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Kinija siekia išplėsti
draugystę su Japonija

Jordanas reikalauja
dalies Jeruzalės

Sekmadienį Izraelio ministerių
Washingtoaas. — Valstybės
Tokijo. — Japonijai sudaro ti Japonijos "saviginos pajėgas".
kabinetas
po 8 valandų posėdžio
sekretorius Cyrus Vance grįžo į
kiek nepatogumų didelis komu Pekinas, laikydamas Sovietų Są
Washingtoną po penkių dienų patvirtino premjero Begino iš
nistinės Kinijos aktyvumas kei jungą svarbiausiu priešu visiškai
vizitų arabų sostinėse. Jis bandė Cap David parsivežtus susitari
čiant ligšiolinę Mao Tse Tungo sutinka su japonų karinių jėgų
įtikinti Jordaną, Saudi Arabiją ir mus. Tik du ministeriai balsavo
politinę liniją. Japonija siekia, plėtimu ir su Japonijos — Ameri
Siriją, kad Camp David susitari prieš: pramonės Horowitz ir
kiek įmanoma, išlaikyti nesusi- kos karinės sąjungos stiprinimu.
mai bus naudingi visiems ara sveikatos — Shostak. Jiedu prieš
rišimo, neutralumo politiką, ne Svarbiausia Kinijai rūpi gauti iš
bams, tačiau jam nepavyko ir jis taravo žydų miestų ir kaimų eva V. Vokietijoje jvyko NATO kariuomenės manevrai. Buvo bandomas, tarp kitų veiksmų, ir greitas JAV karo sikišant per daug į Kinijos gin Japonijos karinės technikos.
kuacijai Sinajuje. Šiomis die jėgų permetimas j Europos frontą
buvo šaltai priimtas.
Japonija supranta Sovietų Są
čus su Sovietų Sąjunga. Kai rug
Amerikos pastangos palenkti nomis Begino planus svartys Iz
pjūčio 12 d. buvo pasirašyta Ki jungos būkštavimus ir norėda
Mažiau perka
arabų valstybių vadus tęsiamos raelio parlamentas.
nijos - Japonijos taikos ir drau ma išlaikyti, kiek galima neutra
Jordano karalius Husseinas,
toliau. Valstybės sekretoriaus asis
giškumo sutartis, japonai di- lesnę poziciją, iki šiol neatsakė į
JAV prekių
tentas Viduriniųjų Rytų reika atmesdamas Camp David susitari
džiausią dėmesį kreipė į ateities j Kinijos vicepremjero Teng Hsiao
lams Alfred Atherton nuskrido į mus, neatmetė galimybės, kad ir
Maskva. —Amerikos biznieriai prekybos perspektyvas, kai Kini - ping pageidavimą atvykti į Ja
Kuvvaitą tartis su šeiku Jaber jis vėliau įsijungs į taikos dery
Maskvoje nusiskundžia, kad šie ja, neatmesdama naujų preky poniją spalio 20-27 d.d., kada abi
bas, tačiau tam pagrindinė sąly
Ahmed Sabah.
metai prekyboje su sovietais bū bos galimumų, ėmė spausti Japo valstybės galėtų pasikeisti tai
ga,
—
Izraelis
turi
pasitraukti
iš
sią blogi metai. Detantės žydėji niją "gilinti" ir politinius ryšius. kos sutarties ratifikavimo doku
Egipto prezidentas Sadatas EManagva. — Nikaragvoje pasi-, būtų galima sudaryti demokrati- mo metais —1976 Amerikos įgipte buvo sutiktas labai entu visų okupuotų arabų žemių, ne
Tuoj po taikos sutarties pasira mentais. Japonijos užsienio rei
ziastingai. Jis irgi siunčia diplo išskiriant dalies Jeruzalės, kuri iki baigė mūšiai tarp vyriausybės j nę vyriausybę iš nuosaikiosios o- monės pardavė sovietams prekių šymo į Tokijo atskubėjo Kinijos kalų ministeris tuo pačiu metu,
už 794 milijonus dolerių, pernai liaudies išsivadavimo armijos ge- kada kinų vicepremjeras planuomatus į kitas arabų sostines, ban 1967 m. karo buvo Jordano teri tautinės gvardijos ir kairiojo' pozicijos narių,
sparno
"sandinistas"
sukilėlių
j
Dešinieji
Somozos
rėmėjai
tvir-į
torijoj.
prekyba nusmuko iki 586 mil. neralinio štabo viršininko pava- Į ja atvykti, ruošiasi važiuoti į Adydamas gauti pritarimą savo pa
Izraelio kabinete didžiausius prieš valdžią. Sukilėlių vardas ki- į tina, kad visus neramumus NFi- dol., o šiais metais ji dar duotojas gen. Chang Tsai-chien meriką, kur spalio 26 jis turi pa
žadams Izraeliui. Santykius tarp
arabų įdomiai iliustruoja
ir! ginčus sukėlė premjero Begino lęs iš Cezar Augusto Sandino,! karagvoje organizavo Maskvoje nusmuko 5 nuoš.
Jo vizitas buvo "neoficialus", for sakyti kalbą Jungtinėse Tautose,
faktas kad prezidentas Sadatas, į pažadėjimas apleisti Sinajuje pa kuris kovojo 1930 m. prieš JAV ir Havanoje treniruoti sukilimo
Tos įmonės, kurios investavo maliai jis tik sustojo Japonijoje, j be to, turi susitikti su Amerikos
grįždamas iš Maroko į Egiptą, ne-Į statytą Yamit miestą ir 19 kitų marinų okupaciją. Vėliau jis žu- vadai. Jų tikslas teroru, smurtu, Maskvoje nemažus pinigus, lau vykdamas į Meksiką, tačiau tas vyriausybės atstovais,
Kabinetui
posė vo dabartinio prezidento Somo- civiliniu karu pakeisti dabartinę kia, kada galės tas išlaidas pa sustojimas užsitęsė šešias dienas.
skrido per arabų žemes: per Al- gyvenviečių.
Japonijos užsienio reikalų mižirą ir Libiją. Jo lėktuvas iš Ma džiaujant, lauke demonstravo de zos tėvo valdymo laikais 1937 m. [valdžią ir pastatyti komunistus. teisinti. Sovietų penkmečio pla Generolas susitiko su kietesnei nisterijos pareigūnai supranta,
roko skrido per Viduržemio jūrą šiniųjų izraelitų minia, šaukda Spėliojama, kad Maskvos ir Ha- į Ir Amerikos Atstovų Rūmuose y- nai nenumato didelių projektų, japonų linijai
atstovaujančiais j kad bus nelengva išlaikyti dipItalijos link ir, padaręs didelį ma: "Beginąs - išdavikas, jis par vanos remiami "sandinistas' tu- ra nemažai atstovų, kurie ragina kur savo prekes galėtų siūlyti ir generolais ir aplankė dvi svar lomatinį lygų atokumą nuo Ki
prezidentą Carterį išlaikyti da amerikiečiai biznieriai.
davė arabams žydų nuosavybes". ri apie 2,000 vyrų.
lanką, pasuko į Kairą.
Tuose besnes japonų elektronikos ir nijos ir nuo Sovietų Sąjungos.
Nors karo veiksmai pasibaigė, bartinį diktatorių Somozą, nes Maskvos planuose pabrėžiama lig kompiuterų įmones, kurios gami Japonija pasiryžusi vengti bet ku
Didžiausią nusivylimą sukėlė
opoziciją prieš Somozą tęsia par- j jam pasitraukus, Centrinės Ame- šiolinių projektų konsolidacija. na tarp kitų prekių ir raketų vai rių karinių sąjungų, kurios būtų
Jordano karaliaus Husseino pa
Kalinių
laiškas
duotuvės ir biznio įstaigos. į rikos respublikoje Įsiviešpataus Amerikos biznį su sovietais dar ravimo aparatus. Vyriausiam Ja nukreiptos prieš vieną ar kitą
reiškimai. Jis buvo laikomas nuo
Visas Nikaragvos
ekonomi-1 Kubos remiami komunistai,
saikiausiu arabų vadu. Hussei
palaiko žemės ūkio produktu par ponijos generolui kinas padova kaimyną. Nemažai Japonijoje yra
prez. Carteriui
nis gyvenimas yra sustojęs.
nas tačiau atmetė Camp David
davimas. Pramc vs produktų pre nojo audinį, kuriame išsiuvinė ir tokių politikų, kurie ragina vy
susitarimus. Jis buvęs labai nu
kyba šiais metais sumažėjo net tas spalvotas "staugiantis tig riausybę pagerinti santykius su
Maskva. —UPI agentūra pa Dėl to daugiausia kenčia papras
Kinijai neikia
stebintas, kai Amerikoje vyko de skelbė apie atvirą laišką prezi ti gyventojai, kuriems karo veiks
25 nuošimčiais.
ras". Kinų generolas užsiminė ir Sovietų Rusija, su kuria taikos su
rybos apie buvusias Jordano že dentui Carteriui. Laišką pasira mai per dvi savaites buvo nu- i
Ko
sovietams
tikrai
reikia
ir
apie abiejų valstybių karinių kon tartis dar nepasirašyta, nes so
naujų viešbučių
mes ir niekas nei iš "VVashingto- šė septyni sovietų politiniai kali traukę daugelyje miestų vandenį,:
kur jie nebijo leisti savo užsie taktų plėtimą.
vietai negrąžina karo metu pa
no'nei iš Kairo nepasiklausė jo, niai Sosnovkos specialaus režimo elektrą ir apsirūpinimą maistu. į Pekinas. — Pasikeitus komu nio valiutos atsargų, tai naftos
Šis vizitas sukėlė nerimą Mask grobtų japonų salų.
Jordano karaliaus, nuomonės. Sa stovykloje Mordovijoj. Laiškas
Prezidento Carterio pasiunti nistinės Kinijos vadovybei ir izo šaltinių gręžimo įrengimams. A- voje. Tass agentūra teigė, kad
datas derėjosi apie Jordano že buvo rašytas birželio mėn., ta nys, ambasadorius William Jor- liavimosi politikai, labai padidė merikos pramonės grąžtai yra ge dviejų šalių karinių kontaktų
mių ateitį be jordaniečių žinios. čiau tik dabar jis iš rankų į ran dan sekmadienį buvo susitikęs su jo užsienio svečių vizitai. Kinija riausi pasaulyje, todėl Maskva plėtimas iš pagrindų prieštarau
Damaske pasibaigusi "kietųjų a- kas pasiekė disidentus Maskvoje. Nikaragvos prezidentu Somozą. todėl ieško užsienyje ne tik pra priversta juos pirkti Amerikoje.
ja "taikos ir draugystės" tikslams.
rabų" konferencija nutarė suda Disidentai jį perdavė vakarų ko Šalies opozicijos vadai pasiuntė monės technologijos prekių, bet
Maskvos nerimą dar padidino
laišką prezidentui Carteriui, ra ieško statybos įmonių, kurios
ryti jungtinę karinę vadovybę ir respondentams.
Japonijos žinių agentūros prane
Plaukia gelbėti
pasisakė už glaudesnį kooperaviKalinių laiške pagiriamas pre gindami jį neremti Somozos val pradėtų Kinijoje statyti viešbu
šimas, kad derybose tarp Kinijos
mą su Sovietų Sąjunga.
zidentas Carteris už jo žmogaus džios. Nuosaikūs Nikaragvos po čius, kurių ten labai trūksta. Pra
—Pietų Afrikoje jauno stu
Singapūras. — Vakar iš Sin generalinio štabo viršininko pa
Egipto prezidentas pareiškęs teisių pareiškimus. Politiniai ka litikai bijo, kad jei Somozą greit dėtos derybos su JAV bendrovė
vaduotojo
ir
Japonijos
jungtinio
dento
laidotuvės virto demon
čikagiečiui De Paul universiteto liniai juos priima su pagarba ir nepasitrauks, jo vieton vėliau a- mis apie turizmo organizavimą gapūro išplaukė laivas gelbėti pa štabų viršininkų komiteto pirmi stracija. Policija puolė minią aša
bėgėlių vietnamiečių, kurie pra
profesoriui Cherif Bassiouni, kad viltimi, sakoma laiške. Šalia karo teis komunistai, šiuo metu dar ir viešbučių statybą.
ėjusią
savaitę pateko ant mažos ninko Takasinos iš principo bu rinėmis dujomis ir į kapines įlei
pirmas Sadato uždavinys po tai grėsmės yra ir sovietų koncenLapkričio mėn. bus pradėtas Pengibo salos tarp Bomeo ir Sin vo sutikta keistis dviejų šalių ka do tik 50 žmonių.
kos sutarties bus sumažinti Egip centracijos stovyklų grėsmė, ra
laivo keltuvo plaukiojimas tarp gapūro. Pabėgėlių niekas nenorė riniu personalu.
— Čilės varis ligšiol buvo svar
to kariuomenę, kuri turi 750,000 šo kaliniai. "Mūsų likimas yra
Japonija, nenorėdama aliar biausia eksporto prekė, tačiau ją
Hong Kongo ir Kinijos. Keltuvas jo priimti, nors laivai su vietna
Mirė
rašytojas
vyrų. Trečdalis kariuomenės bus liūdnas paveikslas likimo, kuris
veikė iki 1949 m., kada komunis miečiais bandė sustoti keliuose muoti Sovietų Sąjungos, įsakė sa vejasi miško medžiaga. Šiais me
panaudotas naujų miestų statybai laukia visų laisvų žmonių Va
vo Gynybos Agentūros civilinei tais Čilė planuoja eksportuoti
Balaūnas-Švaistas
tai šią vietinio susisiekimo lini uostuose.
ir ekonominiams planams įgy karuose, jei nebus sustabdyta so
ją nutraukė. Laivas plauks tris
Jungtinių Tautų pabėgėlių ko galvai, kaip japonai vadina savo miško už 200 mil. dol. Statybos
vendinti.
vietų ekspansija", rašo Carteriui
Los Angeles, Calif. — Rašyto kart per dieną. Keltuvas suma misija bando gautj Indonezijos gynybos ministerį, nesusitikti su medžiagą, rąstus ir popiermalkes
politiniai kaliniai. Laišką pasira jas Juozas Balčiūnas Švaistas, dau žins susikimšimą Kantono —
Kinijos
generolu. Japonijoje,
šė: Edvard Kuznecov, Vasili Ro- gelio knygų autorius, buvęs Lie Kovvloono geležinkely, kuris šiuo leidimą įsteigti laikiną stovyklą. kaip skelbia Tass agentūra, vis perka ne tik kaimyninės Argen
tina ir Brazilija, bet eksportai pa
Kissingerio kritika
maniuk, Danilo Šumuka, Sviatos- tuvos kariuomenės karininkas, metu yra vienintelis susisiekimas Sala, kur išlipo vietnamiečiai, daugiau atsiranda
pareigūnų, siekia Lenkiją ir Saudi Arabiją.
neturi
nei
vandens,
nei
medžių.
Washingtonas. — Buvęs vals lav Karavanski, Bogdan Rebrik, mirė rugsėjo 23 d. Los Angeles, tarp Hong Kongo ir Kinijos.
Pabėgėlių ten yra daugiau 1,200. kurie rengia įstatymus "nepap
— Libane Sirijos kareiviai sek
Aleksiej
Muzenko
ir
Balys
Ga
Calif.
Velionis
buvo
gimęs
1891
rastųjų aplinkybių" atveju didintybės sekretorius Henry Kissinmadienį apšaudė krikščionių po
m. kovo 18 d. Mokėsi Panevėžio
geris sekmadienį kritikavo prezi jauskas.
zicijas Beirute. Sužeisti 23 liba
Toje pačioje spaudos konferen mokytojų seminarijoje, 1915 m.
dento Carterio politiką Afrikoje.
niečiai, penki jų sunkiai.
Rodezija baigė
Dabartinė vyriausybė Washing- cijoje Maskvoje kalbėjo ir žino stojo į mokytojų institutą Stavro
—V. Vokietijos policija suga
tone be jokio reikalo sutikusi su mas mokslininkas, Nobelio taikos polyje. 1916 m. buvo mobilizuo
premijos
laimėtojas
Andrejus
Sa
vo
du teroristus, kurie miške ne
tas ir 1917 m. baigė karo mokyk
sovietų ekspansija Afrikoje, tuo
bazių puolimą
toli Dortmundo
praktikavosi
tarpu užsiimdama sovietų kriti charovas. Jis apeliavo į Ameri lą Maskvoje. Grįžęs Lietuvon,
kos
mokslininką
Linus
Pauling,
šaudyti.
Vienam
teroristui
pa
1919-1939
m.
tarnavo
Lietuvos
Salisbury.
—
Rodezijos
valdžia
kavimu dėl žmogaus teisių pa
kuris
šią
savaitę
lankosi
Maskvo
vyko
pabėgti,
nušovus
policininkariuomenėje,
buvo
Karo
mokyk
paskelbė, kad jos karo žygis į
žeidimų. Tokia kritika nieko
kaimyninį Mozambiką sėkmingai ką.
praktiškai neduoda, tik sukelia je, kur jam įteikiama sovietų los lektorius, karinio rengimo ir
—Indijos potvyniuose, kurie
baigtas. Rodezijos kariuomenė
Maskvos įtarimus ,kad kritikuo Mokslo Akademijos Lomonosovo propagandos dalies vedėjas. Iš
premija.
Sacharovas
prašė
Paukariuomenės
pasitraukė
pulk.
Įeit.
užtvindė
42,000 kaimų, žuvo
sunaikino
25
juodųjų
teroristų
jama jų sistema, —pareiškė Kislingą
paveikti
sovietų
valdžią,
laipsniu.
Beletristiką
pradėjo
ra
731
žmogus.
Sunaikintas derlius
stovyklas.
singeris. Jis puolė ir Carterio po
kad
ji
paleistų
kalėjimuose
lai
šyti
1912
m.,
daugiau
apysakų
hektarų
Rodezijos kareivių puolimas beveik trijų milijonų
litiką Rodezijoje, kur Amerika vi
ir vaizdelių spausdindamas to
siekęs sunaikinti teroristų bazes, plote, žuvo keli tūkstančiai gy
siškai remia Rodezijos sukilėlius, komus mokslo žmones.
meto lietuvių periodikoje. Atski
nutraukti tiekimo kelius, parink vulių. Išsiliejusio Gango van
apginkluotus Maskvos ir treniruo
romis
knygomis
išleido
Kerpių
ti žvalgybos duomenų ir susilp denys baigia nuslūgti. Bigaro
jamus Kubos.
Dideli
potvyniai
berniūkštis,
1927
m.,
Naujan
gyninti teroristų jėgas, sakoma Ro provincijoje apgadinta ar su
Kissingeris nepaneigė galimy
veniman
1928
m..
Meilės
vardu
dezijos
pranešime. Šiame žygyje griauta daugiau kaip 87 tūkstan
bės, kad jis 1980 m. kandidatuos
Pietryčių Azijoj
1937
m.,
Rašau
sau
1947
m.
Rodezijos
kariuomenei teko susi čiai namų.
į JAV senatą, jei dabartinis New
Po
to
išleido
Knygnešių
pėdsa
kirsti ir su reguliaria Mozambiko
Bangkokas. —Praėjusį savait
—Komunistų spauda piktai
Yorko senatorius Javits nutartų
kai,
Jo
sužadėtinė,
romanas
lai
kariuomenė.
galį
smarkūs
monsūno
lietūs
nu
rašo
apie "reakcinės jėgos išpuo
pasitraukti. Jam jau 74 metai ir
mėjęs
Draugo
romano
konkursą,
siaubė
visą
Pietryčių
Aziją,
sukel
Nigerijoje, Kano mieste, baigė lius". Sardinijos saloje nežinomi
senate jis išbuvo keturis terminus.
dami potvynius Vietname, Kam- Žiobriai plaukia ir kt. 1965
si
Zambijos prezidento Kaundos nusikaltėliai nužudė vietinį ko
KALENDORIUS
bodijoje, Laose ir Tailandijoje. m. laimėjo premiją už kūrinį
susitikimas su Britanijos premje munistų partijos vadą Angelo
Rugsėjo 26 d.: Kosmas ir Da Mekongo upės žemupyje potvy Šaunus penketukas. Išleido atsi
ru Callaghanu. Buvo aptarti ne Mulaso.
nyje žuvo 74 žmonės, o keli mili minimų knygą iš 1918-19 m.
mijonas, Vydenis, Gražina.
tik Rodezijos reikalai, bet atkreip
— Amerika sutiko parduoti
Rugsėjo 27 d.: Vincentas P., jonai liko be pastogės. Tailandi Dangtis debesyse, už kurią buvo
tas dėmesys ir į pasikeitimus Pie Bengalijai 800,000 tonų kviečių.
joje vanduo apsėmė 200,000 akrų atžymėtas (kartu su J. Jankumi)
Hiltruda, Kovaldas, Daugilė.
tų Afrikos, kur keičiasi premje Bengalija už juos sumokės gau
Saulė teka 6:43 v., leidžiasi ryžių laukus. Vyriausybė lėktu Lietuvių Rašytojų draugijos pre
rai. Susitikimo pareikalavo Zam tais mažų nuošimčių kreditais.
vais siunčia gyventojams maistą, mija Velionis prieš išvykdamas
6:40 vai. v.
bija, tačiau nebuvo lauktų pik
—Mirus Kenijos prezidentui
vaistus ir drabužius. Vietnamo į Los Angeles ilgiau gyveno Chitų
susikirtimų.
Abi
valstybės
nu
Kenyattai,
valdančioji partija pa
ORAS
vyriausybė jau kreipėsi į tarptau cagoje, buvo aktyvus lietuvių vi
tarė toliau ieškoti taikių kelių rinko kandidatu į prezidentus jo
Saulėta, šilčiau, temperatūra tinę bendruomenę, prašydama suomenės narys, bendradarbiavo
Rodezijos valdžiai perduoti į juo padėjėją Daniel Arap Moi. Rin
laikraščiuose
ir
žurnaluose.
paramos.
80 1.
kimai bus spalio 6 d.
Raaytojas Juozas Balčiūnaa-švaistas
L. Kanto nuotrauka dųjų rankas.

Nikaragvai gresia
komunizmo pančiai
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DRAUGAS, antradienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 26 d.

ral syndrome) tiriant moteriškės
šlapumą randama keletas baltų
jų kraujo kūnelių (leukocitų),
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Palto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenume
ratas nearunčiami. Ant DRAUGO prie kviefcvieno skaitytojo ad
grindinis skirtumas tarp minėto
reso, gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėję*.
šlapumo latako (ir šlapumo pūs
lės) sujaudinimo ir tikro —bak
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
metams 6 meti. 3 man.
terijų sukelto šlapumo takų už
Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00
degimo (rystitis). Mat tokių ne
Kitur JA.V
3100
18.00
13.00
gerovių nepavyksta reikiamai iš
Kanadoje
(U.S.) 33.00
1900
15.00
Daugiau gerk gerų skys timtautį gydytoją. Juk ne visos tu skirti darant cystoskopiją.
Užsienyje
34.00
20.00
15.00
čių ir neapsileisk Šlapini ri laimės gydytis pas savuosius.
Savaitinis
25.00
15.00
9.00
Tik kartais ilgai užsitęsęs šlapu
mosi — susitvarkysi.
• Administracija dirba kas • Redakcija straipsnius taiso sa- =
Nors iki šiol mediciniškos stu mo latako sujaudinimas gali
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- H
dien
nuo 830 iki 4:30, Šešta
Urologais Donald ]. Logan, M. D . dijos — tyrimai nenustatė tikros trukdyti normaliam šlapinimuisi.
nių
nesaugo. Juos gražina tik ii =
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
Simo Kudirkos sutikimas Lietuvio sodyboje, Chicagoje, Bronė Alūzienė.
priežasties minėto be bakterijų Tada gali prisidėti bakterinis už
• Redakcija dirba kasdien anksto susitarus. Redakcija už =
Juozas Mackevičius, Jonas Adomėnas, Simas Kudirka ir šio skyriaus
Jaunoms, 20 — 50 metų mote bakterijų šlapumo takų suerzi degimas šlapumo takų.
g:30 — 4:00, šeštadieniais skelbimų turinį neatsako. Skel- S
tvarkytojas
Nuotr. inž. Juozo Slaboko
bimų kainos prisiunčiamos gavus =
riškėms dažnai pasitaiko sunega nimo atsiradimui, vienok prilei
830 — 12:00.
Gydymas
prašymą.
=
luoti jų šlapumo latako negero džiama, kad čia įtakoja įsijautri
vėmis, kurios šitaip pasireiškia. nimas (alergija), virusai bei men
Patarimas yra geriausias gy atlikimu.
Įsitaiko dvejopai nesveikai besiel- •aiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiniHiiintiiii itinuiiiiuiiiiuiiiiimiiiiiuiuiiiiiiimiiMiiiiiiš
Moteris ima dažnai šlapintis (uri kos rūšies bakterijos (incomplete dymas šlapumo latako sujaudi
3. Minėtai šlapumo takų su- giančioms: nesveikai mažai gerų
nary freąency), atsiranda nesu bacteria).
nimo atvejuje. Gerai padeda, kai jaudinimu negaluojančios turi., skysčių geriančioms ir nesveikai
— Kai knyga atsitrenkia į gal
— Gamta nėra kažkas šalia
laikomas noras staiga šlapintis
sulaikanK kitų priežasčių, skatinančių i moteriškė pildo trejopą gydyto- vengti dušų, moteriškėms skir- i besišlapinančioms —
(urgency), pradedama jausti ne
tų higienos gaminių, prieš pa-j čioms šlapinmasi, ar labai greit manęs — ja esu aš pats. Ly vą ir pasigirsta tuščias garsas, ar
minėtą be bakterijų atsirandan jo patarimą.
žymų spaudimą virš gėdikaulio
tį šlapumo takų
sujaudinimą
giai ir gamtos įstatymas nėra visada dėl to kalta knyga?
1. Moteriškė
turi
dažniau s t 0 J i m ą Putojančių medikamen- besišlapinančioms.
(suprapubic pressure),
strėnos
minėtinos sekančios. Vidaus sek šlapintis. Turint minėtus šlapi-! tl * (contracęptive foam) aliejų ir
Nors priseina gydytojui praplės skirtingas nuo akmeninės deka
G.K.Lichtenbergas
darosi nepatogios (low back disv ni s
recijos
liaukų
netvarka
(endonimosi
(negerumus;
moteriškė
j
?
°
dezinfekavimo
priemonių
ti
šlapumo lataką bei kitas priė
comfort). Svarbiausia, kad visos
bath
logo
plokštės, duotos Mozei
įstaigos ir buto tel. 652-1381
tos negerovės atsiranda nesant erine imbalance). Pas pagyvenu privalo šlapinus kas 3 — 4 v a - U 0 1 5 Mergėm) Taip pat to- mones panaudoti, vienok svar
landas
dienos
metu.
Mat,
kai!^
"
Patartina
karts
nuo
karto
sias
moteriškes
mažėja
moteriš
biausias
minėto
sujaudinimo
tvar
bakterijų sukelto uždegimo.
1500 metų prieš Kristų. Dar DR. FERD. VYT. KAUNAS
kieji hormonai. Mažėjančią tų šlapumo pūslės sienelių raume- \ ~ reguliariais laikotarpiais imti kymas yra pradėjimas gausiai nauva,stl
BENDROJI MEDICINA
* (povidome — lodinę)i du- d i n g ų s k v s č i ų g e r t i l r re ikiamai prieš plokštę dekalogas jau bu
Nors minėtos be bakterijų pa hormonų įtaką jaučia makšties ir nys įsitempia dėl padidinto šia- j
1407
So.49th Conrt, Cicero, 111.
š
u
s
a
r
b
a
tokio
vaisto mostį saku-1 š i a p 5 n t i s _ d a z n a i šlapumo pūs- vo.
galbos apturimos negerovės gy išorinio šlapumo kanalo siene pumo kiekio —ji tampa neatspaKun. F. Gureckas
Kasdien
10-12 ir 4-7
dytojo labai lengvai atpažįsta lės (audiniai). Tada kinta makš ri infekcijai —tada sumenksta mui ištepti — ten arti randasi at- Į j ę t
Išskyrus
treč
ir ieštad
mos, bet jų kilmė iki dabar me- ties sekreto rūgštingumas (ph) ir šlapinimosi pajėgumas. O kai bak sidarymas moteriškės šlapumo la
Čia dar psichosomatiniai reiš
dicinoje nėra galutinai išaiškin- augmenija — flora. Taip ir gau terijos (infekcija) prisideda, ta tako.
Tel. ofiso ir boto: OLympie 2-4159
kiniai turi įtakos — todėl reikia
DR. K. 8 . BALUKAS
ta. Prileidžiama, kad daugelis naši staiga šlapumo pūslės įsi da dažnas šlapinimasis yra dar
Patarimas ir vaistai
nepergydyti tokias moteriškes: neAkušerija ir motery ligos
DR. P. KISIELIUS
veiksnių sukelia minėtas negero jautrinimas tai moteriškei, kuri svarbesnis. Kartais dvigubas šlapi
Ginekologine Chirurgija.
Tik
kai
kurioms
pacientėms,
ša
j
naudoti
be
reikalo
antibiotikų,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ves skirtingu laiku tam pačiam be jokių sunkumų pergyveno la nimasis patartinas — nusišlapi
6449 So. Pu>*!i ftd. (Crawford
1443 So. 50th Ave., Cicero
biausiai įtemptus savo gyvenimo nus, kiek palaukus vėl šlapina- Ha minėto trejopo patarimo, dar nes tokios moteriškės ims tikėti,
pacientui.
Medical
Building)
Tel.
LL
5-6446
Kasdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak..
reikės
panaudoti
vaistus.
Kai
bakkad
jų
pagijimas
yra
gydytojo
20-tuosius bei 30-tuosius metus.
masi.
išskyrus trečiadienius,
terijos prisimeta, jas reikia naikin- rankose, o ne jos pačios: gėrime Jei neatsiliepia skambint 374-8004
Galimos šlapumo latako
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
Priima ligonius pagal susitarimą.
Kita minėto negerumo priežas
suerzinimo priežastys
2. Būtinai turi tokios moteriš ti vaistais. Gydytojas vengia an- skysčių ir tvarkingame šlapini
Tel REliance 5-1811
tis — šlapumo tekėjimo netvar kės daugiau gerti naudingų skys tibiotikų, jei nėra tikros bakteri mesi.
DR. V L BLAŽYS
Moteriškės iš šlapumo pūslės ka (urodynamies). Minėti šlapu
čių, kad ir vandens Jos mažiau nės infekcijos. Šlapumo takuose
DR. WALER J. KIRSTUK
Pasiskaityti.
Consultant, May
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
išorėn einąs šlapumo
latakas mo takų nusiskundimai dažniau
raminama 1977.
siai vieną litrą (kvortą) vandens atsiradusį skausmą
Marąuette
Medioal
Center
Lietuvis gydytojas)
(urethra) yra trumpas — viduti siai atsiranda pas tas moteriškes,
turi išgerti per dieną. Patirtis ro vaistais (urinary analgesics).
6132 So. Kedzie Avenue.
3925
West 59th Street
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIItlIlli Vai
nis jo ilgis 3 cm. Jis atsiveria iš kurios įpranta dvejopai nesveikai
pirmad.. antrad lr ketvirtad Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr
do, kad taip negaluojančios mo
6 iki 7:30 vai. vakaro.
orėn apatinėje pilvo dalyje glau- elgtis: retai šlapintis ir skubėda
Kiti vaistai vartojami tada, kai
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
Prof. dr. BRONIO J. KASU}
teriškės yra labai mažai vandens
Seštad. nuo 1 iki 3 vai.
vai. vak.
TreC. ir šeStad. uždaryta.
dumoje moteriškės išorinių ly
būna
sutrikimai
šlapumo
tekėji
Pagal
susitarimąmos nusišlapinti.
geriančios. Jos negali suprasti,
Ofiso telef. WA 5-2670.
ties organų, kur lengvai užterš
mo greičio. Normaliai moteriškė
Rezid. tel. WAlbrooik 5-3048.
DR. IRENA KURAS
Dar čia turi įtakos dieta — ne- \ kaip kita moteris gali išgerti skys- vienu kanu nusišlapina vieną
tas gali būti. Mat čia pat makš
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
tis (vagina), išeinamoji anga^ sveiki valgio — gėrimo įpročiai. J čių (vandens) kelias stiklines per stiklinę šlapumo (200 cc), pasi naujas anglų kalboje veikalas, ku Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
KriMKIV IK VAIKŲ LIGOS
dieną.
Tokios
mažai
vandens
(rectum), na, ir rankomis gali- j Kai kurioms moteriškėms šlapiniSPKCIAJLI^rfi
šalinant 20 cc šlapumo per se rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
DR. PETER T. BRAZIS
mas minėto šlapumo kanalo iš-Į mosi negerumai gaunas išgėrus vartotojos pasitenkina viena stik kundę.
MEDICAL BUILDINO
teikia Baltijos Valstybių istoriją
W. 81st Street
bei politinę struktūrą, antroji — GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Valandos:3200
orinės angos užteršimas.
j daug stiprios kavos (kofeinas line vandens per dieną. Jos už tai
Kasdien nuo 10 vai. ryto
2434
West
71st
Street
Kai
išorinis
šlapumo
latakas
saugumo siekius sritinėje mtegrai čia neigiamai veikia), daug ga- ir negaluoja dažnai šlapumo ta
Iki i vai. nopiet.
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt.
(urethra)
būna
susiaurėjęs
dėl
paj
cijoje,
trečioj
—
n
D.
karo
įtakų
suerzinimu,
o
kas
blogiausia
1:00
Sužalojimas ir nuo prisilietimo r zuotų vandenų naudojant, gau5:00 vai. popiet, treč. ir §ešt.
Ofs. tel 737-1168, rez. 239-2919
to latako sienelių (ede-1 *os analizę tautiniu ir tarptautitik susitarus.
įsijautrinimas minėto šlapumo ! s i a į arbatos geriant. Tai vis tos —jos niekada nepasigydo nuo tinimo
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
\ j-i ~J •
^ JAI ~~~A„ i niu požiūrio. Veikalas gražiai iškanalo moteriškėms pasitaiko se- Į moterėlių kavutės, arbatėlės — tokios negerovės, ar dažnai ta ne m , ) , drf uZdeg,mo ar del rand ų , j ^
* * • • « ? * • * W S 6. BYU-BYUITIS
DR. J. MEŠKAUSKAS
kančiais atvejais: regulų metu, į kiek jos daugiau žalos nei naudos gerovė tokias "sausas" moteriškes tada šlapumas ima tekėti per le- amerikiečiams įteikti kaip dovaną,
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GALVOS m STUBURO LIGOS
tai. Prisieina tokiais atvejais gy- Į Kaina $12.00. 320 pusL Užsakyti
intymaus susinėsimo atveju, gim-! mūsiškėms suteikia! Dar minėtus aplanko.
Specialybė
vidaus ligos
2858 We«t 6Srd Street
dytojui praplėsti t ą lataką — į paštu
dant, imant dušą, vartojant ne- šlapinimosi negerumus įtakoja
2454
We*t
71st
Street
U ž tai meskite nesveiką įprotį urethrą. Paprasčiausiai tas atlieka DRAUGAS, 4545 West 63rd Street
Chicago, Elinois 60629
malonius kvapus naikinančias j moteriškių chroniškai kieti vidu71-os
ir
Campbell
Ave.
kamp.
— pasitenkinimą su mažu van ma prancūzišką kateterį naudo
Chicago, DL 60629
Tel. — 476-3409
priemones (deodorants), nėšio- j r į a į įeį labai mažas naudingų
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. IT
dens kiekiu, visos
moteriškės. jant (French catheter No. 32).
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susUarus.
jant ankštus rūbus, sergant makš- į skysčių vartojimas.
Valandos pagal susitarimą
Illinois
gyventojai
prideda
60c
ties (vaginos) uždegimu (vagi-1
—.
..
. . . Ypač prieš regulas ir tuojau po jų Kitos priemonės —metaliniai ka mokesčių ir persiuntimo išlaidoms
Telef. — 282-4422
nitis). Iki šiol n ė r ? medicinoje
*ur cia moteriške nesijaudins, reikia joms daug gerti vandens. teteriai bei pradūrimai susiaurė iiiiiiiiiiiiiiimtiiiimimiimiiMiiiuiiiiiii Dr. Ant Rudoko kabinetą pereme)
DR. ROMAS PETKUS
Čia, Amerikoje, gyvendamos jos jimo (urethromy) tik retais atve
aišku, ar minėtas toks be b a k t e - l s a v 0 emocijų nerodys.
Kai ku
AKTV MC.OS — CHIRTRCMA
DR.
EOMUND
L
CIARA
tegul geria graifrutų ar apelsinų jais naudojamos.
Ofisai:
rijų pagalbos atsiradęs š l a p u m o l n o m s ™tenskems toks susijauOPTOMETRISTAS
latako ir pūslės uždegimas ( c y s .!dinimas (emotions) yra labai pra- bei obuolių, pam.dorų bei kitų
I.abai patartina įsigyti knygelę
111 NO. WABASH AVE.
2709 West 51st Street
Išvada. Moteriškės išeinamojo
4200 XO. CENTRAL AVE.
titis) turi ką nors bendro su tik-i Sustingąs. I^mpa bei baimingu- vaisių - daržovių sunkas. Jos ga
GARBE
JiZUI
KRISTUI
Tel. — GR 6-2400
Valandos pagal susitarimą.
iš
pūslės
latako
sterilus
sujaudi
mas
Ii
valgyti
gausiau
lietuviškų
sriu
ru bakterijų sukeltu š l a p u m o |
( s t r e s a n d anxiety) paskaVai.: pagal susitarimą: pirmad. ir
NUOSTABŪS
ĮVYKIAI
nimas, apimąs apatinių šlapu
kertv. 1-4 ir 7-9: antrad. tr penkt
DR. FRANK PLECKAS
pūslės uždegimu. Vienok, d a u - ' t i n a atsiradimą minėtų slapin bų — gerti daugiau rūgusio pie
Parašė tėv. Paul G'Sullivan
10-4; SeStad. 10-3 vai.
mo
takų su šlapinimusi sujung
mosi
sutrikimų.
Išeina,
kad
šlapu
no
bei
pasukų.
Vis
tai
naudingi
(Kalba lietuviškai)
gelis gydytojų minėtą be bakteri
Vertė kun. J. Petraitis, MIC
tus negerumus, reiškiasi jaunoms
mo latako jautrumas yra sudeda- skysčiai.
OPTOMETRISTAS
Ofls.
tet
735-1477;
Rez.
246-2839
jų sukeltą šlapumo kanalo su
Išleido Tėvai Marijonai
moteriškėms, turinčioms įvairius
dalis moteriškės chroniško
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
jaudinrmą laiko to kanalo v i e t i - | m ° J 1
Žinoma, nenaudingų skysčių moteriškuosius nesklandumus, bet Gaunama "Drauge"
"Contact len-**"
Kaina 50 et.
DR. E. DECKYS
niu uždegimu ar šalia to kanalo į baimingumo - Jautrumo (chro- reikia vengti. Ne tik kiekis, bet ir
2618
W.
71st
St. — Tel. 737-5149
GYDYTOJA IR CHIRURGE
ifekcija, arba m c a n . c , e t y s y n ^ o m } . Kai kūnas kokybė skvsčių labai svarbus da dažniausiai tas sujaudinimas paVai
pagal
susitarimą.
Uždaryta treC
esančių liaukų miSpecialybe — Nervų ir
Emocines
ligos.
abejomis negerovėmis kartu. Ši gi- moteriškes neigiamai sia prasme lykas kiekvienai moteriškei. Ak,
DR. LEONAS SEIBUTIS
CRAWPORD MEDICAL BLDG.
mininga negerovė lengvai suseka- j ? a v e i k i a psichoseksualme netvar- tos jų kavos — kavutės, arbatos miiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiMuiiiHiimiimiiiT
INKSTŲ, PCSLCS IR
6448 So. Palaski Road
mam bakterijų sukeltam slapu- ką.
'< arbatėlės. Gydytojas turi joms už DAIMIYBĖ LIETUVOS MIESTE
PROSTATO CHIRURGIJA
mo takų uždegimui. Medicinoje
drausti gerti kavą, arbatą ir ga UŲ apratoma dr. J. Vaišnoros. MIC.
Seniausia Lietuvių Radio programa
2656 W. 68rd Street
DR. A. B . GLEVECKAS
Šlapumo takų suerzinimas
minėtas be bakterijų šlapumo ta
i Naujoj Anglijoj ii Stoties WNSR.
zuotus vandenis bei visokius kok knygoje:
Vai.
antrad. nuo 1-4 popiet
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kų sujaudinimas su
minėtais
Minėtas šlapumo latako susi- sus. Bet, pamėgink tu patarti
ir
ketv.
nuo 5-7 vakare
TeL — BE 3-5893
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
simptomais vadinamas Female ; erzinimas atskiriamas nuo tikrai joms eiti prieš vėją — jos geriau
Ofiso
tel.
776-2880,
rezid. 448-5545
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
Specialybė Akių ligos
urethral syndrome. Moteriško- bakterinio šlapumo takų uždegi- sipgs, negu nuo kavučių atsisakys.
trauką ir komentarai, muzika, dainos
3907 VFest lOSrd Street
DR. J. r š m O N A I T Ū T
sios įsidėmėkite svetima kalba sa-įmo (urinary tract infection), iš- Čia patariama tik pajėgiančioms
ir Magdutes pasaka, šią programą
Valandos
pagal
susitarimą
GYDYTOJAS
vų
negalavimų
pavadinimus. I tyrus moterškės
šlapumą. Be patarimą gyvenimo dalimi pa Knyga yra tfk teologinė, ji dėl Įdo veda Steponas ir Valentina Minkai.
Adresas
4255 W. 63rd Street
Tas tamstoms talkins gydantis į bakterijų pagalbos atsiradus šla- versti. Kitoms — jokie patarimai mių vietovių aprašymo ir dėl jo? Biznio reikalais kreiptis į Baltic FloOfiso
tel.
—
PR
8-2220
Ofiso
telef. R E S-4410
istorinės medžiagos tinka pa- j rists — geiių bei dovanų krautuvę,
savas tokias negeroves pas sve-'pumo takų suerzinimui (ureth- nepadėjo, nepadeda ir nepadės, i stafcaftyti kiekvienam lietuviui, besi- ; 502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Reridencijos
telef. GR 8081T
Tokios eis gydytis pas gydytoją ir Į drenĮnflam Lietuvos Istorija ar vle j 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
Ofiso vai.; pirmad. ir ketvirtad.
J OKS A
jam vilas pastatys, bet pačios kaip tDvtoas Knyga dtdetto formato, 440 gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet
VAIKŲ
LIGOS
kentėjo — taip ir kentės, nes pal. - kakta $3.00. Galima ją įsigyti site didelį pasirinkimą lietuviškų kny
Ofiso tel. HE 4-2123. \ a m u CI 8-B1BS
2656 West 63rd Street
gų.
svarbiausio dalyko tokio negeru "Drange".

KELIAS Į SVEIKATĄ

I

MOTERIŠKES ŠLAPIMO LATAKO
NEGEROVES

THE BALTIG NATIONS

į RADIO PROGRAMA

"Marijos garbinimas
Lietuvoje'

mo atsikratyme nepildys.
Kai prie minėto šlapumo lata
ko sujaudinimo dar prisideda bak
terinis uždegimas, gydytojas to
kiai moteriškei pataria du daly
ku: tuojaus po intymaus susinė
simo šeimoje nusišlapinti ir tuo
jaus išgerti daug naudingo skys
čio. Toks elgesys pažadins mote
riškę atbusti ir eiti nusišlapinti
nakties metu. Toks naktinis nusišlapinimas — jos šlapumo pūs
lės ištuštinimas lygiai gerai pa
deda kaip ir antibiotikai tai atve
Simas Kudirka Lietuvio sodyboje skaito laišką, gautą iš dabartinės jais, kai sujaudinimas šlapumo
Lietuvos, pilną skausmo
Nuotr. inž. Juozo Slaboko takų rišasi su intymių santykių

Pirmad.. antrad . ketvirtad. ir penkt
nuo 12 iki 2 vai. lr n u o 5 iki 8 vai.
vak. §e«tad. nuo 1 ttcl 4 vai.
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[sigykite šią populiarę plokštelę
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RADVILA PERKCNAS - LA G1O0ONDA - TOSCA
TTJRANDOT - AIDA - L A JLTVE - ANDREA CTTENTJER
CARMEN - MANOS - LESCALT - P A G L I A C d
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DR. A. JEHKIHS

3844 Weat 6Srd Street

I

=
Stuttgart'o Simfoninis orkestras
|
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS
S
Ę
Tai viens populiariausių plokštelių. Kaina s u persiunti| mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti:
E
i
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, DL 60628
i
s
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CHIR U R G A S
2454 West 71st Street

R o s . GA 3-7278 Vai.: pirm., antrad, ketv. i r penktad
2-5 lr 6-7 — is anksto susitarus.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I

DR. V. TUMASONIS

Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446

F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 W#wt 71«t Street
Valandos: 1-6 vai. popiet
Treo. Ir »sstad. pagal sustUrlma.

1002 N. Western Ava, Chicago
Tel. 48M441

Ofs. tel. 586-3166; nanro 381-3772

Dr. K. A. JUČAS

DR. PETRAS ŽU0BA

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7110 W. 127 St, Palos HtigJits
6745 West 63rd Street
TeL 381-0730
i Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt.
Valandos pagal susitriamą
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą.

Dėmesio nukreipimas —

KOVA PRIEŠ MIRUSIUS

Kiek ok. Lietuvos gyventojai
moka mokesčių

KAIP PABALTIJO VALSTYBES
SUKELIA DIDELI RŪPESTI RUSIJAI

Komunisitinė propaganda ne joje jau nėra daug, bet iš tikrųjų
Kremliaus lazdos ir masalo politika surusinti
tik užsienyje, bet ir savo namuo- jų skaičius yra toks didelis ir juo
tris nacionalistines respublikas neduoda vaisių
se mėgina nukreipti dėmesį į mi- se žmonių dar tokie skaičiai, kad
Sovietine spauda juos dirbtinai mažina
rūsius, kurių gyvenimas pasižy- laisvas vakarietis to net negali
Tokiu užvardinimu ir paaiški tų kraštų negrįžo į Rusijos prieg
mėjo žiaurumais ir nusikaltimais suprasti. Laisviesiems neatrodo, Kapitalistinių kraštų vyriau
LEONARDAS DARGIS
' pačiai 633.3 mil. rb. mokesčių nimu š.m. rugsėjo 25 d. "U.S. lobstį laimingai po II pasaulio
prieš žmoniškumą. Tai turi da- kad dvidešimtame
šimtmetyje sybės falsifikuoja
biudžetus,
pasirinkti. Iš jų 405,0 mil. buvo news — World Report" išspaus karo, o Lietuvos ginkluotas pasi
ryti įtakos, kad pavergtieji ir pa- dar galėtu būti tokių laukinių sako rusiški komunistiniai tru tų į kitas.
pelno mok., kai įmonių bei or dino Robin Knight, to laikraš priešinimas tęsėsi iki 1955 m.
vergėjų kėslai nebūtų matomi da- žmonių,
badūrai. Ir kuriam galui Vaka
Pagal prof. V. Jurgutį apy ganizacijų 1976 pelnas siekė čio Maskvos biuro vedėjo, straips Svajones atkurti nepriklausomas
bartyje. "Asmenybės kulto" —
rams taip daryti, kai tokie da vartos mokesčiai yra vartojimo 1,3297 bil. rb.
nį, kuriame jis iškelia visą eilę valstybes palaiko JAV ir kai ku
komunistiniuose
Stalino laikotarpyje nužudytieji Gyvenimas
lykai yra visiškai vieši, leng mokesčiais, o Sov. Sąjungoje
būdingų
pasipriešinimo
žymių rių Nato valstybių nepripažini„. , ...
., .. . ,
.
kraštuose nėra pasikeitęs, jeigu
Sov. Sąjungos mokesčių
vai patikrinami, o žmonės jais asmens vartojamais mokes
Kremliaus lazdos ir masalo poli- į mas rusų
valdymo. Atstovai
net partijos veikėjai, komunizmo . , . , ,
.
, . .* ' j °
didumas apskaičiuojamas
kaip ir nesidomi? Tačiau, kaip čiais, nes kitos prekės jais ne
prieškarinių
vyriausybių iki šiol
tikai,
siekiant
sukurti
"sovietinį
nuošimčiais nuo TP
._ .\ . . , . , . ..
,
ir kiek daugiau laisves rodoma tik atrandi kokį tiksliai nusa
apdedamos.
Tokie
mokesčiai
naudojasi
diplomatiniu
akredita
žmogų".
Žemiau
pateikiami
esmi
kūrėjai ir didieji revoliucionieriai, . v
. „ ..
, . , . ,.kytą kaltinimą kapitalistams, dėl prekių plačios apimties dar
Paėmę pilnus 1976 biudžeto niai šio straipsnio bruožai.
vimu
JAV.
J u
i_ i--v. • • -•
viešumoje. Partijos diktatūra ir tai ir žinok, kad Kremlius ir
ir generaliniu akcizu vadinami. 2,2693 bil. rb. ir 5,6037 bil. rb.
Antisovietiniai
pasireiškimai,
dabar rehabilituojami, jiems sta- ...
: .
,.
Nuolatiniai neramumai Esti
4.. .
įsakytos
"respublikos"
būtinai
.
,
,
.
-.
?
'
.
.
.
diktatoriai
partijoje
yra
revoliuJAV
tokie
mokesčiai
naudoja-[TP,
gauname,
kad
žmonių
moesą,
dažnesni
Pabaltijo
valsty
tomi parmnklai. Dabarties teis- ..
... S
A /
n • „ taip daro. šiuo atveju tai reiš
joj, Latvijoj ir Lietuvoj rodą
kesčiai
tais
metais
buvo
40,5
fc
bėse
negu
kitose
Sovietų
S-gos
mi
kai
kurių
atskirų
valstybių.
. , .,
..
. . ,.
. cnos palikimas. O tas palikimas
kia — patikrinkite mūsų biu Jie čia vadinami pardavimo mo dydžio. Gautasis procentas di Maskvos nesugebėjimą, nežiūrint dalyse. Iš šių trijų valstybių Lie
r
mai laikomi teismais tokių nusi- '
. .
.
- džetus.
delis ir vis t i e k d a r sumažin-i 11 ? 0 saldymo, pak.rsti naciona- tuva esanti nacionališkiausia. Už
,kalteliu,
, , . , . ,kuriu
. vienintelis
. . _ ,. J,knmi. . Jyra su._ visais
žiaurumais,
vikesčiais
ir
sijekia
4-5%
nuo
par
. .
. , Į~_™
tas, nes dalis ok. Lietuvos gyv. lizmo šaknis tuose kraštuose. tenka tik mažiausios priežasties,
, „
...
....
,
su nusizmoginimu ir kitų nu- Patikrinau. Ekon. A. Dauk davimo sumos.
ša sako, kad gyventojų mokės
mokėtų mokesčių visai neparo Kiekvienas bandymas pagraužti kad būtų sukeltas incidentas,
tikslius
nalas
yra tikkaip
nesutikimas
su ko. .skaičius
, , žuvusių ,ir nuteis.
Sov.
Sąjungai
gražiai
tinka
Tai įrodo
tik į rankas
pa- vžmoginimu,
tų, kurie
padyti, tiesiog atiduoti Maskvai, tų valstybių tautiniam savitumui, kaip tai yra atsitikę pereitą ru
munistų
partijos
žiaurumais,
su vtųju
. >° ,k u r i u g akad
. r d anet
, 4.», Bet
~ čiai linkę mažėti. Sov. Sąjun
tekus; šiais
metais
okupuotoje
i . slepiami.
socialistinė mokesčių
denį, kai Vilniaus futbolo rinkti
p , e komunizmą
o kapitaliniai įdėjimai į ūkį di sukeliąs didelį pasipriešinimą.
, ,
. .
,
. ilgamečio
, lzista
praktiškam goje 1966 tokie mokesčiai buvę
Lietuvoje
išleista
, t a i **į* y r a jonusikaltimas,
perkrovimo teorija
7,7%
biudžeto
sumos.
Bet
pa
nė
išėjo laimėtoja. Tuojau pasi
dėle
dalimi
irgi
ne
Lietuvos
T
a
i
k
o
m
u
m
s
t
dabartinių
komunizmo
vadų *
, « Propagandos
. . %,..
Suminėjęs, kad Latvija ir Esti
revoliucionieriaus
Ivano Kozlovo
rė- gal ok. Lietuvos metraštį 1976
,
gyvenime,
kartais
viršija
vaizgirdo
antisovietiniai ir naciona
naudai
išleisti,
o
imperijos
plėįvestais
ir. atsiminijų megi„' ,aiSVU,uždavinys
ji m a•:s
Pagal ją, nesvarbu, kam jie
,H
&
ja buvusios rusų valdomos nuo
iš rusų persekiojimais
kalbos
išversta
"j " . T VSunkus
'U»j u z s•, m e r kduoti
.
.
,
.
.
.
,
.
duotę.
liniai
Šūkiai.
Lietuvoje, esą, dau
tų
mokesčių
gyv.
jau
mokėjo
nimas ginti laisves idėjas.
uždėti, atseit, kas iš tikrųjų j timui finansuoti. Dėlto kiek 1710 m. o Lietuva nuo 1795 m.
mų knyga "Katorga". Autorius, p r , e Š t,krov<? giausia
"samizdato"
leidinių. Tau
11,7%. Tai kur čia polinkis ma juos iždan įneša, jie vis tiek su- Į tiksliau tą procentą atrasti iš su pertrauka, kada jos buvusios
kuris komunistų revoliuciniam
*
žėti?
mokami bebalsių silpnesniųjų I biudžeto ir TP tos dalies, kuri nepriklausomos 1918-1940 ir vo tinio savitumo klausimas esąs la
judėjimui priklausė nuo 1905 m.
Aiškus yra komunistinės pro- Sovietiniai ekonomistai, kai
bai populiarus jaunimo tarpe.
ir buvo net Mickevičiaus - Kapsu- pagandos tikslas savo viduje ir kalba apie N. Lietuvos akcizo krašto gyventojų _ Sov. Sąjun pavadinta vartojimu. Jo 1976 kiečių valdomos 1941-1944, au Todėl jaunimas esąs stropiai se
ko mokinys, čia kalba apie cari- užsienyje kelti mirusiųjų nu bei monopolio mokesčius, tai gos darbininkų, ypač kolūkie- įrašyta 4,1066 bil. rb. Skaičiuo-1 torius pastebi, kad nė vienas iš kamas KGB. Disidentai Lietuvo
ijant šiua keliu gyv mokesčiai
neš Rusijos Lietuvai skirtą ge- sikaltimus, kad būtų nukreiptas tikromis raudotojomis pasida gįų.
je turi mažą manevravimo lau
Sovietinis
pelnas
irgi
geroį *976 siektų 55,26%.
neralgubernatorių
Muravjovą dėmesys nuo gyvųjų nusikaltė- ro. Lietuvos liaudis tų mokeską. Jie nuolat sekami. Viktoras
kai mokestinio pobūdžio, priar-į N . Lietuvos tuo pačiu būdu' 1938 visų Lietuvos biudžetų Petkus, lyderis grupės, kuri seka
Koriką. Jis atvirai rašo apie jo HŲ. Išskaičiuoti žudymus ir trėmokesčiai pagal be Vilniaus krašto bendroji su-: " " V "
žudymus, korimus, trėmimus, mimus seniai mirusio Muravjo-! CKĮ būdavo tiesiog vis iš naujo;tfeja apyvartos mokesčiams. Jis' apskaičiuoti
os žmogaus teisių vykdynukankinama, nieko nesakant, nėra ten grynai imonės veiklos sovietinius ekonomistus buvę ma buvo 461,359,400 lt. Iš tos
persekiojimus, neatsižadėdamas vo Koriko yra nesunku. Jis per-!
kad didžiausia jų dalis buvo išdavos, o iš anksto plane numa 18% dydžio. Esu perskaičiavęs sumos atėmęs nemokestines pa- į ^Į* liepos mėn. buvo nuteistas
net jam tinkamo gėdingo "Kori- sekiojo pasipriešinusius caro val
15 m. Kiti aktyvistai buvo iš
ko" pavadinimo.
džiai. Bet ten niekada negalima gaunama iš nebūtino vartoji tomas, į prekių kainas įrašo- N. Lietuvos TP ir su jomis pa- jamas, nes mūsų anuometiniai
mo prekių — tabako gaminių mas ir, atėjus laikui, iždan ir- lyginęs mokestines visų 1937 ir biudžetai apėmė ir valdinių įmo- tremti, atimta pilietybė ar paša
Kalbėdamas apie 1963 m. suki- prisiminti tų nusikaltėlių, kurie
linti iš darbo.
ir alkoholinių gėrimų.
gi mokamas pagal planą, ne- 1938 biudžetų dalis, atradau, nių ir kapitalines pajamas bei
limą, autorius rašo: "Šiam tiesiogiai prisidėjo ar prisideda
Vidutinis pabaltietis esąs iro
Apyvartos mokesčiai —
žiūrint, ar to pelno tuo metu kad minėtais metais gyventojai išlaidas ir dar 11,000,200 lt. pa
"maištui" numalšinti caro vy- prie dabartinio tautų genocido,
niškai,
pajuokiančiai nusiteikęs
riausybė atsiuntė
(į Lietuvą)
Chruščiovas išdrįso nuvaini- didžiausi sovietiniai mokesčiai yra ar ne.
;nuo TP temokėjo 7,08% mokės- sikartojančių sumų, gavau 307,prieš rusus. Oficialiai ryšys su
čh
grafą Muravjovą, įėjusį į istori- kuoti Staliną, bet neprisiminė,
Tai gali patikrinti kiekvie Pilno ok. Lietuvos apiplėšimo i- Mes anuomet tikriausiai tu- 057,400 lt. tikrųjų mokesčių, Maskva bandomas pateisinti eko
ją gėdingu Koriko vardu... Savo kad jis buvo įrankis naikinant
mokesčius 1938 Lietuvos TP buvo 4,3369
patikrinęs jų biudžetus. iš biudžeto nepamatysite. Kiek rėjome žemiausius
nominiu progresu, o privatiniai
gubernatoriavimo metais jis su- ukrainiečius. Brežnevas kalba a- nas,
pilniau
tai
galima
atlikti
iš
BTP,
Europoje.
i bil. lt. dydžio,
Toliau
seka
įmonių
pelno
mo
šie ryšiai charakterizuojami kaip
šaudė ir pakorė 128 žmones. A- pie Amerikos ar kitų laisvų ir deatėmus
TP.
1976
pirmųjų
buvo
ryšiai tarp vilko ir ėriuko.
p:e tūkstantį žmonių nuteisė į mokratiškų kraštų
"nusikalti- kesčiai. Pirmųjų 1976 ok Lietu 13,6586 bil. rub., o antrųjų —
vos
biudžetan
įrašyta
1,1739
Lietuvoje Kremlius, esą, dau
katorgą ir kalėjimą iki gyvos gal- mus", bet jis neleidžia užsiminti
5,6037 bil. Skirtumas 1976 ok.
giausiai sukoncentravęs pastan
vos. Pusantro tūkstančio ištrėmė apie dabartinius teismus, psichi- bil. rb., o antrųjų — 405,0 mil. Lietuvos, kiek dirbtinai atrasta
gas susilpnina katalikų Bažnyčią.
į Sibirą, beveik devynis šimtus atrines ligonines, Sibiro prievar- rb., kai iš viso biudžetas tu duoklė, nes didžioji BTP dalis
rėjo
2,2693
bil.
rb.
pajamų.
Pa
Tačiau, nežiūrint represijų, parei
—į kalėjimo drausmės kuopas, tos stovyklas, kalėjimus. Iš tikapskaičiuota ne mažmeninėmis
gūnai taria, kad apie 40 proc.
tris su puse šimto atidavė į rek- rujų prieš mirusius lengviau ko- gal Daukšą šie mokesčiai įskai kainomis. Ok. Lietuvos biudžete
yra reguliarūs bažnyčios lanky
rūtus, o rekrūtų prievolė tais lai- voti negu prieš gyvuosius. Skai- čiuojami į prekių kainas. Jis net visi ten imami mokesčiai
tojai, o kunigai tvirtina — kad
kais buvo ne geriau kaip katorga, čiuojant mirusiųjų kaltes, ati- dar paaiškina, kad dėl to as nerodomi. Visi apyvartos mo
meninio
vartojimo
prekėms
60 proc. Vilniuje Nekalto Prasi
Išvarė iš tėvynės ir ištrėmė į bai- traukiamos akys nuo dabartyje
kesčiai, dalis pemo, gyv. asme
dėjimo bažnyčia sekmadieniais
šiaušias Rusijos vietas apie šešis kenčiančių ir persekiojamų žmo- "paprastai nustatomos aukš niniai mokesčiai, muitai tiesiog
tesnės kainos, o gamybos priesutraukia 8,000 lankytojų. O
tūkstančius žmonių" (307 psl.). nių.
.
.
. .mokami į sąjunginį
biudžetą,
prie Aušros Vartų kiekvieną die
Nesunkiai galima apskaičiuoti,
Nusikaltimų ieškojimo meto- monems — žemesnės, negu jų UTAMMaskva
savo
nuožiūra
ną stovi minios žmonių.
kad jis sunaikino daugiau kaip das pratęsiamas ir į svetimus vertė". Visos biudžeto pajamos dalį jų perkelia į ok. Lietuvos
mokestinės.
devynis tūkstančius Ketuvių. Tai kraštus, kur komunistinė įtaka
Maskva esanti ypatingai susi
iždą perskirstymui. Jokie met
komunistai ir pripažįsta, nes bu- ir propaganda pasiekia ir gali kalrūpinusi
ryšiu tarp Bažnyčios ir
Aišku, jie moka ir kitaip pa raščiai nerodo, kiek ir kokių
vo ne komunistų žiaurumas.
tinti nusikaltusius kartu su na- aiškinti. Anksčiau
režimo
oponentų,
kuris galįs iš
aptartieji mokesčių pasiglemžia Krem
*
ciais, kurie jau tėra tik mirusios mokesčiai, jų pačių taip v a d i  lius. 1976 ok. Lietuvos biudže
sivystyti į masinę rezistenciją,
Tačiau komunistinė propa- partijos istorijos dalis. Ieškant nami, visai nesą mokesčiai, nes tan buvo perkelta 1,5379 bil.
nukreiptą prieš režimą. Gal ši
gandą niekada nepamini, kiek gyvų nusikaltėlių, nacių bend- juos imant nepasikeičia nuosa rb., kurie susidėjo iš 1,739 bil.
baimė esanti perdėta, bet šian
buvo išžudyta žmonių "asmeny- radarbių, sudarant falsifikuotus vybės forma. Ir ką tu su jais! apyvartos
dieną ji esanti daug apčiuopiam., 231,7 mil.
bes kulto" ar Lenino laikotar- dokumentus,
teko matyti iš "Nevermind", vadinasi, kad ma gyv. m., 1,7 mil. valstyb. pask.
mesnė negu prieš dešimtme
piais. Toje propagandoje mini- kelių puslapių atkarpėlių suli- žyčių uždarbių žmonės dėl tų ir 130,6 mil. valstyb. soc.
tį, atsiradusi daugiausiai dėl val
mi revoliucionieriai Rusijoje, ku- pintus ir nufotografuotus lietu- mokesčių turi mokėti
^
džios griežtos politikos religijos
daugiau draud., vadinasi, paimtųjų pel
atžvilgiu. Katalikai savo teisėms
rioje caro laikais dideli jų skaičiai v ių laikinosios vyriausybės P°"' už valgįT apdarą -IT~viską" vis- no mokesčių iš centro visai ne
buvo ištremti į Sibirą ar nuteisti tvarkius, —ieškant ar pasiūlant tiek tai nemokesčiai, o čia tik I buvo grąžinta. O apie muitus
ginti dažnai naudoja peticijas,
į kalėjimus. Bet tai "didvyriai", melagingus liudininkus, kurie valstybė žaidžia savo rubliais, | nė neužsimenama,
Austrijos prezidentas Brono Kreisky aplankė Izraelį, kur jj gražiai su nukreiptas į valdžios viršūnes ir
kurie paskiau žudė mases Rusi- j a u po tiek metų patys savęs ne- kilnodama juos iš vienų sąskaij Ok. Lietuvai 1976 dar leista tiko rabinai ir valstybininkai. Pažymėtina, kad Kreisky yra žydų tau
(Nukelta į 5 psl.)
tybės
jos, Ukrainos ir kitų rusų valdo- atpažįsta, juo labiau tų, kurie
mų tautų žmones. Ukrainiečių tuo metu galėjo būti tik jaunuoskelbiamais duomenimis Ukrai- Hai, o dabar sukežę seneliai, nutriukšmingas. Daugybė čia mašinų, kurios visos skuba, vadindamas ją Louisianos vardu. Tačiau jau 1762 menoje kalėjimuose, žudynėmis ir kreipiama kova nuo komunistų
nesiskaitydamos su nustatyta greičio riba. Garsus yra j tais prancūzai šią teritoriją perleido ispanams. Tada
badu buvo sunaikinti daugiau žiaurių žudynių,
Astrodome stadijonas su 66,000 sėdimų vietų. Jo aukš- j prancūzai su ispanais pradėjo maišytis ir taip išaugo
kaip trys milijonai žmonių. Reik
tis siekia 218 pėdų ir jame galėtų sutilpti 18 aukštų na nauja gentis Kreolais vadinama. Tos genties žymės
Tikslas tos veiklos aiškus —
tų dar pridėti ir kitų tautų žmo
mas. Čia vyksta profesionalų futbolo bei beisbo dar ir dabar stipriai jaučiamos šioj teritorijoj. Jau 1800
/ . KUČINSKAS
nukreipti dėmesį į svetimus "nu
nes, net pačių rusų, neskaitant
lo
rungtynės. Be sportinių įvykių, čia ruošiama kino metais ispanai šią teritoriją vėl perleido prancūzams.
sikaltėlius", į kuriuos komunisti
vėliau užgrobtu kraštų, kaip Lie
ar
skaidrių seansai, kur parodomi visi svarbesni įvy Tačiau Napoleonas, pabūgęs anglų ir pritrūkęs valsty
nės valdžios net jokios teisės ne 19
kiai. Priešais stadijoną yra pramogų parkas, su šim bės ižde pinigų, 1803 metais šią teritoriją pardavė
tuvos, Latvijos, Estijos. Jose taip turi, kad tik pavergtųjų liudininĮdomi yra San Fernando katedra, pastatyta 1749 tais įvairiausių, turistą viliojančių, įrengimų.
Jungtinėm Valstybėm už 15 milijonų dolerių, o 1812
pat buvo trėmimais, kalėjimuose, ,IUI;
, ,
, . . ,
kai
m.
Kelis
kartus
buvo
sudegus,
bet
ir
vėl
atstatyta.
Ji
sunkiuose darbuose sunaikinta
nekeltų dabarties komunizMiestas garsus savo muziejais, opera, simfoniniu metais Louisiana jau įstojo į uniją kaip 18 valstybė.
kiekvienos tautos po apie milijo- m o genocidinių nusikaltimų ir dar ir dabar naudojama pamaldoms, šioj katedroj yra orkestru. Kiekvieną sezoną Houston opera pastato iki
Civilinio karo metu New Orleano miestas buao pa
n*. Palyginus gyventojų surašy- u o g a u s teisiu paniekinimo. Juo palaidoti visi 187 Alamo kovų didvyriai.
20 įvairių operų. O mieto simfoninis orkestras, vado imtas gen. B.F. Butler armijos. Jo okupacija buvo to
San Jose misijos lange yra išlikęs vienas iš gra vaujamas pasaulinio garso muzikų, suruošia per 100 kia žiauri ir tiek daug korupcijos tada būta, jog jos
mo 1939 ir 1959 metų duomenis, b I o ? f u ' k a d « .bendradarbiais
žiausių
akmens raižinių. Ten pat yra istorinis Texas koncertų. Gana judrus baletas, ypač garsi yra Allegro prisiminimas ilgai išliko žmonių atmintyje. Padėtis pa
tik vienoje Lietuvoje jau buvo Pasidaro svetimų ,r apie komun , z m o k e l u s me ko
mažiau kaip milijonas, negu bu- x
l
"esuprantan- teatras, kariuomenės garažai bei įvairios gyvenvietės, Ballet grupė. Houston didžiuojasi savo dramos teat gerėjo tik kai Federalinė kariuomenė buvo visiškai iš
f
vo anksčiau. Jei ir skaitysime a- * , ų agentūrų informatoriai, nuo tipingos ispanų viešpatavimo laikams.
ru, kurio pastatymai pasižymi geru paruošimu ir pui vesta iš šios teritorijos. Tik nuo tada ir vėl pradėjo
pie 60 tūkstančių pabėgusių, tai komunizmo pasitraukę, bet pnKelias iš San Antonio iki Houston eina per žalias kia artistų vaidyba. Houston muzikinis teatras išgar kurtis naujos gyvenvietės. Pagaliau, nugalėjus geltoną
vis dėlto tie skaičiai reiškia tikrą ™tyvume pasimetę asmenys. Šio
Ir ganyklas. Prie kelio matyti didelės farmos, o dirvų di sėjo savo muzikinių komedijų gerais pastatymais.
jį drugį ir atradus alyvą, susidomėjimas šia teritorija
tai n e r a
tautos genocidą.
P*sako$> ° t , k r o v e Iš Houston kelias eina pro ganyklas, miškelius, dar daugiau padidėjo. Buvo pradėta statyti nauji no_
.
,
. komunistų metodo teisintojai ne- džiuliai plotai padengti juodųjų ryžių pasėliais. Kai
kur pasirodo nedideli miškeliai, išsidėstę tarp pelkėtų ryžių laukus. Tolumoje matosi daugybė alyvos šul dernūs keliai, ligoninės, universitetai, tiltai per MissiKomunistme propaganda me^
n
a n t a j ų tiksnių, rafinerijų, alyvos tankų, o horizonte jau švyti to ssippi, airportas. Be abejo didžiausias pramonės augi
lų. Bet išeivijos,
kaip pavergtųjų plotų.
gina
užslėpti
dabartinius
teismus, kuriuose teisiami vadinami
limo miesto panorama. Tai Beaumont miestas su gar mo skatintojas buvo Louisianos upės, kurių apie
liudininkų, pareiga tai atskleisti,
Houston
disidentai, bet jų tarpe yra ir
sia alyvos pramone. Priartėjus prie miesto, nors Kelias 7,5000 mylių tinka laivų plaul'ojimui. Prekių trans
gal net atskleisti ir tuos, kurie
portas vandeniu yra daug pigesnis nei kitomis priemo
šiaip daugybė įvairiais nusikalti
Mieste gyvena 1,958,491 gyventojas. Jis pavadin suka ir pro šalį, jaučiamas nemalonus alyvos kvapas
mėgina kaltę primesti tautai,
nėmis.
mais apkaltintų žmonių. Net
niekuo nenusikaltusiai, o tik tas vieno iš karžygio Sam Houston vardu, kuris pasi ir tas kiek erzina jautresnę uoslę. Čia yra ne' tik rakartais ir Vakarų spauda mėgi
Louisianos aukštesnės vietos yra apaugę miškais,
žymėjo kovose su Meksika dėl Texas nepriklausomy finerijos, bet ir dirbtuvės įvairių reikmenų, surištų su
kentėjusiai ir kenčiančiai.
na pateisinti, kad dabar prievar
ypač
pušys čia vešliai auga ir išaugina gerą medieną
bės. Kai Texas pasiskelbė nepriklausoma respublika, alyvos pramone
tos darbų stovyklų Sovietų RusiP.S.
Keliaujant dar toliau, vietovės darosi vis drėgnes-1 pramonės, todėl medžio pramonė čia labai gerai išvysty
Houston tapo jos sostinė. Houston kanalu yra sujung
tas su-Meksikos įlanka, todėl jis yra vienas iš žymiau nės. Jau daugiau miškų bei balų pasirodo, o aukštumo ta. Yra čia gana daug ir mažai naudingų plotų, ypač
silpninąs Ameriką. Tame pro sių Amerikos uostų. Dabar Houston yra gražus, mo se matosi ganyklos bei gyvulių kaimenės
balų, kurios sudaro apie 40 proc. visos teritorijos.
DERWINSKI UŽ ATOMINĮ
jekte buvo numatytas ir atomi derniškas ir spačiai augantis miestas. Prie spartaus
Pasiekiam Sabine upę, kuri skiria Texas nuo Loui- Louisiana yra turtinga ir alyva ir ji užima trečią vieLĖKTUVNEŠI
nis lėktuvnešis. Kada Sovietų jo augimo be abejo daug prisidėjo įsteigimas Erdvių sianos. Louisiana garsi*savo praeitimi bei istoriniais! ** P<> Texas ir Kalifornijos. 2emės ūkis augina ryžius,
Kongreso narys Ed. Der- Rusija ginkluojasi, kursto ara- Tyrimo Centro. Miestas labai didelis ir taip sparčiai įvykiais. Pirmieji čia atvykę prancūzai atkeliavę Illi- j soJ 0 8 pupeles, saldžias bulves, medvilnę, cukrines
winski teigia, kad prez. Carte- bus, remia Kubą, kuri kovoja augantis, jog netrukus gali tapti vienu iš didesnių Ame nois ir Mississippi upėmis iš Didžiųjų Ežerų rajono, i nendres, kurių ypač daug auga Mi3sissippi upės deltoj
rio veto, kuris vėliau buvo pa- Afrikoj, Amerika turinti gink- rikos miestų. Tai medvilnės, alyvos, plieno ir cheminės Prancūzas La Salle 1682 metais, išlipęs ant kranto, pa Louisiana garsi savo druskos kasyklom ir šioj pramo
tvirtintas kongreso, prieš gyny- luotis ir žiūrėti ateinančios ge pramonės miestas. Įdomus miesto centras su naujais statė kryžių ir visą teritoriją, kurią sudaro Mississippi nėj ji vyrauja.
bos departamento projektą, yra neracijoe padėties.
moderniškais dangoraižiais. Miestas be galo judrus ir upės baseinas, paskyrė karaliui Liudvikui XTV. pa(Bus daugiau)

7000 MYLIŲ PER 1 AMERIKA

•

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 26 d. prasmiškas tai darbas. Vėl Šilba ištraukos skaitymas. Tai buvo
joris: kodėl tu, Kostai, rašai dra numatyta ketvirtadieniui, bet au
mas? Todėl, kad nemėgstu pradė torius nepasirodė. Ar dabar jis jau
ti iš tolo, su visokiais paaiškininuose, dar visokiais paaiškini
(Nukelta į 5 pusi.)
IŠNUOMOJAMA — FOR BENT |
B E A L E S T A T E
ALFONSAS NAKAS
mais. Dramoj galima temą grieb
(Pabaiga)
lėtų paskaitininko minti apvers ti iš karto. Ir griebiu. Maždaug
IŠNUOM. 4-ių. kambarių b u t a s
I E Š K O
NUOMOTI*
ti aukštyn kojom. Kaip ir visos ki šitaip. Paskui klausimai šioki ar
3722 West Marquette Road.
Romas Misiūnas pa tos, paskaita didžiai sudomino anoki. Publiką pamainom juo Reikalingas miegamas kamb. pen
Parduodamas Balne Resort Lodge
Telef. 585-9500
Full o>r part time for smail exclus*ve
skaitai pakvietė Virginiją Bird. diskutuoti likusį aktyvą. Kaip vi kina tai moderatorius, tai drama sininkui, Marąuette Pke. Skambint Hotel. 33 apstatyti kambariai (įskai
unit in medical center. Excell. aalary. Call for appt. or apply in person.
Jeigu kvietėjas keliolika žodžių sada, diskusijos turėjo būti nu turgai. Prieina ir prie liūdnų te 778-6934 nuo 9 vai. iki 11 vai. ry tant užpakaly namą savininkui), 6 vo
Bet. 9:30 and 4 t>. m. M/*'.
M I S C E L L A N E O U S
nios kamb., 10 šaldytuvų, 2 virimui
apie paskaitininke prasitarė, tai trauktos, nes ant kulnų lipo ki mų. Prie lietuviško teatro išeivi to klauskite VValter.
AMERICANA
krosnys. Ant 2-jų sklypų arti paplū
dar publikai nenurimus nieko ne tas programos numeris.
joje visiško išblėsimo. Bet ir vėl
dimio.
Veikia
ištisus
metus.
Galima
H
E
A
L T H C A R E CTK.
supratau. Vėliau paklausta pasi
10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 1
abu dramaturgai optimistiškai.
D Ė M E S I O
perkombinuoti j butus, su krautuve, ui apdraudę nuo ugnies ir automo 715 W. Central Rd., Ari Hts.
sakė, jog jos mergautinė pavardė
Tas kitas numeris — ne bet kas, Esą, kai niekas veikalų nebestadelikatesų parduotuve, restoranu, po bilio pas mus.
392-2020
Mr. Kuaz
Gailevičiūtė. Spėju ją esant dok o "Žydų — lietuvių santykiai ir to, nebėra nė visokių kaprizin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiimiiiiimii ilsio namais etc. Viskas tik už
F
R
A
N
K
Z
A
P
0
L
I
S
torante ar jau P h D . Spėju iš tų santykių
svarstymai iš gų režisierių reikalavimų, daug
$55,000.00.
M. A. Š I M K U S
3208 H West 9 3 th Street
KEYPUNCH — IBM 3742
paskaitos. Jos tema — "Amati eivijoje".
Kas moderatorius? laisviau rašyti. Vėl Landsbergio
NOTARY p r B L I C
Chicago. nilnola
INCOHE TAX SERVICE
Experienced on 3742. Competitive
ninkų ir amatų raida Vilniuje Xagi, tas su rabiniška barz — Markelytės duetas. Dabar iš
Telef. GA 4-8S34
42» So. Map!ew ood, tel. 254-7450
salary. Godd benefits and hours.
1 8 6 0 — 1 9 1 4 metais". Skaitė sto da Romas Misiūnas. Jį apsėdo trauka iš "Meilės mokyklos". Pa
Taip pat daromi VERTIMAI.
Convenient to transportation
Tel. 219—872-6467
vėdama, paskubomis, bet pakan Vincas Rastenis, Tomas Venclo baigai prie mikrofono tryse: K.
iiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuimiit
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
MERRILL. LYNCH
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
kamai aiškiai. Per minutė minu- va, Aleksandras Štromas ir Au Ostrauskas, D. Markelytė ir Vy
PACKAGE E X P R E S S AGF..VCY
64-ta ir Talman. Labai gerai išlai
141
W.
Jackson — Rm. 302
kitokie
blankai
MARMA NOREIKIEN'fi
tėn akademinę valandą susidoro gustinas Idzelis. Surašiau kalbė tautas Vepštas. Juokinga ištrau
kytas 5 kamb. mūr. bungalow. Pilnas
Chicago
786-2852
jo su gausybe medžiagos. Apie vi jimo tvarka- Visi keturi kalbėjo ka iš naujai rašomos dramos. nHiiHiiiHmimmiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii valgomasis, 2 miegami, taip pat Įreng
SIUNTINIAI I LIETUVA
Reikalingas siuvamos mašinos
Labai pageidaujamos geros rūšies
sokius cechus, arteles, prekybas. ilgokai, po 20 minučių Kad kai-, 2 i ū r o v u s i i n k S mina Ovidijus, Ju- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiii tas miegamasis pastogėje. Gazo šilu prekės.
operatorius
Maistas iš Europos sandeliu.
ma. Garažas. $35.000.00.
2608 W. 89 St.. Chlcago, 111. 00629.
Apie žmones (atsiprašau, krikš bėtojus paskatinus ir k l a u s y t o j u s , ! ^ i r R o m e o . D u v a i d i n a k a i p
TEL. — WA &-2787
SE\VL\G MACHEN E OPER.
88-ta ir Tullay (5200 j vakarus).
čionis) amatininkus, ir apie žy kurių prisirinko per 80, padirgi- į ^ ^ Q R o m e o j u o k i n a s a v o n a _
miiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii
Spalvotos ir Paprastos. Radijai.
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija.
Hancoc Choi Co.
dus. Datomis, skaičiais, adresais. Į nus, visiems išdalintos labai aišiiuiiiiiiimiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii
Stereo ir Oro Vėsintuvai
tūraliu paprastumu. Atspėkite,
1*4 vonios, {rengtas rūsys, 2 maš. ga
• 2 0 \V. Sheridan R<1.
Pusšimtis klausytojų bijojo ir; Iriai išspausdintos Propozicijos". k a s
Pardavimas ir Taisymas
(Irving Pk. Rd. & Sheridan).
ražas, uždengtas patio. šoninis {važia
Romeo?... Šis įdomus dra
pajudėti, kad negirgždėtų kėdės Tai devyni punktai, užimą neiš mos populiarinimo pobūdis iš pat
TeL 472-5555
Chicago.
M I G L I N A S TV
vimas. $71,500.00.
SERfiNAS perkrausto baldus ir
Jutau batsiuvius, abiem rankom retintu mašinraščiu beveik pus pradžios sutraukė 105 žiūrovus, o 2346 W. 69th St.. telef. 776-1486
40-ta ir Artesian. 2-jų butų medi kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
traukiančius storus smaluotus siū lapį. "Propozicijose" žydai kalti vėliau gal dar keli ar keliolika
VYRAI IR
MOTERYS
luiiiimiimiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiimiiiiiiiiii nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00. dimai ir pilna apdrauda.
lus. Ir rūgstančių odų kvapą. Į nami beveik kaip J. Dilio pamfĮ prisidėjo. Niekada suvažiavimų
40 ir RodnveU 2l/2 aukšto medinis.
Tel. — WA 5-8063
atdarą laidynės pilvą suviržusiom letuose, tik kiek kultūringesnių penktadieniais tiek publikos man iHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuimiiiimiii Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. iiiiHiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimniii
lillilllllliilllllllllllllllllllllllinillllllllliui
Įvairių prekių pasirinkimas nebran gazu šildymas. $30,900.00.
Kinkom pilamas karštas žarijas. tonu. N ė vieno punkto žvdų nau-i *"""'!
,. ..
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii
giai Iš mūsų sandelio.
. neteko matyti
We are accepting appliA n t ilgų ližių iš krosnių trau j • w D • •
394a ir AB>any. Geras 2-jų butų
OOSMOS PABCELS EXPRESS
kiamą kvepiančią duoną. Liesus dai. V. Rastenis, nepamenu, tas' Paskutinis penktadienio, rugsė
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu
cations ior:
SIUNTINIAI Į LIETUVA
vežėjų arklius siaurutėse gatve "Propozicijas" minėdamas ar ne, jo 8-sios programos numeris tu 3333 S. Halsted St., Chicago. ELI. C0S08 telis rūsy. $54,000.00.
KILIMUS IR BALDUS
lėse. Ant juodų gelumbių rieti nors kai kurių žydų elgesio ne rėjo būti Algio Rukšėno dramos 2SOl W. 69th St., Chicago, UL SOC39
66-ta ir Washtenaw. Geram stovy
Plauname ir vaškuojame
butų mūras. 6 butai po 4 amb.,
Telef.: 925-2737 — 254-3320
visų rūsiu grindis.
m ų palinkusias ilgas, žilas barz glostydamas, pasmerkė jų naiki "Tartarus, arba posėdis pragare"
V y t a u t a s Valautinas 2 butai po 3 kamb. $17,280.(k me J. BUBNYS — TeL RE 7-5168
das. Ai, ai, Kęstuti, kiek čia lite nimą. T. Venclova, tarp kitko, pa
pajamų.
Savininkas
prašo IIIIIIIHIIIHIIIIIlllllllllHmilimillllUIIIIIII
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimimijimiiiiiiiiiiiiimitiii tinių
ratūros! Kiek daug poezijos, tam smerkė kai kurių išeivijos rašei
$100,000.00.
sesnės ir už Liūnės Sutemos "Bad vų ekstremizmą ir konkrečiu pa
Mylimam Tėvui
KODĖL EIKVOTI PINIGUS
Excellent opportunity for expermetį"! Tik išsiveržti iš Virgini vyzdžiu paminėjo J. Deltų v io ne
Jei galvojate
APŠILDYMUI?
ienced dependable workers. Good
jos Bird eilučių, tik truputį fan atsakingą raštą šiame dienrašty.
PARDUOT, NUOMGT AR
•
tazijos ir tūkstančiai Vilniaus ama A. Štromas, priešingai visiems ki
pay and full benefits. These are
APDRAUST
tiems,
piršo
kolektyvinės
atsako
tininkų kyla iš kapų, kaip skruz
Ką išleidžiate namų apšildymui,
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis J
Lietuvoje mirus, mūsų mielus dr. EDMUNDĄ DRUKTEItas išeina laukan per stogą ir sienas. Full Time Permanent Positions
dės pasileidžia į visas puses. Vir mybės idėją ( kai Kauno garaže
DIENĘ ir jų šeimas giliai užjaučiame ir. jungdamiesi malginijos Bird debiutas —pati ge būrelis sadistų žudė žydus, ku
Mes dabar turime tokį gaminį izo
Call Personnel at Ext. 251
rių tarpe buvo ir jo tėvas, didžiau
riausia staigmena!
:<Į. JADVYGA KONTRIMIENĘ, G E N U T Ę LAUGAUliacijai, kuris gali visą tai sulaikyti.
sia minia, suprask — tauta, jų
Su pilna izoliacija galima kuro su
384-2500
do,įc. dalinamės jų skausmu.
Klausimų prelegentė gavo iš
4243
W.
63rd
Street
naudojimą
sumažinti
iki
50%.
veiksmą ramiai, beveik su pasi-1
uiimimiiiiiiiiiiiiimiimiimiiimiiiiiim
.Angelė ir Vladas Garsiai
K. Almeno, (beje, pasinaudojęs
tenkinimu, stebėjo; tai rodą do
Ar negalvojate, kad jau laikas tei
Tel. — 767-0600
Livija i r Algimantas Garsiai
su lenkais susijusia tema, jis at
kumentinės nuotraukos). A. Idze
giamai veikti?
skleidė Punsko lietuvių vargus
Justina ir Š a r ū n a s Garsiai
lis, gimęs jau šiame krašte, pra
Dėl nemokamo apskaičiavimo
su kleru, trumpai kartodamas tai,
HELP WANTED VYRAI
dėjo tėvų bei tėvų draugų kal
skambinkite
ką buvo rašęs "Drauge"), V. Ka
bų prisiminimais apie antrąjį pa
2-jų aukStų mūro namas ir 2 au
volio, R. Misiūno, Vytauto Vepš
Need someooe with experience in
EXPANSION SYSTEMS
saulinį karą. Idzeliui kalbant buto
garažas. Apie $6000.00 pajamų.
handling fine furnitūras in shotv
to, Liūto Mockūno, Stasio Juzė- vau iš barnės išėjęs ir grįžau jam
TEL. 436-3606
Naujas stogas ir gazu Šildymas. Ap
room. Good workmg condittons.
no, Jono Kiznio ir man nepažjs- i baigiant. Diskusijos buvo gyvos
sauga nuo potvynio. Alum. langai.
Many company benefits.
tamos ponios. Beveik į visus klau- j bet
kultūringos,
ne
karštos
Galite pirkti už $41,800.00.
(karšta tikraia
tikrąja žodžio
•• »iTgr«: atsakė.
ofcoV»
! (karšta
žodž prasme da
simus nusimanančiai
PETROŠIŪTE
Modernus 15 metų mūro namas. !!IIlllIllI!l!!!!!I!!!llf!II!!!!!!U!!lSSSSIIi:SS::::
MAŪRICE MAUDEI & CO.
bar buvo kiekvienam dalyviui ir
2
butai
ir profesionalui liuksus ofisui
Gyveno 3432 S. Union Avenue, Chicago. Illinois.
1510 S. Michigan Ave. 922-7200
Sekantis paskaitininkas — Ri
visi mirkome prakaite, nes sau
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
Mirė rugsėjo 22 d., 1978, 4:05 vai. ryto, sulaukus 85 m.
m a s Kriščiūnas. Jo temos pavadi
ke. Aukšta kokybė. $50,000.00.
lė spigino į barnės stogą ir viduj
Gimė Chicago, 111.
nimas — "Apsisprendimas emi
Gražus platus sklypas ir garažas
temperatūra pasiekė 100 ar dau
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Joseph Thomas, mar
gruoti 1945 — 50 metų dokumen
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui Apdraustas
perkraustymas
ti Ann. 2 dukterys Lucille, žentas Anthony Kabelis ir Dolores.
giau laipsnių F.). iDskusijose da
tuose''. Pats prisipažino, jog tai
žentas
Stanley
Braze,
4
anūkai:
Janet
Thomas
ir
Allan
Thomas
lyvavo man
nepažįstamas p.
Įvairių atstumų
disertacinė medžiaga. Čia irgi
su žmona Suzan. Richard Braze su žmona Gail ir Susan Braze,
Experienced only. Night or Day
Stankus (pavardę kaimynas pa
proanūkė Jennifer Lynn Braze ir kiti giminės, draugai ir pa
žmonės ir visokios jų statistikos.
Shift. Full or Part Time. Pay
Tel.
376-1882
a
r
b
a
376-5996
šnabždėjo), V. Kavolis, V. Bird,
žįstami.
commensurate with experience.
Bet jau tie žmonės nebe iš
2625West7lst Street
C. Milosz, Henrikas Brazaitis,
IMIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIHIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIII
Kūnas pašarvotas Phillips-Labanauskas koplyčioje, 3307
šimtmečio
perspektyvos,
o
S. Lituanica Avenue.
St. Juzėnas ir keletas kitų. Tokia
Call —389-9740
Tel. 737-7200 ar 737-8534
iš vienos generacijos
nuoto
Laidotuves įvyks antrad., rūgs. 26 d. iš koplyčios 9 vai.
svarbia tema, be abejo, diskusijos
Ask ior Steve
lio.
T a i p paskaitininkui, jau
HELP WANTED — VYRAI
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 9:30
N a m u — Svajone: S butai. 4 vo
būtų ir sukaršėję, ir užsitęsė. Bet
nios,
centralinla
šaldymas,
atomine
n a m , sveikam žaliūkui. Bet
vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
_
slSptuvS, 3 auto garažas.
2 balko
turbūt sąmoningai rengėjai šių
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
bamėje paskaitos klauso ir kelio
nai.
Patlo, Marąuette Parko centre.
svarstybų pradžiai paskyrė laiką
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
lika ar dvidešimt keli tų visų staMur. bangakm. 3 miegami, OraFor metai stamping plant. Mušt
MUST BE EXPERIENCED
ketvirtą valandą po pietų. Už|
mus dalyvauti šiese laidotuvėse.
žiai užlaikytas.
134,000.
be able to set-up automatic and
tistikų herojai. Vaje, kaip įdomu
Apply
In
Person.
Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marti, žentai, anūkai ir proanū.Namas
Ir
standard secondary presses. Extavernos - rvetalnea
sėdėti
scenelės papėdėje, kai dviejų valandų pasigirdo norago
kai.
biznis. $80,000.
v
perienced persons only, top sala
K.
H.
RŪPPERT
C0MPANT
paskaitininkas vaizdžiai, truputį ar arpo dūžiai, kviečią vakarieLaid. direkt. Thomas J. Labanauskas, tel. YA 7-3401.
Mūr. namas,
ry, day and night shifts open.
Dldel8
taverna,
salS
apie 200 svečių. 2 butai po 6 kamb 16850 S. State St., South Holland Complete health and retirement
šelmiškai, kartais ir visiškai• pra 'nei. Tas skambėjimas Tabor Far$85,000.
juokindamas, apie tave kalba. moj yra įsakymas. Na, galima
programa.
MAINTENANCE MAN
T a i p , taip: studijavau, badavau, dar 13 — 20 minučių uždelsti,
Š
I
M
A
I
T
I
S
R
E
A
L
T
Y
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ADMIRAL TOOL & MFG.
Factory Maintenance Work. Mušt
kone džiovą gavau, su vokietai bet tai jau ir viskas. Taip buvo
Insurance — Income Tax
have
exper.
and
knowledge
of
maCOMPANY
tėm flirtavau, nuo bado besigin šį kartą padaryta. Pakeliui į val
chinery and gen. buHding main 3700 No. Talman, Chicago, III.
damas spekuliavau, amerikiečių gyklą, ilgoje eilėje, visur girdė
2951 W. 63rd St., 436-7878 tenance. Mušt speak some EngTel. 477-4300 — Boh Ward
zonon per vargą pakliuvau, kad jau besiginčijant lietuvių — žy
lish. We offer good salary and
benefits. Call —
į
Bremerhaveną
išvažiuočiau, dų santykių tema.
Biznieriams apsimoka skelbtis
kad iš ten Ernie Pyle laiveliu vos
Jerry 285-9400 or apply in person
.MARQUETTE PARK
Po vakarienės, maždaug pen
dienraštyje " D r a u g e "
gyvas į New Yorką atsigaučiau. kiolika po aštuntos, vėl susirin
4 butu mūrinis. Gazu šildymas. Ga 4500 W. Cortfeuid St., Chicago
Velniškai sunkių
būta laikų. kome į neatvėsusią barnę. Šį kar
ražas. Numažinta kaina — $54,900.
HELP
W A N T E D — M A L Ė
& FEMALE
Ypač įkyrėjo tos visos gemiūzės be į t ą s c e n o j e _ trys vyrai. Pokalbio
19 meti; mūrinis. 5 Vi kamb. (3
mieg).
Gazu-oru
šildymas.
Arti
St.
Expocenter — Merchandise Mart
riebalų, šalti kambariai Miun tema — "Žvilgsniai i Algirdo
Louia ir 77 St. Padarykite pasiū
ehene ir ta slegianti nežinia. Ir Landsbergio ir Kosto Ostrausko
lymą.
350
N.
Orleans
_
Chicago,
III.
vis dėlto, kai prasidėjo paklausi dramaturgiją". Už kreivakojo sta
BUTŲ NUOMAVIMAS
MOVE INTO SUPERVISION
mai bei diskusijos, labai knietėjo lelio, pačiam centre — Rimvydas!
GEM
A
N
D
JEWELRY
S
H
O
W
Namų pirkimą* — Pardavimą*
sušukti: grąžink mane, Rimaį, i Šilbajoris, o iš šalių abu drama-j 5
Valdymas
We are seeking capable individuals with stable work backgrounds and
1945-sius metus ir į Miuncheną, turgai. Iš pat pradžios publika už- S
A
N
D
SALE
ability to occasionally lift heavy loads. Inicially, you will be perDraudimai — Income Tas
tik nepamiršk po kokio dešimt intriguojama A. Landsbergio dra-}S
formng various mail clerk duties in our Mail and Supply Distribution
Notariataa — Vertimai
mečio vėl išduoti vizą. Visa bėda. mu ištraukomis. Visų pirma — F
Centers. Candidates who demonstrate supervisory potential wįll ultimately
Brangakmeny
ir
brangenybių
paroda
kad diskusijose aš nedalyvavau. scena iš vienaveiksmės "Barzdos'", i
be promoted into senior level positions supervising small groups of
bei pardavimas
mail room personnel. Good verbai and written English skills are manNiekada. Negaliu. O nei Asta Prie mikrofono pats dramatur-' |
datory.
i.
BACEVIČIUS
Banionytė — Connor, nei V. Ka gas ir Daiva Markelytė. Skaito ir'
TIK KETURIAS DIENAS:
|
|
»»».">5
s.
Kedzie
Ave.
—
778-2233
volis, Z. Rekašius, Vaclovas Sev- vaidina. Čia ypač sekasi D . Mar
We offer a good starting salary, benefits, and modern working con
rukas tokių nuodėmingų iškry kelytei. Ir skaityti, ir interpre
ditions in the Loop. To apply, stop in at our Employee Relation De
Rugsėjo 28, 29, 30 ir spalio 1 dienomis
partment (27th fl.) and fili out an application, or write or caU:
pėliškų minčių nepareiškė.
tuoti, vis įsivaizduotą A. LandsKetv. ir penktad. 12 vai. iki 9 vai. vak.
P o pietų, antrai valandai praėjus, j ^ ^ h a r Z ( ) ą p a g ] o s t a n t . K i t a &.
P. GOVOSTIS — 268-7056
Šeštai 10 v. ryto iki 9 vai. vak.
Algimantas Gureckas skaitė pa-1 t r a u k ą g «<p e n k i u s t u l ų » s k a i .
D e MES io t
Sekmad. 10 v. ryto iki 6 v. vak.
SARGENT & LUNDY ENGIMEERS
skaitą,
tema
"Tautų
apsi to Landsbergis pats vienas. Pas
iiimimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiiiiiiiiii
sprendimas ir Rytų Europos tai kui prie mikrofono K. Ostrauskas.
Exhibited by
55 E. Monroe St, Chicago, TU. 60603
SIUNTINIAI Į LIETUVA
kos pagrindai". Prisipažinsiu, kad Jo kažkoks studentas, "jaunas ka
ir kitus kraštus
An Afflrmative Action Employer M / F
šiuo metu rankose
neturėjau reivis Sveikas" ima ginčytis, o
KUHN'S BALTIC AMBER
NEDZINSKAS, 4065 Ardier Ave.
bloknoto ir ką nors konkretesnio paskui ir lažintis su žmona, ar
Nokomis, Florida
Chicago, DI. 606S2, telef. 1^7-5980
apie paskaitą negaliu pasakyti. tikrai du kart du yra keturi. Po to
llflIlIlMIlIlIHIlIlHlllllimilllIllilIllIlllllli
Juoba, kad, kaip iš pavadinimo Šilbajoris dramaturgus ima kvos
SU ŠIUO SKELBIMU GAUSITE 10% NUOLAIDA
matome, čia jau buvo gryna po ti.
Kodėl, Algirdai, rašai dra
R e m k i t t u o s biznierius, k u r i e
— Iss i k i r pk it e —
litika ir m a n o iš galvos "paci- mas? Užuot atsakęs j klausimą,
tuotas" vienas kitas sakinys ga- Landsbergis aiškina, koks be- r
.MMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT. *kelbia*i "Draugo".
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25-35 SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS

GUIDE

BEVERLY SHORES

HOUSEKEEPER

Dubois Realty

TELEVIZIJOS

M O V I N G

VALOM E

UT1LITY V/ORKERS
CHEMICAL W(MERS

A. t A. PRANUI DRUKTEINIUI

Budraitis Realty Go.

KAS V E R T I N G A

A. t A. PAULINE KABELIS

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

Valdis Reai Estafe

VV E L D E R

1

JAV DIDŽIAUSIAS RINKINYS TIKRO

M ach i ne Sh o p
Op e r a t o r $

D I E SETTERS

[

BALTIJOS GINTARO I

MAILROOM

OPENINGS

REALTY

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt

laipsniu bei titulų. Nors (ir gal | tas, o dažniausia, jutau, nepagei- taip puikiai angažuojasi. Suk\ ietv I DRAUGAS, antradienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 26 d.
l r a i n ttik,
i k ]raA\
Kai " V a r p o " humoristas po keliolika paskaitininkų ir po.
kaip
kad) vi«i
visi nrnfirramrK
programos da-ldautas.
da
pasicitavo
klaidingai suprastą re- keletą kūrėjų, kodėl gi rengėjai |
lyviai čia akademikai, daugelis
"Akiračiuose" nepakviečia dviejų ar trijų laik
turi doktoratus, titulai Santaros - portažo dalelę,
Šviesos suvažiavimuose neegzis man buvo suruošta vendeta: pa raštininkų, kad jų pastangų vai
tuoja. Tai priešingybė fronto bi ramsčius kito m a n o lengvo repor- sius aprašytų?
P. S. Dėl paskutinės pastabo
čiulių studijų dienoms, kur be ti tažėlio citatomis, įrodyta, jog esu
tulo — nė žingsnio. Žinau, kad niekingiausias grafomanas. Mora teko kalbėtis su Vincu Rasteniu. {
imras, sūnui PE7TRUI ir marčiai RITAI reiškiame
nė vienas santarietiškai šviesie- las: į pateptųjų šventyklą nekai Nuomonės visiškai sutapo. Kai
užuojautą.
šiok nosies. Bet liaudis nori žino jam maždaug tą patį išliejau, ką
tiškos dvasios dalyvis neįsižeis.
Gražina ir William Chapmanai su šeima
I šį suvažiavimą vykdamas, or ti, kas Tabor farmoj dedasi ir kuo čia rašau, sakė, jog jis šią keistą
Ona Banevičius (California)
ganizatoriams vežiau pasiūlymą: daugiau žinos, tuo geriau bus ne 1 (tylos) situaciją iškėlęs savo strai
sekantį renkite Dainavoje! Kodėl? tik jai, liaudžiai, bet ir liaudies psnyje, kuris bus išspausdintas suDetroite sklido gandas, jog Tabor išaugintiems šviesuoliams, kurie 'kaktuviniame leidiny.
Farma jau parduota svetimtau
čiams ir šis suvažiavimas ten pas
kutinis. Valdas Adamkus gandą
paneigė. Vasarvietė tebėra jų,
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Adamkų, ir sekantį rugsėjį ten vėl
rinksimės.
sesutei G E N E I JANUŠIENEI ir biuliui ALFONSUI
Ak, dar viena pastaba, dėl ku
ci'kiainc j>i'ią užuojautą ir kartu liūdime.
rios galiu ir pylos sulaukti.
ik
<Vc*
Pradžioje primintoj K. Girniaus
Vanda ir Gediminas Batukai
ir M. Drungos kritikoj trumpai
buvo paliesta ateitininkų veikla
bei jos aprašymai spaudoje. Tik
rai, ateitininkai savo veiklą apsirašinėti moka. Kiekvienas jų žing
snis ataidi bent "Draugo" pusla
piuose, o jei kas iškilesnio (pvz.!
LKMA suvažiavimai, sendraugiui
ir frontininkų studijų dienos), tai
ir "Drauge", ir "Darbininke", ir!
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
A.
"Tėviškės Žiburiuose", ir "Aiduo
se", ir "Ateity". Nuo autoglorifiD O V Y D A S P. G A I D A S i r G E R A L D A S F. D A I M I D
JULIJA GRIŽUTIENE
CScero LB suruoštame tautos šventes minėjime Ivanauskiene ir Marke kacijos neatsilieka nė kitos orga
(Urbyte)
lis apžiūri senąsias lietuviškas knygas, spausdintas Mažojoje Lietuvoje, nizacijos: šauliai, neolituanai,
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Minėjime buvo prisimintas V. Vydūnas
Nuotr. J. Kuprio skautai, net valstiečiai liaudinin
Dideliame skausme prabėgo penkeri metai, kai negailestinga
kai. Ar tai blogai? Anaiptol! Gy
4330-34 S o . California A v e n u e
mirtis amžiams atskyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną, se
vename reklamos šimtmety. Rek
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir L A 3-9852
serį ir močiutę, visam amžiui.
lama, autoreklama, propaganda
Jos brangų atminimą minint, penkerių m. mirties sukakties
tapo kasdiene būtinybe, kaip mais
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
proga, už jos sielą bus atnašaujamos šv. Mičios S. m. spalio mėn.
tas, vanduo ir oras. Kas apie save
T e l e f o n a s — Y A r d s 7-1741-2
1 d. 11 vai. ryto Waterburio Šv. Juozapo parap. bažnyčioje.
mantą Gurecką, Raimundą Oš- nekalba, to ir nėra.
(Atkelta iš 4 pusi.)
lapą, Henriką Nagi ir gal dar vie
Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus pri
buvo atvažiavęs tamsią naktį ne ną kitą primirštą suminėti. Ve
siminti maldose tą dieną ir pasimelsti už mirusios Julijos sielą.
Santara - Šviesa apie save ne
pastebėjau. Nežinau, ar tikrai teranai Vincas Px.astenis, Liudas
kalba. M. Drunga beveik įrodė, I
Nuliūdę: Vyras Prants, sūnūs Raimondas ir Kazimieras su
1 •
•
l
v i ivi a n a i
T i t i v u j * >w J»%_*»»^I ___«..-.__
šeima, seserys: Elena Stronskiene Lietuvoj ir Angelika Sungailienė
skaitymas įvyko nes po a p r a s y - j p
Henrikas Žemelis, iš kad jos senokai nebėra, kad liko \
dė
su šeima Kanadoj.
to susmhrno ^ d r a m a t u r g a i s as, d a l f e s d r H e n r i k g s B r a z a i t i S j
^ tik santariečiai ir šviesiečia'. Gali-1
turėjau važiuoti namo
mensas Ceputis, rodos, šviesie- j ma su tuo sutikti. Betgi vSanta- j
Pusę 25-jo suvažiavimo išgyve- čiais niekada nėra buvę (o gal aš į r o s - šviesos suvažiavimai per j
nHis, norisi pridėti dar keletą pa klystu). Iš santariečių, daugelį 25-rius metus, vis pamečiui, nė į
stabų.
Laidotuvių Direktoriai
metų suvažiavimus lankančių be karto nesupasuojant — tikriausia i
Prieš suvažiavimą buvo minėta, jau minėtų paskaitų ir diskusi realybė. Dar kokia realybė: kiek-1
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po
jog jo metu gausime leidinį apie jų dalyvių, visų pirma negalė vieną kartą po keliolika paskaitų,*
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
sunkios
ir ilgos ligos, sulaukusi 59 m. amžiaus, 1978 m. rugsė
Santaros - Šviesos 25-rių metų jau nematyti svarbiausios organi iš kurių po keletą aukšto akade
jo 24 d., 12 vai. naktį, Marisville. Wisconsin, mirė mūsų mylima
veiklą. Negavome. Dabar leidi zatorės Marijos
Paškevičienės, minio lygio; originalios kūrybos
žmona, motina ir^nočiutė
nys pažadėtas Kalėdoms.
ankstesnių daugelio suvažiavimų literatūros vakarai, koncertai, dai
jĮ\
Trys Moderniškos Koplyčios
Nors ir ne kasmet lankyda rengėjos Lakštuonės Vėžienės, iš lės parodos. Jei taip ateitininkai,
masis, pastebiu, jog keičiasi suva tikimiausio dalyvio net ir nelai ar kuri kita grupė, tai po įvykio
J Mašinoms Vieta
žiavimų publika (gal tai dar ryš-į mei ištikus Gintauto Vėžio, Hen- bent tris ar šešis mėnesius trimi
1
Anksčiau gyv. 5043 S. VVestern Blvd., Chicago, Illinois.
g į į Tel. 737-8600
kiau, kad ne kasmet čia esu). rietos Vepštienės, S. Misiūnienės, tuotų visais trimitais. Kas atsitin
Gimė
Lietuvoje, Patamošupių kaime, Griškabūdžio vals
ka
pirmąjį
savaitgalį
po
Darbo
Prieš kokius penkiolika metų do Leono Sabaliūno, Rimo Vėžio,
čiuje, šakių apskrityje.
> Tel. 737-8601
minavo šviesiečiai,
Vokietijos Eglės Juodvalkytės, R. Plioplytės, dienos Tabor Farmoj? Jeigu visi
Amerikoje išgyveno 30 metų.
•
universitetų auklėtiniai. Ką gi pir Austės Pečiūraitės. Kalbant apie gyvi namus pasiekia, stoja bent
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir šakių klubui.
momis dviem dienomis iš tų ve svečius, dalyvavo dažnesnės su trijų ar keturių mėnesių tyla, lyg
Pasiliko dideliame nuliūdime: Vyras Stasys, duktė Graži
na, sūnūs Stanley, Vytas ir Bruno su šeimomis; broliai Pra
teranų bemačiau? Tik Aldoną Va važiavimų viešnios Jūratė Pe nebūta. Pagaliau "Akiračiai" pra
nas ir Vincas su šeimomis Amerikoje, Petras ir seserys Ona ir
laitytę — Markelienę, Dalią Sruo- čiūrienė, ir Elenutė Bradūnaitė, byla kokiu vieno ar pusės pusla
Agota su šeimomis Lietuvoje; kiti gimines Lietuvoje ir Ameri
gaitę — Bylienę, Joną Kiznį, Jo reta viešnia Birutė Nagienė, bene pio reportažėliu. "Akiračiai", ma
koje.
ną Mildažį, Viktorą Bilaišį, Algi- pirmąjį kartą čia atklydusi (da totės, tris - keturis mėnesius vė
Kūnaa bus pašarvotas rugsėjo 26 d., 5 vai. vak. EudeikisTĖVAS IR SŪNUS
lyvauti literatūros vakare) austra luodavo, tai kaip čia spausdinsi
Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave.
Laidotuvės įvyks ketv., rūgs. 28 d. iš koplyčios 9:30 vai.
lietė poetė Aldona Veščiūnaitė- gegužės numery, kas atsitiko rug
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
Janavičienė, retas svečias Bronius sėjy... Bet ir tai baisiai nuvėluotas
MARQUETTE FUNERAL HOME
PABALTIJIS IR RUSIJA
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones
reportažėlis
išeidavo
taip
"suakaBieliukas ir kitas, kelis k a r t u s
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapi
[RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
(Atkelta iš 3 psl.)
minėtas beveik- visų diskusijų demintas", jog nežinodavai, kur
nes.
\
čia rimtai, kur simboliškai. Dar
2 5 3 3 W e s t 71 St., C h i c a g o
į pasaulio lyderius. Viena net pa dalyvis Stasys Juzėnas. Kaip visa
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
pusmetį
palaukus
išeina
"Metme
1410 So. 5 0 t h A v., C i c e r o
da, kiekvienoje paskaitoje ramiai
sirašyta 17,000 asmenų.
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
nys". Puikių suvažiavimo straips
Tel.
476-2345
sėdėjo
ir
atidžiai
klausė
dvi
sese
Susidūrusi su plačiai pasklidu
nių
užtenka
ne
vienam,
o
beveik
Nuliūdę:
Vyras,
duktė
ir
sūnūs.
siais neramumais Maskva naudo- rys Šilingaitės. Tai žmonės, ku dviem numeriam. Tik prie straip
AIKSI Ė A U T O M O B I L I A M S STATYTI
Laid.
direkt.
D.
Gaidas
ir
G.
Baimid.
tel.
LA
3-0440.
riuos
pažįstu
iš
veidų
ir
pavar
ja lazdos ir masalo politiką. Mask
snių antraščių ar jų gale nė žo
va siekia surusinti Pabaltijo vals- • džių. Dar kelių ar keliolikos aiš- džiu neužsimenama, jog tai pa
tybes, iš antros pusės suteikda- ; kiai atmenamų veidų, bei pavar- skaitos, skaitytos S. - Š. suvažiavi
ma žymią ekonominę paramą, j džių arba nežinojau, arba pamir- me, tartum prisipažinimas suma
1940 m. rusų tautybės žmonių i šau. O antrosios medalio pusės, tai žintų jų vertę. Trumpai — suva
Estijoj buvo 8 proc, Latvijoj —j yra tų, kurie seniau uoliai suva- žiavimus lydi mirtina tyla. Ak,
dalyvaudavo,
bet
10 ir Lietuvoje — 2 proc. Šian žiavimuose
palaukite, ne visai mirtina. Keletą
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
nustojo,
nebeverta
rodyti
—
perdieną Estijoj — 25 proc, Latvi
kartų šio reportažo autorius ban
joj — 30 ir Lietuvoje 9. Dau ilgas būtų sąrašas.
dė savo entuziazmu su liaudimi
Sąmoningai neminėjau paskai pasidalinti. Nė karto neprašygiausiai rusų gyvena miestuose ir
Gyveno 7157 S. California Avenue, Chicago, Illinois.
ANTANAS M. PHILLIPS
dirba įmonėse ar užima atsakin tininkų ir šaip dalyvių mokslo
Mirė rugsėjo 23 d., 1978. sulaukus 89 m. amžiaus.
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
gas valdžios vietas. Maskva deda
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Albert Aukers. marti
3307 SO. LITLAMC A AVE.
lel. YArds 7-3401
dideless pastangas praplėsti rusų
Ann,
duktė
Anne,
žentas
Russell
Waterman,
4
anūkai
James
kalbos vartojimą tiek mokyklose,'
Aukers su žmona Diane, Janice Berghs su vyru Roger, Robert
Pranešame, kad po ilgos ir sunkios ligos, su
tiek gyvenime. Tačiau daugu- j
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
Aukers su žn.ona Susan ir Joyce Tigar su vyru Robert, (y proamas lietuvių, net užimančių aukš-!
laukusi gilios senatvės, 1978 m. rugsėjo 23 d. užmigo
nūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. YlrRinia 7-6672
tas vietas, rusiškai tik kalba, kai Į
2424
VV.
t>oth
SIRFET
Tel. REpublic 7-1213
Priklausė Ford City Seniors V.LP. klubui, Brighton Parko
Viešpatyje mūsų mylima mama, uošve ir senelė
rusai dalyvauja. Pabaltijo valsty
1102O Southvvest Highway. Palos Hills, III.
Tel. 974-4410
Moterų kl., Joniškiečių Lab. kultui os kl., Chicagcs Liet. Suval
bės yra laikomos griežtoje Mask
kiečių kl., Našlių ir Nailiukių kl., Marquette Pko. liet. Namų
•Sav. dr-jai. Am. Liet. R. Katal. Moterų S-gos 67-tai kuopai
vos kontrolėje. Pagrindiniai pos
PETRAS BIELIŪNAS
tai partijoj yra užimti rusų ar
Kūnas pašarvotas Mažeikos^Bvar.s kopi., 6845 S. VVestern
Avenue.
pabaltiečių, kurie atkeliavo kar
434? SO. CALIFORNIA AVF.
Tel. LAfayette 3-3572
tu su raudonąja armija.
Atsisveikinimas
bus
antradienį,
7
vai.
vak.
A. A.
Masinėmis investicijomis Sovie
Laidotuvės įvyks treč., rugsėjo 27 d iš kopi. 9 vai. ryto
JURGIS F. RUDMIN
bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje
tai yra pakeitę Pabaltijo valsty
įvyks ged. pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta
bių ekonominę struktūrą, šiuose
3 3 1 « S O LITLAMC A AVE.
Tel YArds 7-1138-39
į Queen of Heaven mauzoliejų.
Gyveno Toledo, Ohio
kraštuose yra aukščiausias stan
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
dartas visoje Sovietų Sąjungoje.
mus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
POVILAS J. RIDIKAS
Tačiau
nežiūrint to,
iššau
Nuliūdę lieka
Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas, anūkai ir proanūkai.
3354 SO. HAISIFDSTRFET
kiantis nacionalizmas sukeliąs di
Tel. YArds 7-IOI
delį rūpestį Maskvai. Maskvos
Alicija, Henrikas ir Stepas Seifai, Toledo, Ohio
Laid. direkt Evans ir Sūnūs, tel 737-8600.
.
nepasisekimas pašalinti antiru
sesuo Jadvyga Lekavičienė Adelaide. Australijoj
VASAITIS • BUTKUS
siškas nuotaikas
esąs blogas
ir
kiti
giminės
Lietuvoje.
ženklas komunistų ambicijoms su1-446 So. 5»»»h \\t.. ( K VKO I I I
Tel.Otympic 2-1003
liedinti 17 didžiųjų etninių grupių
į vieną Šabloną.
D.K.

A. f A.

Kazimierai Dūdienei-Federavičienei

A. f A.
ALGIRDUI KRIVICKUI mirus,

EUDEIKIS

25-as SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS

Mažeika & Evans

A. t A. MARIJA ABRAMAVIČIENĖ
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PETKUS

AfA.

ANTOINETTE AUKSTAITBŠ

MARIJA

ČI2IENĖ

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 26 d.

I Š A R T I IR TOLI

CHICAGOS
ŽINIOS

J. L YALSTYBtSE
X "Gaudeamus", Studentų
| ateitininkų sąjungos žurnalas,
— N . Y. lietuviu gydytojų
kuris, jo žodžiais, "išeina, kai i
draugijos metinis susirinkimas
redakcija gali surinkti pakanka
įvyko rugsėjo 17 d. Kultūros ATIDAROMOS KOLEGIJOS
mai medžiagos", leidžiamas Chižidiny. Paskaitą apie katarakChicagos miesto kolegijų dės
cagoje, sulaukė 25 metų am
tą ir kitas akių ligas skaitė dr.
tytojams
sekmadienį patvirti
žiaus ir t a proga išleido gražiai,
Vytautas Avižonis. Naujon valparuoštą iliustruotą sidabrinės ;
dybon išrinkta: pirm. Pranas nus naują sutartį, prasideda
sukakties
numerį.
Rašo
GrasilBagdas, vicepirm. — Vytautas darbas klasėse, švietimo tary
Vysk. Vincentas Brizgys d
gavo padėkos laišką iš Vatikano i * Reinytė, Saulius A. GirAvižonis,
sekr. — Ibsenas ba sutiko, kad nebus padidin
v
valstybės sekretoriaus kardino-' ^ u s Jagaudis, Danutė KroSkeivys, iždin. — Leonidą Gied ta dėstytojų darbo našta — jie
lo Jean Villot už lietuvių var-. kytė. Vyt. Juška, Algis Norviraitienė, vaidybos narys — Bi turės po 12—13 savaitinių pas; a
r
i kaitų. Jų atlyginimas padidi
du pasiųstą sveikinimą naujai ^ * ^ - * eselkaitė, Arv. zygas,
rutė Preikštas.
N
namas 59c Dėstytojų unija,
išrinktajam
popiežiui Jonui | - Lenkauskaitė. Redaguoja: į
turinti 1,450 narių, norėjo al
Pauliui I-jam. Kard. J. Villot i G. Reinytė (vyr. redaktorė), J. į
AUSTRALIJOJE
gas padidinti 12%. Chicagos
prašo perduoti visiems lietu-' Kuprys, Saulius Girnius, V.\
—. Adelaidėje mirė a. a. Adol
viams popiežiaus pasveikinimą! Musonytė, J. Krumplys, T. Zafas Vaitekūnas, sulaukęs 63 me- \ miesto kolegijas lanko daugiau
ir palainiinimą.
| rankaitė, R. Čepaitytė ir B.
tų amžiaus. P o pamaldų šv. k a i P 100.000 studentų. Dar
x Kun. Jurgis š a r a u s k a s , ; š o n t a i t ė Kazimiero bažnyčioje, palaido-i vy k s balsavimai dėl sutarties
tas Centennial kapinėse. Taip i patvirtinimo atskirose kolegidirbąs Evanstone, išvyko į La- J X Kviečiamas visas lietuvis-'
pat rugpiūčio 23 d. mirė a. a. i Joseke of the Ozarks, Missouri, k a s jaunimas 18—30 m. susipa-,
Antanas Ragaišis, 66 metų am-; NUŠOVĖ SPORTININKĄ
pravesti Missouri vyskupijos žinti su ketvirto Pasaulio lie-1
Jeffersono
mieste kunigams tuvių jaunimo kongreso eiga
Beisbolo žvaigždė Lyman Bosvienos savaitės pasitobulinimo \ ir užsiregistruoti į atstovų kan-1 Br. Luke Lynch. Chicagos De La Salle aukštesniosios mokyklos direktorius. įteikia Jonui Paukščiui pirmi
— Melbourno liet. jaunimo t o c k 2 7 m., buvo šeštadienį nukursus. Šių studijų tema — didatūrą Jaunimo centro kavi- j ninko ženklą. Jis buvo išrinktas pirmininku mokyklą baigusiųjų studentų sambūrio, kuris Chicagoje yra i s a i u n e o s vaklvba vietos univer- '* *•t n
anvlinkėse Areš
g
parapijos atsinaujinimas ir su- nėję rugsėjo 27 d., trečiadienį, i vienas didžiausių, nes per kelias dešimtis metų šią mokyklą yra baigę daug dabartinių
biznierių,
politikų
^
„._,.„
_._»._
.
.
.
.
*
.
šautas
t*ary
apy
^
m. Jo dešinėje yr'a GeoVge į siteto teatre ruošia tautinių šo- t u o t a s įtariamasis K se.
Leonardas
ir
gebėjimas dirbti pastoracinį 7:30 vai. vak
i Profesionalų. Jonas Paukštys De La Salle aukšt. mokyklą yra baigęs 1938
kių šventę, kuri įvyks spalio S m i t h ) 3 l nL> vyr3iS
persiskydarbą parapijoje. Kun. J. šaDumi. Cook apskr. pirmininkas, baigęs šią mokyklą 1932 m. J. Paukštys yra aukštas pareigūnas Chicagos 8 dieną. Dalyvaus dvi lietuvių
gu
kuria
x Partizano Daumanto jaumsios
žmonos>
sport į_
rauskas yra Chicagos arkivysa t e i tininkų kuopos pirmas politikoje. Jo motina buvo ilgametė Brighton Parko liet. parapijos veikėja
tautinių šokių grupės, o taip n i n k a s b u v o i š v a ž į a v ę s . D r a u .
kupijos pastoralines tarnybos
s u r i n k i m a s įvyks šešpat latvių, estų ir dar keturių g e v a ž i a v o j o d ė d ė fc d a r ^
centro narys ir dėsto kunigams t
1 4± % ^
kitų tautinių šokių
šokėjai, j n a m o t e r i s . S m i t h taikstesis
studijų pagilinimo programoje, J a u n i m o c e n t r Q ^
^ m Q._
Pelnas skiriamas IV P U kon- nušauti savo buvusią žmoną, bet
ypač organizacijos psichologijos r ė n Q m o k
patalpose. No_
je pavyko, tegu ir ne visu šim- ! greso reikalams,
pataikęs į Bostocką.
ir parapijų vadovavimo srityje.
.
^ ALRKF VALDYVOS POSĖDIS tas, kuriam paruošti valdyba
y
6
komitetą, tu procentų. Medžiagą atrinko
— Naująjį Popiežių Joną
MARATONINIS BĖGIMAS
x Lietuvos Katalikų Bažny- n i - a t > k k
^ ^ ^ - , ^ ^ ^ l i e t u v i u R o m o s k a . ! Tstengiasi
" * - ~ ~ sudaryti
'
ir
paruošė
Gitą
Kupčinskienė.į
p
iį
i.jj
pasveikino
Australi
ami
siuntinėti
paa
u
ų
cios Kronikos Nr.r 21, išverstas m_•*
_-l«^Z
L.,:,... « ^ _ ^
,^.u„ Dabar praded
i s k.,a m b i.n-t 2
i J ,_.._-_
Sekmadienį Chicagoje vyko
i aJhTTaE! Z
' J L ^ ^
^ P 0 8 globėjams I talikų federacijos valdyba r u g - - — ^
Paruošimas, iš paviršiaus s t e - j j o s lietuvių katalikų federaci26 mylių maratoninis bėgimas,
} anglų kalbą ir atspausdintas. J o n u i i r Laimai šalčiam telef. sėjo 22 d. marijonų vienuolyno
bint, labai paprastas: nevarto-! jog vadovybė.
kurį
stebėjo daug žmonių. Lai
pasiekė "Draugo" redakciją. 253-1904.
! prie "Draugo" salėje buvo su-: Kitas valdybos posėdis bus ta sceninių gudrybių, specialios
— Viktoras Valaitis, Perthe mėtojas — Mark Sandforth,
Angliško vertimo antraštė —
sirinkusi posėdžio. Dalyvavo spalio 4 d. 7 vai. vakare mari- režisūros, didesnio grimo, šar"Chronicle of t h e Catholic
x Gen. T. Daukanto jūrų šau- ^
šiame
posėdyje žavimo. Jautėsi kaimiškas na gyvenąs Lietuvos kariuome bet daugiausia ovacijų susilau
d r J u Q z a s M e š k a u s k a s . j o n ų salėje,
Church in Lithuania No. 21". &i kuopa savo 15 m. sukakties d r j J e r o m e g e g Ajme
^ b u s s u d a r y t a g a i u t i n ė seimo tūralumas, o tai ir buvo di nės savanoris - kūrėjas, sulau kė pirmoji atbėgusi į baigmę
:
kė 78 metų amžiaus.
prie Field muziejaus moteris
68 pusi. Leidinio gale pridėta minėjimą pradėjo praėjusį šeš- ria Rakauskaitė, Roma Olšaus- programa ir vyks kitais svar- džiausia veikalo stiprybė.
"Kronikoje" minimų vardų ir tądien j Šaulių namuose akade- kaitė, Saulius Kuprys ir kun. V. biais klausimais pasitarimai.
Lynnac Larson, 24 m., moky
Pasitarimai vyko Todėl visi valdybos nariai pra- Visi vestuvininkai, tiek vyrai,
vietovardžių rodyklė. Spaudos m i n e dalimi, kuriai vadovavo Rimšelis.
toja
iš South Dakotos.
CICERO JCRU ŠAULIAI
V. R. tiek merginos, ryškiai ir gra
darbus
atliko
Pranciškonų kuopos P irm. E . Vengianskas. ateinančio seimo klausimais, šomi dalyvauti.
CHARTZMATIKU;
žiai lietuviškai kalbėjo,
nuo
Rugsėjo 17 d. j . š. A. Ašoklio
spaustuvė. Išleido Lietuvių Ku- Pasakyta keletas kalbų. Lietu- ALRKF seimas ruošiamas Chi- j
KONFERENCIJA
širdžiai dainavo. I š jų tarpo'bute įvyko Cicero j . š. kuopos
nigų vienybė. — The Lithua- v o s S e n - k o n s - J Daužvardienė cagoje. Ta proga lapričio 24 d. KADIKKOS VESTUVĖS
teikė
ypač išsiskyrė dainininkė (mo-' "Klaipėdos" valdybos posėdis. Chicagos ir apylinkės chariz
nian Roman Catholic Priest' J
atsižymėjusiems šauliams ALRKF taryba kviečiama suJAUNIMO CENTRE
:
čiūtė) Kotryna Rhoda tvirtu bal I Buvo detaliai aptartas kuopos matinio sąjūdžio konferencija
League of America, 351 High- žymenis. Meninę programą at-, v a ž i a v i m u 5 ^ ^ ^ p ė d ž i a i
Pereitą
šeštadienį
ir
sekma-!
"Švyturio" baliaus įvyks spalio 21 d. nuo 9:30 vai.
land Blvd., Brooklyn. N . Y. I*o sol. M. Momkiene, muz. Al.: } r
i
kama
s u ^ ^ padainavusi keletą la-! tradicinio
m a b u s at ie
Jurgutis ir Al. Baronas. Po; m a r i - o n ų s a ] ė i e e33Q ^ g g . dienj, taip du vakarus, čikagiš- b a i s e n ų vestuvių dainų. Nema- į rengimo reikalas. Balius įvyks ryto ligi 9 vai. vak. i r spalio
x Ralfo Cicero 14 skyriaus oficialiosios dalies, kuri neilgai i b Q u r n A v c ' ^ 0 ' R e g i s - k i a i t u r ė j o g e r ą p r o g ą d a l y v a u ' , žiau sklandžiai buvo atliktos į spalio 21 d šaulių namuose.!^ d n u o l 2 - 3 0 ligi 4 vai p p
t
valdyba kviečia spalio 1 d., sek- užtruko ir buvo gerai pravesta, t
^
\J'K^cao^ ^ftuvėse", kurias į s u t a r t i n e s dainos, kurias dai- Virtuvės, baro ir salės tarny- Į D e p a u l u n i v e r s i t ° t o p a t alpose;
a
n u o į val
v ko
madienį, tuojau po šv. Mišių Šv. > y banketas. Sekmadieni po ; t Q 1 ^
prasidėti c h , c a ^ ^ a t v e z e B o s t ° n o Ueta- \ navo gerai paruoštas moterų bos pasiskirstė pareigomis. Į A l u m n u s a I ė i e
turėt
D e Paul uni;
<ansamblis.
,<
,wi,!
r pTai
J
vių
etnografinis
kvartetas.
Vestuvininkai
vyrai
I
Kaip
kiekvienais
metais,
taip
ir
Antano parapijos salėje narių ^ Mišių buvo iškilmės Jauni" v. .
" " ^ « ~ « - « « » " ""
° • --.. _ . . , » - ,
.1
,
- _ ^ i.--- : _; versitetas y r a Bolden Ave.
Tarybos suvažiavime bus k e - ! d a r n a u j a s m ū s u meninis viene-1 i r m o t e r y s gražiai pašoko ke-j šiemet baliaus metu veiks lai
bei aukotojų susirinkimą. Pro- m o centro sodelyje. Plačiau vėšk njLsirodvma*;
«il i i <
x •~ mi • "
j i . , , .
~ ,. ^ •• , , . i (2300 N.) i r Sheffield Ave.
tas.
gramoje rudens aukų vajaus l i a u .
.
^ , . ^,„.
,
- laimės, , i V W „ . „ , chicagoje.
. & ^ . -GaUma
» Įletas
naskaitų.
Apie
lietuvių
pasiroaymas
gai Į l e Galintieji
t ą v e stuvinių šokių, mums dar | mes šuhnys.
(1000W )
atidarymas ir rinkimai atstovų
jų būklę Platesnio darbo pradžia. Ir tai ^ n e m atytų, negirdėtų. Šokėjai. šuliniui paaukoti dovanų pra-; p ^ ^ ^ ^ t e n p a t i r m a š i n a s
x Sabina Klatt, Šv. Pranciš-! katalikų institucijas,
į Balfo seimą, kuris įvyks spa- k a u s seselių rėmėjų Chicagos ir ateitį Amerikoje ruošiamas g e r a P ™ ^ visiškai gerai suprato senuosius šomi iš anksto atnešti pas R.! n e m o k a m a i .
Prašoma regis:
ho 28—29 dienomis Chicagoje. a p s k r . t pirmininkė, y r a pa-i simpoziumas, kuriame dalvvaus
Viskas, kas kaimiškose ves- Lietuvos kaimo jaunimo papro- Latožienę, J . Deker arba ba- t r u o t i s ^ a n k s t o Chicago Day
Kviečiami visi susirinkime daly- guldyta Šv. Kryžiaus ligoninėje., adv. Povilas Žumbakis. kun. tuvėse Lietuvoje vykdavo p e r ! č i u s i r i*os puikiai imitavo sce-; liaus dieną tiesiog į salę. Bilie- o f R e n e v a l c e n t r C j (C.D.O.R.),
vautl
i Visi rėmėjai ir geradariai pra-i Antanas Saulaitis. kun. Vikto- tris dienas. Čia buvo sutrauk-; n 0 Je. Sumaniai sukurta vestu-; tus iš anksto galima gauti pas 2 1 3 - N K e n m o r e Chicago, UI.
X Gedimino Galvos paskaita šo Aukščiausiojo, kad ji susti- į ras Rimšelis ir viena iš seselių tu būdu, tačiau labai sklandžiai, j ^U programa ir tiktai 5 minu- J. Dekerį arba baliaus dieną 6 0 6 1 4 t e l e f 3 1 2 _ 935.1553
"Lietuvos valstybės pripažini- prėtų iki ateinančio sekmadie- kazimieriečių. Diskusijose daly- parinkus būdingiausius ves- j a U pertrauka neišvargino nei j prie įėjimo.
mas de jure" bus rugsėjo 27 d , nio, kada bus rėmėjų seimas' vaus taip pat tarybos nariai "ir tuvių momentus, papročius ir vestuvininkų, nei jų žiūrovų
I -Toliau
- « — .kuopos pirm.
:— ^
K. *«i
Miltrečiadienį, 7 vai. vak. A. Rugy- Marijonų vienuolyne. Prasidės I svečiai.
I dainas, pavaizduota per valandą štai Bostono "vestuvininkų" i k o v a l t l s Performavo apie kuo- miiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiuiiiiin*
tės bute (6547 So. Washtenaw šv. Mišiomis 11 vai. ryte.
Numatomos trys paskaitos, i ir ketvirtį.
Puiki dovaaia — bet kurta
pavardės: Birutė Banaitienė, P 0 8 MdžiamoB kun. dr. J.
1
!
3 0
Ave.). Paskaitą ruošia Liet.
. . . _ _ _ - _ _ , viena anie Amerikos lietuvius
proga!
Br. Banaitis, G. Čepas, Vai. Ce- P ™ ^ Parašytos knygos reiIstorijos draugija, kuri jau yra x Aleksandras Kadžius, Bal- viena apie AmeriKos
lm—
I i
l
«
U
_ ra.
etuvms
p ^ . ; v e s tuvių dalis susi-.
, ^. ~ - r ~ ,
.,1 _ , T„
suruošusi daug svarbių paskai timore. MD., JAV LB Kultu- k a l i k u s , r Lietuvos laisvim-;
. įeturi c e n u : j a u n i m a s ! p i e n ė t V y t . Dabrila (kvieslys) J k a l a " . Knyga jau baigiama su.
k l t
tų Lietuvos nepriklausomybės ros tarybos pirmininkas, mūsų ™ ****4
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Chicagos lietuviams tikrai didelį H l e £ s ti Sąjunga. Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu |
Rmgiene, 7J05 S. Wa»htenaw V. Petrauskas. C. Choromansmalonumą.
Žiūrovai ne tiktai | $ | g J m
I
tojaį
rideda
e k s t r a 2 0 et. taksų.
Avo^ Chicago. m . 60629. Kai- kas, E . Venclauskas. Malogėrėjosi darniu jaunųjų pasiro- g w^». *»*• yj»*«»»wj«« K
^
na 6 dol. čekius rašyti: Daugh- niai dėkojame.
Korp! •'Fraternitas Lituanica"" suvažiavimo metu Lietuvos gen. konsule dymu, bet ir tikrai galėjo p a - ! |
T j ž s a k y m u s s i u s t i : DRAUGAS. 4545 West 63rd Str., I
si justi valandėlei nukeliavę | | _
* . -_7T.
5
ten of Uthuania, Inc.. 2785 W.
x Rožė Daukšaitė. Woodha-, r"DaulJai£«ė kalbasi su su Korp! "Gajos" atstovu dr. K. Pemkum ir; tikrai mielą senosios U e t u v o s g u n i e a g o , u i . ouo^a
5
71 S t , Chicago, m . 60629. (pr.).ven. N. Y., atsiuntė auka. Ačiū.' k* žmona i Pemkiene
Nuotr. P. Mafetos;kaimą.
( b k ) . .riiiiiiiiiiiiiiiiiimNiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimuiiur

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

RECIPES

*•

w

m

I • L1.

M

*«./1M«A

OI^^S.WM«

T

lrii/-\-r\*-\e«

