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Ko siekia šacho
priešas Khomeini?

Katalikų Bažnyčios
padėtis Bulgarijoje

Kambodijoje tebevyksta
įtempti karo veiksmai

Washmgtonas. — Amerikos ko
respondentai pradėjo daugiau do
mėtis, kas yra ir ko siekia musul
monų religinis vadas Khomeinis.
Iš karinės padėties pranešimų
Bangkokas.
— Tailandijos
Studijuojamos dvi jo kalbų, pa
Tailandijos
žvalgybos karininkai
mokymų, pamokslų knygos. Vie žvalgybos žiniomis, pirmadienį daro išvadą, kad reikia tikėti Pol
Popiežių Joną Paulių II-ąjį dovauja vyskupas Dobranov, ku
na išleista arabų kalba 1970 m., Kambodijos kariuomenė atsiėmė Poto valdžios paskelbtu šūkiu,
aplankė Bulgarijos užsienio rei jriam talkininkauja 23 kunigai
antra — 1975 m. Iš tų knygų i š vietnamiečių Kompong Som jog karas Kambodijoje vos prasi
kalų ministras Miadenov, lydi j ir penkiolika seserų vienuolių,
matosi, kad Khomeini siekia vy miestą ir uostą. Po šio mūšio dėjo ir "kovos vyks iki galo".
mas žmonos i r bendradarbių. i Naujų kunigų prieauglio stoka
riausybės, 'kuri teismus, įstatymų miestą puolė, didelė Vienamo
Sv. Tėvas prancūzų kalba tarta dabar sudaro svarbiausiąją Bul
Sovietų Tass agentūra nemini
leidimą, užsienio politiką perleis aviacijos jėgos. Tai buvęs didžiau kambodiečių pasipriešinimo. Pra
me sveikinimo žodyje visų pir garijos katalikų Bažnyčios prob
tų tvarkyti musulmonų dvasiš sias šio karo bombardavimas. Ne nešdama apie Kambodijos "Vie
ma pažymėjo, jog šia proga jis lemą. Ją ypač apsunkina ta ap
žinia, ar vietnamiečiams pavyko
kiams — muloms.
ypač prisimena savo pirmtako linkybė, kad Bulgarijoje nėra
ningojo nacionalinio galbėjimo
Iš jo pasakytų kalbų drąsiai gali vėl paimti svarbų uostą. Viena fronto" pergales, agentūra rašo,
— popiežiaus Jono XXUJ-ojo nė vienos kunigų seminarijos.
ma daryti išvadą, kad moterys priežastis, kodėl Pol Poto režimo kad Kambodijos "revoliucinės
duotąjį pažadą, užbaigus diplo Neturėdama pakankamai kuni
bus "antros klasės piliečiais". Jis kareiviams pavyko atsiimti uostą ginkluotosios pajėgos, į kurias
matine misiją Bulgarijoje, kad gų, Bulgarijos katalikų Bažny
yra karštas antisemitas ir nusis yra ta, kad Kambodijos karo lai buriasi
patriotiškai
nusiteikę
kur jis begyventų, jo namų du čia susiduria su dideliais sunku
vynas, turėjęs apie 50 nedide
tatęs
prieš
visas
kitas
religijas,
ar
mais
katekizacijos
srityje.
Da
žmonės, sparčiai auga tiek kie
rys visada bus plačiai atvertos
lių karo laivų ir kulkosvaidžiais
kitas islamo sektas.
kybės tiek kokybės atžvilgiu. Pat
kiekvienam bulgarui, šio pažado bartiniu metu katalikų Bažny
ginkluotų greitlaivių, liko ištiki
"Mes
siekiame
valdovo,
kuris
čiai
Bulgarijoje
nėra
leidžiama
riotų koviniai žygiai glaudžiai su
dvasioje, kalbėjo popiežius, ir
nukirstų ranką net ir savo sūnui, mas senajam režimui. Vietnamas, siję su galingu visą šalį apėmu
veikti nei žmonių pagalbos, nei
aš jus sutinku Vatikane.
pasiuntęs stiprias šarvuočių ir
jei jis būtų pagautas vagiant",
siu liaudies sukilimu".
Jonas Paulius II-sis taip pat kultūros plotmėje.
pėstininkų jėgas į Kambodiją, pa
rašo Khomeini.
Tass agentūra nusiskundžia:
priminė Bulgarijos respublikos
miršo karo laivyno jėgas ir turė
Khomeini
didžiausiais
priešais
"jungtinėse
Tautose Jeng Sario
prezidento Zivkovo apsilankymą
jo Tailandijos įlankoje tik keturis
Mirė
karo
istorikas
laiko
Izraelį
ir
Ameriką,
nes
tos
klika
mėgina
suklaidinti pasau
pas popiežių Paulių Vl-ąjį. Sis
laivus, kuriuos tuoj nuvijo kamdvi valstybės daugiausia remia
lio visuomenę savo šmeižikiškais
vizitas, pažymėjo popiežius, su
Kazys Ališauskas
bodiečių laivai.
žydus,
kurie
esą
svarbiausi
kalti
prasimanymais apie Vietnamo
darė sąlygas atviram nuomonių
Kambodijos partizaniniam ka
Chicago. — Sausio 16 d. 4:30
ninkai
dėl
islamo
įtakos
sumažė
agresijos aktus. Tass sako: "Šmei
pasikeitimui, kuriuo remiantis, vai. po p. mirė Lietuvos kariuo
rui labai svarbu turėti tiekimo li
jimo Irane. "Izraelis nenori, kad
žikiški kaltinimai negali nuslėpti
bendromis pastangomis ir ne menės pulkininkas leitenantas,
niją su Kinija. Sakoma, kad Viet
Koranas
liktų
šioje
karalystėje
sunkių smūgių, kuriuos klikai su
Kho gyvas, rašo I O M — • ?* ^
tuščiai yra siekiama išspręsti karo isterikas a. a. Kazys Ališaus
Teheranas. — Irano šachas, nepalaimino įtakingasis
namo puolimo metu Kompong
rašo Khomeini" "*
davė didvyriška Kambodijos liau
įvairias problemas, liečiančias kas. Mirė po ilgos ir sunkios ligos. išvykdamas į egzilę, pabučiavę meini, kuris žada sugrįžti į Iraną, gyvas,
agentus Izraelis sudavė m u m s L ^ (buvusiame Sihanoukviiedis, kovojanti teisingą kovą už
kai
"ateis
laikas".
Kcmentatoriai
Bažnyčios i r Valstybės santy
Velionis buvo gimęs 1898. m . žemę Ir išsivežė su savim dėžu •mano, kad kariuomenė tikrai ga smūgi, tas smūgis liečia tave, ma- j e ) s t o v ė j o , iškraudami amum- nacionalinį išsivadavimą."
kius Bulgarijoje. Bulgarų tau 29 Meškučiuose, Šunskų valsčiuje, tę Irano žemės, praneša kores
no tauta. Jis siekia pagrobti tavp U %ą, dOU
laivai.
u Kinijos
rMIUjUJ m > . »
ta, toliau kalbėjo popiežius, yra Marijampolės apskrityje. Baigęs pondentai. Pirmadienį visuose I- li paimti valdžią, jei Khomeini ekonomiką, jis siekia valdyti ta
Kambodijos jėgos dar tebelaiko
neparems Bachtiaro vyriausybės,
pagrįstai prisirišusi prie savo Marijampolės gimnaziją,
stojo rano miestuose įvyko masinės de kuri neatsisakė monarchijos. Kho- vo prekybą ir žemę, jis siekia tap Pursat miestą, provincijos sosti
istorijos i r tautinių tradicijų, savanoriu į Lietuvos kariuomenę, monstracijos, kuriose gyventojai
ti tavo turtų savinmfcn, Koranas nę prie Tonle Sap ežero. Mies
kurios ją išskiria iš kitų tautų 1919 m. baigė Karo mokyklą, o džiaugėsi, daužė šacho ir jo tėvo meinio pritarimas reikalingas bet jam pastoja kelią, todėl jis turi tas stovi ant svarbaus kelk) nr.5.
kuriai vyriausybei. Kaip koTesbūti pašalintas. Irano valdžia, Todėl toliau pažengusios į vaka
ir kuriomis remiasi jos tautinis 1929 m. aukštuosius karininkų paminklus, net mėtė monetas su
pondentamas pareiškė vienas bri
siekdama Izraelio tikslų ir planų, rus Vietnamo jėgos liko atkirstos
suverenumas. Popiežius toliau kursus, Kaune lankė universitetą. šacho atvaizdu, karpė jo paveiks
tų diplomatas, kariuomenė gali
lus
iš
Irano
banknotų.
Užsienin
mus pažeromo ir toliau mus že nuo tiekimo, kuris eina toliau į
pažymėjo, kad nors katalikai
_ Statistikos biuras paskelbė,
Lietuvos laisvės kovų metu ak
iššaudyti tūkstančius, tačiau ji
korespondentai,
kaip
paprastai,
mina". Šitaip rašė Khomeini šiaurę esančiais, daug ilgesniais kad tarp 1965 ir 1976 m. gyve
Bulgarijoje nėra gausus, jis tyviai dalyvavo kovose su bolšenegali priversti gyventojų dirbti.
1975 m. persų kalba parašytoje keliais.
džiaugiasi, žinodamas, kad jie ; vikais, bermontininkais ir lenkais domėjosi šacho priešų verksmais,
namųjų namų kainos Ameri
Sovietų Tass agentūra rašo:
mažai
terašoma
apie
verkian
ne tiktai visada liko ištikimi (Suvalkų — Augustavo ruože).
koje pakilo 112 nuoš. Nedidelis
knygoje.
Kinijoje
Pol
Poto
režimas
ga
"Oficialiai paskelbta, kad sausu
čius
iraniečius.
Viena
agentūra
Bažnyčiai, bet taip pat duoda
vienos
šeimos, nenaujas
namas
Tarnaudamas kariuomenėje ak
"Amerika remia Izraelį ir jovo
shm- Vienos seimus,
mos kariuomenės vadas ir Tehe
v o iš
i> kinų
K«»H radijo
• " — J ~ stotį,
- - kuria
. _.
uaiaupj ~
išsiuntinėjo
nuotrauką,
kur
ae
pilietinio pareigingumo pavyz- tyviai įsitraukė į karinės spaudos
rano karinės administracijos va draugus. Amerika duoda Izraeliui čia programas į .į***?}*^
j kainuodavo vidutiniškai 15,878
darbą. Nuolat bendradarbiavo rodrome Irano kareivis, iššokęs iš dovas generolas Oveisis, šachui galią paversti mus, arabus, be kupuotą Kambodiją. Gyventojai dol., o dabar už jį mokama 34,557
— Kinija gavo 90 pasaulio ži
Katalikų Bažnyčia Bulgarijo "Mūsų žinyne", "Karo archyve", rikiuotės, atsisveikindamas bu sutikus, išvyko "gydytis" į Jung turčiais, Amerika tiesioginiai ar raginami nebendradarbiauti su
čiavo
Šacho
kojas.
Daug
Tehera
okupantu,
bet
visomis
jėgomis
nių agentūrų ir laikraščių pra
je, kaip ir kituose kraštuose, pa "Karde", "Karyje',', "Trimite", is
tines Amerikos Valstijas, kur iš netiesioginiai primeta savo agen
šymus leisti atidaryti Pekine savo
žymėjo popiežius, nesiekia sau toriniuose ir kultūriniuose žurna no demonstracijų nuotraukų ro bus pusantro mėnesio. Valdžia tus Irano tautai, Amerika laiko jam priešintis.
do
jaunus
vyrus
su
iškeltais
ko
islamą
IT
garbingąjį
Koraną
savo
Tailandijos
įlankoje
esan biurus. Šiuo metu užsienio spau
jokių privilegijų. Bažnyčia te luose. Surinko daug medžiagos ir
paneigė pranešimus apie jo atsis
trokšta, kad jai būtų sudarytos paskelbė žymesniųjų lietuvių ka munistinio saliuto kumščiais.
tatydinimą, taip pat apie dviejų priešu ir siekia pašalinti jį nuo čios Kambodijos salos irgi laikosi. dos biurų yra 47. Laikraštinin
atsistatydinimą. savo kelio", rašė Khomeini.
reikiamos sąlygos, kuriose ji ga rių kautynių aprašymus. LektoTik Kong sala pateko į vietna kams sunku rasti patalpas.
Žemieji Irano parlamento rū kitų generolų
Michael
Ledeen,
"The
W
a
— Amnesty International or
lėtų pilnai atlikti savo religinę riavo Lietuvos karo mokykloje, mai patvirtino premjero Bachtia Užsienio korespondentai reiškia
miečių rankas.
shington
QuarteTly"
redaktorius,
ganizacija
paskelbė, kad Indijo
kariniuose
kursuose.
Buvo
apdo
nuomonę,
jog
Oveisio
išvykimas
misiją ir, vykdant jai pavestą
ro vyriausybę. Šacho pareiškime
rašo,
kad
kai
kurie
amerikiečiai
je
vis
tebėra
1,000 politinių ka
vanotas
Vyčio
kryžiumi
ir
kitais
sukoordinuotas
su
Bachtiaro
va
uždavinį, tarnauti žmogui ir jo
tauta raginama padėti vyriausy
Lenkai
nusiskundė
palygina
Khomeinį
su
Jerfersonu,
linių, nors vyriausybė pasikeitė
pilnutinei pažangai, šventasis kariniais žymenimis.
bei, ištaisyti praeities klaidas ir dovaujamos civilinės vyriausybės
Paryžiuje leidžiamas įtakin
tačiau
tie
patys
žmonės
lyginda
sudarymu.
Jeigu
demonstracijos
Gyvendamas
Chicagoje
savo
1977 m
Tėvas baigdamas per užsienio
sustiprinti ateities planus.
ir streikai nesiliaus, tai vėl ims vo Ho Chi Minhą su George gas lenkų žurnalas "Kultūra"
— Indijos Naga provincijoje
reikalų ministrą Mladenovą per karinių istorinių studijų nenu
Iš Prancūzijos ayatolla KhoWashingtonu. Tiesiog keista ma nuolat informuoja savo skaity nepriklausomybės siekią naga par
veikti
kariškiai,
ir
galimas
daik
traukė.
Labai
kruopščiai
toliau
davė savo sveikinimus Bulga
meini paskelbė "Revoliucinį įsa
tyti, kaip Vakarų spauda Khomei tojus apie lietuvių gyvenimą iš tizanai nušovę 40 kareivių ir per
rijos prezidentui ir palinkėjo rinko medžiagą, paraše ir išleido kymą nr. 1". Jis pataria, kad da tas, kad generolas Oveisis, kurį
nį garbiną, turint mintyje jo Taš- eivijoje ir Lietuvoje. Lietuviško
vieną dieną sudegino 300 namų
visai bulgarų tautai medžiagi stambų veikalą — Lietuvos lais bartinio parlamento nariai ir nau Prancūzijos laikraštis "Figaro"
tus
ir jo kalbas. Labai maža prie šios "kronikos" autorius yra E .
vadina
"Irano
Pinochetu",
žiau
vės
kovų
istorijos
I
dalį,
kurioje
penkiuose kaimuose.
nės ir dvasines gerovės teisin
jai sudaryta regentų taryba išva
žasčių, kodėl bet koks demokrati žagiell, J i s atidžiai seka lietu
— Šalčiai labai pakenkė JAV
gume ir broliškoje santarvėje. aprašė kautynes su bolševikais ir žiuotų iš Irano. Penktadienis skel rių susidorojimų su demonstran nės sistemos pilietis turėtų sim
vių spaudą. Žurnalo rugsėjo lai
tais šalininku, grįš į Iraną jau
bermontininkais.
Čia
taip
pat
ak
apelsinų plantacijoms, laukiama
Bulgarilos užsienio reikalų
biamas tautinės demonstracijos
kaip karinės chuntos vadovas". patizuoti Khomeiniui. Jis yra šo doje žagiell komentuoja pasi 5% mažesnio derliaus, kas pa
ministras Mladenovas jau ant tyviai dirbo mūsų spaudoje, buvo diena. Kariuomenei Khomeini įsa
vinistas, teokratinis fašistas, aist sakymus lietuvių išeivijos laik
rą kartą Vatikane aplanko po "Lietuvių enciklopedijos" kari kė nebepirkti daugiau Amerikos
ringas antisemitas, rašo Ledeen. raščiuose, kad iš Lietuvos kai didins sunkos ir vaisių kainas.
nio
skyriaus
redaktorius.
Visiems
ginklų. Jungtinėse Tautose Irano
— Temleton, Mass. ere susi
piežių. Pirmą kartą jis lankėsi
mynų "klastingiausi ir Lietuvai
Vatikane 1975 metais birželio LE tomams pateikė daug geros delegacijos mariai paskelbė soli
•"TAJZ
Izraelis puolė
skriaudų buvo pada dūrė du nedideli lėktuvai, žuvo
Vietnamas pareiškė daugiausia
27 dieną, palydėdamas į audien medžiagos apie Lietuvos kariuo darumo streiko dieną, džiaugda
3 asmenys.
rę lenkai." Pasak jo:
Libano
bazes
dją pas popiežių Paulių VI-jį menę, jos žygius, žymesnius ka miesi šacho išvykimu. Delegaci
— Amerikos tūnos žvejų lai
"Sovietai deportavo virš ket
Kinijai protestą
Bulgarijos respublikos preziden rius. Buvo įpusėjęs knygos apie ja paskelbė, kad ji nepripažįsta
vas
nuskendo prie Samoos, 16 jū
TEL AVIVAS. — Izraelio ka
HONG KONGAS. — Vietna virčio milijono lietuvių, žinomos
tą živkovą. 1976 metais į Bul Klaipėdos krašto atvadavimo ruo šacho dvynukės sesers princesės ro laivai apšaudė Libane esan
mas vėl apkaltino Kiniją ir pa-j yra masinių žudymų vietos... reivių išgelbėti.
Ashraf Irano delegacijos vadove.
gariją buvo nuvykusi Bažnyčios šimą.
— Singapūro teismas nubaudė
čias palestiniečių stovyklas. 13
jaunų lietuvių
reiškė griežtą protestą dėl sie per tūkstantį
Viešųjų reikalų tarybos sekre
Egipto prezidentas sutiko ša jūros buvo iškelta izraelitų ko nos pažeidimų i r kasdieninių žuvo Floessenbergo konclage- politiką 130.000 dol. bauda už
toriaus arkivyskupo Casaroli
chą su žmona valstybės galvai manda, kuri susprogdino pales provokacijų. Prieš savaitę Ki ryje, lietuviški veikėjai kalina premjero šmeižimą rinkimų kam
vadovaujama Apaštalų Sosto
priderančiomis
ceremonijomis. tiniečių partizanų būstinę 2 my • nija pasiuntusi į Vietnamo teri mi Stutthofe, gausios deporta panijos metu. Nubaustasis ruo
delegacija, kuri ta proga aplan
šiasi sprendimą apeliuoti.
Nežinia, kaip ilgai šachas vie lios į pietus nuo Tyre uosto.
torinius vandenis du karo lai cijos iš Lietuvos, ūkių sukolcho
kė Bulgarijos katalikų vysku
— Ispanijoje teroristų nušau
Izraelio raporte sakoma, kad i
šės Egipte, kur lankosi ir buvęs
vus, kurie apšaudė vietnamie- zinimas ir t t. Bet visa tai nie- tas aukščiausiojo teismo teisėjas
pus ir katalikų bendruomenes
JAV prezidentas Fordas, kuriam visos karinės jėgos grįžo namo, Sus žvejus. Kinija turės prisi- j ko nereiškia Tam tikriems žmo
Bulgarijoje yra apie šimtas
greičiausia bus progų su šachu tačiau palestiniečiai tvirtina, imti pasėkas už šiuos puldinėji- nėms santykiai su lenkais bus Miguel Cruz Cuenca buvo slap
tūkstančių
katalikų.
Krašte
tai palaidotas gimtiniame Lucesusitikti.
kad komanda paliko daug gink m u * ^ a k o Hanojus.
'visuomet kovos frontas" Elta
veikia t r y s Bažnyčios administ
n-a miestelyje, vyriausybės fr jo
Irano šachui išvykstant, ryti lų ir latakus kraujo.
raciniai vienetai: Nicopolio vys
šeimos susitarimu. Buvo norima
niame Irane žemės drebėjimas
kupija, Sofijos ir Plovdivo apaš
išvengti piktų dešiniųjų dernonIrakas ir Siriįa —
sunaikino tris kaimus ir su
tališkasis vikarijatas i r bizanti
stracijų, kurios vyko laidojant
griovė daug namų. Qaen mies
viena
valstybe?
nių apeigų katalikų Sofijos Wftl
nušautą Madrido karinės įgulos
te žuvo 129 žmonės, daug
viršininką.
tališkasis egzarkatas,
kuriam
BEIRUTAS. — Beiruto žur
sužeistų.
Komunikacijos įstai
vadovauja vyskupas Stratiev
goms streikuojant
ir trūks nalas paskelbė, kad Sirijos pre
KALENDORIUS
Vyskupui Stratievui sielovadi
tant gazolino,
nukentėjusiems zidentas Assadas ir Irako prezi
Sausio 18 d.: Leobardas, Priska,
niame darbe talkininkauja sep
rajonams neįmanoma
nusiųsti dentas Hasanas greit paskelbs
Darius, Ragnytė.
tyniolika kunigų, dirbančių vie
paramos. Net Teherano geofizi abiejų valstybių ausi jungimą. Šį
nuolikoje parapijų, ir apie pen
Sausio 19 d.: Marijus, Pia, R«jkos institutas neužrekordavo dre- kartą tai nebus vien bendradar
A. a. K. Ališauskas buvo aktykiasdešime seserų vienuolių. Ni
vedis,
Gedvile.
I bėjimo, nes nebuvo elektors sro biavimo pareiškimas, bet visų
copolio vyskupija, po vyskupo I vus "Draugo" dienraščio bendra vės ir žinia apie drebėjimą buvo karinių, ekonominių, informaci i
Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:50.
Sedrekovo mirties praėjusiais darbis, paruošęs ir pateikęs jam gauta iš Švedijos.
jos, švietimo reikalų sujungi- i
ORAS
metais, dar neturi savo ganyto daug gerų studijinių rašinių.
mas..
Naujai
valstybei
pakaito•
.
Debesuota, su pragiedrėjimais,
Šacho išvykimas neišsprendė ISu velionio mirtimi lietuvių
jo. Vyskupijoje dirba dvylika
mis
vadovaus
abu
prezidentai,
kunigų ir keletas seserų vienuo tauta neteko labai darbščios ir rano problemų. Kariuomenė ati- bus viena vėliava, vienas var . V i ^ r a m o k a r i n i n k e *fc'.:: laJ sup»iir.d:r.i įVal-Mr.Ms' kambodiecius | temperatūra dieną 25 L, naktį 10
laipsnių.
Hų. Galop, Sofijos i r PlovJivo į taurios, Liftuvai rl.up nusipel- , traukta į barakus, naujoji vyriau- da* ir vienas himnas.
i iu ginklais ir pa^iur.fm j : : ; * j broiiudi**^ ka.-<v
1
sybė
darbo
Tegali
pradeti,
kol
jos
ap?J.tali3kajam vikarijatui va įniusios asmenybės.

DŽIAUGSMO PARADAI
IRANO ŠACHUI IŠVYKUS

TRUMPAI
I* VISUR

s
.

skaudu girdėti, kad šio kilnaus
asmens sveikatai stiprinti ir pa
laikyti neatsirado nei vieno žmo
gaus, kuris būtų nurodęs būdus
kasdieniniam sveikatingumui ir
BR.
KETURAKIS
ilgesniam gyvenimui
pratęsti.
Dabartinio gyvenimo eigoj PA s-gos praeitais metais už Preventyvinė medicina ir nuola
matome ir jaučiame viso spor- \ megzti ryšiai. Mūsų veikloj tai tinis aukščiau minėtų sporto ša
tinio judėjimo milžinišką ap- į naujas žingsnis, neturintis dar į kų praktikavimas, pagal išgaimtį, kuri vienu ar kitu požiū- j jokios teoretinės ir praktinės les, milijonams suteikia naujų
riu vertinant, atsiremia j žmo-1 patirties, privalo būti itin su jėgų ir darbingesnių dienų. O
KUN. KAZIMIERAS SIMAITIS IŠĖJO J PENSUS
mas yra įsijungę į rungtynia- maniaį ir rūpestingai išsiaiškin tokių atsitikimų mūsų tarpe yra
Šv. Antano parapijos Detroite lionavo stovyklose ir lietuvių gim- gaus pilnutinį auklėjimą. Daugu tas. Lietuvių bendruomenei iš nemažai. "Take it easy" ar sku
pasiūlymas — įsakymas
klebonas kun. Kazimieras Simaitis, nazijoje Watenstedte. Į Ameriką j mą. sutelkdami dėmesį į visų eivijoj reikia skubiai įsijungti bus
į
šį
sąjūdį,
nes
mes
visi
atitololietuvių
bendruomenės
narių
fi
daktarų
ilsėtis nūdien tik labai
išdirbęs parapijoje 28 metus, 4 atvažiavo 1951 m. gegužės 31 d.
pradinė me nuo prigimtų žmogaus jude- sunkiais ligų atvejais turi pras
mėnesius ir 28 dienas, sausio 4 ir apsigyveno Detroite. II pra zišką lavinimą, kurio
d. perdavė pareigas naujai pa džių gyveno prie Šv. Petro para užuomazga, bent iš teoretinės Bių naudojimo. Ėjimas, lengvas mės. Visos žmogaus organizmo
skirtam klebonui kun. Alfonsui pijos, nuo 1951 m. rugpiūčio 7 ir administracinės pusės, šiuo lėtu greičiu bėgimas, dviračiu sritys atlieka savo paskirtį, vi
Babonui, pats išeidamas į užsivažinėjimas, plaukimas, žiemą sos yra ilgalaikio, ištverme pa
metu jau yra pradėta.
d. pradėjo dirbti Šv. Antano pa
Sparčiai žengianti sporto me Blidėmis ilgesnių nuotolių per grįsto veikimo, todėl visas rei
rapijoje svečio teisėmis, nesant
klebonijoje vietos, apie 10 metų dicina ir glaudus visų kultūrin bėgimai, pritaikinti amžiui ir kia stiprinti. Galingiausia gyvy
gyveno privačiai. Kun. W. Stane g ų kraštų bendravimas, pasida pajėgumui mankšta, atitinkami bės ašis — širdis, gaudama pa
vičiui tapus klebonu, buvo pri linant mokslo ir praktinės spor- žaidimai plius pagrindiniai fi-į didintą ir nuolatinį deguonies
imtas į Šv. Antano parapiją vi t o veiklos žiniomis,, paskutinia į ziologiniai dėsniai kasdieniniam • kiekį, yra gyvastingumo judėkaru ir, pastačius kleboniją joje m e 15 metų laikotarpy yra ap-, plane, būtų griaučiais pagrindi-1 jimo centru. Kai a. a. garbingo
vainikuotas gausiais
atsieki- aių ėjimų, čia susiduriame su Į atminimo mūsų garsus poetas
apgyvendintas.
mais žmonijos sveikatingumui vadinamu kadru, kuris tiems į F. Kirša kartais su manimi
Kun. \V. Stanevičių paskyrus kelti, palaikyti ir dvasinei dar reikalams vadovautų, ir jo nors} netoli esančiam pušyne 1-2 vai.
klebonu į kitą parapiją, 1970 m. bingumo nuotaikai stiprinti
ir trumpu apmokymu. Pirmoji i pavaikščiodavo,
retkarčiais ir
birželio 10 d. kun. K. Simaitis
Nūdieninė galingoji
techni- pagalba ir iniciatyva turi iš- i šiokią tokią mankštą padaryda
buvo paskirtas Šv. Antano para-|ka į r plačiai "mus supantis in- plaukti i š ŠALFAS, jos skirto vo, tai, anot jo: "Sportas duopij.os administratorium ir tas pa- j dustrinis miestų gyvenimas, ku atstovo
prie PLB,
paeiliui da kūrybingumo, nors aš jo gi
reigas ėjo iki š.m. sausio 4 d. rių aplinka apkrėsta įvairiausio I įtraukiant
padalinių (sporto) lesnių versmių nepažįstu".
Kun. K. Simaitis eilę metų dės- mis fabrikų nuosėdomis, nuola- j talką ir sporto atstovų prie LB
Taigi naujam sąjūdžiui reikia
tė tikybą lituanistinėje mokykb- t m V p a l i n k i m a s ir net'kartais! apygardų
apylinkių. Koordi
je. Buvo parudęs ir išleidęs trum-; g o b š u m u a t m į e š t a s praturtėji- navimas darbų, sutraukiant tu geros sąvartos, kuri įsakmiai
pą katekizmą. Apie metus laiko Į m s i e k i m a s v a d m a m a s l a i s v a . rimas pajėgas, ir teisinga link kalbėtų apie reikalingumą, nau
dą mūsų visų darbų sektoriuj.
dirbo Baltic Meliodies radijo va laikis. ypač savaitgaliais, mus
mė, nors ir pamažu einanti, tu
VJ
Kai dažnai ir su pagrindu mini
lan dėlėje,
gerai
paruošdamas » n u v e r t i n a ^ ^ ^ ^
Kun. Kazimieras Simaitis
p r i g i m . rės stiprią užuomazgą.
me, jog kiekvienas narys mums
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tarnautą poilsį — pensiją.
,. 6 .
'•
...
.
j ties požiūriu, nes cia veik niežvelgiant į lietuviško gyveni- brangus ir būtinas, tuo labiau
reheines
temas.skautų
Vienerius
metus
,
,
,
.. .
mo
buvo
Detroito
dvasios
va
Kun. Kazimieras Simaitis gimė
asmens•
raidą, tenka tiesiog nusiste turime pabrėžti, kad aktyvus
,das6 „ , T. , _ j
.__ _ ko nerandame, kas mus stipnn
1911 m. sausio 27 d. Antkalnišbėti, kad dešimtys mūsų jauni poilsis — visa rekreacija ir
tdarbštumą.
ų fiziškai ir keltų
mums pritaikintas fiz. lavini
kių km., Skirsnemunės pa r. Ra
Kun. K. Simaitis yra Jūrų Švy
Žmogus savo prigimtimi yra mo sambūrių ligi šiandien dar
seinių apskr. Jo tėvai —Marijona turio šaulių ku.opos kapelionas leistas ilgam gyvenimui ir nuo- niams svarstymams nustatyti, mas apjungtų mus visus. Jei pa
Ambrutaitytė ir Kazimieras Sima ir tas pareigas,kuopos pirmininko latiniam tobulėjimui, pamažu neturi ir nesiekia turėti sporto vergtoj Lietuvoj šis judėjimas
produktingumui
navičiai. Kun. K. Simaitis, gau Alfos Šukio t v i r t i n i m u o s ir bū- išugdant visas organizmo runk-j v 3 * * 0 ^ Visa tai įrodo
mūsų nuspalvintas
damas JAV pilietybę, savo pavar damas pensijoje.
i cijas, laiduojančias pilnos asme į nesugebėjimą ir nenorą suprasti kelti ir kariniams tikslams, tai
mums čia niekas varžtų, įsakų
dę iš Simanavičiaus
sturumpirugsėjo 15 d. parapi-j 1 ^ 1 * 8 ^brendimą. Dauguma I ^- lavinimo naudos. Čia neina
no į Simaitį.
ar
svetimų
lozungų nesiūlo;
• • o / k ^ t o . ^ l T o V R e d T e m r i ' - l E ^ P 0 8 k r a » * • « * . aijūry, Spagrindmiu tonu akcentuojan- mes patys sugebėsime tvarky
Z X o
s t L g t I T m w ! J A V * « * - į ? * P t a o f t t u . 'sportą.-, bet Kirti, Krenta
Gimnaziją baigęs Jurbarke įsto ^
tis.
:
jo į Kauno kunigų seminariją ir, kunigystės jubiliejaus paminėji sparčiai praktikuoja rekreaci-! ant teisingos sampratos fiziško
Panaudojant plačiau spaudą.
ją baigęs, 1938 m. birže"v> 11 d. mą ir 1976 m. parapijos patalpo nio poilsio suaktyvinimą įvai- lavinimo, kuris kaip neatskiriaria
ir
sveikatingumui
tinkama
m
a
jungtis
fiz.
auklėjimo,
bendj
radiją,
nors ir trumpus paaiškibuvo įšventintas kunigu. Pirmą se 65 metų amžiaus sukakties
fiz. lavinimo programa. Cia ri- rame ugdyme yra gyvieji šal- nimus, pagrindiniai pokalbiai ir
sias Mišias laikė birželio 26 d. minėjimą.
kiuojasi visokio amžiaus gru- į tiniai asmenybts brandinimui.
simpoziumai daug pasitarnaus
Skirsnemunėje.
Kun. K. Simaitis, būdamas pen- pės, kurios nepriklauso sporto! "Drauge" straipsny "Kompo-j naujiems ir būtiniems užmoLietuvoje dirbo Veprių, Vosy sininku, žada gyventi klebonijo- į padaliniams, nenorį būti ^per- zitorius K. V. Banaitis Ameri- i jams. Linkėtina, kad žiemos me
liškiu, Stakių, Kėdainių. Girkal je ir, reikalui esant pagelbėtiišnaudotas teorėtik r a u t i treniruočių darbais, o sie | koje" Algis Šimkus rašo apie i tas būtų
nio ir Pagirio parapijose.
! naujam klebonui.
kia tik geresnio ir ilgesnio gy- kompozitorių. Atidžiai keletą! o pavasaris ir vasara sėkmingai
A Gr. I veriimiškos slinkties darbingu kartų kartų perskaičius, tiesiog poilsio sėjai.
Gyvendamas Vokietijoje kapemo, nuotaikos, sveikatos ir so
cialinio bendravimo per šį judė
NAUJAS ŠV. ANTANO PARAPIJOS KLEBONAS
jimą. Terminologija "jogging",
physical
fitness, o vokiečių N0RIHTIEJ1 SKRISTI Į JAUNIMO KONGRESĄ EUROPOJE
Šv. Antano parapijai paskirtas Į
:
Trimm-trab,
Trimm sich selbst,
naujas
administratarius-klebo
Tiesiai i i Detroito gali kreiptis
> arba "Laufen ohne schnaufen".
nas Alfonsas Babcnas sausio 7
jau tautoje rado pilną atgarsį.
pas DANA ANUŽIENĘ, TEL. 649-5600
d. sekmadienį atnašavo parapieStatistiniai duomenys rodo net
Čiams pirmas mišias ir savo pa
dėl rezervacijų. Pigiausia Apex kaina skrendant Pan Am Det
: įvairių susirgimų mažėjimą, nu
sakytame pamoksle suteikė Šiek
jsikaltimų atitolinimą, o dvasi roitas — Londonas, grįžtant Frankfurtas — Detroitas yra
tiek žinių apie save. Kun. Alfon
nei asmens pusiausvyrai — $467.50.
sas Babonas nėra naujas ir neži
i džiaugsmą savo jėgų stiprėjinomas. Jis jau yra daug kam pa
Galima taip pat naudotis charter skridimu Detroitas —
įme.
žįstamas, kaip anksčiau buvęs Die
Londonas — Detroitas, kaina $379.00 arba Detroitas — Frank
vo Apvaizdos parapijos vikaras ir
Štai tokių bendrų apybraižų
furtas — Detroitas kaina $899.00.
kurį laiką administratorius.
apibūdinime ir įvertinime turė
tų atsispindėti ir P L B ir ŠALKun. Alfonsas Babonas gimė j
1927 m. rugsėjo 6 d. Raseiniuose,;
Kun Alfonsas Babonas
Lietuv.oje. Tėvai — Stefanija ir
Jonas Babon-ai. Kun. Alfonsas Ba- šauliai daugiausia priklauso Š<v.
xmas gimnazijos mokslus baigė Antano parapijai. Jie linki kun.
Romoje, Italijoje. Baigęs gimna A. Babonui sėkmės naujose parei
(VYKDYSITE SAVO SVAJONĘ — TURĖSITE
ziją, gyveno Šv. Kazimiero kolegi gose.
AGr.
joj ir 1955 m . pradėjo studijuoti
NEUŽMIRŠTAMŲ PRISIMINIMŲ
filosofiją ir teologiją Laterano universitete. Cia gavo licenciato
laipsnį iš teologijos. 1962 m. m.
BA2NYCIA
Grįstame
Išvykstame
Grupė 30
Miestai ir Nakty*
GAT.
gruodžio 22 d. buvo įšventintas
Saus. 5
Sruod. 22
RŪPINASI PAŽANGA
kunigu.
Vilnius 5, Varšuva 3. Leningradas 3, Maskva 2
(Apex f«re)
$100.00
Kovo 15
Kovo 5
Vilnius 5, Varšuva 2
$779 M
$849.00
I Ameriką atvyko 1964 m. a pra
Kovo
31
Kovo
22
$$49.00
Vilnius
5, Maskva 2, Kopenhaga 1
$899.00
šventojo Sosto rūpestį tautų
Bal. 21
$849.00
Vilnius 5, Maskva 2. Kopenhaga 1
$899.00
dėjo dirbti pastoracinį darbą Pen- pažangos problemomis išreiškė 3al. 12
Geg. 3
Bal. 23
$849.00
$899.00
Vilnius 5, Varšuva 2
nsy.vanijoje: Xew Philadelphia, nuolatinės
Vatikano
misijos
Geg. 12
G«g. 3
Vilnios
5, Maskva 2, Kopenhaga 1
$849.09
$899.00
Easttown ir Minersvilie.
Kun.
Geg. 24
$849.00
Jungtinių Tautų organizacijoje Geg. M
$899.00
Vilnius 5, Vartuva 2
Mykolo Kundrato kviečiamas 1968
Biri. 2
Geg. 24
$899.00
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1
(Group 30 fare)
narė vienuolė sesuo Janet Rim. atvyko į Detroitą ir dirbo Die
$899.00
Birt.
23
Birž.
14
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1
(Group
30
fare)
chardson, kalbėdama 33-čiosios
vo Apvaizdos parapijoje vikaru ir
Liep. 10
$1249.00
Birt. 26
Vilnius 5, Vartuva 5. Kievas 3. Kopenhaga 1
(Super apex fare)
Jungtinių
Tautų
Asamblėjos Liep. 4
$1199J00
Liep. 19
Vilnius 5, Riga 3, Leningradas 3, Maskva 2,
(Super apex fare)
kurį laiką administratorium.
antrojo komiteto posėdyje. Šia
Kopenhaga 1
Rugp. 7
Liep. 24
$1249.00
Vilnius 5, Roma 5, Maskva 3
(Super apex fare)
1974 m. kun. Viktorą Krisciū- proga sesuo Richardson nurodė
Vilnius 5, Riga 3, Leningradas 3, Maskva 2,
(Super apex fare)
Rugp. 24
$1199.00
nevičiu paskyrus Dievo Apvaiz- ir tuos principus, kurių laikosi j Rugp. 8
Kopenhaga 1
dos administratorium, kun. Alfon- Šv. Sostas, veikdamas šioje sriRūgs. 5
Rugp. 21
$1249.00
Vilnius 5, Vartuva 5, Kievas 3, Kopenhaga 1
(Super apex fare)
sas Babonas buvo perkeltas i ame-1 tyje.
Bažnyčiai rūpi — pažy- | Rūgs. 6
^©^W*IP|
Rūgs. 15
(Group 30 fare)
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1
rikiečių Sv. Marijos parapiją Roy- į mėjo Šv. Sosto misijos narė, —
$849.00
Rūgs. 20
Rūgs. 29
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1
$899.00
Spal 25
Spal. 15
$799.00
Vilnius 5, Vartuva 2
$849.00
ai Oak miesto. Paskutiniuoju me kad ūkinė ir kultūrinė pažanga
tu dirbo Pergalės Karalienės pa apimtų visus žmogaus ir tautų
vienos dieno* ekskursija i Kaoaą ir poste dienos keliate )
rapijoje Northvillėje. Iš ten atvyk.o poreikius, kad ji apimtų visą
į Šv. Antano parapiją ir 1979 m
TRAUS INTERHATIOHAL T0URS, LTD.
žmogų ir kiekvieną žmogų, sie
saus;/> 4 d. pradėjo eiti administra
Krtlpkttts { J0tU ADOMEN*
kiant
integralinio.
pilnutinio
538 Flfth Avtnut
toriaus pareigas. Kun. Alfonsas
Ntw York, N. Y. 10017
Babonas yra St. Butkaus saulių humanizmo. Asmuo pats save
Kelionių vadovai
212 807-7267
kuopos ir ateitininku sendraugių gali pilnai realizuoti tik tada,
kapelionas. Kuopos šauliai džiau- kai nugali savo žmogiškas ribas
•Ores* 30 s n H tori bot M ar daogtea keieivta.
giasi jo paskyrimu klebonu, nes!ir atsiveria Absoliutui
D R A U G A S , ketvirtadienis. 1979 m. sausio mėn. 18 d.
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AUGALAI KAUPIA

runkeliai ir tabakas — litį, mau

MINERALUS IR METALUS

medis

—

randama
Kai kurie jūrų dumbliai su
kaupia daug jodo. O kiti au
galai, pavyzdžiui, kukurūzai ir
asiūkliai traukia iš dirvos auk
są, varpiniai augalai — sironcį,

niobį.

Musmerėje

šimtą kartų daugiau

seleno, negu
Pastebėta,

aplinkui
kad

dirvoje.

gyvsidabrio

daugiausia susikaupia pažeisto
se augalo dalyse.

jza.

TeL ofiso ir boto: OLympie 2-4109

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologine Chirurgija.

DR. P. KISIELIUS

j

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 56th A ve., Cicero

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvfordi
Medical Bnilding) Tel. LL 5-6446
Jei neatsiliepia skambint 374-8004

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
isskyrua trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.

Priima ligonius pagal susitarimą.

TeL REliaace

DR. VL BLAŽYS

5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

Lietuvis gydytoja*
3825 West 56th Street

Marąuette Medical Center
6132 So. Redzie Avenue.
Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad
6 iki 7:30 vai. vakaro.
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai.
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. \VA 5-2670.
Rezid. tel. WAlbroak 5-3048.

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-1
vai. vak.
Treč. Ir Seštad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHTRURGfc—

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233

KTDIKH i B V A I K r U G O »
SPCCIALISTT*
MEDICAL B U H J ) I X O

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

>-

8209 W. Slst Street

Valandos: Kasdien nuo 10 vaJ. ryto
iki 1 vai. nopiet.

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt.
1:00 - 5:00 vai. popiet, tret. Ir Sešt.
tik susitarus.

Ofs. t e l 737-1168, rev 230-2010
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-0601

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. EDMUND L CIARA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligos
2454 Weet 71st Street
71-oa ir Campbell Ave. kamp.

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. — GR 6-2400

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. ir
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. Ir penkt
10-4; šeStad. 10-3 vai.

Ofis. tet

Telef. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS

735-4477; Rez. 246-2839

AK1V LIGOS — C E n R r R G M A
Ofisai:
111 y O. WABASH A V E .
4200 XO. CEXTRAIi AVE.
Valandos pagal susitarimą.

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Specialybe — Kernį tr
Emocinės ligos.

CRAWPORD MEDICAL BLDG.
6440 So. Polaski Road

DR.FRANKPLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

DR. A. B. GLEVECKAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr
"Contad lenses"

GYDYTOJAS m CHIRURGAS
TeL — BE S-5893
Specialybė Akių ligos
8907 West lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą

2618 W. 71st S t — TeL 737-5148
Vai. pagaj susitarimą. Uldaryta trefi.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLftS IR
PROSTATO CHmURGIJA
2656 W. 6Srd Street
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
Ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVI6IUS
- JO K 8 A
VAIKŲ
LIGOS
2686 West 6Srd Street

DR. J. J. SIMONAITIS

Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir pe-nkt
nuo 12 lkl 2 vai. tr nuo 5 iki 8 vai
vak. Seitad. nuo 1 kkl 4 vai.

O Y D YT O J A S
Adresas 4255 W. 63rd Street

Ofs. PO 7-6600

Ofiso telef. R E 5-4410
ReTSdendjos telef. GR 6-0«l?

Bes. GA 3-72781

Ofiso vai pirm. ir ketvirtad. nuo
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarima>

DU. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofito tel. HF. 4-2133. N a m ų GI S-61M

3844 West 6Srd Street

DR. V. TUMASONIS

Valandos pagal susitarimą

C H I R U R G A S
2454 Weat 71st Street

1M2 N. We*tera Ave., Chicago

vai

Dr. K. A. iUCAS

Ofs. teL 586-S166; <umq S81-S77S

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
7116 VV. 127 S t , Palos Hetgftta
TeL 3414730
Valandos pagal susitarimą

'

pirm., antrad., ketv. tr penktad
— iš anksto susitarus-.

2-5 Ir 6-7

Tel. 481-4441

DU PETKAS ŽUOtA

[

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 Weat 6ird Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
2-7: šeštadieniais pagal susitarimą.

įstaigos Ir bute tel. 652-1381
Apsimoka skalbtai dien DRAUGE,
nes jis plsfiaualai skaitomas lie
tuvių dienraitis, gi skelbimų
yra

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1467 8o.46th Oottrt Cicero, 111.
Kasdien 10-12 ir 4-7
Išskyrus tr»* Ir sestad

f.

Žvilgsnis ateitin

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS SIEKIANT

KOMUNISTŲ VERGIJON IŠDAVIMAS
AR „REALPOLITIKA
/#

Bendru įvairių krikščioniškų ginti bent taip, kad jie vieni su
bendruomenių sutarimu sausio kitais nesikryžiuotų. To pasiek18-25 d. skelbiama krikščionis- ti gali pagelbėdami vieni kitiems
Prezidento politika nustūmė Taivaną ant priverstines kapituliacijos slenksčio
ko bendravimo ir maldos už vie- tarnyba, meile, bendra malda Sv.
nybę savaite. Vienijančiu šūkiu Dvasioje ir bendru tikėjimu JėzuBR. AUŠROTAS
Kansas City 76. X. 16.
Gal būt nė vienas iš JAV prešiemęt parinktas: "Tarnauti vie- mi Kristumi,
Taip pat ir J. Carterio būsi
nas kitam Dievo garbei". Tai iš- šio šimtmečio pradžioje šve- ziden o pastarųjų dvejų metų užmasis
valstybės sekretorius Cysienii
politikos
žingsnių
nesukė
emigracijos vadovų charakte
reiškia meilės bendravimą, nuo- dų evangelikų liuteronų arkivysrus
Vance
pareiškime senatui,
lė tokios stiprios audros krašto riai". Jau ir dabar kai kurie JAV
širdų ryšį su savo artimu, dali- kupas Nathan Soederblom (1866
visuomenėje, kaip jis 1978.XII.15 laikraščiai teskiria Taivano ki prieš jį patvirtinant sekretoriu
nimąsi patirtimi. To ir reikia, -1931) mėgino sumegsti ryšius
"kreipimasis į tautą, pranešant niečiams ne daugiau kaip 5-rius mi 1977.1.9, teigė, kad, "kiek tai- Tautinės Kinijos (Taivano) kariai dieną ir naktį be atvangos budi savo
norint tarnauti kitiems, nežiū- su kitomis krikščionių Bažnyčioapie diplomatinių santykių at- metus laisvo gyvenimo. Atseit, po liečia Taivaną, tai mums visada žemės sargyboje. Ypač jų budrumas padidėjo po to, kai JAV-bes atšau
rint jų tikėjimo skirtybių, tauti- mis. Jis nesiekė doktrinos pakeis'atymą su komunistine Kinija". 5 metų komunistai pradėsią in rūpės tų žmonių saugumas, nor kė pripažinimą. Tautiniai kinai tiki, kad geras ginklas labiau gina kraš
nio priklausomumo ar žmogiško timų, bet tik bendros kalbos —
Ne tik konservatyvioji JAV ir vazija į Taivaną. Kas žino, gal muojant santykius su kom. Kini- tą, kaip dažnai laužomos tarptautinės sutartys.
tobulumo stokos.
krikščioniško dialogo. Katalikų
ja".
pasaulio spauda, bet ir nuosaikie taip ir tikrai įvyks.
Si mintis paimta iš aiškiau pa- tarpe tuo pat metu ekumeninė- ji dienraščiai nepagailėjo JAV
J. Carterio vyriausybė, vesda
Tartasi paslapčiomis
sakytų apaštalo šv. Petro lališ- mis idėjomis reiškėsi Malinęs, vyriausybei karčių tiesos žodžių.
ma derybas su komunistais dėl
ko: "Visų dalykų galas prisiarti- Belgijoje, arkivyskupas kardino- Na, ii yra už ką barti
Mano dažnokai cituojamas diplomatinių santykių atnaujinino... visų pirma turėkite vieni las Joseph Desirė Mercier (1851
...
didesnis, neJ A y
mokglo
f|- . .
2 _ 3 ^ ^
savaitraštis mo, niekada neišgayo iš komuSostinės dienraštis "The Wa- "Human Events"
kitiem* nuolatines meilės, nes -1926), taip pat
ieškodamas shington Star" XII.il 7 rašė, kad XII.30 rašydamas apie Kinijos
P
Z a
;
5 ^ įL Č
it^l
K ! '
žurnale "Science Digest" n e s e r g u Afrikos negrų (išskyrus romeilė pridengia nuodėmių dau- žmogiško pikalbio ir
tarnybos "Kinijos komunistai laimėjo psi respublikos išmetimą į "atmatų kiš
į tautinės Kinijos reikalus,
gybę. Būkite kitiems svetingi be vienas kitam krikščioniškos mei- chologinį mūšį prieš JAV, dar ir statinę", priminė, kad "J. Carte- Valstybės pasekretorius Rytų Azi nai buvo rašoma, kad pagal • deziečius). Japonai 7 kartus
murmėjimo. Patarnaukite vie- lės dvasioje. Tačiau praėjo dar neužmezgę diplomatinių santy ris savo rinkiminiuose pažaduose jos reikalams Ričard Holbrooke naujausius mokslininkų atliktų: dažniau serga skrandžio, o amenas kitam, kiekvienas ta dovana, daug metų, kol net Bažnyčios vi- kių. Amerika buvusi priversta at nė vieno iš jų taip dažnai ne nenoriai žurnalistams prisipaži tyrimų duomenis, rūkymas ir rikiečiai žarnyno vėžiu. Bet
netinkamas maitinimasis y r a ' japonų, apsigyvenusių JAV ir
kurią -fis yra gavęs, kaip geri šutiniame susirinkime stebėtojais šaukti diplomatinį
pripažinimą kartodavo, kaip "niekada neme no, kad "JAV derybninkai tokių pačios svarbiausios vėžio pliti-: priėmusių tenykštį gyvenimo
daugdariopos Dievo malonės už- galėjo dalyvauti kitų krikščioniš- ir nutraukti gynybos sutartį su luoti". Štai jo žodžiai: "Savo už užtikrinimų iš komunistų nieka
mo priežastys.
i būdą, antrosios kartos serga
vaizdai" (1 Pet.4.7-10).
kų bendruomenių atstovai, o po Kinijos respublika
įsikūrusia sienio politikoje mes nustojome da ir neprašė".
mumas toks pat, kaip ir ameNe tik Kristaus malda, "kad to kalbėtis vieni su kitais ne tik T a į. v a no saloje. JAV net neišsi amerikoniškumo. Mes išjungėme
Apie
kancerogeninių
cheminių
Komunistai vaduos
rikiečių.
Septintosios dienos
visi būtų viena, kaip tu, Tėve, esi žmogiškais, bet ir teologiškais derėjo iš komunistų, kad pasta tautą ir kongresą iš proceso, for
medžiagų poveikį sprendžiama adventistai nerūkę, vengia prie
Visų su JAV delegacija, pasita iš bandymų su laboratoriniais
manyje ir aš tavyje" (Js. 17,21), klausimais. Bet tai tėra dar tik rieji nepanaudos jėgos, "laisvin muojant vyriausybės užsienio po
bet ir šv. Petro paraginimai tuo vienas žingsnis į tikrą krikščio- dami kapitalistus iš perdaug ge litiką. Viskas būdavo vykdoma rimų laikotarpiu, privedusiu prie gyvūnais, o žmonių mitybos skonių ir mėsos. Maitinasi dau
metų> kaj. pačioje pradžioje bu- nių vienybę,
labai jau paslapčiomis"' —savo diplomatinių santykių atstaty patyrimą galima nagrinėti p a giausia vaisiais,. daržovėmis,
ro gyvenimo".
1976 m. rinkiminėse kalbose tvir mo, komunistų delegacija niekuo sauhniu mastu. Nustatyta, k a"d! , nemaltais grūdais ir pieno provo nesutarimų net tarp Kristaus
0
duktais
J ų s e r g a m u m a s vėžiu
Rašydamas
šias
eilutes
prisi
sekėjų, yra krikščionių vienybės,
tino kandidatas į prezidentus J. met nepaneigė, kad jie nanaudos 40% visų vezmmkų vyrų i r ; ^ ^
^
Didesnio masto krikščioniškos menu, kad 1917-18 m., t.y. prieš
mažesnl3j
negu
jėgos prieš buvusį JAV sąjungi
sutarimo ir bendro kelio ieško
Cartcris.
vienybės sąjūdis prasidėjo Vokie 60 metų, griūvant Rusijos carų
ninką. Tuo pat metu, kai J. Car 80% moterų susirgimas sia liga; a m c r i k i e č i U j gyvenančių greta,
jimo pagrindas. Tas bendras ke
Tačiau derybose su komunis teris pakelbė apie šį istorinį vienaip ar kitaip susijęs su ne-1 t Q m i s
tik
tijoje "Una Sancta-Viena šven imperijai, inteligentijos dalis,
č i o m i s wį9&mįfk
lias yra Kristus, nors ir Kristaus ta" (Bažnyčia) vardu bendra
tine
Kinija,
"prezidentas
ir
vyriau
tinkamu
maitimmuisi.
,
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,
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mokinių tarpe buvo matyti silp- i a , , v^*"-"/*-1"; •——• l ~ " " ' " ypač daug visokių laipsnių karių, sybė apgaubė paslapčių skraistė įvykį VVashingtone, Kinijos kom
„,._,.
_ ,.
valgančių kaloringesni maistą.
, - . * , . f:
.. , '
,C malda ir pokalbiu, bendru socia- pasitraukė j Vakarus: ar tai į Ju
partijom pirmininkas Hua Kuonybra. Viem įų norėjo būti auks- . . . . «TTT • • j «. . i ,
mis
nuo
kongreso
ir
nuo
visuo
Skirtingų
šabų
ar
net
tos
pa
J
*••!/
,
, ,
lmių ir kantatyvimų darbų vyk- goslaviją ar į Bulgariją, kur jie
feng pabrėžė, kad, "kuriuo bū
:
čiau uz Situs savo bendradar- ,
. ~ . «*.«, .— *
Pažymėtina, kad iš paskelbto
, .
,r ,
,._, „ .
~ dymu. TJis išsiplėtė po Vatikano tikėjosi
vesti sėkmingą kovą menes derybų eigą ir būklę. Kong du Taivanas susijungs su savo čios šalies skirtingo gyvenimo
bius. Vadovu paskirtas Petras is- / Z £ * * Z
kai skirtingos prieš bolševizmą. Kaip žinoma reso nariai tik 1978.XII.15 6:15 tėvyne ir grįš į jos motinišką būdo žmonės nevienodai serga i JAV senato Mitybos ir žmogaus
Pavyzdžiui, Amerikos! poreikių komiteto pranešimo
sigyne Kristaus, kai pakliuv.o i }a^&mių
tikin- iš netolimos istorijos, pastarosio vai. tebuvo supažindint; su pasi g'obą, tai tėra tik Kinijos vi vėžiu.
hmdniomaiis
pinkles po jo suėmimo. Vienas tieji buvo vadinami tik atsisky
baigusiomis
derybomis
dėl
santy
negrų mirštamumas nuo šios ! sakoma, kad nuo praėjusio
se viešpatavo
karaliai, turėję
daus
reikalas".
jų net išdavė savo Mokytoją, lyg rusiais broliais, kai vieni kitems
šimtmečio pabaigos iš pagrindų
glaudžius ryšius su Rusijos ca kių užmezgimo tarp JAV ir kom.
Šis pirm. Hua pareiškimas pil 1954 m. Taivano — JAV pasira
juo netikėdamas ar perdaug pa atšaukė tik istorinės reikšmės
Kinijos.
Tai
yra
vos
tik
tris
va
pasikeitė amerikiečių mitybos
rais. Tačiau karaliams ir pre
nai sutampa su kitų Kinijos ko šytąja gynybos sutarti. Šią sutar
sitikėdamas tik daromais stebuk teturėjusius pasmerkimus. Tada
landa.prieš
tai,
kai
prezidentas
zidentams, kaip gal daugelis
munistų pareiškimais, kad jie tį JAV senatas ratifikavo 1955. pobūdis. Grūdai ir daržovės,
lais. i«*7<i
susitiko ir bendrai meldėsi net netikėjo, buvo svarbiau su bol šią žinią per TV paskelbė visam pavergs Taivaną. Jau 1977.V.1 II.9 64 prieš 5 balsus.
kadaise buvę mitybos pagrindu,
Nesutarimų randame ir vėlespasauliui".
.. T, v „. . t .. . i • • popiežius, Rytų Bažnyčios pat ševikais prekiauti, negu vesti
Šie susitarimo V-sis straipsnis užleidžia vietą cukrui ir rieba
"Liaudies dienraštyje" tas
pat
ne,e Bažnyčios istorijoje kai vie- g g ^ Atenagoras, anglikonų diplomatinius pokalbius: su kazo
Daugelis senatorių ir Atstovų Hua rašė, kad "mes turime pa aptaria, kad "vienos šalies už lams — iš jų dabar žmogus
niems Kristus tebuvo tik žmogus, v ^ a m i a s a r k i v y s k u p a s i r kitų kų pulkų vadais ar galimais Ru
gauna 60% kalorijų, t. y. 20%
kitiems tik Dievas su netikra b e n d r u o m e n i v a d o v a i . N u o t 0 sijos sosto paveldėtojais. Tai vis rūmų narių, kurie, nors ir prita greitinti modernizavimą ir revo puolimas Vakarų Pacifiko teritori
daugiau, negu šimtmečio pra
žmogaus išvaizda. Dėlto ne tik
. . ._ „ .
j
._:_ _MkA tos "realpolitikos" vaisiai. Mat, ria tokių santykių sunormavimui liucinį budrumą Liaudies išvada jose reikia skaityti pavojingu tai
meto ir jaučiamas dvasinis
atgi
džioje. Ir tai yra vėžinių prie
apaštalams, bet ir vėlyvesniems mimas — sunaikintas vienų ki pastaroji nenori pripažinti nei su žemyno kiniečiais, vis tiek vimo armijoje. Mes turime būti kai ir saugumui bet kurios iš supiktinasi, jog Carteris sulaužė sa visada pasirengę atremti priešą sitariusiu šalių. Toks užpuolimas laida.
krikščiaBjjbĖs skelbėjams reikėjo tais nepasitikėjimas, atgimdyta moraleSjjnei žmoniškumo.
"Mes pabandėm perpus su
vo rinkiminius pažadus "niekada bet kurioje mūsų teritorijos vie būtina atremti pagal to krašto
aiškintisf'derinti nuomones ir
,
. v, ...
i • v • . • dalinai ir krikščioniška meilė,
mažinti laboratorinių gyvūnų
toje. Ranka rankon su mūsų konstitucinius nuostatus".
nuolat ieškoti vienybes Kristuje _ . .
xi~m*~t* ,• j , , , Dabar kyla klausimas, paly nemeluoti savo žmonėms".
ginant
jį
su
rusiškuoju,
kaip
il
bendraminčiais
Taivane
mes
tu
Prezidento nutarimas XII. 15. maisto kaloringumą, — sako
.^ . plotmėje.
i , .. r>
Tai ir yra svarus žingsnis \ eku
ar ,.
bent vžmogiškoje
Rei. meninę
Pažadai neišpildyti
veiklą, kurioje keliai ne- gai Taivane galės išsilaikyti ne
rime užbaigti mūsų šventą pa kad "jis panaikina šį susitarimą vieno iš JAV onkologinių moks
kėjo rasti būdus, kad galėtų žmo sikryžiuoja, o ieškoma jų ištiepriklausoma Kinijos respublika.
reigą — išvaduoti Taivaną ir pagal X straipsnį", sen. B. Gold- linio tyrimo instituto direkto
Rinkiminiuose
pareiškimuose
gus su žmogumi susikalbėti. Juo
sinimo ir suderinimo.
Ar ir jai kaip Rodezijai pritai J. Carteris kiekviena proga tvir- sujungti jį su motina tėvyne".
watero nuomone nesutinka su rius R. Gudas. — Rezultatai
labiau reikėjo ieškoti būdo, kad
kys
sankcijas,
neleisdami
nusi
tind/ivo, kad "pagal turimą su
Taigi JAV vyriausybės galva teise. Senatoriaus nuomone JAV stulbinantys — jie daug ma
susikalbėtų^ krikščionis su krikš Negali būti ekumeninio bend
pirkti
ginklų
ir
degalų,
izoliuo
Kinijoj,
respublika
gynybos
sutar
sulaužė
duotus visuomenei iškil prezidentas pats vienas be sena žiau sirgo vėžiu".
ravimo, kai vieni ar kiti grįžta
čioniu..
dami nuo likusio pasaulio, tik už tį Taivane gyvenantiems kinie mingu: pasižadėjimus "neišduoti to patvirtinimo šios sutarties nu
Taigi teoriškai šis faktas taip
tik istorijon ir temato tik žmotai, kad nenori pasiduoti komu čiams mes turime užtikrinti kris- savo sąjungininkų Taivane. JAV traukti ir ją suniekinti jokiu bū aiškinamas. Cukrus ir riebalai
Krikščioniškos vienybes sieki- nes, kurie Jėzaus vardu darė
nistų vergi jon?
"*'3 gyvenimą. Žinia, JAV vyriau kapitr-liavo prieš komunistus", du negali. Senatorius aiškina, veikia harmonų balansą, kuris
mas nėra pastangos vieniems ki- žmogiškas klaidas ar net kovojo
Tiesa,
Kinijos
respublikos
va
sybė stengsis sunormuoti santy rašoma "H.E." savaitraštyje.
kad sutartyje įašyti žodžiai "Su yra jautrus. Normaliai orga
tus nugalėti. Ilgi ir skirtingi is- vieni prieš kitus. Krikščionybės
dovybe
yra
kiek
geresnėje
mate
kius
ir
su
Kinijos
liaudies
respub
sitariančios šalys" reiškia JAV nizme būna tik kelios dalelės
torijos keliai, įsišaknijusios tra- istorija be įžvelgimo į žmogaus
Teismo atsakomybėn
rialinėje
ir
moralinėje
būklėje
lika
(Peoples
Repubiic
of
China
senatas.
hormono milijonui skysčio da
dicijos, susikūrusios tautų, istori- silpnybes nebūtų suprantama. O
negu
Rodezijos
baltieji
ar
iš
na
—
Aut.),
tačiau
"aš
niekada
neRetai
kada
viešumon
besiver
Visuomenei
tereikia
palaukti,
lelių.
Bet kadangi dauguma
nio vyksme ir žmogiškų skirty- kur veikia žmogus, ten pasireišmų pasitraukę rusai 1918 m. Ta pažeisiu mūsų įsipareigojimų, leis žiąs, buvęs prezidentinis kandi ką šiuo reikalu pasakys JAV teis hormonų skatina augimą, ne
bių įtakoje, išorinės dvasios troš- kia ir žmogiškos silpnybės, atčiau neužmirškime, kad "laikas, damas juos jėga (karine okupa- datas senatorius Barry Goldwa- mas. Žinia, ir teismo sprendimas sunku suprasti, kad ir nedide
kimų apraiškos, net
liturginės mieštos kartais vietos ir laiko
lyg tas lašas po lašo, pragrau- aija) įjungti į komunistinės Ki teris (R.-Arz.) nuta-ė betarpiš ne visus patenkins. Toks jau yra lis jų pagausėjimas gali sukelti
apeigos nėra nei greitai sunaiki- sąlygų žalingomis įtakomis,
čia kiečiausias uolas ir ant jo nijos sudėtį", J. Carterio pareiš kai teisme užginčyti vienam pre mūsr gyvenimas: kai vieni pa- į piktybinį augimą. — sako moksnarnos, nei lengvai pakeičiamos.
šiandien ekumeninio — krikšaštrių akmenų sukiūža plieniniai kimas spaudos
konferencijoje zidentui palikti teisę nutraukti tenkinti, tai kitiems dantis gelia, j lininkai vėžio tyrėjai.
jm.
Tai yra suaugę su žmogaus sie- ftonių vienybės siekimo pokalbylos polinkiais, dažniausia nuo ma- j e negali būti keliami tik praeižens įprasta, tikima ir nuošir- ^^ nesusipratimai, negali būti
bar diktuos. Sumažint išlaidas, sakys. Parduoti bege- riau. Jautė tačiau, kad per vėlu...
džiai praktikuojama.
kartojamos tik praeities klaidos.
motinius namus! O Maurai grįžti į namus! Ji rauksis,
Driokstels dabar ausyse!! pagalvojo. Ateis bai
"kodėl"
sakys.
Neįmanoma,
jis
atsakys,
ji
turi
dirb
sus
smūgis!
Tiesiog per vidurį? Į šoną? Ar prie durų?
Indiferentai krikščionių vieny- Šiandien reikia ieškoti Dievo veiti, gal vietinę lankyti. Reikės griežtumo. Jei jos spirsis,
Romanas
— Tomai, Dooora!!... — tarsi sapne sušuko ir
be nesidomi. Netikintieji takiai fomo tarnyboje vieni kitiems, reijis
nenusileis.
Kietumo
reikia
skęstant,
patvarumo.
lėkė
tiesiog į Tomą. Jis galėjo jį sužeisti, užmušti! Vėl
vienybei net priešinasi, nes žino, kj a s\ani visas pastangas siekti
P. MELNIKAS
suriko
ir suprato, kad tai nėra sapnas, o baisiausia re
40.
kad vienybėje yra stiprybė. Jie krikščioniško tobulumo. Bet reiPrieš jį sedane birzgėjo žmogus. Kaip jis neap
ir nenori, kad milijonai krikščio- kia matyti, kad net krikščionišLageryje, tekėdama už vargšo, gal to kentė lėtų važiuotojų! Palikdavo juos visad užpakaly, alybė.
Viešpatie! Tai šitoks galas?
nių rastų bendrą kelią tiesos pa- ka tobulybe istorijos bėgyje iš- nesitikėjai?" Ji to nesitikėjo. Ypač klastos, ir už Dorą: Tačiau pasiutusiu greičiu ji lenkiant, artėjo kitas "greiBuvo tiek aišku, kad atsitrenks, kad langų stik
žinime, moralinių dėsnių vykdy- kyla skirtingomis
apraiškomis, nedovanojo. Ji pati jį apgavo nupirkdama nežmoniš- čio baubas"!... Dar spustelėjęs pedalį, suspėjo pralenkme ir gyvenimo pažangoje. Ate- n e s krikščionis, kaip žmogus, yra kai didelius namus ir tėkšdama skyrybom. Staigme-! ti, atsirado vėl kelio šone, o "baubas" prašvilpė pro lai į šukes subyrės, kad to laukdamas užsimerkė ir
izmas ir indiferentizmas išnau- suaugęs su savo tauta, su savo na buvo jam nemaža ir išsigandęs jos keršto bare tildė I šoną, triukšmingai klaksonu išreikšdamas nepasiten- nuleido galvą. Tebūnie, kas turi įvykti. Po kelių se
kundžių kirtis neišvengiamas! Būtų stebuklas, jei to
doja net politinę įtaką prieš tikė- aplinka, jos įtakomis ir tradici- baimę. Ją jautė ir dabar, bijojo jausti ir savo se- i kinimą.
neatsitiktų!...
jimą, nes vienybė sunaikintų są- jomis.
natvėje, būti be moters ir be šeimos... Reikės susitaiKas jam?
Atsimerkęs vis dėl to laiku nužvelgė. Kaip neat
lygas tikinčiuosius daryti valstyKrikščionių vienybės savaitėje kinti, atrodė.
— Cha - cha, — juokėsi. — Pasiutęs! — nusisitrenkti
į objekto duris? Kiek toliau, smigo mintis.
bes vergais, kaip tai siekia ko- reiktų atsiminti Kristaus troškiTik kaip? Kaip galės plačiai gyventi, namus iš- keikė. — Kur taip, kaip patrakęs?...
munizmas ir panašūs ateistiniai mą, "kad visi būtų vieną", šv. laikyti, Mauros mokslus padengti, aprengti visus? Kaip!
uždraust tokiems važinėti! Dar neįsikalė kelio Bent truputį. Kur nors prie galo... Neužkliudyti. Nesąjūdžiai. Savo įsitikinimus gina Petro raginimą tarnauti vieni ki- ilgai? Kas kelias savaites reikės įžengti į didelę salę,. taisyklių, velnio vaikėzai!... Bet prie sankryžos "bau- įsiversti vidun. Nesužeisti... Snukiu nedriokstelti į du
tik tikintis žmogus, vienybės sie- tiems meilėje ir be murmėjimo, stovėti bedarbių eilėj su vyrais ir tyliom moterim.; b u » u ž s i k r ė t ė ir jis lėkė birbėdamas ir garsiai kvato- ris:
Ne ten. čia.
kia tik nuoširdus krikščionis.
tai yra be priekaištų kitiems. Kaip jis susitaikins su tokia padėtim?
d a m a s T e l i e k a l ė t i e j i i r kvaii^į užpakaly, smagi minBet visa buvo bergždžia.
Patys krikščionys supranta iš- Tik šis yra tikrasis kelias kalbėTarp medžių iškilo milžiniškas hotelis. Už vieno-, tis varė. Įpykęs, nepažiūrėjo į kažkur aukščiau kaKai kirto į juodą masę. tarsi į kalną, spaudžia
siskyrimo daromą žalą, nors ir tis, bendrauti, kartu melstis ir dos gelsvos spalvos užuolaidų atrodė nėra nei gyvos bančias sankryžos šviesas. Kažkas tik blykstelėjo,
mas
vairas riešais į kūną paleido elektros srovę. Skaus
sunkiai randa būdus
pakeisti tikėti Šv. Dvasios veikimu visuo- dvasios. Artėjo sunki, kaip fortas, milžiniška raudonų. bet tarsi padangėj. Šviesa atrodė gelsva! Įsibėgėjęs,
mas
iš riešų persimetė i pečius, krūtinę. į pačią širdį
kiekvienos tikinčiųjų bendruome- se žmonėse.
plytų, pilko akmens juostelėm išmarginta ligoninė. Čia į jis movė kvatodamas. P r o ją.
ir po to atėjo nyki baisi tyla. Susilenkęs laukė mirties,
nes nutiestus kelius ar juos išlyP. G. gimė Maura; neseniai Viktorija kentėjo ir prisikėlė; j
O toliau vėl kažkas!
Tuo metu, atrodė, lyg juoda katė iš mažos šono bet ji neatėjo. Atrodė dar aiškiai jautė, kas dėjosi ap
kartą, išsigandęs diegulių, jis gulėjo: plačioj pala-|
linkui ir kas dar nutiks.
nes senojo amato paslaptys jau toj aplankė George. Šie mūrai sukeldavo baimę. Cia' gatvelės išslinko ir užkirto kelią. Masyvus daiktas.
ATKURIAMI
Iš juodos mašinos tada kažkas išlipo.
naujai savijautai nėra specialistų. Sveikatos apdrau kaip iš po žemės, išdygo prieš jį. Žmogus! Kur tu?
seniai palaidotos.
RITERIŲ GINKLAI
Nustebęs žmogus išlipo pro kitas, dar veikiančias
Kaip atsiradai?
Neseniai Tauerio dirbtuvėje. dimą taipgi reiks pačiam jau finansuoti...
duris.
Su palengvėjimu išlipo ir Andrius ir apžiūrinėjo
Anglijoje nedaugelis turis
Kryžkelės
krašte
dar
buvo
laiko.
Bet
kelią
pasto
Skubėdamas
atsikratyti
tokių
minčių,
joms
užbėgj
Britų muziejaus prašymu, buvo
žalą. Žmogus buvo nepaliestas, paskutinio momento
tų, lankančių Taueri, pastebi
restauruoti romėnų ginklai, iš ti už akių, koja paspaudė gazo pedalį. Mašina ūžte- jęs objektas vis lėtai judėjo ir trumpai išgąsdino. At- manevro neužkliudytas. Andriui skaudėjo kūnas, jau
namelį,
prigludusį
"Baltojo
gulėję žemėje apie du tūkstan lėjo į priekį. Reikėjo papasakoti kas dėjosi bendrovėje rrodė. toks nerealus, tarsi jo nebūtų. Kažkas diktavo: tė retežius ant savo riešų, gėlė rankas ir pečius, tar
bokšto" šešėlyje. Cia yra bū
si jis būtų dirbęs visą dieną fabrike, ar prieš šokdamas
čius metų. R. Robinsono gamy- į Viktorijai. Paseks jis jos reakciją veide, slapta gal eikia stabdyti... Dabar...
dinga dirbtuvė, kurioje pagal
. , . .
! džiaugsis, kai ji nusimins, liūdės, kai vaikščios klasSuėmęs į rankas vairą tvirtai, Andrius spustelėjo prarajon griebęsis už briaunos, ilgai nepaleisdamas. O
buvusių mūšių laukuose rastas
n
ų gi
^
tingai nupirktais išdekoruotais kambariais, kurie da- koja ir visas įsitempė. Atstumui nuo objekto žaibu gal tai dėl to, nes rankos dar jautė vairą, dar mašiną
nuolaužas sumanūs meistrai at dojami statant filmus, be to, • ^^ n e D U S jiems reikalingi. Piktai mėgavosi įsivaiz- mažėjant, greitis kiek sulėtėjo. Cypė jo ratų guma, vairavo? Gatvė akyse dar svyravo.
kuria riterių ginklus. Tai su tai puiki v a i a t o ^ j r i M i n ė s t ų ^ ^ i ^ p ^ a s sųju^^nos iškreiptą, išbaluaj ios veidą. Ir biaunai pakvipo degėsiais, benzinu... Ko,ja sekundei
)
dėtingu ir kruopštus darfa** ^ 1
P l ^ i l M M V M t i a staigmenų! Ar ne? Bet jis da-i s U k d i t e tftdl HMM Pb tm f****
* * , bei
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DRAUGAS, ketvirtadienis. 1979 m. sausio mėn. 18 d.

ARTRITAI IR JU GYDYMAS
DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS
Nesenai "Drauge"
aprašiau! priešuždegiminiai vaistai, nes šio
reumatoidini artritą ir pažade- j artrito paliestų sąnarių uždegijau aptarti kitokius artritus. Šiuo į minis vyksmas dažnai daug ma
žesnis. Tačiau gali būti ir jie rei
straipsniu tą pažadą vykdau
kalingi ir sergančiam padėti. KarPsoriazinis artritas
tais kortikosteroidai, įšvirkšti į li
Jis gali pasireikšti tik tų žmo gotą sąnarį, daug padeda.
Visokia šiluma, tiek šildomų
nių sąnariuose, kurie turi psoria
zę. Simptomai ir eiga yra panaši į lempų, tiek karšto vandens, tiek
anksčiau aprašyto reumatoidinio šildymo pagalvėlės gali laikinai
artrito. Paaštrėja tais atvejais, kai duoti palengvėjimus. Skausmams
odos ir nagų psoriazė darosi aš palengvinti sąnariuose su Hebertri. Šis artritas gali suluošinti są deno ir Burchardo ataugomis, ga
narius, ypač galūnių. Diagnozę lima mėginti rankas ar kojas
nesunku rasti, nes odos ir nagų įmerkti į šiltą vandenį 4-rioms
minutėms ir iš to ištraukus į šal
psoriazė tą nurodo.
tą
vandenį nardinti 1-nai minu
Šio artrito gydymas toks pat,
kaip ir reumatoidinio, tik negali tei. Taip kaitalioti bent 15 min. ir
ma imti antimaliarinių vaistų tą daryti 2 ar 3 kartus per dieną.
— Plaąuenil,
nes tie sukelia
Kartais reikia ir chirurginio
sunkias odos ligas. Kartais žymų
gydymo su pašalinimu išsikišu
pagerėjimą duoda merkaptopurisių ar kitaip deformuotų sąna
niniai vaistai
— Thiomerin
rio dalių. Klubo sąnarį kartais
įšvirkštimais ir Methotrexate ta
reikia chirurginiu būdu padaryti
bletėmis, abeji labai nuodingi
nejudomu, net ir visą pakeisti
kraują gaminantiems kaulų sme
metalo proteze. Per didelį svo
genims. Išgydymo nėra, tik gali
rį turintiems, visada jį reikia nu
mas pagerėjimas.
mesti, ypač jei kojų sąnariai yra
apimti.
Infekcinis artritas

Chroniniu atveju diagnozė nu
statoma laboratoriniais tyrimais.
Šie parodo uratus ir šlapimo rūgš
tį kraujuje padidėjusius. Švirkšto
adata ištrauktas skystis iš susir
gusio sąnario turi gausiai natrio
(sodium) uratų kristalų. Rentgenograma gali parodyti susirgusiame sąnaryje tofus ir nelygų,
grublėtą sąnario paviršių. Lim
finės liaukos nebūna padidintos
ir nejautrios.

įšvirkštimas ir ėmimas didelių
dozių Butazolidin tabl. ar AlkaButazolidin kapsui, (tas maišy
tas su buferinėmis medžiagomis).
Imti 800 — 1000 mg per dieną
po valgio bent porą dienų. Mažes IŠNUOMOJAMA — FOS KĘST
nio aštrumo priepuoliams tinka
ir Indocinas 50 mg 3 kartus per
dieną.
i Marąuette Parke. Suaugusiems
Colchicinas yra senas ir geras
Galima užimti vasario 1 d. Tel
vaistas. Jis gerai padeda aštrios
atakos atveju. Tik kai reikia imti 476-7540.
0,5 mg kas valandą, kol aštrūs
simptomai pranyksta, tai dažniau
M I S C E L L A N EO U S
siai labai jaudina skilvį, iššaukia
vėmimą ir viduriavimą, ypač kad iimiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiimimmiimiiiii
reikia imti nuo 8 iki 14 tablečių
VIZITINIŲ KORTELIŲ
pagerėjimui pasiekti. Vėliau jau
mažiau.
REIKALU
Aštriai atakai praėjus, gydymą

CLASSIFIED
B E A L
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REGISTRUOKITE SAVO
NAMUS,

Labai svarus 2-jų butų namas ir ga
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo
manius, sklypas pardavimai
Šildymai Brighton Parke. $37,000.00.
Svarus luup stiklas 7 kamb. mūras. jau 26-tus metus veikiančioje įstai
Prognozė
\ Centr. Šildymas - vėsinimas. Liuksus goje, o pirkdami pasiteiraukite..,
naujų namų apylinkėje. $53,900.00.
Tinkamai gydant, su gydytojo
Modernus 2-jų aukštų muro namas.
pagalba ir ligoniui kreipiant pa
ŠIMAITIS REALTY * »
: Apie $18.000.00 pajamų. Geros sąly
kankamą dėmesį, liga pagerina
Insurance — Inoome Tax
gos nupirkti Marąuette Parke.
Notary Republic
ma ir sustabdoma. Net sąnariuo
2-jų aukitų muro namas ir 2 ause esančios nuosėdos ir tofai pa
, to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 2951 W. 63rd St, 436-7878
šalinami. Negydant — veda ne
Naujas stogas ir gazu Šildymas. Ap
tik prie įvairių sąnarių nepakei
sauga nuo potvynio. Alum. langai. iiitisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiaituiJiiiuni
Galite
pirkti už $41,800.00.
čiamo sužalojimo ir luošumo,
(Nukelta \ ft pusi.)
Modernus
15 metų muro namas.
Vizitinių kortelių naudojimas yra
bet pasireiškia išsivystymu akme
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
I
gražus
paprotys.
Biznieriai
jas
planėlių šlapimo takuose, žaloja iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo- patalpos. Daug priedų. Marąuette kurorte savininkas skubiai parduoda
inkstus, veda į svorio priaugimą
I mų atstovams turėti gražias vizi- Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00.
12 apt. namą. Įmokėti $40,000. Geros
ir suriebėjimą. Kaulo smegenys
I »ines korteies.
Gražus platus sklypas ir garažas pajamos. Rašyti: P. O. Box 144H,
!
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
daugėja ir gamina per daug krau
INCOME
TAX
SERVICE
N. Palm Beach, Fla. 33466.
Kreipkitės
i
"Draugo"
adminisjo kūnelių. Pakyla kraujo spau
—
| traciją visais panašiais reikalais.
dimas, išsivysto širdies ligos ir! Pas Midland S. & L. ar Jūsų namuose
:
Busite
patenkinti
mūsų
patarnaviBridgeview
—
3-jų
miegamų
"bi40*0 So. Archer — Tel. 376-1522 :
veda į širdies atakas.
mu.
level" namas. Didelis šeimos kamb.
2625 West 71 si Street
Kenkia ir nervų sistemai, ga-' iiinniiiiiiiiiuiiniimHiinimiiniiimiHHi
BU akmens židiniu. Centr. ore vėsi
nimas. Nuo sienos iki s. kilimai. Že
Ii išsivystyti
nekontroliuojami! iimimiitiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiii
Tel. 737-7200 ar 737-8534 mi
iiiiiiiimiumimiiiiHiiiimiiiimiiiHiiiiii:
mokesčiai. Mažiau $76,000.00.
kūno dalių judesiai ir drebėji
Įvairių prekių pasirinkimas nebran
mas, kartais sustingimas ir net
giai iš mūsų sandelio.
Skambint 594-2154
JUSTICE. TTJ.,. Sav. išsikelia iš
Radijo Valanda •jau SS metus tar
mažaprotystė.
miesto, parduoda du 5 metų mū
OOSMOS
PARCELS
EXPRESS
nauja New Jersey, New Tork ir Conrus: 6 butai su $19,000 pajamų,
necticut lietuviams !
SIUNTINIAI
Į
LIETUVĄ
Gydymas
prašoma kaina $180,000. 9 butai
N O B I P I B K T I
Kas šeštadienį nuo * iki 5 vai. po
piet ii WEVD Stoties New Jorke į 2 5 0 1 W. 0 9 S t , GhicagO, I1L 60629 su $29,000 pajamų, prašoma kaina
Aštrias podagros atakas gydytis 1330 k U. AM ir nuo 7 iki 8 vai.
$270.000.
Telef. — 925-2737
Ieškau pirkt senos medinius baldus
FM.
reikia vienu būdu, o chroninę po- vak. 97.9
Podagros (Gout) artritas
Paskirus sąnarius ar sąnarių
Skambint 482-4729
gamintus prieš 1930 m.: Komo
Vytautas Valantinas
Direkt. Dr. Jokūbas J. Stuka*
į dagrą — kitu būdu ir tą gydymą
grupes, nežiūrint sąnario didu
146" Force Drive
das, stalus, kedro skrynias, kė
Savininkas
parduoda
mūrinį
6
iiiiiiiiiHiHitmimimiiimiiiiiniHimiHHi
Podagra yra viso organizmo tęsti podagrą turinčio visą gyve
Mountainside, N. J. 07092
mo, kartais susirgdina kraujo ar
Tel.
232-55B5
(oode)
201
liga, bet ją turintis asmuo daž nimą.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifitiiiiiiuiiiiiiimiiiii kamb. namą, Hot Springs, A r - des ir "Oriental'' kilimą už priei
limfos keliais atnešta infekcija.
Kviečiame taip pat klausytis Lietu
niausiai sužino, kai liga susargdi
kinso valstijoje. Arti krautuvių namas kainas. Tel. 312-891-3334
Aštrios atakos atveju patariamas viškų kultūrinių valandų anclų ka.ba
Dažniausiai čia kalti būna gonona jo sąnarius. Pradžioje tik ma bet kuris priešuždegiminis vais U Seton Hali Universiteto radijo sto
ir susisiekimo.
kokai (gonorėjos sukėlėjai), strep
(New Jersey WSOU. 89.5 msg.
žesnius, ypač didžiojo kojos pirš tas, tačiau greitą pagerėjimą duo ties
FM) Pirmad. 7 : 3 0 - 8 : 3 0 vai. vakaro.
Skambinti telef. 476-7540
tokokai ar kitoki pūlingus susir
ĮSIGYKITE PA B A B
to pagrindo sąnarį- Pirmiausiai da ir ataką nutraukia ACTH(Vadovauja prof. Jf. Štokas)
gimus iššaukia mikroorganizmai.
Apdraustas perkraustymas
i prasideda vienu kuriuo sąnariu, gel 40 —80 vienetų į raumenis
94-ta ir SL Loub. Giminingom arba IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIH Iii
Šiuo atveju gydytojas turi nustammiimiiiiimiimiiiimiimiiiiiiiiimiiii
Įvairių atstumų
, bet tolimesnės atakos gali apim
didelei Seimai 4 miegamų, 1% aukš
tyri ligos sukėlėjus organizme ir
ANATOLIJAUS KAIRIO *
ti ir kelis sąnarius. Šis, kaip ir kiti
to namas. Pilnas rūsys, 2 Šildy
Tel. 376-1882 arba 376-5996
sąnaryje, kartais net ištraukda
mai. Šoninis j važiavimas. Garažas.
i artritai, gali būti ūminis, aštrus,
LAISVES SONATA
mas sąnario skysčio. Reikia ati
iiiiiiiiiiiiiiitiiuiiiiinniHiiiiiiiuiiuinun
$45,000.00.
i kas ligos pasireiškimo pradžioje
i stūsi
tinkamo gydymo ne tik sąnario,
iimmiimiiiiuiimimiiiminimiimiiiiiii
46-ta Ir Albsny. Visiškai tuščias
i visada esti, arba chroninis. Po
Simo
Kudirkos
šuolis,
poetinėje
:
bet ir viso organizmo infekcijai,
2 /2 aukSto po 3 miegamus medinis vizijoje. Iliustravo dail. D. Kazlaus
dagra jau daugumoje yra vyrų
namas. Gazo Šiluma. Naujai atremon
supūliavusi sąnari reikia atidary
kienė. Didelis formatas, kieti vir
liga, moterys sudaro tik apie 5
tuotas. $40,900.00, arba geriausias
Licensed, bonded, insured.
ti ir išvalyti.
dūkią
IREN$
ŠILINGIENĘ
ir
sūnų
VYTI*
su
šeimo
šeliai,
kaina su persiuntimu $6.73.
nuošimčius sergančiųjų.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės pasiūlymas.
Poema skiriama mūsų jaunimui.
mis nuoširdžiai užjaučiame.
66-ta Ir Wsshtenaw. Pelningas in Puiki dovana kiekviena proga! ,
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
Osteoartritas
Pasireiškirnas
plytelės. Glasa blocks.
Sinkos vestavimas. 8 butų mūr. namas.
Užsakymus siųsti "Draugo" ad
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga $17,000.00 metinių pajamų. Prašo 6
šio artrito priežastys nežino
1. Aštrus podagros
artritas
resu.
Ui. gyventojai prideda- 5 %
Leopoldas
ir
Paulius
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto kartus metinių pajamų.
mos, tačiau vyresnis amžius, ap- prasideda staiga. Dažniausiai ko
mokesčių,..,,„ raa ti ».arba po 5 vai. vakaro.
Midwsy apyL Taverna ir 3 butai.
tukimas ir sąnarių trauma, kaip jos didžiojo piršto pagrindo sąna
Heiningai
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiunmtiiiiiiiiiiu
Puiki proga investuoti arba pasida
pvz. sumušimas, pasukimas, per rio patinimu, gerai regimu parau
SERAPINAS — 636-2960
ryti padorų pragyvenimą Tik — iPiiiiiiimiiimiiiiitiiMiiiiiinimmiimfi*
tempimas, didina susirgimo gali dimu, dideliais skausmais, ypač
iiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiinmiiiiHimimiiiui $85,000.00.
Graži dovana švenčių arba bet
mybę. Moterys išvysto šį artritą bet kokiam judesiui, nepaprastu
iiiiiiiiimiiiiiimimiiimiiiiiiiiiniiimiiiii
daug dažniau, negu vyrai. Meno jautrumu palietimui. Dažniausiai
karią p r o g a !
pauzė gali turėti įtakos šiam art prasideda naktį ir susirgimo pra
KILIMUS IR BALDUS
ritui, nes daugiau to amžiaus mo džia surišama su gausiomis vaišė
4243 W. 63rd Street
Plauname ir vaškuojame
terų pradeda juo skųstis. Bend mis, ypač alkoholinių gėrimų
visą rūšių grindis.
rai imant, osteoartritas dažniau vartojimu, kartais su samušimu,
Išleido Lietuvių Tautinių š o 
jos vyrą BRONIŲ JUODELĮ, JAV LB Švietimo Tary
Tel. — 767-0600
J. BUBNYS — Tel. R E 7-5168 i
siai prasideda jau žmogui po 40 retkarčiais su infekcija kur nors
lllllllllllllllllllillllllliuuilllllllllliuillllll
Mes turime kompiuterį ir esame k i ų Institutas (antroji laida)
bos pirmininką liūdesio valandoje nuoširdžiai už
metų amžiaus. Prasideda labai kūne ar net vaistų pavartojimu,
nariu M.L.S., kas palengvina parda 1975 metais Chicagoje.
10% — 20% — 3 0 % pigUu mokėsite
nežymiai ir pamažu.
jaučiame.
kaip pvz. penicilinas, insulinas
už apdraadą nuo ugnie* Ir automo vimą bei pirkimą.
Gaunama Drauge, 4545 West
bilio P M mus.
Pirmieji ženklai yra sąnario (nuo cukraligės) ir šlapimą va
skaudėjimas po naudojimo, kaip rantys vaistai.
Ignas ir Brone Medžiukai
FRANK
Z A P 0 L I S mmiiiiiimiiiiiiiiiimuiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 63rd S t , Chicago, UI. 60629.
pvz. vaikščiojimas, lankstymas ir
S20»H W e n SSth Street
Kaina $4.00. Užsakant pridėti
Pirmoji ataka kartais praeina
5 kamb. mūrinis (Town house) mo
pan. Reumatoidiniam artrite są
Chtcaeo. nilnols
ir negydoma. Kitos panašios ata-'
derniškai
atremontuotas,
gazu
šildo
2
1
centą už persiuntimą. Dlinois
nario mankšta beveik nedidina
Telef. GA 4-86S4
mas. Garažas. Arti 65th ir Cicero. gyventojai dar moka 5% mo
įkos dažnai apima tą patį sąnarį,
skaudėjimo, šiame didina. Gali iš
$34,000.00.
j bet g&li ir kitus sąnarius. Juo to
kesčių.
sivystyti ir raumenų spazmai.
tiiimiiimimiiiiiiiiiiHimimiiiiiiniimi!
liau, juo dažniau tokios atakos
7
kamb.
mūrinis.
4
mieg.
Nauja
vir
Kartais sąnario skysčio pagausėjai
PACKAGE EXPRESS A ( , l \CY
kartojasi ir gali apimti vis dau
tuve ir vonia. Gazu Šildomas. Mūrinis iiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
nuo uždegimo, tačiau audiniai
MARMA
NOREIKIENĖ
garažas. Arti 61st ir Califomia. Ge
giau sąnarių. Galų gale vis tik
apie sąnarį mažai paliesti.
ras pirkinys.
SIUNTINIAI
(
LIETUVA
pareikalauja reikiamo gydymo.

MIAMI BEACH

L. J. ČIAPAS

Valdis Real Estate

Lietuvos atsiminimai

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

A. t A. IDAI BAKONIENEI mirus,

P L U M B I NG

Budraitis Realty Go.

VALOME

MOŠŲ Š O R I A I

A. t A. GRAŽINAI JUODELIEHEI mirus,

|

2. Negydant aštrių priepuoKartais ir kaklo slankstelių
sąnariai būna įtraukti į šio artri- j lių i r podagros, išsivysto chroto pasireiškimus ir kaklo bei gal- į ninė. Sąnariuose pamažu susikris
vos judesiai pasidaro labai skaus- Į talizuoja natrio uratai, nusėda
mingi.
Į kalcio karbonatai, susidaro įvaiRentgenograma parodo hialini-j rios formos ir dydžio nuosėdos ir
nės (sąnario paviršių dengian-|lyg trupiniai ir mazgai, kurie vačios) kremzlės sunaikinimus ir dinami tofais. Nuosėdos aštrios
kaulo peraugimą ten, padaugėji- ir žeidžia sąnario vidaus pavir
iną ir padidėjimą kremzlių sąna-: šių bei membranos vidų. Judirio pakraščiuose. Dėl kalcio drus-j nant sąnarį labai skauda ir negakų nusėdimo padaugėjusioje krem-i l i m a naudoti. Gali ir membraną
zlėje, ši tampa kaulu, kas jau va-j pradurti ir iš sąnario tekėti skystis,
dinama osteofitu. Pastebimas kau-1 ypač kad ir sąnario skystis pagaulų galų prie susilietimų sukietė- j sėjęs.
fimas ir sąnario paviršiaus grubPodagros priežastys
lumas. Sąnario tarpas susiaurė
ja. Dažnokai susidaro sąnariuose
Šį artritą sukelia nusėdimas są
kieti gumbeliai, net apčiuopiami naryje natrio uratų kristalų, kai
ir regimi. Jie vadinami Heberde organizmo skysčiuose cirkuliuoja
no ataugomis pirštų galiniuose padidintas kiekis uratų —šlapisąnariuose, o delnų ir pėdii są- į mo rūgšties. Dėl įgyto ar įgim
nariuose — Burchardo ataugo-' to organizmo nepajėgumo kon
purininių
medžiagų
mis. Eritrocitų nusėdimo laikas troliuoti
apykaitą
(metabolizmą)
organiz
lieka normalus,
reumatoidinis
mas
nepajėgia
išmesti
per
šlapi
veiksnys — negatyvus ir nėra leu
mą nereikalingų uratų.
kocitų padaugėjimo kraujuje.
Gydymas
šis artritas neluošina, nebent
klubo sąnarys yra apimtas, kur
gali luošinti.
Gydymas vaistais yra lygiai
toks pat. kaip ir reumatoidinio
artrito. Gali būti mažiau vartoti
ni kortikosteroidai ir kiti stiprūs

Diagnozė
Ūminiu atveju diagnozė daž
niausiai nesunki, nes pasireiškia
vieno sąnario aštriu uždegimu, ge
rai regimu paraudimu, nepapras
tu jautrumu palietimui ir bet ko
kiam judesiui ir labai staigia pra
džia.

A. +A.
JONUI KARPAVIČIUI
m i ru s /

žmonai LYDIJAI reiškiu gilią užuojautą ir kartu
liūdžiu.

Rože Misiūniene

50 pėdu sklypas Marąuette Parke. DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE
Leidimas 6 butų statybai. 2emiau LIŲ aprašoma dr. J. Vatioorb*, MIC.
knygoje:
uiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiMi $20,000.00.

iiiiimimimumiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiimiii

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave,
Chicago, UI. 606S2, telef. sm.fi980
mtminiiiHiiHiiiiiimiimiiiHiinimiHiiii

M. A. Š I M K U S
NOTARY
PUBLIC
INCOME TAX
SERVICE

42St So. Maplewood, teL 254-745*

SLUOKSNAITYTE
Gyveno Chicago, Illinois.
Mirė sausio 1S d., 1979 10:30 vai. ryto, sulaukus 62 m amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Sakių apskrityje, Jokiniškių kaime.
Amerikoje išgyveno 28 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, sūnus Gvidas, Griškėmj, Gillespie. Marchertų, Rimkų, SeibuCių šeimos: Kanadoje bro
lienė Marija LeviSauskienė su seimą, švogerka Elena Griškėnienė,
Lietuvoje brolis Vincas Levisauskas su šeima, švogerka Ona Endriukaitienė su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtad., 3 vai. popiet Petkaus Marąuet
te koplyčioje 2533 West 71st Street.
Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 20 d. 15 koplyčios 12 vai. ryto
bus atlydėta j Svč. M, Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulrngos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžia; kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras b soms.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel 476-2345

BUTŲ .NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas
Valdymas
Draudimai — meome Taz
Notariatas — Vertimai

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinmiiiiii

A . f A, AGOTA DUOBIENĖ

imiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiitiii

I-abal pageidaujamos gero* r&iies
prekė*. Maistas Ii Eoropoa sandtlit).
2808 W. 6» St., Chicago, 111. 30S3S.
TEL. — WA 5-2787

Taip pat daromi VERTIMAI
GIMINIU iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
kitokie blankai

Raygs yra tik teologinė, ji dėl Jdo.
mlų vietovių aprašymo ir dėl jos
gausios istorinės medžiagos tinka pa
J.
B A C E V I Č I U S
siskaityti kiekvienam lietuviui, best
domanflam
Lietuvos istorija ar vle>
6455 S. Kedzie Av. — 778-2238
jovėmls. Knyga didelio formato, 441
immmimiiiiiiiiimmimiiiiiiiiimiiiuiii osl. - kaina $3.00 Galima ją jsievti
"Drauge".
Biznieriama apsimoka skelbtis
illllllllllllilllllliiiiiiiiiiliiiiiiitiililiiiiiiii
dienraštyje "Drauge".

REALTY

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiniiiiiii'
iiimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmmimiiiiiii

TELEVIZIJOS

I I I I S I O
S'lllllllllllllllllIflMIlIlIllIlIlHmiHHIHUIttlIlINHIHHIIIIIUIHIIHIIIIllllllllllinilllllllC

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

MIGLINAS

"MARIJOS GARBINIMAS
LIETUVOJE"

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje
JONAS NARBUTAS

TV

S

i

2346 W 69th St., telef. 776-1486 f
3
PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Raina =j
iiiimiiiiiimiimiiiiiHHiiiiimiiiiiiiiiiiiit § su persiuntimu $9.50.
ANTROJI dalis — įvykiai aprašomi nuo
1937-1940 3
| metų laikotarpi daugiausia skirta apie Lietuvos sporto di| džiuosius laimėjimus, 4 4 5 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50.

fitiniiiiiiimiiiimimiiiumiiiiitiiiimttin |

M O V I N G

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei H
Abu leidimai didelio formato su daugel iliustracijų,
dimai ir pilna apdrauda.
| gražiai išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978.
Tel. — WA 5-806S
Užsakymus siųsti:
iiitiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiuiimiiuiiiiiit |
"Draugas", 4645 W. SSrd S t , CMeago, HL 60C29.
Perskaitę "Draugą" duokite
|
Illinojaus gyventojai prideda eztra 46 et. taksų,
į Jį kitiems pasiskaityti
^HJHIH(UIIUIHIUII«S«as«nMIMHHWMU4IIUIHIIUIIMIUIIIIIIIIMnuiMIMIIMI

ii

š

1

MŪSŲ KOLONIJOSE
Lemom, Ifl.
PASISEKĘS SPAUDOS
VAJUS

lotas ir jos tėvelis.
Be vyro Broniaus Juodelio,
liko dar motina Ona Kunstmanienė ir broiiai Aleksas ir Ri
čardas.

AFRIKA —
DEIMANTINIS ŽEMYNAS

ratų, PAR — 7,8 mln., Bostva- Į Leonėje — 1,43 mln., Angoloje I DRAUGAS, ketvirtadienis. 1979 m. sausio mėn. 18 d.
noje — 2,41 mln., Ganoje —
- 0, mln., karatų.
Kitur žyrTJU.
2,35, Namibijoje — 1.74 mln., miai mažiau.

Afrikai tenka didelė dab* pa-1
šaulyje išgaunamų deimantų.,
Pirmą kartą Afrikoje deiman
tų telkiniai buvo aptikti 1866 ra
prie Kimberlio, žemyno pietuo
se. 1869 m. čia buvo rastas;
83,5 karato deimantas ir pava-.
dintas "Pietų Afrikos žvalgi- i
dė".
Dabar deimantai kasami
daugelyje Afrikos šalių. Pavyz
džiui, 1975 m. buvo išgauta
deimantų: Zaire — 17 mln. ka

JAV LB krašto valdybos la Lenonto apylinkės lietuviai
bai geras mgalvojimas kiekvie- labai liūdi taip netikėtai nuo
neriais metais prieš Naujus me mūsų atsiskyrusios ir užjaučia
tus per apylinkių valdybas pra skausme likusius jos vyrą Bro
vesti knyga ir laikraščių platini nių Juodelį, motiną ir brolius.
mo vajus. Lemonto LB apylin
Andrius
Laukaitis
kės valdyba, nebeturėdama kur
nors kitur pravesti tą vajų, pa
sinaudojo lituanistinės mokyk
los patalpų koridorium, šiais
metais šį sunkų darbą apsiėmė
medicinos studentė Audronė šoHflnaitė. Ji kiekvieną šeštadie
ni, apsikrovusi du stalus kny
gomis, laukdavo pirkėjų bei
laikraščių prenumeratorių nuo
9 vaL ryto iki 1 vai. po pietų.
Per tą vajų Audronė pardavė
A. A.
111 įvairių knygų už 694 dol. 50
et O metinių prenumeratų 33
DR. ALEXANDER JENKINS, Sr.
laikraščiams už 340 dol. Taigi iš
Gyveno Evergreen Park, IUioois.
viso už 1034 dol. 50 centų. Įvai
Mirė sausio 16 d, 1979, 1 vai. popiet, sulaukės 71 m. amžiaus.
rtų knygų daugiausia pirkosi
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 m.
jaunimas, o laikraščių užsipre
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antoinette, 2 sūnūs dr. Alexnumeruota Pasaulio Lietuvis,
ander J. JerJcins, Jr., ir dr. Lawrence Jenkins, motina Frances
Aidai, Draugas ir k t
(našle a. a. Adam Jenkins), 2 seserys Helen, žentas Niek Petruskie
Pasirodo, kad galima dar par
duoti lietuviškų knygų ir laik
raščių, jei tinkamu laiku bus
pasiūlyta. Ir atrodo, kad žmonės
patys nelabai noriai ieškosi,bet
Jei pamato, tai susidomi ir nuarba užsiprenumeruoja.
STAIGA MIRS
A. A. GRA2INA JUODELIENE

Lemento LB apylinkės narė
Gražina Kunstmanaitė - Juodelienė staiga mirė 1978 m. gruo
džio 29 d. Gražina su vyru Bro
nium Kalėdų šventėms buvo nuskridę i Meksiką atostogų. Ato
stogaujant Gražina pajuto di
delį galvos skaudėjimą. Per
traukę atostogas, tuoj grįžo na
mo ir nuvyko ligoninėn pasitik
rinti, čia po poros,dienų mirė.
Gražina buvo gimusi prieš 47
metus Lietuvoje, Žagarės mieste.
Palaidota 1979 m. sausio 3 d.
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Ten prieš kelerius metus palai-

ir Frances Jakubaitis (našlė a. a. Peter), brolis Stanley su žmona
Emily ir kiti gimines, draugai ir pažstamL
Priklausė Fellow of the American Aeademy of Family Pracuce.
Senior Staff Member of Palos Communtty Hospital, ir narys dau
gelio medicinos ir profesionalų draugijų, veteranas H Pasaulinio
karo, Retired Medical Captain.
Kūnas pašarvotas Kenny koplyčioje, 3600 W. 95 Street, Ever
green Park.
Laidotuves įvyks šeštad.. sausio 20 d. Iš koplyčios 10 vai ryto
bus atlydėtas į Most Holy Redeemer parapijos bažnyčią, 96 ir Lawndale g-vės, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sūnus, motina, seserys ir brolis.
Laid. direktoriai Kenney Brothers, TeL 239-3600

A t A. JONUI KARPAVIČIUI
į amžinastį išėjus, jo gyvenimo draugę LYDIJJJ.
užjaučiame ir jos nelaimę suprantame.
Pakalniškiai

! N Ž . PETRAS

KUBILIUS

Gyveno Chicago, Illinois.
Mirė sausio 16 d., 1979. 11 vai. ryto, sulaukės 60 m. amž.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Varlaukio parapijoje,
Kubiliškės kaime.
Amerikoje išgyveno 13 m. Anksčiau gyv. Monirealyje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Karolina, vaikai: Ra
munė, Andrius, Audra ir Tomas, brolienė Elena Kubi
liene, jos sūnus Algimantas su žmona Irena ir jų vaikai Linas
ir Antanas, Lietuvoje sesuo Anelė, 2 broliai Juozas ir Bronius
su šeimomis, žmonos broliai Juozas, Jonas ir Petras Lukoševi
čiai su šeimomis, žmonos seserys Eugenija Juodiece ir Monika
Povilaitienė su šeimomis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Plieno Korporacijai.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 5 vai. vak. Petkaus
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street.
Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 20 d. iš koplyčios 10 vai.
ryto bus atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui arba Litua
nistinėms mokykloms.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūde: Žmona, sūnūs ir dukterys.
Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A. IDAI BARONIENEI mirus,
jos dukrą IRENJį ŠILINGIEMS ir sūnų VYT* bei jų
artimuosius nuoširdžiai užjaučia
Irena ir Edmundas Vaitkai
Halina ir Zigmas Motiejai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Jau suėjo 10 metų, kai iš mūsų tarpo atsiskyrė mūsų mylimas
vyras, tėvas, uošvis ir senelis

A. f A,
DipL teis. ANTANAS RAGAUSKAS
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, sausio 21
d., 12 vai. T. Jėzuitų koplyčioje.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Antano

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1979
m. sausio 16 dieną, 4:30 vai. popiet Christ ligoninėj mirė mūsų
mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis

Liūdintys: žinom Sofija, dukterys Irena ir Aldona ir
dr. Leonidas so šeimomis

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

1 1 A . JONUI KARPAVIČIUI mirus,

ABTRUAI

PULK. LTM. KAZYS ALIŠAUSKAS

(Atkelta iš 4 psL)

Sevanoris-Kūr*jas, Vyčio KrjdBsMs Kavalierius

reikia tęsti colchieinu, 1 tabl.
(0,5 mg.) 2,3 ar 4 kartus per die
ną po valgio ir dar pridėti šlapi
mo rūgštį išskiriančius vaistus,
kaip pvz. Zyloprim (allopurinol)
ar Benamid. Sių vaistų yra mai
šytų so colchieinu — CoIBenamid. Kartais gerai padeda vaistai,
trukdą gaminti purinines medžia
gas organizme — Anturane. Ta
čiau podagros ir jos sukeltų ar
tritų gydymą reikia tęsti gydyto
jo priežiūroje, nes laikas nuo lai
ko būtini laboratoriniai tyrimai
nustatyti kraujuje cirkuliuojan
čių uratų kiekį, nurodyti ma
žiausią kiekį padedančių vaistų
ir jų kombinacijų. Gydymą tęsti
visą gyvenimą, nes liga apgydomi, bet neišgydoma.

Gimė Lietuvoje, Meškučių kaime.
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl
Amerikoje išgyveno 29 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija, sūnus Rimgau
das ir marti Dana, duktė Aldona Sterbia ir žentas Jonas, 5 anū
kai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 3 vai. popiet. Petkaus
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street.
Atsisveikinimas bus penktadienį, 7:30 vai. vak.
šeštadienį, sausio 20 d., 10:30 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 2745 W.
44 Street, kurioje 11:30 vai. įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv, Kazimiero lietuvių
kapines.
Vietoje gėlių prašoma aukoti savo nuožiūra.
Visi a. a. Kazio Ališausko giminės, draugai ir pažįstami
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Anksčiau buvo skiriamas dide
lis dėmesys dietai, bet dabar tas
mažiau svarbu. Tik reikia veng
ti nutukimo. Reikia padidinti skys
čių vartojimą bent ligi 2,5 — 3
litrų (virš 3 kvortų) per dieną.
Ypač aštrios atakos metu ir po
jos. Skysčių reikia, kad susidary
tų galimybė nuosėdoms ir akme
nėliams ištirpti. Žinoma, vengi
mas maisto produktų, kurie turi
daug purinų, gali pagelbėti ir pa
greitinti pagijimą. Vengtinos
maisto medžiagos yra sardinės,
anchovės, mėsos padažas, inks
tai, kepenys. Taip pat reikėtų ma
žinti vartojimą pupelių, žirnių,
avižų miltų, visokios pilnų grū
dų, duonos, asparagų, kalafiorų
ir kai ko kito.
Vartojant Anturane, Benemid
ar Zyloprim — nevartoti jokių
aspirinų ar salicilatų, nes šių
veikimas silpnina podagros gydy
mo vaistų veikimą.
Yra ir daugiau rūšių artritų,
bet jie reti ir jų čia neminėsiu.

Brangiam mūsų šeimos bičiuliui

Nuliūdę lieka: Žmona, staos, dnfcm, marti, semtas ir anū
kai.

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

jo žmoną LYDIJĄ ir BROLIUS Lietuvoje nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Antanas ir Nastute Uitai
Kostas ir Jadvyga Zalagenai
Jonas ir Vanda Prunskiai
Stasys ir Ona Ruibiai
Povilas Kesiūnas
Juozas ir Zofija Budriai
Grasilija ir Emilija Jursenaites

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 St., C h i c a g o
1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
T e l . 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Tragiškai žuvus

A. + A. ALGIUI P. TRIMAKUI,
jo dėdei, KUN. KPTUČIUI TRIMAKUI, Draugoves
Dvasios vadui, reiškiame gilią užuojautą.
Chicacos Studentu Ateitininku Draugove

Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 473-2345.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LABANAUSKAS
3307 SO.PHILLIPS
LITLANICA -AVE.
Tel. YArds 7-3401

Brangiam tėveliui taip netikėtai mirus, mielas
bedradaibet

RAMUNE ir AUDRA KUBIUOTES
bei artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
IV Pasaulio Uehivlu Jaunime
Kongreso Rtglstracijos Komiteto Nariai

Mylimam tėveliui

J L + i i n ž . PETRUI KUBILIUI
mirus, mūsų Draugoves pirmininkę RAMUNE, jos
MMfYTĘ. broliui Alf&lUŲ ir TOMJĮ bei sesutę AUDRJĮ gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.
Chtoagos Studoaty AtelttatokŲ Draugove

A. t A. ROSE A. REKSTIS
Gyveno 6915 S. Washtenaw Ave., Chicago, IU.
Mirė sausio 14 d.. 1979, sulaukus 90 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Palangos parap. Amerikoje išgyveno 70 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Charles Rey, marti He
len, duktė Ruth, žentas Robert Holmberg, sūnus Theodore
Rekstis. marti Sue, 10 anūkų, 5 proanūkai, brolis John; Jonkowske ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Marąuette Parko Namų Sav. organizacijai.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 3 vai. popiet MažeikosEvans kopi., 6&45 S Western Ave. Laidotuves įvyks šeštad.,
sausio 20 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į 8v£. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių Tau
tines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūntts, dnktS, marčios, žentas, anūkai ir proanū
kai.
Laid. direkt. J. Evans Jr. ir 9, Evans, tel 737-8600.

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3S72

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUAMCA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Ave.. CICERO. III

Tel. OLympic 2-1003

.•

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. sausio mėn. 18 d.

CHICAGOS ŽINIOS

|

X Jonas Talaias, Chicago,
IU., atnaujindamas prenumera
tą, atsiuntė ir auką. Dėkojame.
X Petronėlė Išeita, Philadeli phia, Pa., uoli "Draugo" skai; tytoja, atsiuntė sveikinimus ir
į 10 dolerių auką. Labai ačiū.

x
Jonas Varys, Kebron,
X SoL Gina Capkauskieiie,, ^ ^
atsiuntė Qarbės
prenu.
mūsų koloratūrinis sopranas iš Į m e r a t o r i a u s m o kestį.
NuoširMontrealio, šiemet atliks t f t u - ' l d ž i a i d ė k o j a m e
liarinę Liucijos partiją to pa
x Alfonsas Urbonas iš Chities pavadinimo Donizetti ope
cagos
mums rašo: "Nuoširdžiai
roje, kurią šį pavasarį stato
dėkoju už tikrai gerą ir mielai
mūsų operos vienetas.
X "Kernavės" jubiliejinis ba laukiamą "Draugo" kalendorių.
lius dėl įvykusios sniego pūgos Atsilygindamas siunčiu auką".
atidėtas kovo 17 dienai Malo Dėkojame.
nūs svečiai prašomi ligi tol iš
x Aukų po 5 doL atsiuntė:
tesėti.
Adelė Bričkienė, Fr. Janusas,
X Chicagos kun. Alfonso Lip- dr. Jonas ReinyB, Kazys španrano kuopos moksleivių ateiti kauskas, J. Ūsas, KL Praleika,
ninkų ruoštas balius šį šešta V. J. 2emaitis, Antanas Vededienį, sausio 20 d., dėl blogo gys, Stasys Vaičiūnas, Pranas
oro atšaukiamas. Pakeista da Ambrazevičius, G. P. Damas.
ta bus pranešta vėliau.
Visiems dėkojame.
X LB Brighton Parko apylin
X Aukų po 5 dol. atsiuntė:
kės metinis susirinkimas, turė
Pranas
Petroliūnas, Ona Čapjęs įvykti sausio 21 d., dėl snie!
go pūgos ir šalčio neįvyks. Su- Unskienė, Mečys Krasauskas,
sirinkimas kita data bus pra- j Albertas Arminas, Juozas Černešta vėliau.
įnius, Jonas Urbonavičius, Prax Skaučių Seserijos vadijaį^as Vindašius, Zigmas Lirgaruošia vakaronę, kuri įvyks i meris, M. Ignienė. Visiems masausio 26 d., penktadienį, 7 v a i i l o n i a i dėkojame,
vak. Jaunimo centro kavinėje, j x A u k u atsiuntė: 4 dol. —
Bus skautininkių įžodis, a p d o - Į v Zymonienė;; po 3 dol. —
vanojimai. Visos skautininkės Henrikas Raštikis, Jonas Skakviečiamos dalyvauti.
vičius, Stf. Burbienė, J. Lengx Bronius Juodelis iš Dow- Ivinas, Ant. J. VValskis; Aug. Ju-

25 DOL. U2 AUTOMOBILIO
ISKASIM4

IŠGELBĖJO KŪDIKĮ
Ugniagesių pirmosios pagalbos mašina, pašaukta prie gimdyvės, negalėjo greitai važiuoti.
Nuvykę prie Odesos Phillips,
32 m., namų, 4016 W. 21 S t ,
Chicagoje, rado motiną klūpan
čią prie naujagimio, kuris gu
lėjo ant grindų nekvėpuodamas.
Ugniagesys Thomas Sullivan,
kuris buvo ėjęs gail. sesers
studijas, savo plunksnakočiu
atidarė kūdikio nosytę ir, pūs
damas orą į burnelę, naujagimį
atgaivino.

Chicagoje y r a įstrigę į sniegą
apie 100 taksių. Checker Taxi
bendrovė paskelbė užmokėsian
ti po 25 dol. už kiekvieną iš
kastą ir į bendrovės centrą at
vairuotą taksį.
NUSIKALTIMAI

Ketvirti metai iš eilės mažėja
didieji nusikaltimai Chicagoje.
Padaugėjo tik moterų užpuoli
mų. Jų 1978 m. buvo policijai
pranešta 1,319. Vis dėlto 1978
m. apiplėšimų Chicagoj buvo BIBLIOTEKOS PREZIDENTE
14,936, užpuolimų 10,269, įsilau
Nauja Chicagos miesto biblio
žimų 33,900, vagysčių 98,635,
tekos tarybos prezidente iš
automobilių pavogta 29,944.
rinkta Camille C. Hatzenbuėh| TIRIA 18.1 MIL. PARAMĄ ler. Anksčiau ji y r a dirbusi
JAV užsienio tarnyboje.
švietimo departamentas tiria,
'kaip buvo sunaudota 13.1 mfl. UŽTEKS MAISTO I R KURO
Kai žemę apkloja gilaus sniego danga, daug labiau už žmones kenčia paukšteliai. Nereikia tad jų pamiršti! dol. federalinė parama Chica- I
Dėl sniego yra sutrikęs įvai
Nuotr. Vytauto Maželio' g o s miesto kolegijoms. Yra įta- ' rių reikmenų pristatymas mies
1
" '
M •
rimų.
tui, tačiau maisto
krautuvių
•

•

NUOSTOLINGA PCGA

tinklai ir gazolino prekybos cen
trai praneša, kad Chicagoje ne
I
S
A
M
T
I
IK
T O L I
Chicagoje prisnigo 20.3 inčių. pritruks nei maisto, nei kuro.
Prekybininkams kiekvienas sniei go inčas atnešė apie 50 miL dol.
NYKSTA AUGALAI
šiomis dienomis adv. Novasitis: kimas Pataltijo valstybių lais-. n u o s t 0 i i ų , iš viso apie bilijoną
J. A. VALSTYBĖSE
darbuojasi ruošdamas respubli-į vės draugas, praėjusiame k o n - Į ^ j
Prezidentas Carteris paDaugiau kaip tūkstančiui že
— Prof. dr. V. S. Vardžio ir konų tautinių grupių priėmimą grese vienas pats Pabaltijo vai- i g k e l b ė c^
š
į
mėje gyvenančių gyvūnų rūšių
ir dar 2 l
aurės
prof. dr. R. J. Misiūno anglų naujai išrinktam Pennsylvanijos stybių laisvės rezoliucijai su- \
apskritį nelaimės sritimi, šiandien kilo pavojus jų išnyki
mofiB
kalba suredaguota knyga "The gubernatoriui R. Thornburgh. teikęs apie 60 rėmėjų. Šio je j
dū mo. Nustatyta, k a d dabar per
Federalinis g ^
apmokės
Baltic States in Peace and War, Dalis JAV LB krašto valdybos kongreso sesijoje jis yra pasi- Į
metus išnyksta vidutiniškai vie
g
^
g
o
valymo
išlaitreodalius
1917-1945", išleista University
narių yra pakviesti dalyvauti ryzęs tohau šias pastangas J dų. Jau tris dienas Chicagos na gyvūnų rūšis, tuo tarpu pir
Park and London: The PennHarrisburge, Pa., įvykstančiose tęsti.
pradžios mokyklos buvo uždą moje mūsų amžiaus pusėje vie
na rūšis išnykdavo vidutiniškai
ners Grove, TJL, neseniai pergy-; zeliūnas, P. Paškauskas, VI. že- sylvania State University Press, gubernatoriaus
inauguracijos
rytos.
1978.
Knyga
turi
240
psl.
Šia
K&HADOJE
per dešimt metų.
venęs didelį skausmą — nete-į m a i t i S ( D. Jurkus; po du dol. —
iškilmėse.
kęs mylimos žmonos a. a G r a - ; D Abelis, V. Butkys, P. Jur- me veikale rašo studijas įvai
Mokslininkų
apskaičiavimu,
— Gen. Lietuvos konsulas dr.
— Clevelande sausio 21 d
žinos, mums rašo: "Sunkiai : gutavičius, K. Baltramaitis. Vi- riais klausimais šie autoriai:
mesys yra nukreiptas į Viktoro j r e a m s p a v o j u s išnykti gresia 20
J.
žmuidzinas
dalyvavo
Ontario
V. Vardys ir R. Misiūnas, Olavi P ^ a m a
pavadintą "Ir atpergyvenant
staigų
žmonos į s i e m s dėkojame.
Petkaus gelbėjimą. Tam tiks- į tūkstančių augalų rūšių.
skrid0
uodas
*
„
,
r
L
,
i
x
.
e
„
AH»
3
varnas", atliks gubernatorės priėmime, skirta
1
)
i
m
Arens, Charles L. Sullivan, Aba
Gražinos iškeliavimą į amžiny-j
lui
renkami parašai. Komitetas
Todėl y r a tik vienas kelias
poetas Antanas Gustaitis ir me Toronto konsulams, ir Lietu
Strashas (Izraelis), V. S. Varbę, paguodos ir užuojautos ne-1
atliktus
darbus
painfor
vos
vardu
gubernatorę
pasveiapie
nykstančioms augalų ir gyvūnų
Clevelando Vyrų oktetas, vado
mažai atnešė "Draugas".
Jos'
idys, Michael Garleff (V. VoEŽERŲ PROBLEKA
muos
visuomenę
per
spaudą.
kino
N.
metų
proga.
Sausio
9
rūšims
išsaugoti — tai saugo
vaujamas Ryto Babicko. Vasa
prisiminimui siunčiu 50 dolerių!
ikietija), Alexander Dallin DaDYKUMOSE
d.
gen.
konsulas
dr.
J.
Žmuidzi
mų
teritorijų
steigimas, natūra
rio 4 d. dalyvaus rašytoja Bi
ARGENTINOJE
auką, nes ir ji skaitė "Draugą". \
vid M. Crowe, Julius P. Slavėliųjų gyvūnų ir augalų gyveni
Turkmem303e3au daugeli me-, n a S j g ^
^ rutė Pūkelevičiūtė ir Clevelan nas, Toronto uosto vadovybės
AndersoIli
Maloniai dėkojame.
—
Dr.
Ieva
Alga
Endriulaikviečiamas;
dalyvavo
vakarienėmo sąlygų išsaugojimas. Šiuo
tu Kai
x Adolfas Vashilis, M a n c h e s - ;
mokslinimai įieško būdų, į M e i s s n e r ( V a k Vokietija), D*n- do "Nerija", vadovaujama Ri
tytė,
dantų
gydytoja,
jau
kuris
metu įvairaus pobūdžio saugo
tos Čyvaitės-Kliorienės, progra-jje "Toronto Harbour Castle"
ter, Mich., uolus "Dainavos" k a i ? S e r i a u įsisavinti didžiulius Į ^ , ^ ^ D a v i d ^ .
(An.
viešbutyje,
suruoštoje
pasaulii
laikas
turi
netoli
lietuvių
paramos teritorijos sudaro Pietryčių
mo
talkininkas, didelis gamtos my-j f v k u m u P^tus, suvaldyti pus-1 g l i j a ) ? R
Uhiūmui. Knygos moję
^ "Mylėsi Lietuvą iš tolo" nio prekybos centro Toronte į pijos Buenos Aires, pilnai įruošAzijoje
1,8% bendro miškų plo
iėtojas, y r a ir "Draugo" rėmė- i-omus smėlynus, suteucti g y v y - \ k a b m ^.50 dol. ir gaunama! — St. Petersburg, Fla., sau (World Trade Center Toronto) j tą dantų kabinetą, kur daro to, Pietų Afrikoje — 2,67%.
jas. Neseniai gavome jo a t - l ^ takyrams ir druskožemiams, į p e n n g t a t e U n i v e r s i t y ftess, sio 31 d. klube ruošiamas ka- atidarymo proga. Oficialiai jį į radiograf i jas bei turi moder- Mokslininkų nuomone, efekty
siųstą Garbės prenumeratoriaus i k a d 3 U o s e ^ l e t ų a U ^ l r h n ^ University Park, Pa.
Imerinio orkestro "Bay Area atidarė Kanados ambasadorius niausius specifinius dantų g y viai rūšių apsaugai reikia iš
mokestį. Nuoširdžiai dėkojame, i t l kultūriniai augalai. Po smė-j __ A t l a n t o s j ^ apylinkės I Etring Ansamble" koncertas, Washingtone J. H. Warren.
dytojų
aparatus, su kuriais skirti ne mažiau kaip dvidešimt
X Kęstutis PauHkas, Chica- l i o k a P o r a l s Karakumų dyku-. v a l d y b o s 3 ^ ^ p a s ikeitė. Da-|kurį diriguoja muz. P. Armostengiasi
geriau
aptarnauti procentų visų žemėje augančių
go, DL, parėmė savo dienraštį m o ^ e Tiirkmenrjos mokslininkai! b a r t i n i s y ^ t o k a . R Kazlaus-! nas. Orkestrą sudaro 24 asme1frF*< gausius pacientus. Taip pat miškų.
Jm.
10 dolerių auka. Labai ačiū. , į r e n & e P°**mnes vandens s a u - | k a s > m 5 g t a t l e r ^
rjecatur, į nys. Tarpe jų yra buvusių ir
priima įvairių gremijų žmones
esamų universitetų bei kolegijų
X Stasys Pakatinskas, Cice gyklas. Nustatyta, kad v a n - | G j u mZ2
bei pensininkus. Kabinetas ran
ro, UI., prie prenumeratos mo Ž Z t S f Z ž Ž Z Ž
dasi Santiago Paul 1442, La- Advokatas JONAS GIBA1TIS
2 H
~ Lituanistikos institato va-i-uzikos dėstytojų bei buvusių
d o
to
^ P«*dbfe naują savo na- simfoninių orkestrų
dalyvių.
kesčio pridėjo 8 dol. auką. Ačiū. T S S u ^ T d v k t S ^ a
nus O.
6247 So. Kedzie Avenue
ZSmm
pažymėti Taip pat jų tarpe yra S c Pex Kazys Aukštikalnis, So. TOKIU olų dykumose yra daug. ] J J ^
TeL — 776-1226
— Elena Jankauskienė iš š.
Boston, Mass., atsiuntė prenu- ^ S s n i S l e s T u o r l ^ I i r n a n i i a d r e s a i - ° ^
pat j ų ' ^ b u r g o operos akompaniatoChicago,
Illinois 60629
Amerikos, jau kuris laikas vie
meratos mokestį, l i n k ė j i m e ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ U m m m ^
šiuo metu institu- «* Programoje jvairus klasikiši Argentinoje. Apsistojo pas Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
auką. Ačiū.
pro gruntą prasisunkia į o ! a s . j tui vadovauja jo naujasis pirmi. nės muzikos kūriniai
fieštad. 9 "ai. iki 1 vai. d.
savo seserį, aplanko kitus gi
X Kazimiera Jankauskienė, čia galima sukaupti rudens ! n i n k a s P ^ - &. Rimvydas šil
— Vilniaus universiteto 400
ir
mines ir pažįstamus.
Chicago, m „ atsiuntė auką. žiemos kritulių vandenį. Gėlas j J ^ 0 ^ ^ 2 J 5 2 " * J f * _ ^ metų sukaktis, LB Floridos
Ačiū.
vanduo nesimaišo su sūriu van ! lumbus, Ohio 43220. šiuo metu apygardos vadovybės iniciaty
x Antanas Lembergaa, Chi deniu, o telkšo ant jo. Pirma institute veikia šios sekcijos: va numatyta paminėti St. Pecago, Hl„ atsiuntė Garbės pre sis toks požeminis ežeras įreng Bibliografijos, filosofijos, istori tersburgo lietuvių
kolonijoje
numeratoriaus mokestį- Labai
jos,
kalbos,
literatūros,
meno
1979 m. balandžio 4 d
Pas
tas pagal mokslininkų rekomen
ačiū.
tyros,
psichologijos,
tautotyros
kaitą
apie
Vilniaus
universiteto
daciją Centriniuose Karakumuox Už a. a. inž. Vytauto Bič
se, prie Karykulio. Iš vieno bei kraštotyros, Teisės ir socio reikšmę lietuvių tautos kultū
kaus sielą bus atnašaujamos keros istorijoje skaitys svečias iš
hektaro takyro per metus su- logijos.
turnedėlio šv. Mišios sausio 2 1 ;
—
Pereitų
metu
gruodžio
1
d.
Philadelphijos. buvęs Vilniaus Irena Kryževičiūtė ir Stasys Pet
. . . „^t.^. J- . 7 -A ,
renkama apie 300 m* gėlo vante
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Novasitis buvo apdovanotas į komisija: pirmininkas L. Ka- goje, Ont.
Jėzuitų
šv gintojai.
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SPEKTAKUŲ DATOS: balandžio U d.. 8 vai. vak.,
mos Floridoj. Giminės, draugai
italų 3paudos žymeniu. Pager činskas, nariai — E. Kačinskie
— Talentų pasirodymas. II-jį
ir pažįstami prašomi prisiminti
bimu įvertintos jo pastangos nė, V. Kulbokienė, dr. H. Luka- Kanados lietuvių talentų pasi
balandžio 22 d., 3 vai. popiet, balandžio 28 dL,
velionį savo maldose.
(pr.).
rodymą rengėjų komitetas nu
PALIKO 100 M I L DOLERIŲ bendradarbiaujant su italais ševičius ir K. Palčiauskas.
amerikiečiais, jam vadovaujant
8 vai. vak., MARIJOS MOKYKLOS salėje.
X Prof. Vlado ir Olgos Ja— Lietuviškoji radijo valan tarė surengti Hamiltone 1979
Mirdamas
Conrad
Hilton
pa
Pennsylvanijos
respublikonų
knbėmų paveikslų išpardavimas
dėlė St. Petersburge jau veikia m. kovo 24—25 dienomis para
Operos dirigentas — Alvydas Vasaitia, režisierius —
ir paroda bus Jaunimo centro liko 100 milijonų dolerių, kurie tautybių tarybai ir esant res nuo gruodžio 16 d. Pradedant pijos salėje ir Jaunimo centre.
Nicnola8 Di Virgilio, Chormeisteriai — Alfonsas Gečas, Emi
bus paskirstyti jo trims vai- publikonų tautinių grupių cen
mažojoje salėje sausio 19 - 21
lija Sakadolskienė, akompaniatorius — Arūnas Kaminskas.
! kams.
į t r o komiteto teisiniu patarėju. sausio 6 d., radijo valandėlės Baigminės varžybos įvyka sek
dienomis. Penktadienį TJUO 6 iki 1
transliacijos vieną kartą per madienį, kovo 25 d„ 3 vai. p. p.,
Dainuoja: solistai — Gina čapkauakienė. Roma Mastienė,
9 vaL vak.; šeštadieni ir sekma
savaitę, kiekvieną šeštadienį Jaunimo centre. Talentų pasi
Algirdas Brazis, Antanas Pavasaris, Julius Savrimas, Jonas
dienį nuo 10 vai. ryto iki 9 vai.
5:30 vai. po pietų iš stoties rodymas - varžybos bus šiose
Vaznelis. Stefan Wicik ir Operos Choras.
vak.
(pr.)
meno šakose: muzikos, šokio,
WTIS. banga AM 1110.
BILIETŲ KAINOS: parteryje — 15. 13, 10 ir 7 dol.,
X Klaipėdos krašto atvadavi
— Sovietinis komunizmas yra žodžio, vaidybos, dailės. Renbalkone
— 13, 9 ir 5 dol. Bilietus galima užsisakyti ir paštu,
. ttroiuį, " n a ^ n t i ^ ž m o g i u s «**» komitetas sveikina KLB
mo 56 m. sukakties ir Mažosios
kartu siunčiant atitinkamai sumai čekį. šiuo adresu: Lt1 dvasią ir kūną, rašo kongres- Hamiltono apybnkes valdybos
L i e t u v a tragiško likimo prisi
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THUANIAN OPERA CO.. INC., 6905 S. Artesian Ave.,
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Miestas
Zip
Valstybė
— INTKRNATIONAL MEAT
niu". "Aš laikau privilegija; v ^ e J U 8 ,
MARKET. Medfioklinės dešreir aukščiausia moraline pareiga į — Kanados lietuvių konriteTelefonas
W« Inimpiai, aviena, veršiena,
talkinti drąsiems Pabaltijo vai- tas žmogaus teisėms ginti nedešros ir t t. » 1 3 W « t 6Srd
stybių žmonėms. Mes JAV kon- seniai įsisteigęs Toronte, yra išDainavos ansamblis ruošiasi naujam spektakliui. Cia raityti tr>*3 dainaOpera prašo Jus bilietus įsigyti iŠ anksto.
grese turėtume daryti viską, rinkęs valdybą, kuri jau planuo- * • : „ ! . „ „ j ; ^ , . i ; „ į . a T Y , , n r r > f f ^ . r > , 0 "nr^Marri" ĄjenTSįiio
tX>Vvlyje.
kas žmogiškai |manoma. sustab- ja pirmuosius žingsnius lietu=B»C=
• • • * V
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dyti augančią sovietinio komu- viams politiniams kaliniams pa-

Lietuvių Operos statomos Donizetti

trijų veiksmų operos
"LUCIA \l UMMERMDOR"

