THE LIBRARY CF C0N5RE3S
REFERENCE DEPARTMENT
SERIALS DlVISION
VASHIN5T0N, D. C. 2 0 0 2 5

GRATIS

N

CBICAGO, TTJ.TNOB 6 0 8 9

THE UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
VoL IJOC1I

Kaina 20 c

ANTRADIENIS — TUESDAY, SAUSIS — JANUARY

.

(SIS) 6SHKS0O
'

31, 1978

B "Aušros" Nr. 7

UŽTIKTAS NUKRITUSIO SOVIETU
SATELITO GABALAS

Kieno kreivas veidrodis?
Kodėl jau reik metai Lietuvos parduotuvėse nėra kiaulienos misos?
Dar vienas atsakymas raSytoįui Juozui Baltūsiui i jo straipsni Tieste"
nos ir mėsos augintojas — tos organ r zuoiami moksliniais papačios duonos kepalėlio turi kas- grindais. Bet atsiverskite šių medien kulniuoti 4-5 km į ka'mo tų sausio mėn. 26 "Tiesą" ir ten
parduotuvę ar važiuoti keliolika juodu ant balto rasite parašyta,
kilometrų į rajono centrą? (Ne- tad 1977.1.1 visuose Lietuvos ko
perseniausiai pardavėjams buvo lūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose
įsakyta vienam žmogui duonos buvo 531.400 karvių, o visų kaneparduoti daugiau, kaip po du tegorijų ūkiuose 886,600 karvių,
kilogramus). Kodėl obuolių, svo- O tie visų kategorijų ūkiai — tai
gūnų ir pomidorų importuojame, kolūkiai bei valstybiniai ūkiai
o kur prieskonių (pvz., pipirų) plius kolūkiečių ir kitų
ka'mo
gauti — nežinote nei Jūs, nei gyventojų išlaikomų 351,200 kar
mokslų daktarai...
vių —daugiau kaip pusė visų
O gal respublikos industriali- kolūkių ir tarybinių ūkių išlaizavimas apvertė lietuvius pramo- komų karvių. Štai ko pasiekė konės prekėmis? Ar Jums nežinoma, lektyv'zacija ir mechanizacija:
kad p"lietis, norėdamas nusipirk- turėdami visas Lietuvos žemes ir
ti kokį nors drabuži ar avalynės galingą
techniką,
kolūkiai ir
porą, turi apvažiuoti kelių rajo- valstybiniai ūkiai tesugeba išlainų parduotuves, o kartais pasiek- kyti vos ne pilnus du kartus dauti ir Kauną, Vilnių, Rygą ar net giau karvių už valst'ečius, tu
Taliną, Leningradą?.. Net pano- rinčius tik po pusę ha i r savo
rėjęs nusipirkti kolą niekuų, pvz. sklypuose bedirbančius vos ne
spyną, atitinkamo mato vinių kaplinės žemdirbystės metodais,
Vavelio pilies kiemas, Krokuvoj., Vavelio katedroj ilsisi daugelio jogaiO žemės ūkis? Ne Jūs vienas kilogramą, stiklainiui dangtelį ar O iš savo karvių valstiečiai pie- laičių ir kitų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių palaikai
giriatės didžiuliais derliais ir "se lenktinį peiliuką, kuriuo taip no primelžia beveik t e k p a t
niai pralenkta prieškarinius lai džiaugėsi piemenaudamas Jūsų k'"ek ir kolūkiai su valstybiniais
kus" gyvulininkystės produkcija. "Parduotų vasarų"r herojus Aly- ūkiais!.. Tas pats ir su mėsa. Ra
Tai gal Jūs pasakysite, kodėl jau žas (tais la'kais vis piemenys ne- š^te, kad pralenkėte Lietuvą karbeveik metai Lietuvos parduotu šiojosi lenktinius peiliukus), tu- vių skaičiumi. Bet užmiršote, kad
vėje nėra kiaulienos, geresnių rėsite apeiti keliolika parduotu- 1940 Lietuvos valst'eČiai be kar
dešrų, kodėl ne visada būna pie vių. Ir Jūs, važinėdamas po Lie- vių laikė dar ir 610.000 arldių.
no, aliejaus, cukraus, jautienos? tuvą susitik'mo su skaitytojais 0 šiandien jų jau nė šimto tūksGal pasakysite, kodėl valstietis proga, klausdavote, kur čia vais- t a n c ? ų n e r a . Taigi, bendru gyvu
nuo Varėnos ir Ignalinos kvoti linė ir ar joje galima nusipirkti R ų s k a i č h i m i d a r i r f i a n dien neBE NAMŲ IR BE TĖVYNĖS landžio 25 įsaką. Kai buvau pa
nių miltų pirkti važiuoja į Vilnių, termometrą?..
pavyta prieškarinė L : etuva.
leistas ankščiau laiko, nebuvo
o nuo Eržvilko ar Betygalos —
Taip, šiandien žemes ūkio dar- *~ J K
K Povilo Pečiulio, gimusio uždėta nei pasų režimo, nei nu
i Kauną? Kodėl valstietis — duo bai mechanizuoti, technizuoti ir
(Bu* daugiau)
1923 metais, pareiškimo, kuri rodančios gyvenamos vietos. Pats
mini ir Helsinkio susitarimų vyk pasirinkau gyvenamąją vietą Ka
dymui remti Lietuvos visuomeni liningrado sritį, Černiachovskio
Izraelis į Kairą
Krikščionys demokratai
nės grupės dokumentas Nr. 9:
m'estą, kad lengviau galėčiau su
"Litva" plaukios
sitvarkyti dokumentus ir pradėti
"Mano tėvas buvo Amerikos
siunčia delegaciją
iš Londono
prieš komunistus
normalų gyvenimą. Girdėjau,
pilietis ir prieš Antrąjį pasaulinį
kad buvusiems politiniams kali
karą rengėsi išvažiuoti į Ameri
Jeruzalė.
—
Izraelio
kabinetas
niams neleidžiama gyventi gim
Londonas. — Iš Britanijos
Roma. — Italijos krikščionys
ką, užklupus karui, liko, 1945
nubalsavo
atnaujinti
derybas
su
tajam
krašte.
uostų į kitus Europos kraštus tu demokratai nubalsavo į bū imąvasarą buvo ištremtas į tolimą
ristus vežios ir sovietų keleiviniai ją vyriausybę komunistų nepri Egiptu. Dar šią savaitę į Kairą bus jį Sibirą, kur ir mirė. Aš, Povilas,
Atvykus į Černiachovskio mies
laivai. Iš Londono į Prancūziją imti. Komunistai tvirtina, kad kol pasiųsta karinė delegacija, vado tik atsitiktinai likau neišvežtas,
to
vidaus reikalų skyrių, pasą ir
gynybos
ministerio
sovietų laivu kainuos 17 svarų, o jie nebus priimti į kabinetą, nebus vaujama
ir nuo to laiko prasidėjo politi karinį bilietą gavau, o registruo
J Leningradą 91 sv. Tarp kelių lai iškrėstos nei politinės, nei ekono Ezer Weizmano.
nis nusikaltimas.
ti atsisakė pats vidaus reikalų vir
vų, kurie tuo užsiminės, minimas minės problemos.
šininkas.
Nors gyvenamąjį plotą
1953 lapkričio 19 buvau teis
ir laivas "Litva". Tas laivas nėra
Chartijai 77
turėjau
ir
buvo vykdomojo komi
tas Pabaltijo karinės apygardos ka
didelis, tik 5,035 tonų, aptarnau
Budapeštas. — Sv. Stepono vai
rinio tribunolo pagal RTFSR teto patvirtinta, vidaus reikalų
jamas rusų, bet jo įrengimai da nikas, prieš kelias savaites par
vieni metai
BK 58 str. už politinius nusikal viršininkas motyvavo tuo, kad vi
ryti Klaipėdoje ir vidus papuoš vežtas atgal į Vengriją, nuo va
Praha. — PrieŠ metus birvo timus ir gavau 25 metams lais si namiškiai gyvena Lietuvoje, ir
tas lietuvių dailininkų paveiks
aš ten turiu gyventi, uždedamas
lais, vaizduojančiais Lietuvos kar dienos išstatytas Vengrijos paskelbta garsioji Čekoslovakijos vės atėmimo.
ant
paso išvykimo antspaudą.
muziejuje. Pirmomis dienomis disidentų Chartija 77. Nežiūrint
gamtą.
1972 spalio mėnesy nuo baus
laukiama didelio žiūrovų skai persekiojimų, iki to laiko jau ją mės buvau atleistas Prievolgio
Grįžęs į Lietuvą, apsistojau
čiaus.
pasirašė
1,000
asmenų.
Karinio
tribunolo
pagal
1960
baKauno
mieste pas savo namiš
Nikaraguoj neramu
kius. Sukūriau šeimą, susiradau
dailidės darbą Kauno miesto re
Managua. — Nikaraguoj jau
monto
valdyboje Darbovietė su
visą ravai'ę tęsiasi streikas, ir
teikė šeimyninį bendrabutį. Kau
opozicija reikalauja prezidento
no miesto Lenino rajono vidaus
Anastasio Somoza atsistatydini
reikalų pasų darbuotojas bendra
mo. Streikuojama protestuojant
butyje priregistravo. Lyg viskas
prieš opozicinio laikraščio re
klostėsi pagal žmogaus teisių
daktoriaus Petro Chamorro nu
nuostatus.
Bet greitu laiku kaip
žudymą.
perkūnas trenkė iš giedro dan
gaus. Kauno miesto, Lenino ra
Sniego audra
jono vidaus reikalų pasų virši
ninkė Ba$nskienė, pasišaukusi
Škotijoj
subraukė kryžmai paso registra
cijos antspaudą ir įsakė kuo grei
Glas£ow. — Sniego audra per
čiau išvažiuoti iš Lietuvos.
ėjo ir Škotiją. Žuvo mažiausiai
penki žmonės. Trys jų buvo ras
Su tokiu
subraukytu
pasu
ti, atkasus eilę automobilių, pa
daug kur kreipiausi, bet niekas
laidotų po 50 pėdų sniego. Vie
neregistravo ir negalėjo suprasti,
nas traukinys įklimpę:; išstovėjo
kokiam tikslui subraukytas. Ir
24 valandas, kol jo 70 keleivių
vėl kreipiausi į tą pačią pasų vir
buvo išgelbėti tik helikopteriais.
šininkę Bašinskienę.prašydamas
Cohunbus, Ohio. — Ohio vals
atitaisyti paso subraukymą. Kur
tifoj nacionalinės gvardijos jau
besikreipiau, atsakymas buvo vi
neužtenka, buvo pasiųstas ir 300
sų vienodas: važiuok kur nori.
armijos dalinys pagelbėti žmo- Tatart. Tautan* *flnlja *v> tl oasaullnto v?m n^K-ginus ?•; komunis'ine Kinija, padaryta tnkie pažanga, kad mies-l

(Tęsinys iš vakar dienos)
Jus rašote, kad Lietuva "iš atsil kusio žemės ūkio krašto virto
industrine šalimi su išvystytu
Žemės ūkiu". O kas ta industri
nė šalis? Ar Jums nežinoma, kad
fabrikai perdirba atsivežtinę iš
kitų respublikų žaliavą, o savo
garh'nius vėl išveža į kitas res
publikas? Toks gamybos būdas
yra ne kas kita, kaip pig-'os lie
tuvių darbo jėgos panaudojimas,
metodas kolonijinių valstybių,
žinomas jau prieš Marksą ir En
gelsą ir jų kritikuotas. Lietuvos
mdustr'ja — tai kolonijos indust
rijai O lietuvių tautai iš to in
dustrializavimo tik tokia nauda,
kad ji iš savarankiškų darbščių
valstieč'ų tautos virto susvetimė
jusių, pigiai pardavinėjančių sa
vo raumenų jėgą darbininkų ma
se.

NIEKUR NELEIDŽIAMA
APSIGYVENTI

iifckagstfctiiS sniego,

Nr25

(Bus daugiau),

Baker Lake, Northwest terito
rija, Kanada. — Kanados ir Amerikos atominių medžiagų spe
cialistų grupė giliai sniege užti
ko sovietų satelito Kosmo954 metalinius likučių Thelon
upės lede. Išmuštas krateris bu
vo beveik 10 pėdų skersmens.
Prieš juos kraterį pastebėjo ir
kanadiečių ir amerikiečių gamti
ninkai, netoli tos vietos žiemoję
ir tyrinėję gyvūniją. Panaudojus
detektorius, nustatyta, kad nu
kritę satelito gabalai skleidė ra
diaciją. Gamtininkai, pirštinėm
palietę metalus, buvo nuskrai
dinti į Edmontono universiteto

ligoninę ištirti, ar jiems radiaci
ja nepakenkė.
10 pėdų krateris lede atsirado
nuo karščio. Ledas buvo pakan
kamai storas, kad iki vandens
paviršiaus neištirpo. Yra ir dau
giau žymių, kad smulkūs metalo
gabalai galėjo įstrikti į ledą ar
pasiekti upės dugną. Tą vietą da
bar saugo Kanados policija.
Sovietų satelitas, užtaisytas
100 svarų uranu 235, iškrypo iš
orbitos, pateko į žemės atmosfe
rą ir degdamas nukrito į rytus
nuo Great Slave ežero. Pradžioj
buvo manyta, jog viskas ore su
degė, bet dabar kitaip manoma.

Sovietai pažeidžia
Turkijos oro erdvę

Haig ragina ginkluotis

•

Istanbulas. — Prieš kelias sa
vaites Turkija įspėjo sovietus dėl
jų neleistinų skridimų virš Tur
kijos. Spėjama, kad sovietų lėk
tuvai gabena ginklus Etiopijai.
Pagal 1936 metų Montreux su
tartį sovietai turi teisę skristi per
Turkiją tam tikru oro korido
rium, bet tik komerciniams lėktu
vams. Vidutiniškai per mėnesį
tokių skridimų būdavo tarp 10
ir 12, bet nuo gruodžio mėnesio
jau skrendama kasdien. Žvalgy
bos žiniomis, skrenda Antonov ti
po transportiniai lėktuvai, skirti
ginklams gabenti.
Užsienio reikalų ministerija į
tai atkreipė sovietų dėmesį ir pa
prašė paaiškinimo dėl padažnė
jusių skridimų ir naudojamų ne
keleivinių lėktuvų. Maskva pa
aiškino, kad nieko karinio nėra,
visos "prekės" yra civilinės, bet
lėktuvų skaičius paskutinėmis die
nomis vėl sumažėjo.

Pasikėsinimas
prieš Mengistu,
Raul Castro
Addis Ababa. — Tik dabar su
žinota, kad prieš porą savaičių
sprogusi bomba sužalojo automo
bilį, kuriuo važiavo Etiopijos še
fas pulk. Mengistu Haile Mariam
ir Kubos karo ministeris Raul
Castro. Jiedu išliko sveiki. To
kios žinios kursuoja diplomati
niuose sluoksniuose.
Dabar kitomis žiniomis, bom
ba užmušė šešis kubiečius ir vie
ną rusą.

Vietnamas pasitraukė
iš Kambodijos?
Hanojus. — Vietnamo radijo
pranešimu, jų kariuomenė pasi
traukė iš "Papūgos snapo", Kam
bodijos teritorijos, pirma viską,
kas galėtų tarnauti kambodiečių
kariniam potencialui stiprinti, su
naikinus.
Iš Phnom Penh radijo praneši
mų vis dar teigiama, jog nebus
jokių kalbų ir derybų, kol iš Kam
bodijos teritorijos neišsikraustys
paskutinis Vietnamo karys.

Miunchenas. — Gen Alexander Haig, NATO vyr. vadas, kal
bėdamas 15-toj Tarptautinėj ka
ro mokslo konferencijoj, ragino
nepasiduoti priešų propagandai
ir nebūti užliūliuotiems apie
Vakarų stiprumą. Tuo laiku, kai
tokios kalbos vis daugiau girdi
mos, Varšuvos blokas skubos ke
liu ginkluojasi toliau. Pavyzdžiu
paminėjo sovietų laivyną. Nuo

Gen. Alezaoder Haig
1972 iki 1976 sovietai pastatė
25 naujus atomine jėga varomus
povandeninius laivus, kai Ame
rika nei vieno. Varšuvos paktas
tankų turi 6 kartus daugiau nei
NATO, artilerijos 8 kartus dau
giau, lėktuvų dukart. Teisybė,
jų kvalitetas kiek mažesnis nei
Vakarų, bet sovietai stengiasi ir
toj srity pasivyti Vakarus. Gene
rolas ragino Vakarus nemažinti
biudžeto gynybai, neužmerkti
akių realybei.

Nauji ginklu sandeliai
Washingtonas. — Pentagonas
apskaičiuoja, kad į Vakarų Vokie
tiją reikia perkelti daug ginklų
ir amunicijos. Trim naujom di
vizijom apginkluoti ir sandėlius
papildyti kainuos 4 bil. dolerių,
bet tai būtina padaryti, žinant
nepaprastą Rytų bloko ginklavi
mąsi. Prasidėjus galimai sovietų
ofenzyvai prieš Vakarų Europą,
karius iš Amerikos permesti bū
tų nesunku, bet būtų sunku su
sandėlių papildymais.

KALENDORIUS
Teheranas. — Irano šachas
Rėza Pahlevi dovanojo gyvybę
Sausio 31: Jonas Bosco, Marce
mirties bausme nuteistam vie lė, Skirmantas, Jaunė.
nam aukštam Švietimo ministe
Vasario I: Severas, Brigita, Gy
rijos pareigūnui, šnipinėjusiam
tis,
Eidvilė.
sovietams 30 metų.
Saulė teka 7:03, leidžias 5:03.
Venecija — Potvyniai vėl už
ORAS
pylė šv. Morkaus aikštę Veneci
joj, o šiaurės Italijoj ir Italijos
Dalinai saulėta, bet šalta, aRivieroje daug grisjugo.
jjie 15 laipsniu.

y
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PARENGIMAI CHiCAGOJ

pataria pilną cholesterolio, rte- j
balų, saldumynų maistą. Ir čia
THE L R H U A M A N WOBLr>WIDE DAILY
Vasario 4 d. — K. Donelaičio! Vasario 19 d, — šv. Karimiesklerozės giltinės piršliai nesnaud a s s Įtostage paid at Cfclcago, DL Publi&hed dally
<K!a: jie net gydytojų vardu flt. mokyklų balius Jaunimo' ro seserų rėmėjų metinis žaidiezcept
Sundays,
Lagal Holidays, days after
Christmas
NESIRGTI m SVEIKTI PAJĖGUMO IAŽDYUAS
skelbia naudą rūkyjno, svaigini- centre.
I mų y o ou vw Marijos aukat. moa a d Eaeter by the ĮJĮfceaejai CethoUe Pieaa Sodety.
J O N A S A D O M A Y I Č i r S , M. D .
mosi, kavos gėrimo, r'ebaus mais
— A. a. kun. F. Gurecko mir- kyklos patalpose,
K E L I A S | S V E I K A T A . 1 6 0 1 West Garfield BJv«L. Chieago, n . 6 9 6 3 6
Subscription
Rates:
$33.00 — Cbicago, Cook
Coumt,
to...
Menkos
asmenybės
žmogui
to
ties
metiniu minėjimas ir joi — LB Cicero apylinkės ruoTelefonas F E
Bbaois a a d Canada. Elsewbere kt tbe U ^ A . $31.00. Foreiga
ir tereikia: laikraščiai rašo, radijas knygos pristatymas Lietuvių; šiamas Vasario 16 minėjimas
countriea $34.00.
tt
kalba, televizija rodo. kad saldus taut. namuose.
i Šv. Antano parapijos salėje.
Pašto iskddas mafinant, pakvitavimai už gautas prenumė^
— rietus maištas yra Šveikas —
— Anglijos. Britanijos Lietu
ratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
Vasario 23 d. — Vyčių 36
PIRMA 2MOGUJE ŽMOGUS —
tai ir toliau gomurį pateisinkim vių klubo Užgavėnių vakaras
reso, g a v u s U jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėjęs,
kuopos šokiai Dariaus - Girėno
savo sveikatą pribaigdami.
Jaunimo centro kavinėje.
DBAOGO p u į m i n s ' i mokame i i anksto
TIK T A D A SVEIKATA JAME
salėje.
Metamą 6 mėn. 3 mfln.
I e š k o k i m e m e d i c i n i š k o s tiesos
Vasario 5 d. — "Lietuvos atVasario 25 d. — Hamiltono
Cbicago ir Cook apste. $33.00
$19.00
$15.00
Geriausi oatarimai svei- tokios y r a dabar didžiausios
siminknų" banketas, ruošiamas : tautinių šokių grupės "GyvataKitur JAV
31.00
18.00
13.fr)
Neieškokime
tiesos t e n , kur
katos reikalais žmogui ne- į mūsų negeroves. Todėl visų pirKanadoje
33.00
19.00
15.00
Chicagos vyčių, Martinkjue sa-; ras"
koncertas,
ruošiamas
talkina tol, kol jis netam-l ma visi imkimės sunkiausio dar j Į * negalime rasti: ne pelnagau- lėje.
Užsienyje
34.00
20.00
1&O0
"Grandies" ansamblio Jaunimo
Savaitinis
85.00
15.00
9.00
pa žmonišku.
i bo: kovokime su stipriausia gili 0 2 1 3 s tikėkime, bet žmonių ge—
Amer.
liet
tarybos
Visuo
centre.
tine
Tft
r
Medieiniška tiesai **& galėsime tikėtis
e Adkntnistradja dirba kas. i • Redakcija straipsnius taiso savo
meninių reikalų komisijos dis
Vasario 25 — kovo 5 d. —
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- f auožiūra. Nesunaudotų straipsnių
reikiamos pergalės. Suliesinda- pasikliaukime. Štai jie — jais seki kusijos tema "Lietuvos byla K. Avižienio paveikslų kolekci
dieniais n u o 8:30 iki 12:00. t nesaugo. Juos gražina tik iš anks
Savo charakteriu, savo asme- mi kraują, stumsime tolyn nuo me.
Helsinkio — Belgrado konferen jos paroda Jaunimo centre.
2 to susitarus. Redakcija už skelbiHouston
vietovėje,
Baylor
Menybe, savo subrendusiais jaus savęs širdies atakas, paralyžius,
cijų
šviesoje"
Liet.
Tautiniuose
e
Redakcija
dirba
kasdien
I „ ^ fggįja
n^.*—1»%
Skelbimų
Kovo
4
d
.
Illinois
Het.
res
mais dar pakankamai neapsirū- kurie gaunami dėl smegenų dicine kolegijoje dirbąs gydytojas namuose.
&30 — 4.-00, Šeštadieniais 1 k a i n 0 - pnaiunciamos gavus prapublikonų
lygos
metinis
atžy&30-l:00.
į
pinusįjį lietuvį išnaudoja viso-! arterijų priskretimo, kojų arte- William Insli, Jr. ir maisto žino
%yn^
,
,
mėjimų banketas liet. taut.
ki vertelgos iki jo visiško su- j rijų susiaurėjimo bei visų skle- vė Lynn W Scott, o taip pat
Vasario 10—12 d. — Julijos! namuose.
A
naikinimo tiek dvasiniai, tiek ' rožės sukeltų negerovių gausos, dirbąs Dellas mieste esančiame Zdanienės siuvinių ir kitų dailės
Kovo
5
d.
—
Kaziuko
mugė,
Texaso universit. gyd. David W.
kūniškai. Tik pažiūrėkim, kaip
Nustokime taip paikai elgtis, Bilheimer tvirtina, kad svarbiau- darbų paroda Jaunimo centro Į ruošiama Chicagos skautų.-čių Trfef. — ftj 8-8S29
TeL offee Ir boto: OLysapie Z4UBI
mūsiškiai kankinasi, patekę j j kaip iki šiol: ne laikas tada gy
) apatinėje
salėje.
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ginklas
prieš,
sklerozę
prišau-jį
'
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"
"
!
Jaunimo
centre.
0R. ARIU BALIURAS
DR. P. KISIELIUS
pelnagaudžių žabangas. Menko I dytis. kai sklerozė nepataisokiant;
kraujo
suriebėjimą
(hyper-j
Vasario
12
d.
—
Lietuvos
neKovo
12
d.
—
Marijonų
benG
Y
D
Y
TOJAS m
CHIRURGAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
charakterio žmogui ioeršamd viį mai kra jagyslėms pakenkė ir lipidemia) yra reikiamas maistas prikkasomybės paskelbimo mi- j dradarbių seimas vienuolyne,
1 4 4 3 S o . 3 0 t h Av e., O c e r o
šoki niekai, kaip ''naudingi" da
aauajĖa LIGOS
, mums neatitaisomą žalą padarė.
Kaadlen l-S vai. Ir (-8 ral
lykai, jia vieni dažo plaukus su Priskretusios kraujagyslės žudo (dieta). Šitokią žinią minėti trys nėjimas, ruošiamas Chicagos! prie "Draugo".
2858 West 6Srd Street
ttakyraa trečiadienius.
mokslininkai pranešė Dellas mies Ue. tarybos Marijos aukšt. mo-i Kovo 19 d. — Putnamo seseŠeštadieniai* 11 tk; « vn> popiet.
Valandos
pagal
susitarimą
širdį, smegenis ir kitus gyvybi te įvykusiame metiniame moksli kyklos salėje.
• Bų rėmėjų vakarienė — koncerniai svarbius žmogaus kūno or niame Southern Medical AssoTeL K E l i a n c e 5-1811
— Cicero Altos skyriaus ruo- • tas Jaunimo centre.
0R.
K.
6
.
BALUKAS
ganus. O mes tik dejuojame, ciation suvažiavime. §tai tos šian Siamas Lietuvos nepriklausomyBal. 1 ir 2 d.
Verdi
DR. WALTER J. KIRŠTUK
mirusius dėl sklerozės aprauda- dien mums visiems pasisavinti- bes minėjimas šv. Antano pa- operos "Nabucco" spektaklis
Glnekotoctn« CbtrarsUe
{Lietuvis g y d y t o j a s ;
me, save tik truputį nuo sklero nos ir jgvvendintinos mediciniš rapijos salėje.
ruošiamas Lietuvių operos Ma $ 4 4 9 S o . P n l a s l d R d . ( C r a w f o r d
9 9 2 5 W e š t 5 9 t Street
zės saugojame — ir viliamės kos žinios savos sklerozės atitoli
a
Medioal B u i l d i n g ) TeL L ū 5 - 6 4 4 6 vai.: pirmad., a n u a u KOIHOUUI.
Vasario 15 d. — Solistų N. rijos aukšt. mokyklos salėje.
penktad. nno 12-4 vai poviA IT 6-t
gerų pasėkų.
.
nimui.
Bal. 8 d. — Verdi operos M iiMMKrpti, TKr—»'*-*« SY4-a«S4 Tai. Tak. T i e * Ir aedtad į d a r y t a
Linkevičiūtės ir B. Prapuolenio
.
pasai tnattenma
"Nabucco" spektaklis, ruošia PrUma Bsonlus
Seniai jau šiame skyriuje Kraujas riebėja dvejopai — cho koncertas Jaunimo centre.
DR. IRENA KURAS
mūsiškiai skatinami kovoti su lesteroliu ir triglyceridais. Jei žmo
Vasariu 16 d. — Lietuvos ne mas Lietuvių operos Marijos
G Y D Y T O J A IR C H I R l / R G f i
DR. VU RUŽYS
sklerozės giltine, užbėgant jai gaus kraujo serume kraujo van priklausomybės paskelbimo d i e - i a u k š t R y k l e s ^lėje.
KDDisir; m Tame įsuos
PLAUČIŲ
IR
VIDAUS
LIGOS
už akių, užtrenkiant jai savas deninė dalis cholesterol yra 230 nos minėjimas, ruošiamas Mar- Bal. 23 d. — "Draugo" roma
SPECIAlJSTt
MEDICAL BCILDEXti
duris tinkamomis nuo sklerozės j _ 250 mg. proc., o triglyceridų ąuette Parko lit. mokyklos pa no premijos įteikimo iškurnės
siss So. •sakai A w
716S 8oath W e M e n AitSlua.
plrmad., antr*d. Ir
•aL:
apsaugos priemonėmis. Jų pa-j a p į e 150 m g p r o c . _ tokio surie- rapijos salėje.
Jaunimo centre.
/alando*: Kaadlen nuo 10 vaL ry*»
t Od 7:10 ral. rakaro.
Iki 1 vai popiet ,
— Seselių pranciškiečių rė
kartotinai buvo minimos sekan-įbėjį mo sutvarkymui pakaks tintestai, noo i t u I n l .
P a s a i soaltarlma.
mėjų Chicagos apskr. vakarienė
čios: paveldėjimo gerinimas, karnos dietos. Cia primintma, kad
Ofa. teL RE 7-1198; rez. 299-2919
Oftao Selef. WA 6-1670
nuotaikos skaidrinimas, pamėg- \:rauj0 suriebėjimas cholesteroliu lauja atskiro gydymo. Taip pat li Nekalto Prasidėjimo parapijos
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 9-9891
to naudingo darbo atlikimas, po iki 220 mg. proc. jau gydytinas gonis su per riebiu krauju turi salėje.
OR. J. MEŠKAUSKAS
ilsiaujant mankštinimasis — jo (žymaus kardiologo prbf. Master nevartoti svaigalų ir sumažinti
Gegužės 6 d. — Motinos die TeL ofiso HE 4-5849; rez, S88-22SS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Iriu būdu neužsisėdėjimas besi- ir reikalavimas) Triglyceridų nor riebalus iki 30 proc. savo visame nos minėjimas, ruošiamas MarDR. PETER T. BRAZIS
S p e c i a l y b e Vidaus Ilges
plepant,
perdidelio
svorio
meti
quette
Parko
lit.
mokyklos,
pa
2454 W e s t T l s t Street
ma
kraujuje
laikoma
fiuo
35
ffcr
dienos maiste. 2mogaus surie
•»- — —
•
G Y D Y T O J A S IR C H R U R G A S
(Tl-oi
fer CampbeU Are. kanapas,
mas,
pakelto
kraujospūdžio
nor
rapijos
salėje.
M y k o l a s SimoKaltis. n u o š i r d u s tal
150 mg. proc.
9434 W e s t 71st Street
bėjimas būna penkeriopas. Pa
/aL: pirmad.. aotrad., ketvlrad. k
cukrinės, podagros
k i n i n k a s , t v a r k i n g a i -vedąs Alvudo mavimas,
Gegužės «—7 d. — Dzūkų VAI*.: pirm..
oenktad. I Iki 7 v. p. p. Tik
gal kiekvieno suriebėjimo rūšį rei
k«tr. Ir
sąskaitybą
N u o t r . M. Nagio (gout) ir kitų ligų tvarkymas,
1:00 - 5 : 0 0 vaL popiet, trafi Ir
Šalia dietos reikia duoti tin kalingas penkeriopas gydyma dienos Jaunimo centre.
OP TICAL
S T U DI O
tik sueitame.
. saldumynų nevartojimas, nerū- kamus vaistus (ClorTbrate kap sis. Todėl visų pirma kiekvienas
VIOLEKA KAROBAITt
Gegužės 7 d. — Motinos die
TSai 8 a Wai«hteaaar — Tet f TS-S7SS
vėž} jiems iššaukiančiais che- į k y m a ^ nes igvaiginimas, vengi- sulės). To vaisto prekybinis Var dabaT, dar gyvas lietuvis, turi la- nos minėjimas, ruošiamas Chi
Pritaikomi
akiniai pasai
ardytoja
imkahus, kitas ima televizijos i „ ^ k a v o s > g y ^ riebalų, maži das yra Atromid — S, (arba Nrabrjratorfidje (per savo gydytoją) cagos Anglijos - Britanijos lie
receptue.
i
DR.
EDMUND
E.
CIARA
programose sekmadieniais reii- TrihDaSt
cholesterolio nenaudoji cin vitaminas, bei CholestyramiDldellt aktetu rsmn paafrinkSass
sužinoti savo kraujo riebumo sto tuvių klubo šaulių namuose.
OPTOMETRISTAS
Vai.: pirm., antr., psofet 16-6:96
gijos vardu skelbiamas apgau- į g į dėl uodo sparno nesinervi- ne milteliai — vaisto prekybinis
Gegužės 13 d. — Cicero litua
« e t r . 1-8 • . vak. Sešt 10-4.T. p. •
vį. Tik tada bus galimas reikia
17(9
Weat
Vist
Street
lee — neva pagijimus UBO visų j n j m a g ? d a u g t u r i n t d a r d a u g i a u vardas yra Qnestran).
TreCladlenUUe nldaryts.
mas gydymasis. Dabar kraujo rie nistinės mokyklos vakaras Šv.
TeL — G B 9.9409
Mgų — tik tu duok jiems žaliu- ; ^ t r o š k i m a s ; paprastais daly Minėti vaistai šalia dietos, duo
Antano parapijos salėje.
V a i : p a š e i •uaHartm*: plnaad. b
k ą — ir tavo kūnas bus pilnas, k a i s įMaagtb išmokimas. n e g y . dami tada, kai viena dieta gydant bumo nustatymas tr . jo penkios
rūšys
nesunkiai
nustatomos.
Gegužės 26-37 d. — lietuvių ketv. 1-4 ir T-»: aatraA. Ir
sveikatos. Treti tiki rūkalų nau į v e n i m a s tik valgymui, dvasinių kraujo suriebėjimą, kraujuje lai
DR. ROMAS PETKOS
ic-6: Masą, įo-s ««L
poezijos
dienos
CbJcageje.
Prisiverskime
save
tinkamam
sJtlTJ UCKM — CHTJHTBfiUA
da, svaigalų paguoda, peraiple-, ^ y ^
pamėgimas, reikiamų kosi cholesterolio 2o0 — 280 mg.
savos sklerozės tvarkymui, — jai
Gegužės 28 d. — Chicagos O f h . teL 7S5-44T7; R e z . 2 4 9 - 9 8 9 9
pėjiiro atgaiva. Ir taip be g a l o . ' v a i s t ų p r i e š s k i e r o a e naudojiproc, o triglyceridų 250 proc. Pa- & a k jų užbėgdami. Tada mes Anglijos - Britanijos lietuvių
111 JTOL WABA8H ATK.
i r taip be krašto silpno c h a r a k - : m a s k r a u j o riebumo mažini•R.LBECKYS
:
6S00 ITO. GEBfTRAIi AYS.
imsime
kuo
ilgiausiai
sve
ku
gy
klubo gegužinė, ruošiama Vyčių
t e n o žmogus plėšomas i skute-, m&s
GYDYTOJA IR CHIRURG*
A p i e vsstBirą^
č i a kiek
•alaadoa pasai
venimu
džiaugtis.
Apie
penkerio
sodelyje ir salėje.
—• Nerra tr
liūs iš kaires ir dešinės
j n u o d n g n i a T 1 sužinosime.
pą riebumo kraujuje tvarkymą —
Birželio 4 d. — Chicagos O R A W P O R D M E R I C A L B L D G .
Ne kitaip menkos asmenybės |
DR. FRARK PLEDKAS
kf^
kartį.
(Kalba lietuviškai)
žmogui atsitinka ir kovojant su Maistas — geriausias vaistas
Aukšt. lit. mokyklos m. metų
9 4 9 9 S o . Pnlaaki R o s d
Talandoa p a s a i anattaiims
OPTOMETRISTAS*
nuo kraujo suriebėjimo
didžiausiu priešu — skleroze.
Bvada. Kol dar laikas, gydyki užbaigimas ir abit. išleistuvės.
Tik kai žmogus tokios giltinės
me*, apsisaugodami nuo kiekvie
Kraujo
per
didelis
suriebėji9919 W. 71st SL — TeL 797*5149
paguldomas ant menčių, jis at
nos ligos. Š'tokiam darbui pajėgti
sikvošėja,
turime tvarkytis savo asmeny Dr. Jonas 6. BYU-BYUITIS DR. W. M. EISIR-EISIRAS Vai pajej eoamrlma. Uidarjrta
visi
bėje. Su skleroze kovoti reikia GALVOS I E S T U B U R O LIGOS AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
apsileidęs sveikatos apsaugos perlipidemia. Tą žodį
DR. LEPRAS SEĮfOTIS
GINEKOLOGINE CHTRURGtJA
dažniauriai
j
atsiminkime
Šita
liga
geriau3858 West 63rd S t r e e t
daugeriopai, įskaitant ir kraujo
srityje. Deja. tada
INKSTŲ, POSLftS IR
Ase.
WA
99919
C k a g o , Illinois 60629
riebumo mažinimą. Tas maži
j a u būna šaukštai po pietų —jĮ siai gydoma reikiamu maistu
PROSTATO
CmRURGIJ A
nimas atliekamas liesą maistą var
TeL — 476-S409
jokia pagalba, net širdies opera 1 — tinkama dieta. Iki šiol visos i
tojant ir cholesterolio turinčių
VaL aatrad. ano 1-4 popiet
ciją įskaitant, jam neatneša virimo knygos šovė pro šalį ko
Valandos pagal susitarimą
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reikale:
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valgių
vengiant
(tryniai,
deš
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šiandien
ryžkimės tapti sau
giltinės
patiekalais:
gyvuliniais
balogni dešros ir pan. visokia mė
TH. — BE
žmonėmis ir pradkime imti mūDR. J. J. SIMONAITIS
ADVOKATAI
riebalais
(sviestas,
grietinė,
try
sa,
išskyrus
liesą
žuvį
fr
vištieną,
8peesaljM
Aklu
sų likimą į savo rankas. Ryžki
OYD Y TO1A8
9997 Weat 199rd Street
C H A R L E S P. KAL
m ė s ir dirbkime, idant pajėgtu trys), cholesteroliu (liesos ir rie Aleksandra Kavaliūnienė seka kul-l kalakutieną. Esant reikalui, nau
Adresas
4256 W. 99rd Street
Valandos pagal susitarimą
Oftao SBlet. R E 6-4446
m e visu 100 procentų pasinau bios raudonos mėsos, dešros, vi turinių parengimų programą Lie dofami atitinkami vaistai.
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doti šiandieninės medicinos pa daus organai: kepenys, smege tuvio sodyboje, Chicagoje, pažmoPasiskaityti. Internal Medicine O K td. 776-5162; rez. 787-5047
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maisto privalgę ir užsirūkę, dar
ano 1:00 Hgl 3:00 vaL peptet
Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak.
Apsauga nuo ligos —
buteliuką ištuštmę — mes lauk brėžtinai primenama, kad minė 1978.
i O I I
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DR. VYT. TADRAS
Trečiadieniais uždaryta,
geriausias
gydymasis
davome sklerozės giltinės — tus vaistus imant reikia būtinai
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L I G O S
GYDYTOJAS
Dt CHIRURGAS
Seštad.
atdara
pusę
dienos.
2 9 5 9 W e s t 6 8 rd S t r e e t
Šiandien milijonais žmonės šaukdavome sau širdies ataką prisilaikyti riebalus mažinančio
praktika ir moterų Ogvje
Mes duodame įvairius teisinius
ir jos susilaukdavome Sun- maisto. Nepamirština, kad dau
aatrad., kefrrtrtad Ir
a* iss. šasi w.
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Ofa. PO 9-9999 Bes. OA 9-7278 taSt. S-4 p. p. Ir kitu laika m
pradėkime šiandieninės medici- paisto: per riebaus per saldaus normos savo kraujo suriebėjimą.
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DR. A. JERKINS
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ze. Tada tik imsime gyvenimu
DR. V. TBMAS0NIS
teflda Baltijos Vaktybių tatorija
džiaugtis, kaip kiekvienas išmin ir asmenybe bent kiek susitvar raudona mėsa neturinti choles bei politio* Ktrnktūrn. artmli
CHIRURGAS
pagal s n s i t a H i n ą
tingasis kad gera sveikata kiusiems dabartinės medicinos ži terolio. Tai nėra tiesa. Nepamirš •augumo niekina sritinėje mtesra
2454 Vftst Ttat Street
Vml.: pirai., antred.. ketv. tr
džiaugiasi, net gerokai pagyve nios pajėgia būti naudingos. Vi kite, kad liesa mėsa turi tiek pat d|oje. trafioji — n D karo įbi
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gus lieka toliau bešaukiąs sklero- nė kiek nepagerins savos mitybos
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1992 Ne. Westera Aveenae
mm.
S 3 0 roisl Ut»»kvtj formavimasis, (HaJektinte materiale
priskretimą arterijų, aprūpinan kė. Tik su tuo skirtumu, kad jis cientas, kuris riebią mėsą pakeis
ma^, marksistinė ekonomika, tnartt
9197 West Tlst Street
Tet
atšakiam
U
valandų
čių mūsų visą kūną maistu. Už dabar iškolioja gydytoją, kam jis tokio pat kiekio liesa mėsa. UŽ tai mAViiASL 4MA W « M I « e d *»tw*i ^ r l n * pofitfka r e l i n i * ir morale
Valandos: 1-6 vaL pepM.
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—991Ttse. tr I n e t a i pasai
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mėsos
naudojimo.
TMKH <nivulgarinlmaa ir sodaltemo
riebumą — tada arterijų už- rozės giltine: mesti rūkius, degti
DR. PERD. VYT. KAUNAS O f s . teL 6 9 9 8 1 9 6 ; m m n 9 8 1 - 9 7 7 2
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iaKlda*
ekretiraas menkės ir mūsų svei
Žinoma, pacientai, mažindami
- b 6sL 499-1991
BR. PETRAS tUOBA
Kayea 7» peri.,
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M
B
n
d
N
A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kaina m peretatfmu | U J I Anerl-I
airgaime širdies atakomis, sme- terijas krešinus.
sia numesti savo per didelį svori
k
Osart,
deora,
m
9994
Bo. Nsrtscansett Aveasjs
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geoą sumenkimu, inkstų suny
P«nricalt« uT>raacaM d u o k i t *
Net ir kitataučių laikraščiai Svorio numetimas yra jau kita
19-19 ir 4-7
W. Ore «t,
VaL
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antr. tr peakt: 9-7,
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BELGRADO KONFERENCIJOS
KLAUSIMAI

kosmetinius" pažadus.
Po Goldbergo pareiškimo vyko
diskusijos. Atsakydamas į klausi
mus, jis pasisakė prieš nuolatinį
tarp konferencijų veikiantį sekreto
natą. Jungtinių Tautų patirtis pa
rodė, kad tokie tarptautiniai sek
retoriatai greit išvirsta į tarptau
tinę biurokratiją, kuri, norėdama
išsilaikyti, ignoruoja visus tuos
klausimus, kuriais didžiųjų vals
tybių pozicijos skiriasi.
Berods, vieno iš estų užklaus
tas apie Pabaltijo kraštus Belgra
de, Goldbergas nurodė senato
riaus Dole pareiškimą. Rusų ats
tovui atsakius, kad šiuo klausi
mu jiems Amerikos nusistatymas
visai nerūpi, kad su laiku Ameri
ka vis tiek turėrianti Pabaltijo
kraštus Sovietams
pripažinti,
Goldbergas jam atkirtęs, kad Carterio vyriausybė Pabaltijo krašlų
klausimu pilnai pritaria prezi
dento Fordo pareiškimui prieš
Helsinkio konferenciją ir kad
Amerika nepripažįsta teisėtu Pabaltijos kraštų prijungimo prie
Sovietų Sąjungos.
Vienas ukrainietis tada panūlė,
kad šalia nuolat įsakmiai mini
mų Lietuvos, Latvijos ir Estijos,
būtų sudarytas pilnas sąrašas vi
sų tų tautų, kurioms dar vis
yra paneigta apssiprendimo tei:ė.
Goldbergas atsakė, kad tokiam
pasiūlymui pasipriešins ne tik
rusai, bet ir Ispanija, Belgija ir
net Kanada. Nenorėdama su
savo sąjungininkais
susipykti,
Amerikos delegacija negali te
siūlyti.

Alg. Gureckas r i m i n ė , kad
Sovietų įstatymas apie religines
bendruomenes prieštarauja tikė
jimo laisvės principui, o jų bau
džiamasis kodeksas prieštarauja
tautų apsisprendimo teisei, nes
bandymą atskirti Sov. Sąjungos
dalį baudžia kaip valstybės išda
vimą. Gureckas siūlė, kad būsi
moji Belgrado deklaracija ragin
tų viras dalyvaujančias valstybes
suderinti savo įstatymus ir admi
nistracinius nuostatus su Helsin
kio akto principais. Nors Sovie
tai, laužydami savo konstituciją,
gali ir kitus savo įstatymus lau
žyti, tačiau tvirtesnis teisinis pa
grindas gali būti disidentams
naudingas. Goldbergas pareiškė,
kad Amerikos delegacija numa
to tokį pasiūlymą konferencijai
pateikti.
Dr. K Bobelis dėkojo amb.
Goldbergui ir JAV delegacijai.
Paklausė, ar Amerika ateityje
stiprins savo spaudimą į Sovietus.
Goldbergas atsakė, kad JAV spau
džia, kiek tik galima R. Žyman
taitė, konferencijai einant į pa
baigą, Goldbergui dėkojo kon
ferencijos dalyvių ir lietuvių var
du už jo darbą ir pareiškimus
Belgrade. Sekęs latvis Meierovics
jautė pareigą savo užklausimą
taip pat padėka pradėti. Susidarė
įspūdis, kad per daug dėkojama,
kad kai kurių mūsiškių tarpe stip
riai prasikiša menkavertiškumo
kompleksas, lyg Belgrade mums
būtų darytos specialios išimtys ir
lietuvių tauta neturi teisės į pa
grindines asmenines laisves ir ne
priklausomybę.
Bendrai vertinant Goldbergo
politiką Belgrade, galima teigti,
kad vieno beatodairiškos Sovietų
priespaudos fakto priminimas tė
ra liūdnai menka paguoda ir pa
rama diridentams ir kitiems ko
votojams už laisvę ir žmogaus tei
ses. Tačiau prisimenant Nixono - .
Fordo - Kissingerio laikus ir jų
politiką su Sonnenfeldto doktri
na, tenka pripažinti, kad Carterio —Brzezinskio politika, kurią
Goldbergas vykdo Belgrade, vistik yra reikšmingas posūkis teir.in
gu keliu. — SAG.

"Chicago
Tribūne"
ilgu dar galėtų veikti. Reikia kalbėti
straipsniu (sausio 29 d.) aprašo ne tik apie visuomenę, bet ir apie
gerontologinius (apie senatvę) kultūrą, kūrybą, meną.
Ambasadoriaus Goldbeigo F*">jjHmrii
mokslo tyrimus, kaip sulaikyti seMums dar negalima, kaip itanėjimą ir kaip seną žmogų atjau- lams, leisti žurnalą ir jį visą
Valstybės departamento pas Savo pranešime ir vėliau disku kos delegacija daugiau ir aiškiau
ninti. Tyrinėjimai duoda vilčių, spausdinti tik anglų kalba, retsijose A. Goldbergas vis nurody negu kitos kėlė žmogaus teisių
kad ateityje bus pakeistos kai karčiais įterpiant vieną ar antrą tangomis sausio 10 d. VVashingdavo tuos pareiškimus, kur jis ir pažeidimus ir kitus Sovietams ne
tone
įvyko
antrasis
JAV-ių
dele
kurios celės, paimtos iš jaunes- itališką žodį. Tas pat yra su ukjo vadovaujama delegacija vie patogius klausimus.
nių, sustiprintas liaukų veikimas, rainiečiais, su vokiečiais, su ru- gacijos Belgrado konferencijoj pir
naip ar kitaip priminė įvairius
Tai, esą, jau pavykę padaryti su sais, nors šie dar turi ir savomis mininko ambasadoriaus Arthur J.
Goldbergas pabrėžė, kad nie
Helsinkio konferencijos Baigmi
Goldbergo
susitikimas
su
Ameri
senomis žiurkėmis. Žmonės vis- kalbomis spausdinamų informakas
negali Sovietų priversti paniame akte įrašytus klausimus.
tiek mirs, bet būdami atsparesni cinių laikraščių. Senatvė lie kos privačių (ne valdinių) orga
keisti
priespaudos sistemą. Cia
kai kurioms ligoms ir galėdami čia redaktorius ir žurnalistus, nizacijų atstovais. Buvo atstovau
Nekalbėti
bendrybėmis
bet kokios konferencijos, bet ko
dirbti, kaip galėjo savo amžiaus bet liečia taip pat pačią visuo- jama įvairioms organizacijoms,
Goldbergas savo kalboje užsi kia politika yra bejėgė. Tik ilgą
vjdury ar sveikame amžiuje.
menę, jos vadovus, liečia ir jų kurioms rūpi Amerikos santykiai
laiką pastoviai Sovietus s ^ u Gerontologijos tyrimai taiko- tautinę kultūrą, kuri jau tėra tik su kitais kraštais, ypač su Sov. Są minė, kad prezidentas Carteris, džiant, keliant viešumon žmo
mi ir kitoms sritims, kaip žmo- įvairių kultūrų mišinys. Tai pri- junga ir Rytų Europa. Susitiki paskirdamas ji vadovauti Ameri gaus teisių pažeidimus, galima ti
nių santykiams, ekonominiam pažįsta net dr. John Volpe, bu- me dalyvavo 51 įvairių organiza kos delegacijai, liepęs kelti žmo kėtis, kad žingmis po žingsnio jų
gaus teisių pažeidimus, derinant
issivystymui, tautų gerovės ir ves ambasadorius, o dabar vienas cijų atstovas.
Šiame susitikime dalyvavo pen savo veiklą su sąjungininkais. Jis sistema pradės keistis. Taip verti
pažangos siekimui, net tauti- iš amerikiečių - italų tautinio panant, jis mano, kad Belgrado
niam ir valstybiniam gyvenimui, veldėjimo puoselėtojų ir vadų. ki lietuvių atstovai: dr. K. Bobe į tai prezidentui atsakęs, kad tie konferencija
yra
reikšmingas
O iš tikrųjų tai paprastas kasdieŠis rūpestis yra labai tikroviš- lis (ALTos), arcfa. A. Varnas du nurodymai gali kartais vienas žingsnis ta kryptimi. Jis labai ap
ninis reiškinys, — amžius užde- kas, laiku keliamas, kad lietuviš- (liet. dem.), R. Žymantaitė kitam prieStarauti. Prez. Carteris gailestavo, net pyko, kad Ameri
da savo žymes tiek paskiram as- kos redakcijos vis iš naujo mė- (Mot. Klub. fed.), Alg. Gurec- pareiškęs, jog tai jau Goldbergo kos spauda konferencijai skyrė
meniui, tiek asmenų grupei, or- gintų įtraukti jaunesnių žumalis- kas ir dr. Vitolis Vengris (JAV uždavinys, kaip juos suderinti.
labai mažai dėmesio. Jei apie ją
ganizacijai. net valstybei ir tau- tų, gal iš žurnalistikos studentų LB-es). Taip pat buvo keli latvių
Sąjungininkai
Belgrado
konfe
būtų daugiau rašoma, Sovietai
tau
tarpo. Jie galėtų mokytis ir pra- ir estų centrinių organizacijų ats rencijoje apie žmogaus teises no jaustų žymiai didesnį spaudimą.
Žmonių santykiams plėsti ir tintis spaudos darbe, galėtų ruoš- tovai.
rėjo kalbėti bendrais žodžiais, ne
Kokia bus ateitis
gerinti šiuo metu yra tiek daug tis ateityje pratęsti tautinės spauSusitikimą trumpu žodžiu ati minėdami kraštų,
nekeldami
modemių priemonių, kad jų net dos gyvybę.
darė valstybes departamento pa konkrečių pažeidimų. Goldbergas
Dabar konferencijos diskusijos
negalima išskaičiuoti. Tie santy*
tarėjas Matthew Nimetz. Ambasa vis dėlto pasisekė juos įtikinti ne yra baigtos. Amerikos delegacija
kiai pagreitėjo žinių perdavimo
Džiaugiamės, kai didelis būrys dorius Goldbergas, prieš pradė bijoti Sovietų rodomo nepasiten pasilaikė sau teisę ir toliau kelti
prasme, bet nepagerėjo tobulu- jaunų žurnalistų buvo apdovano- damas kalbėti, pasistengė, kad kinimo. Nors Goldbergas teisino Helsinkio akto pažeidimus, bet
mu miestų grūstyje ar tolimuose tas Lietuvių žurnalistų sąjungos visiems konferencijos dalyviams sąjungininkų atsargumą, bet vis- po pertraukos vėl susirinkusios
kokios Afrikos ar Azijos užkam- įkurto Daužvardžio fondo pre- būtų išdalintas leidinys, kuriame tiek susidarė įspūdis, kad jie buvo konferencijos pagrindinis uždavi
piuose. Santykių gerinimui prie- mijomis. Tai rodo, kad dar yra surašyti visi Amerikos delegaci didelė kliūtis Sovietus daugiau nys bus surašyti jos baigiamąją
mones kiekviena karta turi pati jaunų lietuvių, rašančių lietuviš- jos Belgrade padaryti pareiškimai. paspausti. Jis teigė, kad Ameri deklaraciją. Rusai siūlo įrašyti
susirasti. Kiekviena karta turi su- koje spaudoje. Ne visi jie yra žurvisokių smulkmenų. Jie žada biz
Visi turi teisę į laisvę
sirasti ir priemones savo laike ir nalistikos studentai, galį dirbti
nieriams išduoti keliems kartams
savo aplinkoje žmonėms perduo- redakcijose bent vasaros metu. vandens kyšo tik vyriškio galva, rencas. Pats bičių šokių iššifruoto- galiojančias vizas, dar kartą per Žymantaitė klausė, ar galima
ti savo idėjas, siekti gyvenimo Bet galima tikėtis, kad iš jų yra kurią apspinta žąsiukai. Vienas jas K Frišas K. Lorencą pavadino žiūrėti atmestus išskirtų šeimų ateityje laukti geresnio žinių apie
pagerinimo, tobulesnių ir sauges- vienas antras, studijuojąs žurna- mėgina ant jo užlipti, kitas stveria "šiuolaikinis ėtologijos tėvu'"
sujungimo prašymus, bet be įsi konferenciją paskleidimo. Gold
listiką. Jie galėtų išmėginti savo styrančių plaukų kuokštelį, tre 1872 m. D. Speldingas pastebėjo, pareigojimo juos
patenkinti. bergas atsakė, kad tai priklauso
nių būdų pasikeisti žiniomis.
čias susidomi vyriškio ausimi ir t. kad dviejų trijų dienų viščiukai se
jėgas, vasarą padirbėdami redak t.
Goldbergas
mano,
kad
tokia dek nuo spaudos, bet esą jam žinoma.
Vaikai pamatę bėga pasižiūrėti, ka bet kokį judantį objektą, nebū
Senėjimo ir pasikeitimo žmo
cijoje prie tiesioginio spaudos kai žąsiukai su žmogum drauge tinai
perekšlę viską. Taigi trečiąjį laracija tik pridengtų daug svar jog net etninė spauda iki šiol
guje, visuomenėje ir priemonių
darbo.
maudosi.
Tačiau
netoliese
dirbanšio
amžiaus
dešimtmetį šį reiškinį besnius žmogaus teisių pažeidi konferencijai skyrusi mažai dė
naudojime niekas negali pakeisti,
Redaktoriai ir kiti žurnalistai ty žmonės, kurie pažinojo tą pradėjo tyrinėti tuomet dar jaunas mus. Jis yra prieš tokius grynai mesio.
jei laikinai ir būtų galima pa
žino. kad darbas spaudoje, ypač vyriški, sakydavo, kad visa tai — austrų fiziologas K. Lorencas. D.
keisti pasenusias celes jaunomis.
profesoriaus Konrado Lo Speldingo stebėjimas pasitvirtino:
redaktoriaus, yra ne kelių valan eilinė
renco pramoga. O kai kurie net jį žąsiukai, ančiukai ir viščiukai se
Tai dėsnis, kuris veikia pačioje
dų užsiėmimas, bet visos dienos praminė "Keistuoliu profesorium". ka tą judant} objektą, kurį jie pa
gamtoje ir žmogaus kūne, kaip
rūpestis. Redaktoriui reikia galvo Be to, Dunojaus slėnio įlankoje jį mato pirmomis dienomis. Jeigu tai
gamtos dalyje. Tačiau nei senat
ti, skaityti* ieškot? ir organizuoti dažnai sutikdavo su ančiukų ir žą buvo kamuolys — seka kamuolį,
vė, nei amžiaus skaičius negali
žinias ir informacijas visą laiką siukų pulkeliu, prijaukinta hiena jeigu suaugęs paukštis — seka jį,
pakeisti žmogaus dvasinių troš
arba neaiškios kilmės šunimi. Mat, o jeigu eksperimentatorius — se
— darbo metu ir laisvu laiku. profesorius
nemėgsta grynaveislės
kimų — siekti amžinumo, siekti
jį. Atrodo, kad sekimo reakci
Redagavimas nėra tik rašymas, šunų. Po keleto metų daugelis Al- ka
UŽ ŽMOGAUS TEISES
ja paveldima. Tačiau sekimo ob
laisves, klausyti savo sąžinės bal
bet ir techniškas darbas — tai tenburgo gyventojų labai nustebo. jektas nėra užprogramuotas, gene
Ne politiniai sumetimai, o nuo
so, praktikuoti savo religinius ar
symas, pritaikymas, suderinimas, sužinoję, kad už tas "pramogas" tinėje jauno individo atmintyje,
širdus
troškimas Dievo įstaty
tautinius įsitikinimus.
Amžius
kad straipsniai ar žinios nesikar- profesoriui K. Lorentui buvo pa apie jį informacijos nėra. Jauniklis
mais paremti tautų ir valstybių
nepakeičia teisingumo, meilės,
seka tą objektą, kurį įsimena ką
totų, būtų naujos ar bent kitaip skirta Nobelio premija.
tarpusavio
santykius, skatina
laimės ir geresnio gyvenimo lau
gimęs. Tačiau pažymėtina, kad
parašytos. Tokios praktikos įsi Oficialiuose dokumentuose para tik
kimo bent savo artimoje bend
šyta, kad 1973 m. Nobelio premija šį reiškinį jau seniai paukščių au
Amerikos katalikų vyskupus
gyti jauniems žurnalistams tikrai iš fiziologijos skiriama K. Loren gintojai pritaikė paukštininkystės
ruomenėje To ypač laukia žmo
kovoti u i žmogaus teisių bei
būtų naudinga, jeigu jiems net cui, K Frisui ir N. Tinbergenui už praktikoje: žąsiukams arba ančiu
gus svetimame krašte.
laisvių apsaugojimą ir socialinio
tektų vėliau dirbti ir ne lietuviš atradimus gyvūnų individualaus ir kams dažnai paskiriama "auginto
teisingumo įgyvendinimą pasau
socialinio elgesio srityje. gie trys ja", višta arba kahikutė, nepanaši
•
koje spaudoje.
lyje. — pažymėjo Miami aridišvaizda
ir
elgesiu
į
tikrąją
moti
mokslininkaiyra
pasišovę
objek
Tačiau vėl į tautinės gyvybės tyviai tirti gyvūnų elgesį, natūra ną.
įdomų rūpestį, kas pakeis spauviskupas McCarthy, kalbėdamas
3os darbuotojus ir kas pratęs tau pratęsimą išeivijoje žvelgiant, liomis gyvenimo sąlygomis, padarė
Washingtono katedroje surengK. Lorencas šią savotišką atmin
tinę spaudos gyvybę pareiškė po- reikia žiūrėti ne tik į spaudą, kuri pradžią naujai gyvūnų psichologi
Kaire.
Egipto
sostinėje,
greta
moderniškų
pastatų
yra
ir
tokių
skurdžių
tose
pamaldose Amerikos žemyetė Eglė Juodvalkytė "Pasaulio turi jungti, informuoti, bet ir į jos krypčiai — etologijai. Pirmasis ties rūšį pavadino imprintlngu (įsigatvių,
kuriose
važinėja
arkliais
no
valstybių
dienos proga.
Mš*.
lietuvio*' pereitų metų gruodžio visuomeninę veiklą, kuri laukia iš šios trijules yra. Konradas Lo dėmėjimae).
laidoje.'"Kai į šeštą ar septintą naujų darbininkų, naujų veidų,
savo amžiaus dešimtmetį jau ne- naujų idėjų ir naujo žodžio. Tiek
rosi, — pašaukė Vytautą.
kad tėvas atsirado, žinoma, jeigu užsispirs. Gal verčiau
be kopia, bet kūliavirščia ritasi spaudoje, tiek visuomeniniame
Lauke buvo iš vien balta. Pro sniego sūkurius gat tuoj iš vakaro pasakyk, kad daugiau nebeateisi Tegu
vių šviesos tebuvo matyti, kaip ištiškę ratilai.
mūsų dienraščių ir savaitraščių darbe tas žodis bus skirtingas.
vienas nuo kito susižino. Pamatysi, a r reaguos kaip
— Turėsi nakvoti, — pridėjo.
redaktoriai, nebe laikas susirū- Juk skirtumas yra tarp vadinaar ne. Jeigu viskas išeina iš Konkų, jie turėtų reaguoti
ptnti, bet laikas rasti išeitį", ji mos "Varonežo
generacijos",
—
O
paskum.
Neturėtų
paleisti iš akrų. O mes tuo tarpu patylėsim,
Jurgis Jaukas
rašo, "kad 1990-aisiais netektų "XX amžiaus", "Tiubingeno ar
—Ar būtinai liepė šiąnakt?
pažiūrėsim, ar visiškai pasitrauks ir jie, a r kokį svar
apgarbstyti ir palaidoti mūsų iš- Heidelbergo generacijų", juoba 15
— Ne būtinai, tik liepė negaišti. Bet kai tokia nak besni darbą siūlys, žinoma, tas priklausys nuo pro
Dar Lietuvoj buvo teistas už notaro kasos išvo
eivijos pasididžiavimą — spau- skiriasi žodis nuo Amerikoje
tis, aš ir pagalvojau. Sakiau, iš bažnyčios grįžęs gal kuroro ir policijos, bet, manau, kad ir mano žodis svers.
dos tinklą, kokio neturi nė viena mokslus baigusios "generacijos", gimą. Lietuvoje notarai sudarinėdavo pirkimo — par tuoj negulsi Kitom naktim ir nebūtų kada, reikėtų
— Dabar tenorėčiau tik viena: išgaruoti iš čia,
davimo aktus, ir tų transakcijų metu jų kasoj laikinai
tautinė mažuma". Ji kalba tei- Bet jie visi turi bendrą tikslą —dirbti.
kad niekas nežinotų nei kaip, nei kur. Bet kaip? — at
atsirasdavo kartais ir gana stambios pinigų sumos.
singai, net dar peroptimistiškai. išlaikyti tautinę tapatybę. Jie visi
— Tai padaryk dabar.
siliepė Vytautas,
Vieną sykį notarui ir dingo iš seifo keliasdešimt tūks
Juk jau daugeliui spaudos darbi- turi kalbėti savu žodžiu, ieškoti
—
Dabar?
tantėlio. Teisme atsidūrė notaro draugas vienas iš
— Manai kad aš irgi nenorėčiau. Kai aną sykį primi
ninku atėjo ne tik septintoji, bet savos misijos ir tai misijai atlikti
— Pašaudyk ir gulk į lovą. Aš tuo tarpu pašauk nė, jog čia viskas gali virsti pelenu, ir dar kaip norė
stambiausių miestuko prekybininkų. Sunku buvo tikė
ir aštuntoji dešimtis, kurią pran- savų priemonių.
ti. Kitokio motyvo ir nebuvo, kaip tik nenugalimas siu policiją.
jau. Šiąnakt netikėtai buvau apsiraminęs, Atrodė, kad
cūzai vadina "buvusia", tai reiš Laiko ženklų nematantieji ne noras turėti daugiau. Buvo visokių uudininkų, bet
su Kalėdom visi sunkumai bus nuėję, bet pats juos vėl
— t r mane parodysi. Ačiū.
kia, buvusiais žurnalistais, bu gali būti nei spaudos darbinin vieno ir mirdamas neužmiršiu. .
atnešei Nepagalvok blogai Jie per patį naują sunku
Juozas papurtė galvą.
vusiais profesoriais, buvusiais re kai, nei visuomenės vadai, nes
— Kam taip vaikiškai galvoji. Policija tik tam, mą užmetė. Gal ir ne jie, gal kas nors kitas, bet viskas
Tarnaitė matė tą naktį savo poną išsirengiantį j
daktoriais.
jie nekalba savo kartai. Bet tie, žygį. Sako apsirengė, užsimovė juodas zomšines pirš kad anie žinotų, jog< darbas atliktas, o man galvoj vi taip sutampa, kad kitaip ir galvoti nebeišeina. Išnyk
Kalbant apie spaudos žmones, kurie sugeba ir nori eiti su tauta, tines, atsistojo prieš Jėzaus Širdies paveikslą, persi siškai kas kita. Gerai pažįstų prokurorą. Beveik galiu iš čia tom sąlygom, kaip mes norim, arba ištiesi kojas
negalima pervertinti tik jų pajė- turi praktiškai pamatyti etninės žegnojo ir garsiai pasakė: "Dieve Tėve, švenčiausioji sakyti, kad mano mokinys — klausė ir mano paskaitų į duris. Atrodo, gal ir reikės išnykti Atvirai pasakysiu,
gumo. Senatvės dėsniai veikia grupės požiūrio dabartinį lietu- Jėzaus širdie ir Marija šventoji, šiąnakt padėkite man, Jam nunešiu pistoletą ir pasakysiu, kaip iš tikrųjų yra. nors ir pasiutimas ima, bet drebuly paskutinių dienų
nenoriu gyventi nė a š . Kol dar galiu, norėčiau šį tą ir
šiuo atveju ne tik "pasididžiavi- vių gyvenimą išeivijoje ir jame aš jūsų tikrai neužmiršiu,'' dar sykį persižegnojo ir iš
— O jis atsiųs manęs paimti.
padaryti,
o ką galima padaryti tokioj atmosferoj.
mą", kaip autorė išsireiškia — kurti pagrindus dabartyje atei- ėjo. Įdomu būtų patyrinėti, kaip savo augimą tie bro
— Nesius, Kam tu jam reikalingas. Gal net pašne
spaudą, bet ir lietuvių kultūrinę, ties gyvenimui ir tautos laisvei, liai pradėjo. Prieš penkiolika metų niekas jų vardo kėti nenorės, kad netyčia nereikalingų akių neatkreip
— Ko gera, reikės išnykti abiem.
religinę, visuomeninę veiklą. Rū- Rūpestis išsiauginti naujų dar- negirdėjo. Bent aš negirdėjau, o dabar jau septyniolika tų. Jis jau ras, nuo kurio galo pradėti vynioti siūlą.
— Žinau, Vytautai. Kad nesimaiSytum po kojom,
pestis kyla ir Čia. Ir čia reikia ieŠ- bininkų lietuviškam gyvenimui plazų. Ir tave pasikvietė atgal į krautuvę, kad turėtų Ką žinai, gal tas pistoletas yra ir svarbesnių darbų
kitą
semestrą galėsi išsikelti kur kitur. Kur tik norėsi
koti pakaitų, reikia naujų laste- — tai rūpestis išlaikyti tautinę po akių. Esi labai patogus. Vienas be giminių. Kai pa padaręs.
— Ne taip lengva,
lių, kurios atjaunintų senąsias ar gyvybę visose darbų srityse,
matys, kad daraisi perdaug gudrus, užgrius kokia dėžė
—O policija, norėdama greitai užraukti, ir tuos
— Sutvarkysim. Ir vietą rasim. Bet pirma reikia
pakeistų jas bent taip, kad jos
P S.
sandėlyje, ir viskas. Dar pasiskelbs, kad savo išlai prikabins man.
atsikabinti
nuo čia. Gal ne tiek pačiam, kiek man.
dom nelaimės ištiktą darbininką palaidojo. Jeigu prie
— Labai abejoju, ar prokuroras patį policijai pa
.
karsto susirinks studentų ir profesorių, ko gera dar rodys. Nebent dar anie nenorėtų paties palikti ramybė Abiem reikės.
Juodu dar valandėlę pasvarstė reikalą, pas
gražią kalbą pasakys ir ašarą nubrauks, kad mokslas je, tada gal ir reikėtų. Bet dėl to pažiūrėsim vėliau,
Spaudoj ii gyrgirine
neteko ateinančio naujo nario. Bet ką aš tauškiu, lyg kai reikalas ateis. O dabar mano galvoj dar ir kita kum nulipo žemyn.
— šauk. kaip nori, — nusijuokė Juozas. — Sienų
viskas taip yra, lyg taip ir bus. Užmirškim.
mintis. Ligi Naujų Metų dar padirbk, pasidairyk, ar
negaila,
vistiek greitai griaus. Tik paveikslų nesuža
— Greičiausiai taip ir yra, tik pirštu negali nieko kas neužklius, o paskutinę dieną prieš Naujuosius Me
lok.
paliesti. Ir nepaliesi. Ir niekas nepalies. Bet ką man da tus pasakyk, kad išeini, kad daugiau nebedirbsi.
Vytautas ilgai žiūrėjo pro langą. P r o šalį išlengva
— Ir kur dingsiu?
Austrijoje. Altenbergo miestelio, riškis. Už keliolikos metrų iš pas ryti, kada jau įklampintas? Ką? — Vytautas negalėjo
pravažiavo
mašina. Per sniego sūkurius vos šviesos
netoli Vienos, apylinkių gyventojai kos traukia vorelė žąsiukų. Priėję pasakyti užmirškim.
_ Pradžioj sakiau, kad senis šeštokas porą jau
dažnai matydavo tokį vaizdą: pie nedidelį ežeriuką keleiviai sustoja.
Abu valandėlę sėdėjo tylėdami, paskum Juozas pa nuolių leidžia į mokslus, dabar būsi trečias, tik nie bebuvo matyti.
vos takeliu su tinkliuku vabzdžiams Vyriškis* tuojau nusirengia ir pa— Ką galvoji? — paklausė Juozas.
kam nesakyk. Uad pinigai ateina iš mar>es. Jeisii k^s
gaudyti ar kita kokiu įrankiu ran leng?'* brenda į vandenį. Vandens kilo. priėio prie Tango ir pakėlė užuolaidą.
— Pirma suvo tik vėjas, naJHįrak, icas 4»b9K 4a- iao0» tflfp spėlioja- Va, žiurek, gali juokais pasakyta
frofr žJb^£fijQQčra> žS*ftvm,iB vjf. s&vįriye g&pKate « žjjghitoj ttį
i
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C LA SS I F t E D GIMDĖ

fiuoeeP ffcelHs Sibiro kančias, i
Prof. Kostas Račkauskas,
daugelio politiniu ir teisinių vei
kalų autorius, pritrūko laiko
M 1 S C E L L A N E O I S
*i|S!amįc*Mis da^u? užbaigti ir
Pranas Skardžius, kalbininkas, •limiilllIMIIHliiitililllililllillllimtlIlIBI
• ČW sospėjo du* veikalus paražyti. Prof. Petras Kazlas. dauge
Spalvotos ir Paprastas. Radijai,
lio medicinos veikalų autorius,
Stereo ir Oro Vėsintuvai
dėl silpnos sveikatos mažai dar
Pardavimas Ir Taisyme*
bingas. Petras Maldeikis, peda
M I G L I N A S TV
gogas ir lituanistas, ruošia nau
2S46 W 69th St., te! T76-M8S
ją veikalą. Petras Balčiūnas, Ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiHiiiniinminutUNi
tuanistas, įvairiomis progomis
oficialius
organizacijų kvieti
C l i ' k A u C E X P R E » 8 AOKNUT
mus poetiSkai suredaguoja
B. M.

TELEVIZIJOS

SIUNTINIAI į UETUV4

PADĖKA
lietuves Dukterų Draugijos
gautas aukos:
a. a. dr. Valentinui Bagdonui,
jo Šviesiam atnummui aukojo: po 25
doL: dr. K. ir M. Ambrozaitis, dr. K.
Lietuvių fondo poseavje. Iš kairės: A. Smrjga, P. Petru tis,, St. Baras, A. Juodvalkis, VI. Būtėnas, M Renueaė, ir G. Baiukas, dr, B. ir A. Beinoras,
A. šantaras, dr. G. Bahikas, J. Kučėnas, O. Ilgmytė, K. Ginrilas, dr. A. Razma, P. Želvys ir K. Barzdukas.
dr. D. ir E. Giedraitis, dr. G. ir A. Gri
Nuotr. V. Noreikos
nius, dr. P. D. Jaras. dr. A. ir A.
Lipskis, dr. B. k J. Markūnas, dr. P.
ir V. Mažeika, dr. T. ir G. Palionis, J.
ir V. Stankus, dr. V. ir V. Tumasonis,
dr. R. ir J. Vienužis. Po 20 doL: dr.
A ir V. Damanskis, J. ir A šulaitis.
Va 15 dot: V. ir A Masiulis. Po 10
Lietuvių Fondo 1977 m. pelnas 99,(99 dol.
doL : B. Kožicienš, dr. A. ir E. Raz
ma. Po 5 dol.: O. Dainienė, V. ir N.
Trečiadienio, sausio 25 d. v a - Kiliui, tos komisijos nariams ir
UžubaHs, A. Vasomene.
ŽYMIEJI BUVĘ AR ESĄ
kare, Chicagoje ir apylinkėse, kitiems fondo darbuotojams,
Minu a a, Petronėlei DundzilieDar
indėnų laikais Hot nei, aukojo: O. Mironaitė ir S. Grisiaučiant sniego pūgai, j Lietu-į
vhi fondo mėnesinį posėdį su-į Iš 99.699 dol. pajamų, atskai- j S p r m g s pagarsėjo kaip dvasių bauakas- su Seimą 50 dol.
čras administracijos išlaidas, g v e n tovė. Paskui šia įsikūMirus a, «. Aleksandrui Gaškai,
važiavo LF pirm. dr. A. R a z m a
., _ ,.
_
, r ; g r y n o pelno Bko 89,430 dol. iri ^ g i j e l ė lietuvių. Pirmasis at- per Jo naSe Emiliją Gaškienę gauta
S Jolieto. tarybos p a m ar. <^ ; p e l n Q g ^ ^ y ^
komisija j g u i w k o Jonas šlegaitis Cia ilsėjos 75 dėt; dr. M. Ringus 25 dol.
Mirus a, a. Emilijai Gepnerienei, po
B
? S a S s »•
. i f ^
* '• p a s M n t ė 74,523 doL už 1977 m. i j L fcft. Stasys Dirmantas ir 16" dbT. aukojo J. Gepneris ir O. Siliūmiene iš Rivemdes, taip p a t Į d o m u p ^ t ė t i į . tai, kad i š ! i n ž . J o n a s šimoliūnas. Jie buvę nas.

PASIEKTI PUIKŪS REZULTATAI

Mūsi} kolonijose

Hot Springs, Ark.

kalm

prefcfe. Maistą* U Bnfopo*
»*** W. 6t St_ C M f l n , m .
TEL. — WA B-17ST
t>»>>u»»«M
t m i n n

K S A L

£ 8 t

A t £
I

Mūr 6 botai po S kamb. Gerasteveetavtraaa.
VLa.r<;uette Parke. —
$42,900.
M>-dlnls. 2 batai po S kaznb. Ma
žas jniokfijimas.
Marquotte Parke.
$20,900.
Mfiras 4 Tteaet* te jĘgfm
Marąuette Parke.
PISTML $39.600.
Mlaml Beacb.
S kamb.
pa.rduoča.nia.s del Ilgos.
$35.000.
turlm« pardavfenal FIoeMor
•Ssokhj namo. Nortntiatl firktt, pmedooti ar mainyti, skambinkit mums.

VAINA RiAL ESTATE
Ttl. — 925-6565

1l

! • ! • - -

M

^-^

^

OiSERAt OfPKE
Neat person to afijw«r
•*;

f ak* caie of
Kjumledge o! typing teąuiieA U interetttd

OiH — 737-8M0
Rsk lot MR. EARIT
vlTA A I

•

«»

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

• I•

j
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COOKS AND KTFCHEN STAFF
Fuli tione, Goad benefits ano vadaCape Ood stfflaus mūras. 28 metų tion. Modem lacility, £xcellent saiasenumą 2 miegami su Įrengta pasto ry., Contact Mr.. jSchideman at. 7—
Atlieku įvairius namu taisymo ge trečiam miegamam. Įrengtas rūsys, SB6-238B from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
darbas.
baras. 1% maš. garažas. Salia tuščias
SAGA FOOD SERVICE
JUOZAS VENCKAUSKAS
sklypas. TOc $31^00. ApyL fB — Equal Opi>ortunity Employej- M./F.
Skambinti vakarais — 582-7096 ir Mapletvool
'
»
M M M > » > » :
2-ją b*ą medinis. Po 4 kamb. (2
•.
naieg.). ApyL 42 ir Campbell $21,000.
Need part time heį> in EBfe Grove
2-ju. batų medinis po 5 kamb. @
rnieg.), 2 maš. garažas. $21,000. ApyL area. Mušt start at 5:30 p.m. Monday
thra Friday. Starting at 3.00 per br.
50 ir Washtenaw.
AteDfmta. S-fcj betą m«Bmm. ta- l
Mušt speak some Engiish.
-"
bai geram stovy. 2 po 3% kambv, virCALL JDrfc 824-20M
Suj 5^4 kamb. (3 mieg.). Pilnai iš
nuomotas. Prie 46 ir Washtenaw.
WAJTEED — V T B A I
MHi liiia. 2 botai po 4 kamK \J&
dangti porčiaL Pilna pastoge. Rūsys.
Gazo šiluma. Garažas. $41,500. Prie
MAŽAM JA<HTlKLLBtl
43 ir Sacramento.
VESKALBiGAS
I
—
4-rhj butų mOrima, PHnai iSmiomotas. Rūsys. Garažas. $52,000. ApyL 34
ttlIlimTHIIIIIIIIHIIIIMtrmiH*
ir Hermitage.
Marąuette Parka pardavimui mari (arba vedusių pora) prižiūrėti tr
niai 4 — 5 — • — 8 arba 13 bota tvarkyti narną, kienĄ, t. t.
pajamų nemai. interesuoti pratomi
Alljgiiaaiaa k> priedai
kreiptis J
po 6 v. vakar
» • • •

» • •

*•

REMODELING

J A N I T O RIAL

A.

V I L I M A S
M O V I N G
m _

•

Kapsgas penseimkas

V A L O

KILIMUS IR M U K S

Plaanams Ir
tarybos paskirtų admmistraci- Lietuvos ministeriai ir dange-f į t o e. a. Jadvygai Juknevičienei,
nių išlaidų 1977 m. valdyba su-; ii Q mokslinių veikalų autoriai, aukojo 100 dol. 3. Svaras, 20 dol. V.
*** rGSkį
499-2466
čėnas, St. Baras. K. Barzdu- taupė 2,466 dol. Kitas įdomus \ prof. Janina Ratas, jaunosios Vlrkau, 15 dol. V. Mieželis.
h BUBNYS — TeL BM
kas, P. želvys, K. Girvilas, V L j į ^ ^ " ^
m
didelis įnašų kartos atstovė, vietovės grožį Mirus a a. Stacfad Jurui, gauta per illiuillllillillillllf
7674K80 • * * • 7 7 8 4 * 1 1
- •••!
Būtėnas, ir kontrolės komisijos padidėjimas 1977 m. Pv., 1976 universiteto studentams demon Danute Juras 50 dol.
MklIS a. a, Vincentui Lavinsimi, lllllllllllllinilllllilIlNIlfnilHHIIIHIHHIIft
ĮSIGYKITE D VBAE
narys A. Šantaras. Posėdis t u  m. buvo suaukota 103,738 dol., į stravo. Alfonsas Vambutas, ra
Irairto prekftg
• • • • • • • • • • • — • • • • • • » • • h • » •'•
per jo našlę Lavinskienę gauta 250 ctat
Ii
nJmt
rėjo būti svarbus, nes buvo pa o
1977 m. — 216,571 doL ; švtojas., kalnus ropomis išrep- dol .
imtfiflirmiHiiittHMriHnriitttiiiiiiiiiiiiiit
0OSMO8
PABCBtS
Bra&ffc} tlveOa a a. Lipčių šviežadėta paskelbti įdomius <*uo-j g i u o s e s kaičmose svarbų vaid-; Uojo. Inž. Liudas Mikšys įvairių
JOHIttBJO APSKRITIES
SIUNTINIAI 1 LIET0YĄ
slairi prisirmrjimūi nuo vaikų per V.
menis. Taip pat prieš praside- ; m e n . vaidina
ir testamentai. • kalbų kilmę studijavo,
4
tSSS S. Habted •*.. Otalcaao. OL
Lipčių gauta 20 dol.
dant posėdžiui buvo pakviesti I N e u ž m i r s k i m e , kad į 1977 m.
W. 99Qx SC, CnJenco, ~~
PARTIZANAI
ąuette Pke. Naujas gazu SikJymsa.
Čia gyveno Andrius Ryliškis,
''•{VMirus a. a. Henrikui Morkūnui, per 1601
TeMT.: S2S-S7S7 — " '
Našle
atiduoda
už
$38,800.
atvykti ir "Dainavos" ansamblio, j a m a g b u v o į n t ^ *
ttaaim
mokytojas ir karininkas ir atsi i J° našlę B. Morkūnienę aukų gauta
PaBkimas. S kamb. 18 mats mtras
IAil»
valdybos atstovai, nes L F pelno L
j
Krukonio palikimas. minimus užrašinėjo. Kaip auto 00 dol; O. ir A. Kiuduris 10 dol
fa?
garažas.
Centr.
oro
SSdyrcas
irve>
Mirus a. a> Magdalenai Reklienei,
skirstymo
komisija
paskyrė \19TT
^ į fondą ^ ^ 146
^ rius
"Fragmentų iš praeities
sinimas. Įrengtas beismentas it kfti Jų ej^ardaavirsas ir ateptoj! vrfkla
"Dainavos" ansambliui 1,500
^ ^ fr § ^ g s a g i o % į
^ migkj" pagarsėjo. Juozas Bru aukojo E. J-uzSnas 50 dol., M. ir M. 1 0 % _ 2 0 % _ SO% .
priedai.
Tuoj galima užimti. Gražioje prieš bolftevikus. Kny«a parašė msMiknaitfe 10 dol., M: Pileckis 10 dol nx apdraoda irao agntee ftp
joraa Prtras Gudelis. 202 pnal.
dol. ir jų statomiems b e t u v i š - ^ v i s o J J ? eSi^
^ ^ 44^
gatvėje. MarquettB Pke. $29.900.
žas ir prof. Tomas Dambraus
Milus a s. Antanui Sklipstunui. MMo pas
Rpaiiadtnts Romoje 1975. Tftr dabar
Gražus ptetus sklypas ir
kiems muzikiniams
veikalams
kai
pradėjo Hot
Sptingso aukojo O. SklrcslSnien? ir 5ei
jauta.
Kaina $6.00.
F
R
A
N
K
Z
A
P
0
L
I
S
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui
Apie investavimus
trumpą amerikiečių spaudoje rašyti ir doi.: J. Lapkus 10 dol.
paremti
:l-2m% Weet »5tn Street
Liuksus
-raaeh**.
Beveik
. : -q r.
Ufcwnfci"iinM ahirtl
Mirus a. & Karoli n] Stoniui, io
OiiCRJttj. niiaote
pranešimą padarė valdybos ir per radiją angliškai kalbėti.
<
romėną mūras. 3 mieg. Radiant šil
TeL — GA 4-SS54
7:30 vai. vak„ atvykus T>ai.
,
,
.
Šviesiam
prisiminimui
aukojo
po
10
4Mft W. SSra H€«
į investavimo
komisijos
narys
dymo dvi kontroles. 2 auto maro
navos" ansamblio pirm.
A . • ~. g^p-g Jo Sniomis, investa- Kostas Rūkas, mokyklų i*ų>ek | «&. H . iojortoas, dr. o. Bakaitiegaražas.
Daug
priedų.
Tik
pereatę
,
torius, daugelio žurnalų ir laik nC E. Franckyviį'imė. K. Inglott, V. wmimnnHHimnMiHiiwimimiiinMiM
Smilgai, sekretorei D. D g m y t e i jcijose
•v
• nupirksite už $40,000.
_
dar y r a 41 proc. fondo raščių ebndradarbis,
1
ir
E.
JankarMs.
K
Kisielienė
J.
Liepautorini
OHaoJaaa
gyventojai
prideda
5%
ir porai spaudos atstovų, L F tarimo kapitalo. B e t dalykišGražus S kamb. apie 20 metą ma
SIUNTINIAI { LIETUVI
lfoa> 3. ir W. Palubinskas, J. Pečkairas. Pušų medžio beismentas. 2 auto
valdybos pirm. dr. A. Razma i r ! k a i ^ ^ p r o c e n t o n ė r a : ^ c i "Benamio likimas", kurį jau tts; A. Ragauskas. A. TVeras. L. Vakir kitos kraStnt
kiti atkūrė. Mokytoja Stefanija
garažas. Nbrquette Pke. Tuo] galite iiimiii>miiiiniiniiiHnimtiininnii
LiF tarybos pirm. dr. G. Balu
seiis. Po 5 dol.: K. Aiznas, O. ir K.
jOSe
gal
P r O C
R&kienė
Sibiro
Ąfm Antm
A*m, užimti $27,900.
""111 rririT įiiiiiiiiiimnnMi
k,«"dainaviefiama"i- 1 5%0 00 ,' k a g ^^ ^ i n v^e s t u^o t a j valdžios
' ? . ? " d v i e m ' tomais
tremtinė, su Čepaitis, 3, Cepkauskas, P. Maleta, mSDilSRKMA.
kas
damavieczams įteikė
Sibiro skriaadų
Tvirtas 2-jų a d k i * mūras. 2 butai
MHtuslrJeliS
B.
Mc.tijSene,
V.
Noreika,
įtuatteikalte pertsal'4
doL čekį, tardami po žodelį. bonus ir specialias taupymo sąs
ir maloni biznio patalpa.
2 auto
V. Orentiene, M. Sebukonienė, J. Miiiiniiiiniimniiiitniniuni
garažas. Savininkas nusileido Bd •Bj u uiiBui uvuių fnixi| rnijnni
liF-dui už dovaną
nuoširdžiai
Skučas, D. Trečienė, J. ir O. Valenti 'lUIlIlIlIlIlIlIlIllUIlIUHIlUlIlIltnilfUIHMI $38.500. Marąuette Pkd.
kaitas.
D Ė M E S I O
padėkojo A. Smilga, priminęs,
nas, S. 2umbakien§
Vicepirtrt. J. KuSenas Skėlė
NAM9 APŠILDYMAS
> A
kad lietuviškas muzikinis veikaPo 3 dM.: S. Jar.užkienS, U. Upčie- j
las "Kūlgrinda", su pasisekimu j tai, kad reikia investuoti dalį STTDENT wants ride to U.TP. »6, J. Puidokas ir A, Vepšienė.; B. L .^ R « M « M M ^
statytas Chicagoje h* Clevelan- Į kapitalo j žemes ar kitą nekfl- daily from Francisco Ave. and MlseHenė 2 dol.. V. Mašiotiene 1 dol. p S ^ S f ^ K T
Visiems aukotojams nuoširdžiai
2625 »f«t 7lst Strtil
-^^^ ^ . . Q 4W_
de, yra vežamas į Torontą ir ei- į najamą turtą, nes, J. Kučėno 73rd Street area. Please call — dėkoja
_^^.^.
_
^
m
anvgoa
sntorrcB ar. a. Ammaa
A.
BANYS
—
tW
§47
t m Am
na derybos su N e w Yorku. 15 žodžiais, kai metiniai narių jna- 476^3128.
Lietuvos Dukterų Draugija
T
t
l
.
7
3
7
1
2
0
6
M
7
S
l
t
W
4
m
pat
knygoj*
pateikia m tarBamiiiiiiuniiini
UF-do dovanos bus padengtos šai pradės mažėti, tai pastebės
« kanda « o r t aalasaaL 66 ir Tat
ISStuotą linhamą {vada •
kai kurios išlaidos, susijusios t a m tikros valdžios institucijos
MIIHIUIIIIIlllJIIIIIlHiilllliliiiiuilllimiHi
man..
$27,500.
Aflt Ooataitia. Knygos
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$3.00 dhnai ir pūna apdrauda
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63 ir Narragansett $54.000.
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$4.00
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$200
nagrinėdamas j o ir kontrolie džių kambarys pasikeitęs ir pa-; g M A H 21KGSNIAI, Pr. Naujokaitia Pasakojtasi
D PARKAS ANAPUS GATVia D: Bmdokienė. Apvsaka
$3.00
^gKTUKAS^ RUp^OSIUKAS, Vyt^Premunelia Eil. paseka $3.00
S
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D PUPUCK), PASAULIUKAS, Ona aBkaimitė. Pasakos
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apyskaitą už 1977 m. Iš apys mas, padėti nauji baldai, šieno- Į • SAULUTE
DEBESfiLTUOS, L. Stthevifiat BSlėraMial
$1.50
DatPoojs cafeagog Lft*rrvtą Operoa
MABąVETTE
PARKE
kaitos paaiškėjo tiesiog nuosta je kabo Lietuvos himnas, iš O VYSKUPO KATINAS, 0. Grmeev«itta
$2.50
enOT
austas
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$3.00
vių dailininkų paveikslais. Visa • PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS, B. PuketeviSut*
Oazn Mldymas. Mūr. garažas. Arti
$1.50
turtas pasiekė 1,505.536 dol.
tai valdybos įgaliota padarė vi- • SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Pukdeviaūtė
60-oa b? Talman. žemiau $34,000.
$1.50
vertę, narių suaukotų įnašų su
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KLEMENT7NA
IR
VALENTINA,
B.
Pukefcviflu*
$150
cepirm. M. Remienė, ir už tai
BUTŲ STOHA VIMAS
Q RIMAS PAS KĘSTUTI, B. PufetiBVtBute
ma pasiekė 1,412,960 doL 1977
$150
Prlei kfek lafto bnvn MbMi «yir«iiin KJUnrniir n&msm. AjCRUnB 3
jai išreikšta nuoširdi padėka.
m. viso surinkta rekordinė įna
mlsusia airgta raAytefo noveUo am>
prokftbjUft. Kama M p***WKMu.
Namą
Pažymėjus kvadrate norimas knygas i&kfrnti h* rfusti:
teiogija. iatftvkrte Ha knygą -am
Pasibaigus posėdžiui, išėjom į
šų suma — 205,000 dol. 1977
arba kaip prasmragi
audringą
ir
pūgos
nušiauštą
m. turimas
kapitalas
davė
tas
UfLA • GAA. 4M.MT. A M M , CMM«a> IB. **!!*.
TJBBakyiima gtosti: D«A€<M»,
Oem« i\ emihi proga.
99,699 dol. pajamų.
Pajamos naktį. Bet širdys buvo džiaugs
49SS Wcns Oora W^ CSAcaSjO*
Tat pirma toktoa aptmim (400
sudaro 7.52 proc. turimo kapi mo kupinos, nes dirbamas vi
m **»
> <b am p a v a d a * m as m*
pmu.) tr vertes antologija talpinan
talo. Tai rekordinis pajamų suomeninis darbas neša gražų masm a*a> mm
ti 24 rinktines noveles, kurios pir
1.
B A C E V I Č I U S
mm
procentas po 1973 m., nes pvz., derlių. Vėl prisiminė prieš išmą kartą yra išverstos br sudėtos | M M Ra. Kertafe 4ve. — T78-SSSS
1974 m. pajamų procentas buvo siskirstant dr. 6 . Baluko tarti
mą knygą. Jos euavri tkSg*faj
skaitytoja. Antologiją paruoM ir
tik 3*84, o 1975 m. — 6.08. žodžiai, kar einam ne prte ski
KEZKAtir
komentaras pridėjo PttvflM OBBSĮl
Aukščiausias pajamų procentas limo, bet dar labiau cementuoSis romanas yra garsaus ispanų išlytojo M. ūnamuno. Ufaiakymua sitpitt:
Vt
buvo pasiektas 1972 m. —9.87, jamės.
Prade jos romaną skaityki — mnuBJii sustoti. Tikrai
DBACGAS 4MI W.
Aai aaodoja Bat daka b> vtaų Wao 15 metų
pajamų vidurkis
intriguojantis.
IsVerti
ii
ispanu
kalbos
Povilas
Csmm.
6.77 proc. šiais metais pajamų
čys. IHeido lutos leibfkla 1977. Knyga gaunama:
— Sovietų Sąjunga pef metOB
ST.00.
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Komunistinės Albanijos kelias
Nuolatinis naikinimas net draugų alma tautą
J. VAICELIŪNAS
Prieš antrąjį pasanlmi karą
Albanija buvo karalija su kara
lium Zogu priešakyje. Dar prieš
tą kam Italijos diktatorius B. Mu-į
solini Albaniją okupavo, o po antrojo pasaulinio karo ji tapo ko
munistiniu kraštu. Albanija yra
mažas komunistų valdomas kraš
tas, bet jos dabartinis Valdovas
E. Ho*ha, kaip ir Jugoslavijos Ti
to, atsiskyrė nuo Maskvos ir tvar
kosi savarankiškai
H6xha nenorėjo priklausyti
Saflinui, nors Albanijoje tebegar
binami Viši keturi komunizmo
stabai: Engelsas, Marksas, Leni
nas i r Stalinas. Albanija "yra ko
munistinis kraštas, bėt jos vals
tybinis ženklas yra karalijos pali
kimas: dvigalvis erelis su žvaigž
de virs galvų (P. C. 1)77. XIL,
39 p.). Ho*ha Albaniją valdo,
kaip ir Stalinas valdė Sovietų
Sąjungą, gyventojus laikydamas
vergijoje, kišdamas į kalėjimus,
sušaudydamias. Neaplenkia nei
komunistų, kurie išeina prieš
Hoxhą.
Albanijai, 1960 m. nutrukus
jos santykiams su Maskva, kom.
Kinija liko vienintelė atrama
pasaulyje. Tuo metu Hoxha bu
vo Artimiausias MaO draugas.
Albanija atstovavo Kinijai Jung
tinėse Tautose ir buvo Kinijos
garsiakalbis pasaulyje. Tirana ir
Pekinas nusprendė, kad amerikie
čiai yra finperiaKstei, o Sovietai
— revizioništai. Taip pat sutarė
remti komunistus "^trečiojo pa
saulio" išsilaisvinfano karuose.
Ypač artimi Arbanijos ir Kinijos
santykiai buvo 1966 — 69 m.
Kinijos komunistų vardas nukri
to, kai 1965 m. komunistams ne
pavyko perversmas Indonezijoje.
Tada Kinijos komunistams buvo
naudinga ir mažos Albanijos ko
munistų parama. Albanijos ir
Kinijos santykiai pradėjo atvės-,
ti, kai Kinija patarė Hožhai kraš
te sušvelninti režimą.ir užmegz
ti platesnius ryšius su užsieniu.
Hoxha ne visais klausimais su
tarė su Mao, bet su komunistine
Kinija palaikė artimus ryšius, nes
iš Kinijos gavo ekonominę pa
ramą. Svarbiausia Albanijos —
Kinijos nesutarimo priežastis, kad
Kinija pasuko į kapitalistinį pa
saulį — JAV, nubrėždama liniją
tarp revoliucionierių ir reakcio
nierių,
,
"
Nežiūrint Albanijos valdovo
nepalankumo, Kinrfa 1972 ni. pa
kvietė JAV prezidentą, n\ Niksoną. patarė ir rloxhai pasižvalgy
ti į Vakarus. Nors Albanijos —
K'nijos santykiai buvo nelabai
nuoširdūs, bet Albanijos partijos
atstovai 1973 m. dalyvavo Kmijos komunistų kongrese. Jie mie
lai sutiko to kongreso sprendimą
kovoti prieš Konfucijaus mokslą.
Valymai
Hoxha 1973 m. pradėjo Alba
nijos komunistų partijos vary
mą, paliesdamas kariuomenę ir
kitas sritis. Daugiausia nukentė
jo komunistai, nes jie kraitė už
ima visus aukštuosius postus.
Kariuomenės vadovybė buvo nepatenkintav kariuomenėje laiko
mais politrūkais ir laiko gaišini
mu politinėmis pamokomis. Bet
Hoxha, kafp ir Sfalfhtfs, kariuo
menėje nori turėti "akis ir ausis".
Albanijos kariuomenė kariniu at
žvilgiu menkai paruošta, nes ka
riai daugiau užimti polftmla, ne
gu kariniu paruošimu. Valymų
pasėkoje 1974 m. iš pareigų bu
vo atleistas karo ministeris gen.
B. Baliuką, kariuomenės ftabo
viršininkas gen. P. Dūme, karo
ministerijos politinio skyriaus vir-

Gelte visoms progoms
KVERLY ŪLLS GflJNYCIA
34tt WEST Ord STREET
rtMKkrlM«fl
Taip pat naujoji Snrnstos Ir
D I M B * krautuve
DABY ŠTOKE
Hwy. Oak tara
T A - 4*e-isii

šininkas H. Cako ir kiti. Gen. tiko, nes tada iš jo rankų išslysGalluka jau nuo 1960 metų bu-į tų krašto vadovavimas. Albanivo polttrnio biuro narys nr. 4. At- j joje, kaip ir Sovietuose, viskas pa
leistieji buvo pašalinti ir iš visų! liekama central'zuotai, nors nuo
kitų pareigų ir išmesti iš parti- to kraštas ekonomiškai labai nu
jos. Karo ministerio postą užėmė kenčia.
min. pirm. M. Shehu, o vyr. ka
Albanijos ekonomija dar su
riuomenės vadu pasiliko E. Hox- silpnėjo, kai 1975 m. Kinija jai su
ha. Į vakuojančius kariuomenės mažino ekonominę paramą. Ir
postus buvo paskirti menkesni Hoxha pamatė, kad be kapitalis
vadai, bet ištikimi Hoxhai.
tinių kraštų ekonominės para
Albanijos ekonomistai patarė mos komunistniam kraštui iš
Hoxhai sekti kiniečius: prekiauti silaikyti sunku. Tą skurdą dau
su Vakarais, gauli iš jų ekonomi giausia kenčia eiliniai krašto gy
nės paramos. Bet Hoxha buvo ki ventojai. Bet tas Hoxhos nepavei
tos nuomonės. Jis sakė, kad socia kė ir jis į kapitalistus nesikreipė.
lizmą reikia kurt] patiems, o ne su
Ateitis
kapitalistų pagalba.
Negalima
Nors pats Hoxha dėl įvairių
priimti kapitalistinių kraštų ar
priežasčių
buvo kiek nuo kom.
jų bendrovių ekonominės paramos t kaip daro revizioništai So KJnijos nusisukęs, ypač dėl ryšių
vietai, nes tuo parodoma savo su Vakarais, bet vėliau pa*natęs,
krašto ekenominis nusmi'kimas. kad he Kinijos paramos Albani
Hoxha ėjo kitu keliu: jis griebėsi ja nepijėgs verstis, stengėsi su Ki
pertvarkyti krašto administraci nija vėl suartėti. Pranešė Pekinui,
ją, sumažindamas
biurokratų kad jis išvalė Albanijos komunis
skaičių. Iš savo postų buvo pa tų partiją ir valstybę nuo reviziošalinta net aukšti apreigūnai: nistų, kurie buvo priešingi Alba
prekybos ministeris K. Ngjela, nijos draugystei su Kinija.
Po Mao mirties Albanijos san
planavimo ministeris Kelezi, sun
kiosios pramonės ministeris K. tykiai su Kin'ia vėl pablogėjo, kai
Theodosi ir eilė kitų. Jie buvo naujas Kinijps valdovas Hua
pašalinti iš polithv'o biuro ir par pradėjo kovą prieš radikalus ir
tijos. B centrinio komiteto buvo "keturis didžiuosius", o taip pat
pašalinti 28. nariai. Iš 26 rajonų tęsė Mao politiką su Vakarais:
buvo pakeisti 24 partijos sekreto pakvietė į Kiniją atvykti JAV sek
retorių C Vance, Italijos užsie
riai.
nio reikalų ministerį A. Forlanį,
Ekonominis veiksnys
remia NATO. Užuot vertus ko
Nors Hoxha išvalė partijos ir munistams netinkamas kai kurių
trečiajame
valstybės pareigūnus, bet ekono kraštų vyriausybes
pasaulyje,
Kinija
tuos
kraštus
re
minė rpdyklė nepakrypo į teigia
mia.
Tas
nepatinka
Hoxhai,
bet
mą pusę. Svarbiausia to priežastis
— darbininkų apatiškumas. Ne jis nedrįsta visai nutraukti ryšių
įmanoma visus darbininkus sukiš su Kinija, nes netektų paskuti
ti į stovyklas. Nėra tinkamo pla nio atramos taško. Tada ir jam
navimo vadovavimo. Hoxhai bu tektų ieškoti ryšių su Vakarais
vo pasiūlyta administraciją de-'^r kapitalistų pagalba kurti so
centralizuoti, bet jis su tuo nesu-. cializmą.

j Ta? pa? yyKgttt fr m vuTča!s.
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Plėšriųjų paukščių tarpe kaniba
lizmas irgi dažnas. Mažiausius daž
niausiai sudrasko ir sulesa didės-'
nieji jaunikliai.
Turime daugybę pavyzdžių, kuo
met ĮranihfliiOTTinn atsiranda dides
nėse fermose, kur laikomi naminiai
paukščiai — vištos, kalakutai. To
kių atvejų būna ir nelaisvėje au
ginamų kurapkų, fazanų ir kitokių
paukščių. Laukiniams paukščiams
ne visada pavyksta pritaikyti mais
tą, dainai jame trūksta kai kurių
Antanas ir Marija Macevičiai
mineralinių medžiagų, druskų, vi
taminų ir kitokių. Mikroelementų
stoka organizme verčia paukščius
pešioti ir lesti vienas kito plunks
nas. Tas veiksmas ilgainiui tampa
ir užkrečiančiu dalyku, sako moks- į
liniukai. Vadinasi, paukščiai ima.
Dabartinis Indijos premjeras Desai. pešioti kruvinus spyglius, o paskui į
kapoti vieni kitiems ir kūną.
Vegetaras. Net ryžių nevalgo...
jo dukterį JULITĄ ir žentą PAULIŲ BURDŽIŲ, bu
Tur būt daug kam teko pastebė
zemplioriai, o rūšis išlieka ir toliau ti, kad paukščiai labai nedraugiški
vusius Omahos Lietuvių Choro „Rambynas" cho
gali egzistuoti,1 tuo įrodydama savo ir net agresyvūs silpnų, sužeistų ar
ristus, giliai užjaučia
pranašumą prieš kitas gėlavande negaluojančių savo šeimos narių
atžvilgiu. Nepilnavertį
ančiuką
nes žuvis.
Pasitaiko ir žinduolių kanibalų. gausiame pulke muša, pešioja, per
Omahos Liet. Choras „Rambynas"
Vilkų, baltųjų meškų kanibalizmą sekioja ir šalin gena kiti jaunik
liai,
net
perekle.
(gyvunėdžių) sukelia labai sunkios
Arktikos sąlygos. Pavyzdžiui, bal Gyvajame pasaulyje pastebimas
tųjų lokių (meškų) pagrindinis ir nenormalus "kanibalizmas, tiesio
maistas — ruonių mėsa. Tačiau at gine prasme nenormalūs paukščiai,
ėjus pavasariui, vasarai, baltosioms žvėrys užpuola, žudo savo vaikus
meškoms vis sunkiau sumedžioti ar šeimos narius. Kartais net ir
ruonį. Jos beieškodamos pasidaro sveiki, gerai išsivystę individai
labai piktos, agresyvios. Dažnai su tampa kanibalais, kai patenka į ne
augę, stambūs patinai užpuola ir laisvę, i nepaprastas sąlygas.
sudrasko jauniklius, nors juos sau
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
go, atkakliai gina patelės. Tyrinė
Gyvūnų kanibalizmo pavyzdžiai
tojų nustatyta, kad maždaug ket įrodo pagrindinį šiolaikinės etoloDOVYDAS P. SAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID
virtadalis visų šiaurės baltųjų lo gijos mokslo apie gyvūnų elgseną
kių jauniklių tampa kanibalizmo teiginį: gyvūnai nėra nei geri. nei
TRYS M0DEBNISK0S KOPLYČIOS
aukomis. Ir šiuo atveju kanibaliz blogi, nei pikti, nei geraširdžiai.
mas naudingas rūšiai, nes kitaip Gyvūnų pasauly veikia kiti dėsniai.
4330-34 So. Calitornia Avenue
galėtų žūti visa lokių populiacija.
J. Mškns

BODINGA GYVCNŲ KOVA
D0L BŪVIO
• • »
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Mielai motinai Lietuvoje mirus,

ALBINUI SMOLINSKUI ir šeimai
reiškiame gilią užuojautą

A. t A JONUI ŠERMUKŠNIUI mirus,

E U D EIKIS

PADĖK
1978 m. sausio 9 d. Chicagoje mirė mūsų mylima žmona, motiuošvė
ir senelė.
na.

A . į A . Kazimiera Baniukaitiene
Palaidota sausio 12 d, Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atsilankė į koplyčią, mel
dėsi už velionę, aukojo šv. Mišioms, pareiškusiems mums užuojautą
žodžiu, laiškais, spaudoje ir dalyvavo laidotuvėse.
Dėkojame A. Baronaičių šeimai ir DerenSų šeimoms, kurie
mums daug pagelbėjo skausmo valandoje.
Nuoširdus ačiū Ekscelencijai vysk. V. Brizgiui už gedulingas šv.
Mišias bažnyčioje, parapijos klebonui kun. A. Zakarauskui ir kun.
A. Puchenski.
Ačiū solistei Prudencijai Bičkienei už pagiedojimą bažnyčioje.
Ačiū S. C. Lack ir Sūnūs laidotuvių direktoriams už rūpestin
gą patarnavimą.
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Gamtoj tarp gyvų organizmų amžiną nepertraukiama kova už būvį.
Tą Itovų formos labai įvairios.
Kiekviena gyvūnų rūšis evoliucijos
Mgyje ttmoksta įvairiai prisitaikyti gamtoje. Mat, taip užtikrinamas
rūšies egzistavimas.
Pavyzdžiui,
i&ugybę vabzdžių, paukščių ir net
žinduolių puikiai nuo priešų gina
fą slepiamoji spalva. Pažymėtina,
kad be apsauginės spalvos gyvūnai
tyri daug Jutų prisitaikymų prie
aplinkos, prie gyvenimo sąlygų,
įpročių, instinktų, elgesio h* 1.1. Iš
instiriktyvinių prisitaikymų rūšiai
y m labai svarbūs vislumas ir sa
visauga. Gyvūnai, kurie neturi
efektingų apsigynimo nuo priešo
priemonių ir kurie masiškai jų žū
va, taide tebai sparčiai dauginasi,
pavyzdžiui, pilkieji kiškiai, kratikai, įvairios lauko peles ir kiti
smulkieji graužikai.
Viši gyvų organizmų prisitaiky
mai atsirado natūralios atrankos
būdu ir yra reliatyvūs, t. y. jos
tikslingumas nėra bendra organinio
pasaulio savybė. Gyvūnai turi ne
tik naudingų, bet ir nenaudingų ir
ttet gi kenksmingų požymių.
Mtrt, gyvoje gamtoje galioja nepaieidziamas įstatymas — gyvena
kr klesti stipriausieji, turintieji ge
ras priemones kovoti su priešais,
o silpni, neprisitaikę gyventi tam
tikroje apunkoje — žūva.
Kartafe net vienos rūšies gyvū
nai naikina vienas kitą. Tipiška to
kio viduružinio naikinimo forma
yra kanibalizmo reiškinys, kai viekuris individas naikina savo

viengenčius.
Naikinimas plačiai yra paplitęs
gyvajame pasaulyje, pradedant pirmuonials ir baigiant žinduoliais. Sa
vo ftpin»timi pobūdžiu, biologine
reikšme tokie atvejai labai įvairia
pusiški ir skirtingi
Kanibalizmas gali fvykti visiškai
atsitiktinai, štai, pavyzdžiui, ame
bos. Jos maitinasi įvairiomis smul
kiomis organinių medžiagų dalelė
mis bei bakterijomis, . gyvenančio
mis toje pačioje aplinkoje. Išalku
sios amebos dažnai ryja ir kitų rū
šių pirmuonis, taip pat ir savo rū
šies amebas.
Dažnai pasitaiko vadinamas pri
verstinas naikinimas. Kai kurios
žuvys, sumažėjus maisto, nesibodi
savo alkį numalšinti mažesniaisiais
gentainiais. Tai, va, pasak priežo
džio, žuvis žuvį ryja. žuvininkai ge
rai Žino,, kad į tvenkinį suleistos
ir ilgą laiką nemaitinamos lydekai
tės tuojau pradeda ryti viena kitą.
Lydekos taip elgiasi ir natūralio
mis sąlygomis. Ne ką menkesniu
rajumu pasižymi ir raibuotiejai eše
riai. Trūkstant kito maisto, ešeriai
ryja vieni kitus. Mailiai minta plak
tonais. O didesnieji, mitybiniams
resursams iki minimumo sumažė
jus, priversti ryti mažesniuosius.
Taigi toks groboniškas, žiaurus žu
vų elgesys, atrodytų, niekuo nepanepateisinamas. Tačiau giliau pa
nagrinėjus šį ne visai įprastą reiš
kinį matom, kad gamta ir šiuo at
veju daug įžvalgesnė, negu žmogui
atrodo iš pirmo žvilgsnio. Šiuo at
veju nukenčia tik pavieniai eg-

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
1946-1944 Metais
Parašė vys*. VINCENTAS BRIZO YS
Knygoj aprašoma raudonųjų ir rudųjų okupantų me
todai suniekinti ar panaudoti savo tflndamg Katalikų Baž
nyčios vadovus ir Jos narius.
Kaina su persiuntimu $4.30. 192 pusi. Mnois gyven
tojai prideda 5% mokesčių.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 V t e t t f t S r t S t ,

Anm

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Horaritago Avenue
Telefonas — YArds 74741-2

Nuliūdę: vyras Antanas, dukros, Emilija BrizgieuS su šeima,
Brone Stamcnic su šeima ir Jane.

Mažeikai Evans
: + :-

•>

Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN /NE.
|

-

*

X

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
v.

A.fA.
DORA GROPSTOS
NAVAKDATJSKATTfc
Pagal pirmą vyrą Ross-Ratkewiez
Gyv. White Cloud, Mich., o anksčiau gyv. Cicero, UI.
Mirė sausio 24 d., 1978 m., sulaukus 81 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukteryys: Mary Nemec,
žentas Henry J., ir Arai Galczak, žentas Eugene, podukra
Betty Yurgil. 6 anūkai, 14 proanūkų, kiti giminės, draugai ir
pažįstami.
Velionė buvo našlė a. a. Anthony Gropstos ir a. a. Mike
Ross.
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 So, 50tfc Ave.,
Cicero, UI. Laidotuvės įvyks trečiad., vasario 1 d. iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano par. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionė* sielą. Po pamaldų bus
nulydėta i šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, podukra, žentai, anūkai ir proanflkaL
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, Tel. 863-2108.

PETKŲ
TĖVAS

IR

ŠONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TBYS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 Wost 71 St.
Tel. GRovenhill 6-2345-6
1410 So. SOth Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9
AUTOMOBILIAMS

STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
8317 SO. UTUANICA AVE.

A. f A.
JURGIS DRULIS
Gyveno Marąuette Park apylinkėje.
Mirė sausio 28 d., 1978 m., 7:00 vai vakare, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje, Pakuoniu parrapijoje. Lėkščių kaime. Ameri
koje i$gyveno 65 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary. po tėvais Mitchell
ir po pirmo vyro Gandrimas; podukra Lorraine Garadrim, švogerkos
Frances Mitchell, Aima Marshall su Seimą: Lietuvoje liko sesuo
Marijona Bojavienė su seimą, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Švento Vardo Draugijai.
Kūnas bus pašarvotas antradienį 3 vai. popiet Lack-Lackawicz
koplyčioje. 2424 West 69th Street. Laidotuves įvyks trečiadienį,
vasario 1 d. iŠ koplyčios JfcOO vai ryto bus atlydėtas į Gimimo
SvC. Mergeles Marijos parap. bažnyčią, kurioje* įvyks gedulingo*
pamaldos už velionio siela. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazi
miero lietuvių kapines.
Gėilų prašoma nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pežfstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę. Žmona, podnkra, l f f M n * fr vW kW storinis.
Laidotuvių direkt Steponas Lack ir Sūnūs — Tel. 737-1213.

TA YArds 7-SHl

STEPONAS 00. LACK (LACKAVYICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
2424 W. ntth STREET
ll«2t Southwest Highvay, Palos HiUs. m.

Tel. \ Irglnia 7-H71
Tel. REpubHc 7-1213
TeL 174-4416

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CA1IFORNH AVE.

POVILAS
SSlt SO. LITUAMCA AVE.

TeL LAfayette 3-3572

RIDIKAS
TeL YArds 7-U38-3t

JUN0IS F. RUDMIN
SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1M1

VASAITIS • BUTKUS
14)0) SO. m > Anu, C1TERO, TLL.

TeL OLymplc MMS

]
1

l
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v—
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DRAUGAS, a n t n d k o b , 1978 m. sausio mėa. 31 d.

CHICAGOS ŽINIOS

I

•

X Quigk-y South auk>t. mo
kyklos tėvų komitetas vasario
25 d. rengia vadinamą "Las
Vegaa naktį". Pradžia 7 vaLj
•ak. Kviefia ir lietuvių noki- 1
inhj tėvus dalyvauti nes šioje
mokykloje nemažai jų mokosi
Komiteto pinnininkas yra J.
X Jūratė ir dr. Algis Norvi Waičkus.
x Vladas Rask-Rasčiauskas.
lai susilaukė sūnaus, kuriam
duotas Kovo vardas.
Motina apkeliavęs Pietų Amei iką, ii-1
ir sūnus jaučiasi gerai ir šią P * " pabuvojęs Argentinoje ir
savaitę iš Christ Community dar aplankęs toli pie'uose esan
ligoninės tikisi grįžti namo. čią Velykų salą. grįžo namo ir
Jie jau augina du vyresnius vėl pradėjo darbuotis kelionių
vaikučius. Nauju anūku džiau agentūroje, ruošdamas ekskur
giasi dr. J. ir A Juozevičiai, O. sijas ir keliones.
X "Lietuvos Aldų" radiio
ir P. Norvilai.
X Cicero Vysk. M. Valančiaus programa numatoma surengti
kuopos šventė įvyks kovo-11 d. Liet. Tautiniuose namuose ba Vysk. Vincento Brizgio kunigystes 5<Kies metų sukakties minėjimo akademijoje susirinkusi svečių dalis. Marijos
Vakare 7 vai. šv. Mišios, nariai landžio 9 i su pasilinksmini aukšt. mokyklos salėje. Iš dešinės pirmoj eilėj: kun. A. Trakis, I. Kriaučeliūnienė, komiteto pirm. M. Rudienė,
Nuotr. P. Malė o >
duos pasižadėjimus, po to agapė mu ir susipažinimu, kad klau Lietuvos gen. tams. J. Daužvaroienė, jubiliatas vysk. V. Brizgys ir kt.
sytojai
galėtų
pažinti
savo
ra
ir moksleivių pasirodymai Ci
cero ateitininkųų kuopos vaka dijo pranešėją ir talkininkus.
ras bus balandžio 22 d.
X
P. Balčiūnas iš Hotį
X Ona Radauskienė, gyve- Springs, Arkansas valstijos, j

700 GAUS DIPLOMUS
De Paul universitetas sekma
dienį, vasario 5 d., Medinah
Temple salėje išduos diplomus
700-tam savo studentų, pasie
kusių įvairius mokslo laipsnius.

norėjo muštis. Dabar jis ir
jo bendrininkai turės atsakyti
POŽEMIO GARAŽE

Prie Chicagos miesto centro
parke esančiame požeminiame
Monroe gatvės garaže automo
PRIGRIEBĖ VADA
bilio pastatymas 12 kai valan
Negrų Afro-American polici
dų kainuoja 2 dol., mėnesiui —
ninkų lygos egzekutyvo direk
50 dol.
torius R. Rabinson buvo areš
tuotas prie McCormick Inn.,
BRANGSTA PASKOLOS
kai jis ėmė ginčytis su kitais
Kai kurie Chicagos bankai
policininkais dėl pabaudos u i
jau pradėjo imti už paskolas
statymą automobilio ne vietoj.
namams po 9V-> procentų.
Policininkė Dorothy Bahr išra
DIDELI GAISRAI
šė pabaudą Robinsonui už nele
galų automobilio statymą.. Tai
, J>ęgė narnąs, .216 E . 3$ SL,
pamatęs Robinsonas ėmė plūsti
Chicagoje ir sudegė Harry Dejpratto, 60 m. Kitame gaisre
- ^
. - • : . - « . „ „ $ ' — H 1 7 W. 77 St. Chfcafoje,
jus^
metus socialiniai " " " J - i ^
jį^į-j,
m., ir jo s u 3 metu.
mais mformavo S. Bartkutė. nus Leonardas
„.
__„__..
I!
Taip pat nutarta išleisti ne
VAIDINIMAI PARKUOS
periodinį biuleteni su draugijos
nanti 6223
So. Albany, gavo J nusiskundė blogu pašto patarna
veiklos
informacija
bei
praktiš
gyveno Vilniuje, doktcrizavosi Meškauskai, dr. Vacys ir dr.
liūdną žinią, k a d jos v y r o a. a.' v i m u ir j o "sparta". Jis sauCHICAGOS LIETUVIŲ
Parkų būstinėse mėgėjai —
Leningrade, vėliau docentavo ar j Augusta Sauliai, Danutė Kuraus kais patarimais. Nutarta pa suaugusių ir vaikų dramos gru
Leono s e s u o Baltimorėje m i r ė j s j o 4 d. išsiuntęs
"Draugui"
ISTORIJOS S U T I K r U V t S
profesoriavo Vilniuje, Lenkijo- į kienė, Vera Oiienė, Jonas ir gal išgales paremti lietuvišką pės ruošia vaidinimus. • Marsausio 27 d. ir palaidota sausio laišką su perlaida ir po 20 dieChicagoje lietuviai
gyvena je, Jeruzalėje, Paryžiuje. Paga- Gražina Talandžiai, Juozas ir' spaudą, kuri
kuri šios draugijos
30 d. Paliko sūr.ų Edvardą ir,nų gavęs atgal.
Atrodo, kad
ąuette parke tokie vaidinimai
nuo XLX a. pabaigos. Jie yra liau atvyko į Chicaga. Be kitų Eleonora Derenčiai, Eugenija veiklą garsina.
V. Galeckas bus vasario 3 ir 4 d.
Eleną. Velionė buvo pašto ženklas dėl blogų klijų ar
viena iš didžiausių tautinių darbų, pa parašė ir Chicagos Kezienė, dr. Ant. Belickas ir
viešbučio savininkė.
su kieno nors "pagalba" buvo
grupių. Tačiau ligi šio laiko jų
x šv. Kazimiero Bet. kapinė nukritęs. Pastas nepersiuntė io
lietuvių
istoriją (iki LT pas. kiti.
I Š A R T I IR TOt-i
se (kaip ir kitose) dėl atsargu laiško "Draugui", o g r ^ 0 į j ^ n j a anglų kalba nebuvo iš- karo).
Knygos leidėjus Liet. fondo
Taigi didelį darbą atliko
Prof. Fainhauzas savo kalboje vardu sveikino K. Girvilas. Kun.
mo,
kad išvengus susižeidinul, siuntėjui.
istorikas prof. dr.
Dovydas
BRAZIŪKŲ
pradžioje sustojo prie imigraci J.Prunskis džiaugėsi gražia kny
l a r k y o j a m s ar darbininkams į x Kotryna G'nkrtienė, WauFainhausas, tokią knygą paruošneleidžiama dėti gėlių ar gėliųjkegan, HL. atnaujindama prejos į JAV-bes ir pabrėžė, kad ga. Paskutinis žodį tarė leidyk— Sao Paulo skautą ir skau
;«,,u..-*,
damas,
ir
Amerikos
lietuvių
puodu į
pagal
savo
gyventojų
skaičiuj
j
į
į
m
j
sĄĮs.
_
'
k
u
n
.
A.
Kečių
Kūčios įvyko gruodžio 22 d.
nuolatinius
įtaisus, Neleikurie ; mimeratą, atsiuntė 17 dolerių . . . , .
.
leidykla, j ą išleisbūtų pakilę
nuo žemės.
unigrantų
gausumu
Lietuva
stoĮ
^
j
o
talkininkams
ir
šv.
Kazimiero parapijos salėje.
zys
Jig d ė k o
auką ir tuo gražiai parėmė sun- ,
vi tuojau po Airijos. I š viso rėmėjams, kurių dėka galėjo
Pamaldas apie šimtui susirin
džiama prijungti kablių prie'kų mūsų dienraščio leidimo a a m a *
ligi
I
pasaulinio
karo
iš
Lietu
kusiųjų vaikų ir tėvų laikė kun.
knyga pasirodyti.
Džiaugėsi,
paminklų pritvirtinti gėlių puo- darbą. Ji skelbiama "Draugo"
Šios knygos sutiktuvės įvyko
vos
emigravo
650,000
žmonių,
Pranas Gavėnas. *
kad leidykla
šiuo metu turi
dams. kad jie nenuvirstų. Pa- Garbės prenumeratore. Esame pereitą sekmadienį Jaunimo cen— Vasaros stovyklai It* vie
našūs įtaisai naudoti griežtai jai dėkingi
tre. Dal\-vhis, kurių, nežiūrint ta'gi apie 20 proc. visos tautos. 70 narių — šimtininkų ir kvie
1924
m.
Chicagoje
gyveno
apie
tovėje
sausio 8—15 d. vadovavo
tė daugiau jų ieškoti Pristatė
draudžiami. Velėna bus uždėta į x Kun. Jonas Ruokis, Wa- blogų susisiekimo sąlygų (daug
90,000 lietuvių. Tuo metu Kau apie dešimtį naujų narių, iš
ps. Eugenija Bacevičienė. Sto
ant naujų kapų tik tada, kai terbury, Conn., atnaujindamas sr.iego), susirinko netoli Simti
ne iš 92,500 gyv. skaičiaus lie šaukdamas juos pavardėmis.
vyklos vardu skautai ir skau
bus žemė tinkamai susigulėjusi j prenumeratą atsiuntė 50 dolerių nės, sveikino leidyklos vadovas
tuvių buvo 54.000. Taigi Chica
dės parinko "SvyturT, nes pir
Knygos angliškas vardas:
ir oras palankus. Pavasarį ir čeki Šia auka jis gražiai parė- kun. Alg. Kezys. Pirmininkavo
rudenį paprastai galima tai at
goje buvo tiek lietuvių kiek "Iithuanians in Multi-Ethnic
moji stovyklos diena — skautylikti s a v a i ės bėgyje, žiemą ar mė savo dienraštį ir įsirašė į direktorių tarybos pirm. prof. Kaune, Šiauliuose ir Panevėžy
bės įkūrėjo Baden-Poweiio mir
Chicago un ii World War LT"
J. Puzinas. Pasidžiaugęs,
vasarą reikia
ilgiau palaukti. Garbės prenumeratorių eiles, dr.
kad į lie uvių kultūros aruodą je, sudėjus kartu. Ilgainiui Chi b y David Fainhauz. Išleido Lities diena ("jo gyvenimas, dar
Tokie yra kapinių administraci Nuoširdžiai dėkojame.
Justinas Mackiewich
šiandien išpilamas
dar vienas caga virtusi JAV lietuvių sos'i- thuanian Literary Press, Inc.,
bas,
žodžiai būtų mums ivieX Zigmas Balnius, dėkoda
jos nurodymai.
saikas, pakvietė dr. Kęstutį Gir ne,
ekcmoniinru ir kultūriniu and Loyola University Press.
sa"),
o paskutinioji — Klaipė
mas už kalendorių ir korteles,
D
AKO
DLDELC
PAŽANGA
nių
pakalbėti
apie
knygą.
centru.
Džiaugėsi
galėjęs
padė
X Juozas Stasiūno, Worth,
dos sukilimo diena. Skilčių var
Spausdino M. Morkūno spaus
prie prenumeratos
mokesčio
ti
lietuviams,
paruošdamas
mi
Dl., pratęsė metinę prenumera
iai palinkti australiški (ken
Justinas
Mackiewich,
Stan
Prelegentas, knygos redaktotuvėje. Tiražas — 1500 egz.
pridėjo 7 dol. auką. Ačiū.
nėtą
istorija.
tą, apmokėjo prenumeratos mo
gūra,
koala, kukabūra ir kt.),
rus,
geru žodžiu atsiliepė apie
Knyga didelio formato, atspaus- dard Federal taupymo bendro
kestį dar vienam asmeniui ir
X Aukų po 5 doL atsiuntė: autorių, pagyrė, kad jis įstengė J Prof. Puzinas leidyklos var- dinta gerame popieriuje, ilhis- vės pirm., džiaugiasi, kad tur nes laikas sutapo su V I Tauti
pridėjo auką "Draugui* sti Ona Stumbrienė, Stasys Mockus, tinkamu būdu nušviesti ttetuviųjdu iššaukė knygos paruošimo- truota gausiomis ir labai ryš tas v i s auga ir daugiau taupy nės stovyklos antrąja savaite
printi. Labai ačiū.
Turtas dabar Australijoje.
l. 6 !?^ 8 B u r ! l i i u s k a 8 ; 4 d o l - ~ * • imigraciją ir rado jos reikiamą išleidimo kaltininkus ir juos kiomis nuotraukomis.
Kaina tojų atsiranda.
Visiems aukotojams vietą kitų imigrantų tarpe, apdovanojo knygomis. Štai jų 20 dol. Linkėtina naujam vei- siekia iš viso 386 milijonų dol.
— I V I Pietų Amerikos l i e t u 
x Kun. dr. M. Kirldlas, Chi- Svilienė
maloniai
dėkojame
vių
kongresą Sao Paulo lietu
cago. 111., prie prenumeratos
Amerlka lietuvius, kaip ir kitus eilė: autorius — D. Fainhauzas, ka!ui pasisekimo.
(bk). ir t u o pasidarė aštunta didžiau
sia bendrovė Ulinois valstijoje. viai išvažiavo autobusą sausio
mokesčio pridėjo 12 dol. auką ir
rytų kraštų imigran'us, prie- redaktoriai — K Girnius, J.
BR10HTON PARKO VEIKLA 19 ir pusę milijonų
išmokėjo 25 d., grįžta vasario 6 d. PALK
tuo dosniai parėmė savo dien
muši nelabai entuziastingai, ta- Puzinas, T. Remeikis. vertėjai
raštį. Labai ačiū.
čiau sis
nuogąstavimas buvęs — Saulius Girnius, Rūta Kvi-j Brigh'on Parko Lietuvių Na- šiais metais procentų, Nuo jaunimo stovykloje prie Montebe pagrindo. D n Girnius pla- klytė - Kulikauskienė, Danguolė mų savininkų draugija Vyčtų 1909 metų nėra tiek daug išmo video sausio 25 — vasario 2 da
x "Draugą" aukomis parė
č:au kalbėjo apie Chicagos lie- Kviklytė. Al. Pakalniškis, Jr., i salėje sušaukė savo metinį susi- kėję, šiomis dienomis bus nau lyvauja iš viso 90 stovyklau
mė: 3 dol. — V. VasiukeviČius;
tuvius ir savo teigimus parėmė Al. Pakalniškis. Meninę priežiū- .rinkimą. Beveik visa valdybos ja taupymo viela prie Archer ir tojų.
po du dol. — Leonardas KerttJustinas taip
knygos duomenimis. Tik per 20 rą atliko Petras Aleksa ir Vin-' sudėtis
dėl parodytos dvejų Austin gatvių.
lis, L. Žemgulys. Emilija Raimetų lietuviai Chicagoje pa- 1 cas Lukas. F o t o darbams va- metų energingos veiklos vien- pat praneša, kad jis perėmė ir
benė, V. Melynis; po 1 doL — E .
state 8 bažnyčias, įkūrę daug dovavo A. Kezys. Nuotraukų balsiai buvo perrinkta naujai Crane taupymo bendrovę. Da- Advokato JONAS 6 I M Į ™
Augustaiis. Alė Žilinskas, .yi-.
mokyklų, biznio įstaigų. Tačiau parūpino Eug. Būtėnas, Bro- kadencijai Pirm. yra B. Paliu- bartihė"behdroVė prie ArcEeFTr*
šiems dėkojame,
«247 S o . Kedsio As
i'gą laiką Chicaga
nebuvusi niaus
Kviklio
archyvas, St.' lis. Sausio 21 d. įvyko pirmas Sacramento gatvių bus padidin
TsL T76-S599
x Lietuviu Opera kviečia vi
lietuvių sostinė. Ragino studi Balzeko liet. kultūros muziejus, šios valdybos posėdis, kuriame ta. Kasmet vis atsiranda dides
sus dalyvauti Verdi "Nabuceo"
juoti lietuvių
praeitį, skaityti Lietuvių foto archyvas, Pašau-į buvo pasiskirstyta pareigomis ni taupymo turtai ir naujos vie
operos spektakliuose, kurie šie
Darbe vsL ouo 9 0d 7 vaL vak
kur taupytojai gali pato
naująją istoriją ir t u o pažinti lio hetuvių archyvas. Šiems tai-, i r nustatyti 1978 m. darbo pla- tos,
ftaatad 0 mL Iki l vai d
met įvyksta balandžio 1 d , 8 v a i
ne tiktai senąją mūsų imigraci kininkams bei jų atstovams n a i Vieton pasitraukusios pa- giau atlikti piniginius reikalus
vak.. balandžio 2 d., 3 vai po
ją, bet ir mus pačius, nes visų taip pat įteiktos knygos.
rengimų kom. pirm. St. Pulepietų ir balandžio 8 1 , 8 vai.
laukia tas pats likimas.
Nepamiršti h* stambieji me- kienės, toms pareigoms buvo
vak., Marijos mokyklos audito* A. a. M. Teresė Kunigunda Pečkai
cenatai: Zenonas ir Vanda Pet-' paprašyta G. Kloviškienė, kuri
Po
to
J.
Puzinas
pristatė
au
tytė, Nek. Pr. Marijos Seserų vienuo
rijoje.
torių D. Fainhauzą ir jo žmo k a i dr. Stasys ir dr. Milda Bu- buvo išrinkta. Buvo nutarta
Operą diriguos muz. Alvydas Ujos narė, mirusi 1978. I. 21 d.
ną mokytoją Eleną Norvydaite, driai, dr. Petras ir Stefa Kisie-. daugiau dėmesio kreipti į patarVasaitis. režisierius — David
X. i.
Skomantas, Beverly
Stasfi Yla
fondas, Illinois navimą nariams praktiškais bei
kuri daug padėjusi s a v o v y r u i liai, Lietuvių
Hicks. Chormeisteriai: Alfon Shores, Ind., prie prenumeratos
"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties.- Autorius
D. Fainhauzas gimė,
m o k ė s i Art Council, dr. Juozas ir Jonė, socialiniais reikalais. Apie dvesas Gečas, Emilija SakadobkJe- mokesčio pridėjo 10 dol. auką.
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo rastais pririša skaitytoją,
nė. Akompaniatorius — Artinas Dėkojame.
verčia mąstyti, gyvai ir valadžiai charakterizuoja asmenis...
Kaminskas.
Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark.
x
Reikalingas
patikima*
Dainuoja: Dana Stsnkattytė,
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina {vykiais, pokalbiais, dienraščių ir
Margarita Momkienė, Katertna naktinis sargas, kuriam bu:
lai&kų ištraukomis, buvusių Siokinių ir bendradarbių Uudijimais"
— Valdemaras Cukuraa.
Kogutaitė, Algirdas Brada, SCe- geros sąlygos už gerą patarna
fan Wicik, Rimas Strimaitis, — vimą. Kreiptis tik laišku šiuc
Išleido ir spaudė Nek. M. .Pr. Seserys, 370 pusi., 1977. m.
III spektaklyje. Jonas Vaznette, adr.: Draugas, adv. 5678, 4o4*
Kaina su persiuntimu S7.4L U b a k y m u s siųsti:
Bernardas Prapuolenis, Juttus W. 63rd St^ Ch.caro, H 6"61f
DRAUGAS, 4545 W. 68Pd S t , Ckksagn, m . 80629
(sk.)
Savrimas ir Operos Choras.
Bilietai gaunami: Gifts Inter
x 1978 m. kelionių ) Viuiii
mmmmmmmmm
."rHMMiMHtlMtMMMMnMHtMItnMHMttHHMHtHMtMtMH".
national: 2501 W. 71st S t Vaz- tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
nebų krautuvė atidaryta kas raukitės pas Marių Kietą, tele^
MOJU
STUOCNTUM
dien nuo 10 vai. ryto iki 6 v a i 737-1717.
<sk.)
»
vak., pirmadieniais ir ketvirta
•
dieniais nuo 10 vaL ryto iki 8
.
vai vak., o sekmadieniais nuo
fonas Mulokas
(ileiaiai minklUii tirfelUis
11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.
Telefonas: 471-1424.
kaiiia tik į&JOO
Bilietu kainos: parteryje —
Kai kurios kolegijos dabar mokins Ueturiu kslbs tr ctajmai
15, 13, 10 ir 7 dol.; balkone —
studentams reikia lietuviškai sngiklko iudym- pamokoms Dabai
13, 9 ir 5 dol.
OraiiKaii išleido studentams papigintą laidą SK> sodynu kur) suredatavo %itlo» PėteraitiR K»e»«W virselism Ma sodyms kainuoja
Paštu bilietai užsakomi bū
Si knyga tik dabar gauta Kic
flOlMl
IS'eis';
tinai pažymint spektaklio datą, tais virietiaia 116 pusi
:
ftasykHt: 0MU6AS, aS49 W. Wrd $!..
b lietų kainas ir siunčiant čekį Melbourne, Australijoje Kaina m>
persiontimu $4 30.
ehkasi. III. M6ai
šiuo pavadinimu ir adresu:
Ušsakymus siusti
DR.AITOAS
Iithuanian Opera Go., 6806 So. IM5 W«st aird S t , Chieago. III
Ir esoassrkMsa jst
• Malonėkite pridėti 46
Artpsian Ave., Chicago. DL
Ulinoss vaastybėja)
Liruamanuų mokyklų mokinių atstovai, svtflkinę vysk. V. Bragį kunigystės jubiliejaus proga sausio 22 d.
60629
(firj*
\uou.
rV Malou*
mmmmmm—m

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

•

JURGIS MATULAITIS

i

toorau

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 200YNAS

VILNIUS
LENKŲ OKUPACIJOJE
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