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SOVIETINĖSE RESPUBLIKOSE
kad kun. V. Zavalniuk atiduotu
Moldavija
registracijos pažymėjimą, nes jisj
Kišiniovas - Belcai
Jau nebe pirmi metai kaip Bel- esąs nusikaitęs prieš įstatymus: be|
cų miesto katalikai primygtinai valdžios sutikimo aptarnavęs už]
prašo Maskvos ir vietinę valdžią Kišiniovo ribų ligonius ir mirš-j
užregistruoti jų bažnytinį komi tančius katalikus. Taip pat buvo
tetą ir maldos namus. Ir štai il reikalaujama, kad kunigas raštu
gai lauktoji
pergalė- 1979 m. pasmerktų tuos vokiečiu katalikus
lapkričio 27 d. Belčų m. katali kurie išvyko iš Moldavijos į Tė
kai gavo oficialu raštą, kad jiems vyne ir per radiją („Vokiečiu
leidžiama turėti maldos namus, banga") papasakojo visuomenei
o taip pat užregistruota :ų bend apie katalikų persekiojimą Mol
ruomenė bei jos komitetas. Pagal davijoje.
raštą komitetas ir maldos namai
Gruodžio 7 d. trys miesto vyk
įteisinti jau rugsėjo 6 d., bet vie domojo komiteto darbuotojos atė-l
tinė valdžia dar apie tris mėne jo į
bažnyčią ir. pamačiusiosj
sius vargino ir aikė žmones ne-! šventoriuje kunigą, grubiai jį uži
žinioje.
j sipuolė. kaip jis dar galįs vaikšDžiugi žinia greitai pasklido čioti bažnyčios teritorijoje? Be to
po visą respubliką. Kun. V'.adis- jos reikalavo pavardžių ten buvu
lavas Zavalniuk
pirma kartą sių katalikų, nors pačios savo pa
1979 m. gruodžio 2 d. (sekma vardžių neišdrįso pasisakyti. nors|
dienį) viešai nuvažiavo aptar katalikai to reikalavo.
nauti katalikų; džiaugsmui nebu
Vėliau atvyko kiti miesto vy?
vo ribų.
domojo komiteto darbuotojai ir
Bet štai gruodžio 5 d. Religijų nepateikę savo dokumentų, pa
rerkafų. tarybos įgaliotinis iškvie darė reviziją bažnyčios kancelia
tė Kišiniovo bažnytinio komite rijoje.
to pirmininką ir jam pranešė, kad
Gruodžio 8 d.. 5 r £ M. Mari
kun. V. Zavalniuk
nebegalės jos Nekalto Prasidėjimo šventėje:
dirbti Moldavijoje.
žmonės pradėjo rinktis iš įvairių
bažnyčią.
Gruodžio 6 d. Religijų reika Moldavijos vietų į
lu tarybos įgaliotionio pavaduo (Jie dar nežinojo, jog neturi l »
tojas Raneta pareikalavo, kad nigo).

Iranas tvirtina — padėtis nepasikeitė

Kairas. — Sekmadienį Egipto, žinimo. Kai kurie "studentai"
karinėje ligoninėj- mirė pasvuti-į Teherane pasakė, jog padėtis ncnis Irano šachas Moh-ammcd Re. pasikeitė.
Amerikiečiai įkaitai
za Pahlevi. Egipto prezidentas Į būsią paleisti kai Amerika sugrąSadatas 'paskelbė savaitės gedu zins šacho įsve/tus turtus ir lo
lą. Šiandien šacho kūnas bus iš šeimos narius.
kilmingai palaidotas Egipto ka
Komentatoriai šia proga paralių mauzoliejuje, prie garsios! brėžia, kad Egipto prezidentas
Rifai mečetės. Dar nebuvo žino Sadatas iškilo šia proga, kaip do
ma, kas atstovaus laidotuvėse ras žmogus, kuris savo draugų
Amerikai, tačiau buvęs preziden neapli -idžia ir labai nepalankiose
tas Nivonas išvyko į laidotuves.
sąhg. įse. Sadatas pareiškė, kad
Šachn mirtis nebuvo netikėta suteikti niekieno nenorimam ša
dėl jo sunkios ligos. Irano vyriau- chui globą jį mokė islamas. Šacho
I sybės atstovas pareiškė, kad Ira- šeima, kaip Žinoma, pabėgo iš re
j nui jau buvo seniai miręs ir jo \ liu.ijos apimto Irano I97H m.
I mirtis nieko nepakeis Irano poli- sausio mėn. Jis apsigv\eno Maro
• tikoje. Irano radijas paskelbė, jog ke, iš ten vvko į Bahamas, Meksi
pagaliau mirė didžiausias šio ką ir Panamą, kol gavo Sadato
; šimtmečio kraugerys. Kai kuriuo pakvietimą atvažiuoti į Egiptą.
se miestuose minios šoko gatvė
Pasauli*) spauda sutinka, kad
se, džiūgavo dėl šios mirties. Kai Šachas per daug skubėjo, vesda
kurie iraniečiai įrodinėjo, kad ma^ savo atsilikusią tautą į pa
Amerikos CIA agentūra tyčia nu žangą. Jis siuntė jaunus iranie
žudė šachą, kad jis neatideng čius į užsienius įgyti mokslo, ta
tų Amerikos nusikaltimų Irane. čiau jie sugrįžo nusistatę prieš
Washingtono oficialiame ko jį ir jo režimą, kol jis pagaliau
mentare sakoma, kad šachas bu buvo nuverstas.
vo Irano tautos vadas per 38 me
tus. Istorija atžymės, kad jis va
dovavo tuo metu, kada pasauly
Dvi iraniečiu
Miręs Irano šachas Mohammod Rėza Pahlavi pradėjo valdyti Iraną 1941 m., būdamas 22 metų Nuotraukoje jis
ie
vyko
reikšmingi
pasikeitimai.
1967 m. spalio 26 d. sėdi soste savo karūnavimo prosą. Šachas karūną pats sau užsidėjo ant galvos.
demonstracijos
Jo mirtis užbaigia Irane erą. ku
! rią daugelio viltimis seks taikos
Washingtonas. — Sekmadie
ir pastovumo laikas. Buvęs vas- nį Irano laisvės fondas buv > su
tybės sekretorius Kissingeris savo rengęs demonstraciją, kuriai va
pareiškime pabrėžė, kad šachas dovavo te> fondo pirmininko Ali
buvo geras Amerikos draugas per Akbar Tabatabai. prieš demons
Londone spausdinamas žurna-1 k;sku
gyvenimu, nevaržomai isKSKU
35
metus, jis mirė apleistas visų traciją nužudyto, buvusio Irano
las „East-West Digest" paskelbė pažinti iš protėvių paveldėtą tikėdraugų,
išskyrus prezidentą Sa- dip!e>mato brolis. Demonstraciją
— Vvrų '<repšinyjc olimpinėplačią ir palankią anglo Mi-Įjimą.
se žai.iynėse sovietų komanda datą. Panašų pareiškimą pada bandė išardyti iraniečiai, kurie
chac! Bourdeaux knygos apie! Žurnalas pažymi, jog Michael
j
pralaimėjo
Italijai 87 - 85 ir Ju- rė ir kandidatas į prezidentus Ro- remia dabartinę ajate/os Klv>meiKongreso grupe už atvirą konvenciją
Lietuvą recenziją. Knyga pasiro-| Bourdoaux knyga yra vienas ryš
:
nald Reagan, pasakęs, kad šacho
•• r> i••• -i gosiavijai 101 -'M.
nio vyriausybe, Jvyko daug mušty
NVashingtonas. — Praėju-į sa i
dė Anglijoje praėjusiais metais, kiausių veikalų apie religijos per
fo
vadovybė buvo skirta savo tautos
bet
ir
recesija.
Paganau
is!s:!o.
,
,
,
•
nių. kurie>se sužeista 1~> žmonės.
antrašte „Land of Crosscs'', — sekiojimo metodus sovietų valdo vaitgalį apie 35 Kongreso demo
i -. . i.
-• •
„ ,
— S2.<madieni lengvas zeme-*
buvo pažangai ir gerovei, jo mirtis pri jų tarpe du Washingt>n> polici
°
Kryžių Žemė. Tai kruopščiai do mame krašte. Tai rinkinys kratų susitiko pasvarstyti, kaip prezKfento brolio ryšiai su ara- drebėjimas, kurio centras
bų radikalais Libijoje, kurie di j Kentucky valstijoje, sukrėtė: Mi- mena mums, kad svarbu likti iš ninkai. Suimta 150 a<n:.nų. Jau
kumentuotas veikalas apie kovą kruopščiai atrinktų vaizdžių do atsikratyti kandidato į prez:dew
tikimais savo draugams.
ni amerikiečiai Šaukė gatvė-e
už religinę laisvę Lietuvoje nuo kumentų, per kuriuos kalba per tus —- prezidento Carterio. Susi delėmis sumomis remia Izraelio chiganą. Ohio ir Illinois.
priešą
—
Palestinos
Laisvinimo
—
Liepos
5
d.
pasibaigusią
sa
Prancūzijos
valdančioji
parti
triukšmaujantiems
iraniečiams:
Antrojo pasaulinio karo pradžios sekiojami eiliniai tikintieji, vys rinkusių tarpe, galimas daiktas,
vaitę Amerikoje bedarbio pašal ja nurodė, kad Irano buvęs kara "Važiuokit namo!" Khomeinio
1939-ais metais iki 1978-ųjų me kupai, kunigai, šeimų tėvai ir net Į buvo ištikimų senatoriaus Ken- organizaciją.
politikai nurodo, Į pas gavo daugiau 4 milijonų žmo lius turėjo trag'šką gyvenimą. Jis rėmėjams demonstruoti padėjo ir
tų. Žurnalas „East-West Digest" vaikai. 2u rnaias pažymi, jog visi I nedžio rėmėjų, tačiau demokra- kadProfesionalai
rinkimuose demokratai ne-i nių. kas yra 1.6 mil. daugiau ne siekė visais būdais, net ir bruta
JAV komunistėliai.
pažymi, jog Michael Bourdeaux Į laisvėje gyvenantys tikintieji pri-' tų tarpe vis didėja a Dejone, a r ; ? a j į t į į c t j s ja'mėti Kalifornijoje. gu pernai.
liais,
priversti
savo
tautą
pamėg
knygoje aprašyti faktai akivaiz- į valėtų šią knygą pasiskaityti, nes prezidentas Cartcris gali
" Š & k u r i lektorių taryboje turi dide- j " " J T i ' f Irano kartu su trim bri- džioti Vakarus, jam nepavyko ir
Vokiečiai ragina
džiausiu būdu iškelia jau keturis tai nepaprastai įkvepiantis išti lėti respublikonų kandidatą Rea Ij delegato kaičių. Demokratai j
t a i s p a b ė g o paskutinieji du amepasaulis dar nebaigė mokėti už
dešimtmečius lietuvių tautos ve kimybės tikėjimui ir tautai doku ganą. Kongreso nariai bijo ir to. turi būtinai laimėti \ e w Yorke,
paleisti kalinius
koresponden- | jo klaidas. Komunistinių valsty
damą narsią kovą. kuria lietuviai mentas.
kad jie praras savo darbus. De tačiau prezidentas Carteris ten ri.Nieėiai laikraščių
tai. Jie buvo suimti jau kelis kart bių spauda trumpai paskelbė pa
Maskvos Olimpiados atidary
siekia išsaugoti savo tautybę ir
mokratų grupei vadovauja kon- nepopuliarus. \ e t ir pirminiuose
tį faktą, be jokių komentarų.
ir
vyriausybė
pranešė
nebegalė
mo proga, trisdešimt tūkstančių
katalikų tikėjimą, kuris amžių bė
gresmanas Mi/nael Barnes. Jis rinkimuose Carteris pralaimėjo
Amerikiečių įkaitų šeimų na Federatyvinės Vokietijos pilie
Javu boikotas
gyje yra įleidęs Lietuvoje gilias
pareiškė, kad kongrese bus apie Nevv Yorką sen. Kennedžiui. Daug sianti garantuoti jų saugumo.
— Italijos paralamentas 535 riai pareiškė, kad dabar šachui čių pasirašė pareiškimą, kuris bu
šaknis. Lietuva yra pergyvenusi
150 demokratų, kurie norėtų at Nevv
Yorko demokratų išėjo
kenkia
Maskvai
—
370 balsais atmetė komunistų mirus, stiorėia viltys, kad Iranas vo įteiktas Sovietų Sąjungos am
Golgotą: tris karo meto invazijas,
viros konvencijos, nes matosi, kad remti nepartinio kandidato An
pasiūlymą
patraukti atsakomy greit paleis įkaitus, už kurių p
basadoriui
Bonnoje Semionosąmoningą inteligentijos
geno
VVashingtonas. — 2emės ūkio darosi vis sunkiau perrinkti da dersono. Nelaimėjęs nei Kalifor
bėn premjerą Cossigą, n e s jis leidimą jie reikalavo šacho sugrą- vui. Pareiškime prašoma, kad so
cidą, masines gyventoju deporta departamentas paskelbė raportą bartinį prezidentą.
nijos nei Nev. Yorko, preziden
vietų valdžia Olimpiados pre>ga
cijas, visų pagrindinių žmogaus apie draudimą parduoti SovieSen. Edvvard Kennedy irgi rei tas Carteris tuo pačiu netektų įspėjęs savo politinio draugo sū
—
Airijos
premjeras
Charles
nų,
kad
policija
jo
ieško
už
ry
išlaisvintų visus politinius ir sąži
teisių bei laisvių nuslopinimą. | t u Sąjungai 17 mil. metrinių kalauja atviros konvencijos, ku elektorių taryboj? 86 baisų, be
Haughey
apeliavo
į
Amerikos
ai
šius su teroristais.
nės belaisvius ir kad psichiatrijos
Tačiau, nežiūrint visų šių sun tonų javų. Raporte sakoma kad rioje valstijų delegatai galėtų verk trečdalio tarybos.
rius,
prašydamas
neremti
pini
mokslas nebūtų naudojamas po
—
Libane
laidotuvių
metu
ki
balsuoti
už
ką
nori.
Jis
<veikino
kių bandymų, rašo anglų žur šis boi'kotas turi sovietų ūkiui
Paskutinės
brolio
Billio
išdaigais
ir
padrąsinimais
slaptos
ai
litiniam tikslam.
Remiantis
lo
susišaudymas
tarp
radikalių
nalas, lietuvių tauta žodžiais ir reikšmingą efektą. Nors sovietų kongrese atsiradusį sąjūdį.
gos
atstūmė
nuo
Carterio
daug
rių
respublikonų
armijos,
kuri
pa
Tarptautinės
Amnestijos
Orga
palestiniečių grupės ir šijitų sek
veiksmais patvirtina savo pasi prekybos įstaigos sugebėjo pirkti
Balt?)?
rūmų
spaudos
sek
rek
o
Žydų
balsų.
Jie
įsitinaudoja
paramą
smurto
veiks
X
e
w
Y
o
r
nizacijos pateiktomis žiniomis,
tos musulmonų. Žuvo 14 žmo
ryžimą gyventi laisvu ir savaran- kitose rinkose apie 9 mil. tonų,
tonus Jody Pouell ragino kon- k i n e k a d p f ) n n < i r n u prezidentas nių, 21 sužeistas.
mams.
pareiškimo
autoriai atkreipia dė
likęs trūkumas jau atsiliepė ir at gresmanus CBS televizijos progra ; Carteris pradėtu su žvdų balsuo—
Louisville
prisiekusiųjų
ta
mesį
į
tai,
jog kaip tik Olimpi
— Islamo
pasaulinė
unija
eityje atsilieps į mėsos ir pieno ga moję "Pace t h e Nation" neskutojais nebesiskaityti ir pradėtų
ryba
rekomendavo
teisėjui
nu
nių
žaidynių
proga sovietu val
įspėjo savo narius nedalyvauti
mybą. Sovietų mėsos vartojimas bėti teisti prezidentą, kol nepa- j a dimą Izraeliui.
Kinija sugražins
sp U
bausti
mirties
bausme
43
metų
džia sugriežtino represines prie
musulmonų valstybių suvažiavi
kiekvienam žmogui siekia 57 kg. aiškės visos smulkmenos apie pre
moterį,
kuri
bandė
arseniku
nu
mones prieš žmogaus teisių gynė
Kai
kurie
demokratų
vadai
bi
valstybes galva
me, kurį šaukia Maskva.
;nas zidento brolio Billy susirišimą su
per metus, kada valdžios
nuodyti
savo
vyrą
ir
jo
seserį.
jus, daugelį jų suimdama arba iš
jo, kad šių metų rinkimuose res
jau 1975 m. žadėjo kiekvienam Libija.
— Septyni izraelitai buvo su
—
Belgijoje,
Antverpeno
tremdama iŠ Maskvos. Tokie so
Tokijo. — Japonų spauda iš 63 kg. mėsos.
publikonai gali laimėti ne tik pre- imti už Jungtinių Tautų įstaigos
mieste,
arabas
metė
dvi
granatas
vietų valdžios veiksmai, pažymi
patikimų šaltinių paskelbė, jog
Kai kurie demokratai, bijoda n if-ntūrą, bet ir kongre-ą.
'."kupavimą Jeruzalėje. Jie iškėlė į susirinkusių žydų būrį- Vienas
ma pareiškime, prieštarauja ne
Kinijoje vėl planuojama atgai Medaliai be himnų
mi, kad nei Carteris nei Kennevirš JT būstinės Izraelio vėliavą ir žuvo ir 21 sužeistas.
tiktai
visuotiniai pripažintiem
vinti valstybės galvos titulą, kudis nenugalės respublikono Rearagino premjerą Beginą ištremti
—
Izraelyje
labai
slaptoje
ka
žmogaus
teisių bei laisvių princi
•ris buvo panaikintas 1975 m. ir
Maskva. — Olimpinėse žaidy gano, dairosi naujo kandidato.
Jungtines Tautas, o jų pastate rinėje įmonėje įvyko sprogimas, pam, bet taip pat ir taikos bei
Greit
pasirodys
išmestas iš Kinijos konstitucijos. nėse kai kurių šalių sportinin kurį konvencija galėtų nominuo
įrengti savo įstaigą.
žuvo šeši darbininkai, septintas draugystės dvasiai, kuri paženkli
Sakoma, 'kad valstybės galva po kai priima medalius
orkestrui ti. Minima ir viceprezidento Mon
Irano šacho knyga
— Kanados premjero Tru- sužeistas, vyriausybė skelbia, kad na sporto Olimpiadas.
Nacionalinio liaudies kongreso grojant jų valstybės himną ir iš dale pavardė. Kiti mano. kad
taps dabartinis
vicepremjeras keliant vėliavą. Kai kurios Euro Mondaie niekad nesutiks išduoti
Ne\v Yorkas. — Ateinantį mė cleau derybos su Albertos premje įvyko nelaimė.
— Jungtinis Arabų Emiratas
Deng Xiaoping. Dabartinis prem pos šalys pageidavo nei jų him prezidentą C a r t c į ir atimti iš jo nesį knygynuose turi pasirodyti ru Peter Lougheed baigėsi be re
KALENDORIUS
zultatų.
Federalinė
vyriausybė
paskelbė, jog nuo rugpiūčio 1 d.
jrras Hua Guofeng atsisakys šių nų nei vėliavų Maskvoje nenau nominaciją.
mirusio Irano šacho knyga: "At
Liepos 29 d.: Olevas, Marta,
pareigų ir liks tik komunistų par doti. Vienų dviračių
lenktynių
Prezidento sunkumai prieš rin- sakymas- istorijai". Nors šachas bando perimti Albertos naftos jis sumažins naftos gamybą, nes
šaltinių
eksploatavimą.
siekia
taupyti
naftą
ateities
kar
Mantvydas,
Jundilė.
tijos sekretoriumi. Premjeru liks trys laimėtojai visi priėmė meda 'kimus yra nemaži. Amerikie j IU miręs, jis knygoje atsako savo
toms.
Liepos
30
d.: Petras Kris., Ju
— Britų „Observer" laikraštis
dabartinis Dengo pavaduotojas, lius be joikių himnų, kurių vie čiai įkaitai laikomi' Irane. Afga kritikams ir kritikuoja kai kurias
— Geležinkeliečių uniios va lita, Bijūnas, Radvile.
vicepremjeras Zhao Ziyang.
toje buvo grojama olimpinio ko nistane šeimininkauja sovietų ka vyriausybes. Knygą išleidžia New paskelbė, kad Sirijoje žuvo dau-n
Saulė teka 5:40, leidžiasi 8:13.
politinių
kalinių,
kurie
bandę
iš
dai
įspėjo, kad buvę geležinkelie
Yorko
Stein
ir
Dav
lei:lvk
a.
$amiteto
gie»mė.
Medalius
gavo
Svej
riuomenė, santykiai su Maskva
Paskutinis Kinijos valstybės
silaužti
iš
kalėjimo
Palmyroje.
čiai,
kurie
dabar
gauna
unijos
galva buvo Liu Shaoqui; paskir carija, Prancūzija ir Danija. Mas blogrsni, negu jie buvo Carte- chas pradėjęs savo atsiminimus
ORAS
tas ton vieton 1959 m., tačiau iš kviečiai žiūrovai šias be himnu Iriui atėjus į prezidentūrą, ginklą Į diktuoti tuoj po Irano revolįuci- Baudžiamajai ekspedicijai vado- 'pensijas, jų gali nebegauti n u o
Saulėta, temperatūra dieną
mestas kultūrinės revoliucijos I atliktas ceremonijas palydėjo švil vimosi rerkalai apleisti, piliečius \ jos ir baigę, Icon - turą skaityti jau j ^avęs Sirijos prezidento Assado 1983 metų. Pensijų fonde baigia
85 "... naktį 65 1.
kankina ne tik kylančios kainos, i ligoninėje.
Į jaunesnis brolis.
I išsekti lėšos.
metu ir miręs 1969 m
pimu ir piktais šūkiais.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
jos esti pastebimo kaip maži, pa
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
blyškę
paviršutiniam
odos Stefa Kamiosftecė (k.), Ooa Baniene ir Ona Steobokie&ė Lietuvio sodybos
reso, gavus iš jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
Nuttr. M.
sluoksnyje (epidermyje) spuoge pažmoryįe gėris* atliekama programa.
DRAUGO prenumerata mokama i) anksto
liai (gydytojai juos vadina a r
metams i '2 metų 3 mėn.
medones). Tuos vardus prisimin
Chicago ir Cook County $4000 $22.00 $15.00
Nežiūrint modernios medi- į prieš gydantis spuogais. Vyrai tu- kite, kitaip nebus išmintingo po
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
1500
ciniškos pažangos, spuogai ri imti Clotrimazole einant gul kalbio su gydytoju tuo reikalu
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
tebesilanko beveik pas visus ti per septynias dienas prieš be
Kitur
3800
20.00
13.00
Žmogaus darbas yra tikrovė, visatą, kartu ryškinant savo as
sigydant spuogais, jei jie yra
Savaitinis
25.00
15.00
jaunuolius.
Užkimšta
riebalinė
liauka kuri iškelia ir išryškina žmogaus menybę ir bendradarbiaujant Die
jautrūs minėtiems
grybeliams. (comedone) laikui bėgant
vi* kuriančias jėgas, kalbėjo popie vo kūryboje. Nuovargis, kuris se
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso saProf. Ronals L. Cahn, M.D.
Daugiau apie tai kitą ikartą.
didėja, nes vis daugiau būna pri žius Jonas Paulius II Torino dar ka darbą, žmogų sujungia su
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta- j v o nuožiūra. Nesunaudoty straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j n į ų nesaugo. Juos grąžina tik iš
pildyta
standžiai
pripakuotų
ra
IŠVADA Paprastai, acne diag
bininkams. Nuo pat pradžios Kristaus kryžiumi, su jo atperka
Veido spuogu (acne) gydymas
_ . . .
, .
! anksto susitarus Redakcija už
ginių
—
kietų
celių
(keratinocydarbas lydėjo žmogų. Pradžios mąja galia, tampa priemone so
yra lygiomis dalimis ir menas ir nozė nėra sunki. Daug svarbes
• Redakcja duba kasdien j s k e , b i m ų ^n[
nea tsako. Skeltes).
Pagaliau
ima
užkimšta
to
knygoje matome žmogų, kuriam cialiai bendrauti su broliais ir
mokslas. Pacientai reikalauja iŠ nis dalykas yra tinkamas ligos
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n o s p r i s i u n č i a r n o s gavus
8:30 — 12:00,
į prašymą.
gydytojo trejopo gėrio — gydy įvertinimas remiantis ligos for mis reginėn-is celėmis riebalinės Dievas įsakė pajungti žemę ir kartu tobulintis. Darbas tampa
atsidaryti. viešpatauti žemesniems
tvari- meilės išraiška, prieš akis turint
tojas visus juos tris turi įgyven ma, jos sunkumu ir išsiplėtimu. liaukos anga išorėn
^%rin nelygstamą Kristaus meilę, kuri
dinti paciento akivaizdoje, iki Daugelis vidinių priežasčių įta Tada pro tą mažą angelę prade-1 n i a m s D a r b a s j ^ ^
koja acne išsivystymą — jų svar da matytis viduj esančios supa- Į d i n i a m s u o g a u s ž e r n ėje buvimo skatina ieškoti gėrio kituose ir
taip ju negerovė nebus sėkmin
turi pažeminti jaunimo, neturi — Interpolo tyrinėtojai pa
gai tvarkoma. Štai tie trejopi pa- biausios yra bakterijos ir hormo kuotos raginės celės. Tokia atvi akiračiams. Darbas turi ne vien padėti nešti kito naštą.
ra,
raginių
celių
pilna
riebalinė
atimti iš iš jo tikrųjų brangeny rodė, kad vien tik Kolumbijoje
techninės, bet ir etninės reikš
cientcvreikalavimai: asmeninio ir nai. Prie išorinių spuogų suke
Tokia yra pozityvi darbo tikro bių, kaip entuziazmo, įkarščio,
liauka
yra
vadinama
juodgalve
priskaitomi
mės. Todėl galima sakyti, kad
80 tūkstančių valstiečių verčia
profesinio tikrumo — neveidmai- liančių priežasčių
vė. Ji yra didinga ir graži. Dar pagarbos žmogui ir teisingo ryž
(blackhead).
Tai
atvira
comedožmogus, pajungdamas žemę, sa
niškumo, objektyvumo — daly klimatas, chemikalai, mechaniš
si augindami augalus narkotikų
) ne (riebalinė liauka pilna celių). vo laikysena parodo, kad jis yra bas niekuomet neturėtų kenkti to rūpintis
rytojum.
Pradė
kiškumo ir gausaus paskatinimo. ki jaudikliai. kosmetika ir vais
Deja, reikia rpripažinti,
Tos angelės paviršiuje esančios viešpats, o ne vergas, jis nėra ir t,žmogui.
l
jęs dirbti fabrike, jaunuolis kar gamybai.
, ° . ., J
.
Virš viso to, gydytojas turi įsi tai.
v
celės esti odos pigmento (dažo) darbo vergas, bet viešpats. Dar kad technikos pažanga ne visuo- tais nuteikiamas kreivom pažiū
gyti 'ligonio pasitikėjimą. Tokį
Pastaba: Visus spuogų reikalu vadinamo melaninu nudažomos
met lygiagrečiai ėjo su pagarba rom a r ideologijoms, išmokomas
bas turi padėti žmogui tapti ge
gėrį gydytojas apturi dvejopai
žmogui. Technika, tegu ir nuos nedorai elgtis ir negerbti vyres
rašinius vertėtų visiems nepames juodai. Iš čia jų pavadinimas
Advokatų Draugija.
resniu, laimingesnių, dvasiškai
elgdamasis: atvirai, paprasta kal
tabi savo laimėjimais, kartais nu niųjų. '
ti — visam laikui visiems jie bus juodgalvėmis, angliškai blacklabiau subrendusiu ir jaučiančiu
VALDEMARAS BYLAJTIS
ba aptardamas ligonio negerovę
naudingi. Ypač vyresnieji tuomi heads. Taigi, juodumas tų spuo atsakingumą vykdyti savo pašau vertina žmogų, paneigdama jo
Bažnyčia visuomet eina su dar
ir išaiškindamas gydymą.
dvasinius akiračius ir užgniauž bo žmonėmis, nes Kristus juos
gerai pasitarnaus savo anūkams. gelių gaunasi ne dėl nešvarumų, kimą.
VINCAS BRIZGYS
dama jame tikrų vertybių pras myli, kalbėjo popiežius. Kristaus
Per burną imami antibiotikai
kurie dažnai dabar vėjavaikiškai n e <Jėl oxidacijos bei spalvos pa
Teisią daktarai
Tiesa, darbą lydi nuovargis,
žiūri į savo sveikatos reikalus, o kitimo. Pigmento neturintieji odo monotonija, slegianti pareiga, bet mę. Pirmenybę reikia atiduoti dvasioje Bažnyčia remia visas pa 2458 Vi 69th Street, CiUcago, UI
Dvejopą naudą pacientui at
susirgę tikisi greito susitvarkymo j e žmonės vadinami albinais. Jų tai yra gimtosios nuodėmes pasė dvasiai. Bažnyčia kviečia išlaiky stangas kelti darbininkų gerovę
Visi teL 778-8000
neša antibiotiku naudojimas ser
kuo mažiausiai jiems dedant pa- ( spuogeliai esti balti, nes jų odo- kos. Prieš nuodėmę jis buvo prie ti teisingą vertybių pusiausvyrą. ir skatina kiekvieną gerą kultūros
Valandos pagal susitarimą
gant spuogais: 1. sumažina už
benediktinų
šūkis ir socialinio gyvenimo apraišką,
stangų. Taip nėra gyvenime. Ta- j e n ė r a dažo (pigmento) mela- monė kelti aukštyn ir gerinti Žinomasis
degimą
sukeliančiu
bakterijų
"Melskis ir dirbk", turi būti vi nes žmoguje mato nemirštamą
da mažiau bus apsivilimų ir sėk- nino.
(Propionibacterium acnes) skai
siems
brangus.
Kūrėjo paveikslą.
mingiau jaunieji pajėgs talkinti
PLATESTKITE "DRAUGĄ".
čių prie plauko esančiuose rieba
Kai pripakuota riebalinė liau
gydytojui jų veido spuogų gydy
Darbas neturi ardyti šeimos.
ATSAKYMAS. Paskutiniu lai
liniuose maišeliuose (pilosebaceka vis toliau didėja, jos maiše
me.
r
ous follicles); 2. sumenkina rie
lio celės ima plonėti. Pagaliau ku susekta, kad vyriškieji ho mo- Čia mintys skrieja į Nazaretą,
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 4 1 5 9
PASISKAITYTI. Postgraduate maišelis trūksta ir išpila savo tu- , nai, svarbiausias jų testosteronas kur Šventoji Seimą gyveno, kur
balų (sebum) gamybą. Tada su
DR. K. 8. BALUKAS
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
mažėja svarbiausias
spuogams Medicine, June 1980.
rinį į netoli paviršiaus odos esan- i s k a t i r a w , d o s P u o S u . atsiradimą, Dievo ir Marijos sūnus dirbo jam
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
globėjo
Juozapo
užduotą
darbą,
Ginekologinė
Chirurgija
atsirasti pagrindas: comedonu ga
tį sluoksnį, vadinamą dermis. Į J° veikimas pasireiškia nebeline1443
So.
50th
Ave.. Cicero
e
1
0
6449
So.
Pulaski
Road
(Crawford
kur
Marija
atlikdavo
visus
mote
myba veikiant tuos comedonus
Tas riebalinių liaukų turinys nor-; J P ^ l i g o j e Ipilosebaceous
Kasdien 1-3 vai, ir 6-8 vai vak išskyrus
Medicai
Building).
Te!.
LU
5-6446
fiIlicle:
is
rų
šeimininkių
ruošos
darbus,
sukeliančioms laisvoms riebali
maliai turėtų būti išpilamas odos j
J testosteronui veikiant
treč. Sešt. 12 M 4 vai. popiet
Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004
MUDINGĄ PATARIMĄ
kaip ano meto laikas reikalavo.
nėms rūgštims.
Mat, minėtos
paviršiuje, o ne .pačioje odoje, didėja ir joje nebalaigause)a.
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
bakterijos -skaldo riebalu; (jos
Daug svarbesnis dalykas vyks Vaikelio Jėzaus galvą paglostyda
ĮGYVENDINK —
r o d ė ! susidaro pašalinio kūno
vo surambėjusios dailidės rankos.
yra
lipolytiškos).
Sumažėjus*
sukeltas erzinimas odos, kai rie ta toje riebalinėje liaukoje: ji yra Jėzus tapo nuolankiu darbinin Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 DR. WALTER J. KIRSTUK
SVEIKESNIS
BOSI
Lietuvis gydytojas
toms bakterijoms ir riebalams —
balinės liaukos turinys pasipila pajėgi kraujuje cirkuliuojant; tes ku. Šventoji Šeima yra visų pa
DR. PETER T. BRAZIS
3925 West 59th Street ,
mąžta jų darbo neigiamos pa Ifae
tosteroną
paversti
į
kitos
rūšies
odoje (jos netoli paviršiaus esa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai": pirm , antr. ketv ir penkt nuo 12-4
saulio šeimų globėja ir įkvėpėja,
sekmės: mažiau atsiranda laisvų
moje dalyje — dermyje). T a re vyrišką hormoną — dihydrotes- visų žemiausių, kukliausių šei
2 4 3 4 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak Treč. ir sešt
riebalinių rūgščių, taip savu odos KAIP ATSIRANDA VEIDO
akcija, priklausomai n u o jos dy tosterone. Tai pajėgiausia vy mų, kurios savo prakaitu ir var Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta
SPUOGAI?
erzinimu skatinančių veido spuo
forma.
Tada
vai. popiet, treč. ir šešt tik susitarus
džio, gali
išsiplėsti i
spuogą riško hormono
gu uždirba kasdieninę duoną.
DR. IRENA KURAS
gų (comedones) atsiradimą.
spuogų
skatinimas
padidėja.
Ta
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
KLAUSIMAS. Malonėkit, mie- (papule) ar pėslę (pustule). GaŠeima
yra
pirma
bendruomenės
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Labiausiai sėkmingi per burną !as daktare, paaiškinti smulkiau, j Ii atsirasti použdegiminė padidin- pavertimą hormonų atlieka rie
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
ląstelė, Vatikano II susirinkimo
DR. EDMUND E. CIARA
imami antibiotikai gydant veido kaip atsiranda veido spuogai. Vi ta odos pigmentacija. Pradžioje es balinės liaukos enzymas vadina
SPECIALISTĖ
vadinama namų šventovė, na
0PTOMETRISTAS
spuogus yra ketveri: tetracycli- šiems tai bus naudinga žinoti, o ti balti spuogeliai (comendones- mas 5-a-reductase.
MEDICAL BUILDING
mų bažnyčia. Šeima visuomet
2709 West 51st Street
nas, erythormycinas, monicycli- aš tada geriau galėsiu paaiškin vvhiteheads), kai anga atsiveria
3200 W. 81st Street
Logiška išvada: acne gydymas turi būti dorybių kalvė, išmin
Tel. — GR 6-2400
nas ir dapsone. Pastarasis palieka ti savo paaugliams. Ačiū iš anks — juodi jie darosi (blackheads). yra sustabdymas riebalinės liau
Vai.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
Vai
pagal
susitarimą:
ptrmad.
ir
ketv.
1-4
ir
ties ir kantrybės mokykla, pirmas
mas vartojimui tik labai patyru to.
Ofiso
tel
RE
7-1168;
rezid. 239-2919
7-9:antrafl
irpenkt
10-4:šeštad
10-3vai
T a m e pačiame odos plote gali kos pavertimo testosterono į daug šventnamis, kuriame išmoksta
sio gydytojo rankose labai sun
ma matyti ir baltus ir juodus veiklesnę vyriško hormono for ma pažinti ir mylėti Kristų, ku Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Ofs. HE 4-1818; Rez PR 6 9801
ATSAKYMAS. Brendimo lai
kaus veido spuogų stovio (labai
spuogelius kiek pažengusioje vei mą — dihydrotestosterone. Visas ris apgina nuo išlepimo ir indi
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
įsigalėjusiai susiliejančiai acne: ke jaunuolio dvejopi hormonai do spuogų stadijoje. Pradžioje tik vargas, kad iki šiol nėra suras
vidualizmo ir išmokė šiltai bend
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
pagausėja:
vyriškųjų
hormonų
acne conglobata).
balti spuogeliai — kūneliai odo tas vaistas, kuris sulaikytų minė rauti su kitais. IŠ kitos pusės, šei
Specialybė — Nervų ir
Specialybė vidaus ligos
(androgenų, nuo graikiško vyro
toje liaukoje minėtą hormonų pa ma neturėtų būti sielų vienišuEmocinės ligo$
Dažniausiai vartojama dozė pavadinimo andros) veikla pa- je matosi.
2454 VVest 71st Street
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
keitimą be nemalonių reiškinių
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
tetracyclino
ir
erythromycino stiprėja ir antinkstinių liaukų
.. ,
jv.
, .. .
. J i mo vieta, kur tik atsitiktinai pa6449 So. Pulaski Road
Jei tik nedidelė dalis riebalinės tie.<
Vai . pirmad .antrad.ketvirtad -rpenktad
medžiagos apykaitoje, tiek .
-ii •i • i
yra nuo 500 mg. iki 1000 mg. (suprarenals) hormonų cortisono
Valandos
pagal susitarimą
•j
i
Z
£
L
v
•
simatoma
pailsima,
o
paskui
kieK
3 '*' 1 v P p. Tik susitarus
liaukos
prikimšto
raginėmis
ce
vidaus seKreciios gamyboje.
.
.'
i- i
per dieną. Tas tų antibiotikų kie- (corticosteroid) ir jo padarinių
^
.
. .
į
vienas všeimos narys paliekamas
lėmis
maišelio
trūksta
—
tada
Tei. 1M-44J3. 37a.&3aa, ise-e575
tamstos minimas Europoje su....
. — *. v
• kis duodamas padalintas į dvi sekrecija pagausėja.
DR. A. B. GLEVECKAS
\? — ' savo likimui. Darbas, be to, ne
n
nedaug
jos
turinio
įsilieja
odon
rastas
vaistas
yra
Cuproterone
dalis ligonio patogumui. Geriau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
Įtakoje tų dvejopų hormonų — tada gali užsidaryti maišelio acetate. Jis sutrukdo riebalinės
sia dozė monocyclino yra nuo
Tel.
BE
3-5893
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
prie kiekvieno plauko besiran- sienelė ir gamintis toliau antri liaukos celėms prisijungti vyriš 1II111IIIIIIH1III11I1111IIIIII1II1HII111I1III1II1I
Specialybė Akių ligos
Ofisai:
50 iki 100 mg. per dieną. Nedi
dančios rieba'iinės liaukos — jų nis spuogas — comedone. Tada ką hormoną testosteroną ir jį pa
111
NO.
WABASH AVE
3907
West
103rd
Street
dinti tos dozės šio vaisto reikia,
maišeliai (pilosabaceous follic vėl laikui bėgant toks maišelis versti veiklesniu dihydrotestoste4200 NO. CENTRAL AVE
Valandos
pagal
susitarimą
nes .kartais apturimas galvos su
Valandos pagal susitarimą.
les) keičiasi: didėja, jas sudaran trūksta.
Tada visai riebalinė romi. Sėkmingai tas vaistas vi
kimasis (dizziness), tai pašalinis
Ofiso tel. — 582-0221
Seniausia Lietuvių Radio programa
čios celės keičiasi — tuo būdu liauka susiardo, gaunasi randas sam organizmui vartotas (siste
Naujo} Anglijoj ii Stoties WLYN,
minocyclino veikimas.
DR. FRANK PLECKAS
pagarsėja jose gaminami rieba (fibrotic scar). Pasikartojąs toks miniam vartojimui). Bet daug 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo DR. JANINA JAKSEVlClUS
Takiais
atibiotikais besigy lai (sebum). Kaip žinome, tos
(Kalba lietuviškai)
JOKSA
dančioms — jautrioms grybe prie plauko riebalinės liaukos vyksmas priveda odą prie kiau naudingiau būtų, kad tas vaistas 1:00 iki 1:30 vaL po pietų — perduo
OPT0METRISTAS
VAIKŲ LIGOS
dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
liams moteriškėms gali jų makš yra skirtos tepti riebalais plau rymių (sinusų) ir prie pasigami- veiktų vietiniai — tas liaukas vei trauką ir komentarai, muzika, dainos
6441 S. Pulaski Rd.
"Contact lenses"
tyse įsiveisti grybelis — baltos kus — kitaip jie lūžtų — tru nimo didelių, su daugelių angų de, kuriose acne vystosi. Deja, ir Magdutes pasaka. Sią programą
Valandos pagal susitarimą
2618
W
7lst
St. - Tel. 737-5149
spuogų
(plyporous
comedones).
vietiniai tas vaistas neveikia.
veda Steponas ir Valentina Minkai
spalvos, vadinamas candida al- pėtu.
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Ofs.
PO
7-6000.
Rez.
GA
3-7278
Buvo surastas to vaisto gimi Biznio reikalais kreiptis i Baitic Flobicans. Ta negerovė vadinasi
Didžiausia nelaimė būtų jau
rista — gilių bei dovanų krautuvę,
DR. A. JENKINS
Candida vaginitis. Visiems tiems
Viskas gerai būtų, jei blogybė nuoliui susilaukti tokios spuogų naitis: ne steroidinis Flutamide. 502 E. Broadvray. So. Boston, Mass.
DR. LEONAS SEIBUTIS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
žmonėms, kurie anksčiau yra tu tose riebalinėse liaukose jaunuo stadijos. Už tai ne juokais jau Laboratorijoje gyvyliams išban 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
3844 West 63rd Street
rėję to grybelio pasirodymą, pa liui neatsirastų. O ta blogybė pradžioje imkime visais gaOimais dytas. Surasta, kad jis veikia ma- gaunamas dienraštis "Draugas" ir raPROSTATO CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
tariama gydytis keletą dienų spe kaip tik ir duoda pradžią veido būdais veido spuogus tvarkyti.
2656 W 63rd Street
vyrisko
hormono\ ,,te dideli pasirinkimą lietuviilni knyVai antr 1 4 popiet ir ketv 5-7 vak
cialiais vaistais prieš imant var spuogams atsirasti. Kai kurios ce Čia paduodamos pagrindinės ži (androgeno) veikimą. Iki šiol jo gų.
6132 S Kedzie Ave Chicago
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
veikimas nėra pilnai ištirtas.
WA 5-2670 arba 489-4441
toti per bumą antibiotikus prieš lės, sudarančios minėtas riebali nios.
IIIIUUIlIlIilUIIIIUilllUUMIIIIUHIIIllUIlHl
Jos
lengvins pacientui
Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195
spuogus. Moteriškės profilaktiš- nes liaukas, ima keistis — Icietė- bendradarbiavimą su gydytoju ir
DR. K. A. JUČAS
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ikai turi vartoti įdedamas į makš ti, raginėmis virsti. Taip kietos prašalins dažno jaunuolio galvo
ODOS LIGOS
DR. V. TUMAS0NIS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
tį tabletes vaisto Clotrimazole būdamos jos ima užkimšti išei je
CHIRURGAS
esamą
vėjavaHciškumą —
Valandos pagal susitarimą
per penkias — septynias dienas namąją angą į paviršių tų liau- menkomis priemonėmis mėgini
2454 West 71st Street
Vai pirm . antrad , ketv ir oenktad Z-5 ir
įstaigos ir buto tel 6 5 2 - 1 3 8 1
JONAS NARBUTAS
|
mą spuogus tvarkyti. Taip nė f
6-7 — is anksto susitarus
vienas lietuviukas neturėtų elg
DR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
|
PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina |
Ols tel 586 3166: namų 381 37752
tis.
Gydytojas ir Chirurgas
5 su persiuntimu $9.50.
2
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
DR. PETRAS 2LI0BA
OF FAMILY PRACTICE
1
ANTROJI
dalis
—
ivykiai
aprašomi
nuo
1937-1940
§
VYRIŠKŲ H O R M O N Ų ĮTAKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
i metų laikotarpį daugiausia skirta apie Lietuvos sporto di- 5
VEIDO S P U O G A M S
6745 West 63rd Streat
I diiuosius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50. % Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč irsett
Vai pirm , antr ketv ir penkt..
KLAUSIMAS Girdėjau, kad l
Abu leidiniai didelio formato su daugel iliustracijų, s
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą
DR. IRENA KYRAS
Europoje sėkmingai gydoma vei | gražiai išleista. Spaude Morkūno spaustuvė 1978.
I
Apsimoka skelbtis dien DRAL'CE, nes
DANTŲ GYDYTOJA
do spuogai kažkokiais vyrišku
f
Užsakymus siųsti:
§
2659
W
59
St
Chicago
mo Hormonus naikinančiais vais
įis ptači.uisui skaitomas lietuvi^ dien
476-2112
"Drangas", 4545 W. 63rd S t , Chicago, m . 1 0 6 9 .
|
tais. Kiek tai Čia teisybės, pra
raštis, gi skelbimu k.imos yra visiems
Ūiir.ojaus gyventojai prideda e r t r a 45 et. takai}.
= Vai pagal susitarime Pirm , antr. treč.
K. Serukas (k.), Edvardas Točuauskas ir Kazys Ramanauskas Lietuvio so šau daktarą plačiau tuo reikalu
ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 iki 1 vai
prieinamos
dybos Oūcagoje pažmonyje stiprina savo dvasines jėgas. Nuotr. M. Nagto pasisakyti. Dėkoju.
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Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje
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Prezidentinio

kandidato

MINTYS TAIGOJE,
LAIDOJANT NEPAŽĮSTAMĄ
KALINI
Kur tavo tėvynė, kur tavo namai,
Kur tavęs vis laukia prie kelio beržai?
Kur kraštas pavergtas, netekęs sūnaus,
Ką žemė galvoja, netekus žmogaus?

PAGRINDINIS ŽODIS
Karnavaline nuotaika pra
ėjo respublikonų p a r t i j o s
delegatų
suvažiavimas
Detroite. Tai nereikia nei peik
ti, nei girti, nes tokie suva
žiavimai nėra tik prezidenti
niam kandidatui išrinkti, bet ir
p a s i d a l i n t i m i n t i m i s , paplanuoti partijos ateities dar
bus ir galimą vadovavimą
valstybei. Patys rinkimai jau
suplanuoti pirminiuose bal
savimuose. Programa, čia vadi
• n a m a platforma, taip pat iš
anksto suplanuota ne tik vy
riausio laimėjusio kelią į kandi
datus, bet ir viso jo rinkminio
Štabo ir specialistų. Jei kon
vencijoje ir iškyla kritiškesnių
balsų, tai jie retai pakeičia par
tijos suplanuotą programą, ku
ri yra paruošta. Tik geresniam
jos supratimui leidžiama dis
kutuoti ar net ją kritikuoti.
Svarbesnis yra pabaigoje
partijos išrinktojo kandidato į
prezidentus žodis. Tuo jis svar
bus, kad vienas kandidatas
moka savais žodžiais jį geriau
perduoti, kitas — blogiau, bet
nė vienas neturi išeiti už priim
tos platformos ribų." Ir Ronaldo
Reagano kalba, nors artistiš
kai pasakyta, neišėjo už par
tijos programos. Kai lietė vi
d a u s gyvenimą, j i s lietė
skaudžiausius šio meto nepa
sisekimus, nors ne dėl visų jų
yra
kalta
dabartinė
vyriausybė. Daugiausia kal
bėdamas tik apie ekonominę
krizę ir jos pataisymą, R.
Reagan nurodė prieštaringų
minčių, kaip taksų sumaži
nimas, o karo biudžeto padi
dinimas, rūpestis vargingiau
siais, o laikymasis didžiausio
taupumo valstybės gyvenime ir
išlaidose. Tačiau tai nėra
"neįprasta — tokius retoriškus
žodžius ir sakinius naudos ir ki
tos partijos išrinktas kan
didatas, nes ši vieta — eko
nomija — yra
šiandien
nepaprastai jautri.
Reagano stiprybė, kad jis yra
buvęs sportininkas, darbi
ninkų vadas ir aktorius. Jis mo
ka kalbėti, moka perduoti min
tis taip, kaip jis nori, nors
kartais ir prašoka pro užtva
ras, kas sunku atitaisyti. To
liau agituodamas dar jis turės
progą tai išryškinti.
•

sklandžiai ir labai blaiviai
pakalbėjo apie Amerikos vi
d a u s politinius persitvar
kymus, pakeitimus ir atsinau
jinimą. J i s nepamiršo ir
tarptautinių reikalų, žmogaus
teisių, net pavergtųjų tautų, ku
rias kiti kandidatai kaip tik
vengia viešai paminėti. Tai šio
kia tokia viltis pavergtųjų tau
tų atstovams, kad jie patys ir jų
tautos komunistinėje vergijoje
nebus pamiršti, nebus iškrai
pytais pareiškimais apgau
dinėjami, nors tai ir nereiškia
išlaisvinimo ar greito jų būklės
pasikeitimo. Dėkingi visi
pavergtieji už jų paminėjimą ir
vilčių žadinimą.
Prezidentinio ir viceprezindetinio kandidatų kalbos ma
žai kuo skyrėsi, neišėjo už par
tijos programos ribų, bet ir
nebuvo visiškai banalios. Tai
rodo, kad abu šie kandidatai
yra sąmoningi amerikiečiai,
norį i š l a i k y t i A m e r i k o s
savanoriškumą, laisvės pamė
gimą ir gynimą, visuomenės
balso išklausymą ir naujų ke
lių ieškojimą.

Tai vėla Reagano stiprybė,
nes Busho išrinkimas sustip
rina jo kandidatūrą rytiniuose
pakraščiuose, iš dalies pie
tuose ir ypač pramoniniuose
rajonuose. Reagano atspara
yra pietūs ir vakarai, kur jis yra
labiau žinomas, kur piliečiai
pasidalinę į du kraštutinumus
— konservatyviuosius ir libe
raliuosius. Jį tikrai rems nuo
vidutinių iki kraštutinių kon
servatyviųjų grupių.
Šiuo atveju reikia pažvelgti ir
į George Busho užbaigiamąją
kalbą, kur jis kaip buvęs dip
lomatas, didelių vienetų admi
nistracinis vadovas, labai

Prezidentinio k a n d i d a t o
Ronaldo Reagano konvencijos
pabaigai skirti žodžiai nėra dar
paskutiniai jo rinkiminėse
rungtynėse. Dabar lengviau
kritikuoti esamą valdžią su vi
sais jos nepasisekimais, bet rei
kės kreipti dėmesį ir į ateities
politiką. Ir tai ne tik į vidaus,
bet kreipti dėmesį ir į užsienio
politiką, kuri labai surizgusi ir
ne visuomet priklauso tik nuo
Amerikos geriausių norų. Nors
respublikonų
prezidentinis
kandidatas tikroviškai kelia
klausimą, kodėl Amerika nu
ėjo į antraeilės valstybės lygį,
bet atsakymo nei jis, nei vice
prezidentinis kandidatas ne
duoda. Dar daug yra neži
nomųjų, kurie gali radikaliai
pakeisti politiką net iki rin
kimų dienos.
Amerikos piliečiai laukia ir
antrosios — demokratų par
tijos konvencijos, kurios pre;
zidentinis kandidatas Jimmy
Carteris yra aiškus. Tik klausi
mas, ką jis savo paskutiniame
žodyje pasakys, kaip jis teisins
savo nepasisekimus, nepasto
vumą ir tarptautinėje poli
tikoje permažą apdairumą.
Bet jis turės ir kuo pasigirti.
Jis ekonominės krizės metu
n e s u n a i k i n o amerikietiško
savanoriškumo dėsnio, sugebė
jo apvaldyti infliacinį pro
centų, prekių kainų kilimą ir
duoti bent daliai bedarbių dar
bo, vargšams paramos, kurios
taip laukia paskira žmonių ma
sė. Jie bus taip pat balsuotojai,
taigi ir jų balsai prisidės prie
kandidato, kuris jiems dau
giau ir aiškiau žadės, negu prie
tokio kandidato, kuris ketina
sumažinti visokias išlaidas. Ei
linis žmogus apie valstybės
ateitį negalvoja — jis galvoja
apie dabartį, daugiausia apie
šią dieną.
Etninėms grupėms palan
kesni buvo respublikonai, net
pirmieji prie Baltųjų rūmų su
kūrė etniniams reikalams spe
cialų sektorių.Bet ir Carteris
galės parodyti, kad jis priėmė
daugybę etninių delegacijų, ta
rėsi įvairiais klausimais su jų
atstovais, kaip ir su kitais
amerikiečiais. Dr. St. Aielo
įstaiga tik tiek įtartina, kad ji
apima etninių grupių kultūri
nius ir politinius reikalus, ku
rie bent pavergtųjų tautų ats
t o v a m s nėra tie patys.
Paskutinį žodį pasakys vi
suomenė, kuri priims ar atmes
vieno ar kito prezidentinio
kandidato pažadus pagal savo
įsitikinimus.
p,S.

i NUTEISTAS DISIDENTAS
Čekoslovakijoje nuteistas dar
vienas žmogaus teisių gynėjas: tai
42 metų aktorius Albert Černy, kuiam Brno miesto tribunolas
paskyrė 3.5 metų kalėjimo bausmę
už dalyvavimą 1977 metų Char
tijos sąjūdyje. Albert Černy, kuris
yra taip pat neseniai įsisteigusio

neteisingai persekiojamų piliečių
gynybos komiteto narys, buvo
suimtas šių metų kovo mėnesį,
apkaltinus jj priešvalstybine veik
la. Prieš suėmimą, Černy buvo vie
šai pasmerkęs Čekoslovakijos val
džios represines priemones prieš
kai kuriuos žmogaus teisių gynė
jus Moravijoje.

Iki paskutinio momento dau
gumas delegatų ir žinių agen
tūrų pranešėjų buvo įsitikinę,
kad viceprezidentinis kan
didatas bus buvęs prezidentas
jGerald Fordas. Net rytojaus
dienos iš vakaro leidžiamas
paskutinės laidos "Chicago
Sun-Times" paskelbė kaip tik
rus kandidatus Reaganą ir For
dą. Iš tikrųjų po prezidentinio
kandidato išrinimo pats Rea
gan as pranešė ir paprašė jam
viceprezidentu duoti George
Bush. Ir tai sukėlė tokias di
deles ovacijas, kad vargu jų
tikėjosi pats Bush, buvęs pir
miniuose balsavimuose vienas
varžovų į prezidentinius kan
didatus.

Mes kankinio kapą supylėm. Tylu,
Vien keikias sargyba biauriausiu žodžiu,
Mes tylūs bebalsiai, nublyškę vergai, —
Jam kančios nebaisios, jam baigės vargai.

Iš lietuvių jaunimo demonstracijų prie Sovietų pasiuntinybės Washingtone, protestuojant prieš
Lietuvos pavergimą. Lietuvos vėliava prie Sovietų pasiuntinybės sienos. Matosi J. Krakauskas,
B. Zdanytė ir H. Hardy
Photography by Aušra Bagdonavičius

NUODINGOS DUJOS - GINKLAS PRIEŠ LAISVUOSIUS
Sovietai naudoja dujas ir nuodingas medžiagas
prieš kovojančius už lais v ę
Net ilgus trisdešimts penke
rius metus teko laukti, ligi JAV
liberalai praėjusių metų gruo
dy, besidžiaugdami kalė
dinėmis dovanomis, buvo paža
dinti iš ilgokai užsitęsusio
(detentinio letargo). Giliai
įmigusieji buvo pažadinti ne
sprogstančių bombų garsų. Ne!
Jų miegą sutrukdė, tik paža
dindami, bet šį kartą dar ne
nunuodydami sovietinių mirtį
nešančių nuodingų dujų dvel
kimas.
Nors bolševikai šį ginklą jau
naudojo 1978 m. vasary, t.y.
daugiau kaip prieš dvejus me
tus prieš Hmong ir Meo tau
telių kovotojus, besipriešinan
čius p r i e š P a t h e t L a o s
komunistus, bet tuomet šių du
jų nemalonūs kvapai dar ne
pasiekė JAV kongrese išvė
dintas posėdžių salių patalpas.
Teko laukti, kol "detentės prieteliai" šias nuodingas dujas
pradės švirkšti prieš suki
lusius afganistaniečius. Ir jų
mirtingas veikimas pasiekė ne
kaltus vaikus, moteris tolimo
se nuo kovų su partizanais sunkiai p a s i e k i a m ų
kalnų
perėjose.

BR. AUŠROTAS

automobiliai yra nuvalomi nuo
nuodingų dujų likučių.
Sakoma, kad neseniai į JAV
žinovų rankas pateko Afganis
tano kovų filmas, kuriame taip
pat debiutavo ir TMS-65 "prau
syklos". Kyla visai supran
tamas klausimas: kodėl So
vietams prireikė atvežti į
Afganistano kalnus savo nau
jausius cheminio karo pabūk
lus?

barbarišką karo būdą, kovo
dami prieš Afganistano lais
vės kovotojus — aut.) Su šio
straipsnio mintimis supažin
dinsiu.
Straipsnyje nurodoma, kad
Sovietų armija pirmą kartą, už
savo sienų į Afganistaną atga
beno naują didžiulį TMS — 65
autovežimį, kurį dėl jo specia
lios paskirties labai lengva at
pažinti. Ant šio sunkvežimio
Naudoja dujas
yra užmontuota didžiulė besi
sukanti statinė, pilna che
Na, ir į iškeltą klausimą leng
mikalų, kurie prie statinės pri va atsakyti: Raudonoji armija
jungto sprausmino variklio naudoja nuodingas dujas. Šie
pagalba yra išpučiami oran.
nuodai esą labai veiksmingi
Taigi šis automobilis yra prieš partizanus. Mat, gilios
kaip tik skirtas nuvalyti — nu kalnų angos, uolos sudarą prie
plauti įvairius daiktus, palies dangą ir kitos sunkiai pa
tus nuodingų dujų. Pro šią siekiamos vietos galima labai
"valyklą"
pravažiuojantieji lengvai apipurkšti chemika-

TMS-66
Mėnraštis "Conservative Digest" savo 65 š.m. laidoje per
sispausdino iš NYT (1980.1.28)
straipsnį vardu "Poison Gas in
Afganistan — The Soviets are
using barbaric gas warfare
against Afghan freedom fighters". (Nuodingos dujos Afga
nistane — Sovietai naudoja

Šveicarų milicija karinių pratybų metu

ANTRAS
PASAULIS
ALOYZAS B A R O N A S
(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano)
11
O niekas,net ir didžiausias kritikas, negalės pasakyti,
kad tie gyvenimai buvo ne kūrybingi, lėkšti ir
paprasti, kaip kokio tylaus ir gero žmogaus, dirbusio
ir dėjusio pinigus, kad paskui juos jo paties vaikai
praleistų, nebeatsimindami nei gerų tėvų, tiek gerų,
kad nieko apie juos nebegalima pasakyti. Arba jei ir
būtų galima kiek papasakoti, tai daug mažiau negu
apie žymųjį karį Skripkų.
Beisbolas
Tą kietą amerikonėjimui Tarno užeigos riešutą
nebuvo lengva sudominti amerikietiškais atradi
mais ir laimėjimais. Jie ramiai, be jokių kaltinimų
prezidentui, senatoriams, apie kuriuos net ir nebuvo
dorai girdėję, tevertino tik žmogaus sveikatai reikšm
ingą alų ir kitokius, nuotaiką palaikančius skysčius.
Visa kita jiems nebuvo svarbu ir žinoma, juos už
tai buvo galima laikyti padoriais demokratijos
palaikytojais, nes jie buvo dirbančios ir geriančios
Amerikos stiprybė.
Amerikietis, karo veteranas Džianas, gerai lietu
viškai mokąs pilietis, buvo didelis beisbolo garbin
tojas, šio amerikietiško sporto puoselėtojas, galįs už

Toli, toli Kremlius. Dvikojai velniai
Ten gūžtą susukę... Ten vynas, šilkai —
Jie tave išplėšė iš glėbio savų —
Nei laiško neperduos, anei pelenų...
(Iš Sibiro liet, poezijos, 1954 m.)
lais ar dujomis, žudančios, mir nės sunkiai susirgdavę ir dau
tinos medžiagos ilgokai neiš gelis jų mirę, "pasakojo nuo
mirties
išsi
garuoja, skystame kalnų ore, t i k r o s
gelbėjusieji
asmenys.
tuo ap8unkindamos kovotojus
Po tokių nuodingų dujų puo
pasiekti ginklų slaptavietes.
Tad ir netenka stebėtis, kad limų gen. Pikolovo 7 asmenų
jau nuo pat pirmųjų armijos komisijos tikrindavo Pakse ir
invazijos dienų į Afganistaną, Seno, Laoso miestus, kur tos
viena po kitos į laisvąjį pasaulį dujos buvo sandėliuojamos. So
atskriedavo žinios, kad Raud. vietai įvertindavo puolimų vai
armija naudoja nuodingas du sius ir tikrindavo dar esamas
jas netoli Faizabad ir Jalala- atsargas.
Šiandien jau visiems paaiš
bad teritorijų. Tiesa, Sovietai
tuos pranešimus paneigia. Ta kėjo, kad Sovietai pasirinko
čiau kodėl jų armija atsiveža į Afganistano laisvės kovotojus
Afganistaną naujausius savo kaip "bandymų pelytes" savo
cheminio karo aparatus? Ne cheminio karo poligono sėk
jaugi tik tam, kad pasirodytų mei pasitikrinti. Šis ginklas
vakariečių žvalgybom kokius dar nebuvo tikras II-jo pas. ka
"puikius" cheminio karo gink ro metu. Tačiau, kaip dabar at
lus jie turi jau pasigaminę ir lai rodo, Raud. armija šį ginklą
taip ištobulinusi, kad juo gali
ko savo arsenai uose?
Ne paslaptis, kad kiekvieno žudyti, terorizuoti ir demorali
je Raud. armijos divizijoje yra zuoti ramius kitų kraštų gy
cheminio karo spec. dalinys. ventojus, pasiryžusius apginti
Visai Sovietų ginkluotų pajėgų savo tėviškių laisvę.
cheminio karo mašinai, su
Kas d a r y t i n a ?
darančiai apie 80,000 asmenų
Suprantama, kad visokie įta
armiją, vadovauja gen. ltn.
kingi
minkštasmegeniai tuoj
V.K. Pikolov. Taigi logiškai to
siūlys,
kad JAV skųstųsi Genese Afganistaną okupavusiose
voje
įsikūrusiai
J T nusigink
divizijose yra integralių V.K.
lavimo
k-jai.
Šiuo
keliu eidami,
Pikolovo cheminio karo bata
mes galime pasiekti ir laimėti
lionų.
Normaliai galvojant, net ne III-jo pasaulio žmonių širdis,
būtų galima prileisti, jog So na, ir protus. Šie mūsų "laimė
vietų ginkluotosios jėgos, jimai" tikrai neprivers Sovietų
okupavusios Afganistaną bi S-gos, kad ji prisilaikytų tarp
jotų sukilėlių,
ginkluotų tautinių susitarimų, o ypač lie
atgyvenusio amžiaus šau čiančių nuodingų dujų drau
tuvais bei kitais medžiok dimo panaudojimą.
Gal kiek tikresnį kelią siūlo
liniais ginklais. Taigi išvada
pik.
Čaries Bay, dirbąs armijos
yra aiški: cheminio karo da
linių permetimas į Afganis karo akademijoje. Kol kas jis
taną nėra pateisinamas nei dar neskelbiamas, bet jis yra
"išlaisvinimo, nei gynimosi daug tikresnis, kovojant prieš
sutarčių laužytojus.
nuo imperialistų teorijomis".
Įsivaizduokime, jeigu JAV
„Nuodai p r i e š partizanus
kariams tektų susikauti su bol
Cheminio ginklo — nuodi ševikais, kur nors vakarinio
jančių dujų naudojimas pietry Pakistano pasieniuose. Tik
čių Azijoje 1978 m. pradžioje riausiai, kad JAV armijos
prieš Meo ir kitas prieš- persenusios dujokaukės neap
komunistines tauteles buvo pa saugotų tokių kovotojų nuo
liudytas nuo išnuodijimo liku gen. Pikelovo nuodų!
sių gyvų asmenų.
JAV kongresas, supratęs
Indonezijos Pabėgėlių pilie apie Sovietų nuodų grėsmę,
čių k-jos pirm. Leo Cerne Tai š.m. birželio gale jau paskyrė
lande apklausinėje daugelį 3.1 milijonus dol., kad būtų pra
žmonių, likusių gyvų nuo masi dėta statyti nervinių dujų įmo
nio žmonių nuodijimo.'Tie as nė, I-ji po ll-kos metų. Ji bū
menys net nežinojo, ką reiškė iš sianti įrengta prie Pine Bluff
lėktuvų metami geltoni ir žali vietovės esančio armijos arse
miltai bei purškalai. Tačiau po nalo, Arkansas valstijoje. Tai
kurio laiko, kur būdavo išmė gal kiek sulygins JAV šios sri
tomos tos medžiagos, ten žmo ties ginklus su sovietiniais.

beisbolą, maždaug kaip prakalbininkai už tėvynę,
mirti. Ir kai buvo kvailos mergšės pašautas
beisbolininkas Vaitkus, Džianas, kaip šaunus lietu
viškos kilmės amerikietis beisbolininkas, pas Tarną
sėdėdamas keikė mergšę ir ašaros riedėjo kaip
degtinės karoliukai ir maišėsi su biauriu Jim Beam
viskiu.
— Aš jus visus nuvešiu beisbolo pažiūrėti, jūs
turit tapti amerikonais, — iškilmingai deklaravo
Džianas ir nupirko visiems iš eilės po gėrimą.
Tik vienas būsimasis kapitonas Ignas, apie kurį
vėliau, paprotestavo:
— Aš nesu sportuotojas, aš nebenoriu nieko
mokytis.
— Jei myli Ameriką, tai turi mylėti ir beisbolą, o
mokytis tai čia nieko nereikia.
Kapitonas, karys profesionalas, buvo daugiau,
kaip kiti susipratęs ir išrėžė:
— O nematei, kaip vaikas Lietuvoje laptą žaidė.
Išmuša lazda sviedinį ir bėga.
— Ja, big deal, kaip pirmadienį teka saulė,
Amerika viską gali, gi išmokys ir beisbolo lošti, —
kėlė Tarnas Amerikos privalumus, nors didelio
entuziazmo ir neturėjo, kad šie visi gėrėjai taptų
sportininkais ir nuo pavasario ligi rudens, kaip ir
Džianas, lakstytų į aikštę, palikdamas karčiamoj
graudžiai tuščią kėdę. Bet šiaip ar taip, jie turėjo kiek
suprasti beisbolą, nes tai buvo geriančiųjų ir
negeriančiųjų piliečių bendras reikalas ir dar
pelnyta alinės garbė, nes čia renkasi išmintingi
žmonės išgerti ir pakalbėti apie savo miesto ko
mandų žygdarbius. Žodžiu, susirenka vienoje iš
gausių sporto stebėjimo televizijoj būstinių.
Pagaliau Džianas surašė ant lapuko penkis
būsimus amerikiečius. Pateko į garbingą žiūrovų

sąrašą Garmus, Kaziukas, Kernius, profesionalas
kareivis Skripkus ir garsiai viską lyg giedodamas
ištariąs Steponas, kuris gana garsiai ir gana
protingai pasakė:
— Reikia ir alaus įsidėti.
— Ne, nereikia, ten duoda, — žinoviškai
paaiškino aktorius Garmus, kurį Džianas paskyrė
Šios būsimos beisbolo garbintojų šeimos vyres
niuoju. Tikra to žodžio prasme sekti, kad šie aikštėje
nepasimestų. Ne tik yra alaus, bet pyksta, jei
neperki, per jėgą siūlo, — pridėjo aktorius.
Taip Džianas išvežė draugus į Comiskey aikštę,
pastatė mašiną netoli mokyklos ir pasakė:
— Jeigu pasimestumėt, tai ateikit čia, va,
mokyklos namas, o jei ne, tai pėsti turėsit eiti arba
per pusę Chicagos važiuoti autobusais. Čia netoli ir
Chicagos miesto mero namas. Visur čia lietuviai
gyvena.
— Čia lietuvių salė yra, kurioje vaidinau, —
pridėjo aktorius, ir visi žąsele per patiltę nužygiavo
tapti beisbolo gerbėjais, tikresniais ir patvaresniais,
karštesnio patriotinio nusiteikimo amerikiečiais.
Užsimokėjo po dolerį už bilietus, užlipo ilgu
cemento taku į aikštę, susirado medines kėdes ir,
sugiedoję himną, labai nudžiugo, nes ant krūtinės
pasikabinęs dėžę ėjo laipteliais vyras, siūlydamas
alų.
Ten apačioj, aikštėj, išbėgo apsmukusiom
kelnėm, mėlynais ir žalsvais baltiniais būrys vyrų.
Vienas mėlynkelnis metė, o kiti mušė toliau ar
arčiau, dažnai visai, lyg išgėrę, nepataikydami lazda
į kamuoliuką. O vaikigaliai aplink šaukė. Džianas
kažką rodinėjo, bet būsimiems beisbolo vergams visa
tai nerūpėjo.
(Bus daugiau)
__

—Ponai, ponios! Prašau prie
tvarkos! — bandė diskusijas m o deruoti Švilpa.
— Kokios čia velnk tvarkos!
HTT.Į.P WANTED — VVKA1
— n e juokais pašoko buhalteris IŠNUOMOJAMA — FOB MENI
M I S C E L L A N E O L S
Jonas Raila nežymia'"
dešine
MACHTNIST
JOURNEYMAN
ranka apkabinęs kėdės atlošą, — ISNUOM. 5 kambarių butas 2-me
Lathe and MiU Operator atole to d$
OOMPLETE DECORATTNG
i susikvietei žmones, patriotus ir aukšte. Suaugusiems. Marguette
own setups. Mušt have own tooli
Good salary and benefits. Gali Pas
SERVICE
leidi savo namuose vienas kitą Parke. Naujai dažytas, nauji kili
Krumwtede.
mai. Šaldytuvas, virimui pečius.
Wa.llpa.per Haaglng — Floor Tiles —
įžeidinėti. Aš, aš protestuoju!
B E D I N G T O N, I N C " I
Ceilings
—
Panei
walLa.
Intertor
&
Skambint
471-2239.
eiterior palnting. Complete land- 3000 St. Charies R<L, Beilwood, IU.
Nežinia, kuo būtų pasibaigęs
scaping. General decoratlng. Free
287-4200
•
544-7100 *
Jurgio Švilpos istorinis susirinki
estlmates. Give me a try. 1*11 aee
to
it
that
you
get
the
best
deal
ia
mas,
siekiantis išsiaiškinti n e 
B £ A L E S T A T E
wwn. For fast reaults
santaikos priežastį, jeigu kritiš
Gali Donuell Davis 821-4137
VYBAJ OR MOTERYS
kuoju momentu (Jonui Railai
dar nepaleidus kėdės atlošos) į
SEWENG MACBDKE O P E B S .
šakotomis pušų lentomis išmuš CONDO — NO MONEY DOWN
lliillltllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllltl
Ebcperienced
tą Švilpos reprezentacinį rūsį bū 2 miegami, vonia. Visi dideli kamb.
tų neįvirtusi Benigna svilpienė
P e r m a n e n t . S t e a d y , full time.
12-me aukšte. Prie ežero — pui
su dubeniu garuojančių viščiu kus vaizdas. Gera proga jaunai
Benefits.
ku, jogurto padažuose ir jeigu porai.
3 3 2 2 W. Lavrrence A v e u u e
Švilpa nebūtų greitai susiorien
— o —
Apdraustas
perkraustymas
tavęs atidaryti dar vieną pus
Taip pat parduodamas "Stndio
Įvairių atstumų
galionį vodkos (pirko du, Švil- apartment". Visi dideli kambariai.
ŠEWIN G ROOM SUPERVISOB
C'evelande minint klebono kun G. Kijausko sukaktis, iškilmėse dalyvavo apie 1500
^
^
A
f
^
^ pienei nesakęs, "ant išpardavi
TeL 376-1882 arba 3 7 6 - 5 8 9 6
Savininkas Vacys
T o t e a c h a n d t r a i n n e w oper
sėdinčius: kun. P. Gaidą. kun. G. Kijauską. provinciolą kun. L. Zarembą, sukaktuvuunko ^gumnes.
^
^
mo").
Susirinkimas baigėsi ge
lllllllllllllilIIIIIlllllllIllIUlUUlUUUilllIlI a t o r e . ExcelL opport'y. Steady.
Skambint
769-6258
arba
436-9667
kt
ruoju: besibučiuojant ir beatsiBenefits.
prašinėjant vienas kitą
(jeigu
Marquette Parke — Mūrinis. 3 bu
3 3 2 2 W. Lawrence Avenue
nukų, bet va: N e tam Vytautas būtų kartais u ž g a v ę ) , keliant į tai ir bizniui ar ofisui patalpa. Tik
padanges
seniai
užmirštus
buvu
$53,500.
Didysis sumušė kryžiuočius ties
KILOTUS K
BALDUS
Mūrinis. — VA aukšto. 6 ir 4 kamb.
Žalgiriu arba toks Mikalojus sius nuopelnus tėvynei.
Plauname ir vaškuojame
D Ė M E S I O
(Feljetono vietoj)
Daukša, vos viduramžiais, para
Vienbalsiai buvo priimtas nu $45,000.
visą rūšių grindis.
Mūrinis — 6 butu. Labai geras in
šė katekizmą lietuvišką, kad m ū  tarimas: steigti V .
M.
Klubą
B U B N Y S — TeL B E 7 - 5 1 6 8
J. KATINAS
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sų didinga tauta
glamonėtusi (Vienybės
Mylėtojų
Klubą), vestavimui. $69,000.
Medinis
—
IV,
aukšto.
5
ir
32
Jurgis Švilpa politikos nemė- j kritinėjo laukan vos teprasizio- j su priešais. Reikia, ponai, šaukti, tiesa, agronomui Kurmiui susi
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000.
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laikius,
dėl
negalėjimo
pakelti
protestuoti,
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pasakyčiau,
go: ar tai dėl aštuntojo" įsakymo,Į jus. Svilpienė ne juokais išsigan
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rankos
į
viršų.
Klubas
turi
remti
staugti,
kaip
Gedimino
Geležinis
draudžiančio m e l u o t i , ar tai vis do.
VAINA REALTY-925-6565
Darbą atlieku gražiai ir sąžiningai.
Susigriebusi visą flanelinę ir vilkas visam pasauliui, kad Lie tik pozityvią (?) lietuvišką veik
prisimindamas garsiąją "Lašinių
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Nemokami apskaičiavimai.
Povilas
Sterėo ir Oro Vėsintuvai.
skutimo" bylą, dar iš nepriklau šilkinę "garderobą", išsikėlė mie tuva turi būti laisva Never lą. Pabaigai, mažasis
5 Kambarių "ranch' stiliaus
Klumpė pasiūlė sudainuoti pat
Pardavimas ir Taisymas.
J O N A S KLELNAITIS
goti į svečiu kambarį. Jos žodžiais m i n d !
somos Lietuvos, n e m ė g o ir tiek.
namas.
riotišką
lietuvių
dainą:
"Kur
gi
T E L . — 429-0772
— Būtų gerai, — įsiterpė m a 
M I G L I N A S TV
3 miegamieji, 2 vonios. Kilimai vi
Antra vertus, Švilpa mėgo žmo tariant: "Negi, po laimingų 40ria
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ų
namai".
suose kambariuose. Įrengtas rūsys. 2
Jlllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllltll
nes, žmonių draugijas, klubus, ties vedybinio gyvenimo metų, žasis Povilas Klumpė, elektrikas,
mas. mūr. garažas, šoninis įvažiavi 2 3 4 6 W. 69 S t , teL 7 7 6 - 1 4 8 6
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save
spardoma
visą
naktį,
Jurgiui
Skambint 582-8274
kas
neklauso. Reikalai neina ge POPIEŽIUS I B J A U N I M A S
džius, bendruomenes, organizaci
MARIJA XOREIKJEXe
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Labai
pageidaujamos geros rūiles
tampant".
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Jurgiui
taip
ir
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tanų gimnazistes šaudo ir jau
nors, arba tu ką nors gali kvailiu
Licensed, Bonded, Insored
prekes. Maistas is Europos sandeliu.
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ypač
69 St.. Cbicago. IL 8062*
pavadinti be jokio, taip sakant, kė: " T u man daugiau naujų n e vieną kaimą su gyvu ir negy
Nauji darbai ir pataisymai. Vir 2608 YV.TEL.
— WA 5-2787
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nes
popiežiui
rūpi
padėti
Susitarti
telefonu
po klinikas nelakstysiu, kaip o apkvaišę musulmonai šaukia,
kos ir kt. plytelės. Glass blocks.
Mėgo v i s u o m e n i n ę veiklą: ar
Bylaitienė, skūrą betampydama, kad didžiausi žudikai ir agreso jaunimui žengti tiesiu gyvenimo
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiii
tai kalbą išrėžti apie Vytautą D i keliu
ir
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laimingą
ateitį.
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
kad p o poros mėnesių vėl sudrib riai — amerikiečiai.
dijj ar T o l m i n k i e m i o kleboną, o
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palikit pavardę ir telefoną.
VIZITINIŲ KORTELIŲ
tu. Jeigu jau pats nesugalvoji,
— O kaip su tais pinigais lais
drebančiu baritonu užvesti susi
pasveikino
apie
4
0
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Liuksem
2644
W.
69th
Street
tai v a : Ištušinsiu viščiuką (Ma vinimo reikalams, Kodėl bend
SERAPINAS — 636-2960
graudinusiai auditorijai dainą —
REIKALU
čiau "supermartėj" ant išparda ruomenė vis nepataiko į savo burgo katalikų akcijos mergai Teli 737-7200 er 737-8534, Hunmtniimnmmiuumiuiuiimniniiii
" U ž Raseinių ant D u b y s o s " —
v i m o ) , nusipirk pusgalionį vod- mėnesį? — paklausė statybos kon čių. Padėkojęs j o m už vizitą,
Švilpai tik paduok!
popiežius pasidžiaugė mergaičių
kos (paieškok kur pigesnės, juk traktorius Daugėla.
Bet vai Švilpos sangviniska Šir
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
grupės iniciatyva aplankyti Šv.
Vizitinių kortelių naudojimas yra
Lietuviškas restoranas su namu ir
visokių yra), susikviesk draugus
dis pajuto, kad po taip kruopš
— Matai, ponas, — šoko rei miestą ir ta proga pagilinti ap įrengimais Marąuette Parko rajone.
gražus
paprotys. Biznieriai jas pla
ir kitus kraštus
ir visi nutarkite ką daryti. V i s ne
čiai tremtyje auginto medelio —
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
kalą aiškinti Stasys Klemas, —
Labai
geras
biznis.
Lengvos
pirkimo
viena galva.
NEDZINSKAS, 4059 Archer A ve. mų atstovams turėti gražias visi
žurnalistas. —
— Čia
u a ilgas
ligas reinaua,
Lietuvių Bendruomenės — šak
žurnalistas.
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;
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ŠERSNAS perkrauato baldus ir
duoti. Geras pirkinys.
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Odkafo. DL 60829
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kalbam! Viskas
jau
negerai! nuriedėjo per jos ; gerokai Flori nė.
d
ė
Draugo
s
p
a
u
s
t
uvė. Knyga su
Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
FRANK
ZAP0LIS
PIRKTI AR PARDUOTI
Raškažys,
ponai,
atsiprašant, dos saulės išvagotą, veidą.
p e r s i u n t i m u $6.85.
— Miela ponia, — bandyda
2S4 Sunlit Drlve
Telef. — GA 4-8654
uodegas drasko, štai kas, ir tai vis
Užsakymus siųsti DRAUGO
— Šiame rojaus krašte, — tę mas būti džentelmenu, šoko aiš
Kreipkitės į
3208 Vi We»t 95tti Street
Watchung, N. J. 07060
per ta prakeiktą politiką, vis la sė virpančiu balsu Švilpa^ — mes kinti profesorius Jakštas. — Jūs
j adresu.
biau niršo Švilpa.
TEL. - 75«68S (Ml)
BUDRAITIS REALTY CO.
neturime nei ministerijų, nei re turbūt, esate blogai informuota.
Illinois gyventojai dar prideda 36
tiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimii
— Raminkis, Jurguti, — ban ferentų, nei lietuvišku, iš Kau Pagarba rodoma, bet matote, de
et.
valstijos mokesčio.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiim
6600 S, Pulaski Road
dė kiek padėtį švelninti, nese no faraonu, nei jachtklubo, nei mokratiškame procese, diskusijos
M. A. $ I M K U S
divizijų nei,
nei, pagaliau,
pagaliau, paaoraus
niai 40-sius laimingo vedybinio divizijų
Tel. — 767-0600
—
,. ĮiiiiiffiiiniumimiumiuuiiiimiHiimiiii
padoraus
IXOOME TAX SERVICE
yra vienas iš pagrind
gyvenimo metus stšventusi, gyve tautos vado at demokratiškai iš- »niųkritika
NOTARY PVBLJC
Iniependently owned and operetei
sistemos elementų. Bet kal
Marija Aukštaite
«:». <-."ct,-*mr,c o l o m p n t l l . B e t k a
rinkto
seimo
(su
jo
istorine
lieka
n i m o draugė Benigna Svilpienė.
4259 So, Maplew<K>d, tel. 254-7450 jttiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiii
bant jau tiktai tarp mūsų, tie
Tuščia jų, tų politiku. Kiek na — sulaužytomis ir išplėšytais mūsų veiksniai jau kiek senste
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ likvletimal. pildomi
čia m u m s beliko. Kiti jau ir lai- Į pliušais kėdėmis, turbūt, tebesau- lėjo (normalus reiškinys) ir, kaip
PILIETYBfiS PRAŠYMAI ir
Pasakojimai. 266 pusi. Išleido iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii
kitokie blankai.
kai. Va, kad ir m ū s ų vaikaičiams gojamomis Kapsuko muziejuje), to kromelninko kuinas, jau kartais
A. Navikevičius 1980 m. Spaus
tai
kuo
mes
nepasidalinam?
Aš
BUTŲ
NUOMAVIMAS
iiiiiiiiiiiiiiniimiiimnniniiinitiMiiiiini
per garsųjį
Chicagos Rock'n
nebepavelka vežimo, o jauno ar dino Litho-Art Ltd. Toronto.
Roll festivalį vos dantų neiš- j klausiu jūsų, kuo?
kliuko įkinkyti nenori. Jaunas tai Kaina su persiuntimu $6.85.
N a m ų pirkimas — Pardavimas
spardė, atsimeni? Palengva žmo- į
— Palauk, Jurgi, — prašneko
paikas! Nežinia, dar kur gali ve
Užsakymus s i ų s t i :
nės sueis į protą, susitaikins, j pirmasis kalbėtojas daktaras
*"*"
™
"
Draudimai — Valdymas
Po
žimą nutraukti.
vilaitis.
—
T
u
jau,
atrodo,
kryps
DRAUGAS,
1,51,5
W.
6Srd
St..
— Raminkis! —
pamėgdžiojo:
— Ponas profesoriau! Prašau
D i e n r a š č i o " D r a u g o " admi
Chicago, IL 60629
Švilpa, bepigu tau! Tavo gyveni ti į politiką. Kad ten koks studen atsargiau. Kaip tamsta galite taip
tėlis
nuvažiuoja
į
Kapsuko
uni
Vincas Liulevičius
mas, galima sakyti, daugiau su
N o t a r i a t a s — Vertimai
nistracijoje g a l i m a pasirinkti ;iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiumiiii
pavaizduoti mūsų veiksnius.
kasi apie kulinariją. Va, pripiaus- versitetą arba, kaip toje knygoje,
Išleido P e d a g o g i n i s L i t u a n i s  vairių liaudies meno darbų: m e 
tai į dubenį agurkų, salotų, svo sukėlusioje didžiulę audrą, koks
tikos Institutas 1980. 2 2 4 pusi. džio, k e r a m i k o s , drobės, taip
gūnų, ridikėlių, pamidorų, už rašytojas gal ir be reikalo, įveda
J.
B A C E V I Č I U S
Spaudė Morkūno s p a u s t u v ė .
pat gražiai p a p u o š t ų lėlių.
B.
KRIK^TOPArnS
pili jogurto ir viskas. Čia tau, m o  į veiksmą moteriškus baltinukus,
6529
S.
Kedzie
Av.
—
778-2233
K
n
y
g
o
s
kaina
s
u
p
e
r
s
i
u
n
t
i

tin, ne j o g u r t a s . N a pasakyk, tai dėl to, manyčiau, dar dangus I
A p s i l a n k y k i t e J " D r a u g o " ad
iiiiHiiniiiuiHiiiniimiiiiiiiiiuinnimuij mu $8.85.
kad jau tokia gudri, prie kurių, negriūna ir nereikėjo opozicijos
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal
Užsakymus siųsti D R A U G O
tavo m a n y m u , m u m s reikėtų pri laikraščiui vėl viską, kaip ant del
(Jūrų kapitono atsiminimai)
rasite kai k ą padovanoti s a v o
sidėti, kad tremties istorijoje Švil no, aprašinėti ir erzinti, liberališ
adresu.
g i m i n ė m s ar draugamsIšleisto autoriaus t e i s ė m i s 1979 m. Didelio formato. Kie
pų giminė nebūtų įtraukta į tė kai nusiteikusiu padorių lietu
Illinois gyventojai prideda 48 et.
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.
vių, kurie nebesuspėjo nusipirk
ti viršeliai. Spaudė D R A U G O spaustuvė. Kaina su persiun
vynės išdavikų sąrašus, a?
" D r a u g o " a d r e s a s : 4545 W e s t
valstijos mokesčio.
nes jis plačiausiai skaitoma* liet i m u $11-10. U ž s a k y m u s siųsti:
Tris dienas Švilpa nieko ne ti originalo...
6Srd St.. Obk-ago. m . 60629.
— Klaidžioji lankomis, dakta
valgė. Akys įdubo, paakiai pamė
tjvių dienraitls gi skelbimu kai
DRAUGAS,
tftf
W. 6Srd Street, Chicago, m. 60629
iiiniiiiiiHiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiM
lynavo, veidas išblyško, ir rau re, — įsiterpė į diskusijas buvęs
•M 4i VT» į s i e m s prieinamos.
Perskaitę "Draugą", d u o k i t e
Illinojaus
gyventojai
dar
prideda
6
0
e
t
valstijos
mokesčio
menys jau pradėjo trūkčioti. N e - Lietuvoj kapitonas Uglys. — Mes
j PLATINKITE "DRAUGĄ".
^^f^^cs^^s^^^i^^^a^b
Ji kitiems pasiskaityti.
seniai sudėti dirbtiniai dantysi čia ne dėl tų, atsiprašant, balti-i
D R A U G A S , antradieni*, 1980 m . liepos mėn. 2 9 d.
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Ant Sherrdan Road
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VILIMAS
M O V I NG

VALO M E

ISTORINIS SUSIRINKIMAS

DAŽAU NAMUS

TELEVIZIJOS

N A U J A VIETA

PLU

M B I N G

Vatdis Real Estate

•

M OVI N G

B A L S A I

Lietuvos atsiminimai

I Š E I V E

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

INCOME TAX

BELL REALTORS

JŪRŲ

KELIAIS

i

Amerikos lietuvių
Ekonomine Veikla

vime. "Marijos Varpeliai", jau- j ti, 'pasisvečiuoti, padainuoti ir I DRAUGAS, antradienis, 1980 m. liepos mėn. 29 d.
nių Vyčių šokėjų ir daininin pašokti su kietųjų anglių lietu
kų grupė, paįvairins programą viais. Patirkite jų lietuvišką sve-j
TRADICINĖ
UETUVIŲ
lietuviškais šokiais ir dainomis. tingumą, vaišingumą ir priimnią
DIENA
Iš Baltimorės atvažiuos net dvi širdį. Beje, pirmą sykį atvykstan
Stropiai ruošiamasi
metinei puikiai išsilavinusių šokėjų gru tiems bus proga išgirsti savotišką
mielą kurso draugę DR. ALDONA SūRVILMTCPennsylvanijos Lietuviu Dienai. pės — "Aras" ir "Kalvelis". Tai Pennsylvanijos angliakasių "lie
Darbas gerai įpusėjęs ir sparčiai programos ipažiba. "Kalvelis", va tuvių" kalbą. Gal ir ne visi pa
NAKUTENĘ ir visą liūdinčią ŠEIMĄ nuošir
j varomas prie užbaigtuviu. Šįmet, dovaujant Algimantui Vitkaus jėgs lietuviškai pilnai ir taisyk
kaip ir praeitais metais, Lietuvių kui, praeitaiss dvejais metais im lingai išsireikšti, bet visas parkas
džiai užjaučia
Dienos prideramą paruošimą po ponuojančiai
sužavėjo publiką aidės lietuviškomis dainomis.
Danutė ir Vytautas Bieliauskai
sparnu prisiėmė Lietuvos Vyčiu tautiniais šokiais. Tikimasi toly
Stasys Vaičaitis
vietinė 144-toji kuopa, kurios gaus pasirodymo ir šįmet. Diena
pirmininkė yra Elsė Kuzmickie- baigsis smagiais šokiais, kuriems
nė, Fraekville, Pa .Lietuvių Die gros plačiai išgarsėjęs ir visų mėg Mihvaukee, Wisc.
t(r
"^
nos komiteto pirmininkas yra Juo štamas Niek H u b b orkestras.
GEGUŽINE
zas Juozulynas, Shenandoah, Pa.
Šių metų Lietuvių Dienos
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978
Kviečiame visus lietuvius, gy
Šįmet Lietuvių
šventė skirs pelnas yra skiriamas įsteigimui,
Koplytstulpio pašventinimas Beverly Shores, Pocių sodyboje. Kairėje kun.
by
Jonas Borevičius, SJ, kun. Katauskas. Dešinėje: Kęstutis, Elena, Kazimie toma į dvi dalis. Pirmoji dalis įrengimui ir išlaikymui Lietuvių venančius Milvvaukee ir apylin
ras Pociai.
MICHAEL
B0URDEAUX,
M.A., B.D.
prasidės šventomis Mišiomis šeš Kultūros Centro, Schuylkill apy kėse, dalyvauti A.L.B. Milvvau
tadienio vakarą, rugpiūčio 16- gardoje, Pa., Seniai tariamasi,, gal kee apylinkės v-bos ruošiamoj
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
ta d., 5:15 v. v., Apreiškimo baž jau pavėluotai, kuo veikiau imtis gegužinėj—piknike, k u n s vyks
shipping a n d handliug $8.95.
nyčioje, Fraekville, Pa. Mišių darbo, ryžto ir reikalingų prie-j š- m. rugpiūčio 2 d. 12 vai.
Užsakymus siųsti:
metu lietuviškas giesmes giedos
Manitovvoc Ave. South Milvvau
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago. IL 60629
žų priėmimą iš Sunny Hills at parapijos choras. Mišios, skaity monių išsaugoti mūsų tėvų ir kee, Wisc. 53172. Bus lietuviš
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.
Beverly Shores, Ind,
vykusiam Vytautui Beleckui, vie mai ir maldos bus lietuvių kal senolių sutelktą turtą, susidedan
kų šiltų patiekalų ir gaivių gė
nam tos naujos kolonijos kūrė ba. Parapijai vadovauja jaunas, tį iš senų knygų, laikraščių,
LIETUVIŠKŲ KRYŽIŲ
rimų. Laukiame visų atvyks
jui. Buvo malonu su juo pabend veiklus klebonas, nepavargstąs lie rankų dirbinių, atsivežtų iš Lie
MIESTAS
tant. Iki pasimatymo geguži
rauti. Jis labai gražiomis spalvo tuvybės puoselėtojas ir Vyties ra tuvos brangenybių, buvusių die
įsikūri nėje!
Kai Lietuvoje persekiojami ti mis piešė tas saulėtas kalvas, lyg dijo programos vedėjas, kun. Al nų, išgyventų vargų,
A.LJ5. Milwaukee's
mo svetimoj nevisad palankioj že
kintieji, griaunamos bei uždaro tai būtu mažas žemės rojaus gimantas Bartkus.
apylinkės valdyba
mėje prityrimų ir kitų istorinių
mos bažnyčios, naikinami religi kampais. O kai vieni tą vietą giPrigijusiu papročiu, Lietuvių
įvykių
.užrašų.
Čia
juk
yra
pir
niai paminklai, deginami kryžiai, ria, kiti labai peikia, tariamės ir , D i e n Q s k o m i s i j a k a s m e t i § r e n k a
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
masis lietuvių ateivių lopšys AUTO CLEANING SERVICE. Auto
Koplytstulpiai kurie puose sody- mes nuvykti apsidairyti. Ir savo se į d
iausia
lietuvybei
pasįtama
mobiliai valomi iš vidaus ir is lauko
Amerikoje,
bas, laukus, kelius, Beverly Sho-Į n u draugų, ten gyvenančių, so- v u s į a s m e n į į r g y p a t i n g u b u d u
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
Kviečiami n e tik apylinkės, bet I Jūsų automobilis atrodys, vėl kaip
pa
pagerbia programoje. Ta garbė ir visos Pennsylvanijos bei greti- Į naujas. Atvykite į A-l Auto Service,
pradėjo augti lietuviški kryžiai, i siilg >me. Ten jie esą labai gražiai šiemet prideramai suteikiama pra
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
i ^-. v- .
».
, 5820 S Dvnen arba skambinkit
i,< B,
koplytstulpiai. Jau du pastatyti, i įsikūrę.
mų
valstijų
tautiečiai
atvazmo*
'
*
^
~
r
"
.ZZJ2ZT
kilniam prelatui Juozui Neveraus
4 3 3 D - 3 4 So. California A v e n u e
trečias bus šventinamas Kryžiaus į
•
kui, Šv. Jurgio parapijos klebo ti i Lietuvių Dieną ir susipazm _ m m m m ^ m «»._ m m m m «.«__—____~_
išaukštinimo
šventėje, surišant j Beverly Shores Lietuvių klu- nui, Shenandoah, Pa. Jau suvirs
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-°>852
kartu su Tautos švente ir Mari- i bas, pasižymįs savo darbinga ir į k ^ u r 7 a s d e š i r n t metų kai prela4605-07 South Hermitage Avenue
jos gimimo diena. D a r kiti keturi į garsia veikla, rengia tautines : tas uoliai ir patvariai visokiais
A.
f
A.
AGNĖS
AŽUSENIS
kryžiai projektuojami bei ^pradėti' šventes
minėjimus, susirinki- i būdais darbuojasi lietuvybės išT e l e f o n a i — Y A r d s 7-1741-2
KvrncuTĖ
dirbti. Pastatyti septyni lietuvis- j m u s turtina pranešimais, paskai- Į laikymui ir Lietuvos išlaisvinii
ki kryžiai primins legendarines tomis. Minint tragiškuosius Lie- į mui. Po Mišių Apreiškimo para
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėj.
septynias šventoves ir septynių! tuvos išgyvenimus, kalbėjo dr. Ka pijos salėje bus puota su prograMirė liepos 27 d., 1980 m., sulaukus 78 metus amžiaus
dienų didžiuosius tėviškės atlai-; z v s x\mbrazaitis. Jo kalba buvo ; ma ypatingai paruošta išryškin
Gimė Pittsburgh, Pennsylvania.
dus. Po to, numanu, seks daugiau paryškinta dokumentais, faktais. ti prelato nuopelnus ir jį pagerb
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Irene Pūkelis, žentas
ir Beverly Shores garsės. kaip lie-i Viskas buvo nauja, šviežia, per-! t i. p^g p u o t ą r b u s svečių'susipa
Stanley, Agnės Phiilips, žentas Anthony ir Marianne Roch, 6 anū
tuviškų kryžių miestas. Vieniį duota jausmingai, sklandžiai
kai, sesuo Helen Skilnik, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
žinimo valanda ir pokalbiai su
iuoš stato prisiminę savo tėviš- j
•
spaudos atstovais.
Priklausė Šv. Teresės dr-jai ir Dariaus-Girėno American Legion
kės sodyboje bei laukuose ture-' Gražina ir Jonas Stankūnai yra
Moterų vienetui.
Pobūvyje dalyvaus visiems lie
tus, kuriuos dabar nugriovė vai- J mylimi' &weriy Shores klubo na- tuviams ir visai Amerikai žino
Laidotuvių Direktoriai
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 2 va. popiet Mažeikos-Evans
dantieji ateistai, kiti, Jcaip pa-Iriai: Jie remia klubo veiklą, re- mas, plačiai išgarsėjęs ir visų ger
koplyčioje, 6845 So. vVestern Ave. Laidotuvės įvyks trečiadienį, liep.
minklus žuvusiems bei mirusiems i m į a Balfą ir Lietuvos dukteris. Jų biamas, drąsus ir nepalaužia
30 dieną. Iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos
6845 SOUTH WESTERN AVE.
artimiesiems, nežinodami nei ka- Į gražaus restorano durys atidaros mas lietuvis, Simas Kudirka. Jis
Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero liet. kapines.
darnei-kur jie palaidmi.-Į visų
lietuviškų
organizacijų maloniai sutiko pasakyti progai
Tel. 737-8600-01
;U
Aktyvi ir veikli visuomeninta veiKiai.
pritaikytą kalbą. Dalyvaus ir Gin
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Lietuvių Katali
dalyvauti šiose laidotuvėse.
m e gyvenime Pocių šeima (Ele-! Gražiną pasveikinti, pussim- tė Damušytė,
Tet. 422-2000
na, Kazimieras ir sūnus Kęstutis) čio amžiaus sulaukus, susirinko kų Religinės Šalpos ir Lietuvių
Nuliūdę: Dukterys, žentai ir anūkai.
pastatydino koplytstulpi savo so-i didelis būrys giminių, draugų, Informacijų Tarnybos, Brooklyn,
Laid. direkt. Jonas Evans JT. ir Stasys Evans, tei. 737-8600
dyboje, paskirdami Sibire mirų-j Sesuo . Liucija
Petrikonienė NY, personalo darbuotoja. Ji su
šiems Pociams. Ir kai po gražaus,1; (dail. Antano žmona) atvyko iš pažindins su Lietuvos sąžinės ka
prasmingo pamokslo, jausmingų j karštos Floridos, daug svečių iš linių padėtimi ir žmogaus tei
kun. Borevičiaus. SJ, žodžių ir Chieagos. Linksmoje, džiaugsmin sių gynėjų persekiojimais. Įvai
Šv. Mišių kalbėjo Kazimieras Bo-jgoje nuotaikoje nusileido saulė už rumui ir svečių palinksminimui
cius, jis mintimis mus nuvedė į (ežero, tokia pat linksmutė paki- iš New Yorko atvažiuos garsaus
A. f A. MARIJA K ERCUS
tėviškę, primindamas, kad jauįlo rvtmetyįe. Klemensas 2ukaus "Perkūno" vyrų choro daininin
TAROZAITE
daug metų, kaip mūsų tėvynė-į kas gražiai'pasveikino, o kur Jo kai. Jų linksmos dainos visad su
je nutilo gaudę bažnyčių varpai.; nas Stankūnas, ten ir daina ly- kelia gausius aplodismentus ir biGyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl.
Mirė liepos 26 d., 1980, 5 vai. ryto, sulaukus 89 m. amžiaus.
o ir daugelis bažnyčių paverstos j di. Ilgiausių metų, ^ Gražinute. so šauksmus. Pokylio ir pagerbGimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Vainuto miestelyje.
sandėliais, ūždamos ar paverstos Nuo dabar su metų skaičiais ne- tuvių vakaro rengėjų komiteto
Amerikoje išgyveno 74 metus.
bendrapirmininkės
yra
Margari
muziejais. Ne tik prie vieškelių iri beik nei pirmyn, nei atgal, iki
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Bruno Ercus, marti Vladė,
;
ta
Juozulynienė,
Shenandoah,
sodybų, bet ir kapinėse sunaikin- kitą pusšimtį pridėsi
duktė Eleanor Tildsley, žentas Edwin, 2 anūkės Jeane Purpura su vy
Hk nuskambėjus Gražinai Stan I p ^ a Q n a s&orienė, Llevvellyn,
ti, išniekinti lietuviškieji kryžiai
ru Joseph ir Eloise Gionek su vyru Robert, 7 proanūkai, kiti gimi
Kaune nebeskamba Laisvės var-1 kūnienei skirtų
Ilgiausių metų Pa.
nės, draugai ir pažptami.
Velionė buvo našlė a. a. Juozapo.
pas, o Nežinomojo Kareivio ka-į dainai, prie kito stalo pradėjo tą
Antroji ir tradicinė Lietuvių
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koul., 6845 S. VVestern Ave.
pas išgriautas iki pamatų...
j dainą Lietuvių klubo pirminin- Dienos dalis bus sekmadienį, rug
Lankymo valandos nuo 2 iki 9 v. vakaro.
Po to Kazimieras, Eienutė ir; kas inž. Valerijonas, pasveikinęs 1 pjūčio 17 d., Lakevvood Parke,
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 30 d. 1^ koplyčios 9 vai.
Kęstutis Pociai priklaupę pabučia Oną Pulkauninkienę jos 83 metų Barnesville, Pa. Tą dieną suva
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje
vo Šv. Kazimiero, Lietuvos glo- gimimo dienos proga. Ją labai žiuos tūkstantinės lietuvių mi
9:30 v. įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
bėjo, koplytėlę. Sublizgo ašaros jų gerbia ir myli ne tik Beverly Sho- nios ne tik iš artimiausių apylin
dėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
akyse, verkė ir šimtas susirinku- ros lietuviai, bet rytai ir vakarai, kių, bet ir iš tolimesnių vieto
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
šiųjų, prisiminę
savo tėviškėje Nuo jaunystės studentavimo die- vių. Važiuos kas kaip įmano: sa
mirusiuosius, kenčiančius ir kovo|nų pradėjusi labdaros darbą, dir vomis mašinomis, autobusais, na,
Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas, anūkės ir proanūkaijančius tėvynainius.
; bo jį visą laiką. Veikli, energin- kad ir dviračiais ir motociklais.
Dėl informacijos — Tel. RE 7-8600
BeMSvečiuojant gražioje Pocių ! ga ji yra gyvosios lietuviškos veik- Lietuvių Diena buvo pradėta
sodyboįe buvo .pristatytas ir ko p- los dalininkė,
1914 metais. Šių metų šventė
lytstulpio autorius dail. Jurgis
•
yra 66-toji iš eilės. Ji yra seniausia
Daugvila, kuris yra pasižymėjęs: Kai skaitysime "Draugą", mes nepertrauktai minima iš visų et
*
tautodailės skulptoriniais darbais, jau būsime atšventę Onines ir pa ninių švenčių visame Jungtinių <y
dekoratyvine kūryba. Jis kaip! sveikinę Onas: Pulkauninkienę ir Valstybių rytiniame rajone. Įdo
Antanas R u b š y s
medininkas
aktyviai reiškiasi j Kavaliūnienę. Tr Sv. Onos, mūsų mu pastebėti, kad dar yra gyvų
kultūrinėje veikloje ir yra ilgame bažnyčios patronės. atlaidai bus lietuvių, kurie dalyvavo pirmoje
I-ji dalis. Kaygoje 10 skyrių.
Naujojo Testamento:
tis Dainavos ansamblio pastaty- praėję. O Rūtos Arbienės gim- Pennsylvanijos Lietuvių Dieno
Bendrija ir jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tesmų dekoratorius. Jis gražiai, sko- tadionio rožės tebežydi.
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros
je. Pagal išgales kai kurie ir iš
išdekoravo
Tautinių
šo-i
Rugipū'io
3
d.,
sekmadienį,
2
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. J o darbai.
ių,
kitų
padedami,
atkrypuoja
į
n ingai
val.
po
pietų
visi
sudėsime
į
krū
Dievo
bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, J o išmintis.
dabartines
šventes.
Kaip
visad,
kiu šventės salę.
vą vardines, gimimo dienas, ki bus fvairių ir įdomių meninių
Samprata, Dievo tautos samprata.
Anelė ir inž. Klemensas Žu tas šventes ir susirinkę Pines, Gra parodų. Kas norės, turės progą
Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. U ž s a k y m u s
kauskai, ilgamečiai Beverly Sho- žinos ir jono Stankūnų jaukios įsigyti lietuviškų knygų, žody
res gyventojai, aktyvūs vi»uomc-t aplinkos sode. atšvesime geguži- nų, knygų anglų kalba apie liesiusti: DRAUGAS, 4545 W. Wrd Str., Chicago, n . 60629.
niniame gyvenime, pašėlė spar- Į nėję praeitį ir dabartį. Jei lietutis tMvius ir Lietuvą, plokštelių, me
tf
nvs palikti gražią, tradicijomis, pasirodytu — vietos turime res- džio drožinių, koplytėlių, lietu
turtingą. pavyzdingą koloniją ir;:nrane. Si Beverly Shores Lietu- viškų juostų ir kitų audinių,
pl anuoja įsikurti
Sunny Hills, įvių klubo rengiama tradicinė ge- lietuviškų lėlių ir gintaro dirbi
Florįdoje, naujoje kol>nifoje, kur 1 gužinė visados būna labai nuo- nių. Gal
svarbiausias akstinas
I-A* A LAIKO LAftAI.. . Dirigoojft komp. Jnflus OasdeAs
dar viskas taip nauja. Gaila iš-, taikinga ir sutraukia daug sve- važiuoti į metinį sugužėjimą yra
(Brocktono mišrus choras)
stereo
leisti gerus, mylimus žmones, bet,; čių iš plačios apylinkės ir Ghica- palaikyti senas draugystes, atnau
Malda a i t ė v y n e Tėviškės laukai, tolelt lydėjo. Ant
matyt, jiems negaila palikti mus.: gos. Maistas visada būna toks ge- jinti pažintis ir užmegzti nau
kalno klevefiSt Augo potinaa. Plovė lankoj llsaą b
Klemensas gražiais rašiniais tur-j ras, nors imkis ir ant karaliaus sta jas, sueiti su giminėmis ir gražiai
i t i , .
tina spaudą, ir žiūrėsime, ką jis'lo padėk. Vandentiekio mes netu praleisti keletą valandų lietuKTUMs,
iš ten rašys. Jei kada nors sugal- | me ir mums jo nereikia, nes m ū , viy apylinkėje. Vietinis "Žarijos"
4
Gaunama
T>rauge"
lietuviškos
dainos
mėgėjų
choras
vos grįžti — sveikinsime, nes jie'su šaltiniai pilni lietuviško miKaina tu penduntiznu |6-56
kaip užstatą paliko gražų ūkį ne- daus, giros, sulos. O gražių po palinksmins klausytojus dainonių patarnavimas, kaip karalių mis ir palydės susirinkusius sutoli Beverly Shores kolonijos.
V> tautas Kąsnis ( taruniame liaAidies dainų dainaŽukauskai neseniai padarė gra namuose
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x Akademinis skautų sąjū
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dis Chicagoje išleido naują kny
PABĖGO PIKTADAKIS f:
i i m
PAGYRfe DETEKTYVUS
gą — Vadovą savo organizaci
Vedamas į apskrities ligoninį
Policijos superintendentas R.
•t i i i i i i I
jos nariams, ypač naujai jstokalinys
A. L. Minniefield, 29 m 4
J. Brzeszek specialiai pag>Tė
jantiems. Jos sutikimas bus
dešimtį Chicagos policijos de pastūmė ant laiptų jį lydėjusį
ASS studijų dienų metu, ku
tektyvų, kuriems pavyko išaiš- policininką E. Wilson, pagrobėį
rios ruošiamos rugpiūčio 21-24
privertė nuimta
kinti penkių kitų policininkų jo revolverį,
dienomis
Camp
Eberhardt,
įvykdytus nusikaltimus: nužu- nuo jo rankų ir kojų pančius i r
x Kazys Bradūnas, "Drau Three Rivers, Michigano valsti
H dymą, kyšių ėmimą, pinigų pa pabėgo, pančiais surakinęs pog;
go" kultūrinio priedo redakto joje.
Ucininką. Minniefieldas kaltiE
dirbinėjimą.
rius, rugpiūčio mėn. išvyksta
x Kun. Antanas Sabaliaus
UKRAINIEČIU BERNIUKAS namas padegimu, kėsinimusl
atostogų, ir kultūrinis priedas kas, salezietis, 25-rius metus
Chicagos ukrainiečių klubas nužudyti, įsilaužimu.
tuo laikotarpiu neišeis. Pirmas gyvenęs saleziečių vienuolyne
imasi globoti 12 metų berniuką NAUJAS CUBS VADOVAS 8
poatostoginis kultūrinio priedo Cedar Lake, Ind., nuo rugpiūčio
Chicagos Cubs komandos vaH
Walter Polovchak, kuris atsisa
numeris pasirodys rugsėjo 6 d. pradžios išsikelia į saleziečių
dovas
Preston Gomez pašalina
ko grįžti į bolševikų okupuotą
x Vacys Kęstutis Slotkus iš mokyklą Bostone, nes Cedar
tas iš pareigų. Nauju vadovu
Ukrainą.
Kolumbijos yra atvykęs į JAV Lake saleziečeių mokykla užsi
paskirtas Joe Amalfitano, dir*
PASKUTINIS JOS NORAS bęs ir anksčiau treniruojant
dalyvauti Lituanistiniuose kur darė ir jos nuosavybė yra par
Viena Chicagos moteris nu Cubs žaidikus. Pašalinimo prie
suose, kurie vyks rugpiūčio pra davimui. Kun. A. Sabaliausko
ėjo pas laidotuvių direktorių iš žastis — Cubs komanda savo
džioje netoli Clevelando. Cnica- naujas adresas: Rev. A. Sabaanksto susitarti dėl jos laido pralaimėjimais pateko į pasku
goje apsistojęs pas savo sesers I n a u s k a s , Don Bosco Tech., 300
šeimą. Svečias iš Kolumbijos Tremont St., Boston, Mass. Užbaigiant Amerikos Lietimų Jaunimo s-gos Philadelphijos skyriaus suruoštą tragiškojo birželio 24 valandų budėjimą. tuvių. Viską sutvarkius, laido tinę JAV Rytų lygos vietą.
direktorius pasiteiravo
I§ 1^ į d.
solistė Ona PliuSkoniene, pastorius M. Kirsons, JAV kongresmanas Dougherty, "Readers Digest" vyr. tuvių
yra profesionalas agronomas ir 02116.
Nuotr. R. Stkbio apie grabnešius. Moteris atsa
redaktorius Kenneth M. Tomljnson ir JAV LB Vis. Reik. tarybos narys Rimas Cesonis.
STUDIJA PATARIMAI .
ten turi gerą tarnybą. Liepos
kė:
"Mano
karstą
turi
nešti
še
x "Our Sunday Visitor" In
Wright kolegija Chicagoj tu
26 d. jis, lydimas Leono Ba
šios
moterys.
Jeigu
vyrai
ne
dianai
skirtoje
laidoje
išspaus
ri
patarėjus, kurie gali padėti
rausko ir savo svainio Romual
norėjo
manęs
imti,
kai
aš
bu
dino
ilgą
Charles
A.
Savitskas
pasirinkti
studijų dalykus ir ga
do Barausko, aplankė "Drau
vau
gyva,
nenoriu,
kad
jie
ma
li pagelbėti gauti finansinę pa*
gą", painformavo apie savo gy straipsnj apie relegijos perse
ne
imtų
nešti
ir
mirusią''.
kiojimus
ok.
Lietuvoje
ir
komuramą. Su patarėju galima susi
venamo krašto lietuvių veiklą
I
nistinėje
Rusijoje.
Straipsniai
žinoti telefonu 777-7900.
venimo sukakties pobūvis. Su- j kauskas S. J. iš Romos (KonsNUSKRIDO TAIKYTI
ir rengiamas lietuvių dienas,
J. A. VALSTYBĖSE
j
išsamiai
duoda
faktų,
nurodo
kaktuvininkams
sugiedota
"IItantino
Sirvydo
asmuo
ir
reikšNegrų
Push
sąjūdžio,
turin
taip pat įsigijo naujų plokšte
PREMIJŲ DOVANA
— Brooklyno Maironio šešta giausių metų" ir palinkėta viso- j mė), Valt. Banaitis iš Fuers- čio centrą Chicagoje, vadas
lių ir knygų. Po lituanistinių persekiojimų būdus ir katalikų
Laureatai, kuriems bus padieninėje mokykloje dirbo mo
kursų V. K. Stotkus tuoj grįž viltis išgyventi net ir sunkiau kytojai: tėv. Antanas Praka- keriopos sėkmės. Svečių tarpe j tenbergo (40 metų Lietuvos J J e S s e j a c kson buvo nuskridęs ' s k i r t a l 9 g ( ) m niinois gubernasias kančias.
vyravo Išganaičių draugai. Su-j okupacijos), dr. Kęst. Girnius jį Chattanoogą, Tenn., kur buta į Kolumbiją.
pas, OFM, seselė M. Urbana, P. kaktuvininkai, atsidėkodami da- j iš Miuncheno (Pagrindinės da- v o kilusios rasinės riaušės, kai toriaus premija, dovanų gaus
X Mokyt. Ona Burneikienė iš
Marcelė Kacevičienė, žino- Jurkus, B. Lukoševičienė, A.
poezijos rinkinį "Prairie VoicesChicagos nuvyko į Seattle, Į m a Chicagos lietuvių visuome- Vaičaitienė, G. Šaulienė, M. Vy- lyviams už gražų ir nuoširdų jų I barties moralės srovės), kun. baltųjų prisiekusiųjų teismas iš Poets of Illinois", kur bus 17Wash., aplankyti savo dukters! n ė s veikėja, dažnai paremia lie- gantienė, R. Milukaitė, K. Sa pagerbimą, liepos 5 d savuose j dr. Alf. Savickas iš Bad Waeris teisino du Ku Klux Klano vy kos Illinois poetų kūriniai.
Zitos ir Juozo Petkų šeimos. Ta I tuviškus reikalus bei spaudą. balytė, E. Ruzgienė, D. Bobe- namuose suruošė turtingas vai- i hofeno, inž. Vytautas Kamantas rus, šovusius į keturias negres.
PRAŠYMAI PARAMOS
proga ji aplankė didįjį lėktuvų šiomis dienomis ji atnaujino .. y. ' . T. 2
- - A šes, į kurias buvo atvykęs iš į iš Chicagos (Dabartinė PLB . Jacksonas padėjo pasiekti sugamybos
fabriką,
kur prenumeratą
™ „ I J L Boeing
« ~ W
f , ^ i , , v™.
. . ir
^ u.?L*
,« dole
Z T «ene, A. Samusis, N. Ulemene, Kingstono buvęs AV choro diri- į veikla) ir kun. Aug. Rubikas iš i s įtarimą, kad iš riaušių vietos Illinois Arts Council, 111 N.
įteikė 30
tvarką I Wabash, Chicago, 111. 60602 iki
dirba ir jos žentas inž. Juozas į rių auką. Mielą Rėmėją skel- J. Oniūnas, R. Balsys, R. Oniū- gentas muzikas Aleksas Am- jMemmingeno (Popiežiaus ne- į DU s išvesta policija,
.nienė, R. Leleivaitė, P. Sidienė, brozaitis su žmona Jadvyga
klaidingumas). Tėvynės valan palaikys civiliai, neginkluoti pa rugsėjo 15 d. priima prašymus
Petkus. Ji ypatingai džiaugiasi biame Garbes prenumeratore u*'-,
'
... . . ,
Česnavi.. J v . . dėkojame.
,., .
:R. Juozapavičiene, K.
labai gražia gamta, kurią net nuoširdžiai
— Sol. Gina čapkausldenė ir dėlė įvyks rugp. 10 d. 15 vai. Itruliai, vadovaujami negrų dva paramos etninių grupių kultučiūtė,
V.
Jankauskienė.
Viso
21
į rinei veiklai ar pavienių kūrėjų
Lietuvių tautinius šokius šoks rininkų.
lygina su Lietuvos Zarasais.
x Hiacintas Suvaizdis, cice- mokytojas. Baigus mokslo me Montrealio Aušros Vartų vyrų šveicarų ansamblis Viltis iš!
darbui. Tos Illinois menų ta
x Dariaus ir Girėno, mūsų
DEGfc UNION STOTIS
riškis, atnaujindamas prenume tus iš mokyklos pasitrauks: Ri oktetas koncertuos "Man and Ziuricho (vad. J. Stasiulienė). į
rybos metinis biudžetas yra
transatlantinių lakūnų, žygio ir
ratą įteikė 10 dolerių auką. La ta Oniūnienė, Jurgis Oniūnas, His World" parodoje rugpiūčio Bus paminėtos K. Donelaičio i Didelis gaisras įvyko Union 2,996,300 dol.
žuvimo 47 metų sukaktis buvo
geležinkelio stoty Chicagoje šeš
bai ačiū.
Giedrė Šaulienė, Mara Vygan- 29 d. "Le Pavilion de l'Opera". 200-sk>s mirties metinės V. Nat- ' tadienį. Žuvo vienas vyras, vie
gražiai paminėta pereitą sek
tienė, Rina Juozapavičienė, Re Madeleine Roch vadovaus ok kevičiaus iš Vierheimo paskaita nuolika buvo sužeista. Helikop
madienį dienos metu prie didvy
tetui ir akomponuos solistei.
gina Leleivaitė.
rių paminklo Marąuette Parke.
ir Eglės Juodvalkytės Muen- teris išgelbėjo 6. Nuostolių
Eisenoje dalyvavo daug vėlia
— "Gintaro" ansamblis dviem cheno meniniu "Metų" ištraukų apie 100,000 dol. Gaisras pra
KANADOJE
vų bei organizacijų. Pagrindinę
autobusais buvo nuvykę Chica- skaitymu. Jaunimo simpoziu sidėjo Gold Laon restorane, ku
— Tėviškės fibortą" savait gon, kur dalyvavo tautinių šo- j
kalbą pasakė Lietuvos generali
mas įvyks rugp. 13 d. Rugp. 15 ris uždarytas jau keletą metų.
raštis,
leidžiamas Mississaugoje, kių šventėje — šokėjai šoko, o
nė konsule Chicagoje J. Daužrytą Žolinės pamaldas laikys Stoties pastatas 55 m. senumo.
prie Toronto, dvi savaites atos muzikantai grojo liaudies in
vardienė. Buvo atlikta ir me
vysk. dr. A. L Deksnys. Vaka Manoma, kad gaisras kilo iš
togaus — neišeis rugpiūčio 7 ir strumentų orkestru.
ninė programa, grojo puikus or
re įvyks Elenos Blandytės iš elektros vielų susijungimo.
14 d. laidos. Tuo metu nedirbs
kestras. Iš viso buvo susirinkę
Chicagos dailaus žodžio ir dai
KUBIEČIAI % CHICAGA
nei redakcija, nei spaustuvė,
apie 2000 dalyvių. Televizijos 5
nos, fleitininko P. Odinio iš Ber
AUSTRIJOJ
Miami
mieste ir artimose apy
bet
dirbs
administracija.
kanalas iškilmes perdavė tos
gisch
(?!adbacho,
palydint
prof.
linkėse
jau
susidarė perdaug
— Kun. A. Stalioraitis dirbo — XXVn Europos lietuvis
pačios dienos vakare dviem at
dr.
V.
M.
Vasyliūnui
iš
Goettkubiečių pabėgėlių. Numatoma, EILĖRAŠČIAI
kapelioniu "Neringos" stovyk kųjų studijų savaitė įvyks rug
vejais.
kad dabs jų gali atvykti į Chi- & VILNIAUS
piūčio
9-16
Austrijoj,
Innsbruc-'
ingeno,
koncertas
r
v
loje
dvi
savaites.
x Andriaus Plioplio, gyvenu
KALĖJIMO
cagą.
— A. a. Tomas Patašius mi ke (Tiroly) Haus der Begeg- nimo vakaronė.
sio Chicagoje, o dabar Minnearė Šv. Juozapo ligoninėje To nung, Tschurtschenthalerstr. 2.
poly, Minn., literatūrinės ir fi
ronte,
sulaukęs tiktai 17 metų Prasidės rugpiūčio 9 susipaži
losofinės grafikos ir skulptūrų
nimo vakaru, baigsis rugp. 16 d
amžiaus.
paroda bus The Dolly Fiterman
Savaitės įvertinimu ir ateinan
—
Prof.
V.
Sniečkus
dėsto
Art Gallery, Inc., Minneapolis.
čių metų studijų savaitei laiko
Waterloo
universitete.
Dienraš
Minn.. nuo liepos 29 d. iki rug
Lietuvoj nužudyto poeto Kazio
tyje "The Globė and Mail" pa nustatymu bei vietos parinki
piūčio 29 d. Dr. Andrius PlioJakubėno rankraštinis paliki'
sirodo jo laiškų skaitytojų sky mu. Kiekvieną rytą bus laiko
plys ten dirba kaip gydytojas,
mas, peraugtas į Vakarus ir išriuje įvairiais klausimais. 1980. mos pamaldos. Dvasios vado
bet jis yra įsigijęs ir kitą spe
eistas Chicagoj. Rinkinys gau
vas
—
kun,
dr.
J.
Jūraitis
iŠ
VII.9 laidoje buvo išspausdintas
cialybę — atrinkti meno daly
namu
„Drauge", 4545 W. 63rd
jo laiškas apie universitetų vaid Šveicarijos. Kasdien numatytos
kus ir nustatyti jų amžių bei
St,
Chicago,
H . 60629. Kaina —
menį technologiniuose tyrinėji paskaitos su diskusijomis. Pa
autorius.
3 dol., su persiuntimu — 3 dol.
muose Albertoje ir Ontario pro skaitininkai: dr. A. Gerutis iš
x Dr. Adolfas Delta, Delta
ir 60 centų.
vincijoje. Jo nuomone, pasta Berno (Lietuva žlugimo pavo
Animal klinikos vedėjas Chica Danutė BareiSaite ir Jurgis Bosai
rojoje į tai kreipiama perma- jaus akivaizdoje), prof. dr. Vyt.
goje, parėmė "Draugo" pastan- Į sukūrę lietuvišką šeimą. Po vestuvi
J. Bieliauskas iŠ Cincinnati
žai dėmesio.
gas sutelkti daugiau lėšų dova- į nės kelionės jaunavedžiai apsigyveno
— Juozui ir Albinai Išganai- (Kultūra, pažinimo stilius ir
nų paskirstymo būdu ir atsiun- į Chicagoje ir žada pagelbėti dr. J.
čiams
jų vaikų iniciatyva bir-1 asmenybės vystymasis), dr. K.
DENGIAME IR TAISOME
tė 25 dolerių auką. šia proga i Adomavičiui jo tarnyboje seneliams.
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sūnaus
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RoJ.
Čeginskas
iš
Miuncheno
(LieVISTJ RŪSIŲ STOGUS
prisimintina, kad dr. Delta daž
Sv. Pranciškaus seserų Pittstourgh, Pa., naujoji išrinkta vadovybė. Sėdi iš
mo
erdviuose
namuose
buvo
su-1
tuvos
laisvės
kovos
1940—
Ui savo darbą garantuojame
nai paremia savo dienraštį. Ma
<airgs: ses. Margaret, pirmoji patarėja, ses. Marian, generalė vyresnioji; stovi
ruoštas
40
metų
vedybinio
gy-'l980),
kun.
prof.
dr.
P.
RabiNEIŠSPRENDŽIAMAS
loniai dėkojame.
ir esame apdrausti.
ses. Louis, ses. Marietta ir ses. Leoną — kitos patarėjos.
ROMANO PAVADINIMAS
X Adelė Greblifinienėv čikaSkambinkite
giškė, prie prenumeratos mo
ARVYDUI
SIELAI
—
Mirė
Rimantas
Kasparas,
Dar 1925 m. Vokietijoje buvo
0RUP, LIETUVOJE
kesčio pridėjo 10 dolerių auką.
TtL
—
4*4-9655
išleista pirmoji
romano laida
Esame dėkingi.
— Žvejų mėgėjų
draugijai jaunas rašytojas, priklausęs Vii
"Jud Seuss". Romaną oarašė L.
1979 priklausė 54,062 nariai, niaus jaunųjų rašytojų sekcijai.
x Eleonora Juškevičienė, SeFeuchtwanger,
kuriame
svar
žvejai mėgėjai įsiruošė arba įsi
rninole, Fl., pakeisdama adresą
biausiu
veikėju
yra
žydas
Suss.
gijo 13,000 nerštaviečių, 13 žu stfiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiuiiiiifiiiimiiiiiiš
jo išlaidoms padengti atsiuntė
vivaisos tvenkinių, 21 mėgėjiš
JU O Z A S
BRAZAITIS
10 dolerių auką. Be to, ji, at kurio vardas duotas ir visam
romanui,
šis
romanas
turėjo
di
kos
žūklės
tvenkinį.
Meškerio
naujindama prenumeratą, iš
tojai savo tvenkiniuose išaugino
reiškė geriausius linkėjimus delį pasisekimą. Tačiau Hitlerio
183,000 žuvų jauniklių. Dau
laikais pagal jį Harlano režisū
dienraščiui. Ačiū.
giausia lydekų Šiųmetukų išau
x Alfonsas Patariąs, Stoney roje buvo pagamintas filmas.
Tumas — Vaižgantas, Dambrauskas — l a k š t u .
s
gino Alytaus žvejai mėgėjai —
Creek, Ont., atsiuntė malonius Dėl šio filmo režisierius Harlan
Donelaitis. Daukantas. Valančios.
S
15,200.
sveikinimus, atnaujino prenu buvo tąsomas po įvairius teis
Baranauskas.
Pietaris.
5
— Nauja operą sukūrė kom
meratą ir aukojo 10 dolerių. mus. Bet vistiek jam buvo leis
pozitorius Eduardas Balsys, pa
Redagavo AUNA SKRUPSKEL3ENĖ ir
|
Dėkojame.
ta toliau dirbti filmų srityje.
naudodamas vokiečių rašytojo
pirmajam
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X Zigmas Sipavičius, čika- Tačiau pasirodžius
Henriko Sudermano apysaką
x
Harlano
filmui,
daugelyje
vietų
giškis, aukojo 10 dolerių. Labai
"Kelionė į Tilže". Dirigentas J.
Išleido l Laisvę Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. Ap- |
jis buvo žiūrovų nušvilptas.
ačiū.
Aleksa, režisavo R. Siparis, sce
lankas
ir viršelis Adoa Koisakaitės - Sutkuvienė*.
c
Mat,
Harlanas
režisavo
minėtą
X Aukų po 5 dolerius atsiun
nografija P. Navicko. Indrės
Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 552 I
tė: A. Glytienė, Olimpija Ste filmą nacių laikais. Feuchtwanrolę sukūrė solistė Sofija Jo
pusi.
Kaina su persiuntimu $16.10. Illinois gyventojai dar |
ponaitienė; 3 dol. — Uršulė Ka ger išleido naują laidą ir pava
naitytė, Ansą — Juozas Anta
prideda
90 et. valstijos mokesčio.
=
ralienė. Dėkojame.
dino šį romaną " Jud Suss". Sis
navičius. Kiti solistai: Laima
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 Wtst 63rd St,
Kvesaitė, Česlovas Nausėda,
X Vidaus Ir iš lauko geri da romanas, istoriniai psichologi
Bronius
Tamašauskas.
Premje
nis.
Todėl
vieni
šį
romaną
va
Chicaga, tt. 80629
žytojai. Darbas greitas ir ga
'Draugą" Chicagoje ir
Rima ir Roma Balytės iŠ Oevelando.
ra
parodyta
Akademiniame
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antisemitiniu,
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—
psi
rantuotas. Skambint telef. -»pasidžiaugusios « v a 4KU6&- Jos buvo
grl2urt» Ii "Nerijos" konros ir baleto teatre Vilniuje.
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iro. certy P. Ameritoje.
4S4-9655.
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