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OLA apsirikimas

Pasipiktinimas sovietiniu
teismu

Washingtonas. — Senato Sau
gumo komitetas pakritikavo CIA
už klaidingų informacijų pateiki
mą. CLA. kiek anksčiau buvo pa
skelbusi savo išvadas ir teigė,
kad apie 1985 metus sovietai pra
dės stigti naftos ir kasdien turės
importuoti nuo 3.5 iki 4^> mili
jonų statinių. Komitetas neranda
pagrindo tiems tvirtinimams ir
. tai vadina tik CIA spėliojimais,

"Jeigu rusai nori pasikeisti c'vlKzacifos išradimais, patys turi bent kiek laikytis civili
zuotos žmonijos normų"
Maskva. —Pasaulio pasipikti
nimas sovietų susidorojimu su Juri Orlovu yra toks didelis, koks
retai kada esti. Protestuodami
dėl nekalto žmogaus nuteisimo,
19 akmenų delegacija, kuri turė
jo šią savaitę, gegužės 22-26, da
lyvauti Maskvoje rengiamam
moksliniam simpoziume, atsisa
kė vykti. Amerikos Mokslo aka
demijos du atstovai taip pat at
šaukė savo vizitus. Vienas jų —
atominių mokslų specialistas Robert Marchak, New Yorko mies
to kolegijos prezidentas — daug
dirbo Amerikos Sovietų Sąjungos
mokslo pasikeitimo programoje.
"Jeigu rusai nori pasikeisti civi
lizacijos išradimais, patys turi
bent kiek laikytis civilizuotos
žmonijos normų", sakė vienas tų
devyniolikos mokslininkų.
"Nuteisimas vieno disidento
disidentinio judėjimo Sovietų Są
jungoj nesulaikys", pareiškė seru
Charles Percy. "Vietoj vieno įka
linto disidento prabils tūkstan
čiai kitų. Pasielgimas su Juri Or
lovu dar labiau ats'ums Vakarų
komunistus nuo Maskvos", sakė
senatorius.

CHICAGO, ILLINOIS 60629

"Teismas aukštai iškėlė Orlo
vą ir visai pažemino valdžią. Ši
svrergalingoji šalis, Sovietų So
cialistinė Respublikų
Sąjunga
taip išsigando vieno drąsaus vy
ro, kad jo nutildymui paaukojo
net savo garbę.
"Viena, kas yra labai aišku:
nesąmonė tikėtis, kad tokia val
džia gerbtų bet kokį įsipareigoji

mą nelaužyti žmogaus teisių. Ju
ri Orlovo teismas yra begėdiškas
žestas žmogaus teisiu supratimui
ir tiems, kurie tuo tiki. Tai įžū
lus prisipažinimas, kad Helsinkio
susitarimas buvo tik apgavystė.
Kaip tokia valdžia gali laiky
tis kitų susitarimų? Kaip galima
tokiais jų pažadais tikėti?", rašė
laikraštis.

Suimti trys
rusų šnipai
New Yorkas. — Du rusai, so
vietų piliečiai, Jungtinių Tautų
tarnautojai, buvo suimti kaip
šnipai. Jie diplomatino statuso
neturi ir už paleidimą užstato
reikalaujama po 2 mil. dolerių.
Buvo pagauti, kai norėjo už
16,000 dolerių gauti planus kovai
prieš povandeninius laivus. Tre
čias šnipas, organizatorius, Vladimir Ziniakin, turi diplomatinį
statusą, ir jis bus tik išvarytas.
Valstybės departamento atsto
vas William Luers pasikvietė so
vietų ambasados patarėją Vladillen Vasevą, pranešė jam apie
šnipų suėmimą ir (pareiškė pro
testą.

"Sovietų Sąjungos surengtas
"teismas" vadovaujančio disiden
to jurisprudencijoj buvo išimti
nas spektaklis", rašė vakar die
nos "Chicago Tribūne". "Vietoj, Canberra. —Australija žada įsi
leisti dar 9,000 pabėgėlių iš Indokad teisiamasis būtų teisiamas už
i kinijos.
nusikaltimus, pati valstybė pakar
totinai nuteisė save, išstatė save
Paryžius. — Prancūzijoje yra
pasaulio teismui, ir taip susinieki- ruošiamas įstatymas, kuriuo bū
no, kad nėra ne mažiausios švel tų uždrausta
statyti
dango
raižius.
ninančios aplinkybės.

Iš "Dievas ir Tėvyne" Nr. 6

Kovoje už tiesą
Kunigo Antano Yliaus kančių kelias

— Taip, tikrai nepatinka ir
negali patikti, nes tokiai nepri
klausiau. Tai įrodo ir mano bau
džiamoji byla, kurią jūs čia turi
te. Juk politiniai teroristiniai
veiksmai
tuo laiku
buvo
baudžiami pagal 58(8) straipsnį.
Malonėkite žvilgterėti į mano
bylą, tokio straipsnio ten nėra.
Dėl to kas davė teisę J. Aničui
kaltinti mane teroristiniais veiks
mais, t. y. pakeisti mano bylos
straipsni?
— J. Aničo knyga "Antiliau
diniu keliu" nėra juridinė knyga.
Todėl iš jos negalima reikalau
ti juridinio tikslumo, griežtumo,
— atsakė J. Bakočionis.
— Oho, puiku! Medžiaga ne
va imta iŠ juridinių aktų, iš bau
džiamosios bylos, o pati knyga
jau rtėjuridinė, joje nebereikia
tikslumo!... Tokiu būdu jūs
skatinate ateistinius šmeižikus
šmeižti, saugote juos.
— Tai kaip norėtum tą grupę
vadinti?
— Taip, kaip ji vadinosi. Tei
singai. Partizanai. Arba, jei nori
te, kovotoiai už laisve, crinkluoti

tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės ar panašiai.
— Partizanais mes negalime
tos grupės vadinti.
—Tikrai gražu! Kuo ii buvo,
tuo negalima vadinti, o kuo ne
buvo, tuo galima...

Čia kun. A. Yliui pritrūko ža
do. Kažkodėl netikėtai jis paju
to, kad beprasmiška kalbėti, aiš
kinti, įrodinėti tiems, kurie ne
pripažįsta Dievo, tiesos, dvasinių
vertybių, kurie jau nužudė savo
sąžinę —jiems jokie logikos dės
niai nebepadės. Tenka tik akis į
akį pamatyti, kaip grubiausiai iš
kraipoma tiesa, klausytis ir savo
ausims netikėti, kaip okupantai
rusai ir jų pagelbininkai ištiki
mus Tėvynės sūnus, kovojusius
už Lietuvos laisvę bei nepriklau
somybę, drįsta vadinti žudikais,
banditais. Juk net vokiečiai, fa
šistai, užnugario rusus, kurie taip
pat veržėsi Lietuvon, norėdami
ją okupuoti, vadino partizanais,
o ne banditais ar žudikais... Ir
jei jau savo Tėvynės gynėjai ban
ditai ir žudikai, tuo labiau ban
ditai tie, kurie svetimoje žemėje
šeimininkuaja, pavergtos tautos
krauia ir amaras lieia...
būriai ar daliniai, siekiantieji Lie — Kadangi nesitinki su ''te

Radikalų šulas:
sunaikint aerodromą
Narita, Japonija. — Po "pen
kerių metų nuo žadėto atidary
mo, gegužės 20 Narita aerodro
mas pradėjo veikti. Kartu prasi
deda ir nuolatinės bėdos su ja
ponų radikaliuoju elementu. Ra
dikalų šūkis: "Aerodromas bus
sunaikintas". Prieš atidarymą ra
dikalai sugebėjo nutraukti kabe
lius, ant kelių ir geležinkelio su
statė sunkvežimius ir juos pade
gė, 13,000 policijos buvo apmė
tyti "Molotovo kokteiliais". Sa
vo tikslų trukdyti aerodromo ope
racijoms žada niekad neatsisaky
ti. '

Pritarimas Sadatui
Kairas. — Sekmadienio plebis
cite daugiau negu 90 procentų
balsuotojų pritarė Sadato siūly
mui suvaržyti komunistų ir kraš
tutinių dešiniųjų veiklą. Balsavo
apie 10 milijonų egiptiečių. Kiti
sako, kad tokiu būdu Sadatas
gali pasidaryti diktatorium.

Izraelis pasmerkė
ginklų pardavimą

^Dainavos stovykla, kur prasideda vasaros sezonas jauniems ir seniems

PRANCŪZAI IŠVALYS ZAIRĄ
NUO KATANGIEČIU
Įkaitų gelbėjimo operacija baigia
Kohvezi. — Prancūzų ir belgų
kariniai daliniai nuo katangiečių išvalė Kolwezi miestą. Svetimšalių legionas šturmavo pas
kutinį jų įsitvirtinimą metalo
fabrike, kur buvo užsibarikada
vę apie 200 katang?ečių. Iš vis
ko atrodo, kad bent (prancūzai
nelaiko savo misiją baigta vien
baltųjų įkaitų Svadavimu, bet
"išvalys" ir sunaikins visus jų pa
sipriešinimo ttaebafc
Prezidentas Carteris minėjo,
kad įkaitų vadavimo operacija
pasisekė. Jis mano, kad jo auto
rizuotas Amerikos lėktuvų panau
dojimas toje operacijoje buvo ne
išvengiamas ir nereiškia jokio
Amerikos įsivėlimo į naujus
konfliktus. Carteris tik nusiskun
dė, kad reikėjo operuoti labai
siauruose Kongreso nustatytuose
rėmuose.
Andrew Young, ambasadorius
Jungtinėse Tautose, mano, jog
prezidento rankos nėra labai su
rištos, ir jis turi pakankamai pri-

roristine grupe", mes pačiam pri
minsime paties bylą, taip sakant,
gaudysime, —nutraukia kun. A.
Jeruzalė. — Izraelio kabinetas
Yliaus mintis saugumietis Česnanutarė
iki birželio 13 atitraukti
vičius.
visus
kariuomenės
dalinius iš pie
— Prašau, gaudykite.
— Kuriems galams pačiam bu tinio Libano.
vo reikalingas namiškių apgink
lavimas?
— Mano namiškiai apginkluoti
dar vokiečių okupacijos laikais.
Jeigu vokiečiai traukdamiesi bū
tų ėmęsi ekscesų, jie būtų prieši
nęsi. Bet vokiečiai pro mus pra
ėjo labai ramiai, kultūringai. Dėl
to prieš juos neteko panaudoti
•ginklo. O jei sugrįžę okupantai
rusai būtų elgęsi taip, kaip jie
pasielgė 1941 m. birželyje, t y .
jei jie būtų vėl vežę lietuvius į
Sibirą išnaikinimui, namiškia
būtų priešinęsi ligi paskutinio
kraujo lašo. Bet kadangi pirmai
siais pokario metais išvežimų ne
buvo, namiškiai ginklo taip pat
nepanaudojo. Nejaugi ginklo tu
rėjimas (o jį turi ir medžiotojas)
ir teroristinis karas yra tas pats?
— O Vidgiriuose mokytojo
Kaminsko, sargo Macijausko,
Skardupių tarybinio ūkio sargo
Radzevičiaus nužudymas, taip
pat Keturvalakių
valsčiaus už
puolimas ir viršaičio Šakočiaus
bei kitų asmenų nužudymas? Ar
tai nebuvo teroristiniai aktai?
Pats apie juos žinojai?
— Vienas dalykas žinoti, o vi
sai kitas dalykas žudyti ar daly
vauti nužudyme. Daug kas žino
jo, jūs taip pat žinote...

dm

*

tarimo Amerikos visuomenėj ir
Kongrese veikti Afrikoj. Amerika
Afrikoj šiandien turi geresnes po
zicijas negu prieš metus.
Kitomis žiniomis, Kolwezi ir
apylinkėse buvo nužudyta bal
tųjų apie 100, o juodųjų — Zai
ro piliečių apie 150.
Paryžius. — Prancūzijos sve
timšalių legiono pasiuntimas į
Zairą buvo įspėjimas Sovietų Są
jungai, rašo "Monitor". Preziden
tas Valery Giscard d'Estaing žo
džiais, Vakarai reaguos stipriai į
kiekvieną tolimesnį svetimų jėgų
bandymą destabilizuoti Afrikos
kontinentą.
Susidaro daug politinių ir ki
tokių problemų, svarbiausia, kad
nėra sutarimo tarp Amerikos ir
jos sąjungininkų Europoje. Pran
cūzija jaučiasi palikta viena eiti
Afrikos "žandaro" pareigas. Ji
priversta įsikišti savo karinėmis
jėgomis ir Vakarų Sacharoje, ir
Chade, ir dabar Zaire. Senegalio
prezidentas Leopold Senghor sy
kį pasiskundė, kad "Vakarų Eu
ropa mums nepadeda. Padeda
vien tik Prancūzija. Ji saugo Af
riką nuo svetimų ideologijų, dar
blogesnių nei buvo senaisiais ko
lonializmo laikais".
" "^•^•ą^rrv-iCAsrs

Jeruzalė. — Izraelio ministerio
kabinetas pasmerkė Amerikos nu
tarimą ginklus parduoti ir Egip
tui bei Saudi Arabijai

Dresdenas--muzikos centras

Brzezbskio misija
pasisekė
Pekinas. — Zbigniew Przezinski po trijų dienų vizito Peki
ne savo misiją baigė. Susitiko ne
tik su užsienio reikalų ministeriu
Huang Hua, bet ir su viceprem
jeru Teng Hsiao-<ping. Žiniomis
iš diplomatinių sluoksnių, jo mi
sija buvo sėkmingesnė negu anks
čiau ten apsilankiusio valstybės
sekretoriaus Cyrus Vances.

Pabėgo du rumunai
Viena, — Du rumunų avia
cijos mechanikai privertė Raudo
nojo kryžiaus lėktuvą skristi į
Austriją ir nusileisti pievoje ne
toli Neunkireheno. Išlipę iš
lėktuvo, pabučiavo žemę ir tą pa
tį darė su ten buvusiais ūkinin
kais.
Washingtonas. — Pašto tarifo
pabrangimas, laiškams 15 centų
vietoj 13 įvedamas nuo gegužės
29 dienos.

Dresdenas. — Naujausias mu
zikos festivalis Europoje atidary
tas gegužės 20 Dresdene, Rytų
Vokietijoj. Dar prieš atidarymą
veik visi bilietai buvo išpirkti
Programoj 28 operos spektakliai,
15 koncertų ir 9 baleto vakarai
Tarp kitų žymių dalyvių paminė
tinas Vakarų Berlyno filharmoni
jos orkestras su Herbertu Karajanu ir Krokuvos filharmonijos
choras, vadovaujamas kompozito
riaus Krzysztof Pendereckio.
Beirutas. — Iki šiol nežinoma
palestiniečių grupė "Pietų Liba
no sūnų organizacija" prisipažįs
ta, kad jų atstovai buvo užpuo
lę Paryžiuje Izraelio lėktuvą. Žu
vo trys užpuolikai ir prancūzų
policininkas.
Milanas. — Policija išlaisvino
Eriką Ratti, 25 metu pramoni
ninko dukterį Buvo pagrobta
prieš 48 dienas. Suėmė penkis
grobikus, įskaitant ir mafijos bo
są.

SOVIETŲ TAIKINIU BUS
IR AMERIKA
Pekinas. — Kinijos viceprem
jeras Teng Haiso-ping vėl pami
nėjo, kad sovietai gali pradėti ka
rą, ir taikiniu gali būti Europa,
Vidurinieji Rytai, Afrika, Ameri
ka, bet ne Kinija. Jis kalbėjo
Amerikos laikraščių redaktorių ir
leidėjų delegacijai. Pekinas nori
turėti pilnus diplomatinius san
tykius su Amerika, bet tai ir pri
klauso tik nuo Amerikos. Kliūtis
tam esanti Taiwanas.

nami arešte, gauna pakankama!
valgyti, už padarytus nusikaiti
mus bausmė jiems nėra per dide
lė.
Labai vertina Amerikos amba
sadoriaus Japonijai Mike Mansfieldo pasakymą, kad Kinija yra
antras NATO sparnas, prilaikąs
40 sovietų divizijų. I klausimą
apie religiją, atsakė, kad Kinijoj
yra krikščionių, budistų, musul
monų ir ateistų. Kviečių iš Ameri
Atsakydamas į daugelį klausi kos dar gali prireikti pirkti, bet
mų, minėjo ir "radikalų ketveriu Kinija greitai sugebės pati jų pri
kę". Jie esą laikomi netoli Pekino siauginti

U ž nusiginklavime

Londonas. — Britanijos kata
likų ir kitų krikščioniškųjų orga
nizacijų iniciatyva gegužės 21
dieną, Švč. Trejybės sekmadienį,
visame krašte buvo pravesta Mal
dos Diena už nusiginklavimą pa
saulyje. Si Maldos Diena buvo
surengta Jungtinių Tautų organi
zacijos nepaprastos sesijos nusi
ginklavimo klausimams išvakarė
se. Britanijos katalikų vyskupai
bendrame ganytojiškame laiške
paragino tikinčiuosius melstis ir
veikti už tarptautinį nusiginkla
vimą. Vyskupai primena, kad
ginklavimuisi išleidžiamos milži
niškos sumos pinigų turi būti
panaudojamos žmonijos pažan
W^JMm*£m\
gai, o ne priemonėms ją sunai
Aldo Moro lavono suradimo vieta Romoje, Via Mif.hfdangelo Caetaai kinti

Paryžus. — Europos tolimųjų
erdvių tyrimo agentūra parinko
tris finalistus astronautus. Vienas
jų 1980 kartu su amerikiečiu bus
pasiųstas į erdvių laboratoriją,
kiti du iš žemės palaikys ryši
su laboratorijoj dirbančiais. Tie
trys yra vienas vakarų vokietis,
kitas šveicaras, trečias olandas.
KALENDORIUS
Gegužės 23: Deziderijus, Euf rozina, Gertautas, Tautvyda.
Gegužės 24: Meletas, Zuzana,
Algirdas, Gina.
Saulė teka 5*23, leidžias 8:10.
ORAS
Daugiausia apsiniaukus, 8 ry
to galimas lietus su perkūnija,
apie 72 laipsniai

poViHHr'o TH^n pa tp^tss per sj'
Sveikatos skyrių, padariau ligonij
nėję H D L kraujo tyrimą. Rezul- į
tatas: aš turiu 51 mg. vadinamų
High Density Lipoproteins ( H D !
L).
Paskaičius
straipsnį
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
"New Light on Cholesterol", ku
Į SVEIKATA. 1601 West Garfleld M , Chkago, IL. 606S6 rio nuorašą kartu pridedu Jums
Telefonas FR 6-&L29
pasiskaityti, atrodytų, kad yra
daug naudingiau turėti high
density lipoproteinų, kaip ma
žiau. Ar galima tikėti tų gydyto
jų dr. Barr ir dr. Castelli išvadom?
Klausimas- Gerb. Daktare, su-; Skęstančiam ir skustuvas pa.- Malonėkit tuo klausimu plačiau
siradau jaunystės draugę l i e t u - j galba — jis ui jo griebiasi. Taip pasisakyti. Su pagarba.
voje. Tačiau gavau iš jos liūdr.
naujieną, kad vyras mirė prieš (ypač nugaros smegenyse) skle
Atsakymas. Ne tik galima, bet
metus nuo širdies ligos. Ji rašc roze reikia visas jėgas panaudoti būtinai reikia, nes ši tiesa medi
jos sūnus sergąs jau 12 metų, sklerozės plėtimui sulaikyti. Iš:: r ciniškais tyrimais nustatyta. Rei
imąs vaistus, tačiau neinąs ge tinas kraujas dėl riebalų, cuk- kalas š7ai k o k i Kuo giHau"į m a 
Sofija Oželiene ir Elzbieta Kleizienė Lietuvio sodybos pažmonyje
ryn. Vienintelę viltį turi — kreip raus, u n c acid. Riebalų kiek.s
ką — tuo daugiau medžių. Kuo
Nuotr. M. Nagio
tis į Amerikos daktarus ir vaistus. trejopai nustatytinas. Tada tin
nuodugniau eina tyrimai, tuo
Jis yra 38 metų amžiaus. Dešinę kama kova su esama negerove
gausiau prisirenka
medžiagos.
koją velką, o kai pavargsta — la pradedama. Visiškai vengti gyvu
maldaknygė, ir tai viskas. Retas
Dabar yra žinoma, kad sklerozei
bai sunkiai eina.
kunigas
yra susipažinęs su vaiko
linių riebalų. Cukraus balto taip sukelti reikalingi gausūs kiekiai
Gydytojai nustatė ligą: Sclero- p a t Valgyti baltymus
psichologija taip, kad galėtų jam
puši cholesterolio, triglyceridų, cuk Gerbiamas Redaktoriau,
ze en plagues (forma spinale). nio), liesą mėsą, pieną su didele raus, šlapimo rūgšties (uric acid).
prieinama forma pristatyti reli
Lietuviškai:
Išsėtinė
sklerozė gausa vaisių ir daržovių. Daug G a m t a (Dievas) taip patvarkė,
Gegužės 6 d. vedamajame ra giją bei jos paktikavimo formas.
(sclerosis disseminata).
citrininių sunkų gerti (litrais). kad žmogaus kūnas turi apsigi šoma apie liet tautos mažėjimą Lietuvių tarpe toks kunigas yra
šiandien gavau laišką, kuria Tai, kas liečia valgį.
namųjų jėgų nuo griaunamųjų tremtyje, kaltinant šių dienų labai reta išimtis. Šia sritį
Vitaminą C reikia imti dide kūną įtakų. Yra žmogaus kūne gimdymų kontrolę, ir kad t a i perima pasauliečiai. Šį pavasarį,
me ji papildomai rašo apie sūnui
leistus — duotus vaistus ir kai liais kiekiais — bent po šešias tokia rūšis riebalų (high density prieštarauja Kat. Bažnyčios moks trims kunigams atsisakius, religi
kuriuos jo ligos reiškinius. Iš ei tabletes (pusės gramo) kas parą. lipoproteins - trumpai išsireiš lui. Pilnai sutinku su šiame nį skyrių aukščiau minėtam, 'Va
lės: Vitaminai C B-I. B-6, B-12 Sunkesniais aivejais Nobelio pre kiant, pirmas tų žodžių raides straipsnyje . išdėstytais morali dovui' sutiko paruošti katekizmo
Biochinolio kursas. Aloes kursas, niijas dvi laimėjęs Linus Paulinę naudojant - H D L vadinamų), niais bei krikščionybės principais, mokytoja - pasaulietė.
Prieš apskaičiuojant, Iciek, ri
Autohemotransfuzija. Prozerinas. pataria kas parą imti iki 20-40 kurie saugo žmogų nuo sklero tačiau jaučiu, kad yra daug svar
besnė
liet
mažėjimo
priežastis.
bojamas
vaikų skaičius prisideda
Prednizolonas (pradedant n u o ! gramų vitamino C. Dar dvi kap- zės. Tokių riebalų reikia turėti
Noriu
pasisakyti,
kaip
elgiamasi
prie
lietuvių
mažėjimo tremtyje,
12 tablečių, mažinant iki I tab sulės per dieną imti vitamino E. gausesnis kiekis, kai tuo tarpu
letės) — viso 200 tablečių. Krau (po 400 I U kiekvieną). Svogū visų kitų anksčiau minėtų reikia su jau gimusiais vaikais lietuvių būtinai reikia atkreipti dėmesį, ir
jo ir šlapimo tyrimai normos ri- ną vieną dideli kas parą reikia su turėti normalus kiekis. Gausesnis kultūriniame gyvenime išeivijo kiek jau gimę vaikai yra įtraukia
je; kiek dėmesio skiria gabieji ra mi į liet. veiklą.
bose. Koju^ klonusai, kairėje di-1 valgyti kiekvienam įvedama ^ ^
t r i g i v c e r i d ų . ' cholesterolio,
Be tinkamos auklėjamosios lie
dėsnis.
Teigiamas B a b i n s i o naudingi enzymai i kūną.
cukraus bei uric acid (šlapimo šytojai, muzikai, menininkai au
gančiam
atžalynui
tuviškos
literatūros siinkū vaikus
ls vaistų, kovojant bendrai su
simptomas. Akies dugno temporūgšties) greitina sklerozę.
Kasmet
skiriama
tūkstantinė
išauginti
gerais lietuviais.
ralinis kraštas blyškesnis.
skleroze, imti cinko sulfatą., po
Aš suprantu, kad Tamsta esat 220 mg. kapsules, po tris kasdie
Gražina Kriaučiūnienė
Viskas galioja, ką iki šiol me " D r a u g o " premija už romaną.
labai užsiėmęs, tačiau aš noriu ną, per du mėnesius. Po to vieną dicinos mokslas žmonėm patar Parašomi nors keli geros vertės
kaip nors jam padėti, nes drau mėnesį pertrauka. Gydymas kar davo, kovoje su skleroze: dirbki- romanai. Kada bus skiriama tūksgės sūnus yra mano krikšto sū tojamas ilgą laiką. Imant po vie me - judėkime — gimnastikuo- 1
nus. Malonėkite paskirti keletą ną kapsulę per dieną — ne kimės -r- mankštinkimės: tirpdy r a š y t ą knygą 9-14 m. amžiaus
minučių laiko atsakyti, ar yra reikia pertraukos daryti. Tik kas kime nesveiką riebalų perteklių. vaikams? Tokių knygų tiek ma
vaistų tai ligai išgydyti. Lietuvo
Naudokime daugiau augalinių žai tremtyje, kad galima jas ant
je gal jie neturi. Su dėkingumu
riebalų (aliejų) vietoje iki šiol pirštų suskaityti. Todėl vaikai
Už aukas, mirusiųjų prisimiir pagarba.
naudotų gyvulinių (sviesto, kiau- abėcėlę daugiau angliškai skaito
negu lietuviškai. Liet. mokyklose' nimui ir pagerbimui, a u k o j a n t
I šinių trynių, lašinių - taukų). Čia
Atsakymas. Šiuo atveju: kaip
labdarybei p e r Lietuvos D u k t e 
neužmirština, kad jau praėjo lai- pristatomi tautos herojai, tačiau
danguje, taip ir žemėje nėra vais
rų draugiją.
į kas girtis raguoliais - tortais, sal- apie juos duodami tik pagrindi
tų, specialiai tai ligai skirtų, IAMirus O. Maleškienei, p e r M.
niai
biografijos
bruožai.
Tai
sausa
! džiais pyragaičiais... Tai vilionė
gos kilmė tikrai nėra susekta.
Macežienę,
už 141 doL
:
sklerozės į savo kraujagysles, kad medžiaga, kuri vaiko nedomina.
Gydant tokius ligonius reikia tak-;
Mirus dr. Gečiui — R. Kriau
ta sklerozė greičiau mus pribaig- Ang. bibliotekose apstu knygu
to ir išmintingo apsiėjimo. Veng-'
čiūnienei
už 15 doL
čių
apie
įvairius
šio
krašto
žy
: tų. Išmintingas lietuvis šiandietina nuovargio, bet laikytinas Ii- \
mesnius
žmones.
Jas
jie
skaito.
Mirus K. Pieniui — S. Pie
1 ną deda visas pastangas laiku (ne
gonis jo pamėgtame užsiėmime į
Kada
panašių
knygų
atsiras
vai
menei
už 270 doL, J . J . D a u n o 
\ tada, kai laikas vykti pas laidokuo ilgiausiai. Vėlesnėje ligos sta-'
kams
apie
lietuvius,
kurias
skai
r
a
m
s
už
25 doL, O. A. Silrūnams
! tuvių
direktorių)
pribaigimui
dijoje paskatinimas ir patarimas)
tydami
nuo
mažens
žavėsis
lietu
už
20
doL
fr J. Lapienei u ž 10
i sklerozės savame kūne. Tas toks
ligoniui gali atitolinti luošumą j j
; sklerozės pribaigimas yra ga- viais - herojais? Ar bus ir vai dol.
— bent lovoje gulėjimą
Mirus Butėnienei — Vidai Ži
• limas — taip tvirtina šių dienų kams šiemet knygutė apie vysk.
Arsenikas skaitomas labiausiai Į
Valančių?
Tai
viena
labai
apleis
lienei už 25 dol.
i mediciniški tyrimai. Tik čia ne
naudotinu vaistu. Galima leisti
ta
sritis
tremties
spaudeie.
A. a, kun. F . Gurecko atmi
darykime vienos klaidos: per me
į veną (Nbvarsenobillon, 0.45
Chicagoje
kasmet
statoma
liet
nimui
— B. Bagdanskienei už
gm.); kartą savaitėje tokios in- j Aneiė Kirvaitytė gieda Lietuvio tų metus mes sklerozę savo krau
opera,
nekalbant
jau
apie
įvai
30 doL
jekcijos gali būti duodamos per sodybos gegužinių pamaldų metu jagyslėse auginę, nesitikėkime po
rius
koncertus
bei
muzikos
vaka
Mirus O. Kapteinienei — V.
Nuotr. M. Nagio tabletės - kapsulės vienos kitos
keturias ar šešias savaites. Po ke
rėlius
l
i
e
t
kolonijose.
Džiaugia
E . Dinrinskų šeimai už 100 dol.
paėmimo tikro kraujagyslių atsilių mėnesiu, pakartotinas toks
I keli mėnesiai reikia nustatyti kimšimo —atsidarvmo. Čia rei- mės pagarsėjusiais liet kompozi
Mirus B. Linkevičienei — S.
kursas. Yra arsenikas skirtas ėmi
toriais, dirigentais bei solistais. Didžiulienei už 100 dol.
c m K
mui lašais per bumą (Liquor ar- j
^~ kia visa jėga, visą savo amžių
Liet.kantatą net amerikečių spau
Mirus P . Dundzilienei — A.
senicalis), vartojamas šešias sa- i rebroniciną po tris kapsules per kovoti su skleroze, nes kovoti ar
da aprašė. Taigi reiškiamės sava P. Čepėnams už 25 doL
3
vaites; po to šešios savaitės pert- ! P ^ - Nebijoti kartais apturimo nekovoti su ja yra tas pats, kas
kultūra net ir svetimtaučių tar
Mirus M. Ignatavičienei — E .
raukos. Kursas kartojamas. Vie- I K u n o o d o s paraudimo - niežulio gyventi, ar po velėna per anksti
pe. Tačiau ką iš to gauna mūsų Kriaučiūnienei ir O. Remeikie
n a s iš tų dvieįų būdų naudoti- į P u s e i valandos atsirandančio po atsigulti.
vaikai? Kada Chicagos opera pa nei už 35 dol., S. A . Didžiuliams
toki os
nas, kurs pasirodo patogesnis.
' kpsu ; ės r urijimo.Dar vais
statys
vaikams tinkamą operą? už 15 dol.
, ...
,...,,.tas Hydergine, po vieną miligraT.
Svarbu nuo mažens įpratinti
Ligos oasunkeiimo atvejais, m
.J •- T
• u
Kada liet. kompozitorius tokią o- Mirus J. Malioriui — J . Bičiūj j
-~A~. iv^„*<-;i~~ ;*_ 3 tabletes, po dvi is karto imti, vaikus sveikai mitybai. Šeimoje
duodamas jodas (rotassium 10- i po liežuviu palaikant bent šeše vaikas išmoksta žmogumi būti. perą parašys? Kada bus suruoš nienei už 25 doL
d i n e ) . J o n a s greitina atsigavimą, tą minučių - tik tada likutį nury Jis šeimoje išmoksta ir nuo skle tas tinkamas koncertas vaikams?
Mirus prof. J. Puzinui
dr.
jant. Taip imti tris kartus per rozės saugotis. Tik per vyresniųjų Kada garsi diva pasisiūlys atva V. V. Tumasoniams už 30 dol.
po
tos
ligos
pasunkėjimo
laiko
tarpio. Jodas gali būti duodamas
dieną (šešios tabletės per parą). tvarkingą mitybą vaikas įpranta žiuoti į vaikų stovyklą pravesti ir V. M. Tamošiūnams u ž 25
kartu duodant gyvsidabrį (merMažiausiai imti tris mėnesius — kovoti su skleroze ir t a d a nejau dainų vakarą? Vaikų rankutės dol.
e u r y ) . Gyvsidabris duodamas ar
tik tada pastebimas pagerėjimas. čia jokio sunkumo. Gaila, kad permažos, kad pajėgtų sukelti
Mirus Žemaitienei — Gr. Mus
ba įtrinant, arba per bumą (kaip
Jau išsigandai Tamsta dėl čia dabartinius jaunuolius valdo vi griausmingas ovacijas, kurios at teikienei už 20 doL
gydant sifilį). Kai nesulaikomas
pasakyto ir patarto elgesio, ko same kame gatvių padaužos. To kreiptų muzikų dėmesį į save.
Mirus M. Girdvainienei
sū
šlapimas, duodama pusė graino
Praėjusią žiemą, ruošiant at-kų
vojant su skleroze, bent jos ėjimą dėl čionykščiai jaunuoliai min
nums
V.
ir
G.
Girdvainiams
už
sausos Belladonnos (dry extract
pirmyn norint sulaikyti. Tai kova ta tiesiog atmatomis, geria nuo mažiesiems globėjų 'Vadovą', bu 50 dol.
of Belladonna — extractum BelDovydo su Galijotu. Bet verta ko dus, kvėpuoja plaučius užkem- vo prašomi net septyni muzikai
ladonnae sicca).Kai kuriems pa
Lietuvos Dukterų draugijos
voti, nes didžiausias skirtumas šančius niekus, dulkių pavidale. parašyti vaikų dainoms papras
cientams padeda kepenų ekstrak
tas
gaidas.
Visi
atsisakė,
nes
per
valdyba
žmogui yra būti, ar nebūti: turė Na, ir tikėtis sveikatos tokiose są
tas, leidžiamas į raumenis.
daug
užsiėmę,
neturį
laiko.
Gai
ti sklerozę, ar jos neturėti. Visi lygose augant — tai tiesiog mėgi
Naujausias gydymas — cortijau dabar nusiteikime, kad nie nimas per galvą kelnes užsimau la, kad rašydamai įvairias operas,
sono daivimas. Gerai gydė gydyto
kas nieko niekuomet veltui ne ti yra tas dabartinio jaunuolio kantatas ir simfonijas suaugu iiimiiimiiiimmmiimtiiimiiiiiiiiiiiiiiu
jai iki šiol ligonį Lietuvoje: darė,
gauna. Reikia visiems ir visada čionykštis maitinimasis, kvėpavi siems neturi laiko savo tautos
kas galima ir ką galėjo.
prieaugliui. Jei kiekvienas liet.
labai daug dirbti, kad ką nors ge mas, skysčių naudojimas.
Bendras prieš sklerozę gydy
muzikas
tremtyje parašytų nors
P r o t dr. BRONIO J. KASLO
ra atsiektumėm. Gyvenime net
m a s irgi patartinas tokiam ligo2-3
daineles,
turėtume
užtekti
druskos trupiniui žmogus turi sa
Apie dvasinį peną prisimenant
naujas anglą kalboje veikalas, ku
niuL Jis jau pakartotinai čia bu
vo prakaitą lieti. Nuteikime sa irgi tas pats: jaunimas net dievo nai knygai spausdinti, o dabar iš rį sudaro trys dalys. Pirmoji pavo aprašytas. Nelaimė, kad m ū 
vus vaikus taip, kad jie turi dirb baimingų jaunuolių organizaci atminties dainuoja ir kas greit teikia Baltijos Valstybių istoriją
siškiai elgiasi, kaip anas žydelis,
ti, idant ką nors vertinga gautų. jos stovyklose tvirtina, kad jiems neišmoksta, "iškrenta iš žaidi- bei politinę struktūrą, antroji —
kuris savo kiaurą namo stogą
saugumo siekius sritinėje integra
Tada mes visi būsime sveikesni ir Dievas yra niekis. Mišios - menk mo .
netaisė ir aiškinosi: — " U i , kaip
cijoje, trečioji — H D karo įta
Skaitant
vedamajame
apie
šei
vien tik tabletei nepavesime visų niekis dorovė - atgyvena. Už tai
kos
analizę tautiniu ir tarptauti
čia taisysi tą kiaurą stogą, kad
savo vargų palengvinimą. Visa mums visiems reikia nustoti kle- mos gyvenimą krikščionybės rė niu požiūriu. Veikalas gražiai ižlyja; o kai nustoja lyti — jis jo
pusiška kova su blogiu visur ir joti ir imti gyventi kaip reikiant: muose, noriu atkreipti dėmesį ir į leistas ir tinka bet kokia proga
netaiso dėl to, kad nelyja —ne
auklėjimą amerikiečiams įteikti kaip dovaną.
visada vestina — tik tada gali asmenybę reikia savyje ir artime vaikų krikščionišką
są reikalo. Taigi nuodugniai tvar
lietuviškumo
rėmuose.
Jau
anks Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti
mas laimėjimas.
didinti - stiprinti, tik tada visas čiau esu rašiusi, kad jaunimo sto paštu
kykime savo sveikatą —švieskikitoks gėris pajėgs mumyse užsi vykloms vis sunkiau rasti kapelio
mės tikra m->dScinos mokslo švie
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street
TAM TIKRA RIEBALŲ ROS1S
laikyti. Kito kelio į visokeriopą ną. Prie to noriu pridėti, kad reli
sa, d a r nebūdami ligoniais. Čia
Chieago, m. 60629
SAUGO NUO SKLEROZES
mūsų visų atsinaujinimą, įskai ginio auklėjimo medžiagą, pritai
paduodamos mediciniškos žinios
Illinois gyventojai prideda 60c
taikytinos kiekvienu a. 2 j u, bet Klausimas. Gerb. Daktare, tu tant ir sklerozės išvengimą - nė kyta jaunimui, yra minimalinė:
mokesčių Ir persiuntimo išlaidom*
kur žmogui gyvenant.
riu klausimą, kuris yra platesnio ra, nebuvo ir negali būti.
katekizmo vadovėlis, viena kita

DRAUGAS

DRAUGAS, antradienis. 197$ m ge^'?*? rnėrv ! * rt
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KELIAS Į SVEIKATĄ

pats «t
Legtl Hotidays, dtyt
Sooety.
by the LidMMBtaa Cathottc
$33.00 — Chfcago, Coofc
m tte 0.&A. $11.00.
SM.00.
Patto Maldas imBinnf, pakvitavimai oi
Dfefl.in.Mnmi, Ant DRAUGO prie kiekvieno įkaitytojo adgarai ii Jo mokestį atžymima 9d kada yra uf»linnln»|ej

SUNKI KOVA SU SKLEROZE

LAIŠKAI "DRAUGUI"

PADĖKA

THE BALTIG NATIONS

DRAUGO:
. $33.00
OilfflBft b Cook
31.00
Kitur JAV
......<
33.00
Kanadoje ••*•»••••
34.00
UžsienyJa . . . _ • • » .
25.00
Savaitinis . . . . . . . . .
• Administracija dirba kas»
diea nuo 830 iki 430, lestadienia* nuo 830 iki 12.-00.

ė
=

8 m£n. S
$19.00 $15,00
18.00
13-00
1900
15.00
20J00
1500
15.00
9.00

• Redakcija stralpautoj taiso savo
nuožiūra. Nesuaaudotu straipsniu,
nesaugo. Juče grąžina tik ii anka
to susitarti*. Redakcija už skelbi*
aų tarini neatsaką
M i į
kainai prisiunčiamai gavo* pra-

Ė
• Redakcija dirba kasdiet
= 830 — 4900. ieiradifTHalt
I
830 — 12:00.
^iiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiauiiiiiiiiiunuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiib.

DR. K. G. BALU KAS
Akušerija tr moterų Hgoe
Ginekologine Chirurgija.

6449 So, PuLaski Rd. (Crawford
Medkal Baflding) Teį LU 5-6446
Jei neatsiliepia skambint 874-8004
Priima ligonius pagal

susitarimą.

DR. V L BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Maruuette Medical Center
S1S2 So, KedzJe Avenne.
V a i : plrmad.. antrad ir ketvtrtad.
6 Iki 7:30 vai. vakaro.
SeStad. nuo 1 Iki S vai
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. V A 5-2070.
Rezid. tel. WAJbrook 6-S048.

TeL ofiso tr boto: OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1445 So. 50tb Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak.
Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai popiet

TeL REUaace 5-1811

m. WALER J. KIRSTU*
Lietuvis gydytojas)'
5925 Weat 69th Street
VaL: plrmad., antrad., ketvirtai, tr
peakt. nuo 12-4 vai. popiet Ir (-8
vai. vak. Tre«. ir Seštad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGC
TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 Kūdikių ir vaikų ligų specialistė
DR. PETER T. BRAZIS
iffiDICAL BUILDING
3200
West 81st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919
VaL: pirm., antr., ketv. Ir peakt
1:00 . 5:00 vai. popiet, treč. ir leet
tik susitarus.

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS

Ofa. HE 4-1818; rez. PB 64801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
71-os it Campbell Ave. kamp.

GALVOS IR STUBURO LIGOS
2858 West 63rd Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. tr
Ckdcago. DJinob 60629
penktad. 3 Iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
TeL — 476-5409
OPTICAL
STUDIO
Valandos pagal susitarimą
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perem?

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
TeL — G R 6-2400
VaL: pagal susitarimą: plrmad. tr
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. ir penkt
10-4: SeStad. i « - 3 vai.

Ofis. tai. 735-4477; Bes. 246-2839

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHLRURGfi
Specialybe — .\ervn ir
Emocines ilgos.

CBAWFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulasfcl Boad

DR. A. B. GLEVECKAS

VIOLETA KAROSArTfi
7051 So. Washtenaw — TeL 778-«7M
Pritaikomi akiniai pagal ardytojų
receptus.
Didelis akinių rSmu pasirinkimas,
VaL: pirm., antr., penkt 10-5:M.
Ketv. 1-8 v. vak. SeSt 10-4 v. p. y.
Trečiadieniais uždaryta. <

Telef. — 282- 4556

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai:
111 9 0 . WARASH AVE.
4200 NO. CE>TBAL A V U
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai?
OPTOMLTRJSTAS
Tikrina akis. Pritaiko »*Wiit H
•'Contact lense*»*

2615 W. Tirt St. — TeL 737-5149
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS VaL pagal susitarimą. Uždaryta tr**.
TeL — BE 5-5893
DR. LEONAS SEIBUTIS
Specialybė Akių ligos
INKSTŲ, PŪSLSS IR
3907 Wee* lOSrd Street
PROSTATO CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
2658 W. 6Snl Street
Ofiso teL — P B 8-2220
VaL antrad. nuo 1-4 popiet
nuo 5-7 vakare
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS Ofiso IrteLketv.
776-2880, rerfd. 448-5545
f O K S A
VAIKŲ
LIGOS
DR. J. J. SIMONAITIS
2656 West 6Srd Street
GYDYTOJAS
Plrmad., antrad.. ketvlrtad Ir penkt
Adresas
4255 W. 63rd Street
nuo 12 lkl 2 vai. ir nuo 6 iki 8 vai.
vak.

SeStad. nuo 1 iki 4 vaL

Ofe. PO 7-6000

Rez. GA 3-7278

DR. A. IENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
5844 West 6Srd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
5214 No. Western Avenne
1002 No. Western Avenne
TeL atsakoma 12 valandų
489-4441 — 561-4605

Ofiso telef. R E 6-4410 .
Rezidencijos telef. GR S-OS17

Ofiso vai: pimad. ir ketvirtad.
nuo IKK) Ugi 3:00 vai popiet
Ofiso teL HE 4-31SS. Namo GI S-S1M

DR. V. TUMAS0RIS
CHIRURGAS
2454 West71st Street
Vai.: pirm., antrad, ketv. ir penktad.
2-6 ir 6-7 — » anksto susttarn*.

TeL ofiso PB 6-6446

F. C WINSKUNAS

įstaigos Ir buto teL 652-1381

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8197 West Tlst Street
Valandos: 1-6 vaL popiet
Trec. tr teStad. pagal susitarimą.
Ofa. teL 5855166; taura 381-3771

DR. FERD. VYT. KAUNAS

DR. PETRAS 2LI0BA

BENDROJI MEDICINA
1497 8o.49th Conrt, Cicero, ffi.
Kasdien 10-12 Ir 4-7
Bakyrua trec. ir ftefitad.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6254 So. Narragansett Avenne
VaL: pirm., antr., ketv. tr penkt
1-T:

Perskaitė "Draugą", duokite jj kitiems.
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Soviete disidentai

TARP KOJO IR PIAUTUVO

KOMUNISTINE KINIJA IR AFRIKA
Varžosi Sovietai dėl įtakos

Vakaruose iškilo naujas pava- kai ar išsivertę į vakariečiu kal
dinimas, — disidentai, — taiko- bas.
Nuo 1970 m. Afrika pilnai ta
renciją. Kinai išeina prieš Sovie
J. VAICEUCNAS
mas tiems komunistinių kraštų
Vis dėlto dalinai nutildyti Juos po šalto karo lauku tarp Kinijos
tų sąjungą Afrikos reikaluose, no
žmonėms, kurie atvirai pasisako pavyko, nes daugelio jau net ne- ir Sovietų sąjungos. Vieni ir ki Zairei — 100, Etiopijai — 85, rėdami patys Afrikoje įsigalėti.
pneš komunistinę santvarką, girdėti. Iš tikrųjų savųjų tarpe jie ti Afrikoje ieško draugų, teikda Egiptui—85, kitiems kraštams da Taip pat kinai nori įsigalėti Tre
prieš supuvusį biurokratizmą ir aiškiai pasisako prieš komuniz- mi tiems kraštams ekonominę vė mažesnes sumas. Sovietai da čiajame pasaulyje, o sovietus va
nepaprastai įkyrią propagandą, mo blogį, nušviečia seniesiems Į ir karinę paramą, o tarpusavyje vė: Egiptui — 1299 mil. dolerių, dina imperialistais, kaip ir ameri
Visi tie, kurie drįsta pasisakyti rusams ir jų vaikams komunizmo veda šaltąjį karą. Sovietai sako, Alžirui — 715, Somalijai — 153, kiečius, save skaitydami Afrikos
prieš komunizmą ir komunistinę atneštas nelaimes Rusijai ir Ru kad kinai jiems trukdo padėti Af Gvinėjai — 108, Etiopijai — 105, tautų išlaisvintojais. Kinija bet
santvarką, ten yra persekiojami, sijos pavergtoms tautoms. Tačiau rikos gyventojams jų sunkioje pa Ghanai — 93 ir kitiems Afrikos gi sovietams nesutrukdė padėti
Vienu metu jie persekiojami ma- trūksta darnumo ir vienybės ko- dėtyje Kinai gi sako, kad sovietai kraštams po mažesnes sumas. Ki Angolos laisvės kovotojams.
žiau, kitu — daugiau, bet visą vai prieš komunizmą, o dauge- ir Afrikoje nori užimti vis dides nija Tanzanijai padėjo statyti ge
ležinkelius, kurie kainavo per
Kinų puolimai
laiką jiems gresia kalėjimai, iš- liui komunizmo nemačiusių at- nius ir didesnius žemės plotus.
450 mil. dolerių, o Sovietų są
trėmimai, psichiatrinės ligoni- rodo tai tik pasakos, tik asmeKinų veikla
junga Egiptui padėjo ant Nilo Kinai sako, kad sovietai Afri
nės, išvarymas iš savo krašto ir nes nuomonės ar asmeniniai gykoje nori prieiti prie Afrikos ža
atėmimas pilietybės. Stalino lai- venant savame krašte nepasise
Kinų pagalba Afrikos gyven upės pastatyti Asvano užtvanką liavų, ypač vario, aukso, deiman
Namibijos (P. Afrikoje) juodosios rasės darbininkai vienoje įmonėje
ku vadinami "varymai" jau yra kimai.
tojams davė progą susikirsti Ki ir padėjo apsiginkluoti karui su tų, uranijaus. Sovietai sako, kad pertraukos metu
istorijoje, bet ir nauji persekioji- Vakarų valstybės tiesiogiai di- nijai su JAV, o to pasėkoje kilo Izraeliu.
jie nori savo gaminius tik iškeisti
mo metodai disidentams nesuda- sidentų neremia. Net atsitiktinė Korėjos karas, po kurio dar ilgai
],&&£. 1 ^ ^ tik ^ P E E 37 METUS PADVIGUBĖS
Kinų diplomatai per tuos kraš į Afrikos žaliavas. Betgi afrikie- ^ ^ ^
ro sąlygų žmoniškai gyventi ir moralinė pagalba, kaip Amerikos ėjo šaltas karas tarp Kinijos ir
čiai
mato,
kaip
sovietų
satelitai
j
pažiba
iš savo krašto išvaPASAULIO GYVENTOJAI
; A V
ugdyti savo laisvę ir asmenybę, prezidento laiškas Sacharovui, JAV. Tą šaltąjį karą sustabdė tus atliko ir diplomatines kelio
Neseniai praėjęs Sovietų Rusi- daugiau nebepasikartoja. Vals- JAV prezidentas R. Niksonas, nes, kad šios sustiprintų politi keičia savo žaliavas į sovietinius rė sovietinį Trojos arklį
Gyventojų mūsų
planetoje
)oj Jurij Orlovo, vieno žymiau- tybės nori tik ryšių su valstybė- 1972 m. atlikęs diplomatinę kelio niai ir nuteikti] prieš sovietus. gaminius. Afrikiečiai tokių pasi
1976
m.
buvo
4.044
milijonų.
Sovietai įsiveržė į Angolą, nes
keitimų nenorėtų. Kitas sovietų
sių disidentų ir mokslininkų, Hel- mis. Vakariečiai susitarimuose nę į Kiniją. Kai 1960 m. Kinijos Kinai įspėjo afrikiečius saugotis
Kasmet
priaugdavo
77
milijonai,
tikslas — įsigalėti Afrikoje strate- tas kraštas yra turtingas medvilsmkio susitarimų priežiūros or- nori laikytis susitarimo, kuris — JAV šaltasis karas jau silpnėjo, naujų imperialistų ir hegemoJei prieauglis
giniais sumetimais, nes iš čia jie j ne, cukrinėmis nendrėmis, nafta, t. y. apie &%.
ganizatorių, teismas ir nuteisimas "neleidžia kištis į kitos valstybės tais metais prasidėjo šaltas ka nistų. Kinija turi diplomatinius
eis
tokiu
pat
tempu,
tai žmonių
gali kontroliuoti ne tik Afriką,!deimantais, auksu, variu, geleži
septyneriems
metams kalėji- vidaus reikalus". Disidentai turi ras tarp Kinijos ir Sovietų sąjun santykius su 40 Afrikos valstybių.
bet ir šalia esančius vandeny mi, magnezija ir kitokiais meta pasaulyje 2013 metais, t. y.
mo ir penkeriems metams trem- daug herojiškumo, bet, negauda- gos. Ypatingai jis išsiplėtė 1969 Paskutinioji buvo Liberija, kuri
nus. Sovietams svarbu kontroliuo lais ir mineralais. Sovietai jau se per 37 metus padvigubės. Tai
ties parodė naujus persekiojimus mi paramos, vėl atsiduria tarp m., kai Kinijoje baigėsi kultūri diplomatinius santykius su Kinija
ti. Trečias sovietų tikslas — už niai žiūrėjo į Angolą ir norėjo te rodo Jungtinių tautų statisti
užmezgė 1977 metais.
Šiais vadinamais detentės laikais, kūjo ir piautuva
nė revoliucija.
minuoti Afrikos vienybę, suskirs nai atsirasti vietoje portugalų. kos metraštis, šiame metraš
Tuo tarpu Vakaruose dar vis ko*
Sovietų
perspektyvos
tant afrikiečius į revoliucionie Angola sovietams yra tramplynas tyje yra nurodyta 200 Salių
Teikiant ekonominę paramą
munistų propagandininkai užsis
Sovietai 1965 m. Maskvoje, rius, nerevoliucionierius ir anti- šuoliui į visą Afrikos kontinentą. gyventojų gimimas, mirimas,
pyrę gina Helsinkio susitarimus , Amerikos ir Vakarų Vokietijos Afrikos kraštams, kinams teko
ir Belgrado konferencijos "laimė- ^ P O ^ e n t a i , neseniai lankęsi vesti didelę konkurenciją su so kur vyko Sovietų Sąjungos ir Af revoliucionierius, o taip pat į re Angolos gyventojų dayguma sutuoktuvės, skyrybos ir mi
Sovietų Rusijoje, rašo, kad nuo vietais. Nuo 1954 iki 1976 m. Ki rikos kraštų istorinių santykių akcionierius ir progresyvius. Jie norėjo savo kraštui laisvės, o so gracija.
jimus". O Se įvykiai tėra tik
Iš 984 puslapių statistikų ma
taikos po Helsinkio baigminio nija Afrikos 35 kraštams davė konferencija, pasakė, kad mark nori suskaldyti afrikiečius ir tuo vietai tam kraštui primetė komu
didesnė proga herojiškos dvasios
akto ir ypač po Belgrado konfe ekonominės paramos 2243 miL sizmas — leninizmas turi artimus būdu lengviau įsiveržti į Afriką. nistinį režimą. Angolos komunis- tyti, kad ilgiausiai gyvena mo
žmonėms pakurstyti pasipiešinirencijos pablogėjusios ir gyveni- dolerių, o sovietai — 2919. Kini ryšius su Afrika. Esą, Rusijos ke Sovietai nori iš Afrikos išvaryti tinis režimas yra pusė Sovietų įsi terys Norvegijoje, Jų vidutinis
raui, komunistų biurokratams ir~ mas laisvės atžvilgiu pasunkėjęs, ja didžiausią paramą davė: Tan liautojai jau 19 šimtmetyje kelia Vakarų vilką, o jo vieton įvesti galėjimo tame krašte. Sovietai į amžius — 77,8 metų. Tik 15
zmonnos laisvių pnesams is „Sako,
, kad
. , ,beveik
Z? grįžo
<JT rStalino
_.-...'_. zanijai — 305 mil. dolerių, Zam vo per Afriką. Jie jau tada sudarė rusišką mešką su kūju ir pjautu Angolą prigabeno daug ginklų, šalių moterys pragyvena ilgiau
naujo labiau persekioti nesutin laikai, kai niekas nebuvo tikras, bijai — 290, Somalijai —111, tvirtus savitarpinius ryšius, respek- vu. Sovietai sako, kad jie kaip 1000 sovietinių karininkų, 10, kaip 75 metų ir 6 šalių dau
kančius paklusti komunistų vir kad jis gali iš nakties prapulti.
tą ir įtaką Afrikoje. Sovietai turi 'socialistinis kraštas" vykdo "tarp 000 Kubos karių. To pasėkoje giau kaip 70 metų.
Tai krikščionybės klasikų rastų didelius interesus Afrikoje. Buvo tautinę pareigą". Ar socialistinis 150.000 angoliečių buvo išžudy
sumų policinei valdžiai, perse- . , '. °
„ . . .. -A . J "
Aštuoni iš dešimties pasaulio
klojančiai visus norinčius gyventi v
ištraukos, pradedant šv. Ignacu sudarytos sąlygos revoliuciniam kraštas turi teisę okupuoti kitus
!• . " JT; .
..-. '
„„,. Įtariami
Kiekvienas
užsienietis
įtariamas.
ir
tie,
kurie
su
užsienie
ta sovietiniais ginklais, daug vie gyventojų gyvena 25 tirščiau
žmonišku gyvenimu.
Antiokiečiu ir baigiant amerikie
kraštus? Sovietai daro ką daro vi tovių buvo nušluota nuo žemės siai apgyventose šalyse. 15 ša
čiais
susitinka.
Jaunesnieji
net
judėjimui
ir
kovai
Alžire,
Konge,
Disidentų ypač atsirado po
čiu Tomu Mertonu, Taigi čia užtin
si imperialistai. Jie su savo ekono
Helsinkio susitarimų, kai ko nežino, kad yra taip blogai — jie kame Bažnyčios tėvų kūrybos iš Angoloje, Mozambike ir kitur. mine ir karine parama veržiasi į paviršiaus sovietinėmis bombo lių vaikų mirimas yra mažes
nis kaip 15 iš tūkstančio gy
munistiniuose kraštuose išaugę ne tik dažnai įkliūna, bet ir traukų ir mintis tokių dvasios mil Tik tų darbų sėkmingumą truk Afriką, o už tą paramą vėliau rei mis.
žinų kaip šv. Bernardas, šv. Pran do Kinija, nes ji pati nori įsigalėti
gyvenimą
laiko
beverčiu,
nes
ldventojų, tuo tarpu kai 6 šaly
mokslo žmonės pradėjo siekti su
ciškus, šv. Bonaventūra, šv. Tomas Afrikoje ir tenai vesti savo hege kalauja, kad tas kraštas jiems leis Ką darys Sovietai dėl Kinijos se miršta virš 60 vaikų iš
tur
pagal
komunistinę
propagansitarimo konkretaus vykdymo kor.
, ,
dą dar daug blogiau. Jų daugelis Akviruetis. Eckhartas, šv. Ignacas moniją. Kinai trukdė Išsilaisvi tų įkurti savo karines bazes. So jiems duodamo politinio smūgio tūkstančio gyventojų.
Lojolą, šv. Jonas nuo Kryžiaus, šv.
murustmeje Rusijoje ir okupuo- H ... ° *TT\. *
J~.
tuo tiki, nes kitokio gyvenimo Pranciškus Salezas, Charles Fou- nimo frontui Alžire ir Konge (da vietų karinės bazės yra Trojos ark-: Afrikos reikaluose? Abu kraštai
tuose kraštuose. Vakarai tuo pa
Daugiau negu pusė pasaulio
čiu metu tyliai pritarė arba nai nėra matę ir apie jį negirdėję. cauld, šv. Teresėlė, Newmanas, bar Zaire). Trukdė sušaukti Af lys tame krašte. Tai žino p a J yra komunistiniai. Sovietams, re
gyventojų
gyvena Azijoje, t. y.
viai įtikinėjo savuosius, kad Hel.»
Tai masės nuotaika.
Dėlto -di-. : Teilbard Chardin, poetas Francis rikos — Azijos valstybių konfe vergtos Pabaltijo valstybės ir kiti riantis Lenino doktrina, belieka
. , rZ
'
. .
7,
, 4 sidentai, kūne išdrįsta pasisakyti Thompson.
pulti Kiniją. Ar visa tai derinsis •— 57% arba 2304 milijonai,
smky buvo pasiekta taika ar bent
. „ , '
.__.
.** « ._ Kai kurių duodami gausūs pusla
su
nuotaikomis laisvojo pasaulio! Europoje gyvena 467 milijonai
prieš komunistinę santvarką ir
taikus sambūvis, kuriame gali
piai,
kai
kurių
tik
po
keletą
eilu
komunistų, kurie laikosi mark- j arba 11,8% pasaulio gyvenpersekiojimus, vienų laikomi he čių. Autorius buvo ekumeninio nu
kartu gyventi ir lcultūrmių lai
sizmo? Marksas reikalauja darbi- tojų.
rojais, kitų išdavikais, nes ir jie sistatymo, taigi įtraukė net vieną
mėjimų siekti skirtingų pažiūrų
jokios pagalbos nesulaukia iš tų kitą nekataliką mintyto ją, kaip Si
ninkams geresnių darbo sąlygų
0 ^ , ^ ^ 0 ^ ^ p r i eaugtautos ir valstybinės sistemos.
ir žmoniško atlyginimo. Sovietų ^
37.^
kraštų, "kurie kalba apie žmo mone Weil ar iš stačiatikių —
Mriko^
Ten
Taip disidentai ir pateko tarp ko
gaus teises, bet pas kuriuos, yra "Piligrimo kelią".
sąjungoje darbininkai tun dar_ 19 tf ^
priea11glis
v]^ij&
munistinio kūjo ir piautuvo, iš
Knygos sudarytojas D. Fleming
dar blogiau". Disidentai laukia
šimt. darbo sąlygas ir atlygini-,
prieauglis
fr
g ^
yra Svč. Marijos vienuolijos viceVakarų nesulaukdami pagalbos,
užtarimo iš Vakarų, propagan provinciolas St. Louis mieste. Jis
mus. Dėlto sovietams belieka at- j d a u ^ a u ^
3«
o namie persekiojami.
p
dinio atkirčio, atviro žodžio ne yra Chicagos universitete padaręs
sisakyti marksizmo ir tik su lėni-j
°^
nistine doktrina didinti rusišką! Europoje iš 36 šalių 27 ša—. - —.«« .
-,
. ., . apie save, o apie komunistinę doktoratą, o Friburge pasiekęs te
PneŠ disidentus komunistine K .. T ». s* -~~ *t~ u, ologijos licenciatą.
imperializmą. Ar jiemstai pavyks? lyse prieauglis y r a mažesnis,
uxr
_^.J-- i
vergiją. Laukia uztanmo ne, kuvaldžia Ir partija pradėjo kovą, ne *už laisvės
.
.kovą sėdi
. , . .kalėji
,...
Čia yra praktiškų pastabų. Pvz.
Jų
imperialistinius siekimus truk negu 1%. Trijose šalyse net
pirmiausia mėgindamos juos nu muose ir ištrėmime. Dar blogiau atsiskyrėlių išminties knygoje ra
A. T.
do Kinija ir Vakarų pasaulis, gyventojai mažėja.
tildyti. Vienus jų ištrėmė į sveti priima disidentai, net ir masės šoma: pradžioje mes susitikę kal
bėdavome,
kas
gera
mūsų
sieloms
nors tik diplomatiniu keliu. So
mus kraštus, išvykusiems nelei- Įj
.fl ^ ir tas keldavo mus į pat dangų.
Vakarai ^
fa
vietai
pripažįsta, kad kinai jiems
do sugrįžt, atgal, atėmus iš ,ų pi- ^
^
Hekmkio ^ M
d o Dabar mes kritikuojame ir tas mus
— Kas patenkintas tuo, ką
yra pavojingesni kaip vakariečiai
hetybes ir pasus. Dar kitus pama- ^ ^ ^ fr j n u t a r i m u s , n e t traukia į bedugnę.
yra padaręs, niekad netaps gar
Arba viena iš Charles Foucauld
žu gaude, laike psichiatrinėse Ii- .
. , ., .
u- •
•
ir vis grobia naujus kraštus. To siu už tai, ką darys. Jis jau at
? .
, ....v
, . . juos girdami kaip sambūvio poli- taisyklių: Kiekvienoj padėty klauski, ką Viešpats darytų. Tada ir da- Juodosios rasės gyventojų ''išlaisvinimas" Afrikoje, kai "išlaisvintiejr kia agresija nukreipia pasaulio dė sigulęs mirti ir žolė jau bežedarbų stovyklose,
kaip herojišką
gonmese,
kalėjimuose,
sunfaųjų sinkis
S į r i «iri oBelgradas
i « ! T » tarp,
B
*
mesį nuo seniau pagrobtų kraš lianti viršum jo.
jiems yra ryk taip. Tai taisyklė, kuri abso- j patenka į daug sunkesnę komunistų vergiją. Vaizdas primena 1940
ją Nijolę Sadūnaitę, Gajauską,
liūčiai įpareigoja.
i. Pr. 11941 metų Lietuvą
tų, kur vygdoma žiauri vergija
Chriatian N . Bavee
šlykščiausias keiksmažodis.
Plumpą ir kt.
Trumpa ištrauka iš slaptai
Ištremdami komunizmo vadai
kokią jų klaidą a r netinkamą elgesį su klientais; ir iš
— Labas! — Atsakė Felicija ir ėjo artyn jo.
tikėjosi juos priversti tylėti, nes gauto laiško pavaizduoja oeidavo,
mesdamas
kokią
sarkastišką
pastabą
abiejų
Marianne buvo užkalbinta pirkėjo; tokio pirkėjo,
svetimuose kraštuose galės būti kupuotos Lietuvos inteligentų
adresu. Neva juoką o daugiau — įspėjimą ir pabrėži kuris tiktai klausia kainų, pačiupinėja prekę, šyptelį
profesoriai, darbininkai, išeiviai, nuotaikas išeivių atžvilgiu. "Numą, kad jis čia visagalis ir visažinąs, o jos — tik men ir suokia iš vieno skyriaus į kitą... Kai ji išsilaisvinusil
bet ne tikrąja prasme antikomu- stokit gynę Helsinkį ir Belgradą.
kos
darbininkės, nevertos 'Blue Co" ženklelio ir, jei atsisuko link stalelio. Felicija garsiai pratarė:
nistaL Jie žinojo, kad svetimieji Nustokit vesti jūsų ir mūsų prienepasitaisys,
galinčios bet kada iš čia išlėkti...
— Čia yra Mr. Danger...
jų nesupras, o jie neturės tinka- šo propagandą, nes tai tik jo laiRomanas
—
Kur
mūsų
karalius?
—
Su
pašaipa
balse
klau
— Dangerutis, Almis Dangerutis, — Jis ne linkte
mo žodžio jiems prieš komuniz- mėjimas, o ne mūsų. Helsinky ir
sė
Felicija.
lėjo, o lyg dar labiau atlošė galvą
mą kalbėti, kai viešumoje veikia Belgrade jūsų atstovai bendram
AUK ROTA
— Kur daugiau? — Ant popierių užsigulęs. Nie
— Danger? — ši pakartojo šelmiškai ir laibai su
detente, kai mėginama sugyven- priešui davė laisvas rankas mus U
kaip
neužbaigia
savo
svarbių
darbų...
Taip
užimtas!
—
kikeno.
ti vieniems su kitais ir keistis dar labiau persekioti ir naikinti,
Marianne ėmė margų plunksnų šluotelę, atsargiai Marianne švelniai ironizavo.
— Danger... — Tyliai pasakė Marianne; garsiau:
mokslinėmis, technologinėmis ir kad greitai lietuvių nė žymės nebraukė
per žibančių lempų viršūnes; ilgiau šluostė
— Ar kasdieninį pabarimą jau išburbė ?
— O aš — tik Marianne Klinger. Malonu susipažinti su
kultūrinėmis žiniomis.
liktų. Bent jūs neišduokit mūsų".
— Kur gi ne! Man parodė, kaip dulkes nuo veid "pavojum"...
Ar pavyko šis pasikėsinimas,
Išeivijos pagalba pavergtie- storas lempų, šviesa tviskančių, lyg gyvybe žėruo
jančių,
kojas.
Apeidavo
aplink,
pakalbindavo
stovi
rodžio
nušluostyti. Jir — geriau moka... O aš, jau pen
Felicija vis dar kikeno. Paskui džiaugsmingai kal
negalima tvirtai atsakyti. Vienu šiems ir visiems kovojantiems už
niuojantį,
kainomis
besidomintį
pirkėją:
j
stalelį
gi
kerių
metų
būdama, taip gerai mokėdavau pas mamą... bėjo:
atveju pavyko, kitu — ne. Net laisvę gali būti ne pritarimas
— Gee... O aš prieš tai žinojau, kad jūsų vardas
svetur tinkamu žodžiu sugebėjo blogiui ir egoistinei ramybei, ku- niekada nesiremdavo. Felicijai mirktelėjimu primin Veidrodžiai — pirmiausiai išmokau pas senelį ir sene
davo
būti
atsargiai,
jei
tik
ši
taikstėsi
ir
vėl
savo
platų
le...
—
Marianne
brido
į
prisiminimus.
Elmi... Jokio Danger negirdėjau. Tik vėliau... Dandiruti?
prakalbėti Solženicynas, Bukovs- rios nori Vakarai, bet konkreti
— Žiūrėk, kas ateina! — Tyliai šūktelėjo Felicija. Ar ne? Dandi, Dandi... Tai puiku! Skamba fantastiš
kis. Litvinovas, Tarsis ir dar vie- pagalba ir riksmas prieš visus su- užpakalį ant stalelio užrioglinti.
Pasirodžius daugiau pirkėjų, a r vienam atidžiau
— Kas? O! kai!
nas kitas. Bet jų skaičius yra daug sitarimus. kuriuose telaimi tik
sužiurus
į
lempas,
jos,
žinoma,
abi
eidavo
artyn,
kal
Nuo
keltuvo
žengė
aukštas
vyras.
Nesulinkęs,
ne
— Marianne. — Almis truputį suraukė kaktą
didesnis, negu tai žinoma viešai, mūsų tautos ir laisvosios žmonibindavo,
skubėdavo
aiškinti
šių
lempų
gerumą
ir
pato
krypavo
į
šalis,
žengė
tiesiai,
lyg
verždamasis
pir
kažką
mąstydamas.
Jie yra parašę knygų, kurias iš- jos priešas,
gumą,
gražumą,
taip
pat,
—
jų,
palyginti,
žemą
kai
myn,
lengvai,
lyg
plaukdamas.
Marianne
paėmė pieštuką iš savo sąskaitų kny
leido vakariečių leidyklos rusišPS.
ną.. Felicija čia dažnai pralenkdavo savo draugę. Gal
— Šis — tai tikrai lyga karalius! žiūrėk, kaip goms, mėgino rašyt susikaupusi, lyg — ką labai svar
vą pakreipusi, kiek siūbuodama ant ilgų ir storų savo puikiai galvą laiko! Tik dėk karūną... • šnibždė baus, bet susigriebė, kad nieko nerašo ir staiga labai
Spaudoj ir gyvenime
kojų, arba žaisdamas pirštais, ji įtikinamu balseliu jo draugei Felicija.
nuraudo. Atsitiesė iš nevikraus pasilenkimo, iš šono
paberdavo tiek daug šių lempų gerų ypatybių, kad jos
— Plaukai - lyg apipūsti pelenais... O buvo, tur slapčia nužvelgė šio kažkada krautuvėj matyto vyro
vyresnė bendradarbė suklusdavo ir stebėdavosi jau būt, puikus brunetas...— Lyg sau— kalbėjo Marianne. veidą ir ėmė pamažu blykšti. Jos širdis dunksėjo dus
nos pardavėjos sumanumu patarnauti.. "Blu kompa
— Žinai? — Felicija dar tyliau kuždėjo, — aš liai, iš reto, lyg sunkiai kopiant į kalną Jautė, kaip šąla
nijai".
užmiršau
tau pasakyt... Aną dieną jis atėjo ir vis kal lūpos, tvinksi smilkinių ir kaklo gyslos... Ją suėmė ne
Nauja religinė knyga Amerikoje krikščionybės rašytojų minčių, pa
Degė
lempų
visas
miškas,
šaltos
liepsnos,
negy
bino
mane...
Klausė, kuo vardu mūsų vedėjas, kaip se nusakoma baimė; bet buvo ir gera taip tirpti nesu
yra dažna. Tarp naujausių veikalų imtų iš įvairių jų veikalų. Kiekvie
nos
iitraukos
pradžioje
suglaustai
vas grožis ir ... pardavėjoms buvo gana nuobodu. At niai tu čia dirbi ir kaip vadiniesi... Ar jis pats — ko prantamai staigiame pasikeitime ir vidiniame potvyny.
užtinkame Paulist Press New Yorke 1978 m. išleistą "The Fire and supažindinama, kas tas rašytojas gydavo, sunerimdavo tik tada, kai Mr. Lutz atstypsė- kio departamento menadžeris? Jis — toks malonus!
"Gal kas negerai su mano širdim?" — Dingtelėjo
the Cloud" (370 psl- $895). Tai buvo. Autoriaus tikslas — dabar davo iš savo raštinės, pilnas išdidumo bei rūstybės.
jai į galvą — "Tai kas?" — Atsakė pati sau, be rū
Aukšto, atlašaus vyro žingsniai lėtėjo.
įtraukti į dialogą
D. Flemingo sudarytoji katalikų ties krikščionis
,
,
Kreiva
akim
jis
pažvelgdavo
į
moteriškaites,
būtinai
pesčio kas bus toliau.
r—
Labas,
merginos!
—
Jis
pasakė
su
bendradardvasinio gyvenimo antotogtta-rin- J™ '?id,*9"«'»?o praeities krikščloj
pašaukdavo
vieną
a
r
antrą
vardu,
būtinai
prjuaoavo^
010
sypsoui.
į
££us daugiau)
kays įvairių šimtmečių didžiųjų > aybės zaiztyto^s.

^hevelcLi ros
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NUO KARINĖS TARNYBOS IKI KUNIGYSTES
Kun.

Petro Cibulskio kunigystes sidabrinę sukaktį minint

T1_U _•

HOSii KOLOHIioSt
New Britam, Cotui.

idininkė — Serve ir parengimų
sakalams B. Šimanskienė.

UET.
KAT. MOTERA
SUSHONHMAS

CLASSIFIED
E£AL

E S I A 1 E

R£ AL

GUIDE

E H A l E

I
m MBMal i Brlghton Pūke: 21 buto mūr. Nuo- į:
41* . f
' ""Trinkai patvs Šildo. Daugiau kaip

OEluF WAXTBD
• • •

VYHA1

I • I l | H » l « » « «

<

Iš Waterburio kuopos gauta
45
doL Dvidešimt dolerių pa,*. , .
Aušros Vartų lietuvių parapija,
p
Amerikos lietuvių katalikių l *s*?Jo ° ^ f rienė sūnaus atmi- į
kadaise garsi ir stipri, šiemet
tą pajamos
moterų sąjungos Connecticuto į r t t P U 1 ' ° 25 d o l graži rita nuo
džiaugiasi, galėdama turėti re
Channing 3-4 bearoom fundsfaed _
F U L L
1 I M t.
Didelis rato- 6
StL^irmkimas baigtas ranch. 8 rooms.. full bsmt Privatej *
tas iškilmes
kun. Petro A. Ci
98-tas apskrities suvažiavimas • s e i r c o kamb. bucgalow. G&zu šildomas.
Over 18. top wages paid
t beach rights. $57.000.00.
bulskio, MIC. kunigystės 25-rių
įvyko gegužės 7 d. New B r i t a i n : m a W * - Po t o sekė vaišės.
Jrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37^0a
Apply » person
metų sukakties minėjimą. Jo tė
Šv. Andriejaus lietuvių parapi
M. Makauskienė
Tartose stakeftf — trūksta namą.
vai ir šeima jau nuo seniai pri
jos salėje. Susirinkimą atidarė
23 meesi kai be pertraukos taroauklausė štai parapijai, gyveno jos
Lakeview Mattsard rool styie 2 story, JSBM lietuviams ir įų draugams.
šios apylinkės kuopos pirminin- Į
3 bedroom on comer lot. Beacb rights.
rūpesčiais ir veikla. Jie visi buvo
500 Ogden Avenue
kė Tamošaitienė, pakviesdama •
ŠIMAITIS
RiALTY
$43.900.00
vieni uoliausiųjų šios parapijos
DOWNERS GROVE, ILL.
dvasios vadą kun, Rikteraitj!
Insurance — Income Tas
*xarių ir bendradarbių.
RTITER AND HEINZ REA1TORS
As MHJMU OBportunMy d&piortt
sukalbėti maldą. Po to susirin-j
N<-w Buffalo, Mkh.
2951 W. 63rd St. 436-7878
kimą vesti perdavė apskrities MOKYKLOS KONCERTAS —
Jaunystė ir mokslai
«1«— 469-3K0
SNEET WETAL L£A0 MAN
BALIUS
pirmininkei Julijai Valantine,
Jubiliatas kun. Petras A. Ci
Opportunhy for e^>erienced leadnes preadiumas nebuvo renka-į Vinco Krėvės Uruanistinė mobulskis, antras iš septynių vaikų,
mas
man
in pręcision sbeet metai firm,
j kylria, baigdama mokslo metus.
IŠNUOMOJAMA — FOR KENT
ExceUent benefits. outstanding opgimė Aušros Vartų parapijoje, va- į
Mandatų komisijon išrinktos birželio 3, šeštadienį 7 vai. vak. j
portunity for advanoemeot.
dinamoje Westside Chicagos da- •;
IŠNUOMOJAMAS Brigbton Parke
Šaulienė
iš
New
Haven
ir
Urbo\
Lietuvių
namuose.
2715
E.
AHeį
iyje, 1924 m. sausio 23 d. Čia se
CAJLL:
nienė iš Hartfordo. Pereito sa- f gfceny Ave.» ruošia koncertą — I * kambarių butas.
Pigumebs — už $7.700 galit gaut
niau buvo ne tik Aušros Vartų
į važiavimo protokolą perskaitė i balių.
Koncertinę dalį atliks
Skambinkite — 523-7153
visai padorų, kad ir nedidelį namą.
COMFAfi. INC
judri parapija ir mokykla, bet ir
Tai palikinąs Marąuette Parke. Pa
riui,
kaip
dvasios
vadas
darbuoja-1
sekretorė
M.
Jokubaitė.
Jis
btt-|New
Yorko
jaiiniino
choras
"Draugo" spaustuvė, redakcija ir
455SIS 1
IsNl'OM. prie vienuolyno 5 kamb. skambinę pasakykite savo telefonąadministracija. Jis augo lietuviš si su Marijonų bendradarbių są- vo priimtas be pataisų. Apskri-1 "Sutartinė", vadovaujant Jūra- butas. Skambinti iki 2 vaL popiet
Lietuvitf mėgiamoj gamtoj, netoli
kos veiklos sūkuryje.
Ūgtelėjęs junga. Jau dauge'.j metų kas sa- j ties iždininkė Servo pranešė, tei Veblaitytei -Lichtfield.
t*Jef. — 434-8852.
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
T001 ANB OIE MAN
lankė tos pačios parapijos pra vaite talkina marijonų adminis-; kad kasoje yra 990.81 dot Manmas ir 3 akrai Žemes. Daug kitų prie
Mokyklą
baigusiems diplo
For puncb press and eutoff dies,
statų. Svarus oras, aplinka ir namas
džios mokyklą, kurią baigęs išėjo i truojamoje St. Marys parapijoje datų komisijos narė Šaulienė mus {teiks Simas Kudirka, sve
IEŠKO
NUOMOTI
rolier
dies, machinery maintenance
tmka pastoviam gyvenimui. $45,000.
Harrison aukštesniąją mokyklą ir Darien, DL Be to, šiame laiko pranešė, kad į apskrities suva čias iš !New Yorko. Galimas da
and
repair.
Knowledge of eleetries
Modernus
15
metų
mūro
namas.
Vyriškis pensininkas ieško 3-4
ją baigė 1942 m. Buvo -pradėĮęs tarpyje jis beveik visą laiką dar žiavimą atvyko 18 delegačių ir b/kas, kad tuo laiku jau bus iš
a definite plūs. A small diversifled
2
butai
ir
profesionalui
liuksus
ofi
studijuoti, bet 1943 m. kovo mė būdavo vienuolyno tarybos na dvi viešnios. Dalyvavo sąjungos spausdinta j o knyga "For those kamb. buto. Pageidaujama tarp sui patalpos. Daug priedų. Vieta Mar tool room. 30 yr. old company with
nesi pašauktas karinei tarnybai, rys, vieną kadenciją (šešerius me šios kuopos: 17-ji Hartfordo, still at Sea" Tai ją galima bus 67-tos ir 73-čios ir tarp California ąuette Pke Aukšta kokybe. Žema good fringe benefits. Salary open.
ir Western. Marąuette Pke.
kaina.
JOHNSON BROS.
tuomet einant Europoje antrajam tus) buvo provincijos tarėjas.
33-ji New Haveno, 38-J New gauti su S. Kudirkos autografu. Skambint 476-6437
MBTAL
FORMINO CO4
vienetų
mūras
it
garažas.
Marpasauliniam karui.
Britaino, 43-£ Waterburio ir
šeima, kurioj augo
TEL
—
449-7050
cmette
Parke.
Naujas
gazu
Šildymas.
Po oficialiosios dalies seks
57-ji Manchesterio. Dvidešimt
Našlė
atiduoda
už
$38,800.
MISCHLLAN
LOL'8
Kariuomenėje išbuvo net iki
Kun. Petro Cibulskio patirtis aštuntoji Manchesterio kuopa vaišės ir šokiai. Mokyklos ko
5 kamb. labai modernus muro na
1945 m., kol baigėsi karas. Viene administraciniuose darbuose
yra i suvažiavime nedalyvavo,
nes mitetas kviečia visus atsilanky •IIIHIIIIIIIIUlIlIlIlIlHHIIIIIIiHIMHinNHIU mas ant plataus sklypo, tinkamas
rius metus tarnavo
Anglijoje
seimai žavingai gyventi. Arti 73 ir
didelė ir plati. Jis kariuomenėje kuopos narių skai&us sumažėjo ti * m a l o n i a i praleisti vakarą.
esančioje amerikiečių lėktuvų ba
Good atarting salary & benefits.
Kedae $38,000.
išmoko elektriko ir kitų r.amams j iki gegių. Joms buvo p a s i ū l y t a ' Y p a t i D g a i ^ ^ a ™
z*^™
zėje. Visą laiką priklausė aviacijos reikalingų darbų. Ir tai ne pavir
Gratos platus sklypas ir garažas
S K > k y
OONWAY JMPOET OO. S l ^ W ^
" **"
Marąuette
Parke. Vertingas pirkėjui.
vadinamam "žemės"
daliniui, šutiniškai, bet gerai ir sumaniai prisijungti prie 57-osios kuopos, IVvę 5mokytoiaL
p okvtoiai
1I051 W. Addison Street
kuris paruošdavo lėktuvus skridi administracijai reikalinguose dar- bet nesutiko. Edininkė Servo *
Apdraustas
perkraustymas
Fraaklin Park, Ofinois
Bilietus galima įsigyti pas
mui, tikrindavo ju mechanizmą buose savo patirti panaudoja su padarė trumpą pranešimą iš
Įvairiu
atstumų
ir tinkamumą frontui. P. Cibuls- dideliu pomėgiu. Tiek seminarijo praeito seimo, nes ilgesnis apra mokyklos t ė v ų komiteto narius:
HJ3LP WANTE3> BDEN
kiui visus tuos metus teko dirbti je, tiek ypač dabar "Draugo" šymas buvo "Moterų Dirvoje' R. Česonį, D . Dainorienę, J. KaTU. S76-1882 arte $76-5996
2625 West 71 s* Street
kurią
visos
narės
skaito,
rašką
ir
L
Kazakauskienę.
kariuomenėje lėktuvų mechani- spaustuvėje tie darbai yra nuo
Cabinet maker to work on formica.
iiiiiiiniiininiitniiiiiuiimniHiiiiiiiiiHni Tel, 737-7200 ar 7374534
Top men, experienced only. Mušt
Iždininkė pranešė, kad seime
— Birželio 4, sekmadienį,
lat reikalingi rūpesčių, ir čia jis
KU.
speak English. Steady work, good
1945 m. lapkričio mėnesi buvo nebepralenkiamas. Uolus jis y- dalyvavo 25 delegatės iš ap- lietuvių namai Polankos par nmmitiiiiiiiiiiiiininiiuiiiiiiiiuniinun
pay, and many other benefits. Apply
PACKAGE EXPRES8 AGESCT
paleistas iš karinės tarnybos. Cia ra ir pastoraciniuose darbuose, draudos grupės ir 18 iš apšvie- ke, 3258 Knights Rd., Cornwells
MABQUETTB PARK
in person only.
H.\KMA VOBiaKIENft
ZJįą batą po S tmeg. mOrtnis. 11
jis ir sustojo prie asmeninio klau kai jam šeštadieniais ar sekma tos. Centro valdyba pasiHko ta Hights, Pa-, ruošia pikniką, ku
I M P E R I A L KTTC3IEN
SIUNTINIAI Į LIET0V4 metą senumo. Atskiros Šildymo sis
simo: kuriuo keliu pakreipti savo dieniais reikia patarnauti parapi pati. Nutarta, kad redaktorė ris prasidės vidudienį. Blogam
labai ftytttmįammm g»*oe raStea temos. Garažas. Arti 73 ir RockweUA N D BATHS
turi teisę dėl vietos stokos ko orui esant, piknikas vyks po prekfe.
gyvenimą, kad galėtų būti nau jos darbuose.
Maistas 1& Kmopas saatiStą. MHfc
8210 W . 47tb St„ Lyons, HL
respondencijas trumpinti. Nu- stogu.
2048 W. «» St, Chlcajro. m, MOS.
dingesnis Dievui ir žmonėms. Pa
Jau minėta, kad kun. P. Ci-. balsuota nekelti nario mokesčio
TEL — WA 6-»87
BUTŲ NTOMAVTMA<
sirinko Marijonų vienuoliją, ku-į
TOOL ROOM MACHINI3T
Bus &»flvrpfli, šokiams gros ntitiitiiiHiiiiiimimimiuimutHumuiB
Narna pi*lil—u — Pardaivima*
r p ; artumo*, augo ir mokėsi, su,
p ^ ^ esami^
konstituciją,
t
Tool room marMulslm
w n o tBvai n
ų iA ų
Valdymas
orkestras,
veiks
turtingas
bufe
kunos nariais buvo
susigyvenęs ir °*> ,
" y ^*'
/* ;_„
» . „ _. - _
. _ .
j^v
Not
s
job shop. Good pay. good
I>rassdlnsal
—
IŠMOS*
TSS
kuriuos serai D a2 : no O 'o tėvą* reiškėsi lietuvių veiklo e. o tėvas ^ f 8 J1 jau pasenusi. Taip pat tas fr baras.
Br. Všk.
working cocditioos. Plūs overtime
Notariatas
—
Vertimai
ŠERĖNAS
perkrausto
baldus
Ir
P p t r a s arv
« S !
'
3*<* ir Baisogalos 1913j ^ ų sąjungos kuopų metinės
tajp pat ouvo nuolatiniai
kitus daiktas. Ir iš toli miesto lei
Experienced in Fatures.
m., tarnavo kariuomenėje pirmo-j ^ Mišios turėtų būti nukeltos
dimai ir pilna apdraoda.
jonų bendradarbių sąjungos na
1750 N o . Kimbafl Avettne
jo karo metu. Vėliau jis buvo vie- j J spalio mėnesį.
ROŽĖS GYDO
riai ir stipriai įsijungę \ vienuo
TEL. — WAM06S
3
BACEVIČIUS
5
TEL. — 2S5-5030
nas iniciatorių ir kūrėjų Dariaus
jidininkė Servo pasiūlė kuolijos lietuvišką veiklą.
8455
Se.
Kedsle
Ave,
—
T78-22SS
Bulgarų liaudies medicina nuo
ir Girėno lietuvių veteranu posto, vom3
^ ^ n a r ^ y a ^ fr
Vienuolišku keliu
senų
senovės rožes laiko vaisti
pnklause Amer,<os Veteranu ^ . s k i r t i iš apskričio kasos
p E
{valrfa pvekb) aa—aat hiw
V Y R A I IR
MOTERYS
ganizac^ai, darbavosi įįetuvos
^
r ^ n u S e n ė niu augalu. Rožių aliejumi gy
D e J ^
1946 m. išvyko studijuoti i Mav y a u eilėse, Manjonų bendradar- • I : J į » = d w x - •
- " « * « ^ domos odos, akių ir skrandžio
O08MOS PARCELE EKPKEtt
rianapolio kolegiją ir tų pačių
• — m ir NageL Mflr. $48,900. 7 OpeaingA now in —
:
paSlule a
P 3 k n & m ^ ^ ^ a*™*, ligos. Bulgarų farmacininkai
bių ir Labdariu sąjungose. M rė
kamb., 4 mieg.
SIUNTINIAI
J
LIETUVA
metų lieipos 15 d. Clarendon Hills
m
r
' verbavimą
per T"Z'-'u.
lietuvių j'• nustatė, kad rožių aliejus skausI977m. vasario 15 d. Jo motina;
, „ , ; paskelbti
,..
*"~
38
—
77 Ir Sawyer. Mūr. $39.900.
SSSS
S.
Habted
«»,,
Oilauco.
OL
MM9
III., įstojo ir marijonų noviciatą.
5 kamb., 3 mieg.
2601 \f. «»th St., Cbicmgo. UI tm-29
A
r
i
l
.
Radževifiūtė,
gimusi
^
\
^
J
^
!
^
V
^
^
^
^
tnalfina
25
kartus^tipriau.
i
Kitų metų liepos 16 d. pada
Teief.! MS-S7S7 — 2*4-*a*»
l« — «5 ir Whippie. $41,506. 5
rė vienuoliškus įžadus ir rudenį
VVhurfeM
•uderų
koncertą
Hartforde,
kamb.. 2 mieg.
iš Marijampolės apyiinx«, gy- '•
jaus lašas dantų skausmą nu
tt80 ir Lsvradafe. $68.500. «
pradėjo filosofijos, vėliau teologi
Paahlljmnii
buvo
pritarta,
pa
veno jau nuo 19 šimt. pabaigos.
malšina
3—4
valandoms.
jm.
kamb.,
3 mieg,
jos ir kitas studijas Marijonų se
Ji taip pat buvo Lietuvos vyčiu. liekant išsiaiškinti su parengi
7S
—
«2
ir
RichmondL Mūr. $35.000.
minarijoje. Studijų pabaigoje JoDariaus ir Girėno pagelbinio mo mų komisijos pirmininke B. Ši
7 kamb., 4 mieg.
KILIMUS
IR
BALDUS
CSAvYFORD T^RRACR
lieto vysk. Martin McNamara
72 — S7 ir RockweU $28.500. Mflr.
terų \*ieneto narė. Mirė 1978 m. manskiene. Iždininkė Servo per ItlHIHMflilMIfltlKlllllltimtftliilIlIHfHft^
Plauname Ir ra*baoJaa»
NTTRSrNG CEJSTER
1953 m. gegužės 30 d. P. Cibulsskaitė gautą laišką ir centro
6 kamb.. 3 mieg.
vasario 14 d.
vtaa tWą grlatta,
34 — -** t> Moman. Mūr. $36.900.
kiui suteikė kunigystės šventi
9125 9o. Crawford Avėsime
valdybos, surasti daugiau naujų
- . BL'RNTA — Tei. R I 741BB
5% kamb., 3 mifig.
Petras ir Stella Cibulskiai iš- narių ir atgaivinti kuopų veikmus, kurie ir nustatė jo tolimes
Bt — 72 ir Whipple. Mūr. $39,900. mmįįĮĘĘt n u m. TA (msmo
augino, be jubiliato, dar dukras ^ p ^ ^
g ^ ^ ^ M o t £ g n ^ ttfONlS — LAKAI — DARBAI
nę gyvenimo kryptį.
6 kamb.. 4 mieg.
Frances (dabar Jurzax) Geno- g ą J t m ? o s k(m±
į
10% — >»% — 90% ptftaKi moktaite 272 —SS ir RockweH. 2 aukdtų mūr.
{1911 - 1927 - 18T7)
Pastudijavęs dar vienerius me vaite (mirusi). Elena (oabar Fiož Mpdnuidą
Ir
GOOD S£AMS1MSS
$39,900.
riems kuopų reikalams, is kiek-1 Redagavo STASYS BARZDUKAS hllto
tus kun. P. Cibulskis 1954 m. bu
—53 ir Tahaan. 2 aukšto mūr.
ir Kąteriną (dabar Di vienos kuopos isrer - ^ po vie-• ^
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Full time job ai!
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kunigas pradėjo dirbti vienuoliš
$32,000.
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kame lauke, kuris nuolat keitėsi, Northeastem
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$38^00.
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Jurgį
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t N D r S T R l A L SEvYtNO
reigose buvo didelio uolumo ir mas ir augina savo vaikus.
DRAUGAI, 4545 W. 6Srd St.
šventuoju. Servo pranešė, kad
SIUNTINIAI
|
LIETUVA
MACHTNR
r.pv.KATOR^
CHCBKO.
BL
08029
darbštumo kunigas, nepaisęs nie
19T9 m. gruodžio 24 d. Moterų
Kun.
Petro
A.
Cibulskio,
MIC,
Experience
neces«ary
FuH tune. Good
ko, kad tik būtų geriau atliktos
sąjungai sukaks 65 metų gyva immRiNniuniiiiitiiiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiH
Ir kitas kraštus
jubiliejinės
padėkos
Mišios
bus
working
conditions
4243 W. 6Srd Street
pareigos vienuolyne ir įvairiuose
vimo jubiliejus. Tą sukaktį rei
NEDZINSKAS, 466d Arefeer Ave
gegužės 27 d., šeštadienį, 1 vai.
užsiėmimuose.
Eik Grove V illagf, Bfinoto
PHONE ~ 767-066©
Oricago, Iu. 60632, tetef. 927-5686
oo pietų Aušros Vartų par. Baž kės iškilmingai paminėti.
Apskrities valdyba rjerrinlrta
TEL. — 706-7970
Daugiausia kun. P. Cibulskiui nyčioje (2327 W. 23rd Place,
teko dirbti
administraciniuose Chkago, 111. 60608). Po pamal ta pati: pirmininkė — J. Valan
8 B C R E T 4 B T
darbuose, nors jis niekada neap dų susitikimas su Jubiliatu para tine, vicepn^Jninkė A. l i p S e n ė , Vonių, virtu^rgs sinku ir vandens
ĮSIGYKITE D A B A B
Mušt
have excellent typing &. shortšildytuvų
specialistai.
Virtuvės
ir
• a — • m • ! • > • • • i ^ aą ^^m m^ ^ ^ m ą»ai ^ — <p^>
leido ir pastoracijos, kai reikėda pijos salėje. Mišių metu pamoks raštininkė ~ M. Jokubaitė, ftvonic* kabinetai. Reramikoe ir kt. Spaivotua ir Paprutoa BadljaL H!nsnuDi!!!!!UiimniiimiuiiMiitiiuiNm hand skills. Company benefits, good
v o pagelbėti kitiems. 1955 m. buvo lą sakys Marijonų vienuolijos proStarao b Oro VMntnval
salary. CaH 76441031, ask ror Wr
plytelės. Glass blocke.
Sinkos
5
paskirtas Clarendon Hills marijo vinciolas kun. Juozas Dambrausk- kaip ligšiol vienuoliška ir kuni vnnuĮdžbii išvalomi elektra. GaProctor.
DU DVASmiV BOTYBIt
nų vienuolyno ir
seminarijos kas. Svečiai kunigai kartu daly giška šviesa, tarnaujant Kristui ir Kte kreiptia nt» 7 iki 8 vai. ryto
M I G L I N A S TV
JOYCE BROS. STOJtAGE * VAN CO.
PASAULIAI
arba po 5 vai. vakaro.
ekonomu. Po trijų metų toms vaus koncelebracinėse Mišiose. Bažnyčiai
6428 N. Clark St. CUcago, D .
tS4Š W. fiWi 8 1 , faL T76-148*
SERAPINAS _ 699-2960
J, Burkos
pareigoms paskirtas į Chicagos
P. Garšva
Kun.
P. Cibulskio sidabrinė
vienuolyną prie "Draugo". Vie
awwnwimi
IIIIIIHIIHU—W——
Pavadinta pagal Sv. Augustino
nerius metus ekonomo pareigas kunigystės sukaktis dar neužbai
M. A. Š I M K U S
iasireiškuną: Da priešingu siekių
»OTaJKT FCBUO
ėjo Marianapolyje, bet, prireikus gia jo darbų. Bet tai yra paties
miestai, kurių "vieną sudaro gerieji
otooatE
TAX srasvMB
Jubiliato,
jo
seserų,
brolių
ir
dide
angelai ir žmones, o antrąjį tie,
vėl gero administratoriaus Chica4269 Sa. Maplevrood, tel. 294.T4M kurie yra blogi". Knyga parašyta
VIZITINIŲ KORTELIŲ
goje, grįžo čia. o 1963 m. vėl tu lio skaičiaus giminių bei artimų
Taip
pat
daromi
VERTIMAI,
lengvu
stiliumi
ir
joje
srvarstomos
rėjo ekonomo pareigas perimti se jų prisiminimas to laikotarpio,
GIMINIU ncrtettmfll. pUdcml
populiarios sių dienų žmonių, tau
PnJTETTBRfl PRAŠTVAI tt
minarijoje. 1966 m.
išrinktas kuriame jis paaukojo savo gra
tų ir dvasių problemos. 444 pus!., vnttlnni kortelių naudojlmaa yra
kttokte blankai.
gražus paprotys. Biaiienai jaa pla
Clarendon Hills vienuolyno vy žiausias dienas, geriausius darbus
kaina su persiuntimu $8-90.
GaJttė
pasirinkti
įvairią
spalva
ahuninijoas.
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
resniuoju, o panaikinus seminari ir uolias pastangas.
Užsakymus siųsti: Irraagaa, mų atatovama turėti
jos namus 1972 m. vyresniojo pa
Padenjįame ahunUii|uro medžio da&t (SII>ING) ir
Su jo artimaisiais kartu kun.
tinęs korteles
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, «Mo W. «Srd S t - CUeago. ¥11. 40*29
reigas perėmė Chicagos vienuo- P. Cibulskiui, tenka tik palinkėti,
Kreipkitės I "Draavo*
nerfipenmedUą daih? dažymsa.
I nes jis plačiausiai skaitomas iie- jiMiiuitUiiiinmiMiiuniuiiiJiiifiuiiiniM) fndfc
rynė. N u o 1975 m. Čia pat eina kunigystės
sidabrinę
sukaktį
i tuvių dienražtia, gi skalbimu kaiekonomo pareigas, padeda, kai švenčiant, ir ateityje dar ilgai į
Pesrakaite "Drangą", duolrjbe
| ana yra vtsieuia priainanaaL
reikia, "Drauge" administrato- Sviesti ftrv* tpUatofr tokia p t t l U
Ę krtieft* Bsai*Vi» *tv*f
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Vaidis Reai Estate
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REALTY
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V A L O M E
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PLUMBING
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•vyko sutuoktuvės-. Mišias koncelebravo keturi kunigai: du jauno
sios dėdės Dominikas ir Charles
Mockevičiai, kun. Jonas Borevičius ir kun. Bill Sneck. Giedojo
Michigano un-to kat. studentų
grupė. Mišių dalyviams buvo iš
dalinta specialiai paruošta mal
dų knygelė lietuvių ir anglų kal| bomis.
Pamergės buvo: jaunosios se
suo Izabelė Laučkaitė, jaunosios
! dvi pusseserės Regina ir Jean
Stankaitytės ir Jeannette Ludwig.
Gėlių nešėja — Michelle Mocejūnaitė.
Pabroliais buvo jaunojo brolis
Hamiltono lietuviai jaunuoliai su savo klebonu. I š kairės: prel. J. Ta
Edvardas
Domanskis, Ben Hyink,
darauskas, Algis Trumpickas ir Danutė Beržaityte
Nuotr. M. Borusienės į * 1 ?

MOŠŲ KOLONIJOSE
Washirigton, D . C.
MOKINIŲ SPORTO ŠVENTĖ
SU LATVIAIS

nines 2mokyklas, kaip ir mes.
Girdėdami jų vaikus kalbant
latviškai, lietuviai vaikai turė
jo progos patys įsitikinti tų
dviejų kalbų panašumu.
Lietuvių ir latvių mokytojos
ten pat nutarė sporto šventę ir
kultūrinį pasirodymą
rengti
kiekvienais metais.
Dalyvė

Pa

r
v

^ r " C a n R°senblum

stoną
n a c n Pranukas
P r o n n > i p Čižiūnas.
rTfninoc
Žiedą
nešė
Po sutuoktuvinių mišių vestu
vių
dalyviai susirinko
vai
šėms Holiday Inn motelio Versailles salėje, Bethesdoje, Md.
Programą pravedė Lauškų drau
gas Joseph Boley (Bolevičius) iš
New Yorko. Po trumpą žodį tarė
jaunųjų tėvai ir patys jaunieji.
Gauta daug sveikinimų raštu. Pa
minėtinas yra retas Vatikano vals
tybės sekretoriaus kard. Villot
sveikinimas popiežiaus vardu.
Taip pat buvo atsiųsta sveikini
mų iš įvairių Lietuvos vietų.
Didžiulė salė vos sutalpino apie pustrečio šimto svečių, kurių
tarpe buvo Lietuvos atstovas VVa
shingtone dr. S. A. Bačkis su žmo
na, Rudžiai iš Chicagos, Damušiai iš Detroito, dr. Bagdai ir
Minkūnai iš New Yorko, dr. .Bal
čiūnai iš Ohio, visa eilė vasingtoniečių ir kitų.
Jaunoji Pranutė Laučkaitė yra
baigusi Marylando universitetą,
o Michigano universitete gavo
magistro laipsnį iš psichologijos
ir pedagogikos. Šiuo metu baigia
studijas doktorato laipsniui. Pa-

Lietuvių Kristijono Donelaičio
mokykla įsikūrė gražiuose, nau
juose latvių namuose. Latviai
turi savo mokyklą ryte, o mes
nuo 1:30 iki 5 vai. po pietų. Lie
tuvių mokyklą lanko 34 vaikai, NAUJA ŠAUNI LIETUVIŠKA
o latvių — 60. Jau keletą me
ŠEIMA
tų dalinomės tomis pačiomis
VVashingtone, D.C., gegužės
patalpomis, bet vieni kitų be
veik nepažinojome. Latvių mo 6 d. įvyko tarsi koks suvažiavi
kyklai pasibaigus, jų tėvai sku mas iš visos Amerikos. Buvo žmo
biai vaikus išveža, užleisdami nių iš Chicagos (net 36), Det
mums automobilių statymo aikš roito, New Yorko, Ohio ir net
tę. Bet šiais metais tų mokyk i\ebraskos. Tą dieną įvyko dvie
lų vedėjos p. Virginija Gurec- jų šeimų — Izabelės ir Juozo
kienė ir p. Eksteins sutarė lie Laučkų dukters Pranutės su Ali
tuvių ir latvių vaikus arčiau su nos ir Vandelino Domanskių sū
pažindinti. Sporto diena įvyko numi Rimu vestuvės.
Apie pustrečio šimto žmonių
šeštadienį, gegužės 6 d Susi
susirinko
Marylando universiteto
rinkome mokyklos patalpose.
Latviai viename mažosios sa
>*> & * A £ *
lės šone, lietuviai kitame. Lat
vių mokyklos vedėja p. Eksteins
kaip šeimininkė visus pasveiki
no. Latvių vaikai mūsiškiams
choru pasakė labą dieną, o mes
jiems — labdien. Latvių cho
A . A.
ras padarė mums malonią staig
meną. . Padainavo lietuviškai
"Du broliukai kunigai". Lietu
viai vaikai jiems nuoširdžiai'
URBUTYTE
padėkojo. Ponia Elvyra Vodo-s
Gyveno Woodruff. Wisconsin.
palienė, sporto šventės vadovė,!
Mirė geg. 19 d , 1978. sulaukus senatvės.
visus nusivedė į didžiąją salę,;
kuroje tuoj pat ruošėmės spor-:
Gimė Lietuvoje, J u r b a r k o parapijoje.
tui ir žaidimams. Norėjome
Pasiliko dideliame nuliūdime v y r a s Alfonsas, sūnus Alfon
sportuoti kieme, bet tą dieną
sas, marti Frances, duktė Eleonore Simmons, žentas Bethel, 4
lijo, tad teko pasitenkinti sale.;
anūkai, sesuo Isabelė Oksas su v y r u Leo, brolio sūnus Algis
Ponia Vodopalienė. kūno kultu-j
Urbutis s u šeima, Lietuvoje brolis Jonas U r b u t i s su šeima, se
ros mokytoja, talkininkaujant j
suo Kotryna su š e i m a kiti giminės, d r a u g a i i r pažįstami Ame
jos kolegei p. B. Shields, atsi-į
rikoje ir Lietuvoje.
vežė įvairiausių sporto priemo-j
nių. Geresniam susipažinimui
Palaidota Woodruff, Wiscansin.
visi vaikai buvo suskirstyti ne
pagal tautybę, bet pagal amžių
į septynias grupes, kurios tarp
savęs entuziastingai rungtynia
vo. Atskirai buvo sudaryta:
A . f A.
pačių mažųjų grupelė, kurioje
JUOZAS VALCERIS
dalyvavo 3—4 metų vaikai. Tik
Gyveno 2637 W. 69 St., Chicago, Illinois.
pabaigai vyresniųjų skyrių lie- \
Mirė geg. 21 d., 1978, 10 vai. vak., sulaukęs 74 m. amžiaus.
tuviai ir latviai sužaidė tikinu, I
Gimė Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje; gyveno šakiuose.
kurį laimėjo lietuviai. Tinklinio
Amerikoje išgyveno 23 m.
komandoje žaidė Rūta Aidytė,:
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ida (pagal tėvus Haase)
Viktoras Aidis, Andrius Klesesuo Emma Tautkienė, sesers sūnus Romas su žmona Aušra ir jų
vaikai: Danutė ir Stepukas; sesers Duktė Elena Kailis ir jos vaikai
mas, Paulius Klemas, Rimas!
Juozukas ir Monika, Lietuvoje brolis Gustavas, Vokietijoje se
Liogys, Kristina Lukaitė, Rimas j
suo Adelė Buchninkienė su šeima, giminės Chicagoje ir Kanadoje.
Orentas, Algis Penkiūnas, Vik
Priklausė šaulių Dr-jai.
torija Sturmer ir Ada VodopoKūnas bus pašarvotas antrad., 2 vai. popiet Lack-Lackawicz
laitė.
kopi, 2424 W. 69 St.

PETRONĖLĖ YUODSNUKIS

Kai vyko tinklinio rungty-:
nės,mažesniųjų grupės rungty- j
niavo šuolyje j tolį iš vietos. Iš i
lietuvių savo grupėse geriausiai,
pasirodė Rimas čampė, Vygan
tas Čampė, Tomas Klemas ir
Vida Vodopalaitė.
Rungtynėms ir žaidimams pa
sibaigus, mokiniai, mokytojai (
ir tėvai vaišinosi priešpiečiais,;
kuriuos paruošė lietuviai ir lat-l
viai kartu. Iš lietuvių savoj
darbu daugiausia prisidėjo tėvų:
komiteto narės: Ramutė Ai- ;
dienė, Birutė Sturmer h* moky
toja Meilė Mickienė.
Tai buvo pirmas lietuvių ir:
latvių šeštadieninių mokyklų
susitikimas. Jis praėjo su dide-,
liu pasisekimu. Mokiniams jis
buvo labai naudingas, nes jie,
pamatė, kad ir kitos tautos vai
kai lanko tokias pačias šeštadie

Laidotuvės įvyks ketv., geg. 25 d. iš kopi. 9 vai. ryto bus at
lydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Gėlių prašome nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, sesuo ir kiti gimines.
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, Tel. 737-1213

, .
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psichologijos konsultante Massa- ma Vatikane buvo pravesta
chusetts universiteto medicinos Vatikano Vienuolių kongregaci
centro vaikų klinikoje, Worcester, jos metinė visuotinė sesija.
Mass.
Nors Bažnyčios misija pasauly-;
Jaunasis Rimas Domanskis yra je yra esmėje dvasiniai - religi-.
baigęs Michigano universitete nio pobūdžio, Bažnyčia, rūpin
teisių mokslus ir įsigijęs advoka damasi pilnutine žmonijos gero
to teises. Pastaruoju metu jis yra ve ir jos pažanga, negali likti
Chicagos fed. apyg. tenmo asis abejinga ir socialinėm bei poli-:
tentas.
tinėm problemom. Atstovauda-1
Jaunosios tėvai Laučkai nese ma žmogaus išganymą skel- j
niai yra grįžę iš Europos, kur J. biančiam tikėjimui, Bažnyčia j i
Laučka buvo lietuvių skyriaus ve siekia išlaisvinti žmogų* iš nuo- į
dejas Laisvės radijuje. Jaunojo tė dėmės, atnaujindama jo sąžinę j
vai Alina (gyd.) ir Vandelinas ir pakreipdama visą žmogaus;
(inž.) Domanskiai gyvena prie gyvenimą nauja linkme. Toksi
Chicagos — Palos Parį 111.
pilnutinis žmogaus atsinaujini- i
Jaunieji išvyko povestuvieni mas yra Įmanomas, tiktai paša
kelionei į Virginijos salas.
linant pasaulyje vyraujantį ne
rvj)
teisingumą ir sukuriant naujais
pagrindais besiremiančią žmo
VIENUOLIJŲ REIKŠMĖ
nių bendruomenę. Šioje Bažny
"Vienuolijų reikšmė Bažny- čios misijoje labai svarbų vaid
čios misijoje, ugdant pilnutinę menį atlieka vienuolijos.
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A. t A. ALFONSAS KAVALIAUSKAS
Gyveno 1025 Gunderson Stret., Oak P a r k , Illinois.
Mirė geg. 21 d., 1978, 5:30 vai. popiet, sulaukęs 60 m . amžGimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje.
Amerikoje išgyveno 28 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Alfreda, duktė I r e n a
su šeima, sūnus Algimantas su šeima, 2 broliai Liudas, brolie
nė Dana, Frank, brolienė Danguolė, 3 seserys: Siasė šlapelis
sai v y r u Povilu ir šeima, Aldona Stadys su šeima ir J u s t i n a
Sriubiškis su vyru Bonifacu ir šeima, Lietuvoje 2 broliai An
t a n a s ir Vytautas, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas antrad., 5 vai. vak. Mažeika-Bvans
kopi., 6845 S. Western Ave. Laidotuvės įvyks treč., geg. 24 d.
iš kopi. 9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionies sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas i Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, d r a u g u s ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, duktė ir sūnus su šeimomis.
Laid. direkt. Evans i r Sūnūs, tel. 737-8600

E UDE I K I S

Vienerių Metų Mirties
Sukaktis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. SAIDAS Ir GERALDAS F. OAIMID
TRYS MODERHISKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. Gallfereia Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
Zyj%5^.'-h&*'
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4605-0? Souftt Hermttage Avenue
Telefonas — f Arda 7 1741-2

POVILAS VIDUGIRIS
Jau suėjo viener, metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą vyra, tėvą, uošvį ir senelį, kurio netekome
1977 m. gegužės 26 d.
Jis visaaos yra u- pasniKs mūsų mintyse ir maldose. Tegul ilsi
si amžinoje ramybėje.
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sekančia tvarka:
Gegužės 25 d. 7:00 v. ryto Sv. Kazimiero bažnyčioje Los An
geles, Ca.
Gegužės 26 d. 6:00 v. ryto Sv. Kryžiaus ligoninės koplyčioje,
Chicaga; 7:00 v. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicaga, Tėvų Ma
rijonų koplyčioje, Chicaga, Sv. Kazimiero bažnyčioje, Los Ange
les, Ca., 8:30 v. ryto Sv. Onos bažnyčioje, Santa Monica, Ca., Sv.
Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, Ca.
Gegužės 28 d. (sekmadienį) 10:30 v. ryto Sv. Kazimiero bažny
čioje. Los Angeles.
—
Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus vie
nose ar kitose Mišiose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti už
a. a. Povilo sielą.
Nuliūdę: Žmona Aleksandra, sūnus Vytautas, marti Elena ir
anūkė Dijana.

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN ME.
Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

A. t A. FELICIJAI KUPCiKEVIČIENEI
mirus, Lituanicos vadovui — sūnui LEOPOLDUI su
šeima ir sūnui VYTAUTUI su šeima reiškiame gilią
užuojautą.
Lituanicos tuntas

Brangiai mamytei Lietuvoje mirus, liūdesio
prislėgtą dukrą

GENĘ

ARMALIENE

ir zentą~rlDOI.FJ]Į nuoširdžiai užjaučiame.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvio Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

•

Jane ir Juozas Daunorai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
9 0 . LTTCANICA AVE.

Buv. Mokyklos tėvų komiteto narį

VYTAUTĄ K U P C I K E V I Č I U ,
liūdinti mirusios MOTINOS, nuoširdžiai užjaučia
dabartinis
Chicagos Aukštesniosios Lituanistikos
Mokyklos Tėvu Komitetas

TeL TArds 7-S401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS
2314 W. 23rd PLACE
VIrsrfnia 7-6672
2424 W. 69th STREET
TeL BEpoblic 7-1213
11028 Soothw«4 ffiglmay, Palos HUls, HL
TeL 9 7 4 4 4 1 0

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALfFORMA AVE,

TeL LAfeyette 3-3572

JURGIS F. RUDMIU

Brangiam broliui

A. t A. ZENONUI JUODPALIUI

; iJiifuiiHmiHiiiMiiiinniiiiHiimiiimiiiiiiimiiiiiiiimiiiiMimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiu'.s

KARIŲ ŠEIMŲ MOTERŲ DR-J0S DVIDEŠIMTMETIS" f

Aldone Slonskienę ir šeim?

Išleido jų Centrinė valdyba Chicagoje. Didelio formato f
leidinys, kieti viršeliai Kaina su persiuntimu $5Ą1. mino- 5
jaus gyventojai prideda 25 centus taksų

Stase Ir Algirdas Minvydai

TeL Y A n b 7-1138-38

"LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENES BIRUTES f

Lietuvoje, Kaime gegužes men. 16 d., 1978 m. mi
rus, skausmo prislėgtą
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

3319 SO. LTTUANICA AVE.

POVILAS L RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STBfET

Užsakymus siųsti: Draugas, k5Ųi W. 6Srd St., Chica- \
go,FU 60629.
:. :>iiliiiltii»iiiiinUiiiil4EUililllllUllillillllUllllllilillllllir

TeL Y Arde 7-1911

f ASAITIS - BUTKUS
1448 SO. 88ih A V E , CICERO, HJL

TeL OLymple 2-1088
_

I

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. gegules m ė n . 23 d.

IŠ ARTI IR TOLI

x Kun. V i k t o r a s R i m š e l i s
MIC, Chicagos marijonų vienuo
lyno vyresnysis, šią savaitę ve
da metines rekolekcijas šv. Ka
zimiero
vienuolijos
seserims
Chicagos didžiajame vienuoly
ne.
Grįš namo še* tądien', ge
gužes 27 d.
x Stanley D . G a p s h i s apra
X Mindaugas L. Griauzdė,
š
y
t
a s "Printer's N e w s " leidiny.
šių metų rudenį baigiąs farmaPažykolog'jos ir medicinos studijas, Įdėta ir jo nuotrauka.
rri-r-.a
kad
Litt'o
F^cvv^
rt"?ugaudamas mediciros ir farmako1 ogijos daktaratus, gegužės «r;'os taryba i' "šrirkr* ??rs:aiiJi~
10 d. gavo aukščiausą ž y m e n į , s : u
^ metų v e r s l i n n k u .
yra
"Progress"
skaustuvės
Chiir specialų diplomą: "The Warsavininkas.
Spaudos
ren H. Co!e Scholarship for cagoje
srity
dirba
jau
50
m.
Excellė"ce in Surgical Studies".
x A . a. kun. B a l y s Chomskis
Taip pat gavo iš Ulinois univer
recenzijas
siteto A'urrmų draugijos chirur daugelį metų rašė

pasirodė parapijos choras ir so
listas Mečys Razgaitis.
— A. a. Algirdas Kacanaus__ 0 n f t M o t i e j ū n J e n ė > g y ^
kas, muzikas, miręs prieš me- ^
^
^ g e l e s , CaMm
hu90
tus, buvo gražiai pnsimintaB n u v y k u s i j ^ ^ p a k eliui susApreiškimo parapijoje, Brookly- t o d a m a H o n g K o n g e
Viešėjo
ne. Minėjimą suruošė parapijos p a g m
^
d u k t e r į RgLnaaęt
choras, kuriam ilgą laiką velio- su savo vyru gyvena Indijos
nis vadovavo. Akademijos me- ^ ^ ^ N e w Delbi.
tu kalbėjo dabartinis choro va.
doras Viktoras Ralys, akademi- ^ ^
betuviskas kryžius
!
jai vadovą ^ dr. Jokūbas S^u- ****
*&**!*
pašventintas
a lnio
• , , ^,-.i. '-.onsulas A. Simutis. L_ ,
„ sodyboje,
Vargonininkų s-gos pirm. Vy- Brookhne, N. Y. Iškilmių metautas Kerbelis. M. Cinas. Jo- ta ^ ^ ^ N e w Y o r k o K e t , , v i u nas Jankus. Meninėje dalyje f » c h o r a s "Perkūnas",
ve; /
'.- >'CA < L^J---damas V Daugirdo, New Yorko
jau i-io an-amb!iš "Sutartin'",
tautinius
šokius šoko "TryptiLietuvių
pastaty- g Donelaičio pradinės ir au'ištesri šios lituanistinei mojcykks skyrių ir kLvūų globėjos. I.- k.: M. Kab
gijos departamento ne tik atžynis".
Pasakyta
kalbų.
mus,
ten.
kur
reikėdavo,
švelli asMe&ė, G. Sturanienė. G. Sn' aaauskiene, A. Izckritienė L Neu, D Dirvonienė ir B. Ališauskienė
mėjimą. bet ir 500 dol. premiją.
n5ai
—
Kun.
Kazimieras
PugeviNuotr. Jono Tamula.ėio
Jis buvo pirmuoju atrinktas i Š ,
pakritikuodamas, kur būSĄŽININGAS
RADĖJAS
čiu-i bi želio 3 d. švenčia savo
keturių šimtų mediciną baigian davo girtina — pagircamas.
5D
metų amžiaus ir 25 metų
čių studentų. M. Griauzdės tė Todėl j o laidotuvių atsisveiki~ikunigystės
sukakti. Šia proga
vai Liuda ir Kazys Griauzdės me birželio 17 d. vakare Pet
vo labai nusiminusi, kai pametė . . i ?. ., , Z .,~ ,. . Z
,
-a-a-a— su
- . 198
-,«o rol.
~,
T > J L ™ birželio 6 d., šeštadieni, 6 vai.
piniginę
Rado
Migyvena Cicero mieste, o pats kaus koplyčioje giedojo ir Ope
vak. Kultūros židinio didžiojoje
Mindaugas su žmona Lydija ros vyrų choras, dirifruoįamas i
jj^ • •
i-i_n. i • •
•*..
.x- chael Storing, 29 m., Gordon salėĮe, New Yorke, aukos šv.
KEURIASDEŠDITIES
(Jadvirsyte) gyvena Chicagoje Alfonso Gečo, Alvydui Vasaičiui
nuno centro didžiojoje salėje, puokštę, kurioje, rėkia spėti, Testorano
*arnautojas
Radini Mišias . Bus ir vairės.
MERGINŲ IR SOLISTO
Lietuvių visuomenei tai džiugi patydint vargonais. Yono "Retuoj pristatė po'icijai, kuri grą
kuri,
jos
balkoną
įskaitant,
bu:
buvo
tiek
rožių,
kiek
chorisčių,
— M tas ir Debbie Dėdinai,
KONCERTAS
Gruodžio
"Tėve
žinia, kai lietuviai moksle pir ąuiem
vo pilna čikagiškių. Kartu su
Mergaičių choras jam pri- žino pametus" ai. Gordonas pa niujorkiškiai. tarnybos reika'ais
mauja tarp daugelio kitų tau mūsų'
Hamiltono (Kanadoje) mer- chora koncertavo ir kanadiškis klausomo honoraro neėmė — vi- reiškė kad j's tikintis ir žino,
gyveną Turkijoj, s u j a u k s nau
x S t . Xavier CoBege (3700 gaičių choras "Aidas" viso pa solistas Rimas Strimaitis, čika- sas pelnas paskirtas šios va- kad pamestą dalyką reikia grątybių.
jagimio, kuris bus krikštijamas
x Kun. Vytautas Bagdana- W. 103 S t ) kviečia registruotis šaulio lietuviams pažįstamas giškiams gerai pažįstamas iš saros jaunimo lituanistinei sto- "~Zi*
New Yorke liepos 16 d Leonar
vieno kito koncerto ir iš Lietu
vičies, MIC. Lietuviškos Knygos įvairioms mokslo sritims ar net j a u daugelį metų. Jis yra kon'vykiai paremti
do Stepono vardais. Vito tėvai
MIRTYS D £ L DBGTUKŲ
klubo vedėjas, išvyko į Angliją pasitobulinti vasaros semestrui, certavęs visose didesnėse Kana- vių operos pastatymų.
"Aido"
chorui
vadovauja
Viktorija Ir Antanas Dėdinai
Žaisdami degtukais vaikai už
pavaduoti Londono Šv. Kaži- k " ™ prasidės g e g u ž ė s 3 0 A dos lietuvių kolonijose, JAVŠiuo kartu "Aidas", R. Stri- muz. Jonas Govedas. Choro ad
gyvena Woodhavene, N. Y.
miero lietuvių parapijoje kle- Registruotis galima asmeniškai \>ėsej Brazilijoje,
Argentinoje, maitis. dainuodami drauge ar, ministratoriusr J. „Pleinys. Cho- degė trijų aukštų apartamenti— Jurgis Kiaunė, savanorisboną kun. Joną Sakevičių, MIC, a*** « * « •
Informacijų gali- Venecueloje, Kolumbijoje, E u atskirai, atvežė 19 lietuviškos;„ , 5 J . \ / „, . " ™ «.__» nius rūmus, 5238 S. Indiana,
, lu.
n-i x
L . : .. . , .
-,
: Kalvaitvtė ir A Pleinvtė. Rėmė- Chicagoje. Mirtinai apdegė J. kūrėjas, sužeistas kovose dėl
kuris atvyks į Ameriką aplan ma gauti tel. 779-3300.
J
ropos krastuose. Prieš porą! ir tarptautines dainų muzikos .
'
kyti savo senutės motinos ir
X Amerikos L i e t u \ i n Tary- m e t ų giedojo Vatikane ir buvo j kompozicijų. Choras atliko dai jų komitetas: E. Ciparienė, G Davis, 76 m., ir M. Karria, 42. Lietuvos laisvės, visuomeninin
ligoninę kas, jau šešios savaitės guli
kitų artimųjų. Kun. V. Bagda- bos visuomenininių rj.'šių komi- gy, T ė v o priimtas. Chicagoje nas: J. Goveio, 'Beauštanti Jodelienė, J. Gedrimienė, H. Nuvežti į Provident
' i r B u d r i ū ^ l i e ^ ! ^ k i e n ė , B. Vidugiris, J. Stan- buvo rasti negyvi.
Nuostolių N e w Y o r k a t v Bellevue Hospi
navičius grįš už pusantro mė sija gegužės 21 d. Baltimorėje "Aidas", vedamas solisto Vaclo- aušrelė"
Lietuvių namuose t u r ė j o simpo- V o Verikaičio, koncertavo, ro- tėveli", A. Mikulskio "Kur ly kus ir J. Pleinys.
nesio.
gaisras padarė apie 40,000 doL tai Center. Jam padarytos trys
Koncertui pasibaigus rengė N e t 15 žmonių liko be pasto sunkios operacijos.
Ligoninės
x švč. M. M. Gimimo para zhimą apie U e t u v o s laisvinimo dog, t r i s kartus.
gios lankos". St. Šimkaus
jai
Jaunimo
centro
kavinėje
su
b
vienumoj
jis
atšventė
savo
var
ges.
pi jos lituanistinės
mokyklos >"^ P ° Helsinkio ir Belgrado
Pereitą sekmadienį šis cho- "Plaukia sau laivelis", A. Bra
ruošė
choro
dalyvių
ir
jų
vadodadienį
ir
81
metų
sukaktuves.
8-to skyriaus mokinių išieistU' konferencijų. Simpoziume da- ras. pakviestas
Pasaulio liet. žinsko "Ilgesio daina", M. Vaitvų,-vių pagerbimą.
Chicagos ŠOFERIAI UŽ THOMPSON A
vės įvyks antradienį šiandien, lyvavo dr. K Bobelis. T. Blin- jaunimo ryšių centro ir PLB kevičiaus ''Laumės juosta", A.
AUSTRALIJOJE
lietuviai pakankamai šiltai cho
Galinga šoferių unija Chica
7:30 vai. vakare parapijos salė strubas. dr. L. Kriaučeliūnas ir vaidvbos. gražiai pasirodė Jau Raudonikio
"Prisimink",
Z ristes sutiko. Jeigu reikia dėl
— Gintautas Kaminskas, Lie
dr. K. Šidlauskas.
Birželio 10
je. Visi kviečiami
Venckaus "Nemunas atves", F. ko apgailestauti, tai tik dėlto, goje rems gub. Thompsoną ir
tuvių
Bendruomenės Canberros
d. 7:30 vai. vak. P a n a š u s simpo
gen. prokuroro Scott kandida
X Juozas Linartas, buvęs lie Schuberto "Upėtakis", M. Novi- kad salėje, klausytojų - žiūro
X "Poezija vertimuose" — ziumas bus Lietuvių namuose
apylinkės
pirmininkas, yra ga
tūrą rinkimuose.
tuvių kolonijos Ciceroje gyven ko "Širdies daina", ""Putinai" vų tarpe mažai buvo lietuviško
taip pavadintas pirmasis Poezi Bostone, Mass.
vęs Autralijos LB Krašto val
"Damuokim po jaunimo, ypač vyriško. Taigi
tojas, dabar gyvenąs St. Pe- "Meilė grįžta
TAISO
GREITKELI
jos dienų vakaras, kuris įvyks
dybos įgaliojimus rūpintis, kad
X š v . Kazimiero seserų gyva
klausimas: kur mūsų vyrai? Iš
ši penktadienį Jaunimo centro vimo Minersville. Pa., auksinio tersburge, mums atsiuntė malo du".
Kennedy greitkelis iki b i r ž e - ' i < T n e Defection of Simas KudirStrimaitis
vienas
Solistas
R.
Hamiltono
atvyko
šauniausių
ir
kavinėje. Lietuvių poezijos ver- jubiliejaus gražiai iliustruotas, nų laišką, kuriuo pasidžiaugė,
lio 10 d. taisomas tarp North k a " filmas būtų rodomas ir
Tosti
"Tavęs
nepadainavo
P.
gražiausių
40
merginų
lietuvai
kad
"Draugas"
ištikimai
jį
lan
timuose i kitas kalbas ir k f e | M t ^ ^
* a:škiu veiklos
ir Armitage gatvių, Chicagoje, I Australijoje. Jis tuo reikalu
tautų poezijos vertimuose į lie-: , ^ 3 ^ ^ ] e i d i n v g
^ ^ a t s i ų M a s ko nuo pirmosios atvykimo die-: bemyliu', S. Gasteldono "Už- čių, o mūs'škiai vyrukai ėmė ir ir judėjimas čia bus snsiaurin- s rao^a- "Australia Broadcasting"
Choras kartu . . . .
,.
... .
tuvių ka'bą ous duotas CfR**. redakcijai Seselės t e n įsikūrė r.os į Ameriką. Šia proga, svei-; draustą dainą
komisijai atitinkamą raštą. Viįssis
a
p
s
t
e
.
.
.
(
b k ) . tas.
nes poezijos skerspiūvis nuo 1927.27 m . . todėl ir jubiliejiniais kindamas dienraščio darbuoto-! sa solistu atliko: K Kavecko
šą reikiamą medžiagą apie šį
jus, atsiuntė prenumeratos mo-! "Susitikt tave norėč'au", J. VYTALTO IGNO PARODA
IŠVILIOJO 16.000 DOL.
kiasikir.es Graikijos iki mūsų metsia
laikomi
fc
abeji
metai
filmą Kaminskui parūpino L B
JAUNIMO CENTRE
dienų. Poeziją rečituos: kun. V. j x š v č > ^ M G i m i m o ^ ^ . '-estį ir 25 dol. auką. J. Linar- [ Karoso "Tris seseles", E. TossePora moterų, viena balta, ki Santa Monicos, Calif., apylinkės
Rims-is. MIC. Liūne Sutema, • p i 1 o s i i ^ a n i s t i n ė s mokvklos mo- tas skelbiamas Garbės prenume-į ^ "Serenadą" ir L. Denzos "FuM. K Čiurlionio galerijoje ta negrė, iš Julijos Kokines, 62, Talkos Lietuvai komisija. Ginniculi - Funicula".
Pastarąja praėjusį šeštadienį buvo atida m., gyvenančios 1801 N. New-'tautas Kaminskas
Marja Eivaitė. Česlovas Grin- j ^
t ^
susįrink-mas įvyks ratorium. Už viską dėkojame.
Australijos
X Dr. Adolfas Delta, Delta ir buvo baigtas koncertas.
cev:c:u?. Daiva Kairelytė, Joryta
Vytauto
Igno
tapybos
ir
castle,
Chicagoj,
išviliojo
16,000
sostinėje
turi
atsakingą
darbą
trečiadienį, gegužės 2 4 d., 7:30
i An'mal Clinic savininkas ir veChorui vadovavo, jam ir so- grafikos darbų paroda. Parodą dol. Šiuos pinigus, išėmusi iš Imigracijos ministerijoje,
nas Damauskas ir Linas Rim- ^
^^^ gporto salėje
šiuo
Vakaro pradžia 8 vaL I x Chicagos skanta-čin regis- d ė 3 a s - 2 2 0 3 W ' C h i c a ^ ° Ave., j Iistui akompanavo jaunas, bet j surengė lietuvių jūrų skautijos banko, ji įdavė apgavikėms, kai metu jis studijuoja arabų kalbą.
Visi kviečiami.
Chicagoje, drauge su savo žmo-ivis labau garsėjantis muzikas |Korp! Gintaras. Parodą atida-j tos sakėsi radusios 40,000 doL
tracija į Tautinę ir Rako sto
na dažnai paremia savo dienraš- Jonas Govedas. Choristės bu-1 rant, kalbėjo dail. Adolfas Va- pinigais ir bonais ir norinčios
PAS LATVIUS
x Porilas Putrimas, Cicero vyklavietėje įvyksiančias sto
tį. Ir dabar, naujindami pre-, vo neblogai paruoštos, nors prie leška. Savo žodyje jis tiksi ai pasidalinti, tik reikią užstato,
— Latvių tremties bendruo
prekybininkas, po operacijos vyklas bus pravesta šį trečia
rumeratą, pridėjo 17 dolerių kai kurių dainų reikėjo dar la- apibūdino Vytauto Igno kūry parodyti gerą valią.
menes ir organizacijos į LCP
guli Loretto ligoninėje dr. P . dienį, gegužės 24 d., tarp 7—9
auką. A. Deltą skelbiame Gar- biau padirbėti. Geras buvo lfe- bą, tardamas, kad Igno darbai
Kisieliaus priežiūroje.
Ligonis vai. vak. Jaunimo centro 196
NAUJI S E R V A N T A I — ~ : Vakarų Vokietijos ,ir Berlyno
bės prenumeratorium. U ž auką tuvių dainų žodžių tarimas — nėra akademiniai, bet pačia
rinkimus 1978 m. gegužes mėn.
yra lietuvių katalikų ir kitų or kamb. Ten pat b u s užpildomi
tariame malonų ačiū.
klausytojas dėl šio dalyko ne- geriausia prasme. Tai reiškia,
Chicagoje
paskirta
117
naujų
15 d. išstatė 37 kandidatus. B
sveikatos
lapai
ir
teikiamos
in
ganizacijų ilgametis rėmėjas.
x George Vaškas, Cleveland, į galėjo priekaištauti ir galėjo kad dailininką neįmanoma įri- policijos seržantų — 70 baltųjų jų į LCP Vakarų Vokietijoje
Linkėjimai jam greitai pasveik jekcijos nuo t e t a n u s ligos.
Ohio, prie metinio prenumera- į jaustis klausąs gryną nesužalo kiuoti į bet kokią nors srovę, ir 47 negrai, Lotynų Amerikos bus išrinkta 21 narys. Kiekx Aukų atsiuntė: p o 4 dol. —
ti ir grįžti į savo namus.
Ona Motiejūnienė, W . Mozūrai- tos mokesčio pridėjo 9 dolerių tą lietuvių kalbą, nors visos lygiai kaip prancūzo Rousseau žmonės ir moterys. Teismas vienas rinkėjas į kandidatų sąx Chicagos Anglijos - Brita
choristės jau Kanadoje gimu ar mūsų Čiurlionio. Bet kaip šiuos paaukštinimus patvirtino, (rašą turėjo įrašyti 2 1 kryžiuką.
tis; p o 3 dol. — V . 2irgulevi- auką. Dėkojame.
nijos Lietuviu klubas rengia
X
—Aukų
po
septynis
dole
sios.
Ir solistas R. Strimaitis Čhiruonio kūryboje vyrauja in
čius ir Leonas Surkevičius; po
pikniką - gegužinę Vyčių sode
rius
atsiuntė:
buvo
klausytojų
maloniai sutik telektas, taip Igno kūryboje — M i
mrnmgm
du dol. — kun. Gleveckas, Pr.
ly - salėje gegužės 28 d., sek
Viktoras
Galinis,
Nevv
York,
tas,
šešias
dainas,
klausyto
liaudinė
emocija.
Tai
pasaka,
Karosas, Košt.
Širvinskas. M.
madienį. Pražia 12 vaL Veiks
Stasė Jucienė, Hot Springs, jams neatlaidžiai plojant, rei kurią jis ne tik iliustruoja, bet
Dobravolskis, Ant. Juodzevičius.
virtuvė, baras, šokiams gros
Genovaitė
Pustelninkienė, Chi- kėjo pakartoti.
ir pats kuria ir pasakoja. Tai
Visiems maloniai dėkojame.
SUsys Yla
orkestras. Visi kviečiami atsi
cago,
Koncertui pasibaigus scenoje tapytojas, kurio net gausi gra
X Valerija ir K o s t a s Vaičai
"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius
lankyti.
Klubo valdyba
Vincas Maknavičius, Cicero. rengėjų vardu dainininkes ir so fika persunkta kompoziciniais
čiai, anksčiau ilgai g y v e n ę Chi
skaitytojams
pažfrtam—, nes jis savo raštais pririša skaitytoją
Visiems rėmėjams maloniai listą nuoširdžiai sveikino Rūta ir kitokiais grynai tapybiniais
(pr.).
cagoje, o prieš t r e j e t ą metų iš
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis...
Nainytė - Sušinskienė. Solistas bruožais.
Fla., dėkojame,
X Marquette Parko Lituanis sikėlę į S t Petersburg.
Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark.
R. Strimaitis ir choro vedėjas
X
Po
penkis
dolerius
auko
Parodoje išstatyta 18 tapybos
tinės mokyklos visuotinis ttvų buvo atvykę į Chieagą dalyvau
Jurgiu
Matulaičiu ir j | ryškina {vykiais, pokalbiais, dienraščių ir
jo: Irena Morkūnienė iš Toron J. Govedas prie jiems įteiktų darbų, 28 grafikos darbai ir 9
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais"
susirinkimas įvyks gegužės 2 5 ti vestuvėse, aplankė savo gimi
to ir Elena Shinienė iš Saurt rožių priedo gavo bučinius, o mišrios technikos. Paroda va
— Valdemaras Cukuraa.
d , ketvirtadienį, 7:30 vaL vak. nes ir artimuosius, įsigijo nau
choristės gražią raudonų rožių karais atdara nuo 7 iki 9 vai.,
Ste.
Marie,
Ont.
Labai
ačiū.
mokyklos sporto salėje. Prašo jausių lietuviškų leidinių. Buvo
Bleido ir spaudi Nsk. II. Pr. Seserys. 370 pusi, 1977 m
šeštadienį ir sekmadienį — nuo
Kaina su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti:
me visus tėvus gausiai daly apsistoję pas savo dukrą. Ge
11 vai. ryto iki 9 vai. vak.
vauti.
Tėvijf komitetas' gužės 24 d. V. ir K. Vaičaičiai
DRAUGAS, 4546 W. fijrd S u CMcago, HL 60629
Paroda
galerijoje tęsis igi ge
(pr.). vėl išvyksta į St. Petersburgą.
gužės 28 d.
X Petronėlė šipailienė sunX NAMAMS PDIKTI PAS-

J. A. VALSTYBĖS*

Chicagos žinios

CHICAGOJ \R APYLINKĖSE

JURGIS MATULAITIS

KOLOS. Juozas F. Gribanskas, 5 " ! S e r g a * y r a
P * ^ ^ ^
sekretorius S t Anthony Savings 'Christ ligoninėje, Oak Lavvn,
& Loan A s s o c . praneša, kad UI. J o s draugės ir artimieji ga
paskolos su prieinamomis sąly lėtų aplankyti.
gomis yra duodamos nuosavų
X St. P. Budrys iš Racine,
namų pirkimui. Paskolų sky Wia., aukojo 9 dolerius. Labai 1
riaus tel. 656-6330. kalbame lie ačrū.
tuviškai. Arba kreiptis asme
X Stasys Yurkus, Tautodai
niškai į raštinę adr.: 1447 Sow
49 Court. Cicerok m.
(ak.). lės ir kitų dalykų prekybos sa
vininkas, 2448 W. 7 1 s t St., Chi
KHionig i Vilnių birželio cagoje, dažnomis progomis pa
27. b'epos 25 ir rugpiūčio 22 d. remia savo dienraštį. Ir dabar,
informacijai
bei
registruotis atnaujindamas
prenumeratą,
prašome kreiptis į Marių Kielą, pridėjo 17 dolerių auką.
St.
6557 S. Talman Ave^ Chicago, Yurkų skelbiame Garbės pre- Remigijui Pažerūnui. gyv. Schaumberg. f« ; I>G industrijos kompaniMar n
ID. 60629, MeL (312) 737-1717. numeratorram ir maloniai" dėko- %?£SZ1
H .5! l a r k ( d e i i n ė * > į t e i k i a »uk*ciau«ą pažymėjimą už
^„^
«»*w"iai ue«.u- y, darbštumą ir ištikimumą savo epecia1<Vi» nauji] projektų pravediift).
| me. & ciark yra šios kornęasgos pardavimo gfcgnaus vadovas
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ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE?

Kai Mary Stevens, 17 m., ir E
Christopher Nowak, 18 m., apie s
3 vai. po vidunakčio sekmadienį į S
sėdėjo automobily prie K o s t - , 1
Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyti gimines. Chicagoj* beveik 1
ner ir Fullerton, Chicagoje, gra-1 j | kiekvienas turi giminių.
sindamas ginklu jsiveržė tamsia-11
t»nA^„i rK^-«j- « i„^t^4^^. «—
« ^
*,
. . . . . .
— s
Būdami Chicagoie, aplankykite įūsų gerąj draugą — dienrašti
odis. merginai bepe diržu sunš- 5 DRAUGĄ, kur galima pasMnkti knygų ii didžiausio Amerikos rinkinio,
ti vaikino
-„...-,
. . . . . .
surišo
sodinęs
žinėjo
wak išsilaisvinęs taip smarkiai! § keramikos. Pasirmkimaa tikrai dkSetia.
griebė užpuolėjui už akių, kad
Atvyks J Chieagą, neuterirakite aplankyti DRAUGO
užpuolėjas šaudydamas ir juos j i
Adresas: DRAUGAS, M
t. M
Street, Chkags, m
sužeidęs, pabėgo. Ieškomas po-11
LU
licijoa.
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