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Balsavimai Prancūzijoj

Istorija, kokių ok. Lietuvoje
yra daug

Paryžius. — Pirmasis balsavi
mų ratas .parodė, kad kairiųjų
blokas ir centro dešiniųjų koali
cija eina lygiomis. Lemiamas žo
dis bus tartas ateinantį sekma
dienį. Balsavo daug, 83 procentai
Socialistai su komunistais surin
ko 45.6 proc. balsų, o valdančioji
koalicija 46.9 proc Kairieji į sa
vo pusę dar bandys pritraukti ne
dideles kitas kairiąsias grupes,
gavusias viso 3,2 proc. balsų

Raj nų, kolchozų Ir mokyklų vadovai, lyg neturėtų kitų pareigų, lanko bažnyčias ii
gaudo pirmajai Komunijai egzaminuojamus vaikas
Liepos 31 apie 16 vai. atvažia- Tą pačią dieną 18 vai į baž
vo Utenos raj. Vykdomojo komi- nyčią atėjo vaikai kartu su moti
teto pirmininko pavaduotojas La- nomis, norėdami prieiti pirmos iš
Kirdeikiai (Utenos raj.)
banauskas, G. Mačinskas ir mo- pažinties. Tuo momentu klebo1977 liepos 28 A 18 vaL Kirdei kyt. Krasauskas. Nors vaikų ne- nas buvo iškviestas pas ligonį,
kių bažnyčioje klebonas kun. rado, tačiau surašė aktą. Šį kartą Jam dar nesugrįžus į bažnyčią,
Petras Kražanskas egzminavo su L a b a n a u s k a s m ė g i n o ^ ^ tak- vėl prisistatė Labanauskas, lydimotmorms atėjusius vaikus, besi- t i k ą . į t i k i n ė j 0 kleboną, kad žiū- mas Mačinsko, Kirdeikių vid
ruošiančius Pirmajai ^išpažinčiai r ė t ų s a v Q s i l p n o s svgjkatos, ku- mokyklos direktorės Rastenienės
ir šv. Komunijai. 18,15 vai. baz- r i a j g a l ė t ų ^enVti
kalėjimas ir dar vienos moters. Pavaduoto
nyčioje pasirodė Utenos rajono ( e s ą g r e s k d v e j i m e t a i ) įr d e l t 0 j a 5 Labanauskas ėmė gąsdinti moVykdomojo komiteto pirmininkas esą g e r i a u n e l e i s t i v a i k ų p r i e tinas> ^ J o s ^ ^ a t s i i a n k y m u
Vytautas Talmantas, Kirdeikių b e n d r o s p i r m o s 5v> Komunijos, pražudys kleboną, parodė joms
tarybinio ūkio direktorius Gedi- p r i e § { n g u atve] - U) t e ks m o kėti bau- du surašytus aktus ir paskirtą
minas Mačinskas ir Kirdeikių d ą h i š s i k e l t i i š parapfJc.s.
baudą, perspėdamas, kad jei daapylinkės sekretorė. įėję į bažny._
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* » o grįžęs klekus
po vieną (vai
nė
valdžia, kodėl ruošiasi iškilmin- *>°
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kų buvo 31). Klebonas pasžteisi.
.
.
no, kad toks kaltinimas nepagrįs- ? a i ^ . n d r a i P l i m a l a i . , f omum - , Rugpjūčio 7 klebonas, nepatas, nes draudimas pažeidžia TS J a u D e I «> turėsiąs išsikelti is pa- būgęs nei Kurijos nei valdžiosJ
RS Konstituciją ir Helsinkio su- ra P'J os - K u n ' R Kražanskui pa- grasinimų, paskelbė, kad ateitarues įsipareigojimus. Vykdomo- Akinus, kad jis del to is parapi- n a n t į sekmadienį bus bendra Pirjo komiteto pirmininkas, pagra- Jos nesikeis, valdytojas kan. J. An- m o j i šv. Komunija, o taip pat pa
sines klebonui kalėjimu, paliepė dnkonis pagrasino suspensa.
drąsino motinas nebijoti jokių]
sekretorei surašyti aktą, bet kleRugpjūčio 5 d. 8 vai. ryto į Kir- represijų.
bonas jo nepasirašė.
. deikius atvažiavo Vykdomojo ko- Rugpjūčio 14 sumos metu baž
B klebono sužinojęs, kad vai- miteto pirmininko pavaduotojas nyčia buvo pilna žmonių, besikučių Pirmoji Komunija bus Labanauskas ir išsivežė kleboną meldžiančių už persekiotojus,
rugpjūčio 14, pirmininkas ironiš- į rajoną. Cia administracinė ko- Klebonas per pamokslą atkreipė
kai pasityčiojo: "Labai gaila, kad misija nubaudė kun. P. Kražans- tikinčiųjų dėmesį į ateistų veiktiek pasidarbavęs negalėsi pasi-. ką 50 rb. bauda ir įspėjo, kad jei- los vaisius Lietuvoje ir ragino
džiaugti darbo vaisiais, nes iki gu ateityje bus užsiimama su vai- branginti maldą, jei tėvai ir vai
rugpjūčio 14 čia nebus tavo nė kais, klebonui bus iškelta bau- kai nenorį tapti gėdinga ateizmo
kvapo. Mes sutvarkysome tave!" džiamoji byla.
auka.
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Ragaišis, B. Raižys, kun. V. Ra
manauskas, S. Raižys, B. Samsonaitė, J. Sasnauskas, V. Sinkevi
čiūtė, J. Stanelytė, O. Steponavi
Čiūtė, A Šeduikis, J. Šileikis, A
Šukytė, V. Šupenis, R Tereskutė,
A Tereskus, A Tučkus, V. Varkala, J. Volungevičius, A Žilins
kas, V. Žilinskas, B. Pašilienė,
N". Valčiukienė, A Pašilis, Alek
LIETUVOS TSR PROKURORUI buvo suimtas kaunietis Balys sas Pašilis, S. Pašilis, L. Pašilie
Gajauskas. Jis kaltinamas moksli nė, A. Pašilytė, N. Muraškienė.
Helsinkio susitarimų vykdy nės, istorinės - archyvinės me
N.B. Apie 30 parašų neįskaimui remti Lietuvos visuome džiagos rinkimu ir saugojimu.
ninės grupės vardu — Onos Kadangi tokia veikla jokioje pa tomi.
Lukauskaitės-Poškienės, gyv. saulio šalyje nėra laikoma nusi
Šiauliuose, Kleinerio 32-37. kaltimu ir B. Gajausko areštas
RugpjūČio 23-25 Vilniuje, Sau
pažeidžia Helsinkio susitarimus,
PROTESTAS
Visuotinę žmogaus teisių dekla- gumo komitete, buvo tardoma
1 m. rugpiūčio 23 d. Vilniuje r a c j j ą b e j kitus tarybinės vyriau- Jadvyga Petkevičienė (gyv. ŠiauVSK darbuotojų buvo suimtas %y\^ tarptautinius įsipareigoji- liuose, Lenino 42-d). Ji buvo išaukščiau minėtos grupės narys m u s
reiškiu protestą prieš jo kviesta kaip liudininkė Balio GaViktoras Petkus.
suėmimą ir prašau jį nedelsiant jausko byloje, tačiau tardytojas
Kadangi V. Petkaus veikla lie- paleisti.
papulk. Kazys grubiai ją užsipuo
tė tik žmogaus teisių gynimą Hel. . „ - , . . lė su įvairiais kaltinimais. Labiausinkio susitarimų ribose, ką aišOna Lukauskaite - Poškiene $įaį b u y ( ) p u o l a m a u ž v a ž i n ė j j _
kiai įrodo pas jį arešto metu rasti
Helsinkio susitarimų vykdymui m ą į Maskvą i r perdavimą každokumentai, tai jo suėmimas yra remti Lietuvos visuomeninės gru- kokių "slaptų" dokumentų. Buvo
bandoma konkrečiai apkaltinti
prieštaraujantis raktas Helsinkio pės vardu.
dėl
B. Gajausko bylos, taip pat
susitarimams. Taip pat visa tai Šiauliai, 1977 m. rugsėjis
už "šmeižtus" "Kronikoje". Pet
prieštarauja Visuotinės žmogaus
teisių deklaracijos punktams, užPareikštam protestui pritaria- kevičienė kaltinimus atmetė.
Tuomet Kazys išplūdo ją necentikrinantiems kiekvienam teisę į m e :
minties, sąžinės ir įsitikinimų laisJ. Advilonis, T. Baškienė, V. zūriškais žodžiais. Vis šaukė, kad
ve. Jo suėmimas pažeidžia ir Bogušis, M. Gabiūnaitė, V. Gri* "jūs visi esate melagiai, tėvynės
TSRS Konstituciją bei kitus tary- gonis, M. Jurevičius, A. Jurgilai- išdavikai, jus visus reikia sušaubirtės vyriausybės įsipareigojimus tė, R. Juškaitė, kun. J. Kaunec- dyti...*' J. Petkevičienei pareiškus,
tarptautiniuose susitarimuose.
kas, A. Kilčiauskienė, 2. Kuody- kad dėl įžeidinėjimų ir plūdimosi
Tuo pasiremdama, protestuoju tė, A Masilionis, V. Meškaus- ji į Kazio klausimus neatsakinėprieš Viktoro Petkaus areštą ir kaitė, A Miklaševičius, J. Mozo- sianti, — trečią dieną tardymą
prašau duoti atitinkamiems vai- raitė, L. Navickas, K Lapinskas, perėmė ir užbaigė mjr. Pilelis.
džios organams nurodymą jį tuo- L Laurinskas, J. Petkevičienė, J. šis elgėsi mandagiai. Rugpjūčio
Jau paleistu
Petkevičius, P. Pečiulaitis. A Pet- 25 vakare J. Petkevičienė buvo
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ZENKEVIČIUS PASIGENDA
AMERIKOS PRIPAŽINIMO
Vadina save tižtiEnioreikalųministrą,
bet atlieka tik konsulines hinkcijas
Vytautas Zenkevičius, prieš
10-16 metų buvęs Sovietijos
ambasados pareigūnas Washingtone, vėliai, kone kasmet
atsiunčiamas
f JT posėdžius
kaip sovietinės delegacijos na
rys* papuoštas Lietuvos TSR
užsienių reikalų ministro pava
duotojo, o pastaruoju metu jau
ir ministro titdu, praėjusio
vasario pasktrtmę dieną Vil
niuje, kalbėdamas 8a TJPI ko
respondentą Emiliu Sveiliu, p a
sirodė esąs gerokai
nepaten
kintas savo padėtimi: stinga
Amerikos pripažinimo.
Zinoma, pripažinimas staiga
nesukurtų intymios bičiulystės
t a r p Amerikos ir Lietuvos, bet
vis dėlto tai esą butų žingsnis
teisinga linkme. Pasikalbėjime
kalbėjo, lyg būtų ministras ma
žiausia kokios satelitines vals
tybės, pvz. Lenkijos a r bent
Bulgarijos, kurios tarpvalsty
binėj plotinėj pripažintos ne
priklausomomis ir su kuriomis
Amerika turi
diplomatinius
santykius. Esą, jeigu tik būtų
Amerikos pripažinimas, atkris
tų daug suvaržymų, palengvė
tų kultūriniai mainai ir normalėtų santykiai, kurie, kaip ko
respondentas nuo savęs paaiš
kina, "nutrūko, komunistams
užėmus Lietuvą n karo metu".
Zenkevičiaus svajonę apie
tokį pripažinimą, kokiu naudo
jasi Lenkija, liudija i r jo ap
gailestavimas, kad daugelis
Amerikos lietuvių pensininkų
norėtų grįžti Lietuvon gyveni
mo baigti, bet, "kadangi Jung
tinės Valstijos mūsų nepripa
žįsta, tai tie žmonės negali
grįžti ir tebegauti savo ameriki
nės pensijos čekius".
Nors korespondentas ir nesu
siprato paklausti Zenkevičių,
ar jo pageidavime sunormalinti tiesioginius (ne per Maskvą)
Lietuvos santykius su Ameri
ka kartais neglūdi mintis siek
ti išstojimo iš Sovietų Sąjun
gos, vis dėlto korespondentas
suabejojo Zenkevičiaus vaidi
namos pozos rimtumu ir pa
klausė, koks ai iš tikrųjų esąs
Zenkevičiaus darbas, kaip LT
SR užsienio reikalų ministro t
Čia tariamas
suvereninės
valstybės ministras iš karto
susitraukė į konsularinio sky
riaus vedėjo lygį. Atsakė štai
kaip: "Mano darbas yra atlikti
konsulines funkcijas, apiman
čias reikalus nuo užsienio pasų

lankyti ar apsigyventi Lietuvoje. žodžiu, visa su tuo susijusi
dokumentacija. Per metus gau
name apie 80,000 laiškų su įvai
riais pasiteiravimais". (Pažy
mėtina, kad Zenkevičius čia
nutylėjo, jog užsienio pasus iš
tikrųjų išduoda tik sąjunginė
Užsienių ministerija Maskvoje,
o Vilniuje Vizą i r registra
cijos skyrius — OVUt — yra
Vidaus reikalų ministerijos pa
dalinys).
Zenkevičius d a r pridėjo,
kad konstitucija jo vyriausybei
leidžianti siųsti diplomatinius
atstovus į užsienius, bet, sakė,
"mums neįmanoma turėti tiek
daug pasiuntiniu, todėl sąjungi
nė vyriausybė (Maskva) mums
atstovauja". Be to, Zenkevičius
aiškinęs, kad, nors Maskva ir
galinti atmesti Lietuvos sutar
tis su užsieniais, vilniškė vy
riausybė galinti tokiais atve
jais kreiptis su savo argumen
tais j Aukščiausią sovietą rū
pintis nutarimą pakeisti". "Ne
pasakė, kaip sėkmingai" — pa
stebėjo korespondentas.

Žinantieji prancūzų balsuoto
jų nuotaikas, sako, kad pirmuo
se balsavimuose paprastai dau
giau pasisakoma už opoziciją, pa
rodomas nepasitenkinimas val
dančiomis partijomis, bet antru
balsavimu daugiau remiami val
(B senos graviūros) dančiųjų partijų kandidatai. To
kiu būdu ateinantį sekmadieni
gali laimėti ^prezidento Giscard
koalicija. Į 491 vietą parlamente
Kubiečiu batalionas kandidatavo 4,250.

P. Jemene
Washingtonas.— Pietų Jeme
ne yra batalijonas kubiečių karių,
rašo kolumnistai Evans ir Novak. Jų buvimu labiausiai jaudi
nasi Saudi Arabija ir tuo reikalu
su Amerika keičiasi informacijo
mis. P. Jemenas yra pirmoji vie
nų arabų gyvenama valstybė,
kurioj Castro tiek daug laiko ka
rių
Spėjama, kad kubiečiai treni
ruoja jerneniečius arba prieš Oma
ną, arba prieš Šiaurės Jemeną.
I P. Jemeno Adeno uostą so
vietai perkėlė ir iš Berberos, Somalijos, ir laivyno bazės įrengi
mus

Vel moluku teroristai
Assen, Olandija. — Molukų
teroristai vėl pasireiškė savo
"veiksmais".
Reikalaudami iš
Indonezijos nepriklausomybės, va
kar vienam valdžios pastate su
laikė 50 įkaitų.

Izraelis planuoja
kerštą

Jeruzalėje. — Izraelyje planuo
jamas kerštas prieš palestinie
čius. Gynybos ministeris Ezer
Weizman, atšauktas S Amerikos,
sakė, kad 11 teroristų guminiais
laiveliais išsikėlė į Izraelį, užpuo
Neleido kalbėti
lė du autobusus, nušovė 32 žmo
nes, 72 sužeidė. Susišaudyme i r
J. Tautose
autobusų sprogime žuvo ir devy
New Yorkas. — Afrikos vals ni teroristai. Du buvo pagauti i r
bus teisiami.
tybės neleido kalbėti JT Saugumo
Taryboje Rodezijos juodajam
Yassir Arafat, palestiniečių va
vyskupui Abel Muzorevai, vienam das, sakė, kad tai Al Fatah, kari
iš trijų nuosaikiųjų, pasirašiu nės organizacijos, ipadaras ir atsi
sių susitarimą su premjeru l a n lyginimas už Izraelio "aroganciSmith. Jis buvo atvykęs, norėda ją".
mas apginti susitarimą, kuria
Korespondentų pranešimu, Iz
me partizanai nėra atstovauja raelio kariniai daliniai jau trau
mi
kiami prie Libano pasienio.

Taip Zenkevičius gana aki
vaizdžiai įrodė, kad nei jis
pats, nei ta jo vyriausybė Vil
niuje (kaip ir Rygoj ar Taline)
nėra tarpvalstybiniam diplo
matiniam santykiavimui kompetetingos figūros. Jis kalbėjo
lyg nesuvokiąs iš viso, apie ko
kį nepripažinimą iš tikrųjų kai
bama: "Kaip galima pripažinti
visą Povietų Sąjungą ir tuo pa
čra n*etu nepripažinti jos da
lies?"
Nepatenkintas, kad Ameri
Atomine jėgainė prie
kos konsulato pareigūnai, lan
kydamiesi Vilniuje, susitinka
su žemesniaisiais pareigūnais
Balsuos del kanalo
— kultūrinių įstaigų ar miesto
administracijos vadovais, bet
oficialiai nesikalba su Zenkevi
Washmgtonas. — Ketvirtadie
čium ar kitais ministrais. Korės nį bus pirmas balsavimas dėl Pa
pondentas ryžosi patikslinti ne namos kanalo, dėl sutarties da
pripažinimo prasmę ir priminti lies, nuolatinį kanalo neutralu
tos absurdiškos padėties prie mą. Dar nėra aišku, ar Senate
žastį: "Jungtinės Valstijos ne bus surinkta du trečdaliai balsų.
pripažįsta Sovietų okupacijos Keli senatoriai vis dar negali ap
tuose kraštuose, nes tai buvo sispręsti.
padaryta prieš žmonių daugu
Antroji sutarties dalis, apie ka
mos valią. Tai yra pastovi J. V. nalo iki 2000 metų laipsnišką
politika Helsinkio konferenci perdavimą Panamai, bus balsuo
joje irgi buvo nurodyta, kad ši jama vėliau.
J. V. politika galios ir numato
moje ateityje.". Bet Zenkevi
čius ir toliau dėjosi lyg nesu Vokietija i r Vatikanas, kurio
prantąs ir užsiminė, kad tarp pripažinimas, esą, būtų paspir
"Lietuvvos vyriausybės nepri tis Lietuvos valdžios prestižui,
pažįstančių" valstybių esanti kadangi 3.4 milijonų gyventojų
a a

j iki fpnnmSalife aoriačui apsi- Kiftjn 4 i Psancušja* Vakarų dąngnma jxa katalikai (E.)

Elbės, V. Vokietijoj

Washingtonas. — Jugoslavijos
prezidentas Tito baigė trijų die
nų vizitą. Ne viskas žinoma, kas
buvo aptarta su Carteriu. Komu
nikate minimas tik dviejų Ame
rikos — Jugoslavijos ekonomi
nių komisijų sudarymas ir pasi
keitimas nuomonėmis mokslo ir
pramonės klausimais.
K U t vnOBJTS
Kovo 14: Leonas, Matilda, Su
dardąs, Viligailė.
Kovo 15: Lionginas, Liudvika,
Tautas, Gunta.
Saulė teka 6:06, leidžias 5:55.
ORAS
Apsiniaukę, šalčiau, galimas
lietukai sniegas, apie 30 laioaaig*

I

DRAUGAS, antradieni?, 1978 m. kovo men. 14 d

'uzdeFrna« atitolinamas,
t
Tyrinėtojai Huggins ir Sommer
tyrė šunis ir štai ką susekė. Šu
THE UTRUANIAN WORLD- WTOE DAflL 1
nims duodant vyriškų hormonų,
Second class postage paid «t Chicago, DL Puba&hcd Auly
j jų prostatos sekrecija didėja arit
acept Sundavs. Lagal Botidays, dsya after ChristmaJ
metine progresija didinant minė
aad Esstar by tfae Lithuanlan Csthottc Pnm Soctoty.
NESIRGTI BR SVHKTI PAJfiGTUD rODYMAS
tų hormonų kiek). Toks tyrimas
Subacripnoo Rstes: $33.00 — Chicago, Cook County,
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
buvo atliktas su kastruotais šuni
IBtoois
and Canada. Ebevbere ia ±e U.S.A $31.00. Foreiga
KELI4S I SVEIKATA. 16*1 West Garfieid BhA. Ctteago, IL. S0636
mis.
Šitą
tyrimą
pritaikant
žmo
countriea
$34.00.
Telefonas FB 6-6429
gui, imta manyti, kad pas pagy
Palto Išlaidas maitinant, pakvitavimai oi gautas pceoain*venusį vyrą prostatos sekreto fc*ratas neshinaanu. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
kė'imas būna sumenkęs. Tada ne
reso, savus iš jo mokesti atžymima iki kada yra užsimokėjęs.
būna upės tekėjimo reiškinio —
DKA'JOO p»anumt»a*a mokama m anksto
nesivalo prostatos kanalėliai rei
njitnias 6 men. 3 mfia.
išklotų
pakitimus.
Ima
daugiau
Susipažinkime nuodugniau
Chicago ir Cook sp*kr. $33.00 $19.00 $15.00
atsirasti. jungiamojo kieto audi kiamai (kaip kūdroie užsistovi se
su prostatpš dalykais —
Kitur JAV
31.00
1800
1300
nio. Tada prostata darosi kietes kretas). Tada bakterijoms gera
Kanadoje
33.00
19.00
15.00
lengviau tada gate^ime tvar
nė,; &Of> -joję vėžio ir nebūtų. Vė vieta tokioje prostatoje veistis. Il
Užsienyje
3400
20.00
15.00
kytis su prostatos negeru
giau fada bakterijos gali būti pri
žys daro prostatą labai kietą.
Savaitinis
25.00
15.00
9.00
mais.
sišliejusios prie protatos audinių.
• Administracija dirba kas. Į * Redakcija straipsnius taiso savo
Chroniško prostatos
Taip ir susidaro geresnės sąlygos
Franklin Farman, M. D.
nuo 830 iki 430, šešta- !', nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu.
uždegimo
komplikacijos
bakterijoms Įsiveisti prostatoje.
dieniais
nuo &30 iki 12:00. j; nesaugo. Juos. grąžina tik iš anka
Dailininkas prci. A. Varnas su žmona Marija ir Alvudo valdybos nariu
„
.,
•_.*. „ ^ ._ ^ ')' to susitarus. Redakcija už skelbiDar
susektas
trejopas
vyriško
Prostata yra nedi<Jelė liauka,
Žymiausios yra penkios ehroA. Krumpliausku Lietuvio sodybos Chicagoje pažmonio metu
MaiMhfc
Skelbimų
•
Redakcija
dirba kasdien • mų
„ „ turinį
„ „ ^ mtmtmala
r
skeiMni.
hormono
teigiamas
veikimas
sveriami 3 — 4 uncijas, nuo 1,5 nįško prostatos uždegimo komp
Nuotr. M. Nagio
J30 — 4:00. šeštadieniais • kainos prisiunčiamos gavus praiki 2x2 colių didumo. Ji randasi likacijos. I. Pasikartojantis šlapu žmogui: 1. Išplėtimas kraujagys
8:30 — 12:00.
raumenų;
žemiau šlapumo pūslės ir apsupa mo takų uždegimas; 2. Kiauši- lių: 2. Skatinimas
I N D U O S VYSKUPŲ
iš jos išeinantį šlapimo kanalą nęlio priedinės dalies (epididy- 3. Bendras gyvastingumo skatini los gazų. Jokie vaistai nepadeda
KONFEBENCHA
(urethra). Prostatos užduotis yra mis) uždegimas — epididymitis; mas (anabolįc effects). Tyrinėto- [Jaučiuos prastai, lyg kad būčiau i
TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159
išleisti sekrete į. šlapumo kanalą, 1 Sąnarių uždegimas — artritas;[jas susekę, kad vyresni kaip 4Q iškritus iš trečio aukšto ir sudauDR. K. G. BALUOS
Ugdyti žmonijos žaizdas, ko
kad palengvintų sėklos, (spermos) 4 Nervų, už/ięgimas — neuritis [metų vyrai gydyti kaip reikiant fžyta.
Akušerija Ir moterį; ligos
DR. P. KISIELIUS
Ginekologine Chirurgija.
voti
už teisingesnės pasaulinės
tekėiimą. Prostata turi daugiau ir. 3Į. Akies rainelės (iris) uždegi ir dar pridedant vyriško hormoGYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Viduriai valosi gerai. Nevalgau
6449 So. Pateški Rd. (Crawford
f
santvarkos
sukūrimą.
—
tai
pauždavinių:, vieni jų iariomj, kiti mas (iritis); - .
1443
So.
50th
A ve.. Cicero
n o - j ų chmnilką prostatitą p a - ^ l i n i ų
^
,
^
^
riebaIų
Imu j
uždaviniai,
kuriuos!
M«*e*l
BaBdiag)
TeL
LU
5-8446
Kasdien
1-3
vaL
u"
6-8 vai. vak.,
dar neištirti.. Ji yrą. fabrikas jeą* * '
—
vyko daug ereičau kliniškai pa- J . ^ _ _ , • „ . r - r . w „ „ ^ „ ; , n,r i &""""-"
iSskyrua trečiadieni^?,.
ijos
katalikų
vys\
*
*
neatsiliepia
skambini
374-8004
Tyrinėtojas Giertz tvirtina, kad gydyti
zymų (celių vaiikliųX ir hor
~ , . , .. , .
" . duoną vxso grūdo. i\evarto]u py- v .. .~. , ...
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet
cukraus.
Arbatą saldau!
ttl
įvykusioje
visuotinėje. P r * i n a us0*** t***1 susitarimą.
nuolatiniai
.. _. U. M
x _« W
~.
l J«lI LaaI"*
J „ „* !i užsibrėžė
Indų
sąnarius
surakinanti Į &-'~^*
" S*^ " T tokie
. 7~. vyrai
'J"~~ ragų,
;a«j W
i™«oi
monų. .Kaj kurie šlapumo takų stuburo
TeL BEUance 5-1X11
nevalgau. | ^
...
specialistai (urologai), tvirkina, sunki artrito forma, vadinama * ? f ! * ^ *™ *W £ % ~ medum. Vakarienės
"Teisingesnės
DR.
V
L
BLAŽYS
dyn ir
aunesnl:
25 lkl
]
I™ .
fi Miegu blogai, atbundu kas v a . ! j konferencijoje.
kad dai>artį»iu,Įaiku tįik pradeda Marie _ Struempell spondvlitis, ® '
visuomeninės santvarkos kūri
DR. WALER J. KIRSTU*
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Dieną nemiegu. Galva
amUauS
M
^ Pastarieii
. ? "buvo
? * | landą
mą suprasti prostatos, g r y b i n e gaunama pasėkoje chroniško oro- fkoe t ų prostatito.
mas Įpareigoja visus krikščio
lietuvis gydytojas)
MarąnettĄ
Medieal
Center
sunki. Galiu gulėt tik ant nuga
statito. Uždegimas pasikelia iš
(biologinę) reikšmę.
bendruomenės
na
kaip reikiant gydomi ir jiems, bu ros — tada nejaučiu skausmų niškosios
«132 So. Kedzie Ivcnuc,
3925
West 59th Strf**
•j prostatos aukštyn venų ar lim
antrad ir ketvirtad. Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir
vo duodama vyriško hormono. kairėj kojoj, kur prieš 14 metų rius", — pažymi Indijos vysku VaL: pirmad.,
6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
Prostatos sunegalavimai apima fos takais. Si liga yra randama Bet tie jaunesnieji vyrai nesitaisė
SeStad. nuo 1 iki S vaL
pai.
Jie
primena,
jog
krikščio
vai. vak.
Treč. ir šestad. uždaryta.
išėmė gyslas. Ta koja dieną pa
pas
vyrus
daug
dažniau
ir
tokiu
Pagal
Misitariių^.
tris pagrindines negerumų gru
greičiau, negu kad jie taisosi nuo tinsta, naktį patinimas atslūgsta niškasis teisingumas reikalau
Ofiso teler. WA 5-2670.
pes: 1. apsunkintas šlapinimasis, artritu sergantieji vyrai visi turi i vien kaip reikiant gydymo — neja tokių gyvenimo sąlygų, ku
Rezid. tel. WAlbroofc 5-3048.
DR. IRENA KURAS
Sunku
vaikščioti.
Dar
nueinu
12
2. prostatos uždegimas ir 3. pro chronišką prostatitą. Kitas tyri-j duodant vyriško hormono. Taigi,
riose
kiekvienas
žmogus
būtų
GYDYTOJA IR CHIRURGE
bloku ir pavargstu.
TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
statos padidėjimas. Jis gali būti nėtoias —Cook rašo, kad kai ku jaunesnieji turi vyriško hormono
KfWK.1V IR VAIKI
LIGOS
ne tiktai materialiai aprūpin
Jauna būdama dirbau sunkiai,
SPEClALtlSTfi
DR.
PETER
T.
BRAZIS
gerybinis, (bcnign prostatic hy- rie vyrų sąnarių skausmai ir ne pakankamai — jiems nereikia
tas, bet galėtų pilnai išvystyti
MKIMCAL KVILDING
pertrophy
trumpiau..
išsireiš galavimai žymiai pasitaiso su priedinio hormono kiekio, kad dabar gyvenimo saulėleidyje ne visas savo dvasines galias, o GYDYTOJAS tR CHIRURGAS
715H
South Western Avenoe.
kiant sakoma tik pirmos tų trijų tvarkant — gydant prostatos už pagreitinus chroniško prostatito bėra sveikatos. Po krūties opera- tam yra būtina, apsaugoti žmo
2484 West 71st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto
iki 1 vai. popiet.
.
žodžių raidės:BPH), arba blogy- degimą. Vienok retai to uždegi gijimą. Tas tyrinėtojas dar suse [ cįjos kairė ranka neatsitaisė— ver gaus pagrindines teises bei lais VaL: pirm., antr.. ketv. ir peakt.
1:00 - 5:90 vai. popiet, treč. ir Sečt Ofe. teL RE 7-1168, rez. 239-2919
binis —atsiradęs dėl vėžio. Pro mo pasėkos būna surištos su vy kė, kad vyriškas hormonas netu žia pažastį Lankau gydytojus. ves.
tik susitarus.
Ofa HE 4-1818; rez. PB 6-9801
statos padidėjimas gali sukelti ro odos sunegalavimais, skran ri įtakos į sukietėjimą prostatos Ėmė kraują tris kartus. Kraujas
skausmingą šląpinimąsį arba vi džio —žarnų negerumais ir akių dėl jungiamojo audinio prosta- [ geras. Kraujo spaudimas norma
lus. Gydytojas, sako, jcad turiu ar- j
sišką
negalėjimą
išsišlapinti. susirgimais.
OA1.YOS K STUSTJBO LIGOS '
ftoie atsiradimo.
aus
Specialybė vidaus ligos
i trftf
triti —
— davė
davė vvaistu
Codyn, nnieko!
bananai, Spia i s t u CodvTi.
i ^ c o ! '"i a u s ipotassium):
(P°t
2858 West 68rd Street
Tais atvejais, paprastai, operuo-j Čia reikia pažymėti, kad gerynata,
h
2454
West 71st Street
» %°*> mėlynes obuoliai,
Čia reikia pridurti, kad mote nepadeda. Rekomenduoja aspiri-'
iama prostata. Gerybinį prosta-įbbis prostatos padidėjimas (miChicago, nimoi* 60929
71-os
ir
Campbell
Ave. kamp.
(stilbestrol) ną imti. Kitas daktaras davė ada- j JJesk šalin t* Hidrochlor. dargi
tos, padidėjimą kituose, kraštuose j n ėtas BPH) ir vėžys joje atsiran- riškieji hormonai
Vai.:
pirmad.,
antrad-,
ketvirtad. ir
Nešlok
mX tos ko
s ecia
TeL — 476-3409
^
P ~
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
nieko nepadeda chroniškam pros tas: Acu Puncture per keturis t ™ ™%meginąrna", kartais sėkmingai; su- \
K{
ko ine
Valandos pagal susitarimą
i > a r W n t u tampomu |
tatitui gydyti. Tyrinėtojas Co- sykius — nieko nepadėjo. Aš nau- f *
OPTIC A L
STTJDIO
mažinti paistais.,' Amerikoje kol Į
Ice
dėjau vaistus- dėl skrandžio pa-K
bandage) apsivyniok iki ke Dr. Ant. Rudoko kabinetą penimė
oper
su
bendradarbiu
mėgino
gy
VIOI.KT
A
R-VKOSAJTC
kas • .tokui
vaistų
neleidžia
7051 So. Uast>renaw — TeL 77H-o7«S
dyti šimtą kareivių.
turinčių lengvinimo —r Combid spansuvartoti šio' krašto. Maišto ir. vaisPritaikomi akiniai pagal gydytoji}
OR. EOMUND L CIARA
chronišką prostatitą: davė kiek les. Del kojos tinimo Hydroch-, Prisitaikyk sau maistą — tada
re«eptua
tįjj tvarkyrno įstaiga (Food and
OPTOMBTRISTAS
Didelis akiniu r$mu pasirinkimas.
vienam kasdien po šešis miligra [lorotbide, 50 mg. Dėkoju iš anks-Į mažiau gazų turėsi. Pradžioj vai
Drug Adrnihistratiori).'
Vai.: pirm., antr.. penkt. 10-5:30.
2709 West 51st Street
mus moteriško hormono (stil t a
.•
. .
gyk virtas daržoves ir vaisius. Juo
Ketv. 1-8 v. vak. Sešt 10-4 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta.'
Tel. — GR 6-2400
Chroniško ptuystetos
- __
bestrol). Kareiviai jaųtėsį leng
dą pilnų grudų duoną valgyk kAtsakymas.
Visas
Tamstos
ne
Vai.:
pagal
susitarimą:
pirmad.
Ir
. lO&eįjimo re&laruai
viau, bet nebuvo rasta objekty
1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt
Telef. — 282- 4356
geroves padalinus tuzinui mote- \ bai sukramtytą. Dar jos virškini ketv.
10-4; seštad. 19-3 vai.
vaus ligos pagerėjimo. Daugiau
mui
paimk
pavalgius
po
dvi
tabįvairiai prostata- -pakinta, chro
| riškių —jos nepaneš. O turi vieDR. ROMAS PETKUS
| apie tai kitą kartą.
, n a nešti —"už tad taip sunku. I r | l e t e s a n t sykio vaisto entozyme. Ofls. teL 7354477: Rez. 246-2839
niško užcfegimo paFIesta. Pati
AKIŲ LIGOS — CHEBirRGMA
Ofisai:
prostata gali atrodyti nepadidėIšvada. Vyrai turėtu nųodug- Į dar nesitvarkai kaip reikiant Esiį ^ f k Jcartų valgysi, tiek kart^ po
DR. L DECKYS
111 NO. WABASH AVE.
dvi
tabletes
entozyme
imk.
Šiaip,
jusi, ją tiriant pro išeinamąją
tamsta
labai
gera
lietuvė,
tik
lai
Įniau susipažinti su dažna savo
GYDYTOJA TR CHIRURGfi
4200 NO. CENTRAL AVE.
žarną (rectal examination). Bet
• prostatos negerove. Todėl į čia mė pasykštėio Tamstai sveikes klausyk savo gydytojo patarimų
Valandos pagal susitarimą.
sippelalybp —- ]Vervc *r
žmogui mirus, skrodžiant prostata
[pateikus faktus apie tą liauką įsi- nių dienų. Dabar, kaip galėda Vėl parašyk. Sėkmės!
DR. FRARK PIECKAS
CBAWFOED MEDICAL BLDG.
gali turėti labai kietą kapsulę —
į gilinkime, juos prisiminkima ir ma, imkis reikiamo tvarkymosi,
(Kalba lietuviškai)
luiuiiiiiiuiiiiiiiiiiminiiiiuiiiiiiiiiiiHnH
6449 So. Polaski Boad
tada net peiliu ją įpiauti sunko
f pradėkime tinkamai elgtis. Neiš- f kas dar galima sutvarkyti.
OPTOMETrUSTAS
ka. Jos piūvio paviršius gali bū
A D V O K A T A I
, , meskime apie prostatą rašinių.
TftJhm akis. Pritaiko n i i n i M Ir
Pirmiausia,
numesk
bent
kelis
DR.
A.
B.
GUVECKAS
ti padengtas minkštesniu (serosi***<! [Juos vienon vieton sudėkime k
C H A R L E S P. * AL GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
'Contact lense»"
(svarus savo svorio. Kuo daugiau
niu) bei kietesnių (fibroziniu)
' biks nuo laiko mokykitės tei
2618
W.
71st
St. — TeL 737-5149
numesi, tuo bus geriau. Daugiau
& ASSOCIATES
TeL — BE 3-5893
audinių sluoksniu; paviršiuje ga
singos elgsenos prostatos negero
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.
judėk, rnažiau miltinių —krak Ofe. tel. 776-5162; rez. 737-5017
Specialybė Akių ligos
li būti pūlių, bet fų gali ir ne
vių išvengimo reikaluose.
DR. LEONAS SEIBUTIS
molinių
valgių
ir
riebalų
var
3649 W. 63rd Sl„ Clcago, M.
3907 West lOSrd Street
būti.
Maistą ir pastogę Lietuvio sodybos
INKSTŲ, PŪSLfiS IR
tok. Eik pirtin —-ten plukdykis.
Darbo vaL nuo 9 iki 5 vai. vak.
Valandos pagal susitarimą
Chicagoje gyventojai teikia savo
PROSTATO
CHIRURGIJA
Mikroskopiškai
tiriant chroJei įos nėra — eik YMCA baseiTrečiadieniais uždaryta.
linksmintojams — pirmiesiems pa
9656 W. eSrd Street
Ofce tek — PB 8-2220
riŠkai sunegalavusią
prostatą, vasario pranašams
nan maudytis. Būtinai turi nuSeŽtad. atdara pusę dienos.
NAUDIHGA PATARIMf
VaL
antrad. nuo 1-4 popiet
Mes duodame įvairius teisinius
randama skirtumas, palyginus su
| mesti svorį Kitaip negalėdama —
Nuotr. M. Nagio
DR.
JANINA
JAKŠEYI6IUS
ir
ketv.
nuo 5-7 vakare
IGYVERDIMK
—
patarimus
aštriai' ' suriegalavušią'ja*,
Chro
namie, vonioje savoj įsitaisyk
V O K SA
Ofiso
teL
776-2880,
rezid, 449-5545
SVEIKESNIS BOSI
niško sunegalavimo atveju, ran da visai ne dėl chroniško pro
whirlpool. Kasdien juo naudokis. iniiHiiiiiiMiiiiiiiiitiuiiimiiiitiiiimiiiMii
V
A
I
K
Ų
L
I
G
O
S
dama- mažai uždegiminio skysčio statos uždegimo. Kiek anksčiau :
[Sąnariai atsileis.
DR. J. J. SIMONAITIS
2659 West 63rd Street
(exudatė) ir daugiau susigrupa tyrinėtojai manė, kad prostatos
GYDYTOJAS
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt
Antrasis dalykas, neimk vaistų
BUTONUS
| nuo 12 Iki 2 vaL ir nno 5 iki 8 vai.
vusių tam tikrų celių. Tos ce- akmenys sukelia chronišką pro
Adresas
4255 W. 63rd Street
nuo
artrito,
nesileisk
badoma
ir
vak. Sestad. nuo l iki 4 vaL
SUNKIAI DIRBO
JAUNYSTĖJE
Ofiso
tek*. B E 5-4410
'lės skiriasi savo rūšimi aštriais statos uždegimą. Dabartiniai ty-[
SEWER
SERVICE
tvarkykis. Mitybą reikia gerinti
— NĖRA
SVEIKATOS
Rezidencijos telef. OR 0-OS17
sunegalavimo atvejais nuo chro rimai šios prielaidos nepatvirti
Ofe.
PO
7-6000
Rez.
GA
3-7278
renuturikant. Turint dangos kylą "Bastnv" (užtvankos) išvalomi i
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
SENATVĖJE
niškai prostatai negaluojant Aš no. Prostatos akmenys gali joje
(hiatus hemia) reikia šitaip elg pataisomi. Potvynio kontrolėnuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet
DR.
A.
JCNKINS
triais atvejais būna daug pūli atsirasti dvejopu keliu: iš pačios. Klausimas. Didžiai gerbiamas tis. 1. Mesti, kaip sakyta svorį. 2.
Visokio vamzdžiu valymas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso U-l. H E 4-2123. Vamiy OI 8-6105
nių celių
(polymorphonuclear prostatos ir iš šlapumo. Prostato-1 gydytojau: skaitau "Draugą' i r Valgyti po mažai. Gerai sukram
Skambint 436-3507
rellsV. Chroniško prostatos užde k randasi taip vadinami krakmo- f Tamstos patarimus. Prašau ir tyti — su seilėmis suvilgyti kiek
3844 West 6Srd Street
DR. V. TUMAS0NIS
gimo atveju joje randasi kovoto liniai kūneliai (corpora amyla-jman patarti —už tai būsiu la- vieną kąsnį. Po penktos valan
CHIR URGAS
Valandos pagal susitarimą
jos su uždegimu celės. Jos būna cea). Nustatyta, kad iš pastarų- Į ba« dėkinga. Esu 69 metų mote- dos po pietų nieko nevalgyti ir
2454
West 71st Street
Mitiiiiiiimmiiimmimiiiiiiimmiminiii
trejopos: jas gydytojai vadina — jų tikrai susidaro viduje prosta-jris. ūgio 5 pėd. 3 col., sveriu 136 f negerti. Gulėti ant kelių pagal
VaL:
pirm.,
antrad..
ketv. ir peskt&d.
DR. K. A. JUČAS
2-5 ir 6-7 — U anksto susitarus.
DU DVASIMiy BOTYBIŲ
mononuclear
phagacyte, lym- tos akmenys, Net keturi tyrinė- svarus. Mano s\reikata sukrypus. vių —pusiau sėdom. NesusiDERMATOLOGIJA
phocyte. ir plasma cell. Aštraus tojai tvirtina. kad akmenų atsi- Negeriu svaigalų ir nerūkau. Sa veržti vidurių jokiais gorsetais,
PASAULIAI
TeL ofiso PB 99446
CHIRURGTJA
tiŽdegimo atveju prostatoie būna?radimas prostatoje nesiriša su jos vo gyvenime buvau 6 kartus diržais. Nesilankstyti. S Sunkaus
5214
No.
Westera
Aveaoe
F. 0. WINSKUNAS
J. Burkos
operuota. Išėmė tnnsilas, tulžies nieko nekelti. 3. Čiulpti reikia po
1692 No. Wes*era Aven ne
tfaufc kraufagvslių — dėl to ryš- ("chronišku uždegimu.
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
TeL atsakoma 12 valandų
pūsle, akląją žarną, hemoroidus dvi tabletes iš karto kaip saldai
kas paraudimas ir patinimas.
Pavadinta pagal Sv. Augustino
3107 West 71st Street
Vyriškų hormonų įtaka
4994441 — 561-4605
ir varikozines venas, nupiovė vie nius vaisto Gaviscan. Kelis kartus išsireiškimą: Du priešingų siekių
Chjfcni&o sunegalavimo atveju
Valandos: 1-6 vai. popiet.
.
prosiatos sunegalainmams
Treč. ir Sedtad. pagal susitarimą.
ną krūtj — buvo beišsfvystąs vė- per dieną. Užgerti šiho pieno ar miestai, kurių "vieną sudaro gerieji
prostata turi mažai kraujagyslių.
angelai ir žmonės, o antrąjį tie,
ištaigos b bato teL 652-1381
pasukų, jei užeis deginimas bur kurie yra Nogi". Knyga parašyta
Ofs. teL 586-31667 namo 381-3772
Vyrams sulaukus gyvenimo per rvs.
Jei prostatos viduje kanalėlių
DR. FERD. VYT. KAUNAS
boje. Operacija Tamstai, greičiau
spindis užsikemša pūliais ir nu mainos (malė elimacterie) — ka
DR. PETRAS ŽLI0BA
Dabar turiu hiatus
hemia siai jau negaHma dėl tos hernijos. lengvu stiliumi ir joje svarstomos
BENDROJI MEDICINA
populiarios šių dienų žmonių, tau
silpusiomis fiuo kanakėrių vidinio da pas juos sumažėja vyriškų
GYDYTOJAS
IR CHTRUaGAS
(skrandis lenda \ stemplę). Žalios Ji sunki ir ne visiems pavyksta. tų ir dvasių problemos. 444 pusi..
1497 So.49th Court, Cicero, OL
paviršiaus celėmis (epithelial cel- hormonų gamyba — jie dažniau
9994 So. Nanagassett Aveaoe
daržovės ir vaisiai sukelia gazus. Jokio Combid dė? skrandžio ne kaina su persiuntimu $8.90.
Kasdien 10-12 ir 4-7
VaL: pirm*, antr., ketv. ir penkt
ls) —reiškiasi Žsiplėtimas pro eptvii chroniška prostatitą. To
Atsiraugėju, gerklėj seilių susi imk.
Išskyrus
treč.
ir
Sestad.
2-7;
šeštadieniais pagal susitarimą.
dėl
tyrinėtojai
prileidžia,
kad
vy
Užsakymus
siųsti:
Draugas,
statos dalių esančių prieš užkim
daro, degina liežuvį esikas (riigš4645
W.
6Srd
St»
Chisago,
DL
60629
riškieji
hormonai
(testasterone),
štą lataką. Tada paburksta pro
Jokių šlapumą varančių vais
lutifiiHiuuuiimmiHiiiiiir
stata, ir gydytojas tirdamas pirš gab' {takoti chronišką prostatos!
tų neimk dėl vienos kojos sutini
sutrikimą:
kai
honrfoiflf
triScS-j
įsimeta
ska*udėiima$
kr>jų
sąnatu per išeinamąją žarną randa
mo. Nustoji mineralų ir vitami
Ramkire tuos bimierlrM, ktj
:
ją p^parvsią (Boęgy). Ilgiau už- ta — dattlĮaų atsifaTida* iJz^.gf- ffuose Nef il& galvos stauda nų. Tada visos djkos ima lipti
sit«9es chroniškas uždegimas so- ma's o k į i suteikia/na' daugiau to-, spaudžiant skaudamas vietas, miu ant palinkusio karklo. Valgyk dą- ris Dkelbiaid dten. MDrt)BgeP'.
joelia pristato? vf^Trittf >?ė7felių kfo h'orrribfTo' mflTeta'š* prfprrsrdi' gurguliuoti ff fta\igėti. Pftfirir gy>- baY maistą, kurfa'me yra daug ka-
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Perskaitė "Draugą", duokite ji kitiems.
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Olimpiados, laisve.

KULTŪRINIAI (VAIRUMAI
IR SEIMĄ

SPORTAS IR PROPAGANDA

Maskvoje 1980 m. ruošiama išsigalvos ir daugiau. Juk visiems
GAUNA
SUtlEDĖUESĖ
pasaulinė sporto olimpiada. I r suprantama, kad, kai vakariečių
šią temą išsamiau gvildenti š. nių mokslų profesionalai. Su
jau dabar aišku, kad tai bus vi- stotys rodys, koks "nuostabus"
m.
vasario 4 d., Washingtone su ruošta National Italian Ameri
sapusiškas Sov. Rusijos laimėji- gyvenimas Rusijoj, niekas nega
sirinko įvairaus polėkio sociali- can Foundation ir remiama The
nias. Jų sportininkai yra profe- lės transliuotojui pasakyti, kad
National En^owment for the Husionalai, jie surinks apsčiai me- nėra spaudos laisvės ir kad varkalui būtina tarptautinė nusi- manities, ši konferencija nors ir
dalių, joks sportininkas nepabėgs, žomos žmogaus teisės. Kiekvieno
I ginklavimo priežiūra. Jai įgyven trumpu žvilgsniu reflektuoja ne
kaip tai pasitaiko Vakaruose įtarimo atveju Sovietai sroves iš
dinti refkalinga sudaryti paf'ki- seniai išsivysčiusį platesnio masvykstant olimpiadai E kitos pu- jungs ką jau yra ne kartą anksmą organizaciją, jcauti visu 'a- to susidomė'i'ną etniškuTU. TVi
sės, Sov. Rusija gaus daug rekla- čiau padarę net vietinių rungtylių sutikimą priežiūrai atlikti ir!*io! gana stipriai vyravusi sociomos iš Vakarų televizijos stočių, nių metu.
minėtos organizacijos sąžiningas • lopinė tezė, propoguojanti kultūnes visa, ką televizija transliuos,
*
darbas.
rinj susilmifmą Amerikoje, pa
turės būti palanku Maskvai.
Olimpiadoj dalyvaus keli tūksPatirtis neteikia vilčių ateičiai, lengva l;nksta kultū'in ; o įvairu
Patys Sovietai olimpiadai labai tančiai žurnalistų ir 12,000 sporkad tarptautinė nusiginklavimo mo vrerrthvti, ne tik ka : o ^ p a 
ruošiasi. Dabar paskelbė poezijos tininkų. Iš Vakarų pasaulio sporpriežiūra būtų sąžiningai atl'e- keičiamo fak*o, bet k kain i-oir muzikos konkursą, kas turės tininkai bus mėgėjai, o iš
kama. Skirtingų pasaulėžiūrų ša- /lomos vertės bei socialinės ea'ios.
iškelti olimpiados reikšmę ir tos Sov. Rusijos ir kitų komunistinių
lys siekia savų tikslų. Tai nutiko Šis palinkimas akademin"uc«e
olimpiados šeimininkų rusų dide kraštų, pvz. Rytų Vokietijos,
ir tarptautinei komisijai Pietų sluoksniuose yra toks stiprus š : uo
liūs nuopelną?. įdomiausia, kad sportininkai bus
profesionalai,
Vietname, kai jos nariai vengė metu, kad galima veik drąsiai
amerikiečių NBC
televizijos Tai visi gerai žino, bet užmerkia
matyti apsiginklavimą.
teigti, jog asimiliacija ir bendrai
tinklas sumokėjo apie 80 mil. akis. Televizijos įrodinės, kad
Dar
sunkesnė
strateginių
che
kultūrinis suvirinimas yra entuzi
'dol. už teise transliuoti žaidynes, pati sistema labai gera.
JAV LB Colorado apylinkės valdybos atstovai pas gu bernatorių Richard D. L — Vasario 16 d. proga
Gub.
L
—
pasirašo
proklamaciją
skelbiančią
Vasario
16
d.
Lithuanian
Independence
Day.
Nuotraukoje
minių ir biologinių ginklų prie astingai nukelti lentynon su v*sa
Salia to tinklas turės rodyti, koks
Tuo reikalu rašydamas "Chicažiūra. Kai kurios didžiosios vals kita atgyvenusia mitologija. Šių
nuostabus gyvenimas yra Sov. go Tribūne" dienraštis, jau vos iš kairės: Charles Kowalis. Christi Steikūnas, Dalia Pliuškonis, gub. Lamm ir Steve Steikūnas
Nuotr Sauliaus Pliuškonio
tybės vargu sutiks įsileisti tarp naujų išvadų šviesoje ypatingo
Sąjungoje Stotis negalės parody- pasirašius NBC televizijos rink
tautinės priežiūros organizaciją dėmesio centru, kaip ir visuomet,
ti nei prievartos, nei perduoti lui sutartį, pabrėžė: "Kai 1974 m.
tikrinti strateginių ginklų gamy lieka pats pirminis kiekvienos vi
pokalbi su kokftro disidentu, liepos mėnesi buvęs prez. Nixon
bą, ypač naujų ginklų tyrimus.
suomenės branduolys — šeima.
viskas turės už amerikiečių pini- lankėsi Sov. Rusijoj, tai kai trys
gus propagandini tikslą, nes taip JAV stotvs norėjo perduoti žinių
Būtų gal netikslu teigti, jog
Nusiginklavirno ūkinis pagrindas
yra susitarta. O jei tos sutarties apie žydus ir disidentus, tuoj,
šeima yra labiausiai paliesta
Tautos vargu kada išmoks taikoje gyventi
nesilaikys, Maskva mokės 8- kaip tik visa buvo norima per
Saugumo tarybai patikėta rū sparčių socialinių pasikeitimų,
jungti srovę
siųsti per satelitą | Ameriką, Sopintis taika ir saugumu, bet ji ne nes gi kaita yra pastovus faktas
GEDIMINAS GALVA
vis nerandamas būdas bent dali pajėgė sutramdyti karų ir nera visose gyvenimo plotmėse, ta
2ydų pranašas Isajas įspėjo:
, ,
vietų oficialūs pareigūnai ištraunai suvaržyti branduolinių gink mumų J i negalėjo šio uždavinio čiau, kaip žinoma, bet kokie pasi
turite iš kardų žagres kalti, o
lų gamybos.
tautos
neprivalo
prieš
kitas
gink
Jei
žmonės
butų
išmintingi,
o
to
Maskva skelbia, kad olimpiadą " }****£
^
'£"*?
*??
atlikti, nes neturėjo vykdomosios keitimai sukelia (tampą, kad ir
Branduolinių ginklų gamyba galios.
transliuos apie 20 televizijos darė prezidento vizito metu, tai lą pakelti. Izraelis po 1973 m. ka kiais dedasi, neeikvotų milžiniš
laikiną, bet galimai kenksmingą.
tinklų, o taip pat 100 radijo sto jie lygiai taip pat galės padaryti ro amerikietiškais ginklais spar kų sumų apsiginklavimui, kai didėja. Apsiginklavimas pasiekė Tikime, Jungtinės Tautos nu Tokios ftampos pasėkoje iškilę
čių. Maskva specialių televizijos ir ir sportinių žaidynių metu, kai čiai apsiginklavo ir šarvais pra net turtingiausios valstybės reika nesąmonės ribą. Ateinančio gegu tars prižiūrėti branduolinių me kai kurie patologiniai reiškiniai
radijo kompleksą stato prie jau pamatys, kad televizijos pranešė lenkė visą arabų pasaulį. Maža lingos lėšų gyventojų gerovei žės 23 d. šaukiama ypatingoji džiagų tiekimą gaminti branduo vidiniame šeimos gyvenime yra
esančio Ostankino televizijos cent jai ne labai išgiria Sov. Sąjungą". to, Izraelis siunčia ginklus Sovie kelti, kultūrai ugdyti ir sekti dau Jungtinių Tautų pilnatis nusi linius ginklus. Ar jos tesės lią iššaukę rimtą reikalą intensyviai
"Chicago Tribūne" šių metų tų globojamai Etiopijai.
gelio kitų kilnių tikslų. Deja, ir ginklavimo klausimams svarstyti. pareigą?
ro. Kaip žinome, Sovietų Rusi
pertyrinėti, išieškoti ir, gal būt,
pradžioje
išspausdino
kolumnisjos technika daug kur atsilikusi.
Amžių slinktyje kalbėta apie šiuo metu žmonija tebegyvena Ten susirinks 149 valstybių atsto
Jungtinės Tautos gali nutarti performuluoti pagrindines šei
Tas liečia ir televizijos transliaci to Mike LaVelle straipsnį "Ar taiką, bet ginklai kalti kitoms urvinio žmogaus nuotaikomis. vai daug kalbėti, vieni kitus kal apsiginklavimui skirti tam tikrą mos vieneto vertybes, bandant
jas, todėl komunistinė spauda jau NBC žais komunistinius žaidi tautoms pavergti. Šis prieštaravi Urviniam užteko lazdos, "kultū tinti, bet vargu ras būdą visų procentą tautos pajamų. Prie aiškiau suprasti santykį tarp šei
rašo: "Daugelis didžiausių pa- mus". Straipsnio autorius rašo: mas glūdi žmoguje. Jis svyruoja ringam" pasauliui prireikė visuo kraštų apsiginklavimą suvaržyti.
monė būtų paranki tik turtin mos ir platesnės visuomenės. Kur
"Jeigu sovietiniai darbininkai įpriemonių.
Jungtinės Tautos stvėrėsi sun giesiems kraštams. Šiaurinio At gi tad, girdėti klausimas, yra ry
tarp gėrio ir blogio. Dažnai pasi tinio išsinaikinimo
saulio televizijos kompanijų pradėjo lenktyniauti dėl išskirtinos « * » drąsos pradėt, s t a b o b , ar renka blogį, jei jis tarnauja jo Po 1945 m. jų nepanaudota, nes kiausio klausimo. Jos pirmiausia lanto santarvės kraštų gyvento šys tarp etniškumo ir šeimos Aturėjo narplioti ūkinius klausi jų skaičius siekia 555 mil., jų tau merikoje? Atsakymas glūdi nau
TV ir radijos teisės transliuoti sa- ™? 2 L * ! £ ^
^
* T tikslams, vis besidangstant gėriu. bijota susinaikinti.
keI
vo šaliai iš Maskvos. Buržuazi
\ 2 * ******* susigundys Tokį metą ir dabar gyvename.
1976 m. apsiginklavimui išleis mus: tarptautinį ūkinį bendra tos pajamos 3,36 trilijono, bet tu jame supratime, jog šeima ir et
51
1
Valstybės
ginkluojasi
siekda
nėję spaudoje sutinkame teigi- P* ™** ^
^
televizijoje,
ta 334 bil. dol. Ši suma 8 proc vimą, aprūpinimą maistu,' tarp ri 4,5 mil. karių, silpniau ap niškumas yra natūralūs čionykš
8r
tautinio kapitalo judėjimą ir va
nių, kad mus geriausia technika
NBC parodys, kaip juos
W mos saugumo. Karinės pusiausvy
tų Rusijos slaptoji policija trau ros pakrikimas sukelia karus, šio didesnė už išlaidas 1 bil. jaunuo liutų darną. Šiuo metu neganėti ginkluotų už Varšuvos santar tės visuomenės susigrupavimaL
aprūpins Vakarų šalys. Kaip ma
Paskutiniai mokslinių tyrinėji
kia šalin?" Toliau žurnalistas meto didžiausią nelaimę. Jei an lių mokyti ir dvigubai prašoka nai rūpinamasi ir technologiniais vės kraštų karius. Varšuvos san
tome priešiška propaganda kei
tarvės
gyventojų
skaičius
siekia
pasaulio
išlaidas
sveikatos
reika
mų
atradimai rodo du svarbius
sako: "Būtų gera į Rusijos fabri
reikalais: energetika, techniniu 336 mil., jų tautos pajamos 1,24
čiasi. Anksčiau buvome kaltina ką nusiųsti du amerikiečius dar glosaksai ir prancūzai 1938 m. lams.
reiškinius, ypatingai kenksminmi, kad atsiribojame geležine už bininkus padirbti savaitę, kitą. būtų panaudoję ginklą vokie Per pastaruosius aštuonerius gamybos skatinimu ar taršos prie trilijono, o išlaiko 5,2 mil. karių.
gus šeimai kaip auklėtojai: 1) ne
danga, o dabar tvirtinama, kad aš tikiu, kad šie darbininkai pa čiams tvardyti, vargu būtume tu metus įprastiniais ginklais apsi žiūra.
pripažinimą
etninio įvairumo
Jei būtų pasiūlyta apsiginkluo
Nusiginklavimas
turėtų
lies
mes negalime išsiversti be už tirs daugiau ir galės daugiau pa rėję antrąjį pasaulinį karą.
ginklavimas padidėjo net aštuo
ti, žiūrint tautos pajamų, Sovie viešoje krašto filosofijoje kaip
sienio pagalbos. Tarybinė pramo pasakoti, negu NBC tinklas ar
Panaši padėtis susiklostė ir šia nis kartus. Svarbiausi ginklų iš- ti visas sritis, o ne vien strategi tai ir ypač Kinija pasipriešintų, vertybės bei fakto, ir 2) tuo pa
nė jau seniai šioje srityje bend naivios kino žvaigždės gali me pokaryje. Sovietai per trumpą vežėjai yra JAV, Anglija ir Pran nius — branduolinius, biologi nes Vakarams atitektų pirmavi čiu sumažinimą šeimos efektin
radarbiauja su Prancūzijos pra ką pasakyti". Žurnalistas gana laiką apsiginklavo ne tik saugu cūzija, nes jie parduoda 80 proc. nius ir cheminius ginklus, kurie mas ne tik apsiginklavimo, bet ir gumo pirminių vertybių formula
mone. Pastaraisiais metais mūsų kietai pasisako, kad jis nenori mo siekti, bet ir įgyvendinti pa visų ginklų. Ginklus perka 100 šiuo metu tapo sunkiai pakelia politikos srityje.
vime ir perdavime, jaunai kartai
šalis įsigijo televizijos rengimų
Tvmr' tinklą sovieti- saulinę revoliuciją, tiksliau —ru kraštų, o 95 stengiasi įsivežti mo ma našta net turtingiausioms Jungtinės Tautos dar kartą skubinant pasitraukti iš menka
-iš Amerikos ir Vakarų Vokietijos m . a t y t I Į C *^
su imperialistinius tikslus. Dar derniausius. Ginklų perka ne valstybėms.
apibūdintos ap
bandys ieškoti sprendimo nusi vertiškumu
firmų gamybos. Mes nematome ^ Propagandos.
Nusiginklavimo priežiūra . ginkluoti užburtame rate Apsi linkos. Iki šiol vyravusios viešds
JAV ir Sovietų nusiginklavimo turtingi kraštai. B jų pelnosi
čia nieko peiktino, Amerika ir
_..
_ . -••• t - , pasitarimams nepasibaigus, prasi pramonės kraštai
Tautas alinantis apsiginkla ginklavimas yra nesąmonė, bet opinijos paliesta ir jos įtakoje Sa
,,,.,.. ,V
. .,..
.,
Visa tai primename todėl, kad
Vokietija taip pat nesigėdija pirk_ ? _ £ „ ^
.
dėjo
jų
apsiginklavimo
varžybos.
nfl
vimas remiasi nepasitikėjimu ir žmonijos išmintis vis dar neran vo gyvenimą planuojanti jaunoji
nebūtų manoma, jog niekas pa
Nusiginklammas
b mūsų įrengimus. Kas liečia Ta.
Šis žaidimas nepaprastai pavojin
priešiškos šalies baime. Nusigink da būdo ją pašalinti. Vargu ar karta su kaltės jausmu, bet ryž
jau nebepažįsta sovietinės
gas. Nepaprasta
branduolinių Tautų Sąjunga, o dabar Jung lavimas reikštų pasitikėjimo pa Jungtinių Tautų ateinanti pil tingai atsitraukdavo nuo savų
rybų šalies pramonę, tai dabar s
tikrovės. Ne, puikiai pažįsta ir
ir kitų ginklų jėga gali išnaikin tinės Tautos dažnai skatino nusi didėjimą. Kaip pasitikėjimą ug natis pasižymės išmintimi atsi šakhų,-'-palikdama praeityje ne
ruošiami nauii televizijos techegzotišku
...
j i- • i t . X„-J_ yra žmonių, kūne gerai atsime- ti žymią dalį žmonijos ir sugrau- ginkluoti. Kalbos mažai tepatar- dyti? Šio tikslo negalima pasiekti kratyti milžiniško apsiginklavi tik nepageidautiną
nologųos modeliai, kūne žaidy- £
navo nusiginkluoti. Jau kuris me tik susitarimu nusiginkluoti. Su mo naštos, nešančios skurdą tau mą, svetimumą ar net "keis
rtiš. ti dabartinę kultūrą.
mų metu bus mūsų įrengimų pa^ ^ ^
^
^
Žmonės gyvena nesąmonėmis. tas tariasi svarbiausi apsiginklavi sitarusios šalys nusiginkluoti pri toms ir netikrumą visam pasau tumą", bet tuo pačiu ypu ir visą
}r
K
« J ^ £ Kn- 2Sauliuose
£ J 2 ^. Jgj^
varžymus.^ Pvz.
užsidaręs
tfira! gaminama
. ^ jau
^
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(Nukelta į 5 paL)
News
Viena tokių yra apsiginklavimas. mo varžovai JAV ir Sovietai, bet valo susitarimą vykdyti. Šiam rei- liui.
Toliau komunistinis laikraštis rašė, kad 1973 m. pasaulio unirašo: "Pastaraisiais metais Vaka- versitetų
žaidynėse
Maskvoje
juojanti architektūrą, nesenai ištekėjo už jauno fabri-i Čiasi ramus, nes jo fabrike dirba mažiau nei penkiolirų spaudoje pasirodė
daug sportininkai skundėsi, kad jie
kanto, kurs duoda darbo dvylikai darbininkų, tai ir; ka darbininkų, tad — pagal Ekvadoro įstatymus — jie
straipsnių, kurių autoriai reiškia buvo beveik kaliniai. Izraelio ir
jis vadinosi Danutės svainiu. Ir čia ya mismo, pietūs negali sudaryti profesinės sąjungos. Tuo pačiu jia
susirūpinimą, kad, atseit, Mask- kai kurių kitų kraštų žurnalistai
prasidėjo gera valanda vėliau nei manėm. Po to t a s nesąs išnaudotojas ir nebijąs komunistų. Turėjau jam
vos olimpiados metu visas TV buvo varžomi. Sovietų teisėjai josvainis, mažaūgis vyriukas, apsiavęs pusbačiais su ne paaiškinti, kad komunistams jis yra normaliausias
kameras valdys vien tarybiniai kio susirūpinimo nerodė, kai KuANTANAS MUSTEIKIS
regėto storio padais, nusivežė mus į savo apartamen- liaudies priešas, net jeigu jis nuo šios dienos ir ne
operatoriai Keliamas klausimas, bos krepšininkai formaliai stum- 6
tinį butą su kišeniniu balkonu, puikiais baldais ir kili samdytų ne vieno darbininko. Tik abejoju, ar aš jį
»T tokiu atveju galima tikėtis ob- dė amerikiečius. Maskvos žaidyGėrėme kavą ar arbatą iš gražiais ornamentais mais. Mane būtinai iškėlė ant šakių: gerbdamas moks įtikinau.
jektyvaus sportinių įvykių nu- nėmis ir sportininkų bei žumalą, pasodino į pačią garbingiausią vietą ir vaišino arba
Vaišinomės naujoviškais gėrimais pagal pasirinki
švietimo".
listų laisve yra visi susirūpinę. Ir raštuotų porceliano indų, kurių dugne išskaitėm visam ta su sausainiais. Tuoj paaiškėjo, kad čia vyrų pirme
mąTarp
kitko, paragavau ir jo fabrikėly pagamintos
Ir be abejo, tie vakariečiai, ku- nors Maskva ramina, bet daugelis pasauly įprastą įrašą: Made in Japan. I r vėl pastebėjau, nybė, ypač kai pokalbiai nukrypo į politiką.
stiprios
skaidriosios,
kuri turėjo krūminės kvapą. I r
rie abejoja dėl objektyvumo ir Jmo, ko verti Maskvos pažadai, kad šis namas yra kitoks. Tik labai retose vietose —
Fabrikantas apsitrynęs, apvalinėjęs pasaulį, bu paklausiau, ar nuo alkoholio — kaip nuo lietaus —
laisvės yra teisingi, nes Sov. Ru- O dėl NBC stoties tai žumalis- kaip pas šį inžinierių — galima užtikti tualetą, kur vęs bene 37 kraštuose, jaučiasi nardąs tarptautinėje žmogus vėl pradeda augti Aiškinau, kad, padauginus
sija nesiskaito su jokia informa- tas Gary Deeb aiškiai pasakė: sunaudotas popierius nemetamas į specialų krepšį. politikoje kaip žuvis vandeny. Jį galėčiau apibūdinti gėrimėlio, mano charakteris — iš blogosios pusės —
cijos laisve. Juk jau dabar kalba- "Reikia tikėtis, kad Sov. Rusija Šiaip jau visi bijo, kad nuo t o popieriaus tualetai ne- tikru etnocentriškumo įsikūnijimu: vyrukas smeigia mane praaugtų visa galva. I r delnu parodžiau, kokio
raa, kad nebus įsileista Laisvosios neprivers NBC tapti Maskvos užsikimštų, nes jų taisytojai ir čia brangininkai Tas savo lazdą į gimtinę, kur stovi, ir tvirtina, kad tai pa aukščio. Ekvadoriečiai suklego juoktis. Bet tikrąją
popierius vėliau labai praverčia židinį prakuriant...
Europos ir Laisvės radijo stotys, transliacijų padaliniu".
Mano dėmesį patraukė ir tėvų miegamasis, kur vai saulio centras. Geografiniu požiūriu jis turi daugiau juoko prasmę tik Danutė patikslino. Pasirodo, aukštis
Tokių įvairių pretekstų Maskva
A. B.
kai žiūrėjo kažkokią televizijos programą. Aparato ir tiesos nei bet kas kitas, nes pats Ekvadoro vardas gali būti žmogaus ir gyvulio. Plokščias delnas, lygiag
programos kokybei toli gražu ligi mūsiškių, bet ne tie nusako pusiaują Tačiau visais kitais atvejais, praša rečiai su žeme ištiestas, reiškia gyvulio aukštį, o stat
rastis, — "kad Gandhi gyvybės dalykai man užkliuvo. Ant sienų pamačiau porą di liečiui atrodo, jis matuoja pasaulį viena akimi atvira, menas delnas, laikomas kertančio kirvio forma, žymi
GAVDHI M K T I E S
auka buvo bergždžia. Iš tikrųjų, džiulių fotografinių paveikslų... Gerai nespėjau įsižiū kita užmerkta. Kad jo kraštas turi problemų, jo nuo žmogaus aukštį. Mane gi pagal mano ženklą jie įsivaiz
30 METŲ SUKAKTIS
tačiau, tokia nuomonė nėra tei rėti, kai staiga mano rankoje panamiškė sučežėjo. Su mone, visi kiti kalti. Santykiai su kaimyniniu Peru davo drambliu virstanti.
Patyrę savanoriai pasakojo, jog vietiniai vyrai ki
Vatikano radijo dienraštis singa. Ilgą amžių istorijos pa pratau. Sekretorė pertraukė mano grožėjimąsi menu, kraštu yra įsitempę, bet kaltė verčiama JAV, kad jos
neduoda
pirkti
pažadėtų
ginklų.
(Beje,
Peru
iš
tikrųjų
taip
vaišinasi
savųjų rately. Geria vietinę karčiąją atsa
tirtis
liudija,
kad
tokios
asme
grasinančiai
iškeldama
pirštą.
Aš
bandžiau
nukreipti
vedamuoju straipsniu atžymėjo
su
visais
kaimynais
piktuoju
gyvena.)
Skurdo
daug,
kančiai
Paties
gėrimo yra trys apeigines dalys, kurių
Indijos taikos apaštalo Ma ninės aukos įkvepia žmoniją, reikalą į šalį, reikšdamas nepasitenkinimą, kad diskri
bet
kaltė
vėl
priskiriama
Amerikai,
nes
pastaroji
tik
visi dalyviai šventai laikosi Pirma, geriant būtina
hatmos Gandhi mirties trisde skatindamos ją kurti aukštai minuojami vyrai, nes abu paveikslai rodė moteriškas
šiek
tiek
pagelbsti,
o
daugiausia
—
išnaudoja.
Kai
aš
raukytis
ir visaip kraipyti veidą. Antra, išbaigus stik
figūras.
Jinai
nenusileido:
padoriam
vyrui
nedera
už
šimtąsias metines. Dienraštis siais idealais pagrįstą pasaulio
paminėjau,
kad
šiuo
metu
ir
pats
Ekvadoras
tapo
iš
liuką,
būtina
pačiais rinktiniais necenzūruotais žo
primena, kad Gandhi prieš tris pažangą. Neatsitiktinai Gandhi, siiminėti pornografija. Aš griebiausi pedagoginio ark
naudotoju,
nes
pardavinėja
savo
naftą
išpūsta
rinkos
džiais
keiktis.
Trečia, būtina giliai atsikrenkšėti ir
dešimt metų buvo nužudytas kovodamas prieš britų kolonia liuko, jog vaikus nedera maitinti Jevos rojiškoms nuo
kaina,
ne
natūralia,
jis
vėl
savo
porina,
jog
naftos
ga
spiaudyt į grindis. Ir nereikia kreipti dėmesio į grindis,
už jėgos panaudojimą kovojan lizmą Indijoje, buvo iškėlęs gybėmis, bet sekretorė neatsikabino nuo manęs, kol aš
myba pakilo, o gyvenimas tapo sunkesnis.
net jegu jos yra iš brangiausio parketo bei ornamentų
neiškiūtinau
iš
miegamojo.
čios sektos nario, kaip tik tuo Kristų kaip taikingo pasiprieši
Kubos Castro jam imponuoja kaip gabus, talen suręstos. Paklausite, kokia viso to prasmė? Ogi tas,
Kitą kartą buvome pakviesti pietų pas senjorą
metu, kai jis buvo paskelbęs nimo pavyzdį, Kristų, kuris sa
Gloritą, krautuvėlės vedėją, kuri drauge su savo dukra tingas, energingas ir protingas vyras, nors apie jo pa kurs moka žiauriausiai išsivaipyti ir išsiplūsti y r a
bado streiką už taikos atstaty
vo
gyvybę
paaukojo
ant
kry
sudaro Danutės ekvadorišką "šeimą". Visi savanoriai saulėžiūrą bei komunizmą jisai nenorįs kalbėti, tad t a pats šauniausias vyras, turįs daugiausia machiazmo
mą tarp įvairių Indijos religi
1
(vyriškumas).
nių grupių. "Kai kam sraH at žiaus, kad tiesa įsiviešpatautų pradžioje yra prijungiami prie vietinių šeimų, tik vė sistema jam ne prie širdies. Matvt, kad Ekvadoro va liau apsigyvena sąvarai! kišitai. Giontos duktft. studi- džioje jis pasigenda kietos Castro rankos. Patsai gi jaurodyti' — rašo Vatikano dieo- • pasaulyje".
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50 METŲ KUNIGYSTE SUKAKTIS
Kun. Jonas Ruokis yrs dvigu
bas sukaktuvininkas. Jam sueina
80 metų gyvenimo ir 50 metų
kunigystės.
Jubiliatas gimė 1897 m. spalio
8 d. Feliksavo vienkiemyje, Babinovičių parapijoje, Mogilevo gu
bernijoje, Gudijoje. Toje apylin
kėje rytų Lietuvos lietuviai pirko
pigiai parduodamus miškus ir kū
rė koloniją. Pirmo pasaulinio ka
ro metu ten buvo apie 2000 lietu
vių. Parapijos klebonas buvo kun.
Kazimieras Juršėnas (miręs Chicagoje).
Ruokiai turėjo 5 sūnus ir 2 duk
teris. Mažas Jonukas baigė rusiš
ką mokyklą, kuri buvo už 3 vars
tų (varstas kiek ilgesnis už km.)
Baigęs ją nusprendė tapti kunigu.
Tėvai buvo beruošią jį į gimna
ziją, bet, sudegus namams, atidė
jo. Po kelerių metų stojo ir baigė
Babinovičiuose dviklasę mokyk
lą ir Vitebske 3-čią ir 4-tą klases.

inspektorių kun. K. Paltaroką,
kad priimtų į seminariją, nes
mokslas buvo prasidėjęs kelias sa
vaites anksčiau- Tai buvo 1921
m. rudenį. Pagaliau noras tapti
kunigu išsipildė: baigė seminari
ją ir 1928 m. kovo 28 d. gavo ku
nigo šventimus.
Pradėjo kunigo kelią Jonišky,
Šiaulių apskr., kur rado labai
daug darbo. Iš anksčiau nusilpęs
susirgo ir gavo kelis mėnesius
atostogų, kurias praleido Kurk
liuose, o pagerėjęs buvo perkeltas
į Deltuvą dvejiems metams. Po
to trumpą laiką kapelionas Kurk
liuose, 2 metus Balninkuose ir
1932 m. perkeltas į Ukmergę, kur
sulaukė ir motinos iš Gudijos su
dar gyvais broliais ir seserimi.
1936 m. paskirtas į Saudininkus,
kur sukūrė parapiją. Iš ten 1940
m. perkeltas į Vadžgirį Raseinių
apskr. klebonu.
Antro pasaulinio karo metu ru
sams grįžtant į Lietuvą pasitrau
kė į Smukučius prie Jurbarko, iš
čia į Rytprūsius ir pagaliau į W i s marą, Vokietijoje, iš kurio su
amerikiečiais į Liubeką, nes ana
sritis buvo perleista rusams. Liu
beke buvo pabėgėlių stovykloje
kapelionu ir tikybos mokytoju
lietuvių mokyklose. Vėliau buvo
perkeltas į Hannoverį toms pa
čioms pareigoms. Cia buvo veik
lus ateitininkuose, buvo sudary
tas ateitininkų sendraugių būre
lis ir veikė aktyvus studentų atei
tininkų skyrius (studentai mokė
si technikos ir vetirenarijos mo
kyklose Hannoveryje).
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I to valdybos vicepirm. inž. R. Ce| sonis savo kalboj akivaizdžiai ir
AU arouod madiinist with Ot teast
2
years ot aacperience needed. Set-up
4
vienetu
indras
Ir
g
a
n
i
a
s
,
Martaikliai
palietė
kiekvieno
lietuvio
Lietuvos nepriklausomybės at-i
Sp*lToto« vt Paprastos. Radijai, quette Parke. Naujas gacu ftUdymaa. sfaorc proouctior> ruQ5 on miiling
kūrimo 60 metu ir pirmojo Lietu- A v i n i u s lietuvybės išlaikymo
NaSlB atMuoda už $8S,80C.
Stereo ir Oro VMntorvai.
oaachine, chuckers, etc.
M«st be
ir
Lietuvos
išlaisvinimo
darbuose,
P
t
r
d
i
v
f
a
M
I
r
Taisytu**
vos karaliaus Mindaugo vainika
5 kamb. labai modernas mttro na- d>le to work froin blue prints. Good
• mas ant' ola taus sklypo
ti&kasaaa starting salary, ereėllent fringe beovimo 725 metų sukakties minėji plačiau apžvelgdamas šių dienų
M I G L I N A S TY
2 S 4 6 W G 9 t h 8 t , U L 1 7 8 - 1 4 8 6 < S e l m a i s v i n g a i gyvent*. Arti 7? Ir
aktualijas
ir
galimas
ateities
pro
eflts. Apbry dail? 8 tczo.—4^0 pjn.
mas šiais metais VVatejbury pra
Kedzie.
$39,800.
blemas.
Jis
kvietė
įsipareigoti
ieš
Grąžos
platus
aklypm
it
ganvbtn
ėjo iškiliai. Švente rengė Altą ir
PMOS F — 354-4350
BaMMMMmunniiimmniiiimaiiiiii SCarouette Pke. Varcibgas BlrkSiiil.
LB apyl. valdyba. Šventės išva koti ir rast: draugų Lietuvos by
Lioksuu- "MUKb". Bevelk
naujaa
PACKAGE EXPB£S8 AGENOT
karėse, per LB radijo valandėlę, lai kur tiktai galima. I angliškai
romSnų mūras. 3 mieg. Badiant SMkalbančią
publikos
dalį
jis
kalbė
MARMA
NOBSaKIENS
dyrao dvi kontroles. * S adio' mūro
kalbėjo abu pirmininkai, primin
ŠtOTlitYS
Saražaa Da-ug priedų.
l i k pamatę BEĘP W ^ m >
jo angliškai jiems pritaikintu žo
SIUHTIHIAI
i
LIETU?Ą
nupirksite
už $40,000.
dami klausytojams
artėjančią
«S. MajIaaM iš Europos aaadSUo..
džiu. Jo žodį publika išklausė su
a ^ e f cSlti,mCbicafo,
H i n s s e rm
a s. «0«2») T y l r t o 9 2 . j u m ^ t ą m a p ^ 2 b u U 1
W. p
«»rt»
švente. Mindaugo karaliaus vai
TEI_ — W A 5-2787
RfitLABU H0USEKEEPER
dėmesiu ir pasigėrėjimu. Rezoliu
• Ir a -Icat
biznio patalpa. 2 auto
nikavimą, nepriklausomo gyveni
Savininkas
nusileido
iki
iiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiuHitttuiraiiiiii garažas.
ciją Amerikos vyriausybei sklan
FŪU time. Iive ia. Own room,
$38,600.
Marąuette Parka
mo pažangą ir iškeldami paverg
džiai paskaitė M. Aleksienė.
T.V.
Esceilesot ccaadĖtioaB.
tos tautos vargus — gplgotos ke
SIUNTUUIf LIETUVA
Please cail —
lius. Vietos amerikoniškoj spau
Meninę iškilmių dalį atliko
ir
kitus
kraštus
doj, šia proga, tilpo A. Čampės viešnia iš Philadelphijos O. Pliuš36 4-0848
2625 West 7lst SlrMt
VEDZCSSKAJ*. 4805 Arolier Ave.
pasikalbėjimas su laikraščio re konienė — akompanuojant mu
porteriu ir dr. P. Vileišio, gero zikui J. Beinoriui. Ji padainavo:
a&ago. m. eesss. t * t •n-seMJTel, 737-7288 v 137-8534
kai aštrios kritikos, straipsnis dėl Kur bakūžė samanota, S t Šim
•
šiuometinės Amerikos politikos kaus, O tėvynę manoji, S.Čerienės
Age 18 — 65
• •
Tavernos biznis ir mūr. namas sa
Pabaltijo tautų ir Sovietų Sąjun Čia Lietuva, V t Jurgučio, Mano
geru butu. Marąuette Parke viskas
Outgoing peraonality — full time.
—
$33.000.
sieloj
šiandien
šventė,
Tallat
Kelpi
gos atžvilgiu.
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir
Pej-manent position. Assist jroung
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
Mūr. 6 batai po 5 kamb. Geras eocecutive. Advertising office, interVasario 16-os rytą prie miesto šos ir dar vieną dainą bisui. Sa- |
dimai
ir
pilna
apdrauda.
vo
švelniu,
sultingu
mezzo
sop
investavimas
Marąuette Parke. — esting wbrk. Variable hours. Top
rotušės, dalyvauiant gražiam bū
$42,900.
salary. 6 Corners area.
ranu,
aiškia
tarsena
ir
nevaidin
TEL. — W A 6-806S
riui vaterburiečių ir miesto pa
tu
įsijautimu
jau
su
pirmąja
daina
Medinis. 2 botai po S kas*. Ma MB. WTNE — TeL 498-026S
reigūnam, buvo iškelta trispalvė.
pagavo
publikos
dėmesį
ir
širdis.
žas
{mokėjimas. Marąuette Parke.
Miesto meras E. D. Bergin paskai
UlIltMIlIlIlIlIlItlHlllllllllllllIIIIIIHinilMi
$20,900.
Po
koncerto
paaiškėjo,
kad
solis
tė savo proklamaciją, paskelbda
M. A. Š I M K U S
MOTERYS
Mūras 4 vienetų ir garažas. Mar- V Y B A I I R
mas Vasario 16-ta Waterbury lie tės honoraras ir kelionė buvo au
N O T A R ¥ PUBLIC
ka
Lietuvos
laisvės
kovai.
ąuette Parke. Pigus. $39,500.
tuvių diena.
Didelis lietuvių
I>OOME TAX SERVICE
C A KE BAKER
Ant
Bulotienės
vadovaujami
draugas kongresmanas R. Sara4259 So. Maplewood, teL 2S4-74M Mes tarime pardavimai Floridoj
Taip
pat
daromi
VERTIMAI.
vboldo namu. Norintieji pirkti, par Days. PuJl tųae. Steady job.
zm atsiuntė savo atstovą, kuris "Ratelio" šokėjai su jaunatvišku
GIMINIŲ i&kvietimal. pildomi
duoti
ar maišyti, skambinkit
entuziazmu
pašoko
ketvertą
tau
P
I
L
I
E
T
J
B
S
S
PRASTMAI
Ir
perdavė jo sveikinimus šių iškil
Good pay. Apply in person
kitokie
Dlarkat
mių proea. Po vėliavos iškėlimo tinių šokių.
illiiiiifilliliiiliiiiillilllllilililllilllllllliliiii
VAINA REAL ESTATE
WHSS BAKI21Y
Programos vadoves pakviestas,
miesto meras pakvietė dalyvius
lllllllililIllIlIlIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIItnUtlIlUf
3847
W.
FoJton or teL 772-514?
savo įstaigon orie kavos puodelio. LB apyl. pirm. V. Vaitkus tarė
Te!. — 925-6565
[vairio prekių pastrbakJtmas nebran
giai ti mfisą sanrletto.
Po to meras ir dauguma dalvvių baigiamąjį žodį. Jis pasidžiaugė
•Ar. 1 1 1 1 1 1 II 11 6B ir Tai.
atsilankė i Sa Dat esančią biblio dslyvių gausumu,aukotoju dos
1950 m. atvyko į JAV ir nieko COSBfOS PAECELS ESPBESS
IŠNUOMOJAMA — FOB BENT
$27,500.
teką, kurioie LB apylinkės valdy numu ir nuoširdžiai dėkojo vi
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
nelaukdamas, susirišo su Albany,
ngakm — 6 kamb. 2 tkHbos rūpesčiu, visą vasario mėnesį siems, kurie tik prisidėjo prie šių
N. Y., vyskupu, kuris jau buvo
IŠNUOBf. 3 kambarių butas.
S. Hafrrted S t , Ctilcago, m
ir Kedzte. S6L200.
iškilmių
rengimo
ir
pasisekimo.
Kun.
Jonas
Ruokis
SS41
W.
6
»
t
b
S
t
,
Gnieago,
HL
«0«2»
vvko lietuviu tautodailės paroda.
priėmęs daugiau lietuvių kuni
$150 doL mėn. Pageidaujama
T e t a t : S2&-37S7 —
Parodėlė sukėlė dau? dėmesio pla Sia pat proga jis atsisveikino su B 1916 m. nuvyko Petrapilin į ku gų j savo parapijas. Buvo paskir
sami. Daug rūbinio. 2% mai.
vyresnio amž. žmones. 7125 S.
83 ir Narragansett. $54,000.
čios apvlinkės rietuvių ir ameri lotu šeima, kuri apleidžia VVater- nigų seminariją, bet ten buvo pa tas vikaru į parapiją Morris mies (•HIII1I11IIIIIIIIIIIIII1UI1U1UM1IU1UUIUI
Mozart St. Skambant 472-0375
burį ir persikelia į Colorado.
2-j, aukte, - 2 po 6
kiečių tarpe.
tarta stoti kariuomenėn, nes ar telyje. Pp to į Little Falls, Cana66 ir Talman. $32,300.
Lietuvos laisvinimo veiklai rem tėjo laikas būti pašauktam. Įsto joharie ir pagaK|u į Margaretvil86 akro Į s a * Lessoota, $10000
D fi M E S I O
Iškilmingas šventės minėjimas
ti, prie įėjimo, pagal aukotojų pa jo ir pradėjo tarnybą ukrainiečių lę, 2 kurios, jau tapęs pensinin
ož akrą.
vyko vasario 19 d. Jis prasidėjo Šv. sirinkimą buvo renkamos aukos:
pulke, bet susirgo plaučių uždegi ku, 1972 rn. perskėlė į Waterbu•••••t
KILIMUS IR BALDUS
Juozapo parapijos bažnyčioj 11 Altai, L. Bendruomenei ir Vlikui.
Š I M A I T I S REALTY
mu, kuris komplikavosi. K kariuo- rio Šv. Juozapo lietuvių parapiją
ALERSTS
vai. Šv. Mišiomis, kurias atnaša
"-•
Insarsace — b o s a s Tsx
visą rfišic grindis.
Dar negalutinais duomenimis su- j menės laikinai paleistas. Kai pa kunigu rezidentu. T e n jis gyvena
vo klebonas kun. J. Vilčinskas,
.
9. BfBVYŠ _ TeL KE 7-5168
aukota 2,000 dol. Stambiausią au- į gjį0, j a u 1918 m. vėl buvo pašauk ir dabar.
29S1 W. 63id St.. 436-7878
pasakvdamas abiejomis kalbomis'įį• j j j į " J ? į į £ £ g į į į į tas. Paskyrė į fronto linijas tarp
Kun. Jonas Ruokis net ir ame
Šventei patriotinį pamokslą. A u - ; b u v o j ^ j R UO kio.
Vilniaus.ir Minsko, bet dirbo tik rikiečių parapijose išbuvo po ke
Beletristika
kos atnašavimas šį kartą buvo
lerius metus, nes nebuvo didelių į
Aukų pasiskirstymas rodo aki raštinėje.
Macai be kraujo, Pievos žydi, Sfcrįspūdingas. Nešė šešios poros, pra vaizdų Lietuviu bendruomenės
•reikalavimų, buvo mėgiamas pataigos kojmės, Paslėptu vardu, Aš
> L l R Q r E t T E P ARK
Lenkams pradėjus organizuoti
dedant oač'a'S mažaisiais, iauni- veiklos vertinimą.
rapiečių, ypač kad parapiečiai
tau sakydavau, aš tau sakau ir kiti
2- jo bate marint* po 5
savo dalinius, jis kaip katalikas
mu ir vvresniaisiais: buvo atnešJ. Br-kas perėjo ten. Daliniai stovėjo prie buvo įvairių tautybių, o jis mo
Gaza šildymas. Mūr. garsias. Art) įdomūs pasakojimai.
ta altorium Mano žodynas. Lietu
Apdraustas perkraustymas
kėjo slavų ir vokiečių kalbas.
ir Talman. žemiau $34.000.
Bobruisko. Agitatoriai privertė va
Spaudė Pranciškonų ąjaustuvė 1977
vos istorija. Lietuvos katalikų Baž" Denver, Colo.
Ateitininku
sendraugiu
ir
da
{•airių
atstumų
m.
Kama su persiuntenu $4.30. Už
dovybę paleisti nenorinčius kaBUTŲ KUOM AVIMAS
nvčios kronikos, Rūpintoiėlis, Si
bar dar yra, intensyviai korespon
sakymus
siųsti: DRAUGAS. 4561 W,
...
,. v
.
. i riauti, tai jis, gavęs atleidimo paTeL: 376-1382 a r t e 376-5996
>T
biro maldaknygė ir duona su vy
Ord St, CMeaga, RL 6M29.
duoja
su
pažįstamais
kunigais
Nepnklausomybes šventes nu- ž y m ė j i m a > i $ v v k o n a m o . B H a
nu. Aukotoių žinomus lvdėjo
Į
•
•
girnas, suręstas LB Colorado Į y ė l
^
p e t r a p i l i o k u n i g ų ^ Lietuvoje, pagal galimybę ir rei
Tas
skaitvtojo (V.Vaitkus) maldos
kalą juos nuolat materialiai pa
5
ly
s
26 d
NotaHaiaa — Vu Urnai
y*° ^ J " °
- i minariją ir buvo priimtas. Tačiau
f i ^y}^* '
žodžiai, ryškindarni aukos
draugų
• Golden Ox restorane, Denveryje. Į ^
^ k e f i k l i e r i k a i l i k ę v i e n a s remdamas, neužmiršta
10%
—
2
0
%
—
SO<7c
mę ir prasmę. Prie altoriaus buvo Dalyvavo apie <0 žmonių, ku-,
^ ^ ir prietelių, pagal galimybę juos nž apdraod^ noo
ar d u
fesoriaK n e b u v o
bibv. nss
išsirikiavusi visa eilė vėliavų. Pa
aplankydamas ir pats lankomas.
i nuteikė
i.
BACEVIČIUS
>
pinimo,
nebuvo
galimybes
ir
momaldose dalyvavo kongr. R. Sa- kalbėtojas :š Chicagos inž. Mo
F
R
A
N
K
Z
A
P
0
L
I
S
šios
sukaktie?
viešas
minėjimas
6466 Be, K M M A m — TJA-ttS*
O. NEVDR*
razm, miesto meras E. D . Bergin destas Jakaitis, LB Vidurinių vals kytis. Jis perėjo frontą į Minsko įvyks Šv. Juozapo lietuvių parapi
S90SH W M
kunigų
seminariją.
Minską
už
.
ir kiti miesto administracijos pa tybių vicepirmininkas.
ChfcMgo,
Congress
Tremtmki, ką tik atvykusių |
ėmė bolševikai, paėmė seminari jos bažnyčioj- (46
Tel. — G ^
reigūnai. Šv. Juozapo par. cho
Ave.,
Waterbury,
Conn.)
š.
m.
ba
Anwgik%, gyvesnmo aprašymas,
Minėjimą atidarė apylinkės jos patalpas ir išvaikė seminaris
ras, vadovaujamas muz. J. Beino- pirm. Stepas Steiiūnas, padėko
kuris atitiks daugumos prisiminilandžio 2 d. 4 vai. popiet konmus.
M
M
M
M
I
M
t
M
M
t
»
S
ro. didingai skambėto giedant Sū damas susirinkusiems ir Chicagos tus.
Turtu Chicagos raiesto leidimą.
Grįžęs namo buvo mokytoju celebracinėmis šv. Mišiomis. Po
Mes
su
90
kitom
namų
pardavimo
kio Fūpintoiėlio mišias, Damb svečiui inž. Jakaičiui. Gautus svei
Pirmieji gūdžiai slame sveti
jų bus priėmimas tos pat parapi Dirbij ir nžmiesty. Dirba grettal. ga
įstaigom aptarnaujame pietvakarių mame kraStė. sutiktos && proble
j vietos mokykloje apie metus lairantuotai Ir sąžiningai.
rausko Malda už tėvynę ir Ap
jos
salėje.
kinimus iš estų ir latvių, ir t a i p l k a p e r lietuvių pabėgėlių komiChicagą — tas daug
mos, tsfkuriino sunkusssi, nupaaaELEI UOS
saugok Aukščiausias. Sasnausko.
Ilgy metu :r našaus darbo
pardavimą ir pirkimą.
pat Colorado gubernatoriaus Li- tetą gavo leidimą iš Vidaus rei
kojanti lietuvės našlė? lupenas ku
ĮVTDtMAJ — PATAISYMAI
Kristaus
vynuogyne
linkime
kunithuanian
Independence
Day
proKLAUDIJUS
PUMPUTIS
ri atvykusi su trimis vaikais sten
kalų ministerio vykti į Lietuvą.
NORINTIEJI
Antroji iškilmių dalis buvo
dar
gyvi
jo
vienas
brolis,
viena
se
giasi čia sukurti jiems ir sau ateiti
4358
S.
Waalit(ttsw
Ave,
627-S5SB
tęsiama 3 vai. p. p. Šv. Juozapo' klamaają perskaitė vienas iš jau- Vargais negalais pasiekė Kauno
PARDUOTI AR PIRKTI
suo ir kiti giminės Lietuvoje lin- M » l > M K I » » t H I M M H M » «
nesnJ
kunigų seminariją, kur turėjo
parapijos auditorijoj, kurios sie- Į
V dalyvių Rimas Vaitaitis.
Realūs vaizdai, kasdieniška kalba.
gui Jonui Ruokiui. Žinome, kad
lengvas stilius netari jokit) varpjnas puošė R. Karmuzienės —
Trumpai peržvelgęs Lietuvos IT vargo prikalbėti semmanjos rek
ki jam to paties.
be jokio įsipareigojimo jfcafnbktktt nan&ių pnosmenų. knygą paverčia
Vaitkutės lietuviškos omamenti-j jos laisvės kovų istoriją, prelegen- torių kun. Maironį — Mačiulį ir
mums.
lyg paties skaitytojo autobiograflDr. Juozas Kriaučiūnas
kos piešiniai, o sceną didžiulis Vy- tas Jakaitis labai vaizdžiai ir loTaip pat, abejojant dėl tarimo
tis ir jos piešti Mindaugo ir Basa-! giškai išdėstė šiandieninės lietu- laiko tarnybinių reikalų verčia
DRAUDIMO, ar norint apdrausti
Juozo
Kralikausko
"DRAFOE^,
navičiaus paveikslai.
v ^ o s veiklos reikalingumą ir mas persikėlė su šeima į Colora
SPALVOTI PEKLAI
NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ ir
Tai
Altos pirmininkas A. Campė, prasmę. Originali, šiai mažai lie- do Springs, vėl sutiko tvarkyti
SVEIKATĄ matomai jums patarnaus
Daugelio metų tyrimais japo
pasveikinęs susirinkusius ir taręs j tuvių kolonijai pritaikinta,kalba lituanistinę mokyklą sekantį ru nų mokslininkai nustatė, kad
Tai yra knyga apie Smogų, ku
TTIIĮUSS State gyventojai tori prie
BALYS BUDRAITIS
atidaromąjį žodį, šventės progra-j paliko gilų įspūdį tiek suaugu- deni.
natūralių perlų atspalviai pri ria savo tėvynėje yra laikomas
pridėt] H% taksą.
priešu.
mai pravesti pakvietė R. Karmų-; šiems, tiek ir jaunimui, kuris su4243 W 63rd St., Chicago. BL
klauso
nuo
jūros
vandenyne
iš
iiimmuure
m
zienę, kuri sklandžiai, abiejomis! darė apie trečdalį visos publikos, TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ
Apianka Ados Korsakaitės Sut
767-OOM arta 778-9871
tirpusių druskų. Pvz., rausvo
kalbomis, atliko prisiimtą pareigą.
Šio minėjimo — banketo proga
Tuoj po minėjimo, be jokių atspalvio perlą gamina perluo- kuvienės. Kaina — 4 doL
Ižygiavus ir išsirikiavus vėlia •visiems prisistatė ir nauja apy ankstyvesnių planų, įvyko jauni tės, kurių aplinkoje yra
Gaunama "Drange" Ir taipgi paa uiiiiuHmiiniiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiuiiii > » ^ > ® i B > « > « > » ^ » ^ « ^ ! < c ^ < « > % y ©
daug
voms, kun. J. Vilčinskas sukalbė linkės valdyba, kurią sudaro Ste mo susirinkimas — posėdis, ku magno juriginių.
Verslininkai, platinto jus.
NAMŲ PARDAVIMAS
jo jautrią, šventei pritaikintą in- pas Steikūnas, pirmininkas, Ei- riame buvo nutarta padidinti ti i- Japonijos pakrantėse auginan
Namus veltui įkainuoju.
vokaciją, prisimindamas mirusius leen Bradfbrd, sekretorė, Charles tinių šokių grupę naujais nariais. tys perhtotes, pradėjo dėti į
Galiu namus parduoti.
ir žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Kowalis, vicepirminirikas ir iždi ir dalyvauti gegužės 20-21 die vandenį fvairių metalų druskų.
Turiu gerus pirkėjus.
Ustavlų Hadas
REAL ESTATE BROKKR1N
Amerikos himną sugiedojo sol. O. ninkas, Peter Shuminas, narys nomis įvykstančiame Colorado Jau išmokta išauginti melsvo,
lanas
Mulokas
Naujoj Anglijoj ii
Pliuškonienė, o Lietuvos — visa amerikiečių visuomenės ir spau Folklife festivalyje, kurį kasmet žalsvo, oranžinio atspalvio pev
P. tUMBAKIS — PR 8-6916 WNSR, 1360 banga, veikia
publika. Nepriklausomybės akto dos informacijai, ir Dalią Pliuško- rengia Colorado Folk Arts Coun- lus.
dVniHis nuo 1:00 iki 1:30 vaL po
JĮBU
paskelbimą penkaitė J. Gelum- nytė, narė jaunimo reikalams.
ci! ir kuriam vadovauja visų, ne
P*Ui
^
5 ^
Zimu santrauką ir
bauskas.
Reikia džiaugtis gera naujos išskyrus nei amerikiečių, labai
Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, tarai, muzika. dainos ir
Gubernatoriaus Ella
Grasso valdybos darf>ų pradžia. Padėka gerai žinomas tautinių šokių ži
Sią programą veda Stspoir kongresmano R. Rarazin svei tenka JAV LB Krašto valdybos novas ir mokytojas Vytautas F. Vonių, virtuvA* atttkų ir vandens
ši knyga neseniai gauta. Kie nes jis plačiausiai skaitomas lie . nas fr Valentina Minkai. Biznio
kinimus skaitė jų atstovai, o pirmininkui Algimantui Gečiui Beliajus. V. Beliajus perima ir iBdrtavų apeoaliatai. Virtuvės ir tais viršeliais. 116 pusi Bleista
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai'J raftafals kreiptis J BaMc Flerfsts
miesto meras E. D. Bergin svei už prelegento pa-rūpinimą ir pa tautinių šokių grupės ' Rūta" va vooioa kaUsetai. Keramikos ir kt. Melbourne, Australijoje. Kaina su
- 6«fu M davaaų ĮJJ6H Į, 602
Sjikos persiuntimu $4.30.
nos yra visiems prieinamos.
Ę. Braadvjay, So Ba*oq, Ifaas
kindamas asmeniškai linkėjo, kad čiam visų pamėftarh kalbėtojui dovavimą. Nauja apylinkes val plytelės. Glass blocks.
vamadžaai išvalomi elektra. Ga
02127 Teleionss 2664MV tes Mt
Užsakymas siusti — I)RAU»A8,
mušu lūkesčiai iSsipildytų ir Lw=- irii. Medestni JakaiSai už sutiki dyba, su pilnu narių pritarimu, uta kratptis cun f m 8 vaL ryto
fstmsmąa fiebraltia "Draiaaa** a*
454S Wea* 6Srd S t .
sutiko "Rūtai" visokeriopai padė
iuva savo laisvę ir nepriklauso mą mmč]uM dVyvauti:
pb 5 vai vatjatb.
raatte S a n
į Remkrte tuo*
it n n ra A
Malonu buvo sužinoti, kad inl. ti.
mybę atgautų.
BąmJkFjSK? __ 6tS-2S6D
tam
Pagrindinis kalbėtojas ~-JCrti- Alg.s Vaitkus, kuris ?ri«J kiek
rie akelbaaal "Draufa"

Waterbury, Coniu

TELEVIZIJOS

Sudiev Žiemuže

Valdis Real Estate

YOUKG LADY

M O V I NG

V A L O M E

LAIŠKAI JAUNYSTEI

A. V I L I M A S
M OV I NG

•

BELL REALTY

Aidas tarp dangoraižiu

Budraitis Realty Co.

TA UTVILA

RADIG PROGRAMA

VILNIUS
P L U M B l N G LENKU OKUPACIJOJE

KOLONIJOSE
Waterbury, OMUI.

Tauta ir jos daile
Čiurlionio Galerijos, Inc., va
dovybė, siekdama paskatinti lie
tuvius dailininkus bent dalį kū
rybos skirti savo tautai,
su
ruošė pirmąją tautine tema
Dailės parodą ir suorganizavo
1000 dol. premijoms, Ieškoda! ma premijoms mecenatų, gale
rijos vadovybė laišku kreipėsi |
keliasdešimt asmenų, kuriame
buvo parašyta:

||

NAUJA VAISTININKE

GAmfĮi AFTOMOBILITJS \ DRATTCAS> anrrsdier'fs, 1978 n . kovo mte. 14 4
dailininkui atiduoti tautai pri
KAIMUI
klausančią kūrybos dalį. Mano
TRUMPOS BANGOS
Užpakalinę automobilio sėdy-;
automobilių
me, kad dailininkai su Adomu Čekoslovakijos
™- v. -xi_ *..-: » i « j ^ - „ • , gamykla "Škoda" pradės ga- nę galima labai greitai išimti ir!
Mickevicium turi bandyti "siek- ,_Z u i_
, ... „. .
«
i
ZAL,
• , . minti įdomius mažalitražinius vežti jame didelį krovinj iki 400' Pravedus tyrimus, paaiškėjo,
ti ten, kur vyzdys nepasiekia, .
,%!.,
*.
I
kad Chicagoje daugiau klauso
i su.- 4. * i
—.„«TT automobilius kaimui. Sis auto- kilogramų svorio.
Automobilis svers 600 kg. Va- į mos trumpų bangų radijas, kaip
laužti tai, k o protas nepajė mobilis turės sutrumpintą "<Skoriklio galingumas — 53 AJ. ilgų. Dieną trumpų bangų sto
^
^
^
^
^
^
dos
100-1107"
važiuoklę.
Jo
ilgia".
Čfurlionio Galerija, Inc. gis — 3,2 m. Kėbulas iš stik- Naujoji "Škoda" tiks i r spor tys klausomos 49,4% klausyto
jm. jų, nakčia — 60%.
įoplasčio ir plono plieno lakštų. tinėms varžyboms.
Stogas sintetinio audinio, atsi— JAV 1975 m. buvo 21,300 segantis ir užsisegantis užailllllllUlllllllllHllllilIililIilIUilIlIlIlIlHllllilIlilIliilillIiiliiilIilIUIIIIIHIIIIIHIIIIIIIH
žmogžudysOų.
trauktukais.

"Dangiškosios Apvaizdos at-!
vesti ryžtamės saugoti sveikatą ir
gyvybę Tavo tvarinių, Viešpa
tie", tai yra ištrauka iš priešai-j
kos žodžių, kuriuos tarė šimtas
trys jauni žmonės, pradėdami sa
vo profesinį darbą. Po penkerių
metu kietų studijų Connecticuto
"Tautos kultūros "knygoje",
universitete, sausio 11 d., Hart
kuri
susideda iš daugelio sky
forde, valstijos sostinės tarėjų po
rių,
dailės
jnašas yra nepa
sėdžių salėje, jiems buvo suteikta
prastai svarbus. Dailininkai iš
teisė verstis vaistininkų profesija.
laikė ir prikėlė tautos sąmonė
šiose nepaprastose iškilmėse,
je kaip gyvus senosios Lietuvos
J. A. Paliulytė
farmacijos studijas baigusiųjų tar
valdovus ir karžygius; dailės
pe, buvo ir viena lietuvaitė, Jo švitus planuoja aplankyti savo darbai išplitę pasaulyje
ryš
ana A. Paliulytė, Kazimiero ir dėdę, preL K. Dabrovolskį Ro kiausiai liudija, kad lietuviai
Albinos (Dabrovolskytės) 'Paliu- moje, o ir šiaip bandys pasižval yra savita tauta, turinti ne tik
lių dukra.
gyti po platųjį pasaulį. Iki šiol savo kalbą, bet ir skirtingą
Absolventė Joana, gimusi Wa- tai buvo neįgyvendinama svajo kultūrą.
terburyje, pradžios mokslą įgijo nė. Juk ir jos jauno gyvenimo
Šv. Juozapo parapinėje mokyklo septyniolika metų praleido mo Mes džiaugiamės ir didžiuo
je, vidurinį — Sacred Heart gim kyklos suole, o vasaromis dirb jamės liaudies menu, kurio ir
nazijoje. Joana, nuo pat mažų dama, kad tėveliams būtų kiek didžiosios tautos gali mums pa
dienų reiškėsi skautų, ateitinin lengviau, arba mokykloje, lanky vydėti. Tačiau tarp liaudies
meno, kurio vieno ne gana, ir
ku bei tautinių šokėjų eilėse. Bai dama vasarinius semestrus.
gusi vietos lituanistinę mokyklą, Tenka džiaugtis, kad Joana kaip M. K. Čiurlionio genijaus yra
kol sąfygos leido, ten pat moky [daugelis kitų prieš ją specialy ne tik kraujo ryšys — jie turi
tojavo.
bes įsigijusių vietinių jaunuolių, ir bendrą pagrindą: tai mūsų
Joana, iš prigimties nuotaikin nesiruošia apleisti Waterburį. Ji tautos gėrio ir grožio supratigo būdo, noriai vartoja gimtąją ir toliau gyvena su tėveliais ir mas ir dvasinių vertybių branlietuvių kalbą, yra džiaugsmas sesute. Jos tėveliams dar tik pu-1 ginimas.
nė tik tėveliams ir artimiesiems, nė. Juk ir savo jauno gyvenimo
sknrčm i r tragiškas buvo M.
bet ir kiekvienam, kuris jos pro nioji dukra Roma jau antri me- K Čiurlionio gyvenimas, nes jis
fesinėmis žiniomis nori pasinau tai kolegijoje tuo pačiu tikslu — ^ ^ "nemadingus", paklausos
doti savo gimtąja kalba. Pradė tapti vaistininke.
neturinčius kūrinius. Vienas kijusi dirbti Brooklyno vaistinėje,
Naujaf profesionalei - v a i s t i - ^ y ^ ^ ^ „ m i n k ą s taip pat
kiekvieną savo tautietį sutinka ninkei Joanai
A. Paliulytei,
į^į
^
k a g
ėiHniam
ne tik su šypsena, bet ir lietu R.Ph., linkėtina geriausios klo b a n d o
klo- i{p i r k ė ; ^ neįdomu, bet dauguma
višku žodžiu. O tai, yra labai ties d angiškiosios geriausios
Apvaizdos skir,jų kuria ką gali parduoti. To
pravartu, nes lietuviškai kalban tame gyvenimo kelyje.
čių vaistininkų Waterburyje jau
G.Kd. pasekmėje, tautos gyvenimo
nebeliko.
įvykiai — jos garbingiausi ar
tragiškiausi
momentai lieka
Kokius ateities planus numato — Taip paseko, kad ir giltinė
neatžymėti
meno
kūriniuose,
absolventė Joana? Pavasariui pra- jau užmiršo.
liet. patarlė
kurie yra ne tik lengviausiai
"skaitomi", bet ir "parašyti"
tarptautine kalba".

KULTŪRINIAI ĮVAIRUMAI

Savanorio ir Kontržvalgybininko Atsiminimai
A . f A, MARK E. NORBUT
Gyveno 6951 S. Rockwe« Street, Chicago, Illinois
Staigiai mir§ kovo 12 <L, 1978, 3:30 vai. ryto, sulaukęs 21 m.
amžiaus.
Gim§ Toronte, Kanadoje. Amerikoje išgyveno 17 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvas Edmund, sesuo Robin Ann,
tetos, dėdes, pusbroliai, pusseseres ir kati gimines, draugai ir pa
žįstami.
Priklaus* šv. Vardo dr-jai švfc M. Marijos Gimimo parap.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western
Avenue.
Laidotuvės įvyks treč.. kovo 15 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus
atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas | šv. Kazimiero lietuvių kapines.

A. t A. VYTAUTUI BAKUCKUI mirus,

A. t k. BRONEI GEČIENEI

Kaina minHi*i« viršeliai $4.00, kietais $5.00
Gaunama _
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St„ Ohlcago, III. 65629
iiiiiiiiiiiiiiiHuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitituiiiiiiiimiiiiimiiiimu

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
BOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. 0AIMID

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. Califorula Avenut

laidotuvių direktorius Evans ir Sūnus, T-l 737-8600

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-0? South Hermitage Avenue
Teleionas - YArds 74741-2

Netikėtai mirus

A. t A. ROMUI KULIKAUSKUI,
jo motinai V. KULIKAUSKIENEI, sesutei IRENAI,
brolio VITO šeimai ir kitiems šeimos artimie
siems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Mažeika & Evans
•

Laidotuvių Direktoriai

R. M. Ališauskai

,

Su dėkingumu turime pra
(Atkelta ii 3 psL)
Į į sekančius klausimus: 1) besiren- nešti visuomenei, kad į mūsų
tinklą* labiausiai reikalingų ryšių, ikamiems studijų sritį nesibaikš- laišką su aukomis Premijų fon
vadiriamų "reikšmingų kitu", ieš *& socialinių mokslų, 2) jau pa- dui atsiliepė šie asmenys: dr.
kcdami jų pakaitalo dirbtinuose: s i r i n k u s i e m s sociologiją, socio- Jadvyga ir dr. Viktoras Dubinsir dažnai nepatenkinančiuose j psichologiją, psichologiją ar ant kai, dr. V. P . Dargis, daiL Mi
grupavimuose. Šitokio atsitrauki ropologiją nevengti etninės tema kas Šileikis, S. ir D. Adomaičiai,
md pasekmėje kyla visa eilė pa tikos užbaigiamų darbų tyrinėji dr. Ž. ir J. Danilevičiai, Zaratologinių reiškinių, kaip pvz., mams ir 3) pajėgesniems mūsų siškių klubas, Birutė ir Juozas
konfliktas tarp noro atmesti ir j visuomenės vienetams visapusiš Briedžiai, dr. M. ir K. Biskiai,
kaltės jausmo atmetus, padvigu kai paremti tokius pradedančių gan. K ir G. Musteikiai, Moni
bintas konfliktas tarp kartų, vidi ar jau baigusių lietuvių moksli ka Kripkauskienė ir Steponas
nės integracijos stoka ir pagaliau ninkų 'projektus. Susidomėjimas Karvelis.
ir pareikalavimas yra didelis, bet
Premijos
teko:
Eleonorai
egzistencinis vienišumas.
žmių apie lietuvius stoką galime Marčiulionienei už "Lietuviškas
Šitokiomis temomis konferenci papildyti tik mes patys, būtent
joje įdomiai kalbėjo Andrew M tie, kurie ne tik akademiškai pa vestuves — 1 500 doL, Verai
Greėley, kuris, kaip Amerikos ruošti, bet ir sava kilme labiau Svabienei už "Jūratę ir Kastytį"
datigfarypiškumo studijų centro šiai tinkami žinių surinkimui ir — n 300 dol., Magdelenai Stan
kūnienei už "Sodinimą" — m
ChicSgoje direktorius, atiduoda jų interpretacijai.
200 doL ir Martynui Gramontui
itin didelę duoklę etninių skirtu
Šiuo metu jau yra eilė univer už 'ūkininkus" — garbės pre
mų tyrinėjimo barams. Viena iš
sitetų, įsteigusių etninių studijų mija. Be šių premijuotųjų, pa
paskutinių jo studijų, palyginant
centrus ir teikiančių visokeriopą rodoje buvo vertingų ir įdomių
airių, italų, žydų ir skandinavų
paramą gvildenantiems etninių kitų kūrinių, kurie praturtino
šeimų struktūras pagal tėvų au
savitumus. Baigiant gal mūsų bendrąjį tautos lobyną.
toriteto
išreiškiamos Į grupių
ceto ir vaikam
va*am išrėkiamos
^ ^
^
t^jktų
jog
tok{ose
Visuomenei padedant stengsilės
mastą,
ypatingai
ryškiai,
^
.
^
^
į
^
l
g
i
a
m
a
s
w t m
būti
mei
parodo tą taip jautrų bet svarbų nereikalingas klubinėj imas, ryg
santyfcf tarp Šeimos ir asmeny |ai privatumo pažeidimas. Prie
Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GfcLINYČIA
bės formavimo. Šios, rodos, gana šingai, nauda gali būti visapu
2443 WEST Ori STREET
eilinės studijos šviesoje aiškėja siška tiek kraštui, tiek mūsų pa
Telefonai: PR 8-0833 {r PR 8-0SS4
priežastis kai kurių etninių gru
Taip pat naujoji Barboros Ir
pių sėkmingesnio išsilaikymo. čių visuomenei, nes naujo supra Gene DrfchJi krautuve
THE DAISY STORE
Monsinjoras Geno C. Baroni, šiuo timo ieškojimas ir atradimas ymetu prezidento pakviestas Ur ra visuomet reikalingas ir svei I t l S Soathwe* thrjn Oak Lewn
M.4M.1S1S
ban Policy komisijon, bendrais kintinas.
bruožais kėlė reikalą įteisinti et
nines grupes ir jų vertybes, kad
tuo būdu su valdžios viešu prita
rimu būtų {manomas ir palengvi
namas kiekvienos grupės savitu
jkausmo prislėgtus žmoną DEL0RES. sūnų HAIMTO.
mo tęstinumas. Tuo pačiu klau
simu stipriai išsireiškė profeso
D£ motiną GENOVAITĘ, seseris DANTJTC, MILDJĮ,
rius Tonu Parming (Maryland
NIJOLC ir broli GEDIMINE su šeimomis nuoširdžiai
universiteto), atkreipdamas dė
užjaučiame ir kartu liūdime.
mesį į valdžios atgyvenusią ir dar
plačiai naudojamą tipologiją, aStasys Ir Birutė židouiai
naiptol ne teisingos, bet kažko
kios tai fiktyvinės tikrovės pa
remtą, gvildenant etninių grupių
reikalus. Daktarė Theoni VelliSpyropoulos, teigdama, jog etni
niai pradai ne tik prisideda, bet
tiesiog nustato vaiko išsivystimą,
yben iškeliavus, liūdesyje likusiai mamai
ragino sociologijos mokslininkus
paruošti naujus tyrinėjimų me
ONAI KYBARTIENEI, nuoliams STASIUI, VLADUI ir
todus bei teoremas.
ALFONSUI KYBARTAMS bei jų Šeimoms tariame
Tuo pačiu tad, išreikšdama
paguodos Žodį ir reiškiame nuoširdžią užuojautą.
ne tik konietencijos nutarimus
* « j — t . • •*
^«—«
bet fr bendrą šių dienų linkme,
M i B i ir i n m n
niimt
skubiai kreipiuosi 1 kolegas lietu
vius* ragindama atkreipti dėmėsi

Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys
kurias aprašo ] . DEMERECKIS savo knygoje.

k Z. Adomėnai

6 8 4 5 SOUTH WESTERN/NE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

Lietuvos kariuomenes savanoriai

A. t A. JUOZUI SAVICKUI

•

Lietuvoje miras, jo dukteris, prislėgtas skausmo,
AKSEKIJ4 KURIENC ir BR01IC ČERNIAUSKIENC bei
jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
A. i r i . Lakai
L ir S. Šidlauskai
L ir V. PaJiUeniai

S. ir M. Yilučiai
J. Ir T. lokubkos

Lietuvos kariuomenes savanoriui

A. t A. JUOZUI SAVICKUI
Lietuvoje mirus, jo dukteris, prislėgtas skausmo,
AKSENIJJį KURZENC ir BRONĘ ČERNIAUSKIENĘ bei
ju seimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Chicages An^jos-Britamjos
Lietuviu Klubas

A.tA. JUOZUI GUČUI
Australijoje mirus, jo žmonai ANTANINAI, seseriai
EMIUIAI KOLBIENEI ir DALIAI KOLBAITEI reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijas Nariai
AiTARAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
Wtt SO. UTUANICA AVE.

TeL YArti

STEPONAS C. LACK (LACKAvVICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE
2424 W. mh STREET
I102t Domhmai Highway, Palas Ifflb,

0 * JerfaMiai
ReM ir Jenas Jaslnskai
Nijott, Leonas ir Linas Maskeliūnai
Sigirti ir Juozas Užupiai

TeL R Epubilc 7-121J
Tei I74441*

PETRAS BIELIONAS
tm

SO. CALIFORNIA AVE.

TeL LAteyedi

%Wli

JURGIS F. RUDMIN
3311 SO. UTUANICA AVE.

TeL YArdi 7-USSSI

P0VIUS J. RIDIKAS
mielam draugui

SO. HA L5TED STREET

A. t i ANTANUI KAZUKAUSKUI
užbaicms šios žemes kelione, jo žmoną BRONĘ, sū
nų RIMANTE ir visus artimuosius nuoširdžiai užjauese ir karta ltodi
Irena Ir iu|Ml|ut Slavinskai

VASAITIS
1441 SO. N * I m , CICERO, ILL.

TeL Y A i *

7-1S1J

BUTKUS
TeL OLfBj*t t-l**

Perskaitę "Drauge", duokite jį kitiems.
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DRAUGAS, antradienis, 1978 m. kovo mėn. 14 d.

IŠ ARTI
IR TOLI

X Ctaero Šv. Antano parapi
joje pradėtos rekolekcijos, ku
rias veda kun. A Valančius.
Pamokslai vakarais 6:30 v. v.
Misijos baigsis penktadienį, ko
vo 17 d. Klebonas kun. J. Stankevičus kviečia tikinčiuosius
pasinaudoti Dievo malonėmis.

AUSTRALIJOJE

nuomonę. Apylinkės valdybon
taip pat išrinktas Feliksas Borumas, vokiečių okupacijos me
tais buvęs Kretingos gimnazijos
mokinys.
Kojelis, gnomas
Californijos lietuvių visuomenės
darbuotojas,
kartu su savo
žmona yra į Australiją atvykęs.
Vasario 28 d. Melbourno ateitinirkai sendraugiai suruošė jam
priėmimą. Dabar lankosi kito
je lietuvių kolonijose.

— A a. Alfonsas Grigonis,
mirė Melbourne kovo 7 dieną.
Palaidojo velionį australai iš
Spotswoode bažnyčios.
Toronte
Rekolekcijos moterims .r
— A a. Jonas Grybas mirė
leidžiamo latvių kuluros ž u r n a - i V y r a m s > t u ^ guboja vyr.
kovo 6 d. Palaidotas Geelonge
lo "Daugavas Vanagu menes-1 gįedrininkės, įvyksta kovo 16
kovo 9 dieną. J o laidotuvėse
raksts" vyriausias redaktorius, j __•& ^ vakarais ne 6:30. bet 7
dalyvavo daug lietuvių.
š. m. sausio mėnesio numeryje j ^
^
jėzuitų koplyčioje,
— Kun. Juozas Valinys, SJ,
gražiai paminėjo Lietuvos ne
žinomas
čikagiškis, sėkmangai
x Lemonto lituanistinėje mo
priklausomybės paskelbimo 60
veda
rekolekcijas,
lankydamas
kykloje šį šeštadienį, kovo 18
metų sukaktį ir pasveikino l"elietuvių kolonijas.
i., nuo 9 vai. ryto iki 1 va!, po
tuvius ilgesniu straipsniu "Lai
Janiai r,; > ; '; montažą "Lietuva brangi" Lietuvo- re
Brighton Parko parapijos Ii u o s t i n ė - ^okykv^
— Lietuvių
Bendruomenės
AREŠTAVO
pietų, bus tėvų komiteto rengia
gi LB valdyba vasario 19 d. Lituanistinės mokyklos Canberos apylinkės pirminin
*-ri]:'au.?omvbės apstatymo minėji ne. Minėjimą s
suminati brali lietuvieši", kuria
PROTESTUOTOJUS
mas Velykų bazaras. Ten bus veaėja yra S. Jonynienė. .
Nuoii-.iLinc Regio
me pateikė nemaža žinių iš Lie
ku išrinktas Gintautas Kam'nsgalima gauti pyragaičių, keps
Viena moteris lengvai sužeis
tuvos istorijos ir lietuvių gyve
kas, Vokietijoje gimęs Australi
nių, margučių ir kitokių vely
t a in apie 12 asmenų buvo areš
nimo. Kartu atspausdino ir dvi
jos lietuvis. Camberra y r a Aus
kinių dalykų. Į bazarą kvie
tuoti, kai vyko demonstracijos
Lietuvą liečiančias nuotraukas.
tralijos sostinė, kur gyvenai
čiami atsilankyti visi apylinkių
prie Concord medicinos centro,
x Akademinio skautų sąjū
apie 300 lietuv'ų. Gintautas Ka- į
lietuviai ir paremti lituanistinę
17 W. Grand Ave., Chicagoje,
džio Chicagos skyriaus vadovy
minskas prieš dvejus metus bu
mokyklą. Bazaro rengimu rū
kur
demonstrantai
protestavo
MARMOXŲ BENDRADARBIŲ ateities reikalus, buvo renkama tėvų ir šiaip visuomenės. Pa- vo nuvykęs i Vilniaus universite
bę sudaro A S S skyriaus pirmi
pinasi tėvų komiteto pirm. Ra
SE1MAS
apskrities valdyba, kurion įėjo maldų metu giedojo sol. J. to lituanistinius kursus, bet po prieš negimusių žudymą.
ninkė fil. s. Bona Laučienė,
sa Šarauskienė ir mokyklos di
kun. Petras Cibulskis — dvasios Tautvilaitė, pritariant gitaro- 3 savaičių iš Lietuvos išvarytas.
Akademikių skaučių draugovės
DUOBES GRINDINY
Marijonų bendradarbių Chi
rektorė Laima Trinkunienė.
vadas, Anastazija
Snarskienė mis.
pirmininkė t. n. Shirley Ptepytė.
Mat,
kursų
lektoriams
kėlė
ne
cagos apskrities 51-sis seimas
Nuleidus sniegą, dar daugiau
Korp! Vytis pirmininkas senį.
x Marųoette Parko Lietuvių
klausimus
ir
buvo kovo 12 d. Prasidėjo šv. — pirniininkė, Pranciška Dvi-' Po pamaldų salėje minėjimą p a g e i i ^ i a j n u s
duobių
atsirado Chicagos gatvė
Eugenijus Būtėnas ir Filisterių j namų savininkų org. susirinki- Mišiomis 11 vai. Marijonų ko laitienė — vicepirmininkė, Stella pradėjo kuopos pirm. Vida Ku- a *-*:<• rišamą padėtį okuouotoje
se. Archer ir Halsted gatvių
skautų pirmininkas fiL Gintaras j mas įvyks šį penktadienį, 7:30
plyčioje. Šv. M šias laikė ir spe Kaulakienė — sekr. ir iždininkė.' { prytė, pasveikindama gausiai Lietuvoje laisvai reiškė savo sankryžoj yra tokia didelė, kad
v a i v a k Lietuvių parap. salėje.
Pirmininkė A
Snarskienė, į susirinkusius
ir pristatydama I
Aukštuolis.
cialų pamokslą pasakė kun. Jo
St. Poznanski, 29 m, naktį f
X šv. Kazimiero seserų vie
X Bronė Krikšėiukaitienė, nas Duoba. MIC, iškeldamas perėmus pareigas, pranešė, kad j svečius: At-kų federacijs vadą "Svajone", kurią atliko Lietu ją įkrito iki juostos, susižalojo
šiemet nedalyvauja provincio- j dr. P. Kisielių, at-kų fed. tarynuolyne, Chicagoje, kovo 18 d, Chesterfield,
Mo.,
užsisakė tos dienos evangelinę min*į,
vių styginis ansamblis: P . Ma nugarą, atsitrenkė galvą ir ne
las,
kuris specialiais reikalais | bos pirm. svečią iš Detroito dr.
bus specialus kursas apie reli "Drauge" įvairių lietuviškų kny kad ir Viešpats Jėzus nevaikš
riukas, P. Dūda, V. Kazlaus galėjo išlįsti, kol atvykę ugnia
gini gyvenimą.
Kursą praves gų už daugiau kaip 30 dolerių čiojo ir nemokė vienas, o turė- yra išvykęs į Atlanto pakraštį į A. Damušį, Dainavos stovyklos kaitė, M. Madson, P. Naučas, R.
gesiai iškirto dalį jį prilaikiu
vienuolyno administratorę J. Damušienę,
šios srities specialistas kun. ir dar atsiuntė 10 dolerių auką Į jo savo bendradarbių — apaš- ir negalėjo grįžti,
Pakštaitė, dr. L. Ragas, J. Re- sio grindinio.
Juan Lozano. Taip pat bus ir lietuviškos knygos leidimo dar-, talus, mokinius, pamaldžias mo- vyresnysis kun. V. Rimšelis, iš- moksL at-kų sąjungos pirm. S. mys, E. Sakadolskienė, D . Braz
kita programa — pamaldos ir bui paremti, Nuoširdžiai dėkovykęs j Los Angeles vesti re čyvą, s t u d at-kų s-gos pirm. S. džiūnaitė, B. Pakštas, R. Mar
DRAMBLYS NTŽUDft
teris, kurie keliavo su j u o kar
šv. Juozapo specialus paminė jame.
kolekcijų. Tačiau šiemet birželio Girnių, L F pirm. dr. A. Razmą kelytė, V. Slivinskaitė, H .
De
tu, jam pagelbėjo. Marijonų
Cirko dramblys mirtinai sujimas.
i 24 d kun. J. Kardauskas šven ir dar keletą kitų svečių. Savo
bendradarbių
uždavinys
yra
toks
Mara.
Ansamblio
repertuarui
traiškė
savo prižiūrėtoją David
X Juozas Bumiauskas, Baltičia 50 metų kunigystės jubilie žodyje f e d pirm. dr. P. Kisie
x K. Hilkovaitis. Jūros šau
pat — pagelbėti ir bendromis
buvo parinkta klasikinė muzi- F&rr, 35 m. Farr buvęs įsflcaujų, o dvasios vadas kun. P. Ci lius pasidžiaugė rimtimi išgy
lių kuopos "Klaipėdos" pirmi more. MD., maloniu laiškeliu
lo- jėgomis siekti Kristaus ir Baž
ka, kaip J. S Bacho arija G
Cirkas turi savo progra
bulskis gegužės 27 d — 25-rių venta bažnyčioje, kur buvo pa
ninkas, ir A. Ašoklis atsilankė į padėkojo už "Draugo
nyčios
tikslų
žmonių
tarpe.
Mi
styga, A Vivaldi sonata šv. ka mą Medinah Temple salėje, Chi
ri
metų kunigystės jubiliejų Auš justa savo tarpe ateitininkiška
"Draugo" administracijoje i r ! U ir atsiuntė didesnę auką.
šių metu vargonais grojo muz.
po garbei.
cagoje.
Ačiū.
ros Vartų par. bažnyčioje. Kvie jungtis, pastebėjo, kad jauni
susitarė dėl kun. J. Prunskio
Marija Mondeikaitė-Kutz.
Buvo ir lietuviškų kūrinių —
tė visus bendradarbius šias die mas yra Lietuvos, lietuviško
rašomos knygos apie bolševikų
LĖKTUVO NELABOS
X Aukų po 5 doL atsiuntė:
F , Strolios preliudas A l y v ų dar
Po pamaldų buvo bendri pie
sios visuomenės ir organizacijos
nas
prisiminti.
Seimui
užbaig
okupaciją Lietuvoje spausdini
Antanas Labanauskas, Chi tūs, kuriuos malda pradėjo kun.
žely, atliekamas s u tautinių in
Lengvasis lėktuvas, iš Chica
Kvietė nepasi
ti pirmininkė paprašė kun. J. tikroji ateitis.
mo. Veikalas jau baigiamas
cago,
strumentų — ragelių trio s u sty g o s skridęs į Springiiekią, nu
J. Karčiauskas, MIC, o užba'gė
duoti blogom įtakom iš šalies,
Kardauską sukalbėti maldą.
ruošti, jį išleis Jūros šaulių
Juozas Nalis, Chicago,
ginio ansamblio palyda. Klau krito Wiil apskrity lauke. Žu
— kun. P. Cibulskis, MIC. Pir
kuopa "Klaipėda", spausdins
Seime buvo pasidalinta min kurių šiame krašte taip gausu. sytojams darė stiprų įspūdį.
Dr. J. S. 2muidzinas, Glen- mą valandą prasidėjo seimo pov o pilonas J. Templeton, 3 8 m.,
Dėkojo dirbantiems su jaunimu,
'Draugo" spaustuvė.
timis,
pasidžiaugta
laimėjimais,
dale,
Koncerto
programa
pasižy
iš Norihbrook, jo sūnus, 7 m.,
sėdžiai.
globėjams ir tėvams, leidžian
X š v . Kryžiaus ligoninėje
Kun. Alf. Babonas, NorthPenkiasdešimt pirmąjį seimą' pasiguosta dėl sunkumų, bet su tiems savo vaikus į šią kilnią mėjo įvairumu. Pirmoje daly ir M. Grosaman, 3 9 m., iš D e s
kovo 16 d., ketvirtadienį, nuo
ville,
je Šopagos "Tremtinio maldą/* Plaines.
trumpu pasveikinimo
žodžiu pasiryžimu, pažiūrėta į ateitį ir organizaciją.
2 iki 4 vai. p. p. bus rodomi gai
Stasys Vilinskas, Windsor,
atliko solistė Praurimė Ragieatidarė Anas azija Snarskienė, \ reikalingus bei naudingus darAt-kų f e d taryb. pirm. dr. A.
PAVOJUS CfflCAGAI
lestingųjų seserų (nurses) uni
Sophie Perkumas, Omaha.
bus
Kris.ui
ir
Bažnyčiai.
nė. Jai palydą sudarė styginis
pakviesdama prieš seimą invoDarnusis džiaugėsi globėjų tal
formų modeliai. Rodys FlorenPa.
Visiems rėmėjams esame dė kaciją sukalbėti kun. Joną Kar
orkestras, atlikdamas prof. JaChicagos srityje ūkinis gyve
ka, kurie augina lyg medelį jau
oe Nightingale. Tai bus vienas kingi.
kubėno kūrybą.
Rimties nuo nimas gali silpnėti. Taip skel
dauską. I dienos prezidiumą bu
DVIDEŠIMT ŠEŠTOJI
nuolius, pastebėjo, kad ateitii š Gailestingųjų seserų savaitės
taikai
pritaikyta
buvo
i š Rossi- bia North-Western universiteto
vo
išrinkti
kun.
K.
Kardauskas,
CICERO MOKSLEIVIŲ
X Savo dienrašti aukomis pa
ninkijos mintis tebėra gyva
programai skirtų įvykių.
ni
operos
arija
"Stabat
Matei"", pramonės santykių profesorius
ATEITININKŲ ŠVENTĖ
Iz. Atko- A. Snarskienė, P . Dvilaitienė ir
Lietuvoj ir ten kovojama už
x Irena ir Kazys Barzdukai rėmė: po 3 dol.
atlikta sol. Pr. Ragienes su F. H. CasselL Priežastis — iš
S. Kaulakienė, į mandatų ko
bei Danutė Augienė džiaugiasi čaitis. Pr. Kirmonas, Marija
Po advento susikaupimo die savo k-ašto laisvę. At-kų mok*!, muz. M. Motekaičio fortepijono miesto keliasi patyrę darbinin
misiją
—
A.
Kaulakis
ir
P.
Tas ą i pirm. S. Čyvas sveikino išsulaukę naujos dukraitės, kuriai Currier, Ant. Radžiūnas, J. Pi
palyda. Solistes dainas publika kai, apsigyvendami priemies
! moš ; ūnienė. Prezidiumas
pa nų Cicero Vysk. M. Valančiaus
parinktas vardas Krista Ona. lėjko; po du dol. — Ona Remei-.
ryškindamas ateitininkų prie, ,
..
_
moksleivių
ateitininkų
kuopa
čiuose, vykdami į Pietus, į va
siskirstė pareigomis: pirm. kun.
kienė.
V.
Rad
nas,
Br.
Norkus;
.,
.
.
.
.,.
...
.
palydėjo
stipriu
pritarimu,
JauNaujagimės tėvai Jūratė ir Jur
ruošėsi
savo
metinei
šventei,
karus. Į Chicagą atsikelia dar
nas
talentingas
pianistas
A.
Ka
J. Kardauskas,
pavaduotojais
saikos
reikšmę, įskele aukos *
. . . .
, «_j
. • „
g i s Augiai gyvena West Milford, 1 doL — V. Kazlauskas. Labai
kuri
buvo
jau
dvidešimt
šeštoji
prasmę,
kvietė
likti
tvirtais
or
minskas kartu s u styginiu an bininkai be patyrimo ir be pa
A. Snarskienė ir P. Dvilaitienė,
N . J. Jie jau augina Liną Ireną ačiū.
ramsčiais. Lipniūno sambliu atliko J. S. Bacho pia sirengimo. Tačiau didelio pavo
sekr. S Kaulakienė. P o to bu is eilės, šventė pradėta praėjusį ganizacijos
vardu
dvejų metų.
sveikino Arūnas Pem- nino koncertą F-mofl. Th. Du- jaus Chicagai iš t o nesusidary
vo perskaitytas pereito jubilie šeštadienį š v . Antano parap. kPx
Ap.
Varnelis,
Dowagiac,
18
X A Matjoška. žinomas bosbažnyčioj
pamaldomis,
kurias
k*
'
o
Stulginskio
kp. vardu bois religinė kantata Septyni sią, nes Chicaga yra stiprus
jinio seimo protokolas,
kuris
Rima
toniškis, savo laiške "Draugui" Mich., mus maloniai pasveikino,
atnašavo
kun.
K
Trimakas,
paŽukauskaitė,
paskutiniai - Kristaus žodžiai- at- pramonės, finansų, susisieki
priimtas be pataisų.- * "•
išreiškė pasitenkinimą dienraš atsiųsdamas prenumeratos mo
sakydamas ir prasmingą pa- ! Tik baigusias
aukštesniąją likti su vaizdine priemone — mo, patarnavimų centras.
Seimą sveikino Sabina Klatt
čiu, padėkojo už anksčiau gau kestį ir 8 dolerių auką. Ačiū.
mokslą apie jaunųjų įsipareigo- mokyklą, Jūratę Arštikytę i r j p ^ l a č i a m e e k r a n e
skaidrėmis.
___
_._
pranciškiečių seselių
rėmėjų
t a s korteles, kalendorių ir at
X Vincas Sakas, Hamilton,
b u v o k e l i o g m u z i k i l l ė 8 pa-1 imiiiiiiiiimnmilllIlHIlllllHniUIllIllIMn
vardu, ses. M. Anastazija — 6v. jimą siekti gėrio ir grožio, apie Sigutę Baltrušaitytę kuopos glo-, ^
siuntė auką. Dėkui.
Ont., užsisakė "Drauge" didesnį
jaunųjų
ryžtą
gerinti
pasaulį,
beja
apdovanojo
Šv.
Rastu
ir
j
. ^Ustai — Pr. Ragienė,
ė
g
o
g
Kazimiero seserų vienuolijos rė
ANDRIUS NORIMAS
kiekį
lietuviškų
knygų
ir
pasky
Nors
tie
siekimai
kartais
kitų
ir
Aisčio
Poezija,
kad
šios
knyĮ
s c ^ a t , jongx
M . Sanmlevich, Union
M McManoilj G r
mėjų vardu, M. Janavičienė —
jie vertingi ir g o s lydėtų jas kaip Dievo ir jtinis choras — Lietuvos Vyčių,
Pier, Mich., nusipirko "Drau rė auką. Dėkui.
Bridgeporto rėmėjų, P. Dvilai nematomi, bet
lietuviškas žodis. Linkėjo joms Nekalto Prasidėjimo parapijos,
g e " drožinių už keliasdešimt
12-ka novelių. Ii jų trys buvo pre
tienė — Cicero, P. Pakeltienė prasmingi.
x
Po
4
dol
aukojo:
St.
daug sėkmės studijose ir gyve Vaivos, Audros studentų gru mijuotos. Gražiai išleista. 304 pusi.,
dolerių ir tuo parėmė dienraščio
Šv. Mišių metu buvo prisaik- nime. Taip pat dėkojo tėvų ko
E2va, Zigmas Arlauskas, Juo — Brighton Parko, A Snarskieleidimą.
Dėkojame.
pės — Styginis ansamblis, da 1977 m. Viršelis dail. Giedros Tre
zas Lukas, Alice Dailiais. Juo nė — Town of Lake. Visi svei- j dinta būrelis jaunesniųjų ir vy- mitetui h* jo ilgamečiui pirm. J.
čiokaitės. Kama su persiuntimu
X "Nabncco" operoje viena zas Naujokaitis. Ona J. Krei kinitnai buvo palydėti aukomis, resniųjų ateitininkų, įteiktos Končiui. Oficialioji dalis baigta lyvaujant instrumentalistams M $8.30. Užsakymus siųsti:
Reilly, M. Meyer, J. Stauton. A.
melodija seka paskui kitą, ku vėnienė, Alfonsas Jesūnas. Ona įteiktomis į bendradarbių iždą. spalvos. Prisaikdino kun. K. ateitininkų himnu.
Bilm. Vargonai* grojo A, Ka DRAUGAS, 4545 W. <3rd Street,
rioje solistai ir choras turi daug Tarailienė.
ChfcafO, m. CM2»
Visiems maloniai Kun. Kardauskas perskaitė raš Trimakas, spalvas uždėjo ateiti
Meninę programos dalį atliko minskas.
Publika
džiaugėsi,
gražaus dainavimo. Šią operą dėkojame.
tu gautus šv. Pranciškaus se ninkų federacijos vadas dr. P.
inwfMiiHHwwwiwtwmmitwiiwiiiiHttnin
moksleiviai. Jaunesnieji links
j a u girdėsime balandžio 1, 2 ir
Cicero
ateitininkų mai inscenizavo eilėraštį Tralia- kad ir amerikiečiai solistai bu
x Aukų atsiuntė: po du do serų iš Pittsburgh, Pa., Nek. Kisielius.
vo savo partijas išmokę gerai
8 dienomis. Ir šios operos pa leriu — V. Elažys. s*. Poškus; Pras. Marijos seserų iš Putna- kuopos globėja A i d Prapuoleliauską. o vyresnieji perteikė lietuviškai. Lietuvišką vertimą
<llllllllllllllllt1IIHIIIIIIIIII|IIIIIIIIHMIHII>
statymo dalininkais su savo fi 1 doL — C CrooL Visiems dė mo, Conn., ir k t Finansinę nytė ir svečias iš Clevelando,
linksmą A. 2ygo škicą apie Ci parūpino muz. L Motekaitienė
nansine parama yra Aleksandra kojame.
apyskaitą davė iždin. Stella moksleivių ateitininkų sąjungos
cero miesto pasaulėžiūrą, o taip ir muz. P. Strolia. Skaidres pa
Buivydienė — 100 doL, Jūratė
Kaulakienė.
pirm. Saulins Čyvas. Bažnyčio pat pastatė J. Damušienės pa
X Velykų šokiai įvyks kovo
rinko kun. A Tamošaitis.
Jakštytė — 100 doL, Viola Ir
Apsvarsčius einamuosius ir je dalyvavo daug mokinių, jų
• "Dnuno" Rimtie* Vtbmd*W*
rašytą
operos
Romeo
ir
Julija
Publikos buvo gausiai ir visi
Antanas Plieniai — 100 doL, 26 d , 8 vaL vak. Jaunimo cen
parinkti pamokslai.
parodiją.
Visi
jaunieji
meninin
šia reilginės muzikos atgaiva
Kleopatra ir dr. Aleksandras tre. Gros orkestras "Romanti
•tMfMSAdiitH
kmvcojr
kai, kai kurie labai ryškūs sa
džiaugėsi. Tai ypatingas nuo
Skunkai — 100 dol.. Tomas Leo ka" iš Detroito. įėjimas 3 dol.
v o vaidmenyse, buvo šiltai su
pelnas dirigento F . Strolios. Jis
nas — 100 dol. šiems Operos su studentų L D. Ruošia stu
tikti. Jaunimas iššaukęs kuo
(pr.).
yra Nekalto Prasidėjimo par.
mecenatams Lietuvių Opera ta dentai ateitininkai.
pos globėją A. Prapuoienyte ir
\ • cut> Kazim er** Bftraiu>KAj>
vargonininkas,
17 m. vadovauja
ria nuoširdžiausią ačiū. (pr.).
x Jonas šotiūnas ieško nuavaidinimėlių autorius — J. Da
,mr*M
keli* įimtu* pamokslų po
Vyčių chorui, 6 m. veda Audros
jagimhii
sūnui
nuolatinės
vaiko
ouliarlam
"Draugo*' akyrlui Jo at
mušienę
ir
Arv.
Zygą
apdovano
X 1978 m. kelionių i Vflnh)
jaunimo chorą, 5 m. vadovauja nlnitnui kun P Patlabm rūpesčiu
slaugės
—
"baby-sitter".
Skam
j o gėlėmis.
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
j Vaivos studentų vokaliniam an Aloysss Baronai atrinko aktusraukitės pas Marių Kielą, 6557 bint bet kuriuo laiku telefonu
Visi svečiai turėjo progos p a - ] ^ ^
4 ^ muriką
c , ^ . Uuoaiua V Bagdanartfiua. laido
(sk.).
So. Talman Ave., Chicago, DL 549-3634.
sivaišinti tėvų suneštomis vai gos aukšt lit mokykloje, Da tant rclionį tako. kad "jokin
X Ieškau pirkti mažą varto
ttraipsnio ralymas velionio taip ne
60629. telef. 7S7-1717.
(pr.>.
šėmis. Sekantis ateitininkų pa
riaus - Girėno ir Brighton Par domino kaip religinio Jto joo» ra
tą automobilį geram stovy. Kas
rengimas yra pavasario balius, ko lituan.
mokyklose.
Tokie lydavo labai itsidej^ » eWn' mt
X Julija CijūneJJenė dirba turite parduoti, prašau skam
kuris įvyks balandžio 23 d
religiniai koncertai, kaip šis F. •fkaupfar
nekilnojamo turto pardavimo bint teL 436-0797.
(sk.).
L. Gal.
Strolios suorganizuotas h* pra
įstaigoje Cicero, DL Jei norite
Knygos išleidimą* autamp* au jr.
x
Albinas
Kurknlis.
akcijų
vestas,
yra didelis išeivijos *0 m gimimo b «« m kmiigyipt**parduoti savo namus Cicero ir
RELKMNfcS MTZffiOS
dvasinio gyvenimo praturtini >*iitalrtttnl
B e r w y n o apylinkėje, mes jiems brokeris, dirbąs su Rodman &
KONCERTAS
mas. Ypač klausytojams darė
Kaina $4.00 Gaunama Drau?*'
turime gerų pirkėjų. Įkainuo Renshaw, IIKV, patarnauja ak
IMS
W U S t CMcaga m «Mtt9
gilų
įspūdį
jungtinėmis
vokali
Muz. F. Strolios suorganizuo
jame ir įvertiname jūsų namus cijų bonų, fondų bei kitų verty
(Fvsluntimaa
3B csntal ir IDinoia
Diek Durbin, kandidatas į Dlinois gubernatoriaus pagalbininkus, apsi
t a s religinis koncertas įvyko nėmis ir instrunoentalinėmis jė cyrantoj*' prtdad* *W <aatn mo
be jokio atlyginimo. Dėl visų bių pirkime ir pardavime. Surilankęs "Draugo" redakcijoje. Iš kairės: demokratų kandidatas Diek
informacijų skambinkite Tonme domėję skambinkite 977-7916 j Durbia, J ^UydėjeV^Giataras End^jonaa, kandidato inotinalira Ona **madienį, kovo 12 d., Jauni gomis galingai atlikti PaskujCįo ceatre. Pradėta J. ^aujaiio • Ūmai Knataua žodžiai, JL F c
Bealty teL 656-3360.
(ak,).
«.
(pr.) t Durba jKinataitvisft ir Juosta K. Ku^p
'-'• " ••' ' — ^ W ! ' T -

Chicagos žinios

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

"SANTAKA"

Kazio Barausko

PRISIKĖLIMO ŽMONES
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