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Nauja invazija į Zairą

Karas su sovietas
neišvengiamas,—
sako kinai

Padeda ne tik sovietai, kubiečiai, bet ir Alžiras
Zairo prezidentas Mobutu Se
Kinshasa. — Kubiečių vado
vaujami ir sovietų remiami su se Seko savo patarėjams sakė,
kilėliai antrą kartą įsiveržė į Zai jog pasirengimas naujai invazi
rą, praneša UPI. Civiliai aprirė- jai jam buvo žinomas, ir katandę sukilėliai, suorganizuoti Ango giečius žygiui ruošė sovietai,
loje, per Zambiją atakavo vario Kuba ir dvi šiaurės Afrikos vals
kasyklų netoli Kolwezi rajoną. tybės. Katangiečių išeivių vadas
Belgijos Užsienio reikalų minis Monguya Mbenge lankėsi Hava
terijoj buvo žinoma, kad dalį noje. Ten buvo išdirbti planai,
Kolwezi jie užėmė. Juos remia o galutinai jie paruošti Alžiridar Libija ir Alžirija, ir kad jų joj. Alžirijoj ir buvo ištreniruoti
yra apie 4,000.
f partizanai.
I Alžirija, Shabos provinciją,
Kita "sukilėlių" grupė, kurių
eilėse yra daug baltų, identifi invazija buvo padaryta pernai.
kuotų kaip kubiečiai, įsiveržė ki Apie 5,000 katangiečių ir jų tal
toj vietoj ir atakuoja Mučača kininkų buvo priarėję iki Kohvezi. Jie buvo atmušti ir išvaryti.
miestą, 63 mylios nuo Kolwezi.

Re%in:s atgimimas
Rusijoje
Maskva. — "Pravoslavų baž
nyčias Rusijoje sekmadieniais bei
religinių švenčių metu pripildo
minios maldininkų", — rašo
Maskvos patriarchato laikraštis
„"Ortodoksų Balsas". — "Bažny
čias lanko įvairaus amžiau; žmo
nės: vyrai ir moterys, vaikai ir
seneliai, paaugliai, jaunos mer
gaitės ir jauni vyrai pačiame sa
vo amžiaus žydėjime".

Zairui padėjo Moroko daliniai, o
juos nuvežė prancūzų lėktuvai.
Zairo Užsienio reikalų minis
terija painformavo Amerikos,
Prancūzijos, Belgijos, Kinijos ir
Maroko ambasadorius ir papra
šė tų šalių pagalbos.

Šiek tiek kooperuos
su Carteriu

Washingtonas. — AFL-CIO
prezidentas George Meany pa
žadėjo kooperuoti su Carteric
administracija, kovojant su in
fliacija, bet darbininkija negali "1000 Islandą Internaiional Bridge" — Ameriką ir Kanadą jungiantis tiltas per S t Lawrence upės išsišako
atsižadėti atlyginimų pakėlimo jimus
reikalavimo. "Ne atlyginimų kė
Orlovo teismas
limas yra infliacijos priežastimi,
Maskvoje
bet nepaprastas brangimas mais
Sovietų ambasada
to, sveikatos apsaugojimo, nekil
Maskva. — Vakar prasidėjo Ju- nojamo turto, morgičių ir naftos
peticijos nepriėmė
ri Orlovo teismas Maskvoje. Jis produktų yra to blogio priežas
kaltinamas "antisovietine pro timi", sakė Meany.
Londonas. — Amnesty Inter
paganda ir noru pakenkti sovietų
national
rūpinasi politinių kali
geram vardui". Gresia iki 7 me
Gydytojo vaidmuo nių likimu visame pasauly,
Pasistengė, kad ;.o vizitas nebūtų labai malosnzs
tų kalėjimas arba sunkiųjų dar
Brežnevo
vizito
Bonnoje
proga
bų koncentracijos stovykla. Tei
prieš kalinių
kreipėsi į sovietų vyriausybę, pra
siamasis norėjo pasikviesti liudi
Kelnas. — Brežnevo lankymo komitetas ir katalikų darbininkų
šydama išlaisvinti dvidešimt vie
ninkų, bet jų neleido. Neįleido į
kankinimus
si
Vakarų Vokietijoj dienomis sąjūdis atskiruose pareiškimuose
ną politinį kalinį. Sovietų Są
teismo salę nei Andrejaus Sacha
katalikų
sluoksnį uo:e buvo griež paragino savo vyriausybę pasita
jungos ambasada Bonnoje, ta
rovo, bet šeimos narius įleido.
ta
reakcija
ir pasistengta dar rimuose su Brežnevu iškelti re
Atėnai. —Amnesty Interna čiau, atsisakė priimti Amnesty
tional iniciatyva, Atėnuose buvo organizacijos tuo reikalu pareng kartą atkreipti jo ir viso kraš liginės laisvės apsaugojimo Sovie
tarptautinis studijų seminaras a- tą peticiją su datfgiau negu de to dėmesį dėl disidentų ir žmo tų Sąjungoje reikalą. Tuo pačiu
pie gydytojo vaidmenį ir jo už šimt tūkstančių parašų, savo at gaus teisių kovotojų persekiojimų reikalu kreipėsi ir vyskupaL
davinius kovoje prieš kalinių sisakymą motyvuodama tuo, kad Sovietijoj. Ypač pažymėtini yra
kankinimą. Trisdešimt penkių sovietų vyriausybė nėra suteiku pareiškimai, kuriuos šia proga
įvairių pasaulio kraštų specialis si pripažinimo Amnesty organi paskelbė vyskupų konferencijos
pirmininkas kardinolas Hoeffner,
Jau sovietams
tai studijų seminare svarstė me zacijai
vokiečių
katalikų
centro
komite
dicininio personalo moralinę at
tas ir katalikų darbininkų sąjū
trūksta naftos
sakomybę santykiuose su kali
Dostojevskis
—
dis.
Kardinolas
Hoeffner
savo
pa
Panorau visus dienoraščius sude niais, ypač aptardami priemo
reiškime atkreipia vokiečių viešo
Rryadh. — Saudi Arabijos vy
ginti, bet dar kai ką palikau. nes, kuriomis gydytojai galė « pavojingasJ5 rašytojas sios nuomonės dėmesį į religinės
tų
atsisakyti
bendradarbiavimo
riausybės sluoksniuose patvirti
Vakare mano buto krosnys buvo
Berti. — Kaip praneša šveica laisvės slopinimą Sovietų Sąjun namos žinios, kad Sovietų Sąjun
įkaitusios, o vonioje vanduo vir su kalinių kankintojais. I studijų
goje, griežtai pasmerkdamas vyk
te virė. Sunaikinau pelenus ir seminarą liudininkais buvo pa rų informacinis biuletenis "Glau- domas represines priemones prieš ga kreipėsi į OPEC valstybes,
vakare išsimaudžiau. Neaišku, kviesta dvidešimt buvusių ka be in der zweiten Welt" (Tikė visus tuos, kurie reikalauja reli prašydama ir jai parduoti naf
ar per daug buvo prikūrenti kam linių, kurie buvo kankinami ko jimas antrajame pasaulyje) — ginės laisvės, tai yra tos laisvės, tos.
bariai, ar per karštame vandeny munistų valdomuose Europos sovietinė cenzūra po 17-tojo to kurią sovietų valdžia iškilmin
je maudžiausi, bet per visą nak kraštuose, Azijoje, Afrikoje ir Lo mo išleidimo nutraukė Dosto gai įsipareigojo apsaugoti, pasi
Jokios ekonomines
tynų Amerikoje.
jevskio raštų spausdinimą, nors
tį nė akių nesumerkiau.
numatyta buvo išleisti pilną 30- rašydama Helsinkio konferenci
paramos
-ties tomų raštų rinkinį. Užsienio jos baigiamąjį aktą.
1940 rugpiūčio 3
spauda, pabrėždama, kad šio
Atsiribos nuo
Kardinolas Hoeffner primena,
WASHINGTONAS. — Atsto
Atrodo, kad dabartiniame sa
draudimo ypatingai reikalavusi kad Brežnevui pirmą kartą apsi
vų
rūmai nubalsavo Ugandai,
vo bute vargu ar galėsiu ilgiau
Leningrado partinė vadovybė, lankius Vakarų Vokietijoje 1973
komunistu
gyventi. Ruošiu savo daiktus vež
pažymi, kad Dostojevskio ideo metais, vyskupai jau buvo griež Vietnamui, Kubai i r Kambodijai neduoti jokios ekonominės
ti į kaimą. Mažiau reikalingas
Kairas. — Egipto prezidentas loginės bei religinės pažiūros jau tai pasmerkę Sovietų Sąjungoje paramos nei tiesioginiai, nei ne
knygas išdalinau norintiems. Nu
Sadatas parlamente sakė, kad seniai yra dideliu akibrokštu ko vykdomus nusikaltimus.
tiesioginiai, per Jungtines Tau
tariau likviduoti ir savo dieno
munistams, kai rusų visuomenės
dar
šią
savaitę
bus
paskelbtas
V. Vokietijos katalikų centro tas.
raščius. Bet vis tik jų buvo la
bei literatų sluoksniuose jo raš
referendumas
ir
užklausta
tau
bai gaila. Juose buvo visas mano
tai yra vis labiau vertinami ir
gyvenimas. Kai kuria; vietas iš ta, ar pritaria jo siūlymui komu branginami. Vis augantis susido
tų dienorašoių nusirašiau, o ki nistams neleisti užimti jokių mėjimas Rusijos dvasinėmis-relitus tegul priglaus miela ugnelė. aukštesnių vietų valdžios įstaigo ginėmis tradicijomis,
iššaukęs
Ką ugnis paslepia, — tas daik se, pramonėj, unijose ir spaudoj, platų disidentinį sąjūdį, glaudžiai
tas tikrai yra gerai paslėptas.
rišasi su rusų klasiko Dostojevs
radijo ar televizijos tarnyboj.
kio vardu ir jo idėjomis.

KA VOKIEČIU KATALIKAI
PRIMINE BREŽNEVUI

Okupacijos dienomis
, Iš kan. J. Stankevičiaus dienoraščio
13
1940 liepos 23
Iš kaimo atvyko brolis Vin
cas ir pusbroliai Svoteliai. Su
jais buvau išėjęs į miestą. Žmo
nės yra apimti panikos: laksto
savyje paskendę, nemato vieni ki
tų; už paskutinius pinigus perka
kas tik kam pakliūva.
1940 liepos 29
Nutraukiamas mokėjimas ir
skyrimas pensijų bei pašalpų as
menims, kuriems jos buvo skiria
mos už darbą tikybų srityje.
1940 rugpiūčio 1
Gatvėse pristatyta daugybė gar
siakalbių ir kai tik radijas vei
kia, kelia didžiausią triukšmą.
Bažnyčioje besimeldžią žmonės
negali susitelkti, turi klausyti
tai, kas kalbama per garsiakal
bius. Taip įkyriai rėkia, kad nei
bažnyčioje, nei kambaryje, nei
dieną, nei naktį negalima rasti
ramybės. Nors žmonių dauguma
rusiškai nesupranta, bet vyksta
nuolatinės transliacijos iš Mask
vos.
Kaunas paskendęs raudonose
vėliavose.
1940 rugpiūčio 2

Kartais žmogui ateina toks pa
mišimas viską naikinti, deginti,
laužyti. Ir aš šiandien tokį pami
šimą pergyvenu. Turėjau daugy
bę vfeokių laiškų, sveikinimų, te
legramų, rankraščių, konspektų.
Šiandien juos pavarčiau, paskai
tinėjau ir nutariau likviduoti, nes
daug kas galėjo pasidaryti apkal
tinimo medžiaga. Užkūriau abi
mano buto krosnis ir vonios kros
nele Viską pradėjau deginti ir
Kan. J. Stankevičiaus laidotuvės 1974 Kauno katedros šventoriuje.
deginu ištisą dieną. Sudeginau Laidotuvių procesijai vadovauja vysk. L. Povilonifi, priekyje Panevėžio
ir Vieną dienoraščio sąsiuvinį. vyfkupaa R. Krikščiūną*

Avys plastikiniam
kaily

Kubiečiai atvyktu
ir į Libane
Beirutas. — PLO karinis direk
torius Zuheir Mohsen sako, kad
Kuba atsiųstų savo kariuomenės
ir į Libaną padėti palestiniečiams,
jei tik jie būtų pakviesti. Tik kol
kas to nereikia. Nežiūrint Jungti
nių Tautų taikos dalinių, pales
tiniečiai sugebės pro juos prasi
veržti ir uža'akuoti Izraeli, sakė
*:a; pats Mohsen.

Tahvano rūpestis
Taipei. — Taiwanas susirūpi
nęs numatytu Zbigniew Brzezinskio, Baltųjų rūmų saugumo pa
tarėjo, vizitu į Kiniją, rašo "Monitor". Neabejojama, kad bus
kalbama apie Amerikos ir Kini
jos santykių sunormalizavimą.

Meksikos Mieste —
13 miL gyventoju
Meksikos Miestas. —Miesto it
valstijos gubernatorius Jorge
Cantu sudarė pianus savo vals
tijoje, aplink sostinę, pastatyti
15 miestų, nes Meksikos sostinėj
gyventi dėl nepaprastai didėjan
čio žmonių skaičiaus darosi vis
blogiau. Pradeda trūkti vandens,
keliai dėl susikimšimo neprava
žiuojami. Mieste ir jo priemies
čiuose jau gyvena 13 milijonų
žmonių, o šimtmečio pabaigoje
priaugs iki 20 ar net 28 milijo
nų.

šaltas pavasaris
Chicaga. — Nepaprastai šal
tas gegužės mėnuo sudaro prob
lemų ūkininkams ir migruojan
tiems paukščiams. Praėjusio sa
vaitgalio šalčiai siekė nuo Virgi
nijos pietryčiuose iki New Yorko
šiaurės. Gera tik tai, kad žema
temperatūra leidžia ilgiau žydėti
gėlėms, rašo "Chicago Sun-Times".
Los Angeles. — Kai 1974 ne
toli Paryžius nukrito turkų lėk
tuvas DC-10 ir žuvo 346 žmo
nės, žuvusių girnnėms, 1,100
žmonėms, buvo išmokėta dau
giau negu 62 milijonai dolerių.

Canberra. — "Esame girdėję
apie vilkus avies kailyje, b?t nie
kad apie avis, tik ne vilko, bet
plastikiniam kaily", rašė vienas
australų laikraštis. Istorija yra
tokia: juodų avių vilnos nuo sau
lės pradeda balti, iki visai pabą
la. Juodos vilnos yra brangesnės,
riei visos kitos, tai ūkininkai pra
dėjo siūti juodoms avims plasti
kinius "kailiukus". Plastika sulai
ko ultravioletinius
spindulius,
nuo ko bąla vilnos.

KALENDORIUS
Gegužės 15: Jonas Nepomukas, Maksima, Vaidimantas, In
ga.
Gegužės 17: Paskalis, Bazilė,
Minda ugas, Gailė.
Saulė teka 5:31, leidžias 8:03.

Washingtonas. — Harris biu
ro žiniomis, 64 procentai ameri
kiečių tvirtina, kad pragyvenimo
kainos kyla greičiau nei prieš
metus, o 80 proc. įsitikinę, jog

ateity bus dar blogiau.

Pekinas. — Kinija sako, kad
karas su Sovietų Sąjunga yra ne
išvengiamas, ir įsakė savo kariuo
menės vadams dar intensyviau
treniruoti karinius dalinius. Taip
sekmadienį skelbė Naujosios Ki
nijos žinių agentūra. Agentūra
pridėjo, kad sprendimas padary
tas, turint minty galimą atomi
nių ir biologinių ginklų panaudo
jimą. Po antradienį sovietų ka
rių įsiveržimo per Ussuri upę
Maskva atsiprašė,
sakydama,
kad jų dalinys įė]o per klaidą,
bet Kinija atsiprašymą atmetė.
("Chicago Sun-Times").

ORAS
Amerikos lėktuvai, kurių viai aori pirkti: F-15, F-16, F*5
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Hedieal Boilding) Tel. Lf 5-6446
Kssdlen 1-8 vaL Ir 6r8 vai. yak.
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iš architek
imsimės gintis nuo staigios mir-. tnglyceridais.- podagrą turint - j p a t a r i m u s širdies'sklerozž atito- pavyko daugiau negu g e r a i į gydytojų sąjungos;
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ties dėl širdies kraujagyslės užaki-; ?*pnm° ^ S M ( u n e ^
? " , Hnime. Mes tvarkytis turime su Rengėjai valdyba atliko savo J į , - T ^ į u ^ t i k o s i n s t i t u t o " d r
3925 Weet 59th Street
4IS2 So. kedzte Avenne.
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pareigą, gmpozmmo ergam- Į , ^ ^ i e n ė
A n t a n a i t i s , VaL: pirmad.. antra d Ir ketvlrtad Vai.: pirmad., antrad., ketvir&d. tr
T
ta dėl minėtos širdies kraujagys mas galimas net ketveriopas.
penkt nuo 12-4 vai. popiet .ir 6-8
6 iki 7:30 vai. vakaro
žmogui pačiame pajėgume esant
zacims vienetas mkorporuotas ^
bendruoinenės _
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Treč. Ir seštad. uždaryt*
3e.*tad nuo 1 Iki S vai
lių
ligos
baltaodžiai
vyrai.
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tvar
ir nieko apie taip baisią ligą ne
Pa^al susitarimą
i r gautas atleidimas nuo mokės-; j
^
^ ir ^
fc
y
R}mše.
Ofiso tek*. WA &-2S70.
tik nežinant, bet ir nejaučiant. tą jų seka juodaodžiai vyrai. Gi, komas. Todėl šiandien "kiekvie- čių. Tai padės ateities simpo-'.,.
W. IRENA KURAS
Šis komitetas r u o š IV simRezld. tol. WAlbrook 5-3048.
Todėl visų pirma stenkimės vi moterų tiek baltų — tiek juodu n a s mūsiškis turime būti savo gy- ziumus organizuoti.
GYDYTOJA
IR CHIRURGfi
pazmmą.
įinus su vy-, lytojo žinioje, nors ir geriausiai
somis priemonėmis pasinaudoda
Tel ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 Kūdikių ir vaikų ligų specialistė
Pažymėjo, kad programos or
m i tapti tikrais žmonėmis savo rais, gauna minėtą širdies ligą ir •austumėmės — ir patikrinkime ganizuotojas prof. Šilbajoris j Prof. J. Rėklaitienė paskelOR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL BUILDINT?
kraujo riebumą. Dar pasitikrin sklandžiai bendradarbiavo su bė, kad paskaitos b u s išspaus-j
mis
asmenybėmis — tvirtėti miršta staiga.
3200 West 81st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Prisiminkime čia pagrindinius kime kraujo saldumą ir rūgštum u m s reikia savu
galvojimu,
rengėjų valdyba. Jis paskaiti- dintos. M. Remienė i r inž. St. į
2434
West
7Ist
Street
Ofs.
tel.
RE 7-1168, rez. 239-2919
jausmais — emocijomis. Tik ta šrdies kraujagyslių ligos šauk- mą (uric acid kiekį). Tai pagrin- ninkus skatino laikytis veidu į Jokubauskas komisijos v a r d u Vai. pirui., antr.. ketv Ir penkt
da mes pajėgsime priimti širdir lius. Svarbiausi jų yra penki: pa- į 4j n j s > būtiniausias tikrinimas iš Lietuvą. Dr. Ambrozaitis pasi- įteikė adresą komiteto pirm. dr. 1:00
6 00 vai popiet, treč tr Seat Ofs. HE 4-1818; rez. PR. 6-980'
pariebėįęs | vengimui staigios širdies mirties.
tik susitarus
visą tiesą apie širdies staigios mir keltas kraujospūdis.
DR. J. MEŠKAUSKAS
džiaugė, kad šioj užbaigtuvių K. • Ambrozaičrui ir dovaną p^r- [
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ties giltinės pragaištingą veiklą.
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Specialybė vidaus ligos
Tada tik, kai mes pajėgsime Visa S " ^ T ' ^ J ^ ' ^ L T ^ S i
§
^
" organizatorių " komisijos nariai: :• vičiui.
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anksti kritusio ne kovoje už lais
receptu*
DR.
EDMUND
E.
CIARA
džio tirštumo riebalus: higb den-l ^mgų
telkimas sėkmingai vieningai v e i k t i
ve savo ar svečios šalie?, bet di
Didelis akinių rėmų pąalrtnklmaa
Vai.: pirm., antr., penkt. 1©-6:I»
OPTOSfETTRISTAS
džia dalimi dėl savo apsileidimo
sity lipoproteins: trumpai H D L , \ vykdytas M. Jakaičio, A. Kere-j Į ^ K A m b r o z a i t j g y p a č d ė .
Ketv 1-8 v. vak. & » t 19-4 V p. a
2709 West 51 st Street
Trečiadieniais uždaryta.
dėl šių dienų mediciniško pa
lar saldumą kraujo (cukraus) i r ^ o . dr. Baluko, dr. D. Giedrai- k o j o s p a w l a i i r teisiniam p a t ą - i
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6-2400
čio. dr. K. Jablonskio.
tarimo nebojimo. O mediciniš
ūg-tumą (uric acid).
į rėjui adv. Žumbakiui
DžiauTeief. - 282- 4SM
Vai.: pairai susitarimą: pirmad tr
kos žinios apie staigią-širdies mir
Tai mažiausias reikalavimas.
Iždą sėkmingai tvarkė K. | gėsi, k a d ' sirnpozhimą paminėjo k«>tv 1-4 ir 7-9; antrad »r penkt
••-4 «e£tad 10-3 vai
OR. ROMAS PETKOS
tį yra sekančios. Bent dabar, ka
O kuris iki šiol mūsiškis yra atli- | Barzdukas. Sekreloriatan jjung- trys didieji amerikiečių
dien-'
*KTv
i>icos — ciriRrrtjiM*
d a šis mėnuo paskelbtas žmogaus
kęs šią mažiausią pareigą savo t a Pr. Masilionienė. Sklandžiai' raščiai. Radijo, T V stotims. Ofla t e l 735-4477; Rez. 246-2830
Oftivu:
protinės sveikatos didinimo mė
irdies labui — atitolinimui krau- kooperavo inž. St. Jakubauskas,; spaudai išsiuntinėta p e r 60 pra111 NO WARAHH tVC
DR. E. DECKYS
nesiu, pasistenkime ryžtis pildyti
4200 NO. Cr:NTRAL ŠTK.
įagyslių sklerozės ir kartu štai Dr. A. Lipskienė suorganizavo Į nešimų. Paskaitos buvo gerai i
Valandos pagal miattanma
GYDYTOJA
IR CHIRURGC
medicinos mokslo patarimus sa
gios mirties?! Kur tau — mūsiš susipažinimo v a k a r ą ir maitini- lankomos ir paskaitininkai iš^pecialyltf — >*»rvu tr
vame gyvenimekis laiko kumštyje neatgniaužia- mą kavinėj.
KmiiHof' UiTOS.
Į važiavo patenkinti.
AtsistojiDR. FRANK PLECKAS
mai suspaudęs savus žaliukus —
(StAWFORD
MEDICAL
BLOG
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(Kalba lietuvUkaf^
a. a. prof. J . |
Baisu, kada mirtis yra pirmas
Literatūros vakarą su pre- i ™ . P §
pats nežinodamas, kam jis taip
6449
So.
PnlasfcJ
Road
OPTOMETRISTAS
I
10.'
i*' v " -* <i
ženklas širdies ligos
daro. Už tai giminės jo palikimą mijų įteikimu suruošė M. Re- j
Dkrins akkt Pritaiko akinto* k
E'..?ua Jankauskienė gegužinėse pa
"Contact lenset"
.
kaip varnai skerdieną drasko ir mienė. Simpoziumo užbaigtuvių i Užbaigtuvių dalyviai pavai-!
Nenuieiskime rankų tvirtinda maldose. Lietuvio sodyboje
OR. A. B. GLEVECKAS
2813 W. 71st St, — TeL 737-514P
Nuotr. M. Nagio. burnoja ant velnio, kam jis per balių suruošė V. Lapienė. Vis- \ sinti skaniai p a r u o š t a v a k a - GYDYTOJAS IR CHIRURGA^
mi, jog nieko širdžiai medicina
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tr»6
mažai jiems paliko, kam jis per k a s praėjo puikiai jų visų rū- j riene.
negali padėti, nes žmogus gali
J. Pr.
TeL — BE 3-5893
DR. LEONAS SEIBUTIS
staiga mirti visai nesirgęs, visai mygtinai tvirtina, kad staiga dėl | daug saviems reikalams išleido, nestingu mo ir darbštumo dėka. i
Specialybė Akių ligos
:
INKSTŲ, POSLfiS IR
sklerozės Tokios scenos dabar vyksta kas
jokio skausmo, jokio širdies su širdies kraujagyslių
Inž. J. Rinkevičius džiaugėsi!
3907 West lOSrd Street
PROSTATO CHTRURG^A
trikimo prieš tai neturėjęs. Šitoks miršta tie žmonės, kurie rūko ir;dieną. Toliau taip elgtis nė vie- simpoziumo tvarka, spaudos, •MiiiiiM«ifufiMtttiiff««ff!itiiiiitiiitimitn>
Valandos pagal susitarimą
2868 W. 8Srd Street
lietuvio galvojimas — kalbėjimas kurie turi pakeltą kxaujospūdj..|nam iš mūsiškių neverta, jei mes radijo talka. Dėkojo J. Masi- j
Banaičio
Vai
antrad. nuo 1-4 popiet
Ofiso
teL
—
PR
8-2220
yra neteisingas, nes tik dalis tie Ar čia reikia priminti, kad kiek-1 turime tikrai sveiką galvą ant sa- lioniui už talką ruošiant leidi-;
ir
ketv.
mio: 5-7 vakarė
sos už visą tiesą tokiu atveju esti vienas turime tuos du staigios Įvo pečių.
OR. JANINA JAKŠEVIČIUS Ofiso tel. 776-2888,
ni, faip pat ir S. Girniui už ra- |
rerid.
palaikoma. Mes turime ne tik mi mirties šauklius tuč tuojau •— dar
I
JOK8A
šinius ir vertimus. Visuome
3
veiksme
opera
Tiyirkykimės
ir
sv
kitomis
nėtai asmenybėmis tvirtėti, bet ir .šiandien iššluoti iš savos pasio-Į
..V.14KŲ
L I G O S. .
DR. J. J. SIMONAITIS
ninės veiklos vertė matuojaina]
širdies giltinėmis
Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos .
tinkamai šviestis. Tik tada mes gės. Tur būt netiki į pragarą tie
2656
Weet
6Srd
Street
GYDYTOJAS
ne metais, o darbais.
choras, Dana Stankaitytė, Marga- į Pirmad.. antrad., ketvtrtad. Ir penkt
pajėgsime pastebimai
išvengti dievobaimingieji mūsiškiai, kurie
Adresas
4255 W. 88rd Street
;
Dar ir kitos širdies giltinės —
K. Barzdukas pranešė, kad rita Momkienė, Aldona Stempužie- nuo 12 Iki 2 vai. Ir nuo 5 Iki 8 vai
perankstyvos mirties dėl širdies rūko namuose, parapijų salėse,) sklerozės šaukliais jas pavadinę,
Ofiso tek*f. R E t-44f«
rak.
SeStad.
nuo
i
Utį
4
vai.
pajamų turėta 14,268 doL Išlai nė, Stasys Baras. Groja simfoni
R*-7id«r.ci)o« teief. GR «-0«11
nepastebimai besivystančios skle klebonijose, jaunimui skirtose vie ar kitaip išsireiškiant, venkime.
dų — paskaitininkų kelionėms, nis orkestras. Diriguoja Aleksand- Ofs. PO 7-6000
Ofiso
vaL: pirmad. ir ketvirtad
Rez. GA 3-7278
rozės.
rasKučiūnas.
tovėse, nekalbant jau apie smuk Reikia nuo savęs šalinti — reikia
nuo 1:00 Ugi 3:00 tai. popiet
—jau- su jomis tvarkytis. Tas nuolatinis
Staigi mirtis dažnai vadinama les. Juk ^ ; mažutėlių
DR. A. IENKINS
Puiki dovana. Albumas, 3 plokšOffco teL H E 4-212S. Namą Gf M I M
tokia mirtis, kai žmogus miršta nuoliii piktinimas: tai savižudys-j skub^umas, net gegužinėse pa
Išvada. Kol dar laikas — liau teles. Kaina su persiuntimu $15.55 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
laike vienos paros, po atsiradimo te ir žmogžudystė yra tas rūky maldose — gražiausiame dvasios kimės būti paiki: stenkimės žmo- ras Kučiūnas.
DR. Y. TUMaSONIŠ
3844 West 63rd Street
širdies sklerozės reiškinių tokiam mas tabako, tikru vardu jj pava nusiraminime nerandant laiko nibkėti ir šviestis.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS
CHIR URGAS
žmogui, kuris pirma dirbo ir gy dinant
dalyvauti šiame mėnesyje, ardo
Valar.dos pagal susitarimą
4545 West 63rd St.. Chicago, HL
2454 Weat 7 U t Streei
Pasiskaityti. Hospital Medicine, 60629
veno visai nieko su sava širdimi
rą staigios mirties dėl šir mūsų sveikatą. Tat nurimkime
Vai.: pirm., antrad.. ketv. tr PtoktaA
Vol.
14,
No.
5.
M
a
y
1978.
nesiskųsdamas. Kartais taip stai dies sklerozės šauki} — pakeltą savo viduje ir tvarkingai skubė
DR. K. A. JUČAS
•iHiiiiiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiitumiiiiii
2-6 Ir 6-7 — H anksto mattara*
ga mirštama, kad žmogus nė aik kraujospūdį reikia ir galima su kime visus savus reikalus atlikda
DERMATOLOGIJA
TeL ofiso PR 88448
telėti nespėja — užgęsta kaip tvarkyti esant griežtoje gydytojo mi. Dar širdies peilis yra tas mū
CHIRURGIJA
žvakė dėl staigaus širdies ligos kontrolėje. Bet tu sukontroliuok siškių vienas kito nepakentimas
F. C. WHI$KUNAS
8214 No. Westeni Aveo«e
Giedros Nasvytytes-Gudauskienes
1002 No. We»4em Avenne
mirtino pasireiškimo, nors širdies tokj. kuris pats savęs nepaiėg : a' vienas su kitu barimasis,vieno su
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
Tel. atnakema 12 vaUndo
liga — jos kraujagyslių užsikim sukontroliuoti: kuris valgo persi-.kitu peštynės, vienas kito niekini3107 West 71st Street
Valandos:
1-S Vai. popiet
šimas jau Irtrvo seniarn prasidė valgydamas — o nutukėliai daž-jmas. Gana tokio savo asmenybės
489-4441 — 881-1603
NORĖČIAU SKRISTI — Naujos dainos mažiems ir j a u 
Trec. tr SeStad. pagal susitarimą
jęs — giltinės šaukliai jau senai niausiai turi pakeltą kraujospūdį! nuosmukio rodymo dar net gi paniems.
K a i n a $2.00
Ofs. teL 588-3188; namu 381-9772
savo darbą varė — širdžiai duo ir jo nesumažiną tol, ko! nesu- sididžiuojant. Suimkime save na
Įstelgos Ir boto teL 652-1381
DR. PETRAS ŽLIOBiA
bę kasė, jos kraujagysles priskre- liesėja. Savęs nevaldantieji var gan dar prieš staiga mūsų šir
— Sopranui s u p i a n o a k o m p a n i 
4 DAINOS
OR.
FERD.
VYT.
KAONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sitetmdami.
mentą.
K a i n a $3.00
toja valgomosios druskos per daug. dims sustojant plakus: paduokiBENDROJI
MEDICINA
6234
So. Narragamett Ą v e n e
Du trečdaliai visų dėl širdies O pakeltą kraujospūdį turį jos ne- me širdimi sušildytas rankas vie
VIEŠPATIES
1407
So.49th
CtMDt,
Cleero,
OI
VaL:
pirm.,
antr., ketv ir penki
kraujagyslių užsikimšimo (skle gab* vartoti su valgiu nė kiek nas kitam ir pradėkime dirbti kiek
K a i n a 1.00
— Žemam balsui.
PASAULIS
2-7:
fefttAdlenIjUa
pasai firarftarima
Kasdien
10-12
ir
4-7
r o z ė ) mirčių atsitinka ne ligo pačiam prisidedant. Jos žmogus vienam žmogui svarbiausią dar
Osa-yrus
treė
Ir
Aestad
;
; ;
— Populiarių dainų ciklas.
ninėje ir dauguma jų būna stai garam b"»' r!a fam V. ek <;n šiaip bą: imkime mylėti vienas kitą vi
METŲ LAIKAI
K a i n a $2.00
gioj. T a i p staigiu dėl minėtos dirbv'na' nesūdytu maistu. Bet su savimi: savais darbais — visa
:
širdies ' sklerozėc mirčių Jiarr.e į pamėgink I
' i: .sava veikla, žodžiu, raštu bei veilc
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4515 W . 63rd Str.,
kraite kiekvienais m e n i : rtfsitai- j — - *ai
mu. T a ; pat: svarbiausia: darbas
Chicago, IJL 60629. Illmojaus gyventojai prideda 5C$ taksų.
!<" r.'-toli p*cėi BsilijonOj tiksta'
•'* • " " mano, tamstos irjoauucišsireiškiant — 400.000 Taip, tai net koliotis ims: frąs;r.s — ; : tas dar šiame geguže* m ė n e s į e.' *^.
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CIVILIZACIJOS PREYARTAYJMAS
Moderniosios civilizacijos pa vena tik žemišką gyvenimą ir
statas turi būti grindžiamas dva kuria medžiaginę civilizaciją,
siniais pagrindais, kurie ne tik ją kuri vieną dieną sprogs, kaip bur
atlaikytų, bet apšviestų ir gaivin bulas. Daugybė žmonių nenori
tų. Absoliučiai būtini ir nepakei Dievo pripažinti ir jo klausyti.
čiami principai žmonijai tobulė Jie patys bando būti ir veikti kaip
ti išplaukia iš amžinos ir begali dievai. Kaip Šv. Raštas sako, mū
nės Kūrėjo išminties. Be tikėjimo sų pirmieji tėvai norėjo būti to
Dievu ir jo meilės apvaizda žmo kiais. Štai kokia yra laisvosios va
gus stato savo dabartį ir ateitį ant lios paslaptis.
burbulo. Nė žvirbliai lizdo nesu Žmogus pasirenka kelias de
ka, nė skruzdės skruzdėlyno ne šimtis metų gyventi be Dievo, ne
krauna K burbulo. Aklai paklus galvodamas apie amžiną gyve
dami to paties visatos Kūrėjo pri- nimą. Jis gal net apie mirtį ne
gimtin įdiegtam
gyvybiniam pagalvoja ir vis kuria civilizaciją
savisaugos įstatymui, be klaidų,
be atramos į dvasines vertybes.
be išimčių, drąsiai ir ištvermin
*
gai, nieko nebodami, jie siekia to
paties Kūrėjo skirto tikslo, tobu Šėtonas pasiūlė pirmiesiems
lai vykdydami jo valią. Jų tvarka žmonėms tapti dievais. O kas gi
tie dievai? Niekas kitas kaip tik
yra tiksliausia pasaulyje.
Ir žmogaus prigimtin Dievas šio pasaulio turtai ir visa jo garįdiegė gyvybinį savisaugos ir to bė, visa, kas tik pataikauja žmo
gaus savimeilei ir gašlumui Tai
bulybės siekimo įstatymą. Tas įyra atsilaisvinimas nuo Dievo ir
statymas yra visai paprastas —
tasai rojus kokį matome komu
gyventi pagal savo prigimtį, kaip
nistiniuose kraštuose. Tai yra ir
žvirblis ir skruzdė gyvena pagal
mūsų liberalizmas,
išlaisvinąs
savo, tobulai vykdydami Dievo žmogų nuo Dievo, jo meilės, ne
valią, kuri kiekvienam kūriniui pripažįstąs išmintingos tvarkos
nori tik jų gero, ty., jų laimės, moraliniam ir socialiniam gyve
glūdinčios jų tobulame išsivysty- nime.
2mogų Dievas sukūrė paskuti
nį, kaip visos savo kūrinijos vai
niką, padarydamas iš jo savo pa
veikslą ir panašumą. Teisingai
senovės graikų pagonys filosofai
vadino žmogų "mikrokosmos'',
mažuoju pasauliu, nes jame tik
rai glūdi visi medžiagino ir dva
sinio pasaulio pradai Jis yra me
džiagos ir dvasios junginys. Pagal
kūną jis giminiuojasi su visa už
save žemesne kūrinija, — gyvū
nija, augmenija ir mineraliniu
pasauliu. Pagal dvasią jis pana
šus angelams ir pačiam Dievui.
Iš čia didžiausia žmogaus garbė
ir pasididžiavimas.
*

Kurdamas jį savo paveikslu ir
panašumu su nemirtinga siela,
turinčia paskirtį amžinai matyti
Dievą, Dievas turėjo žmogui duo
ti protą ii valią. Protas žmogui
reikalingas, kad Dievą pažintų,o
valia, kad Jį mylėtų ir Jam tar
nautų. Žmogus gyvena pagal sa
vosios prigimties pašaukimą, kai
Jis atskleidžia Dievą, atsispindin
tį savo Kūrinio besivystančios
asmenybės grožyje su visais jos ta
lentais ir jų sprogstančiais pum
purais Dievo garbei ir kitų žmo
nių džiaugsmui bei pasigerėjimui.
Bet čia iškyla ir pavojus, —
tai laisvoji valia. Su protu eina
drauge ir laisva valia. Protas ir
laisva valia vienas kitą papildo.
Kitaip žmogus nebebūtų nei
žmogus, nei mikrokosmas, nei
Dievo paveikslas ir panašumas.
Jis būtų kaip žvirblis ar skruzdė
be laisvės ir galimybes suklysti ar
nusikalsti ir be amžinos paskir
ties. Jo egzistencija baigtųsi su
mirtimi.
Šiandien daugelis žmonių gy

Keturiolika metų Kubos kalėjimuose

kontinentą
Prancuzijos - Didžiosios Brita niją ir Europos
nijos tunelio draugija, įsteigta sujungti tiltu? — klausia laikraš
tis Standard.
BR. AUŠROTAS
banas tvirtovėje. Gyvenimo są 1875 metais, tebėra gyva, bet to
tunelio
kaip
nėra
taip
ir
nėra
lygos šiame kalėjime, kaip teigia
"Pusiaukelyje ant smėlio seklu
jūrą. Milicininkai prileido, kad F. E., yra buvusios barbariškos, Tačiau per tą laiką mintis sujung mos Varne ir Le Colbart žada
ti Didžiosios Britanijos salą su
jankis gaus galą, nuskęs jūroje... nežmoniškos, sunkiai suvokia
ma pastatyti Europos bendruo
mos normaliam žmogui (Past Europos žemynu nėra palaidota. menės sostinę "Europo-City". Ši
Gyvas paskenduolis^.
Na, kaip ir visuose komunistinės Dar prieš keletą metų Europos dirbtina sala bus taip pat uostas
laikraščiuose buvo rašoma:
Tačiau, nežinomo likimo norė sistemos kalėjimuose ar darbo
. "...Netrukus per tą tunelį vie didiesiems laivams. Šio projekto
ta, kad RE. liktų gyvas ir po 17- stovyklose. "Kalėjimas nėra va
vertinamos
na ir kita kryptimi eis per valan įvykdymo išlaidos
-os metų praneštų pasauliui apie sarvietė", teigė Leninas. Aut)
190
milijardų
frankų
ir
jas finan
dą 12 traukinių su 700 keleiviais
savo pergyvenimus Kuboje. Atsi Šioje tvirtovėje ankstybesniais me
ir 300 automobiliais kiekviename. suos Europos fondas. Tiltas pro
gavęs po sumušimo (greičiausia tais gyvendavo apie 500 karių.
Kelionė iš Paryžiaus į Londoną jektuojamas tarp Saugattes ir
šaltas vanduo jį atgaivino), F.E. Gi, po "išlaisvinimo" šios karei
Folkstonės ir kabės ant 18-19 be
truks 2,5 valandų"...
sekančią dieną sugrįžo į namus. vinės buvo paverstos kalėjimu,
toninių taurų. Jis bus dviejų aukš
Taip buvo spėliota, bet 1974 m. tų ir kiekviename aukšte 3 sek
Jis tuč tuojau kreipėsi į Šveicari kuriame ant keturaukščių narų
lapkričio
mėn. Britanijos susisie cijos, taigi lyg šeši sujungti til
jos atstovybę, tarpininkavusią J būdavo sukemšama apie 4,500kimo ministras sustabdė pradėto tai. Keturiuose skyriuose vyks au
AV interesams Kuboje. Šveicarai 5,000 kalinių."
požeminio
tunelio gręžimo dar
patarė F. E. tuč tuojau išvykti iš
Šiame kalėjime beveik nebuvo bus. Praacūzija iš savo pusės tu tomobilių susisiekimas ant 12
Kubos ir palydėjo jį į aerodromą. jokių sanitarinių žmogaus gyve
ruožų. Vienas skyrius skiriamas
Vienok kubiečiai jam neleido iš nimui sąlygų; medicininė priežiū rėjo taip pat sustabdyti pradėtus geležinkelio susisiekimui ir dar
vykti! Priežastis: neapmokėtos ra buvusi minimali; o maistas darbus.
vienas skyrius įvairiems kabe
skolos. Ir taip nuo 1961 m. va buvo toks, kad jo negalima pa Roterdame, Olandijoje š. m. liams ir vadams. Svarbus klausi
sario ligi 1963 m. rugsėjo F.E. vadinti tokiu vardiu. Tačiau, F. vasario 2 d., buvo atidaryta pa mas buvo laivų susisiekimas Ka
roda pavadinta "Svajonės apie
buvo paliktas ramybėje.
E., būdamas iš prigimties stiprus vieną tunelį". Ten buvo pasakyta, nalu. Per dieną per Kanalą prap
žmogus, tvirtovėje išgyveno ligi kad jei tik Europa tą tunelį no laukia 300 laivų. Tačiau britų lai
CIA įgaliotinis
vininkystės specialistai
mano,
1970 m
rės, jis bus padarytas. Bet Euro kad tiltas laivininkystei Kanalu
1963 m. rugsėjo mėnesi, F.E.
pos reikalai blogi, taigi tas pats netrukdys...
Is Las Čabanas ir atgalios
buvo apkaltintas kaip CIA (Cent
ir su tuneliu.
ral Intelligence Agency) vado
1970 m. F.R buvo perkeltas iš
Britų televizija pr. m. gruodžio
Dabar Roterdamo "Svajonės
vas Kuboje. Nieko nepadėjo F. Las Čabanas į kitą kalėjimą "Pas
9
d.
paskelbė
planą
statyti
37
km
apie vieną tiltą" parodoje šis
E. įrodymai ir paneigimai, kad jis tarajame higieniškos sąlygos bu
ilgio
tiltą
per
Kanalą.
Apie
tokį
"gražus tiltas" tapo puste nu
nieko bendro neturi su šia žval vusios pakenčiamos, tačiau mais
projektą
jau
seniai
kalbama
ir
pūstas Europos Parlamento vice
gybos centrale. Nežiūrint fakto, tas buvo lygiai blogas kaip Las
rašoma,
bet
po
karštų
debatų
ir
pirmininko Corneliso Berkhoukad kubiečiai neturėjo jokių įro Čabanas. Kalėjimo administraci
vėl
nusiraminama.
Ne
gi
dabar
werio per tos parodos atidarymą.
dymų, F.E. buvo suimtas, tardo jai buvo žinoma, kad FJL nega
per
10
metų
išsipildys
175
metų
"Tiltas yra fantazija, tunelis
mas be pertraukos ir laikomas lavo širdimi; nežiūrint jo sveika
senumo
svajonė
Didžiąją
Britatikrovė",
— pasakė jis. Ir Edward
nuogas ledų šaltumo vienutėje. tos stovio, jis buvo apgyvendin
Grover, kuris 1975 m. Folkstone
tas Il-me aukšte ir privalėdavo kai buvo sužinota, kad Car- užrakino pradėto kasti tunelio
Kengūrų teisinas
kasdien po tris kartus laipioti po
P o penkių mėnesių nenu 40 pakopų. Tokios "gimnastikos" teris laimėjo prezidento vietą, ta duris, laukdamas gražesnių laikų,
trūkstamų tardymu, išlaikius su pasėkoje jį ištiko širdies prie- da džiaugėsi visa kalėjimo admi pasakė, kad statyti per Kanalą til
nistracija. Mat, visi kubiečiai lau tą reikia turėti tarptautinį leidi
imtąjį vienutėje, jis buvo teisia
puolis.kė, kad su JAV vyriausybės pasi mą, kad galėtų statyti jūroje be
mas 1964.IV.9. Teismas buvo at
keitimu,
taip pat pasikeis santy toninius taurus ir kad tam tuoj
Po
pagydymo,
1973
m.
jis
ir
viras, dalyvaujant Kuboje akre
kiai
su
Kuba;
na, žinoma, taip pasipriešins rusai. Be to jis pasa
vėl
buvo
sugrąžintas
į
Las
Čaba
dituotiems diplomatams. Ir kaip
pat
pagerės
ir
žmonių gyveni kė, kad 1974 m. gręžimo darbai
F.E. teigia, "visas teismo proce nas tvirtovę, kur kalinimo sąly
sustojo dėl didelių išlaidų ir dėl
sas tebuvusi tik viena teisingu gos buvusios tokios pat blogos mas.
gresiančio susisiekimo chaoso pie
kaip
ir
1970
m.
Šioje
tvirtovėje
F.
I laisvę
mo parodija ir pasityčiojimas iš
tų
— rytų Anglijoje prie įėjimo į
E.
pergyveno
II-jį
širdies
priepuo
teisiamojo teisių. Be jokių nusikal
Amerikiečių kalinių gyvenimas
tunelį.
Tiltas kainuotų trigubai
timo įrodymų, F.E. buvo nuteis lį... Šiuo kartu jis buvo pervež žymiai pagerėjo, kai Carteris užė
brangiau ir susisiekimo chaosas
tas kalėti 30 metų už bendradar tas gydyti į piliečių ligoninę.
mė Baltuosius rūmus. "Ir kubie
būtų
dar didesnis."
biavimą su CIA'*
čiai prižiūrėtojai lankstydavosi
Džiaugėsi Carterio laimėjimu
prieš amerikiečius, stengdamiesi
Toliau Ir. E. Glover: "Įrengti
Las Čabanas tvirtovėje
F-E. prisimena, kad 1976 m., jiems įsigerinti," sako F.E.
tunelį įstengtų Europos Parla
Nuteistas sekančius šešerius vykstant JAV rinkiminei kovai,
Staiga, 1977 m. gruodį jis bu mentas, kuris gali ir turi padėti
metus buvo kalinamas Las Ča gyvenimas žymiai pagerėjo. Ir vo perkeltas į "pavyzdinį kalėji
padengti išlaidas. D. Britanijos
, ,r -rjvyyįMup?^
•.T;~,^^.;-..y^gg^p.^-^.
mą, kurio išorė priminė gražią rankose yra norų tą tunelį turėti.
vilą, bet viduje viešpatavo paka Techniškų problemų nėra; poli
ruoklių pilies dvasiškų kankini tinė situacija gera, taip pat ir san
mų pasaulis".
tykiai su Prancūzija yra geri", pa
Čia, už šios pilies sienų, vieną sakė jis. "Prancūzijos — Britani
dieną jį sutiko du JAV Kongreso jos tunelio įrengimo draugija
atstovai: Richard Nolan ir Fred taip pat dar gyva. Ji nori remtis
Rkhmond. Juodu, su Baltųjų Rū Europa.",..
mų palaima, buvo atvykę į Kubą
Vicepirmininkas Berkhouwer:
ir sudarė sąlygas F.E. sugrįžti į
laisvę..., bet neskelbti savo išgy "Kai Europoje politikos viršūnėse
venimų laisviesiems. Na, kad ne sunkiai susitariama, kodėl nemė
gadinus santykių su Kubos dikta ginti Europą jungti iš apačios?
Ir tam tunelis po Kanalu gali bū
toriumi.
ti tos konstrukcijos dalis, kuris
Yra žinoma, kad kongresmanEuropos gyventoją paveiks dau
nas F. Richmond labai pyko, kai
giau, negu finansinės proble
Sovietų karo laivas Kuboje. Atveža ginklus, išsiveža cukrų ir jį parduo F.Rpranešė amerikiečiams apie mos-."
da Comecono kraštam
savo odisėją Kubos nelaisvėje.
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Kaip Jau iš spaudos ir radijo
bei televizijos žinių žinome, vi
siškai neseniai Kanados valdžia
už šnipinėjimą išvarė net visą
**velnio tuzuią'* — trylika sovie
tų šnipų.
Bet tai — dar toli gražu, ne
viskas. Kanadoje knibždėte knibž
da dešimtimis kartų po trylika
raudonųjų šnipų.
Štai, viešumoj nuskambėjęs so
vietinių šnipų išvarymas, davė
progą vėl prabilti Igoriui Guzenkai, 1945 m. pabėgusiam iš
Sovietų ambasados ir išdavusiam
Kanados valdžiai daug sovieti
nio šnipinėjimo žinių ir doku
mentų. Jis teigia, jog šiuo metu
K a r ^ o i e intensyviai veikia ne 13
raudonųjų šnipų, bet, mažų ma
žiausia, jų esą apie 500. Ir kiek
vienas šnipas iš Sovietų S-gos,
Lenkijos, Vengrijos ir kt. komu
nistinių kraštų, esą, užverbavęs
2 ar tris kanadiečius, aprūpinan
čius Juos slaptomis žiniomis.

L Guzenka, 58 m, amžiaus,
prileidžiąs, jog kiekvienas Sovie
tų ambasados narys Otavoje, esąs
įpareigotas šnipinėti ir rinkti ži
nias, išskyrus gal tik Sovietų am
basadorių, kuris stengiąsis pats
nešnipinėtį nes priešingu atveju
— jį sugavus — galėtų susidary
ti ypatingai
aštrus konfliktas
tarp Kanados ir Sovietų Sąjungos.
Oficialiai ambasados tarnauto
jai laiko save diplomatais ar
ba kitų sričių reprezentantais, bet
neoficialiai — jie visi sovietinio
šnipinėjimo tinklo nariai.
Sovietų ambasados tarnautojų
ar prekybos įstaigos narių skai
čius Kanadoje didėjęs ir augės
kasmet ir tai — labai dideliais
skaičiais. Tuo pačiu, girdi, didė
jęs ir intensyvėjęs Sovietų šnipi
nėjimas šiame krašte.
Kanada esanti raktinis punk
tas Šiaurės Amerikoj, nes ji tu
rinti artimus ryšius su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis, o taip

AL. TENISO*AS

JAV prekybininkas Frank Emmick po ilgamečio kalinimo sugrįžo į laisve

Visi sutiksime, kad nesama jo
kio džiaugsmo, kaltiems ar ne
kaltiems patekti į kalėjimą bet
kuriame krašte. Tačiau civilizuo
tame pasaulyje, kur prisilaikoma
teisinių nuostatų, esama vilties,
kada nors patekti į laisvę.
Apie komunistinius žiaurumus
ar tai kalėjimuose ar "laisvėje"
ne kartą jau buvo rašyta. Na, ir
dar bus daug kartų rašoma spau
dos puslapiuose, kai panaši į šią
istorija, kaip šio JAV biznieriaus,
kada tik pasieks viešosios nuo
monės dėmesį
Balandžio 8 d., mano dažno
kai minimas savaitraštis "Human Events" paskelbė naują, be
veik neįtikėtiną pasakojimą, kaip
Fidel Castro "revoliucinis teisin
gumas" elgiasi ne su savo pilie
čiais. Dar prieš šio straipsnio pa
skelbimą, kovo 14 d., F. Emmick
grįžęs iš Kubos kalėjimu sausio
2 d., "American Security Council" patalpose žurnalistams su
kviestoje konferencijoj papasako
jo šią šiurpią savo išgyve
nimų Kubos kalėjimuose istorija.
Ir ji tokia...
F. Emmick, ligi 1959 m., ligi
F. Castro užėmė valdžią Kuboje,
Mūsų dienų civilizacija kas vertėsi užsaldytu varlių kojelių
dien darosi daugiau ir daugiau prekyba Galima teigti, kad jis
mechanistinė, kompiuterinė, be buvo pats žinomiausias šios sri
širdies ir be jausmo. Jos mašinos ties prekybininkas pasaulyje. Ir
veikia, ne pagal žmogaus pašau kai 1961 metais JAV nutraukė
kimą — tarnauti savo kūrėjui, diplomatinius santykius su Ku
tobulinti patį save ir kelti tautos ba, F.E. pranešė naujosios vy
kultūrą. Kartais sunku suvokti, riausybės atstovams, kad jis už
kam daugiau modernioji civili daro savo prekybą Kuboje. Šio
zacija tarnauja, — gyvuliams ar pranešimo pasėkoje, F. E. 1961.1.
žmonėms. Gyvuliai sulyginami 31 penkių (5) milicininkų buvo
su žmonėmis. Žmogus verti nuožmiai sumuštas ir išmestas į
namas kaip gyvulys ar tik
kaip statistikos skaitmuo.
pat — priklausanti Atlanto Pakto
*
valstybių organizacijai. Be to, be
Civilizacija be atramos į dva galiniai ilgas, beveik nesaugo
sines vertybes žmogų prievartau mas Kanados ir Amerikos rubej a Ji stumia jį į nuolatinį veiki žius sudaręs Sovietams labai
mą, nerodydama galutinio tiks patogų šnipinėjimo punktą.
Kanada taip pat esanti labai
lo. Tada žmogus visą laiką bėga
ir bėga ir nežino, kur jis bėga. svarbus taikinys, žiūrint į jį ir
Žmogui betgi reikia žinoti, kam militariniu atžvilgiu. Karui išti
jis gyvena ir kodėl jis veikia Jis kus, šio krašto industrialinc
neša atsakomybę ne tik už save, gamyba labai staigiai galėtu
bet ir už visą aplinką, kurioje jis būti pajungta nriUtariniams tiks
gyvena. Todėl ant gyvenimo pa lams.
skutinės ribos sąžinė reikalaus at Toronto dienraštis "Star" spė
sakymo į klausimą, kokią kovą ja, jog Kanados vyriausybė besi
kovojai ir kokius laimėjimus turi, ruošianti sumažinti Sovietinės
išeidamas iš šio regimo pasau ambasados tarnautojų (su diplo
lio. Tragiškai baigiasi gyveni matiniais pasais) skaičių. Iki da
mas, jei žmogus išstumiamas E bar Sovietų ambasadai buvę leis
šio pasaulio panašiai kaip pase ta turėti 64 asmenis.
nusi ir suvartota mašina išima Reporterių užklaustas Kanados
ma iš apyvartos. Civilizacijos ir užs. reikalų ministerijos aukštas
kultūros paskirtis yra, kad žmo pareigūnas, kokių priemonių bus
gus tą dieną galėtų pasakyti: imtasi dėl tolimesnes sovietinės
"Gerai kovojau, baigiau bėgimą, šnipų organizacijos Kanadoje,
išsaugojau tikėjimąTodėl manęs atsakė, jog tai didžia dalimi pri
laukia teisumo vainikas, kurį a- klausysią nuo pačių Sovietų reak
ną dieną man atiduos Viešpats, cijos.
teisingasis Teisėjas, —ir ne tik
man, bet ir visiems, kurie su
meile laukia jo pasirodant" (2
Tm. 4,7-8).

KANADA SLEGIA SOVIETU ŠNIPAI

TILTAS AR TUNELIS PER KANALĄ
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nos žmonos egoistiškas nenorėjimas vaikų. Susigadin
sianti figūra, nebusią laiko linksmybėms... Almis gi
nesitvėrė džiaugsmu: turėti savo kūdikį jam atrodė
paslaptybių paslaptybe, neapsakoma palaima. Turėti
savo teisinį, kūno ir sielos dalį, gležną padarėlį, kurį
tėvų meilė ir globa išugdo į didelį žmogų... Jis lepino
Kristiną, saugojo, atleido jai visa, vienas sau svajoda
mas apie didelę gyvenimo dovaną — sūnų ar dukrelę.
Jis niekad neprarado vilties, kad ir Kristina kūdiki
mylės, kad jie bus geri ir laimingi t ė v a i Jos užsiminimą
apie abortą palaikė tik užgaida. Jos nesirūpinimą mo
tiniška padėtimi Almis akylai dabojo ir ją vertė sau
gotis, dėl kūdikio.. Ir dabar, stabtelėjęs prie savo du
rų, sau jis tarė:
"Aš tą būsimąjį labiau mylėjau, kaip savo žmo
ną-." — Tartum tik dabar tai suprato.
Almis tyliai įžengė į butą ir, tuoj ant kėdės pri
sėdęs, ėmė autis batus. Nuvargusias kojas išlaisvinti!
Virtuvės tarpdury apsirengusi, net su apsiaustu, sto
vėjo Austė.
— Na, kaip gi tau? Kaip sekėsi šiandien? — { j ą
tik žvilgterėjęs, pratarė Almis.
— O, taip sau... Viskas gerai. Lėlytė jau miega .
Laukiu, kad pareitum.— — —

Savo kūdikį ji vadino Lėlyte, kurią prausiant ar
valgydinant, atrodė, lyg žaistų su lėle. Kartais ja labai
grožėdavosi, bučiuodavo, o dažnai — pastumdavo į
lovos kampą ir sėdėdavo sau paniurusi, cigaretę po ci
garetės rūkydama, nekreipdatna dėmesio, jei kūdikis ir
verkė. Vienos mergytės, tačiau, ji niekad namie nepa
likdavo.
— Rodos, plaunu kas vakarą-, — Almis lyg ir tei
sinosi dėl kvapo nuo jo basų kojų.
Austė ranka jau siekė išorinių durų. Almis pakėlė
į ją akis:
— Tai kur gi? Negi išeini?..
— Taip sau. Draugų susitikti.. — Jau vėrė duris,
aiškiai vengdama brolio pastabų a r uždraudimo. Almiui nesuspėjus nei protestuoti, durys girgžtelėjo ir
tyliai užsitrenkė. Almis greit atidarė duris; Austė ten
tebestovėjo. Miegamajame jau girdėjosi Lėlytė.
—Matai? Ką aš su j a darysiu? — Susirūpino
Almis.
— Daryk, ką aš darau! Duok bonkutę... Palikau
Šaldytuve. Tik pašildykAustė vėrė duris, nežymiai taisydamasi plaukus,
suknelę, žiūrėdama į batelius...
— Ei, palauk, Auste! Kas tau sakė, kad gali eit?
— Almis pakėlė galvą
Ji sugrįžo ir privėrė duris. Dusliu balsu, ritmiškai
iškapojo žodius:
— Don't give me this crap again! Išbudinsi vaiką,
bus pačiam blogiau. Einu, kur man reikia. Sėdžiu na
mie visą dieną Ar turiu čia gyva supūt? Man irgi reikia
susitikt žmonių, you know... Gal kur darbą išsiklausinėsiu...
Almis matė jos gudrumą, suprato jos pirštų, lai
kančių uždegamą cigarete, virpėjimo priežastis. Ji ver
žias į savo įpratimus: gal į stiklelį, gal į svaiginančią
žolę, gal į naują vyrą... Jį ėmė baisus liūdnumas ir
draugą įsiutimas Jo sesuo— Jauniausioji, gražiausioji,

seniai likimo patikėta jam globoti. Ir, berods, globota,
mylėta... Ir dabar... Jo priglausta, maitinama... Jis no
rėjo šokt ir užrikt, ir užsimot kumščiu, ir griebt ją
už rankos, sulaikyt- Bet mergytė... J a u vėl tyli, gal
beužmieganti. Nubus, ims gailiai verkt, tik bus bėdos
nuo kaimynų, tik bus bėdos, bus be poilsio naktis...
Austė stovėjo su rūkstančia cigarete pirštuose,
ironiškai žiūrėdama į broli. Gal pusę minutės abu tylėjo
Kūdikis toje tyloj truputį šnarpštė. Turi nedidelę slo
gą, — abu tylintieji galvojo. Jaunos motinos ironija
lūpose tirpo, virsdama į vos apčiuopamą gailestį:
— Nesirūpink, Almi, Aš nebūsiu labai ilgai Lėly
tė miegos. Tu irgi užmigsi, — pavargęs.
— Ar gi tu dar nepasimokei, mergaite? —Leng
vai purtindamas galvą, lyg sau, kalbėjo Almis. — Ar
gi tau kūdikio negaila? Manęs negaila, Vladzės ?..
— O kas gaili manęs! — Šūktelėjo Austė. Ir du
rys užsitrenkė.
Almis nusviro ant lovos, išsitiesė, atmetė rankas,
lyg bejėgiškumo valandą kažko siekdamasis, lyg neryžtume ir nevilty ieškodamas apčiuopamos atspirties.
Liko taip gulėti kelias minutes.
Austės žingsniai nukauškėjo žemyn ir pradingo
gatvėje. Almis nebesikėlė ir nėjo į balkonėlį ar prie
largo pasekti akim, kur pasuko ji: ar link apšviestos
plačiosios gatvės, kur atdaros durys į pramogas beveik
per naktį, ar į kitą pusę, kur gyveno jos draugė, ir su
kuria, vistiek, jos nusidangins į Schwab's vaistinę.
Vaistinę... Ten daugiau nuodai skleidžiami, kaip vais
tai parduodami. Ten — "pasikalbėti" Austė ištrūksta
laisvą ar ne laisvą momentą.
Jis gulėjo ir mąstė, apžvelgdamas savo skurdų bu
t ą Mintys šokinėjo, kaip žiežirbos tamsią naktį. Sunkiai dunksėjo širdis. Rankų ir kojų sąnariuose tirpo
nuovargis; viduriai gurgdami prašėsi maisto.
(Bus dsucisu)
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DRAUGAB,
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Gražines Paegle (Kulikauskaitės) darytų įdomių fotografijų paroda
Šiuo metu vyksta Sohophoto galerijoje, 34 West 13tli St., New York,
N. Y. Gražina yra ilgesnį laiką studijavusi fotografijos meno dalykus
specialioje meno akademijoje. Buvo gerai įvertinta ir susilaukė spau
dos dėmesio. Paroda tęsis ligi gegužės 30 d. Lietuviai kviečiami parodą
aplankyti. Daugiau informacijų galima gauti telefonu (201) 432-3272.
Atvaizde matome fotografę ir dalį jos darbų

MOŠŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.
LIETUVIU NAMU METINIS
SUSIRINKIMAS

Lemont, IIL,
IŠ LB APYLINKĖS VEIKLOS
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P. L UUBOMO SVUJEG0S UŽMOJAI
Pasaulio lietuvių jaunimo są
junga kartu su Kanados ir JAV
jaunimo sąjungomis šaukia lietu
vių jaunimo politinės veiklos kon
ferenciją birželio 17 — 18 d. Chicagoje.
Praeitų Kalėdų atostogų me
tu vyko PLJS politinės komisijos
posėdžiai. Posėdžiuose dalyvavo
PLJS politinės veiklos koordina
toriaus Viktoro Nako vedamos
komisijos nariai: Mykolas Dran
ga iš Bostono ir Asta Banionytė —
Connor iš Ann Arbor, Michigan,
kartu su PLJS pirmininke Gabija
Juozapavičiūte. Posėdžiuose bavo sudarytas siūlymas sekančiai
jaunimo politinės veiklos konfe
rencijai, gauti
pasiūlymai iš
PLJS patarėjų ir nutarta progra
mos siūlymą pateikti Kanados ir
JAV LJS val-bų svarstymams. Tuo
tikslu PLJS pirm. ir vicepirm. su
sisiekė su abiejų sąjungų valdy
bomis ir susilaukė iš jų pritarimo.
Sutarta sekančią
konferenciją
šaukti Chicagoje, Jaunimo cent
ro patalpose, pradedant šešta
dienio rytą birželio 17 d. 1978 m.
Pirmoje PLJS ir VLIKo politi
nėje konferencijoje iš jaunimo
buvo pageidavimas suruošti ir
daugiau tokių politinių konferen
cijų ir užtikrinti, kad į jas būtų
pakviesti visi dalyvavę pirmoje
konferencijoje. Taigi į šią konfe
renciją bus kviečiami tie patys

jaunuoliai, kurie dalyvavo pir
moje konferencijoje. T u o rūpina
si Viktoras Nakas. PLJS. Salia tų
40 asmenų dar paliekama teisė
Kanados ir JAV LJS valdyboms
kviesti po 10 asmenų pagal sa
vo nuožiūrą. Besidomintieji jau
nimo politine veikla kviečiami su
sisiekti su savo krašto LJS'valdy
bomis: Kanados pirmininku Pau
lium Kuru ir JAV pirmininke Bi
rute Zdanyte, kad ir jie būtų
įtraukti į kviestųjų sąrašą.
Programoje pramatyta nagri
nėti veiklos būdus, taktiką, susiorganizavimo metodus. Paskaitų
pramatyta nedaug, — didesnis
dėmesys kreipiamas i pratybas.
T e m a galėtumėm sakyti, yra:
kaip veikti politinėje srityje, kaip
prieiti prie įtakingų krašto politi
kų, kaip prieiti prie vietinės spau
dos, kaip susiorganizuoti laiškų
rašymui, telegramų siuntoms ir
t t
Registracijos mokestis 15 dol.
asmeniui už dvejus pietus, vaka
rienę su "Antrojo Kaimo" specia
liai šiai progai pritaikyta progra
m a , kava pertraukoms ir salių
nuomos mokesčius.
Nakvynės
bus parūpintos pas šeimas Marąuette Parko rajone, netoli Jau
n i m o centro. Visa technine ruoša
rūpinasi Chieagos LJS vienetas.
Dėl
tikslesnės
informacijos
kreiptis pas V. Naką.

C L A S S I Fl ED G U I DE
MISCELLANBOUS
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M. A. i I M K U S
Jf OTARY PCBJUC
INCOaCE TAX SERYlCfc

VYRAI

I 8 T A T E

Dehixe 2-flat 64th and Austin.
Mid 90s. Call after 4 p.m.
5 8 6 - 6 4 1 6

TOOL DESIGNER
W e are rapUdy expandmg eiectronies maraufacturer currently offeri n * &D esoeUest opportuaity fo* a
ureative. teAorattve tool deetgner.
The appltcattt we sefect wttl llave
exaerience urtalch includee design of.
el«ctromechanical assembly and a u i o matic orocess equipm<?nt. Experience
a» a tool and dte maker preferred,
produet or pracess eątiipmeut deeAgn
exTxarien.cn* a det'taito plūs.

Brighton Parke: 21 buto mūr. Nuo
mininkai patys Šildo. Daugiaa kaip
$36.800 metinJų pajamų. Kaina: 5 me
tų pajamos.
niiiiHiiiiiiimiinMtMMUMHNiiiunimim
Marquette Parke: Didelis mūr. 6
kamb. bungalow. Gaza šildomas,
įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500.
QaalJ«ed todlvidoal cm expecc a n
exeeUent salary pins a fringe beoeTarime
pirkėjų
—
trūksta
mamų.
fi* package.
Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
25 metai kai be pertraukos tarnau
Stereo Ir Oro Vėsintuvai
Send resume, including salary nisjame Hetuvtens ir jų draugams.
tory or call:
4250 So. Mapfevrood, tol. 254-7469
Taip pat daromi VERTT1L4I,
GIMINIŲ ttkrietlmal, pildami
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir
kitokie blankai

TELEVIZIJOS
MIGLINAS

TV

ŠIMAITIS

REALTY

2346 W 69th S t . tol 776-148*

Insurance — Income Tas
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29S1 W. 63rd St. 436-7878

A. V I L I M A S
M O V I N G
Apdraustas perkraustymas
{•airių atstumų
TeL.

876-1882 arta 376-5096

iimimmimmiiiiiiiimiiimiMiiMiiiiiiiii
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JAV LB Lemonto apylinkės
MARIJA NOBEDEZEve
valdyba
susirinko posėdžio geg.
Balandžio 23 Lietuvių n a m u o 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Labai pageidaujamos geros rūšlea
se Kyko metinis narių susirinki- 5 d. Vitalis Umbrasas. Lemonto
prekes. Maistas i i Europos sandeli*.
mas, kuriame plačiai buvo ap- Į sporto klubo globėjas, pranešė,
2«0* W. m S t , Chteago. DL S©62».
TEI- — W a S-27S7
svarstyti bėgamieji reikalai ir nu- ^d klubas, oficialiai registruolllllllllMlllliflIlIHIlIiilIlIlHIIUiHIUiillIlI
statytos veiklos gairės ateičiai. tas ŠALFE, dalyvavo Vidurio Va
Iš Irenos Matonienės perskaityto karų apygardos žaidynėse Chicagirdėdamas iš Altos pareigūnų,
išsamaus praėjusio narių susirin geje bal. 22-23 dienomis. Jaunie
prašiau dokumentais
pagrįstų
kimo protokolo paaiškėjo, kad na ji sportininkai sunkiai dirba, tre
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
įrodymų.
Iki
šiol
man
dar
niekas kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
mų valdyba, vadovaujama prezi niruojasi ir ruošiasi išvykai į T o 
dento Vinco Šalčiūno, yra atliku rontą Pasaulio lietuvių dienų pro KAS PRASILENKIA SU TIESA? niekada bet kokių dokumentų dimai ir pilna apdrauda.
neparodė. Todėl šia proga vėl
ga.
TELu — WA 5-8063
si didelius remonto darbus.
Birželio trėmimams
atminti
Į vasario 6 "Drauge" išspaus prašau kun. Stasį, ar kurį kitą
Apie paskutinio pusmečio bė
Mišios bus laikomos birž. 11 d. dintą Jurgio Janušaičio rašinį Altos pareigūną, viešai paskelb
das bei pažangą pranešimą pada
Holy Family Villa koplyčioje. "Lietuvių Bendruomenė gerame ti dokumentą ar dokumentus, įro
įnirtų
pretta
rė direktorių tarybos pirminin
Mišios prasideda 11 vai. ryto. kelyje", balandžio 14 d. tame pa dančius kas, kada su kuo ir kaip gtel i i mūsą BanrteMo.
kas Juozas Klauza. Jis pažymėjo,
Jas atnašaus kun. Juozas Prunskis. čiame "Drauge" atsiliepė gerb. susitarė; kas, kada, su kuo, kokius
COSMOS PAKCELS E X P R E S S
kad finansinė namų padėtis vis
Šia proga Lemonto Maironio li kun. Adolfas Stasys. Jis teigia, j darbus ir kaip pasiskirstė? Kol tai
SIUNTINIAI f LIETUVA
dar yra sunki . Nurodė, jog di
tuanistinės
mokyklos vaikučių kad tame rašiny, man atsakant į Į nebus padaryta, tai visus tokius, SS2SS. Hateted St.. C t u a ų o , m . 60*06
džiausias krūvis gula a n t V. Šal
grupė priims pirmąją komuniją. vieną J. Janušaičio klausimą, kaip gerb. kun. Stasio, tvirtini 2501 W. 68th St... Chicago. TJDL 60S29
TefaL: MB-27S? — 234-132*
čiūno pečių. Kvietė narius ir vi
Valdyba kviečia visus atsilanky mano tvirtinimas, kad "...nesuta mus laikysiu Akos išmislu ap
Vytautas Valanttnas
suomenę jam padėti. Išreiškė vie
saugoti savo pačios sau priskiria
ti šiose Mišiose.
rimų
priežasties
(tarp
JAV
LB
ir
šą padėką P. Balčiui, visą žiemą
Apylinkės iždininkai Algis Kaz Altos B. N.) reikia ieškoti Ame mą Amerikos lietuvių išeivių po
vakarais talkininkavusiam
prie
lauskas ir Vytenis Milūnas pra rikos Lietuvių Taryboje, kuri bet litinio darbo monopolį ir, svar
remonto darbų.
SIUNTINIAI | LIETUVA
nešė, kad iždas yra gerame sto kokiomis priemonėmis nori Bend biausia, politinę vadovybę. O toks
Išsamesnį, labiau
detalizuotą vyje. Lietuvių dienoms rinkti au ruomenei uždrausti dirbti Lietu Altos nusistatymas kaip tik ir yra
ir kitus kraštus
pranešimą padarė V. Šalčiūnas. kas vajus yra pradėtas. Visiems vos laisvinimo darbą ir Vasario ta pagrindinė nesutarimų prie
VEDZINSKAS, 4065 Archer A ve
Abiejų salių išnuomavimo pro apylinkės nariams buvo pasiųsti 16 proga telkti tam darbui lėšas žastis, nes siekia Altą padaryti
Chioago. IIL 606S2, teksf. 927-5980
blema pamažu gerėja. Tačiau ji lapai ir informaciniai laiškai.
..." yra prasilenkimas su tiesa. Ta amžinu, nepakeičiamu, savo p a - '
nėra tokia, kokia turėtų būti.
Valdyba ruošiasi artėjančiam čiau tame pačiame laiške, dar čios "pateptu" Amerikos lietu-j
Priežastys yra neturėiimas auto Vidurio Vakarų apygardos atsto kartą kartodamas visiem jau se vių politiniu vadu, draudžiančiu
mobiliams statyti aikštės ir neuž vų suvažiavimui ir ragina visus niai žinomas ir daug kartų vie kitiems savarankiškai dirbti net
baigti remontai. Nemažai įplaukų į apylinkės išrinktus atstovus da- šai skelbtas Altos pareigūnų "te ir Lietuvos laisvinimo darbą.
KILIMUS IR BALDUS
tikimasi iš gegužės 13 banketo — | lyvauti. N u t a r t a paremti Mairo- zes", kad "...Lietuvių Bendruo
n a r n a m e Ir vaOnojaiM
Bronius
Nainys
koncerto, birželio 5 d. ruošiamos nio lituanistinę mokyklą mokslo menei — lietuviškoji kultūrinė
viso rfliin grindi*.
BUBNYS TeL R E 7-510B
gegužinės ir Lietuvių n a m ų die metų baigimo proga ir įteikti tė veikla...", kad politinę akciją "...
nos įvykstančios rudenį. Buvo iš vų komiteto pirmininkei Rasai Altą vykdė; per eilę metų;'., ir nė
reikšta padėka rūpestingoms na Sarauskienei auką padengti mo ra reikalo Bendruomenei ją pa
IMlflIlIllItlBIltlIlIlflBIlIlIHItlIBBItJIIIIimBB— Viena Amerikos r a š y t o j o 10% — 20% — SO% pigiao mokPslte
mų šeimininkėms: Bronei Karaš- kyklos gegužinės išlaidas. Gegu veržti...", kad "_. Tradicija tr su
o i apdraoda ano rvfniem Ir aototnokienei ir Liudvikai Norvaišienei. žinė įvyks geg. 2'0 dieną T a m - sitarimu ir Vasario 16 aukų rin N o r m a n Mailer k n y g a , r a š y t a bSio pas n m
Toliau kalbėjo apie projektuoja pier Lake mokslo metu baigimo kimas skiriamas Lietuvos laisvini d a r 1940 m., kurią a t m e t ė n e t F R A N K
ZAP0LIS
20 leidyklų, buvo vieno leidėjo
mus darbus.
proga. Valdyba taip pat aptarė mo pastangoms vykdomas AmeriD a b a r t o s kny
CSUoago, mmois
Numatyta sk ; rti daugiau pini ateinančių metų planus. Apylin rikos Lietuvių Tarybos^.", gerb. fefirografuota.
TH«!f. Q A 4-aese
g
o
s
1
egzempliorius
kainuoja
gu salių nuomavimo reikalams. kės gegužinė įvyks rugsėjo 10 d. kun. Stasys tą Altos draudimą
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniUHiii*
Ieškomas pastovus svetainės ir pa Umbrasų ūkyje. Nutarta vėl ruoš Lietuvių Bendruomenei dirbti Lie 100 doL
rengimų vedėjas.
ti Rudens balių lapkričio 11 d. tuvos laisvinimo darbą ir rinktis
Viršutinėje, vadinamoje Čiur Lemonto "Historical Society" lie Vasario 16 proga "aukas kaip tik
HtmiHiiumiiiiiiHtiniiiMtiMiMitniMMHi
lionio salėje, jau pilnai įruoštas tuvius atstovauja Mėta Burbie dar kartą pabrėžia, įrodydamas,
Vonių, virtuves sinkų ir vandens
baras, kuriam plovimo sinkas pa nė, atlikdama puikų darbą. Le kad aš sakiau tiesą. Įdomu, kodėl
Vladas Juodeika
šildytuvų specialistai Virtuvės ir
dovanojo B. Valašinienė. Susi monto "Round Table" organiza pagal gerb. kun. Stasį aš, teig
vonios kabinetai. Keramikos ir k t
rinkimo dalyviai jai išreiškė gilią cijoje lietuvius atstovauti sutiko damas tą patį ką ir kun. Stasys,
plytelės.
d a s s blocks. Sinkos
padėką.
Milda Shreckengost. Šią organi prasilenkiu su tiesa, o gerb. kun.
teorijoje ir praktikoje vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
Vytautas Bagdonavičius, jau zaciją sudaro įvairūs Lemonto vie Stasys su ta tiesa neprasilenkia?
rite kreiptis nuo 7 iki 8 vaL ryto
I-as tomas
arba po 5 vai. vakaro.
nas, aktyvus remonto komisijos netai ir organizacijos. Svarbu, Ar ta gerb. kun. Stasio "filosofi
Tai
kapitalinis
veikalas,
kuriame
pirmininkas, plačiau nupasakojo kad lietuviai joje būtų atstovau ja" nėra truputį juokinga?
SERAPINAS — 636-2960
autorius išdėsto marksizmo teori
kaip vykdomi remonto darbai. Jis jami. Lemonto apylinkėje sukur
nes prielaidas, ekonomiką, politiką,
Tačiau gerb. kun. Stasio teigi kultūros sampratą, santykius su
kvietė ir talka ir pinigu prisidėti ta komisija, kurios tikslas rea
guoti lietuvių reikalais amerikie mas, kad "... L. Bendruomenė religija ir etika, o taip pat Markso
prie namų pagražinimo.
čių
spaudoje. Šį darbą atliks Ana metasi į tą sritį, kuri pagal savo audringo gyvenimo fragmentus.
PARDAVIMUI
Iždininkas Pranas Baras susipobūdį,
pasiskirstymą
ir
susitari
rinkimui pateikė operatyvinio irjtolijus Milūnas, Ričardas Mačiu
DID2IOJI ILIUZIJA parašyta
Hltlltmi.-.'UH
mą priklauso Altai...", iki šiol dar įdomiai, lengvu stiliumi ir duoda
bendrojo fondo biudžetines sąma lis ir Vytenis Milūnas
Agnė Katiliškytė niekada dokumentais nebuvo įro •fepusiiką
informaciją.
Kaina
tas 6 mėnesiams. Po t r u m p ų dis
315.00.
Uisakymus
"Book
Pnnd"
dytas,
todėl
toks
jo
tvirtinimas
kusijų sąmatos buvo priimtos.
Turime 4 motorus, labai gera
kaip tik ir yra prasilenkimas su vardu siusti: Mrs. A. Pastara, 1284
Ką valgė romėnai
Live Oak frrrve, Aaabeim, CA me stovyje, kurios galite įsigyti
Revizijos komisijos aktą perskai
Senovės laikų romėnai pturySha tiesa. 25 metai, kaip darbuojuo
tė Alfonsas Sugintas. Valdybai ir valgydavo duoną ir surj arba duo si Lietuvių Bendruomenėje Daug 92806. Knyga taip pat gaunama labai prieinama kaina. Firmų var
paa platinto jus.
dai ir specifikacijos yra sekančoa:
tarybai išreikšta padėka.
ną ir medų o kartaia džiovia tus kartų tokius ir panašius teiginius
1. We*tt»ghoase motor, s phaae,
ltHtniimiHtlH*MNMMMMI
Buvo išrinkta ar perrinkta 11 vaisius ar kiaušinius, užsigerdavo
L5 HJ»„ 60 cyctes, 220-240 V. —
tarybos narių: G. Surdėnas. V. pienu.
$15.00
Duonos būdavo baltos ir kaimiš
Šalčiūnas, A. Navasitis, Vyt. Ma
kos rupios.
2. KimMe Motsr, 1 pbim, % K P .
D U T C H M E N CONTRACTORS, I N C
čiūnas, C. Ramanauskas, J. KroPietums būdavo valgoma kiauši
60 cyrlea, 220 V
$15.00
kytė. Vyt. Matonis, I. Matonis, niai, žuvis arba kiauliena su dar
2501 W. Bryn Mawr Atenue
S,
KimMe
Motor,
S
pbaa^,
1
H.P^
P. Balčius, K. Kaulinis ir G. Miro žovėmis ar grybais ir vaisiai. Su
60 cyclea, 220 T .
$15.00
nas. Iš senosios tarybos liko: A. maistu gerdavo ir vyną, dažniau
TEU 878-5682
4. 1/onią Alis IndnetiOB Motor, S
Pe.Štenis, St. Koženiauskas, V. siai atskiestą (prieš valgį gerdavo
9 BLP„ m cyete. 220-240 V.
Atlieka {vairius namo ir buto remontus. Dengiame ir taisome
Bagdonavičius, Pr. Baras, V y t medum užskanintą vyną).
Vakarienė būdavo stipri. Turtin
Volertas, Aušra Zerr ir Alg. Jo gieji tada valgydavo kiaušinius, | stogus — Apkalame namo sienas — "siding*' — Izoliuojame. Da
žome — Dedame rinas, nutekamuosius vamzdžius — "TuckpoictTfetafonnoklfo —
nys.
žuvį. žvėrieną,
kiaulieną, kartais j Hig" — peroameotuojame jsiūrą. AtUekarie visus, cemento darbus.
Revizijos komi ja perrinkta ta varšieną, vištieną, avieną, vaisius,
Tauaome porėius: Dedame saujua sUilpua, lacctui. graidla. Pat*
pati: P. Mitalas, F. Aridriūrias ir 3alduir.ynus, gerdavo vyną.
aavi-iir.ksa apskaičiuoja a—MfcMMJ
Neturtingieji
puiterJdcdavo
A. Sugintas. Susirinkimui pirmi
iiMiiiHiMftfniiiiiHiiiuiiiiiirrfunuuiiini
sriuba, daržovėmis, rupia duona, Į
ninkavo f. Klauza, o sekretoriavo r**k->-riais pasigardžiuodavo Ida*-Į
S K A M B I N K I T BET KABA
E.rSUKrTB "TflUltFI^'
L Matonienė.
B.
Vaikaitis
B3

M O V I N G

LAIŠKAI "DRAUGUI"

R l A L

V A L O M E

Director oi Personnel
354-1040

Grayhill, Ine•

Rimtas Namų
Pardavimas
Didelis ir pntoguc aamas- Martntette Parke gabiam ir tvarkingam
žmogui. Pigus. $16.900.
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
nuo Chieagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitą prie
statų, švarus oras, aplinka ir namas
tinka pastoviam gyvenimai. $46,000.
Modernus 15 metų mūro namas.
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sui patalpos. Daug priedų. Vieta "Marųuette Pke. Aukšta kokybė. 2ema
kaina.
4 vienetų mūras ir garažas. Marquette Parke. Naujas gazo Šildymas.
Našlė atiduoda už $38.800.
5 kamb. labai modernus mira na
mas ant plataus sklypo, tinkamas
Seimai žavingai gyventi* Arti 73 ir
Kedzie- $38,000.
Gražus platus sklypas ir garažas
Marąuette Parke. Vertingas pirkejuį.

561 Hillgrove
La Grange, 111. 60525
E)qual oppartunlty

EX-CĄKPENTER

Y0UN6 MAN V/ANTEO
To asfeist sopervisor m aei «fK» and
ught Jabor duties.
High schooi grad We"ll tram.

Call: Ridi — 525-4780
9—11:30

Vaidis Real Estate

VYRAI IR

2625 West I l s i Street
Tel. 737-7200 ar 737-8534

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimą*
Valdymas
Draudimai — Ineome Tax
Votariataa — Vertiniai

BELL

REALTY

MOTERYS

T A I L O R

CARSON P I R I K SGOTT
230 Yorktovrn
Lombard. HBnois
Eąual

Į S I G Y K I T E

M./F.

HOUSEKEEPING
KITCHEN - COOK
NURSING
CRATVFORD TERRACE
NURSING CENTER

D A B A R

9125 So. Crawford

iiMrHiHiiiiiiHiimimiimiiuiiiifnmnmN

Liaudies menas k kitkas

Opportunity- Employer

Openings now in —

J.
BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave, — 778-2283

Evergreen Pk^ BL

Avmmo

TeL 636-3080

Now Hiring For AR Shifts

"Drauge"

C0OKS — DBSBTOA&RyCRS
WAfPBESSES — MOSIESS
Apply » penoD
BOWARD JOHNSON
RESTAURANT
"8225 W. Hlggms, Cbkago
An

HELP WANTED — MOTERYS
I

••

I I

l—

_

. » . — . —

. — • —

. . . . 1

. — MM

Wan«ed Ex per. 0perators
for lady aporta wear. Steady work.
Good pay and other benefits. Ap
ply in person a t :
REVERE SPORT8WEAR
1349 N. M&vavkee Ave,, 2*d floor
or call: Virgima a t 378-1311
Uneaper person need net apply

PARDAVIMUI MOTORAI

I M M M M O M

A.M.

Esperienced. FalI rime. peraaanent.
Oood starting salary and exeeUent
benefits.
HARCITSTEB PABK
Apply Personnel D e p a r t m e n t
2-jų botų po S mieg, mūrinis. 11
Upper Leve!
metų senumo. Atskiros šildymo sis
1
0
a.m. t o 4 p.m.
temos. Garažas. Arti 73 ir RodcweIL
Monday t h r u S a t a r d a y
$58,500.

DIDŽIOJI ILIUZIJA

IU 5-9500

m./f.

P a s t ezper. wiih
pl*tstic lamtnatea
h^lpfal.
"Working inside only. Full tlme.
National firm. Liberal benettts i n d u d e
new vehielo and expenses» Send restirne to:
CABIVETPAK OF HOMEWOOB
17641 S. Asland. H o m a r o o i m . SOtSO

P L U M B I NG

I

employer,

Dienraščio " I X * u g o " a d m i mstracijoje galima pasirinkti L FXFV3SXESCFA>
OPEBATOK
or
FemaB*
Operator
vairių liaudies meno d a r b ų : m e 
o o KflkbroMerr Kadrine,
džio, keramikos, drobės, t a i p
P»id vacation. Ali Comp&ny ijeneClta.
pat gražiai papuoštų lėlių.
CIOSB to trobilc tnHMportstloB.
Apsilankykite į " D r a u g o " a d miniatraciją i 8 pasižiūrėkite. Qal
rasite kai ką padovanoti s a v o
giminėms ar d r a u g a m s .
"Draugo* a d r e s a s : 4545 W e s t
« r d S L , Ghaoago. IIL 60629.
•••
•laiaiiiisaiiiiiiiiiiniiiiniiis

OftB: » 7 - S 7 0 S
aaCHAEZi'6 TJTOFORB* COMPAKV
7fS* Tt OrUld A-r,-. Chtesan

MlfUOMOIAMA — FOR KENT
IŠNUOMOJAMA Brighton Parke
4 kambarių butas.
Skambinti 523-715S
mš

Remkit* t o o a bamiftTftaL. ktx*
ris *efbiasi dten. - D r a o c s " .

dMC DRAUOZ,
w
$m plaiteoatei afctltotTMs i*&tovfet dWiratt1i, gi skelbimų h»i>
yra vinBBBS prieinamo*.
_....w

I

Bilietai Gaunami —

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORO " A I D A S "

|

GITTS INTERNATIONAL
2501 W. 71 St. —Tel. 471-1424

Į

IR OPEiROS SOLISTO

RIMO

STRIMAIČIO

K O N C E R T A S
jvyks 1978 m. gegužes mėn. 21 d., sekmadienį 3:00 valanda popiet — J A U N I M O

DARŽOVĖS NAMIE
DR. JONAS MOCKAITIS
PUPELĖS
veislės.
(fasoliai; angį Beans;
A. Žaliaankštės; krūminės,
bot. Phaseolus mlgaris L.) \ šparaginės:
Jos yra kilusios iš Centralinės
Provider
Amerikos. Ten, Meksikoje ir
Spartan Arrovo
Peru, žmogaus maistui auginta' Contender
jau labai seniai. Pokolumbiniais
Tendercrop
laikais ispanai ir portugalaijas
Tenderette
pargabeno j Š. Ameriką ir Eu B. Geltonankštės; krūminės,
ropą. Vėliau jos paplito visur. šparaginės:
Sunokusios sausos pupelės
Eastern Buttervxix
yra svarbus maistas ypač Afri
Goldcrop
koje ir P. Amerikoje. Jų mais
Cherokee Wax
tingumas didelis, nes turi apie
Paprastai lieka pupelių tinka
24% baltymų ir apie 50% ang mu laiku nenuskintų, o tada jų
liavandenių. Tačiau jos yra sun sėklos pilnai subręsta. Tokią
sveiką nuėmus galima panaudo
kiau virškinamos.
ti kitų metų sėjai. O perteklių
Sukultūrintos jos buvo seniai, gal kas ir maistui pamėgins.
dėlto ir jų formų yra įvairių: Jei jos bus valgomos ne vakare,
krūminės ir vijoklinės; vienų tai gal ir virškinimui bus labiau
ankštys su plėvėmis — "siūlė- "palankios". Tačiau apie tai tik
tos",o kitos be jų. Pastarosios šeimos daktaro patarimas yra
valgomos su ankštimis — mūsų svarus.
"šparaginėmis?' vadinamos (?).
ŠPINATAI
Kada ankštys jaunos, vienų jos

yra žalios spalvos, o kitų gelto (angį. Spinach; bot Spinacia
nos, angį. vad. "yellow or wax".
oleracea)
Subrendusios sausos sėklos pa
Ta žalienos daržovė Europoje
skirų veislių vėl yra įvairių buvo gerai žinoma jau 11-12
spalvų, formų ir didumo.
šimtmetyje. Kilimo esanti iš
Kalbėsime čia tik apie "špa
ragines" pupeles (angį. Snap
beans), t. y. kurios yra valgo
L. Ž. S. Centro Valdybos Nariui
mos jaunos su ankštimis. Patar
tinas veisles tepaminėsime tik
žemaūges, t.y .krūminio tipo. Į
Jas auginti yra labai lengva;
patys liudedami, gilią užuojautą jo dukteriai DALIjos nelepios, noksta greitai, der
LEI ir žentui ANTANUI P0LIKAIČIAMS, seseriai
lingos ir tik retais atvejasi at-;
MARIJAI MILELIEREI, broliams JURGIUI, JONUI ir
siranda reikalas kovoti su jų!
kenkėjais ar ligomis.
POVILUI Lietuvoje, ir jų visų šeimoms reiškia
Maistingumas kalorijomis jų!
Lietuviy žurnalistę Sąjungos
nėra didelis: virtų ir jau nu-;
;
sunktų 100 g tik apie 24 kal.,
Centro Valdyba
nes jose baltymų tėra apie:
1.5%, angliavandenių apie 5%, j
o riebalų vos pėdsakai. Tačiau
juose yra gausu vitaminų ir mi
Brangią draugę
neralų, būtinų gerai žmogaus
sveikatai. Iš vitaminų virtose
100 g šparaginėse pupelėse ran
dama: provitamino A žaliaankšnuoširdžiai užjaučiame, mamutei
tėse opie 500 TV. (Tarptauti
nių vienetų; angį. International
Units), o geltonankštėse apie
apleidus ši pasaulį, lai būna jai lengva Šio svetin
200 TU. Vitaminų BĮ 0.07 mg,
B2 009 m.; Niacino 0.05 mg, o
go krašto žemele.
vitamino C apie 12.0 mg. Minėti
Danute ir Vladas Balčai ir Antanina Vepštiene
kiekiai randami vienodai žalio
se ir geltonose pupelių veislėse.
Svarbiųjų mineralų 100 g vir
tų pupelių ankštyse randama
irgi vienodas kiekis žaliose ir
geltonose: kalcio 50 mg, fosforo
30 mg ir geležies 0.6 mg.
Šviežiose nevirtose 100 g špa
raginėse pupelėse vitamino C
randama apie 30 mg, tad vir
tose mažiau nei pusė belieka.
Prisimintina, kad vitaminas C
PAGAL TĖVUS VALENTINE
yra tirpstantis vandenyje ir
Gyveno Chicago. BĮ. Anksčiau gyv. Brighton Parko apyl.
jautrus dideliam karščiui.
Mirė geg. 14 d., 1978, 3:05 vai. popiet, sulaukus 84 m. amž.
Patartina pupeles skinti jau
Gimė Lietuvoje. Biržų apskr., Kuprėliškio miestely.
Amerikoje išgyveno 65 m.
nas ir ilgiau nedelsiant jas su
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Leo, marti Valerie, 2
valgyti arba sušaldyti.' Jau 24dukterys
Mary Pieža, žentas Frank ir Annie Roberts. žentas
rių valandų laikotarpyje nuskin
James. 8 anūkai, 1 proanūkė, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
tų kokybė žymiai sumenkėja.
Velionė buvo našle a. a. Anton K. Urban.
Pupelių augalai šalnoms yra
Priklausė Tretininkų dr-jai, Šv. Kazimiero Seselių rėmėjų
labai jautrūs, tad sėti patartina
— amžina narė, Šv. Pranciškaus Seselių rėmėjų dr-jai—amži
na
narė, T. Jėzuitų rėmėjų ir T. Pranciškonų rėmėjų dr-joms.
pavasario šalnų pavojui jau pra
Kūnas bus pašarvotas antr., 2 v. popiet Eudeikio — Daimid
ėjus. Tačiau kai kurie mėgėjai,
Gaidas
koplyčioje, 4330 S. California Avenue.
norėdami turėti ankstyvą der
Laidotuvės jvyks treč., geg. 17 d. iš koplyčios 10 vai. ryto
lių, rizikuoja ir sėja paankstin
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos
tai, bet žemei jau gerai įšilus.
bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą.
Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
J "A šalna pasitaiko ir augalėlis
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
pridengiant nebuvo apsaugotas.
mus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
tai nušalus vėl atsėjama. Norint
Nuliūdę:
Sūnus, dukterys, marti, žentai anūkai, proanūke.
šviežių pupelių turėti sezone
Laid. direkt. G. Daimid ir D. Gaidas, tel. 523-0440.
kiek galima ilgiau, patariama
sėti joms skirtą eilutę sėti ne
iš vieno karto, bet po dalį kas
dvi savaites.
Sėjama eilė nuo eilės per 45Mylimai Mamytei okupuotoje Lietuvoje mirus,
60 cm (18-24 in.), o eilėje sėkla
išdėstoma vagutėje per 5-8 cm
mūsų mielus prietelius
(2-3 in. Gilumas apie 4-5 cm
(15-2 in.).
Eilei 30 m (100 pėdų) ilgumo
nuoširdžiai užjaučiame.
reikia apie 0.5 kg (1 lb.).
Pirmasis derlius skinamas
Juze Pretskie?!*
apytiEriai po 50-58 dienų po pa
Romualdas P?e»»$fcas su Seimą
šėjimo.
Pasirinkimui patartinos šios

CENTRE

A. t A. Verai Junevičienei

"

Govedas

~°~

PUS RYŠIŲ CENTRAS ir PLB VALDYBA

Mielai pusseserei

A. f A.
MARIJAI GREIČIUVIENEI
mirus Jurbarke, reiškiame gilią užuojautą sese
riai ONA! PANKIDEI-PETRAVIČIŪTEI su šeima
ir kartu liūdime.
Kun. Antanas Sabaliauskas
Viktorija Orentiene su šeima

EUDEIKIS

A. t A. ONAI GIRNIŲVIENEI

UUDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERAL9AS F. DAlMIt

ckup. Lietuvoje mirus, jos sūnų — mūsų mokslo
draugą dr. JUOZJį GIANIŲ ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330 34 So. California Avenut

Ona Daškevičiene, jonas Gaižutis
Bronius Kviklys, Jurgis Stankūnas
Mečys Valiukėnas

Telefonai LA 3-0440 u LA i 9852
460547 South Hermltage Avenue
Telefonas— YAnU 7-17*1-2

A. t A. Dr. GRIGUI VALANČIU! mirus,

GRAŽINA ir JONĄ TALANDŽiUS

Chorui vadovauja J o n a s

| **.-

pietvakarių Azijos.
Kalorijų vertė 100 g yra tik amaras (angį. aphids). Dėlto
yra tikslu augalus dažnai ap
Špinatai pavyksta gerai užau 22.
žiūrėti
ir, juos radus, purški
ginti tik esant vėsiam orui —i Taigi špinatų vertė ir skait
nant
sunaikinti.
Amarai laikosi
anksti pavasarį ir vėlai rudenį. menimis vertinant, sveikatin
Vidurvasaryje, esant karštam gumui yra labai patraukli. į labiau apatinėje lapų pusėje.
orui ir ilgoms dienoms, jie grei Teisybė, paskutiniu laiku kai ku
tai išeina į žyduolius. Tokie gi, rie dietos žinovai rašo, kad špi
kurių lapai buvo numatyti tik natuose randama geležis žmo
VIZITINIU KORTELIU
maistui — virtuvei, o ne sėklų gaus kūno esanti ne lengvai asi
REIKALO
gamybai lieka visai beverčiai. miliuojama.
Todėl špinatus reikia sėti la-į
Patartinos veislės:
Vizitinių kortelių naudojimą* yn
bai anksti pavasarį, kai tik ga
Viking
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
lima parengti jiems žemę. Se-.
čisi naudoja. Bet tinka ir visų luo
America
kantį sėjimą dar galima mėgin-!
mų atstovams turėti gražias viz;
ti dviem savaitėms praėjus nuo! Bloomsdale Long Standing
tinee korteles
Kreipkitės į "Draugo" adnunupirmojo. Trečias sėjimas skiria- į Nuo pasėjimo laiko po 45-50
craciją
risais panašiais reikalai*
rudens derliui; tai daroma jau dienų jau galima juos naudoti, j
Būsite patenkinti mušu pataraav
Nemalonus ir dažniau pasitai'
vasarai baigiantis.
kantis
špinatų kenkėjas yra
Sėjama apie 2 cm gilume, ei
lė nuo eilės per 40-45 cm (1618 in.). Eilės išretinama per 1215 cm (5-6 in.).
Špinatai sveikatai skaitomi
labai naudinga daržovė — žaliena. Virtų šviežių jau nusunk
tų lapų 100 g. yra randama to
kia sudėtis: Baltymų 2.8 g; ang
liavandenių 3-3 g; riebalų 0.5
g. Vitaminų: pro-vitamino A
8100 TV; BĮ 072 mg; B2 0.14
mg.; Niacino 0-55 mg ir vitami
no C 27 mg. Mineralų: kalcio
93.0 mg; geležies 2.2 mg.

=

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH V/ESTERN AVE

A. A-

BALYS BOLESLOVAS CHOMSKIS
Gyveno 7206 S. Rockwell Street. Chicago, Illinois.
Mirė geg. 13 d., 1978, 9:29 vai. ryto, sulaukęs 70 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Varniuose.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio duktė Aldona Gelažnikienė
su vyru Haroldu ir jos šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas antrad., 3 vai. popiet Petkaus Marąuette
koplyčioje, 2533 W. 71 Street.
Atsisveikinimas bus trečiadienį 7:30 vai. vak. koplyčioje.
Laidotuvės įvyks ketv., geg. 18 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 nulydėtas į
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

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

PETKUS
T £ V AS

Nuliūdę: Brolio duktė ir kiti gbninės.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-234

IR

SO NUS

MARQUETTE FUNERAL I lOMF
TBY1

MODERNIftSOS KOPLYČIOS

1533 West 71 St.

Tel. Gftevenhill 62345-S

(418 Se. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9

AlA

ATK&Tft

A. + A. Dr. GR. VAUNCIUI mirus,

A. t A. PAULINE V. URBAN

4CTOMOBILIAJ&S

iTATYTl

dukrą DALILĘ POLIKrllTIENC ir jos šeimą nuo
širdžiai užjaučiame.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Aukse ir Petras Kaufmanai
Saule ir Feliksas Palubinskai
Aušrele ir Arūnas liulevičiai
Monika ir Vincentas Liulevičiai

lietuviu laidotuvių Direktorių asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
8807 SO. LITUANICA AVE.

TeL YArds 7-8401

STEPONAS C. LACK <LACK*WICZ) IR SUNOS
2314 W. 28rd PLACE
Vlrgiabi 7-8672
3424 W. 69th STREET
Tel REpoMic 7-1218
11028 Southwest ffigbw»y. Palos Hills, OL
ZeL 9744410

Su liūdesiu prane.ame draugams ir pažystamiems, kad
Nepriklausomos Lietuvos kariuomenes gen. štabo kapitonas,
teisininkas

A.fA.

PETRAS BIELIONAS

JUOZAS S T E P O N A I T I S

4848 SO. CALIFORNIA AVE.

mirė š. m. gegužės 10 d. Alexian Bros. ligoninėje, Eik Grove,
buvo pašarvotas Montclair koplyčioje. 6901 W. Belmont. ir ge
gužes 13 d. artimųjų buvo palydėtas j žv. Kazimiero lietuvių
kapines amžinam poilsiui.

Tel LAfayette 3-8572

JURGIS F. RUDMIN
8319 SO. LTTCJANTCA AVE.

TeL YArfe 7-1138-39

Sesoo — Stasė Steponaityte-Vanagfinienė

POVILAS J. RIDIKAS

Duktė — Ada Steponą it \ tv-Kaehn

8854 SO. HALSTED STRfET

JADVYGA ir JONĄ AUKCIONUS

ij

Pasinaudokite Draugo 'Glassified" skyrium.
•-

1U. TArds 7-1911

YASAITIS - SUTKUS
'446 SO.fiOtfaAVE, CICERO, ILL.

TeL OLympfc 2-1908

-

DRATOAS, antradienis, 1978 aa. gegužes mėn. 16 d.

LB ATST0VJI! MITUOSE ROMUOSE

Gegužės 4 d. JAV LB krašto lation of Human Righte in Sox Už a. a. kun. Tito Narbuto
valdybos vicepirm. Rimas česo-jviet Occupied Lithuania" pranesiela, šeštose metinėse nuo 30
nis ir JAV LB ryšininkas Wa-j Šimus, įteiktus dr. Brzezmskiui
mirties, šv. Mišios bris atlaiky
shingtone Algimantas Gureckas, pereitų metų pabaigoje,
tos Marijonų koplyčioje prie
lydimi National Center forEth-j Atstovai nusiskundė Valsty"Draugo", gegužės 19 d. 10:30
nic Affairs pareigūnės V. Mon-, bės departamento vedama linivai. ryto. Draugai ir pažįstami
giardo, Baltuose Rūmuose buvo j ^ kj e k tai liečia Pabaltijo valskviečiami pamaldose dalyvauti.
priimti Tautinio saugumo patą- \ tybių žymėjimą oficialiuose JAV
X Kun. Algimantas Kezys,
rėjo (dr. Zbigniew Brzezinski) 1 žemėlapiuose. Prašė šiuo klauX Kun. Stasys Yla atvyko iš Lietuvių foto archyvo Chicago
štabo nario Rytų Europos rei- j sim U intervenuoti Valstybės deDainavos į Chicagą ir apsigy je direktorius, Mokytojų studi
kalams Robert King. Valandą; partamentą, kad žemėlapiuose
jų
savaitės
vadovų
pakviestas
veno kelioms dienoms pas Ma
laiko užtruko pokalbis apie Lie-, atsispindėtų JAV nusistatymas
rijonus prie "Draugo". Daina atvykti į Toron*ą» Birželio 27
'tuvos
diplomatinio atstovavimo! nepripažinti Pabaltijo valstybių
d. vakare jis demonstruos du
voje jis dalyvavo Ateitininkų
JAV-se užtikrinimą. R King aneksijos į Sovietų Sąjungą,
jo paties pagamintus filmus iš
'/MMKUvMJt'i
tarybos pasėdžiuose. Buvo su
buvo supažindintas su Diplomą- Taip pat pageidavo, kad prez.
lietuvių gyvenimo.
Hamiltono f Kanadoje) mergaičių "Aido" choras, kuris atvyksta j Chicagą ir šį sekmadienį koncertuos tijos šefo turimais prez. A. Carter viešai paminėtų Pabaltivažiavę Federacijos valdyba,
x Silvija (Reivytytė) Semon, Jaunimo centro didžiojoje salėje, Chicagoje. Chorui vadovaus muzikinis dirigentas muzikas J. Govedas.
ateitininkų globėjai ir kiti sve
Nuotr. A. Juraičio Smetonos ypatingais įgalioji- jo valstybių okupacijos nepriparegistruota
slaugė, darbuojasi Koncertą ruošia Pasaulio liet. jaunimo Ryšių centras ir PLB valdyba
čiai.
mais. Kelta galimybė Lietuvos žinimą.
I Loretos ligoninėje Chicagoje.
valstybei
suteiktos užsienio paraX Inž Vytautas Kamantas, Silvija yra baigusi Mortono ko
R. King specifiniais pavyz
mos būdu padėti Lietuvos atsto džiais supažindino su Sov. Są
visuomenininkas, Lemonto L legijoj gailestingųjų seserų mo
vybėms savo paskirtį tęsti.
B. apylinkės pirm., šiuo metu kyklą, puikiai kalba lietuviškai,
jungos bandymais sukompromi
LB atstovai pivšė JAV admi tuoti JAV valdžios pareigūnus
yra Clevelande, Ohio, ligoninė o savo mažametę dukrelę žada
nistracijos dėmesį atkreipti į nepripažinimo politikos klausi
je, dr. Edmundo Lenkausko taip pat siųsti į lituanistinę mo
įrašytu lietuvišku patriotiniu Inc. kultūrinę veiklą ir paska
PREKYBOS RtTMC
lietuvius disidentus, kurie prez. muose. Kol kas sorietinius ėji
priežiūroje. Ligoniui padaryta kyklą.
eilėraščiu.
tinti mūsų dailininkus kurti bei
BANKETAS
Carterio ir kitų valdžios parei- mus pajėgiama iššifruoti ir pro
ausies operacija, kuri gerai pa
X Alfonsas ir Ona Kinduriai, j
Savo padėdos žody S t Balze augti nepelningame jų pašauki
vyko ir V. Kamantas už savai šiuo metu gyveną Floridoje, at-' Lietuvių prekybos rūmai šeškas pasidžiaugė nusipelniusia me. Skirdama galerija premijas gūnų nemažiau minėtini už Sa pagandinio "laimėjimo" sovietės grįš j namus pas savo šei siuntė malonius sveikinimus ir tadienį Martiniąue restorane,
Prekybos Rūmų organizacija. gali nurodyti dailininkams tau charovą ar Sharanskį. Speciali ^,,7,„ • •JTĮJIMII nesuteikti,
mą, Darien, EL
informacinė
medžiaga buvo į ^ a t s t o v a i apsilankė Amerididesnę auką. Labai ačiū.
Į Chicagoje, suruošė savo metinį
tines ir kitokias temas, ypač
J.
Bacevičius
padėkojo
sti
įteikta
Balio
Gajausko,
Šarūno
^ ^ į^ų
^^g.
x L. Stašaitis, čikagiškis,' banketą, kuriame buvo pagerbX JAV liet. Bendruomenės
dailės parodose, ruošiamose Va Žukausko ir kitų disidentų klau-. k^o g Baige fc
pendijoms
aukojusiems,
ragin
Lietuvą,
t a s St. Balzekas, Sr. ir paskir
j o m s į pavergtą
Vidurio apygardos apylinkių aukojo 7 dolerius. Dėkojame.
damas, kad gausiantieji mokslą sario 16-osios proga,
simu.
R.
King
kabinete
malonu
j
ti
mokslapinigiai
studentams.
X Po 4 doL aukų atsiuntė
atstovų suvažiavimas įvyko pe
DaiL Mikas Šileikis yra vie buvo pastebėti LB leidinio "Vio-|
(LB Inf.)
Banketą atidarė rengėjų pir pinigius būtų įsijungę į lietuviš
Vytautas
Baukys, kun. J. Ado
reitą sekmadienį Jaunimo cen
nas iš Čiurlionio galerijos, Inc.
ką
visuomenę.
tre. Dalyvavo apie 100 atsto maitis, Stasys Geivickis, Anta mininkas J. G. Evans, iššaukda
Mokslapinigių įteikimą prave steigėjų ir pirmasis jos direkto
na, kaip "Die Route" skelbia,
vų. Suvažiavimas buvo dar nina Jonynas ir K. Liškus. mas banketo rengėjus — Preky dė V. Snukis. Po 1000 dol. ga rius - administratorius. Jis su
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Bacevičių,
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Jonas
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iš
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dienoms ruošti telkimo ir kiti
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svarbūs klausimai. Plačiau vė nados, kartu su prenumeratos Wertelką. Br. Gramontą, Ch. gaitė (Prekybos rūmų ir drau mininkas meno reikalams ir kiečių biuletenis, gražiai tvar
mokesčiu atsiuntė po 9 dol. Macke, St. Balzeką, dr. J. B.
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liau.
vienas iš daugiausiai rašančių komas ir iliustruojamas, nere
auką. Labai ačiū.
Jerome, Br. Klemką, J. R. Ku- gų auka).
Po 750 dol. gavo Daiva Bar- spaudoje meno kritikos ir ki tais atvejais Lietuvos vaizdais.
— Stasys Kasparas, Didžio
X Lietuviai jėzuitai, gyvenan
x Jonas Kalainis, St. Cathe- zą, K. G. Oksą, A Stakėną, P.
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kartus,
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Kupcikevičiūtė.
tais
klaiiRJmaiV
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Der metus redaeuoia iš Lietu- Ity***5 pirmininkas, informuoja
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šią
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ži
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per metus redaguoja i š l i e t u j y ^ ^ t
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_ . _į7z
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jos veiklos reikalus. Iš Mon- Kalainj skelbiame garbės pre kun. P . Cinikas. JAV ir Lietu
Meninėj daly svečius linksmi galerijos direktorių taryba reiš - 7 • »•
1 r • 1! ios leidžiamas ' Violations of
trealio buvo atskridęs kun. J. numeratorium.
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Soviet Occuvynę — Lietuvą, kurią jie tu Human Rights mleidinys
G. Kijauskas ir kun. J. Kidy
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kad
juo
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Prieš
kurį
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tinių svečių. Net iš Floridos
.metu. Adresas: "Die Route",
Markaitis. Prie jų prisijungė,
buvo atskridusi D. Bobelienė ir 45 m. sukaktie?. Turi 280 na f ? ^ f ^ 0 _ ^ 5 _ f : S ? , a į Č ^ i a ^ Z y * ! B u r g s t r . 17, 5760 Amsberg 1, ką "Financial Times" LB leidi
žinoma, ir čikagiškiai. Kalbė
niu pasinaudojęs aprašant gyve
dalyvavo drauge su dr. K. Bo rių, o ižde — 46,000 doL J . Pr. mėti Čiurlionio galerija, Inc., West Germany.
ta jėzuitų atsinaujinimo temo
nimą pavergtoje Lietuvoje. Leiruošia apžvalginę jo darbų pa
beliu, Aitos pirm.
DAIL. MIKAS ŠILEIKIS
mis, ieškota būdų kaip geriau
— Lietuvos vokiečių suvažia-j diniui dėmesį yra parodžiusi
rodą š. m. spalių mėn.
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Inc.,
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vimas,
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DAILĖS PREMIJOMS
vijai.
nizacijos sukakties paminėjinaui, j jų organizacija "Writers and
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Čiurlionio
galerijos,
Inc.
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buvo sušauktas gegužės 6—7 • Scholars Educational Trust",
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skirti
mokslapiX Ses. Margarita, Putnamo
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šė,
kad
mirusios
žmonos
atmi
—
Hanno
Baron
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įsipareigojimų, besirūpinan
,
telegramą
iš
Vilniaus.
Dainavoje, atvyko į Chicagą ap
nimui
jis
įneša
į
galerijos
pre
Ropp,
iš
Lietuvos
gimęs
vokie
ti Sov. Sąjungos kalėjimuose
Dr. J. Jerome supažindinda
lankyti mamytės ir sesers Ma
— A a. Apolinaras Badžius,
mas su išrinktu įžymiuoju žmo- mijų fondą S5.000. Iš tos sumos ilgametis Krekenavos, Linku tis — baronas, neseniai atšven- esančiais mokslininkais ir rašyrytės Remienės. gyvenančios Ri| gumi — St. Balzeku, priminė, kasmet turi būti skiriama $500 vos, Rokiškio ir kitų gimnazijų tė savo 85 metų sukakti Gyve- tojais.
verside, HL, tel. 447-0598. Po
kad jis sulaukė 85 m. Pradė premija už tapybą, skulptūrą, mokytojas, mirė Lietuvoje va
kelių dienų grįš Į Putnamą.
jęs paprastu darbininku, jis a r grafiką galerijos ruošiamose sario 9 d. Jo daug mokinių ir
x Dariaus - Girėno Amerikos
prasimušė į pirmaujančius vers dailės parodose. Šių premijų
Legionierių Postas Nr. 271 šie- Į Bronys Raila kalba rašytojo Bėre. lininkus. St. Baizekui buvo įteik tikslus daiL Šileikis taip nusa buvusių bendradarbių mokytojų
gyvena Vakaruose. Apie jo gy
met švenčia 45 metų gyvevimo | Brazdžionio pagerbime I»s
L250 LAIŠKANEŠIŲ
ta meniškas adresas su dailai kė: paremti Čiurlionio galerijos, venimo paskutines
I Profesionalai aktoriai, gera jų
valandas
sukaktuves. Minėjimo proga es. Vertina poeziją ir poetus
pranešama, kad jautėsi visai
Chicagoje bus priimta apie dalis su universitetiniu išsilaviNuotr. A. Gulbinsko
rengiama vakarienė su šokiais
jnimu. Labai gerai surežisuota
Martiriąue restorane sekmadie-! x Vytenis A. Mflunas savo
gerai buvo bažnyčioje ir, pri-jl,250 naujų laiškanešių ir kitų
; talentingojo Pullinsi Daug banj. liepos 9 d. Bilietai 15 doL ; laiške 'Chicago Tribūne" ryšium
ėmęs šv. komuniją, pasijuto į pašto tarnautojų. Prašymų paileto numerių, bet su kabareti
blogai ir jo širdis sustojo pla- j duota 67,000. Imigrantai iš Loasmeniui. Norintieji užsisakytij su "Holocaust" filmu pažymi,
niu atspalviu.
,r
kusi Jo laidotuvėse dalyvavo i tynų Amerikos net demonstravietas, gali paskambinti komisi kad dėl keletos išsišokėlių nega
J. A. VALSTYBĖSE
— "E\-enmg Herald Laikras- ^ ^ ^ ^ ^ matomų ir moky-| V o, reikalaudami sau tų darbų.
ŽYDŲ ŠOKIUOSE
jos pinnininkui, Stanley Rašta- lima visos lietuvių tautos kal
tis, Mahanoy City, Pa, išspaus- j tojų g v i s ų Uetavos
vietų, vie-j
tinti
dėl
Žydų
likimo
Lietuvoj
tis, 737-0746.
(pr.).
PASIDAVĖ
— Lituanistikos instituto me dino ilgesnį Ar. Vitkausko na buvusi mokinė atvyko net iš
Minėdami Izraelio 30 m. sunacių laikais. Primena, su kotinis suvažiavimas projektuoja- straipsnį apie Lietuvą lietuvių Rygos. Laidotuvės buvo su
X Sofija ir Normanas BnrBuvęs Chicagos universiteto; kaktį žydai studentai Illinois
šteinai parėmė stambesne auka
bažnytinėmis apeigomis, o gėlių! radikalų studentų vadas H. Į Circle universitete suruošė šosoL Danos Stankaitytės plokš nusikaltimus prieš žmogaus tei- mėnesio pabaigoje. Kultūros ži 'So mauch to Forget"
ir vainikų prinešė kaip vasa- į Machtinger, poUcijos ieškom^ ? į kius, kuriuose sukėlė triukšmą
diny,
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Yorke.
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telės išleidimą.
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— Los Angeles, Calif., ba ros metu. Kapuose kalbas pa-j UŽ maištavimą, dabar, po 9 į įsibrovę arabai,
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Vilniaus
universite
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landžio 16 d, šv. Kazimiero baž sakė jo buvę mokiniai, buvo. slapstymosi
x Jau gauti bilietai } Daina dabar.
to
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metų
sukaktis.
x Kena Paulauskaitė, "Dai
nyčioje pakrikštyta Stasio ir paskaitytas ir vienas eilėraštis, Į Coo k a p s k r . teisingumo orgašventę, kuri įvyks Toronte, Ka
Almos Ruigytės - Paplauskų du sukurtas ta proga. Apolinaras j n a m a >
nadoje. Bilietus įsigyti galima navos" ansamblio valdybos na
— XII Mokytojų studijų sa
rė, kartais atliekanti solo par
kra Rasos Monikos vardu. Radžiu8 eilę metų gyveno TelN. ir J. Vaznelių prekyboje —
vaitėje
birželio
27—30
dienomis
SCENOS ĮVAIRUMAI
tijas ansamblio veikalų pasta
Krikšto tėvai buvo Raimundas šiuose, ten ir palaidotas. Liko
Gifts International
(pr.).
Toronte
visos
paskaitos
vyks
Chicagos Candlelight teatras
žmona ir trys vaikai su šei
tymuose, gegužės 10 d. Marshall
Stočkus ir Alma Vilkaitė.
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visi
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šviegalima užsisakyti pas dr. M.
Juozas Ratkus
kūriruus: vieną — E. B. Brow-|timo darbuotojai Dalyvių nak- nalas, yra paruošęs straipsnį grafijos muziejuje, suruošta — iš Vokietijos gyvenimo 1929
Rmgjene, 7305 S. Washtenaw
232 pusi. 1977 m., Miami Beach
vynių reikalus tvarko L Tamo apie Los Angeles Šv. Kazimiero paroda tema "Rašto ir spaudos —1930 m. Vystosi prasminga
Ave, Chicago, DL 60629. Kai ning, su simfoniniu orkestru, re šauskas, 236 Dovercourt Rd., parapiją. Straipsnis pasirodys istorija".
Florida. Kaina su persiuntimu
drama, vaizduojanti sužadėti $3.50. Užsakymus siųsti:
na 6 doL Čekius rašyti: Daugh- ligine tema; antrą — Rodgers. Toronto, O n t , M6J 3E1, Cana gegužės mėnesį. Šis katalikų
— "Kultūros barų" žurnalas nius, kurių vienas žydas, ir, na
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ters of Lithuania, Inc.. 2735 W. su pianino palyda, iš filmo da, tel. 416 — 531-4469.
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komos šv. Mišios Švč. M. Mari aranžuotę su dideliu pasise
PAS ESTUS
jos Gimimo bažnyčioje gegužės kimu.
— A n ton Kasemets, iškilus
17 d. ir T. Jėzuitų koplyčioje
X Gimimo Svč. M. Marijos,
estų muzikas ir muzikinio gy
gegužės 20 d., 9 vaL ryto. Pra par. bažnyč ; oje, Marquette Par-;
venimo organizatorius mirė To
šome gimines, draugus ir pa ke, vakar prasidėjo 40 vai. atlai
Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyti gimines. Chicagoje beveik
ronte, Kanadoje, sulaukęs 87
žįstamus kartu su mumis prisi dai Joniuose dalyvaus ir iš Lie-,
kiekvienas
turi giminiu.
metų amžiaus. Dar Estijoje jis
minti jį maldose.
tuvos atvykęs vysk. J. Labu-1
organizavo dainų šven'es. buvo
Būdami Chtcagoie, aplankykite jūsų. gerąj} draugą — dienrašti
Žmona, sunūs, dukterys, kas, vysk. V. Brizgys. Pamoks
muzikinis "Estonijos" teatre
DRAUGĄ, kur galima pasi-inkU knygų ift didžiausio Amerikos rinkinio
lus sako kun. J. Prunskis. Pa
sesuo ir šeimos
Beveik vist leid*jai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai
vedėjas, estų muzikos laikraščio
maldos 7 vai. vak. Baigsis tre- i
pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote įsigyti. Matysite, pasiimsite
(pr.).
vyr. redaktorius. Parašė kny
j rankas, peržiūrėsite ir jsitikinsite, ar norite pirkti.
čiedieni
X Kelionių j Vilnių birželio
gą apie Estijos muziką. Gy
x Parduodamas naujas mo-:
Be to, galėsite pasirinkti kokį dalykelj is čia esančių rankdarbių ar
27. liepos 25 ir rugpiūčio 22 d.
vendamas išeivijoje jis taip pat
keramikos.
Pasirinkimas tikrai didelis.
dernans
«ti1iaus
4
miegamų
nainformacijai bei registruotis
judino estų muzikinį gyvenimą
prašome kreiptis į Marių Kielą, mas su visais įrengimais Glen
tiek Vokietijoje, tiek vėliau
Atvykę j Chicagą, neužmirškite aplankyti DRAUGO.
Balzeko muziejaus bankete balandžio 29 ei buvo pagerbtas Patrick L.
Kanadoje.
Keletą
metų
JAV1
6557 S. Talman Ave^ Chicago, EUyn priemiesty. Pusė akro O'Malley. Chicagos parkų priežiūrca pirmininkas, įteikiant jam garbės
W. Ord Street, Chicago, 10.
Adresas: DRAUGAS,
BL 60629, tefcf. (312) 737-1717. sklypas. Kaina $118.000. TeL ( pažymėjimą. Iš k. į d.: Stanley Balzekas, jr., Al Aukers, Patrick L. bėse buvo vokiečių vyrų choro j H
U
inr.). \m*&U
(»*,). į O'Malley, Algis Baliūnaa,fea&ltetov©dtga§
'Rheiagoid" dirigentas.
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ŽINIOS

15 ARTI IR TOLI

Mino Laimes ir Nelai
mės Lietuvoje ir
Amerikoje
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