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KARINES PRIEVOLES VENGIMAS ŽMOGAUS TEISE

Ir neutraliųjų blokas
gali suskilti
Kuba nori vadovauti neprisijungusiems kraštams ir siūlo
laikytis tik Maskvos filosofijos

Havana. — Kuba nori vado
vauti
neutraliesiems, vadina
miems "neprisijungusiems" į jo
kius blokus. Prezidentas Carteris
iš to net pasijuokė. Dabar, besi
ruošiant 1979 metais visuotiniam
neutraliųjų šalių viršūnių suva
žiavimui, numatytam Havanoje,
neprisijungusių šalių biure, suda
rytam iš 20 tokių tautų atstovų,
Kuba bando jiems įkalbėti, kad
jie turi laikytis tik Maskvos lini
jos. Kubos poziciją tame biure re
mia Vietnamas, Angola ir Alžirija, rašo "Monitor", Stengiamasi
įdiegti kitiems; kad jie turi dau
giau toleruoti komunistų — socia
listų pozicijas.
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nei Maskvos bloko.
'Nesutarimas biure nepašalintas.
Ir nemanoma, kad tikrai neutra
lūs kraštai paklausytų Havanos
patarimo. Net spėjama, kad jų
sąjunga gali suskilti, iš vieno
neutraliųjų bloko pasidaryti;, du.

Iškilo ir smarki opozicija. Tra
diciniai neutralieji tokiais ir nori
pasilikti. I jų grupę įeina ir Ju
goslavija. Prie jos prisidėjo Indija
ir Nigerija. Jie įrodinėja, kad ta
d a neutralieji jau nebus neutra
lūs, jei vadovausis tik vieno bloko
svetima filosofija.
Jugoslavija,
kartu su Egiptu ir Indija kaip tik
ir buvo iniciatorė sukurti tokį ne
prisijungusių bloką, kad nebūtu
priklausomomis nei nuo Vakarų,

Su kuo neįmanoma
kalbėtis
Milanas. -^ "Praha 1968-ieji
metai: pamoka socializmui" —
šia tema Milano Bocconi uni
versitete prasidėjo studijų simpo
ziumas, kurį surengė Italijos dar
bininkų sąjūdis už socializmą.
Simpoziumo atidarymo posėdyje
tarp kitų dalyvavo iš Turino pa
kviestas rusų kovotojas už žmo
gaus teises generolas Piotr Grigorenko. " I š asmeniškos patirties
galiu tvirtinti, kad su kiekvienu
žmogumi yra įmanoma užvesti
dialogą; neįmanoma kalbėti tik
su tais, kurie prieš žodžius ir įsi
tikinimus panaudoja ginklą. Mes
daug ko tikėjomės iš vadinamojo
Prahos pavasario, bet jo žiaurus
sužlugdymas akivaizdžiausiai at
skleidė, ką žmonijai neša moder
nusis komunizmas. Jūs kovojate
už socializmą, bet jei esate už
stalininio tipo socializmą, kuris
dabar įsigalėjęs Sovietų Sąjungo
je, Kinijoje ir Kambodijoje, tai aš
niekad
nepritarsiu
jūsų tiks
lams", sakė Grigorenko.

dina Trečiuoju pasauliu, save lai
ko neprisijungusia.
Visai kitaip daro Jugoslavija. Ji
komunistinė, bet laikosi tam tikro
atstumo n u o blokų ir nepasiduo
da svetimam dominavimui.

Kuba atsiduria keistoj pozicijoj.
Ji niekad nevartoja žodžio Tre
čiasis pasaulis, pripažįsta tik du
ideologinius blokus — kapitalis
tinį ir socialistinį — bet kai no
ri turėti įtakos tiems, kurių neva

Padegimai - labiausiai
plintantis nusikaltimas

Neutraliųjų suvažiavimas iš
tikrųjų anksčiau buvo numatytas I
šaukti Afganistane, bet po per
versmo, kai ten padėtis iš pagrin- Į
dų pasikeitė ir dabar dar nestabi-!
Ii, nutarta šaukti konferenciją
Kuboje.

Turkija su Graikija
susitars
#

Washingtonas. — Padegimai
labiausiai plintantis nusikalti
mas Amerikoj. Iki šiol policija
arba FBI į tai mažai kreipė
dėmesio. Daugiausia to b ū n a dėl
paaugliu vandalizmo ir keršto
sumetimais. Apskaičiuojama, kad
1975 dėl padegimų žuvo 1,000
žmonių, ir nuostolių buvo 1.4 bil.
dolerių. Per dešimtmetį, pasibai
gusį 1975, padegimai pakilo 375
procentus. Joks kitas nusikal
timas nepasiekė tokio "rekordo".

Moterų diskriminacija
Denveris. — Elizabeth Konntz,
National Commission on Working VVomen pirmininkė, sako,
kad 80 proc. dirbančiųjų moterų
gauna tik mažiau
apmoka
mus darbus, pvz. sekretorių, pa
davėjų, pardavėjų, bet jei tos 80
proc. staiga dvi dienas neateitų į
darbą, visame krašte būtų chao
sas, sugriūtų tvarka. Sudėjus vi
sus vyrų atlyginimus, su visų mo
terų uždarbiu, moterų atlygini
mas reliatyviai sudaro tik 60 pro
centų vyrų atlyginimo.

Amerikos lėktuvai
gabena marokiečius

Skėriai Etiopijoj
Addis Ababa. — Salia kitų be
du, Etiopija skundžiasi ir skėrių
antplūdžiu, naikinančiu jų ir taip
menką derlių.
Los Angeles. — Vakar suėjo
10 metų, kai Los Angeles Amba
sadoriaus viešbuty buvo nušau
tas senatorius Robert Kennedy.

Ankara. — Turkijos ministeris pirmininkas Bulent Ecevit sa
kė, kad jis priims Graikijos pasiū
lymą sudaryti abiem šalim ne
puolimo paktą, pagerinti abiejų Lietuvos miškai ir vandenys
valstybių santykius. Tik jis pesi
mistas dėl Kipro tol, kol Ameri
ka taikys Turkijai boikotą. Ne
daug vilčių turi ir dėl Egėjo jūros
teritoriniu vandenų teisių susita
rimo su Graikija.

Maskva. — Maskvoj reziduoją
Vakarų korespondentai pripažįs
ta, kad paskutinėmis savaitėmis
sovietai j a u defenzyvoje, turi
Tripoli. — Libijos šefas Mu- gintis n u o Vakarų ir Tolimųjų
a m m a r Kaddafi pasakė daug pik I Rytų puolimų. Sustiprėjusi sovie
tų žodžių Prancūzijos adresu. tų propagandos mašina privers
Prancūzų padedami Chado ka ta teisinti savo pozicijas. Santy
riai sulikvidavo Libijos remia kiai su Vakarais, ypač Amerika,
mus sukilėlius. Paskutiniame tri pastebimai blogėja. Ateity gali
jų dienų mūšy žuvo apie 300 su ma tikėtis dar didesnio pablogė
jimo, kai šį mėnesį įvyks du teis
kilėlių.
mai žmogaus teisių gynėjams.
Kinshasa. — Zairo kariuome
Paskutinis faktas, kai buvo su
nės daliniai iš katangiečių atėmė
sekti Amerikos ambasadoje mik
svarbų geležinkelių mazgą Mu- rofonai, Kremliui buvo dar vie
čačą.
nas nemalonumas. Kaip tuos at

iš didžiausių kitų nepasisekimų
grandinėje.
Dabartinė sovietų propaganda
suorkestruota
neigimui bet
kokio įsivėlimo į Zairo reika
lus. Priešingai, aiškina, kad t a i
NATO darbas, noras įsitvirtinti
ir net okupuoti turtingą vario ka
syklomis Shabos provinciją. Af
rikiečių (Maroko ir Senegalio)
siunčiami kariniai daliniai į Zai
rą vadinami "paslėptu neokolonializmu".

Birželio 3 "Pravda" rašė, kad
NATO sudarė aljansą su Kinija,
o Kinija savo keliu tą patį padarė
su Pietų Afriką, ir dėl to Pekinas
pasiuntė
užsienio reikalų minisWashingtonas. —Vakar suėjo radimus Maskva paaiškins ir teiterį
Huang
Hua į Zairą ir "gal
21 metai, kai valstybės sekreto sinsis ar paneigs, pamatysime vė
rius George Marshall pateikė sa liau. Nemalonumas buvo vienas būt daugiau kur".
vo programą, vėliau pavadintą
jo vardu, kuri pagelbėjo atsista
tyti Europai po II pasaulinio ka
Decca, — Bengalijoj buvo pre Susitarimas dėl ginklų
ro,
išgelbėjo n u o ekonominio
zidentiniai rinkimai. Iš 10 kandi
skurdo ir komunistinio pavojaus.
labai svarbus
datų laimėjo dabartinis prezi
Tokijo. — 1,800 japonų gais dentas Ziaur Rahman, surinkęs
rininkų gesina miškų gaisrus ne 77 proc. balsų. Opozicija kalti
Washingtonas. — Gynybos
toli Hirosimos.
na, kad buvo suktybių. Ranman sekretorius Harold Brown sakė,
kad SALT neturi būti rišamas s u
Washingtonas. — Buvęs sena vadovauja šešių partijų naciona
Afrikos
įvykiais. Ginklų apriboji
torius Joseph Montoya (D., N. listiniam frontui, bet toj koalici
mo susitarimas yra labai svarbus
M.) vakar mirė, sulaukęs 62 metų. joj didelio sutarimo nėra.
reikalas ir mums, ir sovietams, ir
dėl nepasitenkinimo sovietų kiši
musi į Af riks neturi būti atšauk
tas. Brown savo mintis išdėstė
pasikalbėjime per televiziją.

Spėliojimai, kokio sprendimo
galima tikėtis Anatoly Ščarankio
byloje. Pasaulio žydu sukeltas
triukšmas gali būti dar didesnis
nei buvo dėl Orlovo. Maskvos ir
Washingtono skilimas tik dar la
biau padidėtų. Pats prezidentas
Carteris viešai gynė Ščaranskį.
Laukiama, kad teismo metu ir po
teismo gali būti piktų antisovietinių demonstracijų ne vien tik
prie sovietų Ambasados Washingtone ir jų misijos N e w Yorke.

visuomeninę tarnybą tose šalyse,
kur ji ilgesnė už karinę •prievolę.
Jis taip pat pageidavo, kad Euro
pos Taryba išleistu taisykles, ku
rių turėtų prisilaikyti ir tos šalys.
Čia jis turėjo mintyje
Ispaniją,
kur karinės prievolės vengimą tei
sia kariuomenės teismas ir teisia
masis neturi teisės gintis arba t u 
rėti gynėją, ir kur nuteisdavo iki
8 metų kalėjimo.
Ispanijos vyriausybė pastaruoju
metu jau pakeitė nusistatymą i r
ši praktika nebetaikoma.

Ką daryti su
geležinkeliais
New Yorkas, — Conrail, su
bankrutavusio Penn Central ge
ležinkelio bendrovės įpėdiniai,
prekių pervežimo nepagerino i r
turi nuostolių. Dėl blogo patar
navimo ir lėto prekių pristatymo
prekės vis daugiau siunčiamos
sunkvežimiais, laivais ir lėk
tuvais, dėl to skundžiasi geležin
keliai, ir jų nuostoliai didėja.

Reikia gelbėti Da Vinci
"Paskutine Vakariene"
Milanas. — Leonardo Da Vin
ci garsusis priešinys "Paskutinė
Vakarienė" baigia visai išbluktu
Kaltas dėl t o labiausiai užterš
tas oras. "Mes per ilgai laukėme
nieko nedarydami, nors ir žino
me, dėl ko taip yra", sako Lom
bardijos istorinių ir meninių pa
minklų apsaugos superintendantas Carlo Bartelli.

Paskutinės Vakarienės paveiks
las nupieštas 1495-98 Milano
Ščaranskio ir Aleksandro Solže- Santa Maria della Gražia vienuo
nicino artimas bendradarbis A- lyne ant sienos.
leksandras Ginzburgas taip pat
Bartelli reikalauja, kad Mila
bus teisiamas šį mėnesį. Jau ir
nas
aplink vienuolyną uždraustu
sovietų draugai nenori tikėti
automobiliams
ir tramvajams va
Maskvos pasakėlėm, kad tie visi
disidentai yra kriminaliniai nusi žinėti, nes mašinų judėjimas d a r
kaltėliai. Maskva savo brutalumu prisideda ir prie paveikslo trupė
jimo.
priešų eiles didina.

Atskirai tuo pačiu reikalu kal
bėjo ir energijos sekretorius
James Schlesingeris. Jis taip pat
sakė, kad Afrikos reikalus reikia
atskirti nuo SALT.

Rabatas.
— 11 amerikiečių
transportinių lėktuvų atvyko į
'Rabatą i r pradėjo vežioti 1,500
Maroko kareivių į Zairą. Maro
kiečiai pakeis prancūzų svetimša
lių legiono karius.

Huang pas Mobutu

Riešutu augintojo
laiškas kolegai
Tokijo. — Issaku Tomura, ja
ponų 'riešutų augintojas, pasiun
tė prezidentui Garteriui laišką,
kreipdamasis i jį kaip tuo pačiu
amatu besivertusį kolegą, prašy
damas, kad Carteris nesinaudotų
naujuoju Narita aerodromu, ku
rio statybai jis, Tomura, kartu su
radikalais, priešinosi.

Strasburgas. — Europos Tary
bos susirinkimas paprašė 19 jam
priklausančių kraštų
priimti į
Europos sutartį karinės prievolės
vengimą kaip žmogaus teisę. Ka
rinės prievolės vengimas dėl reli
gijos, moralės, žmoniškumo, filo
sofijos arba kitų priežasčių, logiš
kai galvojant, seka iš asmens pa
grindinių teisių demokratinėse
valstybėse. T a i pripažįsta ir kon
vencijos paragrafas nr. 9.
Paragrafas 9 sako, kad kiek
vienas turi teisę savo tikėjimą ar
ba įsitikinimą pareikšti. Antrojo
jo paragrafo dalyje tačiau sako
ma, kad "ši teisė gali būti suvar
žyta, jei tai reikalinga viešam sau
gumui, viešajai moralei ir kitų
žmonių teisei ir laisvei apsaugo
ti".
Susirinkimas pageidavo, kad vy
riausybės pripažintų karinės prie
volės vengimo teisę teisėta. Dau
gelis Vakarų Europos kraštų tai
yra įvedę. T o nėra tik Turkijoje
ir Graikijoje. Daugelio kraštų ka
rinės prievolės pakeičiamoji tar
nyba yra ilgesnė negu
karinė
prievolė. Olandijos atstovas Van
(B. Baltrušaičio nuotrauka) Kleef reikalavo sutrumpinti tą

Maskva priversta teisintis

Kaddafi kaltinimas
Prancūzijai

CHICAGO, ILLINOIS 60629

Latvių jaunimą* Clevelande vienos šventės metu

Komunistai kartais leidžia Rytinio Berlyno gyventojams susitikti su
savo artimaisiais Vakariniame Berlyne. Vaizdas po ilgo nesimatymo

Lumbumbaši, Zairas, — Ki
nijos užsienio reikalų ministeris
KALENDORIUS
Huang Hua atvyko j tą miestą ir Sovietų baze Vietname
Birželio 6: Norbertas, Kandida,
susitiko su Zairo prezidentu M o 
Tauras,
Mėta.
butu. T a proga Mobutu apkalti
H
o
n
g
Kongas.
—
Kinų
laik
Birželio 7: Robertas, Paulina,
no sovietus ir kubiečius dėl "po
raštis
"VVen
VVei
P
a
o
"
apkaltino
litinės atmosferos nuodijimo" ir
Romantas, Milda.
Saulė teka 5:16, leidžias 8 2 3 .
destabi Ii žavimo ekonomijos. Jis sovietus, kad tie Vietname įrengė
taip pat pripažino, jog kubiečiai raketų baze prieš Kiniją. Bazė
ORAS
treniruoja katangiečius, juos ap esanti netoli Huong Khe, apie 60
rūpina sovietiniais ginklais ir iš mylių į pietus n u o Vinh, prie
Dalinai saulėta, šilta, apie 80
Angolos siunčia per sieną.
laipsnių.
Tonkino įlankos.

D R A U G A S , antradienis, 1 9 7 8 m. birželio m ė n . 6 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI m 8VJEULH PAJĖGUMO UGDYMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
KELIAS | SVECKATA. 1601 West Garfield Blvd\, Chicago, IL. 80638
Telefonu FB 6-6429

ANKSTYVAS ALKOHOLIZMO
DIAGNOZAVIMAS
Ankstyvas girtavimo s u  ninkai vien tik savimi rūpinas —
sekimas yra šios negerovės degtine jie savo duobės žemę
minkština: lengviau ir greičiau
tvarkymo pagrindas
jie gali jon atsigulti.
Mediciniška
tiesa
Iš girtaujančiuoju besirūpinan
čiųjų
sužinotina, ar žmogus
Visi žinom, kad lyja, kai lauke
nepradėjo keistai, netinkamai ir
pakabintas pantis varva. T a i p
triukšmingai elgtis išsigėręs — ir
pat kiekvienam yra aišku, kai a l 
po to nieko apie tai neatsiminda
koholikas prisistato su žydinčia
mas.
Toki nuotykiai išgąsdina
kepenų ciroze — pilvu kaip b a patį pacientą, jo šeimą — ir pa
rabanu ir visa eile ryškių girta
skatina girtautojo atsilankymą
v i m o pasėkų, atsiradusių girtuok
pas gydytoją.
lio kūne ir prote. N e taip lengva
Prasidėjęs
girtavimas
susekti girtavimą pačioje jo pra
džioje. Kūno pakitimai tada gali
Vienas ar keletas sekančių ne
būti dar neatsiradę ir pats girtau gerovių kelia
įtarimą žmogų
jantis ginasi, turįs draugystę su girtaujant — liguistai svaigalus
buteliuku. Tikrai b ū n a ir tokių vartojant:
atsitikimų, kad prasidėjusio alko
1. Pasikartojąs sunkumas ryti,
holizmo žmogus pats dar ne n e  skrandžio uždegimas, kepenų su
nujaučia. O atpažinti pačioje jaudinimas ir viduriavimas —
pradžioje alkoholizmą yra labai daugiausia pasireiškiąs po svaiga
svarbu — tada jo gydymas gali lų išgėrimo.
būti daug sėkmingesnis. Gydyti
2 . Pailgėjęs žaizdų gijimas, ar
visada reikia dvejopai: geriančio lūžusio kaulo galų nesugijimas
jo kūną tvarkant
nepamiršta negeroves tvarkant
m a ir jo psichikos remontavimas.
3. Regėjimo sutrikimai, ypač
Čia nurodysime trejopą kelią į blogas prisitaikymas tamsai.
ankstyvą girtavimo susekimą: 1.
4. Centrinės nervų sistemos
girtaujančiojo p a s i s a k y m a s — jo negerovės: trumpam laikui at
negalavimo istorija; 2 . kūno m e  minties pasilpimas, eisenos ir ju
diciniškas apžiūrėjimas; 3. labo desių sutrikimas, drebuliai ir ju
ratoriniai tyrimai.
timo sutrikimai.
5. Miego sutrikimas: sunkumas
Gydytojas
apklausinėja
užmigti ir nepasilsėjimas atbu
gįrtaujantyi
dus.
6. Pasikartojimas mažakraujys
Tiesiai einant prie reikalo, re
tės.
tai kada pavyksta iš girtavimo
7. Dažni viršutinių kvėpavimo
pradžios susekti įpratimą į svaiga
takų
susirgimai: plaučių uždegi
lus. U ž tai gydytojas, norėdamas
susekti žmogaus svaigalų vartoji mai, chroniški bronchitai. Dauge
m o įprotį, eina kiek aplinkiniu lis chroniškų girtautojų turi pakeliu. Gydytojas įtaria alkoholiz silpusį kūno apsigynimo mecha
m u sergantį žmogų, kurio svai nizmą (immune system)..Norma
g a l ų vartojimas sudaro sudėtinę lus žmogus savyje turi apsigyni
dalį jo užsiėmime ir visuomeni mą n u o įvairių kenkėjų.
8. Vėžys burnoje, ryklėje ir
n i a m e gyvenime Antra prasidė
stemplėje
(esophagus).
jusio alkoholizmo žymė yra ž m o 
9.
Vyro
nevaisingumas.
Šio kraš
gaus stikliuko naudojimas atsipū
timui ir psichinės įtampos paleng to vyro nevaisingumo didžiausio
vinimui. D a r viena girtavimo ji priežastis yra alkoholizmas. Ty
ž y m ė — mėginimas alkoholio pa rinėtojai mano, kad alkoholis su
galba tvarkyti savo nesugebėji trikdo vyriško hormono — andro
m ą visuomeniniuose, ekonomi geno medžiagos apykaitą. Iš čia
niuose bei asmeniniuose reikaluo ne tik nevaisingumas, b e t ir pa
se. Pagaliau, gydytojas įtaria pra kvaišėlių gaujos.
sidėjusį girtavimą kai žmogus m ė 
Mediciniškas
apžiūrėjimas
gina nusižudyti.
1. Bendra žmogaus išvaizda
kelia įtarimą, kad žmogus nesiAlkoholis yra vaistas
tvarko su alkoholiu. Nauji sužei
Taip. Alkoholis yra vaistas. Jis dimai veide, rankose ir kojose ke
chemiškai paveikia kitus ž n v lia įtarimą apie pasikartojantį įsi
gaus vartojamus vaistus: insuliną, gėrimą.
prieš krešėjimą kraujo vaistus,
2. Galvoj ir veide pakitimai.
riebalus kraujuje mažinančius
Senatviški ratilai apie akis (archemikalus, digoxiną
(svarbų
cus senilis) jauniems žmonėms ke
širdies vaistą), prieš pakeltą krau
lia įtarimą apie riebalų medžia
jospūdį vaistus, vėžiui gydyti
gos apykaitos nesklandumus ir
chemikalus ir diphenylhydantoialkoholizmo pasėkoje atsiradusį
ną. Kai darosi sunku gydytojui vi
baltymų kraujuje
sumažėjimą
sus čia minėtus vaistus sėkmingai
(dyslipoproteinemia).
dozuoti — įtariama girtavimas.
Gydytojas, tirdamas ligonį žiū
T a i p pat įtarimas girtavimo di
ri,
ar nėra seilių liaukų padidė
dėja pacientui vis labiau links
tant vartoti didesnes dozes ner jimo. Tokį padidėjimą gali su
vams raminti vaistų (diazepam kelti guzai (tumorai), chroniš
ar chlordiazepoxide: valfum, lib- kas krakmolinio maisto pemaurium) jausminio nusilpimo — dojimas, o taip pat ir alkoholiz
šiame krašte
emocinių krizių metu. Girtaująs mas. Tyrinėtojai
dažnai vartoja priedui prie alko m a n o , kad alkoholizmas yra svar
biausioji priežastis šio krašto žmo
holio dar ir kitus vaistus.
n ė m s atsirandančio seilių liau
kų neuždegiminio
padidėjimo.
Šeimos narių suteiktos žinios
Manoma, kad tokį padidėjimą su
Ramiai, atsitiktinai ir neužgau- kelia alkoholio sukelta kepenų
nančiai apklausiant girtaujančio liga.
jo šeimos narius, galima sužinoti
Lūpų kampai būna suskilę ir
kokius vaistus girtaujantis varto liežuvis įdegęs. Kartais jis esti "ai
ja, apie jo elgesį mažmožiuose ir riškas": žalios spalvos. Mat, alko
jo temperamento pakaitas. T a i p holikai dažnai vartoja žalios spal
pat naudinga apklausti tuo rei vos esantį chlorofilą panaikini
kalu paciento darbdavį bei tuos m u i alkoholio kvapo.
asmenis, kurie rūpinasi paciento
3. Krūtinės organų pakitimai.
gerove — sveikata, č i a prisimin Visai sveikiems, jauniems gir
tina, kad žinios girtavime bend tuokliams gali gautis širdies pla
rininkų yra netikros: jie nuneigs kimo sutrikimai (dysrhythmia),
prasidėjusį
alkoholizmą
savo ar net širdies nepakankamumas,
bendrininko, nes jiems nerūpi širdies darbą sutrikdo alkoholio
žmog«us gerovė. Tokie bendri skilimo kūne medžiagos (acetal-

vadinti: Kauną — Kauen, Šiau
lius — Schaulen, V i l n i ų — W i l no ir t . t Lietuviai tuoj įtarė, kad
vokiečiai Lietuvą jau vokietina.
Rašė ir triukšmą kėlė pogrindžio
spauda. Ir čia, jeigu kas parašo,
kad Vilnius jau W i l n a , tai m e s
pasidarome labai jautrūs, protes
tuojame, prašome atitaisyti, ir
daugiau taip nerašyti.
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Sfcsihiiim
sios jo pavardės Richard Speck,
pamanysi, kad tai lietuvis žmog
Pastabos ir nuomones
žudys. Arba vėl Stalino duktė
VBSTa
pabėgo ir atvažiavo s u doku
KODĖL NELIETUVIŠKI VARDAI?
mentais, kaip Svetlana AlliluyeRašydamas tą korespondenci va, taip rašė amerikiečių laikraš
Kovo mėn. 2 0 d. Vladas R a 
DR. K. G. BALU KAS
i • * « • » * *•«»• oLysipic %*im
mojus, "Drauge" parašęs savas ją, visai nenorėjau pasitarnauti čiai. Bet mūsų laikraščiai — StaAsisVi Ųa Ir moeenj I l g o
OR. P. KISIELIUS
Ginekologine
Chirurgija.
pastabas, dėl mano straipsnelio nei skaitytojams nei tų jaunuo linaitė. Ji tokios pavardės neturė
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ s*
"Gerai mokosi lietuviukai", tilpu- lių garbei, kaip rašo Vladas Ra jo, o mes ją padarome lietuvaite. 0449 So. Pulaaki Rd. (Crswiord
144S So. 50th Ave„ Cicero
MedleaJ Boūding) TeL LTJ 5-6446
sio "Drauge" kovo mėn. 2 d. mojus, tik norėjau, painformuoti
Kasdien 1-S vai. ir 6-8 vai. vak..
išskyra* trečiadienius.
Dabar miestų vardus m e s ra M neatsiliepia skambint 374-8004
kelia
man
klausimą,
ko "Draugo" skaitytojus, kad LemonŠeštadieniais 12 iki 4 vaL popiet
šome:
Chicago
—
Čikaga,
ClevePriima ligonius pagal susitarimą
dėl ne lietuviški vardai? Bet te yra puikių, gabių jaunuolių
TeL REUance 5-1811
land
—Klevelandas,
Philadellietuviukų,
kurie
gerai
mokosi
ir
aš galiu tik pasakyti tiek, kad ir
DR.
V
L
BLAŽYS
phia
—
Filadelfija,
Scranton
—
pats nežinau, kodėl nelietuviški. net gauna premijas už rašinius.
0*. WALER J. KIRSTU*
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Manau, ne į m a n e reikėjo kreip Visai nenorėjau užsitraukti tėvų Skrantus ir t t
Lietuvis gydytojas)
Marqnett« Medical Center
tis tuo klausimu, bet į tų lietuviu užsirūstinimo, kaip tos mokyto
Mes turime pagalvoti, ką apie
6132 So. Kedzie Avenue.
3925 West 59th Street
ku tėvus, tiksliau į jų mamytes. jos, kurios išvertė Algimanto ir mus manys, skaitydami m ū s ų lai Vai
plnnad., antrad Ir ketvlrtad. vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ii
6 11d 7:10 Tai. vakaro.
penkt nuo 12-4 vai. popiet Ir t - l
Aš tik tiek žinau, kad, vaikui Rimanto vardus,
kų laikraščius, ateinančios m ū 
Sefttad nuo 1 Iki t vai.
vai. vak
Treč. Ir ftefitad. uždaryta
Pagal susitarimą.
gimus, ligoninėje tuoj pat paVladui Ramojui už tas pasta- sų kartos. Ką jie galvos po 50
Ofiso telef. WA 5-2870.
klausia gimdytojos, koks bus var- bas esu dėkingas, nes dabar m a n ar daugiau metų, kai jie pagal
DR. IRENA KURAS
Rezld tel. WAlbrook 5-8048.
das to užgimusio. Motinai pasa atsirado proga parašyti savo nuo mūsų rašybą miestų bei kitų vie
GYDYTOJA IR CHIRURGfi
kius, tas vardas užrašomas į kny monę apie vardus ir pavardes, tovių pavadinimų n e g a l ė s rasti TeL ofiso H E 4-5849; rez. 388-2233 Kūdikių ir vaikų ligų specialiste
0R. PETER T. BRAZIS
gas ir n u o to momento vaikas bei vietovių pavadinimus, ku žemėlapiuose? Tikrai labai n e 
MEDICAL BUILDING
riuos mes vis stengiamės išversti, gražu, kad ką tik svetimo n u  GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tą vardą nešioja visą amžių.
3200 West 81st Street
2434 Weat 71st Street
Tame straipsnelyje vardus ir taip sakant, sulietuvinti. O sulie tveriame, tuoj ir sulietuviname.
Of s. tel. R E 7-1168, re* 239-2919
pirm., antr., ketv. ir penkt.
pavardes parašiau šeimų, kurios tuviname, kaip vienas yra išsi Bet patys labai ginamės, kai m ū  Vai.:
1:00
6:00 vaL popiet, treč. Ir seftt. Ofs. HE 4-1818; res. PR 6-9891
tik susitarus
man atrodė lietuviškos. Šešis iš reiškęs, kad galėtume linksniuo sų Lietuvos miestus kas nors iš
DR. J. MEŠKAUSKAS
jų pažįstu, gi dviejų — nepažįs ti. Aš esu nuomonės, kad m u m s siverčia į savo kalbą. Jeigu reikia
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
tu. Vardus ir ipavardes nurašiau, nereikia tų nelietuviškų svetimų kokiam vardui ar pavardei lietu 0r. Jonas 6. BYLA-BYLAITIS
Specialybe vidaus ligos
GALVOS IR STUBURO LIGOS
kaip mokyklos vadovybės buvo vardų, pavardžių, vietovių pavadi viškos galūnės, tai m e s privalė
2454 West 71st Street
tume tą lietuvišką g a l ū n ę atskir
paduota spaudai. Matyti, kad jie nhnų linksniuoti.
2858 West 63rd Street
71-os ir Campbell Ave. kamp
Vai.: pirmad., antrad.. ketvlrtad. b
tokiais vardais pavadinti, jiems gi
Chicago, Ulmott 68629
Prisimenu, kai Lietuvos nepri ti kableliu.
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik susitaria*
mus, ir tokiais įrašyti į mokyk klausomybės pradžioje gimnazi
TeL — 476-3469
Yra geras įprotis svetimas pa
los knygas. Vardų ir pavardžių jos lietuvių kalbos ir literatūros
OPTIOAL
STUDIO
Valandos pagal susitarimą
vardes ar vardus užklaustajam
pakeitimus gali daryti tik teisė mokytoja, jau tuose laikuose iš
VIOLETA KAROSArre
padiktuoti raidėmis. T o d ė l ame
Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 7061 So. Washtenaw — TeL 778-sls*
jas, bet ne korespondentas. V i e  kili poetė Tyrų Duktė — Bro
rikiečiai neiškraipo m ū s ų vardų,
Pritaikomi akiniai pasai gydytojo
na šeima du savo sūneliu leido nė Buivydaitė m u s mokė, kad
0R.
EDMUND
L
CIARA
receptu*
pavardžių ir miestų pavadinimų.
Oldelia akinių rSmų pasirlnkimaa .
į lietuviškos parapijos mokyklą. svetimų valstybių miestai, upės
OPTOMETRISTAS
Mūsų spauda yra m ū s ų gyvenimo
Vai.: pirm., antr.. penkt 10-5:St
Tėvai mokyklai padavė jų var ir žmonių vardai bei pavardės
Ketv. 1-8 v. vak. Seftt 10-4 T. p. »
2709 West 51st Street
veidrodis ir dokumentas ateinan
Trečiadieniais uždaryta.
dus: Algimantas ir Rimantas. Po turi būti rašomi kaip tose vals
TeL — G B 6-2400
čioms kartoms. T o d ė l turime tą
kurio laiko tėvai pastebėjo, kad tybėse vadinami. Negalima jų iš
Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. Ir
Telef. — 282-4156
veidrodį kaip dokumentą tvarky ketv. 1-4 Ir 7-9: antrad. Ir penkt
jų vaikai visur jau vadinami ir kraipyti ar sulietuvinti, galima
10-4: SeStad. i t - t vai
ti, kad ateinančios kartos maty
DR. ROMAS PETKUS
dienynuose rašomi Al ir Ray. T ė  tik po vardu ar pavarde, vieto
*KIl" LIGOS — anRURGIJA
tų tikrą vaizdą ir turėtų tikrą
tsL 7S5-44T7; Bes. 246-2838
vai labai smarkiai užsirūstino, vės vardu padėti kablelį ir lie
Ofisu:
dokumentą.
111 NO. WABASH AVE.
išbarė seseles mokytojas ir parei tuvišką linksnio galūnę.
DR. L DECKYS
4200 NO. CENTRAL AVK.
kalavo jų vaikus vadinti tikrais
Andrius
Laukaitis
Vokiečių okupacijos metais ir
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Valandos pagal euattarlma.
vardais.
Specialybe — Nervo Ir
mūsų miestus pradėjo rašyti ir

Finodne*

CEMENTĄ. GAMINA
dehyde). Mat tos medžiagos yra dulkėmis. Daugiau apie tai kitą
širdies raumeniui nuodai
—jie kartą.
IŠ P E L E N Ų
sumenkina širdies jėgą.
Pasiskaityti.
Consultant, June
Cemento pasauly reikia vis
4. Pilvo srityje pakitimai. G y  1975.
daugiau. Pareikalavimas kiekdytojas kreipia dėmesį, ar nėra
i vienais metais didėja.
Pavyzženklų, nurodančių į kepenų al
koholio sukeltą ligą: jų padidė
NAUDINGĄ PATARIMĄ I džiui. 1974 metais cemento rei
jimo, skysčių viduriuose atsiradi
kėjo per 700 milijonų tonų, o
ĮGYVENDINK —
mo, pageltimo odos ir voro pavi
1980 m. reikės 2000 milijonų
dalo odoje mažų kraujagyslių iš
SVEIKESNIS BOSI
I tonų.
j
siplėtimo (spiderangiomata).
Maždaug tokiu pačiu greičiu
5. Lyties organuose pakitimai.
daugėja ir pelenų, besikaupian
Žiūrima, ar nėra vyrams atsiradu GERIAUSIA PRIEMONĖ PRIEŠ čių šiluminėse elektrinėse. Kaip
VABZDŽIŲ ĮKANDIMUS
sio jų kiaušinėlių sunykimo —
jų atsikratyti? č i a rimta gam
atrofijos. Pastaroji gaunasi dėl
tosaugos ir technologijos pro
Klausimas. Gerb. daktare, pa blema.
chroniškos kepenų ligos. Tada
vyrai tampa lytiškai nepajėgūs. tarkite kas daryti, kaip apsisau
Belgų išradėjas L. Trifas pa
Jie kartais ima kaltinti žmonas goti nuo uodų įkandimų šią va
siūlė
iš pelenų gaminti cemen
palaikymu intymių santykių su sarą, kai jie mane ir kitus taip
tą.
Pelenų
į cementą
būdavo
kitais vyrais.
kankina. Dėkoju iš anksto.
dedama ir anksčiau, bet ne dau
giau
kaip 20%, nes tada ce
6. Rankose ir kojose pakitimai.
Atsakymas. Jei paprasti uodus
mentas
prarastų tvirtumą. Nau
Girtaująs gali gauti delnų saus nuvarą vaistai neveikia, pradėk
gyslių susitraukimą (Dupuytren Imti vitaminą B— 1 (B-vieną). juoju būdu pagamintas cemen
's contracture), sunykimą viršuti Sis vitaminas išsiskiria su prakai tas susideda iš % pelenų, bet
nių rankos raumenų, traumati- tu per odą ir, matyt, yra nemėgs tvirtumu nenusileidžia papras
nį pirštų nupiovimą, tokį pat ran tamas įvairių vabzdžių: musių, tam cementui, net g i geriau su
dų ties riešais atsiradimą n u o uodų, ir kitų kenksmingų vabz kimba, yra atsparesnis jūros
mėginimo žudytis pasiplaunant džių. Tegul kiekvienas priima to vandeniui ir, svarbiausia, —
riešų srityje esamas kraujagys vitamino tabletėmis po tris per die perpus pigesnis.
les, venose randus nuo narkotiko ną (kas aštuonios valandos), po
Naujasis cementas gamina
heroino įsišvirkštimų.
50 mg. kiekvienoje tabletėje. Be mas, sulydinant pelenus su kal
7. Nervų pakitimai. Gydytojas recepto jos gaunamos vaistinėse, kėmis 1430° C temperatūroje.
kreipia dėmesį į paciento drebė jas gali kiekvienas naudoti visą i Lydinį perplaunant šaltu vande
kurios
jimą, pusiausvyros sutrikimą, jau vžsdrą. Jos nėra kenksmingos, jei niu, susidaro granulės,
nesi
alergiškas
vitaminui
B-l.
vėliau
sumalamos.
Gaminant
timo pakitimus ir trumpam lai
Vaikai tegul naudoja pusę dozės. tokio cemento a ledinius, pri
kui atminties pranykimą.
Vartoti tol, kol esti vabzdžių drau dedama dar kaustikinės sodos.
Išvada. Kol dar laikas, imkime gystėje. Prieš išvykdami vasaroti Išradėjas teigia, kad, plačiai
visi tvarkytis su didžiausiu dabar į pajūrius, pamiškes, — iŠ vaka įgiegus naująjį metodą, elektri
tinių laikų tvanu
—alkoholiz ro naudokite minėtas tabletes. Sek- nių pelenai iš nereikalingų atlie
mu. Jis tikrai visus m u s pavers 'mės!
kų virs vertinga žaliava. Jm

liffos.

CBAWFORD MEDICAL BLDG.
6440 So. P U s s U Bosd

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL — B E 5-5893
Specialybė Akių ligos
S967 West lOSrd Streei
balandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — PB 8-2220

0R. JANINA JAKŠEVI6IUS
JO K A A
VAIKŲ
LIGOS
2666 Weet 6Srd Street
i-lrmad.. antrad.. ketvlrtad. ir penkt
ouo 12 Iki t vai. ir nuo 6 Iki g vai
vak
AeStad nuo 1 Ik] « vai.

DR. FRANK PLECKAS
(Kslbs lietuviškai^
OPTOMETRISTAS

Flkrina akte. Pritaiko •fr'-ilm k
"OontMS lew**"

2618 W. 71M SL — TftL 737-5141
Vai. pagal soflttarlma. Dldaryta tret

OR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POSLfiS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 6Srd Street
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
tr ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso tsL 776-2880, rerid. 448-564.'

DR. J. J. SIMONAITIS
OY D Y T OJA S
\drasas 4255 W. 6Srd Street
Ofiso telef. R E &-44io
Reridencijop

Ofs. PO 7-6606

Bes. GA S-7278

DR. A. JENKINS
;YDYTOJAS

IR CHIRURGĄ .-

8844 West 68x6 Street

telef.

OR S-0611

Oflso vsL: pirmad. ir ketvirtad
nuo IKK) Ugi 3:00 nJ. popiet
'•fino tel. H E 4-31SS. Namą OI S-«l»t

DR. V. TUMASONIS

Valandos pagal susitarimą

CHIRURGAS
2464 West 71st Street

DR. K. A. JUČAS

Vai.: pirm., antrad.. ketv. Ir penkta*
2-6 Ir 6-7 — « anksto tusttartM.

DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
5214 No. Westers Ave—t
1692 No. We*tern Avenae
TsL atsakoma 12 valando
488-4441 - 561-4606

TeL ofiso PB 6-6446

F. C. WINSKUttAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS8167 Wsst 71st Street
Valandos: 1-6 vai. popiet.
TreC. Ir settad. patai susitarimą

ĮitsUiis Ir boto tel. 652-1381

Ofs. tsL 586-8166. a s a s 881-8771

0R. FERD. VYT. KAUNAS

DR. PETRAS ŽLIOBA

BENDROJI MEDICINA
1467 So,49tb Ooart, Cicero, OI
Kasdien 10-12 ir 4-7
JSukvmn tr** Ir iefttad

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6284 So. Nsrrsfsssett Aveaae
VaL: pirm., antr., ketv ir penlr
2-7; šeštadieniai* pasą) misitarims

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems.

įvairumai

AMERIKOS KULTŪROS LOBIAI

PREZIDENTO BĖDOS SU IZRAELIU
Nežiūrint J. Carterio užtikrinimo Izraelyje vadovybe Šiaušiasi

PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ
TAUTINIS VAIDMUO

BR. KETURAKIS
Susidomėjimas etniniu pavel- geto dvasia — izoliacionizmas.
Siek tiek pažįstančiam JAV gy
BR. AUŠROTAS
dėjimu ir savo praeities šaknų Jis taip pat neatsirado atsitiktilingu pirkliu, kuris po sutarties Daugely šimtmečių sportinis gili lietuviška religinė mintis
ieškojimas yra naujas, gal ir se- nai. Jį atsivežė paskirų tautų atei- venimą atrodytų, kad šio krašto
pasirašymo stengiasi pakeisti jos judėjimas buvo artimai siejamas taip artimai ten visus jungia ir
su religinio ir kulto apeigomis, kelia ryžtą visos tautos gajuzoninis, užsidegimas, bet padeda viai, jų susigrupavimai ar religi- prezidentas, negu bet kuris ki jai J. Carteriui parašė blogiausius prasmę".
atkurti Amerikos vientisą istori- niai sambūriai, kovoję už savo tas šio krašto biznierius ar poli pažymius, liečiančius jo populia
Izraelio radijo stočių praneši Teologai, ypač dabartinė Vati- mą ir vardą stiprinti.
ją. Net kūrybinė fantazija, kaip tau laisvę, bet nekreipę dėmesio į ki- tikas, turėtų geriau žinoti apie rumą krašto gyventojų sluoks muose Hamiltor. Jordan, Carterio kano sluoksnių stiprioji laikyse- į Sporto žaidynių dalyviams
tosaka ir liaudies menas, panau- tų laisvės troškimus. Ta geto žydų jėgą ne tik prekybos ir pra niuose.
dešinioji ranka, pagal skleidžia na, kur tik yra galimybė tarti sunku pergyventi tų įvykių eidojami stiprinti valstybiniam są- dvasia gimė, anot minėto R.A. monės šakose, bet ir krašto vidaus Teigiama, kad J. Carteris, steng mus gandus priešsemitišku tonu žodį jaunuomenės auklėjime, la-' gą, nes jie tokių aplinkybių nemoningumui ir iš imigrantų su- Billingtono, iš Rusijoje persekio- ir užsienio politikoje. Izraeliui ir damasis pravesti savo pasiūlymą džiūgavęs, kad "šis senato balsa bai remia vadovaujančių sporto j matė ir kai ką tik girdėjo apie
siformavusiai savitai tautai pa- jamų čia atvykusių žydų, iš Ai žydų reikalams atsidavusių jų dėl tų lėktuvų pardavimo, net vimas sulaužė Izraelio lobby nu organizacijų darbus, nes aud tai, todėl ši dvigubo jubiliejaus
dėti stipresnius pagrindus. Įvai- rijoje persekiojamų airių, iš O- pačių kilmės ar iš kitų etniškų 30 kartų skambinęs asmeniškai garą".
ringa ir maištinga dabartinė pri šventė — 60-metis nuo Lietuvos
rių tautų ir kilmių kūrėjų mintys landijos kalvinistų. Ji atgimė vė- grupių asmenų tarpo niekada įvairiems senatoriams, tiesiog rei
H. Jordanas, atsakydamas į augančioji karta, nesuvaldomai nepriklausomybės atkūrimo ir
ir idėjos gvildenamos net iki gi- liau vadinamuose natyvistuose netrūko. Dažnai jie vadovauja fe kalaudamas, kad jie balsuotų šiuos nepagrįstus kaltinimus, pa įsisiūbavusi naikinti socialinio 40 mėtis nuo I-sios Lietuvos
valdžių už jo idėjos įgyvendinimą. Iš reiškęs, kad net jo viena prosene- ir dorinio gyvenimo dėsnius, Tautinės olimpiados, pabrėžia
liausiu šaknų, norint rasti atgar- (čia gimusių susigrupavimuose), deralinės ar valstijų
si tos praeities, kurią ateivių ma- kurie kovojo vieni prieš kitus, y- svarbiesiems postams. O tas, kuris straipsnio atrodytų, kad "News- lė yra buvusi žydė: tad ir jam ne- įžengė į vandalizmo siautėjimą. mūsų lietuviškų sporto padali
sės (net vergai) kūrė naujame pač prieš vokiečių ir italų imi- vadovauja, kai ateina laikas, gali week" turi savo agentus Baltuo są reikalo būti antisemitu.
Kai mažų tautų tarpe po I-jo nių didesnį aktyvumą, artimai
krašte ir išimtinėse sąlygose. Tai grantus, nes juose matė savo pakreipti bet kokius reikalus sau siuose rūmuose, nes šiame straips
Pagal mano minėtą savaitraš pasaulinio karo laisvo apsi- surištą su lietuvio sportininko
yra įvairumų derinimas ir savitos konkurentus ūkinėje ir religinėje pageidaujama linkme.
nyje atpasakojamos kai kurios su tį žydai planuoja: reikalauti sau sprendimo šūkis ir nepriklauso-I tauria laikysena, nuolatiniu ir
šio krašto kultūros pažangos ieš- srityje. Iš jų atsirado pastangos Taigi JAV prezidentas, norėda senatoriais pasikalbėjimų smulk dar daugiau lėktuvų, negu nu- mybės siekimas pravėrė tautinių sumaniu pasiruošimu, garbingu
kojimas.
atsiskirti nuo senojo pasaulio — mas sėkmės JAV ir Izraeliui tarp menos, kurias tik pasikalbėjimą tarta parduoti; reikalauti, kadi apraiškų kilimą, nuo čia įsižie- respektu kovos partneriams ir
Amerikos kultūra nebuvo su- sukurti geto dvasią, kad Ameri- tautinėje politikoje, o ypač Arti pasiklausęs galėtų žinoti, ką JAV arabams žadėtų lėktuvų perda-, bė ir sportinio sąjūdžio tantiTii».i dėkingumu tiems kraštams, ku
kurta tuojau, kai tik europietis ka būtų tik amerikiečiams, nors muosiuose Rytuose, ryžosi JAV se prezidentas yra sakęs tam ar ki vimas būtų kuo ilgiausiai uždels-1 daigai, neatskiriamai surišti ben- riuose gyvendami galime lais
įkėlė koją į naujai atrastą konti- kultūros pradžia ir pagrindai nate pravesti moderniškų gink tam senatoriui- (O gal savaitraš tas; nesitraukti iš Sinajaus kariš- j drame tautos augimo tarpsny, vai stiprėti ir kartais net para
nentą ir pradėjo kurti sodybas ir glūdėjo senojo pasaulio istorijoje, lų, sprausminių lėktuvų parda tis turi specialią pasiklausymo kų aerodromų, kurie yra arčiau- Nors Lietuvos nepriklausomo mą gauti. Žaidynių pakopa dar
šiai prie Saudi Arabijos pagrindi gyvenimo bėgy sportinis gyvas aukščiau išsitiesia, kai čia įsi
miestus. Kiekviena ateivių grupė
Tai supranta dabarties Ameri- vimą suinteresuotoms šalims. Jų tarnybą prezidentūroje?)
tarpe
ne
tik
Izraeliui,
bet
ir
Saudi
nės aviacijos bazės Tabuk, na, ir tingumas buvo pagrindiniu sie jungia Pasaulio lietuvių dienų
— ar ji vyko ieškoti laimės ar kos politiniai ir kultūriniai vadai,
Bendradarbiavimas su arabais
Arabijai
ir
Egiptui.
Šį
politinį
biz
atsikeršyti senatoriams, balsavu
laisvės nuo politinių ir religinių Jie ir mėgina dabar atkurti viePo šio laimėjimo J. Carteris siems už "package deal". Izraelis kiu ir vakarų kultūros linkmių didieji šulai: P. L. B-nės seimas
persekiojimų — atsinešė savo ningą dvasią, remiantis tautų nį J. Carter įjungė į vadinamą
fiziško auklėjimo ir lavinimo ir Dainų šventė.
tautinės kultūros pradus, tradici- praeitimi, naudojantis iš jų pa- "package deal". J. Carteris užsis stengėsi Izraelį ir JAV žydus įti skatins JAV žydus balsuoti prieš branduolys, bet dar nesuspėjo
Masinis nusiteikimas ir tauti
jas, tikslus. Tik palengva tautų veldėtu turtu ir jų gerosiomis sa- pyręs reikalavo, kad, jeigu būtų kinti, kad, tik bendradarbiaujant tuos senatorius, kurie bus peren- tvirčiau įsipilietinti tautos sluo
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nuosaikiausiais
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Izraelis
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jausmas tikriausiai randa
parduodami nauji ginklai Izrae
kami ateinantį rudenį. Ypač nu ksnių platesniame Įvertinime,
paveldėjimas liejosi į vieningą vybėmis.
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sau
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ateitį.
liui, tai jie, tik gal jau ne tokie
kentės demokratai, kad tuo būdu nes tuo metu perkrautas krašto gaivią nuotaiką, taigi plačių ir
amerikietišką kultūrą, kuri jau
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27.,
lankydamasis
duodami
ir
Saudi
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neretai dažoma keistomis spalvo- jau nėra tik vidaus gyvenimas,
nieji išsilaikymo rūpesčiai ne dos lietuviai, pagerbkime varžy
Agituoja prieš prezidentą
mis ir trupinama svetimų įtakų, užsidarymas savyje ir atsiskyri- tui. Perduodamas šį pardavimo Illinois valstijos parlamente. "Tik
pajėgė tvirčiau sucementuoti bomis šiuos jubiliejus ir susti
Savo neslepiamą nepasitenkini
Negalima iš akių išleisti istorinių mas nuo pasaulio. Jos rūpestis — įstatymą svarstyti į senatą, J. Car bendradarbiaudami su Egipto,
viso, ir mums būtino, sportinio
faktų, kad laimės ir turtų ieško- sunaikinti geto dvasią, išdailinti teris tikėjo, kad taip susiūtas įsta Jordanijos ir Saudi Arabijos va mą krašto žydai išreiškė, de- sąjūdžio. Vienok krepšinio per- prėję tautiniai, viską aukoda
mi būsimai nepriklausomai Lie
jimas neretai tapo godumu ar tautinę mozaiką, pasinaudojant tymas senato bus tikrai priimtas. dovybe, žydai gali užsitikrinti m0nstruodami prieš Baltuosius
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šykštumu, laisvės ieškojimas at- visų Ameriką sudarančių etni
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dentas.
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senate
laimės
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politiškai
sau
mės asmenų atvažiavo į VVashingnėse persekiojimus kitaip tikin- nių grupių turimais kultūros prajudino tautos jausmus, neišski
tiems, kaip rašo Ray Allen Bil- dais, randant atramą savo kilmės nepopuliarų užsimojimą, nors jis zidento patarėjai tiki, kad po toną. Šiems demonstrantams va
riant ir plačią veik 80% ūkinin
šių
balsavimų
Izraeliui
būsią
KABARGŲ MUSKUSAS
lington savo 'Protestant Cru- šaknyse tiek charakteriui, tiek JAV yra labai naudingas, visų ste- lengviau derėtis su Egiptu. Be dovavo Šeši rabinai. Demonstra kų šeimą, kuri, rodos, apie tai
cijos vadovai (past-: kaip atvaiz
siekimams, kad amerikiečių tauta bėtojų nemažam nustebimui 54
sade" knygoje.
Norint gauti vieną kilogra
dar nieko nėra girdėjusi
._. D . .. , _ . būtų vieninga ir patriotiška. Pa- senatoriai prieš 44 patvirtino šį abejo, jeigu tik Izraelio vadovai duota "Newsweek" nuotrauko
mą muskuso, šio labai vertingo
Tai yra P™»** Bet u kariais
^
^ J. Carterio pasiūlymą. Tuo būdu būtų sukalbamesni, tada ir dery je), užsidėję ant galvų J. Carte
m
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istorij . ą _
Nuo čia ir prasideda versmių
reiškiasiir dabartyje bent atsisa^
^
^ prezidentas, kaip ir nepopuliario bos su minėtų arabų vyriausybė rį vaizduojančius veidus, užsi- šaltiniai tautinėse sportinio ben aromatinio ir vaistinio produk
$
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mis būtų daug lengvesnės ir na metę ant galvų ir pečių arabiš dravimo plotmėse, nes visa to, anksčiau reikėdavo užmušti
^ I ^ ^ J T I I Č S :
Š U n o savybių įvairovę, kuri je kovoje už Panamos kanalo ati
140 kabargų patinų. O nelais
ve, kaip kriminalinių nusikalti praturtintų šio meto Amerikos davimą panamiečiams, laimėjo šesnės.
kus turbanus, nešė pasityčiojantį Lietuva patenka į grobuonišką
vėje kabargos labai sunkiai ap
mų atvejais, kada nukenčia teisu
plakatą:" "Moderate" Saudis sup- istorinę eigą, kur ir nekaltam
Žydų kaltinimai ir akcija
•i, UAI;C kultūrą ir uždegtų patriotinį nu- antrą mūšį senate. Bet kas iš to?
sipranta
^
^ ^
sis, 3 lste:s-.riarr.as nusikaltėlis. ^ . ^ Q ^
fr
port PLO!" Atseit, JAV preziden sportiniam veikimui uždėtas
J. Carteris spaudė
Tačiau JAV vyriausybės užtik tas remia PLO... Ką tuo žydai sukaustytas komunistinių planų Nuo 1968 m. Kinijoje atlieka
Amerikos kultūros visumoje jau tis kitomis, ypač senolių kilmės,
Apie šiuos prezidento laimėji
mi bandymai, siekiant prijau
dabar atsispindi senolių atsineš
įvykdymas.
mus savaitraštis "Newsweek" V. rinimai daug nepasiekė ir nesu stengiasi pasiekti?
tautomis.
kinti šiuos elnių šeimos bera
tas teigiamas ar neigiamas pavel
Nors JAV interesai ne visada
29. rašė, kad "J- Carteris per daug minkštino žydų užsispyrimo. Esą,
Kai dabartinės pavergtos Lie gius porakanopras žinduolius,
Izoliacionizmas
šiandien
jau
dėjimas, kurio šaknys maitina
nedžiūgavo išgirdęs apie šį se M. Beginąs buvęs toks piktas, kad sutampa su žydiškais, bet JAV tuvos sportininkų gretos, apkai kad jie duotų muskuso. Kabar
tik
praeities
prisiminimas,
nors
jis palyginęs J. Carterį su "apgau- žydai stengiasi, kad Amerika eitų šiotos ir priverstinai stumiamos
dabarties gyvenimą, kultūrą, r
gų auginimo stotyje, šensyje,
žangą ar net silpnybes. Ta kul- tikrovėje 3o ženklų galima rasti nato balsavimą ir tepasakęs "good
net prieš savo interesus, jeigu tik demonstruoti fizišką iškilumą,
jau išauginta penkta šių gyvūnu
tūrinė mozaika dabar jau yra A- politikoje n
visuomeniniu^ deal". Atseit, po 18-kos mėnesių
tai naudinga Izraeliui.
Baltųjų
rūmų
ekipa
kapitoliuje
su
pragarišku
sriautu
nužmo
karta. Daugelio metų bandy
merikos lobis, kuriuo naudojasi santykiuose Naikinti geto dvasią
gintos sporto paskirties, kai mai parodė, kad kabargos ga
izoliacionistines nuotaikas y- išmokusi veikti suderintai ir patauta šiame krašte, plačiai nau ra etninio paveldėjimo nagrinėji-1 taikyti į taikinį"...
didžiuliai pulkai raudonojo te li būti prijaukinamos nelaisvėje,
NAUJUOJU METODU
dojasi ir tautos, kurių palikuonys
roro vėliavų, su siaubingais šū Tai leidžia gauti muskuso, ne»
mo uždavinys. Jei žydams geto "Tačiau šis prezidento laimėji
AUGINAMI AUGALAI
yra atsakingi už savo krašto gy
kiais žengia mūsų krašto žemėj, užmušant pačių gyvūnų.
dvasia padėjo išsilaikyti įvai mas turi kainą, išreiškiamą kar
venimą ir pažangą
teliu
Izraelyje
ir
Amerikos
žydų
Anglijoje
sukurta
nauja
hi
kai sporto žodis pajungtas par Kabargų patinai turi papilvė
riuose kraštuose su sava religija
tarpe.
Tam
kartumui
pasaldinti
droponikos atmaina. Augalai tijos, karinių pajėgų, išlaisvini- je maišelio pavidalo liauką, ku
*
ir savomis tradicijomis, tai visišauga plastmasiniuose vamzde mi "didvyrių" pagarbai reikšti, ri ir išskiria muskusą. Nelais
Tautos vystymosi raida yra su- J^Į neTeiškia, kad tokia dvasia J. Carteris dar kartą užtikrino Iz
liuose, kuriais teka maitinama- kai mūsų sportinių laimėjimų vėje iš trimečių kabargos padėtingesnė, negu ji iš paviršiaus ga jj išlaikyti paskiras ateivių raelį ir jo pirm. M Beginą, kad
JAV
pažiūra
į
Izraelį
nepasikeituatrodo. Tautinių grupių savitar- ^ ^ 5 vienoje valstybėje ir viesis tirpalas. Naujuoju metodu tarptautiniai ar olimpiniai me |tdnų muskusas mažais šaukštepio kovos, religinių grupių nepa- no] - e tautoje. Geto dvasia šian-, si, nežiūrint ginklų pardavimo ir
jau auginami pomidorai, braš daliai eina pavergėjų vardu ir Į įiais išsemiamas du kartus per
arabų kraštams
kantumas, skirtingas laisvės ir di e n y r a pavojinga Amerikai, nes nuosaikiųjų
kės, agurkai ir gėlės. Toks kai neretai nustumiamas lietu-! metus. Nustatyta, kad kabartęsia
savaitraštis.
žmogaus gyvenimo prasmės su- t u o pagrindu kuriasi grupės, nobūdas ateity gali būti efekty vis iš atstovaujamų postų rink--gos.gali duoti muskuso dvyliką
Nežiūrint ,'laimėjimo senate,
pratimas nėra šviesieji Amerikos Ančios tik savo laisvės, bet užvus ir javams auginti, ypač ten, tinių atrankose, o kasmetinės Į ir daugiau metų. Tokiu būdu
kūrimosi bruožai, o kaip tik ki- mirštančios pagrindinį laisvės są- prezidento vertinimas JAV pilie
kur negalima kultyvuoti įpras pirmenybės daugumos sporto gautas muskusas nieko nesiski
birkštys, sukėlusios didelius gaiš- j y ^ dėsnį, kad laisvė nedaloma, čių akyse nė kiek nepasikeitė: vie
tais metodais, pvz., dykumose šakų praūžia žiauriam teisėja ria nuo muskuso, gaunamo i i
rus, kaip persekiojimus, civilinį j e i ]aisvės nepripažįstama jos es- šosios nuomonės manipuliuotoarba kalnuotose vietovėse, jm. vime, tai tautinis jausmas ir laukinių kabargų.
Prezidentas Jimmy Garter
Jos. *
karą, vergiją. Net nepriklauso- m ė j e _ \^^ visiškai paneigiamybės kovose buvo išdavysčių ir m a -pij^ojį laisvė sąlygojama at— Ateini pas mane, brangioji? — Staiga prabilo
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—
Kaip tu drįsti! — Kiek atsipeikėjusi, prie pat
sikurti tokia stipri, kultūringa, ^^-x% l a i s v e n e t t ų, kurie jos yra
— Ateinu pas tave? Bob Resetti, tuoj man pasi Bob veido suspiegė Marianne. Viena jo ranka jau sie
civilizuota ir patriotiška tauta, n e t e kę. Tai Amerikos dabarties
aiškink,
kas čia dedasi!
kė bliuzelės sagų.
kokia šiandien yra Amerika. Ji sjekhnai ir kultūrinės pažangos
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Už durų kažkas barkštelėjo. Staiga Bob rankos
ne tik paveldėjo, bet ir prisiėmė stiprybė.
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geruosius įvairių tautų kultūrip ^ geto — atsiskyrimo nuokelti,
nei
toleruoti.
pasakė:
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— Kaip tu drįsti, paukštele? Vyro nėra, o tu
Marianne buvo jau pavalgiusi, jau ir kavos puo
žus, meilę artimui ir kitoms tau- n a i j ko^ja ^ dabarties kultūrileido
tokiu
metu
įsibrauti?
Baisiai
išgąsdinai!
prie manęs, gulinčio...
toms, kad šiame šimtmetyje sa- „ ^ 3 1 bei politikai. Ta dvasia, ar duką pasiekė nuo stalelio, ir išgėrė... Thelmos kalbų
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pasišnekėsim...
—
Marianne pašoko, išsitempė kaip styga, nors visa
vo kilmės kraštams yra atidavusi - a p m i a platesnius sluoksnius ar upelis vis tebečiurleno... Ji nunešė indus į virtuvę,
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net
pa
virpėjo, — nuo pykčio ir skriaudos. Jai apsilpo sąna
daug daugiau, negu buvo joms t i k paskiras ateivių grupes, yra pakštelėjo Thelmos žandan bučkį ir ėjo į duris. Buvo
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riai, atrodė, ji sukris.
skolinga. Tarptautinėje plotmėje paVOjinga ne tik Amerikai, bet ir jau nebeankstyvas vakaras.
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— Uch! — Ji iškėlė sugniaužtus kumsčrus ir
Dabar ji leidosi laipteliais žemyn. Kodėl iš karto nė
Amerika iškilo ne savo diplomą- e t n j n ėms grupėms. Geto dvasia
tinėmis suktybėmis, bet savo \j&\* tarpusavio ginčus, nesutiki- jo namo? — Apačioj, kaip tik po šeimininkės Thelmos dar nenumaldomu pykčiu stovėjo Marianne prieš įsi smogė jais žemyn, erdvėj. Ji nerado žodžių. Ji neno
rėjo muštis, bet nebežinojo, ką daugiau daryt.
nuoširdžia pagalba į aukščiausią m u S > niekinimus ir net morali- Vivieux butu. Bet visada taip traukė su ja pasiplepėti! brovėlį.
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Po minutės ji susmuko prie lango stovinčiame fo
pajėgą, tautų taikos ir gerovės n i u s persekiojimus, kurie žemina Norėjosi ją pamatyt, aplankyti, paklaust, ar labai ne
saugotoją.
žmogiškumą ir laisvę. Amerika skauda kojos ir nugara, ar šiaip kokie vargai neužpuo galvėlio: sudejavęs vyriokas vėl krito į guolį, net už- tely ir tyliai pratarė:
sinkniaubė.
— Išeik. Tuo išeik, — aš labai pavargus.
Tačiau šiandien, kai ieškoma laisvei ginti yra įsipareigojusi. Tai lė. Nors... Nieko negalėjo jai padėt... Nei nugaros
—
Sergi?
—
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Marian
Ji nesitikėjo, kad Bob paklausys. O, vis tik, jis kė
tų gerųjų tautinio paveldėjimo ^ palaima ir jos geroji žymė — skausmą sumažinti, nei kojų, nei jos praeities sugrą
ne balse.
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— Kur aš eisiu? Seimininkė išvarė. Neturiu vie
la ir neseniai buvusi vadinama
p^
Marianne priėjo artyn, pasilenkė, atsargiai lietė tos.
Atrakinusi savo apartmento duris, tuoj pajuto
prarūgusj alkoholio, rūkalų ir kitokių kvapų mišinį, jo kaktą ir klausėsi alsavimo. Juodais plaukais apžė
— Kur nori! Daug kartų buvai pas mus prisi
UŽ ŽMOGAUS GYVYBĖS
meninė
pažanga,
pažymėjo
karBob?
—
Taip
jis!
Gulėjo
sofoj
išsitiesės,
su
batais,
lusios,
beveik
lyg
beždžionės,
rankos
staiga
ją
sučiupo
glaudęs
ir vis neišmokai elgtis kaip žmogus!
APSAUGOJIMĄ
danolas, tegali būti sukurta re- gauruotą galvą įkniaupęs į pagalvėlį... Aplink jį trenkė į glėbį. Pusiau gulomis, viena alkūne atsirėmęs, jis
Nejaugi Alfredas jam davė raktą? — Mąstė ji vėl.
Daugiau kaip 50,000 Milano miantis tvirtais moralės princi- j pragaru... Matyt, tįsojo visą dieną Ant stalelio ir traukė išgąsčiu aiktelėjusią moterį į save. Lūpos jo te — Nejaugi? Priimdavo tik dienai, antrai, kai pats na
tikinčiųjų, daugiausia jaunimo, pais, pirmoje eilėje bekompro- žemėj mėtėsi išgertos bonkos, nuorūkos, pelenai, tab besišypsojo, bet akys buvo laukiniškai šaltos, išplės mie. Ir tada nenuleisdavo nuo brolio akių. Gal dabar
Milano katedros* aikštėje daly misine pagarba žmogaus gyvy lečių dėžutės...
tos ir blausios .. Marianne užmiršo ir spirtis, priešin nori ją išbandyti? Gal tyčia atsiuntė Bob? Ją nuolat
vavo įspūdingoje manifestacijo bei, apsaugojant gyvybę nuo pat
Tik įėjusi ir tai pamačiusi, Marianne užvirė pyk tis; taip ji buvo nustebusi ,lyg apkerėta Bob išvaizdos įtarinėja, krautuvėj seka, prikaišioja, net koliojasi...
je už žmogaus gyvybės ir jo jos prasidėjimo, ir žmogaus čiu Štai tau — po darbo ramybė! Štai — poilsis! ir drąsos. Tai todėl (daug anksčiau) Alfred jį apmušė, Gal brolį pasamdė... — Rankos nusviro ant fotelio at
laisvės apsaugojimą Manifes laisvės apgynimu Visi krikš Jos švarus, tik vakar sutvarkytas butas... Norėjo ką — tik dėl rankos uždėjimo ant jos pečių; tai todėl už ramų, širdis dusliai daužėsi...
tacija buvo užbaigta Milano or- čionys yra įpareigoti, toliau sakyti, bet, atrodė, jis miegojo. Ji galvojo, kad nebus rikdavo ant jaunėlio brolio — už dviprasmiškus po
Laiptuose ar apačioj vėl trinktelėjo. Eina kas?
khryskupo kardinolo Colombo j kalbėjo kardinolas, ryžtingai lengva prižadint; taip jau buvo atsitikę anksčiau. sakius jos adresu, ar už jo žvilgsnį. Tuo "gyvuliu" Grįžta Alfred? Ji dairėsi į tebestovintį Bob, į duria
ta intencija atnašautomis šven- kovoti už kiekvieno žmogaus
Pykčio ir neapykantos stingdoma, ji lėtai ėjo prie (dažnai jį taip ir vadindavo) brolis nepasitikėjo. Al* Taip nesinorėjo barnių, priekaištų* insinuaciją! Taip
fredas buvo baisiai pavydus žmonos.
tomis Mišiomia Tikroji visuo- pagrindines teises
neprašyto svečio guolio. —
buvo pavargusi, taip išsisėmusi..
(Bus daugiau)

S^keveldhros

55KSK?

DRAUGAS, antradienis. 1978 m> birželio mto. 6 <L

JAV AMBASADORE LANKO PIRMĄJĮ SKYRIŲ
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JAV ambasadorius prie Jung rė Wells nutarė ieškoti t ų estiš
tinių Tautų Andrew Young, ge- kų šaknų, kurių jos tėvai jai
T R U Ų GENERACIJŲ
nešė, kad C. S. Cheledenas, Phi- gūžės 2 dieną priimdamas JAV neperdavė. Pradėjo ji lankytis IŠNUOMOJAMA — FOR RENT HELP WANTED — MOTERYS
tflOJ* WANTBD VYRAI
POBCVIS
ladelphijoj plačiai žinomas ū- LB krašto valdybos atstovus, New Yorko Estų namuose, da
ISNUOM. apšikl. butas, vienas mie
nansininkas, vienas seniausių ranką betiesdamas pasiskubino lyvavo Estijos nepriklausomy
Gegužės 13 d. Lietuvių na
gamasis.
200 dol. mėn. Apyl. 78 ir
Liet. namų, anksčiau vadinamų' pastebėti, kad "Lietuva yra vie- bės šventės minėjime, Pabalti
muose įvyko plačios apimties
Kedzie. Skambint po 8 v. v.
SMALL PLEASANT OFFICE
Full oi part time.
pašalpiniu klubu, rėmėjas, pa- na iš Pabaltijo
valstybių", jo Moterų tarybos metiniame
parengimas, kuriame dalyvavo
Eaperienced Preferred.
keltas į garbės narius. Žinia Mums patvirtinus š į faktą ir susirinkime. Kontaktai su es IŠNUOMOJAMA Brighton Parke
To nm MGD, Web.
trys generacijos: pirmųjų atei
(Near Loop)
4 kambarių butas.
buvo sutikta triukšmingais plo- tyliai pasidžiaugus, kad nerei- tais sudomino ją mokytis estų
vių vaikai, daug nusipelnę lie
TeL — 830-2772
Insurance Benefits
Skambinti 52S-715S
jimais.
Į kės aiškinti, kur Lietuva yra, kalbos. Kiekvieną šeštadienį,
tuvybei, dabar jau pražilę ir
!
Visų garbės svečių vardu žo- amb. Young pranešė, kad vie-panašiai kaip ir mūsų jaunimas, IšN'UOM. 3 kamb. batelis rūsyje.
Drriskn of Totes, Ine.
gyvenimo naštos palenkti, ant
LATHB + MLACHENTST
dį tarė S. C. Cheledenas. Jis na jo žinioje besidarbuojanti ambasadorė Melissa Wells lan Moderniai įrengtas. Pilnai balduo-!
rojo karo tremtiniai, dar pilni
Small shop. Overtime. Benefita.
CALL MR. EAPLAN 73M603
pasidžiaugė galįs pabendrauti su į JAV ambasadorė y r a estų kil ko estų šeštadieninės mokyk tas. Visas butas su kilimais. At
entuziazmo ir gyvsatingumo, ir
skiras Įėjimas. Vienam asmeniui.
savo žmonėmis ir pabrėžė, kad mės. Tolimesnio pokalbio metu los pirmąjį skyrių.
Q U A L n r TOOL & MACHINE
jų vaikai, kurie vis labiau įsi
Skambint 778-2922
EXPERIENC£D SEWER
didžiausias nuopelnas, remon patyrėme, kad minimą ambasa
CX«MPANY
jungia į lietuviškuosius užmo
Šio rašinėlio tikslas nėra pa
tuojant
Liet.
namus, tenka dorė ka'ba penkiomis kalbomis
Work
is
divided
into
seccons.
Good
jus. J u o s v i s u s draugėn suve
8065 South Chicago Avenue
reklamuoti diplomatinėje tarny
Vincui Šalčiūnui. Išreikšdamas
Pay, Eztra benefits. FuM Time or
MISCELLANEOCS
dė vienas tikslas — kartu pa
boje iškilusią pabaltietę. Nie
Pert Time, Time & V2 after 37 hrs..
padėką, j a m prisegė amerikie
bendrauti, pasidžiaugti atliktais
kad nebūčiau ja susidomėjęs, iiiiiiiiiiiiiiiiuuiuiuiiiiiiiiiiiniiiimiiiiii
tišką vėliavėlę.
Call Efleen or Concha.
darbais ir bendromis jėgomis
jei ji savo kilme būtų mirusi
V. S&lčiūnas padėkojo kon
baigti restauruoti bei išlaikyti
CAPRINO MFG. INC.
estų tautai Melissa Wells at
•
certo atlikėjams už gražią pro
Lietuvių namus — mūsų kultū
8th Ftoor
vejis yra geras pavyzdys tėvų
gramą ir svečiams už gausų at
Record keeping,
rinį centrą, šiai kolonijai tar
337 S. Franklin S t
nesugebėjimo jaunuolei perduoti
silankymą,
pranešė, kad ban
naujantį j a u per 70 metų.
perkraustymas
tėvų kalbą ir pasididžiavimą Apdraustas
inventory, ordering
keto metu gauta pasižadėjimų,
EXPERIENCED
Parengimas susidėjo iš trijų
sava kilme. A r ne keista, kad
{•airių
atstumų
siekiančių netoli 1,000 dol., nau
dalių: koncerto, vaišių ir pa
S4.00 per hour,
keturiasdešimt metų moteris,
jų akcijų įsigijimui
ItoL 376-1882 arba 376-6996
gerbimo didžiųjų Lietuvių na
pati būdama motina, vidinio
Lunch or Dinner
Vincui Šalčiūnui sunkiuose re
!'in«Hnmiiniinniiuimuinuunuiiniun
5'/2 day week,
mų geradarių. Pobūviui iškil
balso paveikta eina ieškoti savo
HORWARTH*S
RESTAURANT
monto ir administravimo dar
mingumo pridavė keturių mū
kilmės šaknų, mokytis kalbos, ••iiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiimiiirniiiumiiiM*
1891 N. Hartern Avenue
buose daug gelbsti ir kiti val
M. A. Š I M K U S
sų solisčių — Violetos Benkurią
vaikystėje
nesuspėjo
iš
Elmwood
Park, ŪL — 4534(13
dybos nariai: J. Morkūnas, G.
VOTAKT
PCBLIC
džiūtės, Onos Šalčiūnienės, Onos
mokti? O kaip su mūsų vai
Dragūnas, C. Romanauskas, J.
tNOOMB T A I SERVICE
kais ir vaikaičiais? A r nepa
Phuskonienės ir Genės U g i a n s - i L u k a s p JMg^
BendžmS5
A
VYBA1 IR MOTERYS
MAINTEHAHCE EHGIHEER
«59 So, Maplewood, tai. 254-746..
kienes — dalyvavimas.
gailime jiems savo laisvalaikio
Taip pat daromi VERTIMAI.
A. Peštenis ir St. Koženiauskas.
50,00 Sq. ft. Glenview office buildLIUTNIŲ iškvietimai, pildom
Pirmoji pasirodė V. BendžiūJAV ambasadorė prie Jungtinių leisti į lituanistinę mokyklą?
PILJETTB«8 PRAflTMA.T H
UN€0LNW00D HYAn
ing. Mušt have ezperience and reBr. Vaškahis
kitokį* blankai
Tautų ekonominės ir socialines ta Ten j ų laukia lietuvių tautos
tė, plokštelės "Toks mūsų liki
ferences. Call weekdays for an
^limiHMIlIilIHimiHIUUMIlHIIHIHIIilMi
H0USE
rybos Melisas Wells. Gimusi Esti kūrybiniai lobiai ir amžiumi se
appomtment.
mas" autorė. Švelniu balsu pa
iiHiiitiiinnuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiu
Applications for
joje,
amb.
Wells
šiuo
metu
New
dainavo O siūbavo beržai — J.
niausia gyvoji kalba. Tik leis
56 4 - 5 4 5 4
Yorke lanko estų šeštadieninės mo
PACKAGE E i P R E S S AGESCY
N
I
G
H
T
A
Ū
D
I
T
O
R
Gaižausko, Šauksmą — B . Budami
vaikus
į
lituanistinę
mo
kyklos pirmąjį skyrių
MARIJA XOREBRIEX£
Fuli or Lart Time
driūno ir Pleurez, pleurez, me
kyklą galėsime tvirtinti, kad
R ft S BODY SHOP
SIUNTINIAI į LIETUVĄ
yeaux! — J. Massenet ariją iš
viską
jiems
davėme,
ruošdami
Apply
In
Person
Labai
pageidaujamos
gero*
rūšfc*
ir šiuo metu mokosi estų kalbos.
5719 W. Grand Ave^ Chicago
Racine, Wisc.
prekes. Maistas Ii Europos sandelio.
operos "Le C5el".
4500 W. Toohy Avenue
Vėliau kalba nukrypo į atsilan juos gyvenimui.
Phone — 622-9122
•SOS W. I> 8 t , CMoago. OL SOSSt.
TEL. — WA 5-9787
Alg.
Gečys
UNCOLNVVOOD,
ELL.
Toliau sekė O. Pliuškonienės
kymo
tikslų
aiškinimą
—
Lie
is looking for
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
HIIIIIHIIIHHIIHHIUHIIIIIilimmilUIlUIH
Good company benefits.
ir G. Ugianskienės. dažnai pa
tuvą ištikusią tragediją oku
Experienced
Body Men
Birželio 18 d. vietos Altos sky panto vykdomą žmogaus teisių
Saiary negotiable.
siekiančių ir tolimas kolonijas,
iiiiimimiiimimiiiiiimiiimimimimiit
Eąual Opportunity Employer M./F
duetai: Šlama šilko vėjas — K. rius ruošia masinių trėmimų iš paneigimą, svarbą tarptauti 10% — M% — *o<fc pigua mokėsit*
SCREW MACHINE DEPT.
ŠERĖNAS
perkrausto
baldus
tr
al
apdr&ad*
nuo
agnles
ir
Automo
2ižiūno ir Tyli naktis — J. Stan Lietuvos į Sibirą minėjimą Šv. į niuose forumuose priminti Pa- bilio D M mos
kitus
daiktus.
Ir
ii
toli
miesto
lei
LEMMTS INTERNATIONAL Set Up and operate B & S machKazimiero parapijos
svetainėje. ^
.
_ _
kūno.
FRAMK
Z A P 0 L I S dimai ir pilna apdrauda.
ine. Steady. Good pay. Small com
9:30
v.
r.
bus
pamaldos
uz
zuvuFAST FOOD RĘST.
r. uui y
O. Šalčiūnienė stipriu, malo
Vis dėlto amb. Young pami
H Wes» Sfith
TEL — WA 6-8063
pany.
Many benefits.
niu balsu klausytojams suteikė sius dėl Lietuvos laisvės Šv. Kazi nėtos estaitės Melissa Welis pa
Is now hiring for counter work.
TeM. GA
Days and Eves. Full or Part Time. SUNGERLAND DRUM C0.
džiaugsmo, padainuodama Vai miero bažnyčioje. Minėjimas į- vardės pasistengėme nepamirš
iiiiiniiiiiiiiitiiiimiiiimiiiii
vyks
4
vai.
p.
p.
kalbės
kun.
dr.
Downtown and Near North areas*
kur nužėgliuos — S. Sinkaus,
ti. Suintrigavo mus jos tauti
6633 No. Mllwankee Avenue
English Reąuired.
J.
Prunskis
ir
rodys
skaidres
apie
Burtai — J. Naujelio ir Užburti
nių šaknų ieškojimas, JAV mi
NILES, ILLINOIS
KILIMUS IR BALDUS
tuos įvykius bei tremtinių gyve
CALL P. GESSBERG
gintarai — O. Metrikienės iš
sijos prie Jungtinių Tautų pa
Fhone — 647-0377
Plaunami b? vasknojam*
nimą Sibire.
operetes "Užburti gintarai".
reigūno įteikta jos nuotrauka
4
6
7
4
0
2
0
visa
rftiia
friafls.
Meninę programos dalį atliks
iiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiHiiunniumiiiiiiiiiiB
Pabaigai O. Pliuškonienė i r G.
BUBNYS — TeL RE 7-M«*
ir trumpi biografiniai duome Vonių, virtuvės sinkų ir vandens
Racine Lietuvių Moterų klubo
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir
Ugianskienė klausytojus malo
kvartetas ir kiti. 1978 m. skyriaus nys. Nors ji ir ne lietuvaitė, vonios kabinetai Keramikos ir kt.
niai nuteikė duetais: Paparčio
Sinkoa
valdybą sudaro: Vikt. Kažemė- vis dėlto buvo malonu, kad plytelės. Glass blocks.
žiedas — V . Kairiūkščio ir kaitis — pirm.,. J. Plečkaitis — pabaltietė užima aukštą JAV vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
SIUNTINIAI | LIETUVA
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
Lauksiu t a v ę s ateinant — A. vicepirm., St. Budrys — sekr., M. diplomatinės tarnybos postą.
North Suburbau electrical parta
Licensed rea] estate
arba po 5 vai. vakaro.
Ir kitus kraštus
mfgr. has an opening for an ezRaudonikio. Dainos mėgėjai iš Tamulėnas — ižd. Kiti valdybos
Keletas įdomesnių biografinių
SERAFINAS — 636-2960
man and woman.
perienced man for automatk proNEDZINSKAS, 4066 Archer Ava
koncerto susilaukė dvasinės at nariai — L. Kuliavas, Gras. Mit- ^ ų apie ambasadorę Melissa
gressive & compound dies. Five
AL 60632, tetef. 927-5980
gaivos. Solistės ir akompaniato- kienė, P. Petrušaitis, Marta Sta Wells. Gimė ji Estijos sostinėje
Mušt speak Polish.
years ezperience is reąuired. Our
rė Anelė Kaulinytė buvo apdo naitis ir Ed. Shilingas.
Taline. Jos motina Militze Kor- {valrtu prethj
shop cffers top pay, job security,
Full time only.
vanotos gėlėmis.
& compiete company benefits in'
jus buvo žymi estų dainininkė,
JONINĖS
cluding profit - aharing and a
Call ior interviev/
kuri vėliau persikėlė į HollyOOSMOS P A R C E U Š E X P R E S 8
Didžiųjų namų geradarių pa
Christmas Bonus Schedule.
Birželio 24 d. DLK Kęstučio woodą ir reiškėsi filmų pasau
gerbimą pravedė Vincas ŠalSIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
«oalvotoa tr Paprastos aadl>
452-482T
OaH Mr. Romin at 675-0753
čiūnas, Liet. namų prezidentas. šaulių kuopa ruošia jau 23-sias lyje. Prieš II-jį pasaulinį ka BSSSS. Halflted St.. Chlosgo, m . N N 6
Stereo b? Oro Vėsintuvą
«tth
Sc,
C
h
l
o
r
o
.
EB.
«062e
Ask ior Jack
Pardavimas b? Tssiji—i
Jis nurodė, k a d iki šiol akcijų Jonines su tradiciniu laužu. Jos rą šeima persikėlė į JAV-bes,
ADAMS ELEVATOR »
MS-37S7 — SS4-3S90
kur
1941
metais
gavo
Amerikos
EQUIPMENT OO.
yra parduota už 37,500 doL Iš- j įvyks ant Michigano ežero kranto
M I G L I N A S TV
Vytautu* VakotbiM
GENERAL DEVEL0PMENT
1 1346 W 0Mb S t . tei 776-14**
reiškė padėką visiems
pirkė Vinco Bagdono sodyboje tarp pilietybę. Melissa 1958 metais
5640 Hovmzd SL, Skokie, DL
CORPORATIOH
baigė Georgetown universiteto
jams ir remonto vajaus komi Kenosha ir Racine mieste.
iiiiiimiiiiiiniiHiiiiimiiiiiiniiniiiiiiiiini
River Grove, Illinois
Džiugu, kad šia lietuvių tradi vVasbingtone diplomatinės tar
tetui, kuriam energingai vado
ALC ROTA
Baigusi mokslą
2725 N. Thatcher Ave.
vavo inž. Algimantas Gečys, cine švente domisi mūsų jauni nybos kursą.
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"
mas
ir
joje
gausiai
dalyvauja.
Ne
pradėjo
dirbti
Bolivijos
amba
šiu m e t u
minėtam komitetui
RadUo Valanda Jau vtr* 85 m. tar
SMTTH A N D WESSOX
nauja N e w Jersey. New York Ir Consumaniai pirmininkauja Birutė manyčiau, kad paparčio žiedo ieš sadoje Wasbingtone. S e k vė
REAL
ESTATE
OPTICAL TECHNOLOGY G R O t P
neetieut
Uetuvlama!
kojimas
būtų
svarbiausia
dalyva
liau ji perėjo dirbti į Valstybės
Valašinienė.
V . Šalčiūnas pa
Has opening^ for glass pollsbers ffltb
Beletristika
Kai šeštadienį nuo 4 Iki 5 vai. po Marinis. 2 butai Naujai atremon one year exp«rlence. Free Blue Cross
vimo
priežastis.
Traškantis
laužas,
departamentą. Jame dirbdama
brėžė, j o g kiekviena nupirkta
piet 15 WEVD Stoties New Torke
Blue Shleld. dental Insurance, lite
Macai be kraujo. Pievos žydi, Skir 1SS0 kll.. AM Ir nuo 7 lkl 8 vai. vak tuoti Vieną tuoj galima užimti. &
Insurance, stock plan.
T w o irottss
akcija yra, tartum, vaistai nusil į aukštį šaunanti liepsna, atsispin įvairias pareigas ė j o Trinidade,
97.9
m«C.
FM.
vacatlon after one year.
Saiary «o
Brighton Parke.
dinti pilkšvame ežero vandenyje, Paryžiuje, Brazilijoje. 1976 tingos kojinės, Paslėptu vardu, Aš
pusiam Liet. namų kūnui sti
flt experlence.
Direkt. Dr. JckAime J. Stoka.
bendros dainų sutartinės mistiš metais prez. G. Fordas Melissa tau sakydavau, aš tau sakau ir kiti
Mūrinis bungaknt. 12 metą. Sva
printi ir j o gyvybei palaikyti.
1467 Foroe Drtve
įdomūs pasakojimai.
rus. Brighton Parke
kai nuteikia visus, suriša į didžiu Wells paskyrė JAV ambasadore
CaD 867-4222 or scppty at
Mountalnslde, X. 9. 070*9
Devyni asmenys ar šeimos pa
TeL 232-5565 (code) 201
Spaude Pranciškonų spaustuvė 1977
lę lietuvišką šeimą. Jurgis Milas Cape Verdi ir Guinea Bissau
2
po
S
kamb.
mArit^
Gražia]
at7343 VVUson Avenue
rodė nepaprastą dosnumą ir pa
m. Kaina su persiuntimu $4.30. Už Kviečiame taip pat klausyti Uetu- atrodo. Marnuette Parke.
respublikoms.
1977
m.
birželio
viikų
kultūrinių
valandų
anglų
kalba
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W.
siaukojimą Liet. namams, įsigy
Harwood If«ights, Dlinois
ti Seton HaU Universiteto radijo sto
— Iš tikrųjų tai ne garbė, mėnesį ji prez. Carterio paskir Ord Su, Cttcago, IH.
ties ( N e w Jersey WSOU 89.5 m e s Š I M A I T I S
dami akcijų u ž 1,000 dol. ir dau
R E A L T Y (Near Harlem and Wilson Avenue)
FM). Plrmad. 7:S0-8:S0 vaL vakaro.
giau. Tūkstantininkai yra Bag pagrįsta dorumu, kurios šian ta JAV ambasadore prie Jung
Insurance — Iocome Taz
(Vadovauja prof. J.
donavičių
šeima, Charles S. dien žmonės ieško, bet veikiau tinių Tautų ekonominės ir so
2951W.63rdSl 436-7878 HELP WANTED — HOTERYS
Cheledenas,
Tarvidai, Bronė reputacija, kuri matuojama la cialinės tarybos. Ambasadorė
biau
savo
pločiu,
negu
gyliu.
Wells
yra
ištekėjusi
ir
augina
Karaškienė ir Volertų šeima.
Beikalinga lietuvė moteris leng
REAL
ESTATE
J. ir K. Kauliniai akcijų nupir Reputacija dažnai tėra populia 17 ir 11 metų amžiaus sūnus.
vam
namų ruošos darbui ir pri
Šią informaciją suteikė JAV
ko u ž 1,200 dol., Barų šeima — rumas ir, tarytum lengvas vė
žiūrėti invalidą vyrą ir jo seny
$24,900.00
už 1,300, Antanas Šalčiūnas už jelis, negali būti išlaikoma. Pri estų bendruomenės centro val
vo amžiaus žmoną. Gyventi vietoj
— kambarys, išlaikymas ir atly
1,400 dol. ir Birutė Valašinienė valai juo mėgauti, kai pučia. Ji dybos pirmininkas Juhan Simon— Parnoie —
Oraži tnūr. rezidencija su 2 ar 3
ginimas. Skambint po 7 vai. vak.
tarytum
sviedinys,
—
vyrai
pa
son.
Šios
žinios
mums
Melissa
miegamais.
Valgomasis.
2
maš.
ga
su šeima — už 1,600 dol. Jiems
MpL teis. Pranas aulas
telef. — 434-4094.
ražas.
Pilnas
rūsys.
Marųuette
prastai
jį
ima
apardyti,
kai
su
Uetovtn
mėgiamo]
gamtoj,
netoli
Wells
padaro
dar
artimesnę.
visiems buvo įteikti pažymėji
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
Pasirodo, kad 1977 m. apsigy Testamentai su legališkomis Parke.
mai. Už ypatingus nuopelnus stoja riedėjęs.
mas
ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie International company is
r»VMAX
SOUTH,
INC.
Arkivysk.
Sheen
venusi
New
Yorke,
ambasadoformomis bei afidavitais
specialiais atžymėjimais buvo
statų. Svarus oras, aplinka ir namas
TeL — 361-1300
apdovanoti direktorių
tarybos
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
jau gaunami
ONE GIRL OFFICE
rarrren
rzmerzmm
nariai B. Valašinienė, Algirdas
15
metų
mūro
Mušt
have good telephone voke
Tai nauja pagerinta laida
MARQTJETTE PARS
Jonys, Liet. namų teisinis pata
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui and good typing ability.
D
U
T
C
H
M
E
N
CONTRACTORS,
INC.
H l Bntų po S mleg. Babtais, n patalpos, Daug priedą. Vieta Mar- Ezcellent benefits and vrorking
rėjas dr. Anthony Navasitis ir
čia nuosekliai aptariamas testa
metų
senumo. Atskiros iildymo sis quette Parke. Aukšta kokybe. 2ema
mentų reikalingumas ir jų galia bei
conditions.
2501 W. Biyn Mawr Avenue
C. Cheledenas.
temos.
Garažas Arti 73 ir Rockvel) kaina.
nurodoma jų forma ir paduodami
Applicant mušt reside nearby.
Gediminas Surdėnas. direkto
pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se vei HM
TEL. 878-5682
Ir garažas. Markiančius įstatymus, bet ir Vokieti
rių t a r y b o s pirmininkas, nupa
BITŲ NUOMAVIMAS
quette
Parke.
Naujas
gazu Šildymas.
joje, Anglosaksų pasaulyje bei Ne
Namų Įililh—i — Pardavimą*
sakojęs Liet. namų reikšmę ko
Atlieka įvairius namo ir buto remontus. Dengiame ir taisome
Nafli
atiduoda
u2
$38.800
5901 No. Cicero A venos
Valdymas
priklausomoje Lietuvoje.
stogus — Apkalame namo sienas — "siding" — Izoliuojame Da
lonijai bei jų dabartines bėdas,
Ekeeotive Towers Saite 309
Gražus platus skrjnas tr
f>randlmai — Iaeome Tas
žome — Dedame tinas, nutekamuosius vamzdžius — "TuckpomtGaoreann "DRAUGE*
nurodęs, k a d namais rūpinasi
Marąuette Parke Veriingas pirkėjui
Votariataa - Vertimai
ing" - percemen tuo jame mūrą. Atliekame visus cemento darbus.
ir mūaų
jaunimas — skautai,
« . 5 0 ; be tų formų — JS-00. Piro*
Taisome porcius: Dedame naujus stulpus, laiptus, grindis Pats
Apsiinoks skelbtis dien. DRAUGE,
ateitininkai, tautinių šokių gru
30 centų persimi limo Klaidom*.
savininkas apskaičiuoja nemokamai
nes jis plačiausiai akaifomas lie
pė "Aušrinė" — pirkdami akci
J.
BACEVIČIUS
tuvių dienraitis, gi skelbimu kai
llllnoU gyventojai prašomi pridėti
2625West7lstStreet
jas ir pagal galimybes talkinin
S K A M B I N K I T BET K A D A
šas yra vlslanis prieinamos
dar 5 proe. mokesecama.
64fiA 8o. Kedzie Ave. - 778-2233
kaudami remonto darbuose, praTel. 737-7209 ar 737-8634

TYPIST HOLLER

PRESSMAN

CLERK - MAINTENANGE

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

WA1TRESSES

Gali - 738-2100
m

m

m

m

^ ^ B J B S S U B B M I ^ ^ _ _ _

MŪSŲ kolonijose

M O V I NG

V A L O M E

PLUMBING

REAL

ESTATE TOOL AND DIE MAKER

TELEVIZIJOS

OPTICIANS

LAIŠKAI JAUNYSTEI

" * ~ ^ ^ — » —

KAIP S U D A R O M I
TESTAMENTAI

I

— • — «• —^a^a—i •

•

•

•

— m ss—ssJBasisssą

Rimtas Hamų
Pardavimas

SECRETARY

S COVI LL

BELL

REALTY

Valdis Red Estate

A. A. DR. M. DEVENIS BUVĘS VORKUTOS KALINYS

LAIŠKAS "TIMES" HIPNOZES PROBLEMA
Pasak tyrinėtojų, hipnozė —
ŽURNALUI
ne miegas. Ameriloečių gydy
Apie pašto kainas
laikraščiams

Liūdėdami prie dr. Mykolo
Devenio, buvusio Vorkutos kan
kinio kapo, prisimename ir dau
gelį šimtų lietuvių tos pat Vor
kutos kalinių, kuriuos priglaudė
šaltoji Sovietu Sąjungos žemė.
Perbėgdami mintimis garbingojo
velionio gyvenimo kelia, ryškiau
pajusime, kokius rinktinius žmo
nes okupantai bolševikai be jo
kios jų kaltės taip žiauriai yra
kankinę.

plaukia oru.
Hipnozė labiausiai praverčia
gydant psichines ligas, aukštu
mos baimę ir lytinius sutriki
mus.
Taip p a t labai veiksmin
gai padeda atsipratinti nuo rū
kymo. Gerų rezultatų gauna
ma, hipnoze gydant somatines
ligas.

tojų tyrimai išklaidė kai ku
riuos paplitusius mitus apie
hipnozę. Pirmiausia paaiškėjo,
kad užhipnotizuoti žmonės nemiega. Užhipnotizuoto ir miegančio žmogaus smegenų bioPlačiausiai šis gydymo meto
elektrinis aktyvumas yra skir
tingąs. Ištikrųjų hipnozė yra das taikomas lėtiniams skaus
ypatingo susikaupimo būsena, mams raminti. Hipnotinis at
kurtoje žmogui išlieka dėmesin-! sipalaidavimas malšina migregumas ir jautrumas.
ninius galvos skausmus, juos
mens skausmus, sukeltus rau
Dr. G. Spigelis iš Kolumbi
menų spazmų; taikant hipnozę,
jos universiteto mano, kad kiek-'
mažiau reikia narkotikų ligo
vienas gilus susikaupimas prak
niams paskutinėse vėžio stadi
tiškai yra transas. Hipnozei pa
jose.
siduoda beveik 70% žmonių, tik'
Be to, perspektyvi hipnozės
ne visi vienodai greit nugrimsta
panaudojimo
sritis — operuoja
į transą. Todėl kiekvienam rei
mųjų
anestezavimas,
ypač kai
kia individualaus hipnozės me
įprastinės
todo. ' Dr. Spigelis parengė ir ligoniai nepakelia
farmakologinės
anestezijos.
būdą, kaip nustatyti žmogaus
jm.
imlumą hipnozei.

gis laiškas buvo išspausdintas "Times" žurnale apie nepaprastas naujas kainas, paskirtas laikraščių pristatymui
skaitytojams. Red.).
"Jūsų straipsnis apie pašto
patarnavimo kėlimą buvo ne
paprastai gerai parašytas, bet
klaidingas vienu atžvilgiu. Tei
sybę pasakius, 18 milijonų sa
vaitraščių ir 15 milijonų dien
M. Devenis buvo gimęs 1891
raščių siunčiama kiekvieną sa
m .gegužės 1 d. Klausučių kaime,
Biržų aps. Mirė turėdamas 87 m.
vaitę per paštą. Daugiau negu
amžiaus. Mokėsi Biržų pradžios
pusė savaitraščių ir ne mažiau
mokykloje, Pernavos gimnazijoje
kaip 300 dienraščių sudaro ne
Estijoje. 1914 metais atvykęs į JAV,
mažą dalį pašto patarnavimo ir,
stojo į Yale universiteto medici
jei gerokai pabrangs patarnavi
nos fakultetą, kurį baigė 1919 m.
mas, kiek daug Amerikos skai
Buvo Waterbury, Conn., gydyto
tytojų
nebegaus
reikalingo
jas. Labai vertindamas lietuvių
švietimo.
kultūros reikalus, jis padėjo komp.
Ligoniui pasiūloma žiūrėti
•
M. Petrauskui išleisti jo kūrinius.
Dr. M. Devenis kalba Amerikos
aukštyn
ir drauge nuleisti akių
29 DIJAKONAI
Pašto kainos jau yra užtekti
Grįžo į Lietuvą 1928 m. ir vertė lietuvių kongrese
nai didelės. Teikiamas pavyz vokus. Verjanama keturių balų
si gydytojo praktika bei ūkinin dr. Devenio: "Išleisti su sąlyga, dys paigtas iš vieno dienraščio sistema pagal reikalą, kiek lie
Krokuvos arkivyskupas kar
kavo.
ka
matoma
akies
baltymo.
Jei
dinolas
Wojtyla Krokuvos šv.
kad tuojau išvyks iš Sov. Sąjun (12,000 tiražo), kuris turės da
Praėjus vos penkioms savai gos". Vorkutos lagerio viršinin bar mokėti paštui 147,000 dol. gu baltymo visai nematyti — Stanislovo vardo katedroje pa
tėms nuo bolševiku okupacijos, kas gavo maždaug tokią telegra už kasdieninį pristatymą vietoj vertinama žemiausiu balu, o jei šventino 29-nis diakonus. Mi
komunistai d r. Mykolą Devenį mą: "Skubiai, pakartoju, skubiai 80,400 dol. kokią sumą dabar gu matyti vien tiktai baltymas nint Švč. Mergelės Marijos —
areštavo 1940 m. liepos mėn. Iki paleisti dr. Devenį" ir 1942 m. ba-! to
moka
už patarnavimą.
pas — keturi balai. Antrojo testo Bažnyčios Motinos — liturginę
komisionieriams
to Bet
neužten1941 m. kovo pabaigos išlaikė landžio 23 d., įspėtas tik pusę va- ka. Jie nori, kad tas minėtas dalyje aukščiausią balą gauna', šventę, kardinolas Wojtyla suUkmergės kalėjime. Okupantams landos prieš išvykimą, negalė laikraštis mokėtų 330,000 dol. ligoniai, kurie pakelia rankas! teikė kunigystės šventimus Kronetiko tas energingas lietuvis, nes damas nė atsisveikinti su kitais ka kasmet už pašto patarnavimą.
paprasčiausiai jiems įteigus, i kuvos arkivyskupijos seminarijis nuo 1923 m. yra buvęs JAV liniais, išvyko į Kuibiševą, kur bu
Tokia suma priverstų leidėjus kad jų ranka lengva ir tarsi 1 jos auklėtiniam.
Lietuvių protestantų
sąjungos vo JAV ambasada. Beklausinėprašyti 80 dol. už metinę pre
pirmininkas, Lietuvių evangeli jant, kur JAV ambasada, policija
numeratą.
kų reformatų t kuratorius, nuo net buvo areštavusi, bet lagerio
Laikraščiai turės surasti ki
1924 m. Valstiečių Liaudininkų raštas padėjo išsisukti.
tus pristatymo būdus ir tokiu
i
sąjungos centro komiteto narys,
Kol sutvarkė visus dokumentus, būdu gerokai sumažinti pašto
bendradarbiavo
mediciniškoje
Kuibiševe išgyveno tris savaites. pajamas, nes leidėjai gerokai
spaudoje Iš Ukmergės kalėjimo
Gyveno Riverdale, Ulinois. Anksčiau gyveno Chicagoje
Pardavęs batus gavo 2500 rublių, palengvina jo darbą. Laikraš
buvo perkeltas į Vilniaus kalėji
Roselando
apyL
už kelnes 3500, tai užteko pragy čių leidėjai atlieka daug darbo,
mą.
Mirė birž. 4 d., 1978, 5:45 vai. vak.. sulaukęs 94 m. amž.
venti ir kelionei. 1942 m. rugsė kurį paštas turėtų atlikti. Lei
Tardymai dažnai tęsėsi išti jo 9 d. pasiekė VVaterbury, Conn., dėjai išskirsto laikraščius pa
Gimė Lietuvoje, Žarėnuose. Amerikoje išgyveno 74 m.
są naktį. Dieną nebuvo leidžia pergyvenęs didelį džiaugsmą atsi gal miestus, pašto vietoves
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Ona Bruožas ir
ma pasilsėti. Tokie tardymai buvo radęs vėl pas žmoną.
Eleanora Bukauskas, žentas Leonard, sūnus Jonas, marti Jose(Zip zone) ir net kai kurtais at
tęsiami kelias naktis iš eilės, vis Vėliau Deveniai •persikėlė į San vejais pagal pašto išnešiotojo
phine. 7 anūkai, 15 proanūkų, sūnėnai, dukterėčios ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.
reikalaujant prisipažinti prie ne- ta Monica, Calif. Jie yra išaugi paskirstymo sistemą".
papildytų nusikaltimų. Neprisi- nę dukterį Dalią Bobelienę ir du
Velionis buvo mirusios a. a. Onos vyras ir mirusios duk
("Draugas" taip pat pagelbsti
ters a. a. Helen Eyer tėvas.
•pažįstančius prie išgalvotų nusi sūnus dr. Algirdą ir Kęstutį. Taip
kaltimų mušdavo, kankindavo. pat liūdi jo sesuo Konstancija paštininkams, ypač Chicagoje.
Priklausė L.R3LS.A. Roselando kuopai
Tik
pagalvokite,
kad
Marųuette
Kartu su juo Lukiškių kalėjime Meškauskienė. Iki paskutinės die
Kūnas pašarvotas De Young-Vroegn koplyčioje, 649 East
buvo daug karininkų ir karių, nos buvo ramus, mielas, giliai Parko paštui darbininkai turi
162nd Street (Route 6), South Holland, UI.
kurie buvo atsisakę duoti priesai patriotiškas, nuolat sielojęsis Lie paruošti daugiau kaip 40 atski
Laidotuvės įvyks treč., birž. 7 d. iš koplyčios 8:45 vai. ryto
rų paketu, nes tiek nešiotojų
ką Sovietų Sąjungai. Dr. Devenis tuvos likimu.
bus
atlydėtas į šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, kurioje
buvo už akių nuteistas 8 m. sun
|. Prunskis gauna 5 ar daugiau laikraščių
įvyks gedulingos pamaldos už velionies 6ielą. Po pamaldų bus
jų rajonuose).
kiųjų darbų kalėjimo ir išvežtas
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
William G. Mullen,
1941 m. birželio 16 d. Ešalone,
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstaCouncil General National
kuriame buvo vežamas dr. Deve — "Mums reikia nuoširdžių žmo
mus
dalyvauti šicse laidotuvėse.
tokių didžių širdžių, kokią tu
Newspaper Association,
nis buvo 70 vagonų
lietuvių nių,
rėjo A. M. Ampere. Jo širdis paža
Nuliūdę: Dukterys, sūnus, žentas, marti, anūkai ir proaWashington, D. C.
tremtinių, apytikriai po 40 žmo dino A. F. Ozanamo širdį labdary
nūkai.
nių kiekviename. Dr. Devenio bės darbams. Šio paskutiniojo šir
Laid. direkt. Leonard Bukauskas ir Sūnus, tel. 264-2228
vagone buvo 38, tarp jų J. Čibi dį nusako jo žodžiai: "Jei turėčiau — Duoti maisto alkanam nėra
ras, būrys švenčioniškių, ukmer visa, ko galima pasaulyje pagei tikroji labdarybe. Tikroji labdary
dauti, kad būčiau laimingas, bet bė yra dalytis savo maistu su kuo
giškių, keli iš Utenos.
vis dėlto man visko trūktų, jei ma nors, kai esi tiek pat alkanas, kaip
Dr. Devenis buvo nuvežtas į Ko no artimas nebūtų laimingas".
anas.
Alf. Graoslys
mi respubliką, Pečiūros sritį, į Vor
Martin Barbamu
kutos kasyklas. Dėl sunkių są
lygų, netinkamo maisto susirgo
skorbuto liga, gaudamas nenyks
tančius randus rankose. Pasako
Myldmai motinai, anytai ir močiutei
jo, buvę atsitikimų, kad iš 500 ka
mirus,
linių net trečdaliui išbyrėdavo
jo dukrai DALIM BOBELIENEI, jos šeimai bei
visi dantys. Kariniai tegaudavo
visiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia
60 gramų duonos ir į vandenį pa
našios neva sriubos rytą ir vaka
iškeliavus amžinybėn, skausme likusius sūnų VLADĄ,
Lietuviu Opera
re. Retkarčiais buvo primetama
marčią URžULĘ, vaikaičius HENRIKĄ, BEATRIČE
dar ir džiovintos žuvies.
Būdamas Amerikos pilietis, dr.
f TRUNGIENE ir KRISTINĄ VOLODK1ENĘ su šei
Devenis kelis kartus buvo siun
momis bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir
tęs prašymus į JAV ambasadą
kartu liūdime.
Maskvoje, bet vėliau patyrė, kad

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. birželio mėn. 6 d.

A. f A. Dr. M. DEVENIUI mirus,
dukrai DALIAI ir jos Tyrui dr. KAZIUI BOBELIUI
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir liūdime.
Fabijonas ir Severiną Valinskai
Jonas ir Cecilija Budrikiai
Juozas Bubelis

A. t A. Dr. MYKOLUI DEVENIUI mirus,
jo žmonai ALENAI, dukrai DALIAI, jos vyrui dr. KA
ZIUI BOBELIUI, sūnums dr. ALGIRDUI ir inž. KĘS
TUČIUI su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime.
Milių šeima

EUD

EIKIS .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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30V YDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS h DAIMIb

j

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. Galltontia

AVOHO

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

A. t A. JONAS L A K I S , S r .

A. + A.

DR. M Y K O L U I

DEVENIUI

A.f A.
MARIJAI C I V I N S K I E N E I

A. + A.

nė vieno iš tų prašymų ambasa
da negavo.
Dr. Devenis nuo lietuvių bu
vo atskirtas. Tik Lukiškių kalė
jime jam teko matyti Žižmarą,
Mikalojų Lipčių, Jankevičių, bu
vusį vid. reik. vicemin. Štence?! ir
daug kitų.
Jei velioniui pavyko ištrūkti iš
Vorkutos, tai tik dėka ypatingų
pastangų energingos jo žmonos
Alenos Vileršytės — Devenienės.
Vyro išvadavimu ji ėmė rūpintis
nuo pat atvykimo į Ameriką 1940
m. pabaigoje. Iš pradžių Sovietų
Sąjungos Užsienio reikalų minis
terija jai melavo, kad evakuo
jantis iŠ Lietuvos dr. Devenis din
gės. Devenienė gavo papildomų
žinių, kad jos vyras yra vergų
stovykloje. Žinias perteikė nau
jam JAV ambasadoriui admiro
lui Standley.
Sov. Sąjungai buvo svarbus
Amerikos prielankumas kare prieš
Hitlerį, todėl jie tada buvo sukal
bamesni. NKVD nusprendė dėl

Sofija Plenienė
Aldona, Antanas Baneliai
Vida, Šarūnas Rimai
Aldona, Albertas Tamočiūnai
Angelė, Pijus Venclovai

EDVARDUI MIKULAI Lietuvoje minis,

liūdinčią mamą p. MKULIENĘ, seserį VERUTĘ
MYKOLAITIENĘ ir jos šeimą giliai užjaučiame ir
kartu su jais liūdime.
Vincas ir Genovaite Aukai
Jonas ir Sofija cinciai

A. t A. Dr. MYKOLUI DEVENIUI mirus,

Mielai motinai

A. t A. ELZBIETAI SAKEVIČIENEI minis,
dukteriai dr. JOANAI DANILEVIČIENEI, sūnums
kun. dr. JONUI, JUOZUI, GEDIMINUI, ČESLOVUI ir
jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.
M. Vosylienė
0. Kasparaitienė
V. VtoySns
J. Vosylius
ir ju šeimos

jo žmonai ALENAI, dukrai DALIAI ir ALTos pirm.
KAZIUI BOBELIAMS, sūnums dr. ALGIRDUI, inž.
KCSTUČIUI ir jų Šeimoms reiškiame didžią užuo
jautą.
E. S, Bakučiai
Kun. J. Galiūnas
S. K. Grigaičiai
A. A. Kerniai
Dr. J. KaSkelis
Y. R. Kleivai
st Peterstarg, Florida

A. Matulevičiene
Dr. J. 0. Petrikai
J. Tibefiene
Dr. A. A. Valiai
L J. žvyniai

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH YVESTERNAVE
Trys Modemiškos Koplyčios
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IŠ ARTI IR TOLI

X Dr. Pr. Rūdininkas, Cice
ir senosios apeiginės vietos.
ro, UI., dažnai paremia lietuviš
J. A. VUCTUSE
Dalis
rastosios archeologinės
ką spaudą ir kitus kultūrinius
— Lieruvh? B-nės 8 1 Peters- medžiagos kaupiama muziejuo
reikalus. Ir šiuo metu, siųsda
burgo apylinkės naujai išrink se bei jų fonduose. Deja, arche
mas prenumeratos mokesti, at
toji
valdyba pasiskirstė parei ologinė lietuvių literatūra nėra
siuntė 20 dolerių auką.
Jis
gomis: Antanas Gruzdys — pir gausi: per pastaruosius 20 me
skelbiamas
"Draugo" Garbės
mininkas,
Antonija Kliorienė tų teišleista 20 veikalų.
prenumeratorium. Už didelę pa
—
irna.
vicepirmininkė
organi
— Mirė Edvardas čipkus, bu
x Marijonų bendradarbių są ramą maloniai dėkojamee.
zaciniams
reikalams,
Stasys vęs Žuvininkystės valdybos vir
X Marija Markulienė, Šv.
junga birželio 26 d., pirmadienį,
Vaškys — sekr., Kazimieras šininkas, sulaukęs 65 metų am
6:30 vai. Sharko's (West) res Kryžiaus ligoninės histologijos j
Urbšaitis — ižd. Valdybos na žiaus. Kilimo uteniškis.
torane rengia savo buvusio skyriaus vedėja, birželio 4 d.
riai - vicepirmininkai: Henrikas
— Dr. R. Rimantienė paruo
už
dvasios vadovo kun. Jono Kar- gavo specialų pažymėjimą
Lukoševičius — visuomeniniai šė archeologinę studiją apie
dausko, MIC, kunigystės 50-ties gerai vedamą savo skyrių. Šv.
reikalai, Jonas Jasinskas — ry šventosios akmens amžiaus gy
metų sukakties minėjimą. Ats Kryžiaus ligoninės histologijos
šiai su amerikiečiais, Veroni venvietes, V. Vaitkunskienė —
kiri pakvietimai nebus siuntinė skyrius gavo pirmą vietą tarp
ka Kulbokdenė — švietimas ir apie sidabro panaudojimą seno
jami. Registruotis reikia iš kitų ligoninių turimų histologi
kultūra,
Gražina Jasinskienė — vės Lietuvoje, E Grigalavičienė
anksto telefonais: Stella Kau- nių departamentų. Už tai buvo
menas
ir
parengimai, Antanas — apie seniausius (U ir I tūks
lakis, tel. 225-3016 arba Anas pagerbta ir šio departamento
Kristijono Donelaičio lit. mokyklos (pradinės) mokytojų taryba. Iš kairės (sėdi): M. Račienė, I. Bukavec- Ragelis — hetuvių fondas, Si tantmečio pr. Kr.) metalo dir
tazija Snarskienė, tel. 436-4278. vedėja
mas Velbasis — socialiniai rei binius.
x Kun. Anicetas Tamošaitis, kienė, dir. J. širka, O. Jageliene; (stovi): V. Atkinson, V. Tijūnelienė, M. Valaitienė, A. Ramanauskaite,
kalai.
X Vytautas ir Aldona (Paži SJ, švęs kunigystės sidabrinį B. Prapuolenienė, L Booth, A. Pavilionienė; (trečioj eilėj.): R. Viktorą, I. Končiūtė, A. Laurušonyte ir A.
Valavičius
Nuotr. J. Tamulaičio
AUSTRALIJOJE
— Lietuvių Skautijos 60-ties
nsite) Čepėnai, anksčiau gyve jubiliejų birželio 18 d. Jaunimo
metų sukaktis. St. Petersburge
— Romo Kalantos šešerių
nę Chicagoje. dabar Downers centre. Iškilmingos Mišios bus
gyvenantieji
skautininkai
nuta
metų
mirties ir jo aukos sukak
Growe, UI., su pas juos besisve Jėzuitų koplyčioje 12 vai.
Po
rė
skautijos
sukaktį
paminėti
į
tį gražiai paminėjo Melbourno
čiuojančiu giminaičiu dr. Alek mišių 1 vai. Jaunimo centro ka
lapkričio 8 d Šv. MiSomis.) lietuviai Pamaldų metu pa
sandru Vabalu iš Venecuelos, vinėje bus pietūs, kuriems ruo
priešpiečiais, sueiga — laužu ir j mokslą pasakė kun. Pranas Vabuvo atvykę į "Draugą", aplan šiasi giminaitė Ona Radauskie
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS
dabar jis minėjo savo 25 metų
Buvo papuošti gėlėmis dir. J.
į iškilmes kviesti visus Floridoj seris, giedojo "Dainavos" an
kė redaktorius ir kitus darbuo nė su kitais, buvusiais jo kai
jubiliejų toj parapijoj kaip tos Širka, vicedir.
D. Bindokienė,
gyvenančius brolijos ir seseri-j samblio mergaitės ir duetas —
tojus, domėjosi dienraščio pa mynais ir gerbėjais. Dalyvaus
Kun. Antanas Kelpšas, Šv. parapijos klebonas. Jo mamytė inspekt. J. Bagdonas, mokyto
jos skautininkus, esančius ir Į Virginija su Arūnu BruožiaL
ruošimo
darbais, apsirūpino giminės i, Kanados ir kitų vietų. Marijos
parapijos, Plano, 111., 1 Marcelė Kelpšienė minės 88 jai R. Kučienė, J. Jasaitis, I.
buvusius skautus, rėmėjus, tė Lietuvių namuose minėjimo pro
lietuviškomis knygomis ir pali Rezervuotis vietas telef. W A j klebonas,
susilaukė nemažai metų amžiaus sukaktį ateinan Smieliauskienė, Br. Stravinskie
vus ir bičiulius.
gramą pravedė Jadzė Vaičiuly
ko 20 dolerių auką. Maloniai 5-4990.
žmonių iš Cicero ir Chicagos čią savaitę. Ji ypatingai džiau- nė, V. Gutauskas.
Baigiamo
tė. Sceną gražiai ir prasmingai
dėkojame.
X Lietuvių krikščionių demo- s a v o 25 metų kunigystės su ; gėsi, matydama savo du sūnus sios klasės auklėtoja R. Kučie
0KUP. LIETUVOJE
dekoravo Algis Milvydas.
x Mary Dimgaua, Union Pier, kratų Cicero skyriaus valdyba kakties minėjime parapijos baž i prie altoriaus
reikšmingame nė perteikė linkėjimus absol
— Mongolų grupė, atvykusi
— Melbourno "Dainos" sam
Mich.. apmokėdama vieną sąs metinį narių susirinkimą kvie- j nyčioje ir salėje. Metinės para ! paminėjiine. Kun. Pranas Kelp ventams.
i
š
tolimos
Mongolijos,
dvi
sa
būris
birželio 23 dieną išskren
kaitą, atsiuntė ir 16 dolerių au čia birželio 10 d. 6 vaL vak. pijos žmonės perpildė bažnyčią šas minėjo savo sidabrinį jubiIšleistas mokyklos 1977-1978
vaites
buvojo
Lietuvoje,
lankė
da
į
Torontą
dalyvauti V dainų
ką, tuo dosniai paremdama Šv. Antano par. mažoje salėje. į ir salę. Su jubiliatu koncelebra- Į lieju prieš trejus metus.
mokslo metų gausiai iliustruo
dienraštį. Labai ačiū.
Bus apyskaitos, veiklos planai, j v o šv. Mišias jo brolis kun.
tas metraštis
"Vaivorykštė" kai kuriuos rajonus ir, kaip šventėje. Sambūris koncertuos
KR. DONELAIČIO LJT.
x Aukų atsiuntė: A. Ivaška valdybos ir sekcijų vadovų rin Pranas Kelpšas, Šv. Kryžiaus
Redagavo mok. R. Kučienė. Iš spauda rašo, "atliko visuomeni ir Los Angeles, Detroite, CleveMOKYKLOS
UŽBAIGTUVfiS
— 3 doL,- F. Stankus — 2 doL kimai ir kiti reikalai. Po susi ligoninės vyriausias kapelionas,
leistas
mokinių
laikraštėlis nę ir ekonominę praktiką". Gru lande, Chicagoje, o taip pat kai
Ačiū.
rinkimo — paskaita.
kun. J. Budzeika, MIC, parapi
Kr. Donelaičio aukšt. mo- "Pirmieji žingsniai" nr. 4 ( 7 6 ) . pei vadovavo Ulan Batoro mies kuriose Kanados lietuvių kolo
t o komiteto skyriaus vedėjas nijose.
jos vikaras, kun. P. Cinikas, įkyklos iškilmingas devyniolik
X Sol. Prudencija Bičkienė
Gen. konsule J. Daužvardienė
MIC, kun. U. Landmesser, OP., tų mokslo metų užbaigimas įvy- pasveikino baigiančius. Vysk. Ulrijbadrachynas Choroidova.
birželio mėn. 11 d., sekmadienį,!
VOKIETIJOJE
— Lietuvos archeologai
tę
Fenweck aukšt. mokyklos mo 1 ko šeštadienj. birželio 3 d. Iškil V. Brizgys pabrėžė, kad nesigai
dalyvaus Cicero ALTos sky
— Vasario 16 gimnaziją ne
kytojas. Pamokslą angliškai ir mes pradėjo mokyklos direkto lės šeštadienio laisvalaikius pra sia gimtosios žemės tyrinėjimus,
riaus Tragiškojo birželio minė
1977
metais
buvo
tyrinėtos
trys
seniai
baigė ir reikalingus eg
trumpai
lietuviškai
pasakė
Ma
jime. 10:30 vai r. giedos pamal-.
rius J. Širka. Vadovaujant leidę gilindamiesi į lietuvišką
akmens
amžiaus
gyvenvietės,
5
zaminus
išlaikė šie abiturientai:
rijonų provinciolas kun. J. Dam muz. V. Gutauskui, sugiedoti kultūrą. Kun. A. Trakis pri
dose Cicero š v . Antano para- i
brauskas, MIC, diakonas W. JAV ir Lietuvos himnai. Iškil minė pavergtą Lietuvą, — jie piliakalniai, 3 pilys, 4 senamies Jūratė Barasaitė, Eduardas Gripijos
bažnyčioje, po pamaldų
Mosley pravedė skaitymus.
atliks meninę dalį parapijos |
mes pravedė vicedirektorė D. yra naujausia tėvynės karžygių čiai Keturiuose pilkapiuose iš gužis, Petras Mačionis, Juergen
salėje. Pianinu palydės muz. A.
Bindokienė, supažindindama su karta. Sveikino Br. Juodelis. tirti 26 I—XII amž. pilkapiai, Margis, Arvydas Oiišauskas,
Salėje buvo mažai kalbų. Kal
Jurgutis.
garbės svečiais — vysk, V. Briz D. . Bindokienė pranešė, kad į apie 190 U—XTTI amž. k a p ų Birutė šyvokaitė ir Rainis Va
bėjo Marijonų provinciolas, kun.
giu, gen. konsule J. Daužvar- dainų šventę Toronte v y k s 112 vienuolikoje senkapių ištirta liūnas. Visi jie ruošiasi toliau
x Joana Valaitienė, iš WesPranas Kelpša ir
jubiliatas,
universitetuose ar
diene, bendruomenės, spaudos, Donelaičio mokyklos auklėtinių. 260 — XTV—XVTI a ir vėles studijuoti
tern Springs, EI., užsisakė įvai
kuris ypač džiaugėsi parapienių
laikų
laidojimų.
Tyrinėtos
kitose
aukštosiose
mokyklose.
radijo atstovais. Daug ovacijų Tėvų kom. pirm. J. Variakojis
rių knygų už didesnę sumą ir
čių nuoširdumu visoje parapi
sukelta apie Chicagos Uetuvius skatino abiturientus jungtis į
už jas mokėdama pridėjo 6 doL
jos veikloje ir projektuose.
"Tribūne" rašiusiai Helen Raese, tolimesnes lituanistines studijas
auką. Dėkojame.
Kun. Antano Kepšos pirmas
atvykusiai su savo betuve mo ir grįžti mokytojauti. Dir. J.
x Chicagos jaunesniųjų skau
paskyrimas buvo Plano, DL, ir
tina.
Širka linkėjo išeinantiems Die
tų.-čių stovykla šią vasarą ruo
Buvo įteikti pažymėjimai pra vo palaimos ir skatino gyventi
šiama liepos 7—22 dienomis.
x Violeta Sobieskytė, AM.
SUNKI OPERACIJA
BRANGS DUONA
dinę
mokyklą baigusiems 17 mo Lietuvai.
x
Kristina
Papartytė
šį
pa
Rako stovyklavietėje, prie Cusir a. a. P. Sobieskių duktė, ir
Aktorius Jackie Gleason. 62
Kepėjų umjos nariai Chica
vasarį yra išlaikiusi valstybi Nancy Shotas, L. ir B. Shotų kinių. Jiems dovanų buvo įteik
ter, Mich.
Buvo
pagerbti
mokytojai,
m., atvykęs vaidinti į Chicagą, goje nauja sutartimi dvejų
nius egzaminus iš
klinikinės duktė, baigė Šv. Kryžiaus ligo ta R. Spalio "Gatvės berniuko
baigę šią mokyklą, išėję L. in
X Buv. Lietuvos Operos sol. patologijos. Ji yra baigusi St.
susirgo širdim. Rasta korona metų bėgyje gaus 40 d o l sa
nuotykiai". Visų skyrių moki
ninės
medicinos
technologiją
ir
stitutą ir grįžę čia mokytojau
Iz.
Motekaitienės Dainavimo Xavier kolegiją bakalauro laips
rinė arterija 80—90% užsikim vaitėje daugiau. Dėlto numa
niai, baigę penketukais, gavo
ti:
Aušra Laurušonyte, Alb.
studijos tradicinis
Pavasario niu ir dirba kaip vadovė Christ birželio 4 d. kartu su kitais (iš specialius pažymėjimus.
šusi. Michael Reese ligoninėje tomas duonos ir kitų kepyklos
Valaitis, R. Viktorą. Atsisvei
Koncertas įvyks birželio 9 d., ligoninės patalogijos skyriuje. viso septyni med. technologai
jam padaryta operacija, iš ko gaminių pabrangimas.
Aukštesniąją mokyklą baigė
ga'"-> diplo
kinta su
išeinančia mokytoja
penktadienį, 7 v a i vak. Jaunimo Anksčiau yra baigusi Kr. Do ir du histologai)
jos įdedant tris gyslas page ATSKRIDO IŠ SOV. RUSUOS
Dalyvauja!'* tėvams ir 29 mokiniai: R. Bielskytė, L. M Valaitiene.
centro didžiojoj salėj. Progra nelaičio lit. mokyklą. Priklau mus.
rinti kraujotaką širdy.
Chiapetta.
R.
Gbaitė,
S.
DauIš Sov. Sąjungos į Chicagos
ma nauja: solo dainos, operų so skautėms ir dalyvauja lie artimiesiems, diplomus įteikė kutė. P. Deveikis, A. Dirkytė,
Meninėje programoje VI ak.
ligoninės
kapelionas
kun.
P.
REMIA UNTVEBSTrETĄ
priemiestį Schaumburg atskrido
arijos ir įscenizuoti duetai Po tuviškam
gyvenime.
Mokslo Kelpšas koplyčioje, o po to bu V. Dirvonytė, V. Dirvonis, V. I mokiniai
pašoko vėdarą, VHI
Nina Loos su sūnumi pas savo
koncerto visi
bus pavaišinti baigimu džiaugiasi
jos tėvai vo laboratorijų apžiūrėjimas ir Dundzila, R. Gaižutytė, L. Griš- lak. — malūną. Mokyklos choChicagos universitetas 1976
vyrą Tim Loos. Su juo susipa
tėvų vaišėmis, kurioms vadovau Roma ir Petras Paparčiai bei
manauskaitė, L Jurkšaitytė, D. ' ras padainavo Grąžinkit laisvę —1977 mokslo metais gavo 33,1
bendri
pusryčiai.
V.
Sobiesky
žino 1974 m., kai jis lankėsi
ja J. Eitutienė. Visi maloniai seneliai Paparčiai ir Barkaus
Karužaitė, G. Kerelytė, L. Kos- j (B. Budriūno), liaudies dainą mil. dol. aukų. I š 1,006 JAV
tė
yra
baigusi
Illinois
univer
Sov. Rusijoje, paskiau susitiko
kviečiami pasigėrėti mūsų Dai- kai
monaitė, V. Kučaitė, P. Mažeika, Oi toli, toli, Mūsų dienos (F. j aukštųjų mokyklų šis universi
sitetą
bakalauro
laipsnių
iš
Lenkijoj
ir pereitais metais su
IOS atžalynu.
(pr.).
D. Mielhilytė, J. Patraitė, A. Strolios), Vasara (J. Bertulio), tetas gautų aukų kiekiu užėmė
biologijos,
o
N.
Shotas
—
De
situokė.
Tik po ketverius me
x Už a. a. Valerijų Jasaiti,
x Tauragės klubo pavasari suėjus metams nuo j o mirties, Paul universitetą bakalauro di Pleirytė. A. Polikaitis, R. Put- Dainuojanti jaunystė (J. Gai 6-tą vietą. Pirmą vietą vis iš tus užtrukusių pastangų pavy
univ., gavęs ko Ninai atvykti į JAV.
nis piknikas įvyks birželio 11 d., šv. Mišios bus atnašaujamos plomu. Violetos
Sobieskytės naitė, V. Reklaitytė, M. Rima- delio), Vakarinė daina (St. Šim laiko Harvardo
vičiūtė,
S.
Snarskytė,
A.
Trikaus).
Meninę
programą
pa65
mil.
dol.
sekmadienį, tuoj popiet Vyčių birželio 8 d. Chicagoj, New motina dirba "Draugo" admi
čytė, A. Tuskems, R. Veselkaitė, į ruošė mok. V. Atkinson, I. Smiesalėje ir sodelyje, 2456 W. 47 Yorke ir Romoj ir sekmadienį, nistracijos informacijos skyriu
ŽYDŲ MITINGAS
•"•HMIItMM1IIMIH|IIHIHMmtHII>l!UMM»
R. Vitas. Su pažymėjimais jie {liauskienė, A. Ramanauskaitė,
S t Veiks gėrimų baras ir vir birželio 11 d. Tėvų Jėzuitų ko je ir paštr vedėja. V. Sobies
Paiki dovana — bet karia
gavo dovaną — l i e t u v i ų poezi į V. Gutauskas. Akordeonistai
Jungtinis žydų fondas Chica
tuvė. Gros Ramomo orkestras. plyčioje 11 vai. r. Artimuosius kytė ir N. Shotas jau priimtos
proga!
jos
antologijos
UI
t.,
redaguotą
— L KonČhitė, E. Šilkaitis, A. goje, Daley aikštėje prie rotu
Įėjimas tik 1 dol.
ir draugus prašome ta proga pa dirbti Šv. Kryžiaus ligoninėje.
K. Bradūno
Polikaitis. D. Polikaitis.
šės antradienį, birželio 6 d ,
Popular Lithuanian
Klubo valdyba
simelsti,
(pr.).
x Lietuvių Agronomą sąjun
11:45 vai. ruošia mitingą, kur
Aštuntokų
išleistuvių
vaišės
Visi
baigusieji
buvo
pasipuošę
(pr.).
X Baisiojo birželio, kuriame g o s valdyba ruošia gegužinę tautiniais drabužiais, ši yra buvo sekmadienį Irenos ir arch. kalbės iš Sov. Sąjungos atvy
X A a kun. dr. F. Gurecko rusai kankino ir išvežė į Sibirą birželio 25 d. Laikūnų ūkyje. dvylikta šios mokyklos absol Alberto Kerelių namuose Palos kusi žydė Dina Beilina. Ji nu
raštų rinkinį "Esame nemarūs" dešimtis tūkstančių mūsų bro Smulkesnės žinios nariams bus ventų laida. Baigusiųjų vardu Parke, Dl. Ateinantieji mokslo kentėjo Rusijoje už tai,
vo
kad
galima v*sisakyti pas dr. M. lių sesių
praneštos
atskirais
pakvieti
Daužvardienė
lietuvių, minėjimas
atsisveikinimo Žodį tarė R. Tri- metai Donelaičio mokykloj pra vakarų spaudą informavo, kaip
Rmgiene, 7305 S. Washtenaw Chicagoje įvyks
Maskva laužo Helsinkio susitari PATIKSLINTA m PAGRAŽINI A
birželio mėn. mais.
sidės rugsėjo 9 d.
J. Pr.
čytė.
Ave., Cbicago, DL 60629. Kai 10 d. 7:30 vai. vak. Jaunimo
mą, varžydama žmogaus teises
LAIDA
x Aukų po 5 dol. atsiuntė:
na 6 dol. Čekius rašyti: Daugh- centro kavinėje. Paskaitą skai
ir laisves.
SMm dienom Draugo spaustuve
ters ©f LithuanJa, Inc., 2735 W. tys Algis Rukšėnas iš Cleve- V. Morkūnas iš Kanados, Vik
Išleido
septintą laidą Sic* poplia
M.AŽMA PATJKSCIC
71 St., Cbicago, m 60629. (pr.). lando. Sį minėjimą rengia Chi toras Šimaitis, Chicago, UI.;
rios virimo knygos. J. Daužvardi*
2 dol. aukojo Jonas šepulis.
Chicagos apylinkėse mažėja aš vėl patikslino Ir pagražino H*
x š i ą vasarą galite praleisti cagos Amerikos lietuvių taryba. Visiems dėkojame.
paukščių.
Chicagos {Mokslo laida naujais paruosimais
(pr.).
ant Reynolds ežero kranto gra
Tai geriausia dovana naujom
x TfcVU DIENOS šv. Mišių
akademijos direktorius W. J.
žioje
Michigan
vasarvietėje,
žmonom ar marčiom. Daugelis ap
Beecher aiškina, kad čia kalti dovanoja kitataučius supalmdm
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