftos priemaišomis. Kitas 
Bo vaga Dabar jis daug intessy- Į tok3 surinktuvas atiteka tiesiai iš 
viau gerta savo vandenis į Novą. j kolūkio naftos produktų sandėlio. 
Tądien luvo pavasarinis polaidis. , Prie msKhaninių dirbtuvių upelio 
upeliūkštis skubėjo. Iškart jo pa- ; ki-intai tiesiog nulaistyti naudotais 
viršiuje pastebėjau balkšvai mels- ; naftos produktais O juk tai labai 
vua sūkurius. Kas tai? Artėjant' pakenks žaliajam Pentos rūbui" 

Svečiai' iš Belgijos 

Buvo liūdna rudens diena. Vi rš aerodromo kelių 
šimtų metrų aukštyje plaikstėsi pilki debesys. Ne
skambėjo lėktuvų variklių gaudesys . Neįprasta tyla. 
Tik už plento prie senų angarų medžiuose triukšmavo 
būriai varnų. 

Sėdėjau prie aprasoto lango aerodromo raštinėje. 
Buvau labai be ūpo. Skaudėjo gerklė , varvėjo nosis ir 
kart3 nuo karto per kūną perbėgdavo šal tas drebulys. 
Galvojau, kad prisikabino gr ipas . Cia pat raštinėje, 
kažkokius popierius va r tydamas , už stalo beveik 
snaudė eskadrilės vadas ltn. Kraucevičius. Kiti eskad
rilės lakūnai, esant ne t inkamam skraidymams Ona,; 
grįžo namo į Fredą. Mūsų melancholiją išblaškė neti
kėtai atvykęs raštinėn aviacijos virš ininkas gen. Krau
cevičius. Jis t uo j įsakė iš angarų, išvežti visus lėktu
vus ir išrikiuoti, paaiškindamas, kad už geros valan
dos aerodroman a tvyks ta Belgijos karal iaus atstovai, 
lydimi mūsų vyriausybės žmonių. 

—Vienas iš jūsų, — kalbėjo generolas, iš t raukęs 
iš dėžutės du degtukus ir nulaužęs vieną galvutę, — 
turės demonstruoti svečiams aukštąj į pilotažą su Po
keriu. Skrenda tas, kur is i š t r auks degtuką su nu
laužta galvute. 

Generolas, paslėpęs t a rp p i r š tų degtukų galua, pa

kišo man pirmajam. Aš ištraukiau degtuką su nulauž
t a galvele. Reiškia aš skrendu. O būdamas labai blo
g a m ūpe, pagalvojau, kad tik šiandien nenusilauščiau 
sprando. 

Vos tik mechanikai Ir kareiviai išrikiavo karo 
lėktuvus aerodromo pakraštyje, kai prie angarų pri
važiavimo keturios mašinos. Iš jų išlipo nepažįstami 
ponai su juodais cilinderiais ant galvų — vizituojan
tieji svečiai, o juos lydėjo mūsų generalinio štabo ka
rininkai. Jų tarpe mačiau kariuomenės vadą gen. Žu
kauską Svečius pasitikės, gen. Kraucevičius po t rum
p o pasisveikinimo, vedė t a rp išrikiuotų lėktuvų kažką 
aiškindamas. Aš j au sėdėjau Fokeryje, variklį įjungęs 
i r stipriai suveržęs diržus, laukdamas generolo ženk
lo kilti. Pagaliau viršininkas mostelėjo ranka. Nuleidęs 
akinius, dar kar tą patikrinęs bortinius prietaisus ir 
vairus, pastūmiau degalų rankenėlę. Lėktuvui pajudė
jus , jį vairavau link startovietės, į kitą aerodromo pu
sę . Vėjo nebuvo, todėl pasirinkau kilimo kryptį tiesiai 
į išrikiuotus lėktuvus, k u r stovėjo atvykę svečiai. 
Startovietėje apsisukęs, pastūmiau benzino rankenėlę j 
priekį. Sukaukė variklis i r Fokeris, pabėgėjęs, greit 
s tryktelėjo nuo žemės. Bet aš jam neleidau kilti aukš
tyn , laikiau prispaudęs keletą metrų aukštyje. Greitis 
didėjo, artėjo išrikiuoti lėktuvai ir žmonės. I,abai art i 
prilėkęs, patraukiau vairalazdę į save. Fokeris šoko 
piestu aukštyn, tuo pačiu metu verčiau jį ant sparno, 
kildamas riečiau staigų posūkį. Akimirka ir jau virš 
aerodromo ir beveik lindau į debesis, o aukščio rodyk
lė rodė tik tris šimtus metrų. Horizontas neaiškus. 
Cia pat, lyg ranka pasiekiamas. Mačiau, kad oras buvo 
net inkamas paprastam skridimui, o ką bekalbėti apie 
aukštąjį pilotažą, kur reikėjo atlikti sudėtingus ma 
nevravimus Normaliai figruniodavomp vieno kilomot 

ro aukštyje, o Čia debesis mane spaudė prie pat žemės. 
Menkiausia klaidelė a r neapskaičiavimas kvepėjo pro
pelerio kryžium Kauno kapinėse. Bet įsakymas lieka 
įsakymu!... Įvedžiau Fokerį į suktuką, o iš jo išvedęs 
prie pa t žemės sumezgiau mirties kilpą. Vėl pakilau į 
tr i jų šimtų aukštį. Imelmanas. Smigimas iki žemės. I r 
vėl aukštyn, prie debesų, kur nuėmęs degalus paspy-
riau koja posūkio vairą. Lėktuvas virsta per sparną — 
vėduoklė. O žemė taip a r t i ! Net aerodrome stovinčiųjų 
veidus pažįstu. Ir ta ip besišvaistydamas su sparnais 
a r t i žemės, matyt, įėjau į azartą. Zvimbdamas virš 
stovinčiųjų galvų pastebėjau, kad gen. Kraucevičius 
abiem rankom smarkiai mojavo. Supratau, kad laikas 
tūpti . Bet prieš tūpdamas pabaigai sumezgiau mirties 
kilpą taip art i žemės, kad išvedus iš kilpos mano Fo-
kerio sparnai prašvilpė tarpe išrikiuotų žemėje Albat
rosų sparnų. Nutūpęs pasijutau visiškai sveikas: gerk
lė neskaudėjo, nosis nevarvėjo ir nebepurtė šaltis. Tik 
mechanikai pasitiko mane kažkodėl išbalę, o gen. 
Kraucevičius priėjęs baisiai piktai pažiūrėjęs, staiga 
apsisuko ir nuėjo į šalį. netaręs nė vieno žodžio. Po to 
viršininkas dvi savaites su manim nesisveikino, nors 
aš jį, sutikęs kojom mušdavau pilnu padu, įsitempęs 
atiduodavau jam pagarbą. 

Paskutinis generolo skridimas 

Būdamas specialistų kuopos vadu, gerai įsižiūrė
jau visus meistrus, galinčius padėti susimontuoti lėk
tuvą. Jau skraidydamas savarankiai, nutariau tokį 
"Savo darbo" lėktuvą įsigyti. Iš anksto džiaugiausi, 
kad tada turėsiu neribotas galimybes skraidyti ir la
vintis (1920 metais su degalais jau buvo žymiai ge
r i au ) . Nereikės amžinai prašinėti lėktuvo iš kito, lauk-

|ti ilgoj eilutėje, (Bus daugiau). 
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KUN. R. KLUMBIO 40 METU 
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS 

Kun. Romanas - Raimundas čių tuberkuliozę ir gydėsi Unros 
Klumbis gegužės 22 d. ; 
savo 40 m. kunigystės 
'iškilmingas Mišias su 

,'. suicaKtj. 
Gloria, 

sanatorijoje iki 1946, kada grįžo 
j Ameriką, kur vėl buvo privers 

j tas grįžti į sanatoriją. Taip išti 
Credo. Sanetus lotynų kalba gre-jsus keturis metus praleido sana-
gorijonišku giedojimu jis laikė Šv. torijoje. Pagijęs 1949 m. gavo pa-
Grigaliaus parapijos Loreto se- skyrimą į Palm Springs, CaL, kur 
serų vienuohmo bopJySbje. Bu- suorganizavo k pastatė gražią 
vo gražiai giedama, nors tai bu- indėnų bažnyčią. Vėliau daug 
vo pirmas) k. spontaniškai be pra
tybos. Nuopelnas čia priklauso 
prityrusiai muzikei seselei Vivian, 
Juozui Laliui ir indėnui Herbert 
Narcia. \ a , reikia pripažinti, kad 
ir dauguma dalyvių greitai or
ientavosi ir buvo geri giedoriai, 
Cecilijai Stasiūnienei, didelei 
kun. Romano gerbėjai, išrūpinu
siai koplyčią ir paskelbus sukak
tį bei įvyksiančias pamaldas. Į 
koplyčią susirinko daug Phoenixo 
lietuvių ypač senųjų ateivių, o 
taipgi gražus būrelis indėnų bei 
meksikiečių, kuriuos kun. Roma
nas pasiaukodamas dvasiškai ap
tarnauja. Man pirmą kartą te
ko dalyvauti tokiose įspūdingose 
pamaldose, kur giesmės ir homili
jos buvo atliekamos lietuvių bei 
anglų kalbose. Nebuvo pamirš
ti nei meksikiečiai, kurie pabai
goje sugiedojo taip mėgiamą De 
Colores. Rev. Will iam Fitzge-
rald, vienas iš daugelio Arizo
nos socialinės globos įstaigų di 
rektorių, buvo lektorius bei ko
mentatorius. Jis kalbėdamas apie 
kun. Romano sukaktį ją sulygino 
simboliškai su Išrinktosios Dievo. 
Tautos kelionę per dykumą į 
Pažadėtąją Žemę, linkėdamas jam 
dar bent dešimtmetį dar našiau 
išgyventi, kad atšventus auksinį 
jubiliejų. Įdomiai apžvelgė, kas 
tuose 40 metų įvyko Amerikoje 
bei visame pasaulyje, tai suriš-
damas su kun. Romano darbais, 
gyvenimu bei nueitu keliu. 

Kun. Romanas pasakė labai 
gražų pamokslą, apie artimo mei

lę, pasišventimą, ypatingai pa
brėždamas Kristaus įsaką: "Pa
laiminti taikingieji". Pamaldos 

metų labai vargingą darbą dirbo 
tarp meksikiečių ir indėnų, kur 
atstatė bei pastatė 6 bažnyčias, 
dvi parapijos sales, seserims ir ku
nigui gyventi namus. 

Būdamas labai darbštus ir pa
sišventęs, daug rasė į lietuvių 
katalikų spaudą, raše : korespon
dencijas į italų laikraščius ir da
rė vertimus iš italų ir prancūzų 

'kalbų. N e p r a l e i d a u štflį'ir sfcq*-
tų, būdamas pats skautų dide
lis rėmėjas. Jis yra Eagle Scout; tn-
ri įvairius atžymėjimųs ir yra 
Giilwell Parko nariu. 1967 m. Pa
saulinėje skautų Jamborėjoje bu
vo Ėrmelunden pastevykles Ea'-
pelionu, be to, kas yra reta išimtis 
kaipo kunigui, aukščiausio laips
nio Kolumbo vytis. Būdamas ge
ras kalbėtojas, su paskaitomis lan
kė įvairias religines bei civilines 
orgaaizacijas. Pasitraukęs iš. misi
jų didžiai pavargęs su palaužta' 
sveikata (plaučių ir kitO's'ligos")' 
jau kuris laikas, gyvena Pnoėni-
xe. . Jautrus kiekvienam padėTf, 
aprūpina savanoriškai r)'ažnytf-
n I ai s .patarnavimais vargingus iri-
deriusr ber meksikiečius. Baigta 

'jun^JS" ofgCil«atoriua. 
Kai mokyklų4 inspektorius siū

lydavo jafm keltis į geresnę mo
kyklą, sakydavę: 

— Labai gaila, palikti savąją 
"karaliją'', kurioj- jaučiuosi lai
mingas. Palauksiu, iki mano vai
kai paaugs. Tada tikrai prašy
siu kelti į didesnio miesto mo
kyklą, kur galėtų mano vaikai 
lankyti aukštesniąją mokyklą. 

Buvo 1941 m*, birželio 14 ir 
15 d. vakaras. Algis su žmona 
atsisėdę ant suolelio po vešlia 
obelim, šnekučiavosi, dalijosi 
liūdnais dienos įspūdžiais bei rū
pesčiais, nes širdis slėgė bolše
vikų* teroro okupacija. Vaikai žai-
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dė aikštelėje sviedinėliu. Vy-
atsigauti, gerokai! sustiprėjo, netru ' resnioji dukrytė Danutė rūpestin-
kųs tikisi grįžti' f aktyvią: sieTova"- ' gal laistė gfeFes ir niūniavo nia-:„„, . . . ., .... . . , — . . . - « „ 
«*•. ^ ; mylės* išmokytą dainelę Kaipgi iiįiYiiiniJiiuiimYu^ 

Ad muitas annos!. . i grafus; gražus rūteiių darželis".. 

Vladas Mieželis į Nręfauk*taS i?" vakarų pusės pa 
sirddė sunkvežimis. 

LIETUVIO MOKYTOJO TRAGEDIJA 
Baisiojo birželio dienoms prisiminti 

JONAS MIŠKINIS 

Kai Algis baigė Marijampo- tvarkyti. Išrovė senus netinka-
lės mokytojų seminariją, švieti-1 mus medžius, prisodino naujų 
mo ministerija paskyrė jį mokyk-j vaismedžių. Pavasarį apkase krū-
los vedėju Dzūkijos užkampin. j mus, sukasė lyses, pridaigstė dar-
Mokykla buvo nykioj, neturtin- žovių. Vėliau užvedėbityną 
goj ir nederlingoj apylinkėje. 

Jaunas mokytojas N . atvyko ru
dens lietingą dieną. Pamatęs 
apaugusį, pelkių apsuptą, glūdų, 
nedidelį sodžių ir samanomis 
apaugusius šiaudinius pirkių sto
gus, nusiminė. O kai Bakutis pa
rodė jam mokyklą su išpuvusio
mis palangėmis, tai mokytojas 
labai susirūpino. Į mokyklos kie
mą galima buvo patekti tik siau
ru akmenimis grįstu taku. 

Įėjus kambarin, pasirodė ne
jauku ir sunku širdžiai. Kamba
rys buvo tamsiomis, nuo lietaus 
vandens parudusiomis lubomis, 
grindys — aptrašėjusios ir vieto
mis visai išpuvusios, langai ma
ži, stiklai nesvarūs, sunkiai per
matomi. Mokyklos vidus irgi bu
vo nejaukus. Tai seno palivarko 
trobesiai, kurių savininkas len-

buvo baigtos, pakiliai nuotaikai j -<as Wisocki, viską palikęs, 1919 
esant, Lietuvos tautos himnu. 
Pamaldoms pasibaigus, žmonės 
dar ilgai nenorėjo skirstytis, sto
vėjo prie koplyčios ir dalijosi įspū
džiais. Nuo iškilmingo minėji
mo su pietumis ir prakalbomis 
kun. Romanas atsisakės jam 
esant didelio] įtampoj ir giliai 
pergyvenant, savo vienintelio 
šeimoj pasilikusio brolio, kun. Jus
tino sunkiai sergančio ligą. 

metais išdūmė Lenkijon pas sa 
vuosius 

Drauge sii mokiniais gražiai 
sutvarkė žaidimams aikštelę. At
remontavo seną mokyklos namą, 
uždengė jį nauju stogu. Po ke
lerių metų net iš tolimesnių apy
linkių atvykdavo ūkininkai pasi
žiūrėti uolaus mokytojo užveisto 
medelyno ir bityno. Užuot ba
los, rasdavo gražiai sutvarkytą 
mokyklos sodą. 

Mokytojo Algio pavyzdingu 
darbu užsikrėtė ir apylinkės jau
nimas. Vieni augino daržoves, ki
ti veisė medelynus, treti — bi
tynus. 

Šioje mokykloje mokytojas su
kūrė ir šeimos židinį. Jo žmona 
Marytė, nors ir buvo mieste au
gusi ir mokyklą ten ėjusi, bet la
bai įi pamėgo kaimo gyvenimą. 
Abu jautėsi laimingi, patenkinti. 
Didele laimę jiedu rado savo 
vaikuose. Jų vaikai augo žvalūs, 
gražūs raudonveidžiai, it ange
lėliai, ir teikė didelę paguodą sa-

Mokymo darbą pradėjo su di-įvo tėvams. Tėvų džiaugsmui ne
keliu apdairumu ir ryžtu. Mokyk- buvo galo. Jie stengėsi savo vai

kus gerai ir pavyzdingai auklėti. 

Šia proga 
kun. Romane 
giuotas gyvenimo kelias 

los vaikai tai greitai pastebėjo. 
Mokiniai pajuto mokslo meilę,' 
didesni norą mokytis ir labiau 
mylėti gimtąjį kraštą*. Mokytojas 
Algis pajuto, kad visa širdimi mo-
kiniai pamilo savo naująjį moky-

Taurusis mokytojas buvo la
bai patenkintas savo mokykla. 
Mokinių širdyse skiepijo tėvynės 
meilės jausmus, mokė gėrio .iir 
grožio pamėgimo, pratino gerbti 

—Algi, žiūrėk, kas čia taip 
vėlai atvažiuoja pas mus, — tei
ravosi žmona. 

— Tur būt, paklydo — nori 
kelio pasiklausti. 

Jiems besikalbant, prie mokyk
los privažiavo sunkvežimis, iš ku 
rio išlipo trys ginkluoti enkave
distai 

—Ai S a mokytojas gyvena? 
— rūsčiai suriaumojo vienas iš 
enkavedistų. 

— Čia, — atsiliepė Algis. 
— Ko jums reikia? _ i 

— Esi areštuotas ir turi vykti! 
drauge su mumis. 

— Už ką? 
— Sužinosi mūsų raštinėje. Da

b a r marii į sunkvežimį! — gar
siai suriko enkavedistas. 

Žmona čia' pat apalpo. Vsikai 
pribėgę, klausja": 

— Tėveli, kur tu važiuosi? 
— Mamyte, kur mūsų tėvelį 

veža? 
Motina, kiek atsigavusi, nuve

dė vaikus miegoti. 
— Mamytė, a5 negaliu užmig

ti, — skundėsi* Danutė. 
— Užmikit, vaikučiai, tėvelis 

tuojau sugrįš. 
— Mamyte, ko tu verki? — 

— klausia Vytukas. 
— Miegokit, vaikeliai-
— Ne, aš lauksiu tėvelio... 
Po savaitės žmona sužinojo, 

kad jos vyras Algis yra Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime ir kad 
jai nebus leista pasimatyti, kol 
fts tardomas. 

Mokytojas Algis naktimis buvo 

iiiitiiHictiitiiiiuiuauiiiuiuiiiiiiiiuiiuii 

imiimnniirniiiiininnmmiamniiimi 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustynlas 

įvairių atstumų 
TeL — 376-1882? arba 

376-5996 
lllllllliillllllIlIlIlHIIHIIIIIIIIHIttIlllllilIlI 

B B.A L E S T A I S 

SKELBIMAS 
Ištaisytas 4 butų mūras. Atskiri 

nauji gazu" šildymai. 2 auto" mūro ga-
Pfittus sklypą*. Marąuettfe Pire. 

Tvarkinga S-įj botą mAras. Nau
jas gazu &idym&». 3 auto mūro ga
ražas. Didelis sklypas. Gage Fio. 
$38,600. 

Granai* apkaitas, su nauju stogu 
2-Jq aukStu- didžiulis nartas. Saujas 
gatu Sldymas, nauja elektrai Dvigu
bai platus sklypas. Vakare Marquett? 
Pke. Pelningas. 525,90p. 

2 bOą griaiiaf nifltas !*u*qoertf S:2X)[ Gobd salary.. 
Utį. 2 ažlSri" gaSo' ŝ &Vrym* įt&ųįm j tifekzif affer S P.M. 
bėtenfctai. Garafcfir. <32.000.O6 

HELP WANTED— MOTERYS 

Angliškai kalbančiai dirbančiųjų 
porai gyvenančiai ar t i Gieaiaku y 
Sheridaa Road Chicagoįt reikalin
ga patikima meterik prižiūrėti 2- jjį 
mėnesių kūdikį jų namuose nvc 
plrmad. iki penkfed1., 7:30 v. r. iki 
Sfc3b v. popiet. RS^oraendaoijba r^-
ttttliagog. Skambiht 271-3444 

#AX*fiE» MATUMBT WOMAN 
tei- lbo^ after 2 cliildmn — 6 
aidnth*& 4 yrs: oTd — in my aomt-
in Efoisdale. Wc«nan mušt Eave- OWJB 
transportauon. Siiould speak sonte 
Ėn^iah'. Working fiovira. 8:30t t* 

PTease caB 

• taubb. larliftmUaf tvirto mOto. 
Ptfet patką. L*bai didėti kambariai. 
l £ vonios. $26^000, 

RCAt ESTATE 
m #<rt n-r m** 

8UT$ *rdbXStfDĖlŠtf 

DraodinaaJ — Incon»e^Tax 
&6tariatas — Vertimai 

BELL REALTV 
LIAUDIES KERAS "tfSAVGtiT į 8ĮŠ5 S * ĖešM' Avet — tt^ĘĮf 

"Draug-o" adniinistraci joje \ 
galima pasirinlcti jvalrių l i i»- S a ^ n i c K ^ pį&StCtį&i d&gį? jtadįĮ 
dies meno £«~hų: medžio, ke
ramikos, drobės, taip pat liėtti-
viškų lėlių ir vėliavėlių. 

Apsilankykite į "DraVg'd" aH-
ministraciją ir pasižiūrėkit. GaT 
rasite kai ką padovanoti savo 
draugams. 

"Drango* adresas: 4545 W 
63rd S t , Oūcago, DL 60629. 

rsŠir. nS f̂rą. 3t., Nlėftolas parap. Ži
d iny . Daug priedų. $47,600. Skam
bint po 6 v. v. aroa^vai tgal ia lš — 
7T3-S448 

Ieškoma pensininkė moteris-gysventį 
su- vyresnio amžiaus vedusių pora. 
Kambarys^ ir maistas. Reikalinga 
nors kiek mokėt angliškai. — 
WSĖ 7-168! 

HHJ* WAVTED — t T K R . 
• I I I II M I M I M l M I l l I U l I H M l M I M l 

MACHINISTS 
E.l3>erie3ieed Galy 

"ft̂  mn̂  W%rtier SWa«ey Bw and 
ČBtckėrs and oflier W/C DrflHng 
eąuijSment. 

MEDNIGHT TO 8 A.M. 
Ligbt" mariufacturing with escellent 
wo'r^ng conditions, benefits & wage 

T̂ b'rthbTOok Aiea. 

M. A. Š I M K U S 
NOTARV. P U B L I C 

DfOOME T A X S E R V I C E 
So. Blapleirood, teL 254-74M 

Taip pat daromi VEKT1MAJL 
CHMINIŲ ąfevl'-timal, p i ldcml 

P n i E T Y B f i S PRAŠYMAI Ir 
kitokį b l a a k a l 

tardornas ir žiauriai kalkinamas. 
Toią, kuris jiems buvo visada toks lietuviškus papročius, brangfntfjpo visų kankynių už akių nu-
geras. malonus, draugiškas. Pa- j gimtąja kalbą, bnti; dorais ir ge-̂  j į t^ ta i , 12 metu kalėfrmo ir išvež-
milo mokytoją ir vaikų tėvai, j rais žmonėmfs. PIa'ctoie^ ap^'lirike-f'fa^'SmTraifi. 
Valsčiaus viršaitis atkreipė dėme-jj e jis Buvo įsigijęs gero mokyto-I ^> sv^eikatą žiaarūs kankinimai 

Romas K. yra gimęs 1914. IX. 19Įsį j mokytojo prašymą atremon- jo vardą. Visi ji mylėjo ir gerbė. !vtšaf palaužė. Vienį sekmadienio 

yra prisimintinas 
, nelengvas, vin-

Kun. 

Chica'goje. Vlotinai mirus, 192 
metais su tėvu atvyko Lietuvon. 
Tėvui gan greitai mirus pasiliko 
su broliu našlaičiais. Juos paė
mė globoti girTv-iė-v Baigę- pra-' 
džios mokyklą fstojo f Švėkšnoj 
progimnaziją. Greitu laiku pasie
kė rm>lf. išvykusi į ftaliją. kur iš
ėjo gfmriHzijos ir filosofijos kursą 
pas seleziecius. Sugrjžęs j Lietuvą, 
1933 m. [stojo į Kauno kunigų 
seminariją? ir kar tu lankė Vytau 
to Didžiolo unhersiteto Th'eo-

:os — BĮ. fakultetą. 

tuoti senąjį mokyklos namą. j Nuo srovinių sambūrių; nuošaliai \jytą, varomas i darbą;, sukniubo. 
Mokytojas visa savo laisvalai- j laikėsi, tae>"au buvo labai altfy- [Sar^iTjmis pribėgęs' bandė ji sau-

kį paskirdavo mokyklos sodui'vus šaulys ir Vilniui Vaduoti Są- 4iryo buože prikelti, b e t deja. sar-
gybinio riksmo i- keiksmų moky-

i»*ofas Algis jau nebegirdėjo: tik 
^pažvelgė i apsiputojusį enkavedis-
% ir čia pat D /merkė akis am 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt 

N A M C R E M O N T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengia vonia* 
/lrtuvea ir naujas tabu. Įrengto 
kambarius rūsy. Dalau, 
agmas, teL 776-0882 p o i v . r a k . 
5 O 0 O O 0 O O O 0 O 0 O O O O O 0 O 0 0 0 0 O 0 0 i 

iudr i i }^ Realty Co. 
3 ?kraj žeraes, 2 namai, pulkas so
das. Prie 123^čios ir Arcfier. $97,006! 
Lemonte — 2 muro cahĮat 30 4 Butus. 
10' metų senunio. Ftaina5' $l30,COi5: 
12* butų mūrais, Oftiar gftr̂ j prŽM-
ritąs. Pife 63^03 ir Kociehskjj*. — j 

j $155,000: 
8348 SO, Archer AVenafe, WiHow 

Sįjring*. HL, S kamb. (3 nSeg!) nifiro 
bunsalov?. Įrengtas rųsyx._2 maS- g* 
ražas. Platus lotas. $46,950. 

6 miegamų nS&K rezldenc^r su pa
na valgomub^. 2 maS. moVo1 gartf 
žas. Prie 66-os ir Mozart. 

8 modernOs butąL Labai gerai Išlai
kytas namai.. Visi butai po 4 fcamb. 
Apyl 5&os fif KėdMa. 

•0 ikrų fartn. j pfetvakarlus nuo 
Lemobt HL GaBma ffiSalyti sklypair 
naujai statybai. Raini $6500 už akrą 

BCTŲ N LtlMJTVIBlAS 
{Slinksime 

&AA W. 68rd St . ttt 767-0609 

Baigęs studijas, 1937 m. buvo 
įšventintas arkiv. Juozapo Skvi
recko kunigu Ir kunigavo Ukmer
gėje, Šiauliuose, Lygumuose, Pa
giryje, Kelmėje, 1041 m. birželio 
24 d. rusų suimtas, tardomas ir 
kankinamas, grasinamas sušau
dyti, bet larimingai išvengė mir
ties", ne savo budelių malone... 
Rusų komunistams vėl artėjant 
1944 metais buvo su kitais jau
nais vyrais sučiupta.-- gestapinin
kų ir nuvarytas Rytprūsiuose ap
kasų kasti, bet lūžus frontui pa
vyko pabėgti ir pasiekti Fuldą, 
kur aptarnavo lietuvius ir italų 
karo belaisvius. Tai buvo didelė s 
rizika, nes tai buvo draudžiama. 
Buvo kelis kartus gestapo tardy
tas. Karui pasibaigus, jis su broliu 
kunigu Justinu suorganizavo liė-
tuvių. stovykla, ir redagavo "Mū
sų VĮftf* štv'MiTiSii. Tačiau tai 
visa ir maisto stoka karo metu 
palaužė jo sveikatą, gavo plau- i ffrnilimunm 

>fyllmam fėvni 

A. t A. rtmtllf iINffifflūT, 
staiga iškeliavus amžinybėn, livtdintf sittrrĮ VYTAUTĄ 
VIDUGIRĮ, LB Vakanr Apygardos* Valdybos frfrninirfką. 
ir ŠEIMĄ nuoširdžiai už^cučiame. 

LB KraSfo Va'dvBos Vie^ni^nininkaš Vak. ValstyBėms 
ir LB Vfakaru Apysrardos ValdVba 

^ 'uiiuiHniiuiiįjtiiiiiitiiiiiiiiiiHHiiiinninnaiHiiiiiiiiiiiiismniinmitiiimmini 

Vienos Kardinolas Arkivyskupas 
FRANZ K0ENIG 

apfe V. BagdanaviSlaus knygą 

i The Coltoral Welisprincs of Folkkdes 
1 rašo: 
= "Kaip religijos iBtorijos specialistas aS galiu paliudyti apie 
: lio rinkinio idomumą ir svarbą moksliniam Sos srities darbui 

s Jūsų aiškinimai yra išimtinės vertes." 

Si knyga yra vertinga priemonė supažindinti kitataučius so 
• senąją lietuviška kultūra, 

= Apie tai Kardinolas rasb: 

= "žvalgydamasis po jūsų knygą, kiekvienas ris kad K r e t i 
3 GBade's parenkamas jog lietuviška tautosaka yra tm tingiausia 
= Europoje, pasitvirtiaa.'' 

- lurygi gsunamsr UTBWJB. JI KOIIIUOJA 

PLUMBING 
Voal% virtuves fUtštį Vt vandene 

'Udytuvtt specialistas. Virtuves Ir 
/orflos kaMnetai. Keramikos ir kt 
įlyteMs. Gtass blocka. Sinkos vamz 
ižiai iivakani delrtrs. Kreiptis sur 
1 M »M. ryto arba po. 5.yal. TO> 

KRAPINAS - 77MM* 

įntiią 

008MM PABdZJS 

simrrniiAi i u t r l t | 
» S. Hals ted 8C, G h l e ^ o , 1IL SSSS* 

ssoi w. 69 s t , cbkxgo, m. sosat 
TefaL 9Z5-27S7 — 254-SSS0 

V A L O M E 
Hfamame tt 

^l»n rflšlu 
r. m&cm 

>ooooooooooooooooooooooooc 

ttfiiiit!iuiifintniitfnitttmtn« 

immimniimin«n«!ffliMiiiifltiimmiii» 

TI8T0S SAMPRATA 

uiTuviy n a r e s 
IMDIfIDtfHYBB 

Tv: y ra 
V. BagdanaviBsflK 

paAaltų k u w ^ 69 t tgos Peda-
gogtniam Utc liatikofl iiatltti-

DaUg medžiar:" apfe tai, kaip 
tauttf tumo k' 

ir apie ta bar 
mi apie lietnv 

girnas stovi da-
kas y ra žino-
tantą. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO&' 
SIUNTINIAI I UETU?f 

Ir kitus kraitas 

OUeago, m. mm, tele*. flfiT-S9» 
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 
NAMC APŠILDYMAS 

Taloaa senus to nPT'lla TtriitM M 
*!«». P i s ia t Jffyal*n tmtpęi aijrVtsdi* 
ir pardirha <W dujg . lAeda w r f e s i 
^IdTtnviu. Kreipt is 

A BANYS — teL 447-SBOt 
00<"K>^<>^<><K>0<K>OOOOX>0000000«' 

6 , batij jMiflcnn uiflrtnJs. A r t i Šw. 
Kry£fe.as Ogc>i£nti. $17.000 p K J a m * 

f M n s m ū r o hnna*>ow. X 
vaigoniasUL A x t i t m Ū s u raSfin&L 

2 b o t a i Ir btzaite. L a b a i įet* 
portacija. A r t i ba&iyčto«. 

T*Ttrm ir S kąmįfc Jbšim ..... 
RelSia greit parduot. Duokit pa^fily-

3-fį ttattt mamiuc »X?.(M)». 

J I H A I T f S REALTT 
Insa ranoe — Income T a * 

2951 W. ^ r d Strtfei — 4S6-7«78 

• • • • • • • • - • • • ą • • • '• » • • » ' • y » •» 
f S r f f Y K I T B D A B A B 

mmimiiiiiTmmnriiifinnmiiiinmifiA 

KORTELIŲ? 
Vizltfciiį fcorteiii 

j i Kžnierlal 
: tinki 
eur̂ ST gražiai' 

.^a*ias *rę--i^?i ^t tinka Ir vM; 

-*esfV* jsĮfcsstMsI 

CaH For Appofntmeat 
DEUBLJN CO.—THE. 253-e86» 

Air Conditioned Faetory 

viflSA* iP. «91W!JVS 

. fct^erienced person to worfe in 
litodrottiErt & dry cleaner. Mušt db 
siniple1 alteratkm resairs. Pasabfe 
managership. Shoui<i speafc Eng-

HšS So. SEie. Plione 9 to" 5 p. a^ 

»»,>• » » • ' • » » » • . » » » > I H , | , | > 
AMĄ — FOR KENT 

• • » • • > » < M n n > « n i i m » i » 

tS^fOOtt. 1 miegamo "garden apt." 
bufeiar. ApstktytaS. Kilimai nuo sie
nos iki' siešioš. Sjambmt po 6 v. v* 

l^NtJOM. i ar 1 kamBariai Mar-
quettė ^e* . a*ti gv. r&yžaus lige-
ranH TearauCis" tel". 3&&S8 

D Ė M E S I O ! 
i m 1 m l a l f » i i > « i » n 

— 

Naujoj An^IJoJ iš Stoties 
VFIfSB, 1SM basga> neiksi sekata-
dieniais fino 1:00 iki 1:30 vaL po 

sSntraiAą & konaen-. 
tarai, musSkA, daines* ir Jfoję-dut^s 
pasaka. gia> programą veds Stepo
nas ir ValtĮfatina Minkai Btesūo 
reikalais kreipta l Battfe Ftoriste 
—. 0Ėą bef dovana kraštavę, 502 
YGL BrbadWay, So, Soslta, MEssa* 
O&itl. į^tefooM 268-409. Ten 
pat įSmamm dtenraUs "Dran-
gssT ir rasite <fidelj pasirinkimą 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A K E N T A i 

M O V 1 N \y 
T 
f 

I 
8 

ŠERĖNAS pert-rs-isto baHus ir fi-
tns daiktus. Ir :Ž toti r&ifestb leidi
mai ir pilna apdratjda. 

TEL. — WA 5-S06S 

V I L A 
Juozo Kralikausko 

u 

tS2 pusi Kaina 3 doL 

MAEHA NOREIKTKNE 
VYTAUT.AS ŽCKACSKAS 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
I-ahai jmgci<iauj:imos geros rii^i** 

prrkfe. Maistas i i i nr..p<« san*lčiM»i 
2 m « VT. S»th »it, Oi i ca^o . JH. <«aS39 , 

Tai 'yra kuvga; aį>» MioJCą, ka
rts savo tėvynėje yra laikoma* 

slot. 

TsstanmM su legaiiSkomtt 

jau zmnaml 
Tai narefa parreTinta l^ida 
da nu<si#fti aptar^aiEas testa

mentų reikauEg^Jtnas ir jų galia 
^Midrfkiha* j^Mraaa ir paduoda-
nfl psryadAai ns tiž pa -̂ai jAV-ae 
veflriančrua jstatymus bet ir Vokie-

Ados 
ku^euto. Kalni f doL 

Gannuuaa "Drans^T Ir tslpgf pa* į 
pnfntto'jHa. ! atJI; a* t*r fofwj — st«. rflsa 

3v sTlit̂ į pensMsfnrio 

Remklt į sos Maišerias. k«i*te; ISM ^» ptaffeffeai! SKiftama* Be> j 
^ ^ . * ^^. ^ ... ftfWs} •disalraJ'fš*. ?J st»l*i*is saf-1 

skelbiftid "Drauge". . . . . . . . . . i i ftoe yra ^ U k n i įii^tlus^Bea. Pfd^tnl^ "Draugą)' 

http://32.000.O6


LIETUVIAI FLORIDOJE 
West Palm Beach, Fla. 

FLORIDOS LIETUVIAI 
BENDRUOMENIŠKAI 

PAGERBĖ VETERANUS 

Gegužės 29 d. West Pa lm 

* £&•£•/ « ^ X J J L # C * 1 L . *» * * 

t! 

. 
VIKTORAS LESNIAUSKAS (nuo 9 iki 22 metų amžiaus). 

Štai jų pavardės: Jim Albee, Bar
bara Albee. Rose Baranauskas,' Wilhebn Fliess Berlyne ir dr.! daugiau mūsų išlikt 

Š#» r šimCBĘ^io pradžioje dr. j ti kiekvieną prien. ,-, kad tik 

g £ f 'ADEBESirjOST 
— NEPRIEINAMA PRIEŠAMS 

Gražiame šiaurcs Gsetijos 

je, i š t i r tas mokslininkų unikalus 
Frank Czertvick, Albertas Gipa-, Hermanu Swoboda Vienoje, 
ras, Grace Grigas, Nancy Gri- veikdami atskirai ir stebėdami 
gas, Violeta Grabnkrkas. Ginta-j ^ei registruodami daugybe peri-
las Grabnickas, Anita Gurinskai- j odinių ligų, Įsitikino, kad ligonių 

Beach esančiuose "Royal P a l m ; tė, Cynthia Gurinskaitė, Mike temperatūra ir ypač infekciniai 
Memoriai Gardens" kapuose, kur! Jakušovas. Tony Jakušovas, J. in- kvėpavimo sutrikimai Jarą vei-
ir lietuviai turi savo kampą, p a - ' d a Jurgėlaitė, Sylvia Kalpokai-' ^iami k&to'ūo paslaptingo, tai-
vadmimu '"Ljiihuanian Garden", 
įvyko dvigubą ąventė: čia buvo 

Trkuoti, antrieji Floridoje, (pir
mieji yra Pensacoloje), "Vete 
rans Memoriai Gardeh" ir šių ka
pinių centre buvo atidengtas ir 
pašventintas paminklas, visuose 
užsienių karuose žuvusiems ame
rikiečiams veteranams. Ispūdin-
gas_paminklas buvo nukaltas iš 
raudonojo Georgijos valstijoje 

tė, Angelė Linartaitė, Juozas Li- syklingai pasikartojančio ritmo. 
nartas, Onu tė Markvėnaitė, Do-,Nuodugniau patyrinėję jie nu-
na Radvilavtčiūtė. Christie Rad- statė, kad kiekvieno žmogaus 
vilavičius, -Raymond Radvilavi- j sveikatai turi Įtakos 23-jų dienų 
čius, Rita Razgytė, Leta Verbaitė. j sveikatos ciklas (-angliškai: phy-

Studijose buvo dėstomi šie d a - | s i c a l *9&bi o žmogaus jausmi-
lykai: savo tėvų kilmės krašto pa-!n e i> nervinei būklei turi įtakos 
žinimo svarba ir reikšmė; Lietu- ! 28-nių dienų jausminis ciklas 
vos teritorija, kaimynai. didesnie-j<anS- emotional oycle). 
ji miestai, upės', gamta, klimatas;' . & 5 * vėliau Ipnsbrucke dr. 
Lietuvos žmonės, ju gyvenimo Teltscher, tyrinėdamas univėr-

randamo granito. Jis svėrė apie | būdas. Lietuvos istorija, tautiniai s i t e t 0 dudentų pajėgumą moky 
'raštai, pašto ženklai, pinigai, tau- tis,. pastebėjo, kad studentų pro
tiniai šokiai, rūbai, heraldika, t i n i s pajėgumas svyruoja pasikar-
lietuviu tautinės šventės, lietuvių tojančiais laikotarpiais. Atidžiau 
kilmės jaunimo Amerikoje praei- patyrinėjęs jis nustatė, kad tik
tis, dabartis, ateitis ir t £ r.ai č i a t u r i i t a k o s d a r v J e n a s 3 3 ' 

-jų dienų protinis ciklas (angį.: in-

4-rias tonas (4,000 kg.) ir kai
navo per 6,300 dol. Į šias iškil
mes susirinko apie 500 asmenų 
ir taip pat 14-kos VFW (Vėte-

rans of Foreign Wars) skyrių ats
tovai su savo vėliavomis bei vie
tinės ir Valstijos valdžios delega
tai. 

Paminklo atidengimo ceremo
nijų metu, šių kapų direktorius 
"VVllliam Baggėt, pristatydamas 
svečius, priminė, kad "šiose tau
tinėse iškilmėse taip pat atsto
vaujama ir LB Palm Beach 
County apylinkė su savo atsto-

Visos paskaitos, pašnekesiai ir 
atybos buvo labai gerai paruoš

tos. Lektoriais bei instruktoriais 
buvo muz. Armonas, prel. Bal-
kūnas, Bliskienė, Cafrey, Juodie-
nė, Kamiene. Kliorė, Palčjauskas, 
dail. Rūkštelė, Stanelienė Ugnė-
nas, LTrbonienė, dr. Valienė, Vel-
basienė. Velbasis. 

vais Jonu Jakubausku ir Bronium 
Aušrotu. Į šias dedikacines iškil- g o j a m s būtų įvairiau ir patrauk 
mes susirinko gražus būrys bend-

v telectual cvcle). Vėlesnieji moks-pratvbos buvo labai gerai paruoš- Į , j . • \ • . . ' 
- ~ ~ — ' w £—- ' • «-• l k > zmomų tyrimai visa tai pat

virtino. Prieita išvada, kad kiek
vieną žmogų nuo pat gimimo 
dienos per visą gyvenimą veikia 
tie trys "bioritmmiai ciklai" 
(graik. bio — gyvenimas, rhyt-
mos — pasikartojimas, ritmas). 

- , v , , Toliau juos žymėsiu strtrumpin-
r ^ Ė H J ^ v T ^ ^ T ' ^ <*viem raidėm "b . c . " iki 1977.IV 30. Kad studijų lan-

B.c. tai nėra pri< nė sveika- senovinės architektūros budin
tai pagerinti ar a: a; atspėti. [I?*? p a m j p k i a s — akmeninė pi 
Tai yra labiau pru nė sveika
tą ir gyvybę ilgiau -aikyti. Ži
nant savo dienas, k , mūsų or
ganizmas yra ma/ a atsparus 
ar perjautrus, galiu geriau pa
sisaugoti, prisitaiky. r tuo būdu 
išvengti galimų ne nių. O ži
nant savo gerąsias enas (b. c. 

lis, panaši į šachmatų rikį. su 
kryžiaus pavidalo šaudymo an
gomis. YaxUnamosios marmuri
nės pilies mjsl§ tik dabar pavy
ko įminti ekspedicijai, kurioje 
dalyvavo istorikai, architektai 
ir pa tyrę alpinistai. Tas XVI 
amžiaus pabaidos statinys nu 
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sančią ant 50 metrų aukščio mis, dėl to ji buvo neprieina-
uolos. nėra jokio takelio. Ma-Į ma priešams. Sienų mūrijimo 
tyt, jos statytojai ir gynėja. I būdas ir apdaila aukšto vidur -
laipiodavę virvinėmis kopėčio-: amžiams lygio. 

brėžiniai jas pa rodo , galima jas j t inkuotas baltu skiediniu, ku-
panaudoti savo gero :. J ris, saulei šviečiant, spindi kaip 

Neįmanoma šio - raipsnio ri- marmuras . Į šią tvirtovę, s tuk 
bose t rumpai paaiškinti, kaip b-
c. brėžinį pasidaryti, aigu susida-
lytų didesYiė grupė įsmenų, ga
lėčiau išsamesniu p Šnekesiu vi
sa tai paaiškinti. N irrtieji rašy
ti man, prašomi j laišką įdėti 
sau adresuotą voką -a užklijuotu 
ženklu (V. Lesmauskas, 900 E.. 
Wilmette Rd., P-.atine, 111. 
60067). B.c. brėžini ai paruošti 

būtinai reikalinga žinoti asmens 
tiksli gimimo data: metai, mė
nuo, diena. Vardai nereikalingi. 
Galintiems, skaityti angliškai pa
tartina įsigyti knygelę: Bernard 
Gittelson . 'The only book you 
need on Biorhyth". 

A. t A. EMILIJAI ŠMITIENEI mirus,. 
LIDIJAI PETERSONIENEI, VANDAI ŠEPETIENEI. sū
nui HERBERTUI SMITUI su šeimomis reiškia giliau
sią užuojautą ir drauge dalinasi su Jumis liūdesio 
valandomis. 

B.C. tyrinėtojai pirmiausia su

ka ponių. 
Studijų praktiškas darbas — 

ruomeninkų iš arti ir iš toli. Ten
ka pastebėti, kad A. Papievienė, 
našlė, čia jau mirusių keturių lie
tuvių kapus papuošė mūsų trispal
vėmis. Šiame užsimojime A. Pa-
pievienei talkininkavo L. Slabo- r a m o s atlikimas, 
kienė. Gi, visi veteranų kapai bu
vo išpuošti JAV tautinėmis vėlia
vėlėmis. Tuo būdu A. Papievienė 
įvedė gražią tradiciją, kurią mes 
taip pat prisiminsime ir Vėlinių 
dieną. 

liau visos pamokos buvo paįvai- sidomejo anksčiau įvykusiais ne-
rintos kukliomis vaišėmis, kuriu Į d i n g a i s atsitikimais susisieki-
paruošime dalyvavo net sešioli- m e - darbovietėse, ligoninėse. Ir 

nuostabu, visais atvejais pasitvir
tino, kad daugiausia nelaimių į-

*» • ••• , , . vvko Kritiškomis nukentėjusiu b. 
Motinos dienos minėjimo prog- - . . J * 

c. dienomis. Pavyzdžiui, 19/1 m. 
Japonijoje Tokijo metropolio po 

Studijų pabaigtuvės buvo da- ^ tyrinėdama automobilių romos klubo pietų metu. Vietos 
LB apylinkės pirm. Gruzdys įtei-

nelaimes, įvykusias vien dėl vai
ruotojo kaltės, nustatė, kad 82 

kė darbščiajai kursų vedėjai A., p r Q C m n e l a i m i ų j v y k o k r f t š k o . 
Kamienei dovaną — 4 tomų Lie- j m i s v a l r u o t o ] ų b-C. d į e n omis . Ty-

St. Petersburg, Fla. 
LIETUVIŠKOS STUDIJOS 

JAUNIMUI 

St. Petersburgo Lietuvių klube 
gegužės 22 d. įvyko įdomios ir 
originalios iškilmės. Kai visi vaiz
duojasi Floridą senų pensininkų 
rojumi, mes čia turėjome žydin
čio jaunimo šventę — Lietuviškų 
studijų anglų kalboje užbaigimą. 
Studijos buvo suorganizuotos 
LB vietos apylinkės, ypač buvu
sio pirmininko Stanelio, iniciaty
va, kurias rėmė Lietuvių klubas; 
studijų vadove buvo pakviesta 
neišsenkamos energijos veikėja A. 
Kamiene, kuri visas savo jėgas 
ir talentą skyrė studijų pravėdi
ni ui. 

Studijas lankė 23 mokiniai 

A B r į tmnų Literatūros istoriją, o kiek j n . n ė j a m k a i" k u r i u o s e f a b r i k u o s e 

vieną mokini atskirai pasveikino, d a r b o m e t u į v v k u s i a s n f e i a įm e s , 
ir įteikė po knygą -— dr. J Kon- n u s t a t y t a - k a d y0 p r o c . t ų n e i a i . 
čiaus Lietuvos istoriją anglų kal
ba. L. Jurgėlaitė kalbėjo mokinių 
vardu, o J. Linartas — tėyą ir 
senelių vardu. Mokiniai vedeiai 
įteikė simbolines dovanėles. Ten
ka pasidžiaugti, kad šios studijos 
buvo gerai organizuotos ir labai 
sėkmingos. 

K. Gr 

RYKLFC PAVOJUS 

SOVIETŲ GALYBĖ 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

vietų akibrokštas derybas sulėti
no. 

1976.1. sovietai pateikė kiek 
švelnesnę sutarti deryboms. Bet 
pareikalavo žemai skraidančią 
raketą (Tomahawk) pašalinti 
nuo povandeninių ir perkelti 

yta, kad /U proc. 
mių įvyko kritiškomis darbinin
kų dienomis. Tyrinėjant lėktu
vų nelaimes paaiškėjo, kad dau
giausia nelaimių įvyko pilotų kri
tiškomis dienomis. Kas seka Chi-
cagos televizijų žinias, galėjo ma
tyti b .c brėžinį, nurodant, kad 
š.m. vasario 4 d. miesto trauki
nėlio nelaimė įvyko šoferio kri
tišką dieną. 

Europoje b.c. pirmiausia pra
dėjo naudoti gyvenime Šveicari
ja i r Vokietija daugiau negu 
prieš keturiasdešimt metų su ge
riausiais rezultatais, sumažinant 
nelaimes daugiau negu per pusę. 

Rykliai — pavojingos žuvys. 
Pavyzdžiui, Australijos krautų 
tarnyba įspėja, kad Šydnėjaus 
uoste ir netoli paplūdimių padi- , „ . . , . 
-te • T t H r i • s Rvkliu ' P a v y z " z i u I šveicarų lėktuvų kom 

, . . . , . . . j . • -vSpanija "Swissair" tvirtina, kad 
stebėjimo sargvbmiai dažnai įSjf ' . , T . ' J . J . , - > . . ' jokia nelaime neįvyko skndimuo-malūnsparnių ap tmka šimtus į ^ ^ ^ į M u d o t a b c 
stammų ry-khų kaimenių. K a i j ^ ^ - ^ %&&#£ d r > F r i t z 
kurie jų būna net šešių m e t o j j ^ ^ . ' t v j r t i n £ į io]m 
iigdo. Jie čia pasirodo ^ - Į b . c , jo privatinėj klinikoj per ke- ' 
dus prie kontinento šiltosioms; l i a s d e 5 i m t m e t ų b m - 0 p a d a r y t a 

srovėms. 'daugiau kaip 10.000 operacijų be 
Nors rykliai dažnai pnola s j o k i u k , a i d q a r k o m p l f k a c i f u _ , p l a . 

žmones, bet nuo 1781 metų n ž - | č i a a s i a i fec n a u d o ] - a j a p 0 n i j a , y-
regis tmota tik 102 mirties at-Į paf m į e s tų susisiekime, darbovie-
vejai. Pažymėtina, kad austrą- J r ė s e draudimo kompanijose, li-
liečiams rykliai kelia panišką į goninėse. 
baimę. Į Amerika kaip paprastai su 

Atrodo, kad specialistų nuo- j naujenybėmis atsargi, tai ir b.c. 
monės nesutampa cheminėmis! pradėjo naudoti tik neseniai, bet 

ant karo laivų. Ir dar pridūrė po-, priemonėmis apsisaugoti nuo i intensyviai. Jau veikia kompani-
reikį, jog raketos skrydžio nuoto- Įfy%fių pavojų. Daug kas sako. (jos, kurios daro biznį vien tik pa
lis būtų sumažintas iki 372 m y - j k a ( ] patikimiausia kovos su ryk-į ruošdamos asmens b.c. brėžinį 
lių. Su tokiu nuotoliu raketos ne-Į ].:ajs p r i e m o n ė y ^ specialūs (angliškai: Biorhytm chart) 
pasiektų taikinių, išsklaidytu po j tinklai. Jie buvo nutiesti ne- i vienerių mėtų laikotarpiui. 
d-delį Sovietų žemyną. i t o I i gydnėjaus ir .jo apylinkėse Atsižvelgiant į visa tai, kas la-

Visidu6menysrodo, k a d M a s k - j a a v ė gerų rezultatų. 1 juos ^ trumpai paminėta, laba: pra-
va bando apgaudinėjimais ir suk- i kasmet pakliūva ^ki tūkstančio i vartų kiekvienam mokėt: pasida-
tybėmis prakišti sau naudingą ryklių, ir nuo to laiko čia neuž- \ ryti savo b.c. brėžinį ir juo nau-
sutartį kuri pašalintų JAV gink- registruota nė vienos ryklių au-: dotis. Mūsų lietuvių taip nedaug 
lų grėsmę ir toliau leistų Sovie- k o s . " jm {pasause , jog yra verta panaudo
tu Sąjungos karinei mašinai vieš 
patauti pasaulyje. 

GSIte visoms progoms 
BEVERLY HIIJLS GCLINYCIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-08S3 ir PR 8-0834 

Taip pat naijoii Barbaros ir 
Gene Drishin krautuvė. 

THE DAIS> STORE 
MIS So»thwest Hwy, Oak Lawn 

TeL 4H-13I8 

A. t A. Gen. KAZIUI MUSTEHCIUI miras, 
skausmo pasilikusiai našlei GRAŽINAI MUSTEIKIE
NEI, kitiems giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Rlomtfta ir H©rterra$ Tarailai 

G E N . K A Z Y S M U S T E I K I S 
NeprfkiMBOriios Ijetavos krašto apsaugos ministras, Sava-

nork-kūrė.jas, ^aulin Sąjungos garbės pirmininkas 
Ramiai gėjo amžinybėn 197Z m. birželio 6 d.. 7 vai. ryto. 

sulaukęs 82 metų. 
Gyveno 7647 S. Campbell Avenue. Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūd'me žmona Gražina, brolienė Vik

torija Musteikiene, brolio duktė Jolanda Mikūnienė su vyru Vy
tautu ir jų duktė Daiva ir kiti giminės. 

Velionis buvo tėvas a. a. Gražinos Musteikytės. 
Kūnas bus pašarvotas antrad., 5 vai. popiet Petkaus Mar-

quette koplyčioje. 2533 W. 71 Street. 
Atsisveikinimas bus trečiad.. 7 vai. vak. koplyčioje. 
Laidotuvės fvyks ketv., birželio 9 d. iš koplyčios 9 vai. ry

to bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčą. 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
di} bus nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių aukoti šv. Mišioms, Tautos Fondui arba Bal
nai. 

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

Nuliūdę: Žmona ir giminės. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 4T6-2345 

A. A. 

DR. DOMAS JASAITIS * 
Mirė 1977 m. birželio 5-.tą_ dieną Mt. Vernon, 

New York Bus palaidotas Cypress Hills kapinėse, 
Brooldyn. Xew York. 

Velioni.- gimė Lietuvoje 1898 m. rugpjūčio 18-tą 
dieną. „„ 

Medicir. >s mokslus baigė Berlyne. Vėliau dvejus 
me tus spec alizavo Pas teur Ins t i tu te Paryžiuje. Di
delį įnaią Lietuvos medicinai padarė dirbdamas Šiau
liuose nuo .925 iki 1944 metų, kuomet šeima turėjo 
apleisti sav( mylimą tėvynę. 

Vokieti.oje buvo L :etuvos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas ir vėliau JAV dirbo Įvairiose ligoninėse, 
džiovos srityje. Visą savo gyvenimą buvo veiklus įvai
riu organizacijų narys. 

Nuliūdime riko: 

žmona ^ f i ja, suims dr. Stasys, duktė 
Efeara. su šeimomis ir kiti giminės 
okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje. 

Mylimam vyrui ir tėvui mirus, mušu mielą sesę 

ALEKSANDRA VIDUGHHENį ir jos sūnų 
VYTAUTĄ su šeima 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūai 

S f%et*f. . 

Lietuvos Dukterys 
• M MI^VMS SKyrnra 

a^jf < -

Jean ir Pranas Lekučiai 
Marija ir Ignas Kušlikiai 

V*ti / 

Mažeika 5/Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 S 0 U m VVESTERN AVE. 

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

E U D E I K I S 
LMDOTŪVIŲ D REKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir &JtALDAS F. DAIMID 
TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4331-34 South Calitornia Avenve 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South HermKage Aveoue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNEHAL HOME 

TĖVAS iR ŠONUS 
TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovehill 6-2345-6 
1410 So, 50fh Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AEKfiTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Kariai. 

AUTAMS M. PRILUPS 
TOMAS ir LAURYMAS UBAMAUSKAS 

8307 «5Q. LITIJANICA A\TL Tel. YArds 7-S«l 

STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) ir SGNŪS 
2314 W. 23rd PLAOE Tel. Vlrginia 7-«672 
2424 W. 69th STREET TcL REpnblic 7-1213 
11029 Southwest Highway, Palo* HilK DJL TeL 874-4410 

PETRAS BIELI6NAS 

4348 SO. CATJFORNTLA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

POVIUS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel YArds 7-19U 

JURGIS F. RŪDMIN 

3319 SO. UTUAN1CA AVE. 
. . . 

Tel, YArds 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 SO. 50th AVR, CICERO, DLU TU Otj^ipic 2-1603 
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x Cicero šv. Antano parapi
jos mokyklos baigusiųjų išleis
tuvės įvyko praėjusį sekmadie
nį. Šv. Mišių metu parapijos 
klebonas kun. J. Stankevičius 
lietuviškai ir angliškai psveiki-
no abiturientus, iškeldamas ka
talikiško auklėjime reikšmę. 

X Rašyt. Balys Gražulis iš j Po šv. Mišių salėje buvo pusr\-
Detroito kelioms' dienoms buvo'čiai, kurių metu kalbas pasakė 

parapijos klebonas, mokyklos 
vedėja, tėvų komiteto pirminin
kė ir mokinė abiturientų vardu. 
Mokyklą baigė trylika mergai
čių ir septyni berniukai. Lietu
viškos kilmės abiturientų buvo 

atvykęs į Chicagą pas savo sū
naus šeimą, gyv. Hazei Crest. 
111. Ta proga svečias aplankė 
savo draugus ir pažįstamus ir, 
lydimas P. Beieškos, aplankė 
"Draugo'- redakciją, kurioje su
tiko savo senų pažįstamų bei Į septyni. 
pasikalbėjo lietuviškos spaudos! * L. K. kūrėjai - savanoriai 
reikalais. {sekmadienį, birželio 12 d., mi-

x JonėsV. Kliknaitėsir Jono|nės savo s-gos 50 me^ų įsistei-
V, Vaznelin moterystę birželio j S"110 sukaktį. 12:30 vai. r. 
4 d. Nekalto Prasidėjimo par. i pamaldos jėzuitų koplyčioje, 
bažnyčioje palaimino kun. A . Į v a m i k o padėjimas prie žuvu-
Kezys. Vestuvinė puota vyko' šiems paminklo, Jaunimo centro 

IŠ ARTI IR TOLI 

Cicero "Klaipėdos'' kuopos jūros šauliai pagerbia mir usius Lietuvių šv. Kazimioro kapinėse 
Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
KK. DONELAIČIO 

MOKYKLOS ŠVENTA 

Kristijono Donelaičio mokyk-

Alekna, J . Aleksa, G. Antanai- nauskienę uždegti simbolinę 
tytė, R. Bacevičius, L. Bakai-,žvakę prie lietuviško kiyliaus, 
tytė, L. Bartuška, R. Dapkutė, prisimenant mirusius tremUnius 

BRAZILIJOJ 
— Pre t Pijąs Ragažinskas, 

pernai minėjęs 40 metų darbo 
Brazilijoje, gegužės 4 d. sukako 
70 metų amžiaus. Pagerbime 
dalyvavo kone visos Sao Paulo 
lietuvių organizacijos, įskaitant 
Liet. Kat. Šv. Juozapo ben
druomenės chorą, kurį jis įstei
gė vos į Braziliją atplaukęs pa
vaduoti bažnyčios statytojo kun. 
B. Suginto, ir Lietuvių Sąjungą 
Brazilijoje, kurios garbės nariu 
buvo išrinktas prieš keletą 
metų. 

Kun. Petras Urbaitis ge
gužės 25 d. atplaukė iš Romos 

A. Fabijonas, E. Fritzelis, A.; Sibire ir kankiniui už Lietuvą.! N o r w o < ^ e ' T ^ a s
i

s ' - . ^ . E g 
tą patį vakarą St. Nicholas par.! kavinėje paskaita pulk. K. Ali-1 i a b i rželio 4 d. turėjo mokslo ^ ^ R_ J j ^ ^ "Smmm i P . Ivanauskienei prisegta gėlė! 
talėje, Oak Lawn, BL Vestuvi- sausko ^ pabendravimas s u ; ; L e t u užbaigimo šventę Done- ' . . - K i m f i t m a n a s . \TmiaMaBk i o s 35 metu darbą 

x Tradicinis V. K. Ii. s-gos auklėtinių ir 25 mokytojus. 
sąskrydis ir metinis suvažiavi-: Gyvuoja jau 18 metų. Šešta-
mas įvyks birželio 18 d. 2 vai. djenį buvo vienuoliktos laidos 
p. p., Petro ir Angelės Česnu- \ išleistuvės. Mokyklai vadovau-
lių sodyboje (70 Main St., Pa- j a direktorius Julius Šiika, vi
ris, Ont.), 7 mylios nuo Brant- cedirektorė — D. Bindokienė. 
ford Ont. Visi vilniečiai ir jų į Iškilmes pradėjo dir. J. 
draugai mielai kviečiami daly-igįrka, pranešdamas, kad įžy-
vauti. Sąskrydis vyks po atvi-jg;U03 40 aukšt. mokyklą baigu-
ru dangumi gryname ore. Busimųjų. Vadovaujant dviems 
nagrinėjamos per metus atsira- į akordeonams ir diriguojant V 
dusios įvairios problemos. Lau-i 
kiami ir svečiai iš JAV. 

nei puotai vadovavo dr. P. Ki- giminingų organizacijų atsto-; įaiC:0 pradžios ir aukštesnė li-
sielius. Svečių buvo pilna salė. įvais- I tuanistlnė mokykla turi 310 
Jaunoji yra Valės ir Alfonso 
Kliknų duktė, jaunasis — Nata
lijos ir sol. Jono Vaznelių sū
nus. Plačiau duosime vėliau. 

X šve. M. Marijos Gimimo 
par. bažnyčioje šv. Vardo drau
gija birželio 12 d. drauge da
lyvaus b vai. ryto šv. Mišiose ir 
eis prie bendros Komunijos. 

X JAV ir Kanados LFB cen
tro valdyba ir Chicagos sam
būris jungiasi į tragiškųjų bir
želio išvežimų minėjimus pla
čioje Amerikos lietuvių visuo
menėje, rengdami birželio 12 d. 
Lukšos - Daumanto minėjimą. 
Minėjimas pradedamas 3 vai. 
p. p. tėvų jėzuitų koplyčioje. 
4 v. p. p. minėjimas vyks Jau
nimo centro salėje. 6 vai. p. p. 
mažojoje Jaunimo centro salėje 
vyks Lietuvos Rezistencinės 
dokumentacijos paroda, kruopš- j 
čiai ir gausiai parengta Br. I 
Kviklio. Ši paroda bus ir birže-
lio 17—19 dienomis toje pačioje! 
salėje. 

x Apie poezijos dienas, įvy
kusias Jaunimo centre. Chica-
goje, reportažą paruošė ir per 
"Amerikos Balso" radijo pro
gramą okupuotai Lietuvai pe-Į •"««= » « ' » ^ "-»• • » » * • «T««WJ čvaDa< 
reitą sekmadienį perdavė Ro- i Community ligoninės \ irželio mė-į 

S. Kučėnaitė, L. Kunstmanas, pagerbiant jos 35 metų darbą 
P. Krutulis, L. Lauciūtė, T. Lei- rėmėjų trape, 
pus, G. Lietuvninkas, L. Linai-: Aktorė Elena Blandytė minė
te, A. Lintakas, L. Meilus, L. jimą pradėjo Bernardo Braz-
Mikelevičiūtė, A. Mikliūtė, V. džionio malda "De Profundis". 
Mingėla, D. Musonytė, R. Pakš- Kalbėjo buvęs Sibiro tremtinys 
taitė, L. Paškevičiūtė, R. Pau- Jonas Kreivėnas. Jis papasako-
likaitytė, R. Rasutytė, G. Ru- jo siaubingų epizodų iš įvairių 
daitytė, Š. Rumšą, A. Spurgy-; kalėjimų, tremties kelionių ir 
tė, D. Stukas, S. Šleža'.tė, L. darbo stovyklų. 
Švabaitė, D. Titenytė, R. Valą-; Pabaigoj Danutė Augienė pa-
vičiūtė, V. Venclauskaitė, A. jskaicė savo seseriai, Sibiro 
Vengrytė, I. Vepstaitė. Jie do- j tremtinei, skirtus du eilėraš-

J. A. VALSTYBĖSE 

— Kun. Albinas Janiūnas, bu-
! vęs vikaras Šv. Petro parapijos 
j Bostone, paskirtas klebonu į 
! šv. Pranciškaus parapiją,, Law-
lence, Mass. Buvęs klebonas 
kun. Alfonsas Janušionis anks
čiau yra iš pareigų atsisakęs dėl 
sveikatos. 

— Kun. Edmundas Sviokla, 
buvęs administratorius Šv. Pat
riko parapijoje Boxbory, pa
skirtas klebonu Nekalto Prasi
dėjimo parapijoj Everett, Mass. 

— Kun. Michael J. Sala, SJ, 
birželio 5 d. įšventintas kunigu j į Sao Paulo ir tą pačią dieną 
New Yorko kardinolo T. Cook atskrido kun. Petras Rukšys. 
Fordhamo universiteto koply-Abu prisijungs prie jau Brazi-
čioje. Pirmąsias Mišias laikys L;joje dirbančių saleziečių kun. 

Prano Gavėno ir Stasio Šileikos. 
Jie perims Šv. Kazimiero para
piją iš lietuvių jėzuitų. Savait
raščio "Mūsų Lietuvos" 1,500 
numerio šventė gegužės 29 d. 
buvo kartu ir naujų kunigų su-

Berkeley, Calif. Ateinančiais j tiktuvės. 
mokslo metais bus ligoninės — "Senų laikų balių" liepos 
kapelionas. Gegužės pabaigoje j pradžioje ruošia "Rūtelės" šo-
jls porą dienų praleido su lie- į kių sambūrio tėvai, kurie patys 

jc seneliai Jakelavičiai ir Brock 
tone Ykasalai. Lietuvių kilmės 
New Yorko provincijos jėzuitas 
studijavo Bostone, dėstė Buffa-
lo gimnazijoje ir teologiją baigė 

tuviais jėzuitais Chicagoje. 

— Portlande, Ore., y ra pa 
statytas lietuviškas kryžius pri 
siminti Sibiro ir pavergtos Lie 
tuvos kankiniams. Servitų vie-

S ^ S S ; - ^ vanų gavo V. Ramono "Dulkesnius. Sužinota, kad Uršulė Ei- n u o l k a s m e t b i r ž e l l Q m ė _ 
^ ^ L ^ t ^ Z L ^ ^ « ^ * « — ~ » * ^ i r met-;dietis, nuolatmėmūsų valdybos n e s į b ū n a šv. Mišios. I r šiemet tuvos himnai. Programą pra 
vesti pakviesta mok. R. Kučie-
nė. Ji supažindino su svečiais , A . T „ v ,. amstikos institutą. — gen. konsule J. Dauzvardie-

kun. A. Trakiu, Br. Juode-! Abiturientų vardu 
dr. V, 

raštį. I š 40 baigusių jau 211 talkininkė, išvažiuoja poilsiui j 
įsiregistravo į Pedagoginį litu- Floridą. Jai buvo palinkėta 

j sveikų ir laimingų įsikūrimo ir 
atsisvei- ^Yven m o metų- Prisiminimui 

, J V M ! t o R. Pakštai tė ir š. Rumšą, * * * knyga apie arkiv. Jur-
V.'senda, Vanda"Vaitkevičiene,Reikšdami ryžtą domėlis lietu- f M a ^ i t i ^ ^ a ^ ^ Au|e-
V p,n,nnii A Dunduliu dr J viška veikla ir dėkodami auklė- \*& Mocu.es Dovanele . Kny-
IJTkuk 3 ™™^' A ^*ms. Atsisveikindami a b i - ?a apie arkiv. Jurgį Matulaitį 
S ^ į L ^ T iturientai apdovanojo dir. širką ^rios suredagavimu rūpinosi 
jaodvaum ir Kitais. - ^ E S L i ^ - r t «%»***» : ^ e ė Onutė Mikailaitė Putna-

Baigusieji pradžios mokyklą «r savo auklė to jas D. B indok ie -^ ^ ^ ^ . ^ . ^ fc 

ne, 
"iu 

nes} 
birželio 14 d. 10 vai. r. J. Va-
lauskas yra užprašęs šv. Mišias 
už Lietuvos kankinius toje pa
čioje servitų šventovėje. 

Irene Norbut buvo išrinkta Pales 

mas Sakadolskis. 
X Dr. Andriaus ir muz. Au

dronės Gaižiūnų pirmgimė du
krelė pakrikštyta Rochfordo 
Lietuvių 
Audros - Kristinos vardais. 
Krikšto tėvai buvo daktaro se
sutė Dana ir Rimas Blažys. 
Krikštijo kun. J. Borevičius, SJ. 
Po liturginės dalies, sekė vaišės 

gavo pažymėjimus: G. Ancevi-[Bft B. Stravinskienę, mokyto-
čius. G. Bunevičius, L. Didžba- Jus J. Bagdoną, J. Jasaitį, V. 
lyte, R. Jankauskaitė, T. Kubi-: Gutauską, L Smieliaustfenę, At-
fus. N. Mackevičiūtė, L. Mon-,kins°n, Gudonį, V. Meiluvienę, 
čytė. L. Paškus, M. Pabedins- j Dapkienę. 

I kaitė, T. Pocius, L. Putriūtė,| įn ik t i pagyrimo lapai aukšt. 
I I E. Rėklaitytė, A. Rimavičius, J. j mokyklos auklėtiniams. 

į I Sasnauskaitė, L. Stankutė, R. I Gen. kons. J . Daužvardiene 
Steponavičiūtė, R. Stroputė, A. savo kalboje pasidžiaugė mo-

Variakojytė, L. k y k u i gražia lietuviška dvasia. 
Vasil:auskaitė Linkėjo tęsti lituanistinį moks-

nesio tarnautoja. Ji darbuojasi Ii-1 , . _ . 
goninėje nuo 1375 m. Ligoninė yra! Baigusieji gavo dovanų Vau-i k *r Jangas j Lietuvos laisvi-
123 st. ir 80 Ave.. Palos Heigts. 111. Į dos Vaitkevičienės knygą "Du! D i m o Pastangas. Taip pat svei-

X Lydija Pakalenka, Euge-i Draugai". Uoliesiems moki- kino kun. A. Trakis, Br. Juo 
ne, Or., prie prenumeratos mo-jmams (visų skyrių) išdalinti. * * Į Švietimo t a r y b a pirm. te-

parapijos bažnyčioje j! k esčio pridėjo 10 dolerių auką!pagyrimo lapai. Pagerbti t ė v ų ^ komit. pirm. J. van&kojis. 
1 ir tuo gražiai parėmė savo I komiteto nariai, prisegant poi Di r j . g į r k a savo kalboje 
dienraštį. Dėkojame. įg&e. Dalyviai buvo supažin- Į džiaugėsi, kad didžioji piūtis 

x Adelė C. Ambrose, anks- dinti su metraščiu "Tėvų žemės i pasibaigė ir dėkojo tėvams ir 
;čiau gyvenusi Chicagos apylin- 2 žala" ir su mokinių laikraš-
į kėje, Velykų metu Gvaf.elupės tėliu "Pirmieji žingsniai". Abie-

Gaižiūnų puošnioje rezidencijo-: b a č k o j e , Meksikoje, giedojo Jų redakcinė priežiūra D. Bin-
je. Dr. A. Gaižiūnas turi savo j ̂ ^ kompoziciją "Sveikinimo dekienės, su V. Musonytės tal-
kobinetą. kaip gerklės, nosies ir '; d a i n a » ? pakeisdama žodžius, kad i ka laikraštėly. D. Bindokienė 
ausų ligų specialistas. j į p r a s t ų vietos gyventojai. Ge-! priminė, kad patys mokiniai 

X V. Leone iš La Grange Pk., į gužėg 24 d. Morelos vyskupas mokyklos įvykius aprašė lietu-
111.,̂  parėmė "Draugą" auka. j v adovavo maldininkams toje I vių laikraščiuose. Aštuoni auk-
Aičū. pačioje bazilikoje. Čia vtl buvo I lėtiniai apdovanoti K. AUšaus-

x Ateitininkų Sendraugiu \ sugiedota mūsų solistės ir kom-. ko knyga "Kovos dėl Lietuvos 
stovykla Dainavoje šiemet įvyks j pozitorės giesmė Gvadalupės 
liepos 31 — rugp. 6 d. Platesnė | švč. Mergelei. Bazilikoje A. C. 
programa bus paskelbta vėliau. Į Ambrose dažnai pagieda angliš-

aktorei Elenutei Blandytei ir 
ka'bėtojui Jonui Kreivėnui. 

Po oficialios dalies buvo pra
nešimai, kuriuos padarė rėmėjų 
sekretorė Valė Čepaitienė. Pra
šė, kad nariai praneštų jai ir 
sese^ms pasikeitusius savo ad
resus. Priminė, kad už miru
sius narius yra aukojamos šv. 
Mišios ir kalbamas rožančius. 
S. Endrijonienė pranešė, kad 
madų paroda įvyks spalio 2 d. 
Jaunimo centre. 

Rėmėjų iždininkas P. Pupius 
priėmė metinį nario 
iteikė seselėms aukų. 

Prel. Juozas Neverauskas, 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos klebo-

mokestį, | n a s Shenandoah, Pa., ir įvairių lie
tuviškų renginių organizatorius, bu 

Susirinkimas 
bendra malda. 

užbai°+as visų i v o Šv. Tėvo pakeltas garbes prela-
D. A. 

PALAIDOTAS 
KAZYS ŠIAIDIK1S 

nepriklausomybės". 
Aukšt. mokyklą baigė: 

Kazys Šiaudikis gimė 1938 m 
Lietuvoje, Klaipėdos mieste. 

1944 m. su tėveliais pasitrau
kė į Vakarus, gyveno Austri-

Kviečiame visus iš anksto re
gistruotis pas Vytautą šoliūną 
tel. 257-2175 arba pas Mildą 
Tamulionienę teL 246-5390. 

(pr.). 
x Jeigu norite sužinoti, ko

kai, lietuviškai, lotyniškai ir šv. 
Mišiose ispaniškai. 

X Viktoras Makiejus, Crown 
Point. Ind., yra nuolatinis 
"Draugo'' rėmėjas. Neseniai 
jis vėl atsiuntė auką. Dėko-

mokytojams. 
Meninėj daly mokiniai sklan

džiai pašoko čigonėlį (VI sk.), 
jaunystės šokį (VTH A kl.). ke
purinę (VTU B. kl.). Šokius 
paruošė V. Atkinson, R. Klei-
naitytė, I. Smieliauskienė. Mok.įjoję. Prasidėjus emigracijai su 
Vyt. Gutauskui vadovaujant, j savo tėveliais išvyko j Venezu-
moksleiviai padainavo Ramovė-;elą. Jo tėvelis inž. Romas Šiau-
nų maršą I Gailevičiaus). Susky- j dikis dirbo savo specialybėje 
niau skynimą (liaudies), Mūsų popieriaus pramonėje, Caracas 
dienos (Strilios), Dainuo janti, mieste, Venecueloje. Kazys stu-

i jaunystė (Gaidelio), Su mokslu,dijavo mediciną Caracas univer-

tu. Prelatas puikiai kalba lietuvis 
kai ir angliškai, yra parašęs knygų, . . . , 
bendradarbiavęs laikraščiuose, veik ^ e v i c . 1 ^ s ' . J o n a s naikus, 
lus lietuviškose organizacijose. 

prieš keliasdešimt metų dalyva
vo tautinių šokių grupėje. Nors 
miklumas nebe tas, bet tėvai re
petuoja "Šustą" ir kitus šokius 
baliaus programai. 

Veiklių Sao Paulo lietuvių 
Henriko, Jono ir Aldonos Va
lavičių motina gegužės 3 at
šventė 90 metų amžiaus, do
vanų gaudama spalvotą televi
ziją. Senelė Valavičienė turi 
penkis vaikaičius, kurių keturi 
studijuoja universitete. 

— Janina Valavišietiė, žydų 
srenelių prieglaudos slaugymo 
administratorė Sao Paulo mie
ste, spalio mėnesį skaitys temą 
kelių dienų simpoziume apie ge
rontologiją. 

KANADOJE * * 
— Londono, Ont. birželio įvy

kių minėjimas įvyks birželio 12 
d. Tą dieną Mišios bus 10 vai. 
ryto Šiluvos Marijos šventovė
je. Po Mišių bus vykstama į 
Viktorijos sodą; 11:30 prie sa
vanorių paminklo bus padeda
mas vainikas. 

— Londono lietuviu Šiluvos 
Marijos parapijos komitetą su
daro: Viktoras Gudelis, Vaclo
vas Vaitkus, Andrius Petra-
šiūnas, Rita Vilienė, Gražina 
Petrauskienė, Petras Jokštas, 
Bronius Misiūnas. Algis Dragū-

Irena 
i Daniliūnienė. 

CHICAGOS ŽINIOS 

dėl pasaulyje yra daugiau blo- jame. 
gio negu gero, tuoj užsisakyki-i x Vladas Petrauskas. North 
te J. Burkaus 444 puslapių kny- į Chicago, EI., nuoširdus "Drau
gą — "Du dvasinių būtybių pa- { go" skaitytojas, įteikė savo 

X Cicero Lietuvių bendmo-lj rytojų fZianiaus). Progra- j sžtete. vėliau jis medicinos stu-
me^iė birželio 12 d., tuoj po lie- m 0 j dalyvavo akordeonistai E.|dijas tęsė Isparujoj, Salaman-
tuviškos sumos, parapijos salė- Gudonis, J Končiūtė, A. irD.lkos universitete. Kazys bebai-
je rengia kultūrinę popietę — p0likaičiai. 
minėjimą birželio įvykių temo-j Mokytojai buvo apdovanoti L. I pasimirė. Buvo parvežtas į 
mis. Programoje stud. R. Šo- šimučio kr.vga "Amerikos Lie- jVenezuelą ir palaidotas Mare-
liūnaitės paskaita. Meninėj daly j t u v i ų Taryba". Iškilmės praėjo į cay katalikų kapinėse. 

Balutis ir Cicero studen- iaDaį sklandžiai. J. Pr- Onutė ir Romas šiaudikiai 

VĖŽYS AUROROJE 

Pastebėtas padidėjęs skaičius 
susirgimų leukemija ir vėžiu 
Auroroje ir artimose apylinkė
se. Pradedami tyrinėjimai, ieš
kant priežasčių. 

ANTRA RIAUŠIŲ DIENA 

Sekmadienis Humboldt Par
ko apylinkėse, kur šeštadienį 

Igiąs universitetą, neilgai sirgęs j buvo du užmušti ir keliasde-

Visi kviečiami. 

šauliai": Sūduva, 809 Ramble 
St., Hot Springs, Ark. 71901. 
Kaina $8.50. (sk.). 

dienraščiui auką. Ačiū. 

X Dzūku d raugi .ja dėkoja. 
Dzūkų dienų proga atlikusios 
meninę dalį sesutės Drūtytės 

įiiiiiiiliilliilllflliilllillllllllllllllimillllll- savo gautą honorarą paaukojo j 
X A. a. Leonardo Šimučio i Dzūkų dr-jos romano išleidimo 

surinkta dokumentinė medžią-! reikalams. Ta pačia proga iš-
ga — kaip Amerikos lietuviai; skirtinai gausiomis aukomis pa
laimėjo VVashingtono užtarimą I rėmė: O. Rumšienė. J. Motiejū-
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė'nas. Baltic Bakery savininkas J. 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb- - Ankus ir I. Truškūnienė. Jiems 
ta knygoje "Amerikos Lietuvių \ ir visiems kitiems įvairiais bū-
Taryba". Knyga kainavo 10;dais prisidėjusiems prie Dzūkų 

11963 m. persikėlė nuolatiniam 
'gyvenimui į Chicagą. JAV. Ro-
jmas dirbo savo specialybėje, 

d. Putnamo seselių amerikiečių didelėje chemikalų 
r-etinis susirinkimas gamybos korporacijoje. 

SIBIRO TREMTINUI IR 
P1TNAMAS 

Birželio 
rėmėjų 

šimt sužeistų, buvo ramus. Ta
čiau naktį riaušės vėl pasikar
tojo. Portorikiečiai riaušinin
kai mėtė į policininkus bute
lius, akmenis. Apie dešimt 
žmonių buvo sužeista. Policija 
išsklaidė apie 200 riaušių daly
vių. Sekmadienį buvo areštuoti 
dar keturi žmonės. Policijos 
superintendentas Rochford sa-
Lo, kad metinis portorikiečių 

l prasidėjo 8 vai. ryto. Nariai ir! 1975 rn. Romas Šiaudikis vė-
; prijaučiantys dalyvavo šv. Mi- žio ligos pakirstas mirė. palai-
šių aukoj- Marąuette Parko dotas Šv. Kazinvero lietuvių I paradas taip pat prisidėjo prie 
par. baž -čioje. Susirinkimas kapinėse. Jo žmonos Onos rū-; sudarymo atmosferos riaušėms. 

į vyko salė e ir buvo skirtas Bai- pėsčiu buvo pastatytas meniš-
siojo B i r ^ o įvykių minėjimui, kas piminklas. Ji rūpinosi sa-

Rėmėjii įrrn. Marija Remie- vo vienturti sūneli perkelti j šei 

dol., dabar ją "Drauge" galima dienų organizavimo, širdingiau 
gauti už 3.35 dol su persiun- i šiai dėkojame. 
tlrnil. (V7"} Drūkn Dranj^jo** Vj>ldvbn 
•miiin.in.mm-TĮ -• • Į « (pr . ) , [ priesaikof Žvakė 

Po keturių metų studijų Indianos 
universitete Northwest. gailestingų 
seserų užbaigimo iškilmėse Nijolei | 
Malei 'Jicnei uždegama tradidu? 

lovas Zakarauskas, kuris sukal
bėjo maldas ir pašventino am-

r.ė atidaro įsirinkimą, orašyda- mes kapus. Kazys iŠ Venezue- j žino poilsio vietą. Laidotuvės 
ma pasirr-'sti už mirusius na- los atskraidintas j Chicagą ir į baigtos giesme Marija. Marija, 
rius: Alf-msą Indreiką, Sofiją 1977 m. birželio 1 d. palaidotas | Po laidotuvių apiegų visi buvo 
Peterienę, Kazimierą Rumšiene, galia tėvelio Šv. Kazimiero lie-j pakviesti priešpiečių, kuriuos 
Praną Stončjįj, Antaną Marčių- tuvių kapinėse. suruošė Ona ir Aleksandras Si-
kaitį. Mariją Krasauskienę. Į laidotuves susirinko gausus, l'ūnai. Susirinkusieji prisimin-

PoVvio* ^oTąmote n^rp ir vip- V-iir-c T'minhi ir artrnnrfo. Lai- darni velionius reiškė paguodos 
[ną iš įkūrėja Prancišką Iva- Įdotuvių apeigas atliko kan, Vac- įžodžius. i. Kamum 

ŠIANDIEN BALSAVIMAI 
Šį antradienį, birželio 7 d., 

Chicagoje yra renkamas me
ras. Dabar mero pareigas ei
nąs demokratų kandidatas Bi-
landic tikisi būti išrinktas, bet 
kandidatuoja ir respublikonas 
Dennis H. Block. Balsavimai 
^ k s nuo 6 vai. ryto iki 6 vai. 
vak. 3.085 vietose. 

ATVYKS KISINGERIS 
Buvęs valstybės sekretorius 

H. A. Kissingeris bus pagrindi
nis kalbėtojas energijos taupy
mo konferencijoje, kuri įvyks 
šeštadienį Illinois universiteto 
Circle rūmuose Chicagoje. 

MIRTINAI PRIMUšf: SCNC 
Negriukas Matthew Brad-

ford, 8 metų, su tėvais gyve
nąs 5951 So. Hermitage, Chi
cagoje, slapta nuo tėvų paėmė 
11 dol. Motina ir tėvas (2S ir 
29 m.) tiek jį mušė, kad, kai 
jie patys pašaukė ugniagesių 
greitąją pagalbą, berniuką* bu
vo rastas nebegyvas. 

POLICIJOS ŽVALGYBA 
Ryšium su išsprogdinta bom

ba Cook apskr. rūmuose, Chi
cagoje. meras Bilandic rabrėžė, 
kad tai rodo, jog policijos vyk
domas sekimas ir policijos žval
gyba yra reikaiingas dalykas. 
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