2
THE LIBRARY OF CON-GRESS
P E F E R r » C E DtPAaTMEMT
SERIALS O!VISION
tfASiiir.-auN.
c.c. 20025

QRATf3

::

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS
Š

4545 WEST 63rd STREET

TELEPHONE: (312) 585-9500

THE UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
VoLLXXH

ANTRADIENIS — TUESDAY, BIRŽELIS — JUNE 20,1978

Kaina 20 c.

Iš teismo protokolų

Vatikanas. — "L'Osservatore
Romano" parašė, kad Paulius VI
VL8 privačioj audiencijoj priė
mė Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos apaštališką
jį adrninistratorių vyskupą Juoza
pą Matulaitį-Labuką. Papildomo
mis žiniomis iš kitų šaltinių,
vysk. Labukas popiežiui padėko
jo už lietuviškai tartus pasveiki
nimo žodžius Velykų proga. Tas
žodis radijo bangomis Lietuvą pa
siekė ir buvo aiškus ženklas Pau
liaus VI nuolatiniu susirūpinimu
sunkia Lietuvos katalikų padėtimL
Paulius VI su vyskupu Labu
ku i r jo sekretorium Rumšiškių
klebonu Juozu Žemaičiu šnekėjo
si ilgokai ir ypač domėjosi vie
nintelės Lietuvoje Kauno Kunigų
seminarijos problemomis.

Kuo buvo apkaltinti Vladas Lapienis ir Ona Pranskūnaite

"LKB Kronikos rinkiniai bu*
vo perduoti antitarybiniams bur
žuasines emigracijos centrams
užsieny, kurie šmeižikišką me
džiagą naudojo savo ardomoje
veikloje prieš TSRS, perspaus
dindami ją ir komentuodami
JAV leidžiamuose "Darbinin
kas", "Draugas" ir kituose re
akcinguose laikraščiuose bei
perduodami per radijo stotis
(Vatikano ir kt.)."

PAPILDOMA INFORMACIJA
(Ištrauka iš LTSR Aukščiausiojo Teismo dokumentų).

,.

džiamuose "DarbirunkasM,'tDrau- viras laiškas Leonidui Pltuščiui
gas" ir kituose reakcinguose laik- o taip pat rašinį apie vieną iš
raščiuose bei perduodami per ra- TSKP vadovų ("Michailas Susdijo stotis (Vatikano ir k t ) ao- lovas^ —antrasis Muravjovas korikas" —Red. past.)
titarybines laidas.
Lapienis kaltas neprisipažino,
Vlado Lapienio nusikalstama
Jis
paaiškino, kad nesiekė *nveikla
silpninti .tarybų valdžią šmeiži
Siekiant susilpninti tarybų val kiškais prasimanymais. Pareiški
džią, skleidžiant tarybinę vals- muose kėlė religijos klausimus,
tybę ir visuomeninę santvarką siekdamas apginti Bažnyčios ir ti
žeminančius šmeižikiškus prasi- kinčiųjų interesus, bet jų netalpimanymus, V. Lapienis 1974- n o į "LKB Kroniką", o kas juos
-1976 metais parašė respubliki- perdavė šio leidinio leidėjams,
niams bei sąjunginiams valstybi- nežino.
niams ir partiniams organams N u s t a t y t a > k a d V . Lapienis
tokio pat turimo pareiškimus, ku-• ^ ^ ^ ^ ^ c literatūrą,
nuos išplatino įtalpindamas i ^
m e d ž i a g ą « L K B Komikai .
Je egalaus leidimo LKB Kroni- d m Q fc p l a t i n o . w U t ą
K
a 9,11,15 ir 23 numerius. Po
ka"
y , n , i o ir ZJ.numerius, to p r i e š i š k ą literatūrą. Jo veiklos

Nr.143

"Osservatore Romano^
apie vysk. Labuke

"L. K. B. Kronika" Nr. 32
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Puhajarv (šventasis) ežeras pietinėj Estijoj

Kinijos patarėjai Zaire

AMBASADA "ŠNIPINĖJO"
GRETIMA NAMĄ

Ginklų modernizavimo
programoje

Vvashingtonas. — Pentagonas
Kinshasa. — Į Zairą atvyko
i
n
žada
prašyti Baltųjų rūmų suti
Te*™ pilininkas - S. Ra- £ l £ % f t £ Z J ? & . <***** ^ »
— ~ grupė
« kinų karinių patarėjų, ka
'Patarimai,
kaip
laikytis
tardy
kimo
pradėti gaminti naujus 8
ziūnas, liaudies tarėjai — V. Bu- cinguose laikraščiuose.
ro laivyno instruktorių. Dar ki
mo
metu'
inčų
artilerijos
šovinius ir Lance
rokevičienė ir B. Kilius, sekreto
šta aukšto rango karininkų gru
1976 m. pavasarį V. Lapienis
raketos užtaisus, kurie labai grei
rė — O. Jablonskaitė, prokuro
parūpino A. Ruzgienei rašomąją O. Pranskūnaitės nusikalstama pė atvyks šios savaitės pabaigoj "Amerikos ambasados bendradarbiai išardė gretimo Tarytu laiku galėtų būti pritaikinti
ras — J. Bakučionis.
veikla
ir ištirs, kokios pagalbos reika bų Sąjungai priklausančio gyvenamojo namo šildymo neutrono
mašinėlę ir davė jai padauginti
ginklui, rašo "WaKaltinamieji — 1. Vladas La A Solženicyno "Gulago salynas"
lingas Zairas. Delegacijai vado įrengimus ir apgadino apsaugos sistemą..."
O.
Pranskūnaite
shington
Post".
sistemingai
pienis, Antano, g .1906 m. bir- ,
Ši rašomąja
maši daugino literatūrą
vaus Wang Teh-jun, armijos ar
su žinomai
želio 6 d., kaltinamas pagal LT lnėle
1 J "atspausdino
fl
6 egzempliorius melagingais prasimanymais,
že- tilerijos viršininko pavaduotojas,
Vilnius. — Apie tai, kad Mask
SR BK 68 str. 1 d.;
kopijų, iš kurių 1 egz. davė minančiais tarybinę santvarką.
Tarybų Sąjungos atstovai, pa Mirė Joniškio dekanas
ir Liu Hsing-lung, armijos štabo
va
neprisipažįsta,
jog
jie
Maskvo
Niurkai
(Utenos
klebonui),
o
5
_
'
,
»
.
.
.
,
žymima
pareiškime, turi įtikina
2. Ona Pranskūnaite, Jono, g.
viršininko Kantone pavaduoto
kun. P. Lažinskas
je
iš
gretimo
namo
tuneliu
pa
egz.
perdavė
Lapieniui,
kuris
juos
°
Pranskūnaite
kalta
pnsipa-|
mų įrodymų, kad JAV ambasa
1935 m. sausio 2 d., kaltinama
jas.
žin0
1
išplatino.
J
paaiškino,
kad
1975
m
siekė
Amerikos
ambasados
pasta
dos pastate jau ilgą laiką specia
pagal LTSR BK 199-1 str.
Kiek anksčiau Belgija sutiko
i- tr> J T • • pavasarį susipažino su vienu vytą
ir
ten
įtaisę
mikrofonus,
kkuin-c
lūs postai atlieka radioelektroniOk. Lietuva. — Birželio 8 bu
ištreniruoti IŽJPK) pėstininkų di
Teismas nustatė;
1976 m. spalio 19 d. Lapienis ^
į kurio
sėsi
esame
rašę.
Po
10
dienų
d y i rašo.
s
nę
žvalgybą, sekdami ryšių lini vo palaidotas Joniškio klebonas
viziją, o Prancūzija 3,000 para
svarstymo Maskva atsiliepė, kad jas, jų tarpe —radiotelefoninius ir dekanas kunigas Petras La
LTSR 1972-1976 metais buvo 5 S f l fe ;• M lo^h°fi
mąsias mašinėles ir jam padau šiutininkų.
ne jie, o amerikiečiai iš amba pasikalbėjimus. Tarybų Sąjungos žinskas. Mirė birželio 5. Buvo su
nelegaliai išleisti "Lietuvos Kata LKB Kronika Nr. 24 ir ,o 12 ^ n Q n e l l a u s rinkinio «LKB)
sados šnipinėjo gretimą namą. kompetentingi organai turi minė laukęs 65 metų amžiaus, kunigu
likų Bažnyčios Kronika" ("LKB nemstų mazinraščio kopijų, ku- K r o n i k a „ n M ^ „ 1 9 į
Okupuotų žemių
Apie
anuos kaltinimus pateikia tų postų tikrų žvalgybos užduo įšventintas 1936 metais. Vikara
Kronika") 25
- numeriai, kurie bu * * ™ * * f » J » y*}**.
* : 20 numerius po 5-6 egz., o Nr.
me
vilniškės
Eltos (Tasso) biu čių ir operatormių žurnalų. Pa vo Kauno arkikatedroj. Kauno
vo padauginti ir išplatinti, šiuo- n n o f. R * ^ l K m n L " i £ * 20 apie 10-12 egz. Šiam vyrišnenori gražinti
letenį, kur rašoma:
reiškime reikalaujama, kad ame Sirdiečių seserų gimnazijoj ir Kau
se "LKB
-IJM Kronikos"
r
l 7 rinkiniuose
„ v ™ ^ spausdinimo klaidas. Išplatinti ^ £ ?
padaugino knygą
patalpinta tendencingai surinkta nespėjo, nes buvo vietoje sulai- < X i e t u v i § k - 0 cha rakterio prob
"Pastaruoju metu Jungtinėse rikiečiai nedelsiant nutrauktų ne no Mokytojų seminarijoj ėjo ka
Jeruzalė. — Sekmadienį Izrae
teisėtus darbus, sutaisytų visa peliono pareigas. 1940 metais bu
bei aiškiai šmeižikišlSi medžia • * *
lema"
lio kabinetas svarstė okupuotų Valstijose plečiama Tarybų Są tai, ką jie išardė ir nutrauktų
)
vo paskirtas Pavasarininkių mer
ga, kuria iškreiptai pateikiama Agitacijos ir propagandos tikslu
„, _ _
._ . ,
žemių likimą ir į Amerikos spau jungai priešiška kampanija, ku provokacinę kampaniją".
gaičių sąjungos dvasios vadu. Rū
Pas
TSRS .vidaus politika Katalikų V. Lapienis laikė antitarybinio
? ' Pfanskunaitę buvo su- dimą atsakė kaip rr neigiamai. ria siekiama užmaskuoti neteisė
pinosi Lietuvos blaivinimu: para
Bažnyčios atžvilgiu
Lietuvoje, šmeižikiško turinio
literatūrą: ?*? d l d e l i s . k . i e b s r a § ° m ° £ ir» Vakarinio kranto ir Gazos ruožo tus JAV ambasados Tarybų Są
šė ir išleido knygelę "Būkime
stengiamasi įteigti apie tariamą "LKB Kronika" (12 egz.), "Auš- k a l k i n i 0 Popieriaus, o jos bute* galutinį likimą svarstys po pen jungoje veiksmus ir atitraukti dė
blarv-ūs".
sąžinės laisvės slopinimą bei tira", "Einamųjų įvykių kronika" yomo>e>. i r e n ^ a s elektrografims kerių metų, pasibaigus ribotam mesį nuo žvalgybinės ardomosios
Vel svarsto naftos
kinčiųjų persekiojimą ir tuo nu (rusų kalba) leidinius; užsienyje kopijavirno aparatas, kas taip pat pačių palestiniečių valdymui. Iš veikios, kurią prieš Tarybų Są
Kunigas Lažinskas yra jau vie
jungą
vykdo
Amerikos
specialio
teikti prieš tarybų valdžią.
lmdl a k a d
išleistų knygų bei brošiūrų kopi> ;
I« sistemingai daugi- tokio pareiškimo matyti, jog pa
nuoliktas šiemet Lietuvoje m i 
kainas
sios tarnybos iš ambasados pa
n o n ele aha
ręs kunigas. Iš tų vienuolikos še
_ 8
^ antitarybinę 1 dėtis gali niekad nepasikeisti, ir stato. Šios kampanijos metu Ame
"LKB Kronikos" rinkiniai bu jas: "Gulago salynas", "Simas",
teratun
penkerių
metų
terminui
pasibaiši
yra iš Kauno arkivyskupijos.
*
vo perduoti antitarybiniams bur "Kultūrinės represijos Uetuvoje",
Genevau - OPEC, naftos ša
rikos atstovai iškėlė provokacini
baigus.
žuazinės emigracijos ' centrams "Lietuviškojo charakterio probleV. Lapienio, O. Pranskūnaitės
kaltinimą kažkokiu "prasiskver lių konferencijoj, ministeriai ne Nežinome, kiek Kauno arkivys
?
Tokia
formulė
laikoma
Begino
užsienyje, kurie šmeižikišką me mos", "Atsiskyrimas ir suartėji- ir J. Matulionio teisme dalyvavo
bimu" į ambasados pastatą ir galėjo susitarti. Vieni jų norė o kupijoje jau yra parapijų, netu
laimėj
fanu.
Jis
grasino
geriau
at
mas", "Dabartinės visuomeninės šie liudininkai: K. Smlrūnas, N
•teigė, kad ambasadoje tariamai priseki naftos kainą, kiti tacr. (pa rinčių savo klebono, bet žinoma,
džiagą naudojo savo ardomoje ekonominės sistemos ir jų per- Kunaitis, J. Raškauskas, S. PeČkt sistatydinti, negu išsižadėti Vaka aptikta elektroninių klausymosi sipriešino. Diskusijas tęsė ir va kad Lietuvoj*, jau apie šimtas
veikloje prieš TSRS, perspausdin- spektyvos", o taip pat rašinius: vičius, A Ruzgienė, E. Lapienie- rinio kranto ir Gazos ruožo, oku- įtaisų.
kar, ir sprendimas nebuvo žino parapijų aptarnaujamos kaimyni
5
puotų
1967.
Opozicinė
darbo
par
dami ją ir komentuodami JAV lei- "Atsakymas V. Trumpai", "At- ne, B. Aleksis ir J. Šutas
mas. Laniausiai priešinasi pake- nių parapijų kunigų. S J kiekvie
tija žadėjo vyriausybės nutarimą
"Ryšium su tuo TSRS užsienio Hmui Saud: Arabijos rrunisteris no kunigo mirtimi padėtis vis
atakuoti parlamente Savo liūly- reikalų ministerija padarė pareiš šeikas Ahmed Žaki Yamani. I sunkėja, nes dėl žinomų suvar
E "Auros" Nr. 10 (50)
mus Beginąs pristatė parlamen kimą JAV valstybės departamen konferenciją buvo atskridę ir žymų iš valdžios pusės šiemet
lienė pažįsta Viktorą Petkų? Ji tui svarstyti vakar.
tui. Pareiškime nurodoma, jog sosto įpėdinis princas Fahd. Jie Kaono Kunigų seminarija tegalė
atsakė, kad nepažįsta.
Amerikos ambasados .bendradar
Praėjusiais melais Beginąs bu biai išardė gretimo Tarybų Są siūlo kainų nekelti iki šių metų jo išleisti tiktai dešimt naujų kuDėl mašinėlės buvo pateikti
ni&ųpabaigos.
eksperto parodymai-išvados, kad vo pasiūlęs planą 1.1 nril. pales jungai priklausančio gyvenamo
"Lietuvos-Latvijos-Estijos Tauti- tiniečių, gyvenančių tose abiejo jo namo šildymo įrengimus ir
Kiti ministeriai argumentuoja,
VVashingtonas. — Pašto tar•nio judėjimo Vyriausiojo komi se teritorijose, leisti išsirinkti sa apgadino apsaugos sistemą, kuri kad kainų kėlimas turi būti su-, nautojai pradėjo derybas n a u keitė, kam priklauso dokumen teto" visa dokumentacija spaus vo administraciją ir turėti ribo yra tik apsauginė priemonė ry derintas su dolerio vertės kriti jam kontraktui. Unija, atstovautai, nežino; Solženicino knygą dinta kaip tik mašinėle, rasta tą autonomiją per penkerius me šium su žvalgybine ardomąja mu, ir kainas reikia "pataisyti" jauti 554,000 žmonių, pareikala
Kratos pas Pašilius
atsiminė gavusi skaityti iš Jaku- pas B. Pašrlienę. I tai ji atsakė, tus. Izraelis turės tik karinę prie Amerikos specialiųjų tarnybų kiekvieną mėnesį, žiūrint, koks vo metams 14 proc. atlyginimo
aprašymo tęsinys
byno Kęstučio, bet šiuo metu jis kad anksčiau KGB atėmus iš jos žiūrą. Amerika norėjo, kad jau veikla.
dolerio kursas.
pakėlimo.
Koridoriuje iš kiemo pusės ap- išvykęs į užsienį, ir todėl knyga rašomas mašinėles, ji teiravosi dabar būtu diskutuojams statusas
tikta ipo kojų metaliniu tinkleliu nebuvo grąžinta. Dėl spausdina- pažįstamų, ar kas neparduodąs h* po penkerių metų. Moshe
Ottawa, Kaa — Esant didelei
užslėpta duobė, kurioje rasta ma- mos mažinėlės duoti bet kokius rašomosios mašinėlės. Jai nesant Dayan, užsienio reikalų ministeaudrai, oro viesulas (tornado)
ris, pripažino: "Mūsų pozicija ne
šinėlė
"Moskva"
lietuvišku parodymus atsisakė, motyvuoda- namuose, kažkas ją ir atnešė.
Pomona ež<"¥ trenkė į teivą-kelŠriftu.
B. Pašilienė ką nors ma, kad tai nieko bendro su Ga.....
*....
.„ . sutinka su Amerikos siūlymais,
tą su \afctori?is ("show boat"),
ir ginčai su ja tęsis ir toliau".
paaiškinti, kam priklauso ši ma . \ , ,
Vėliau tardytojas pareiškė,
jį apvertė i- iš 59 žmonių žuvo
šinėlė ir kas ja spausdina atsisa jausko byla neturi.
, , ,.
. . . %» .,
14 ar 15
kė, pareiškus, kad į šiuos klau '
Daug pabėgėlių
*
kad ryšium su nauja V. Petkaus
simus neatsakinės. Visi aukščiau .1977.XII.21-22 d. Pašilienė iš- byla, Pašilienės klausimas dėl iš
Kinijoj
minėti dokumentai ir rašomoji kviečiama į Vikrių pas tardyto- vykimo atidedamas neribotam
KALENDORIUS
i
mašinėlė paimti į Vilniaus Sau ją Lazarevičių. Pašilienė tardy- laikui. Dabar sprendžiamas klauBirželio 20: Silverijus, Florengumo komiteto tardymo skyrių. mo metu pareiškė, kad ji nežino, simas, sodinti ar nesodinti į kaHanojus. — Hanojus kaltina
tina, Genulis, Aiva.
Pasibaigus kratai (nors jau bu- kam priklauso dokumentai, nes lojimą,
Kiniją, kad evakuodama savo tau
Virželic 21: Aloyzas, Demetriprieš tai penkias dienas nebuvo
tiečius, Kinija nori susilpninti Vi
Inorėjo
L £ ° dar
4U ^SJjk
S
l
s
S
S
tardytojo
Kazio
tardoma
VilniuWashirigtonas.
—
"U^.News"
ia,
Ramūnas, Vasarė.
etnamą.
tardyti, tik Pašilienei namuofle: 18, 19 rugpjūčio buvo
je Gajausko byloje. Grįžo trau- įdėjo pasikalbėjimą su Irano ša
Saulė teka 5:16, leidžias 8:29.
Kinija dviem laivais jau išve
Vnežtai atsisakius kalbėti del ve- {. .
f
. .,
.» kiniu ir tiesiog iš stoties nuėjo chu Pahlevi. Šachas .sako, kad
žė nemaža pabėgėlių, trečias lai
laus laiko ir nuovargio —įsra- , ,1. „ , , . " • *
\
ORAS
,. , v ?
-. . . l .
budėti. Išbudėjus ovi paras, grj- Amerika per mažai daro ir ne
vas taip .pat siunčiamas į Ho Ci
še kvieum,^ rytmečiui \ vKkipe, .
L
.fr V. *,
j _
/
. •
^ žo w
1 namus. Kas paliko št do- atsveria sovietų veiklos Etiopijoj Minn (Saigono) uostą.
Dilinai saulėta, kiek šilčiau,
dos Saugumo komitetą
*
->
^
kumerrt
neimo
tmr ptVūnyb* iietaus su perir
Afrikos
Rage.
Iranas
jaučia
pa
Sieną peržengė į Kiniją jau
K l a r o s Saugumo komitete
*'
.unija
a|«ie 8 r iaipsrri?'
apie 130,000 kiniečių.
Išvargę kiniečiai pabėgėliai iš Vietnamo paaiekę Kinijos ?emę
Pašilienė savo parodymų nepaTardytojas paklausė, ar Paši- vojų iš sovietų apsupimo.

SOS! SOS! SOS!

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. birželio men. 20 d.

KELIAS I SVEIKATĄ

ANKSTYVAS ALKOHOLIZMO
DIAGNOZAVIMAS IR TVARKYMAS

kundėje pradėti Tai būtinumas
pirmas eilės visiems šios žemės
gyventojams — tad mes nė vie
nas negalime išsiskirti blogio
gausumu, asmenybės menkumu.
N u o šiandien mes visi, vienas ki
tą pralenkdami, stenkimės skaity
ti gyvenimo knygą laps į lapą, vi
sokioms apgriuvusios asmenybės
skleidžiamoms pasakėlėms užsi
kimšę ausis, užmerkę akis. Tik
tada mes bent kiek pajėgsime gin
tis nuo alkoholizmo tvano.
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Alkoholizmas bijo žmogaus
asmenybės

Kiekvieną negerovę geriau nas esam tik taukų, baltymų ir
Alkoholizmo liga labai įtakoja
sekasi tvarkyti pačioje jos angliavandžių daugiau - mažiau žmogaus asmenybės pajėgumą.
pusantro šimto svarų gabalas.
pradžioje
Vienas alkoholikas trokšta gydy
Krislus patarė Jo gailinčjoms mo, pildo gydytojo nurodymus,
Gyvenimo
Agota Suopienė (k.) ir Ona Kodatienė stiprinasi Lietuvio sodyboje,
— verkiančioms
moteriškėms kaip sūnus palaidūnas grįžta i
Chicagoje
Nuotr. M. Nagio
normalų
gyvenimą.
Toks
klau
verkti
savęs
ir
savo
vaikų:
tai
yra
Mediciniškoje laboratorijoje et
likti tyrimai gaii gerokai paleng gailėto, neturint asmenybės ir so blaivių artimųjų, o ne gerian
vinti ankstyvą alkoholizmo suse dėl to mekdarbius išdarinėjant. čiųjų patarimo. Tai gera dirva —
su ok. lietuvių tauta kbuunmn
kimą. Visada įtark ankstyvą al žmoniška veikėja Katrina Katke joje gera sėkla duoda gerą derlių.
laikytis mūsų veiksnių 1974 me
koholizmą, kai dėl neaiškių, prie vičienė nuolat kartodavo, kad
Visi žinom, kad yra menkų as
tų konferencijos susitarimų, ku
žasčių ašTuoruariopai
pakinta nieko vertas yra žmogus, jei jame menybių, blogos dirvos, net uo
rių tikroviškas reikalo trakta
KAI EINAMA I LANKAS
žmogaus kraujas, kai atsiranda: nėra žmogaus. N e kitaip ir Solže los akmeninės: tokioje aplinkoje
vimas
įgalina taip pat kultū
! TeL ofiso k bato: OLymplc 2-4158
1. per daug šlapimo rūgšties (u- nicynas mums tiesą pasako: va jokia gera sėkla neduoda vaisių.
DR. K. G. BALUKAS
'•Draugo"
1877
m.
liepos
14
ringą
mūsų
pačių
laikyseną.
karų
spauda
persisunkusi
šlamš
ric acid — nypeTureeemia); 2.
Akušerija Ir moterų Ilgos
Tai menkų asmenybių žmonės.
DR. P. KISIELIUS
Ginekologine Chirurgija.
per daug tam tikros medžiagos to, nesąmonėmis ir tuščiomis Tokie alkoholikai atsisako gydy dienos numery pasisakiau dėl Kaip matyti, kalbėjau labai
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
(amykzos — hyperamylasemia); kalbomis, mažai besirūpinanti tis. Jie sakosi esą sveiki, o jūs visi lietuvių krikščionių demokratų konkrečiai bei dalykiškai. Bet 6148 So. Pakaki Rd. (Crmwford
1448 So. 50th A ve., Cicero
konferencijos
nutarimų. Ra kitaip atrodo naujai išėjusiam Medkal BuUding) TeL LTJ 5-6446
3. tam tikros rūšies mažakrau žmogaus asmenybe, jo tvirto bū jam patarėjai, įskaitant žmoną,
Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. vak.,
išskyrus trečiadienius.
dvasiški, gydytoją, gerą kaimyną šiau: "Pvz., esame visi įspėja 'Tėvynės sargui". 1976 m. 1 M neatslurpki skambint 874-8004
jystė
(megaloblastic anemia); do savybėmis.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
mi
k
smerkiami
"nesileisti
į
bet
Priima
ligonius
pagal
susitarimą.
numery
įdėtoj
apžvalginėj
pa
4. vienos sudėtinės kraujo dalies
N e kitaip ir mes turime elgtis: —-eikit gydytis. Tokie visokių
TeL KEttance 5-1811
—Bieocero plokštelių - trombo- reikia ne alkoholiko gailėtis, nie niekų prikalba dėl savo girtavi kokį bendradarbiavimą su Lie staboj jis randa, kad mano ra
DR.
VL
BLAŽYS
tuvos
pavergėju
k
jo
agentais".
šymas
esąs
"piktas"
k
reiškiąs
mo.
Vienas
tokių
tvirtins,
kad
citų sumažėjimas (tbrombocyto- ko reikiamo neveikiant, bet rei
DR. VYALER J. KIRSTUK £.k
vadinant tikraisiais "aštrėjančią partinę kovą". Taip PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
penia); 5 sutrikimas kraujuje bal kia verkiant dirbti, idant tėvai jis turis sveiką skrandi —todėl Daiktus
Marąuette
Medlcal
Center
Lietuvis gydytojas)
tymų — riebalų tarpusavio san pajėgtų, minėtų būdu su savais galis girtauti; o kad tau skrandis vardais, pavergėjo simboliu rei pat daroma k tokia išvada:
6132 So. Kedzie Arenue.
3825 West 5Sth Street
"Toks St. Barzduko
pikto Vai.: plrmad., antrad ir ketvlrtad. Vai.: plrmad.. antrad.,' ketvlrtad. Ir'"'
tykio (dyslipoproteinemia); 6. vaikais elgtis k juose žmonišką nepemeša alkoholio — tu nege kia laikyti Brežnevą, o agentų
6
iki
7:30
vai.
vakaro.
p e n k t nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 i
padidintas ar pamažintas kiekis asmenybę išauginti. Tik tada al ri k negerk, tik man nepatark simboliu — Griškevičių. Tad krikščionių demokratų barimo
SeStad. nuo 1 Iki S vai.
vai. vak.
Treč. ir šeštad. uždaryta.
kas
iš
mūsiškių
su
jais
"ben
Pagal
susitarimą.
kartojimas bent trijuose laik
kraujuje cukraus (hypogjycemia, koholizmas, dabar virtęs tikru nustoti gerti. Bus dar tokių as
Ofiso
telef.
WA
5-2670.
hyperglycernia); 7.
sumažintas tvanu, ypač jaunuolių tarpe, ims menybe pasUpusiųjų , kurie tei dradarbiauja" ? O komjaunuo raščiuose jau nėra paprastas
Rezid. tel. WAlbrook 5-S048.
DR. IRENA KURAS
kalijaus kiekis (hypokalemia); atslūgti. Apsiverkus reikia eiti sins savo girtavimą vaistų su al lis R. Kalanta susidegino, šauk savo nuomonės pareiškimas jam
GYDYTOJA IR CHIRURGE
8. sumažintas magnezijos kiekis tinkamai veikti, kad Marąuette koholio būtinumu, nervų su deg damas Lietuvai laisvės. Šian rūpimais klausimais, o išvirsta TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
KCDIKIV IR VAIKŲ LIGOS
dien jo paveikslas jau kabina sroviniu krikščionių demokratų
»ECIAIiISTfi
SPECIALISTE
A
tine
atpalaidavimo
reikalingu
DR.
PETER
T.
BRAZIS
(hypornagnesemia).
Parkas Chicagoįe negarsėtų gir
M
EDICAL
BT.TJLDING
mas
daug
kur
ne
tik
privačiuo
mu,
draugijoj
reikiamu
visuome
puolimu.
Tai
lyg
rodytų
išeivi
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
7154 South Western Avenue.
Tokie kraujo pakitimai atsi tavimu.
niškų nuotaikų padidinimu... k se butuose, bet k viešose mūsų jos gyvenime aprimusios parti
2484 West 71st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryte.
randa alkoholiui veikiant kepe
N e visi vienodai pasinaudoja taip be galo, be krašto sumenku salėse. Tas pat su daugeliu ki nės kovos paaštrėjimą".
iki 1 vai. popiet.
VaL: pirm., antr., ketv ir penkt.
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Seat Ofa. teL BE 7-1168, rez. 239-2919
nis, kasą (pancreas), inkstus k Tvėrėjo (gamtos) mums duoto si asmenybė mėgina save puošti tų. Tad tie rezoliucijų "agen
tik susitarus.
Ir toliau: "Dėl St. Barzduko
kitus organus. Dar viena alkoho mis priemonėmis tapti asmenybė įvairiomis neteisybėmis. Na, k tai" yra niekas daugiau kaip
Ofa. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
lio blogybė —i'is pakenkia nor mis, tikrais žmonėmis. Vienas puošis menka asmenybė, kol ji retorinis tuščiažodžiavimas, dau- krikščionių demokratų puldinė
DR. J. MEŠKAUSKAS
Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
maliai riebalų ir angUavandžių žmogus su savomis prigimtomis sustiprės — žmoniškesne taps. giausia konkrečiai mus skaldan jimo dera pasakyti, kad ne jis
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS t •
GALVOS S STTBURO LIGOS
(karbohydratų) medžiagos apy asmenybės išsivystymo galimybė Tada k girtavimas nebus puoš tis". Kartu stebėjausi, kad krikščionis demokratus sukūrė,
Specialybe
vidaus ligos
2858 Weat SSrd Street
kaitai. Čia jau-anksčiau minėjo mis, tėvams k aplinkai veikiant, mena tokiam, todėl nepraktikuo krikščionys demokratai išskirti ne jis juos k sunaikins. St.
2454 West 71 st Street
Barzdukas neturi dalies lietuvių
Chicago, Illinois 80629
me, kad iki šiol medicina neži išugdo savyje asmenybę tik iki jamas taps.
71-os ir Campbell A ve. kamp.
nai "dėkoja ideologiškai toli krikščioniškojoje demokratijoje.
Vai.: plrmad.. antrad.. ketvlrtad. ir
TeL — 476-3409
no, kodėl alkoholis vienam žmo sraigės kiauto, kitas iki šuns bū
mesnei
spaudai,
parodžiusiai
penktad. 3 lkl 7 v. p. p. Tik sualtarua
Nepamirškime, kad menkos
Jis su savaisiais nuo jos nuby
Valandos pagal susitarimą
gui sugadina daugiau smegenis, dos, trečias iki apgriuvusios ba
asmenybės
žmonės
ne
visose
sri
OPTIC AL
STUDIO
,
bendro intereso supratimą". O rėjo į nepasaulėžiūrkų vežimą
kitam inkstus, trečiam kasą, o kūžės, ketvirtas iki patogaus —
VIOI.ETA KAROSArrC
tyse
yra
prasigėrėliai,
rnenkuoDr.
Ant
Rudoko
kabinetą
perėmė
jau
prieš
trisdešimt
metų".
t
a
s
"interesas"
—
tai
tauriausių
ketvirtam širdies raumenis (tą dailaus — higieniško narna Pa
7051 So. Wa<ihtenaw — TeL 778-B76S
Deja, 'Tėvynės sargo" ben
negerovę medicina vadina — sitaiko kartais ir rki dangoraižių liai. Jie gali būti kai kuriose sri mūsų žmonių niekinimas. Štai
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju
DR.
E0MUHD
L
CI
AR
A
receptua
cardiomyopaty — gaunasi šir savo asmenybėmis pakylančių — tyse tiesiog genijai —labai ga prof. Stasys Šalkauskis ten pri drybės visiškai atsijusios nuo
OPTOME7TRISTAS
Didelis akinių r6mų pasirinklmaa
būs
žmonės.
statomas
kaip
"mūsų
laikų
Tro
dies raumens nusilpimas su pul tai žmoniškiausieji, gerume pa
mano faktais remiamos kalbos.
Vai.: pirm., antr.. penkt 10-6:Sd.
2709 West 51st Street
Ketv. 1-8 v. vak. 8e*t 10-4 v. p p
Todėl
kiekvienas
stenkimės
at
jos
arklys",
kurį
lenkai
į
mūsų
so neregu! ia rūmu).
Kai
šitaip,
pasak
mūsų
žmonių,
jėgiausieji, šventieji asmenys. T o 
TeL — GR 6-2400
Trečiadieniais uždaryta.
talerius, aukštojo mokslo ištaigą įvedę išeinama j lankas, ar įmanoma Vai.: pasai susitarimą: plrmad. ir
kie patys, lygiai alkana būdami, kasti užkastus savus
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt
Gydytojas {taria alkoholizmą,
Telef. — 282- 4856
pajėgia dalintis duonos pluta su stenkimės taisyti savo asmenybės m ū s ų tautos "kenkėju", k t t kokia nors bendra kalba?
10-4; fiefttad. 10-3 vai.
kai kraujuje pagausėja enzymų
dalies
sumenkimą.
Imkime
atkas
Teigia, kad JAV LB daromas
DR. ROMAS PETKUS
alkanu. Apie maisto suteikimą
Stasys Barzdukas
kiekis (creatine pbosphokinase
Oft».
teL
735-4477;
Rez.
246-2839
•tus
talerius
naudoti
naudingai
AKIŲ
fJGOS — CHTKVRG1JA
priekaištas
dėl
politinių
veiks
alkanam, pačiam sočiam esant
serum glutamic oxaloatic transOfisai:
veiklai.
Mat,
kiekvienas
žmogus,
nių darbų cuplikavimo yra ne
jau nė nekalbame.
DR. L DECKYS
amiriase) .-šitoks minėtų enzymų
111 NO. WABASH A V E.
h
nors k didžiausias girtuoklis bu pagristas: kas gi kitas leidžia,
KAULŲ SUAUGINIMO
GYDYTOJA IR CHIRURGE
4200 NO. CENTBAIi AVE.
pagausėjimas nurodo, kad alko
H
Tarp sraigės kiauto k dangorai tų, turi savyje gėrio užuomazgą, pavyzdžiui "The Vioiations of
NAUJAS METODAS
Spedalyb? — \~ervu te
Valandos pagal susitarimą.
holis kenkia raumenims. Tas pa iio yra skirtumas, prilygstąs die knkkne ją — tą žarijėlę įžiebti i
Emoctoža ligoa
Japonijoje dr. Kabota su sakenkimas alkoholiko pradžioje nos k nakties skirtumui. Todėl skaisčią gėrio ugrų. Kiekvieno Human Rights in Soviet OccuDR. FRANK PLECKAS
CRAVfFORD MEDICAL BLDG.
pfed
Iithuania"?
Kitais
savo
bendradarbiais sėkmingai
vo
nejaučiamas, tik tyrimais suseka kiekvienas iš mūsų turime asme žmogaus asmenybės patobulini
(Kalba lietuviškai)
So.
mas (subklinikkus). Kai kurie nybėmis žmoniškėti, nekreipiant mas ir yra kiekvieno alkoholiko rasiniais ''Darbiirinke" bei 'Ta-; naodoja elektrolitus kaulams
OPTOMETrRISTAS
šaulio lietuvy" siūliau santykių suaugintL Prie medžiagų, ku
Tikrina akis. Pritaiko akinius a*
tyrinėtojai surado, kad alkoholis dėmesio į pakelyje čirškiančius gydymo pagrindas.
DR. A. B. GLEVECKAS
"Contact lensoj"
pakenkia žmogui atsparumą tei žvirblius, buk jau žmoniškas yra
rios lengvai tampa elektrolitais, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2618
W.
71st
St. — TeL 737-5149
Asmenybės tobulinimu—žmo
kiančioms medžiagoms (irrjrmi- žmogus, jam nereikia žmoniškė
ti aukštyn ne tik moksle, bet ir priklauso ir fluoro polimeras
TeL — BE 8-5893
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč
noglobul'n, complement). Tuo ti, jam reikia dabar jau dieviškėti. ginimu remiasi visa psichoterapi asmenybėje: reikia prisistatyti ki teflonas. 0 kad teflono plėve
Specialybė Akių ligos
DR. LEONAS SEIBUTIS
būdu alkoholi* paspartina žmo Atseit, pagal tuos žvirblius, ver ja — visas emocinis gydymas. T o tiems žmoniškais h* šviesiausiais lė [gautų elektrolito savybių,
8997
We»t 103rd Street
dėl
nė
vienas
neapsileiskime
as
INKSTŲ, PCSLfiS IR
gaus susirgimus.
asmenimis. Tik su tokiais ims ji paveikiama dideliu slėgimu.
šiu nebliovus turime imti jau
Valandos pagal susitarimą
PROSTATO
CHIRURGIJA
menybės tvarkyme, nes nėra ki
Kaip susidaro kaulo audinys,
I'tk prasidėjusį girtavimą gydyk čiais baubti; abėcėlės nejkasda- to kelio i pajėgumo padidinimą draugai* kiti mdkyti ir asmeny
2656 W. 6Srd Street
Ofiso
teL
—
PB
8-2220
be galingi asmenys. Tokios drau veikiant elektros srovei, nėra
mi, turime Maironio poeziją —
kaip«enaiifą
Vai antrad. nuo 1-4 popiet
prieš daugelį ligų, įskaitant k al
gystes iš mūsų Jaukia Dangus ir galutinai išaiškinta, tačiau ma DR- JANINA lAKEVIftlUS
Aloyzo Barono kūrybą skaityti.
Ir ketv. nuo 5-7 vakare
koholizmą.
I tik prasidėjusi alkoholizmą Gana juokus krėsti iš savęs k ap
žeme. Tad visi per asmenybės to- noma, jog elektra skatina ..':i
JOK 6 A
Oflso feL 776-2889, reald. 448454?
gydytojas žiūri kaip ir i kiekvie gaudinėti lengvatikius- Stokime
V A I KŲ
LIGOS
Išvada. Nesakykime, kad taip bt&nizna, per jos vaikuose gausų kaulio suaugimą ir kitų audinių į
DR, JL J, SIMONAITIS
r
ną kitą chronišką negalę — ob rimto darbo dkbti, nes kova su radom — taip ir paliksime: girta iSavginkną ir per didžiausią ap kauiėjiiną arba tų audinių celių
2986 Wesa 6Srd Street
GYDYTOJAS
jektyviai ir ramiai. Su pacientu alkoholizmu yra kiekvienam da vo žmonės Kristaus laikais, gk- šviesta i didžiausią darbą — al pakeitimą kitomis, l i n k u s i o m i s P'rmad., antrad.. ketvlrtad. Ir penkt.
nuo 12 lkl 2 vai. ir nuo C iki 8 vai
Adresas 4255 W. 6Srd Streeft
aptariami jo ligos istorijos ir me bar būtiniausia. O ji galima tik tauja jie dabar, nėra pagrindo koholizmo balos džiovinimą mū kaulėti Elektros srovė veikia vak.
Se*tad nuo 1 Iki 4 vai
Ofiso telef. R E S-4410
diciniško apžiūrėjimo duomenys, per meno. tamstos ir kiekvieno manyti, jog jie kada nors nustos suose. 'Daugiau apie tai kitą kartą. celių (ląstelių} dalijim*. ' Dėl
S^s^J-aivdl^o-sf te*e». f*B «-0«t*
*y- VO 7^909
Bes. OA 8-7278
rodantieji alkoholizmo buvimą. kito asmenybės praturtėjimą. Ki girtavę. Toks šūvis pro šalį. Tai
Fasakair-tL Consultant, June t o gali tikti įvairioms kaulų
Ofiso vsL: pirmad. fr ketvirted
Gydytojas negąsdina pacientą ir to kelk) 3 alkoholinio tvano 8 - menkos asmenybės žmogaus n u - į i 9 7 &
ligoms gydyti
£&
at?c 1:W Ufl 3:00 v«L popiet
DR. A. JEPKIRS
jo neteisia —* jis tik nustato tvir STgeJbėjirvo? nėra, nebuvo k n e  shetkimas ir tokio nusfteifciino ii1
tą prasidėjusio alkoholizmo diag bus, nes negali būti.
Auklėti reiškimas. Mums nepakeliui su .uitiMiiiiuHMiifiiMvMmMtfHinmt;i:MM-r.. ,<<iiitinirunit.i!i:iiiumiMiiw * GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso teL H E i^9t*». Namą OI S- * Al? .'
8844 Weat SSrd Street
nozę. DaugeMui pacientų jau k
auklėtis, šviesti
k šviestis asmenybės silpnuoliais. Mes esa
DR. V. TUMAS0NIS
fvsa »9VAMA svEssaiJ m wrmm PROCOHB
vien tai verkia gydančiai Gydy kiekvienas privalome dar šioje se- me maža tauta, mums reikia kilCHIRURGA8
Valandos pa«aT tx?*itartmą
2
tojas labai stipriai pabrėžta vi*
2454 West 71st St?eet
1
s&ko nuo svaigalų susitaikymo
Vai.: pina., antrad., ket*. ir paaktatf 3
Rrt — 827-1985
S-S ir 6-7 — M ankstc sosltar^fi.
•eikalą.

LAIŠKAS

% m* mm missm

Nėra turguje žmogaus —
a^pftUtf|flMfMl«89l
Genys margas — žmonės dar
margesni. Mat, viskas žmoguje
priklauso didžiausia dalimi nuo
jo asmenybės išsivystymo laips
nio. Asmenybė yra sudėtinės sme
genų vesiklos pasireSk tanas išorė
je. Ji teigiamai vystosi nuo pat
žmogaus gimimo ant (prigimtų)
pamatų, tėvams — artimiesiems
vaiką trejopai veikiant: 1. reikia*
mai vaiką mylint, 2. tinkamai
raiko elgesius ribojant ir 1
tai__
•Hiant vaikui normaliai *utf.\jĘmajU
lietuvio sodybos Chicagoje gyventoja* vaj*«iirdak«* ^ l a *
Tik šitaip elgiantis žmoguje iš-- Skirgaila (kairėje). E Kleisiene ir Antanas Kasaitia paimomo metu
srvysto žmogus, be kurio kiekvie- aeka programą
Nuotr. M. Nagio

M . K. A. J9&^^

ANTIS A C A I D A
-IlUlse-

į

• ^ r r * Tsstasaaafiao jm pmrttkt) *omato, irttta* Uetatt "fl»*& v-rtna? vtimi-imm graUs Utavią kafea. Mecaaato tflka Wd*

DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
1692 Ne. W B I 4 « B Aveaae
Ofiae 4eL 489-4441
x

'aJaa*» 3*jp-5 rfsašta,«^r\-

1

b***vm fcr *vtt *m\ 8?2-lS81

§

DP, FERD. V H . KAURAS

r

BENDROJI MEDICINA
1497 8o,49tfc Ooat, Oleero, m.
Kaadian 10-12 Ir 4-7
Išskyros tree. fa- ieitad

OQtw jj" "**,wrtJ<įi pritfHte 25 atBfJmii.

iMAISAS
MMAX
**********
3
S
Souuiinmrmiian

irhvfJbt m n
i!iutiraiuKHinuniM>iM

TeLeflao PR 6-6446~

F« 0, WIRSKUNAS
GYDYTOJAS XR CHIRtrRGAS
8197 Weat Ttnt 9«neft
Valandos: 1-S vai- popiet
Treč. Ir ieitad. pagal susitarimą.

,
,*

V h . teL 586-8166. -.ms* 381«»77t.

DR. PETRAS tUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6284 80. Narragaasett Aveaa*
Vai.: pirm., antr. ketv Ir penkt
9-7: jnltsiflfinlili pagal sualtaifaaa

Perskaitę " \ h m g į \ duokite ji kitiems.

Tautų ii žmonių naikinimai

DABARTINĖJE SOVIETU IMPERIJOJE

BENDRADARBIAVIMAS AR
SUSIDŪRIMAS

VAU VOKIEČIŲ GINKLŲ BANDYMAI ZAIRE
AL. TENISON AS

Gerai informuotas belgų laik-1 niia yra užinteresuota
rastis "Standaard" teigia, kad jimo satelitais. Iki šiolei kinieNuolat keliamas klausimas, primena iš Sov. Rusijos pasitrausukilimas Kolvezyje, Zairo vai- čaams nėra pasisekę savo satekaip ir kiek rusinimas Sovietų kusio mokslininko Boriso Sagristybėje, Afrikoje, komunistų j litą iššauti į erdvę, k a d ji»
Sovietų politine veržk šukele žodinę Washingtono ii Maskvos kovą
imperijoje graso paskiroms tau- no knygoje (Widerstand des
buvo surežisuotas tomis dieno- skraidytų aplink žemę ir rusai
toms, gyvenančioms komunistą- Geistes) cituojamus revoliucijos
kai Vakarų Vokietijos yra labai užinteresuoti tokį kilaisve ir siekti asmeniškos ge- mis,
Birželio 7 d. baigtas pirmasis
GEDIMINAS GALVA
nėję sistemoje ir turinčioms savo laikų
laikraštininko žodžius:
rovės, kuri gali būti priešinga Otrag firma turėjo pradėti sa- niečių satelitą kaip galima il
vardo "respublika". Tokį klausi- "Bolševikai, pradėję revoliuciją, žodinės kovos ratas. Karinėje jū
mą stato vengrų rašytojas ir pro- pirmiausia išgydė savo šviesuo- reivių akademijoje Annapolyje varžymą daug šnekėta ir net ža bendrajai gerovei, čia reikalin-Į vo pagamintų raketų bandymus giau sukliudyti.
Antroji priežastis yra, kad
fesorius, pasitraukęs iš komunis- menę nuo socialistinių fantazi- J. Garteris prikišo Sovietams spar dėta po kelių savaičių derybas gas įvairių nuomonių suderini- prie Manono, už 300 kilometrų
tinės vergijos, Laszlo Revesz savo jų". Šagrinas dar prideda, kad šis tų apsiginklavimą ir ginklų svo baigti, bet naujos kliūtys vertė mas. O jam prireikia didelės nuo Kolvezi. Nežiūrint FNLC rusai yra užinteresuoti sudary
knygos "Nationade Frage in der mokslas "buvo apmokėtas savu rio panaudojimą politiniam spau derybas vis delsti. Nusiginklavi gaišties. Čia ir pasireiškia ypač — kongoliečių tautinio išlais ti tarptautinę "erdvės sutarti''
kitiems
Soviet - Union" ištraukoje, iš- krauju — pirmiausia savo moki- dimui. Jis padarė, rodos, labai mas Europoje net nepradėtas. užsienio politikoje didieji klai vinimo fronto sukilimo, Otrag ir tuo užkirsti kelią
spausdintoje šveicarų "Zeit-Bild" nių, paskiau mokytojų, kurie to griežtą, bet nevisiškai aiškią iš Šios srities pasitarimai ten nieko džiojimai, trūkčiojimai ir prieš firma gegužės 20 dieną padarė kraštams turėti savo erdvės sa*
žurnale. Jis aiškiai pasisako, kad nepajėgė suprasti". Tuo pačiu vadą: collaboration or confron- gero neatnešė ir vis tebedelsia- taravimai, kurių pasekmės šian pirmą pavykusį bandymą ra telitus. Tik Sovietų Sąjunga
rusinimas kalbos ir kultūros po- būdu ir tomis pačiomis priemo- tation — bendradarbiavimas ar mi.
dieną verčia aimanuoti ir vėl ketos iššovimo į kosminę erdvę. ir JAV turėtų satelitų mono
susidūrimas.
Iš
Maskvos
tuoj
at
žiūriu yra didelė grėsmė tautoms nėmis savo šviesuolius, ypač savo
Kai padėtis Kolvezi pasidarė polį.
Ilgos derybos Belgrade dėl žmo tūpčioti.
ir žmonėms, nes prievarta bru- pavergtų tautu atstovus, bolše- sklido garsas: bendradarbia gaus teisių liko bergždžiomis. Po
pavojinga, Otrag firma savo
Si Sovietų strategija rado
Užsienio uolitika
kama rusų kalba, maišomos tau- vikai naikina ir dabar rusinimu vimas.
kadrus
iš
ten
išvežė.
Belgrado pasitarimų Sovietuose
pritarimo ir pas FNLC genero
be perspektyvos
Tai buvo JAV atsakymas L I. dar sustiprintas persekiojimas as
tybės trėmimais ir specialiems ir tautų maišymu, kad "liktų tik
Stuttgarte Otrag firma buvo lą Mbumbą. "Afrkme-Asie" lai- i
darbams "savanorišku" išsiunti- viena — rusų — kalba ir viena Brežnevui, kuris prieš kelias die menų, nepritariančių komunisti
Po II pasaulinio karo JAV
kraščio korespondentui
1977 J.
nas Prahoje pareiškė, kad dabarti nei santvarkai. J. Carterio VI.7 buvo pasaulinė galybė be var pareiškusi, kad ji tarp gegužės
mu.
Sovietų tauta".
m. jis pasakė, kad Otrago pro- Mažesnę grėsmę pergyvena aSovietų Rusijoje despotizmas ir niai JAV ir Sovietų santykiai rie kalboje darytas priekaištas, kad žovų. Jos ūkinė galybė buvo le 16 ir 30 d. numato dviejų ra jektas "yra rimta ir nuolatinė
ketų
Zairėje
išbandymą.
Ra
ziatinės kilmės tautos, kurios gi- teroras tebėra toks pat žiaurus, da, jei ne į šaltąjį, tai į vėsųjį ka Sovietuose nepakenčiamas lais mianti. Tai buvo kraštas, apsi
grėsmė visai Pietinei Afrikai.
mimų skaičiumi pralenkia rusus, koks jis buvo revoliucijos pra- rą. Žinoma, jis kaltino JAV ir kai vos minties pasireiškimas ir lais ginklavęs ligi dantų ir turėjęs ketų dalys buvo iš Stuttgarto Abumba buvo pasiuntęs ' I š 
Rusai jau dabar yra mažumoje, džioje ar Stalino valdymo metu. kurias Europos valstybes imperia vas žmonių judėjimas tepriminė branduolinio ginklo monopolį. pasiųstos ; Manoną.
laisvinimo komisijai" O A E (Af
Rytų Vokietija ir Sovietų
jeigu imtume paskiromis tautinė- Bet jis yra taip nuobodus ir taip listine politika Afrikoje.
seną negerovę, vis dar neišgydy Vieno dalyko šiam kraštui trū
ko — politinės išminties ir to Sąjunga per pastaruosius po rikos vienybės organizacijai)
mis grupėmis, kurios sudaro vadi- pačių komunistų apatiškai įprriJ. Garteris nieko naujo nepa tą žaizdą.
limesnės perspektyvos. F. D. rą metų bandė nuolat šios, paly notą, kuriame jis pareiškė savo
namą Sovietų Sąjmgą. Iš tūks- mamas, kad jų vadai ieško nau- sakė, kalbėdamas apie spartų So
Šiuose skersvėjuose iškilo ir ma Roosevelto įsipareigojimai Mas ginus, nebrangios tolimų dstan- protestą OAE, tačiau šiai notai
tančk> gimimų tarp 1959 ir 1970 jų būdų mases išlaikyti vergijoje, vietų apsiginklavimą ir ginklo
nepridavė didelės reikšmės.
žareikšmiai
įvykiai. JAV pareigū kvai ir H. Trumano nesusigau
metų rusams priklauro tik 19,0 Jae griebiasi net politinių avan- svorio panaudojimą tarptautinė
cijų raketos gamybą kliudyti.
tuo tarpu aziatinėms tautoms tiūrų Azijoje ir Afrikoje, ką rodo je politikoje. Šiuo klausimu jau nai atidėjo keliones J Maskvą. dymas Potsdame. Vėliau sekė Tokia raketa gali būti pakaita
Rytų Vokietijos vyriausybei
Kai kurie Sovietų šnipai •suimti. santykių atšalimas., "Sovietų
43.7 iki 45.6 (azerbeddžaniečių jų "laisvinimo" karai,
prieš kelerius metus rašyta ir
lu brangių raketų, dabar gami 'The
Observer"
kaltinimus,
Plačiai išgarsintas net JAV am apsupimas",
šaltasis karas, namų Sov. Sąjungos ir JAV. kad Rytų Vokietija yra įsimai
ir turkmėnų). Tuo yra susirūpi*
kalbėta, kad Sovietai panaudoja
basados kamine techniškų prie
nes ir valdantysis sluoksnis —
Tautų ir žmonių naikinimas paskutinius savo ūkio syvus ap monių įrengimas pokalbiams sek 1968 m. prasidėję slapti, paga Rytų Vokietija ir Sovietų Są šiusi į sukilimą Shaboje, griežrusai, nes tos tautybės, nors jų Sovietų valdose seniai žinomas, siginkluoti ir ginklo jėga stiprin ti ir rašomų raštų turiniui iš liau vieši pasitarimai, užsibaigę junga per savo propagandą vis j tai užprotestavo, kad tai "nedidelė dalis kalba gerai rusiškai, j 0 grėsmės gal nesuprato tos tau- ti imperialistinę politiką pasau ryškinti. Tarp ambasados ir gre taikos sambūviu, tapusiu deten skelbė Afrikos pasauliui, kad girdėtas melas". Bet ji ir ruyra iškikusios savo tautinę ta- t os, kurios niekada neturėjo kis- lyje. Daugelį kartų teko ryškin timo namo pravestas tunelis ta te.
Otrago projektai yra tik pro- į sai sako, kad susidūrimai Shapatybę ir nekenčia rusų.
v ės, kaip aziatižkos kilmės ar kai ti, kad Sovietai pripažįsta tik jė po tarptautinio garso įvykiu, ku
Daugiaprasmis prancūzų žo tekstas Vakarų Vokietijos slap- i boję yra NATO suorganizuoti,
Rusinimui bolševikai turi la- kurios Kaukazo tautinės grupės. gos politiką ir be jėgos spaudi ris šiaip būtų buvęs nutylėtas.
vadovaujant JAV-bėms.
kad
dis detente, giriamas ir peikia tų atominių bandymų.
bai plačią'dirvą, kalba tas pats Bet tad suprato ir dabar supran- mo nė žingsnio nepasitrauks iš
Yra dvi svarbios priežastys, apsaugotų savo imperialistinius
mas, reiškia tik įtampos suma
Amerikiečio ir ruso veidai
aiutorius, nes jų rankose visa pro- ta visi, kurie turėjo pakankamai užgrobtų sričių. Deja, nė vienas
žėjimą tarp valstybių. Amerikie kodėl Sovietų Sąjunga šiaušiasi ekonominius ir karinius intepaganda — spauda, komunikaci- šviesių žmonių išreikšti tautinio pastarojo meto JAV prezidentas JAV ir Rusija turi daug pa- tiškos politikos žodyne šiam žo dėl Otrago daromų bandymų, resus.
jos priemonės ir valdžios bei po- charakterio gelmes. Rusams gi- nepajėgė suprasti Sovietu politi našybių. Abu kraštai nepapras džiui teikiama jau kita prasmė ! Pirma priežastis: Otrago firlicijos aparatas. Ir aukštosiose miningi ukrainiečiai nuo pat kos tikslų. R. M. Nbconas, H. Ki- tai sparčiai plėtėsi, užėmė mil — vienos krypties gatvė, kuria j mos direktorius Luts Kayzer Nors sukilimas Shaboje ne
partijos vietose yra kitų tautybių pradžios buvo naikinami, nors ssingerio įtaigotas, padarė didelę žiniškus plotas ir sukūrė impe einant duodama nieko negavus, i yra pareiškęs, kad, jeigu jų nu- pavyko, tačiau Otrago firmos
ateitis Afrikoje lieka neužtikrin
žmoniį, bet jų mažai ir arba jau jie stipriai prisidėjo prie revoliu- nuolaidą, kurios išryškėjusios pa rijas. Abu kraštai, ypač nuo
Ne ką daugiau pasako J. Car matyti bandymai pavyks, E - ta. Firmai teks rimtai galvoti
sekmės
ėmė
net
JAV
jaudinti.
surusinti, arba taip užsislėpę po cijos. Naikinamos buvo ir kaukapraėjusio šimtmečio vidurio, ta terio tarti žodžiai: berdradarapie saugumo garantijas šioje
rusiška skraiste, kad vaidina tik zo tautos, nors gruzinas valdė
įtampos priežastys
po tautų lydyklomis. Abiejuose i biavimas ar susidūrimas. Tai sidurti ir susidūrime bendradar
srityje.
rusus ir komunistus, o ne atsto- Sovietų imperiją, naikindamas
JAV h* Sovietų nesutarimo prie kraštuose tebevyrauja didelė reiškia veiksmo kryptį, o ne biauti. JAV prezidentas nė žovauja savo tautybėms. Tokie ne tik .tautas, bet ir buvusius repagarba technikai ir nepapras patį veiksmą, Bendradarbiavi- delio netarė paryškinti JAV už
tautinių grupių, net komunistų voliucijos meto draugus. Stalino žasčių yra daug. Svarbiausios
tas optimizmas, kad viskas rie mas ir susidūrimas gali būti sienio politikai ir nė spindulėlio
partijai priklausančiųjų asmenų, valymo metais iš valdžios ir par- priežastys liečia apsiginkkvimo
MAŽIAUSIA PASAULIO
dės tik į gerąją pusę. Abiejuo įvairūs: bendradarbiaujant su-i nerado tai niūrumai nušviesti.
kikomi išdavikais ar bent nepa- tijos viršūnių buvo išmesti ne varžybas.
BEŽDŽIONE
Ryški Sovietų ginklų persvara se kraštuose vis stiprėja cent
ūkimais.
komunizmo priešai, bet komuralizacija,
o
JAV
laisvomis
var
šaimiri benždžionė nedidesnė
Tačiau kitomis tautybėmis ne- nizmp kūrėjai. Išmesti ir sunai- Europos žemyne sukėlė ne tik žybomis, kai mažesniame įmo
už voverę. Jos kūno ilgis 25
pasitrkį ir rusai, nors turi savo kinti buvo neskaitant mažų iš- europiečių, bet ir amerikiečių su nių skaičiuje vis daugiau sutel
centimetrai, o uodega — 35 cnt.
rankose kariuomenę ir policiją, imčių, ir kitų tautų asmenys, kaip sirūpinimą. Siaurinio Atlanto kiama kapitalo Komunistinis
santarvė
visomis
priemonėmis
sie
Plaukai trumpi, žailvai pilki tik
Todėl tiek kariuomenę, tiek ypač žydai, ukrainiečiai, kaukaziečiai,
šūkis: kiekvienam pagal porei
uodegos galiukas juodas. Snu
slaptoji ir viešoji policija (jų vaPabaltijo tautos išgyvena ypa- kia sukurti apsiginklavimo pu
kius labai panašus į puritoniš
kelis labai išraiškingas, Balti
dinama milicija)
daugiausia tingą pavojų. Pirmiausia, Pabal- siausvyrą.
kąjį:
kiekvienam žiūrint jo dar
Sovietų
įsivyravimas
Afrikoje
maišoma iš įvairių tautybių, kad tijo tautų prieauglis yra gana
ausų plaukai ir ratilai
apie
bo.
jie *arp savęs negalėtų sudaryti mažas. Šviesuomenė buvo stipri, buvo ryškiausia kibirkštis sukel
akis pabrėžia mažos noselės
didesnių branduolių pasiprieŠi- dėlto išsklaidyta deportacijo- ti žodinę kovą. JAV prezidentų ir Tarp jų yra ir milžiniškas
juodumą.
nimui ir neorganizuotų suokai- mis, darbų atėmimu, rusiškų ar jų talkininkų šnektos, bet vis Skirtumas. Sovietai, kalbėdami
Šaimiri tėvynė — Pietų Ame
bių, o kalbėtų ir mąstytų tik ru- kitu tautų priemaišomis. Lasz* skirtingu balsu, apie Sovietų įsi apie darbo žmogaus gerovę, jo
rikos
šiaurės dalis. J o s gyve
siškat. •
k> Revesz duoda Pabaltijos tautų galėjimą Afrikoje prieš trejus me sąskaiton išugdė valstybės ga
na
būriais
medžių ir krūmokš
*
prieauglio statistiką, paremtą ru- tus nepadarė nė mažiausios įta lybę tarptautines apimties tiks
nių viršūnėse. Minta
lapais,
lų siekti, senoms santvarkoms
Tautinis klausimas iškyla ir siškais duomenimis. B tūkstan- kos. Vargu paliks pėdsakus ir
vaisiais,
pumpurais,
neniekina
griauti
ir
rusiškajam
imperia
vidaus gyvenime. Jis sudaro rū- čio gimimų estai turi tik 12.3, VL7 J. Garterio įspėjimas: "Var
vabzdžių, paukščių kiaušinių ir
lizmui ugdyti proletarinio inter
pestį pasenusiems vadams, kurie latviai — 12.3, o lietuviai 20.6 žybos Afrikoje be savitvardos ir
jauniklių.
nacionalizmo priedangoje. Tai
nenori užleisti partijoje geresnės gimimų (rusai 19). Giminų taisyklių sukelia pavojingą įtammonolitinis
milžinas
su
jo
ati
Stebėti šias beždžionėles ir jų
vietos jaunesniems, ypač kitoms skaičių sumažino miestų aplinka, pą .
Nusiginklavimo derybos įstri tinkamomis silpnybėmis.
tautoms ar žmonėms. Pereitų me- butų trūkumas, labai menki ūž
"Kubiečiai, sovietai, grįžkite namo!' Iš Zairo, Afrikoje, gyventojų judesius gan įdomu. J o s mėgsta
tu išleistoje vadinamoje Brežne- darbiai. Be to, mišrios šeimos go. Apie branduolinių ginklų su- JAV sudaro sąlygas naudotis demontracijų
erzinti papūgas.
jos.
vo * konstitucijoje jau net nekal- užsirašo rusais ar bent viena pubama apie "respublikų" atsisky sė rusais, o jų vaikai jau eina
pasijuto laimingas! Sužaksėjo, nes maistą sau grūdo
Nedidelė, apvaliu veidu, šviesiai geltonais plau
rimo galimumus, o tik apie vie- rusų vardu. Taigi statistika padipaskubomis ir dideliais kiekiais. Bet jau nebebuvo al kais. Smulki figūra, apranga kukli, bet skoninga. Ant
ndnga Sovietų tautos ir valstybės dina rusų skaičių, tuo pačiu sukanas. Jau ir namų šilima jautėsi, ir nuovargis išblėso, kaklo — gintaro vėrinys. Plaukai sušukuoti aukštyn
teritorinį integralumą. "Sovietų mažindama pabaltiečių prieaugir nemalonumai atitolę, ir ateitis — nei aiški, nei baisi; ir ant viršugalvio — susukta į mazgą kasa; tikra ar
Sąjunga yra vieninga, daugia- lį. Jei. tikrovėje pabaltiečių priebuvo tik dabarties momentas. Tik atsileidusios visų netikra kasa, — Almis niekaip negalėtų atspėti. Ne
tautė fedenaKnė valstybė... Sovie- auglis ir didesnis, pavojus yra lanervų ląstelės; tiktai gyvybės trokštantis kūnas. Pato atsiminė, ar ji turėjo ilgus plaukus, ar gal šiuos
tų Sąjunga įkūnija Sovietų tautos bai realus. Rusinimo pastangos
gi kėdė, apyšvaris ir gana jaukus kambarys. Kūdikis! — dirbtinius — dabar prisikabino.
ALĖ BOTA
valstybinę vienybę"... Bet koks Pabaltijo kraštuose vedamos di<
Su šypsniu išpūstose lūpytėse. Sveikas kūdikis,
Tarp jų buvo pusiau praviros durys, neperžengtas
pasisakymas prieš tą "valstybinę dėlėmis pastangomis,
34
jos sesers, jo giminės tęsinys. Gyvas, sveikas, naujas slenkstis. Almis net į jos "labas" neatsakė. Kažkodėl
vienybę", anot minėto autoriaus,
Galima ir pasidžiaugti, kad
Namie — rūpestis sesers elgesiu, jos augančiu kū žmogus, kuris žengs j savo ateitį, į savo laimę... Kai mintyse jis dabar lygino Daivą su Kristina. Kristinos
yra nusikaltimas, valstybės išda- tautinis
įsitikinimas
Pabaldikiu... Tėvui nerūpėjo kūdikio likimas; jis tik bandė tik atrastos ant savų, sustiprėjusių kojyčių. Ir jis, dė veidas būtų pilnas šypsenos. Daiva, žinoma, vyresnė,
vimas, kuris baustinas ištrėmi- tijo kraštuose yra stiprus, kar
atsivilioti atgal Auste... Jei broliai jiems padės... Juk dė Almis, padeda tam kūdikiui sustiprėti. Jis pamaiti negu Kristina tada buvo. Bet ji niekad per plačiai
mų, kajėjimu ar net mirtimi. Tai tais net toks, kad jis reiškiasi
broliai turi pinigą... Almiui vis neteko ilgiau, atviriau no, jis perrengė, kad būtų jam patogu, sausa ir šilta. nesišypso; niekad perdėto entuziazmo, nei didelio liū
konkrečiai dabar regime disiden- stipriu nusistatymu prieš rusus
tų arba Helsinkio nuostatų laiky- kaip okupantus ir kaip savo tau- su Auste pasikalbėti. Jam iš šalies atrodė, kad ji dabar Jis diena po dienos tą kūdikį išveda į gyvenimo plates desio. Daivos pečiai smulkūs, krūtinė plokščia, veidas
mosi reikalą Jceliančių asmenų tos naikintojus. Nauja revoliuci- vengė Arnulfo susitikti, vengė su juo kalbėtis net tele nį pajutimą. Žiūrėkit, — jau šypsos, jau džiaugiasi — lyg kačiuko. Ji visa — lyg susitraukusi, iš kuklu
teismuose.
ja, anot V. Tarsio, nebūtų įma- fonu. Bent dabar, ačiū Dievui, bent jau dabar, kad ir šviesa, jau energingiau reikalauja maisto ir patogumų, mo tartum pradingti stengtųsi. Kristina visa veržėsi į
per vėlai, ji permatė Arnulfo "karštą meilę"... Jis ir ki vis garsiau verkia, ilgiau po didesnio kiekio maisto
Nenuostabu, kad į valdžią noma, nes būtų noras to, ko ne tas, žinoma, mylėjo, bet ją vieną — išskirtinai, labai miega, vartosi, žaidžia savo rankutėm... Atpažįsta mo- priekį gyvybe, gajumu ir linksmumu. Anos ir veidas
buvo platesnis ir pilnesnis, kūnas trykšte tryško sveiįsikibę partijos vadai pirmiausia būtų galima pasiekti. Bet pabal- tikrai, nes ji kitokia... Nes ji turėjo dirbančius brolius;
tiną,
atpažįsta
ir
jį,
savo
dėdę,
jam
nusišypso...
Ar
kata,
išsipildymu. Ir eidama ji — lyg veržėsi į prieki;
yra susirūpinę sutirpdyti tautas, tiečiu polinkis į Vakarus h* Švie- iš jos galėjo ką nors ir laimėti.
bent
Almiui
atrodo,
kad
jį
atpažįsta,
kad
nutyla
ant!
jos
tankūs
plaukai skrido garbanom, jos žvilgsnis bukurios yra įjungtos į Sovietų Ru- sa iš Vakarų yra jų išsilaikymas
Ilgai sėdėjo Alnus, galvą nuleidęs, tamsaus min jo rankų, suklūsta jam prakalbėjus... Tas kūdikis gy-1 vo beveik plėšrus. Ji šypsojos, ji iššaukė, ji stebėjos
siją, ir žmones, kurie gali turėti ir atspara prieš tiesiogini tautų
čių spiečiaus apniktas. Staiga ėmė užuosti sviltus: jo vens, mylės, kentės, mokysis, klys ir darys gera...' pasauliu ir žmonėm, ji reikalavo dėmesio, ji visa matė
«rvo nuomonę ir pasireikšti naikinimą ir naujos mišrainės
kepsnys dega! Pašoko ir ėmė po virtuvėlę ruoštis. Vėl jį Gyvens ilgiau, negu dėdė, negu jo motina ar tėvas.! ir dar daugiau geidė... Daiva įsitraukusi į save. Suprieš komunistinę vergijos sant- kūrimą,
užplūdo alkis, staigus, beveik gyvuliškas. Jis griebė Lėlytės likimas bus kitoks, nei jų; Lėlytė bus uniku- kauptas veidas, asketiškas kūnas. Santūri šypsena,
varką. Rašytojas Valerij Tarsis
P.S.
duonos gabalą, atkando pusę, šakute atgnybo puode mas, žmogus, asmuo, kaip niekas kitas, su savu cha- Bet' žvilgsnis — drąsus, neslepiamos energijos pilnas.
mėsos kąsni; visa grūdo į burną. Kando ir saloto lapą, rakteriu ir savu, skirtingu nuo visų pasauly, gyveni- Lūpos siauros ir dažniausiai sučiauptos,
oficialiai išsilaikęs iki Lietuvos ne šaukštu sėmėsi nuo mėsos riebaus uždaro; nes tik vie mu. Ir taa kūdikis — Dangeručių giminės; gal tos gi— Ar galiu įeit? — Ir jau žengė į kambarį,
priklausomybės pradžios. Kalbinin nas kraštelis buvo prie puodo prisvilęs, o kitoj pusėj minės kokį ypatingą charakterio bruožą paveldėjusi.
laukdama Almio atsakymo.
kas K, Jaunius jau apie 1902 m.
1836 m. Zarasuose lankęsis Ru buvo bandės Zarasus vadinti Ete- — tebeblizgėjo svogūnais padažas... Kaip visa skanu! kokią mintį ar svajonę... Tvino Almio jausmai, pa
— Prašau. Netikėta viešnia!
sijos caras Nikalojus I buvo suža riūnsis. Sio vardo laikytasi ir pir Vos perkandęs, rijo, ir vėl kimšo į burną, ir kramtė ir mirštant skurdžią realybę...
— Ir nelaukta, ar ne? Sakyk, Almi, teisybe: ir
vėtas apylinkių gamtos grožiu ir maisiais nepriklausomybės metais. rijo. Nebegalvojo apie Lėlytę, nebesvarstė, ar palikt da
Pasigirdo beldimas i duris, ir Almis pašoko. Negi laukta? — Jos žodžiai biro tiesiai ir aštriai, lyg sausi
panoro sosto įpėdinio Aleksandro P. Klimo geografijos žemėlapyje lį vakarienės seseriai, ar ji pavalgiusi... Dabar jis pats jau ir Austė grįžta? — Tai būtų nepaprastybė! Taip žirniai į sieną.
garbei miestą pavadinti AJeksand- ir viename kitame leidiny atsirado buvo minčių centre, jo pilvas, jo gomurys. Kai atsidarė anksti... Kad tik nepažadintų Lėlytės...
— Žinoma, kad nelaukiau... šiuo metu. — Almis
rovsk, tačiau patarėjai atkalbėjo, dar naujas nevykėlis — Jarasai, konservuotų vaisių dėžutę ir pasisėmė kelis šaukštus,
Už
durų
stovėjo
Daiva.
Almis
net
loštelėjo
atgal
kažkaip nedrįso Daivai meluoti, ar nuduotu mandagu
išaiškinę, kad Rusijoje jau yra to padarytas iš Jeziorosy. Vokiečiai nustyplino pirštų galais į miegamąjį- Mergytė miegojo. — Nustebęs ir spėliojąs. — Ko jai čia reikia?
pastarojo
karo
metu
buvo
nukalė
mu užkaišyt nejaukią padėtį.
kio vardo miestas. Kliūtis buvo nu
Bonkutė buvo beveik tuščia, čiulptukas nusviręs į šalį;
—
Labas,
Almi
—
Ji
rymo
sau
petim
prie
durų,
Daiva staigiai pasistiebė ir jį pabučiavo į žandą.
galėta priedutu Nevo. Taip atsira vėl naują kerėplą — Ossersee.
kūdikio lūpos sučiauptos ir, pro miegą, šypsojos... šypsos.
(Boa daugiau)
do rusiškas Novoaleksandrovak,
Almis atsargiai sėdosi ant kėdes. Kaip jis dabar
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MEDUS PABODO
APLINKOS UŽTTKRAIMA

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. birželio mėn. 20 d.

MŪSŲ
Philadelphia, Pa.
BCSIMIEJ1 STUDENTAI

KOL

0NIJ0SE

JAV prof. dr. P . Liska nu
statė, kad apKnfrnft užteršimą
galima nustatyti i š medaus.
Pernai j i s surinko medaus pa
vyzdžius i š 13 įvairių New Yorko valstijos apylinkių — i š avi
lių, kurie buvo prie pramonės
įmonių, autostradų, cinko rū
dynų ir t. t. Kontroliniai me
daus pavyzdžiai buvo i š kaimo

C L A S S I F I E D G U I DE
B S A L

E A L E S T ATE

ES TAT E

PARDAVIMUI

Parduodami tautiniai moteriški
SAVININKAS PARDUODA
86th
and
Kario*
rūbaL
tvirtą 2-jų aukštų mūrinį namą.
Brick
6
room
(S
bedrm.)
home.
Skambint — 86S-8210
Arti mokyklos, bažn. ir ligoninės.
Redwood fenced ymrd. Built - in
Priedu mažas butas skiepe. 2 auto
mūr. garažas. Skambint 778-4219 oven. range, diahwasher. Finished
basement, wet bar. 2 car brick ga~
HELP WANTED — VYRAI
Hoc Springs, Arkamas, parduodamas rage. Call LU 24251
mūr. namas miesto rajone, 6 kamb.
vietovių Medaus pavyzdžiuose (3 miegami), 2 vonios. Labai priva
PAGKACtlNG
tyrinėtojas rado ahuminio, ba tus. Prie krautuvių ir autobusų
501 — 623-5396
rio, vario, magnio, mangano,
MAINTENANGE

Mūaų kolonija, kaip ir visur
kitur, kiekvieną pavasarį susi
laukia gražaus būrelio aukštes
niąsias mokyklas baigusių jau
nuolių. Vieni jų studijas tęsia
toliau, o kiti pradeda savaran
molibdeno, nikelio. Iš viso 47
2 butai t metų Kimmo. 2 po 5
Immedlata openins* tor Packastaff
kiškai pelnyti duoną. S e k teko
metalus ir chemikalus. Taigi kamb. (3 mieg.). 51-ma u i Kedzie.. Labai gražus 5 kamb., 3-jų mie Line
MoskeSSSS Throe years eaperpatirti, š į pavasarį visų aukš
gamų, 20 metų mūro namas ir garą. įeace aaaenuaj OD boa fllltnf, b a s
medus gali būti aplinkos užtę Tik $82,500.00.
flUingr ©ąulpment and wrapp«is. E x žas. Arti Kooi Aid. Graži g-vė, geri cellent
tesniąsias mokyklas baigusiųjų
atarttnflr wac«a and a full
Mūrinis. 2 botai Naujai
simo indikatoriumi
jm
r&age of oompany beneflta. CaH o r
keliai veda į universitetus ar
tuotL Vieną tuoj galima ufitnti. kaimynai. $29,700.00.
Lietuvių lufiąlsmnj gamtoj, netoli apply m peraoa to: Mr. We»lnouye
Brighton Parke.
kolegijas. Be to, malonu paste a e vrelande
eU** U
M namuo*
• • *w-Mąslia
! g l " *** ' " "
lietuvių
u»m.««~ «• - * • ? * •>
nuo
Chicagos, pik ežero didelis na at 642-2700.
72-ra
ir
Caiiipbell.
1%
aukšto
nau
bėti, kad jie yra daugiau ar ma mo sutuoktuvių metu. Kalba jaunokos tėvas H ^ d a e b s ^
M. J. HOLLOWAY
BaceviiivaB
jesnis mūr. namas. 3 mieg. įrengtas mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
HI6CELLANSOUS
žiau šaknis suleidę į lietuvišką
statų.
Svarus
oras,
aplinka
ir
namas
308 W. Ontario, Cnicago, DL
rūsys. Labai švarus. $65,000,00.
> r kolegiją
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. An Equal Oportuntty Employer M / F
veiklą. Ateinantį rudenį koloni
52-ra
ir
Rutherford.
Liuksus
5
%
~ y ^ t ^ n a s baką- iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr.
Modernas IS metų mūro namas.
j a padidės dešimčia naujų stu kviečiamas į savo ir D W u»r\ — " '
PACKAGE F.X PRESS AGENCY
kyklas programoms. ^ r ^ l ^ į J į '
f
^
į MTT,
2
butai ir profesionalui liuksus ofisui
"rancfa". $69,500.00.
dentų.
MABUA NORFJKIENE
patalpos.
Daug priedų. Marąuette Par
World AffairsCouncil ir Natio-i lauro laipsni ir * j» * _
10% akro žemos netoli Burlington,
Vida Bendžiūte, Jurgio ir Ma
tęsti chemijos studijų kur šie
ke.
Aukšta
kokybe. $50,000.00.
SIUNTINIAI
Į
LICTUYA
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti.
nal Honor Society. Yra labai
rytės Bendžių duktė, studijas
4 vienetų mūras ir garažas. Marmokslai yra labai aukštame
Labai paąrManjamoB geros rūšies $25,000.00.
paslaugus ir akordeonu daug
Mstrtag I i Europos aandEttu.
toliau tęs Pierce Junjor kolegi
lygyjePirmaisiais studijų prekes.
48 ir Kottn. 8 kamb. med. namas. quette Parker Naujas gazu šildymas.
2608 W. 69 St., Cbicaco, UL ftOS2».
gelbsti
tautinių
šokių
grupei
TEL. — WA 5-2787
joje. Yra pasirinkusi psicholo
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00. Nasie atiduoda už $38300.
metais jis buvo vieno profeso
Gražus pintas sklypas ir garažas
"Aušrinei''.
Vienas
ir
su
drau
giją. Būdama aukštesniojoje
riaus asistentu, o likusius tre iiiuuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnuiiiiiiini
Marąuette
Parke. Vertingas pirkėjui.
gais
groja
lietuviškuose
paren
Š I M A I T I S REALTY
mokykloje už visuomeninę veik
jus metus, studijuodamas ir
Insurance — Income T*x
lą yra laimėjusi Community gimuose. Jis yra sūnus Jono ir vasaromis, pašventė vien studi
Angelės
Puodžiūnų.
Service Award. Mėgsta muziką.
joms, gaudamas pilną, negrąži
2951 W. 63id S i , 436-7878
Kęstutis Mašalaitis Delaware
Yra baigusi V. Krėvės šešta
namą ir su jokiais įsipareigoji Vonių, virtuves sinkų ir vandens
2625 West 7 i si Street
FullbmefiU
universitete
studijuos
elektros
dieninę mokyklą. Dainuoja "Vii
mais nesurištą stipendiją.
šildytuvų specialistai. Virtuves ir
Tel. 737-7200 ar 737-8534
ties chore, priklauso tautinių inžineriją ir kompiuterių moks
Daktaro laipsnį (Ph. D.) Ra vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
MABQUETTE P A B S
Sinkos
šokių grupei "Aušrinei", gyvai l ą Yra didelis radijo techni jeckas gavo iš organinės che plytelės. Glaas blocka.
18 Ir Sacramemo. 6 kamb. mūr. re
izdžiai
išvalomi
elektra.
Gakos
mėgėjasSuprojektavo
ir
Evergreen Plaaa
28
metij
6 kamb. mūr. (Gcotglsn). zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg.
reiškiasi skautuose ir ateitinin
mijos ir jau priimtas dirbti New lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
Platus
sklypas.
Gazu
Šildymas
su
pats
padarė
radijo
siųstuvą,
2 maS. garažas. $45,000.
kuose.
England. Nudear Corporation, arba po 5 vai. vakaro.
Apply MR. SIMS
centr. vėsintuvu. Garažas. PraSo
58 Ir Msassnott 2 ar 3 miegamų
iiinrare uecyve,
M — — la
._ Į Mokykloje buvo aktyvus elektGintarė
Gečytė, būdama
Bostone. Studijuodamas pri
SERAPINAS — 696-2960
$34.900.
mūro
rezidencija
įrengtas
rūsys.
2
bai gabi, aukštesniąją mokyklą į ronikos ir kompiuterių srityje.
klausė ateitininkams; gerai kal
Geras liiw>swlims. 3-jų aukštų mas. garažas. $54,500.
baigė per trejus metus. Univer j Kurį laiką vadovavo Science
imiiiiiiiimmiMHimiiiiiiimimiiiiiiiiiiit mūr. Modernus ofisas (įstaigos nuo
67 ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis.
ba ir rašo lietuviškai
sitete kurį laiką turės imti 1 klubui ir buvo garbės sąraše..
mininkas sutinka pasirašyti sutarti) Įrengtas rūsys. Centr. saldymas. 2
š.
m.
spalio
mėn.
dr.
A
Rapapildomai anglų kalbos kursą.' Priklauso skautams ir yra bai
ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. 2ema kaina. maS. garažas. $46,000.
49 ir Talman. 2-jų butų medinis. 3
TT
VricDo
lituanistine
mo
Vfenmus metus priilau* Na j g s v . H - P W
^ ^ fr ' ^ ^ ^
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
Q e ^ m * MBUTŲ NUOMAVIMAS
mieg.
apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai HELP WA>TED — MOTERYS
daiktus. Ir iš toli miesto lei
tional Honor Society. Yra pri
Namų Įiii'ilmss — Pardavimas
gerai
išlaikytas.
Tik $26,500.
donos Stasiukevičių dukra, gi kitus
Aneliorės
Mašalaičių
sūnus.
dimai ir pilna apdrauda.
imta j La Salle universitetą ir
Vaidymss
66
Ir
Rockweil
3-jų butų, 2 aukšt.
musia New Britain, Ct, ir oa~
Draudimai — tncome Tax
TeL — \VA 5-806S
ims premedical kursą. Mėgsta Audrius Dragūnas yra pri- kalauro laipsniu baigusia Rusmūras. Atskiros Šilumos. 2 maS. ga
Notariatas — Vertimai
skamninti pianu, yra baigusi į imtas į Penn. State universiteražas, $45.000.
luiiimimHimiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiii
12 m. lietuanistinę mokyklą, tą ir rudenį pradės studijuoti sell Sage kolegiją Troy, N. Y. iHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
46 Ir Sacramento. Naujesnis 1%
Algio
,
» ~ , - ~ sesutė Zita, studija, l^mtrtą prekių pasirinkimas nebranaukšto mūras. Tinka giminingom Šei Immediate opening for good typist
priklauso skautams ir ateiti- žemės ūkio mokslus. Mėgsta iDr.
mom. 3 mieg. 1-me aukšte, 2 mieg. with 50 wpm accurate typiag skOls.
ninkame. Dainuoja "Vilties" sportą. Aktyvus skautas. PriJ.
B A C E V I Č I U S
2-rame. $69,900.
Congenial office in lincolnwood near
cnore, šoka tautinius šokius, i klauso moksleiviams ateitinin- un-to, Groton, Ct. skyriuje, to-'
6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233
64 ir Homan. 20 metų senumo. 2-jų public transportation. Salary comSIUNTINIAI
J
_
LIETUVĄ
Savo rašinėliais reiškiasi mū-įkams. Yra baigęs lituanistinę limesnėms studijoms rudenį perbutų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo mensurate with ezperience plūs full
"į *9tfc
. ^St.,
« ,Caikmco,
cueego.HL
m.SO«M
mmm
sų periodinėje spaudoje. T8ri- į mokyklą. Dainuoja chore, šoka sikeha j šio universiteto centrą, Į ~
tas. $74,900.
2501x W.
company benefits.
Telef.: S25-2737 — 2&4-S320
masi, kad už kiek laiko ji bus į tautinius šokius. Jis yra Gedi- Storrs, Ct
CALLMYRNA
v
ytautas Vsianttnas IŠNUOMOJAMA — FOR BENT Jei galvojate
mūsų kolonijos korespondentė, mino ir Darijos Dragūnų sūnus.
Sėkmės naujajam lietuviui
įimniniiiiiiiiiimmiiiiiiimmiiimiii
PARDUOT, NUOMOT AR
Gintarė yra duktė Algimanto Diana BaruseviUūtė gabi mu akademikui dr. Rajeckui!
677-3000, Ext.544
APDRAUST
umtimiiiiiiiiiiiuiiiiiiutimiiiininiiiiiii
k* Teresės Gėčių.
zakoje. Buvo mokyklos orkestJurg. Ežer.
ISouom. miegamas kamb. vyrui
An Eąoal Oportunlty Employer Jl/'F
jūsų nuosavybę, prašome kreiptis į
NAMŲ APSrmilKYME
ar moteriai mažoj Šeimoj. Galimybė
Kristina Juzaitytė yra stip- ro kafrinonė. Nuo rudens žada
Ruošiatės
ką
perstatyti,
pakeisti,
naudotis virtuve. Marąuette Parke.
VVANTED W 0 M E N
riai užsiangažavusi meno srity- studijuoti teisę Wesley univer- X»TCC<JiĄair\c*> R T
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko
Skambint
925-8761
je. Mokykloje už savo kūrybą. sitete,
rrvviuence, * . * ,
Į For light factory work.
Good
( namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
yra laimėjusi pirmą vietą, o Mūsų liaudies patarlė sako,
LIETUVIU VEHGLO]
-working conditions. Steačy work,
su patyrimu, už prieinamą kainą pa IŠNUOMOJAMAS Brighton Parke
4243
W.
63rd
Street
4 kambarių butas.
.Good salary. Many other bene
tarpmokyklinėje plotmėje —j jog "mokslo šaknys karčios,
Atšventus Amerikos 200 metų dės, skambinant po 6-tos y. vakaro
Tel.
—
767-0600
fits. Apply to:
Skambinkite
—
523-7153
TELEFONU
476-3950
antrą. Priklausė meno bei pran-! bet vaisiai saldūs". Linkėtina sukaktį Rhode Island gubernato J l i l l l l l l l l t l l l l t l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
- ;
cuzų kalbos klubams ir dainavo visiems nesustoti pusiaukelėje rius Joseph Garrahy paskatino
2-me aukite išnarom, vienam asm.
CENTUftY EHORAVIMG
NORI PIRKTI BALDŲ
chore. Kurį laiką buvo garbės \ ir studijas vainikuoti diplomais, "us Josepn vjarrany p»»«u» imiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiimimiimiiiiiiiii (vyrui) 2-jų kamb. butas su bal
1500 W. Monroev CMoago
dais. 4117 S. Arteaian Ave., tel. —
sąraše. Studijas toliau tęs Par- j Mūsų kolonijai jūs suteiksite tautybių komitetus persiorgani
Ask for Stefanie
921-8433
Ieškau pirkti senus medinius baidos
son Schooi of Designing, New Į didelį džiaugsmą, jei ir toliau zuoti į Herita-ge Committees, prigamintus prieš 1930 m.: Komodas,
reigodmasatrinktų
palaikyti
tautines,
Yorke. Priklausė ateitininkams; taip gražiai reikšitės lietuvis- saikdino
70 asmenų,
įpa
Biznieriams apsimoka akelbtia
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t ,
D £ M£ S I O
tradicijas. JŲ tarpe tr lietuvę Jean
"Oriental"
kilimą,
ui
prieinamas
ir yra baigusi šeštadieninę litua į koje veikloje kaip iki šiol.
Apdraustas perkraustymas
dienraštyje "Draiige".
kainas. 312-891-3334
nistinę mokyklą. Kristina yra:
Br. Vaškaitis CoughJin. Šiai veiklai pažadėjo
Įvairių
atstumų
Antano ir Kazimieros Jozaičių
duoti ir paramos.
~ Walerforcį Ct.
HELP
W A N T E D - M A L E * FEMALE
VIZITINIŲ KORTELIŲ
TeL 376-1882 arba 376-5996
Rugsėjo 17-tą dieną tautybės
duktė.
^iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiHiniiiiiiiiiiii
"užokupuos" kapitolijų su įvai iiHiiiiiiiiininiimiHiiimmuHmiiiiiiimi
Lidija Radikaitė, duktė Vy
REIKALU
riom
tautinėm
programom,
mais
iiiiiiiiuiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiifiiiiiiiiiifit
tauto ir Marijos Radikų, nuo
tu ir kt. Providence lietuviai yra
rudens pradės studijuoti žurna
pasiruošę dalyvauti su tautiniais
3 ZAYRE CORPORATION Has expanded its security division. Many j
listiką Bucks County kolegijoj.
Vizitinių kortelių naudojimas yra i openings for security managerstore detectives, and uniform front 3
KILIMUS
IR
BALDUS
šokiais
ir
lietuviškais
valgiais.
Būdama aukštesnėje mokyklo
gražus paprotys. Biznieriai jas pla j door detectives at many locations in and around Chicago and 3
ir vaitaujame
Grandinėlė iš CleveLamdo Proje, bendradarbiavo savo klasės
čiai naudoja, Btet tinka ir visų luo- B Northern Indiana, Good benefits and advancement potentiai. Apply
visu rūšių grindis.
mu
vindece bus spalio 8 dieną 2,200
7-5168
j
. atstovams turėti gražias vizi- § Monday and Tuesday 10 AM to 5 PM.
laikraštėlyje ir rasė straipsnius
J. BUBNYS — TeL B E
talpinančioj
Veteratns
auditorijoj.
llilIlIlIlIlIMUUMIlllIlHIIlUlimimillUlIlfl
tinęs
korteles
j vietinius laikraščius. Yra su
3
vai.
p.p.
vyks
jų
pasirodymas.
teikusi informacijos ir apie Lie
Kreipkitės į "Draugo" adminis
Laukiama, kadp ir į "Čiurlionio" iiiiniiiiiiiiHiiiimmmiHiiiiiiinniiiiiiiiiii traciją visais panašiais reikalais.
tuvą. Šiais metais prisidėjo
Andrea Perteo, 72? W. OoU Rd., TteB Ftaines
ansamblio koncertą, atvykstant
\ancy Buffone. 8801 W. Roosevelt Rd., Orland P k .
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
prie mokyklos metinės knygos
M. JL Š I M K U S
4oe McDevltt, 108 E . Jackson, Joiiet.
lietuvių iš platesnių Naujosios
mu.
NOTARY PTJBMO
A m Jackson, 2935 W. 15tth St., Mlfcrtam
redagavimo. Kurį laiką yra bu
I
N'COME
TAX
SERVICE
BIU Yates, 6050 W. Ridge Rd., Gary, IadL
Anglijos kolonijų. Tikimasi, kad
vusi garbės sąraše. Šoka tauti
ttarrtn
Spenosr, 4100 S. i s » s a i Ave., Chicago.
tą dieną platesnės apylinkės lie- 4258 So. Maplcwood, tel. 254-745*
nius šokius, priklauso skautam,
=
An Equal Opportynity Eraployer M / F
_
:
Taip pat daromi VERTIMAI,
tuvių kolonijos neplanuos ar už 'GIMINIŲ iSkvtoUmai. pūdomi
ateitininkam ir yra baiguso li
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE. ?illlllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil!lllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilS
PIL1ETYB88 PRAŠYMAI ir
planuotus savo parengimus pa
tuanistinę mokyklą.
kitokie blankai.
nes jis plačiausiai skaitomas lie
keis.
H E L P VVANTED — MALĖ
Loreta Radikaitė, Lidijos dvy
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
iiiiiiimHiiiiniiiiimimiiiiiiiimiiiiiiiiiiii nos yra visiems prieinamos.
Kunigų
Vinybė
rugsėjo
20ir
21
nukė sesuo, psichologiją stu
turės savo metinį seimą Marriot
dijuos Bucks County kolegijoj.
iiiiimiiiiiiiiimmmiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hotel ir Sv. Kazimiero parapijos
Aukštesniojoj mokykloj dvejus
ALGIS RAJECKAS —
tllllllllIflIlIHIlIlfllHIIIIIIIIIIIlllllIlIlllIlIl
bažnyčioj. Laukiama gausaus ku
metas buvo garbės sąraše.
DIENINfiMS IR NAKTINĖMS PAMAINOMS
.
DAKTARAS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai
nigų atsilankymo.
Mėgsta siuvinėti, reiškiasi tau
NEMOKĖJIMAS ANGLIŠKAI JOKIA PROBLEMA
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
tinių šokių grupėje, skautuose,
Algis Juozas Rajeckas birže Specialiu autobusu Providence
Pardavimas
ir
Taisymas
Prof. dr. BRONIO t. KASU}
Mums reikalingi darbininkai prie Engine Lathe (Vertiesi and Hori
ateitininkuose
lio 5 d. Massachusetts Techno lietuviai vyksta į Toronto Dai
M
!
G
L
!
N
A
S
T
V
zontai), Boring Mill operatoriai su prityrimu visuose Job Shop dar
nų šventę ir kitas iškilmes.
2S46 W. 69tlt St^ tsL T76-1486 naujas anglų kalboje veikalas, ku
Vidmantas Rukšys, Antano logijos institute (MTT) apvaini
Gegužės 25 d. Lietuvos Vyčių IIIIIIIIIIIIII1IHHIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ri sudaro trys dalys. Pirmoji pa buose.
ir Birutės Rukšių sūnus, yra kavo savo studijas daktaro kuopos iniciatyva mūsų bažny
teikia Baltijos Valstybių istoriją
* Puikus atlyginimas
priimtas i Drerill universitetą laipsniu. Naujasis daktaras, čioj buvo maldos daena už Lie 10% — 30% — S0%
bei politine struktūrą, antroji —
* Premijiniai "bonus". Naktinei pamainai priedų 10% "Bonus"!
ir rudenį pradės studijuoti Cotn Zuzanos Simanavičiūtės ir Faus tuvą. Nors darbo dienos vakaras, a i apdrauda nuo
saugumo siekius sritinėje integra
billo pas aan*.
cijoje,
trečioji
—
II
D.
karo
įta
puter Science, Mėgsta sportą. to Rajeckų sūnus, gimė 1552 m. bet dalyvavo gausus tikinčiųjų
Jei idomaujatea, prašome kreiptis i mitų
Z A P 0 L I S kos analize tautiniu ir tarptauti
Dainuoja "Vilties" chore. Veik kovo 30 d. Haspeth, N. Y. Sei būrys. Kun. Ant. Jurgelaitis, OP, F R A N K
MACfUNE SHOP DIVISION, tsL 53*0300
S20«S W«M tstto Street
ntu požiūriu. Veikalas graliai iš
lus ateitininkas. Yra baigęs šeš mai persikėlus į New London, pasakė pamokslą, atlikta geguži
OhleagD, mtaote
leistas Ir tinka bet kokia proga
Ct„ o vėliau į gretimai esantį nės pamaldos, palaiminimas.
tadieninę mokyklą.
Talef. G A 4-SSS4
amerikiečiams įteikti kaip dovaną.
444 W. 38th Street, Chicap, Illinois
Waterford,
jis
lankė
vietines
Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti
Lenkų-ukrainiečių
kilmės
EduJonas
Puodžiūnas
gavo
Re
jonas ruuuuuuov a<».v -.— .
P0WER TRAMSMISSI0N EQUIPMENT GOMPANY
ard Cyburt besimokydamas ėjo ir IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIini pastų
DRAUGAS, 4546 West 6Srd Street
liance Insurance Co. stipendiją | mokyklas ir 1970 m. pirmuoju vargonininko pareigas, bet po
SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir nuo rudens CoUege of Insu-' (U 142) mokiniu baigė katali12 metų atsisakė, nes baigė me
CUeago, HL 00629
Ir kitus kraitus
rance, New Yorke, pradės stu- kišką Sv. Bernardo gimnaziją.
diciną ir praktikuojasi ligoninėj.
Illinois gyventojai prideda 60c
dijuoti Actuary Science. Mėgs- Buvo tos mokyklos žurnalo re
Gabus jis muzikoj. Yra dveji var NEDZINSKAS, 4066 Arober Ave. mokesčių ir persiuntimo išlaidoms
ta muziką ir šioje srityje yra' daktorium ir mokyklos baigimo
j Ohiea«o, DJ. 60632, telef. 927-5980
gonai, bet be vargonininko,
padaręs gražią pažangą. Yra iškilmėse pirmuoju kalbėtoju,
fcv I uiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiimiiiiimtiimiimiHitmiiiiiu'
geras akordeonistas ir buvo i 1974 m. jis labai gerai (with

Rimtas Narnu
Pardavimas

Valdis Red Estate

PLUMBING

Full Time
RECEIVING
MAN

•» r

LYTTON'S

Tel. 424-1200

O VI N G

BEJLER-ORDER
TYPIST

B E L L REALTY

Budraitis Realty Co.

A. V I L I M A S
M OV I N G

|

VALOME

SECURITY

i

ZAYRE CORPORATION

AŠINISTAI

TELEVIZIJOS

THE BALTIC NATIONS

Perskaitė "Drauqa", duokite kitiems pasiskaityt.

^ ^

j korporacijoje: Lithuanian Folk
Dance Pestivals, Inc., kurios
vadovybę sudaro LB krašto
valdybos ir LTS instituto skirti
atstovai. Lietuvių Bendruomenę
^korporacijoje
atstovauja B.
'Juodelis, S. Džiugienė, V. Kamantas,
A. Rauchienė,
Q.
Rimkienė ir A. Modestas. Tarp
LTS instituto vadovybės ir
Kultūros tarybos yra glaudūs
santykiai: instituto suvažiavi
me Chicagoje paskaitą skaitė iš
vVashingtono atvykusi Kulturos tarybos narė E . Bradūnaitė,
instituto pirm. Jadvyga MatuDr. Jonas Žmuidzinas iš Californijos skaito paskaitą Liet. Inž. ir archit. suvažiavime Bostone. Salėje — laitienė, baigdama kadenciją,
inžinieriai ir svečiai.
Nuotr. K. Daugėlos laišku padėkojo Kultūros tarybai

•

KANADOS ŽINIOS

Toronto, Ont.

soliste Anastazija, Kanados sena
torius dr. S. Haidash.
Iššaukus parapijos kleb. kun.
PAŠVENTINTA LIETUVOS
P. Ažubalio pavardę, kilo di
KANKINIŲ ŠVENTOVĖ
džiausi plojimai ir ovacijos. Su
giedota ir "Ilgiausių metų".
Birželio 11 d. 3 vai. p.p. lie
Iššauktas dalies šventovės vit
tuviškajam Anapilyje, Missisau- ražų ir keramikinių Kryžiaus kegoje, įvyko didelės iškilmės, ku _Kų autorius — dail. J. Bakis —
rių metu pašventinta Lietuvos taip pat sutiktas gausiais ploji
Kankinių garbei pastatytoji šven
mais Kitų vitražų autorius, kurio
tovė.
nebuvo iškilmėje — naujorkietis
Šventinimo apeigas atliko Šv. A. Elskus. Gi didžiosios skulptū
Sosto pronuncijus Kanadai arki ros —Triumfuojančio Kristaus
vyskupas Angelo Palmas, konce- laive —autorius skulpt R. Molebracinėms Mišioms vadovavo zaliauskas iš Chicagos.
vysk. V. Brizgys, pamokslą pasa
Iššauktas 'kun B. Pacevičius,
kė Toronto vysk. Thomas Ful- buvęs Londono, Ont. liet., parapi
ton. Pamaldų metu giedojo pa jos klebonas, dabar darbuojąsis
rapijos choras muz. St. Gailevi- Toronte, pas pranciškonus. Kiti
čiarus ikompanuotas Mišias lietu svečiai kunigai: kun. dr. J. Gu
vių kalba, kompozitoriui ipačiam tauskas
(dabar
pensininkas),
ir vadovaujant. Choras skambėjo Liauba, OFM., St. Kulbis, SJ ir
gražiai ir galingai. Pamaldose ir klierikas Andrius Valevičius, Šv.
šventinimo apeigose
dalyvavo Kazimiero kolegijoje Romoje stu
apie 800 žmonių iš Toronto, Mi- dijuojąs teologiją.
ssissaugos, Hamiltono, Delhi,
Vuskupams įteiktos dovanos —
Montrealio ir kitų gana tolimų
arkivyskupui A. Palmas —dail.
vietovių.
T. Valiaus impozantiškas paveiks
Pašventinimo aktą pasirašė las, o J.E.T.B. Fultonui —gin
visi trys vyskupai, parapijos kleb. tarinė reljefinė Aušros Vartų Ma
kun.. P. Ažubalis, ir parapijos rijos skulptūra. Dovanas įtekė A.
k-to bei Anapilio sodybos atsto
vai. Pamaldos užbaigtos Kanados.
ir Lietuvos himnais. Prie alto
riaus stovėjo Lietuvos, Kanados
ir Sv. Sosto vėliavos.

Rinkūnas.- Pastarasis gražiais žo
džiais padėkojo ir meninės dalies
atlikėjams
—"Gintaro" šokėjų
grupės vadovei Čržikaitei, solistam
— F. Čapkauskienei, R. Strimai
čiui ir akompaniatoriui
J. Govedui. Jie apdovanoti A. Macei
nos veikalu "Krikščionis pasauly
je" su parapijos klebono kun. P.
Ažubalio dedikaciniais
įrašais.
Sio veikalo išleidimo mecenatė
— buvo ši parapija.
Užbaigos žodį ir padėką prie iš
kilmių ruošimo
prisidėjusiems
darbu ir lėšomis tarė kleb. kun.
P. Ažubalis.
Šventinimo iškilmėse organi
zuotai ir su vėliavomis dalyvavo
Toronto VI. Putvio šaulių kuopa
ir Katalikės moterys.
Pr. Alšėnas

Hamilton, Ont.
TAUTŲ FESTIVALIS
Tradicinis
tautų
festivalis
Gage parke šiemet bus birželio
24—25 dienomis.
Be lietuviš
kos sodybos, ir mūsų skanėstų,
numatoma parodėlė ir taip pat
"Gyvataro" tautinių šokių pa
sirodymai. Esant gražiam orui
tautybių festivalį parke aplan
ko apie 100 tūkst. asmenų.
K. B.

LB KULTŪROS TARYBOS
FINANSINĖ TALKA

Tą pačią dieną, 5 vai. p.p.,
Anapilio didžiojoj salėj, įvyko iš
kilmingas pokylis. Programoje bu
vo: vakarienė, sveikinimai ir kon
certinė dalis, kurią (šešiais du
etiniais ir septintuoju —už gau
sius plojimus — įpridėtiniu pasi
rodymu) puikiai įšpildė solistai
—Gina Čapkauskienė ir Rimas
Strimaitis, akompanuojant J. Govedui, o "Gintaro" jaunesniųjų
šokėjų grupė, vadovaujama Čižikaitės, grakščiai pašoko keletą
tautinių šokių.

LKB KRONIKOS A N G L Ų
KALBA LEIDIMAS

ALGIMANTUI DIKINIUI
ir j o a r t i m i e s i e m s
mūsų gili užuojauta.
Stase ir Jonas Ketečiai

_ viduram iais žmonės ture
Mes, moderniej o įsitikinimus.
^ turime tik nuomones, o rei^ a k a i k o daugiau, negu nuomonių, pastatyti gotiškai katedrai.

už bendradarbiavimą per

Heinrich Heine

A. t A. JONUI DIKIKIUI
okupuoto] Lietuvoje mirus, jo žmonai BRONEI DIX!NTENET $11 šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą ir
drauge liūdime.
Ona ir Pranas Michelevifciai
^ena ir Pranas Sekmokai

A. t A. JONUI DIKINIUI mirus,
)o žmonai BRONEI, vaikams ALGIMANTUI, DAU
MANTUI, DALEI ir ARVYDUI su šeimomis gilią už
uojautą reiškia
Juodky ir Vafanfiny šeimos

JONAS DIKINJS,
Lietuvos teatro pradininkas, buvęs Kauno notaras, mirė 1978. VI.
15 Kaune, sulaukęs 78 m. amžiaus.
Amerikoje bko žmona Bronė, duktė Dalia, sūnūs Algimantas,
Arvydas, Daumantas, sesuo Stefa Mardosienė Kolumbijoje, dukte
rėčios Gražina su šeima Lietuvoje, Laima su šeima Kolumbijoje,
marčios Marija, Vyga, žentas Petras Pundys, keturiolika vaikai
čių ir provaikaičių
Liūdinti šeima prašo prisiminti velionį maldose.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS

A. t k KAZIMIERA JONIKAS
Gyveno 5952 S. Washtenaw Avenue, Chicago, Ulinois.
Mirė birželio 18 d., 1978, 4 vai. ryto, sulaukus 83 m. ami.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Laukuvos valsč.
Amerikoje išgyveno 66 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio duktė Petrė Laukaitis,
pusbrolio vaikai, Lietuvoje brolis su šeima, bei kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W.
71 St.
Laidotuvės įvyks treč., birželio 21 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: GIMINĖS.
Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345

4330-34 So. California A v e n u e
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

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

dolerių "LKB Kronikos" toli
mesniam anglų kalba leidimui.

"LKB Kronikas angių kalba,
PARAMA LTTUANIOOS
KLUBO
leidžia Lietuvių religinė šalpa,
iki šiol išleidusi j a u 2 0 knyge
Į L B vadovybę kreipėsi Asta'
lių, apimančių 2 0 "Kronikos"
M
Baškauskaitė, prašydama •
numerių. Į anglų kalbą yra iš
paramos j o s iniciatyva suorgani
versti ir spausdinimo laukia
zuotam lietuvių studentų klubui
dar 10 numerių (nuo 2 1 iki 30).
Purdue universitete. L B krašto 1
Vertimus atlieka kun. Kazimie
valdyba užsakė klubui L B leidi-1
ras Pugevičius s u talkininkais.
.nius, Kultūros taryba parėmė
Kiekvieno "Kronikos" numerio
liet. studentų klubo pirmuosius!
yra atspausdinama 4000 egžingsnius 100 dol. čekiu. Astai
Anapilio salėje dalyvavo 650 ž e t o n ų , kurie išsiuntinėjami
Baškauskaitė atsiuntė Kultūros
žmonių. Išhimėms »r pokyliui | v i s i e i n s A m ^ o s vyskupams,
tarybos pirm. Juozui Gailai laiš
vadovavo, Lietuvos Kankinių para-1 y ^ ^ ^ katalikiškiems laikrašką, kuriame rašo: "Negalėjome
pijos k-to pirm. J. Žiūraitis " i a * ^ J A V atstovų rūmų ir SeAnapilio sodybos tarybos pirm. ^ ^ n a r ^ m g vigoms
^ ^ 0 tikėti, kad jūs suteikėte mums
tokią didelę pašalpą ir pagalbą.
A. Rinkūnas, o taip pat pagelkraštų atstovybėms ir pagal Tariu j u m s savo ir Lituanicos
btninkaį — Karastejus ir Naruužsakymus įvairoms bibliote vardu didelį ačiū. Jūs mums sa
koms ir universitetams. Buvo
v o parama ir patarimu ir pagalBanketo metu, dėl gausybės
gjarbės svečic., nebuvo galimybės• •, , 1V
xi J• t_L ! ba padedate Šimteriopai"
Pa
. ,
Z/
, , ..
vsiem leisti žodžiais išreikšti ipa lų kalba išleidimą vienoje kny-1 __ \ 7 .
goję, tačiau LRS yra numa
. . . i žymėtina, kad Asta
Marija
r pijai -ir jos vadovybei pasveiki
ir toliau "Kronikas" leisti da
nimas heį linkėjimus, todėl k-to
Baškauskaitė yra Lietuvių fon
bartiniu formatu, kurio savikai
pl-rra. J. Žiūraitis vienus tik pado
stipendininkė:
jai u ž iš1977
metus
paskirta stipendija
Jo
na
yra
tik
apie
3
0
centų
už
eg
• dėtnis išsaukė ir paprašė pano Krukonio palikimo stipendi
•yti atsistojant, o kiti — bu- zempliorių ir kuris gali būti pla jų fondo.
čiau skleidžiamas ir n e t veltui
aprašy.i (arti po žodį.
dalinamas, kai tuo tarpu knyga LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ
Kalbėtojų tarpe buvo: visi trys žymiai daugiau kaštuotų ir tuo
INSTITUTUI
i
vvskupai, Kanados Kunigų Vde-i p a c | u ^ platinimas būtų riboPrieš Lietuvių Tautinių šokių
aybės pirm. ir Hamiltono P a l t a s . Apie 75 procentai lėšų
instituto
suvažiavimą L B pa
M o s a l e b p r e l d r . J . 'i^araus-į < < K r o n i k ų „ k i d i m u i a t e i n a
a
skyrė institutui 500 dolerių ga
kas. Toronto Pris. par. kleb. A. į Amerikos lietuvių kunigų, likulimoms
suvažiavimo išlaidoms
Sirrranavičius. OFM., Lietuvos į g j ^ & įvairių aukotojų, tačiau
padengti. Šie pinigai nebuvo pa
gen konsulas d r j . Žmuidzinas, L
^ ^
Atsižvelgdamas į 5
<LB Krašto v-bos p^rm. J. R. I
/.
*
• •imti iš Tautmių šokių šventės
Simanavičius. iAV-biu konsulas i ***> Lietuvių fondas per L B pelno. Pelnas yra laikomas JAV
ioronte, adv. nrthur Maloney, į Kultūros tarybą paskyrė 3000; LB krašto valdybos sukurtoje
Liet. evangeliku liuteronų Išga-į
'•ytojo par kieb. kun. A. 2diins<as, senatoriaus adv. Neimano
Buv. Sibiro tremtiniui
rmona (taip pat advokatė) ir kt.
Paprašyti pasirodyti Toronto
i ^ o v-bos atstovas T. O'Do•->he ir žmona (lietuvaitė) All'na, šventovė* pla-nų autorius
— arcb. dr. A. Kulpa su žmona,
vTortprs" -red^torp, inž. E. čup:,
^skas su žmona d.mtų gydvtoh IHta, dr. J. Sungaila su žmo
na, inž. P. Ščepavičius su žmona

pastaruosius penkerius metus.) DRAUGAS, antradienis, 1978 m. birželio mėn. 20 d.
Naujoji instituto pirm. Galina)
Gobienė taip pat, perėmusi pa-1
reigas, išreiškė viltį, kad ir ateity bus veikiame bendradar-j
biavimo ir abipusio informavi-|
mosi dvasioje, ypač ruošiant
būsimąją Tautinių šokių šventę.
LTS instituto pirm. taip pat
įeina į LB Kultūros tarybą pil
nateisiu nariu.

A. A.

PETKUS

MARTYNAS ČESNAVIČIUS

TĖVAS IR S U N Ū S

Gyveno Chicago, Illinois.
Mirė birž. 18 d., 1978, 11:55 vai. vak., sulaukęs 87 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sunūs: Frank, marti Irene ir
Julian, marti Rose, duktė" Angelą Kleon, 7 anūkai, 6 proanūkai ir
kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Modeli koplyčioje, 5725 S. Pulaski Road.
Laidotuvės įvyks treč., birželio 21 d. iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėtas į St. Turibius parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į
šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, doktė. marčios, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direktorius Modeli — Tel. 767-4730

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 St. Tel. GRovenhill 6-2345-6
1410 So. 50th Av., Cicero TOvvnhall 3-2108-9
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

A. t A. ANTANUI ŽEBRAUSKUI
Lietuvoje mirus, jo sūnui miškininkui JONUI,
Chiraęroje, rc-škUme gitf^ užuojautą.
Vladas Bartu&a

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.

Tej. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
2424 VV. 69th STREET
11029 Southvvest Highway, Palos Hills, III.

T -I.

Vlr^nia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

Mylimai motinai

A.f A.

ONAI NAINIENEI Lietuvoje mirus.
mokslo draugui sūnui BRONIUI ir jo ŠEIMAI reiš
kiame giliausią užuojautą.

JURGIS F. RUDMIN
3310 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

Stase ir Petras Petrušaičiai
VASAITIS - BUTKUS

Perstaįfc "Draugę", duokite kitiems pasiskaityt.

1440 SO. 50th Ave.. CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. birželio mėn. 20 d.
x A. a. agr. Juozo Beliūno
paminklas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse buvo pašventintas
birželio 18 d., dalyvaujant dide
liam būriui agronomų ir šeimos
artimųjų. Paminklą šventino
kun. A. Stasys, prie paminklo
| Agronomų s-gos pirm. S. Jax Dr. Zenono Ivinskio "U©.! nulaitienė tarė trumpą žodį.
tuvos istorijos" I tomas jau j T* P * č * <&** u • * f
Į *
atspausdintas Romoje Liet. ka-\i<** koplyčioje buvo už velioni
talikų mokslo akademijos rū-! atlaikytos šv. Mišios, kuriose
pėsčiu. Veikalas apima Lietu taip pat dalyvavo daug žmonių.
vos istoriją nuo seniausių laikų A. a. J. Be'iūnas yra miręs
ligi Vytauto Didžiojo mirties. prieš pusantrų metų.
x DaJL Romas Viesulas sa
415 psl. Knygą dailiai atspaus
dino Papiežiškoji Gregoriana žmona Jūra šiuo metu yra išvy
spaustuvė Romoje. Veikalo pa kę atostoginėn kelionėn po An
baigoje pateiktas platus var gliją ir Škotiją. Siųsdami svei
dynas, Lietuvos istorinis žemė kinimus "Draugui" iš Škotijos,
lapis. Vienas egzemplioris jau ypač yra sužavėti šiuo kraštu.
Vedkaltaš i N a m o Snžta birželio mėn. gale.
pasiekė "Draugą".
x
JustiM8
teikia gerą įspūdį. Knygos auKrveteitis, Chi! ca
torius mirė 1971 m
Šį tomą S°' m-> &2*0*1 Paremia savo
redagavo, spragas užpildyda- dienraštį. Ir dabar, atnaujin
mas, istorikas kun. Paulius Ja damas prenumeratą, atsiuntė 17
dolerių auką. Jis skelbiamas
tulis.
X "Cbicago Tribūne" dien "Draugo" Garbės prenumerato
rium. Už paramą nuoširdžiai
raštis praėjusio sekmadienio
.
laidoje įsidėjo neseniai į Cicero; ^-jf™^
xAgnė Balickaitienė, Chicaiš pavergtos Lietuvos atvykusio ,
„,
_ . .. „. , , ,
„._
Al Skopo ir b anūkės Brieitos' &> m> a t s w n t ė 1 0 d o l e n U ****
^ ° P ° i r J° a n u k e s « n g « « ^ • ^
b Q d u grasai parėmė savo
dienrašti.
nuotrauką su platesmu aprašy°Labai ačiū.
X Birutė Paulauskaitė - Rizmu
apie buvusio Sibiro
tremti
ir įspūdžius
mo pergyvenimus
zuto, Chicago, UI., medicinos
naujame krašte.
atnaujindama
x Simas Kudirka liepos 9 d., darbuotoja,
.,.. ,.,
„ _pre-„
numerat
nde:jo < h d e s n e a u k ą
atvvksta li Chicaea ir dalvvaus i
^' P
™Z"~*
^™*& * ^ y ^ l i r tokiu būdu įsijungė į Garbės
Melbourno Damos sambūrio,"
" .
.,
1 , , ... •
koncerte. Ta proga bus galima! Prenumeratorių eiles. Malomai

IŠ ARTI IR TOLI
J. JL VALSTYBĖSE

pamaldomis. Sv. Mišias atnaša
vo kun. S. Matulis, solistas R.
Daunoras paįvairino pamaldas
giesmėmis, vargonais pritarė J.
Sarapinaitė. Suvažiavimą atida
rė dr. S. Matulis, pirmininkavo
S. Kasparas, sekretoriavo G.
Kaminskienė. Atstovų iš Angli
jos ir Škotijos dalyvavo apie
40. Susiklausymas buvo la
bai geras. Prelatas J. Gutaus
kas ir J. Sarapinaitė, atstovų
nutarimu pakelti į Bendrijos
garbės narius. Nauja centro
valdyba išrinkta tokia: kun. dr.
S. Matulis, K Svainis, S. Kas
paras, G. Kaminskienė, S. Vait
kevičius, P. Popika, J. Narbu
tienė, K Vukonis. Revizijos ko
misijos narių pavardės bus pa
skelbtos vėliau. Motinos dienos
minėjimą ir koncertą atidarė
kun, dr. S. Matulis. Salė pilnu
tėlė žmonių — apie 400.

— Gabrielius Mironas, Philadeiphia, Pa., rūpinasi platinimu
tarp etninių grupių anglų kal
ba išėjusios Simo Kudirkos
knygos "For Those Still at
Sea". Pirmuosius knygos eg
zempliorius autorius autografavo Philadelphijoje, atvykęs į
lituanistinės mokyklos mokslo
metų užbaigimo iškilmes.
— Lietuvių bendruomenės
valdybos ir Hot Springs Chamber of Commerce pastangomis
Chicagos lietuvių tautinių šo
kių grupė "Grandis" su vadove
Irena Smieliauskiene ir akordeo
nistu Ąžuolu Stelmoku atvyks
ta I Hot Springs dalyvauti čia
Chicagos jaunųjų bendras choras jau pasiruošęs Dainų šventei Kanadoje, Cia matyti scena iš repeticijų, įvykstančiame festivalyje. Šo
Nuotr. Z. Degučio
mažoji dainų Šventė Jaunimo centre Chdcagoje
kio, muzikos ir dainos progra
ma, kurioje dalyvaus ir vietos
solistas Gintaras Aukštuolis,
įvyks konvencijų auditorijoje
0KUP. LIETUVOJE
birželio 11 dieną 3 vai po pietų. I
ramų atlikimui. Nors masinių samblis, kurį sudaro R. Pakš- Ryšium su tuo, radijo valandė
"DRAUGO" BANKETO
— Valentinas Apeikis, buvęs
kvietimų iš apylinkių ir nesusi- taitė, L. Bichnevičhis, B. Pakš- lės "Leiskit į tėvynę" translia
RENGĖJŲ POSĖDIS
karininkas,
pokario
metais
į laukta, tačiau susidomėjimas tas ir V. Vaitkevičius, pagrojo j
Birželio 16 d. vakare Jono ir Įbuvo sukeltas, keletas apylinkių keletą mūsų kompozitorių kū-j cija nukeliama iš birželio 11 d. Elektrotechninės
produkcijos
Onos Gradinskų namuose, Chi- tuo pasinaudojo, o ateity rašy rinių ir buvo šiltai susirinku-; į birželio 18 dieną, 2:30 vaL p. tiekimo ir realizavimo valdybos
cagoje,
susirinko
posėdžio tojų sąrašas bus padidintas ir šiųjų sutiktas. Jaunimo grupė p. per tą pačią KBHS stotį, viršininkas, staiga mirė.
"Draugo" banketui ruošti ko apylinkės bus prašomos rašyto Atžalynas, L. Suhutytė, V. Vai 590 AM.
mitetas. Dalyvavo dr. Antanas jus kviesti, suteikiant jiems fi čiūnas, Daiva ir Rita Markely
DfflŽ. BRITANIJOJ
Razma, to komiteto pirminin nansines lengvatas.
j . g. tės ir Vyt. Radvilas atliko mon
— Atžymėjo ttetuvį. Gegužės
kas, Stasys Džiugas, kun. Vik
tažą,
perpintą
eilėmis
ir
daino
mėn. pabaigoje išėjo į pensiją
BIRŽELIO ĮVYKIŲ
toras Rimšelis, Marytė Remienė
mis, kurių viena komponuota Londono National GaUery pa
MINĖJIMAS
CICERO
ir Ona Gradinskienė. Buvo ap
stud. R. Markelytės. Jaunimas, veikslų įrėminimo skyriaus ve
KOLONIJOJ
tarta banketo programa. Nu
daugiausia studentai, susilaukė Įdėjas Vincas Jokūbaitis. Ta
MIRTYS IR STREIKAS
tarta prašyti rašytoją Aloyzą
Cicero LB apyl. suruoštas bir- gausių plojimų. Meninę pro proga apie jį parašė birželio
Baroną, kad jis parašytų iš ne- _ . . . . .
. ,
.. .
Sekmadienį susierzinęs auto
Z •«,
•
i_J i- • m. i zelio įvykių mineumas praėjusi gramą baigė, dar pagrodamas' mėn. numeryje "National GaUe
tu visko gyvemmo aktuabjų hu- i , * f /*
* % f,,...
mobilistas nušovė autobuso vai
._. .
... ...
. .
sekmadieni pradėtas sv. Mišio- keletą kūrinių, B. Pakšto an ry News" ir atspausdino jo
5 5 ^ ^ ^ ^ ^ !
x° Ja vtronika Jaškauskle«ė, monstimų
eilėraščių, kuriuos
•. i. • *• • »«-*••
ruotoją Lee Andrew Luellen, 24
mis
parapijos
bažnyčioj.
Mišias
samblis.
Minėjimas
baigtas dirbančio fotografiją.
Tame
:
mis
naraDiToa
baznvcioi.
Mišias
Kudirkos knygą For those still | ^ ^
^
^ ^ ^ g ^
^ ^ ^ ^ ^
.
m., už tai, kad, įvykus susidū
padainuotų
atnašavo kun. B. Rutkauskas, giesme Marija, Marija.
biuletenyje rašoma, kad V. Ja- rimui, autobusas užblokavo ke
riu a u k
aSG
Muzikmę
suti
Vy
x Lietuvos Vyčiu 112 kuo-!
* ^ ^
***
^° f ™
* kartu pasakydamas tai dienai
Prie valdybos paruoštos ka kūbaitis gimė Lietuvoje, į Brita
lią. Areštuotas įtariamas nu
. . . . . .
_
XT««T tauto Beieškos orkestras.
M -w-.«4*„
pritaikytą
pamokslą,
pabrėž
vutės
svečiai
dar
turėjo
pro
niją
atsikėlė
1948
m,
o
į
NG
v
žudyme A. BuUock, 32 m., gy
pos susinnkimas įvyks antra- Britain,
x Jonas
New,
, .
»*_*,» damas, kad mes neturime leisti gos pasidalinti įspūdžiais.
Conn.,Plečkaitis,
maloniu laiškedirbti
atėjo
1964
m
Medį
rai
venąs
217 S. Kedzie, Chieagoje.
skirstant
stalus
ir
bilietus.
BiŠvč.
dienj. M.
birželio
20 d., 8 parapijos
vai. vak. j• liu
t w . padėkojo
i « r w "Draugui'
^ M . už
U kge
. 1 Pasitarimai ilgiau užtruko, užmigti pasaulio sąžinei, kiek
M. Gimimo
L. Gal.
žyti
pamėgęs
iš
mažens,
taigi
Tai kalinys, laikinai išleistas
salėje.
j rą informaciją, atnaujino pre- lietai visi po 25 dcl. Dešimt bi tai liečia pavergtuosius. Kuni
galerijon dirbti atėjęs gerai darbui Kitas šoferis — Dong
ALICE
STEPHENS
lietų
sudaro
vieną
stalą.
Ban
x Grasilda Reinytė, dr. Jo- • numeratą ir atsiuntė 9 dolerių
įgudęs ir labai pasitarnavęs pa Soo Park, 35 m., mirė birželio
RUOŠIA KONCERTĄ
keto rengėjai stalų bilietus tarp gas vėliau salėje sukalbėjo
no ir Bernadetos Reinių duktė,' auką. Dėkojame,
prasmingą invokaciją. Bažny
keisdamas, pogaTmTidft.TTnm ar
savęs
pasiskirstė.
Visi
gavo
jų
baigusi universitetą bakalauro
Alice Stephens, Chicago Con- atnaujindamas paveikslų rė I I d. po sužeidimo nuo mestos
čioje
jaunimas
dalyvavo
su
Marija Ročkuvienė, Chica- į gana daug. Kun. V. Rimšeliui
laipsniu, prieš pradėdama studi
JAV, Lietuvos ir ateitininkų vė servatory of Music dainavimo mus. Dideliu kruopštumu su- plytos. Šoferiai grasina strei
go,
UI.,
dažnai
paremia
savo;
teko
net
22
stalai,
taigi
220
bi
jas magistro diplomui įsigyti,
liavomis. Po šv. Mišių sugie skyriaus vedėja, šiomis dieno kurdavęs tokius rėmus, ku ku, jei nebus užtikrintas sau
dienraštį.
Ir
dabar
gavome
jos
lietų.
Atrodo,
kad
tiek
bilie
buvo išvykusi į Europą. Dau
mis rengia 51-ąjį savo vasaros riuose išreikšdavęs atitinkamo gumas.
dotas Lietuvos himnas.
didesnę
auką.
Ačiū.
tų
beveik
neįmanoma
išplatinti.
giausia laiko praleido Vokieti
mokyklos studenčių koncertą laikotarpio stilių. Tikras meist
MERŲ POSfcDZlAI
Bėt
08 t u r ė s
Parapijos salėje minėjimą
x
Vladas
Gustys,
Chicago,
J"
išsiplatinti
ar
joje, kur jos brolis dr. Jonas
birželio
22
ir
23
d.,
7:45
vai.
8
3111111
Chicagos meras Bilandic da
organizacijos ir sky pradėjo LB apyi. pirm. K Aras, vak., 410 S. Michigan Ave., ras taip pat buvęs, kai tekdavo
Reinys šiuo metu specializuo-j Ifl., aukojo 7 dolerius. Dėko-il* "*
atnaujinti senstančius, apibyrė lyvavo JAV merų posėdžiuose
pakviesdamas programai vado
riai,
kurie
naudojasi
"Draugo"
jasi ligoninėse. Ji aplankė daug! jame.
Nelson salėje. Abiejuose vaka
j patarnavimais. Visoms organi- vauti K Kuprytę. Sugiedoti ruose programose bus skirtin jusius rėmus.
Atlantoje. Merams sukėlė rū
įvairių ir gražių vietų. Ta pro
— DBLK bendrijos suvažia- pesčio Califomijoje įvykęs bal
x "Cicero Life" laikraštis į zacijoms "Draugas" padeda JAV ir Lietuvos himnai. Pa
ga "Draugo" redakcijai atsiun
praėjusio sekmadienio laidoj j telkti lėšas, ruošti parengimus. grindinę minėjimo paskaitą gos dainininkės.
vimas įvyko gegužės 13 d. Tri savimas, kuriuo sumažinami
tė ir nuoširdžius sveikinimus.
Alice Stephens garsiojo ten- metinis suvažiavimas prasidėjo mokesčiai ir dabar reikia atleis
vieną iš vedamųjų skyrė lietu-l T o d ė l banketo rengėjai mano, skaitė Romas Kasparas. PrimiŠiuo metu ji jau grįžta namo.
i viams, ^primindamas baisiojo kad tos pačios organizacijos nęs mūsų skaudžiuosius birže-. kaičių lira choro vedėja su choti daug tarnautojų.
x Mes taisome ir dengiame birželio įvykius.
turi padėti ir "Draugui" bent lio mėnesio įvykius, didelius,ru antrą kartą lankysis Lenki- lerijos, Inc., iniciatyva buvo
PRIGĖRĖ
visų rūšių stogus. Turime daug
X Bonifacas Bukauskas, se-!^ 6 1 1 * k a r t a - metuose suruošti uuostolius tautai, pabrėžė, kad joje ir ten choras atliks 10 sušauktas Tautiniuose namuose
patyrimo. Esame apdrausti.
ir į laisvę išbėgusių netekimas koncertų ir duos vieną pasiro- organizacijų pasitarimas tuo
Trys berniukai, Michigan eže
niau gyvenęs Cicero, atvykęs iš j banketą.
f
Kreipkitės į
aip
pat
yra
nuostolis
tautai,
dymą
televizijoje.
Ten
įdainuos
re
maudydanriesi, plūduriavo
reikalu, kuriame dalyvavo ke
Miami Beach, Fla., į Cicero, čia! Posėdžio metu trys stalai buYpač,
kad
mes
dažnai
neatlieir
plokštelę.
Choras
išbus
Lenvo
ARVYDA KDILA
liolikos organizacijų atstovai ant pripūstų keltų. Vieno kel
aplankė savo senus pažįstamus, I
paimti. Po viena staią pa
telef. 434-9655.
(sk.). dalyvavo birželio įvykių m i n ė - ^ * * • A - Razma, dr. P. Ri kame būtinų uždavinių. Jeigu |kijoj vieną mėnesį. Prieš tai Susirinkimas sudarė sukakčiai tą vėjas ėmė nešti gilyn į eže
sielius ir Putnamo seselių rė jau materiališkai daug padėjo-) Alice Stephens vyksta į Toron- minėti komitetą ir aptarė mi rą. Berniukas šoko plaukti, bet
X Cicero Lietuvių Medžioto jimuose,
mėjai. Taip pat ir meninę dalį me pavergtai Lietuvai, tai dva- j tą, kur diriguos chorams liepos nėjimo pobūdį. Balfo atstovo buvo taip pervargęs, kad, pri
ju - Žuvautojo klubas birželio 24
x Algimanto Mackaus knygų ; v y k g t a g e r a į organizuoti. Ra- sinėje srityje permažai ten, j 2 d. Po tų išvykų Alice Ste- kun. A. Trakio siūlymu į komi plaukęs keltą nebeįstengė ant
d., šeštadienį, 3 vai. popiet ren
kur Lietuvos žmonės per maža j phens turės vėl pradėti pamogia Joninių gegužinę - laužą sa i leidimo fondas gavo iš Montrea- j gytojas A. Baronas sutiko pa- <?ali reikštis. Mes čia turime!kas Chicago konservatorijoje, tetą įeina visos susirinkime ats kelto užlipti ir prigėrė.
vo gražioje prie Antiočh nuosa I lio 1000 dol. auką, kurią sūdė- rašyti humoristinių eilėraščių rūpintis daugiau tomis sritimis, I Ji yra ne vieną chorą lavinusi tovautos organizacijos, tačiau
PROG AMOS MIESTE
jis paliekamas atviras ir ki
vybėje. Visi mielai kviečiami į jo a. a. Romualdo Edmundo i r pažadėjo pats kai ką naujo
Maziliausko žmona Bona, gimi- paskaityti.
kurios Lietuvoj ypač varžomos, Lietuvių operoms ir kitiems pa toms
Chicagos mieste prasideda
įsijungti.
Sudarytasis
dalyvauti šioje mūsų gražios
nės ir bičiuliai žinodami Romu"Draugo" balius įvyks Jauni kaip tai religija, religinė mu rengimams.
kasdien atliekamos meninės
Darbo
komitetas
buvo
įpareigo
gamtos išvykoje. Bus gardaus į ^ ^ " " į ^ ^ ^ ^ 3 ^ 1 knygai ir
Sunku suprasti kiek šimtų
maisto, veiks turtingas baras, norėdami prasmingiau įamžinti mo centre rugsėjo 16 d., šeš zika ar dailė, istorija, filosofi jaunų studentų-čių jai teko la tas iki sekančio posėdžio tą programoje prie First National
tadienį, 7 vai. vakaro. Bilie ja ir literatūra. Lietuvos žmo
banko, Daley centro aikštėje,
papildymą užbaigti.
Muz. Strolia linksmins visus Jo prisiminimą.
Algimanto tus galima įsigyti taip pat ir nės kur gali atlieka, nors ir vinti ir kiek chorų paruošti
Chicagos bibliotekos kultūros
Minėjimas
numatytas
suruoš
savo svajinga muzika. Autobu Mackaus knygų leidimo fondas
"Draugo" administracijoje.
sunkiose sąlygos., tikrai reikš operoms ir operetėms. Tai yra ti gruodžio 2 d., šeštadieni, centre (Michigan ir Randolph),
sai išeis šia tvarka — 1:30 vaL visiems aukojusiems nuoširdžiai
V. R.
mingų darbų. Prelegentas iš maža dalis jos ilgos karjeros Tautiniuose namuose su atitin Quincy
gatvėje. Daugiausia
popiet iš Marąuette Parko nuo
muzikos ir dainos srityje Chi kama akademija h* sukaktuvi jos būna vidurdienį.
dėk
d M d i UetuviSko8
kėlė
ir
daug
gerų
išeivijos
pu
Paramos"; 2 vaL popiet iš O - ,
° ? * ***
gyve ninko darbų apžvalgine paroda.
REMIAMOS RAŠYTOJŲ
»~ *«*««_ 1L2 x i _ spaudos paremuną.
(pr.).
sių, pabrėždamas, kad mūsų cagos visuomeniškam
cero nuo šv. Antano bažnyčios.
AKLAS VADOVAS
nime,
pc
IŠVYKOS { APYLINKES
pareiga įprasminti mūsų gyve
Gruodžio 3 d. toje pat salėje
x Vasarnamis nuomojamas
Dėl informacijos skambint teL
nimą čia, kad, jei ir patys ne- SUDARYTAS PBOF. ADOMO tęsiamas parodos ir sukaktuvi Chicagos kultūriniame auto
737-5750
(pr.). latvių rajone Milton, Ontario,
Kultūros taryba, norėdama grįžtume. grįžtų mūsų darbai
ninko parodoje lankymas. Nu buse, kuriuo lankomos miesto
VARNUI PAGERBTI
~ I>T D u„u_ _i
_. 50 min. nuo Toronto. Trys kam- paskatinti apylinkes ruošti lite
Paskaitą baigė teigdamas, kad
matytos parodos, spaudos, me žymiosios vietos, vadovas —
KOMITETAS
x PLB
primena
.. ratūros vakarus, 1977 m. spauo į ateitį žiūri viltingomis akimis.
siems
seimovaidyba
atstovams,
kad vi31 ,
ninės programos ir banketo aiškintojas yra Steve Hastabs,
_j±
L>
i__ j - bariai, virtuvė, veranda, patogu 30 dienos aplinkraščiu pasisiūlė
Prof.
Adomas
Varnas,
mūsų
nėra įsipareigojusi kiekvienam
Prelefentas buvo labai šiltai su
komisijos. Kamiteto pirminin 26 m. Jis yra aklas nuo gimi
mai; sporto bei maudymosi ga
dailės veteranas, eina šimtuo- ku išrinktas inž. Domas Ado mo, bet įstengė baigti ūlinote
parūpinti bilietus į bent ^
3
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^
^
^
|
p
a
d
e
n
£
t
i
kai
kurių
rašytojų
tiktas.
limybės. 200 dol. mėn. Savi• , P^auHo
«
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, . M—^j ^
kelionių išlai
Meninėje programos dalyje B. sius metus, žmonijos istorijoje maitis.
^rengimą
Lietuviu
į ^ ^ o i .
universitetą Urbanoje. Jis at
A
M į 'sukaktuvmmkų
das,
jei
jie
bus
kviečiami
progDienų šventėje. Visais reikalais 1H7, teL (416) 465-5108; arba
Pakšto muzikinis liaudies an- tai pirmas atsitikimas, kad pro
Minėjimo iniciatoriams su- mintinai išmoko duomenis apie
fesionalas dailininkas sulauktų Į kaktuvuunkas pareiškė keletą įžymiąsias Chicagos vietas ir,
kreiptis į PLB seimui rengti ko- s t a n k a m 8 . Saulaičiams tuo patokio amžiaus. Nuo pat jaunys pageidavimų, jų tarpe — minė šoferiui suminėjus, pro kur va
miteto pirm. Dr. J Songailą, čiu adresu, teL 469-4561. (sk.).
tės
prof. Varnas yra nenuils jimas Chicago je turėtų būti tik žiuojama, jis duoda labai gerus
(pr.)
teL 416-239-1047.
tantis visuomenės veikėjas. Dar vienas.
x JAV LB Vidurio Vakarų
paaiškinimus.
A.
X A. a. kun. dr. F. Gurecko apygardos valdyba liepos 9 d.,
tebestudijuodamas fotografuo
raštų rinkinį "Esame nemarūs" sekmadienį, 4 vaL popiet ruošia
ja Lietuvos kryžius, nepriklau įiiniHiiMiiiiitiiuMiMiitiiiiMinniHiiniiiiiHH«iiiiuiHHumiHHMiumiMiMiiuimiiii£
galima užsisakyti pas dr. M Australijos Lietuvių Sambūrio
somą Lietuvą kuriant, jis pro
Bmgienę, 7305 S. Washtenaw choro koncertą. Įėjimo auka
i
jektuoja pašto ženklus, pinigus
Ave^ Chicago, DL 60629. Kai 5 dol. Bilietai gaunami J. Vazir imasi visų jaunai valstybės
JONAS NARBUTAS
na 6 dol. Čekius rašyti: Daogh- nelio — Gifts International pre
organizacijai būtinų darbų, kur
tmn of IJtbuania, Inc., 2735 W. kyboje,
Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 |
buvo reikalingas pajėgus ir są
(pr.).
71 St^ Chicago. DL 60629. (pr.).
nx, 432 pusi Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su
žiningas dailininkas, kaip ku
telkta įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečiančios me
riant teatrą, Meno mokyklą ir
x KeHontų į Vimhį biržeBo
LENKTYNJS
V A R U Ų
džiagos ir daugybė nuotraukų.
kit.
Savo
ilga
visuomenine
27, bepos 25 ir rugpiučio 22 d.
veikla
jis
yra
užsipelnęs
visų
informacijai bei registruotis; Sekmadieni Cvanstone buvo
Usakymus siųsti:
» t.*. „*
,_ ,_. , .
lietuvių pagarbą. Užtat jo suprašome kreiptis į Marių Kielą, suruoštos varlių lenktynės. Vai- r ^
"Draugas", 4545 W. 63rd S t , Cbicago, BL 69829.
^
i 8 „^t^
K ecvt u iV1
vių
6557 S. Tabnan Ave., Chicago, kai atsinešė 54 varles. Pirmą Cbcagos AukSt. lit mokyklos xr jos metraščio rėmėjų grupe metraščio k a k t WD
"~ . "
* " * '*
Dlinojaus gyventojai prideda eactra 45 et. taksų.
DL 60629, telef. (312) 737-1717. premiją laimėjo varlė, nušoku- sutikimo pobūvyje Jaunimo centre birželio 1 d. Stovi L Pemkienė ir J. j k**~
o
Vasiukevičius, sėdi P. ir D. Uogintai. A. Vasiukevičienė, Pr. MasiUonie- I nBirželio
plačiausiai
14 d. Čiurlionio Ga(pr.)
si 14 pėdų 8 colius.
imiimminiiranHimmiiiiiiiiiiiii^^
nė, M. Končienė ir A. Kone*
Nuotr. P. Maletog
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