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Nr. 149

Paulius V I apeliavo
į teroristu sąžine

I

į Sveikiname Pasaulio lietuvių j
f
dienų dalyvius

Vatikanas. — Paulius VI sek
madieninėj kalboj iš balkono į •
susirinkusius šv. Petro aikštėje
apeliavo į teroristų sąžinę ir pc ršė paleisti 11 metu berniuką, ku
ris pats pasisiūlė grobikams vie
toj sergančio brolio. Balandžio
23 į Sardinijos gyventojo, baldų
pardavėjo Carassale namus atė
ję trys užsimaskavę banditai bu
vo pagrobę jo vyresnįjį sūnų, ta
da kitas broliukas, Mauro, pasi
siūlė būti įkaitu, kad tik paliktų
ramybėje sergantį. Iki šiol tėvas
jau sumokėjo grobikams 138,000
dolerių, bet tie vaiko nepaleidžia.
Popiežius savo kalboje iškėlė jau
no vaiko heroiškumą, sakydamas
"yra ir gerų ženklų, aukos dva
sia gyva ir mūsų laikais".
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"L K. B. Kronika" Nr. 32

Tikinčiųjų mokinių
persekiojimas
Antireliginėmis temomis referatus turi paruošti tikintieji mokiniai
kur to viso teroro šaknys, štai stos į technikumą. "Nei į aukškodėl tiek daug liejasi nekaltų, tąją mokyklą, nei į technikumą
Kun. Juozo Janulio, Anykščių vi- nelaimių ištiktų žmonių ašarų, neįstosi'', -šaukė direktorius,
fairo pamokslo,
pasakyto per ~ tai ideologinio darbo vaisius. Tada dirbsiu paprasta darbmin7977 Kalėdas tęsinys
Turėjau dar ir daugiau ką pa- ke, o į bažnyčią vis tiek eisiu ,
sakyti, bet ar buvo prasmė? Ar — nenusileido mokinė. Nieko
*
buvo prasmė sakyti, kad tik to- nelaimėję mokytojai liepė merPasakiau, kad jau nuo rugsėjo dėl, jog dalyvavusią procesijoje gaitei išeiti, o Painlanskienė dar
1 d. procesijoje
dalyvavusieji j Biliūno mokyklos Xa klasės pagrasė: "Žinok, dar ne kartą
aukštesniųjų
klasių mokinki, m o kinę Ritą Ža\aUę mokyklos būsi iškviesta",
ypač berniukai ir jų tėvai, buvo d i r e k t o r i u s ir pavaduotojai išsidil ett 0 ri ll » ir pavaduotomokytojų terorizuojami. Jiems ^
į k a b i n e t ą irkaip įmany*į ^
$u ^ i a i s , tad
buvo grasinama: jeigu jaunuo- d a m i terorizavo: kodėl ji nekom- n e n u o s P t a b u ? k a d m o k y k l o j ; ti_
oaz- k{i ;nSt i _e m. _s lmoks
ne
hai eis i bažnyčią, jiems specia- jaunuolė,
f a u n u o l ė . kodėl dalyvauja baži „ i i-e2iviams
-- - tik
- Xkai
*J
^
^ įr ^
liai bus parašytos blogos chafak nytinėje procesijoje ir t t
apie tikėjimą
teristikos;
jie niekur neįstos į
Pirmoji neišlaikė pavaduotoja draudžiama, Tuo skundėsi ir žeaukštąją mokyklą ir t t Rajono
Skairienė:
"AŠ negaliu net pa- mesniųjų klasių mokinių tėvai
pirmininko pavaduotojas Daily« M * nustebo, bent'jau atm- turėti į tave, kad tu tikinti ." bet kaip pavyzdį paimkime
dė, kad tokiems mokytojų veiks- Pavad. Pavilanskienė tūžo dar tą pačią Xa klasę. Klases aukle
mams nepritaria. Tačiau deputa- labiau: "Kaip tu, būdama tikin- toja Lesmkausbene komjaunitė Barkauskienė (taip man ją pri- ti, gali dar liesti mokyklos suo- mo sekretorei speaahai įsake
statė pavaduotojas, tikros jos pa- U , tegul tau tą suolą nuperka kad 1978 sausio 31 ^vykstančiai
reigos - Anykščių rajono KP kunigai. Jei esi tikinti, niekur ne- klases valandėlei antireligine tesekretorė ideologiniam darbui) istosi i aukštąją mokyklą". Di- ma referatus tun paruosti tikmnė kiek nenustebo, bet tiesiai ir rektorius tęsė toliau: "Kam dar tys, procesijoje dalyvavę mokiRlt z
išdidžiai man užtvirtino: "Ir bus eini į mokyklą, vis tiek jos ne- niai: Linas ******
* *
parašytos blogos charakteristi- baigsi ir į aukštąją mokyklą ne- leute. Ar begali but,^ grubesnis
kos, ir neįstos į aukštąją mokyk- įstosi". Mergaitė, nors ir labai pasityčiojimas ir tikmc.ojo mokil ą ».
gerai mokosi, atsakė, kad į aukš- nio paniekinimas?
Tada man atsivėrė akys: štai tąją mokyklą nesitiki įstoti, —
<*** *»neta«>
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Nužudė š # Jemeno
prezidente

13

Beirutas. — Pietų
Jemeno
marksistinė valdžia paneigė jai
skiriamus kaltinimus dėl Siaurės
Jemeno prezidento Ahmedz Al
Ghasbmi nužudymo. Šiaurės Je
menas po nužudymo nutraukė
diplomatinius santykius.
Ghasmi buvo antras Šiaurės
Jemeno vadas, kuris buvo nužu
dytas.
Prisimenant Pirmąją pasaulinę lietuvių olimpiadą

1938 Kaune. Atidarymo išTdrmės Valstybiniam stadione
(Vyt. Augustino nuotrauka)

KAIP RUSIJA U2ATAKU0S KINIJA

Bandė nuversti
Kambocfijos režimą

Phnom Penh. —• Kambodija
skelbia, kad buvo susektas pia
nas nuversti dabartinį režimą.
Planą
esą paruošę bendrai veik
Ekspertu manymu, sovietų — kinų karas įvyks per kelis ateinančius metus
dami Vietnamo ir CIA agentai.
Suėmė šešis vietnamiečius komu
New Yorkas. — "How Russia Savo žodynu jai negali prilygti Trumpa, greita operacija, pagal nistus. Kokiu būdu ten galėjo
will attack China" — tokia ant joks "kapitalistinis" kraštas. Ki sovietų teoriją, būty pasiekti trys būti įvelta Amerikos CHA, nepa
rašte "Chieago Tribūne" persi- nija pastoja kelią sovietų hege- laimėjimai:
sakyta.
spaudino New York Magazine monizmui bet kur pasauly ir
i. Pasauliui 'parodytų sovietų
tilpusi Michael Ledeen, Wa- Ma?kvos prestižui, ypač besivys karinį stiprumą, būtų pašalintas
shington
Review of Strategic tančiose šalyse
smarkiai pa skepticizmas tų, kurie į rusų gra Brežnevo grasinimas
and International Studies redak kenkė.
sinimus rimtai nenori žiūrėti.
Amerikai
toriaus straipsnį.
Kinija kariškai grasinti Rusi
2. Būtų sunaikinta kinų karinė
Tuo laiku, kai .pasaulis labai jai iki šiol negalėjo. Jai labai pa stovykla, ypač pašalinus atomi*Minskas. — Brežnevas Minske
domisi kubiečių ir sovietų suge kenkė kultūrinė revoliucija, kai nes instaliacijas, karo produkci kalbėdamas įspėjo Carterio ad
' O r o tiltui" 30 metų bėjimais pasinaudoti susidariusia visas dėmesys buvo skirtas ideolo jaIs "Aušros" Nr. 10 (50)
ministraciją, kad bandymas Ki
proga Afrikoj, mažai kreipiama giniam grynumui ir indoktrina3.
Būtų
suduotas
smūgis
Peki
niją kurstyti prieš Maskvą yra
Berlynas. -^Birželio 24 Vaka dėmesio į daug svarbesnius rei cijai, o ekonominis ir karinis
no režimui, parodyta, kad jis
labai pavojinga politika. Jo žo
rų Berlynas paminėjo 30 metu su kalus. Praėjusį mėnesį Rusija ir stiprumas buvo antraeilis reika
krašto
apginti
negali,
valstybė
dis buvo labai panašus į prieš
kaktį, kai sovietai buvo užbloka Kinija turėjo nedidelį, bet piktą las. Rusija tuo pasinaudojo, ir
turėtų
subyrėti.
Kinija
istorijoj
kelias dienas "Pravdos" kaltini
vę visus sausumos kelius ir no konfliktą. Vakarų oficialių asme jėgų balansas yra Maskvos nau
buvo
vieninga
tik
kai
valdydavo
mus Amerikos adresu.
dai. Mao, vietoj ginkluoti armi
rėjo miestą arba badu išmarinti,
Nei vieno žiedo nukankintiems 1863 m. sukilimo vadams arba priversti išsikraustyti sąjun nų manymu, du didieji komunis ją, rėmėsi lengvais ginklais gink kokia stipri dinastija.
Paryžius. —Bomba sprogo
tiniai kraštai yra klasiškoj. prieš
Sovietų armija okupuotų že Versalio rūmuose. Buvo padary
gininkų kariuomenę ir Vakarų pradedant karą padėty. Amerikos luota milicija. Naudojasi jau pa
8
kaktis, tačiau niekas iš valdžios Berlyną įjungti į Rytų Vokietiją. ir' Europos gynybos ir žvalgybos senusiais tankais, o antitankinių mių ilgai išlaikyti negalėtų. Ki ta nemaža nuostolių istoriniams
pareigūnų neatėjo čia nulenkti Izoliacija tęsėsi U mėnesių, ir įsitikinusios, kad kinų-sovietų raketų iš viso neturi. Beturi 80 nams dar Mao laikais įkalta į paveikslams ir seniems baldams.
Numalšinus
1863 sukilimą, galvos, niekas nesiteikė padėti 2.5 milijono gyventojų buvo ap konfliktas įvyks per kelis netoli balistinių raketų, mažiau negu galvą nepasiduoti jokiam oku
pantui. Prasidėtų niekad nesibai
Toronto. — Vakar Toronto
Vilniuje, Lukiškių aikštėje, buvo nei vieno žiedo. Gal tai papras- rūpinami ir maitinami "oro til mus metus. Nebus tai ginčas dėl 100 bombonešiu.
giąs
partizaninis
karas.
Bet
čia
tu",
Amerikos
ir
Britanijos
lėk
aerodrome
pakildamas lėktuvas
kariami sukilėliai, kovų metu pa- čiausias pražiopsojimas? Atrodo,
šienų, bet Rusija pradės karą kol
Vakarų kariniuose sluoksniuo nereikia užmiršti, kad partizanau
tuvais.
Nuolatinis
oro
tiltas
bu
su
107
keleiviais
nuslydo į griovį,
Kinija kariniu atžvilgiu dar atsi se sakoma, kad rusams užtektų
imti į nelaisvę, šioje aikštėje kad ne.
ti
galima
tik
ten,
kur
gyvena
ki
vo
laikomas
tiesiog
stebuklu,,
kai
suskilo į tris dalis, trys žmonės
likusi.
1863 buvo pakartas vienas iš su^ nurod
p
miesto ^
paleisti 60 naujų SS-20 raketų su nai. Sinkiango provincija, kur so
lėktuvai
iš
Vakarų
Vokietijos
per
buvo užmušti, 45 sužeisti.
kilimo vadų Zigmantas Sierakaus- m m l
^
^ehnetrim galvutėm, ir jie sunaikintų vietai įeitų pirmiausia, galėtu bū
100
mylių
sovietų
okupuotą
te
Iki
šiol
sovietams
kinai
grasi
kas, sužeistas patekęs i caro bu• . .. , . . . .
ritoriją V. Berlyne nusileisdavo no tik politiškai. Ji buvo didžiau visas kinų raketų paleidimo ba ti priešingai. Ten sovietai 'prisi
n a ml0ne
Rockfordas, 111. — Per Ameri
, Y
Va
> orgamzacija bei istaiarba pakildavo kas 45 sekundės. sia kritikė sovietinio socializmo. zes, bombonešius ir ginklų san statytų kaip išvaduotojai. Sinki- kos vidurio vakarus sekmadieni
e
an
i952 aikš^tė buvo pertvarkyta, f * J tarybinių švenčių proga,
dėlius, atominių bandymų stotis. angas ne kinais apgyventas. Jo
praėjo didelė audra. Dėl dide
Centre užgriozdintas
skulpto
- . ,.
i i , ties
Lenmo
gimtadieniais
ir
jo
mirsukaktuvių dienomis atneša
Kinija skuba ginkluotis. Pran 20 milijonų gyventojų etniškai lio lietaus išsiliejo dirbtinis Leana
riaus N . Tomskio masyvus Le prie Tomskio "šedevro" tiksliai
cūzijoj perka prieštankines rake yra artimi turkmėnams. ,,Iš jų su ežeras ties Rockfordu 25 šeimas
nino paminklas ir pati aikštė pavazonų ir
tas, V. Vokietijoj atakai skirtus darytų "nepriklausomą valsty teko evakuoti. Greitkelis Nr. 80
,. f ~ j
j
*• • •
nustatytą
puokščių vainikų,
skaičių
"revoliucijos
nelikopterius ir tankus, Britani bę, tokią pat kaip Mongoliją..
tie Jolietu vietomis buvo 5 pė
aikštes pakrašty
vadinta
jo vardu.propagandiniais
Siauriniame * , „ / . , . ^
.*. V i s k a s n
joj lėktuvus, už daug bilijonų do
iksla.s buvo padėta ir labai kuk^ fr
^
Kai kas mano, kad sovietų-ki- das po vandeniu, viena 84 metų
Uom&
lerių japonų mašinas kinų žalia
interesams senutė nuskendo, O'Hare aero
h memorialine lenta čia pakar. ,
~
„„u~. w»-xv;
voms perdirbti. Su tais ginklais nų karas Amerikos
drome lėktuvai negalėjo nusileis
8 3
„ c.
,
v v i - P ? ' planą. O pagarbos reiškikeliauja ir amerikietiška techno būtų labai naudingas, bet taip ti 8 valandas.
tiems Z. Sierakauskui ir K. Kali, Oco
*. T--1 ~ . : T —,
logija, bet Amerika tam tyliai nemano Carterio administracija.
Jų galimas laimėjimas labai pa
, .
mas 1863 metų Lietuvos ir Lenpritaria.
naus
keltų sovietų svorį derybose. Bū
kijos sukilimo vadams neįeina į
KALENDORIUS
Surikus
apsisprendimas
tų suduotas smūgis Amerikos ir
1977 gegužės 23 sukako 150 5 j p i a n ą . Nūdienė, mat, istorijos
metų, kai gimė (1827) Zigman- d r a m a yra ne kas kita, kaip tos
Birželio 27: Vladislovas, Ema,
Kada karą pradėti, sprendžia Vakarų visokiems aljansams ir
parodytų
Amerikos
nesugebėjimą
tas Sierakauskas. Šis vertas jubi- senosios dramos tąsa: tas pats imGediminas, Norgailė.
politikai. Tai sunkus ir rizikingas
išlaikyti
politinį
balansą.
liejus galėjo būti gera proga pa- perializmas engia Lietuvą, tik jo
reikalas. Politikai, įskaitant ir so
Birželio 28: Leonas, Reda, Tū
reikšti pagarbą tiems, kurie pa- vėliavoje ne dvigalvis juodas erevietų, stengiasi kaip galima
Dar kitų manymu prieš pat la nta s, Gaudė.
aukojo savo gyvybe kovoje prieš i ^ 0 penkiakampė raudona
ilgiau atidėlioti. Duoda leidimą karo pradžią sovietai sunaikins
Saulė teka 5:18, leidžias 8:29.
carinės Rusijos imperializmą. De- žvaigždė
pradėti, kai kariniai ekspertai įti Amerikos satelitą virš Rusijos,
ORAS
ja, šiandieniniams Lietuvos šei
kina, kad atidėliojimas labai pa skirtą pastebėti atakos pradžią,
T a d
mininkams, matyt, artimesni Ninedūsaukime, stovėdami
Dalinai saulėta, vėsiau ir sau
Naujų dievų garbinimas Kinix>je. Hangčou mieste Salia Mao piešiami vojingas saugumui. Šiuo metu ru ir neleistu Amerikai įspėti Kini
kitos Muravjovo siekiai, negu Z. šių garbingų vyrų žuvimo vie- ir kabinėjami ir Hua Kuo-fengo paveikslai
sams atrodo, kad delsti negalima. jos apie pavojų.
siau, apie 85 laipsniai.
Serakausko idealai. Nors kalen- toje, neradę tokia reta proga nė
doriuje ir buvo pažymėta ši su- vieno gėlės žiedą..

Igmtoruojama sukaktis

J

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. birželio mėn. 27 d.

KELIAS I SVEIKATĄ
NESIRGTI EB SVEIKTI PAJBGUMO UGDYMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
KELIAS I SVEIKATĄ, 1601 West Garfleld Blvd., Chicago, IL. 60636
Telefonas FB 6-6429

ĮSIJAUTRINIMAS MAISTUI
niai, turintieji Kolos riešutų (šo
koladas, kola gėrimai ir šokoladu
paskaninti maisto gaminiai) daž
nai -įjautrina žmogų. Tada daž
nai reiškiasi galvos skausmas,
Mediciniška tiesa įskaitant ir migreną. Gydytojai
nepamiršta tokiems pacientams
Beverk kiekvienas žmogus yra priminti, kad jie turi vengti šoko
jautrus — alergiškas kam nors: lado. Nepamirština priminti, kad
vienas garsams, kitas kvapams, tre tokie žmonės turi vengti ir kolos
čias augalams, gėlėms, žolėms, gėrimų. Tie visi birzgalai, dabar
maistui, dulkėms, vaistams — ir tinių žmonių taip gausiai var
taip, gali sakyti, kiekvienai me tojami, būna pagaminti su kola
džiagai. N e tik kiekvienas žmo riešutų priemaiša. Todėl čia žmo
gus yra jautrus kam nors, bet ir nės serga begaliniai dažnai viso
kiekviena medžiaga gali kada kiais alergijos sukeltais negeru
nors žmogų įjautrinti. Išeina, mais. Jie dėl kola gėrimu — val
kad kiekvienas maistas, kurį mes gių apturi vidurių alergiją, no
valgome yra pajėgus veikti įjaut sies alergiją ir egzemą bei astmą.
rinančiai — alergiškai. Medici
noje įjautrinančioji medžiaga va
3. Kukurūzams įsijautrinimas
dinama alergenu. Jo sukelta ne
Chicagoje įvykstančiuose gydy
gerovė žmogui vadinama alergi
tojų suvažiavimuose ruošiamos
ja. Kaip vienas žmogus maistu ar
mokslinės parodos. Vienoje jų bu
kitomis medžiagomis būna labiau
vo pateikti faktai apie kukurūzų
įsijautrinantis negu kitas, taip ir
pajėgumą sukeltį alergiją: net 47
vienos rūšies maistas pajėgia la
proc visų* pasitaikančių alergiš
biau įjautrinti žmogų.
kų susirgimų šiame krašte su
Mažiausiai įjautrinantis maistas keliami kukurūzų. Mat, čia ku
i kurūzai gausiai uždera. Jų mil
Rečiausiai sukelia žmogui aler tai, sirupas bei aliejus dedama į
giją (mažiausiai ji įjautrina): ši įvairius gaminius. Net saldainiai,
toks maistas. Iš daržovių rečiau "pyragaičiai, dargi vaistai būna pil
si įjautrintojai yra raudonieji ni kukurūzų miltų. Kramtoma
(c/ikliniai) burokėliai, špinatai, guma taip pat negaminama be
kopūstai, kalafijorai, brakalis ro kukurūzinio priedo. Nestebėtina,
pės, Briuselio kopūstai, skašai, sa kad kukurūzų sukelta alergija yra
lotos, morkos, salierai ir saldžio taip pat paplitusi šiame krašte.
Maistui įsijautrinimas —
alergija retai kada 'pavo
jingas gyvybei, tik žmogui
nemalonumų sukelia.

lotų užpile, majonese, makaro- Į
nuose, lietuvių pamėgtame ra
guolyje bei visuose velykiškose
"bobose", ar kituose pyraguose.
Reiškiasi įvairūs
negerumai,
įskaitant egzemą, astmą, žarninę
alergiją, odos dilgininę (išbėri
mą) ir galvos skausmus.
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5. Įsijautrinimas ankštiniems
augalams.

Angštiniarr.s augalams priklauJ Zenonas Šukys (kair.), Jeronimas Tompekonis ir V. Markevičius birieDRAUGO prenumerata mokama ii anksto
žirnių šeimos auga linėse pamaldose, Lietuvio sodyboje, Chicagoje
so pupų
Nuotr. M. Nagio
metams 6 mėn. 3 mėn.
lai, įskaitant žemės ruešutus, so
19.00 $15.00
Chicago
ir
Cook
apskr.
$33.00
jos pupeles, žalias pupeles, gri
13.00
1800
Kitur JA.V
31.00
kius. Jautrūs ankštiniams auga
15.00
19.00
ŠA lietuvių šachmatų p-bes
Kanadoje
(U. S.) 33.00
15.00
20.00
lams žmonės turi vengti tokio
Užsienyje
34.00
j bei žaidynių š. varžybas ketu-;
9.00
15.0C
maisto, kuraime randasi ankšti
Savaitinis
25.00
j rius kartus laimėjo P . Taut- '••
nių augalų aliejus — sojos pu
• Administracija dirba kas • Redakcija straipsnius taiso sa
— Pasaulio LSŽ Šachmatą vaisas ((1956, 1961, 1969 ir j *3
pelių aliejus, margarinas ir pan.
dien
nuo 830 iki 4:30, šešta vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
varžybose turėsime apie 40 da-|1971), po vieną kartą — HL
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
Ankštiniams augalams bei jųlyvių, kai paaiškėjo, kad Kana- Merkis 1955, P. Vaitonis 1967,
• Redakcija dirba kasdien anksto susitarus. Redakcija už
gaminiams įsijautrinimas gali dos sporto apygarda, papildo- A. Leonavičius 1974, R. Vaičai8:30 — 4:00, šeštadieniais skelbimų turint neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus
sukelti labai sunkius negerumus, I mai įrašė 11 Hamiltono daly- i tis 1976 ir A. Simonaitis 1977
8:30 — 12:00.
prašymą.
!
įskaitant šoką (?hock) j taip pat vių: P. Vaitonį, Jz. €hrolavičių, Geriausi jauniai: 1961 — A .
astmą, dilginimą odos išbėrimą ir L. Koberskį, Pr. Sakalą, P. La- Leonavičius, 1967 — J. Chrola- •
galvos skausmus.
tarskį, M. Repečką, H. Švažą, vičius, 1974 — T. Girnius, 19771
a
W 1
6. Įsijautrinimas citrininiams
Alg. Trumpicką, Alf. Patamsį,
A. Kulpa.
Tel ofiso ir Imto: OLympic 2-4158
Vyt. Laberskį ir jaunuolį Rimą
PLS2
Šachmatų varžybos
DR. K, 5 . BALUKAS
vaisiams
s
akušerija i r moterų ligos
'j
Trumpicką g. 1962.
Detroito vyks Toronto lietuvių namuose,
DR. P. KISIELIUS
Ginekologine Chirurgija.
Citrininiams vaisiams bei sun Kovas pridėjo Joną Sverą. Tai- 1573 Bloor St. West: ketvirta
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford
koms
, alergiški asmenys
, gali .gau- gi šiose šachmatų varžybose dienį ir penktadienį 8:30 v. r. ir
1443 So. 50th Ave., Cicero
ti burnos gleivinėje skausmingas I ^ H a m i l t o n o į ^
^
N . 2 vai. p. p., šeštadienį 9 vai. Medical Building) Tel. Lū 5-6446
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak..
išskyrus trečiadienius.
žaizdeles (canker sores),egzema, i Y o r k o 5 > D e t r o i t o 5> Bostono 4 _ ryto.
Dalyviai susirenka ket- Jei neatsiliepia skambint 874-8004
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
Priima ligonius pagal susitarime.
dilgmim odos išbėrimą ir a s t m a . ^ T o r o n t o 4 A u s t r a i y o s 3 ( Ang- virtadienrbiržeUo29 dL, 8 vai.
Tel KEUance 5-1811
7. Įsijautrinimas pamidorams
į lijos 1. P o vieną dalyvį įkelta J r. punktualiai. Toronto Lietu-

ŠACHMATAI

i

DR. V L BLAŽYS

DR. WALER J. KIRSTUK
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Pamidorai kai kuriems žmo- • dar iš Chicagos, Clevelando,, vių namai šachmatų varžybom
užleisti ribotam laikui (nuo 8 v.
Marųuette Medical Center
1 Champaign,
Lietuvis gydytojas)
Long
Beach,
L
a
nėms gali sukelti egzemą, dilgi6132 So. Kedzie Avenue.
r.
iki
7
vai.
vak.),
todėl
rung
8925 West 59th Street
ninį odos išbėrimą, mažas skran Paima (abu Kalifornijos) ir
antrad lr ketvirtad. Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr
tynėse b u s naudojama laikas: Vai.: pirmad.,
6 iki 7:30 vai. vakaro.
Londono,
Ont.
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
dyje žaizdeles ir astmą.
Šeštad. nuo 1 Iki 3 vai.
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta.
Didžioji kova dėl laimėjimo 50 ėjimų per 2 vai.
Pagal susitarimą.
8. įsijautrinimas javu grūdams
Ofiso telef. WA 5-2670.
— Perkuvv-Tribunalski tarpt,
virte virs tarp buv.
Kanados
Rezid.
tel. WAlbroo* 5-3048.
DR. IRENA KURAS
Kviečių grūdai ir kiti smul ir Ontario meisterio P. Vaito moterų turnyrą Lenkijoje lai
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
kūs javai, įskaitant ryžius, avižas, j nio, ilgamečio Chieagos ir Mi- mėjo Gražina Smacinska, su Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
K f l U M l , IR VAI K V LIGOS
rinkusi
9
tš.
iš
11
galimų
P
u
s
miežius, soras ir rugius. Jdomu,', nois meisterio P. Tautvaišos. i
SPECIALISTE
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL BLTLDIKG
kad įsijautrinimas kviečiams bei I buv. Bostono ir Michigano mei taškiu atsiliko jaunoji gruzinė GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7156 South VVV-t'Tn Avenue.
javams sukelia stiprius negalavi sterio Kazio Škėmos, kuriems Nana Iosciani iš Tbilisio.
24S4 VVest 71st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
.
Kazys
Merkis
mus, įskaitant astmą ir skrandžio teks pakelti labai sunkias ko
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt.
iki 1 vai. popiet.
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir gest. Ofs. teL RE 7-1168, re*. 239-2919
bei žamų negerumus.
v a s s u iškiliais, jaunesnio am
tik susitarus.
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
žiaus varžovais kaip dr. V. V .
9. Įsijautrinimas laurų
Palčiauskas, kuris' dabar run
DR. J. MEŠKAUSKAS
Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
lapams ir cinamonui
Keramikos kaitinimas
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
giasi pasaulio korespondencinių
GALVOS LR STUBURO LIGOS
sios bulvės.
Kukurūzams įsijautrinimas pa
Turįs astmą žmogus kartais įta pirmenybių
Specialybė
vidaus ligos
baigmėms (indivi
Anglijoj surastas naujas elekt
2858 West 63rd Street
Iš vaisių mažiausi žmogaus sireiškia keistomis negerovėmis, ria, kad jo sveikata pablogėja, su
2454
West
71st
Street
dualių ir komandinių. JAV ko rai laidžios keramikos gamybos
Chicago, Illiiiois 60629
įjautrintojai yra slyvos, vyšnios, įskaitant alergišką įtampą: jaut valgius aštrių prieskonių turin
71-os ir Campbell Ave. kamp.
mandos gretose), ekspertu Juo būdas. Tokia keramika pritaikoma
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir
Tei
476-3409
abrikosai Lr figos. Iš uogų — rumą, susijaudinamumą greitą, tį maistą. Jie tačiau dažnai pa
prietaisuose, kur reikalingas grei
I penktad. 3 iki 7 v. p . p. Tik susitarus.
zu Chrolavičiu iš Hamiltono, tas jkaitinimas, didelis šilumos
Valandos pagal susitarimą
bruknės ir mėlynės.
nemigą, neramumą. Kur dabar miršta, kad labai dažnai cinamo
R. Vaičaičiu — Toronto, Arūnu srautas. Dujos arba skystis, ku
OPTIC AL
STUDIO
Iš mėsų mažiausiai įjautrina mes rasime amerikietį, neturintį nas sukelia
įsijautrinimą. Jo Simonaičiu, Edv. Stakniu iš N . riuos reikia sušildyti, leidžiami per Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė
VIOLETA KAROSĄ I r f;
žmogų
vištiena,
kalakutiena, minėtų negerumų?
7 0 M
randasi įvairiame maiste, įskai Yorko ir kitais.
ploną siūlelių matricą. Taip gauna
n r. rrti.Mun . * . . . > .
*>• W«*»teoaw — TeL 77S-STSS
aviena ir triušiena. Iš kitų da
DR, E D M U N D E . CIARA
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
Reikia nevalgyt kukurūzų tu tant catsupą ir kramtomąją gu
mu šilumos srautu per milisekun
receptus.
lykų mažai įjautrina žmogų ar rinčio maisto bent pusę metų.
des galima pasiekti iki 1000 laipsn.
OPTOMETRISTAS
Didelis akinių rSmų pasirinkimas.
mą. Atsiranda galvos skausmai ir
Vai.: pirm., antr.. p e n k t 10-5:30.
bata, alyvos, cukrus ir tapioca.
2709 West olst Street
Tada galima po truputį tokio dilgininis odos išbėrimas (hives). nimo maistui, kuriarrrmaistui įsi C temperatūros. Be to, temperatū
Ketv. 1-8 v. vak. Sežt 10-4 v. p. p.
rą galima labai tiksliai reguliuoti.
Maistui įsijautrinimas — aler maisto vartoti. Taip reikia elg
Tel. — GR 6-2400
Trečiadieniais uždaryta.
Kai kurie būna jautrūs kitiems jautrinta, pradedama maisto rū
jm
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir
gija retai kada gresia žmogaus gy tis visą savo amžių, visiems ku
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt
prieskoniams, įskaitant laurų la šis valgyti vieną po kitos kas ke
Telef. — 282- 4356
vybei, bet toks įsijautrinimas su kurūzams jautriems — alergiš
10-4; šeštad. 10-3 vai.
lios
savaitės
vis
naują
rūšį
maisto
pus. 2inoma } tokie turi jų veng
,
daro daug nemalonumų įjautrin kiems asmenims. Kitaip darant
DR. ROMAS PETKUS
ti, namuose gamintą maistą dau įvedant. Kai pradedamas alergi
Ofis.
teL
735-4477;
Rez.
246-2839
AKTC
LIGOS — CHTKURGMA
tajam. Alergijos ligų žinovas gyd. žmogus jautrus kukurūzams nie
ją sukeliantis maistas —buvę
giausia vartoti.
Ofisai:
Frederic Speer, dirbąs savo srity, kada neišsivaduos iš mieguistu
DR. L DECKYS
pranykę negerumai, sugrįžta. Ta
111 NO. WABASH AVE.
vitovėje Shawnee Mission, Kan., mo, iš be kitos priežasties atsi
GYDYTOJA IR CHTRURGfi
4200 NO. CENTRAIi AVE.
10. Įsijautrinimas dirbtiniams
Seniausia Lietuvių Radio programa
da gydymas žinoma?: vengti to
Specialybe — Nervų lr
priskaito dešimtų rūšių maisto, randančio nuovargio, silpnumo,
Valandos pagal susitarimą.
maisto dažams
kio maisto visą savo, amžių. Tik Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WNSR,
Emocines Ilgos.
kuriam daugelis žmonių yra aler įvairių neaiškios kilmės skausmų
kartais po pusmečio galima pra 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
DR. FRANK PUCKAS
CRAWFORD MEDICAL BL.DG.
Daugiausia įsijautrinimą .suke
giški.
ir migrenos. Kai ateina pas gydy
dėti po truputį buvusį įjautrinan 1:00 iki 1:30 vaL po pietų — perduo
(Kalba lietuviškai)
6440 So. Pulaski Road
toją pacientas, besiskundžiąs neu- lia raudonieji ir geltonieji dirbti tį maistą vartoti. Jokių tablečių dama vėliausių, pasaulinių žinių san
Pienas ir jo gaminiai
OPTOMETRISTAS
rotiškais negalavimais, tuoj tas niai maisto dažymui naudojami bei "Šatų" nuo maistui alergijos trauką ir komentarai, muzika, dainos
Tikrina akis. Pritaiko akintas ir
DR. A. B. GLEVECKAS
Tiek vaikams, tiek suaugusiems gydytojas prisimena kukurū šiame krašte dažai. Raudonieji
ir Magdutes pasaka, šią programą
"Contact lense**
— įsijautrinimo nevartotina.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
karvės pienas yra dažniausiai iš zams jautrumą. Kadangi kukurū jau uždrausti. Be jgalvos turi bū
veda Steponas ir Valentina Minkai.
2618 W. 71st S t — TeL 737-5148
TeL — BE 3-5893
Išvada. Maisto yra įvairaus. Ne Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flovisų maisto rūšių sukeliantis įsi zų pilna visokiame maiste, žmo ti žmogus, kuris mėgsta pirkti da
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
:
Specialybė
Akių ligos
įjautrinančio
maisto
pakanka
rists
—
gelių
bei
dovanų
krautuvę,
jautrinimą — alergiją. Vaikas, gus turi įsiskaityti į paduotą mais žytas bulves — toks sau ligą per
DR. LEONAS SEIBUTIS
502 E. Broadway. So. Boston, Mass.
3907 West 103rd Street
jautrus karvės pienui beveik visa te jo sudėtį. Nereikiar vartoti su ka už savo prakaitu uždirbtą cen
2127
INKSTŲ, PŪSLES IR
gaunamadienraštis
"Draugas"
ir
ra
- Telefonas 26&-0489. Ten pat
da turi tėvus ar senelius tokius kurūzų priemaiša jokio maisto.
Valandos pagal susitarimą
tą. Tokie lietuvių tarpe turėtų žmogui sveikam būti ir sunkius Į O
site
didelį
pasirinkimą
lietuviškų
knyPROSTATO
CHIRURGIJA
darbus dirbti. Tik būkime gudrūs,
pačius jautruolius. Kai kurie as-j
pranykti.
2656
W.
6Srd
Street
kaip žalčiai: venkime visai mums
Ofiso M . — PB 8-2220
2inoma, čia sunku išvengti ku
menys būna taip jautrūs net ma
Vai., antrad. nuo 1-4 popiet
Dar retesniais atvejais žmonės nereikalingų valgiu ir gėrimų. O
žiausiam kiekiui pieno, kad jie įsi kurūzo priemaišos maiste, kada
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
h* ketv. nuo 5-7 vakare
įsijautrina kiaulienai, jautienai, kai ir mėgiamus valgius rasime •iMliliiiiHitiilMHHHIIIIIIiniiniHIIIIIIIM
jautrina suvalgę duonos, kurioje jos yra beveik kiekviename mais
J O SSA
Ofiso
tel. 776-2880, rezid. 448-5545
svogūnams, česnakui, baltoms mums negeroves sukeliančius —
Puiki dovana — bet kuria
bent kiek būna pieno įpilto duo to gaminyje, įskaitant saldainius
V
A
I
K
Ų
L
I
G
O
S
bulvėms, visų rūsių žuviai, ka jų taip pat bumon nedekime. Ne
proga!
DR. J. J. SIMONAITIS
ną gaminant, šitokios duonos to bei vaistus ar jų įpakavimus.
2656 West GSrd Street
įsijautrinantieji
valgykim
tik
svei
vai, jūros mažiems vėžiams, ba
Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt.
GYDYTOJAS
ki pienui jautruoliai turi vengti Jautrusis kukurūzams reaguoja
kus maisto gaminius. Jau tokia
nanams ir medžio riešutams.
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai.
Popular
Iithuanian
Adresas
4255 W. 63rd Street
neigiamai
net
nuo
mažiausios
ku
valgyti.
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
kava, visoki
pyragai, tryniais
Offeo
telef. R E 5-4410
Kaip sužinoti, kad sergi
Pienui alergiški žmonės turi at kurūzo dalelės, net nuo jo kva
turtingi raguoliai bei • velykiškos
Rezidencijos telef. GR 9-0617
Ofs.
PO
7-6000
Bes.
OA
3-7278
maistui alergija?
«
siminti, kad pieno daug yra topo. Už tai mes turime maitintis
"bobos" nė vienam iš mūsų nė
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
ra
reikalingi nei naudingi.
daugiausia
grynais
maisto
ga
kiame maiste, kuriame daug grie
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet
DR.
A.
JENKINS
Gydytojas 'pataria tris* savai
Suredagavo
tinės. Tokie turi vengti su grietine miniais. Dažniausiai turime na
Pasiskaityti. Rosanne Beatriče
tes nevalgyti jokio įtariamo val
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso tel. HE 1-2123 N a m o OI 8-61S3
Juozapina Daažv&rdienė
gaminto maisto, sūrio ir kitų muose maistą gamintis — tada
Howard:
Nutrition
i
n
Clinical
gio. Jei alerginiai reiškiniai pra
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINT/
3844 West 63rd Street
pieno gaminių. Štai, kokius ne žinosime, kad valgome gryną ga
DR. V. TUMAS0NIS
nyksta tame laikotarpyje, grei Care, McGraw — Hill Book
LAIDA
gerumus sukelia žmoguj pienui minį. Sau ligą pirktis turi liautis
CHIRURGAS
Valandos
pagal
susitarimą
čiausiai jie buvo sukelti įsrjautri- Co.
ftiem dienom Draugo spaustuve
2454 West 71st Street
įsijautrinimas, esant pienui aler visi jautruoliai įvairioms maisto
Išleido septinta laidą Uos poplia
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad
Rez. — 327-1965
medžiagoms.
giškam.
2-5 lr 6-7 — iŠ anksto susitarus.
rios virimo knygos. J. Dauzvardie
Bet kokio maisto sukelta aler
DR. K. A. JUČAS
4. įsijautrinimas kiaušiniams
n* vėl patikslino tr pagražino tią
TeL ofiso PB 6-6446
gija — įsijautrinimas pasireiškia
laida asu jais paruosimais
DERMATOLOGIJA
Net
vien
kiaušinio
kvapas
ga
dažniausiai šiais negerumais: Vi
Tai geriausia dovana naujom
CHIRURGIJA
F. C. WINSKUNAS
smonom ar marčiom. Daugelis ap
duriai būna tai per kieti, tai per li sukelti negerumus kiaušiniui
1002 No. Western Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dovanoja kitataučius supatindin
Ofiso tel. 489-4441
laisvi. Ima skaudėti viduriai — įsijautrinusiam asmeniui. Pana
3107 West 71st Street
darni juos su lietuvišku maistu b
Valandos
pagal
susitarimaValandos: 1-6 vai. popiet
dažnai klaidingai palaikoma toks šiai esti su jautriu žmogum vita
virimu- Si knyga yra sukėlus* la
Treč. ir SeStad. pairai susitarimą.
negerumas žamų uždegimu — minui B (visoms to vitamino rū
bai daug pasisekimo lietuvių b? ki
t»taigosfarboto tel. 652-1381
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772
tatančiu darbo vietose tr orgacia
kolitu (coKtis). Pabrinksta nosies šims): žmogus ima blogai jaus
DR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
tis,
ima
jį
pykinti
vien
tada,
kai
djoaa
DR. PETRAS ŽLI0BA
ir bronchų gleivinės, ima gerklę
Knyga yra labai graliai įrišta b
BENDROJI MEDICINA
gydytojas
kitame
kambaryje
ati
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
skaudėti, atsiranda švilpiantis al
sa spalvotomis niuetraci tomis Ls
1407 8o.49tfe Court, Cicero, III.
daro to vitamino turinčią ampu
6234
So.
Narragaasett
Avenue
savimas (astma), reiškiasi galvos
bei patogi vartojimai
lę įtraukimui į švirkštą to B vi
Kasdien 10-12 ir 4-7
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt
skausmas, eina iš burnos dvokiąs
Ufatoakyklt* pasta Išskyrus treč b" Seštad
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
tamino skiedinio, šitas pavyzdys
rmArOAS, h m skyris*
kvapas, žmogus smarkiai prakai
įgalins lengviau suprasti apie
4541 Weat Ord Mrest
tuoja, darosi nuvargęs, įtemptas,
žmoguj daromą blogį nuo to mais
OkJeaga, Oksls 6062H
kartais net pradeda lovon šlapin
to, kuriam jis yra jautrus (aler
Kalas $4.00. Pridėkite 90 centu*
tis.
giškas).
n*i&tr UHaidoms ūlinols gyvento
2. įsijautrinimas Kolos riešutams
Kiaušinių būna įdėta dauge- Gieda pamaldų metu Lietuvio sodyboje, Chicagoje Ema Umbraziene ir ki DrldAkKe 3n ««nrq mokesčiam*
lyje
kepsnių, jų yra leduose, sa-1 Alfonsas sidagia
Nuotr. M. Nagio sHuniMiiuiMiniiiH
Visi gėrimai bei maisto gami

RADIO PROGRAMA

RECIPES

Perskaitę "Draug*"* duokite ji kitiems.

sdL

n ų u Y VENDINAMA SVAJONE

DIDELIS JAV BANDYMAS
Vii tebeieSkoma užsienio politikos gairių

PERSENAS DIRBTI - PERJAUNAS MIRTI
Studijine konferencija apie etnines grupes
Jungtinės Amerikos Valsty Rytų Europos, Pradėjo nuo pa
bės yra mozaika įvairių tauty pročių Lenkijoj ir Lietuvoj.
bių, čia sutinkama žmonių iš Nupasakojo Vėlinių ir Visų
Europos, Arijos, Pietų Ameri Šventų tradicijas. Pailiustravikos,
Afrikos ir kt Kurį laiką mui davė ilgokas citatas i i Ado
"Vėlinių".
efektingai veikė vadinamas mo Mickevičiaus
"melting pot". Tačiau, sukilus- Įspūdingos buvo tos vietos,
juodajai rasei, puodas pradėjo kur žmonių minios tamsoje su
sproginėti. Juodiesiems išsiko- žvakėmis keliauja į kapines ir
vojant vis daugiau teisių, juos gražiai pagerbia mirusiuosius.
paseka ir kitos tautybės, jų tar Nurodė, kad abiejose tautose
pe ir lietuviai. Atsiranda savo yra stiprus ryšys tarp gyvųjų
kilme bei tautybe pasididžiavi ir mirusiųjų. Nusakė charaktemas. Tokiu būdu etninių grupių ringesnius bruožus lenkų, lietu
nutautinimas gerokai susilpnė vių, latvių, estų, vengrų, užrainiečių, čekoslovakų.
jo.

B Sovietų Rusijos į Vakarus moko, kad rsikia kurti rojus
klausimų kelti, Sovietus erzinti
ištrūkęs rašytojas Andriejus A- žemėje, iš kitos pusės jis niekina
JAV ir Sovietai ėmė grasinti
GEDIMINAS GALVA
kol bent bus sudaryta ir pasira
Erikas "Priverstinės į Sibirą ke- žemiškas vertybes, iš vienos pu- suremti ragus ant .plataus liepto.
lionės" ir kitų knygų autorius, sės komunizmas kalba apie sąži- Gegužės mėnesį pradėtas politi lėliams Zaire malšinti. VVashing- šyta nusiginklavimo sutartis.
kalbėdamas prancūzų žumalis- ningumą, iš kitos pusės jis gro nis piktžodžiavimas dar tebesitę tonas ir iki šio meto dar neturi •Ketvirtas pasitarimo dalyvis ytams, pareiškė: "Marksizmo at- bia svetimus kraštus. Komuniz- sia. Jis santykių negerina, bet ryškių užsienio politikos gairių ra JAV ambasadorius Jungtinėse
žvilgiu esu labai skeptiškas, ne- mas kalba apie darbo ir atlygini- šiuo metu nėra pavojaus, kad Afrikoje. Juk negalima vadinti Tautose A. Youngas, meistras iš
manau, kad marksizmas būtų mo proporcingumą, bet dauge bus panaudotos išsinaikinimo politika abejingą svarstymą teik sišokti ir prieštarauti. Jį galima
pajėgus sukurti laisve ir toleran lis partijas veikėjų nieko nedirba, priemonės, sukeltas III pasauli ti ginklus Somalijai, Kenijai ar vadinti karališkuoju juokdariu.
Jo nuomone, kubiečiai palaiką
cija pagrįstą visuomeninę sant o tik ragina dirbančiuosius. Griš nis karas.
Zairui.
varką. Niekur marksistinis reži kevičius, priminęs, kad teigimas
Kiek ryškesnis JAV atkirtis tvarką Afrikoje, o JAV nereikia
Ganėtinai
apsiginklavę
Sovie
mas neparodė pakantos kitaip jog žmonių gobšumo negalima
delsti nusigmklavimo derybas ir kištis į to žemyno vidaus reika
tai
ėmė
spraustis
į
Afrikos
že
galvojančių žmonių atžvilgiu. įveikti yra pasenęs, sako: *Tšnaukelti naujus reikalavimus Sovie lus.
myną. Jie užėmė strategines sri
Marksizmas nėra pajėgus sukur- dotojų klasė, ypač buržuazija, ytams, kai jos beveik buvo baig
Vairuotojas be vairo
tis ir ten sumaniai panaudojo vi
ti teisingą visuomeninę santvar- ra egoizmo, gobšumo ir sa
tos ir teliko tik sutarties plony
sas priemones tęsti politinį žai
Už JAV užsienio politiką atsa
Plačios orientacijos amerikie
ką, nes savo esmėje paneigia bet vanaudiškumo skleidėja. Pačia
bių dailinimas.
Judy K. Olson paskaitą skai
dimą nepastovioje erdvėje. So
ko
prezidentas, o senatas tvirtina čių sociologai, filosofai ir poli tė apie žydus ir murmonus. šios
kokia toleranciją žmogui kaip savo prigimtimi šios ydos yra
Apie
tariamas
vVashingtono
vietai ypač šiais metais žymiai
individui".
svetimos naujai, socialistinei vi- padidino ginklų ir ūkinių gėry pastangas spręsti žmogaus teisių sudarytas sutartis. Šiuo metu už tikai laiko tai geru ženklu, nes abi grupės buvo labiausiai per
sienio politikos klausimais prezi tautinės grupes savo kultūra,
Sovietinis režimas nuolat kai- suomenei".
bių tiekimą į Afriką. Kubiečių ka klausimą juk negalima net kal dentas nėra apsisprendęs, ko ir šį kraštą labai praturtina Pra sekiojamos. Pastebėjo, kad di
džiausia žydų emigracija į JAV
ba apie pasiaukojimą, nuolat priDaiktų troškimai, esą, ne ko- rių skaičius tebeauga. Jie yra tik bėti. Kai Wasningtonas ir ameri
kaip
siekti,
o
kongiresas
yra
pasi
dedama
didžiuotis,
kad
Ameri
kiečių
spauda
težino
tik
vie
iš centrinės ir Vakarų Europos
mena, kad komunistinis žmogus munistinės visuomenės klaidos, priemonė Maskvos strateginiam
metęs.
Tai
vairuotojai
prie
ne
kos
masė
nėra
monolitinė.
Be
nos
tautybės
aukas
Sovietuose,
įvyko 1880 m. Dabar jau reiš
užaugs doras ir bus laisvas nuo bet buržuazinių laikų liekanos, ir taktiniam žaidimui vykdyti
veikiančio vairo. Prezidentui ir to, pastaruoju metu gana dide kiasi trečioji generacija. Jie
sukelia visų apmaudą.
vadinamų buržuazinių palinki- Bet kad komunizmas išaugino Afrikoje.
kongresui trūksta apsisprendimo. lis jaunų mokslininkų skaičius mažai geria, turi mažiau nusi
mų, kad komunistinio pasaulio visiškai naują kartą, kad jau seKeistas kvartetas
Maskvos ir Pekino santykiai žy
Ką jis jis vakar ipasakė, dar ne atlieka įvairias studijas, susi kaltėlių. Ilgą laiką pasižymėjo
žmogus bus pasiaukojantis ir nie- niai nėra privačios nuosavybės, miai pablogėjo. Sovietai panau
aišku
ar rytoj tesės.
jusias su etninėmis grupėmis, ir mažesniu divorsų skaičiumi.
JAV užsienio politikos linkmę
ko daugiau nenorįs, kaip tik Griškevičius tyli. Nieko nėra dojo daugelį priemonių apsupti
norėdami
jas vispusiškai ištir Paskutiniu metu pas žydus diJ. Carteris užsienio .politikoje ir
džiaugtis komunistiniais atsieki- lengviau kaip viską suversti bur- Kinfją ir jai kenkti. Sovietams aptaria keturi asmenys, bet vis
ti,
kad
vėliau
galėtų joms su vorsai labai pakilo. Jaunojoj
mais, nors jie būtų ir 'abai men- žuazijai, be kurios Maskva neiš- palankus perversmas Afganista skirtingais balsais. Tai sako, kad viešojo ūkio srityje neturi teori
generacijoj pradėjo nykti tra
ki. Komunistai stengiasi perauk- siverčia, ką rodo nuolatiniai ieš- ne, komunistinių karių įsiverži fkrašto vairuotojai neturi toli nio pasiruošimo ir patirties. Tuo teikti tinkamesnę pagalbą.
lėti žmogų, bet, kaip teigia A- kojimai
kapitalistiniuose kraš- mas į Kiniją įprie Usuri upės, stip siekiančių užsienio politikos gai atveju jam telieka pasitikėti skir
Šiuo metu, iškaitant trečiąją dicijos. Šydai geriausiai yra
tingų
nuomonių
patarėjais,
dary
riųŠiandieniniai
JAV
pareiški
malrikas, marksizmas iš esmės tuose grūdų, naujausios techni- rinimas įtakos Vietname ir kitose
kartą, Amerikoje yra apie 100 suorganizavę senų žmonių ap
ti
prieštaraujančius
pareiškimus.
mai,
sukelti
Sovietų
užsienio
po
niekina individą, ir taip nieki- kos ir kitų gaminių. Ir kai teigia- Azijos srityse vertė sukrusti Pe
milijonų etnikų. Manoma, kad rūpinimą.
Kalbėdamas apie murmonus,
namas žmogus negalės pasiekti ma, kad Sov. Rusija nukentėjo kiną. Vietnamas vargu būtų savo litikos mostų, -rytoj gali pasikeis Jis tarė sieksiąs nusiginklavimo jų tarpe 40 milijonų yra iš Eu
nežiūrint
nesutarimo
su
Sovietais
ti.
Jie
terodo
nuotaika::
Wasningnurodė,
jog buvo apklausinėti
ne tik dvasinių bet ir materialis- nuo karo* tai galima priminti, valia ištrėmęs 120,000 kinų. Sis
ropos.
kitais
užsienio
politikos
klausi
tone,
bet
ne
JAV
užsienio
politi
tinių laimėjimų. Komunizmas niekas tiek nenukentėjo nuo ka- mostas paskatino Pekiną žymiai
Paskutiniuoju metu įvairių 400 senyvo amžiaus žmonių.
mais. Netrukus jis siūlė Sovie
nėra pajėgus išspręsti buitinių ro kaip Vokietija. Ji buvo apkarpyti ūkinę paramą Vietna- kos siekimus.
organizacijų bei institucijų ypa Dėl antagonizmo murmonai vi
Prieš pat išgarsėjusią preziden tams pasirinkti susidūrymą ar lingas dėmesys yra kreipiamas į «* l a f t * keliavo i i vienos vietos
klausimų, o žmogus juk privalo sugriauta, pačių rusų apiplėšta, mui.
to kalbą Annapolyje VI.7 Camp bendravimą. Greičiausiai ir pa į etnikus pensininkus, giuo me- i ****• No^Jo sporciau dan
gyventi, todėl žmogaus troški- o šiandien vėl Brežnevui tenka
David susirinko keturi jo .patarė čiam prezidentui neaiškios šios tų JAV yra apie 12% asmenų,! gintis. B 0 * 0 jaga^jusi poligaJAV atkirtis
mu daiktų skundžiasi komunis- lankytis buržuazinėj Vokietijoj
jai. Kiekvienas jų skirtingai kal sąvokos, kaip ir žmogaus teisių vyresnių kaip 65 m. Tokiu bū- i™*^ Šeimos ilgą laiką buvo la
tu literatai ir partijos pareigūnai, ir ieškoti techninės pagalbos.
Sovietų politinis spaudimas Af bėjo.
gynimas ar kovojimas prieš in du į šią grupe įeina apie 26 rni-: t* 1 gaudžios. Vieni kitiems bė*
Griškevičiaus straipsnis yra rikos žemyne išryškėjo 1975 m.
fliaciją.
lijonai Amerikos gyventojų, i§ ! dos reikale padėdavo. Vyravo
Nuosekliausias Z. Brzezkiskis,
Okupuotos Lietuvos komunis- vienas kitam priešingų sakinių Jų įtakon patekusi Angola tapo
už
-*
•** •visus, visi
tų partijos sekretorius Petras Gris- kratinys, bet ir visa komunistinė strategine atspara kelti nerimą patarėjas saugumo klausimais, j J. Carterio nepaprastas plepu kurių truputį mažiau Kaip pusė' Sūkis — vienas
mas
ir
ieškojimas
garso
tikrai
už
vieną.
88%
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palaiko
per
paskutinį
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įtikinėjo
kevičius savo vienoje kalboje pa- sistema yra ne kas kitas, kaip baltųjų valdomuose kraštuose.
yra etnikai.
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napatamavo.
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telefoninius
ir laiš
prezidentą
aiškiu
reikalu,
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brėžė: "Kai žmogų užvaldo tur- melo ir prieštaravimų sistema. Rodezijos ateitis neryški. Pietų
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sąlygoms,
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veda
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kais ryšius su senaisiais. Pasta
tėjimo aistra, kartu su juo kyla Kaip žmogus gali išlikti nuoša- Afrikos respublika vargu išsivers Sovietai siekia įsigalėti pasaulyje.
pažinimui yra organizuojamos
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Sovietams
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rieji skundžiasi, kad vaikai per
priešiškumo jausmas kitų pasise- liai nuo keikiamo "daiktizmo", be didelio kraujo praliejimo. Kot
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Esą,
mažai juos remia
finansiškai.
kimams, populiarumui, prana- kai tų daiktų trūksta, nes komu- ateis tų kraštų likiminė valanda,
kutinioji šios rūšies konferenci
tyliau
vaikščiotų,
bet
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su
Sovietais
tartis
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Pamažu šeimyniniai ryšiai ma
šumui, troškimas juos pažemin- nizmas, išjungdamas privačią Sovietai sugebėjo įsigalėti Afrikos
ja įvyko gegužės 22-23 dieno
dą
neštų.
Garbės
troškimas
jį
su
nusiginklavimo,
pasirašyti
su
žėja
ti, suvesti su jais sąskaitas. Gana iniciatyvą, nors ir kaip botaguo- iškyšulyje, kuris gali ateityje
niekino, jo garsas krito, nes jis mis Marylando universitete,
Dr. Elizabeth Markson, Weldažnai taip pat išplaukia į pa- damas dirbančiuosius, tų daiktų lemti naftos tiekimą vakarie tartis ir tuo pačiu metu kovoti
Washingtono pašonėje. Joje da^
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daugiau
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prieš
jų
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virsių cinizmas, samprotavimai pakankamai neprigamina.
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problemas,
apie dorinį visuomenės nuopūo*
JAV turėjo sukrusti praėjusiais kitus žemynus. Vargas ir su Z.
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visokių
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Brzezinskiu, kai jis V.28 televizi
lį, apie žmogiškojo egoizmo neVadinami penkmečio planai, metais, bet pajudėjo tik šį pus
mokslininkai, socialinius moks- fTJL . ,_, nesveikų
,,
, ligoninėse.
.
,
jos
pareiškimuose
bandė
suversti
įveikiamumą ir t.t Vaikydama- socialistinės lenktynės produk- metį. Saugumo tarybos įpirmi1970
tokiose
ligoninėse
buvo
lus
bestudijuojąs
jaunimas
ir
visą kaltę kubiečiam-; dėl sukili
15% etnikų ir 5% vietinių. Pro
sis turto žmogus netenka tikėji- cijos nepakelia, o antra, jei pa- ninkas Z. Brzerinkis vyko į Peki
stambesnių institucijų delega tiniai sergančių etnikų grupėje
mo Zaire, o Sovietus kaltinti tik
mo kitais, įsitikinimo jų teisin- gamina, tai jie dažniausia labai ną lopyti politinius santykius. protokoliniu nukrypima. Kalti
tai — iš viso apie 200 žmonių. buvo daugiausia sveiki žmonės.
gumų, sąžiningumu, ištikimybe, blogos kokybės. Rašyt Vyt Bub- Valstybės departamentas sugebė
Lietuviams atstovavo Feliksas Jie pateko ligoninėn tik todėl,
padorumu, praranda ir savąjį nys romane '•'Nesėtų rugių žydė- jo tą kelionę atidėlioti kelis mė- nimas iešmininkų išdavė jo už
Andriūnas, JAV LB krašto val kad vaikai norėjo jais nusikra
kuklumą, nuoširdumą, žmogiš- jimas" rašo apie krautuvėlę: "I nerius. Po šios kelionės kom. Ki sienio politikos sampratos silp
dybos vicepirmininkas, ir šių tyti. Mat, sulaukę 65 m. buvo
kąjį orumą. O kada šitaip elgtis eina, apsidairo. Moterys pagei- nija sukruto savo kariuomenę ap nybes.
eilučių rašytojas. Konferenci per seni dirbti, bet per jauni
Gynybos sekretorius H. Browpradeda komunistas, jis ne tik dauja vokiškų liemenėlių, vyrai ginkluoti ir susidomėti Zairo pa
jos pabaigoje pripuolamai teko mirti. Gyvenimo sąlygos minė
nas sėdi ant slenksčio. Jis prita
praranda autoritetą, bet ir labai švediškų skutimosi peiliukų. Ne dėtimi.
sutikti G. Sužiedėlier.ę, atsto tose institucijose buvo gana
ria Z. Brzezinskio pasipriešini
pakenkia darbo žmonių auklėji- ra, tai ir pro duris". KapitalistiJAV užsienio politikos •rikiuoto
vaujančią savo darbovietei. liūdnos: vieniši, visų užmiršti,
mui. naujų asmenybės savybių nio krašto gaminiai gundo soci- jai labai garsiai ėmė kalbėti apie mui Sovietams, bet siūlo tęsti nu
Apie 75% konferencijos daly nuolatiniai tarpusaviai barniai
formavimui, komuitinės mora- alistinio krašto pilieti, n* 8 tie ga Sovietų pavoju Afrikoje. Ne So siginklavimo derybas su Sovietais
vių buvo jauni žmonės.
— airiai neapkenčia lenkų, len
ir jiems net daryti nuolaidas.
lės normų įtvirtinimui."
miniai geresni Komunizmas nuo vietai, bet kubiečiai tapo jų tai
Iš visų paskaitų mums ar kai airių, o visi — žydų.
Žodžiu, Sovietų Rusijos staty- daikt;zmo žmogaus neišgydys. kiniu. Užsienio politikos vairuo
čiausia prie širdies buvo Danu
Valstybės departamento sekre
Kitose paskaitose buvo gvil
tmis bara gyventojus už tai, už
Rašytojas Amalrikas teigia, tojai' tenkinosi gražbylystėmis ir torius C. Vance nusiginklavimo
tes Mostvrin, lenkų kilmės, Du
ką juos turėtų girti. Juk nieko kad niekada komunizmas nebus Europos ir Afrikos valstybių tal pasitarimus laikos svarbiausiais. 3S savo namų Vietnamo komunistų ke universiteto profesorės. Ji denamos juodžių, indų, kinų
kito komunizmas nemoko kaip žmogiško' veido, niekada nepa ka 2 Angolos atvykusiems suki Todėl JAV neturi kitų politinių išvyti kiniečiai
kalbėjo apie šeimas, kilusias iš
'Nukelta J 5 pusi.)
tik tai, kad reikia žemėje sukur- sieks to, kas žmogui būtina. Ati rojų, kad visa kita yra nesvar- malrikas primena vadinamą Pra
i bėti apie naują jūsų darbo tvarką Tamsta perkeliamas
tum... Fain, fain.
bų, kad reikia stengtis pralenkti hos pavasarį, kur komunistai
'thank
you"
į
tai
nepasakė.
Tie
| į kitą skyrių... Tai štai kaip, —'- į kitą skyrių! Kaip
Almis
net
įprasto
kapitalistinius Vakarus, kurie bandė įgyvendinti
humanišką
arkliški — šypsena ir komplimentas — paliko jam ne iš giedro dangaus perkūnas! Almis pasijuto, tartum
kaip tik ir turi labai daug daiktų, socializmą, tačiau, jei šis bandypastumtas ir krintąs į šaltą vandenį, su visais drabu
skanų kvapą.
Ir jei niekinamas žmogus, kad jis mas būtų pavykęs ir nebūtų
žiais ir batais... Ir nežinia, kodėl...
Tai
nebuvo
pirkėjais
gausi
diena.
Almis
tvarkėsi,
ko nors siekdamas pavydi kai- žiauriai Maslvos nuslopintas, tai
Romanas
Reiškia, ir šiuose nuobodžiuose mūruose gali būt
nors nebūtinai reikėjo tvarkytis. Sole pageidavimų jis
mynui, tai taip praranda savo būtų tas pavasaris laipsnišnetikėtumų...
gerai
nei
nesuprato;
gal
priekabiautojui
irgi
nebuvo
AL* BOTA
garbę ir pati valstybė, pavydėda- kai privedęs prie visiško atsisaPasikalbėjimas, dar kartą šaltas vanduo, neramus
aišku, ko jis iš tarnautojų nori. Tarp klientų aptarna
ma kapitalistiniams kraštams kymo nuo marksizmo. Vadinaširdies
dūžiai, ir... Dangerutis jau lėtai žingsniavo na
vimo Almis pasiėmė įdomią knygą ir skaitė, nugara at
materialinių gėrybių, kuriomis masis liberalinis marksizmas bū- 40
Štai kur šuo pakastas! — Susiprato Almis. Ko sirėmęs į pinigų dėžę. Mezaninu be paliovos vaikščiojo mo, nuleidęs galvą, susimąstęs. Apsunkusios kojos,
grindžiamas komunistinis rojus, tų buvęs tik pereinamasis laikoIš kitos pusės, Griškevičius ne- tarpis į tradicinę, vakarietišką dėl jo nepaklausė, kur tą ar kitą knygą dėti. Kodėl ne- "Blue kompanijos" tarnautojai, {vairiais reikalais ėjo sunki širdis. Nušvokštė jo autobusas, liejosi plati gat
dausė visagalio ir visažinančio vedėjo, kuris kažin ar į prezidento raštinę ar į Asmeninį skyrių, vaikščiojo vėj mašinų upė, vienas antras pėstusis kauksmo batais
niekina materialinių gėrybių laisvę žmonių bendruomenę,
teigdamas: "Materialistinės gėryIlgom prakalbom ir didelėm yra perskaitęs kelias knygas per paskutinius dešimt pro šalį vedėjai, pavaduotojai, prekių užsakytojai, įvai į šaligatvį. Išėjęs iš krautuvės, Almis mėgindavo, lyg
rių kompanijų atstovai, madų kūrėjai, modeliuotojos, trintuku popieriuj, nutrinti visus darbe nemalonumus.
bes be abejo, būtinos, kaip svar- bausmėm komunistai auklėja sa- metų...
I Dabar jis galvojo ne apie jį įskundusi Mike Sole, ne apie
— Yes, Mr. Sole. — Almis pasakė rimtai, nors naujai priimti tarnautojai ar tebeiešką darbo...
bi žmogaus gyvenimo ir veiklos vo visuomenę, bet niekad nepaAlmis nebekreipė dėmesio į šį žmonių upelį, nuo- į naują paskyrimą Kaklaraiščių ir diržų skyriuje, o apie
prielaida. Tačiau šios gėrybės vi- sieks jie to, ko nori,, kalbėdami viduje juokėsi. Taip atsako į užmetimus, teisingus ar
lat
mezninu
tekantį. Jis žinojo savo pareigas atliekąs; j seserį Austę.
sada turi būti įsigyjamos są- apie savanoriškumą, o proteguo- neteisingus, visi nauji tarnautojai.
Vargšė Austelė! Toksai netikras, nenaudingas ir
— Okey. Sakau, — fain, viskas gerai. Dabar — skaitymas — irgi prie pareigų, nes naujas knygas rei
žiningai, proporcingai įdėtam darni jėgą ir prievartą. Sistema,
kėjo pažinti, kad galėtum pirkėjams pateikti teisingą neprasmingas jam atrodė jos dabar gyvenimas, tokia
darbui, o jų turėjimas niekada kur siūloma aukotis, kad ki- prie darbo...
jų
įvertinimą Telefonu ir prie knygų stalo buvo nuo miglota, neįžiūrima ateitis. Nenaudingos jos dienos,
Sole net šyptelėjo, — tartum, kai arklys atvepia
tas galėtų grobti, niekada nepa
neturi tapti savitikslu'
lat
jie klausinėjami nuomonės, charakterizavimo; vie nes nei pakenčiamai gyveno, nei ruošėsi savo ir kūdi
lūpaa; nežinai, ar jis kąs, ar linksmai nusižvengs.
tenkins žmogaus.
Dangerutis automatiškai pradėjo po kambarį slan nišos skaitytojos ateidavo net specialiai pasidalinti į- kio geresnei buičiai; nelankė jokios mokyklos, nedirbo,
A B.
Iš vienos pusės komunizmas
kiot, lyg tvarkytis, lyg (slapčia) norėdamas išsiveržti spūdžiais apie kokį "bestselerį" ir paklausti patarimo, net nei Lėlytę kaip reikiant prižiūrėjo. Vis dažnai išei
iš to slegiančio komercinio košmaro, iš betikslio darbo kurias pirkti iš naujųjų. Mike Sole, niekad neturėda davo, neva darbo ieškodama, o iš tikro tais išėjimais ir
šyta
Anglijos
landšaftų
evoliu
ir bendradarbių nenuoširdumo. Mike Sole jam asme mas atsakymo, siųsdavo pas Almį, o paskui jam pavy save suvargindavo, ir savo dukrelę skriausdavo. Ir
ANGLIJA GARSĖJA
cija
nuo
bronzos
amžiaus.
An
kaip bus toliau? Mergytė augs, reikalai didės, jai prie
niškai nebuvo viršininku (deja, buvo — pagal "Bme dėdavo už jo platų knygų pažinimą.
GYVCNŲ AFSAUGA
troje dalyje gvildenamos šiuo Co" įstatus), jokiu autoritetu, jokiu vertingesnių in
Baigęs akimis praryti naujausią Bradbury nove žiūra bus reikalinga didesnė ir įvairesnė. Ateis dienos,
aplinkos
pakeitimų dividu Tas žmogelis buvo jam įkyrėjęs ir nusibodęs lių rinkinį, Almis pasiėmė į rankas padūkusiai skaito kai ir aprangos daugiau reikės (dovanotais gailestin
Anglijoje yra sukurta daug laikinės
iki nepakenčiamumo. Bet darbas yra darbu Ir, jei mą "Sex ir aš". Vartydamas tą pikantišką leidinį, jis gų moterų drabužėliais nebeapdangstysi), ir maistas,
specialių mokslinio tyrimo insti kryptys.
Be
to,
plataus
dėmesio
susi
dirbti reikia, geriau prie knygų, negu betkur kitur. kilstelėjo galvą ir pamatė lėtai pro šalį praslenkantį ir mokykla, mokytis priemonės... Augant vaikui, ir jo
tucijų, priimta nemažai gamtos
globa vis labiau komplikuojasi. O ką — Austė? Taktai
apsaugos įstatymų. I šį svarbų laukė monografija apie Škoti Mike Sole aplink neaimaišant, jis, knygų apsuptas, jau Mike Sole. Nekreipdamas dėmesio, vartė knygą toliau,
iki pasirodė klientai. Truputį pardavė, truputį tvarkė motinai dar globa reikalinga.. Ir jai. kaip jos kūdJMMT
darbą įtraukiami platūs visuo jos organinius išteklius, jų evo tėsi beveik kaip namie. Ir užsimiršdavo, ir beveik lai
knygas, atliko šiek tiek darbo už vedėją, suvesdamas tie patys dalykai reikalingi; o nėra kas parūpina, moliuciją
Monografijoje
ieškoma
mingas, — ir taip laikas šuoliais nešė į priekį.
menės sluoksniai ir ypač jauni
kompromiso tarp ekologijos ir
Tą dieną Mike Sole apie knygas beveik nebesimai ir patikrindamas užsakymų bei pardavimų knygas; giausia. kad Austė apie tai, atrodo, nei nepagalvoja.
mas, moksleiviai.
šė. Gal skyrių vedėjų posėdy, gal rūsy prie naujų siun taip diena pamažu šliaužė galop. Popiečiu suskambė Broliai? Ar gali jis, Almis pats, daugiau duoti? O Lė
Gausiai leidžiama ir gamtos žemės bei miškų ūkio.
lytės tėvas? — Kad tik jis paliktumas ramybėj! Jis
Taip pat Anglija nuo seno tų, gal savo raštinėj kiūtojo... Išeidamas dar kartą iš jo telefonas:
apsaugos problemoms skirtos
—
tik akmuo ant kaklo.
— Halio, čia — Asmeninis skyrius. Mr. Danžerusiviepė, į Dangerutį net komplimentą numesdamas:
literatūros. Knygoje "Gamti garsėja gyvūnų apsauga.
(Bus daugiau)
— Tu esi fain vyras. Jei tik vyresniųjų klausy ti? Prašau užeit į Asmeninį skyrių, reikalinga pasikalnės aplinkybės" vaizdžiai apra
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S U M Ų DANIELIŲ D A U A

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. birieiioinea. 27 d. |

Vaikus užauginusi, pati baigė mokslus
Kaip mums Purdue universi
tetas Galumet Campus, Hammond, Ind., praneša, gegužės
20 d. biologijos bakalauro di
plomą gavo
Birutė Vilutienė,
kuri jau priimta į S t Margaret ligoninę Hammonde medi
cinos technologijos studijoms
tęsti. Priimta medicinos pro
fesijai dėl t o , kad s u aukščiau
siu pažymėjimu baigė biologi
ją ir buvo išrinkta pirmąja iš
900 studentų pasižymėjusia stu
dente universitete.
Universiteto informacijos sky
rius pateikia daug žinių
apie
Birutę Vilutienę, paminėdamas,
kad ji yra lietuvaitė, gimusi
Lietuvoje, kuri dabar yra So
vietų okupuota, kad gyvenusi
Vokietijos pabėgėlių stovyklo
se, vėliau persikėlusi į Angliją,
o iš ten 1952 m. atvykusi į
JAV. "Aš visuomet norėjau
patekti į sveikatos apsaugos
profesiją, b e t buvau užsiėmusi
šeimos reikalais, ypač dviejų
sūnų auginimu ir mokslinimu.
Kai jie užaugo ir patys pradė
jo gyventi savistoviai, aš neno
rėjau likti tik šeimininke ir
žiūrėjau j savo gyvenimo atei
tį", rašo universiteto biuletenis
ii pasikalbėjimo s u diplomante.
Birutė Vilutienė, padrąsinta
savo vyro Antano, prieš pen
kerius metus įstojo į Purdue
universitetą
ir studijavo psi
chologiją bei sociologiją. Geri
pažymiai j ą paskatino toliau
apsispręsti. Ji įstojo į biologi

jos skyrių. Ypač ją skatino'
anglų kalbos profesorius Connie
Mack-Ward ir jos giminaitis dr.
Kenneth Wilson, biologijos pro
fesorius ir Reginos Vilutytės
(jos vyro brolio dukters) vyras.
Tada ji pradėjo pilną laiką stu
dijuoti, imtis darbo, kurio ne
galėjo dėl šeimos imtis anks
čiau. Ir dabar jau apvainikavo
savo darbus biologės diplomu.
Birutė Čiakaitė - Vilutienė,
maža su tėvais pasitraukusi iš
Lietuvos, šeimą sukūrusi An
glijoje, East Chicagoje, Ind., iš
augino du sūnus: Vidmantą, da
bar jau baigusį teisių mokslus,
ir Edmundą, dirbantį Inland
Steel kompanijoje.
Jos vyras
Antanas dirba kaip inžinierius
VVhiting Corp. Harvey, m. Su
jais gyvenąs ir jos 85 metų
pensininkas tėvas, anksčiau dir
bęs plieno fabrike East Chica
goje.
B. Vilutienė visą laiką pri
klausė lietuviškoms organizaci
joms ir darbavosi jų valdybose
ar komitetuose. Penkerius me
tus buvo E. Chicagos lit. mo
kyklos tėvų komitete; šešerius
metus E. Chicagos Liet. Ben
druomenės ap. valdybos sekre
torė, dvejus metus Lake apskr.
Altos sk. valdybos sekretorė.
Abu su vyru rėmė šioje apylin
kėje veikiančias lietuvių orga
nizacijas. Didžiausiu savo lai
mėjimu ji laiko, kai jos pas
tangomis, dirbant Altos vado
vybėje, "Violation of Human

:„3K..\.i: / v ' .-^S^MS-aOF.jiSv?*.?? : t ^ 4 ' ^ ^ H H B H B M

Birutė Vilutienė
Rights" knyga buvo įteikta vi
soms Lake apskr. bibliotekoms,
kurių čia yra 14.
Šių metų rugpiūčio 14 d. pra
deda dirbti St. Margaret ligo
ninėje, kur turės intensyviai
studijuoti ir dirbti dvylika mė
nesių. Po to žada specializuo
tis
atominės (nuclear) medi
cinos technologijos srityje. Jos
darbai ir laimėjimai buvo ap
rašyti ir amerikiečių spaudoje,
kaip "Hammond Times", "PostTribune", "Sun Journal" ir ke
liuose vietiniuose laikraščiuose,
šiai spaudai žinias perdavė
Purdue universitetas, norėda
mas pažymėti, kad čia mokslo
siekia įvairių tautybių žmonės
ir su dideliu pasisekimu pasie
kia diplomų.
Tenka tik palinkėti ištesėti
iki užsimoto tikslo, bet taip pat
ir lietuvių visuomenei toliau
duoti savo gyvenimo dalį. šiuo

Turkija ir Pietryčių Europa
laikoma danielių gimtine. Ta
čiau Turkijoje šių žvėrių liki
mas jau seniai kelia didelį ne
rimą. Dar XX amžiaus pra
džioje Turkijoje danieliai gyve
no 20 rajonų, dabar tik trijuo
se, o iš viso jų teliko vos apie
šimtas, nors danieliai čia sau
gomi nuo 1937 metų. Svar
biausios danielių kaiminės su
mažėjimo priežastys — brako
nieriavimas ir šiems žvėrims
gyventi tinkamų biotopų sunai
kinimas.
Pastaraisiais metais danielių
likimu Turkijoje rimtai susirū
pino Tarptautinė
medžioklės
draugija ir gamtos apsaugos
sąjunga ir kitos atitinkamos
Turkijos organizacijos. Be to,
Turkijos valdžia paskelbė nau
jus danielių apsaugos įstaty
mus. Taip pat įsteigtas 30 hek
tarų ploto aptvertas danielių
rezervatas.
jm

C L A S S I F I E D G I i IDE
IŠNUOMOJAMA — FOR KENT
Išnuom. miegamas kamb. vyrui
ar moteriai mažoj šeimoj. Galimybė
naudotis virtuve. Marąuetie Parke.
IŠNUOMOJAMAS
Brighton
4 kambarių butas.
Sksaifriiskit* —

28 meta C kamb. mūr. (Georgian).
Platus sklypas. Gazu Šildymas su
centr.
vėsintuvu. Garažas.
Prašo
$34300.

Parke

523-7153

M I S C E L L A N S 0~ U S

Geras investavimas. 3-jų aukštų
! mūr. Modernus ofisas (ištaigos nuo
mininkas sutinka pasirašyti sutartį)
ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. 2ema kaina.
BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimai — Pardavimas
Valdymas
Draudimai — Ineome Tax
Notariatas — Vertimai

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIlIIiilHlllllM

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas

M I G L 1 N AS
2346 W.

69th

St,

E S T A T E

M\RQUETTE PARK

Skambint 92S-S761

TV

tel. 776-1486

niiuiiiiiiHUiiiiiiiiiiiiinuuiuiiiiiiiiiiiiiii
10% — 20% — 30<fc pigiau mokėsite
už apdrjuidą nuo ngntes Ir automo
bilio pa* mus.

FRANK
— Jeigu savo sūnui tegali
duoti vieną dovaną, tesie tai en
tuziazmas.
Bruce Barton

B E AL

ZAPOLIS

3206 ft W«M »5th Street
Chlcago, Illinois
Telef. GA 4-S6&4

iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiii

B E L L REALTY
-J. B A C E V I Č I U S
6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233

t l

A L

PLUMBING

Intaxkonga
tnatgivesyou...
1/4 of PAmoretnan any
bankcertiflcate
1/4 of P^morethaIl
oiirentUS-Treasury

REDUCED $2,900.00
De luxe 2-flat Octagon front.
Stained glaas windows. 2 car
brick garage. Marąuette Park
area.
BOBLAK REALTORS
T a — 767-8400

PARDUOT, NUOMOT AR
AFDRAUST
jūsų nuosavybę, prašome kreiptis |

Budraitis Reaity Co.
4243 W. 63rd Strw1
Tel. - 7674600

Cafeteria Man^er

VALOME

2MONBS — LAIKAI — DARBAI

Redagavo STASYS BARZDUKAS
Išleido ATEITIS Ateitininkų Šal
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216
posL
Kaina su persiuntimu $2.30. Ui•akymus siųsti:
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St.
IR. 60628
6wniimiiiiinimiwiu—iiiuimiiHiHnii
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiifiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii

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

THE $10,000
MONEY-MARKET
1
817%

rtC

7V>\ CMfeBl taoirts-tw»mur *rms f 000—iyers

790%

*c

6*% CertMcale Accourts'
mnmum temis $1.000— Z"J y«s

7 08%

i r***. orAate toounts*

:

6^% CertUt AccouKS, nwmum «ms JI 000—1 ym

6 81% amu* y «

į Wd% CtfiMK Accouts. TOHIUT* «ms $1 000— 3 me«*s

; įg%

:

5"4% PBSbOOk SW«JS

539%

kana pad ©GS* & **&>**»*

fUt.

8-year* 8% Certificate Accounts
now availabie. too. Our newest fbced-interest
account that gives you the highest-rate of
retum on your initial deposit. $1.000
minimum required—compounds your interest
to 8.45% annually Actuaily doubles your
money in 8 years and 6Vi roonths—that's
real eaming povver! "v
Stopby and x--.
talk to a Standard Federal"'*'.
Savings counselor today. Leam''
hovv you can make the most in A ^Ė
today's money marke!
\ i
Come under our wing. -!L*et.
We care what happens to you.

2 botai, t metų senume. 2 po 5
kamb. (3 mieg.). 51-ma ui Kedzie'..
Tik $82,500.00.
MMals. 2 butai. Naujai sSrscaontuotL Vieną tuoj galima užimti.
Brighton Parke.
72-ra ir Campbell, 1)4 aukšto nau
jesnis mūr. namu. 3 mieg. Įrengtas
rūsys. Labai svarus. $65.000.00.
S2>ca ir Rutberford. Liuksus 5%
kamb. (3 mieg.). 10 metų mur.
"randi". $69.500.00.
10*4 akro temis netoli Burlington,
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti
$25,000.00.
48 b Kolte. 8 kamb. med. namas.
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00.

ŠIMAITIS

MARMA

NOREIKIENfc

SIUNTINIAI Į LIETUVA
| W s y M a n J > n w g-eros rittKi
[aissaa I i Europos sandgna
W . « t St.. Onsoago, m . SOSSt.
T E L . — W A &-S7S7

liHuiuiii'.mininniiuiniimttnHiiHimnii
uiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiinnuiiiiiiiutiiiii"

M O V I N G

I

SER.ENAS perkrausto baidus ir
kitus daiktus. Ir is toli miesto leidimai ir pilna apdrauda.
Tel. — vYA 5-806S

MWiiinniniiiinimiiiiiiininmiiiiiiiniiii
iiuiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiii
l»»ir!u preklt}
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COSMOS FABCELS

B I M

Rimtos Namų
Pardavimas

>OTARY PTJBUO
rjTOOlOB TAX SERVICE
4 2 5 0 S o . M a p l e w o o d , tel. 254-7450
Taip pat

Ė
STANDARD FEDERAI.

daromi

VERTIMAI,

GtMINIV «JtTie*linait pildomi
PTUETTBft8 PRASTKAI Ir
kitokia Mankai.

S/H/INGS

TtL - n 4 4 7 7 l
WAVTED — VYRAI

LATKE & MUGNINIST
Overtime. Benefits. Top wagea.
QUAU1T TOOL AND
MACHINi: OO.
8065 South Chicago Ave.

•

Mušt ha v e icnowledg-e A experience
in wirfog & electrlcal end of track
irepair. Apply:

5114 So. Pamoki
TEL. — 735-6000

2625West7lstStTtet
Tel. 737-7200 ar 737-8534

HELP WANTED — MOTERYS
liet

restoranai

Virtuves darbininke
NORI PIRKTI BALDŲ
Ieekaa pirkti seasjs medmias bmldm
gamintus prieš 1930 m.: Komodas,
stalus, kedro skrynias, kėdes, t U
"Oriental" kilimą, ui prieinamas
kainas. 312-891-3334
Perskaitė "Draugą" duokite
Jį kitiems pasiskaityti.

H E A L T H Y
F O O D
R E S T A U R A N T
3236 So. Halsted Street
TA 3586-2714

KITCHEN

H£LP

Need lady f or cooking in fine
Polish Restaurant.
WAK8AW DfN
12900 So. Ashland Ave.,
CALUMET TARK, ILL. 389-0082

am Jis pla^ti^^ 1 skaitomas Ueluvįų

HELP WANTED — MALĖ
gi skelbimu ka>- iiiiiMiiiHuiiHHiiiiiiiimiuifiiMmiiiHiinifrimmiuiiiHmimiiiniiiiiiiimiiifiiuHfjį
prieinamos.

I SHEET METAL CABINET MAKER "

H o - c m n 4i«2A«:h«rAv*fl«« « h « « » o l « ^ o s 8063J 84 7 1140

=
ESzaieriams apsimoka skelbtis =
dienraityje "Drauge".

. :

Valdis Real Estafe

•iimiitimimiiiHiiiiiiiiiumiiiiiuimiiiiti
skalbtis dien. DRAUGE,

•

5 kamb., 3-jų mie
' gami}, 20 metų muro namas ir gara
DIESa MECHAKICS
žas. Arti Kool Aid. Graži g-vė, geri
kaimynai. $29,700.00.
(FoJl Time — Days)
Uetnvhi megissaoj gamtoj, netoli
SET-UP MEN
nuo Chicagos. prie ežero didelis na-f
mas ir 3 akrai Sėmes. Daug kitų prie
(Mkmisnt — 8 a-m.)
statų. Svaras oras, aplinka ir namas
Openings availabie for Journeytinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
men
and Apprentices.
ModėliM IS metų mūro namas.
.
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
Good salaries, full company ben
patalpos. Daug priedų. Marųuette Par efits. Good location and pleasant
ke. Auktta kokybe. $50,000.00.
atmosphere.
4 vienetų maras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. • RRRRY TRANSP0RT C0.
Našle atiduoda už $38,800.
(Main Office)
Grafas ptatss sklypas ir garažas
15 Spomkig Wheel Drive
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
HTNSDALB ILLINOIS
Flsone — 238-5386

iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinimiimi

M. A. Š I M K U S

For Mergentzater M. V. F.
or V. L P.
Ali benefits
Immediate opening

-

8. Hateted S t , Chloago, TJL S060S

Telef.: M6-37S7 — as4-»«o
V y t a o t s s Vatee tinas
MimillllllllllllllHnHimillHI'IMIMIIHHM!

Key Board Operator

TRUGK MECHAN1C

SIUNTINIAI į LICTUVĄ
asoi w. sttt. st., cauoaco, m. seatt

•» subsonU rtpes oentfty s tat^t
tor earv <SS—I o* od*att accouffls

EXPERIENCZD

2951 W. 63rd St., 436-7878

Tel. 376-1882 arba 376-5996
mmiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiPACKAGE E i F R E S S AGENCV

REALTYi

Insurance — Ineome Tax

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

.P"PUTITIsT ATT?
&*S\mMi*t

.

Jei galvojate

SIUNTINIAI Į LIETUVA
metu Birutė ir Antanas ViluParduodamas 2-jų b o t ų 6 kamb.
Ir kitus terašius
čiai gyvena Schererville, Ind.
n a m a s . Centr. Šildymas. 2 m a s . ga
Pa.
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. r a ž a s . Didelis sklypas. $10,000.00.
VY&AJ tR HOTEBTS
Chicago, Oi. 60632, telef. 927-5980
O. GIEDRAITIENE
iiimniiHiiiuimiHiiiaimiHiiiiiHiHniiiiii
KCSTAtBA>T
1 3 Charles S t , H o t Springs, Ark.
iiuuiiuiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiimiimiititiii 7 1 9 0 1
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens
Parduodamas biznis — Wasaga Irmnediate opportnaity for a person
šildytuvų specialistai Virtuves ir
Beach, Ont., Caaada. Krautuvė — with solicl food service or cafeterta
vonios kabinetai Keramikos ir kt.
KILIMUS IR BALDUS
Siapervisory
bacitgrouod
2 sklypai; 3 vasarnamiai — 3 skly experience.
plytelės. Glaas blocks.
Sinkos
preferred Good sa'.ary, full benetlts
P l a u n a m e ir v a š k u o j a m e
pai.
Netoli
ežero
prie
kelio.
Gerai
and excellent growth potential.
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
v i s o r ū š i ų grindis.
CALL 693-4444, Ext. 161
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto J . B U B N Y S — T e l . B E 7-5168 investavimas.
Chiago Cnare Marriott Hotel
illlllllllllllUflIlIlIlIlIlIUUUIUUIHilUUIUII
arba po 5 vai. vakaro.
Informacijos Chicagoje —
8535 W. Higgms Road
SERAPINAS — 696-2960
iiiiiimiiuimmiimimiimmiiiihiniim!
Ohiago, Ilunots 60631
telef. (S12) — 776-4025;
Eaual
Opportuaitr Empioyar M./F
Toronte telef. (416) — 534-8112
(1S11 - 1927 - 1977)

S\ OrtUcafc tasurts*
-mmum * n » SI 000— 8 years

E

65 ir Sacramento. 6 kamb. mūr. re
zidencija. Pilnas valgomas**. 3 mieg.
2 mas. garažas. $45,000.
5 6 ir Massatoit 2 ar 3 miegamu
maro rezidencija, {rengtas rūsys. 2
mas. garažas. $54,500.
67 ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis,
įrengtas rūsys. Centr.
saldymas. 2
mai. garažas. $46,000.
4 6 k Talman. 2-jų butų medinis. 3
mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai
gerai išlaikytas. Tik $26,500.
66 ir Rockweil 3-jų butų, 2 s u k i t
mūras. Atskiros šilumos. 2 mas. g*
ražas, $45,000.
4 6 ir Sacramento.
Naujesnis IVi
aukšto mūras. Tinka giminingom š e
mom. 3 mieg. 1-me aukšte, 2 mieg.
2-rame. $69,900.
6 4 ir Homan. 20 metų senumo. 2-jų
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
tas. $74,900.

ATEITININKU KELIU

VVe're ofiering you a new
Standard rate on a new Standard Federal
Account—the $10.000 Money-Market
Certificate. K's a short-term, high-yield account
that offers you an even better investment
potential than U.S. Treasury Bills! In fact.
you'll realize V* of 1% higher interest—and
your interest vvill be compounded daily. That's
more than any bank certificate or eurrent U.S.
Treasury Bill pays!
Here's how it work*.Starting )une 1
deposit $10.000. for six months*. in a
Money-Market Certificate Account Your
account will eam the šame interest rate as that
week's &-month U.S. Treasury Bill ph* % of
1% mote! And, this rate is guaranteed for the
full six months. (New certificate rates based
on eurrent weekly Treasury rates set each
Monday.)
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2 openings. Mušt have expeTience m making metai estsnett to
NEMA spetifications.
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A. A. JONUI BEREIŠAI ŽEMIŠKĄJA

KELIONE UŽBAIGUS

gyvatė.
Persigandusi nelauk
t u svečiu, nors ir neįgelta, mo
teris pakėlė aliarmą, keleiviai
panikoje išlakstė ir apie pabai
są pranešė konduktoriui.
Vorst geležinkelio stotyje nie
k a s nenorėjo eiti kontroliuoti
to traukinio, k u r vienintelis ke
leivis Ūko gyvatė. Pagaliau at
sirado tarp geležinkelio darbi
ninkų keletas drąsuolių, kurie
apsiginklavę ilgakotėmis šluoto
mis ir kitais įrankiais, pasiryžo
tą traukinį išlaisvinti nuo ne
pageidaujamo keleivio.
Bet ir jie, kai pamatė kaip
A, a. Jonas Bereiša (dešinėje) tremtyje, savo šeimos-žmonos Marijos Į didelė gyvatė nukrito nuo virir sūnelio Jonuko tarpe
šutinės lentynos ant grindų ir
pasislėpė, nustojo medžiotojų
veiklą, buvo vienas iš organizato
drąsos.
GYVATA
rių ir steigėjų H a n a u lietuvių
Buvo paskarr bintą zoologijos
SUSTABDĖ T R A I K I N Į
pašto ir Paštininkų sąjungos, ku
sodui. Iš ten atvyko tarnauto
rios valdyboje ėjo pirmininko pa-1 Briuselio — Zuid geležinkelio jai, surado gyvatę, chloroformu
reigas.
į stoty (Belgijoje), pavojaus stab- ją užmarino, atvežė į Antverpe
Amerikon atvyko pas giminai- j džiui šaižiai girgždant, sustojo no zoologijos sodą ir čia ją gra
čius į St. Louis. Dirbo iki pensi- J iš Prancūzijos einąs tarptauti- žiai priglaudė.
A- T.
jos W a b a s h geležinkelio prekių nis keleivinis traukinys. Pasi
rodo, greitajam traukiniui be
pervežimo stotyje.
važiuojant,
viename vagone nuo j — Svarbiausia mūsų yda, kad
Tremties kelionėje a. a. Jonas
bagažines lentynos mums duota apie dalykus dauBereiša kiek pritilo, tačiau dar viršutinės
vis rodydavosi su kalbomis,, auka vienai keleivei po kojomis nu- \ giau kalbėti, negu juos daryti.
krito p u s a n t r o metro ilgumo L
Jawaharlai Netarti
bendruomeniniame gyvenime.

Gegužės 9 d. St. Louis mieste, technikos tarnybą. Čia a. a. Jonas
širdies smūgio ištiktas neilgai Bereiša pradeda savo gyvenimo
sirgęs, savo namuose žemiškąją karjerą. Nuo II eilės raštininko
kelionę baigė tylus, taurus tėvy pradėjęs, dirba įvairiuose aukštes
nainis, neprikl. Lietuvoje buvęs nėse pareigose, kol pašto valdy
paskutinysis Pašto valdybos, ad bos direktoriaus inž. V. Biručio
ministracijos skyriaus referentas pakviečiamas administracijos sky
a. a. Jonas Bereiša.
riaus referentu. Tose pareigose
A.a. Jonas Bereiša buvo gi Jonas Bereiša pasirodė gabiu ad
męs 1907 metais vasario 7 d. Sta ministratorium, didelio takto vy
naičių kaime, Garliavos valsčiu ru, maloniu viršininku. Jis buvo
je, vargingoje, geležinkelio perva ramaus, šalto, giliai mąstančio
žos sargo šeimoje. Jonukas šeimo būdo žmogus. Jis buvo tėviškai
je buvo penktas ir paskutinis vai visiems bendradarbiams nuošir
kas. Pirmojo pasaulinio karo me dus, paprastas ir prieinamas. Kai
tu visa šeima buvo evakuota į susitikdavome subuvimuose, jis
Rusiją, netoli Petrapilio. Cia te būdavo linksmas, mėgo dainas,
ko paragauti raudonųjų revo gebėjo gražiai kalbėti.
liucijos, šalčio, baisaus bado. Jonu
I gyvenimą jis ėjo sunkiais ke
kas tada buvo.vos 7 metų, tačiau liais. Kai tik gavo tarnybą, tuo
bolševikų siautėjimas jam įstri jau vakarais kibo į mokslą ir sie
go giliai širdin, ir tas siaubingas kė aukšto išsimokslinimo. Baigė
dienas nešiojo visą gyvenimą. Tumėno suaugusiųjų gimnaziją
Gi kai bolševikai užėmė Lietuvą, ir išklausė Vytauto Didž. univer
jam buvo žinomos bolševikų už sitete ekonomijos mokslus.
mačios.
U ž sąžiningą darbą Lietuvos
Pirmajam karui pasibaigus, Jo vyriausybės buvo
apdovanotas
nukas su'tėveliais 1918 m. lapkri Gedimino, Vytauto Didž. ordi
Šį mielą žmogų, jo šeimą —
čio mėn. sugrįžta į tik ką atsiku nais ir už nuopelnus organizacir
riančią laisvą ir nepriklausomą niame veikime apdovanotas Jau-j p ™ ^ Marytę ir sūnų Joną teLietuvą. Tėvelis vėl tose pačiose nosios Lietuvos trijų liepsnų žy ko pažinti daugelį metų. Drauge
keliavome per Ameriką poilsiau
sargo pareigose. Gi kiek' ūgtelė meniu.
ti prie Atlanto, keletą metų* drau
jęs Jonukas ryžtasi pelnyti sau
Jonas Bereiša nuoširdžiai dir
ir lengvinti tėveliams naštą. Jis bo Saulių sąjungoje, tautininkų ge atostogas praleidome prie Mibuvo kiek jau prasimokęs Rusijo sąjungoje, Jaunosios Lietuvos są chigano ežero, Gintaro vasarvie
je. Pradžioje dirba sunkius dar jungoje, Vilniui vaduoti ir Vaka tėje, U n i o n Pier. Su didele mei
bus įprie plento, kiek užsidirbęs rų sąjungose, Spaudos fonde, Pa le ir pagarba minėdavo savo šei
pėsčias pasiekia Kauną, išlaiko ramoje, Paštininkų taup. kaso mą, ja uoliai rūpinosi ir buvo pa
vyzdingas vyras ir tėvas. D a r taip
egzaminus į Pašto kursus, ku je, Korp. Neolithuania.
neseniai, lyg paskutinį žodį tar
riuos sėkmingai baigia 1924 me
Ir taip plušo šešiolika metų.
tais birželio 15 d. ir buvo paskir Kai rusai okupavo Lietuvą, Jonas damas, m a n parašė d u ilgus laiš
tas tarnautoju į Pašto valdybos Bereiša atleidžiamas iš pareigų. kus, kuriuose su didele meile ir
pagarba mini buvusius savo vir
Trumpai dar skiriamas revizo
šininkus, bendradarbius paštinin
rium, bet ir tos tarnybos neten
PER SENAS D I R B T I . . .
kus, kurie savo darbu galėtų bū
ka. Saugumo agentai seka jo ke
ti daug k a m pavyzdžiu.
(Atkelta iš 3 psl.)
lkis. Jis slapstosi nuo suėmimo.
problemos, atskirų New Yorico Namuose kratos. Žmona Marytė
Jis buvo nepaprastai kuklus.
rajonų tautinių grupių santy sunkiai išgyvena siaubo dienas. Norėjau jo 70 metų amžiaus
kiavimai, etnikų ligos bei
jų Pagaliau Pašto vai. pareigūnas, proga parašyti kuklų žodį, tačiau
gydymas ir t. t. Valdžios atsto užėmęs jo vietą, su okupanto pa jo atsakymas buvo trumpas: " N e 
v a i supažindino su naujais įsta skirtu ryšių valdybos viršininku rašyk, nenoriu, nevertas esu, nes
tymais bei potvarkiais, liečian Šutyj sudaro suokalbį, Jonui Be- dirbau ne gaibės ieškodamas, bet
čiais pensininkus. Dviejų dienų reišai parašo raštą atvykti nuro giliai mylėdamas savo gimtąją žestudijinė
konferencija praėjo dytą dieną ir valandą į P a š t o ' m ę , brangiausią motiną Lietuvą,
darbingoje nuotaikoje ir iš ge valdybą tarnybos gavimo reikalu, kuri ir m a n davė gyvenimą. Jos
rai paruoštų paskaitų teko O kai jis atvyko, vietoje buvo su- j šviesesnei ateičiai dirbome mes,
daug ką sužinoti. Pranešimus
paštininkai visi ir ta garbė priimtas.
papildė keli filmai, susukti iš
Ilgai buvo tardytas, lietuvių klauso visiems". Neparašiau ta
pensininkų etnikų gyvenimo.
ir rusų tardytojų muštas, kan da žodžio, tik įvykdžiau jo para
Tačiau mes pasigedome inst kintas, verčiant prisipažinti prie šytą pastabą: "O jeigu ištiktų
rukcijų, kuriomis vadovaujan nesamų kalčių, Jonas Bereiša ne mane mirtina nelaimė, parašyk,
tis, būtų: galima gauti para palūžo, neišdavė savo bendra Jurgi, savęs daug nevargindamas,
mos m ū s ų lituanistinėms mo darbių, nors jo buvę bendradar trumpą nekrologą". Dabar tai pil
kykloms, chorams, tautinių šo biai, ypač iš organizacijų, jam dau, tai lyg paskutinis atsisveiki
kių grupėms, vadovėlių leidimui lyra padarę daug nemalonumų, nimas. Atsisveikindamas
tave,
i r 1 1 Susipažinus s u Irving M. davę prieš ji nukreiptus parody mielas Jonai, nesuklysiu išreiškęs j
Levine (jis m u m s buvo labai mus ir pan. Tačiau Jonas Bereiša didžiosios paštininkų šeimos-min-į
p&slaugus, nes jo tėvas y r a iš pokalbiuose tai prisimindavo su tį: "Dėkingi tau liekame už viską. I
Vilniaus kilęs žydas), vyriau atlaidžia širdimi. Jam teko 9 ką esi m u m s padaręs ir ką atida- į
siu konferencijos
organizato mėn. iškentėti kalėjime, bet kilus vei savo tėvynei Lietuvai. Tebū-1
rium, buvome pristatyti Natio nacių ir bolševikų karui, drau nei lengva šios svečių šalies že- Į
nal Center F o r U r b a n Etnic Af- ge su kitais kaliniais- iš kalėjimo mele, kurioje amžinam poilsiui;
fairs atstovui. Su juo išsikal išlaisvintas.
atgulei po žemiškosios kefionės. i
bėjus, paaiškėjo, kad minėta
Mylimiausiems žmonai Mary
Po to sugrįžo į pašto valdybą,
ištaiga pinigų neturi. Ji, prista- bet vokiečiams šeimininkaujant, tei ir sūnui Jonui su šeima giliau- į
4ius r i m t u s projektus, nurodo jokių rimtesnių pareigų eiti ne šioji užuojauta.
kelius, kuriais einant galima begalėjo. Karo metu dar kiek paJurgis ]anušaiti9
bandyti
gauti
paramos.
Susida.
_
.dirbėjo Kauno centr. pašte persor ė įspūdis, kad tie keliai veda ^ ^ s k y r iaus vedėjo pareigose, o
Anoji diena, kurios baimin e į Wariiingtoną, bet į t a m tik ^ - g ^ m s artėjant, paliko te
niesi
dėl visų dalykų pabaigos,
r a s organizacijas, į kurias ne^ Vokietijoje dirbo Erfurto
a t s a r g u dėti d a u g vilčių.
| p a š t C j Q ^ k a r 0 gyveno Hanau y r a t a v o amžinybės gimtadie
nis.
J A V paskutiniuoju metu yra stovykloje. Ir čia Jonas Bereiša
Lucius Seneca
jungėsi į paštininkų
gana d a u g padariusios sociali aktyviai
nėje srityje, b e t labai atsiliku
sios etninių grupių kultūrinių
užmojų rėmime. P a s šioje sri
Brangiam tėvui
tyje toli y r a pralenkusi Kana
da. Pvz. Tamošaičiai savo lei
džiamai knygai — National
Oostume — j a u y r a gavę gražią
$. v. VYTAUTE NAMIRI ir jo Seimą nuoširdžiai
sumą iš Kanados federalinės ir
savaitėje Toronte švietimu beužjaučiame ir kartu liūdime.
lokalinės valdžios. Mokytojų
sk. Vyčiu ŠARŪNO būrelis
sidomintieji bus vaišinami val
diškais pietumis. Lituanistinės
mokyklos gauna paramą vado
vėlių leidimui. Dainininkų, tau
tinių šokių grupėms suteikiama
vienkartinės paramos.
A. f A . J U O Z U I N A M I K U I mirus,
Už visa tai lietuviai ir kitos
jo žmoną SOFIJĄ, sūnus VYTAUTĄ, GEDIMINĄ i r jų
etninės grupės y r a dėkingos
•
ŠEIMA nuoširdžiai užjaučiame.
Kanados prancūzams, kurių pa
stangomis minėti
laimėjimai
Cecilija Markevičiene
buvo pasiekti.. Įvairioms gru
pėms spaudžiant Washingtoną,
D r . Alfonsas Ir Genovaitė Ažubaliai
galima tikėtis panašių rezulta
Dr. Oasirrdr ir Dalia Woss
tų ir JAV, nes š i s kraštas yra
turtingesnis už Kanadą.
Bronius
Vaškaitui
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PADĖKA
Mylimai motinai

A. f

A . Felicijai Kupcikevičienei

mirus, mes reiškiame nuoširdžiausią padėką visiems, taip gausiai
atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems laidotuvėse, atsiuntu
siems gėles, pareiškusiems užuojautas laiškais, spaudoje, aukoju
siems šv. Mišioms.
Dėkojame švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonui kun. A.
Zakarauskui, kan. V. Zakarauskui ir kun. A. Pucbenski už maldas
koplyčioje ir šv. Misas už velionės sielą.
Dėkojame karsto nešėjams. Nuoširdi šeimos padėka solistei
Danai Stankaitytei ir lietuvių operos Vyrų chorui už giesmes kop
lyčioje ir bažnyčioje.
Dėkojame visiems už taip nuoširdžią užuojautą ir brolišką pa
galbą.
Esame dėkingi laidotuvių direktoriui p. Evans už rūpestingą
laidotuvių; tvarkymą.
SONOS IR ŠEIMOS

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mūsų mielam teatro bičiuliui, aktoriui

ALGIMANTUI BIKINIUI ir šeimai,

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

tėvui Lietuvoj mirus, reiškiame gilią užuojautą.

4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
T e l e f o n a i L A 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2

Lietuviu Scenos Darbuotoja
Sąjunga

4605-07 South Hermitage A v e n u e
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

Brangiam Tėvui Lietuvoje amžinybėn iš
keliavus,

s. v. ZIGMĄ JAUNIŲ ir jo šeimą
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

sk. Vyčiu ŠARŪNO būrelis
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

/L t A. JUOZUI NAMIKIUI mirus,
VYTAUTUI ir ALEI NAMKAMS ir jų ŠEIMAI ir
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
Chfcagos Skautininku ir Skautininke
Ramovė

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Nepr. Kovų Savanoriui

A . f A. J U O Z U I N A M I K U I miruą
sūnų VYTAUTĄ NAMTJCĄ, L S B Vadijos narį, ir j o ŠEI

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

MĄ nuoširdžiai užjaučia
•V

L i e t Skautę Brolijos Vadija

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Brangiam 'Ęfvui Lietuvoje mirus,
LSS Vidurio rajono vada Z I G M Ą
J A U N I Ų ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučia
L i e t Skania Brolijos Vadija

A. t A. JUOZUI N AM1KUI miras,

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

Tel. Y/.rds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) i r S 8 N 0 S
2314 VV. 23rd PLACE
2424 VV. 69th STREET
11029 Southwest Highvvay, Palos Hills, 111.

PETRAS BIELIŪNAS

Brangiam tėvui

A.fA.
JUOZUI NAMIKUI
amžinybėn iškeliavus, ALĘ ir VYTAUTE VAI
KUS ir MAMYTĘ ir BROLĮ su šeima nuoširdžiai
užjaučiame.
•i

Tel. Vlrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

.

Aldona Zotovteiie
Lidija Petravičienė
Romas Mackevičius

4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J . RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. 50th Ave., CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-1003

•-3EVV.**W*v:««ar5f*V>Hir*?
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IŠ ARTI IR TOLI

šventės dieną vyko didžiulė pro
cesija, kurioje
daugiau kaip
— Priešvestuvinis pobūvis. šimtas lietuvių gražiai atstova
Gražioj
Freeltono
bažnyčios vo savo tautą ir tikinčiuosius.
salėje, būsimai nuotakai Irenai j Dalyvių tarpe buvo daug mo
Zilvytei, jos krikšto mama Ja terų, pasipuošusių tautiniais
3.000 PRIEŠ 25 NACIUS
nina Narušienė su dukra Aldo drabužiais, buvo nešamas lietu
na suruošė
"mergvakarį", į viškas kryžius, pagamintas J.
Tik 25 naciai šeštadienį žy
kurį atsilankė apie 80 ponių. Dailydės,
x Lietuviu Krikščionių demo giavo Chicagoje netoli miesto
vėliavos.
Lietuvių
Jos
jaunąją apdovanojo gražio grupę suorganizavo ir jai va
kratų sąjungos Cicero skyriaus centro prie Federalinių rūmų.
mis dovanomis. Ištaigingos vai dovavo kun. A Butkus. Nė
valdyba pasiskirstė pareigomis: Jų demonstracija tęsėsi 10 mi
šės ir sumaniai Aldonos pra viena kita tautinė grupė taip
Jonas Švedas — pirmininkas, nučių. Prieš juos demonstravo
vestas
vakaras ilgai liks daly*- gražiai nepasireiškė, kaip mū
Stasys Dubauskas — vicepirm. apie 3,000, saukdami "mirtis
vių atmintyje.
ir politinės sekcijos vadovas, naciams", apmėtydami juos
sų tautiečiai.
— Pasaulio Lietuvių dienu
Rita Dūdienė - sekretorė, An kiaušiniais ir buteliais. NuoARGENTINOJ
'
metu (birželio 26 — liepos I i )
tanas Tauginas — iždininkas,
t,
, stabu, kad amerikiečių spauda,
Toronte rengiama tautybių sa
— Alfonsas Labukas, šių me
Kazys
Mickevičius
—
organiza-i
,
.
.
'
.
.
.
.
.
.
,
.
.
..
,
vaitė — Karavanas. Įvairių tau tų birželio viduryje išvyko į S.
cdnės sekcijos vadovas, Sofija
/«T,AO o^b-«;-;«c , , ^ m „ s
c~«,-„ i radijas, televizija kreipia tiek
tybių 58 paviljonai bus įrengti Ameriką. Žada dalyvauti Lie
Palionienė
— jaunimo sekcijos
daug
dėmesio
j
nereikšmingą
saujelę
nacių,
tuo
norėdama
j
Lietuvių
jaurrimo
sąjunga
suruošė
demonstracijas
prieš
nacius
prie
jų
būstinės
skirtingose Toronto miesto vie- tuvių dienose Toronto mieste,
Marąuette
vadovė. Liuda Dubauskienė —
sudaryti
įspūdį
kad
naciai
čia
į
Įvykį
paminėjo
didžioji
Chicagos
spauda
ir
televizija,
Nuotr. J. Kuprio | t o v ė s e Kiekviena tautybė sten Kanadoje, ir lankysis kitose vie
moterų sekcijos vadovė.
yra jėga, su kuria reikia skai-Į
giasi supažindinti su savo kul tose.
X Dailininkams Ramintai ir j t
tūra,
valgiais, šokiais, knygo
Raimundui Lapšiams kovo 8 d.
— Buenos Aires lietuvio pa
mis ir pan. Lietuvių paviljonas
SPROGSTA BOMBOS
gimė sūnus, kuris birželio 10
rapijoj
paminėta motinos die
"Vilnius'' bus įrengtas Prisikė
d. kun. Ant. Saulaičio buvo Sprogusios bombos šeštadienį
na. Prie minėjimo prisidėjo V.
pakrikštytas Kovo Igno Bro- p r a dėjo gaisrus trijose Schaum- l UŽPELNYTAS ATOSTOGAS dabar išvyksta į Pasaulio rietu- bėjo tris kartus maldelę: Am limo parapijos patalpose, 1011 Deveikienė U. Blumbergienė, A
vių dienas dalyvauti dainų; žiną atilsį. Alfonsas Šidagis gie- College St. Lietuvių paviljonas Šimkūnienė, Z. Gražulevičienė,
maus v ardais^ Krikšto tėvai b u r g 0 ,
chicagos priemiesčio
š v . M . Marijos Gimimo lietubuvo Genovaite Dambrauskaite k r a u t u v ė s e . Telefonu televizijos v i u D a r a D i i o s c h o r u i k e l e r ; me- šventėje. O rudenį pradeda I dojo Šv. Jėzaus širdies litaniją,, praeityje yra laimėjęs premiją K. Butrimienė, V. Švenčionienė,
me
ruoštis religiniam koncertui, o Alfas Brinką refrenu lydėjo į ** skaniausiai pagamintus lie-1Morkūnienė, U. Žukauskienė, E.
ir Viktoras Barkauskas. Dail. t i k l u i V V B T D a t v s D r a n e š ė £ ! ? P a J t api;|OS Ch °™ 1 .
UK1U1
kuris
įvyks
ateinančiais me maldavimo priegiesmį.
Ema tuviškus valgius, taip pat vie Jasinevičienė, B. Gokienė, J.
r, . T> T . . .
, , , .
V \ D I patys pranešė, Kaa, t a l ryžtingai vadovauja muz.
neriais metais Siminkevičiūts*
R ir R. Lapsiai su dukrele ir ^ „ ^
^
£
Choras yra pa- tais. Chore solo partijas daž Umbražiūnienė giedojo iš mal
dėjo P o r t o R i c o
te _,
laimėjo "Miss Caravan" titutą. Savickienė, V. Gražulevičienė,
sūnumi gvvena Winnetkoje, kur m r i < , t a i
Antanas ūmas. cnoras yra pa nai gieda ir ilgametė šio choro daknygės giesmę už žuvusius ir
E. Burbienė, O. Grigaliūnaitė,
turi savo" kristalo studiją (558
••moses
^ledinių ir velykinių dalyvė solistė Genovaitė Ma savo sukurtą maldą už kanki Šiais metais "Vilniaus" paviljo S. Armanda, Tamošiūnienė, M.
no karalaite išrinkta V. JoGreen Bay Rd.).
LIGONINĖJ 310 DOL. DIENA giesmių repertuarus. Kas sek- žeikienė.
nius.
Juodienė, I. Posaitė, O. Marciūna
dvasinį
susikaupimą.
Vi
v «c^i,4i,„«ct V.^_~»~:~4M i~;
, madienį savo giedojimu turti
Alfas Brinką, platesniame ! vaite.
Choras dabar išsiskirsto už
, .
. . _
_. pranešime, kalbėjo apie baisiusj — Pasaulio Lietuviu dienų nienė, P. Gailiūnienė, J. Rimšex Southvvest Eeononust lai- Pakėlus dar 45 dol. už dieną, suomet gieda tautinių švenčių
, . .f
r * .kaip Va
-.r
pelnytųbirželio
vasaros3 d.
atostogų.
Ta išvežtųjų pergyvenimus ir n e - k e n t ė s proga Vilniaus krašto lienė, U. Šilaikienė.
progomis,
kraštis praėjusio sekmadienio d a b a r Lutheran General ligoni- ar minėjimų
proga
chorą pasi-'
laidoje įsidėjo nuotrauką ir ap- n ė j , esančioj Park Ridge prie- sario 16, birželinių įvykių, tau svečiuoti gamtoje pakvietė šio mažesnę širdgėlą pasilikusiųjų Lietuvių
sąjungos
Kanados
VENECUEL0J
rašymą. kaip lietuviai piketuo- nuesty, diena ligoniui kainuos tos švenčių dienomis. Šiais choro > dirigento
artimųjų.
Jų
garbei
padėkląkrašto
v-ba
rengia
visų
atvykupagelbininkas
— Buvusieji ir tebesantieji
metais girdėjome gražiai gie- Kazys Skaisgirys > Beverly mavo eilėraštį "Baisusis birže- s i u J šventę vilniečių trumpą
j a nacių būstinę Marąuette 310 dol.
lietuvių skautų,-čių, vadovai,
Vy
Parke
Žaidžiant beisbolą sviedinys'?
^ i ? 1 0 ^ J " * ? shores- ^ ^
Išvykoje dalyva- lis". Vėliau deklamavo eilėraš- susirinkimą - suėjimą. Susirint
nutarė surinkti medžiagą ir iš
MIRTIS
DĖL
SVIEDINIO
un ystes
ka ties
Vl
trenkė į galvą 13 metų bemiu-: f S
^ «
- *** - ; v o apie 60 choro dalyvių ir jųicius: "Eilė medinių kryžių i r i k i m a s įvyks liepos 1 d., šešta-,
leisti skautų metraštį apimantį
kui Dennis Wucki, gyvenančiam. ?U£.0j a p y S '
• ™%U r - n o ^ r ^ : Š e i m ų n a r i U ' š e i m i n i n k a s Pa->apų", "Pavasario džiaugsmas", i dienį, : 1 v. r. Lietuvių namuo-;
m , ;•.«,»,,•:
..__v„_*
: TT_:I—
'T F S
' rūpino
n ' m i n n šaunius
šauni
užkandžius. Bu- j ir Bern. Brazdžionio "Mūsų tė- j se, (1573 Bloor St., W., Toron- skautišką veiklą Venecueloje
Chicagoj. vNugabentas
į Vaikų ruošiamam
Vasario 16 d. minė vo nuotaikingai praleista die- Į vynei Lietuvai".
j t e )» Pensininkų klube, 3-me j 1949-1978 metais, paminint lie
. ligoninę, mirė penktadienį, pra- jimui. Choras gieda vestuvių
tuvių skautiškos veiklos 30 me
!
;
slinkus trims dienoms nuo su progomis. Ypatingai gražią re na ir pasidalinta nuomonėmis ' Antanas Kevėža padeklamavo aukšte. Suėjime trumpą prane- j tų sukaktį. Leidinio paruoši
žeidimo. Tai jau antra mirtis liginę programa atliko Marga - apie choro veikią ir jo ateitį, :j savo šiai dienai pritaikytų ei- Šimą padarys centro v-bos ats- | mu rūpinasi dr. P. Neniškis, M.
Birželio 14 d., parapijos sa- lėraščių: "Sudiev, žemelė numy tovas ir, gal būt, vilniečių ats .
del švietimo savaites bėgy. Tre• %, ,
», , r»c
Neniškienė, A. Zalnieriūnaitė,
i,c
. . Robert **&}•
ir Vaclovo Momkų 25 me- lėję choras pasveikino parapi- lėta" ir kit. Ema Umbražiū- tovas prie VLIK'o Kęstutis | L. Tamošauskas, kun. A PerRoggatz, tntos
ciaaien i mirė
ų v e d y b i n i o gyvenimo sukaki jos kleboną kun. Antaną Za- į nienė dainavo "Rūtų daržely" ir Miklas. Atskiri kvietimai nebus;
10 m.
kumas, S. J. Menkeliūnas, J.
ties proga.
karauską ir savo choro diri- [ kt. Alfonsas Šidagis — "Vežė siunčiami dėl adresų stokos.!
Klovaite, VI. Venckus, V. JuodžMTSULMOSAI Vt CARTERĮ
Choras susideda iš 50 su vir- j g e n t ą muz. Antaną Liną var- mane iš namų", "Sudiev Lie- Šis pranešimas • yra savaime:
balis, H. Gavorskas, V. Korsa
š u m choris
turi
Chicagoje yra centrinė busti-:
tų.
P^tų reper-1 dinių proga ir sugiedojo Ilgiau- į tuva" ir kt. Minėjimo pabaigo-; kvietimas. Vilniaus krašto lie-1
kas.
nė negrų musulmonų, v a d i n a - 1 t u a r a ' V™ d a v ę s a u k š t o m e n i " sių metų. Pobūviui vadovavo! je E. Umbražiūnienė jautriai j tuviams bus reta proga sueiti į
mų World Community of All-! n i o l ^ ° reKp™V koncertų, o | įr sveikinimo žodį tarė choro! sugiedojo giesmę: "Viešpatie, i » pasimatyti su seniai matytais j
j valdybos pirmininkas Zigmas i aplankyk savo persekiojamuo-' pažįstamais ir po susirinkimo
Islam in the West. J 4 vadas
l
W. D. Muhammad, mirusio EliLfišOS STADIONUI
Moliejus. Choro valdybą suda- ! sius".
suvalgyti bendrai pietūs Lietu1
I ro, be minėto pirmininko, ReMinėjimas baigtas Amerikos vių namuose.
jah Muharnmad sūnus, labai iš
Pagrindinį Soldier Field sta-; g i n a
Sabaliūnienė, vicepirm.. I ir Lietuvos himnais ir giesme — Pasaulio lietuvių gydyto
aukštino prez. Carterį už žmošvč. M. Marijos Gimimo padiono atnaujinimą planuoja Chi- \ Malvina Jonikienė, sekretorė, Marija, Marija; pravedė Ema ju tarybos posėdis šaukiamas
x Bronius ir Veronika Auš- gaus teisių gynimą..
;
rap.
geib. kleb. kun. A. Zaka
rotai, nuolat
gyveną
Juno ŽYDAI. NEGRAI IR NACIAI cagos miesto vadovybė. Lėšų . j o n a s Labanauskas, iždininkas. Umbražiūnienė. Dr. Adomavi-.,
numatoma gauti iš mokesčių už Parapijos klebonas kun. A. Za-.čius padėkojo programos atli-:,:____ J d ^ š t a L n i 2 vai n rauskui už iškilmingai atliktas
Beach. Floridoje, atvyko į ChiMARQUETTE PARKE
cigaretes, viešbučius, bilietus karauskas ir tikintieji parapi- kėjams ir 20 asmenų dalyva- £ * £ * £
Centre patalpose sutuoktuvių apeigas, sutuokiant
cagą.
Lanko savo gimines,
Taip tikimasi surinkti 7.4 mil. jos choro veikla nuoširdžiai vusiems prisiminimuose bei mal- • 2299 Dundas St W Toronto mūsų vaikus Lindą ir Algirdą,
bičiulius. Buvo ir į "Draugą" I Jei naciai, kaip pienuoja, be
dolerių.
choro vadovui p. Antanui Linui,
džiaugiasi ir tikisi po vasaros dose. Maloniam birželio pava- '• Ontario
užsukę, nes Bronius yra arti- pos 9 d. žygiuos Marąuette
sol. p. Margaritai Momkienei ir
mas bendradarbis. Domėjosi 1 Parke, tai žydai ir negrai nu- VETERANU KONVENCIJA atostogų vėl chorą išgirsti šioje karyje atviroje gamtoje, pasi-!
visiems choro dalyviams už įs
šventovėje.
keičiant įspūdžiais ir mintimis, į
DIDŽ. BRITANIJOJ
naująja dienraščio spaudos tech- '• sprendė ten pat suruošti kontra
pūdingai gražų giedojimą baž
4. Janušattis
visų pritarimu buvo sutarta M-| _ A R a n n i t ljonūoū^
Eetų
nika. tarėsi su redaktoriais. Iš demonstraciją.
O Marąuette
Illinois valstijos užsienio kanyčioje apeigų mteu reiškiame
^tą sekmadienį švęsti Jonines.
Chicagos trečiadienį išvyksta į Parko lietuviai nenori nei vie- rų veteranų sąjunga sekmadiepoetas
Aleksis
Rannit,
pakeliui
nuoširdžią padėką.
HAURUSIS BIRŽELIS
O. Algminienė
Torontą. kur PLB seime daly- nos iš tų grupių. Jie klausia. n į turėjo suvažiavimą Chicagos
iš
Stockholme
vykusios
P
E
N
I J E T I T I O SODYBUE
vaus kaip atstovas. Iš Toron- kodėl, jei Skokie priemiestis priemiesty
Rosemonte,
kur
Dalia ir Antanas N orkaičiai
klubo konferencijos į Ameriką,
to. aplankę Bostoną ir kitas vie- j paliktas ramybėje, to paties nauju savo komandierium iš-: Birželio 18 d. tarp spalvingų
Aldona
ir Bronius Underiai
buvo sustojęs Londone ir birže
tas. Aušrotai grįš Floridon.
negali būti Marąuette Parke, rinko J. L. Mascolą. gyvenantį į gėlvnų, sodo \ įmos apsuptoje
PAS LATVIUS
lio 3 d. Tarptautinio Kultūrinio
x Sol. Izabelė Motekaitienė su Parkų distriktas apeliuos prieš Blue Island. Suvažiavime buvo aikštėje, buvo paminėta-1941 m.
Latvių radijo valandėlė; Fondo rūmuose skaitė paskaitą
sūnumi muz. Manigirdu išvyko leidimą naciams demonstruoti 1700 dalyvių,
mt. birželio 14 d. ištikusią Lie- Chicagoje perduodama vieną į apie Heiti Talvik (1904-1947),? i m i i i t i i i i i ! i i H t i i n i i H i i i i i i i : i i i t i i M M i u i i i i
j Vancouverį. Kanadą, ir British 1 Marąuette Parke be užstato
tuvos tragediją, kai arti ketu- kartą savaitėje, po 30 minučių, I žinomą estų poetą, žuvusį So-1
ŽUVO GAISRE
Columbia universitete lanko 1
riasdešimt penkių tūkstančių! penktadieniais, nuo 10 vai. vak., \ vietams okupavus Estiją. Passpecialius muzikos pedagogikos
Audrey Johnson, 26 m., mer- lietuvių žiauria prievarta buvo ! į§ radijo stoties WOPA, banga kaitos pasiklausyti buvo susikursus. Muz. Manigirdas ten
x Kun. Ansas Trakis, lietu- į gina ir jos tėvas Arthur, 67 m., išvežti kančioms, badui ir mir- 1490.
, rinkę Baltijos valstybių
drauM
akompanuoja kai kuriems so- vių evangelikų liuteronų "Tė- žuvo degant jų namui 2840 S. čiai_ Latvių Išeivių spauda ragi-j gai anglai ir pa Maltiečiai.
!
listams.
mviškės" parapijos klebonas. Kol in. Chicagoje. Ugniagesiai Dr. J. Adomavičius trumpa- n o latvius laikytis savo senųjų — Išvyko į Kanadą, Ryšium
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korespondencinio balsavimo bū-1 r a s - Pasaulio lietuvių dienų I degpntj namą gelbėti sūnaus, nebus jie niekad pamiršti, nes j jonines su latviams įprastomis j sporto žaidynėmis, gausus bū
du. patvirtino dr. Joną Valaitį | komiteto pirmininko J. Simana- j bet jo abudu sūnūs įstengė pa tai yra mūsų broliai ir seserys.! apeigomis.
' rYs tt Britanijos lietuvių išvybūti LF atstovu LF Pelno skir- j vičiaus pakviestas į garbės ko- j tys išsigelbėti, nors ir apdegę, Jų prisiminimą pagerbsime malko į Torontą: J. Šemeta, M.
stymo komisijoje, o Antaną į nritetą. A. Trakis kvietimą Į sužeisti.
, da. Ir pats už mirusius sukai- i — Švedijos televizijos kana- § e m e t i e n ė > v g a lčiūnas, L. Sal
Juodvalkį 1978 m. LF valdybos j priėmė ir į Torontą išskrenda
ias, TV 1, perdavė programą Būnienėf
Bliūdžiūtė, K. PiK
Informacijos vedėju.
liepos 1 dieną.
iapie kultūrinį gyvenimą oku- v a r i ū n a g i r A K a z ė n a s
A Į
X M. Kizis. Tecumsch. Ka
puotoje Latvijoje.
TV 1 re-; P r a n s k ū n a s m ž m o n a ^yy^
y
X i. Žiūraitis, Oakville. Ont..
daktorius. pažįstamas kultūros, V a ncouverį .Kanadoje praleisti
nadoje, aukojo 7 dolerius. Dė Kanadoje, prie prenumeratos
skyriaus
darbuotojas, yra Laršs;
kojame.
Ačiū.
JHelander,
vertėjas — Juris
AUSTRALIJOJE
x Konstancija Yodelienė, iš
x Carol Peterson, Chicago,
iKronbergs. Tai buvo vienai» f * _ A d H a i d ė j e
„^ersitetą
Homewood, IllinoLs. nusipirko
111..
nusipirko
•'Drauge"
žodynų
j
;
trijų
programos
dahų
apie
Pa^
„
1 Q 0 heUxyį
pa_
"Drauge"
didesnį lietuviškų
ir
kitų
naudingų
knygų
už
ke
jbaltip valstybių kultūrą sian- ;
^
Adelaidė,
knygų kiekį.
liasdešimt dolerių.
dien. Kitas dvi dalis apie Es- ( A u s t r a l i j a ) u n i v e r s i t e t e teisės
X JAV LB Vidurio Vakaru
į tiją ir Lietuvą buvo perduotos
^
apygardos valdyba liepos 9 d
V ell
f, ^ P l a Č : a r a a P ^ g a | S t a u g a i t e . Tai jau šimtoji liesekmadienį, 4 vai. popiet ruošia
t
iki
šiolei
švedų televizijoje apie; t u v . k u r i b a i g ė
Dienraščio "Draugo" admi
univereitetą
ULE ROTA
Australijos Licruvin Sambūrio
Pabaltijo valstybių
kultūrą., 1 9 5 4 m e t a i s A d e ] a i d ė g
nistracijoje galima pasirinkti j .
choro koncerte. Įėjimo auka
u-te
buvairių liaudies meno darbų: me
Programos Latvijos dalyje la-.
w t e i k t o ( | 4 lietuviaTns
teigės
5 dol. Bilietai giunami J. Vazjboausiai_bus
paliesta poezija 1 d i r b t i
džio, keramikos, drobės, taip
nelio — Gifts International pre
Beletristika
savo specialybėje. Kuris pat gražiai papuoštų lėlių.
kyboje,
-(pr.)
ir poetaį Dalyvavo poetai: a ^ l a i k y t i n a s pirmuoju baiMacai be kraujo. Pievos žydi, Skir
Apsilankykite j "Draugo" ad
Imants Ziedoms, Vizma Belse- j
„„.
]u A d e l a i d ė g u . ^ ^ ^
x Kelionių > Vilnių birželio • ^ ^ kojinės, Paslėptu vardu. A>
vtca,
Orajs
Vavietis,
Viktors,
^
^
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Z.,
nn . 1 tau sakydavau, a5 tau sakau ir kiti
ministraciją
i s pasižiūrėkite. Gal
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Avotinš. scenografas Ilmars tistė V Aleksatidravičienė, dr.
27, liepos 25 ir rugpiučio 22 d.; j d o m f | g
^ojimai
Biūmbergs, artistė V. Zeilė. ( t ) . , j M J k u ž i s _ m e d i c i n ą i d r
g rasite kai ką padovanoti savo
informacijai
bei registruotui;
; Svečiai, programos atlikėjai ir r^ngejai, po birželio įvykiu minėjimo E.
giminėms ar draugams— Alberts Raidonis redaguo- j Chmeliauskas — humanitarini
prašome kreiptis į Marių Kielą. Sp ^ ud * P r a n c , § k o n u .spaust.iv* i9T. , Chkagoj. Iš Rkairės:
PLB
valdybos
vicepirm.
,nž
Romias
Kasparas.
65>57 S. Talman Ave., Chicgo. ^™ZtFSXXZs
' ' 4 i ^ % V".?* " 2 g a i t ė <«*'™™^- • « • Antanas N a u d a s , kun! Anta- ja Chicagos latvių biuletenį "Či- fakultetą ir L. Garbaliauskas
"Draugo" adresas: 4545 Wwt
7
! tias Satanauskaa, Bronius Girtfauskas, JAV LB. C Chicagos, Ind.. apy111. 60629, telef. (S12) 7S7-1717.: <Srd St., CUcago, 10. «K29
kagas
Zinas".
Adresas:
4146
N.
tiftrri
M . Chicaco. III 60629
—
inžineriją.
| linkės valdybos pirm. Priekyje Amenda Kaaragvtė, 8 rnt., Adomukas
Elston
Ave.,
Chicago,
DL
— Sydnėjuje Dievo Kūno
l Kazragys, 2 mt. ir Juliana Kazragytė, 6 rht gėlių prisegėjai
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