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Sekretorius Vance
atsistatydino

Bogotos teroristai
baigė okupaciją

Nepritari bandymui išvaduoti įkaitus

Audra užkhipo bėgančius ii Kubos

Washingtonas. — Valstybės mai tarsis su jomis. Vieną die
Bogota. — Kolumbijos tero audringuose vandenyse. JAV
sekretorius Cyrus Vance vakar ną Carteris galįs nutarti naudo
ristai, kurie vasario 27 d- puolė Pakrančių sargybos vadovybė,
įteikė prezidentui Carteriui savo ti iš jų teritorijų raketas. So
ir okupavo Domininkonų amba pasiuntė 15 laivų, tris helikop
atsistatydinimo pareiškimą. Jis vietų propaganda įspėja Euro
sadą Bogotoje ir paėmė įkaitais terius ir apie 500 karių ieškoti
pareiškė spaudai, kad jis negalė pą, kad ji nepriimtų naujų Ame
57 ambasados svečius, pakvies ir gelbėti pabėgėlių. Bangose
jo remti karinio bandymo Irane rikos raketų savo teritorijoje,
tus į respublikos šventės priė buvo rasta daug apvirtusių
išvaduoti ten laikomus įkaitus. nes Carteris, kaip Irano puoli
mimą, apleido pastatą, paleido laivelių. Viceprezidentas WalJo nuomone, galėjo žūti daugiau mas parodė, stovi ant beproty
įkaitus ir patys išskrido į Ku ter Mondale įsakė ir jūrų laivy
amerikiečių, negu buvo vaduo bės bedugnės.
bą, kuri jiems jau anksčiau pa nui pasiųsti tarp Kubos ir JAV
jamų įkaitų. Vance pareiškė Sovietų valdžiai, komentato
savo gelbėjimo komandas. Bi
siūlė politinę globą.
toliau liksiąs prezidento Carte- rių nuomone, nepasisekęs Irano
Norėdami užsitikrinti saugų joma, kad keli šimtai kubiečių
rio rėmėju. Jo pareigas valsty puolimas labai naudingas, nes
išvažiavimą, teroristai, pasiva žuvo jūroje, tačiau šimtai Ame
bės departamente eis Warren jis atitraukė pasaulio dėmesį
dinę "M-19" vardu, pasiėmė su rikos kubiečių laivų pasiliko
nuo invazijos Afganistane. Ge
Christopher.
savim j Kubos lėktuvą ir 11 di Kubos Mariel uoste ir laukė, kol
Irano vyriausybė paskelbė, gužės 14 d. Pakistane vėl šauplomatų, jų tarpe Amerikos audra praeis. Pakrančių sargy
kad
žuvusių amerikiečių kūnai j kiama muslmonų valstybių konambasadorių Diego Asencio bei bos laivai gavo daugiau šimto
bus perduoti Šveicarijos, Tarp ferencija, kur bus svarstomi
Vatikano nuncijų prelatą An radijo SOS signalų. Keliskart
tautinio Raudonojo Kryžiaus ir Afganistano ir Irano klausimai
gelo Acerbi. Kiti keturi amba Amerikos laivai, gelbėdami pa
Arabų Lygos vadovybė paskel
Vatikano
atstovams.
sadoriai: Venecuelos, Izraelio, bėgėlius, turėjo pažeisti Kubos
bė
pareiškimą, kuris smerkia
Sekretoriaus Vance pasitrau
Domininkonų respublikos ir teritorinius vandenis.
JAV
bandymus išvaduoti įkai
kimas laikomas dideliu smūgiu
Viceprezidentas Mondale ap
Egipto buvo paleisti Bogotos
aerodrome, prieš Kubos atsiųsto kaltino Kubos vyriausybę, kad Iranieciai sustiprino sargybą prie JAV ambasados Tehera ne. Irano vyriausybe paskelbė, kad 50 amerikiečių yra Carterio administracijai. Vance tus. Toks žygis gresia pasauli
ji sulaužė savo pažadą tvarkin išdalinti į kelius miestus. Jie ateityje bus kalinami mažo mis grupėmis, kad Amerika vėl nebandytų jų jėga išvaduoti. ne kartą prisiėmė sau kaltę dėl nei taikai ir, ypač, arabų šalių
lėktuvo pakilimą.
Amerikos politikos Palestinos saugumui, sakoma pareiškime.
Sakoma, kad Kolumbijos vy gai išleisti norinčius išvažiuoti
Laisvinimo organizacijos at Atskirus pasmerkimus paskelbė
riausybė parūpino teroristams kubiečius. Kubiečių pabėgėlių
žvilgiu, jis buvo kritikuojamas Sirija, Libija ir Paleistinos Lais
apie 2.5 mil. doL pinigų iš pri žiniomis, tarp piliečių, kurie
dėl ambasadoriaus Jungtinėse vinimo organizacija.
vačių šaltinių, kurie nieko ne-1 turi giminių Amerikoje, laiveTautose Andrew Young pareiš
turėję bendro su valstybėmis, į Uais atplaukia ir tokie, kurie
kimų.
kurių diplomatus teroristai bu- j jokių šeimų Amerikoje neturi,
Įspėjo kapitonus
Europos Rinkos devynių val
vo pagrobę. Be tų išpirkimo pi- j Kai kurie bėgliai pasakoja, kad
konferencija
— Vakar Irano sostinėje stybių viršūnių
nigų, Amerikos Valstybių orga valdžia nutarė ištuštinti kalėji
laikytis įstatymų
sprogo trys bombos, žuvo trys išreiškė pritarimą JAV-bių poli
nizacijos žmogaus teisių komi mus. Iš Havanos kalėjimų ka
tikai ir patvirtino savo užsienio Washingtonas. — Valstybės
žmonės.
sija pažadėjusi teroristams pri liniai vežami į policijos įstaigą,
Ir žuvusiu kūnai laikomi įkaitais?
— Egipto spauda paskelbė, reikalų ministerių prieš savaitę departamentas įspėjo kubiečius
žiūrėti, kad Kolumbijos vyriau kur jiems išduodami dokumenTeheranas. — Irano musul-1 rikiečių puolė Iraiią, šimtai žunutarimą
pradėti laivų savininkus, kad jiems gresybė nepersekiotų kalėjimuose i tai. ir tada juos atveža į Mariel monų mulos sekmadienį išstatė i vo. Jis žadėjo sugrąžinti Ame- kad tarp amerikiečių, kurie Ira paskelbtą
ekonomines
sankcijas
Tranui,
jei sia baudos uz nelegalių imigran
ne bandė išvaduoti Įkaitus buvo
politinių kalinių. Komisija iš uostą.
parodon suanglėjusius ameri rikai žuvusių kūn-u», tačiau per
tų įvežimą. Nors vyriausybė
Miami mieste imigracijos val kiečių kareivių kūnus vaiduok religinius atstovus, per Vati ir 40 iraniečių, kurie lankė JAV iki gegužės 17 d Iranas neiš pro pirštus žiūri į naują Kubos
arčiau seksianti teismų vedamas
karo mokyklas
spręs amerikiečių įkaitų klausi
bylas, kad kaltinamieji gautų dininkai patvirtino, kad pabėgė liškame spektaklyje. Revoliuci kaną.
H
Kubos
laiveliais
į
Flori-!
m
o . Rinkos valstybės deda pas- pabėgėlių bangą, tačiau bijoma,
lių tarpe yra ir kriminalinių jos teismų "korikas" teisėjas
teisingumą.
Spėjama, kad žemėlapiai i r
dą
jau
atvyko
daugiau
3,000
tangas
susitikti su prezidentu j kad bus nejmanoma sukontroPaleistas amerikietis ambasa nusikaltėlių. Diktatorius Cast- Khalkhali tvirtino susirinku kita medžiaga buvo palikta ti
pabėgėlių.
Carteriu
ir aptarti Irano ir Af- į liuoti naujų ateivių. 30 Jie nesidorius tuoj pat Kubos buvo iš ro siekia pateisinti savo tvirti siems korespondentams, kad dy kint, kad gaisras lėktuve sunai
—
Irako
radijas
skelbia,
kad
ganistano klausimus. Japonija! laikys nustatytų taisyklių. Kuleistas vykti namo. Antradienį nimą, kad iš Kubos išvažiuoti kumoje, kur buvo nusileidę kins ir tą medžiagą, tačiau pa
JAV
karinis
puolimas
buvo
vai
anksčiau pareiškė, jog ji irgi biečiai
liktigali
Amerikoje
60
jis atvyks į Washingtoną ir pa nori tik valkatos, nusikaltėliai amerikiečiai, žuvo ne aštuoni, aiškėjo, kad iraniečiai rado ją
dienų, ogali
po to
tikėtis poli
dinimas,
kurį
surengė
Iranas
ir
prisidės
prie
Europos Rinkos tinių pabėgėlių teisių. Vienas
bet devyni kūnai,» Pentagonas nesunaikintą. Brzezinski pa
pasakos prezidentui Carteriui ir parazitai.
Amerika
bendromis
jėgomis.
vadų
politikos.
dar kartą užtikrinęs, kad žuvo reiškė, kad prezidentas toliau
apie savo išgyvenimus teroristų
laivas buvo Pakrančių Sargy
Irakas paneigė Teherano skel
Europos Rinkos konferenci
Demonstracijos
tik 8 kariai, paskelbė, kad vie dės visas pastangas atgauti pa
rankose. Ambasadorius per sa
biamą žinią, kad nušautas Ira joje Olandijos premjeras Dries bos sulaikytas, nes jis bandė
nas kareivis, lipdamas į lėktuvą grobtus įkaitus.
vo šeimą pareiškė, jog sunkiau
ko prezidentas Saddan Husein. Van Agt pareiškė, jog tokioje pasislėpti nuo privalomos in
pasitiko laivą
po nepasisekusio bandymo, pa
sia jam buvo nežinoti, kas vyk
Amerikietė Barbara Timm,
— Du JAV lėktuvnešiai' 'Con- slaptoje operacijoje, kaip nepa- spekcijos ir keleivių registravi
Groton. — Šeštadienį buvo metė savo piniginę su dokumen kuri buvo nuvykusi j Teheraną
sta, būti atitrauktam nuo pa
steilation" ir "Eisenhovver" įp : vykęs įkaitų išvadavimo bandy- mo.
saulio įvykių ir žinių. Įkaito pakrikštytas antras JAV "Tri- tais. Manoma, kad iraniečiai aplankyti savo įkaito sūnaus,
laukė į Indijos vandenyną. Jie ' mas, absurdas tikėtis Amerikos
gyvenimas nebuvęs blogas, ta dent" klasės povandeninis lai jo dokumentais pasiremdami jauno marino, fotografavosi su
Menkas komunistu
Arabų
jūroje
pakeis
čia
būvu•
^
Europos
krašp
a
s
i
t
a
r
i
m
u
vas
"Michigan".
Laivas
yra
įtaria, kad ir jis žuvo.
čiau jis praradęs 20 svarų per
prezidentu Bani Sadru ir pa- sius "Nimitz" ir "Coral Sea".
partijų suvažiavimas
"povandeninė tvirtovė". Jis gin
tais.
du kalinimo mėnesius.
JAV ambasados kieme "stu- reiškė užsienio spaudai, kad ji
—
Tanzanija
paskelbė
amnes
Po nepavykusio bandymo
Paryžius. — Europos komu
Kada Kolumbijos teroristai kluotas galingomis branduoli dentai" parodė ne tik sudegu- Į s m e r k i a Carterį už Irano puoli
tiją,
paleido
4,436
kalinius,
mi
nėmis
raketomis
ir
kainavo
1.2
Kremlius
dar
daugiau
bando
su
nistų
partijų suvažiavime, kurį
sius kūnus, bet ir dokumentus, i mą. Kitų įkaitų šeimos jau papasirinko Kubą, tūkstančiai ku
nint
16
metų
sukaktį
nuo
Zanbil.
dol.
Iškilmių
proga
susi
skaldyti Vakarų sąjungininkus. kvietė prancūzų ir lenkų partijų
žemėlapius, Irano pinigų dėžę, į s m e r k ė jos pareiškimus klausbiečių bando palikti savo tėvy
zibaro ir Tanganykos unijos, iš Balandžio 26 d. Tass pareiškė, vadovybės, nedalyvauja 10 par
rinko
demonstrantai.
Policija
fotografijų.
Irano
aviacijos
Į
damos,
kas
ji
mano
esanti?
nę. Sekmadienį tarp Kubos ir
Prezidentas Carteris, neboda kurios išaugo nauja valstybė jog įvykiai Irane parodė, kokių tijų. Europoje veikia 30 šalių
Floridos praėjo stipri audra, dar suėmė 211 žmonių, kurie truk ženklų lipinius. Vienas "musul
dė
gatvėje
judėjimą.
rizikingų žygių griebiasi prezi partijos. Paryžiuje nedalyvau
monų jaunimo" veikėjas, nau mas skaudaus smūgio dėl šio Tanzanija
nežinia, kiek pabėgėlių žuvo
Prieš branduolinę energiją dodamas peilį, iškrapštė iš su plano nepasisekimo, vakar pla
Gallupo opinijos agentūra dentas Carteris. Todėl nesu ja: Rumunija Jugoslavija. Ita
įvyko demonstracija ir Wa-degusio kareivio krūtinės jo ant navo vykti į Texas ligoninę ap skelbia, kad 40 nuoš. amerikie prantamas Vokietijos kanclerio lija, Ispanija. Britanija, Švedi
shingtone.
retežėlio nešiotą identifikacijos lankyti sugrįžusių iš šio žygio čių pritaria trečiosios pohtinės Schmidto ir Britanijas premje ja ir kt. Stebėtojus atsiuntė
Rusai naikina
metalinę plokštelę ir rodė ją te
partijos įsteigimui. Per 50 metų rės Thatcher paklusnumas Ame Belgija ir Suomija. Manoma,
Sen. Edv. Kennedy levizijos kameroms. Tai buvo 3užeistų karių.
Baltijos jaunimą
rikai. Pravda balandžio 27 d. kad suvažiavimas išreikš pri
Chicagos "Tribūne" išspaus respublikonai turėjo savo ranko rašo, kad Europos valstybės
tarimą sovietų kariuomenės in
aviacijos
kapitono
Davis
Mclnse
Kongresą
ir
Baltuosius
Rū
Roma. — "Eltos" informaci
dino dr. Milton Kanter, psichiogerai
pasirodė
negali
tikėtis,
kad
Baltieji
Rūtervencijai Afganistane.
tosh,
32
m.
amerikiečio
plokšte
mus
tik
dvejus
metus.
jų biuletenis italų kalba pas
terapisto straipsnį, kuriame j i s
Detroitas.
—
šeštadienį
įvy
lė. Šveicarijos ambasada Te
kutiniame savo numeryje, rem
Konsulatas Šanchajuj
reiškia nuomonę, kad su dabar
damasis Austrijos sostinę Vie kęs Michigano valstijos demo herane jau pradėjo derybas su tiniais Irano valdovais, su ajaPekiną*.
Balandžio 28 d.
ną pasiekusiomis žiniomis, rašo, kratų delegatų parinkimas pa Irano vyriausybe dėl žuvusių kū toia Khomeiniu
neįmanoma
Kinijoje, Šanchajaus mieste, bu
Prezidentas
kad į Afganistaną pasiųstų so traukė labai mažą dėmesį. Pagal nų perdavimo.
normaliai
derėtis,
Amerika
tu
vo atidarytas JAV konsulatas.
painius
valstijos
balsavimo
įs
Bani Sadras žadėjo atiduoti žu
vietų raudonosios armijos ka
rinti
suprasti,
kad
derybos
veda
tatymus,
(registruojami
demo
Cia dirbs 8 valdininkai su
vusių palaikus be jokių sąlygų,
rių tarpe yra nemažai pabaltiemos
su
psichopatu.
Nors
jie
kal
kratai
turėjo
mokėti
po
10
doL)
konsulu
Donald Anderson prie
tačiau ambasadą okupavusios
čių jaunuolių — lietuvių, latvių
ba
apie
teisingumą,
jų
tikslas
šaky. Konsulatas veiks 12 kam
ir estų. Tai nauja klastinga so šiame balsavime galėjo dalyvau fanatikų jėgos kalba apie Irano
yra
naikinti,
gąsdinti,
deginti
i
r
ti
tik
apie
40,000
piliečių,
o
iš
barių
rūmuose su dideliu sodu.
pinigų atgavimą iš JAV.
vietų priemonė, rašo Eltos biu
visada
kaltinti
kitus
už
savo
jų
dalyvavo
apie
40
nuoš.
Se
Vėliau
konsulate dirbs ir 25 ki
letenis, naikinti
pabaltiečių
Prezidento Carterio patarėjas darbus. Įkaitai laikomi t a m .
natorius
Kennedy
gavo
71
delenai, jų tarpe sekretoriai ir dar
jaunimą, mobilizuojant jį karui
Brzezinski pasakė televizijoje,
kad
skaudinus
kitus.
Jų
palei
getą,
o
prez.
Carteris
—
70.
žininkai.
Afganistane, kur kiekvieną die
kad Amerika neužsiima lavonų
dimas
parodytų,
psichopatų
po
šiuo
metu
prezidentas
delegatų
ną, susirėmimuose su afganais
pirkimo bizniu ir su Iranu dėl
—Tailandijoje nukrito kelei
sukilėliais žuvą raudonosios ar jau turi 1,186, sen. Kennedy — žuvusių kūnų atidavimo neside- žiūriu, jų silpnumą, švelnumą
jie
laiko
silpnumu,
rašo
auto
666.
Nominavimui
demokratų
vinis lėktuvas, žuvo 42 asmenys.
mijos kariai. Pagal turimas in
rės, tačiau normaliais kanalais
rius.
konvencijoje
reikia
turėti
1,666
Į lėktuvą trenkė žaibas.
formacijas, Kauno kapinėse jau
sieks jų atgavimo garbingu,
delegatus.
yra palaidota daug Afganista
įprastu būdu. Kiti vyriausybės
KALENDORIUS
ne žuvusių jaunų lietuvių. Iš
pareigūnai,
komentuodami lavo
— Popiežius Jonas Paulros
— Illinois ūkininkų sąjungos
Afganistano grįžę sužeistieji pirmininkas Harold Steele pa nų parodą, pareiškė, jog ji ro II-sis paskyrė Berlyno vyskupu
Balandžio 29 d : Paulinas,
papasakoję, jog Kabule buvę su reiškė, jog apie 15 nuoš. ūkinin danti, iki kokio lygio nusmuko Joachim Meisner iš Erfurto.
Kotryna S., Vaitenis, Indrė.
šaudyta 15-ka raudonarmiečių, ku šiais metais bankrotuos, jei Irano valdantieji.
Jam priklausys ir Rytų Vokieti
Balandžio 30 d.: Pijus V., So
daugumoje lietuvių, atsisakiusių vyriausybė neišspręs žemės ukį Tarp iraniečių parodytų nelai jos katalikai, kurių yra 1.2
fija, Virbutis, Venta.
dalyvauti masinėse afganų su ištikusios ekonominės krizės.
mės vietoje rastų fotografijų mil.
Saulė teka 5:52, leidžiasi 7:45.
kilėlių žudynėse. "Eltos" in
buvo
Teherano
kareivinės,
uni— Salvadore vėl žuvo 8 as
— Australijoje iš savo šokių
ORAS
formacijų biuletenis pažymi, jog grupės pabėgo 20 metų Rytų I versitetas, ligoninė ir ajatolos menys, jų tarpe nušautas Wal- Valstybės sekretorius Cyrus Vance, dirbęs valstybės departamente nuo
1977 m. sausio mėn., pasitraukė i§ pareigų, nepritardamas JAV bandymui
tai sąmoningas sovietų vykdo Vokietijos balerina HeidiGierach Į Khomeinio gyvenamas namas. ter Beneke, buvęs švietimo miDebesuota, gali lyti, tempera
jėga išvaduoti amerikiečius diplomatus, laikomus Irane. Nuotraukoje jis se
mas lietuvių ir kitų pabaltiečių ir paprašė politinio prieglobs Į Islamo teismo pirmininkas Khal- nisteris, neseniai paskirtas am- nato užsienio reikalų komitete, kuris jj klausinėjo apie JAV politiką Viduri tūra dieną 55 L, naktį 40 L
jaunimo naikinimas
ikhali kalbėjo jog tuntai ame- basadoriumi Japonijoje.
niuose Rytuose.
čio.

Lavonų paroda
ambasados kieme
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to veikimą. Minėtas odos sujaudi niais. Juk dar ir dabar Amerikos Švedijoje pusantros valandos lijo
VEIDO SPUOGŲ GYDYMAS
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
nimas išnyksta toliau vaistą var dykumose yra labai daug lauki žuvimis: kartu su lietumi krito
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
dyglės,
ešeriai,
lydžiai
ir
kitokios
nių
arklių.
Laisvėj
jiems
gyventi
Visi spuoguoti naudokite tą per parą, einant gulti. Bus ir tojant
reso, gavus iŠ jo mokestj, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
Primintina, kad veido spuogų labai gerai: laisvi, maisto daug žuvys. Žuvų tiek daug iškrito, kad
penkeriopą spuogu gydy taip stipriai jautrios odos pacien
kai kuriose vietose visas žemės
ir nieko nebijo.
DRAUGO prenumerata mokama B anksto
mą būdami gydytojo prie tų, kuriems reikės veidą teptis tik gydymas nėra saldainio čiulpipaviršius
žuvimis
buvo
nuklo
Amerikoje
nebuvo
nei
šunų.
metams i^ metų 3 mėn.
mas. Tai sunkus, kantrybę eikvožiūroje.
kas antrą dieną.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00
$15.00
tas.
Buvo
net
tokių
vietų,
kur
žu
Juos
atgabeno
emigrantai
laivais.
Mediciniškas raginimas
Reikia atsargiai elgtis su viso jantis ir daug laiko užimantis Kai kurie šunys pabėgo iš gy vų per ketvirtį metro gulėjo. Žu
Kanadoje
U.S_A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
kiais prietaisais — aparatais, ku darbas. Reikia tik džiaugtis, jei ventojų, tapo laukiniais ir tokie vys, žinoma, buvo negyvos, bet
Jau žinome, kad penkeriopai rie peršami jaunuolių veido odos visu šimtu procentų pildant
Kitur
38.00
20.00
13.00
reikia tvarkyti veido spuogus nubrozdinančiam valymui. Jie gydytojo nurodymus, veido spuo pat plėšrūs, kaip Lietuvoje vil vėžiai, varlės, skėriai vabalai daž
Savaitinis
25.00
15.00
(acne): 1. Plauti veidą su mui įjautrina odą ii gali spuogus pa gai nyksta. Ne visada ir ne vi kai. Bitės taip pat į Ameriką at nai nukrinta žemėn gyvi Tuo
• Administracija dirba kas- i • Redakcija straipsnius taiso salu, turinčiu sieros ar salicylinės aštrinti.
siems net ir tada pavyksta veido gabentos, kurios greit išplito ir būdu šie gyvūnai kai kada ne
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j V o nuožiūra. Nesunaudotų straipstikėtai atsiduria nematytame, ne
dabar bičių yra visur.
rūgšties ir vandeniu du kartus
spuogų
atsikratyti.
Kartais
jie
la
dieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
Veikliausias prieš spuogus vais
Amerikos indėnai bites vadina būtame krašte ir tenai greit įsi! anksto susitarus Redakcija už
per dieną; 2. Sausinant ir praša tas yra benzoyl peroxide. Vaistai bai atkakliai laikosi. Tada tiek gy
" >
• Redakcija dirba kasdien | ^elbimų
^ Ą neatsako. Skellinant viršutinį odos sluoksnį ir — tepalai turintieji benzoyl per- dytojas, tiek pacientas turi įtemp „anglų muselėmis" ir jų neap veisia, paplinta.
8:30
—
4:00.
šeštadieniais
j
b
i
m
ų
k
a
i
n
o
s pnsįuneįamos gavus
kenčia.
Seniau
pamatę
bites,
in
Pasitaiko, kad ir dideli gyvu
bakterijas riebalinių liaukų vir oxide yra veiklesni prieš spuogus ti visas jėgas jų prašalinimui.
8:30
—
12:00.
j
.
p
r
a
š
y
m
ą
šutinėse dalyse mažinant su te už sieros turinčius tepalus. Minė Nelaimė laukia to jaunuolio, ku dėnai spėdavo, kad tuojau atei liai toli nukeliauja ir noroms
naujuose
palu turinčiu 5 ar 10 procentų tas benzoyl peroxide vaistas gali ris mano, kad veido spuogai — ta sią baltieji žmonės — anglai ar nenoromis atsiranda
amerikiečiai.
kraštuose.
Seniau
švento
Vincen
vaisto benzoyl peroxide; 3. Vita mas gauti trejopame pavidale: nemaloniausia jam liga gali visai
Taigi
daugumas
gyvūnų,
žmo
to saloje nebuvo smauglių. Kar zmion.
— Automobilio vairavimo vie
miną A (tretinois — Retin — A) Dažytas ar skaidrus kremas; 2. be pastangų — be vargo, be iš
nių
padedami,
paplito
po
visą
pa
tą
į
šią
salą
vanduo
atnešė
visą
naudojant ant odos; ne per bur Skystis(lotion) ir 3. Želatinos pa tvermės pranykti vien tam tik
Kartą netoli vieno Amerikos na mylia kainuoja apie 37 centus.
ną — jis taip imant neveikia į vidale. Tuose vaistų pavidaluose ru muilu nusiprausus ar vien tik saulį. Dažnai atsitinka, kad žmo medį su šaknimis. Tą medį galė miesto Montevido naktį iš tokių Į tą mylią įeina alyvos keitimas
veido spuogus, — jis minkština minėto benzoyl peroxide randasi kokia mostimi veidą ištepus. Ne, nės netyčia nuveža į svetimą kraš jo vėjas išversti arba vanduo pa plaukiojančių salų išbėgo į kran
raginį celių sluoksnį, pagreitina 5 ar 10 procentų.
šimtą kartų ne — taip neatsi tą kurių nors gyvių. Pavyzdžiui, skalauti, jei medis augo paupy tą keturi tigrai. Rytą nubudę gy ir daugelis smulkių .pataisymų, ir
paviršutinio odos sluoksnio —
tinka gyvenime. Apie tolimesnį daugeliui yra žinoma, kad lai ar pajūryje, ir jis įkrito į vande ventojai labai išsigando, netikė taip pat mašinos senėjimas, ži
Tas
vaistas
vaistinėse
turi
įvai
esančio viršutinėse
riebalinių
veido spuogų (acne vulgaris) vuose esti žiurkių, kurios kasmet nį. Medy tuomet būta didžiulio tai pamatę bebėgančius gatve noma, ir gazolinas.
rius
jį
gaminusių
firmų
duotus
laivais keliauja aplink pasaulį. smauglio patelės, kelių metrų il tigrus.
liaukų dalyse — celių daugini
gydymą kitą kartą.
jam
pavadinimus.
Čia
paduosime
Sustojus laivui pakrašty, žiurkės gio. Smauglys apsivyniojo ap
mąsi 4. Vartojant antibiotikus
Taigi ir vanduo padeda gyvu
Išvada.
Retai
kada
jaunuolis
tik
keturis
to
vaisto
vardus:
a)
sulenda į keliamuosius laivelius link medį ir laikėsi. Vanduo kar liams pasaulyje plisti. Žemė pla
(tetracycline) ir 5. Kas keturios
Advokatų Draugija
savaitės išdrenuojant — prašali Desąuam—X5; b) Desąuam—10. susilaukia šių dienų medicinos ir kartu su žmonėmis išplaukia tu su medžiu nešė jį jūron. Smaug ti, didelė ir erdvi, bet kiekvie
pajėgumu savo veido spuogų gy krantan.
c) PanOxyl; d) Persa-Gel.
liui teko keliauti jūra kelis šim name jos kampely rasi įvairių gy
nant spuogus, (comedones).
VALDEMARAS BYLAJUS
dymo. Naujausios — dar nė me
Paukščiai, skrisdami paskui tus kilometrų. Plaukė keletą die vių. Jų esti jūrų salose, toli nuo
Veiklesnis
prieš
veido
spuogus
IR
tų senumo mediciniškos žinios
Veido prausimas
vandenynus. nų. Pagaliau medį prinešė prie krantų, ir aukštuose kalnuose ir
vaistas benzoyl peroxide .pasireiš šios ligos reikalu talkins jaunuo laivą, perskrenda
VINCAS BBIZGYS
Spuogų apimtą odą reikia vi kia trejopu teigiamu veikimu: liui apturėti sėkmingą išeitį taip Jeigu jie beskrisdami pailsta, tu kranto salos ir smauglys įšliaužė kalnų ežeruose. Žodžiu, nėra pa
Teisių daktarai
sų pirma nuplauti su vandeniu 1. Lengvai sausina odą; 2. Leng jam nemalonios ligos aptvarky- pia ant laivų ilsėtis. Taip jie nu į salą, būdamas gerokai išalkęs, saulyje kampelio, kur negyven 2458 W. 69th Street, Cblcago, Oi.
ir muilu. Veido nuplovimui pa vai odą nulupa ir 3. Naikina me. Todėl dabar laikas gilintis į skrenda į tuos kraštus, kur iki tuojau saloje pasigavo avį ir ją tų koks nors gyvis — visur jų
Visi teL 778-8000
ir pilna.
kanka vandens ir muilo. Prieš bakterijas. Bakterijos (propioni- veido spuogų gydymo įvairumus. tol nėra jų buvę. Tenai jie lieka pasmaugęs sudorojo, vėliau
Valandos pasai susitarimą.
daugiau avių surijo. Gyventojai
J. Mškns.
spuogus vartojamas muilas gali bacterium acnes) randasi rieba Tada pajėgsime išvengti tų spuo gyventi ir veistis.
pastebėję,
kad
jų
avys
dingsta,
Vandenynų
salose,
toli
nuo
linių
liaukų
(sebaceus
follicle)
turėti savyje sieros ar salicylinės
gų atnešamu veido odai kom krantų, gyvena įvairiausi gyvū surado smauglį ir jį nudobė.
rūgšties. Toks muilas sausina viršutinėje dalyje.
plikacijų didelių randų pavida nai: driežai, gyvatės ir kitokie.
Šaltuose kraštuose, ypač Ledi
odą. TEk taip nuplautą odą rei
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
Kiekvienas pacientas prisitai le.
Kaip
jie
ten
atsirado?
Žmonės
ne
nuotajame
vandenyne, ledo lyti
DR. K. G. BALUKAS
kia tepti sekančiu odos tepalu.
ko sau vartojamų vaistų stipru
DR. P. KISIELIUS^
Akušerija ir moterų ligos
Pasiskaityti. Current Prescri- veža gyvačių, smauglių ir kitų. mis dažnai toli nuplaukia bal
2. Odą minkštinantieji xxdstai mą (5 ar 10 procentų) ir jų do
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė
Chirurgija
Jie
patenka
į
salas
be
žmonių
tieji lokiai, šimtus ir net tūks
bing, september, 1979.
1443
So.
50th
Ave.. Cicero
zavimą,
kartą
ar
du
kartus
per
6449
So
Pulaski
Road
(Crawford
Odos raginį sluoksnį — jos supastangų.
tančius kilometrų.
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Medical
Building).
Tel.
LU
5-6446
dieną,
kartais
tik
kas
antrą
dieną
Stagarėjimą (keratosis) minkšti
Pažymėtina, kad dažnai vėjas
Šiltų kraštų miškuose dažnai
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
nantieji ir jos paviršių šalinan veido odos tepimą. Taip elgiama
nuneša gyvius labai toli — net vėtros išverčia daug medžių: kai
Priima ligonius pagal susitarimą
NAUDINGĄ PATARIMĄ
Tel. REliance 5 - 1 8 1 1
tieji vaistai turi savyje įvairios si pagal savo veido odos jautru
už jūrų, pvz., didžiausius pulkus kuriuos iš jų vanduo nuneša į
koncentracijos sieros, ar prie jos mą.
ĮGYVENDINK —
DR. WALTER J . KIRSTUK
skėrių. Kai kada oro audra įsisu didžiuosius vandenynus. Šiuose Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
Lietuvis gydytojas
pridėto resorcinolio bei salicyli
ka
į
laukų
ir
balų
lygumas,
kur
medžiuose
pasitaiko
matyti
drie
Gydytojas pataria pacientui
SVEIKESNIS BOSI
DR. PETER T. BRAZIS
3 9 2 5 West 59th Street
nės rūgšties. Daugelis spuogams pradžioje vartoti benzoyl perdaug būna įvairių gyvūnų, vėjo žu, gyvačių, įvairių vabalų ir net
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
gydyti vaistų ne tik juos gydo, oxide tik 5 procentų: kremą, skys
sūkuriai juos sugriebia, susuka su didelių gyvulių. Pietų Amerikoje
2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
bet ir kosmetiškai tuos spuogus tį ar želatinos pavidale. Pradžio
įvairiais šapais ir iškelia į pa kartais matosi tokios krūvos plau Vai.: pirm . antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
užtušuoja.
danges. Mat, aukščiau vėjas vi kiojančių medžių, kurios iš tolo vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
je Colorado universiteto profe CINKO NAUDA ŽMOGUI
DR. IRENA KURAS
sada smarkiau pučia, negu že atrodo kaip salos. Vienos dide Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Visus prieš spuogus vaistus rei- sorius dermotologas Loren E. Go
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
Klausimas.
Malonėkit
paaiš
miau,
nes
ten
jam
niekas
nekliu
lės upės žiotyse per 40 metų plau
ldą kiekvienam, tinkamai prisitai- litzas pataria veido odą tepti rniKŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
kant vaistų kiekį, naudoti. Mat, nėtu vaistu tik kartą per dieną, kinti, gerb. daktare, kokia yra do. Nors kai kurie gyviai visiš kiojo viena tokia sala. Ji buvo
0PT0METRISTAS
nauda
cinko
žmogaus
kūnui.
kai
negali
skraidyti,
bet
vėjas
kai
65
kilometrų
ilgio
ir
120
metrų
MEDICAL
BUILDING
visi prieš spuogus vartojami vie einant gulti. Jei tokio stiprumo
2709 West 51st Street
Daug
dabar
apie
jį
rašoma
nemekada
juos
nuneša
labai
toli,
de
pločio.
Į
šią
krūvą
medžių
vėjas
3200
W
81st
Street
tiniai (ant odos) vaistai jaudina minčtą vaistą paciento oda gerai
Tel. - GR 6-2400
diciniškoje
spaudoje.
Kaip
medi
šimtis
arba
net
šimtus
kilometprinešė žemių, ir joje ėmė augti Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
odą. Vieno paciento oda yra jaut pakelia, jis gali aptepti odą du
cina
vertina
cinką
bus
kiekvie
krūmokšniai
ir net medžiai. At 7-9:antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
resnė už kito. Oda parausta ir kartu dienoje su tuo 5 procentų
nam
naudinga
žinoti.
Ačiū
iš
an
sirado
saloj
paukščių ir žvėrių.
ima luptis. Tuos du dalykus — vaistu. Vėliau, jei reikalas yra ir
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6 - 9 8 0 1
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
ksto
už
paaiškinimą.
Čia
jie
pradėjo
veistis, kurie iš
Daugelis
enzymų
(celių
varik
paraudimą ir lupimąsį galima jei oda pakelia — galima tą vais
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
sėkmingai tvarkyti,
vartojant tą vartoti 10 procentų stiprumo.
Atsakymas. Cinkas pastaruoju ių) turi savyje cinko, įskaitant car gyveno 40 metų. Kartą ištiko di
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
tam žmogui atsakantį vaistų Atsiminkime kas jau minėta: bus laiku sudomino chirurgus, nes bonic anhydrase, carboxy-pepti- džiulė audra, salą suardė ir su
Specialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervų ir
kiekį. Sakysim, vietoje įprasto vei- j tokių
jautriaodžių
jaunuolių, gauti tyrimai nurodo, jog jis pa- dase, alcohol dehydrogenase, glu- draskė į mažus gabalėlius, o van
Emocinės ligos
2 4 5 4 West 71st Street
tami c
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
, dehydrogenease, kai kurie duo juos išnešiojo po jūrą. Jū(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
do vaistais tepimo du kartus pa-; kurių veido oda pakęs tik kas an- greitina žaizdų gijimą. Atsimin6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad..ketvirtad. irpenktad
roje, jautresnės odos pacientui j trą dieną tuo 5 procentų vaistu tina, kad ir sklerozės pradžia ir alcalinės fosfatazės izozymuose,' rininkai matė, kad ant tos salos
Valandos
pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
gabalėlių
plaukė
mažų
ir
didelių
tryptophan
desmolase,
malic
de
priseina veidą tepti tik vieną kar- tepimą.
gi esti žaizdota vidinėje arterijos
Telef. — 2 8 2 - 4 4 2 2
sienelėje. Kitais tyrimais susek hydrogenase ir lactic acid dehyd gyvūnų, kuriuos vanduo nešė neDR. A. B. GLEVECKAS
rogenase.
ta, kad sumažintas cinko kiekis
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Cinko trūkumas gali rištis su nifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiii
kraujo serume sumenkina lyti
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
Ofisai:
GEN.
POVILAS
Specialybė Akiu ligos
nių liaukų (gondal) brendimą sumažinta minėtų enzymų veik
111 NO. WABASH AVE.
3907 West 103rd Street
ir veikimą, sukelia neužaugumą la. Dar kol kas neišaiškinta mi
4200 NO. CENTRAL AVE.
PLECHAVIČIUS
Valandos pagal susitarimą
(dwarfism), mažakraujystę, kepe nėto sumenkimo pasėkos. Cinko
Valandos pagal susitarimą.
stokos pasėkos (patalogija) dar
I dali paruošė
nų ligas ir net vėžį.
Ofiso tel. - PR 8-2220
nėra gerai uždokumentuotos.
PETRAS JURGĖLA
DR. FRANK PLECKAS
Cinkas priskaitomas prie pėdsaDR. JANINA JAKŠEVIČIUS
Yra duomenų, kad cinko sulfa
(Kalba lietuviškai)
II
dali
redagavo
kinių elementų. Jis labai pla to ėmimas po 200 mg. tris kartus
J0KŠA
OPTOMETRISTAS
PAULIUS JURKUS
VAIKŲ LIGOS
čiai paplitęs maiste. Vidutiniai per dieną reikšmingai pagreitina
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
2656 West 63rd Street
žmogus jo su maistu gauna per žaizdų, įskaitant ir praguląs, gi Išleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
"Contact lenses"
Valandos
pagal susitarimą
ciškonų
spaustuvė.
Didelio
formato,
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
dieną nuo 10 iki 15 miligramų. jimą. Žmogui trūkstant cinko, at
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
Cinko gausiai randasi mėsoje, žu silieka kūno augimas, atsilieka 300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $935. Illinois gyventojai dar
vyje, kiaušiniuose, pilnų gudų augimas išorinių lyties organų, prideda 54 et. valstijos mokesčio.
DR. A. JENKINS
DR. LEONAS SEIBUTIS
duonoje bei tokiuose javainiuo- iškrenta plaukai veide, pažastyse
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
Kasdieną praktikuokite Šitokią gimnastiką: Lenkis ir tieskis: tiesiai stovėk, se, ankštinėse daržovėse. Karvės
Užsakymus siųsti:
3844 West 63rd Street
ir
apie
lyties
organus.
Cinko
trūku
PROSTATO
CHIRURGIJA
kojos ir pečiai išskėsti. 1. lenkis per juosmenį žemyn, keliai sulenkti. Pa pieno litre cinko randasi nuo 3 iki
Valandos pagal susitarimą
mas kūne rišamas su išsivysty DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t .
2 6 5 6 W. 63rd Street
lengva stenkis pasiekti kojų pirštus ar žemę. 2. Grįžk į pradine padėtį. Taip
5 mg. Galvanizuoti virimo indai mu kepenų surambėjimo (ciro
Chicago, EL 60629
Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak*
daryk pamažu, ne pagal ritmą.
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
yra geras šaltinis cinko, kai skys zės) pas alkoholikus.
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 448-5545
WA 5-2670 arba 489-4441
iiiiiiiimHiiitimiiimiimiiiiiiimmimiii!
tas maistas, ypač rūgštus, juose
DR. K. A. JUČAS
laikomas. Nedaug yra žinoma -MIIHIIIIIIIIIIIII||lltllllllllllllllll!lllinilllllllllllllllllllIIIIHIIIIllHlllllllllllllli!IIIIIIfl£
DR. J . J . SIMONAITIS
ODOS LIGOS
apie cinko apykaitą žmogaus kū
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
T e l . - G R 6-0617
ne. Žinoma, kad kalcius gali su
Valandos pagal susitarimą
6958
S Talman Ave.
trikdyti susigėrimą cinko iš žar s
s
jstaigos
ir
buto
tel.
652-1381
nų į kraują. Jis susigeria tolimes
Kiekvienų metų pavasari DRAUGAS skelbia pa- §
Ofiso te). HE 4-2123. narnu GI 8-&195
nėje plonų žarnų dalyje. Krau |
DR. FERD. VYT. KAUNAS
jo plazmoje normaliai cinko ran | piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų j
Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. TUMAS0NIS
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
dasi nuo 90 iki 100 mg. surišto i galima įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos 1
C H I R U R G A S
OF FAMILY PRACTICE
2 4 5 4 West 71st Street
su baltymais, ir mažiau kiek su I trečdali.
|
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Vai.: pirm . antrad , ketv ir penktad 2-5 ir
globolinu. Visame 70 kg. vyro kū |
Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- | Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 6-7 — iš anksto susitarus.
ne cinko esti apie 2 gramus. (Ži
Ofs tel 586-3166: namu 381 3772
nios iš Robins - Cotran: Patholo- | pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į |
DR. IRENA KYRAS
DRAUGE
ir
Jūs
rasite
malonų
patarnavimą.
|
gic Basis of Disease).
DR. PETRAS 2LI0BA
DANTŲ GYDYTOJA
DRAUGAS, antradienis, 1980 m. balandžio mėn. 29 d.

KELIAS I SVEIKATĄ

1 DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! I

Pakėlimas kelio: tiesiai stovėk, pėdos suglaustos, rankos prie šonų. 1. Pa
keik kairį kelią kiek gali aukštyn: suimk koją rankomis ir trauk kelią prie
kūno — laikydamas stuburą tiesiai. 2. Nulenk kelią j pradinę padėti, takartok tą patį su dešiniu keliu.

Cinkas sandėliuojamas raume
nyse — juose randasi daugiau
negu pusė visame kūne randamo
cinko kiekio.

I
|

KVIEČIAME VISUS PA&NAUDOTI ŠIA PROGA.

|

DRAUGO ADMINISTRACIJA

I

2659 W 59 St.. Chicago

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

476-2112

6745 West 63rd Street
Vai : pirm., antr ketv ir penkt.
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą

Vai pagal susitarimą. Pirm., antr.. treč.
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.

R i n k i m i n ė įtPTVPP

LATVIJOS GYVENTOJU SURAŠYMAS

TAUTINIŲ MAŽUMŲ MOZAIKOJE
Rinkiminiai metai Ameri
koje visada sukelia įtampą.
Daugiau kaip metus laiko lie
čiami vidaus politikos, ekono
miniai ir geresnio gyvenimo
reikalai. Kartais paliečiama
net užsienio politika, kuri tu
rėtų išlaikyti tęstinumą. Šia
įtampa naudojasi
draugai
ir priešai, juo labiau prie
šai svetimuose kraštuose. Ar
tai visuomet yra gerai, tai ki
tas klausimas. Bet vis dėlto
čia yra demokratija, kurioje
kiekvienas turi teisę rinkti į
valdžios postus aukštuosius
pareigūnus pagal savo nu
siteikimus ir išmonę. Tai yra
viena iš piliečių privilegijų, ku
ria gali naudotis kiekvienas,
norįs savo gyvenamam kraš
tui geresnės ateities.
Demokratija nelygi demo
kratijai, nors tuo žodžiu nori
vadintis net diktatūrinės poli
tinės ir socialinės sistemos. Jr
niekas taip nepiktnaudžioja
demokratijos vardo,4 kaip ko
munistiniai diktatoriai.Bet tai
nereiškia, kad demokratijc
reiktų atsižadėti ar kitu var'' _
pavadinti politinę sistemą, ku
rios siekimas yra žmogaus
laisvė. Taip pat nereiškia, kad
ir demokratiniuose kraštuose
rinkimai nėra išnaudojami
blogam, perdėtiems ir nie
kada neįvykdomiems paža
dams, tam tikra prasme savų
žmonių apgaulei.
I rinkiminę įtampą nei rei
kia, nei galima mestis tik ko
nors tikintis ar pergreitai ti
kint dideliais pažadais. Rinki
mus reikia laikyti kova už val
džios postus, bet ir už
geresnę valdžią. Iš tikrųjų
reikia rinkti tokius, kurie ge
riau sugebėtų tvarkyti vals
tybės reikalus, negu tie, kurie
daug žadėjo ir neištesėjo.
Išmintis rinkimine propagan
da naudotis reikalauja apsi
galvojimo ir sąžiningumo, nes
kiekvienas demokratinio kraš
to pilietis turi jausti atsakin
gumą už save, už savo atei
nančias kartas ir už valstybės
gerovę. Todėl ir reikia rinkti
tokius, kurie bent spėjamai
tarnaus valstybei, o ne vals
tybė jiems.

Duomenys migloti ir labai neaiškūs

aplinką ir toje aplinkoje et
ninį pasiskirstymą. Jie nori
pažadais paveikti ir tautinių
grupių nuotaikas. Bet tuo gali
pasinaudoti ir sąmoningos
tautinės grupės, kurios sukon
centruoja savo pajėgas susi
rasti sau labiau palankius ats
tovus, per kuriuos vėliau
galėtų išplėsti savo įtaką.
Dažniausiai čia veikia tų
atstovų asmeninis pažinimas,
jų įsitikinimų žinojimas ir pa
skirų grupių tarpusavis sugy
venimas. Gauti tikra prasme
sau palankų kandidatą val
džios postui yra ir atitinka
mos grupės laimėjimas. Jeigu
toks valdžios ar kongreso ats
tovas nevisuomet praves tin
kamus įstatymus, nepagelbės
tautiniam telkiniui, tai jis bent
nebus priešingas, kada iškils
bendri, juo labiau tautinių gru
pių reikalai, kuriems reikės
valdžios paramos ar palan
kumo. Tuo būdu naudojasi
minėtos tautinės grupės, bet
tuo turi pasinaudoti ir mažu
mos, nes kiekviena jų turi ne
tik bendrų, bet ir savitų in
teresų.

Okupuotos Latvijos laikraš
latinius gyventojus.
A. TENISONAS
tis "Ciną" pagaliau paskelbė
Sunkiau suprantamas fak
kiek žinių apie gyventojų 1979 sutvarkytų duomenų? Sunku tas kodėl "Ciną" nutylėjo skai
m. surašymą Latvijoje. Ji nu tikėti, kad laikraštis nežinotų, čius apie tautybių sudėtį Lat
rodė, kad 1979 m. sausio 17 d. kad Maskvoje šių metų pra vijoje. Šie duomenys jau buvo
okupuotoje Latvijoje buvo džioje buvo išleista brošiūra paskelbti "Naselenije SSSR"
2.520.500 gyventojų,
t.y. rusų kalba apie 1979 m. gy brošiūroje, būtent: 1979 m
156.400 žmonių daugiau, negu ventojų surašymo rezultatus. sausio mėn. Latvijoje buvo
buvo 1970 m. Per 9 metus Tos
brošiūros
antraštė: 2.503.000 nuolatinių gyven
įvykusios didelės permainos. "Neselenija SSSR. Po dannim tojų. Iš jų 1.344.000 arba 53,7%
"Ciną" nurodė, kad 68% Vsesojuznoi perepisi naseleni- buvo latviai; 821.000 arba
gyventojų gyvena miestuose. ja 1979 goda", ir ten yra tabe- 32,8% buvo rusai; 112.000 arba
1970 metais miestuose gyveno lės apie tautybių sudėtį kiek 4.5% — gudai; 67.000 arba
62% Latvijos gyventojų. Prie vienoje tarybų respublikoje. 2,7% — ukrainiečiai; 63.000
žastis yra gyventojų iš kaimų Įdomu, kad toje brošiūroje pa arba 2,5% — lenkai; 38.000
Latvijos karinė vadovybė nepriklausomybės metais. Paradą priima
traukimasis į miestus ir kai skelbta jog Latvijoje 1979 m. arba 1,5% — lietuviai; 28.000
generolas Berkis. Už jo stovi: generolai Rošteins ir Viršaitis, pulkinin
miškų
gyvenviečių
pakei sausio mėn. buvo .2.50.3.000 arba 1,1% — žydai ir 30.000
kai Osis ir Mateuss.
timas miestais.
arba
1,2%
—
kiti.
gyventojų, o "Ciną" rašo, kad
"Ciną" nurodė, kad Latvi Latvijos gyventojų skaičius
Atitinkantys duomenys iš
joje gyvena ir dirba daugel buvęs 2.520.500.
1970 metų gyventojų surašy
tautybių gyventojų ir nuo 1970
duomenyse
Kuris skaičius tikras? mo rodo kitokį vaizdą: Lat puotoje Latvijoje padidėjęs iš neskelbiamuose
iki 1979 metų padidėję:-, lat Abu s k a i č i a i gali būti vijoje buvo 2.364.127 nuolati 1.341.805 į 1,344.000 (skaičius apie gyventojų migraciją Sov.
vių, rusų, gudų, ukrainiečių ir -xLri. Sovietų statistikai ski nių gyventojų, iš jų 1,341.805 suapvalintas), bet latvių gy Sąjungoje. Taigi, jei daugiau
kitų tautybių gyventojų skai ri :i nuolatinius gyventojus nuo arba 56,8% buvo latviai; ventojų nuošimtis savajame latvių išvyksta iš Latvijos, ne
čius. Išsamiau apie tai ne laikinai gyvenančių tam tik 704.599 arba 29,8% — rusai; krašte žymiai sumažėjęs: iš gu priauga, tai situacija ten
buvo informuota. Savo pra roje respublikoje. Laiko tar 94.898 arba 4,0% gudai; 63.045 56,8% nukritęs į 53,7%. Sugre yra labai liūdna.
nešimą
Latvijos
Centro pas liečia asmenis, kurie arba 2,7% lenkai; 53.461 arba tinus matome, kad latvių skai
Tačiau tenka tokiai latvių
statistikos valdyba užbaigė žo gyventojų surašymo metu ne 2,3% ukrainiečiai; 40.589 arba čius Latvijoje per tą patį lai tautos padėties sąvokai suabe
džiais:
buvo nuolatinėje savo gyven 1,7% lietuviai; 36,680 arba ką padidėjo 2200, bet slavų joti. Kaip paaiškinti faktą,
"Gyventojų surašymo duo vietėje ir kurių išvykimo lai 1,6% žydai ir 29.000 arba 1,1% tautų — apie 147.000! Šie skai kad latvių gyventojų prie
menų tvarkymas tebevyksta". kas neviršijo šešių mėnesių. kitų tautybių gyventojai. Paly čiai rodo latvių tautos nepavy auglis sovietų duomenimis nuo
Taigi, kiti statistikos duo Pagal tokį paaiškinimą gali ginus 1979 m. su 1970 m. duo dėtiną padėtį savo tėvynėje.
1959 iki 1970 metų buvo
menys kol kas nepaskelbti, ma manyti, kad 1979 m. sau menimis matome, kad oku
Tenka
pridurti,
kad
per
lai
43.924,
bet nuo 1970 iki 1979
Rinkiminiais metais ypač nes jie dar nesutvarkyti.
sio
mėn.
Latvijoje
buvo
ką
tarp
tų
dviejų
gyventojų
metų
tik
2195? Ir kaip tai išei
puotoje
Latvijoje
padidėjo
turi naudotis pavergtųjų tau
Klausimas, kodėl "Ciną" 2.503.000 nuolatinių gyven rusų, gudų ir ukrainiečių sudė surašymų, latvių skaičius vi na, kad pagal oficialiuosius
tų, laukiančių laisvės, ats taip mažai davė žinių iš jau
tojų ir 17.500 laikinai gyve tis, paėmus benrai — iš 36,1% į soje Sovietų Sąjungoje padi "Latvijos TSR tautos ūkio"
tovai, nors jie ir žino, kad jų ar
nančių, taigi iš viso — 40,0%. Proporcingai ir pagal dėjo 9155, kaip nurodo duomenis apie natūralų gy
jų tėvų žemės nebus tuojau iš
laisvintos. Negalima čia rem samavorai tapo juodosios rinkos 2.520.500. Palyginimui tenka skaičių sumažėjus lenkų (iš "Naselenije SSSR" brošiūra. ventojų padaugėjimą Latvijo
skaičiaus padi
tis tik senais pažadais, pada objektu. Sovietinėj Rusijoj gami padaryti pastabą, kad Lietu 2,7% į 2,5%; lietuvių (iš 1,7% į Iš to išeina, kad latvių skai je latvių
voje
nuolatinių
gyventojų
bu
čius
Sov.
Sąjungoje
už
Latvi
dėjimas
nurodytas
apie 29.000,
1,5%)
ir
žydų
(iš
1,6%
į
1,1%)
rytais jau mirusių prezidentų, nami elektriniai arbatos virduliai,
vo
3.392.000
ir
laikinai
gyve
jos
teritorijos
ribų
padidėjo
bet
"Naselenije
SSSR"
bro
gyventojų
sudėtis.
Priežastis
bet
dėl
jų
labai
blogos
kokybės
kai prisimenama, kad jų nusi
žmonių neperkami. „Pravda" nančių 6000, bet Estijoje tam sumažėjimui gali būti len 6961, bet pačioje Latvijoje tik šiūroje tas padidėjimas tik
teikimas buvo stipriau panau
aprašo, kad nesant geresnio
doti "tirpinimo katilą". Reikia pakaitalo, vieno plieno fabriko nuolatinių gyventojų 1.465.000 kų ir lietuvių gyventojų suse- 2195. Toks konstatavimas at 2200?
Reikia dar tikėtis, kad LTSR
labiau pagerbti tuos buvusius vadovybė nutarė įvesti užkan ir laikinai gyvenančių 800. nėjimas ir išmirimas, o žydų — rodo keistas. Neatrodo, kad
"Ciną"
dėl
šio
skirtumo
ne
priežastis
tam
būtų
nepap
išvykimas
į
užsienį.
Centro
Statistikos Biuras ir
ar esančius valdžios atstovus, dinėje arbatos virimą samapaaiškina,
kad
tabelės
apie
rastas
gimimo
padidėjimas
"Ciną"
paskelbs
dar tikresnes
Iš
aukščiau
paminėtų
duo
kurie net po kebų dešimt voruose, kad užkirtus darbininkų
tautybių
sudėtį
sudaromos
tarp
latvių
už
Latvijos
teri
žinias
apie
1979
metų gy
menų
matyti,
kad
per
devynis
mečių vergijos ir sąlygų tarpe nepaprastai išplitusi vodkos
atsižvelgiant
į
respublikų
nuo
torijos,
bet
priežastis
ieškoma
ventojų surašymą Latvijoje.
metus latvių skaičius okupavergtuosius užmiršti dar vartojimą. Pasekmės, anot „Pravdos",
buvo
nepaprastos:
pakilo
kalbasi su pavergtųjų laisvais
atstovais, kaip su savo pilie darbininkų moralė, padidėjo
čiais ir kaip su atstovais lais sveikatingumas, sumažėjo pra
vės belaukiančių tautų. Ir čia vaikštos ir alkocholio vartojimas.
Paskelbus spaudoje apie gautus
negalima tikėti tik pažadais,
rezultatus, Tūlos samavorų
nes jais lengva apsivilti. Rei gamyklą užplūdo užsakymai ir
kia tik parodyti savo gyvybę, metinė samavorų gamyba pašoko
kad valdžios atstovai žinotų, iki poros milijonų. Bet su gamy
jog jų piliečių tarpe yra dar bos padidėjimu iškilo nenumatyta
daug kovojančių už Amerikos problema. Fabriko sunkvežimio
gerovę, už žmonijos ateitį ir už vairuotojas Šiltcevas turėjo dirbti
net antvalandžius bevežiodamas
savo tautų laisvę.
Priėmimai
prezidentūroje samavorų siuntas į geležinkelio
nieko naujo neatneša paverg stotį. Jis norėdamas pasipelnyti
dalį jų pasisavinti ir par
Amerika
yra
tautybių tai tautai. Bet susitikimai su pradėjo
davinėti juodojoje rinkoje.
mozaika, susidėjusi iš giliai aukštaisiais pareigūnais ir
Sibiro miesto Omsk fabriko
nugulusių ar tik paviršiuje pri išsisakymas jiems pavergtųjų vadovybė
irgi užsakė 283 sama
lipintų akmenukų. Tai įvai tautų rūpimais klausimais yra voras iš Tūlos gamyklos, bet atė
rios tautinės grupės — pir naudingas tiek išeivijai, tapu jus siuntai, dėžes rado tuščias.
mos, antros ar trečios kartos, siai laisvais piliečiais, tiek pa Pravedus nuodugnią kvotą.
kurios turi savo tradicijas, sa vergtoms tautoms, laukian paaiškėjo, kad samavorus nusa
vo tautinį charakterį ir skir čioms bent vilčių sustiprinimo. vino Šiltcevas. Už tai teismo jis
tingus dvasinius bruožus. Baž Kai ryšiai su valstybės va buvo nubaustas 10 metų pri
nyčia čia pagal konstituciją dais, kurie vadovauja viešajai verčiamojo darbo Sibiro sto
yra atskirta nuo valstybės, bet politikai, išeina viešumon, tai vyklos. „Pravda" nerašo, kad Sibi
ir religinės grupės turi savo ir pavergtų tautų anapus ge ro vergų stovyklose su Šiltcevo
nubaudimu samavorų padaugėjo
įtaką, nes religija nėra atskir ležinės uždangos lūkesčių iš ir vergai pradėjo gauti karštos ar
ta nuo žmogaus. Religija ir jos sipildymo galimumai stip- batos,
p j
Kaip stipri Irano armija. Amerikos ginklais dar šacho laikais smarkiai apginkluota'7 350,000
paveldėtos tradicijos įtakoja prėja. Jei konkrečios pagalbos
vyrų. Tačiau dabar iš jų arti pusės yra dezertyravę.
valdžios pareigūnus ar tautos iš tų pokalbių jie ir nesu
atstovus ir sukuria juose savi laukia, tai bent stiprėja sa
visos mokyklos. Toael daug kur, ypač pasienyje, teko Lietuvos vietose kariškas bazes ir apgyvendinti apie
tą kelią, kuriuo jie eina į val vo laisvės troškimais, viltimis
mokyklas
uždaryti ir jose priglausti išvargusius 20,000 bolševiku ginkluotų karių.
džią ar atlieka valdžios funk išsilaisvinti ir geresne liku
savuosius
priešus
— lenkus. Be to, ir iš Birštono
sios tautos ateitimi. Tai yra
cijas.
kurorto ligoniai buvo iškraustyti, o lenkų kariams
Vilniaus g r ą ž i n i m o
Tai vėl demokratinis vyks žinoma lietuvių išeivijai ir
užleista
gražiosios
moderniškos
vilos.
Čia
jie
visa
iškilmės
mas, kuris reiškiasi ne tik vergijoje kenčiančiai tautai,
kuo
buvo
tinkamai
aprūpinti.
Gi
Alytaus
miesto
Visame Lietuvos krašte, o taip pat ir Alytuje,
priešrinkiminėje
agitacijoje, nes nei minties, nei dvasios
pradžios mokyklos naujuose rūmuose buvo apgyven
visos
mokyklos ryžosi tą istorinį įvykį atitinkamai
bet ir pažadų vykdyme po rin suvaržyti niekas negali. Ir jų
dinti lenkų armijos karininkai.
paminėti.
kimų. Juo daugiau veikia atviras žodis jau pajėgia pra
Pirmosios bolševikų okupacijos
Hitleris su Stalinu okupavę Lenkiją pasidalino
Alytaus miesto mokyklos ir gausi visuomenė
tautiniai arba, kaip dabar laužti geležinę uždangą ir pa
dienos Lietuvoje
jos
teritorija ir nustatė tarp Vokietijos ir Sovietų
siekti
laisvąjį
pasaulį.
įprasta pabrėžti, etniniai savi
Rusijos laikinąją sieną. Lietuvos sostinė — Vilnius minėjimą pradėjo bažnyčioje pamaldomis. Po
tumai. Pavyzdžius galima ma
Lietuvių politiniai ėjimai
Mokytojo atsiminimai
atiteko bolševikams. Patriotai lietuviai jaudinosi ir pamaldų, dedant prie Nepriklausomybės paminklo
tyti kad ir žydų, airių, italų ir nesiremia tik lankymusi pas
dalinai kaltino savo vyriausybę, kodėl ji nepasinau vainikus buvo man (šio rašinio autoriui) pavesta,
i
JONAS MIŠKINIS
kaipo ilgamečiam Vilniaus vadavimo sąjungos
kitų, turinčių savo skaičium valstybės vadovus, bet ir mū
dojo tokia gera proga ir neužėmė Vilniaus.
apygardos pirmininkui, tarti žodis. Prieš minėjimo
gerokai didesnį procentą ats sų kultūrinių apraiškų pa
Spalio mėnesio pradžioje Kremliaus despotai pa
1939 m., rugsėjo mėnesio pradžioje prasidėjo
dieną buvo sužinota, jog yra Alytuje susidaręs is
tovų, negu mažiau veržlių tau rodymu. Tautiniai šokiai, dai
su Lenkija karas. Vokiečiai per radiją ir kvietė Lietuvos vyriausybės atstovus į Maskvą vietinių komunistų (anksčiau vadinusių save
tinių grupių telkiniai.
nos ir asmeniniai ryšiai su Vokietijos
spaudą skelbė gana suktą propagandą. Dabar, esą, kažkokiems politiniams pasitarimams. Visame
Šiuo atveju
demokratija tais, kurie turi politinę įtaką, gera proga lietuviams atsiimti iš Lenkijos savąją Lietuvos krašte plito įvairūs gandai ir spėliojimai. socialistais) komitetas, kurio priešaky buvo pensi
naudojasi ta tautine ir val yra mūsų kultūros, politikos, sostinę- Vilnių. Tačiau daugeliui buvo aišku, kad vo- Optimistai pranašavo, kad sovietai grąžins Lietuvai ninkas mokytojas K. Klimavičius ir kooperatininkas
stybine mozaika. Valdžion ar laisvės troškimų savo tautoj kiečiai norėjo Lietuvos vyriausybę apgauti, t.y. ap- sostinę — Vilnių. Tiesa, jų pranašystės išsipildė, K. Šaltenis. Jiedu kreipėsi į apskrities viršininką,
t a u t o s a t s t o v y b ė n k a n  stiprinimas, o to šiais metais gaubngu būdu įtraukti į karo mašiną. Tačiau Lie- Stalinas sutiko grąžinti Vilnių, bet tuojau ryžosi reikalaudami kad sakomoj prie paminklo kalboje
P.S. tuvos vyriausybė tokiems vokiečių kurstymams Lietuvą įtraukti į tokius spąstus, kuriuose vėliau ir būtų tinkamai pagerbta Sovietų Sąjunga ir pareikšta
didatuoją žmonės Žiūri į savo ir reikia siekti.
nuoširdi Stalinui padėka, o jei tai nebus padaryta,
nepasidavė. Ji paskelbė Lietuvą esančią neutralia Lietuvos nepriklausomybę palaidojo,
tai komunistai viešai demonstruosią ir trukdysią
Spaudoj ir gyvenime
valstybe ir to neutralumo girežtai laikėsi.
Visos Lietuvos gyventojai, o ypač mokyklinis
mano kalbą. Tas jų reikalavimas buvo man per
Lenkijos karas su Vokietija buvo labai trumpas, jaunimas, žinią apie Vilniaus grąžinimą, sutiko duotas. Aš į tai nekreipiau dėmesio ir viršininkui
S A M A V O R A S - NEPRITEKLIŲ
Po keliolikos dienų Lenkija kapituliavo. Lenkijos labai džiaugsmingai. Mat, Kremliaus sąlygų dėl pasakiau:
kariuomenės štabų vadai - generolai, pralaimėję ka- Vilniaus grąžinimo daugelis nežinojo. Tačiau
— Prieš Lietuvos vyriausybę lenkiu galvą ir jai
SIMBOLIS
rą, spruko į užsienius, o sumuštosiosios ir pakri- Alytaus miesto šviesuomenei greit pavyko Vilniaus
reiškiu
savo, mokyklinio jaunimo ir visuomenės
Samavoras, arba arbatos vir nors jį nugriebia, valdžia nelei kusios armijos daliniai, ypač Vilniaus krašte, trauk- grąžinimo sąlygos sužinoti. Tomis dienomis Alytuje
vardu nuoširdžią padėką už padarytas pastangas
dulys, carinės Rusijos gyventojų džia jo išvežti j užsienį.
damiesi nuo bolševikų, bėgo prie Lietuvos lankėsi dr. L. Bistras, švietimo ministras, kuris kaip
Vilniaus atgavimo reikalu. Taip ir pasielgiau. Bet
Spauda
rašo,
kad
raudonar
buvo neatskiriamas gyvenimo
administracijos linijos ir prasėsi įleidžiami į Lie- tik ir painformavo Alytaus visuomenės veikėjus,
vėliau dėl to įvykio turėjau didelių nemalonumų.
miečiai
Afganistane
jau
suskubo
palydovas ir vaišingumo papročio
tuvą. Jiems siena buvo atidaryta ir keliolika tūks- Pasak jo, kad dėl Vilniaus grąžinimo Lietuvos
įrodymas. Komunistinėje sant išgrobstyti visus samavorus, užsi tančių lenkų karių buvo įleista Lietuvos teritorijon. vyriausybė turės išduoti labai nemalonų "vekselį"
(Bus daugiau)
varkoje jis jau virto visokių trū likusius dar iš prieškarinių laikų.
Kaip tik tuo laiku visame Lietuvos krašte veikė pagal kurį leidžia sovietams įsteigti net keliose
Jų kainos nepaprastai iftkilo. nes

PRIEŠ KETURIASDEŠIMT
METŲ

kumų simboliu ir. jei turistai kur

D R A U G A S , antradieniB, 1 6 8 0 m. balandžio mėn. Ž9 d. rėjo į kitą sale, kur l a u k ė s k a 
n ū s pietūs, o j ų m e t u žinoma
L B i r kitų organizacijų veikė
ja D a i n a K o j e l v t ė s k a i t ė pas
kaitą t e m a : "Biblioteka medi
Illinois
Lietuvių G y d y t o j ų j ninku, dr. V. Š a u l y s — v i c e cinos žinių tarnyboje".
Labai
draugijos metinis
susirinkimas pirm., dr. A Šležas — sekr., d r .
i š s a m i o j e paskaitoje D a i n a kal
į v y k o A t e i t i n i n k ų namuose b a  Š» T a u r a s — i ž d ir d r . K. R i m 
b ė j o apie A m e r i k o s bibliotekų
landžio 1 3 d
N o r s A t - k ų n a  kus — narys. Kontrolės k o m i organizaciją
ir kaip naudotis
mai yra u ž Chicagos, tačiau j i e sijon: dr. Ruibienė, dr. Mirom o k s l i n e ir kita literatūra bei
b u v o be s u n k u m ų surasti ir s u  naitė ir dr. Kasakaitienė. M o 
sirinko 40 g y d y t o j ų ir 15 G y  terų Pageibinis v i e n e t a s p o s ė  k i t a i s bibliotekų teikiamais pa
dytojų M o t e r ų pagelbinio viene džiavo atskirai, kur aptarė s e  t a r n a v i m a i s
įvairiomis formo
t o narių.
Visi apžiūrėjo g r a  kančio g y d y t o j ų d r a u g i j o s b a  mis,
s u t a u p a n t laiką, ir kaip
ž i a s ir jdomias patalpas. G y d y  liaus ruošimą ir k i t u s organi
gauti atsakymus į gydytojams
tojų
susirinkime
pranešimus zacinius reikalus.
r ū p i m u s profesinius klausimus.
padarė d r - j o s pirmininkas d r .
D
a
i
n
o
s
Kojelytės
p
a
s
k
a
i
t
a
J
o s p a s k a i t a dalyvių buvo šiltai
P r a n a s S u t k u s , sekretorius dr.

LIETUVIAI GYDYTOJAI VEIKIA

A . Šležas, iždininkas dr. š . T a u 
r a s ir revizijos komisijos pirm.
dr. A Ruibienė.

P o posėdžių visi d a l y v i a i p e  įvertinta.

leL 889-1784 arba 889-5568

K. A .

HORACIJAUS DVARAS
A. T E N I S O N A S
Mecenatus—dosnius meno, li
teratūros ir mokslo globėjus, l a 
bai gerbiame, mylime ir ieškome } bet ar visi žinome kilmę, iš
kur tas žodis m ū s ų kalboje atsi
rado.

D a r trumpai prieš Kristų R o 
mos imperijoje gyveno garsus po
etas '*Quintus H . Flaccus H o r a tius" ( 6 5 — 8 pr. Kr.) ir i m 
peratoriaus Augusto ( 2 7 pr. Kr.
iki 14 po Kr.) diplomatas ir pa
tarėjas "Gaius Maecenas" ( 7 0 —
8 pr. Kr.), dosniai šelpęs R o m o s
poetus ir menininkus. T a i p jis p a 
Lietuviai tarp amerikiečių
dovanojo ir poetui Horacijui kal
nuotoje Sabinijos srityje, į šiaurės
Dr. P. S u t k u s pranešė, k a d
vakarus nuo Romos, dvarą. G a 
Chicagos
Mitwest
klinikinėj
vęs tą dovaną, Horacijus nebeži
konferencijoj
Conrad
Hilton
nojo kaip ir besidžiaugti: "hoc
viešbutyje lietuviai
gydytojai
erat in votis" — "kaip tik apie
turėjo s a v o atskirus pietus s u
tai svajojau", džiūgavo. Dėl to jis
mokslinėmis paskaitomis, k u r
ir
savo mecenatą
mecenatą Maeceną
Maeceną savo
savo
j . , , ^ , ^ o „__.,_„„ T v , i „
i « savo
7

CLASSIFIED

Kai Peronas valdė Argentiną,
jis išleido įstatymą
skyryboms.
Viena jauna
poetė nesugebėjo
B £ A L
E S T A T E
poetiškai sutvarkyti
šeimyninių
reikalų su savo vyru. Ji nuą>reniiiiiiuuiiiiiiiiiitiiimiiimiiimniiiuiiiiiii
dė skirtis ir savo prašymą, para
4 butai Mariais. Lemonte.
šytą ilgu eilėraščiu, įteikė vietos
2-jų batų mūrinis. Gerai užlaiky
teisėjui. Teisėjas, matyt, nebuvo
tas. Marąuette Parko rajone.
poezijos mėgėjas. Jis bylą pavar
Resotranas su namo ir visais jrentė ir atmetė, sakydamas: „Šito
kiam prozaiškam reikalui poezi
ŠIMAITIS REALTY
ja netinka. Bėk namo ir susitai
Insurance — Income Taz
kink su savo vyru!
Tik tada
Notary Public
galėsi m a n atnešti savo kūrybos
2951 W. 63rd St., 436-7878
pasiskaityti".

m

dalyvavo
7 2 a s Medicinos
m e n y s . D a l ys-gos
vavo
ir Chicagos
^-..
•»,_»- •
prez. dr. Hirsh. P a s k a i t a s skai
t ė dr. T o m a s Kisielius, dr. V a riakojytė i r kt. B u v o suorga
nizuota 'Vilniaus u-teto 4 0 0 m .
sukakčiai
paminėti
parodėlė,
kurią paruošė dr. K. P e m k u s ir
A . Sutkuvienė.
Pietų organi
zavimu rūpinosi St. L a b a n a u s 
kienė ir k t . k a r t u su g y d v a l 
dyba.
Dalyviai gavo A - l ka
tegorijos pasitobulinimo užskai
tas.

teritoriją uoliai ieškojo Horaci
jaus buvusio „Sabinum" ir nega
lėjo rasti. T a m yra tačiau švelni
nančios aplinkybės: net nei vie
nas poeto paminėtas vietovardis
neatsilaikė prieš viduramžių kal
bininkų "moderniąją" etimolo
giją. Vietovardžiai gi turėjo būti
topografams pirmieji rodykliai.
Jų ieškojo iš visų pusių, o jų nie
kur nerado.

HELP WANTED — MOTERYS
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Reikalinga moteris prižiūrėti ser
ganti žmogų 5 dienas savaitėje.
Skambinti po 4-os vai. popiet —
telef. 434-1475.

PLUMBING
Licensed, Bonded, Inaared
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ir k t
plytelės. Giass btocks. Stokos vamz
džiai iSvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
de ir telefoną.
SERAPINAS — 636-2960
UIHimilHIIIMIHIIIHIHIIIlMHmilIlHIHMII

Parduodamas 4 butų namas
Marųuette Parke.

Susitikęs parodoj P e t r a s klau
sia bičiulį Juozą:
Kokius j a u s m u s tau sukėlė
šioj parodoj modernus m e n a s :
— Religinius.
— Religinius? — nustebęs
klausia jį.
— Taip. K a i aš p a m a t a u p a 
rodoj modernaus m e n o kūrinius,
tai man v i s a d a ateina į galvą
religinė m i n t i s : — Dieve, a t 
leisk jiems, n e s j i e nežino ką
daro!
Joo.

SIUNTINIAI 1 UETUVA
ir kitus kraštus

Arti mokyklų, bažnyčios, ligoninės ir
NEDZINSKAS, 4051 Archer Ava.
autobusų. Interesuoti skambinkit sa
Chicago, 111. 10132, tel. 127-fisM
vininkui tel. 219—879-6283; arba
312—371-0858 ar 523-3636.
sBsBssssgsaBBSsssssBsasasspsSBssssaai

MOVI N G

PASKUBĖKIT

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu Šil daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
dymas. Marąuette Parke. Del ligos pilna apdrauda.
parduoda pigiausia kaina. $29,500.
TeL — W A £ - 8 0 6 3

Valdis Real Estate

VALO

M

M

TELEVIZIJOS

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

1

Namų pirkimas — Pardavimas

Laima Stepaitienė. Dainų ir ariją plokštelė.
Apynėlis, Rytmečio bartai, Meilei eleksyras ir
kitos. Akompanuoja A l o y z u Jurgutis.
Kaina $7-00
Lietuviškos Lengvos muzikos rinkinys; Žalio
ji banga, D a r nežinia, T u man brangiausia,
Oi, oi, oi!, Polka, Mažasis Seikas, D a i n a apie
Kauną, Jūreivių valsas ir kitos. Kaina 16.00
Moterų kvartetas, direktorius L. S t u k a s , ak
ompanuoja A . Maleski. Dainos — K u r gimta
padangė, Apynėlis, Oi motinėle; Rid rito, U i
mėlynu marių, Piršliai, Kareivėliai i r kitos
Kaina $6.00
Vanda Stsnkienė. Orkestras ir trio
Bobby
Christian. Svajone, Joninių vabalėlis. Apka
bink m a n e , Tik nežinau, K a s i i to ir k i t o s
Kaina $5.00

Draudimai —

Valdymas

TeL 376-1882 arba 3 7 6 - 5 9 9 6

REIKALINGAS VYRAS turis
leidimą vairuoti sunkveži
mi. Darbas kiekvieną dienąvakarals po kelias valandas.
Kreiptis į DRAUGJĮ, telef. —
585-9500 ir pralyti reikalu
vedėją.
EXFERTJENCED UPHOLSTEREKS
Four days a weefc Mon., Tues., Thurs.
and Fri. Apply in person after 10 aJa.
ENTERPRISE UPHOLSTERERS
•112 W. Ogdeo, Brookfleld, uliaois
TEL. — 485-C200

Immedrate Optninp For
Ezperienced Die Repalrmes
Md
Maintenance ilectriefm
Come In For Personai Intsrviser.
ASK FOR ALEX

HEICK B U CASTDfGS
6550 W. Diversey Ave.
Tel. _ 637-1100
AUTO SALES PEOPLE
Experienced sales peopie wanted to
sell America's No. 1 Car and Truck,
Chevrolet We offer.
High Commissions, Heavy Floor
Traffic, Demo, Good Fmance
Sources, Hospitalization, Large
Inventory—Indoors, Good Hours,
Heavy Advertising.
QUALTTY SERVICE DEPT.
Contaet Mr. Garrett for Appointmsnt
9 2 5 - C7 0 0
TALLY CHEVROLET
6711 S. Western Ave., Chicago, IL.

V Y R A I

IB

MOTERYS

WANTED — For smail famiiy wlta
no children, reiiable couple to do
genaral housework and maintenance,
some drtving. Separate livlnjr QU«JTtera. References reąuired.
Phone 847-4«00 days o r SSS-IMO
erenings.

1&SVOMOJAMA — FOR KENT
I&raom. 5 kamb. apšild. b u t a s Marąuette Pke. 1 ar 2 s u 
augusiems. 2 4 0 dol. mėn. Tei
rautis po 8 vai. vak.
teL 925^6966

immiiiiiiumtmiiiiiiiimiiifiiiiiiiiumii

INCOME TAX
Notariatas _

M. A.

i.
B A C E V I Č I U S
6529 S. Kedzle A v . — 778-2233
nmiimmiiuimHiiiniuimiumumiiuu

V a n d a S t a n U e n ė . Orkestras Bobby Christian,
mus. V y t a u t a s Janeya Neužmirštuolės. Ilge
s y s , A r pameni, Sudiev, Sidabrinei n a k t y s ir
kitos pramoginės dainos.
Tr»inft $5,00
Moję plokštelėje rasite: Tu, sėme g i m t a , K o
aerhnsti t a , širdie, Kalnų sėkme, Nebark maoes, D a i n a be galo ir {vairios kitos. Išleido
"DAINA", Chicago.

Kaina $6.00

ŠIMKUS

TXOOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC

Vertimai

BELL REALTY

D R MES

10
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VTZITrJfIŲ KORTELIŲ
REIKJU.Ū

Visatinių kortelių naudojlmaa yra
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 graiue paprotys. Bisniestsi jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visu. luo
Taip pat daromi VERTIKAJ.
mų atstovams turėti
OIMIXV i«cvieUmai. pU4oml
PILIETYBES PRABTMAI ir
tinęs korteles.
kitokį*

bliakal

iimmiiniHHin»iiiuiuniiiiiimiiiuuiitn

Apsimoka skelbti* dien. DRAUGE,

PACKAGE FJCPRESS AOENCT
MARIJA HOB3S3KSESM

nei jis plačiausiai akaitoroaa lie-

SIUNTINIAI I LIETUVA

Kreipkitės į -Draugo
tradją visais panaiiaie
panafiais
Busite patenkinti missj
mu.

reikalais

Ijabai psgeidanlaoios geram

tjvh| dienraštis, gi skelbimų kat- prek£s. SSaSStSS 13 Europos n
fxm yra rintėms prieinamos.

2608 W. «» S t . Cnloago, m .
TE3L. — WA S-S78T

Perskaitė
SKELBKITSS

"DRAUGE"

"Dnag*/'

duosite

4 kitiems pasiskaityti

Zenonas Ignonis

PRAEITIS KALBA
Dienoraltiniai uirasai
GUDIJA

Į S I G Y K I T E

DRAUGAS, 4545 W. 63rd $!., Chicago. III.
60621. Užsakant pridėti 50 centų o i kiekvieną plokštelę persiųs,
tunui. Illinois gyventojai taipgi moka 5% mokesčių.

D A B A R

1941-1944

Iš t ė v y n ė s išblokštųjų atsiruinimai

Spaudai parengė Klemensas Jflra
Tai Lietuvos karo kapeliono dienoraStia Antrojo pasaulinio karo
meto.

Redagavo JUOZAS P R U N S K I S

Leidėjas Broofas Ignatavičius.

BĖGOME N U O TERORO

Šioje knygoje skaitytojas ras įvairių luomu, visokių profesijų,
jvairaui amžiaus žmonių liudijimus, pergyvenimus, bolševikų oku
pacijos metu barbariškus žudymus, arba išgyventus mirtinus pavo
jus bėgant jūra ar prasiveržiant pusnimis nuklotais kalnais. Tai
39 autorių atsiminimai, pareiškimai surinkti j šį leidinį.
Išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė, Čicaga 1980 m.
Spausdino DRAUGO spaustuvė. Didelio formato, 284 pusi.
Kaina su persiuntimu $ 7.85.
Illmojaus gyventojai dar prideda 42 e t valstijos mokesčio.

U i s a k y m a m s j K a n a d a reflda pridėti $1.75 pašto S a i d o m s .

V

HELP WANTBD — VYRAI

BUTU NUOMAVIMAS

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES?

Dr. J o n a s d a i n a Nominacijų
komisijos vardu pristatė kandi
d a t u s ir vienbalsiai vėl buvo i š 
rinkti: dr. P . S u t k u s — pirmi-

M I S C E L L A N E O C S

Puikiausio muro 22-jų metų bungak>w. 2 miegamu Pušų sausas beis- uiiJiunmiimiiiiiHiiifiiiiiifiMumiimtit
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
įvairią prekių paatrtnsinTu ne
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas. brangiai iš mfisn sandHto
Karpatai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
COSMOS PARCELS EXPRESS
yra deivės , c Vacunos" naujas var lite užimti. Marąuette Parke. —
2501 W. S) SU, Chicago, DL 10821
Flavio Biondo ieškojo "Vacu- das. Taigi, Vespasianus atnauji $52,500.
na" ir rado "Vacone" vietovę į no tą šventyklą, apie kurią Hora
SIUNTINIAI I LIETUVA
Platus sklypas. Geroje vietoje in
šiaurę n u o "Cantalupo". Aplink cius minėjo, kad ji apgriuvusi.
Tetef. — 125-2737
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
V a c o n ę rado jis kalnus, upokš
Vytautas Valantmas
•' '.._. Į . . : i * • v;*~v:~:J
Kai vietovė Jjau neginčijamai
Ofise veikia automatinis telefonas.
mus, kaimelius, bet vis kitokiais!,
. _.
, ... e
'
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j - • V*
•
-i-„„ibuvo nustatyta, beliko surasti
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
vietovardžiais. Cluvenus, vėliau' „ c , .
„ ,;
. .
..
. .
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
c...
.
T ~-J~
i Sabinum buveines vietą. Apie
— 80% — 30% piginu
bei pavarde, kada jums patogu namus o10%
i apdraudė, nuo ugnies ir
geografijos profesorius L e i d e n e , ' Bet
.-,
77T.
«
.
«
1 Q n niš Horacijaus dvaro namo bu
bilio p a mus.
apžiūrėti.
1800
attani
tel
Ir
atrado
Olandijoje, rado "Mons Lucreti- vo
" • G utik
belikę
apgriuvę pamatai.
FRANK ZAP0LIS
]is" prie "Montelibretti ir D i g e n - Pasąui ir Lugli, darydami ten ka
Telef. GA 44C54
tią, kuri vadinosi dabar "Corese". i sinėjimus konstatavo, kad savi
|i/ a W. Kth Street
Holstenius vėl upokšnį Digentią' ninkui mirus jo dvaras atiteko
2625
West
71
si
Street
sutapatino su dabartine "Licen Romos valstybei ir kad nuo Rene
giovane"
ardelza",
V a c u niro Mandelą
šventykląsusu, 3Rocca
sanso laikų visas dvaras su na Tel. 737-7200 m 737-8534
la" ir nustatė Horacijaus dvarą
mo pamatais apaugo krūmokš
esant už Tivolio. Vokiečių jėzu
niais. Taigi maža buvo vilties iš
KILIMUS I B B A L D U S
itas Kircher ir italas Volpi paabe Horacijaus palikimo ką rasti. N a  IIIHlllllllHlllllllllilIlIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllll
Plauname ir vaškuojame
jojo t a m atradimui ir ieškojo H o  mas ilgą laiką buvo stovėjęs tuš
visų rūšių grindie.
racijaus dvaro Tivolyje, nes H o  čias, tai vėl apgyventas, kol pa
B
U
B
N
Y
S — TeL B E 7-6138
racius, kaip jie manė, gi nenorė galiau visai apleistas. Tačiau Lijo atsitolinti n u o Romos. D ė l tų cenzos muziejuje Pasąui ir Lugli
— ^ — i , i —į—issa»»snwsni• > — i — ^ — s s n e n s n i — S j
U.S.AT
Horacijaus dvaro
paieškojimų yra įteikę 6 plunksnakočius 100;
iiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiimii
We'JI help you make the right movė
buvo surašytos storos trijų tomų 80; 80; 50 m m . ilgio ir du n u 
knygos italų ir prancūzų kalbo laužtus. Manoma, kad tai plunks
JEI G A L V O J A T E
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
mis, bet jie nieko naujo nenu- nakočiai, su kuriais Horacijus ra
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
švietė. Pagaliau notaras Petroc- šė savo poeziją.
PIRKTI AR PARDUOTI,
Pardavimas
ii Taisymas.
chi iš Vicovaro kaimo atidengė
M t G L I N A S TV
tarp Vicovaro ir Bardellos kaimo
Tenka pridurti, kad poeto tė
Kreipldtėa |
2Mf
W. fKh St., tai. 771.1481
įrašą "masse m a n d e l a n e " iš ket vas buvo iš vergijos paleistas į
BUDRAITIS
REALTY
C0,
llIIItltllIlHilIimillIIIIIHilIUIIIUlIUIIIIIIf
virtojo ar penktojo šimtmečio m. laisvę Romos pilietis. Sūnus ga
6600 S. Putoki Road
dovaną, pradėjo
e . Į ^ parodė, kad Bardelle seno vęs Mecenato
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ūkininkauti su vergais, bet vėliau
v ė j e vadinosi Mandela. Kitas įraTel. — 767-0600
^ Roccagiovane's kaimo sieno- vergus pakeitęs laisvais žemdir Independently owned and operated
je bylojo, kad imperatorius Ves- biais. Matyt, įsitikino, kad laisvi
mimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
pasianus (69 — 79 m . e ) čia at- žmonės geriau dirba, negu vergai.
Apdraustas perkraustymas
naujino deivės Viktorijos šven- Su laiku poetas ir pats vis labiau tniiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii
tykią. Viktorija, aiškina Varro, linko į kaimo gyvenimą.
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eilėse
gausiai
išgarbino.
Dvaras
poeto buvo
slėnyje
apsuptas
kai
nų ir tik siauru kalnų tarpek
liu pasiekiamas. Vienas iš kalnų,
"Lucretikh" savo šešėliu apsau
gojo dvarą ir dvariškius nuo degi
nančios vidudienio saulės. N u o
stačių kalnų, virš kurių tisojo
"Ustikos" kaimelis,
ataidėdavo
piemenų trimitų melodijos. Ar
ti n a m ų čiurleno ir šniokštė š a l 
tas ir skaidrus šaltinis " D i g e n tia", kuris dažnai atvėdindavo po
etą ir pagirdydavo "Mandelos"
P K D S - g o s pirmininkas dr. D o  kaimo gyventojus: Kai Horaci
m a s Giedraitis pranešė, kad są jaus dvariškiai eidavo apsipirk
Paga
j u n g o s s u v a ž i a v i m a s įvyks s e  ti, jie ėjo į „Varią".
kančiais m e t a i s Darbo savait liau laimingas dvaro savininkas
galį
Chicagoje,
Continental dar mini, kad jo brangi nuosavyv i e š b u t y j e . Moksline programa bė yra už , c Vacunos" šventyklos,
rūpinasi
dr. J. Daugirdas, o kurią būtinai reikia remontuoti.
bendrai
lietuvių visuomeninei
T a i p aprašė savo dvarą "Sabipaskaitai p a k v i e s t a s žurnalistas n u m " Horacius, ir ar tai jo kaltė,
B r o n y s Raila.
Kitais parengi kad topografai net septynioliktam a i s s u v a ž i a v i m o metu rūpinasi me šimtmetyje per visą Sabinijos
Pagelb. M o t e r ų vieneto pirm.
S t . Labanauskienė.
D r . Gied ^
raitis pranešė, k a d liepos 4 d.
E l g i n , UI. į v y k s lietuvių g y d y 
t o j ų draugijų
valdybų konfe
rencija
organizaciniams reika
DAINOS I R ARIJOS
l a m s aptarti. D r . A l g i s Pašilius
pranešė, k a d vasario g a l e įvykdsi P L G S - g o s žiemos konfe
rencija SarK>wbird, U t a h , b u v o
labai s ė k m i n g a .
Dalyvių buvo
AKVARELE
daug, p a s k a i t o s b u v o aukšto l y 
g i o ir b u v o puikus s n i e g a s slidinėtojams. D a l y v a v o ir inspek
toriai iš A M A , kurie b u v o suža
VILUA
vėti p a s k a i t ų akademiniu l y g i u
ir ypač d v i e m kalbom paskaito
m i s ir d i s k u s i j o m i s ir pažadėjo
iietuviarri pripažinti A - l kate
gorijos u ž s k a i t a s , k a s
fealina
dalyviut kelionės išlaidas nura
SUTEMŲ G A R S A I
š y t i nuo federalinių mokesčių.
T a m pasidarbavo dr. J. Daugir
d a s ir dr. M. V y g a n t a s . Sekan
t i e m s m e t a m s programos vedė
AR PAMKNL..
ju išrinktas ir. Vanagūnas. D r .
A Paulius dar praneša,
kad
gruodžio 7 d. išvykoj laivu į K a 
ribų salas kartu s u P L Jaunimo
s-ga v y k s t a ir Ketuviai g y d y 
tojai su šeimomis, kurie t u r ė s
savo
atskirą
konferenciją.
Moksline programa rūpinasi dr.
EUR LYGŪS LAUKAI
J. Daugirdas. Kvietė v i s u s g y 
dytojus i š v y k o j dalyvauti, iš
anksto registruojantis American
Travel S e r v i c e Bureau, Inc.
užsakymas siųsti:
N a n j a valdyba
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MODERNUS MENAS

Kultūrinė premija
Kiekvienais
metais
IBinois
l i e t . Gyd. dr-ja skiria t a m tik
rą, sumą kultūriniams
reika
l a m s paremti.
Praeityje b u v o
skiriamos žurnalistikos, muzi
k o s ir literatūros premijos, š i a i s
m e t a i s v a l d y b a nutarė paskirti
1000 doL R y t ų L i e t u v o s etno
grafiniam veikalui, kuris y r a
r e d a g u o j a m a s dr. Alg. Budreckio.
Veikalą leidžia Vilniaus
Lietuvių k r a š t o sąjunga.
Vei
k a l a s apjungia žymių autorių
darbus bei
studijas
įvairiais
Vilniaus k r a š t o klausimais. S u 
sirinkimas
tai
entuziastingai
patvirtino.

POEZIJA IR SKYRYBOS

Spaudė r Pranciškonų spaustuve
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusL Kaina n
persiuntimu S8J5.
Illinois gyventojai dar prideda
48 e t valstijos mokesčio.

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S i
Chicago, VL 60629

Užsakymus siųsti DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629. U.S.A.
^
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RYTU EUROPOS ATSTOVAI PRtES SOVIETUS

BISMARKO POLITIKA KLAIPĖDOS KRAŠTE

UGNIAGESIAI BRUZDA
Chicagos ugniagesiai šaukia
pasitarimus ir kelia reikalavi
mus, kad būtų įgyvendinta eilė
susitarime numatytų
punktų.
Jie nori piniginio atlyginimo
už antvalandžius, protestuoja
prieš perkėlimą į aukštesnes pa
reigas, nepakėlus atlyginimo,
nori arbitražo teismo. Jie nepla
nuoja naujo streiko, bet kelia
reikalavimus.

Draugiškiems ryšiams palai- Į realizavimui, įskaitant ir trans
JONAS MIŠKINIS
kyti centrinės Rytų Europos Tau liacijų galimybę Radio Free EuKlaipėdos kraštas, būdamas vokiečių reichą, kai atsirado
tų Susivienijimas (The Alliance rope ir Radio Liberty transliacijų
lietuvių tautos (gyvybiniu centru, j Bismarko centralinė Vokietijos
of Friendship of Central East Eu- laisvę, tam parūpindama atatin
turėdavo didelio susidomėjimo \ konsolidacijos politika, lietuvių
ropean Nations) Chicagoje su kamų fondų vienuolikai nauju
plačioje visuomenėje. Apie Ma peticijos kaizeriui dėl lietuvių
šaukė specialų susirinkimą Co- perdavimo stočių.
žąją Lietuvą, ypač apie Klaipė kalbos šalinimo buvo paliktos be
pernicus Center oficialiai pa
Rozboril teigė, kad ir lietu dos kraštą, lietuviškoj raštijoje
pasekmių. Bismarko pradėta Ma
reikšti savo jėgų ir pastangų su vių atstovai, dalyvavę susirinki
yra kalbama, gvildenamos aktu žojoje Lietuvoje lietuviu teisių
jungimą kovoje prieš Sovietų pro me, turėtų sveikinti šią malonią
alijos, kurios liečia ne tik Klai naikinimo politika buvo vykdoma
pagandinę fJlmų seriją "Un- žinią.
pėdą ir jos uostą, bet ir įvaizduo ligi Antrojo Pasaulinio karo.
known War" (Nežinomas karas).
Draugiškos Europos tautų su jama to krašto gyventojų buitis,
Taigi, prievarta jau nuo senų
SMEGENŲ TYRĖJA
sivienijimas
buvo supažindintas kovos dėl lietuviškos sąmonės laikų lėmė Mažosios Lietuvos
Šiame filme rodoma, kaip rau
donoji armija žengia pirmyn į su prezidento asistentu Stuart E. ugdymo.
žmonių likimą jj j u foūdą.
Šeštadienį Billings ligoninėje
Rytų Europą. Raudonosios armi Eizenstat, Baltųjų Rūmų persona
Kryžiuočiu ordinui užkariavus
mirė smegenų tyrinėtoja dr. B.
jos okupacija vaizduojama, kaip lo nariu, kuris sako, kad prezi prūsu gyvenamas žemes, vdkiškoGarber, 54 m. J i drauge su ki
iSaisvintoja Rytų Europos tautŲ. dentas Carteris Sovietų Sąjungos ji įtaka į to krašto visuomenini
—
Amerikoj yra 35 mil. tais Chicagos universiteto ty
Taip pat yra scenų, rodančių "iš invaziją Afganistane laiko rimtu susitvarkymą ne taip greit pradė žmonių, gaunančių pensijas.
rinėtojais augino gyvas smegetarptautinės teisės pažeidimu ir
laisvinimą" Pabaltijo kraštų
jo reikštis, kaip kad užkariauto
labai rimtu grasymu pasaulio tai
Draugiškų ryšių susivienijimo, kai. Eisenstat sako, kad todėl mes jų buvo tikėtasi. Visas kraštas pa
kurio centras yra Chicagoj, na turime visiems aiškinti, kad So siliko svetimas atėjūnams, o jų
riai yra iš šių tautybių:lenkų, če vietu Sąjunga neturi teisės min pilių sukurtoji įtaka, pasilikdavo
kų, slovakų, serbų ir rumunų. Dr. džioti nepriklausomas tautas ir tik pilies arba pilių apylinkėse,
Verbų sekmadienio rytą amžinu miegu užmigo mūsų mylima
Leopold S. Rozboril, tautybių pre tuo pat laiku, lyg niekas nebūtų nušliauždama ne vokiškos gy
motina, močiutė ir promočiutė
zidentas, sako, kad visos paverg pažeista, su likusiu pasauliu pa ventojų masės paviršiumi. Visos
tosios tautos turi susivienyti ir laikyti normalius prekybos ar pastangos gilesne vaga įsibrauti
į prūsų sąmonę užkariautojams
suorganizuoti bendrus ryšius ko sporto varžybų santykius.
nueidavo niekais, kad jie stengė
voje su Sovietų kolonialiniu im
Eizenstat pastebi, kad Jungti
perializmu. Rozboril, atstovaująs nės Tautos balsų dauguma 104 si įterpti ne vokiškom gyventoju
Nuoširdžiai dėkojam giminėms, draugams, pažįstamiems ir kars
to nešėjams, už šv. Mišių ir Lietuvių Fondo aukas, maldas gėles už
čekų tautybei, sako, kad jis asme prieš 18 pasmerkė Sovietų invz- masėn svetimuosius vokiškus ko
uojautas žodžiu, rastu ir per spaudą, atsilankymą koplyčioje ir baž
niškai savo korespondencija pra ziją ir reikalavo skubaus pasi lonistus, kuriems buvo pavesta
nyčioje, iš kur buvo išvesta j Chicagą.
tose
masėse
gniuždyti
vietos
gy-'
ves protestą čekų tautybės gru traukimo visų Sovietų kariuome
Dėkojam kun. Butkui, St. Petersburg, Ha, lietuvių parapijos
ventojų atsparumą vokiškai įta
pėse.
nės dalinių.
klebonui
už maldas koplyčioj, gražų pamokslą ir šv. Mišias bažnyčioj.
kai. Nebuvo gailėtasi kraštutiDr.
Jan
F.
Morelevvski
baigė
Nuoširdžiai
dėkojam muzikui Petrui Armonui už bažnyčioj pa
Viceprezidentas dr. Jan R. Moniausių priemonių tam tikslui at
maldų metu violančele pagrotą gražų dalyką.
šitą
penkių
tautinių
grupių
susi
relewski, lenkų tautybės atstovas,
siekti. O vis dėlto užbrėžtą tiks
Taip pat didelis ačiū muzikui Albertui Mateikai už koplyčioj ir
sako, kad mes turime užmiršti rinkimą, pareikšdamas, kad vi lą užkariautojams ne taip greit
bažnyčioj puikiai pagiedotas giesmes.
praeities teritorinius ginčus ir su sos Rytų Europos tautŲ grupės pavyko pasiekti. Prūsų hercoguos
Dėkojam kuo. J-. Vaškui Chicagoje už palydėjimą į amžiną po
ilsio vietą, Sv. Kazimiero kapinėse.
sijungti kovai su dabartiniu oku reikštų protestą dėl filmo Nežino laikais ne (vokiškąjį Mažosios Lie
Didelis ačiū mielai Felicijai Gresiutei taip daug padėjusiai prie
pantu — visų mūsų tautybių prie mas Karas (Unknown Wax) ir tuvos gyventojų charakterį, ano
laidotuvių suorganizavimo Chicagoje.
šu - pavergtose mūsų tėvynėse. prieš Sovietų "Išlaisvinimą" Ry meto, to krašto vadovai stengė
Nuoširdus ačiū mūsų giminėms ir artimiesiems Chicagoje, kur
Ryšium su tuo pirm. Rozboril tų Europos tautų. Tam reikia ra si švelninti, kai jų valdymui atsi
gražus
būrys žmonių palydėjo mūsų a a mamytę į amžino poilsio
pokalbyje su susirinkime dalyva šyti protesto laiškus adresu: Na rado Įpavojus iš Vokietijos, ypač
vietą,
prie
savo mylimo vyro, o mūsų brangaus tėvo ir senelio.
vusiais lietuvių atstovais pareiš tional Education Association, iš kaimyninės Brandenburgo
Nuliūdę:
kė, kad ir lietuviu spauda būtų 1201 16th St. N.W. Washington, valstybės. Norėdami savo valdy
D.C.
20026.
Laškuose
kreiptis
į
Dukterys Geni Punišldenė ir Brone Zelbienė,
painformuota apie jo daromas
mą sustiprinti ir to valdymo tik
sunūs Leonas Sviderskis,
N
.
E
A
prezidentą
Willard
Mc
pastangas ir pasiektus laimėji
slą apginti, jie darė nuolaidas.
marti,
žentai ir anūkai
mus, Rozboril pranešimu, jo va Guire.
Dalia M. Kučėnienė, kuri ak Lietuvių kalba buvo įvesta ne
dovaujama organizacija tik ką
tyviai
reiškiasi
visuomeninėje tik bažnyčiose, bet ir visose vie
gavo žinią Zbigniew Brzezinskio
iš Baltųjų rūmų, Washington, D. veikloje ir spaudoje, sako, kad N. šose įstaigose. Net paties hercogo
C , kuri konstatuojama: "Aš pri E.A (National Education Asso įstaigoje skirtieji lietuviams raš
tariu jūsų pasiryžimui centrinės ciation) jau yra spaudžiama kitų tai buvo įrašomi lietuviškai. Pa
Rytų Europos tautu likimui, ly Amerikos mokytojų unijų, nes vyzdžiui, kai kurfiurstų laikais,
Gyveno 10000 S. Bell Avenue, Chicago, Illinois.
giai taipv kaip prezidentas Carte- minėta Sovietų filmų serija "Un- kaimyniniu vokiškųjų valsty
Mirė balandžio 26 d., 1980 m., 1:45 vai. popiet, sulaukęs 72 m.
amžiaus.
ris"riBrzezmski sako, kad vienas kmvon War" buvo rodoma Ame bių pavojus to krašto valdovams
sumažėjo,
ėmė
mažiau
paisyti
vie
rikoje
jau
ne
viename
didesnia
Gimė Lietuvoje, Sakių apskr., Sintautų valsč.
iš pagrindinių siekių Amerikos
Amerikoje išgyveno 31 m.
politikoje yra, buvo ir bus gelbė me mieste, pradedant nuo Bosto tos gyventojų reikalu, smarkiau
pradėjo naikinti tai, kas pačiu to
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Asta Kleiza, žentas
ti Rytų Europą ir sudaryti sąly no ligi Los Angeles, Calif.
krašto
valdovų
vietos
gyvento
Vaclovas,
ir Vida Kaulėnas, žentas Gediminas, 2 anūkai: Vydas ir
Visuomenei
informuoti
yra
gas, kurios palengvintų ty kraštų
Rytas;
Lietuvoje
sesuo Agota Baukienė su šeima ir brolis Jonas Orintautoms laisvai reikštis be paša renkamos ir dokumentuojamos jams buvo suteikta. 1701 m. pra
tas
su
šeima
ir
kiti
giminės, draugai ir pažįstami.
linės intervencijos. Brzezinski naujausios žinios apie augantį sidėjo didieji Mažosios Lietuvos
Priklausė Lietuvių Bendruomenei ir Balfui.
konstatuoja, kad vyriausybė yra protestą prieš Sovietų propagan lietuvybei sunkmečiai. Fridrikui
Kūnas pašarvotas Lack - Lackawicz koplyčioje 2424 W 69
— A. užsidėjus Prūsų karaliaus vainiką,
Street.
pilnai. pasiryžusi ir yra padariusi dą.
prasidėjo lietuvių golgota. Kolo
Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 30 d. B koplyčios 9 vai.
ne vieną svarbų žingsnį tų siekių
nizacija smarkiai vyko. Be to,
ryto bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velkmies sielą. po pamal
kraštas susilaukė didelių nelaimių
dų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero Lietuvių kapines.
karų,
o
po
jų
sekė
ligos
—
ma
FINANSINĖS POLITIKOS
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažfrtamna
ras, kuris nusinešė % kapus dau
ATSPINDŽIAI
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
giau kaip 100,000 lietuvių. Ne
(P. Indreikos str. pabaiga iš
paisant to, suintensyvintos kolo
Nuliūdę: Dukterys, žentai ir anūkai.
IV. 28 rasinio)
nizacijos maro išnaikintose sri
Laki. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. — TeL 736-1213.
Iki šiol populiariau
tyse lietuviai neišnyko, savo bū
sias banknotas buvo 20 dol.,
do nenustojo, lyg pabrėžiant savo
bet dabar į madą įeina šim
gyvybingumą ir lietuviškosios dva
tinės su prezidento Benjamino
šios atsparumą.
Franklino atvaizdu. Jos buvo
Prūsų karaliams valdant Ma
pradėtos spausdinti 1861 m.
žąją Lietuvą, jos lietuviškumas
Tada doleris dar sėdėjo ant
tarpais atsigaudavo, stiprėdavo.
aukso sosto ir jis turėjo aukštą
Pažymėtina, kad to krašto lietu
vertę ir prezidento atvaizdas
viškumas
daugiau stiprėdavo
garbingai doleriui atstovavo.
tais laikais, kada Prūsijos kara
Dolerio perkamajai galiai vis
lių
valstybė pateko į tarptautinius
mažėjant traukėsi ir šimtinės
sunkumus,
kai Prūsų valstybė at
formatas ir 1929 m. ji buvo pri
sidūrė
konflikte
su kitomis valsty
derinta prie piniginės, kad
THROUGH
žmoną KSAVEHDfĄ, sūnus FABIJONĄ, marčią
bėmis. Kiek vėliau lietuviu kalba
daugiau į ją tilptų. Tuo tarpu
i i n r FUNDFOR
GRAŽINĄ ir ALGĮ, dukterį AGOTĄ bei anūkus
iš mokyklų, bažnyčių buvo šalina
/ i i f l J j CAMBODIANS
1960 m. dolerių apyvartoje bu
ma
visu
griežtumu.
1872
m.,
kai
vo apie 30 bilijonų ir jų vi
208 S. LaSalle Street. Rm. 673
užjaučiame ir kartu liūdime.
Vokietija, nugalėjusi prancūzus,
siems užteko, bet tada dar ne
Chicago. Illinois 60604
gavusi kontribucijų, pradėjo kurti
buvo pasiektas mėnulis ir tiek
Juozas Bu belis
daug nereikėjo pinigų.
Jonas ir Cecilija BvdrHcIti
Bet
amerikiečiai
labiau
mėgsta veikti ilgalaikiais ar
Pranas ir Ona Paulauskai
trumpalaikiais
pasižadė
Juozas ir Elona Jūriai
jimais arba kreditu, kuris yra
pagrįstas pasitikėjimu, kad
Wlsoonsta DeUft, Wisooufa
1980 m. balandžio 4 d. staigiai, nelaimei ištikus, mirė 76 metų
ateityje už paskolą bus ap
amžiaus
mokėta grynais pinigais su
tam tikru palūkanų procentu.
Tokios paskolos yra lyg ant
rieji pinigai nemažai priside
Gilią padėką reiškiame:
dą prie ūkiškų negalavimų.
4
w
Matome, kad staigus vyriau
Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą
sybės kredito suvaržymas grei
Šermenyse, pamaldose ir palydėjimą į kapines.
tai atsiliepė j ekonominį gyve
Montrealio Sv. Kazimiero bažnyčios klebonui kuo. dr. Jucevičiui
nimą, vien tik pakeliant
už atlaikyma Sv. MiSlų ir palydėjimą į kapines.
pirminį palūkanų procentą iki
žmonai KSAVERINAI ir jot SEIMAI reiškiame
P. Juozui Verbylai su Seime, kuris nepaliaujamai padėjo at
20%. J a u apmirė naujų namų
likti visus laidotuvių ir teisinius paruosimus.
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
statyba ir jų pirkėjai skun
Visiems už gėles, patarnavimus, užuojautas laiškais ir per
džiasi, kad nebegauna pas
spauda.
Sofija ir Albinas SliYiitsfcaJ
kolų. Tai vis kredito suvar
Valentina
Ir
Nuliūdę:
BroHs
Kazys,
Brone ir Feliksas MataHMal
žymo pasekmės, stangiantis
subalansuoti biudžetą ir ko
Lietuvoje.
Petronėlė Dovydaitiene
voti su infliacija.
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MARIJA SVIDERSKIENe

A. f A. ANTANAS ORINTAS

Send food and
medicine to
hungry and siek

REFUGEES

FABIJONUI VALINSKUI miras,

(

A D

A. f A. BRONIUS KATILIUS

A.f A

FABIJONUI VALINSKUI miras,

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. balandžio mėn. 29 d.
nų ląsteles, kas padėjo susekti, sekmadienį. Jis buvo sustoję*
kaip geriau sukontroliuoti plin-' padėti sugedusiam takgJuL \
tantį vėžį.
juos vėliau įvažiavo pora kitų
MIRTYS GREITKELIUOSE automobilių. Dennie Dunn, 17
m., buvo užmuštas, kai jo au
J. Johnson, 55 m., mirė sun tomobilis smogė į šviesų stulpą
kiai sužeistas Dan Ryan greit prie 1401 N. Lake Shore, Chi
kely, netoli 77 gatvės, naktį į cagoje.

A. t A. ANTANUI ORINTUI minu,
dukrą AST& KLEIZIOĘ, žentą PLB valdybos
vykd. vicepirmininką VACLOVĄ inETCiĮ anū
kus VTOJį ir RYTĄ KLEIZAS, dukrą VIDĄ ir žen
tą GEDIMINĄ KAŪI1NUS ir TISUS gimines bei
artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi
Pasaulio Lietuviu Bendruomenes
Vaidyba

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeikai Evans
*

Laidotuvių Direktoriai
r

6845 SOUTH VYESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
T Ė V A S IR S Ū N U S
2533 West 71 St., C h i c a g o
1410 So. 50th Av., C i c e r o
Tel. 4 7 6 - 2 3 4 5
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONŪS
2314 VV. 23rd PLACE
2424 VV. 6oth 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. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So 50th Ave.. CICERO. II.L.

Tel. OLympic 2-1003

• IŠ ARTĮ IR TOLI

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. balandžio mėn. 29 d. I

U A. VALSTYBĖSE

CHICAGOS
ŽINIOS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

MOTINAS

,

AUSTRALIJOJE

— Kun. Pranas Vaseris pa
— Matthew Nimetz, naujai
minėjo savo 65 metų amžiaus
paskirtas Valstybės departa
sukaktį. Gegužės 23 d. jis taip
mento pasekretorius, sausio 24
pat švenčia savo kunigystės 40
d. kalbėjo Europos saugumo ir
metų sukaktį. Pagerbimas s u
ĮKLIUVO PLfcŠDIAS
bendradarbiavimo nariams Wa
vaišėmis ruošiamas gegužės 24
Grasindamas ginklu, kuris
shingtone. Palietęs Sovietų vyk
d. Lietuvių namuose. Kun. V a 
vėliau pasirodė esąs tik žaisli
domus rezistentų areštus, jis
seris yra jau 30
metų MelX "Draugo" atkarpoje v a  nis revolveris, plėšikas A . E.
prisiminė ir lietuvius A. Terlec
bourno liet. parapijos klebonas,
k a r baigėme spausdinti Antano Russell, 23 m., iš National Bouką, V. Petkų ir B. Gajauską.
spaudos darbuotojas ir visuome
Masionio rašinį — paskutinį po levard banko, 410 N . Michigan,
M. Nimetz kalbos tekstą Vals
nes veikėjas.
kalbį su a. a. Vaclovu Čižiūnų. Chicagoje, pareikalavo atiduoti į
tybės departamentas išspausdi
— Melbourno lietuviai suruo
Šiandien pradedame spausdinti pinigus. Jis paėmė 5,570 dol., ta
no specialiam biuleteny ir jį iš
šė
gražų K. Donelaičio 200 metų
mūsų bendradarbio mokyt. Jo čiau jį sulaikė banko saugumie
siuntinėjo Valstybės dept. veik
mirties
—sukakties
minėjimą.
no Miškinio pluoštą atsiminimų tis.
Atskubėjusi
policija jį j
la besidominčioms institucijoms
Paskaitą skaitė A. Zubras, buvo
"Prieš 40 metų".
suėmė. Pasirodė, kad jo ginklas
ir asmenims.
graži meninė dalis.
ir bomba buvo netikri.
— Respublikonų partijos biu
X "Carminos Buranos" ir
— Su Maleclmu
Frasertu,
letenis
"GOP
Nationalities
4000 Į WASHEVGTONA
i
_
...
. „ .
"Pajacu" trečiasis spektaklis
Australijos
ministeriu
pirminin
; Balandžio 13 d., Detroito Lietuvių namuose, jvyko Lietuvių Enciklopedijos pristatymas visuomenei. Nuotr. priekyje News" sausio — vasario nume
praėjusį šeštadienį praėjo taip
ku,
kovo
30
d.
Lelbourne,
Fizryje išspausdino dr. Petro Vi
Rev J. L. Jacksono vadovau-į iš kairės: enciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius, Ona Ambroze ir paskait. prof. Leonardas
Gerulaitis.
Nuotr.
K. Sragausko
p a t gerai, kaip ir du pirmieji,
leišio nuotrauką su prezidenti roy senelių namų atidarymo m e
Nuotr. K. Sra
tačiau buvo daug
maloniau, jamas PUSH negrų sąjūdis pa-į!
niu kandidatu George Bush. tų, senelių namų pašventinimo
kad "Pajacuose" jau galėjo dai sižadėjo parūpinti 100 autobusų
Nuotrauka daryta jiems stovint iškilmėse susitiko ir lietuvių at
nuoti sol. Stasys Baras, kurį jais iš Chicagos nuvežti į Waprie dr. Vileišio rūpesčiu pa stovai, LB Melbourno apylinkės
visuomenė išskirtinai šiltai su shingtoną 4000 žmonių dalyvau
statytos didžiulės skelbimo len A. Pociaus vadovaujami. J a m
tiko. Tai buvo trečiasis ir pas ti gegužės 17 demonstracijose,
įteiktos dvi knygos ir kita Lie
lis čia pasirodė d a r geriau kaip]
didžiuojasi, nors mažai bekalbąs tos, kurioje reikalaujama lais
kutinis spektaklis, kurių meni "reikalaujant darbų, taikos ir
PAMINCTA V Y T A U T O
«r Į
tuvos
reikalus liečianti medžia
vės Lietuvai, Latvijai ir Esti
nį vertinimą duosime vėliau. teisingumo".
ankstesniais atvejais :*r buvo klau lietuviškai. Jo tėveliai buvo ang
DIDŽIOJO SUKAKTIS
jai. Dr. Vileišis, vienas iš pa ga.
Sekmadienį įvyko choro, solis AREŠTAVO
SAUGUMIETI į
sytojų išskirtinai šiltai sutiktas. lių kasyklų darbininkai. Jis yra
Šie metai yra, kaip žinome,
baigęs aukštuosius mokslus, poli grindinių LB politinės veiklos
tų, operos darbuotojų, rėmėjų
ŠVEICARIJOJE
O'Hare aerodrome sekmadie- į suaktuviniai — švenčiame Vytau L. Narbutis šiltais žodžiais atsi
pradininkų, ilgus metus vado
ir talkininkų pobūvis St. Nicoliepė apie šio koncerto dirigentą, cijos tarnyboje tarnauja jau 25
nį
areštuotas
buvęs
to
aerodro
— Berno laikraštis "Zeitbild"
,
! to Didžiojo 550 metų mirties su- jauną, bet daug žadantį muziką metai. Gimęs ir augęs Marąuette vavo JAV LB tarybos politi
n
T c.
las salėje, kur buvo pasidžiaug _ . „„
nėms
komisijoms.
kovo
26 d. laidoje taip pat pri
_.
.
„ R. J. Ste-'
_ jkakti. Chicagoje
'
vieni iš pirmų- Arūną Kaminską.
Parke, tad ši kolonija jam prie
Tvadovas
t a šio kultūrinio darbo vai mo saugumo
—
G
&
C
Merriam
kompani
simena tragišką Pabaltijo vals34 m. Jis su žmona grizo i .H ..
, ,,V
i
jširdies. Policijos rajonas esąs viesiais. Apie tai t a i p p a t plačiau wart,
užbaigė pirm.
iŠ trijų dienų atOStOgų H aVaJUO
j jų. *s;ą
^ i sukakti
" ^ ^ Tpraeito
]
. sekmadie.T T .""
\Minėjimą
f i n p . i i m a nžhfliVp
ra'r— kun.
'
'- --'-•-"''. . .
— « «. » ...... .*....,.
•
„_„
Websi
tybių likimą ir klausia: "Ar gavėliau.
,.
*._.
*V* __
? !nio
vakare gražiai pamineio Liet.
minėjimą uzDaige pirm. Kun.
'
. . . . . .
. I
TJT
.
se. _,
Policijos
leitenantas
Nestor
į ^g^jj^y
Mokslų
akademijos
ter
žodyną
ir
kitus
nurodomuo
i
Ji šiandien galioti Hitlerio susiv
Marąuette
1\ rmtMm
Policijos
leitenantaskad
Nestor
MnUl,,
ak*<fomiins m- a sBagdanavičius,
šiltai Sužiedė
d ė k o d a msas
a s pastangas,kad
is didžiausių ir
jfe desiąs Par
vi- ja, leidžianti Merriam
prelegentui prof.
Chakonas
informuoja,
SteX
„ lietuvių:. istorijos
^ _ draugi.
.
į
Chicagos
židinio
darbuotojai.
ko apylinkė būtų saugi nuo van sius leidinius, laišku painformaįtarimai?" Be to, "Zeitbild" ciw
j o s narių ir jų bičiulių susirin- w * r t areštuotas uz pagrobimą j M i n ė ] - i m a s ^ ^ Jaunimo cent- liui už gerą paskaitą, aktoriams, dalizmo ir plėšikavimų. Tačiau vo JAV L B Visuom. reik. tary- Į tuoja 151 lietuvių patriotų pasidr. Sruogienei, Styginio ansamb
atkreipė j rašytą Kurt Waldheimui, Amkinias bus balandžio 30 d. 6 vai.! 169,000 dol. iš Jefferson State į r Q d k j ž i o j 0 j e ^ l ė j e ir sutraukė
su policija turi bendradarbiauti ir bą, kad redaktoriai
lio vadovams ir muzikams, dail.
dėmesį
į
LB
laiške
iškeltus
ne-inesty International ir Helsinkio
vak. A. Rūgytės bute. Praneši-} banko Chicagoje. Stewart P " a - Į n € t oli 300 dalyvių
visi tos apylinkės gyventojai, pra
A.
Valeškai
už
scenos
dekoravi
m u s apie istoriką prof. dr. Jo pažino išleidęs 100,000 dol. už ' Minėjimą pradėjo Kazys Pabe
aktą
nešinėdami apie pastebėtus nusi tikslumus Lietuvos reikalu ir, į susitarimų —baigiamąjį
mą (ji kukliai bet skoningai buvo
ną Yčą, minint j o 100 m. gimi mokėti skolą.
naujas
laidas
leidžiant,
klaidas'
pasirašiusių
šalių
vyriausybėms
kaltimus.
dinskas, pakviesdamas židinio pir- dekoruota karališkąja
karūna),
m o sukaktį, padarys jo buvę
j pasiųstąjį raštą. Kaip jau žinoAid. Frank Brady pažymėjo, atitaisys.
PABfcGO PAGROBTA
į mininką kun. V. Bagdanavičių L M K F Chicagos klubui ir jo va
studentai A. Dumbrienė, St. J a
—LB New Yorko apygardos me, tame rašte iškeliamas fakkad svetimos rasės žmonės jau
Deborah A. Mullaney, 21 m., j supažindinti svečius su pagrindikubonienė ir prof. dr. B. Palio šeštadienio naktį apie 10:30 v. i niu prelegentu, kuriuo buvo isto- dovei Marcinkienei, o taip pat bando persiristi į Western gatvės suvažiavimas įvyks birželio 7 d. i tas, kad sovietinė policija perLiet. istorijos draugijai už talką.
kas.
— "Cape Cod, Mass, Sėtuvių Į sekioja žmones, kurie reikalauvakarinę pusę. Jis pažadėjo dėti
grįžo iš darbo. Prie Central ir rikas prof. Simas Sužiedėlis. Jo
Iš viso minėjimas buvo gerai pastangas, kad
viešai m-pasmerktas
— ši
.,. kolonija
, - išlik- ( žinios" — tokiuo rpavadinimu | j- rja,
, kad būtų
m
;
X
Prezidento
Aleksandro Windsor gatvių, Chicagoje, ją paskaitos tema — "Vytauto Di paruoštas, planingas
Tikėkime., tų nepaliesta. Po trumpą žodį ta-1 biuletenį leidžia vietos LB apy- i Stalino — Hitlerio susitarimas
Stulginskio "Atsiminimai'' jau sulaikė vyras ir, grasindamas džiojo pastangos vainikuotis ka kad jis Chicagoje nebus paskuti
rė policijos pareigūnas Les Fis-įlinkė.
'pasidalyti Rytų
Europą. Ryatspausdinti. B u s galima įsigyti peiliu, privertė lipti į jo automo raliumi". Profesorius iš gausios nis, nes ir kelios kitos organizaci
—
LB
Cape
Cod,
Mass.,
apyį
šium
su
tuo
buvęs
areštuotas
p e r prez. Stulginskio minėjimą bilį. Surišo jos rankas, liepė su medžiagos apie mūsų didijį kuni- jos yra užplanavusios rudens me- singer ir seržantas James Stepa
bti ant
ant automoDUio
. . . nek. Jie pažymėjo, kad kolonijos linkės susirinkimas įvyks gegu- į Antanas Terleckas. Laikraštis
automobilio grin- į gaikštį pasirinko tiktai vieną l a - . - - gegužės 4 d. 3 vai. p. p. Jauni kniubti
ir gyventojų saugumas priklau žės 3 d. 2 v. p. p. G. ir T. Bliud mano, kad 35 metų nuo Hitle
ir
apdengęs
ją
antklode,
I
bai
įdomų
ir
tragišką
aspektą,
t
u
vienu
ar
kitu
būdu
paminėt.
dų
mo centre.
rio galo neįmanoma, kad dar
'...
• J ii I mūsų didžiojo valdovo — Lietu sys nuo pačių žmonių, jeigu jie nikų patalpose.
x č . Grincevičtus
vos savarankiškumo simbolio — laiku policijai praneš apie paste
vis galiotų
jo
"Neuordnung
25 d. Jaunimo centro kavinėje bėjas išlipo iš automobilio nuo-il-aus titulai nėra vienas ir tas 550 metų mirties sukaktį.
bėtus įtartinus asmenis ar vykdo ti. Buvo atkreiptas dėmesys ir į Europas".
(bk) m u s nusikaltimus.
parodė daugybę skaidrių iš Sei salioj vietoj. Tuo metu motaeris į pats. Jeigu didysis kunigaikštis
McKey mokyklą, kurią dabar lan
DID2. BRITANIJOJ
nų, Punsko, Varšuvos, Kroku išlaisvinusi rankas, užtrenkė j siekė karaliaus titulo, matyt, kad
RŪPESTIS MARQUETTE
Aleksandras Patackas painfor ko juodosios rasės vaikai ir eida
vos, Dancigo, Rytprūsių, Portu duris ir, palikusi pagrobėją, nu- j pastarasis titulas buvo aukštesP A R K O IŠLAIKYMU
— Leicesterio DBLS sky
mavo apie juodųjų nupirktą nuo mi į mokyklą ar grįždami iš jos
galijos, Vengrijos,
Bulgarijos, važiavo į Campton Inn ir pašau \ ™$- Toliau jis nusakė Vytauto
savybę ant Western Ave. prie 71 sudaro dideles problemas gyven riaus narių metinis susirinki
Balandžio 18 d., Šv. M. Marijos
Bora-Bora ir Tahiti salų. Paten kė policiją. Moteris atpažino jo i oastangas gauti Lietuvos karą-,
tojams. Teirautasi, ar nebūtų mas įvyko kovo 30 d. Susirin
imimo
lietuvių - parapijos salė gatvės. Tai buvę bene masonų
kinti žiūrovai prašė dar ir ki nuobrauką ^ Douciios -inkinio ' Kaus vainiką, iškėlė Lenkijos p<>-. G i m i m o lietuvių
sale namai, kur viena nekilnojamo galima šią mokyklą visai užda kimą pravedė skyriaus pirm. K
je įvyko Marąuetteparapijos
P a r k o lietutos tokios skaidrių vakaronės. nuotrauką * policijos « M * ^ ^ . ^
^
^ ^
turto įstaiga jį pardavusi. Alder- ryti, nes miesto administracija Paukštys. Susirinkimo pirminin
? ^ , fe l v v k o Marąuette P a r k o ketu
Vytauto, kaip valdovo, asmens I vių namų savininkų
draugijos manas užtikrino, kad to padaryti planuoja dėl lėšų stokos kaip tik ku vienbalsiai buvo išrinktas J.
X lietuvių
Bendruomenės
ir jo pastangų galutinai atskirti I susirinkimas. Jame dalyvavo kiek jie negalės nes ten neatitinka uždaryti apie 30 mokyklų.
Šalkauskas. Kadangi niekas ne
j
Gage Parko
naujai
išrinkta
tačiau
• Lietuvą nuo bet kurios priklauso- didesnis narių skaičius,
Valdyba
pažadėjo
apvažiuoti
bažnyčios
reikad
avimų.
A.
Pa
nori dirbti valdyboje, tai nutar
apylinkes valdyba
pirmajame
; mybės Lenkijai. Būdamas įžval- susirinkimu negalima džiaugtis, tackas pažymėjo, kad reikia la Marąuette Parko lietuvių kolo ta palikti vien seniūniją. Seniū
posėdyje, kuris buvo balandžio
• gus istorikas, S. Sužiedėlis patei- nes draugija turi daugiau kaip bai stropiai budėti ir greit susirū niją ir atrinkti geriausiai tvarko nu liko K. Paukštys, o kandida
23 d. Jaunimo centre, pasiskirs
! kė visą eilę eiliniams k l a u s y t o - tūkstanti narių, o į susirinkimus pinti Marąuette Parko kolonijos mus namus ir jų savininkus at tu J. Šalkauskas.
t ė pareigomis: pirm. D. Valen; jarns nežinomų ar mažai žino- teatsilanko šimtinė.
išlikimu. Lietuviai mažai rodo žymėti.
tinaitė, vicepirm. kun. J. BoreDraugijos pirmininkas Juozas
— Britanijos lietuvių katali
: mu istorinių momentų,
užkuPo susirinkimo buvo pasivaišin
noro
aktyviai jungtis į namų sa
vičius, ižd. J. Kolienė, sekr. A. _
Bacevičius
perskaitė
platoką
dar
kų
metinis sąskrydis įvyks rug
: lisiniu įvykių, intrigų, kurios
vininkų draugijos verkią, nelan ta kavute ir užkandžiais.
Kaminskienė, kultūros reika- j
botvarkę
ir
pasveikino
susirinku
sėjo
27 d. Manchesteiyje.
į ir sustabdė Vytauto karūnavimą.
]wgis Janušaitis
ko susirinkimu, nesidomi valdy
lams vicepirm. V. Jasinevičius, |
sius,
pažymėdamas,
kad
šis
mė
•Vytautas, kaip žinia, mirė 1430.
bos darbais. Valdyba viena už
vicepirm. visuomeniniams reika I
įX. 27, nespėjęs įvykdyti k a r ū - nuo buvo draugijai laimingas, visus narius negalės atlikti ir iš aiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis
lams K. Adickas ir valdybos na
j nacijos sumanymo. Tačiau jo įpė- nes niekas iš narių nemirė.
spręsti visų iškylančių
proble
r y s Steponaitis. Revizijos komi [
Į draugiją įstojo B. Saulius. I
jdiniai ir bajorai dar ilgai stengėsi
mų. Tenka pasidžiaugti, kad val
siją sudaro: V. Tallat-Kelpša,
į išlaikyti
vytautišką
palikimą šį susirinkimą atsilankė 8 distrik- dyba, vadovaujama Juozo Bace
G. Povilaitis ir V. Sinkus.
Prof. Sužiedėlio paskaitos min- to policijos viršininkas, lietuvių vičiaus, labai gerai dirba, sten
Pagerbkime mūsų
l| |
tys buvo labai logiškos, tikslios. Į kilmės, Joseph T . Mildice, poli- giasi iškylančius klausimus spręsti
x Dr. K. Ambrazaitis, pa
ci os
Jų perdavimas vyko literatūriš- į J
seržantas James Stepanek, kolonijos naudai.
kviestas
kongresmano F . Fikai
istorišku
stiliumi
ir
todėl
į
policijos
pareigūnas_Les FissinEdvardas Šumanas patarė akty
thian į patariamąjį
komitetą
Irena Regienė, Vista atstovė, kalba klausytojai prelegentui labai nuo ger ir 15 wardo aid. Frank Brady viai visiems kovoti su nusikalti
sveikatos reikalams, balandžio
Susirinkimo dalyvius su svečiais
Brighton Parko LB susirinkime socia
širdžiai padėkojo.
įjungdami jas į
mais, nebijoti stoti teisman ir nu
19 d. dalyvavo komiteto posė liniu klausimu.
supažindino Juozas Bacevičius,
kentėjusiems
jis
pažadėjo
su
spe
dyje Valparaiso, Ind. Komitetą
Antroje programos dalyje D- pažymėdamas, kad pareigūnų at
Nuotr. P. Malelos
sudaro 11 gydytojų iš Indianos.
Markelytė ir du Antro kaimo ak silankymas į susirinkimą ir lietu cialia komisija teikti teisinę pa
šį specialu
x "Antras Kaimas", Chica
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X Solistai Margarita Mom- j Balandžio 12 d. spektaklį ste- ko ir komentarus paruošė dr.
giau žiūrėti į savisaugą, ypač at I MOTINOS DIENOS N0YENA — GEGUŽES 2 - H d.d. |
V. Sruogienė. Jaunį aktoriai skai
Idenė ir J o n a s Vaznelis atliks \ ^ J o 300 svečių.
liekant piniginius reikalus ban
tė puikiai, gražiu lietuvišku žo
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meninę programą Dzūkų dr-jos :
* Stasys VUinskas,
Wind- džiu, jo nežalodami. Šią progra
kuose. Draugijos sekretorė Angelė §
sor
Katelienė perskaitė išsamiai su 1
bahuje gegužės 17 d. Jaunimo | - Conn.. mums atsiuntė ma- mos dalį paaiškino Liet moterų
81 novena, į Vunisus Auircs Vartų Stebukl. Gailestingumo ir s
rašytą praėjusio susirinkimo pro
centre. Stalikus rezervuoti tel. l o n U laišką. Nuoširdžiai įvertin- klubų federacijos Chicagos sk.
^ Nepaliaujamos Pagalbos 4vS. Dievo Motiną Mariją, bus cdebruo- £
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ją j Iv. MUių Boveną.
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Leonas Narbutis. Pirmiausia an
pas American Travel
Service j bes prenumeratos mokestį. La
Diskusijose dalyvavo K. Leksamblis atliko W. A. Mozarto DiMotinas rmr&m
«y*a/adra»1 •
Bureau, 9727 S. Western A ve., į bai ačiū.
nickas,
Vanagūnas, Janula ir kivertismento — Allegro, Andante
Cbicago. 111. 60643. TeL (312)
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nėjimas. Koncelebracinės šv. I
x Elsa (Varškytė) ir Vytau- gučio "Pjesę", V. Klovos "SvajoUž savo darbą garantuojame
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Mišios. vadovaujant vyskupui j t a s švelniai susilaukė pirmojo \ nėlę" (aranžuotą F. Strolios). "Dirvos" koncerte Clevelande balan
ir esame apdrausti.
V. Brizgiui, gegužės 4 d. Švč. sūnaus. Laimingi seneliai Adol- Cia solo partiją rageliu atliko B. džio 12 d. DMNP parap. salėje progra
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M. Marijos Gimimo parapijos fina gvelnienė ir Augustinas Į Pakštas Pabaigai
sugrojo M. mą atliko sol B. Dab5iene iš Los An
ARVYDUI KIELAI
bažnyčioje 10:30 vai. ryto. Aka-1 Varškys džiaugiasi anūku. Mo-i Oginskio "Polonezą" ir J. Karoso geles. Jai akompanavo klevelandietis
J
Marian Fath*r», 8336 So. Kllbourn Ave., Chicago, IL 9M29
TeL — 434-9655
demiia Jaunimo centre 3 vai. p. | tina ir sūnelis jau grįžo iš šv. j "Augo kiemp klevelis". Tenka pa- komp. J. Švedas.
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