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SIMBOLINES EUROPOS
SANKCIJOS IRANUI

RAMANAUSKAITĖS TEISMAS
(Tęsinys)
NUOSPRENDIS

riumi Bogačiovu ir kolūkio pir
mininko pavaduotoju Krupica ji
atvažiavo į Girių kaimą. Pilietės
Baltarusijos TSR vardu, 1979 Lukšos name buvo maždaug
m. rugsėjo 18 d. Astravo rajono Giriu aštuonmetės mokyklos m o 
liaudies teismas pirmininkaujant kiniai ir teisiamoji Ramanaus
liaudies teisėjui Chalko L P. d a  kaitė. Apklausus vaikus paaiškė
lyvaujant tarėjams — Zeniuk G . jo, kad laike trijų dienų Rama
I. ir Volkov V. K valstybiniam nauskaitė juos mokė religijos, m o
kaltintojui prokurorui Abramovi kė maldų, rodė religinio turinio
čiui A. I. visuomeniniam kaltin fotografijas. Analogiškai paliudi
tojui Klimčienei ginant advoka jo Bogačiov ir Krupica. Iš liūdi
tui Savičiui N . I. išnagrinėjęs a t  ninku T . Lukša, M. Ravoit, J.
virame teismo posėdyje Angelės Kutko, R. Sturo, R. Urbanovič ir
Ramanauskaitės bylą dėl pada kt paaiškėjo, kad 1979 m. liepos
ryto nusikaltimo pagal BTSRBK 18, 19, 20 dienomis Ramanaus^
kaitė Lukšos n a m e pravedė pa
139 str. 1 d nustatė:
Teisiamoji Ramanauskaitė su mokas vaikams, mokė maldų,
laužė "Bažnyčios atskyrimo n u o rodė religinio turinio fotografijas,
valstybės ir mokyklos — n u odavė jiems religinę literatūrą.

Biznis svarbiau už amerikiečius įkaitus

NeapoHs. — Europos Rinkos I r a n u sutartis, apimančias 7 biL
minieteriai, suvažiavę Neapoly dol. prekybą. Kadangi jos pasira
je, patvirtino ankstyvesnį nuta šytos prieš lapkričio 4 d., jos
rimą paskelbti Iranui ekonomi b u s vykdomos toliau.
nes sankcijas, baudžiant Iraną
Rinkos valstybės dabar turės
už amerikiečių diplomatų pagro sankcijų siūlymą pravesti per
bimą i r kalinimą. Devynios Eu savo parlamentus. Tik Britanija
ropos valstybės paskelbė, kad už iš anksto tuo pasirūpino. Gegu
tarptautinių įstatymų laužymą žės 14 d. žemieji parlamento rū
jos nebesudarys su Iranu naujų mai, po 16 valandų debatų, nu
biznio sutarčių, tačiau paliks tas t a r ė paskelbti sankcijas. Spren
sutartis, kurios buvo pasirašy dimą patvirtino Lordų rūmai ir
tos prieš JAV ambasados užpuo karalienė įstatymą pasirašė.
limą lapkričio 4 d. Stebėtojų nuo
Naujosios Europos sankcijos
mone, tokia išimtis gerokai su palies tik apie 8 nuoš. Europos
silpnina sankcijas, nes ir nau prekybos su Iranu. Tuo pačiu,
Afganistano
pabėgėliai
stato
palapinę
Badaber
lygumose,
Pakistane,
netoli
Afganistano
sienos,
šalia
įprastų
sun
juose prekybos apribojimuose iš sankcijos laikomos mažu įnašu
Iš
1979
m.
rugpiūčio
18
d.
pro
Bažnyčios" įstatymą. Nusikalti
kumų, afganus sukilėlius, ypač atbėgusius iš kalnų, labai kankina Pakistano lygumose karščiai. Stovyklose gyvena imtis daroma maisto produk į įkaitų gelbėjimą. Irano užsienio
mas padarytas taip: Ramanaus tokolo seka, kad iš Ramanaus moterys ir seniai, jaunesni vyrai paprastai grįžta atgal tesu' kovos prieš bolševikų režimą.
tams i r vaistams.
reikalų mirusteris, paklaustas
kaitė atvyko iš Kauno į Astravo kaitės paimta religinio turinio li
Prezidentas Carteris, paklaus apie Europos sankcijas, atsakė:
įajoną Girių km. ir 1979 m. lie teratūra skirta nepilnamečių vai
tas korespondento, a r jis paten " J o s mums visai nerūpi." Preky
pos 18, 19, 20 dienomis Lukšų ku religiniam apmokymui ir pa
kintas paskelbtomis Iranui sank bos ministeris Rėza Sadr pareiš
čios
religiniam
mokymuisi.
namuose Girių aštuonmetės m o 
cijomis,
atsakė: 'Taip".
kė per Teherano radiją, k a d var
kyklos jaunesnių klasių vaikus
Ramanauskaitės veiksmai tei
Europos ministeriai pripažino totojų prekes a r žaliavos, kurios
mokė religijos, panaudodama re singai kvalifikuojami pagal B T
savo komunikate po dviejų die b u s sankcijų paliestos, j a u se
liginę literatūrą.
SR BK 139 str. 1 d. Teisiamoji
atskyrimo
Teismo metu Ramanauskaitė sulaužė "Bažnyčios
Salvadoro
kariuomenės nų posėdžių, k a d amerikiečių dip niai užsakytos kitur ir j a u pake
atsisakė duoti parodymus dėl jai nuo valstybės ir mokyklos — nuo
dalinys prie Hondūro sienos lomatų paleidimo byloje jokios liui į Iraną.
Europiečiams svarstant, kaip
pareikšto kaltinimo ir kalta n e  Bažnyčios įstatymą, būtent or
puolė naujai atvykusį komunis pažangos nuo paskutinio ministe
ganizavo ir sistemingai mokė ne
Irano delegacijoje aštuoni afganų vadai
rių
posėdžio
balandžio
21
d.
ne
paspausti
Iraną, Jungtinių Tau
prisipažino.
tų būrį ir nušovė apie 100. Salpilnamečius
vaikus
religijos.
padaryta.
Tuo
metu
pirmą
kartą
t
ų
įstaiga
paskelbė, kad ji siun
Vienok Ramanauskaitės kaltė
Islamabadas. — Pakistane pra- Tuo pačiu metu Pakistano prazi- vadoriečiai neteko 11 kareivių.
buvo
paskelbta
intencija
spaus
čia dėl įkaitų derėtis Sirijos dip
Sprendžiant
bausmės dydžio sidėjo musulmonų valstybių kon- j dentas pasirodė sekmadienį CBS
pilnai įrodyta liudininkų paro
— Sekmadienį dideliu spro
ti
I
r
a
n
o
vyriausybę,
skelbiant
lomatą
Adib Daoudy, k u r i s buvo
dymais ir baudžiamosios bylos klausimą, teismas atsižvelgė, kad ferencija, kurioje dalyvauja 38 anksčiau
filmuotam
interviu gimu ir lengvu žemės drebėji
Ramanauskaitė anksčiau neteis valstybės. Konferenciją nustebi Pace the Nation" programoje. mu prasiveržė St. Helens u g - sankcijas. Italijos užsienio reika anksčiau JT sudarytos tarptau
medžiaga.
charakterizuojama no Irano užsiangažavimas Afga Čia prezidentas Zia ragino Ame
lų ministeris, pirmininkavęs da tinės komisijos narys.
Apklaustoji liudininkė Syzo pa ta teigiamai
niakalnis Washingtono valstijo
iš
darbovietės
ir
laiko
pakanka
rodė, kad 1979 m. liepos 20 d. jai
nistano klausime. Irano delegaci riką daugiau ir efektyviau reikš- je, nuo karščio sutirpęs sniegas bartiniam suvažiavimui, Emilio
Colombo pareiškė spaudai, kad
pranešė, kad Girių km. pil. Luk mai nubausti pinigine bauda joje oficialiais nariais yra aštuo tis Persijos įlankoje ir Pietvakariu "j ^ į ^ ^ ^ vietovių,
Juodųjų riaušes
šos bute Giriu mokyklos moki-1 valstybės naudai (vertėjas ver- ni afganai: šeši iš Pešavaro, Pa Azijoje, nes ir sovietų invaziją
_ g ^ p ^ p a s i u n t ė Izraeliui apie Europos Rinkos nutarimą
niams kažkas praveda susirinki- j tė: "Ir skaito... baudą... 50 rub.") kistano sukilėliu grupių ir du iš Afganistane iššaukusi Amerika
" * . . : , . « _ _ _ _ buvo painformuotas JAV valsty
Miami mieste
n a u j u sugestijas,,kaip išspręs- ^ J j £ ^ j a ^ M ū 8 l d e .
mą. Kartu su mokyklos direkto- j
(Bus daugiau)
Irane veikiančiu afganų organi paliktame tame regione tuštuma.
ti
palestiniečių
autonomijos
Miami. — Sekmadienį Miami
Ekonomistų žiniomis, sustab
zacijų. Iranas keliskart yra paJis patarė Amerikai ne taip jaut
klausimus.
miestą
nusiaubė juodųjų riau
džius
Amerikos
prekybą
s
u
Ira
smerkęs Sovietų Sąjungą už in riai pergyventi amerikiečių įkai
—
I
š
Kubos
su
pabėgėliais
iš
šės,
šaudymai,
plėšimai ir pasta
nu,
savo
gaminių
rjardavimą
Ira
vaziją Afganistane, tačiau pirmą tų likimą Irane, bet daugiau žiū
leistas
žvejų
laivas
audringoje
tu
deginimas.
Tikras žuvusiu
nui padidino: Britanija, Prancū
kartą diplomatiniame pasaulyje rėti pasaulinės apimties įsiparei
jūroje apsivertė, žuvo 10 žmo zija, Italija, Olandija ir Vakarų skaičius dar nežinomas, pirmadie
Irano vyriausybė taip aiškiai pa gojimų.
nių.
Floridon nuo balandžio 2 1 Vokietija. P r i e š JAV ambasados nį rytą jų buvo 19. Policija, pa
demonstravo savo paramą afga
Užsienio spauda praneša, kad
suėmė
d.
j
a
u atvyko 55,000 kubiečių. užpuolimą šios šalys pasirašė su dedama kariuomenės,
nams sukilėliams.
Reporterių afganu
pasipriešinimas
sovie
360
žmonių.
Gubernatorius
pa
klausiamas, Irano užsienio reika tams Afganistane plečiasi. Beveik
— Vietnamiečių
pabėgėliai
skelbė
draudimą
pasirodyti
gat
lu ministeris Ghotbzadehas pasa kasdien miestuose pasirodo vadi- atidengė Singapūre, k a d jų laiRytų
—
Vakarų
Quebece sprendžiamas nepriklausomybes klausimas
vėse tarp 8 vai. vak. ir 6 vai.
kė, kad Iranas yra pilnai įsipa nami „nakties laiškai", sukilėliu j vui skęstant, Singapūro k a r o
reigojęs
remti
Afganistano
mupokalbis Varšuvoj ryto.
Montrealis. — Šiandien Quebe- 9 d. išreiškė pageidavimą, kad
prieš Karmalo vyriausybę n u - Į ^ v a g atsisakė juos gelbėti i r
Juodųjų gaujos puldinėjo n e
jahadeenus
—
laisvės
kovotojus.
kreipti slapti laikraštėliai. Juose j ig pabėgėlių nuskendo.
co provincijos gyventojai tun re Britanija perleistų Kanados kons
Varšuva. — Lenkijos prezi
tik
baltuosius, žuvo daug juoduKlausiamas ar tai nesudarys Iraferendumą, kuris gali paliesti vi titucijos kontrolę Kanadai, ku
Karmalas ir jo vyriausybės na-j _ N a u j 0 j i Liberijos valdžia dentui Gierekui pakvietus, Var
Minios neleido gesinti pastatu,
nui sunkumų su sovietais, minis
są Kanados ateitį. Klausimas lie rios parlamentas galėtu ją keisti,
iai vadinami ^paklusniais rusų j g ^ ^ y
kariuomenės majorą, šuvoje vakar vėl susitiko Sovie
teris
pasakė,
jog
Iranas
įpratęs
pagalbos
vergais". Kariškiai koliojami „ru kuris bandęs nuversti naująją tų Sąjungos prezidentas Brež nepraleido greitosios
čia prancūzų separatistų sumany papildyti.
būti "karštam vandeny".
mašinų.
Mieste
uždrausta
par
sams parsidavusiomis moterimis".
mą atsiskirti nuo angliškai kal
Montrealyje kilus prancūzu se
nevas, atvykęs su užsienio rei davinėti alkoholinius
vyriausybę.
gėrimus,
Sukilėlių atstovai painformavo
bančios Kanados. Referendumo paratistų sąjūdžiui, daug biznio
Iranas rekomendavo musulmo
— Sekmadienį, po 17 metų kalų ministeriu Gromyko, ir gazoliną.
klausimas taip
suformuluotas, bendrovių išsikėlė, pradėjo išva nų konferencijai reikalauti, kad korespondentus Pakistane apie
Prancūzijos prezidentas Giscard
Riaušės kilo, kai baltųjų jukad atsiskyrimas iš federacijos pa žiuoti atsiskyrimui nepritaria ka- Sovietų Sąjungos kariuomenė bū- drąsų sukilėlių puolimą vienoje pertraukos, įvyko demokrati
d'Estaing, kurį atlydėjo minis ry teisme išteisino keturis baltus
niai
Peru
rinkimai,
kuriuose
liekamas ateičiai. Ši problema su nadiečiai.
, tų ištraukta iš Afganistano. Isla- sovietų helikopterių nusileidimo
teris Francois-Poncent. Brež policininkus, kurie užmušę juo
kėlė Kanadoje daug ginčų, supy
Separatizmo priešai agituoja, m o tautos turi patvirtinti pilną aikštėje. Sukilėliai pasislėpė po stipriausiai pasirodė centro p a r nevas, kaip žinoma, Varšuvoje
dą vyrą pernai gruodžio 17 d.
kino artimus draugus, net išskyrė kad nepriklausomas Cjuebecas tu solidarumą afganų tautai jos tei baltais, sovietų naudojamais la tija su buv. prez. Belunde Terviešėjo
praėjusią
savaitę,
mi
Kaltinamieji
teisme aiškino, kad
šeimas. Daug kur įvyko smurto rės aukštus mokesčius, seneliai singoje kovoje už savo tikėjimą, vonams pervežti maišais. Du he ry priešaky.
nint
Varšuvos
pakto
sukaktį.
sulaikytas
juodis
bėgo nuo polici
veiksmy ir referendumo dieną ant nebegaus federalinės vyriausybės tautinę nepriklausomybę, terito likopteriai nusileido t u „kūnų"
— Vakarų Berlyne įvyko j a u 
Abiejų
valstybių
vyrai
dar
jos
motociklu
ir
nuo
jo nukritęs,
kojų sukelta policija, budi kariuo pensijų, praras savo draudimus, rijos integralumą, už atgavimą paimti, tada iš maišų sukilėliai nimo demonstracija prie J A V
persiskėlė galvą, tačiau juodieji įsi
menė.
prancūzai pradės persekioti kitu tautos teisių spręsti savo likimą, puolė ir išžudė sovietų įgulas. kultūrinio centro. Jauni komu botvarkės neturi, tačiau palies
tikinę,
kad jis mirė nuo policinin
visą
eilę
tarptautinių
klausimų.
Balsuotojai turi atsakyti „taip" tautybių žmones, provincija n e  sakoma Irano pareiškime konfe Dvi dienas sukilėliai tyrinėjo he nistai sudegino JAV vėliavą.
kų
sumušimo.
Floridos FBI paskel
Pabrėžiama,
k
a
d
po
Afganista
ar „ne" į klausimą: „Ar duodi begaus Kanados naftos ir gazoli rencijai.
likopterius, į juos šaudė, ieško
Gvinėjos
prezidentas
S
e
bė,
kad
byla
bus
perkelta į fedeno invazijos tai pirmas sovietų
Quebeco vyriausybei mandatą de no.
dami silpnu vietų, kol surado, į
Vienas
Irano
delegacijos
narys,
kou
Toure
išvengė
atentato,
vado susitikimas su Vakarų at ralinį teismą, nes tikrai esą duo
rėtis su Kanada dėl naujo susita
Pats Cjuebeco provincijos žmo Afganistano Islamo sąjungos va kurią vietą taikyti, kad helikop kuriame žuvo vienas i r 30 buvo
rimo, kuris būtų pagrįstas tautų
stovu.
Prancūzija
pasmerkė menų, kad policininkai panau
gus, premjeras Pierre Elliot T r u - das Abdul Rasoul Sayef pasakė, teriai sprogtų.
sužeisti.
Afganistano invaziją, tačiau pa dojo jėgą.
lygybe. Susitarimas leistų Quebe- j g / S į a p r i e š
atsiskyrimą kad afganai laukia iš šios kon
brėžė, kad reikia palikti pravi
cui gauti galią leisti įstatymus, j J i s ^ p a s l c e ] b ė , k a d referenduferencijos nevien gražių žodžių,
imti mokesčius, megzti ryšius su: m o s u t e i k i a m a s , m a n d a t a s " deras duris dialogui, bandant iš
— Libijos diktatorius KadaPopiežius paminėjo
bet realios paramos. Kitas Irano
Pasisekęs Kinijos
užsieniais, kitaip sakant, įgyti s u - , ^ g u f - naudoti visas įtempimų mažini fy pasakė, kad jis nepersekioja
valdžia
netu.
delegacijos narys
Sibghutulla
verenumą, tačiau tuo pačiu m e - , ^ . „ „ „ r , n e s joks Kanados pa
gimtąją dieną
mo progas.
savo priešų užsieniuose. Jis įsa
raketų bandymas
tu išlaikant su Kanada ekonomi- r p i £ r - n a s s u s t a t i s t a i s neside- Mujaddidi, Afganu Tautinio Iš
kęs jiems grįžti, n e s norėjęs
laisvinimo fronto vadas, pareiš
Roma. — Popiežius Jonas Pau
Pekinas. — Kinijos žinių agen
nį bendravimą, įskaitant bendrą reigunas su
apsaugoti juos nuo p e r daug
kė atvykęs į šią konferenciją su lius II-sis sekmadieni paminėjo tūra paskelbė, kad sekmadienį sėk
rės.
valiutą".
stropių savo rėmėjų.
žinoti, kodėl afganai sukilėliai savo 60-tą gimtadienį. Šv. Petro mingai buvo išbandyta tarpkonQuebeco gyventoju 79 nuoš. yra Nežiūrint, kaip nuspręs provin
— Prancūzijos kareiviai bai
negauna jokios paramos iš bro aikštėje susirinko apie 50,000 žmo . tinentinė karinė raketa. Nors
prancūzu kilmės. Jie Kanadoje su cijos gyventojai, ši problema n e 
gė
pasitraukimą iš Čado res
lių musulmonu, nors šie yra ža niu, daugiausia jaunimo, kuris nepaskelbta vieta, iš kur rake
daro apie 30 nuoš. visų gyven sibaigs, autonomijos teisiu klau
publikos, nors čia nesibaigė ci
dėję paramą buvusiose konferen sukėlė popiežiui milžiniškas ova ta pakilo, tačiau kariniai ekspertojų. Už platesnes autonomines simas liks gyvas, m a n o stebėto
vilinis karas.
cijose:
„mums
reikia
prieštanki
cijas.
Vaikai
sunešė
jam
daugybę
tai mano, kad Ji nuskrido į Ramu
teises kova vyksta daug metu, ta jai.
niu ginklų, reikia priešlėktuvi gimtadienio pyragu, o Kristaus jį vandenyną už Salomono sa
čiau atsiskyrimo klausimas rim
— Sekmadienį Jugoslavijoje niu raketų ir amunicijos". Ame Karaliaus parapijoje, kurios baž- lų iš Sinkiango provincijos, pa
čiau iškilo 1976 m., kada pro
KALENDORIUS
įvyko du nemaži žemės drebė rikiečiai korespondentai patyrė, nvčią popiežius vėliau aplankė, darydama apie 6,200 mylių ke
vincijos rinkimus laimėjo sepa
jimai, nuostoliai d a r nežinomi. :kad du fronto vado Mujaddidi 10 kepėjų kelias dienas gamino lią.
Gegužės 20 d.: Bernardinas,
ratistų partija.
Alfreda.
Eidvilas, Augmantė.
— Japonijos premjeras Ohi- broliai, abu medicinos gydytojai, gimtadienio tortą, kuris buvo
Naujojoje Zelandijoje atsilan
Balsavimo rezultatas gali pa
Gegužės 21 d.: Valentas, Vik
penkių pėdų aukščio.
kęs Kinijos vicepremjeras Lj Xianliesti ir kitas Kanados provinci ra paskelbė dalyvausiąs Vene gyvena ir dirba Amerikoje.
torija,
Vaidevutis, Vy^iminė
cijoje
pramonės
valstybių
gal
Musulmonų valstybių konferen
Popiežius dėkndamas už sveiki nian pasakė, kad bandymas įvy
jas, kurios reikalauja didesniu tei
Saulė
teka 5:27, leidžiasi 8:07.
vų
suvažiavime,
birželio
22
d.,
ciją atidarė Pakistano preziden nimus ir linkėjimus, kalbėjo ang ko ryšium su Kinijos pastangom
sių federacijos apimtyje. Daug ka
nadiečių mano, kad dėl silpnu fe nors tą pačią dieną Japonijoje tas Zia ui Haq. Jis kaltino Sovie lų, ispanų, vokiečiu, portugalų sustiprinti savo gynybą, nes Ki
ORAS
o<:
deracijos pagrindų kalta Kanados įvyks parlamento rinkimai. R a u tų Sąjungą už Afganistano žygį, ir lenkų kalbomis. Jis pasakė, jog nijai gr 'a begemonistinė galy
Apsiniaukę su pragiedruliais,
Ouebeco provmeijos premjeras Re
konstitucija, kuri yra paskelbta donoji Brigada paskelbė grasi tačiau pridėjo, kad Pakistanas ne vieneri metai a*fiau mirties yra bė. Pabrėžiama, kad kinai visada
0
temperatūra dieną 70 L, naktį
Britanijos parlamento 1867 m. To- nimą pulti suvažiavimo daly- pritaria ir Amerikos karinių iėgu žmogaus jaunėsimas, nes jis pri "hegemonistu" vadina Sovietų ne Levesque. atsiskyrę—n "><J Kana
50 L
dos varias.
stiprinimui netoli Irano sienų. artėjęs prie gimimo Amžinystėn. Sąjungą.
dėl Kanados parlamentas gegužės vius

Islamo valstybių
konferencija

Kanada laukia, ką
sakys prancūzai ?
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DRAUGAS, antradieniu 1980 m. gegužės mėn. 20 d.
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SVEIKU PATOGUMO UGDYMAS
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KELIAS I SVEIKATA, 1601 W « t Garfieid BlvtL, Cfak»go, IL 60636

VEIDO SPUOGŲ GYDYMAS (5)

doti, nes jo pastovumas yra ri
botas. Veidas užtepamas tuo anti
biotiku du kartu dienoje.
Jau minėta, kad per burną var
toti antibiotiką Clindomycin yra
nepatartina dėl įimto pašalinio
to antibiotiko veikimo. Vienok
vietiniu būdu tą antibiotiką var
toti bendrai medicinoje yra pri
imtina. Vartojamas dindomycin
HG L (vaistinėse jo vardas yra
Cleocin), vieno ar dviejų proceatu skystyje yra saugus. Nė vie
nas pacientas nėra uždokumentuotas turėjęs sunkią komplika
ciją (membranous colitis) dėl to
antibiotiko vietiniai vartojimo
prieš spuogus. Tyrimai nesurado
clindomycino kraujuje net po ii Gegužinėms pamaldoms Lietuvio sodyboje, Chicagoje, vadovauja: Jonas Ra
go šio antibiotiko vartojimo vie moška (k.), Anelė Kirvaityte ir Alfonsas Sidagis.
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tiniai — tik ant odos minėto stip
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rūmo skystyje.
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
Stenkimės veido spuogus gimusio kūdikio. Tas antibiotikas
metams y2 metų 3 mėn.
gydytis — kitaip apsivil- taip pat randamas kūdikį maiti
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
sLme ir ligą pabloginsime. nančios motinos piene, jei moti
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
na tą antibiotiką priiminėja. To
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Mediciniškas raginimas dėl tetraeyclinas nevartotinas neš
Kitur
38.00
20.00
13.00
čioms ir žindančioms moteriš
Savaitinis
25.00
15.00
Dėl jau minėto spuogu (angį.
kėms. Taip pat labai svarbu ne
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso saacrie) gydymo atrbiotikais štai
vartoti šitą antibiotiką antroje
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- s V o nuožiūra. Nesunaudotų straipskas sužinotina.
Nepamirština,
pusėje nėštumo dėl to, kad tada
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
kad spuogai atkrinta po trumpo
vystosi dantys — jiems tetraeyc
»
»
s.
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,5 anksto susitarus Redakcija už
Dabar jau keli metai vaistų
GINČAS DEL KVAPŲ
įtik vienu dalyku, būtent: geo
antibiotikais gydymo. Už tai rei
• Redakcija dirba kasdien j s k e l b į
turinį
neatsako_
Ske!.
linas juos visam laikui nudažo, rinkoje randasi vietiniam naudo
metriškai jie atitinka kaip daik
Seštadieniais
kia jais gydytis ilgą laiką. Kai ku
fS
~
,J2°'
I
bimų
kainos
prisiunčiamos
gavus
pajuodina. Taip pat dantys ne jimui prieš spuogus ir erythromy8:30 — 12:0O
j prašymą
Seniai mokslininkai tyrėjai t a s savo atvaizdą veidrody, ar
rie pacientai juos turi imti mė
pataisomai nusidažo
vartojant cino skiedinys. Tik šis nėra toks ginčijasi, kodėl medžiagos kve gą kaip kairioji ranka atitinka
nesiais, kiti net metais. Kiekvie
tetracycliną kūdikystėje ir iki aš veiklus kaip vietiniai naudoja pia. Viena teorija aiškina, kad dešiniąją. Todėl juos ir vadina
nu atveju esti kitaip, todėl nė vie
tuonių metu vaikystėje.
kvapus užuodžiama molekulinio dešiniuoju ir kairiuoju izomeru.
mas clindomycinas.
KAIP KAM ATBODO
nas jaunuolis negali savo spuo
statinėjami kvapai. Nežiūrint
Kaip
pakartotinai
minėta,
tet
elektromagnetinio
spinduliavi
gu gydytis vienodai taip, kaip ki
Išvada. Pasitaikys labai atkak
Tyrimai parodė, kad tokie izo absoliutaus visų fizinių savybių
— Tu dabar negali eiti, —
racyclinas pas moteriškes gali su
mo dėka, o kiti teigia, jog me
tas kad gydosi.
lių
veido
spuogų.
Jie
net
geriau
j
merai
kvepia
skirtingai.
Pavyz
identiškumo,
dešinioji
forma
at
kalbėjo
senmergė. — Taip lyja
Blogybė, kad ilgai imant tetra- kelti grybelį (cabdidiasis) makš siam gydymui sunkiai pasiduos. džiagos kvapą nulemia jos mo džiui, vienas kvepia kaip mėta,
Turi
pasilikti
pas mus pietų
kakliai
kvepėjo
mėta,
o
kairio
cycliną, kaip minėta, gali grybe tyje. Todėl prof. Golitz moteriš Tada pacientas liks nepatenkin lekulių forma, o ne fizinės sa kitas — kaip kmynas. Nustaty
ji kmynu. Taip pat nustatyta,
— O, nesmarkiai lyja,
lis (candida albicans) įsiveisti kių spuogus gydo ne su tetra- tas gydymu. Jis įtars, kad gydy vybės. Ši teorija tvirtina, kad ta, kad galima gauti šių medžią
aiijog
apelsino ir citrinos kvapai kinosi vaikinas.
cyclinu,
bet
beveik
to
grybelio
uoslės organai turi receptorius,
makštyje ir virškinimo kanale.
tojas yra kaltas dėl jo ligos nesigų junginius, o sintezuojant, pa
Dar viena blogybė dėl i'.go tetra- augimo nesukeliančiu antibiotiku taisymo. Tad kiekvienas spuogus kurių paviršius sudarytas pana versti dešiniąją forma, kairiąja skiriasi tik todėl, kad apelsi
cyclino vartojimo — tai- supūlia- vadinamu Erytbjromycinu. Nors turintis žmogus turi gilintis j vei šiai kaip spynos skylutės, ir ir atvirkščiai. Tokie bandymai nuose yra dešinioji limoneno
vimas apde nosį ir veido vidury ir erithromycinas pereina pla do spuogų gydymo labirintus. skirtingos kvapnių medžiagų buvo mokslininkų padaryti. Vie molekulių forma, o citrinose —
je. Atsiranda plauko šaknies sri centą, vis tik negimusio kūdikio Tada jis pajėgs būti labiau stropus molekulės turi atitikti jas kaip nos sintezės stadijoje buvo nu- kairioji Tačiau ne visi anantioAdvokatų Draugija
raktas spyną. Šią teoriją, pa
merai kvepia skirtingai, pavyz
tyje supūliavimas (pustular folli- kūne jo randama maži kiekiai.
gydytojo patarimų pildyme, nes
sak tyrėjų, galima būtų patik
džiui, abi komparo molekulių VALDEMARAS BYLAJTIS
culitis): pasidaro veide uždegimi
Prof. Golitz gydo moteriškių kiekvienu atveju kiekvienam pa
IB
niai guzai ir paviršutinės pū spuogus, duodamas erythromyci- cientui veido spuogai savitai pa rinti, lyginant tokias dvi me llllllllllilIlIlHIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIUIIIlUlli formos kvepia vienodai Tas
VINCAS
BBIZGTS
faktas, kad molekulės geomet
lių pilnos pūslelės. Tada priseina no po 250 mg. 4 kartus per die- siduoda sutvarkomi — sukont- džiagas, kurių molekulės nesi
Teisiu
daktarai
rija tikrai turi reikšmės medžią
iš tu pūlių padaryti kultūrą ir ną (kas 6 valandos) — viso vie- rohuojami. Daugiau apie tai ki skirtų nė viena fizine savybe.
Tokių
medžiagų
yra
—
tai
va
gos kvapui, verčia abejoti spin 2458 W. 6Sth Street, Cattcaco, U
susekti, kokiems vaistams tos bak ną gramą per parą. Vėliau jis šį j tą kartą,
Visi teL 778-8000
dinamieji
enantiomerai,
jie
vie
duliavimo teorijos teisingumu.
terijos jautrios (culture and sen- kiekį sumažina iki 250 mg. du
Val&ndo*
pasai susitarimą
Pasiskaityti. Modem Medicine, nodi viskuo: atomų skaičiumi,
sitivity tęst). Tada reikia atitin kartus per dieną (kas 12 valan
jm.
Radijo
Valanda
jau
39
metus
tarjų jungimosi tvarka, o skiriasi aauja New Jersey, New York ir Conkamais antibiotikais sistematiš- dų) — taigi, pusę gramo eryth- April 30 - May 15, 1980.
neetieut lietuviam* !
kai — ne vietiniai gydyti tą po romycino per parą.
KAI Seitadieių nuo * iki 5 vai. po
tetracyclino gydymo apturėtą
piet U WEVD Stotie* N«w York*
Antibiotiku vartojimas
1330 kil., AM ir nuo 7 iki S vai
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
komplikaciją.
NAUDINGI PATARIMĄ apačias pabarstyti sėlenomis ir vak.
DR. K. G. BALUKAS
S7.9 meg. FM.
vietiniu būdu
dėti į kepimuj paruoštą blėkutę.
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
Nežiūrint tetracyclino gali
ĮGYVENDINK —
Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
Kepti
20
—
25
minutes.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Vietiniu
būdu
(topical)
anti
Ginekologinė
Chirurgija
mu sukelti negerovių, Colorado
SVEIKESNIS
BOSI
1443 So. 50th Ave., Cicero
234
Sralit
D
i
i
v
e
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
biotikais
spuogų
gydymas
dabar
universiteto dermatologas prof.
Prie jų: barščiai, rūgštus pienas,
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskya
M e d i c a l Building). Tet. L U 5 - 6 4 4 6
Loren E. Golitz, kaip ir minėta labai plačiai naudojamas. Vie
Watcfaong, N. J. 07061
pasukos ar pašutinti svogūnai
treč.
Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Texas universiteto dermatologe nok tik vienui vienas antibiotikas
su alyva, varške.
Priima ligonius paga! susitarimą
TEI
7SHSN
<SM)
Tel. REliance 5-1811
EGZEMOS GYDYMAS
prof. M. Waisman, laiko tetracyc- šiam spuogų gydymui yra leistas
Paruošė
Adelė
Duoblienė
DR. WALTER J. KIRSTUK
liną ( achromycin V. Robitet, naudoti šio krašto vaistus tvar
T e l . ofiso H E 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
kančios
įstaigos
(Food
and
Drug
L i e t u v i s gydytojas
Klausimas. Aš gavau iš Lietu
Sumycrn, Panmycin ir dar kitais
DR.
PETER
T.
BRAZIS
iiuiiiiiiiiiifmiiiiumiiiiiiimiiiiiuuiiimi
3
9
2 5 West 5 9 t h Street
Administration).
Tas
antibioti
vos laišką, kuriame tarp kitko ra
vardais vaistinėse randamus tet
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Vai:
pirm.,
antr., ketv. ir penkt. nuo 12HitiMiiitniHiiiiniMnimiiiiiimiHiii—
racyclino gaminius)
geriausiu kas vadinasi Topical Tetracycli- šo: — Buvau pas rajono gydytoją,
2 4 3 4 West 7 1 s t Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šeiLIETUVOS ISTORIJOS
antibiotiku veido spuogu gydy ne HCL (vaistinėse jo vardas To- kuris pasakė: tavo kojose yra eg
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
picycline). Reikia saugotis, kad zema, bet mes neturime mosiies
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
me.
Liuda
Germaniene
VAIZDINE SANTRAUKA
tas vaistas nepatektų į akis, no tai ligai pagydyti — pasiteirauk
DR. IRENA KURAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Tetraeyclinas mažina spuogus sį bei burną.
Iliustravo
Zita
Sodeikienė.
Kie
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
Amerikoje, gal jie turės. Viso gero
Sudarė
KŪDIKIŲ
IR
VAIKŲ LIGOS
sukelkaačiu bakterijų
(coryneti
viršeliai.
Didelio
formato.
Tai
DR. EDMUND E. C1ARA
VILIUS L. DUNDZELA
Prof. M. Waisman patyrimu linkėdamas laukiu iš gerb. dakta
SPECIALISTĖ
bacterittm acnes) augimą plauky
graži dovana mūsų mažiesiems.
0PT0METRISTAS
ro atsakymo.
MEDICAL BUILDING
šaknelių srityje ir tuo pačiu tada šis vietiniu būdu vartojamas an
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės
2709 West 51st Street
3 2 0 0 W 81st Street
Išleido
Lietuvių
Montessori
Tei. - GR 6-2400
mažiau pasigamina lipazės ir lais tibiotikas kartais esti veiklus —
Atsakymas. Reikia sužinoti ko •įpėdiniai: A n t a n u , Toma* ir Vi
Draugija. Spaudė M. Morkūno Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v P-P
vu riebaliniu rūgščių. Tos me tik visas vargas, kad oda nusida jose egzemos priežastį. Tik pasta lius Dundzilai.
spaustuvė.
Kaina su persiunti 7-9: antrad. irpenkt. 10-4:šeštad. 10-3val. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
žo
gelsvai.
Gerai,
kad
tas
gelsvu
džiagos neigiamai veikia veido
rąją pašalinus, kojų egzema be Sis leidinėlis pritaikytas mūsų
mas duodasi pašalinamas. Dar specialaus gydymo pasitvarko mažieaiem*, pagal amerikiečių lei- mu $3.85. Illinois gyventojai dar Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
spuogus.
jaunuoliams prisimintina, kad mi Dažnai toji egzema atsiranda dėi į ***** uetaavm.
prideda 18 et.
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
Prof. Golitz pradeda tetracyc- nėtas antibiotikas šviti tamsoje
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
koju
venoms
išsiplėtus
atsiradu
Kaina au pasiuntimu $1.00
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Užsakymus siųsti:
linu gydyti spuogais sergantį pa prie juodos šviesos, kokias varto
Specialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervų ir
sios
pasunkėjusios
kraujo
apyta
cientą, duodamas kasdien po pu ja disco — šokėjų salėse. Todėl
Emocinės
ligos
DRAUGAS,
Jf5Jf5
W.
63rd
8t.
2454 West 71st Street
Užsakymus
siusti
DRAUGO
sę gramo (0.5 g.) ar po vieną gra tokiam jaunuoliui, kuris vartoja kos kojose. Tegul tas žmogus tvar
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
adresu.
Chicago, IL. €0629
6449 So. Pulaski Road
mą tetracyclino per keturias sa vietiniai minėtą antibiotiką, rei kosi su koju venomis. Nusiųsk jam
Vai.: p i r m a d , antrad., ketvirtad.irpenktac
Vaiandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
vaites. Po to jis sumažina tetra kia nusiplauti veidą prieš įžen mediciniškas kojines. Jos lengvai iiiiifiiuiiiiniiiiiiiiiiitiiiiiiniiiiniitMiiM iiHiliiiiiiiiliiiiuiiuiiiiiliiitlUiliiiiiniinii
suspaus
išsiplėtusias
venas
ir
ge
cyclino dozę iki ketvirčio gramo giant į disco —šokių salę.
Telef. - 282-4422
rės kraujo cirkuliacija. Dar kojos įĮMHHHHIIN
lllinlHllllllllllllttlIUlUIKĮ
DR. A. B. GLEVECKAS
ar pusės gramo per dieną.
Tas vietiniai naudojamas tetra- laikymas kiek aukščiau — gerina
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tetraeyclinas pereina placen
AKIŲ L I G O S - CHIRURGIJA
"cyclinas turi būti parengtas vais kraujo apytaką joje
Tel - BE 3-5893
i
Nemarumo
problemą
įritinamai
sprendžia
ir
j
tą ir sulėtina kaulu augimą ne tininko ir jis reikia greitai sunauOfisai:
Specialybė Akiu ligos
U I NO WABASH AVE.
Mostis gerai verkia tokiu atve i Europos likimo pranašystę atidengia tik ką i i spau- j
3907 West 103rd Street
4200 NO. CENTRAL AVE.
ju Valisone ointment 0.1 procen | doi išėjęs NoYalio iškilus kūrinys
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą.
tą Tepti kartą per dieną, pradŽio
Ofiso tel. — 582-0221
je net du kartus. Tamstos gydyto
DR. FRANK PLECKAS
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
jas galės tamstai talkinti. Sakaisi
(Kalba lietuviškai)
JOKS A
m n n RINKTINIAI RASTAI
Į
ateinąs į Lietuvio sodybą Chica
OPT0M ET RISTAS
VAIKŲ LIGOS
goje — čaa irgi galėsi šf reikalą
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Su Nov-alio intymaus ir unikalaus dienoraščio s
6441 S. P u l a s k i R d .
"Contact lenses"
normaliai atlikti. Ši mostis su re
1
priedu.
Verte
A.
Tyruolis,
iliustravo
dail.
A.
Korsa-1
\
2618
W.
71st
St. - Tel. 737-5149
Valandos pagai susitarimą
ceptu vaitinėse atleidžiama.

Lietuvos atsiminimai
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SVEIKO MAISTO RECEPTAS
Sklindžial ant kopūsto lapo
Mankšta. 7 p*v. Pradinė padėtis: atsigulk veidu žemyn, rankas laikyk po
ilaunimis. Mankšta: pakelk galvą, pečius ir kojas nuo grindų. Sugrįžk j
pradinę padėtį. Pakartok iki tuzino kartų.

8 pav. Pradinė padėtis: atsigulk ant grindų veidu žemyn, kojas
fugiausk, kelius sulenk ir pėdas pakelk nuo grindų. Rankos ant grindų po
pečiais, delnai žemyn Mankšta: Pakelk viršutinę kūno dalį mio grindų taip.
kad rankos pilnai išsitiestų ir kūnas būtų tiesus nuo gaivos iki kojų. Su
grįžk į pradinę padėta. Pakatok pamažu didindamas skaicjų iki tuzino kartų.

Orkaitė 375 laipsn. F.
Produktai:
2 sv. bulvių, pusė puoduko pie
no milteliu be riebalų, 3 šaukš
tai avižinių stambių miltu (100
proc whole Steel eut oatmeal),
2 šaukštai sojos miltu, du treč
daliai puoduko supiaustytų po
ru ar pusė puoduko svogūnų,
2 šaukštai alyvos, 6 — 8 kopūsto
lapai, 1 šaukštas kvietiniu sėle
nų (bran), pusė šaukštelio drus
kos, truputis pipiry.
Darbas: Bulves nuplauti, nu
skusti ir sutarkuoti. Įkaitinti or
kaite. I bulves sudėti pieno mil
telius, miltus bej soją, porus su
alyva, pipirus ir druską. Šaukštu
gerai išmaišyti. Sudėti masę i šva
riai paruoštus kopūstų lapus, jų

H IMNAI

i T e s

NAKČIAI

i kaitė-Sutkuriene, išleido M. Morkūnas. Kietais dro- |
| bes viršeliais, kaina $6.00.
|
Gaunama DRAUGE Ir pat knygų platintojus,
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The Violatioms of Human Rights
in Soviet Occupied Iithuania
(A REPORT FOR 1978)
Thta report edited by Dr. Tho:
and Bronius NAINYS

s
|

The lAthutanian American
708 Cuetit Road, Gteneide,

CommunUy
Pa, 19038

|
5
=
I
§

Sis leidinys apima 1978 metus, didesnio formato — 200
pusi. Tai sukaupta pogrindžio spaudos dokumentinė medžiaga. kuri atskleidžia Šiurpų okupacinį vaizdą. Kaina su
persiuntimu $5.85, Blinoia gyventojai dar prideda 24 e t
valstijos mokesčio.
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Užsakymas siusti: DRAUGAS. 4545 W. SSrd SV,
Chicago UL 80629

£«StMllllliimil!!il!HIII

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS

DR. LEONAS SEIBUTIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTAT0 CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

6132 S Kedzie Ave Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

Vai. antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 !

DR. J. J. SIMONAITIS
Tel. - GR 6-0617
6958 S. Talman Ave.

jstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195

Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. TUMASONIS

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

C H I R U R G A S
2 4 5 4 West 7 1 s t Street
Vai.: pirm , antrad , ketv ir penktad 2-5
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Reikia gelbėti

NUSIGYVENĘS DVARININKAS
Daugelis a t s i m e n a , o
daugelis bus girdėję apie Jono
Marcinkevičiaus
romaną
"Benjaminą Kordušą". Tai
nusigyvenęs
dvarininkas,
nenorįs pakeisti savo gyve
nimo būdo, vis manąs, kad jis
tebėra didelis, turtingas ir ne
klystantis. Matydamas, kaip
visa beprasmiška, jis nusižu
do. Šiandien pavergtoje Lie
tuvoje komunistiniai dvarai
primena vargšą Kordušą, nes
šiandien kolchozai ar sovchozai turi eiti paskolų prašyti
pas sklypininkus.
Nepaisant, kad komunistinė
vyriausybė mato kolchozų
nesėkmę, mato, kad neskai
tant privačios iniciatyvos vis-i
kas žlunga, vis tiek laikosi sa
vo pirmykščio nutarimo ir bet
kokį laisvės prasiveržimą var
žo, tuo skurdindami kraštą.
Šiandien pavergtoj Lietuvoj
sklypelių savininkai "sava
noriškai" turi skolinti pa
šarus kolchozams ir sovchozams,
komunistiniams
dvarams, kurie laikosi par
tijos šūkių, tačiau nepajėgia
išsilaikyti ekonomiškai.

Baudžiavos
metais
baudžiauninkai taip pat turėjo
savo sklypelius, dešimtines,
bet dvaruose teturėjo dirbti tik
po tris dienas per savaitę, kolchozininkai taip pat turi skly
pelius, bet turi dirbti kolchoze
visas dienas. Gal ir nebūtų
keista, jei tie kolchozai galėtų
išsilaikyti ir jei nereikėtų nau
jųjų baudžiauninkų talkos.
Įdomiausia, kad kolchozai pie
no ir mėsos duoda beveik tiek
pat, kiek tie privatininkai. Ir
jo nereikia nei raginti, nei
lenktyniauti, niekas jam ne
teikia perinamųjų raudonųjų
vėliavų ir neapdovanoja Leni
no raštais. Be politrukų ir va
dovų, kolchozininkas savo
sklypeliuose maitina didžiąją
visos Sovietų Sąjungos dalį.
Tai jau buvo daug kartų kar
tota, pasiremiant pačiais Sov.
Rusijos duomenimis, bet įdo
miausia, kad šį pavasarį kol
chozai turėjo pas baudžiau
ninkus skolintis pašarų. Tai
naujų
laikų
subankrotavę
dvarininkai, einą, kaip Ben
jaminas Kordušas, skolintis
pas valstiečius. Kordušas bu
vo garbingas, jis, pamatęs,
kad viskas jau veltui, kad jis
galutinai pralošė, nusišovė, ta
čiau komunistų partija, maty
dama
savo
ūkininkavimo
nesėkmingumą, vis tiek laiko
si užsispyrusi šio ūkinės siste
mos, kuri remiasi ne privačia
iniciatyva, bet politruko
instrukcijom.
Tiesa, šiek tiek jau matyti
varžtų atleidimo, jau Brež
nevas liepė padėti fabrikų dar
bininkams apdirbti savo dar
žus, o seniau jie visi buvo
plūstami akrininkais, privati
ninkais, namudininkais, var
todami iur daug kitų ko
munistam
būdingų
paniekinimo žodžių ir keiks
mažodžių. Matydama totalinį
savo ū k i n i n k a v i m o
pra
laimėjimą, komunistų partija
dar labiau sustiprina botaginį
ūkininkavimą ir politrukinių
straipsnių ir instrukcijų dau
ginimą ir platinimą. Jeigu tie
visi propagandistai įsijungtų į
Sovietų Rusijos ir pavergtos
Lietuvos žemės ūkį, kaip tikri
darbininkai, o ne kaip varo
vai, būtų daug naudingiau, ne
gu jų raštai, kurie kolchozininkus tik pykdo.

zalinskas paskelbė "Tiesoje"
milžinišką straipsnį, kuriame
rašo,Jtad Lietuva šįmet turi iš
auginti 3.2 mii. tonų grūdų.
Norėdami pasiekti šį tikslą, tu
ri prikulti iš hektaro 28 cent
nerius, tai tiek, kiek įsipa
reigoja lenktynėse
su
Baltarusija. Ir taip vis soclenktynė8,
įsipareigojimai,
raginimai ir įvairūs gąsdi
nimai, bet viena gera, kad jau
nebekeikia vadinamų skly
pelių. O dar prieš keletą metų
jie spaudoje buvo plūstami, račomi sklypelių savininkams
pašiepti feljetonai ir eilėraš
čiai. Pvz. viename rašome:
"Apsitveręs tvoromis kantrriausiai, žmogeliukas porą
arų rausia. Jam smagu, nes jis
šeimininkauja, tris kartus svo
gūnus nušienauja. Ir ant savo
sklypo, lyg ant sosto, stovi jis
ir sotų pilvą glosto. 'Tačiau
dabar tas alininkas jau ger
biamas, nes pas jį ateina rau
donieji dvarponiai, kaip bank
rutuoja dvarininkai, pašarų
skolintis. Ieško paskolų šienu
ir šiaudais.
Jau prasidėjo Lietuvoje pa
vasaris ir gegužės 1 d. "Tie
soje" pirmame puslapyje iš
Dotnuvos rašoma, "kad ba
landžio 30 d. melžiamosios
karvės išleistos į lauką. Čia
karvės ganosi po keletą va
landų, o tvarte tebešeriamos
žiemos racionu". Žodžiu, jau
šiek tiek pagerėjo. Buvo duo
dama karvės, kas buvo skirta
pagal korteles, o dabar jau ga
lima ir pievoj kiek pasiganyti.
Tačiau nereikia manyti, kad
jau viskas išsisprendė. Vazalinskas rašo: "Šiais metais,
atsižvelgiant į žiemkenčių
būklę, atrodo daugiau turė
sime šiaudų. Tad privalome
pasirūpinti, kad kiekviename
ūkyje visi jie būtų tinkamai
sudoroti ir išsaugoti gyvulių
šėrimui, kad būtų sudarytas jų
rezervas."

Kai visko trūksta, Maskva
gyventojams aiškina, kad to
dėl trūksta, kad kraštas turi
rūpintis savo saugumu, jog jis
yra iš visų pusių kapitalistų
apsuptas. Tam tikra prasme
taip, tik Maskvai labai aišku,
kad tie kapitalistai jos nieka
da nepuls. Jeigu jau gink
luojasi, tai todėl, kad ji pati
nori pulti, nepaisant, ar tai bū
tų Afrikos tautos ar Afga
nistanas. Ir kai užgrobia tuos
kraštus, tada savaime pa
sunkėja ir pačiai Maskvai, nes
įsigyjama jau daugiau priešų
ne tik laisvame pasaulyje, bet
ir tame krašte, kurį užgrobė. Ir
kai kalbama, kad Sov. Rusija
yra apsupta kapitalistų, grei
čiau ji turi atsiminti, kad pa
vergusi daugybę kraštų ji tų
kapitalistų turi savo viduje ir
tai yra ne mažiau pavojinga
negu kapitalistai užsienyje.
Bet komunizmas nepasimoko
iš savo pačių šešiasdešimt me
tų istorijos ir užgrobtame kraš
te įveda komunistinę sant
varką.
Jeigu Sovietų
Sąjungoj
padaryta pažanga švietime,
jei yra kokių pagerėjimų svei
katos srityse, tai ekonominėje
srityje komunistai, neatsi
žadėdami savo ūkininkavimo
būdo, negali išspręsti buitinių
problemų. Ir šiandien po dau
gelio metų linksmai graudu,
kad raudonasis dvarininkas
Kordušas eina pas sklypinin
ką prašyti paskolos, kurią šis
turi duoti "savanoriškai".
Tokie yra pačių komunistų
skelbiami faktai, ir komunis
tai gali neverkti, kad kapi
Pavergtos Lietuvos ministe- talistų spauda iš jų juokiasi ar
^ g.
rių tarybos pavaduotojas Va- juos šmeižia.

Mūsų abu Petrai — PaiUaitis ir Plumpa — uolos, į kurias
sudužusios neapykantos bangos tik dar labiau išryškina jų
didybę ir dvasinį grožį. Meilė visus savo negalimu grožiu
suspindi tik didžioje kančioje. Džiaukimės ir dėkokime Vieš
pačiui, kad mūsų mažoje tautoje yra tiek kilnių ir mylinčių
sielų!
Nijolė
Sadūnaitė

K a r i n ė s jėgos

Paminklą a.a. Karoliui Garuckui, S.J., šventinant Ceikinių bažnyčios šventoriuje, 1980.IV.10 susi
rinkę tikintieji gieda giesmę „Marija, Marija". Paminklą pašventino tremtinys Vilniaus vyskupas
Julijonas Steponavičius.

PENKERI METAI PO PRALAIMĖJIMO VIETNAME
Tikima, kad V i e t n a m o karo žaizdos pradeda užgyti
2monių atmintyje, lyg gyvi,
dar tebėra įspausti paveikslai
prieš
penkerius
metus
(1975.IV.29) pietryčių Azijoje
pasibaigusio džiunglių karo
negatyvai. Nė vienas iš JAV
vestų karų gal niekuomet taip
giliai nesukrėtė šio krašto
gyvenimo pagrindų,
kaip,
rodos, dar tik neseniai pasi
baigęs karas Vietname.
Savaitraštis „U.S.N. &
W,R." savo balandžio 28 d. lai
doje rašo, kad „Amerika mėgi
n a užmiršti buvusį karą. Kraš
to piliečiai dabar daugiau
domisi savo tautiniais reika
lais, nekreipdami per daug
dėmesio į praeitį. Didžioji
piliečių dalis pritaria vyriau
sybės pastangoms sustabdyti
Sovietų svetimų žemių užgro
bimo pastangas.
Amerika
mėgina prisiminti savo vaid
menį pasaulyje. J i net jau
naudoja jėgą savo interesams
apsaugoti ir įtakai išplėsti".
Tačiau ar galima visiškai
užmiršti tą baisų k a r ą ,
atnešusį daugeliui žmonių tiek
daug nelaimių, padėjusį su
žlugdyti
krašto
ūkinį
gyvenimą?
Infliacija
Atskleidžiama, kad JAV vy
riausybė vedusi Indokinijos
karą skolintais pinigais. Šių
dienų baisi infliacija ( P a s t . :
apie kurią anksčiau nedrįs
davo ar bijodavo prisipažinti,
žmonėms tiesą pasakyti —
aut.) kaip tik ir yra viena to
karo pasėkų. Vietnamo karui
vesti vyriausybė spausdino

ševikų pusės. Visi ragina JAV
vyriausybę pradėti
rimtai
nieku nepadengtus popieri ginkluotis. Tikėtina, kad šių
nius pinigus. To karo išlaidų patriotų balsai pasieks ir
turėta net 140 bilijonų dolerių! eilinių piliečių ausis.
Ligi dabar mokesčių mokė
Protestai negarsūs
tojai jau sumokėjo Vietnamo
karo veteranams 46 bilijonus
Ryšium su vis tebesitęsian
dolerių. Ir dar ilgai mokės šią čia Sovietų agresija visame
skolą, kuri buvusi užkrauta pasaulyje, JAV prezidentas su
a n t piliečių pečių tam, „kad vyriausybe nutarė, kad būtina
praturtintų
JAV
ginklais suregistruoti galimai karinei
komunistines armijas pietry tarnybai (18—19 metų) jau
čių Azijoje", teigia žinovai.
nuolius, kad bėdos atveju juos
būtų galima pašaukti į kariuo
. Atgyja p a t r i o t i z m a s
menę.
Kai kurie JAV sluoksniai
Amerikiečių įkaitų ir JAV
laukė,
kad krašto universi
ambasados užgrobimas Tehe
tetuose
ir vėl kils triukšmas
rane bei Sovietų invazija į
„prieš
patrankų
mėsos regist
Afganistaną privertė ameri
kiečius susimąstyti: kodėl su raciją". Tačiau nuostabu, kad
mumis nesiskaito, kodėl mūsų patys didieji triukšmadariai
negerbia? Žinia, ir atsakymo neteko žinių tarnybų paramos,
netenka labai toli ieškoti. Ir o gal ir prosovietinių komu
ajatolos ir Sovietai tik todėl su nistų skaičius jau tiek suma
A m e r i k a nesiskaito, kad žėjo, kad didžiuosiuose uni
komunistų
pastarosios nebijo. O kai ne v e r s i t e t u o s e
agitatoriai
gerokai
išsikvėpė.
bijo, tai ir nesiskaito.
Vietnamo karui vadovavęs Kas žino? (Past.: šiais klau
armijos gen. William C. West- simais Gallup institutas dar
moreland (dabar atsargoje) nerado laiko paklausinėti stu
dabartinę JAV tarptautinę dentų).
Tačiau laikraščių korespon
būklę palygino: „Man atrodo,
kad JAV šiuo metu būtų lyg dentai mėgino sužinoti, kodėl
po kokio savotiško Pearl Har- tie studentai neprieštarauja
bour mūšio pralaimėjimo", prieš šaukiamųjų registraciją.
teigė generolas. Giliau pagal Dažnai jauni vyrai atsaky
vojus su šiomis mintimis davo, kad „jie yra nusistatę
kovoti už savo krašto inte
tikrai galima sutikti.
Ne tik vienas gen. W. C. resus ir jo saugumą".
Taip pat ir JAV kongresas
Westmoreland, bet ir daugelis
be
ilgų ginčų paskyrė rei
kitų atsargoje esančių aukšto
laipsnio karių ne viena proga kalingas lėšas, kad priešmobipriminė JAV visuomenei apie lizacinė registracija būtų vyk
gresiančius pavojus iš bol doma. Teigiama, kad tokios
BR. AUŠROTAS

MOTERIS SU BALTU
CHALATU
Garbinga taika
Tauta be herojų — tauta be ateities
10

Tai buvo 1973 metų pati žiemos pilnatis. Rytas.
Paskendę baltos šalnos papuoštuose medžiuose dar
tebesnaudė gyvenamieji namai. Mieguistas mėnulio
veidas vis labiau ir labiau blėso. Pagaliau jis visai
išnyko ir užleido vietą ką tik Atlante išsimaudžiu
siai saulei.
Akinanti saulės šviesa veržėsi pro Brooklyno Ve
teranų ligoninės langus, sukurdama linksmus
šešėlius ant grindų. Pažadintos saulės spindulių
sukilo neapsakoma daugybė smulkių dulkelių. Mirguliuodamos, lyg mažytės žvaigždutės, jos linksmai
žaidė ir šoko ore.
Šį žiemos rytą baltoj kaip gulbė ir didingoj kaip
pilys ligoninėj vyko neįprastas judėjimas. Šiandien
televizijoj pasirodys prezidentas Nixonas. Jis žada
pranešti tautai labai linksmą žinią. Kokią? Kiek
vienai Rp^linjo

Vietnamo karas, tas didysis
visų ginklų rūšių poligonas,
atnešė daug naujų pasikei
timų ginkluotose jėgose. Taip
pat jis turėjęs žymios įtakos
generalinio
štabo
ateities
sprendimams. O jie kaip tik
liečia būdus, kaip tektų vesti
būsimuosius karus.
Po Vietnamo karo Amerika
kraštui ginti įsivedė sava
norių armiją. J a i vadovaują
karininkai esama armija nėra
per daug patenkinti: visą laiką
trūksta specialistų techniškai
sudėtingai karo mašinai vai
ruoti. Tokie specialistai, kai
tik baigia savo pasirašytas
sutartis, skuba į privačius
darbus, kur jie yra geriau
apmokami.
Karo vadovybė skundžiasi,
kad jiems trūksta ne tik
žmonių, savo reikalo žinovų,
bet taip pat ir modernių
ginklų. Dėl pastarųjų trū
kumo gal labiausia nukenčia
Karo laivynas: jis ne tik bai
siai sumažintas, bet jo uždavi
niams atlikti trūksta naujų
lėktuvų pakeisti persenusius.
(Past.: Gal geriausia Karo lai
vyno technikos atsilikimą,
nukraujavimą parodo fiasco
pasibaigusi amerikiečių įkaitų
gelbėjimo misija — aut.).
Taip pat skundžiasi ir že
myno kariuomenės (armijos)
karo vadovybė: esą, jiems
trūksta ne tik modernių
ginklų, bet ir žmonių tiems pa
būklams aptarnauti.
Vietnamo kare įgytas paty
rimas panaudoti helikopterius
sudėtinguose karo veiks
muose buvęs didžiai ver
tingas. Įvairių padalinių kari
ninkai džiaugiasi, galėdami
įjungti helikopterius į būsi
mąsias operacijas. Taip pat ir
sunkiųjų bombonešių išnau
dojimas paremti betarpiškus
žemyno karių veiksmus turis

žymios įtakos naujai sudaro
mų planų strategijoje.
Visokiu atveju Vietnamo ka
ras būsimiems karo strate
gijos planuotojams paliko pui
kių pamokų, iš kurių jie galės
pasimokyti.
Pabėgėliai
Ne vien tik karo veteranai
sudarė didžiulį
galvosūkį.
Bėgdami iš Vietnamo ameri
kiečiai taip pat turėjo su
savimi išsivežti net daugiau
kaip 318.000 Indokinijos poli
tinių pabėgėlių. Be daugelio
visoje teritorijoje įrengtų sto
vyklų, jiems perkeldinti į JAV
ir suregistruoti viena jų buvo
taip pat Wallton Forte, netoli
nuo Eglin Karo aviacijos
bazės.
Į šį prieš penkerius metus
buvusį vietnamiečių politinių
pabėglių centrą, palapinių
miestą, šiuo metu pergabe
nami iš Kubos tūkstančiai
kubiečių. Prieš jų įsileidimą į
JAV pasigirsta protesto balsų,
kaip atsirado ir tokių, kai
prieš 5-rius metus į JAV buvo
įsileisti Indokinijos bėgliai.
Tačiau JAV yra toks kraštas,
kuris gali ne tik priimti mases
pabėgėlių, bet ir jiems duoti
darbo ir suteikti laimingą
gyvenimą. Šiuose principuose
ir slypi Amerikos stiprybė.
NAUJI RADINIAI
LATVIJOJE
Dažnai Dauguva išplauna iš
karo laikų gulinčią miną, tai vėl
koks drąsus žvėris, pvz. briedis,
perplaukia Dauguvą vos ne prie
Rygos centro, bet mamuto kaulai
prie Dauguvos nerasti. Dauguvos
krante prie Vitebsko, kasant dolo
mitus, rasti mamuto griaučiai, iltis
ir dantis, kurie, kaip mano moks
lininkai yra ten išgulėję daugiau
17 tūkstančių metų.
Kurše prie Adzės užeita nafta
827 metrų gilumoje, kur per parą iš
pumpuoja iki trijų tonų naftos.
Gręžiniai padaryti ir Bernatos
prie Liepojaus, Durbės ir Edolės
rajonuose ir iš kiekvieno gręžinio
per parą išpumpuoja 300 litrų naf
tos. Naftos paieškojimai Kurše
tęsiami,

ft)

Kubiečiai pabėgėliai nuo komunistinio režimo, plaukdami mažais
laiveliais, artinasi prie JAV-bių krantų.

Ligoniai visokiomis priemonėmis skubėjo į
didelį, erdvų laisvalaikio kambarį- Vieni stūmėsi
invalidų vežimėliuose, kiti, mediniais kriukiais pasi
ramsčiuodami, stengėsi pralenkti pirmuosius.
Susėdę puslankiu jie susikaupė ir laukė pre
zidento kalbos. Televizijos ekrane pasirodė Nixono
veidas. „Vietnamo karas baigtas garbinga taika"
pro atviras laisvalaikio kambario duris išgirdau jo
balsą.
Veteranai, kaip širšės, subruzdo. Mosikuodami
rankomis, lyg pamišimo pagauti šaukė:
— Vietnamo karas baigtas garbinga taika.
Cha... cha... cha... Koks absurdas! Apie kokį karą ir
apie kokią taiką jis tauškia? Argi dar iki šiol nežino,
kad tai nebuvo karas, bet be jokių taisyklių desperacinis žmonių žudymas. Mes gi net nežinojom,
kodėl žudom vietnamiečius ir už ką patys žūstam? —
prabilo netoli durų sėdintis, Vietname netekęs kai
rios rankos ligonis.
— Tiesa. Tikrą tiesą, Juliau, sakai, — linguo
dami galvomis, riktelėjo kiti.
— Labas. Kas čia šiandien darosi? Kodėl toks
nepaprastas sumišimas? Nuo jūsų sukelto triukšmo
net ligoninės pastatas siūbuoja, — įėjusi į kambarį,
šyptelėjusi, paklausiau ligonių.
Jie pasitiko mane ironiškai perkreiptais veidais
ir, mosikuodami rankomis, isteriškai šaukė:
— Vietnamo karas baigtas garbinga taika.
Cha... cha... cha...
— Tai jūs nesidžiaugiat, kad pagaliau karas
pasibaigė? — nustebusi paklausiau juos.
— Graži pasaka. Tik ne mums. Prezidentas nori
mus užliūliuoti, bet jam nepasiseks. Plepa, tarsi mes
nežinom, kad esame žiauriai apgauti. Mes netikim jo

sukta ir nepateisinama politika, — atsakė jie beveik
choru.
— Mano burnoj prisirinko perdaug tulžies, kad
galėčiau pakęsti tokį biaurų melą. Kur dingo tei
sybė? — atsiliepė invalidų vežimėly sėdintis, kare
netekęs abiejų kojų ligonis. J o apvaliu vaikišku
veidu perbėgo skaudus, gilus Šešėlis. J i s nutilo ir
daugiau jau nieko nesakė.
— O man net Žarnos apsivertė, — pridėjo kitas.
— Įdomu, iš kur Nixonas ištraukė „Peace with
honor". Argi jis iki šiol dar nežino, kad mes, nualinę
kraštą, galvotrūkčiais, kaip išbaidyti zuikiai,
gėdingai bėgom iš jo. Palikom priešui net visus savo
ginklus. Dabar, kai pagalvoju, net man pačiam gėda
darosi.
— Paniekos pagauti su mumis bėgo ir viet
namiečiai. Pėsti, apdriskę, basi. Vieni su ryšuliukais
ant nugarų. Kiti persimetę naščius per pečius ir
prisikabinę prie jų kibirus ar krepšius. Jie net persi
kreipę vilko juose savo turto likučius ir kūdikius.
Tikras chaosas! Bėgliai atrodė, kaip šešėliai. Senu
kai, moterys ir vaikai judėjo užgrūstais keliais, kaip
skruzdės. Nevalgę, išalkę. Ar tai ne gyvenimo
ironija? Kažkur bėga iš savo krašto. Bėga ir nežino
kur. Kas gi pavertė pragaru jų kraštą? Argi ne mes?
O dabar prezidentas kalba apie kažkokią garbingą
taiką. Gėda net klausyti, — baigė jis.
— Nixono kalba yra grynas melas. Klastingas
melas, net man bloga darosi. Netikiu juo. Kur
moralė? Kur garbė? — piktai šūktelėjo, netekęs deši
nės kojos, veteranas.
.(Bus daugiau).

•

NEPAPRASTA POLITINIO DAKBO
KONFERENCIJA WASHINGTONE

D R A U G A S , antradienis, 1980 m. gegužės mėn. 20 d.

HORMUZO SĄSIAURIO REIKŠMĖ
PaVOJUS naftOS galtinSanyp
P. I N D R E I K A
S o v i e t ų Sąjungai įsibrovus į
A f g a n i s t a n ą , iškilo didelė grėsmė
v i d u r i n i ų j ų rytu energijos šal
t i n i a m s ir naftos transportui per
H o r m u z o sąsiaurį. Per šį sąsiaurį
turi praplaukti tanklaiviai, gabe
n ą a l y v ą iš Kuwaito, Bahraino,
I r a n o ir Saudi Arabijos. Todėl ne
v e l t u i yra sakoma, kad kas valdo
H o r m u z o sąsiaurį, tas valdo pašau
l i o ūkišką gyvenimą, nes nafta
d a b a r yra tapusi energijos šalti
n i u ir e k o n o m i n i o gyvenimo pa
ž a n g o s varikliu. Sovietų Sąjun-

nines respublikas, kurios bus la
bai lengvai suvirškinamos. Jas
įtraukus į Sovietų Sąjungos res
publiką tarpą, Rusija galutinai
priartėja prie Persijos įlankos ir
Indijos vandenyno, įgydama pui
kius uostus. Visos etninės tauty
bių grupės, kurios siekia autono
mijos iš Irano, Afganistano ir Pa
kistano, kaip tik gyvena pagal So
vietu pasienį ir jai labai lengva
jas suskurstyti pradžioje palaikant
jų tautinius siekimus.

Sovietų Sąjungai išvysčius šį
g a i g a l u t i n a i įsitvirtinus Afganis-i spaudimą, Amerika ir Kinija bu
t a n e , jos povandeniniams laivams Į v o pastūmėtos į glaudesnius ryšius
a t s i d a r o plati manevravimo erd- I ir JAV krašto apsaugos sekreto
v ė A r a b ų jūroje, nes jų pašonė rius Harold Brown atsidūrė Peki
;
j e atsiduria aprūpinimo bazės. ne, bet n eko gero jis Kinijai ne
Iki šiol jie b u v o priversti laikytis galėjo pasiūlyti be kongreso suti
a r č i a u Archangelsko ir Murmans kimo, išskyrus erdvės komunika
k o u ž š ą l a n č i ų uostų. Dabar jie cijos satelitą, kurio surinktorus
l e n g v a i gali kontroliuoti Hor- žiniomis galėtų pasinaudoti ir
z o sąsiaurį, sudarydami mirtiną kom. Kinija. Bet reikia žinoti,
kad kom. Kinija nėra patikima?
p a v o j ų naftos transportui.
Amerikos sąjungininkas ir kongre
Sąsiaurio
reikšmė
sas yra nusistatęs prieš ginklų
teikimą
ir jos apginklavimą, taip
Per H o r m u z o sąsiaurį Amerika
p r a g a b e n a a p i e 2 5 proc. impor pat ir prieš Pakistano apginkia
t u o j a m o s naftos, nemažiau Japo- vimą.

šiais metais sukanka 40 metų
n u o smurtu ir klasta Sov. Sąjun
gos įvykdytos Pabaltijo valstybių
okupacijos. Sukakties proga reikia
pžvelgti ir įvertinti Lietuvoje vyk
domos rezistencijos ir išeivijos
laisvinimo darbo pastangų sėk
mingumą ilgalaikės okupacijos
šviesoje ir numatyti naujas gai
res lietuviškosios išeivijos laisvi
nimo veiklai bei ryšiams su pa
vergta tauta. Šių motyvų vedina
Pasaulio LB Visuomeninių rei
kalų komisija, Kanados LB Visuo
meninių reikalų
komisija ir
JAV LB Visuomeninių reikalų
taryba birželio 8 ir 9 dienomis,
sekmadienį ir pirmadienį, W a shington, D . C , šaukia nepapras

siekia sudaryti galimybę akade
miniu priėjimu pagvildenti mums
rūpimas laisvinimo darbo proble
mas.
Konferencijos klausimais
prašome kreiptis į Pasaulio LB,
Kanados LB ir JAV LB centrinius
organus, JAV LB Visuom. reik.
arybos pirm. Alg. Gečį ( 2 1 5 —677
— 1684) arba JAV LB krašto
valdybos vicepirm. Aušrą Zerr
(215 — 886 — 5849).
KRAUTUVĖJE

A š nusiunčiau s a v o berniu
ką atnešti du s v a r u s slyvų, o
jis atnešė tik pusantro, — sako
motina.
— Mano s v a r s t y k l ė s tvarkoj,
tą politinio darbo konferenciją. | ponia. Jūs pasverkite s a v o berniuką, — a t s a k ė pardavėja.
Konferencija įvyks Shoreham
Americana viešbutyje (2500 Cal- liiiiimiiiiMiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii
vert Street, N W VVashington, D .
C. telef.: 202 — 234 — 0700).
Konferencijos atsakingasis ren
gėjas yra JAV LB Visuom. reik.
Seniausia Lietuvių Radlo programa
taryba. Techninius
konferenci Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN,
veikia sekmadieniais nuo
jos ruošimo darbus vykdo JAV 1360 banga,
1*0
iki
l
30
vai. po pietų — perduo
LB Washingtono apylinkės val
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
dyba, kuriai pirmininkauja Li trauką ir komentarai, muzika, dainos
nas Kojelis.
Ir Magdutes pasaka. Sią programą
veda Steponas ir Valentina Minkai
Konferencija prasidės sekmadie Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo
nį, birželio 8 d., 4 vai. p p. Pa rists — gilių bei dovanų krautuvę,
grindiniai konferencijos referen 502 E. Broadway, So. Boston, Mass
tai bus prof. dr. Vytautas Vardys 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
ir prof. dr. Bronius Nemickas. gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
lite didelį pasirinkimą lietuviškų knySpecialiame posėdyje keli kiti
konferentaj apžvelgs išeivijoje

RADIO PROGRAMA

. n i j a ir V a k Europos kraštai. Jį
Sankcijų
nepajėgumas
S o v . Sąjungai užblokavus, šie kraš
Paskelbtomis ekonominėmis ir
t a i atsidurtų nepavydėtinoje pa
dėtyje. Komunistų armijos atsira politinėmis sankcijomis prieš Še
. _i m
» »a»s Afganistane
*~a
Sąjungą dar nesumažinad
0giliai sukrėtė vietų
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k a i m y n i n ę valstybę Pakistaną, j ^ a s karo pavojus su Maskva. Pir- j vykdomą svetimųjų informaviV i d u r i n i ų j ų Rytų arabų valsty-! moj
moję eilėje Somalijos pis'ūlytos Į mą apie padėtį Lietuvoje ir ver- uiimiiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiimiimniiiiiiiiiii
bes, turtingas naftos šaltiniais, ir Amerikai bazės Berberos uoste tins svetimųjų pastangų sėkmin
v i s ą pasaulį. Tik Irano užkietė susilaukė iš Maskvos kritik'-.s: JAV gumą su savąja informacija in
jęs valdovas
Khomeini nenori nori įsivelti į konfliktą Somqlijos filtruoti laisvojo pasaulio moks
išgirsti rusų tankų
burzgimo, «u Etiopija, kurioje SoviHij Są linius šaltinius. Pranešimus JAV
politikos
Pabaltijo
valstybių
n e p a l e i s d a m a s amerikiečių įkaitų. junga jau yra įleidusi šaknis.
klausimais
pateiks
Baltųjų
rūmų,
Kyla klausimas, kodėl JAV nie
Jeigu laisvasis pasaulis nepajėgs
Dienraščio "Draugo" admi
Valstybės
departamento
ir
Na
sustabdyti
Maskvos žygiavimo ( ko nedarė, kai Kuba siuntė savo
nistracijoje
galima pasirinkti Jtional Security Council parei
p i r m y n , greitu laiku rusų t a n - ; karinius dalinius 1975 m. į Angogūnai. Prez. J. Carterio ir gub. vairių liaudies meno darbų: me
kai atsidurs ir Irane, remiantis po- M ir 1978 m. į Etiopiją, o tik daR. Regano rinkimų kampanijų džio, keramikos, drobėa, taip
pasenusių sutarčių, kurios bar sukruto veikti, kai Sovietai užTada W a - vadovai supažindins su šių pre- pat gražiai papuoštų lėlhj.
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••- n Apsilankykite j "Draugo" ad
kad minėti kraštai Amerikos sau- žiūromis Rytų Europos ir Pa
rutei.
ministraciją i g pasižiūrėkite. Gal
_ .
. i gumui neturi reikšmės ir JAV įsi baltijo klausimais.
Jeigu Sovietų Sąjunga ir n e - L g ^ ^ { ]ų v e d a m a s įšsilaisviPolitinio darbo konferencija rasite kai k ą padovanoti savo
p a s i ų s t y tanky i Iraną, nenore- ] ^ ^ ^ ^ g k o ] o n i a l i n i o i m p e . nepretenduoja būti masinio po sriminėms ar d r a u g a m s
d a m a dar labiau padidinti P°»-1 rialįzmo b ū t y tik smūgis vedamai būdžio. Tačiau ji yra vieša ir į
' D r a u g o " a d r e s a s : 4545 West
t i n ę įtampą, grėsme nesumaze-,
^
ją yra kviečiami visi visuomeni
gražaus sugyvenimo su
<ard st. aifcngo. m. <mat
t y energijos šaltiniams, nes M ^ L ^
pasauliu, nors tai pui- nio — politinio gyvenimo dar
v a jau pademonstravo savo k a n < k } a i ž i - 0 j k a d t o s kovos vedamo* buotojai. Konferencijos rengėjai „HmillIllllllUllllllllllllllllllllimuiillllli
n ę jėgą, .nekreipdama dėmesio i ,
Ma$kvQS
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Jungtiniu Tautų
protestus ari
D a b a r Maskva truputį nustebo,
A m e r i k o s taikomas politines į r , ^ . j u n g t i n i u T a u t ų 0 rganizaci
PRANEŠIMAS
prekybines sankcijas suvaržant |
^
^įrinkįme
toks
di.
g r ū d ų pardavimą, SALI II su-valstybių
skai5ius _
m
A.A. P r a n ė s D a b š i e n ė s laidotuvių metu, šeimai pageidaujant,
tarties patvirtinimo nudelsimą ar
_ ^ ^
^ rezoUuci.
vietoj gėlių buvo priimamos aukos Lietuvių Bendruomenei. Surinkta
t e c h n o l o g i n i u priemomų parda | *
suma, $757.00, buvo paskirstyta sekančiai:
ją, reikalaujančią Sovietų Sąjunv i m o sulaikymą. Sovietų Sąjun
ą
sustabdys I 8
išvesti kariuomenę iš Afga
$100.00 — žurnalui „Pasaulio Lietuvis"
ga, gal būt, laikinai
nistano. Šis balsavimas yra isto
$657.00 — JAV LB Centro Valdybai
s a v o ekspansiją, kol galutinai su
rinis posūkis valstybių balsavi
sidoros su Afganistanu ir bandy
Lietuvių Bendruomenės vardu dėkoju p. Dabšiams ir visiems auko
m ų už rezoliucijos priėmimą. Jos
d a m a dar stipriau suveržti apsupi
tojams
už šią nuoširdžią auką.
jau pamatė, kad komunistinės Ru
m o žiedą apie energijos šaltinius.
Antanas Polikaitis
sijos imperializmas yra didžiau
Juk Viduriniųjų Rytų visos vals
JAV LB Vakarų
sias pasaulio priešas, grasąs vi
tybės kariniu požiūriu yra labai
Apygardos Iždininkas
s o m s valstybėms nepriklausomy
s i l p n o s ir jokiu būdu negalėtų
bės netekimu. Smūgį gavo ir Ku
Aukotojai
pasipriešinti komunistinės Rusijos
ba, kuri dėjosi trečiojo pasaulio
u ž m a č i o m s . Jeigu taip atsitiktų,
Abelkiai, Sigutė ir Povilas 25 dol., Adomėnas, Antanas 100 dol.,
tautų vadovybe, ir Castro, praei
Barauskaitė, Danutė 10 dol., Barmai, Valė ir Kazys 10 dol., Bliudžiai,
tuojau būtų paklupdytas Vak. Eu
tais metais išrinktas vadovau
Angelė ir Algis 25 dol., Brinkis Zigmas 100 dol., Butkiai, Birutė ir Povi
ropa ir Japonija.
ti trečiojo pasaulio valstybių poli las 15 dol., Bužėnai, Irena ir Ramūnas 20 dol., Dičius, Anatolijus 10
Sovietų Sąjunga iš anksto yra tikai prieš tariamas Amerikos už
dol., Dovydaičiai, Ema ir Vincas 15 dol., Dženkaičiai. Bronė ir Juozas
u ž p l a n a v u s i apsupti Vidurinių mačias jas išnaudoti.
20 dol., Galiūnas, Klemensas 20 dol., Griciai, Birutė ir Aleksas 25 dol.,
Grikinai, Kastutė ir Telesforas 15 dol., Gudauskai, Giedra ir Juozas 15
jų Rytu naftos šaltinius, įsitvir
Castro, priimdamas šį garbės
dol.,
Jakubauskienė, Jadzė 10 dol., Jarašūnai, Laima ir Emanuelis 25
t i n d a m a Pietų Jamene Etiopijo titulą, trečiojo pasaulio valstybių
dol.,
Kevalaičiai, Vita ir Modestas 10 dol., Kuprioniai, Marija ir Jonas
je ir, dabar Afganistane. Šiose konferencijoje Havanoj
• stip
5 dol., L.S.S. Ramiojo Vandenyno Rajonas 20 dol., Milienė, Albertina
valstybėse pilna kubiečių karių, riai pasisakė už Grenados atsis
10 dol., Mulokai. Rūta ir Rimas 50 dol.. Naujokaičiai, Elena ir Myko
rusu instruktorių ir Rytų Vokie kyrimą n u o Ispanijos, tuo tarpu
las 10 dol., Navickai, Dalia ir Jonas 20 dol, Nyergienė, Saliomėja 7
tijos įvairių
patarėjų.
Baltoji dabai visai nutylėdamas Afganis
dol., Oksai. Izabelė ir Leonas 10 dol., Pažėrai, Pole ir Stasys 10 dol..
meška jau tvirtai atsistojo tarp tano okupaciją ir jai net pritar
Polikaičiai, Dalilė ir Antanas 15 dol., Račiai, Ona ir Vladas 20 dol..
arabiškų kraštų saugiai jausda damas. Sovietų Sąjunga nepaklau
Raulinaičiai, Angelė ir Algis 20 dol, Slabokai, Lina ir Stasys 10 dol.,
Sodeikos, Dalia ir Mindaugas 10 dol.. Varnai, Birutė ir Valentinas 25
m a s i , kad amerikiečiu paleistas sys priimtos rezoliucijos be sąly
dol., Vidugiriai, Helen ir Vytautas 10 dol., Vizgirdai, Danguolė ir Rim
šūvis jos nepasieks per tūkstan g ų išvesti savo armiją iš Afga
tautas
25 dol., viena pavardė neišskaitoma 10 dol.
č i ų m y l i ų atstumą.
nistano. Bet viso pasaulio opini
ja pakrypo ne JŲ naudai, nes lais
Draugiški arabai
vasis pasaulis pamatė, kas graso
Draugiškai nusiteikusios Ame jo taikai.
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C O O K

PLU M B I N G

7 kamfc. — i 2 vonios. Gazu šil
Licensed, Bonded, Insnred
dymas. Marąuette Parke. Del ligos
Nauji daroai ir pataisymai. Virtuvės
parduoda pigiausia kaina. $29,500.
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
Puikiausio maro 23-Jų metų bun- plytelės. Giass blocks. Sinkos vamz
gakro. 2 miegami. Pušų sausas beis- džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
mantas. Graži vonia ir ekstra tuale lite kalbėti lietuviška), palikite pavar
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. dę ir telefoną.
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
SERAPINAS — 6S6-2960
nte užimti. Marquette Parke. — iHiiinnimiiiimuniuiiimiituiiiHinnim

tacjšm.
Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
OMM vaflria automatinis telefonas.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
bei pavardę, kada jums patogu namus
apžiūrėti.

SIUNTINIAI FuETUVA
ir kitus kraštus

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
daiktus. Ir i š toli miesto leidimai ir
pilna apdrauda.
TeL — W A 5 - 8 0 6 3

2625 West 7lst Street
Ttl. 737-7200 ar 737-8534

w

!

.J™"9

Lietuviškas restoranas su namu ir iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniinnii
įrengimais Marąuette Parko rajone. b r į ^ j J ?
tf^^ūsįPM2£«tt^
**"
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
COSMOS PARCELS EXPRESS
sąlygos.
2501 W. 69 S t , Chicago, I1L 90631
2 butai — medinis. 68 ir Maplewood. Labai tinka giminingoms šei
SIUNTINIAI I LIETUVA
moms.
Telef. — 925-2737
Mūrinis bungalow Brighton Parke.
Vytautas Valantinas
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par
duoti. Geras pirkinys.
liUllllllllilIlIlIlIlIlIlIlUlUUlIlIlIlIlfUlJUi

ŠIMAITIS REALTY

VA LO M E

Insurance — Income Tax
Notary Public

Stevensonas laikomas tobuliausiu kokį anglai turėjo stilistu.
Jo novelės gyvos, pilnos įtampos ir neužmirštamos. Jo kūryba
patinka visokio amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergia
savo originalumu žavi suaugusius, savo stiliumi — senuosius.
Visos trys kartos mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą ir poetinę
drąsa. R. L Stevensonas yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu
"Lobių sala". "Slėpiningas noveles" iiverte Povilas Gaučys.
Knygos kaina so persiuntimu $6.85
Užsakymus siųsti:

B r i d g e f s Rectory.

Please Phone 523-4130
R E I K A L I N G A MOTERIS
l e n g v a m n a m ų r u o š o s darbui
p r i e v i e n o s m o t e r s . Gyventi vie
t o j e : k a m b a r y s , v a l g i s ir atly
g i n i m a s . B r i g h t o n Parke.
S k a m b i n t 254-7036.

Parduodamas "Trojan" gamybos,
medinės struktūros, 28 pėdų Cabin
Cruiser laivas, turintis 215 arklio
jėgų "Interceptor" motorą, talpi-t
nąs iki 15 asmenų. Kaina $2,500.
Pirkiniu
suinteresuoti
prašomi
kreiptis pas P. Maletą — telef.
LA 3-7489.
PARDUODAMI NAUJI —
v i r i m o p e č i u s ir
šaldytuvas
(gelsvos spalvos)).
Skambint 523-7248.
M13CELLANEOUS

S & W CONCRETE W0RK
AU typo of eonerete work aad
brick work.
Free estimates. 24 br. tel. aervice
768-2011 or 994-7664

KĖLIMUS IR B A L D U S
Plauname Ir vaškuojame
visų rūSių grindis.
B U B N Y S — TeL B E 7 - 6 1 6 8

VIZITINIŲ KORTELIŲ
BEIKJU.0

s>«*ff-«>e-s>e>«>«>e?«^«c-is«>s>«'«

Vizitinių kortelių naudojimas yra
iiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimimni gražus
paprotys. Biznieriai jas pla

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

VVe'll help you make trte right movė.

JEI

Apdraustas perkraustymai
Įvairių atstumų

GALVOJATE

iiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiMi

Kreipkitės i

BUDRAITIS REALTY C0.

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiimmniuii

M. A.

10% — 20% — 80% pigiau
už apdrnncbi nuo ognica ir aatomoi-Uio pa mua.

6600 S. Pulaski Road
Ttl. — 767-0600

FRANK

•msjiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiimmi

ZAPOLIS

iiiiiimiiiiiiiiiiimmimmiiiiiiniiniiiittn

TELEVIZIJOS

N a m u pirkimas — Pardavimas

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

MIGLINAS

INCOME TAX

4259 So. Maplewood, teL 254-7456
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINŲ iSkvi.timai. piUomi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
kitokia blaakai.

BUTŲ NUOMAVIMAS
Valdymas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuuiiiiiiuiiiuiiuttuun
V. SASNAUSKAS
atiteka įvairias

CEMENTO DARBUS
šaligatvius, laiptus Ir Irt.
Skambint GR 6-8402

TV

2S46 W. 60tb St., tel. 77C-14M
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiituiiiuiiiiiiiiiiv

Notariatas — Vertimai

BELL REALTY

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGB,
nes Jis plačiausiai skaitomas li«J.
B A C E V I Č I U S
tuvių dienraštis, gi skelbimų kal
8529 S. Kedzie Av. — 778-2233 ios yra vištoms prieinamoa.

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiHiiiiira
LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ
IŠEIVIJOJE
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PARODA

D Ė M E S I O

1

Giedros Nasvytytes-Oudauskieiies

KOMPOZICIJOS
4 DAINOS
VIEŠPATIES
PASAULIS

— Sopranui
mentu.

piano

— Žemam balsui.

METŲ LAIKAI
Užsakymus siusti:

akompaniKaina $3.00
Kaina

4545 W .

63rd

Redagavo
ALGIMANTAS KEZYS, S.J.

Užsakymus siųsti:
D R A U G A S , 4 5 4 5 W. 63rd S t .
Chicago, DL. 60629

1.00

Populiarių d a i n ų c i k l a s .
Kaina $2.00
DRAUGAS,

(1972 - 1 9 7 5 )

Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Dide
lio formato, kieti viršeliai. Kaina su
persiuntimu $16.30. 111. gyv. dar pri
deda 90 et. valstijos mokesčio.

NORĖČIAU SKRISTI — N a u j o s d a i n o s m a ž i e m s i r j a u Kaina $2.00
niems.

Str.,

Chicago, IU. 60628. IUinojaus g y v e n t o j a i prideda 5 % t a k s u .
^
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Lietuva bolševikų
okupacijoje
JUOZAS FRUNSB3S

ĮSIGYKITE ŠIĄ PLOKSTELC
LAŠA LAIKO L A S A I . . . Diriguoja k o m p . Julius GaideBs
fBrocktono mišrus choras)
stereo
Malda už tėvynę, Tėviškės laukai, žolelė l y d ė j o , A n t
kalno klevelis. Augo putinas, Pfovė l a n k o j s i e n a ir
Idtoe.

Gaunama < T)rauge"
Kaina s u persiuntimu $6-50

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629
Ehnois gyventojai prideda 36 et. valstijos mokesčio.

ŠIMKUS

INCOME TAX SERVICE
NOTARY FTTBUO

Telef. GA 48654
n o s y , W. 95th Street

Independently owned and operated

Draudimai —

čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasiu vtsfc
tinęs korteles.
Kreipkitės į "Draugo" adminis
tracija viseis paneliais reikalais.
Busite patsnkinti mūsų patatseri*
mu.

Tel. 376-1882 a r b a 3 7 6 - 5 9 9 6

PIRKTI AR PARDUOTI,

T* ką liejo ii spaudos žymiausio angly XIX Imt.
rašytojo R. L Stevensono
"SLĖPININGOS N O V E L E S "

R e c t o r y Cook n e e d e d f or Saint

P A R D A V I M U I

NEDZINSKAS, 4050 Archer Av«.
Chicago, 111. 60632, tel. 127-5960

MOVI N G

Valdis Real Estate

2951 W. 63rd Street
menas ir kitkas Tel, 436-7878 ar 839-5568

"Drauge"

rikos atžvilgiu Viduriniųjų Ry
t ų valstybės, nuo kurių alyvos
VTRUSTJ VEIKIMAS
daugiausia priklauso JAV ekono
Medicinos mokslo tyrinėtojai
mija ir net saugumas, dabar su
nustatė,
kad reikia apie milijo
žiuro į prezidentą Carterį, kokios
g l o b a l i n ė s politikos jis griebsis. n o virusų, kad jie galėtų sukelti
D e l s i m a s ir laukimas kasdien su ž m o g a u s organizme infekciją.
daro didenį pavoju, nes Sovie- Virusai daugėja celės (ląstelės)
t ų Sąjunga vis daugiau įsitikina protoplazmoje. Virusų uauginiV a k a r ų pasaulio
neryžtingumu masis celėje baigiasi s u celės
pastoti jai kelią tankų permetimu; mirtimi, kas įvyksta
maždaug
iš Afganistano į Iraną ir kitur. Į p o 20 valandų nuo to, kai viru
Kad palengvinus savo užmačių ! sai pasiekia celės protoplazmą,
įgyvendinimą ,Sovietų
Sąjunga bet tada. yra išaugę daugybė vipasistengs suskaldyti Afganista-; rusų, kurie gali pereiti į k i t a s
na, Pakistaną ir Iraną į atskiras et-! g r e t i m a s celes.
jpn.

C LASSI FI E D GU I D E

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti.

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini'
mais ir su sąrašu nužudytųjų.
Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1979, 240 psl. Spau
de Draugo spaustuvė. Viršelis ir
aplankas dail. P.. Aleksos. Kakta
BU persiuntimu $6.73.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
4545 W. SSrd S t . Chicago, I1L
60629.
UI. gyventojai prideda 30 centų
valstijos mokesčio.
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LEETUVIAI RAŠYTOJAI,
kuvos vis., Šiaulių aps., gimė DRAUGAS, antradienis, 1980 m. gegužės mėn. 20 d.
vienintelę jo darbo dieną.
GIMĘ
KOVO
MĖNESĮ
rašytojas Juozas Paukštelis.
Luko tėvas Julius iki 1968 m.
— 1868. IH. 22 Jonaičiuose,
— 1763. TV. 4 Astravo ar mė rašytoja Gabrielė Petkevidėstė filosofiją universitete. Jis
Šilutės
aps., gimė rašytojas Vi
Pavyzdys iš Čekoslovakijos
čaitė-Bitė
(mirė
1943.
VI.
1
4
)
.
_ 1905. m . 2 Tytuvėnuose, Kriūgiškio k., Kriaunų par., Za
protestavo prieš Sovietų okupa
lius
Storasta-Vydūnas
(mirė
— 1922. III. 20 Kaune gimė
Londono laikraščio "Sunday: rektorių ne vienas. Jis pasiėmė ciją ir vėliau buvo iš universiteto Raseinių aps., gimė poetas An rasų aps., gimė poetas Antanas
1953. II. 20).
rašytoja Irena Joerg.
Strazdas (mirė 1833. IV 11).
Times" korespondentas paduoda į vieną savo draugą. "Kodėl, klau atleistas. Gavo vietą Pragos zoo t a n a s Rimydis.
—
1908.
m
.
5
Papilėje,
Šiau
faktą, kuris yra labai panašus į sia direktorius, ne vienas? Pasi logijos sodo naktinio sargo. Nors
— 1879. TU. 3 Niūronių k.,
Fedro pasakėčios vilko ir ėriuko kalbėjimas turi būti prie uždaru Husako režimas jį pažemino, ta- į Anykščių vis., Ukmergės apss.. lių aps., gimė rašytojas Stasius
pokalbį. Vilkas, norėdamas su~ dury". "Bet aš neturiu ko slėp čiau nepajėgė palaužti. Nepaisy gimė rašvtojas Jonas Biliūnas Būdavas (mirė 1966. LX. 9 ) .
ėsti ėriuką, sako: "Jei ne tu blo ti". " N e , taip negalime kalbėti". damas grasinimų, arešto, žadė (mirė 1907. XJX 8 ) .
DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
— 1920. IH. 6 Kaune gimė
gai kalbėjai apie mane, tai blogai "Bet iš viso, kam aš čia pašauk jimo uždaryti į pamišėlių ligo
— 1899. m . 3 Titonių k., Lin- rašytojas Julius Kaupas (mirė
įkalbėjo tavo tėvas". Taip ėriu tas?" "Dėl to, kad darbo prašy ninę, Julius Tomin neišsižadė
1964. m ) .
kas kaltas už savo tėvą...
me nepridėjai savo curriculum jo savo intelektualinės laisvės.
—1909. UI. 10 Plaučiškių k ,
DipL teis. Algirdas Jakševičius
vitae: neparašei, ką veikė tavo Jis buvo vienas iš tų, kurie pasi k e ėa m& T
a
t
ė
ę
s
Rozalimo vis., Panevėžio aps., j
Ten, kur teisė ir teisingumas
rašė
Chartą
77,
oastaruoju
l
a
i
k
u
,
~
}
J
*
karnbari
tėvai 1968 metais". "Bet prie ko
Mirė 1970 m. gegužės 25 d. Palaidotas gegužės 28 d.
nėra iškreipti, kiekvienas subren
studentų už pavėlavi- gimė rašytojas ir žurnalistas |
čia m a n o tėvai? Ką jie turi bendro pradėjo duoti filosofijos pamokas Į matsiprašė
Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse Chicagoje.
a
Bronys Raila.
dęs žmogus atsako už savo, bet
prie mano darbo lipdyti pašto savo bute. Tai yra tartum mažas i b a r "j c[u*r s*a sj a au ike t a pamoką. DaLai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramy
ne kitu veiksmus. Komunistinė
— 1907. m . 12 Gustaičių k.,
P
Aristotelį nuženklus ant vokų? Koks yra san privatus universitetas. Prahoje |
be.
je teisėje yra kitaip: jei tu nekal
Kvietiškio vis.,
Marijampolės
tykis tarp mano tėvų ir mano žinomas "Patock" vardu. O ta- kauktas.
Šv. Mišios už jo sielą bus atlaikytos Tėvų Jėzuitų
tas, tai tavo tėvas kaltas. Šito
aps.,
gimė
poetas
Antanas
Gus
i darbo". "Nevaidink
naivuolį. sai Patocka, vienas iš Charta 77 Į Represijų neišvengia n ė filokoplyčioje gegužės 25 dieną, sekmadienį, 12 valandą.
kia "teisingumo" norma buvo
taitis.
j Matyt, tavo tėvai mylėjosi, jei narių, mirė po tardymų poliai- sofo studentai. Vienas jų buvo
Maloniai prašome jo buvusius draugus ir pažįstamus
pritaikyta aštuoniolikos
metų
įspėtas daugiau
nesirodyti arti
Į tu gimei? Taigi užpildyk klausi joje.
— 1964. m . 16 Purviškiuose,
prisiminti
jį savo maldose.
Lukui Tomin, kurio tėvas Julius
Tomin buto. Kitaip, buvo jam pa N. Radviliškio vis., Biržų aps.,
mų lapą apie tėvų veiklą 1968
filoŠių
metų
balandžio
9
d.
Tomin, filosofijos profesorius, pa
ŽMONA ir VAIKAI
metais, kitaip nebūsi priimtas. sofas Julius Tomin vėl areštuotas j sakyta, bus pritaikytas konstitu- gimė knygnešys Jurgis Bielinis
sižymėjo 1968 m. k a i p Dubčeko
.
, cijos 98 straipsnis — "nusikalt:- (mirė 1918. I. 18).
Draugai jau surinko žinias apie
šalininkas. Dėl savo tėvo "kal
jau
kelintą
kartą,
žiauriau
negu
. •. v a ! . r , u » * u u
tave"... "Labai gaila, bet aš pa
— 1907. m . 18 Gaidžių k.,
r <
tės" Lukas negalėjo įstoti į univer
anksčiau.
Policininkai
įsibrovė
į
jo
'""
rašysiu tik tai, kas liečia mane". butą, išlaužę duris, kai Tomin m ė iki "trijų metų kalėjimo. Ki Tauragnų vis., gimė rašytojas
sitetą. Jis ieškojo kokio nors dar
"Gerai pagalvok ir atnešk man keliolikai studentų dėstė apie tas, Bednar, buvo suimtas drau Pulgis Andriušis (mirė 1970.
bo. Pagaliau po ilgo ieškojimo,
ge su filosofu. Tasai Bednar yra XH. 19).
užpildytą klausimų lapą".
Aristuielį. Prieš savaitę policinin
kai jam visur darbo nebuvo, pa
sūnus Otos Bednarovos, disiden
— 1891. m . 18 Rokiškyje gi
galiau rado visai neatsakingą dar
Vėliau Lukas sugrįžo pas val- kai jį užpuolę ant jo buto slenks tės, žurnalistės, jau kuris laikas
bą — viename tyrinėjimų insti- dininką. "Atsiprašau, pareiškė, čio. Dvi valandos tardymo poli uždarytos kalėjime. Kankindami mė rašytojas Juozas Švaistas
(mirė 1978. LX. 21).
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
tuto biure priklijuoti pašto ženk- Į reikalavimas yra man nepriim- cijos būstinėje, paskui stumdy
.v vaikus, komunistai nori palaužti
lus to instituto
siunčiamiems i tinas: juk aš ieškau darbo, o ne mas ir spardymas, pagaliau iš- į tėvus, kad jie nusileistų režimui.
— 1877. m . 17 Margiuose,
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
laiškams. Bet, vos pradėjus dirb-į m a n o tėvai". "Matau, kad « l " ^ ' " « ' » į * * } * *
T l s a ? Į Klausimas, "ką veikė tavo tėvai Šeduvos vis., Panevėžio aps., gi
lauKan
ullus
ti, skyriaus viršininkas jam sako:' užsispyrėlis, atsakė personalo di- J
lomin dar pajegeį įggg m _» y r a v j s u o s e aoklausinė mė poetas Juozas ŠnapštysTRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
"Trijų dienų laike turi prisistaty-1 rektorius, ir tokių kaip tu, neglo- pareiti namo, nusivalė, susitvar- j jimo lapuose, kas tik prašosi dar- Margalis (mirė 1921. 111.24).
4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
ti personalo direktoriui. O dabar; b o J a l n * " " * i gyvenimo dės
—1861. HL 18
Puziniškyje,
niai".
Paėmė klausimų
lapą iir
in
i a i ' ' Pa^mA
Iflancimn lana
Smilgių par., Panevėžio aps., giT e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-0852
nis pasirinkimas nėra toks dide-j
gali eiti namo
numetė ant žemės. Lukas buvo
lis,
kaip
baltymų.
Be
baltymų
nėLukas nuėjo pas personalo di- ; atleistas, netgi neužmokėjus už tą
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
ra gyvybės. Jų molekulėse visada j
T e l e f o n a i — Y A r d s 7-1741-2
būna vandenilio, azoto, labai daž- į
nai sieros ir fosforo. Tačiau bal- j
tymų molekulių pagrindas yra
anglis. Mokslininkai tyrėjai sako, į
Gyveno 939 W. 33rd Place, Chicago, Illinois.
2monės visais laikais domisi per 10 dienų. Štai kodėl žmogus kad pažvelgę į bet kurios amino i
Mirė geg. 18 d., 1980, 8:25 vai. ryio, sulaukęs 65 m. amžiaus.
gyvybės mįsle. Kas yra gyvybė?! kartu su maistu turi visą laiką rūkšties — pagrindinės baltymų
Gimė Chicago, Illinois.
sudedamosios
dalies
—
struktūj
Kas jos materialus nešėjas? ĮI gauti baltymų
—kompensuoti
šiuos klausimus atsakyti iš tie- j nuostoliams, atsiradusiems me- inę formulę, pamatysime, k
Pasiliko dideliame nluiūdime 2 dukterys: Geraldine Green, žen
tas Louis, gyv. Hebron, Ind., ir Joan Irving, žentas Robert, gyv.
anglis, turinti nuostabų sugebėjisu buvo ir yra nelengva — gam-' džiagų apykaitos metu.
Grants Pass, Oregon, 4 anūkai, sesuo Marie Bruozis, brolis Andrew,
ta giliai paslėpė raktus nuo šių Į Taigi, į visų gyvų būtybių, kad mą jungtis ne tik su daugeliu Į
brolienė Jean, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
elementų,
bet
ir
pati
su
savimi,
savo paslapčių.
Jas
išaiškinti | i r k o ' Ki0S ^ įvairios, sudėtį viLaidotuvių Direktoriai
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. Limokslininkams pavyko visai ne- j ^fa į e i n a baltymai. Be baltymų, užima ilgų amino rūgščių gran
tuanica Avenue.
seniai ir toli gražu ne iki galo,!j organizmų sudėtį įeina taip dinėlių centrines pozicijas, o peri
Laidotuvės įvyks trečiadienį, geg. 21 d. Iš koplyčios 9 vai. ry
miglotai. Esą, „gyvybė yra b a l - i p a t i r angliavandeniai, riebalai ferinėse dalyse išsidėsto kitų e!e6845 SOUTH VVESTERN AVE.
to bus atlydėtas j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioj. įvyks ge
tyirrmių egzistavimo būdas ir šis jj daugelis kitų organinių jun- mentų atomai. Taigi, nėra anglies,
Tel. 737-8600-01
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į
egzistavimo būdas savo esme yra ginių. Jie taip pat dalyvauja gy nėra baltymų —nėra ir gyvybės.
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
nuolatinis tų kūnų cheminių su vybinėje veikloje, tačiau jų savy Todėl anglis visiškai pagrįstai
Nuoširdžiai
kviečiame
visus:
gimines,
draugus
ir
pažįstamus
da
Tel. 422-2000
dėtinių dalių atsinaujinimas".
bių gausumas ir funkcijų įvairu vadinama gyvybės elementu.
lyvauti šiose laidotuvėse.
Taigi, norint suprasti gyvybės mas, tikslus cheminis ir biologiJ. Miškinis
Nuliūdę: Dukterys, žentai ir anūkai
•paslaptis, reikia visapusiškai iš
tirti baltymus ir medžiagų apy
Laid. direkt. Jurgis F. Rudminas, Tel. 927-1138.
kaitos procesus.
Baltymai yra stambiamolekuliniai junginiai — kiekvieną jų
molekulę sudaro šimtai ir tūks
tančiai įvairių atomų. Virinami
Brangiam ir vieninteliam broliui
MATEJOCItTfe
rūkštyje baltymai suyra į smul
kesnius molekulinius junginius,
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė gegužės 17 d., 1980 m., 10:30 vai. vakaro, sulau
vadinamus amino rūgštimis. Pa
skausmo prislėgtą jo seserį, mūsų ilgametę centro
kusi 80 metų amžiaus.
sak tyrinėtojų, baltymuose rasta
Gimė
Lietuvoje,
Panevėžio
apskrityje,
Šimonių
parapijoje,
valdybos vicepirmininkę REGIN£-LIUCIJ£ LAZAUS
daugiau, kaip 20 įvairių amino
Dapšių kaime. Amerikoje išgyveno 60 metų.
rūgščių atmainų.
Kiekviename
KIENĘ ir visus artimuosius giliai ir nuoširdžiai už
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Walter, giminės, drau
TĖVAS IR SŪNUS
baltyme viso
amino
rūgštys
gai ir pažįstami.
jaučiame.
grandinėje turi savo pastovią vie
Kūnas bus pašarvotas antradienį nuo 2 iki 0 vai. vakaro
Lietuvos Dukterų Draugija
Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 Street.
2533 VVest 71 St., Chicago
tą. Jeigu, susidarant baltymui, ku
Laidotuvės
įvyks
trečiadienį,
gegužes
21
dieną.
Iš
koply
ri nors amino rūgštis pateks ne
1410 So. 50th A v „ Cicero
čios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo para
į savo vietą, susidarys jau kito
Tel. 47^-2345
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
kia „sugadinta"
molekulė. Jei
AIKŠTĖ AL'TOMOBII IAMS STAT> T\
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių ka
gu tokių molekulių bus daug,
Mielai motinai ir senelei
pines.
baltymas blogai atliks savo dar
Nuoširdžiai kviečiame visus:: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
bą organizme arba taps visai ne
Nuliūdęs VYRAS
tinkamas. Kartais tai būna įvai
skautininkėms LAIMUTEI A N T A N E L I E N E I ir DAN
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Te!. 476-2345.
rių paveldimų molekulinių ligų
GUOLEI A N T A N E L Y T E I , jų skautiškai šeimai ir gimi
priežastis.
nėms reiškiame užuojautą ir k a r t u liūdime.
Žmogus, kaip ir bet kuris kitas
,ISeries" Tunto Skautės
Omahoje
gyvūnas, gyvybės palaikymui tu
,fir.
Vinco
Kudirkos"
Vietininkija
ri nuolatos gauti baltyminio mais
to. Kartu su angliavandeniais, rie
balais, vitaminais ir druskomis
jis kas dieną privalo gauti tam
tikrą baltymų (arba amino rūgš
Nuoširdžiai ilgametei skautų rėmėjai
ties, iš kurios organizme suku
riami baltymai) kiekį. Jie yra rei
kalingi ne tik naujų audinių kū
A. A
rimui — sakysime, organizmas
sūnui RIMUI, broliams EDVARDUI ALKEVIČIUI.
yra jau suaugęs. Baltyminis mais
VYTAUTUI ALKUI, seserims BIRUTEI ALKEVIČIŪtas yra būtinas dėl to, kad žmo
Gyveno Chicago. Illinois, Gage Parko apyl.
gaus organizme vyksta nuolati
TEI, ALDONAI BILIŪNIENEI ir jų šeimoms reiškia
Mirė geg. 18 d., 1980. 6:25 vai. vak, sulaukus 90 metų amžiaus.
nis baltymų atsinaujinimas. Me
me gilią užuojautą.
Gimė Lietuvoje. Šiaulių apskrityje. Amerikoje išgyveno 69 m.
dicinos mokslininkai sako, kad
Gabijos ir Baltijos Tuntai
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Anton, marti Mary, duktė
ne visi baltymai organizme išbū
Stella Dering, sūnus Edward. marti Helen, duktė Josephine Hornik,
na vienodai ilgai. Kai kurie at
žentas Joseph, sūnus Casimer, marti Helen, 5 anūkai, 2 proanūkai, sū
raminių audinių baltymai, pvz.,
nėnas Benedict Roman, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
kaulų arba odos kolagenas, eg
Velionė buvo našlė a. a. Anthony ir motina a. a. Stephen.
Priklausė Šv. Kazimiero Seselių rėmėjų draugijai.
zistuoja organizme po kelerius
Kūnas pašarvotas Gaidas - Daimid koplyčioje, 4330 So. Califormetus. Tačiau audiniai, kurie or
nia
Avenue.
ganizme atlieka svarbias ir įvai
Laidotuvės įvyks trečiadienį, geg. 21 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto
rias gyvybines funkcijas
—rau
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto prasidėjimo parapijos bažny
menys, kepenys, plaučiai, krau
čia, kuri'vp jvvks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
jo žmoną JUZĘ, dukteris DALIĄ ir I0RATC nuošir
jas — savo baltymus atnaujina
bus nulydėta į Sv Kazimiero lietuvių kapines.
džiai užjaučiame liūdesio valandoje.
labai dažnai. Pavyzdžiui, pu-ė
Nuusiružsai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse
raumenų baltymų atsinaujina, pa
Ona ir Viktoras šamatauskai
Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, martio*. l e n u i anūkai ir proanOkal.
sak žinovų, maždaug per 158 die
Miaml.
Florida
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440
nas, o kai kurių kraujo baltymų
pusė yra atnaujinama maždaug
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A. f A.
MARY
ŽAGARIS

A. t A. ALOYZUI GRIGALIŪNUI mirus,

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

A. t A. AGOTAI DRAZDIENEI mirus,

A. t A. ALBINAI KEZENIENEI mirus,

K A Z I M E R A DERING

K f K

STASIUI ORANTUI mirus,

•

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. gegužes mėn. 20 a.

IŠ ARTI IR TOLI

X KrtauceJiūnų Vardo Vaikų
namehų tėvų susirinkimas bus
rės Jungtinėm Tautom ir konU L VALSTYBIŲ
ketvirtadienį, gegužės 22 d., na
sulariniam korpusui Gillian M.
meliuose (2743 W. 69 S t ) . Vi
— Prof. Vytautas Klemas bu Sorensen ir Exxon korporaci
si tėvai esamų ir būsimų auk
vo vienas iš pagrindinių kalbė jos prezidento H. C. Haufflėtinių kviečiami atvykti.
tojų Jungtinių Tautų konferen mann diplomatinio korpuso gar
X Adelaidės lietuvių namų
cijoj, kurioje buvo svarstomas bei suruoštam priėmime Metro
Spaudos kiosko vedėja E. Reitechnologijos pritaikymas besi politan Museum of Art. Svečiai
vystančioms tautoms. Konfe galėjo apžiūrėti meno objektus
X Poetė Julija švabaite-Gv- sonienė atsiuntė malonų laišką,
padėkojo
"Draugui"
už
nuolat
rencijoj, kuri įvyko balandžio
Dlinois universiteto (Cbiiš Kinijos Didžiosio bronzos ga
21-30 dienomis San Jose, Costa
cago Circle) slavistikos sky siunčiamas knygas platinimui ir
dynės, apimančios laikotarpi
Ricoj, dalyvavo 900 delegatų iš
riaus kviečiama, gegužės 22 d., už išplatintus leidinius gražiai
nuo dvidešimt pirmojo šimtme
atsiskaitė,
pridėdama
262
dole
42 šalių. Šiais metais dr. V.
ketvirtadienį, kalbės lituanisti
čio prieš krikščioniškąją erą iki
Klemas praveda pajūrių tyrinė
kos studentams. Pokalbis bus rių čekį. Kartu išreiškė nuo
220 metų.
jimus Costa Ricoj ir Panamoj.
University Hali dvylikto aukš širdžius linkėjimus "Draugui" ir
- L M. Klubų federacijos
— A. a. Magdalenos Galdi
to 1250 kambaryje 9 vai. ryto. visiems skaitytojams.
New
Jersey klubo narės gegu
kienės, Pasaulio Lietuvių Kata
x Brolis Jeronimas Petraus
Lietuviai studentai kviečiami
Lietuvių Operos choras po paskutinio Carmioos Buraaos spektaklio scenoje. Kai kurių choristų fotografas dėl p!a- likių organizacijų sąjungos gar žės 4 buvo susirinkusios pas
kas, OFM, jau daugelis metų
Nuotr. V. Jastoevičiaus
X "Margučio" radijo progra gyvenas Jeruzalėje, mums ra iios apimties nebegalėjo nufotografuoti.
bes pirmininkės, pirmosios mir naujai išrinktą pirmininkę Oną
mos vedėjas Petras Petrutis va šo: "Kaip malonu, kad Draugo
ties metinės bus prisimintos mi Karašienę aptarti tolimesnės
kar dienos programoje perda dienraštis mane aplanko. Be jo
šiomis gegužės 26 d., pirmadie veiklos. Klubo valdybą sudaro:
vė reportažą iš Liet. Skautų būtų labai liūdna. Jo vardas
nį,
Pranciškonų
koplyčioje, Ona Karalienė, pirm., Liucija
sąjungos tarybos suvažiavimo, sidabrinis ir labai mielas. Drau
Brooklyn, N. Y. Mišias užpra Alinskienė, Albina Vance ir Da
kuris vyko pereitą savaitgalį
čiai kviečiami vaišintis. Maldą Buvo sutarta eiti prie religinės šė šios organizacijos valdyba. nutė Rogers.
DZŪKŲ DRAUGUOS
gas pasako viską, kas vyksta
Draugai ir pažįstami kviečiami
prieš vakarienę sukalbėjo kun. Jo programos filmavimo.
BANKETAS
Jaunimo centre. Buvo perduoti. l e t a i a t a B i a p a s a ulyjo".
šia
BRAZILIJOJE
jose dalyvauti.
nas
Borevičius.
Kai
vakarienė
pra
Be
to,
energingas
rektorius,
šie kalbų bei sveikinimų frag-;
a
atnaujino
prenumeratą
Pereitą šeštadienį, gegužės 17 sidėjo, buvo jau 9 vai. vakaro. norėdamas sustiprinti studentų
— Jubiliejinė ateitininkų va
aetiniai įrašai: LSS pirmininko dvejiems metams.
d., Dzūkų draugija suruošė Šau Nieko dzūkams negali prikišti. dėmesį Ped. Lit. institutu, pro —Agnė Grigaitytė RoznikJter
karienė
įvyks birželio mėnesio
S. Miknaičio, dvasios vadovų
x Lietuviškų knygų "Drau nu banketą Jaunimo centre. Chinė, 61 m., mirė gegužės 7 d., 14 dieną J a u n i m o namuose.
Jie
moka
gražiai
dainuoti,
jie
mo
jektuoja
afilijuoti
institutą
su
kun. A. Trakio ir kun. Pr. Garš ge", pasinaudodami jų išparda cagoje. Draugijos
pirmininkas
kuria Chicagos valstybine aukš- o gegužės 9 d. mirė jos vyras V a k a r i e n ė j e 4 ^ ^_ a Amevos invokacija, Lietuvos gen. vimu bei atpiginimu, už dides Pr. Nedas, trumpai pasveikinęs ka ir svečius gražiai priimti.
garbės konsulės J. Daužvardie- nę sumą nusipirko: Stasys Ša- svečius, pakvietė Joaną Drūtytę Vakarienės metu buvo platina tąja mokykla, kad studentai, iš-, Edgardas Roztukas, atėjęs į lai-1
rikos atvykę
"Nerijos"
daininės žodis, PLB pirmininko V. rauskas (Palos Park), S. Jan vadovauti vakaro programai. Ši mi bilietėliai daimėti įvairioms su ėję kursą institute, gautų kre dotuvių koplyčią sutvarkyti mi ninkės.
Vakarienė
b u s pirma
rusios
žmonos
reikalų.
Velionė
aukotoms
dovanoms.
Buvo
daug
Kamanto, PLJS-gos pirm. G. kauskienė (Hot Springs), Ar prabilo tikra dzūkų tarme, tarsi
ditus, galiojančius kitose jų stu
sis jubiliejinių ateitininkų me
mirė sesers poetės K. Grigai- tų parengimas. K a i p j a u buvo
Aukštuolio, Ateitininkų federa turas Labanauskas (Evergreen ji būtu gimusi ir užaugusi pačio vertingų dovanų. Turbūt nebuvo dijose.
cijos atstovo dr. P. Kisieliaus Park), Milda Šatienė (Cicero), je Dzūkijoje. Ji svečiams priminė nė vieno iš svečių, kuris nebūtų
Svečių tarpe buvo ir dr. Da tytės namuose, Miltown, N . J. rašyta, šiemet sueina 70 metų
nusipirkęs
bent
poros
bilietėlių.
sveikinimai. Buvo perduoti ir Galinda šilingaitė ir Sofija Vak- apie dzūkų vaišingumą, linksmu
rnusis du žmona. Jis privedė Pašarvota buvo M. šalinskienės nuo ateitininkų organizacijos
Viena
po
kitos
jaunos
mergaitės
Atsisveikinimas pradžios ir 30 metų nuo jų įsibendri įspūdžiai iš suvažiavi Belienė (abidvi čikagiškės).
prie laimėjimo pastangas gauti šermeninėje.
mą ir dainos meilę.
visiems
po
kelis
kartus
tuos
bi
mo, nusakyti jo darbai.
valdiškų lėšų ruošiamiems mo buvo gegužės 11, sekmadienio steigimo Brazilijoje.
Neskai
X Danutė Bindokienė, ra
Dzūkų draugija buvo paskelvakarą. Palaidota gegužės 12, tant dabartinių moksleivių ir
x Emilija Pakalniškienė, Lie Šytoja, K. Donelaičio aukšt. Ii- j bu į dainos konkursą. Buvo skir- lietėlius pasiūlė.
kytojų
ir
studentų
kursams
va
s
Vakarienei baigiantis pradėjo saros metu. Tokiu būdu kele pirmadienį, i š Apreiškimo para
tuvos vyčių skyriaus "Drauge" tuanistinės mokyklos inspekto-Įta premija už geriausią dzūkų
studentų, per Sao Paulo ateiti
groti
Bichnevičiaus orkestras. Pert tas lituanistinių kursų šią vasa pijos bažnyčios Cypress Hills
redaktorė, kartu su savo vyru rė ir mokytoja, buvo atvykusi [ dvasioje sukurtą dainą. Draugininkų eiles yra perėję daugiau
raukos metu buvo traukiami lai rą bus bent iš dalies apmokami kapinėse, Graudžių šeimos ka
Aleksandru Pakalniškiu išskri į "Draugą".
negu du šimtai žmonių.
Pasinaudodama Į jos valdyba sudarė dainos verti- mingi bilietai, o paskui buvo šo
pe. Velionė Lietuvoje Kaune
do į Europą penkių savaičių
federalinėmis
lėšomis.
Bgdpaskelbtu lietuviškų knygų iš-įnimo komisiją iš trijų asmenų: kiai. Visa salė pajudėjo.
Šoko
dirbo Spindulio spaustuvėje ir
atostogų. Hgesnį laiką jas pra
VENECUEL6J
pardavimu, ji nusipirko įvairių | muziko Alvydo Vasaičio — pir- dzūkai, žemaičiai ir visi lietuviai
P
ALLKJMŲ
REIKALAS
buvo korektorė. Karo metu pa
leis Tirolyje, Alpių kalnų at
imninko, Jono Vaznelio — nario, iki po pusiaunakčio.
leidinių už 40 dolerių.
— A. a. Sofija GuAčartė-Kašlaitėse. Tačiau Vyčių veiklos
Neseniai buvo paskelbtas a. teko į Berlyną, kur 1945 metų
Stasio
Baro
—
sekretoriaus.
Joa
marauskienė
balandžio 4 d. mi
X lietuviškų knygų, pasi
V. Rm.
skyrius bus visą atostogų laiką
a. dr. Jono Gliaudelio palikimo pavasarį, užėmus miestą ru
na
Drūtytė
pakvietė
komisijos
rė Karake. Velionė, gimusi 1905
leidžiamas, nes redaktorė išva naudodami jų išpardavimu at sekretorių Stasį Barą pranešti, ką
sutvarkymas. Viešpats jam pa sams, jai peršovė koją, kurią
GYVĖJANTI
PED.
LITUANIS
m., buvo Kauno miesto savival
pigintomis
sąlygomis
"Drauge"
žiuodama parūpino reikiamą
gelbėjo sėkmingai darbuotis. reikėjo ilgai gydyti. Atvykusi
komisija
yra
nutarusi.
St.
Baras
TIKOS
INSTITUO
VEIKLA
dybės gydytojo Guščos dukra.
už didesnę sumą nusipirko šie
medžiagą.
Nuopelnai tų darbų, aiškiai ma į Ameriką, gyveno Long Island
perskaitė
protokolą,
iš
kurio
pa
Dirbo finansų ministerijos sta
Priėmimas pas Pedagoginio tyti, buvo tvarkingai paskirsty ir dirbo kelionių biure.
x Algimanto Kečo fotogra čikagiškiai: Antanas Titenis, aiškėjo, kad yra gautos devynios
tistikos skyriuje. Buvo ištekė
Regina
Kučienė,
Paulina
Grifijų paroda vyksta meno par
sukurtos dzūkiškos dainos, iš ku Lituanistikos instituto rektorių ti ir palikti pagal jo norą ir
— Anicetas Simutis, Lietu jusi už teisėjo Kamarausko, ku
galaitienė,
Birutė
Arčisauskieduotuvės "Galerijos" patalpose
rių betgi nė viena nebuvo rasta prof. dr. Joną Račkauską pra pageidavimus.
vos generalinis konsulas, ge ris dingo be žinios, prasidėjus
ėjusį sekmadienį sutelkė insti
(744 N. Wells St., Chicago), nė, Juozas Dilys.
verta premjos.
Žinoma, kad Lietuvių Fondas gužės 7 dalyvavo su žmona II pasauliniam karui. S. Kama
X Po 5 dol. aukojo: A. J. Toliau sekė meninė dalis. Tai tuto lektorius, mecenatus ir vi daugiausia pasinaudojo jo pa
"Galerija" atidarą dienos me
N e w Yorko miesto komisionie- rauskienė su seserimi Vanda ir
tu nui 11 vai. ryto iki 6 vai. Tamulis, A. Yankauskas; 3 dol. buvo, palydint fortepionu, dainų suomenininkus. Cia buvo L. likimu, bet nebuvo užmirštos ir
svainiu Šneideraičiu pasitraukė
vak. Svečiavimasis bus šį penk — R. Jurkūnas. Dėkojame.
koncertas, kuris truko apie pusę Fondo pirmininkas dr. A. Raz-1; visuomeniškos bei labdaringos J. Bacevičiais priminė, kad McKay
Australijon; Venecuelon atvyko
tadienį, gegužės 23 d., nuo 5
x
Stasys Ramonas, Fle- valandos. Dainavo solistai Mar ma su žmona, Bendruomenės organizacijos. Dienraščio "Drau mokykla veiks ir vasaros metu ir 1950 m. SvainŽB dirbo buhalte
iki 8 vaL vak. Visi kviečiami. mington. N. J., atnaujindamas ^rita Momkienė ir Jonas Vazne- apygardos pirm. K. Laukaitis go" romano premijai ir Jėzui bus daroma žygių gauti stipresnę
riu, o ji su seserim laikė pen
X Dr. Jurgis ir Petronėlė prenumeratą atsiuntė ir 22 do-! h s ' a b u d u * " * 5 ft" AKOrt?i- su žmona, Ped. Lit. instituto tams buvo paskirtos tūkstanti policijos apsaugą, kad vaikai ne sionatą,
Starkai dalyvavo Ateitininkų leriu auką. Nuoširdžiai d ė k o . ^ v o m-oz. Alvydas VasaiUs. Pra- akivaizdinio skyriaus direkto nės, Romos saleziečiams pusė darytų nuostolių gyventojamsp
namų pavasario baliuje ir t a i j a m e ir skelbiame Garbės pre-'į" 0 1 * *£?* J?*"?*
° I a rius A. Dundulis, instituto iž tiek, Dainavos stovyklai de
Stasys Patlaba kalbėjo apylin
KANADOJE
proga įteikė Ateitininkų namų numeratorium.
jduetų: , ^ š įsivikciau agono ru- dininkas J. Tamulis, vienas iš šimts tūkstančių, Margučio ra kės saugumo reikalu. Parapijos
— Montrealio
lituanistinės
* - - 1,000
- - - dol.
- - auką.
j bą" ir „Plaukia sau laivelisr — uoliųjų instituto rėmėjų J. Va- dijo valandai 500 ir Lietuvos klebonas kun. Antanas Zakaraus
fondui
(pr.)
mokyklos
vakaras,
įvykęs ba
X Vh4 dalyvaukime Imksmo- n 0xS Seselė M. Emersiana, Ma- i Stasio Šimkaus. Solistus ir akom- siukevičius su žmona, buvęs dukterims du tūkstančiai dol. kas džiaugėsi matydamas taip
landžio
26
d.,
gerai
pavyko.
Da
je gegužinėje biržeiio 1 d, :..? J
aukštesniosios mokyklos'paniatorių svečiai entuziastingai instit. rėkt. prof P. Jonikas Meno dalykai pateko į Čiurlio gausiai
susirinkusius. Priminė
Vyčių salėje ir sodely. 2455 W.! bibliotekos tvarkytoja, lankėsi į sutiko ir su triukšmingais ploji- su žmona, Aukštesn. mokyklos nio galeriją.
kad reikia laikytis vienybėje ir lyvavo daug svečių. Programo
47 Str. Pradžia 12 vai. Darbš- * "drauge" i r pasinaudodama! niais palydėjo. Antrame išėjime direktorius J. Masilionis su Eugenija Gečienė atliko vykdy- j lankyti susirinkimus, nes čia su- je pasirodė Gintarėlis, pagrojęs
čios apylinkės ponios vaišins j v y k d o m u k n > * ^ išpardavimu at į dainavo solistė Margarita Mom- žmona ir daug kitų. Iš viso tojo pareigas ir adv. J. Gibaitis Į Žinoma iš valdybos tikra tiesa 3 dainas, Rasa ir Ina LukoSevigardžiu maistu, gerą nuotaiką: pigintomis sąlygomis, įsigijo kiene J*
apie keturiasdešimt asmenų.
t v a r k ė teisinius reikalus. Jei j apie įvykius apylinkėje, ir nerei- čiūtės padainavo 4 dainas, Vili
vairi
ir
iš
„Gražinos"
operos
Ramu
žadins baras, o šokiams gros į i
4 leidinių už didesnę suPobūvio dalyviai šalia šaunių nebūtų buvę paskirstymo, žino-',kia klausytis gandų. Valdyboje sk. mokinės — R. Jaugelytė,
nės dainą —Karpavičiaus. Tre vaišių turėjo progą pasidalinti ma, k a d beveik viskas b ū t ų pa-Į dirba dauguma patyrusių narių. Vilija Lukoševičiūtė ir Audronė
Balio Pakšto orkestras. Tikrai
čias išėjimas buvo Jono Vazne nuomonėmis ir įspūdžiais apie tekę į Sovietų advokatų ran- Yra ieškoma mūsų apylinkėje Verbylaitė padeklamavo Myko
bus smagu! Kviečia LB Brightlio. Jis padainavo JTAš než'.nau"
instituto veiklos galimybes ir k a s Amerikoje ir okupuotoj Lie pirkti namų, daugumas pirkėjų laičio Putino eil. Montrealio
on Parko apylinkės valdyba.
Bay, TU.,, atnaujindamas prenu-j (žodžįai Maironio), kompozici-.
Naujas in- tuvoje. Pinigai, paskirti Lietu- yra lietuviai. Atstovai prie 8-10 mergaičių chorelis padainavo 6
(pr.) meratą atsiuntė ir 12 dolerių j P. Oleko—Jakubėno ir Don : *?T
*2!ž^
dainas. Joms vadovauja muzikė
a
v, •
stituto rektorius rodo daug uo- vos žmonėms, dalinai patenka I policijos distrrkto Ankus ir PatacX Kviečiame visus pamatyti auką. Maloniai dėkojame.
seselė Teresė. Tėvų komiteto
Baznio arną
is optros
„Sevilijos',
. . . .
,
, į Sovietų advokatų r a n k a s j kas pranešė ką jie -girdėjo atstokirpėjas"
—Rossini.
Atrodo,
kad
Jaunimo centre Vaikų Teatrą
pirm. yra Romas Verbyla, sekr.
l
u
m
o
x Antanas Koncė, čikagiš- M J
P.-ZJ
s i jvainas ne švietimo
lengve- Amerikoj i r ok. Lietuvoje. Ne- vv susirinkime. Namų savhrnku
Vaznelio
balsas LZL
ir yra LA
su jančiass p r ęlituanistinio
vaidinant J. Degutytės pasakė kis, atnaujino prenumeratą, pra IJono
paisant, kiek mes galėsime pa- reikalais kalbėjo Mykolas Simo- I-'~'~a • a - . ^ r . e
lę vaikams "Avinėlis beragėlis" tęsė prenumeratą dar dviem as kurtas tokioms arijoms kaip Don problemas. Pažymėtinas jo pro likti mirties laiku, reikia tvar- kartis, Petras Martinams ir kiti.
su dainomis ir šokiais. Rež. L. menims ir pridėjo 10 dolerių au Bazilio arija iš „Sevilijos kirpė jektas nufilmuoti lituanistinį kingai teisiškai paskirstyti sun- J- Bacevičius supažindino su nauLapinskienė. Taip pat jaunimo ką. Už viską maloniai dėkojam. jo". Yra visa skalė stipriam bal mokslo kursą, k a d galėtų nau kiai pelnytą turtą, Sie žodžiai i a i įstojusiais nariais: Leonidu Ja
DENGIAME IR TAISOME
sui pasireikšti. Publikos plojimai dotis lituanistinėmis studijomis
V. Palčinskaitės 1 v. komediją.
ru, Vladu Bražioniu, Algimantu
VISŲ RŪSTŲ STOGUS
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darbotvarkę, kuri priimta be pa ^ galima įsigyti ui pusę originalios kainos arba už jos
vasario koncertas įvyks gegužės į dainavo ir turėjo daug išlaidų,
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Motekaitia. P o programos —' metė savo skatikus 62.50 dol. Į
distriktais ir kt. Prokuroro pav.
Tėvų vaišes visiems. Visuomenė sumoje ir juos įteikė Operos j
Mitch Kline pasakojo, kodėl yra
Papigintas knygų išpardavimas tęsis iki kito
maloniai kviečiama atsilankyti valdybai. Visiems šiems menimažintinas senatorių rr rūrmu atmėnesio — biržeiio H d.
ir paremti dainos atžalyną.
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