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P. KORĖJOJE BUDI
KARINES JĖGOS

— Karibų jūroje gimė dar
dvi nepriklausomos valstybės:
St. Vincento ir Grenadinų. St.
Paskelbtas devynių dienų gedulas
Vincentas turi 110,000 gyvento
Seoulas. — Pietų Korėjos bą. Siame atentate žuvo prezi
(Tęsinys)
tatus. Neatsakingi ar priversti
jų, kurie gyvena i š bananų ir
prezidentas
Park Chung hee dento žmona.
pareiškimus pasirašo kai kurie
kokoso riešutų auginimo.
Nuostatai leidžia gaminti reli
Pietų Korėjos opozicijos va
kunigai, po to teisinasi- CK pa
Popiežius Jonas Paulius buvo nušautas pagal iš anksto
ginius reikmenis, tyčia vilkina
sudarytą planą, kurį įvykdė dai irgi paskelbė gedulą. P e r
vedė įgaliotiniui duoti atsakymą:
II-sis sekmadienio kalboje pri
ma gamyba, kad sudarytu situ
pats
Pietų Korėjos saugumo radiją paskelbtame opozicijos
jokių pakeitimų Nuostatuose ne
minė žmogaus teisių varžymus
aciją, jog ipas mus viskas drau
agentūros viršininkas, paskelbė pareiškime Siaurės Korėja įspė
bus. Kai kurie kunigai nedalyvau
Argentinoje, Čilėje ir, ypač jo
džiama. Bet prie Aušros Vartų
P. Korėjos vyriausybė sekma- jama nebandyti pasinaudoti po
ja rinkimuose, net raštu parašo
širdžiai artimoje Čekoslovaki
visko pilna, — kas juos vaiko, ar
dienį. Atentatas įvyko penkta litiniais nesutarimais pietuose.
— mes nebalsuosime! O net Va
joje. Jis išreiškė didelį susirū
sodina į kalėjimą?
dienį ir pirmuose pranešimuose Visa Pietų Korėja, nežiūrint
tikano
Nutarimai
įpareigoja
pinimą dėl Kambodijos gyven apie prezidento mirtį buvo sako politinių skirtumų, yra nusista
Kalėdoti negalima; bažnyčioje
(212p.) sugyventi su civiline
tojų kančių.
galima rinkti aukas kartu su ko
ma, kad jis ''žuvo" nelaiminga čiusi prieš komunizmą, šioje
valdžia.
— Dešinioji Izraelio organiza me įvykyje. Tuo pačiu metu, srityje nesutarimų nėra, pasakė
mitetu (kai kur bandoma kalėdo
JAV
skraidančių
raketų
"cruise
missiles"
judanti
platforma.
Gruodžio
mė
60 proc. kunigų Lietuvoje yra nesį NATO valstybės turės nutarti, ar išstatyti šias raketas savo teritorijoje.
cija Gush Emunim pareikalavo, kada saugumo viršininkas nušo opozicijos vadas Kim D a e
ti — Pociūnėliuose, Suvalkipje
paruošta Tarybų valdžios me Jos kartu su Pershing vidutinių nuotolių raketomis būtų Vakarų atsakymas
ir kt).
kad vyriausybė tuoj paskelbtų vė prezidentą ir jo apsaugos jung, kurio pašalinimas iš par
tais, bet daugelis jų yra nepaklus
okupuoto Vakarų kranto prijun būrio vadą, kiti saugumo valdi lamento sukėlė Pietų Korėjos
Procesijos leidžiamos lauke tik nūs, kurie priešiškai nusiteikę... į naujas sovietų raketas SS-20.
gimą prie Izraelio ir pradėtų tos ninkai gretimame kambaryje studentų riaušes ir neramumus.
suderinus su valdžia. Lapkričio
Diskusijos:
1 d, kapuose galima melstis, tik
teritorijos apgyvendinimą žy nušovė penkis prezidento sargy
Atentatą įvykdęs saugumo
Kun. dr. Puzaras: Nesilaikoma
be procesijų. Atsirado keletas lap
dais.
bos
narius.
viršininkas
yra suimtas ir tar
įstatymų tikinčiųjų atžvilgiu. Ak
kričio 1 d. organizavusiu procesi
Rodezijos-Zunbabvės
prem
menėje ir Papilėje mokytojai uŽ
Pietų Korėjoje paskelbtas domas. Jo įstaigoje buvo ir
jas. Vyko teismai, tikintieji gėles
jeras, vyskupas Abel Muzorevai
rankų išvedė iš bažnyčios vaikus
devynių dienų gedulas. Prezi daugiau suėmimų. Dar nėra vi
mėtė. Vyriausybei kantrybės yra
priėmė
Britanijos
planą
perimti
Į
ir teisinasi, jog taip liepia mo
dento pareigas pagal konstituci sai aišku, kas pastūmėjo saugu
tam. tikros ribos. Nežaiskime! Už
laikinai
Rodezijos
valdymą,
kol
kyklų direktoriai.
ją perėmė Ug&ohnis premjeras. mo viršininką išeiti prieš predėjus baudas, skelbiama iš sakyk
bus
išrinktas
naujas
parlamen
Kun. Gasčiūnas kalbėjo:
Karinį stovį prižiūri kariuome zidentą, kuris buvo laikomas
lų, surenkama kelis kartus dau
tas
ir
sudaryta
vyriausybė.
Su
Ajatola kovoja keliuose frontuose
1. Patarnavimas prie altoriaus
nės štabo viršininkas. JAV senu bičiuliu, karo mokyklos
giau, bet vis tiek baudų nemoka.
kilėliai
atmetė
šį
projektą.
yra grynai bažnyčios reikalas, ir
valstybės departamentas tuoj laikų draugu.
Teheranas. — Irano laikraš proga iškėlė nerimą ir rūpestį,
Pamokslu per metus Lietuvoje
_
Libano
laikraštis
paskel
valdžia neturėtų kištis.
po atentato paskelbė įspėjimą,
tis "Tehran Times" pranešė kurį Irano revoliucija sukėlė
pasakoma apie 10,000, daugumo
2. Bažnyčių apiplėšimai, pa sekmadienį, kad Irano naftos kaimyninėse šalyse. Bahreinas bė, kad Egipto prezidentas An- kad Amerika griežtai atsilieps į
Remkime Kongreso
je geri. Labai negražūs buvo kun.
imant vien tik Švč. Sakramentą, pramonės darbininkai reikalau ir Kuwaitas net ištrėmė kelias war Sadatas turi vėžį, tačiau jo bet kuriuos bandymus išnaudoti
Garucko laidotuvėse. Telšių ka
gyvybė nesanti pavojuje. Vė
yra grynai ateistinis braižas.
rezoliuciją
ja vyriausybės sustabdyti naf dešimt Irano agitatorių, Irakas žys rastas ant Sadato sprando. Pietų Korėjos padėtį h- veiks
tedroje kalbama apie laisvės ry
3. Šilumą įvesti į Mažeikių baž tos pardavimą Amerikai, jei ši pradėjo stipriau kurstyti Irano
pagal saugumo sutartį.
Sek
tą, apie Lietuvos rusinimą per
1979 m. spalio mėn., 24 d.
Maskvoje užsienio diploma madienį gynybos sekretorius
nyčią Elektros tinklai sutinka, o neišduos New Yorko ligoninėje arabus, naftos pramonės darbi
Rusų dramos teatrą Vilniuje,
Kongreso
užsienio reikalų komi
rajono vykdomasis k/>mitetas ne esančio Irano šacho Rėzos Pah- ninkus, net Libijos diktatorius tų tarpe kalbas sukėlė Tass Brown atidengė televizijos pro
apie priešo veidą, apie tai, kad
agentūros padaryta klaida. Po- gramoje "Meet ube Press", kad tetas svarstė pasaulio pabaltieleidžia.
levio.
Kadafis, kurio fanatiškumas la
rašytojai įterpti į partijos rėmus.
čių santalkos remiamą jungtinę
litbiuro narys, Maskvos parti
4. Tikintieji vaikai mokyklose
Ajatola Khomeinis savo kal bai panašus į ajatolos Khomei- jos vadas Viktoras Grišinas į Pietų Korėją buvo pasiųsti du kongreso rezoliuciją
Be to, rašinėjami skundai, mela
(HCSt.
diskriminuojami. Ateistiniai ren
boje studentų susirinkime reika nio, viešai kritikavo Irano revo agentūros pranešime buvo pava "ankstyvo įspėjimo" žvalgybos 147). Komitetas, padaręs kelis
gingi pranešimai, kad pakliūtų
giniai įžeidinėjamo pobūdžio.
lėktuvai ir karo laivai su lėktuv
lavo uždaryti Irano sienas, kad liucijos politinę kryptį.
•į „Kronikas".
dintas
"Vladimiru
Grišinu",
Ši
Visa tai— tik medžiaga "Kro
nešiu, buvę toliau nuo P. Korė papildymus, ją priėmė ir per
jokia
įtaka
neįeitų
iš
Vakarų.
1978 m. susiorganizavo Tikin nikoms". Gerbiant tikinčiuosius,
Stebėtojai sutinka, kad Ira tokios klaidos, paprastai, reiš jos, pradėjo plaukti prie jos davė atstovų rūmų svarsty
čiųjų teisių gynimo grupė. Jie me būtų galima leisti švęsti Kalėdas, Jis pasakė, kad visi Irano sun no dvasinis vadas vienu kartu kia, kad pareigūnas yra patekęs
mui.
krantų.
kumai kilo Amerikoje, kurios išėjo prieš visus tikruosius ar
luoja, kad draudžiama talkinin atidirbant kitą dieną.
Papildyta rezoliucija turi nau
į partijos nemalonę, aiškina soSiaurės Korėjos spauda aten ją numerį — HCR 200. Josios
įtaką reikia išvalyti iš Irano. tik spėjamus savo islamo res
kauti kunigams, o tereikia tik su
vietologai.
Labai dažnai siaučiantys chu
tatą sutiko su pasitenkinimu,
derinti. Po karo tiek bažnyčių su liganai —netikintys mokiniai — Suvakarėję iraniečiai turį pa publikos priešus ir atidarė kovą
— Pietų Korėjos anglių ka nes žuvęs Parkas buvęs "fašis balsavimas ir priėmimas JAV
keisti savo pažiūras arba išva keliuose frontuose. Jo vyriau
remontuota, — primetama, kad paaugliai.
sykloje sprogimas ir gaisras už tinis diktatorius, kuris skandi atstovų rūmuose pareis dabar
žiuoti lauk. Tauta turi būti sybės nacionalizavimo priemo
kovingieji ateistai bažnyčias de
nuo jų pirmininko Tip O^eul
mušė 4 2 angliakasius. Pavyko no tautą kraujuje".
išvalyta nuo Ameriką mylinčių nės palietė ne tik Amerikos ar
(Bus daugiau)
gina. Reikalauja atšaukti Nuos
(D. Mass.) įtraukimo į tvarka
išgelbėti 84 darbininkus.
2uvęs generolas Parkas pa raštį, šita rezoliucija rekomen
supuvusių smegenų, kalbėjo Vakarų Vokietijos bendroves,
— JAV energijos departa ėmė P. Korėjos valdžią karinia
Khomeinis.
duoja JAV prezidentui daryti
bet skaudžiai nuskriaudė ir jam mento šaltiniai ir Švedijos seis
Spalio pradžioje Prancūzijo draugiškos, jį globojusios ir pa mologinis institutas paskelbė, me perversme 1961 m. gegužės visas pastangas, kad sovietų jė
je lankėsi Irano užsienio reika stogę davusios Prancūzijos pra kad Sovietų Sąjungoje po žeme mėn. Jam pavyko išvengti pa gos pasitrauktų i š Pabaltijo
lų ministras Ibrahim Yazdi. monę. Khomeinis išėjo išsyk tyyko stiprus sprogimas, mano sikėsinimo 1974 m rugpiūčio kraštų. Visi lietuviai yra pra
Spaudos konferencijoje jis laprieš Ameriką ir prieš Sovietų ma, branduolinio užtaiso išban mėn., kada i š Japonijos atvykęs šomi telegramomis ir laiškais
bai šviesiomis spalvomis nupie Sąjungą, kurios abi jam atrodo dymas. Tai jau 13-tas sprogi korėjietis pradėjo šaudyti į tri kreiptis į atstovų rūmų pirmi
šė Irano santykius su užsienio "imperialistinės'', islamo respu mas šiais metais. Jis įvyko Se- būną, kurioje Parkas sakė kal ninką Tip O^Neill (Speaker of
valstybėmis. Korespondentai ta blikos vienodos priešininkės. mipalatinsko rajone. Stipru
the House, House of Representatives) Washington, D. C
Rytų Europoje du kraštai iš gaus teisių klausimas, bet ir pa
Khomeinis kovoja prieš vidaus mas nustatytas — 7 laipsnių
Sen. Kennedy jau
20615
prašant, kad jisai ją kuo
brėžiama,
jog
piliečių
pareiga
siskiria savilaidinės spaudos
narių svarbiausias tikslas buvo grupes, kurios gal daugiausia Richterio skalėje.
laikomas
kandidatu
greičiausiai pristatytų pilnų rū
gausumu ir gyvumu: Lietuva ir reikalauti teisingos informacijos
ginti pagrindines žmogaus tei prisidėjo prie revoliucijos pasi
mų svarstymui ir priėmimui.
Lenkija.
Lenkų savilaidinės apie praeitį ir ateiti religinės
sekimo,
—
prieš
liberalines
ira
New
Yorkas.
—
Vakar
buvo
ses. Tai buvo ne politinės, bet
Kinija pažadėjo
spaudos temos ir tonas daug laisves bei pilnutinės tautinės
sudarytas specialus sen. Edhumanitarinės
organizacijos. niečių demokratų organizaci
Ar susprogo
kur primena Lietuvą. Pavyz kultūros. Lenkų Bažnyčia be
jas,
Vakarų
mokslus
baigusius
wardo
Kennedy komitetas, ku
"Vakar", tvirtina Moczulskis,
ginti Tailandija.
džiui, lenkų opozicinėms gru atvangos protestuoja prieš ka
administratorius,
nacionalistų
ris aiškins, ar jam apsimoka
"užteko vieno žodžio — N E —
sovieto laivas?
pėms labai rupi doroves nuos talikų pavertimą "antraeiliais
Hong Kongas. — Kinijos ži kandidatuoti j prezidento vietą.
centro
politikus.
Net
ir
musul
suburti žmones po "vėliava".
Pretoria. — Pietų Afrikos
mukis, daug rašoma apie alko piliečiais".
nių agentūra paskelbė, jog vi Daug politinių apžvalgininkų
Tačiau, kristalizuojant pažiūras monų dvasiškių tarpe yra daug,
karo
laivynas šeštadienį paskel
holizmą. Darbininkų Gynimo
cepremjeras
Deng
Xiaoping
sek
kurie
norėtų
palaikyti
su
Vaka
mano, kad kandidatūra jau yra
Platesnės kultūrinės veiklos ir programas ateičiai, pasta
Komiteto (KOR) biuletenyje galimybes Lenkijoje
liudija ruoju metu pradėjo formuotis rų šalimis Iranui labai reikalin madienį pareiškė, kad Kinija praktiškai paskelbta, tik "neofi bė, kad JAV žvalgybos paste
gvildenama Lenkijos Mokslų HOR biuletenyje pasirodęs pa
gins Tailandija, jei ją užpultų cialiai". Tas nenoras pasiskelb bėtas sprogimas jūroje galėjo
ir politinė opozicija. Visa tai gus ekonominius ryšius. Jie nu
Akademijos studija apie alko sikalbėjimas s u Bogdanu CiVietnamas.
Sis pareiškimas ti kandidatu rišamas su finan būti sovietų atominio povan
vyko nenatūraliomis sąlygomis, sistatę prieš Khomeinio radika
holizmą, paruosta prieš keletą vinskiu, neoficialios Švietimo
Tailandijos delegacijai nurodo, siniais klausimais. Aukos, gau deninio laivo susproginąs. Tuo
be valstybinės ir asmeninės lais lizmą, jo planus "eksportuoti
metų, bet neišspausdinta, nes Kursų Draugijos (TKN) atsto
kad Kinija remia ir rems Piet tos prieš kandidatūros "oficia metu, kada žvalgybos satelitas
revoliuciją"
į
kitus
musulmonų
vės, policijai be perstojo se
jos duomenys valdžiai atrodė vu. Jis pabrėžia, kad nors per
ryčių Azijos valstybių organiza lų" paskelbimą, traktuojamos pastebėjo neaiškų atominį spro
kant ir trukdant. Valdžia, sako kraštus. Tokie bandymai tik
perdaug pesimistiški. Pasak stu nai kursus teiankė keli šimtai
ciją ir jos narius.
nustato
prieš
Iraną
arabų
kraš
kitaip, negu po paskelbimo gimą, iš ko kilo spėliojimas, kad
jis, siekia sunaikinti pačią idė
dijos, tarp 1970 ir 1977 metų al žmonių, tų kursų įtaka iš tik
tus,
jų
vyriausybes,
kas
apsun
Paskutiniu metu Kinija iš gautos lėšos. New Hampshire Pietų Afrika išbandė savo pir
ją, kad lenkų visuomenė sugeba
mą atominę bombą, sovietų ka
koholio sunaudojimas Lenkijoje rųjų daug didesnė. Nors jie ir
sukurti nepriklausomas politines kina Irano sugrįžimą į norma plėtė karimus ryšius su Pakis valstijos pirminiuose rinkimuo
ro laivai plaukiojo toje vande
padvigubėjo, o 1977-is šalyje negali atsverti oficialiosios mlią
padėtį,
jo
ištraukimą
iš
izo
se
kiekvienas
kandidatas
gali
tanu.
Spalio
20
d.
Kinijoje
lan
pajėgas.
nyno dalyje. Satelitas pranešė
buvo milijonas alkoholikų. Biu doktrinacijos mokyklose, jų idė
liacijos.
kėsi Pakistano karinė delegaci išleisti tik po 260,000 doL
Moczulskis
palygina
naują
letenio išvada sutampa su ' 'Auš ja nuolat plinta. Tokie kursai,
ja, vadovaujama karo aviacijos
Skelbdami -formalią" kandi apie nepaprastą šviesų blykste
ros" ir "Kronikos" tvirtinimais sako CSvinskis, turėtų siekti tie sias politines grupes Lenkijoje
štabo viršininko, maršalo M. datūrą, kandidatai turi galvoti lėjimą, tačiau žvalgybos šalti
— katastrofos išvengti tegalima sos vardan pačios tiesos, o ne su mozaika, kurion teįstatyti
Shamimo. Balandžio
mėnesį ir apie tas lėšas, kurias jie gau niai pareiškė, jog nėra daugiau
Singh
ieško
draugų
keli
akmenėliai
ir
todėl
būsi
iš esmės pakeitus visuomenines lavinti dalyvius pagal dabarti
Pakistane lankėsi Kinijos karo na iš federalinių šaltinių. Jau jokių duomenų, kurie leistų
mo paveikslo dar neįmanoma
Ir ūkines sąlygas.
komunistų partijoj aviacijos pajėgų delegacija. skelbta, kad sen. Kennedy kan tvirtinti, kad tas blykstelėjimas
nės valstybės gaires, fiiais aka atspėti. Svarbiausia, rašo jis,
sukeltas branduolinės bombos.
Buvo apžiūrėtos aviacijos bazės
Lietuvą primena ir lenkų sa- deminiais metais draugija pla kad visiems akmenėliams būtų
New DeJhi. _ Indijos laiki ir priešlėktuvinės gynybos po didatūrą paskelbs "oficialiai ir Pietų Afrika ir Britanija toHau
formaliai" prieš pat Padėkos
vilaidoje spausdinami Lenkijos nuoja mažiau paskaitų, bet dau teikiama vienoda sparvinė ver nasis premjeras Ouuan Singh
ieško radioaktyvių kritulių ir
zicijos.
dieną.
giau
seminarų,
kuriuose
gali
Katalikų Bažnyčios prašymai ir
tė.
Nors Lenkijos komunistų pareiškė, kad jo vadovaujama
kitų sprogimo įrodymų.
reikalavimai. Nors lenkų Baž dalyvauti jaunimas. Tikimasi partija viską apdengė biauriai partija turėtų susijungti su In
Renka
P.
Amerikos
nyčia turi daug daugiau teisių, įsteigti tyrimo grupeles, kuriose pilka, dabar jau besilupančia. dijos komunistų partija ir kar
sų, reikalingų išrinkimui pagal
studentai
galėtų
dirbti
grynai
atstovę
taryboje
kaip lietuvių, ir ten skundžia
JT konstituciją. Pirmame bal
spalva, būtų klaidinga šią pil tu išeiti sausio mėn. parlamen
KALENDORIUS
New Yorkas. — Praėjusį savime, o jų buvo net aštuoni,
masi daugybe sunkumų ir truk mokslinį darbą bet kuria tema. kumą uždažyti vienodai, kad ir to rinkimuose.
Parlamentas
Spalio 30 d.: Alfonsas, ZenoLenkų opozicijos požiūrį į sa žalia vilties spalva. Tai būtų buvo paleistas rugpiūčio mėn. penktadienį Jungtinėse Tautose Kuba gavo 77 balsus, o Kolum biją, Minvainas, Validė.
dymų. Su ypatingomis kliūti
mis susiduriama stengiantis ve pačią gvildena Leszek Mo- bandymas perimti partijos mo Indijoje veikia dvi komunistų asamblėja visą dieną praleido bija — 68 Vėliau Kubos bal
Spalio 31 d.: Volfgangas,
gauti leidimus naujoms bažny czulskis, žurnalo "Droga" (Ke nopolį. Moczulskis užbaigia sa partijos, viena priklausanti nuo balsuodama, kas turi būti Pietų sai pakilo iki 79, tačiau jų bu Liucilė, Mastvilas, Tanvilė.
čioms statyti, mokyti gimnazis lias) redaktorius. Jis rašo, kad. vo studiją apie laisvės sąjūdžių Maskvos, kita — Kinijos, Abi Amerikos valstybių atstovas vo negana. Manoma, kad bus
Saulė teka 6:19, leidžiasi 4:49.
tus bei studentus religijos, ar kai buvo įsteigtos pagrindinės raidą Lenkijoje, reikalaudamas jos kritikuoja ne tik Indiros Saugumo Taryboje- Svarbiausi pasirinkta kampromisinė išei
ORAS
atidaryti naujas kunigų semina lenkų opozicinės grupės — KOR, tolerancijos ir bendradarbiavi Oandhi vadovaujamą kongreso kandidatai buvo Kuba ir Ko tis. Kuba ir Kolumbija abi
Debesuota, gali lyti, tempe
rijas. Lenkų Bažnyčios pareiš ROFOO ir Komitetas šeimai, mo tarp įvairių politinių grupių. partijos atskalą, bet ir premjero lumbija, tačiau nė viena negalė užims vietą Saugumo Taryboje
po
vienerius
metus.
ratūra
dieną 66 l.naktį 50 L
jo
surinkti
dviejų
trečdalių
balkimuose ne tik iškeliamas žmo Gyvybei ir Tautai Ginti — jų
sukurtą koaliciją.
Ota).

SUSITIKIMAS SU DEKANAIS
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KHOMEINIS SMERKIA
AMERIKOS ĮTAKĄ

ŽVILGSNIS 1 LENKIJOS
SAVIVALDINĘ SPAUDA
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DRAUGAS, antradienis. 1979 m. spalio mėn. 30 d.

KELIAS I SVEIKATĄ
•
-

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
KELIAS I SVEIKATĄ, 1601 We»t Garfidd Blvd., Chicago. IL 60686
Teeletooa* — FR 64429

LIGUISTAS NUSIMINIMAS
IR JO TVARKYMAS
Ilgalaikis, bepriežastinis nu tampa padidinama nuostoliu, at
siminimas yra sėkmingai su siradusiu dėl brangaus dalyko
tvarkoma emocinė liga.
netekimo: pinigų praradimo, pa
garbos bei savigarbos sumažėji
Frederick K. Goodwin, M.D.
mo. Dabartinė ekonominė krizė
yra ŠIŲ dienu žmogui nuostolin
Dažnai girdime žmogų nusis gas praradimas —todėl reikia
kundžiami nemiga, nevalga, ne laukti didelio nusiminėlių skai
pagrįstu dvasios ir kūno bai čiaus pagausėjimo.
mingumu, liguistu neramumu,
be pagrindo savęs kaltinimu, beProtinis nusiminąs
vertiškumu, atstūmimo jausmu
Į nusiminimą geriausia žiūrėti
ir net beviltiškumu. Vis tai vie
kai
nos vi enYntėiėsTgos " pasireiški-1 > • s P e k t r a : v i e n a m e s ? e k t r o
mai. Tai simptomai žmogaus | gale randasi normalus nusimini
nuotaikos ligos, vadinamos nusi mas. Pavyzdys tokio normalaus
minimu — depresija. Labai daž nusiminimo yra gedėjimas miru
nai tokie nusiminėliai nežino, siojo. Kai mylimasis miršta, vi
dėl ko jie nevalgo, nemiega, nie sai natūralu žmogui nusiminti,
kur džiaugsmo nemato. Mat, nu imti nesidomėti aplinkiniais daly
siminimas ne visada pasireiškia kais ir pesimistiškai žiūrėti į atei
nosies nukabinimu, veido raukš tį. Gedėdamas mirusiojo, žmo
lėmis pasidengimu - priešingai, gus jaučiasi patuštėjęs savo vi
dažnai ilgalaikis — chroniškas dumi ir nusiteikia taip, kad miir dėl to liguistas nusiminimas j r u s l ° J ° niekas neatstos visame
pasireiškia vien tik nemiga, ape- gyve™1116Taip pat gedulo bei nusiminimo
tito stoka ir kitais minėtais nege
rumais. Todėl liguisto nusimino galima tikėtis bet kokio didesnio
liga ne retai esti pražiūrima net dalyko netekus, sakysim kad ir
gydytojo.
Bepigu būtų atpažinti nusimi
nimo ligą, jei visi nusiminėliai
atrodytų taip, kaip atrodo mote
ris, tik ką mirus jos vyrui, ar kaip
laikosi vyras neseniai Dievui joi
žmoną pas save pasišaukus. Visi Į
lengvai atpažįstame nusiminu- j
siuosius dėl neseniai įvykusios I
nelaimės ko nors brangaus, my-j
limo netekus. Dėl tokių priežas
čių trumpalaikis nusiminimas y,.ra normalus — sveiko žmogaus
jausmų pasireiškimas. Veido iš
raiška ir viso kūno laikysena vi
siems primena, kad toks žmogus
liūdi ko nors brangaus netekęs,
ar kokią didelę nelaimę pergyve
nęs. Nebūtinai tokie turėtų verk
ti, idant savo nuliūdimą ašaro
mis išreikštų. Nusiminėliai su• serga įvairiopai: jie ne tik ne
valgo, nemiega, be priežasties
baiminasi, bet ir ima niekam ver
tais save laikyti.

kartojanti liga. Jei kartą asmuo
suserga sunkiu nusiminimu (gi
lia depresija), jis turi 80 proc.
galimybės tokios ligos vėl susi
lauk. Apie 5 proc. amerikiečiu (6
milijonai) turi ryškius nusimi
nimo ligos simptomus.
Toks
tvirtinimas remiasi paskutiniu
laiku,
einant
nuo
durų
prie dury, New Haven, Conn.
atliktais tyrimais. Taip pat tokie
tyrimai atlikti ir Iowa City,
Iowa. I tuos šešis milijonus nu
siminėlių šiame krašte nebuvo
priskartomi lengvi nusiminėliai,
bet tik tie, kurie turėjo kliniškus
Sveiku maistu maitinasi Lietuvio sodybos pažmonyje Alfonsas Krumpliausnusiminimo reiškinius: kaip su kas, Sofija Kubilienė, Marija Liudžiuvienė ir Viktorija Karattieaė.
trikusį miegą, netekimą, apetito,
Nuotr. M. Nag*
sumenkimą energijos, sutrikusį
galvojimą, baimingumą ir galvo
jimą apie savižudystę.
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Palto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenume- •«•
ratas neslunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

ŠACHMATŲ ŽINIOS

Psichiatrai galvoja, kad nusi
minimo liga dažnėja- Ankstyves
— Rio de Janeiro. Tarpzonini daviniai rodo, kad nusiminė niame turnyre po 14 ratų pir
lių tada būta 'per pus mažiau.
mavo d m L. Portisca (Vengr.),
dm R. Huebner (Vak. Vok.), tu
Paveldėjimas ir nelaiminga
rėdami po 8 taškus ir po 1 ne
vaitystė
baigtą. 8 taškus turėjo taipgi
Sunkiausios formos nusimini dm L». Polugajevskis (Sov.).
mo liga nurodo į žmogaus asme Po jų sekė brazilas Sunje ir so
nybės prigimtą
įsijautrinimą. vietų dm Vaganjanas — po
Tas dar nenurodo, kad toks žmo 7% t š . ir po 1 nebaigtą. At
gus susirgs depresija. Panašiai rodo, kad šis penketukas duos
būna ir su cukraligės paveldėji tris pirmūnus į pasaulio kan
mu. Žmogus nebūtinai turi su didatų varžybas.
sirgti cukralige, būdamas iš pri
— Motera taipzoniius turny
gimties tai ligai palankus, jei jis ras taipgi vyksta Rio de Janeitvarkingai gyvens ir nenutuks.
Panašiai būna ir depresijos atvejuje: tik čia eina tarpusavio veik SVEIKO MAISTO RECEPTAS
la psichologinių ir biologinių
Marinuoti grybai
veiksniu.
Yra susekta, kad sunkios for
mos depresija sergantieji yra tu
rėję vaikystėje didelių nuostolių,
sakysim, sunki liga ar mirtis vie
no iš tėvų. Nepamirština, kad
sunkios formos nusiminimo liga
sergantysis turi turėti prigimtą
savos asmenybės vienoje dalyje
sumenkimą — liguistumui pasi
davimą.
Nusiminimo ligos gydymas

ro mieste, č i a nuostabu prancu
sumą rodo 17-metė tbttisietė
Nana Ioseliani, surinkusi 10
taškų iš 10 partijųjC.). P o jos
seka vengrė Z. Vereci — 8, N.
Aleksandrija — 7V2 iš 10 ir M.
Lazarevič — 7y2 iš l l . Viso
sungiasi 17 moterų.
—
"Dirva" paskelbė, kad
Clevelando lietuviai žada šiais
metais dalyvauti su dviem ko
mandom lygos rungtynėse. Pe
reitais metais lietuvių koman
da, sudaryta Vlado Cyvo rū
pesčiu, laimėjo miesto prade
dančiųjų grupėje I vietą, be pra
lošimo, įveikusi 11 komandų; ir
lygiom sužaidusi su dviem ko
mandom. Gaila, kad neįvardi
no komandų lentelės nei lietu
Produktai: 2 stiklinaitės grybų vių komandos žaidikų bei jų
(šampinionų) po 3 uncijas didu laimėtų komandai taškų.
mo, 3 šauktai olive alyvos, 1
— Bostono MET lygos meti
šaukštas acto (Apple cider vine- nis posėdis {vyko spalio 22 d.
gar), 1-4 Šaukštelio
garstyčių Jame dalyvavo So. Bostono UFD
miltelių, 1 šaukštas smulkiai su- šachmatų komandos kapitonas
piaustytų mažųjų
svogūnėlių Bronius Skrabulis, įkeldamas
(chives) laiškelių, 1-8 šaukštelio mūsų komandą į lS|r&-80 MET
juodųjų pipirų. Darbas. Nuo gry lygos varžybas, kuriose koman
bu nupilti skystį. Prieskonius su da sutrumpintai vadinama "Limaišyti su alyva ir užpilti ant tbuanian" vardu dalyvauja nuo
grybų. Pridengus laikyti kelias į 1949 metų.
Komandoje žais:
valandas šaldytuve, karts nuo R . Grauslys, K. Merkis, T. Girkarto pamaišant, kad gerai įsis-l
konėtų irvijl grybai butų mari g g . - . g . g . - . - . - . - . - « • . . . nam apsemti.

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
metams 6 mėn. 3 men.
Chicago ir Cook apakr. $37.00 $19.00 $15.00
Kitur J-A.V
35.00
18.00 13.00
Kanadoje
U.SA. 37.00
19.00 15.00
Užsienyje
3"* 00
20.00
15.00
Savaitinis
" 0
15.00
9J00
• Administracija dirba kas- A • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- w. vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00. > nių nesaugo. Juos gražina tik iš
• Redakcija dirba kasdienį anksto susitarus. Redakcija už
8:30 — 4:00, šeštadieniais V skelbimų turinį neatsako. Stel8:30 — 12:00.
y bimų kainos prisiunčiamos gavusi
A

prašymą.

nius, G. Zoza, B. Skrabulis ir
dar Atkočaitis, lankąs Northaestern universitetą Taigi lie
tuvių vardas Bostono šachma
tų padangėje varo trisdešimt
pirmuosius metus. Šachmatų
klubui visą laiką vadovauja, jo
įsteigėjas Kazys Merkis su ma
ža išimtimi (1962-63) vadovavo
A. Makaitis).
K. Merkis
ŽAIZDŲ GIJIMUS

*>

•

ii
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Lithuanian
C H R I S T M A S TREE
Ornaments

Anapus Rytojaus

EILĖRAŠČIAI

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO

siūlo sunkiai gyjančias žaizdas-—
po operacijos, nudegimus, odos
žaizdas gydyti stipriu magnetiniu
lauku. Medicinos chirurgas Miulbaueris kolegoms iš Šveiaariįos ir
Prancūzijos pademonstravo savo
sukurtąjį metodą. Ligonį, kurio
kūne buvo apie metro ilgio p*>
operacinė siūlė, jis sėkmingai gy
dė savo prietaisu su pastoviu
magnetu.

. y..

Vokietijos kai kurie chirurgai

„Jini-ilTi.

DR. K. G. BALUKAS
A k u š e r i j a ir m o t e r ų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 S o . P u l a s k i Road (Cravvford
Medical Building). T e l . LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarime

DR. VL. RLA2YS

T e l . o f i s o ir b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR C H I R U R C A S
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskvrus
treč. §ešt. 12 iki 4 vai. popiet
Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J . KIRSTUK

r
Lietuvis gydytojas
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t
Marquette Medical Center
Vai : pirm , antr., ketv. ir penkt. n u o 12-4
6132 So. Kedzie Avenue
vai popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir šešt.
Vai: pirm., antr ir ketv. 6 iki 7:30 v. v. 5ešt
uždaryta.
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą
Ofiso telef. VVA 5-2670
• •
DR. IRENA KURAS
Rezid. tel. VVAJtorook 5-3048 .
GYDYTOJA IR C H I R U R G Ė
KC'DIKIV IR VAIKU LIGOS
Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
DR. PETER T. BRAZIS
3200 W. 81st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: Kasdien n u o 10 vai. ryto
2434 W e s t 71 st S t r e e t
iki 1 vai. popiet. r
Vai.; pirm , antr., ketv. ir penkt 1:00 - 5:00
Of< tel. 737-1168, r e z . 2 3 9 - 2 9 1 * .
vai popiet, treč. ir šešt tik susitarus
O f s . HE 4-1818; R e z . PR 6-986i
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

Gydymo pagrindai nusimini
mo ligoje remiasi simptomais —
ligos pasireiškimų, tų simptomų
sunkumo ir tęstinumo. Dauge
Pastaba: Alyva Olive oil pri
liui žmonių depresija yra psicho
kategori
loginis stovis pilnas liūdesio, ne- skiriama neutraliajai
jai.
Ji
turi
didelį
kiekį
oleic
acid
sidomėjimo, nepajėgumo džiaug
tis ir beviltiškumo ir kitų jau mi kuri nei didina, nei mažina chonėtų panašių dalykų. Šitokios for lestorolio kiekį. Garstyčių milte
mos nusiminimo ligai pakanka liai yra natūrali apsauga prieš akokios nors formos psichoterapi lyvų gedimą per orą ir apdirbi
ja. O kai nusiminimo liga, ki mo laikotarpį, bei nekurį laiką
DR. EDMUND E. CIARA
- b y OPTOMETRISTAS
taip sakant depresija yra tiek rim produktų laikymą nesunaudojus.
HBLENPIUS
2709
VVest 51st Street
ta, kad ji pajėgia sutrikdyti mie Todėl į padažus šaltiems gami
FRANK Z APOUS
Tel.
— GR 6-2400
Lietuvio 90dybos pažmorrio progra gą, sumažinti apetitą ir kūno fi niams dažnai garstyčių milteliai
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
Kaina su persiuntimu $2.40
Chroniški - liguisti nusiminė
mą seka Liucija Tomecki (kair.). Ro zinę energiją bei sutrikdyti nor naudojami.
7-° antrad. ir penkt 10-4: šeštad 10-3 vai.
liai eina nuo vieno gydytojo pas žė Banis ir Magdalena Vasiliauskienė. malią kūno veiklą, priseina tais
Uisakymua siųsti DRAUGO ad
Actas Apple cider naudingas
kitą, prašydami vaistų pagerini
Nuotr. M. Nagio atvejais naudoti prieš depresiją tuo, kad į jį įeina rūgštis MALIC resu: 4M5 W. 63rd St., Chicago, Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Illinois 60629. Illinois gyventojai
mui apetito, miego, bet niekad
vaistus (antidepresantus).
DR. L DECKYS
Acid,
kuri
padeda
skrandyje
virš
prideda 5% taksų.
tokios pagalbos nesulaukia tol, prekyboje nuost.oliu sulaukus.
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
kinimui.
kol jų ligos Šaknys neišrau- Toks nusiminimas yra laikinas.
Daugeliui tokių ligonių naudo
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos.
Paruošė Adelė Duoblienė
narnos — kol jų chroniška de- j visai kitaip atsitinka, kai gedė- jama dvejopas gydymas: tiek psi
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
presija neprašalinama. Nors ir j i m o n u 0 t a į k o S gilėja ir užsitę- chologinis, tiek medikamentinis.
6449 So. Pulaski Road
Henrikas Radauskas
kažin kiek tablečių nusiminėlis sia per ilgai — sakysim, daugiau Bostone buvo atlikti tyrimai su iiiiiiiiimimiiiiiitiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiii
ims miegui ir apetitui pagerinti, negu kelios savaitės — tada toks moteriškėmis, sergančiomis vidu
JURGIS JANKUS
jis niekada
pagalbos
nesu asmuo gali sunegaluoti sunkes tinio sunkumo depresija. Vie
DR. A. B. GLEVECKAS
lauks, nes tik simptomus malši niu nusiminimu — gilesne de noms buvo taikoma psichotera
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
(1965-1970)
pinis gydymas, kitos buvo vien
nama miego - apetito tabletėmis, presija.
Tel. — BE 3-5893
Pomirtinė Poezijos knyga.
Specialybė Akiu ligos
vaistais gydytos. Vien vaistais gy
o nųsiminėliui reikia tikrų prieš
Romanas
Nusiminimo
ženklai
3907
VVest 103rd Street
Išleido
Vytautas
Saulius
1978.
dytos
moteriškės
pagijo
iš
fiziolo
nusiminimą piremonių: aplinkos
296 pusi. Išleido ATEITIS 1978.
Valandos
pagal susitarimą
Tiražas
350
egz.,
100
pusi.
Knyga
gerinimo ir vaistų vartojimo. Jų
Sirgdamas žmogus didžia d e giniu depresijos simptomu: joms Spaude "DRAUGO" spaustuvė. Ap gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai
šandieninė medicina turi gana presija ne tik jaučiasi dvasiškai grįžo miegas, atsirado apetitas, lankas autoriaus. Kaina su persiun na su persiuntimu $6.73. UI. gyv
Ofiso tel. — PR 8-2220
timu
$773.
atsigavo
energija
ir
kūnas
jų
ė*
veiklių prieš nusiminimą - de sudribęs, bet ir susilaukia fiziolo
prideda 5% mokesčių — 30 et. Už DR. JANINA JAKŠEVICIUS
presiją. Jokių nuo nemigos bei ginių negerumų simptomų, saky mė normaliai veikti. Vienok vien
DI. gyv. prideda 5% valstijos sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545
IOKŠA
W. 63rd S t , Chicafo, IR, 60629.
nevalgos vaistų nųsiminėliui ne sim, miego sutrikimo. Pastarasis vaistais gydytos vis toliau sirgo mokesčių.
VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street
reikia. Nųsiminėliui reikalinga pasireiškia dvejopai: arba žmo savitvardos stoka ir joms buvo MMiiiiiniiiiimimiiiiHiiiimiiiiiiniitnii
Pirm . antr , ketv ir penkt. nuo 12 iki 2 vai
atgauti normali nuotaika. Tada gus negali iš viso užmigti, arba sunku sugyventi su kitais asme
ir nuo 5 iki 8 vai vak. §ešt nuo 1 iki 4 vai.
pranyks nemiga, nevalga ir visi jis, užmigęs iš vakaro, atbunda nimis.
IMT*
gtniininmnttmmmi
kiti virš minėti nuotaikos nege anksti rytą ir negali užmigti. Nu
O f s . P O 7-6000, Rez. G A 3 - 7 2 7 8
Vien psichoterapija
gydant
runa DOVANA IVENCIV n UTOMIS PROGOMIS
rumai taip, kaip nyksta pavasarį siminusiojo
sutrinka apetitas
DR. A. JENKINS
taip pat dvejopai: arba jis ima moteriškes, jos atgavo savitvar
sniegas saulės atokaitoje.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nevalgyti ir dėl to nustoja svorio, dą ir pasitaisė JŲ paįręs sugyve
3844 VVest 63rd Street
Šeši milijonai nusiminusiųjų
arba jis ima nesulaikomai valgy nimas su kitais asmenimis. Tik
Valandos pagal susitarimą
ANT 1 A L A I D A
Siame krašte yra šeši milijo ti —tada nutunka. Nusiminėlis tos moteriškės, kurios gavo dve
- I l l a M t 1002 N. VVestern Ave., C h i c a g o
nai chroniškai negaluojančių nu nustoja energijos. Tokiam gyve jopą gydymą: ir psichoterapiją
Tel. 489-4441
nimas darosi beprasmis. Nusimi ir vaistus — visos pilnai pasitaisėatminimų.
DR. K. A. JUČAS
irUta* U«ai4 *<•».
Tn pratllko
Dabartiniu ekonominio nuos nimui žengiant pirmyn, ima Todėl dabar nusiminimo liga,
kitaip
sakant
depresija
esti
gydo
OT>OS LIGOS - CHIRURGIJA
Uctuvlą kalba.
mukio metu tokių . nusiminėlių menkti žmogaus protavimas ir
7110 VV. 127 St., Palos Heights
ma
dvejomis
priemonėmis:
psiatsiminimas.
Žmogus
ima
nesuskaičius gerokaj padidės.Gerinant
Tel. 361-0730
ahoterapija
ir
vaistais.
Apie
tai
gaudyti
savo
minčių.
Kai
ku"DRAUGO"
aplinkos sąlygas ir teikiant to
Valandos
pagal
susitarimą
kiems reikiamus vaistus galima į riems nusiminėliams prisideda di daugiau kitą kartą.
Kaina,—
IftjOO
Išvada. Gerinkime pasilpusiu
(staigos ir b u t o tel. 6 5 2 - 1 3 8 1
taip nelaimingiems daug padėti delis baimingumas kaip viena
žmonių asmenybę aplinkos tvar
pfMM 10
Mat, nusiminimas gaunas tada, dalis nusiminimo ligos.
DR. FERD. VYT. KAUNAS
kymu, netikusiu žmonių elgesio
BENDROM MEDICINA
ditur B*mmt*$ pttdtttt M
kai du negeistini dalykai susipi
Sunkiausoje depresijos - nusi
normavimu ir vienas kitam tei
1407
So. 4 9 t h C o u r t , C i c e r o , III.
JlIfFtf
NMNJ
T(
na tarpusavyje: 1. kai žmogaus minimo formoje žmogus gali
kiama širdinga pagalba. Tada pa
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskvrus treč ir šešt
prigimtos asmenybės jėgos būna jausti didelius psichinius skaus
linkusieji į nusiminimą rečiau
DRĄSIAS
pešvelnios — lengvai sužeidžia mus. Tokie skausmai priimami
DR. IRENA KYRAS
sirgs, o susirgusieji greičiau iš tos
D A N T Ų GYDYTOJA
mos ir 2. kai aplinkos apystovos beveik už kūno skausmus.
4141 WtH Wrd Stratt
ligos taisysi s.
2659
VV.
59 St., Chicago — 476-2112
>buna žmogv varginančios — ja
Pagijęs gali vėl susirgti
DklMp,
IIUMb
N
l
t
t
Vai
pagal
susitarimą Pirm., antr., treč ,
me įtampą didinančios. Ypač nu
Pasiskaityti. U.S. News and
ketv. 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.
kenčia žmogus tada, kai tikra įDidysis nusirninimas yra paš- WorldReport,Oct8,1979.
>
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DR. J . MEŠKAUSKAS

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
S p e c i a l y b ė v i d a u s ligos
2 4 5 4 VVest 7 1 s t S t r e e t
(71-mo-i ir C a m p b e l l A v e . k a m p a s )
Vai.: pirmad., antrad , ketvirtai, ir penktad
3 iki 7 v. p p. Tik susitarus
1 . . . i.

Telef. — 282-4422

. . t

JT

Dr. ROMAS PETKUS
AKIL." LIGOS - CHIRURGU A ••
Ofisai:
111 N O . VVABASH AVE.
4200 N O . CENTRAL AVE.
\"al,indo>, pagal susitarimą.
,.~

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) .
,;
OrTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2 6 1 8 VV. 7 1 s t St. - T e l . 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą Uždarvta tre«*<

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU. PŪSLĖS IR
P R O S T A T O CHIRURGIJA ...
2656 VV. 63rd Street
tr
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
O f i s o t e l . 7 7 6 - 2 8 8 0 , r e z i d . 448-55'45

DR. J . J . SIMONAITIS
Tel. — G R 6 - 0 6 1 7
„
6 9 5 8 S. T a l m a n A v e ; -'•
Ofiso tel. HF 4-2123, namu GI 8-61*5*

DR. V. TUMAS0NIS
C H I R U R G A S
2454 VVest 71 st Street
<'
Vai.: pirm antr.id , ketv ir penktad 2cŠ!ir
&-7 — iš ank-to susitarus.
'' '
Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772

DR. PETRAS 2U0RA
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai p i r ' m . antr.. ketv ir p e n k i "
2-7; šeitadienuis pagal susitarimą.
A p s i m o k a skelbtis d i e n D R A U G U , n e s
jis plačiausiai s k a i t o m a s lietuvių d i e n 
r a š t i s , gi s k e l b i m u k a i n o s y r a v i s i e m s
prieinamos

.,

Ekonominiu nmJmnwi —

TIESA IR UŽ JOS

UBUI) SOVEMI ŪKUS

Kodėl

praeitit

Ekonominiam
gyvenimui reikalų nesutvarkymas, iškeliąs
•smunkant, Prancūzijos ir Angli- miestų ir valstijų finansus iki netai išmuštomis sienomis. Jei kas
Kodėl taip buvo, kodėl taip yra
VYTAUTAS VOLERTAS
•"jos vyriausybės išrado patarimą normalaus dydžio.
tyčiomis srutas pilstys, pirmas ims
ir kiek dar laiko nelaimės tęsis?
!';'• "suveržti diržus". Tai lyg norėjo
Amerikos darbininkas dirba Rodosi, lietuviu tauta nėra pa tonas maišėsi, gudriai uŽsi dvokti, jomis apsitaškęs. Bet
; pasakyti eiliniam žmogui, kad jis tik sau, nenorėdamas išsižadėti smerkta, bet visi ją alino ir alina. maskavęs. Viską, kas vėliau sekė, grumstelį šlifuodami ir jį už dei
"turi daugiau pasninkauti, ma- nė trupučio valstybės naudai Jei kas jos adresu šiandien ta greitomis prabėgome, smulkme mantą siūlydami, nepraturtėsi£Žiau valgydamas. Bet taip pat Pramonininkai nuo senovės siekia ria gerą žodį, prašiepia vos pusę nų neįsikaldami Net mokytojai me. Sau atvirumas, draugams
;; norėjo pasakyti, kad tauta turi aukščiausių pelnų investavimo lupu, tarsi bijotu piktu ausų. ilgėliau nesustojo ten, kur kaupė maloni ir nemaloni tiesa, priešui
;; mažiau naudoti tokių gėrybių, titulu ir skandina prekes nepa- Žaizda, randu nevirtusi, liko gy si skriaudos, vargas ir skausmas, atsarga su ryžtu gintis be vergiš
;;kurios nebūtinos gyvenimo pa- keliamose kainose, kurias, par- va, ir vaikšto su ja žmonija, nepa
todėl realesnių vaizdų nesukūrė. ko pataikavimo didina išlikimo
,:Jaikymui,
nebūtinos
patogu- duodant užsieniui, turi padeng- jėgdama savo apsileidimo nu
Ieškojome laimėjimų, smiBuno- galimybes ir pakelia žmogaus bei
> a m s , nebūtinos ir pakankamai ti patys darbininkai ir visi slėpti. O Lietuva tūno, už neper
tautos vertę.
me juos, bet lenkėmės tikrovės.
."žmoniškai gyventi. Kitaip ta- mokesčių mokėtojai. Dėlto, kaip matomo šydo užkišta.
Gerbėme idealizmą ir siekėme
Liudijimai
"iriant, visai tautai reikia atsisaky- sako Bill Neikirk, Japonija ir Pie
dvasinės
elegancijos,
vis
įspėjami
šalimais palikta tikrovė
šti prabangos, didelių patogumų tų Korėja jau pralenkė amerikieLietuvoje, kiek žinome, šian
nesigirti, netiesti galvų, nes, esą,
i;:ir perdidelių uždarbių, kurie ke- čių gaminius, paveržė rinkas ir
dien mažai ir nenorom kalbama
Kurie gimėme nepriklausomy
'JJia prekių kainas ir dar labiau pakėlė savo smulkius pinigus be- bės laikais ir, tėvu ant Tanky auksas, net pelenuose paskandin apie Mindaugą, Vytautą, Algir
:"sunkina ekonominį valstybės gy- veik iki dolerio. Japonai dirba su pakylėti, 1930 m. nedaug supran tas, žibąs. Tačiau patyrėme, kad dą, o kai prabylama, stengiamasi
iš pelenų išsikapstyti yra sun
venimą.
noru, korėjiečiai, norėdami at- tančiomis akimis matėme prane ku, o akis pirmiausia užkliudo juos žemiau pasodinti, kaip tinka.
•M Amerikoje diržų suveržti dar sistatyti, o amerikietis vis dar ti- šamą Vytauto Didžiojo paveiks ant šakių aukštai pakabintos Jaunimo akis daugiau kreipia į
'•'• neįsakoma. Tačiau ekonominė ki nesibaigiančia ekonomine ge-lą, iki šiandien prisimename iš substancijos, nors jos būtų net feodalizmą, baudžiavą ir į *%un-krizė jaučiama. Infliacija nuolat rovė ir negali atsižadėti praban- kilmes, ankstyvos vaikystės mig visai nevykusios sudėties Amba kų gyvenimą"
nepriklausomy
_ didėja, mokesčiai kyla, prekės gos.
lomis apsuptas. Jau tada žinojo sadoriavome, lankstėmės, kol su bės laikais. Ponas ir klebonas —
brangsta, o darbininkai streikais
Ir vėl Čia sprendimo turi ieš- me, —ten keliavo garbinga Lie pratome šiurkštesnio, reikalau rašo ten ir pasakoja — buvę to
- ir kitomis priemonėmis priver- koti ekonomistai, žvelgdami ne; tuvos praeitis, lyg besižvalgyda jančio, teisę ginančio žodžio ver kie baisūs, jog mirtinai išgąsdinę
čia kelti uždarbius, tuo pačiu ir politiniu, o tautiniu požiūriu. Tik ma, kokie liko jos vaisiai. Praei tę, kol įsitikinome, kad gyveni ne vieną senąjį partijos narį ir jį
pragyvenime brnagumą. Ekono- noras sulaikyti krizę turi paska- tis visada grįžta patikrinti gyvų mas mėgsta akiplėšiškesnius mos apstume siekti nepriklausomybės
mistai čia savo nuomonėmis ski- tinti visus šiek tiek gerovės atsi- JU ir jv įvertinti.
tus. Ir vėl tikrovė liko mūsų pa sužlugdymo arba bent įtaigoję
- riasi nuo politikų, kurie žvelgia žadėti tautos labui.
klusniai kluptelėti per sieną tan
Mokyklose sutikome Mindau šaly.
. į ateinančius rinkimus. Ekono«
Filtrai praeičiai ir dabarčiai, kuose atgirgždėjusio (1940. VI.
gą, visą Gedimino dinastiją ir di
, jųistai skaičiuoja pajamas ir iš_.
... _
..
praleidžią tik vieną spalvą, yra 15) didžiūno akyse.
». ^_ , ... T . .
j ..
laidas, skaičiuoja ir pinigų spaus- ^ n o m a » amerikiečiams reiktų džiavomės tolimais laikais. Augi
dinimą, kuris pinigus daugina, P* nrtl ^ u n i s t m i ų kraštų gyve- mas laisvėje, vyresniesiems nuo atgyvenę prietaisai, kartais pajuo
sis atvykėlis Lietuvos nederėjo
kos objektais tapę, kartais virtę ir nepirko.
1 Bet jo įgaliotiniai ne
mmo
bet jų vertę mažina.
•*•* W
«f
^ ^ vargo saugojant, kiek jie pajėgė,
siliauja
minėję
vieno kito atvejo,
smurto
kančios
įrankiais.
Kai
ru
- _ _
.
_ , '• . _
tikrą knzę. Ten nuolat ragina- išlepino. Jaunatviškas nerūpes
kai
neprasigyvenusio
naujaikurip
i
Pastarojo meto Federalinio Re- m a d i r b t i > ^ ^ s u r i n k t i n e & tingumas bei sugebėjimas įsidė sai skelbėsi "atradę" pasaulį, ūkį pinigais įsigijo tvirtesnis kai
zervų banko nutarimas spausdin- ^ ^ ^ i r § i a u d u s > hkd g a l ė t ų mėti vien džiaugsmą, pamirštant duoną ir radiją, šaipėmės. Kai mynas. Kremlius nepaėmė Pabalti mažiau pinigu ir jų mažiau j ^ ^ ^ ^
^ ^ skaudulius, lenkė ten, kur buvo Stalinas su Hitleriu, faktus už
ir
daugiau spindėjimo. Vytautas pa dengdami, išsiaugino mases ak- tijo už skolas varžytynėse, kurios,
leisti i nnką kelia susirūpinimą T a f i a U ) w
yiemme
sename
Zimano teisybe sveriant, siautė
pramones įmonėms Jos non iš- l a i š k e ^ ^
^ ^
p ^ . guldė kryžiuočius, —štai kas lų pasekėjų, Europa spirgėjo Si
jo Lietuvoje. Mūsų šalin rusus
laikyti seną tvaiką ir senus pel- ^
^ t m į m ^ ^ a e k tiek ~
. ^ ^
^ biro šalčiuose ir koncentracij,os
o;kad j
ne labdara išragino, kad pavar
stovyklų krosnyse.
nus. Kelia tai susirūpinimą ir ge- d u o n ( ^ J i e k ^
^ ^
»
į ^
^
ir j a u
kelis^ šimtus metų degė sodybos, Žmogus, daugiau matydamas, gėlius sušelptų arba nuo vo
rovė pertekusio, visuomenėj, ku- n e k i a u r ą
» Jokių
to
mirė žemaičiai, mintyse neįsiter greičiau bręsta, atsparesnis lieka, kiečių apgintų. Ekskursijos tiks
n nenon atsižadėti turimų paj o k i o s p r a b a n g o s j i c i r ne_
lai užregistruoti Stalino —'Hitle
togumų. Daugelis, net brangiai tToH
y . pė .Jaunos akys nemato skaudu sve&esnius sprendimus atranda.
nes
rf
atę
ti
lių ir nemoka atsakomybės įskai Ir mūsų gyvenimas, paglostytas rio susitarimuose (1939. VHI. 23
mokėdami už kurą, važinėja au- m
^
už tvarką, sugedimas dėl polin ir K 28), kurių iki dabar net
tomobihais po vieną t darbą ir T o n e t u r i h^ l a i s v u o s e
^ ^ tyti.
Vimiaus ministeriai ir profesoriai
Girdėjome
Liublino
uniją kių patvoriuose knaisiotis, vys
B darbo, išlaiko didžiulius na^roti,
kur ^
u
nenori žinoti. Maskva kalba tik
rHts,-4un visus iki šiol į g y t u s u ž s i d i r b t i ^ j ^ p ^ j
^ (1569), paniekinančią, nejaukią, tymuisi sudarytų geresnę aplinapie bakas pirštines, kurios den
prabangos reikmenis. Jie nebūti- ^ ^ ^ n e t ^bangos dalykų. nes pasitarimuose, tur būt, ir še-1 ką, kaip siaura kamara su minkšru, bet teikia patogumus^ del ku- ^
^
^
valstybei
m s o
nų stokos visuomene dar nesi- k i e k v i c n a s M
^ p ^ ^
jis
ruošia suveržti diržų- platesne n e g a U ^ ^ ^ ( v b t f n i u gy.
/VmefRos visuomenė ekonomi- ^ n v o ^^^
g^o valstybe,
ne krizę ir infliacija padedančią M v o ^
^
fr
faonI||L
A.
ta, krizei nuolat didėti, tun su- m e r i k a dwjd& ^ ^
^
^
prasti plačiau, negu supranta da- ^ m ^ .. n i e l d n a m a , n e $ ne _
bar rašo Bill Neikirks, Chica- ^ ^ .. ^ n o r i d a u g i a u . Bet
go Tribūne specialus atstovas fr d a y i m a s ^ m i
racionalus>
Wash.ngtone. Kitu atveju ,o
rana š i r d i š k a s i r n e m<tea
nuomone, , r amerikiečiai turės ^ teikiamas> Ud ldtą „ . ^
pajusti kad dabartine gerove ne- m i n t ų P o l i t i k a fia ^ t i k mX.
ra amžina.
_ pirmiausia
raeilės
rfįįį&mįSi
*
reikia
žiūrėti žmoniškumo.
Infliacijos slogučiui ir ekono- Ekonomistai dėlto ir taria, kad
minės krizės pavojui reikia ruoš- Amerikos visuomenę reikia patis jau dabar.-Nereikia manyti, mošti kuro pabranginimui, nuo
to paties autoriaus' žodžiais ta- prabangos susilaikymui ir tikram
riant, kad dėl to kaltas tik da- taupymui. Ir tai yra bendras vybartinis prezidentas J. Carteris. rfausybės, tautos atstovu, paskiBet tai yra gyvenimo būdas, ku- ^ organizacijų ir visuomenės reiris prasidėjo prieš daugiau kaip k a l a s T a i k a r t u y r a i r patriotidvidesimt metų ir sukūrė naujas n i s „Skfr^ i^jp jį turėtų susąlygas gyvenimui keisti arba įsif k i e k v i e n a s Amerikos gygaleti naujai knzei. Krize palies
^ ^
visus, pradedant nuo pasenusios
.
ir nenorinčios atsinaujinti pra- Svarbiausia, kad Amerikos
monės ir baigiant administraci- *""*** °*T «yven« daug tartų
ne ir politine kongreso, vyriau- ?«!««» negu daugelis kitų krašsybės ir visuomeninių organiza- tų, nekalbant ir nelyginant su
ijų biurokratijos veikla, kurios komunistų vergiją
nešančiais
nenorima pakeisti. Biurokratinis kraštais. Bet tai nereiškia, kad
vyriausybes — ne tik federalinės, ir čia negali pagal posaki "turbet ir valstijų — aparatas nesi- tingas turtėti, neturtingas darykeičia jau tikę daug metų, kad tis dar neturtingesnių". O laisjį ekonomistai vadina "pasenu- vės kraštas, turįs didelius turtus
siu, susidėvėjusiu ir rieefektyvru''. žemėje ir ant žemės, gali nesunInfliadja kyla ne tik dėl to, Idai pakelti net ekonominius
kad neatsižadama senos tvarkos sunkumus, jeigu ir jo politika de>
— duoti daugeliui, neišskiriant r i n t ų s i m t a u t o s i r valstybės vipriesb — Sovietų Rusijos, "pm- d | n i a i s „ ^ ^ 1 $ ir įmonių reika-.
lankiausiomis ekonotiiinio susi- i a v i m a i s > N e t u r i b ^ Švaistomi
taryrno sąlygomis" Jvainas gėry- ^ ^
^
^ teismų k o r u p d .
ami us
bes, toduttdlę* «
į ' . 5 2 jos ar biurokratų nesugebėjimo.
^
T tarptautinių
r J f ™ ^ryšių
^ tff
to, Tkad
palai- Si«ms
_ . sunkumams
.
,.reikVpasi- T ,
Al

kyniui buvTpr«laim2os dVuge- " * < > *<$ ^ f
"??*Ar
\L rinkų. Todėl nepaprastai F*- P f t $ , r ^ , m o 5 , e k JA
«?**
Mv
kilo kuro kainos, manant, kad ? V*«X™V « ^ ypa? valstik arabų nafta gali būti naudo- ^ ^ Serovet
jama iki begalybės, savų vidinių
PS.

PRANCŪZIJOJE PADIDĖJO
GIMIMŲ SKAIČIUS
1978 m. Prancūzijoje pirmą kar
tą per šį šimtmeti gimė daugiau
vaikų, negu kituose Europos kraš
tuose, išskyrus Sov. Sąjungą ir
Turkiją. Apie tai paskelbė Prancūitya statistikos institutas. Su

735,000 ghnhnais Prancūzija pra
šoka Italiją 20,000 gimimais, ta
čiau abiejose Vokietijose kartui
gimė 70,000 vaikų daugiau, negu
Prancūzijoje. Prancūzija 1978 m.
gimimų skaičiumi užėmė 30 tą
vietą ir aštuntą vietą senais, dau
giau kaip 65 metų amžiaus, gy
ventojais,
(t)

Prezidentui J. Carteriui lankantis Chicagoje, jį su ptafraftm pasitiko būrys
lietuvių ir kitų tautinių grupių atstovų, čia matomi lietuvių ir čekoslovakų
plakatai. Prie lietuvių plakato stovi: Charles Beacham, Chariotte Brazdžtonytė ir Cynthia A. Fielding, toliau Laura Miller, James Janą ir Stanley Balzekas.
Nuotr. V.

gia jos tamsias panages, ir savo sų byrančios duonos nesižvalgytikrų rankų net adoptuotiems dami, bet ją patys užsidirbdami.
vaikams nerodo.
Lygybė
Ir sklinda mitas, vienų gal įti
kėtas, kitų tyliai priimamas (bai
Ponai ir klebonai, tariami iš
liai žvalgantis, kad tiesa neprasi- naudotojai (jie čia nei teisiami,
kištų), jog Lietuvai Maskva tur nei smerkiami, tik iliustracijai
tus atgabeno. Lietuva, ką šian minimi), negyveno nuo papras
dien turi, brangiai nusipirko. Si tųjų atsitvėrę. Kitaip yra su
biras išreikalavo daug trąšų mū šiandieniniais didikais. Jie turi
sų žmonių
kaulais, o mūsų atskiras ligonines, krautuves, net
krašto auginta duona su kum- gatves, kad su eiliniais piliečiais
piu vartosi ant. rusų stalų. O nesimaišytų. Štai kaip liudija R.
H
f
.
•
. •"
Kašauskas savo romane ("Geru
komunistų partijos ponai, nuga mo kaina", Vilnius, 1978) :
lėję ponus su klebonais ir meš
"Gatvelė buvo visai mažutė —
kos glėby įstrigę, nepatogiai
vargsta.
vos keletas kotedžių, aptvertų
Esame skaitę Baltušio "Par metalinėmis tvorelėmis, su gra
duotas vasaras" ir jo atsimini žiomis vejomis ir kitokia augme
mus. Pasakojo apie grindų bliz- nija po langais. Tokius kotedžius
ginimą pas Tūbelį, apie tarnybą su veidrodžiais duryse, su misin
Galvydienės globoje Vargo ten ginėmis durų rankenomis ir švie
radome ne daugiau, kaip mes, šiais langais Džiuguose prieš ka
buržuazinės atliekos, esame pa rą statėsi praturtėję miestiečiai —
tyrę. Ganėme karves. Suskilu valdininkai, prekybininkai, buvę
siomis kojomis bėgiojome po ra amerikonai. Karo ir pokario sužienas darganose. Mokydamiesi maišatyje tie namai liko tušti, ir
stokojome kąsnio. Gimnazijas dabar juose atsakingi valdžios
lankėme skylėtais batais. Mūsų žmonės — iš abiejų pusių ka
tarpe buvo bežemių, skalbėjų ir bojo ženklai, draudžiantys įvažiuo
sargų vaikų. Buvo našlaičių, ti į šią gatvelę".
pamestinukų. Bet mylėjome Lie
Pagal Zimaną, Aničą, Kazake
tuvą, nelaukdami iš Rytų pyra vičių, Petronį, "kitų dievų ne
go, planuodami ir vildamiesi, kad turinčius, tik vieną", Maskvoje
mokslu ir darbu visiems žmo sėdintį, už Lietuvos ribų gyve
nėms —ir Baltūsiui —laimėsi ną (kurie tuos kotidžius paliko)
me daugiau, kaip Sibiro tremtį.
ir nenorėję Sibire po pusnimis at
Rišomės su žeme, gerbėme tė
sigulti ar be reikalo žemelėje išsi
vus, nelaukdami jų mirties, kaip
tiesti, kaip Červenėje įvyko, yra
daro R. KaŠausko ("Mano mobepročiai ir nevykėliai, kurie sa
thv* akys, apysakos"; Vilnius,
kinio lietuviškai parašyti nemo
1979) Donatas iš Senojo miesto
sodininko, sistemos inteligentas, ka. Bet netiesa yra pažįstama
ar Žaizdų Martinkus, tėvą ant partiečiams, nepartiečiams, — ly
plento svajoti išmetęs, o pats su gybėje ne visi yra lygūs. Tjodėl
žmona automobiliu prie pajūrio ir senoji Lietuvos istorija yra už
rikiuotės. Beveik
kiekviename
nuskubėjęs.
"Švyturio" numeryje pasakoja
Kodėl graibytis už nepateisin ma apie TUSU karius, Lietuvoje
tų argumentų, kaip mėgina Bal buvojusius arba su lietuviais su
tušis, kad jį užtartų jaunystės sidūrusius, bet užuominos apie
vargas? Kodėl ryžto stoką, gal ankstesnius laikus neužtinkame.
net apsileidimą dangstyti netur Politinis —visuomeninis ir lite
is JAV LB devintosios tarybos I-stos sesijos 1S79 m. rugsėjo 29 d. Clevelande. Nuomautoje matyti JAV LB tarybos tu? Daug skurdžių jaunuolių ratūrinis žurnalas ir visa lygybė
Oi^anizacinių-administracinių reikalų komisijos nariai savo posėdyje. Sėdi: Kazys Jankūnas, Violeta AbariOtė, Kazys Gimžauskas, Kęstutis Cesonis, Rimantas DabSys, Aleksandras Vaksens, Albina Lipčienė, dr. Antanas Būtims. ėjo į mokyklas ir šiandien gyve ant Lietuvos praeities želdo ve
Stovi: Rima Kaiemėkaitytė ir Kazys Laukaitis.
Nmtr. Jane Urbsno na Lietuvoje arba už jos, iš debe lėną.
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— Važiuosime ir mes' ii čia kur nors. — Danys
pirštu palietė danties Šaknį, kaip tai padarė daktaras
Rausch, ir jam suskaudo. — Prigulsiu, — trumpai
burbtelėjo. — Gal atneši mano pietus?
Dargasius norėjo apie tai paplepėti, bet, Daniui
gulus, nutilo. — Einu, — pasakė. — Duok maisto
kortelę, — paėmė lėkštes ir atsitolino.
Careckis realistas, Daniui atrodė. Jis žino, ko
nori, ir ko, kaip išeivis, neras. Jis jaunas, gundomas,
paprastas ir nemiklus žmogus. Jis neturi dargašiško
lankstumo. O šito reikia. Be jo Careckis čia būtų
nešiojamas, kaip šaka, po visas balas. Visi kur nors
važiuoja. Klierikas Romon, belgai su dviračiais
namo išvažiavo, Maurizio su Erika gal grįš
Italijon... O a i ?
Eisiu į pasimatymą... Jei pokario laikotarpis
nugalėjo baisybes ir tragediją, atneš ir meilę, kuri
nustelbs skausmą ir mano luošumą. Jei Genė man
meilę įkvėps, kas tada rūpės?. Viską užmiršiu. Nebus
tuStumos, nei noro galvoti apie grįžimą Meilė, kaip
sakė Derain, užgydys krašto praradimą. Atrasiu
naujus namus...
Dargašiaus žingsniams ir puodams tuksenant
galvoje, viduriuose staiga atsirado didelė tuštuma.
Danys apsivertė ant kito šono ir, ranką pakišęs po
galva, žiūrėjo į sieną. Dargasius dar čiupinėjos,
žvangino puodais ir šakutėm, atidarė ir užtrenkė

duris. Jo žingsniai tolo ir susigėrė laiptų kiaurymėj.
Vidurius vis kankino alkis, kaip karo metu...
Prisiminė, kaip eilėms ilgėjant, žmonės kepyklose
vogė net duoną. Matė, kaip nuo lentynos pagavęs
kelis kepalus, žmogelis juos krepšin įsimetė ir greitai
uždarė. Jo veidas neišdavė nieko, vagis net
nemirktelėjo. Gal mąstė, kad bus skanu laikyti
dantyse duoną ir, pasistūmės, nupirko iš kasininkės
tik vieną sviestainį...
Alkis grūmėsi su danties gėlimu. Pakišęs ranką
po skruostu, jis liežuviu šildė skaudamą vietą, žiurėjo
į sieną ir laukė Dargašiaus. Tyloje, girdėjos, kažkas
plovėsi prausykloje niūniuodamas. Vanduo barbeno
į skardini lovį, trinktelėjo durys ir, barškindamas
šakute, kažkas praėjo šalia. Danties skausmui
tolstant, vaizduotėn lindo eilės prie restoranų... Tų
restoranų viduje buvo valgiai ir sotumas. Kampe
susimetę, keli orkestrantai griežė smuikais, kelios
porelės šoko aikštelėj. Visa tai, stovinčiam ir
trepsinčiam į taktą ant sniego, galima buvo matyti
kaip nepasiekiamą laimės paveikslą.
Išgirdęs Dargašiaus alsavimą, Danys dar
ilsėjos. Jis girdėjo, kaip Dargasius padėjo lėkštes ant
stalo, kaip kramtė, čepsėdamas liežuviu, ir šakute
baksnojo skardinėn. Tik maisto kvapą užuodęs,
Danys pasiraivė ir atsisėdo ant lovos.
Prie stalo kariškai išsitiesęs
Dargasius,
paberdamas druskos, pilna burna valgė košę.
Pamatęs atsikėlusi Danį, jis mostelėjo ranka, pirštu
rodydamas jo lėkštę. Danys išsitiesė — kakle kažkas
tarkštelėjo — ir atsisėdo priešais Darsjašių. Valgant
tyloje, šis urviniu balsu retkarčiais burbteldavo, kad
nekokios bulvės.
— Nemoka virti. Košė be skonio.
— Ne kas, — pripažino Danys. Jis taikė karstas
bulves toliau nuo jautraus danties, ir valgė kiek
. palenkta galva.
__—___———__-^^_^_

— Dar skauda? — paklausė Dargasius.
— Kiek geriau, praėjo, — pasakė Danys ir,
baigęs, vėl gulė. Su pilnu pilvu, pasijutęs geriau,
šyptelėjo Dargašiui ir prisipažino: — Šeštą turiu
pasimatymą.
— Su kuo? Vokietka?
Danys linktelėjo galva. Jis žinojo, kad Genė čia
pajuokos objektas. Dargasius pasijuoktų, kad jis
susitiks su tokia. Gal Genė to užsitarnavo? Gal neiti
ir tik patogiai lovoj pailsėti? O gal tik iš tolo
pasižiūrėti, ar ji ateis? Ką reikės jai sakyti. Kaltinti?
Kodėl ji tokia pasidarė? Kodėl? Kas žino? Geriausia
bus pasislėpti ir žiūrėti, kaip nervuojasi nuskinta
gėlė.
Lauke suūžė vėjas, trinktelėjo langai ir prapliupo
lyti. Vėjas daužė langų stiklus ir, kaip iš kibiro,
vidun šliūkštelėjo vanduo. Pasistiepusios iki langų,
gatvėje ošė medžių viršūnės. Atrodė, kad kažkas
šūkauja, siūbuoja namus, lupdamas juos iš pamatų,
o lovos braška ant linguojančių grindų. Girdėjos,
kaip Dargasius bėgiojo ir uždarinėjo visus langus.
Danys ilgai vartėsi lovoje. Monotoniškas lašų
plakimas lyg aprimo. Jis primerkė akis, ir toks
aptemimas atrodė, kad atėjo naktis... Kažkokie
balsai jį šaukė palaukti... Gal tai buvo Ricci, kuris
sekė italus, bet negalėjo pavyti? Gal jis šaukės
pagalbos, norėjo kad visi grįžtų atgal jo atsiimt iš
kalėjimo?... Bet Danys nekreipė dėmesio. Jis turi
dabar pasimatymą su Gene — Ricci gali palaukti.
Danio batai palikdavo pėdsakus ant kelio \
pasimatymą. Jis kildavo į viršų, tai vėl leidosi į
slėnį. Jis eidavo miškais, tai ilgais tiltais, kol kitoj
pusėj pamatė ištiestom rankom merginą... Genė jam
mojavo ranka, ji kvietė peržengti tiltą, kurio vienas
galas buvo sugriuvęs...
(Bus daugiau)

•
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Visuomeniniu burbulu mūsų j viškojo gyvenimo struktūrinį įvai niiuiiiiiiHiiiniiiiiiiiiimimiiiiiiiinmiiit
padtjėja. Gy
negyvenama vieta: namų langai J gyvenime netrūksta, ypač Bend- rūmą, kuris reiškėsi Lietuvoj ir ku
venti vietoje. Lengvas namų ruo
Lake W o r t h , Fla.
ir durys buvo apdengti spe-; ruomenės atveju. Mat burbulus ris išeivijoj bei tremtyje reiškia
šos darbas. Reikalinga nors kiek
fliiiauiirtjsnias 4 kamb. gražus butas angliškai kalbėti. Atlyginimas plius
Praėjus vasaros atostogoms l cialiai tam paruoštais uždengi- \ leisti nesunku: reikia tik prarasti si. Kadangi PLB organai yra de Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
arti 65-ot ir Califorais.
kambarys ir pilnas išlaikymas —
bei Floridos karščiams, organi- m a i s . Gyventojams per radiją visuomeninės atsakomybės jaus- mokratiški ne tik savo esme, bet
Pardavimas ir Taisymas.
100 dol. i savaite. Skamb. 980-12&?
aacijų veikla ir vėl pajudėjo.i ir televiziją buvo patariama nie- i mą, savo akyje nematyti rasto, o ir savo metodais, todėl jie neko
Paikos mariais. Apie $10,000 pa
MIGLINAS
TV
jamų. Moderniai patobulintas namas
1979 m. spalio 13 d. Lietuvių' kur neiti ir nevažiuoti — pasi- brolio akyje pastebėti krislą, ne- voja su tuo struktūriniu įvairu
Marąuette Parke. Kaina $67,500.
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"pirmą poatostoginj susirinkimą/gyvena žemesnėse vietose prie! dingo darbo ir ieškoti priekabių,
Svarus 2)1 aukštų miras. Apie
IŠNUOMOJAMAS butas, suaugu
kuriame buvo pasidžiaugta, kad Atlanto, Lantanoje, buvo ka-j vietoj ^ faktų remtis prasimany- bet kurie patinka jos nariams ar
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
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ir
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Lietuvai
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siems.
Netoli Kedzie ir 65th Place.
SIUNTINIAI | LIETUVA tas $46,900.
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Skambint 778-3888
putų ir mokėti jas pūsti. Taigi
ir kitus kraštus
Ptetas skrjrpss. Geroje vietoje in
narių nesirgo ir nemirė. Praei-, vietas.
, . ,
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.
i ir buvo leidžiama į orą burbulų, žalingi" (psl.17).
NEDZINSKAS, 4039 Archer A ve. vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
Demokratijos nėra ten, kur nė
ISNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) apšild.
tais metais klubas neteko nares, V i e n a į a u d r a i p r a ė j u s ^ ^ , k a d B e n d m o m e n e p a r a u d o n a v o ,
IU. 606S2, teL 977-5980
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
Eleonoros Rinkm, kuri mirė. m e t u r y t e b u v o g a u t a s ^ m . | k a d j o s ^ ^ k o m u n a r a i ) k o l o . ra laisvų rinkimų. Tad Bendruo
butas
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viPirmininkas primine, kad l y - ; d i j ą įspėjimas, kad U v. ryto | borantai, net kriminalistai, kad
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bei pavarde, kada jums patogu namus dabar. Apylinkėje 40-os ir RockweU.
giai pneš sesis metus, spalio ; a t e i n a a n t r a a u d r a j ^ savo | Bendruomenė leidžianti proko- suotiniu lietuviu balsavimu, kur
iTalrfci prekių pattrtnlrlinaa vm- apliOrėti.
Skambinti 5234678
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OOSMOft PARCELS EXPKB68
pirmininkas Augūnas. Jis pa-: Lantaną, tai jau buvo visai bau- į čianti išeivijos vaikus į pionierių kandidatuoti ir balsuoti. Be kita
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gerbtas minutės susikaupimu. ^
staigus vėjas su lietumi at- stovyklas ir studentus į Vilniaus
A
ji renkasi PLB valdybos pirmi
2625 Wttt Tlst Strttt
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
IEŠKAU PIRKTI moterišką lietu<Vięnas svečių padarė pranešimą. s i s u f e 0 ^ priešingos pusės, iš j lituanistikos kursus ir t t Bet teininką ir kraštų valdybų pirmi
viską tautini kostiumą.
Tetof. — 925-7737
apie Lietuvą. Jis pastebėjo, k a d v a k a r ų , ne tik sustabdė tą ura- į singai sakoma, kad melagis gali
1
Tol. 737-7200 ar 737-8534 io
ninkus.
Skambint 887- 7826
Vytautas
Valantiems
Rusijoj visur visko taupymas' g a n ą i b e t fc, nugrūdo kažkur į j praeiti, bet negali grįžti tuo paStasys Barzdukas tniiiiiiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiimiimiumuuiii
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didžiausias: nes visko trūksta: | Georgia valstiją. Audroms pra- čiu keliu, nes juo niekas jau neMarąuette Psrfc — Erick bnngslssr
iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitm
rankoms nusišluostyt popierio' ^ ^ pasirodė Floridos saulutė, tiki. Taigi ilgainiui ir burbuli
S bedroom (possibie 2 more), living Į S I G Y K I T E D A B A B
per maža, einant į tualetą rei tuomi ir žmonių bėdos pasibai- ninkai liovėsi savo burbulus lei
rm., dining rm. Full finisned base«
. kia nešti laikraščio kampą* A p - L ^ Seniai čia gyveną žmonės dę
nent 2 car garage, pooi A patio.
M5.MC.M 774-1711
leidžiant viešbutį laikinai, k a m pasakoja, kad tokių baisumų
Bet šiomis dienomis vėl pa
YIZrnHIŲ K0RTEUŲ
bario raktą pasiimti su savim nėra turėję ir matę 16-20 metų. leistas naujas burbulas: „Lietu
DM. SZYMANOWSKIO
Apdraustas perkrauitymas iy2 aukšto medinis. 6 kamb. Atski
BEIKALU
l
negali, turi jį atiduoti karidoKORINIU
L. J. vių chartoje galima įžiūrėti fa
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atstumų
ros
2
vonios,
2
virtuves.
Garažas.
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riaus budėtojui. Paklausus, ko
šistinę sampratą, kuri nesiderina
Visatinių kortelių naudojimas yra
"Draugo" nr. 244 Darius La
69-os ir RockwelL $24,900.00.
gražus
paprotys. Biznieriai jas pla
su demokratijai budingu pluradėl taip yra su raktu, atsakyta,
TeL m - 1 8 8 2 arba 376-5996
pinskas, recenzuodamas Kuprevi2-jų
lakstą
Georglan.
•
kasa*.
37
St.
Petersburg,
Fla.
čiai
naudoja.
Bet tinka ir visų luo
lizmu". (V.M. „Dirva", 1979
kad tuo metu, nesant niekam
čiy koncertą, lenkišku anekdotu iiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiii p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu mų atstovams turėti grasias vizi
rugs.13 d.).
kambary, kambarys valomas.
tines korteles.
SEZONO ATIDARYMAS
sumenkina
K. Szymanowskio miimiiiiiiiifiimiiiiiiiiimimiiiiimiiim kaina. $27,900.
^Kitaip sakant, "slaptoji akis"
Kaip žinome, Lietuvių chartą kompoziciją "Aretzų fontanas" ir
Kreipkitės j "Draugo" sdmiaisTavoms
ir
4
kamb.
mariais.
I
rytus
M. A. i I M K U S
Spalio 21 d St. Petersburgo, sukūrė ir 1949 m. birželio 14 d.
Tima tikrinti lagaminus, gal ką
traciją
visais panašiais reikalais.
nuo California Ave ir 71-os f-ves. Nu
JCOTARV PUBIilC
siūlo "surankioti ir sudeginti vi
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patenkinti
mūsų patarnavi
INCOME
T
A
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SERVICE
Fla.,
Lietuviu
klubo
salėje
įvyko
"turi per daug ar turi kas už
žeminu kaina. $45.000.00.
paskelbė Vlilcas. Paskelbė tada, kai sas šio kompozitoriaus gaidas",
mu.
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8o.
Haplevrood,
teL
254-7450
sezono atidarymas. Dalyvavo l a - ( f a š i s t i n e I t a i į j a ^ nacinė Vokie- nes jos, anot Lapinsko, esančios
drausta.
BUTŲ NUOHAVHUS
Taip pat daromi VERTIMAI.
bai daug svečiy ir nariu- Buvo su-1 t i j a b u v 0 n u g a l ė t o s ir fašizmas "šlamštas". Gal ir nedrįsčiau
Namų pirkimas — Pardavimas
OIMINIV UhcvUtlmal. pildomi
Pati Maskva skurdi, ypač važiavę ir "žieminiai" petersburbei nacizmas buvo visai nepopu prabilti, peigu tas K. Sz. būty ži
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Valdymas
kiek toliau nuo centro. Namai giečiai ir svečiai, kurie praleidžia
kltoki* blankai
liarūs. Tad kokia prasmė buvo nomas tik lenkų sluoksniuose
•
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
po revoliucijos laikų dažo yra čia tik puikią žemą ir vėl pava
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nematę. Žmonės lyg išsigandę, sarį grįžta į šiaurėje esančias sa šistinę Lietuvių chartą ir ant jos
kų Elenos ir Andriaus Kuprevi
Notartataa — Vertimai
• ar kam nusikaltę, bailus ir ne- vo gyvenamas vietas.
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Po to sekė įdomūs humoristi jams, kaip Steponas Kairys-Ka- tos jo šešios kompozicijos —l
nimas bijosi užeiti į bažnyčią,
10%
—
9
0
%
—
»0%
v****
BMkCaftte
64-U
ir
Artesisn.
Mūrinis
2-jų
j
nes jie y r a sekami, gali netekti niai kupletai, parašyti dr. Bro minskas ar Kiptras Bielinis, to penkios smuikui su pianinu ir a i apdrauda ano ugnies Ir automo
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
butų po 6 kamb. $45,000.
tarnybos.
Nežiūrint to, kad nės Zelbienės, "Keturi vėjai". kiem veikėjam, kaip Vaclovas Si viena pianinui. Kitur apibūdina bilio
2H aukšto moras — S botai. Ge
FRANK ZAPOLIS
paprastose krautuvėse trūksta Juos atliko: muz. Petras Armo- dzikauskas, Juozas Brazaitis, dr. mos jo dvi operos, o dar kitur pa
ros pajamos. Prie 44-os ir California.
Bronius
Nemickas,
V.
Mašalaitis,
nas,
muz.
Albertas
Mateika,
ba
žymėta,
kad
jo
darbai
apima
3
eiliniam pirkėjui prekių, b e t ir
Nebrangus.
Telef. GA 4-8664
St-ta h* WWpple. 6 kamb. puikiai
326Sy3 W. »5th Street
• dolerinėse krautuvėse ne viską letmeisteris Simas Velbasis ir arba tokiems chartos redakto simfonijas, simfonines poemas,
riams,
kaip
V
y
t
Vaitiekūnas,
Do
prižiūrėta
mūro rezidencija. Gazo
mokytojas
Stasys
Vaškys.
Jie
susi
2
smuiko
koncertus,
2
operas,
ka
Lietuvių tautininkijos
"-gausi ir nėra jokio pasirinkimo.
Šilima.
Rūsys.
Nebrangus.
mas Krivickas, Bronius Bieliukas, merinę, pianino bei chorinę mu
istoriniai bruožai.
•'
laukė
didelio
dėmelio
ir
gausiu
Norint pirkti moterišką paltą,
65-ta ir Keder. Stiprus 1V4 aukš
Balys Gaidžiūnas, Vikt. Gailius. ziką ir dainas.
plojimu.
Redagavo Josiąs Puzinas ir
Jfeonfe pirkti vyrišką, nes mote
to mūras. Tinka giminingom šeimom
Priešingai,
jie
Bendruomenės
Pranas Palukaitis.
K
to
viso
matyti,
kad
1937
m.
riškų paltų nebuvo. Ta pati is
ar ilnuom. Susideda U 5 ir 4 kamb.
Vėliau pasirodė vyru choras. tvarkymąsi grindė
KILIMUS IR BALDUS
demokrati miręs KSz. objektyviy šaltinių
$72,000.
torija ir su batais: kokių batų Jiems padainavus porą dainy į
Amerikos Lietuvių Tautinės
niais principais.
yra
priskaitomas
prie
pirmaujanvisa
rflslų
griadis.
sąjungos leidinys 1979 m. Kieti
nori negausi — pirk ką rasi.
sceną įėjo ir prie ju prisijungė
NEIGHB0RHOOD
BUBNYS — TeL BE 7-6168
viršeliai, 416 pusi. Kaina su per
Pvz., Krupavičius Vliko Lietu čiy pasaulinio masto kompozitogausus mpteru būrys. Jos vhnos
siuntimu $13.25. H. gyv. dar pride
Realty Group Ū.S.A.
Prelegentas lankėsi Kaune, sudainavo vieną dainą. Po to jau vybės išlaikymo tarnybos 1950 m. riy. O Kuprevičiai koncerto metu
da
60 et. valstijos mokesčių.
vaikščiojo Laisvės alėja ir buvo visi susijungė į stipry chorą. Tik leidiny „Pasaulio Lietuviy Bend įrodė, kad jo muzika yra gyva ir
BUDRAITIS REALTY C0.
patraukli tiek klausytojams tiek
Užsakymus siųsti DRAUGAS,
'senamiestyje. Senamiestis toks, rai gražiai nuskambėjo vyru, mo ruomenės keliu" rašė: „PLB yra
4545
W. 63rd S t , CMcago, n.
tokia, kokia yra pati lietuviško atlikėjams.
4243 W. 63rd Street
Itkoks buvo anksčiau.
Laisvės tery ir bendro choro dainos.
tZRENAS
perkrausto
baldus
ir
66629.
Leonidas, Ragas, D.D.S.
ji visuomenė. Be ko kita, ji yra
kalėjoj liepos y r a paaugusios
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
Ttl. — 767-0600
Chorui vadovauja ir jaii diri lietuviška ir demokratiška. Tad
MUHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiitiitiiiiimimitiiH
dimai ir pilna apdrauda
Kaunas yra išsilikęs daugiau
guoja muz. Petras Armonas. Tik ir jos organai turi būti lietuviš
lietuviškas.
TeL — WA 5-806S
— Vietnamo pabėgėliai pirrai, tai buvo gražus sezono ati ki ir demokratiški; demokratiški
Po to klubo pirm. V. Dovyjiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1 namai sat 1 sklype. Vienas na
savo esme, savo struktūra ir sa- m o J e i l ė J n o r i vykti į Ameriką,
darymas.
daitis
pakvietė
susirinkusius
m
mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb.
jvo metodais. Kadangi PLB yra tai matyti Hong Konge apklauprie vaišių. Sį kartą klubo naPACKAGE E X P R E S 8 AGENCT
Brighton Parke.
sinėjus
70,000
bėglių.
Petersburgietis • lietuviška, tai ji turi visą lietuMARIJA N O R E l K I E N t
„riams pietus paruošė ir visus
% kamb. boagaksr. GarąŽ pavaišino a. a. Augūno našlė
SIUNTINIAI Į LIETUVA ias.Murinki
Marąuette Parke.
pacatdaajamo* garas rftMca
Stella Augūnienė. Klubo pirmi
Matatas tt Eoropos saadMtg.
• • S*-, Chloafo, 111. SOStS.
ninkas narių vardu pareiškė pa
ŠIMAITIS REALTY
TEL.
— W A S-37ST
dėką S. AugūnieneL Stella Au
Insarsaee — lasome Tas
Noosry Bsyobas
gūnienė yra dar vis veikli ir
judri klubo narė — dalyvauja
2951 W. 63rd St., 436-7878
" visuose klubo susirinkimuose ir
Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "Čiurlionis"
ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
apsps^i / O ^ l sVavas a > S ' ^ v a < W
~ yra klubo direktorė ūkio rei
IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIilUlllIUlIHIlPJUIIIIUIIIIIl
kaluose. Klubas šiais metais pa
Jgrojo LAT. Korp! Neo-Iithuania orkestras, va
VĖLIAVĖLES
dovaujamas Algirdo Modestavičiaus. įdainavo Arū
didėjo 6 nariais. Dvi Šeimos
nas
Gasparaitis.
pirko namus Lake Worth, o tre
DĖMESIO
čioji šeima apsigyveno Lanta
(grojo L.S.T. Korp! Neo-Iithuania orkestras.
Visuose lietuviškuose namuose
noje. Tai jauna ir inteligentiš
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiii
ka lietuviška šeima, kuri tuoj
ra vietos dažnai didesnei vėliavai
Kvintetas "BALTUA* ir I*S.T. Korp! Neor . įsijungė į Floridos lietuvių
gy
iškabinti, bet galima laikyti ma
Lithuania orkestras.
v.
žą vėliavukę ant rašomojo stalo.
venimą. Prenumeruoja ir skai
Galima ir net padaryti gražią kom
to daug lietuviškos spaudos.
Idainavo "BALTIJA" vyrų kvintetas.
binaciją su Amerikos vėliavukę.

TELEVIZIJOS

PIRKĖJO LAIMEI

Valdis Real Estate

LAIŠKAI "DRAUGUI"

4

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

P L U M B I N G| B E L L R E A L T Y

TAUT1N15S
MINTIES KELIU

V A L O

M O V I N G

Liaudies menas ir kitkas
m
Drauge"

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ JIAS PLOKŠTELES?

VAIDILŲ KANKLES
GROJAME JUMS

SU ŠOKIU IR DAINA

KARSTA VASARA
Floridos gamta šią vasarą
iškrypo iš normalių vėžių. Net
10 savaičių buvo sausra. Per tą
laiką, tik porą kartų kiek nu
lijo.
Vasara buvo karšta ir
sausa, ir su išdaigomis.
Ki
lo viesulai.
Vienas viesulas
žmones baugino nakties metu,
kitas dienomis. Žalos
padarė
daug kam, o ypač
nukentėjo
Lake VVorth, Lantaną ir Miami.
Kurortai audros metu, kuri te
itu* apie porą parų, atrodė kaip

KALNUOS DAINUOJA
KOKIAIS KELIAIS
Aš KELIAUSIU
VIOLETA
DAINOS IR ARIJOS

Lietuva bolševiku
okupacijoje

Dainuoja Violeta Rakauskait*. Raganėle, Tėviškės
vėjas. Sugrjik, ilgesy ir kitos.
Virgilijus Noreika. Prie piano Žaneta Noreikien*.

KksrvVaa ploUtelė kainuoja $6.00

aiiakTmui Busti: DRAUfiAS, 4648 W. M St, MUcųe, III.
60629. UitAkant pridėti SO centų u i kiekvieną plokštelę periiuntimui. niinots grreiitojei taipgi moka S% aokeaitų.
Užsakymams j Kanadą reikia pridėti $1.75 pašto Haidoms.

Dienraščio "Draugo" adminis
JUOZAS PRUNSKIS
tracija gali pristatyti tokias ma
Leidinys gausiai iliustruotas tar
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
va plevėsuotų jūsų namuose.
mais ir su sąrašu nužudytųjų.
Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio
pėda,
Chicago, 1579. 240 psl. Spau
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Dlinois valstybėje).. Užsa dė Draojto spaustuvė. Viršelis ir
aplankas dail. P, Aleksos. Kaina
kymus siųskite sekančiai:
su persiuntimu $6.73.
DRAUGAS, 4545 W. 68rd St.,
U įsakymus siųsti: DRAUGAS,
Oiicago, IL 60629
4545 W. 63rd S U
m.
Btaniertama apsimoka skelbtis
dienra*tyje "Dranga"

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip
pat gražiai papuoštų lėlių.
Apeilsjskykite J "Draugo" ad
ministraciją i a pasižiūrėkite. Gal
rasite kai ką padovanoti savo
giminėms ar draugama-

" D r a n g o " adreaas: 4545 W e a l
Ql. gyventojai prideda 30 centų
SSrd St.. Ghieaco. 10. 0MRS.
valstijos mokesčio.
iiiiHiintutiiniiHHiiiiiuiuiiiiiiuiiiuiriii iiiruiiiiiiiiiiiiMiimimmiiiimiiiiiiiiiiHii

skyriaus pirmininko žmona Ada DRAUGAI, antradienis. 1979 m. spalio mėn. 30 d
Misiulienė, skyriaus vaidybos i
'
narė. Kunigui patarnavo Sau-' - ^
liūs šoliūnas, maldas skaitė Al
gis Mockaitis. Po šv. Mišių
JUOZAS Kaributą*
beveik visi .susirinko čia pat
Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti,
prieangyje netoli esančion val^-2
pusi.
Spaudė Saleziečių epaustuvė Romoje 1977 m. Kie
gyklon
pasidalinti įspūdžiais
tais viršeliais. Kaina «u persiuntimą $10.30. Ussakymus
prie kavos ir pyragais ] sky
J915
riaus valdybos ponių parupinDRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, Chioago, DL 00829.
tų.

VOKIETIJOS LIETUVIU KATALIKŲ KUNIGŲ
SUVAŽIAVIMAS

TEATRINIO VARGO KELIAIS

V. Vokietijoje šiuo metu gy- Į smulkesniuosius LB darbus. Ypač
vena 18 lietuviu kunigų. Jie visi,čia dar suminėtinas jo rūpestis
yra Pasaulio lietuvių kunigų są- lietuvių vaikais. Net sunku pasajungos nariai V. Vokietijos sky- kyti, ar tai priskirti prie LB ar
rius mėgina kartas nuo karto su-1 prie kataliku sielovados vadovo
kviesti visus katalikų kunigus į darbų, kai Bernatonis eilę metų
draugę. Paskutinis toks mėgini- i ruošė vaiky vasaros stovyklas.
MIRTIES SITiAKTIS
mas įvyko rugsėjo 25 — 26 d. Die-1 Bet pati ypatingiausioji Alfonso
burge. Suvažiavo septyni nariai. Į Bematonio veikla yra surišta su
Lapkričio 4 d. 12:30 vai. ko
Vasario 16 gimnazija. Nuo pat
plyčioje šv. Mišios hus atnašau
Kun. Bematonio 65 -sis
jamos už akvv.kato Mykolo Šie-;
pirmosios jos įsteigimo dienos ji
&mtadienis
buvo ir yra tarsi Bematonio gy-! Dalis Vasario 16-sios gimnazijos mokinių, susirinkusių prie gimnazijos rūmų. čevičiaus, jo žmonos dr. Domi
Vienas iš suvažiavimo progra venimo dalis. Dar jai tebebūnant Kalba direkt. V. Natkevičius.
cėlės Pavalky-.i - Šleževičienės
mos punktų buvo pasveikinti kun. Diepholze, taigi toli nuo Dieir jų dukters M~;:jos Siež. vičiūAlfonsą Bematonį,
kapuciną, burgo, Bernatonis domėjosi ir rūtės - Mackevic.nės sieias.
kuriam rugsėjo 16 buvo suėję 65 pinosi. Bernatoniui rūpėjo ir kas
Adv. Mykolą. Sleževičius bu
inėtai amžiaus. Ta proga kun. | dieniškieji reikalai. Jis buvo vievęs Lietuvos
.. ybė» minist
Bronius Liubinas apžvelgė jo gy- {nas iš pagrindiniu nuosavų naras pirmininkas, rrirė Lietuvoje
venimo eigą, plačiau paliesdamas' mų ieškotojų, jis surado Rennį kaimynų susirinko į jų. namus. Kaune 1939 m. lapkričio 1 1 d .
mažiau žinomus jaunystės įvy- i hofo pilį ir nepaprastai daug pri Lemont, 111*
.rmiI Vaišių stalą palaimino kun. J. Jis būdamas ministras
kius.
sidėjo, kad ji būtų nupirkta. Jis,
ninkas
pašaukė
lietuvius
1919;
Prunskis.
ŠV. MIŠIOS UETUVIAMS
Juozas (toks tikrasis kun. Al- be abejo, su visa eile kitų asmeAtkočaičiai gavo daug svei- m., kad gintųsi nuo kaimynų.'
fonso vardas) gimė 1914 rugsėjo'nų rūpinosi, kad pilis būtų priLemonto LB apylinkės vai- k i n i
norinčių Lietuvą okupuoti.
s u gra^usiais
liakėji.
16 d. Alytaus apskrityje, Jėzno! taikyta mokyklai. Jo artimas bi- dybos pastangomis suorgani- į m a j g i r d o v a n o m i s . P r i e sveiDr. Domicėlė Pavalkytė - Šle
valsciuje, Mediniškiu kaime, gau-1 čiulis a. a. Aleksandras Mariū- zuotos lietuviškos šv. Mišios Į k i n t o ^ s u g e r i a u s i a i s
^ ^ ževičienė (Mykolo žmona) daug
sioje Bernatonių šeimoje. Iš viso'• nas atliko remontus, o Bernatonis Lemonte čia gyvenantiems lie
buvo 10 vaikų, iš jų Juozas pri-.buvo visą laiką su juo. Bemato- tuviams labai patinka. Jos at-1 mais prisidedu šių eilučių auto- j dirbusi šalpos veikloje, yra mi
klausė prie jaunesniųjų. Tik du \ nis buvo susirišęs ne tik su namu, našaujamos kiekvieno mėnesio \ rius su žmona Elena. Jubilia- rusi Ghicagoje prieš šešerius į
'
I tai dalyvauja lietuviškose orga- j metus.
buvo dar už jį jaunesni. Pradžia;bet ir su gyvais žmonėmis, gy- pirmąjį
sekmadienį 12:30 vai. nizacijose ,kaip šaulių sąjungoj,
Mykolo
ir
Domicėlės
Sleževi.
į
gyvenimo buvo panaši į dauge- j venančiais tame name. Jis rūpi- Koplyčia erdvi, talpinanti apie
čių duktė Marija Mackevičienė j
lio ūkininkų vaikų — lankė mo- j nosi mokykla, sielojosi jaunimo 200, visada pilna lietuvių, šioje yra LB ir Balfo nariai.
yra mirusi Chicagoje prieš pen
kyklą, ganė bandą, dirbo įvairius auklėjimu. Nuo pat pradžios jis koplyčioje 3 lietuviukai y r a
BALPO VEIKIA
kiolika metų.
ūkio darbus. Sulaukęs 16 metų į dalyvavo įvairiais vardais vadina- priėmę ir pirmąją komuniją.
Spalio
21
d.
Balfo
28
sk.
šių mirusiųjų artimieji: prof.
mėgino stoti į gimnaziją Prienuo-1 mame gremiume, kurį mes papvaidybos
buvo
suorganizuotos
Mečys
Mackevičius, Marijos ir
AUKSINE
VEDYBŲ
se, laikė egzaminus į trečiąją kla- į rastai vadiname Švietimo komisišv.
Mišios,
Balfo
aukų
rinkimo
Mečio Mackevičių dukterys Aud
SUKAKTIS
sę, gavo pataisą ir likosi dvejus į ja. O kai 1968 metais buvo įsteigvajų
pradedant.
Atseit
pasi
ronė,
Linutė ir Birutė rūpinasi j
metus namuose, ypač dėl to, kad j ta Vasario 16 gimnazijos kuratoSpalio 7 d., tuoj užbaigus šv. melsta, kad vajus būtų sėk
mirusiuosius
pagerbti. Pamal- į
vienas iš vyresniųjų brolių tu-S rija, Bernatonis nuo pat pirmo- Mišias, kun. Juozas Prunskis
mingas.
Vajaus
pradžia
jau
dų metu giedos sol. Bernardas Į
rėjo išeiti į kariuomenę, o na- j šios dienos buvo jos nariu, atstu suklaupusiems prie altoriaus
,
muose reikėjo darbininko. 1932 vaudamas VLB tarybai. Pagaliau mūsų apylinkės gyventojams, parodė, kad jis bus sėkmingas, Prapuolenis.
nes
prieš
šv.
Mišias
ir
po
jų
Andriu*
Laukaitis
metais vėl stojo į gimnaziją, šį Į1977 birželio 4 pasiekė savo darbo šaulių sąjungos, L B ir Balfo
kartą Plungėje, nes Kuliuose bu-(viršūnę, tapdamas
kuratorijos nariams Pranui ir Petronėlei koplyčios prieangyje, valdybos į
nariai Teresė Alenskienė, Jani~~
vo apsigyvenęs vienas jo broliu, j valdybos nariu ir jos pirmininku,
Atkočaičiams atnaujino jų 50
na
Lieponienė
ir
Balfo
direktoį
—
Rugpiūčio
mėnesį okup.
miškininkas. Iš pradžių mokėsi I kuriuo yra iki šios dienos. Nuo
metų vedybinę priesaiką ir juos
rė Faustina Mackevičienė rinko į Lietuvoj įvyko 641 susisiekimo
kaip ir kiekvienas kitas, o nuo tų pareigu jo nepajėgė atitraukpalaimino, atlikdamas- tam tik
aukas ir lietuviai suaukojo per j nelaimė, žuvo 81 žmogua, su1936 rugpiūčio 29 tapo kapucinu ti nė sunki liga, iš kurios dar ne
ras apeigas.
S00 dol. šios Balfo skyr. su-! žeista 592.
vienuoliu. Ta pačia proga pakeitė seniai yra pakilęs.
Pranas Atkočaitis ir Petro organizuotos šv. Mišios šioje!
ir savo vardą Juozą į Alfonsą.
Dar būtu galima suminėti po nėlė Neverauskaitė 1929 met. amerikiečių koplyčioje bus ilgai. įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiliiiuuiuiiiuuiuuiii
1940 baigė gimnaziją, bet egza
ra kelionių į Ameriką, kuriose spalio mėn. 4 d. (šv. Pranciš prisimintinos, nes pirmą kartą
minus jau laikė ne Plungėje, o
rinko gimnazijai aukas, ją popu kaus dienoje) priėmė moterys lietuviai toje koplyčioje girdėjo
Kaune. Tais pačiais 1940 metais
liarino Amerikos lietuviuose.
tės sakramentą. Juos tuo sa sol. Romos Mastienės gražiai
rugpiūčio 4 pabėgo i Vokietiją ir
Valanda Jau 38 metru tar
kramentu
sujungė ir palaimino pagiedotas dvi giesmes šv. Mi Radijo
ną a ja New Jersey, N « w York Ir Conpasiekė Miunsterio miestą, kur
. Naujasis delegatas hm.
necticut lietuviams !
šakių
(Lietuvoje)
parapijos šių metu.
rugpiūčio 23 buvo priimtas į ka
Konstantas Gulbinas
Kas š«Stadienl nuo * Iki S vai. po
bažnyčioje t o s parapijos klebo
Vargonais pritarė muz. Faus piet
pucinu aukštąją mokyklą. Lietu
iŠ W E V D Stotie* N e w Torke
Antrajame
darbotvarkės
punk
nas
kun.
Ignas
Starkus
(ša
tas Strolia. Muz. Faustas Stro- 1330 kil.. AM Ir nuo 7 1U I n i
va buvo okupuota bolševikų. Ne
rak. S7.9 me«. FM.
truko ateiti 1941 m. birželio 22-ji, te prisistatė naujasis sielovados kiuose morganizavęs gimnaziją lia yra mūsų kaimynas, o so
Direkt. Dr. Jokūbas i. Stoka*
direktorius kun.
Konstantinas ir buvęs jos pirmasis direkto listė Roma Mastienė su šeima
Vokietijos su Sovietų Sąjunga,
,
1467 Force Drtve
yra Lemonto Balfo skyriaus ir
i
^ W >«.- . ..-J! » ' n*L .Gulbinas, kapucinas. Į tas parei- rius).
Monntainside, N. J. 070»2
Atkočaičiai Lietuvoje buvo LB apylinkės nariai.
Tel. 2 3 2 - S M S (oode) 201
karo pradžia. Ta proga Bemato..
'a s k l jr t a s
* _%
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į didelio ir gražaus ūkio savinin
Sv. Mišias atnašavo kun. Al Kviečiame taip pat klausyti* Lietu
vičium, Gulbinu, Kuncaičiu i r i aciau dar nėra ju is savo pirmta- kai.
Be ūkininkavimo Pranas fonsas Grauslys ir pasakė gra- viškų kultūrinių valandų angrlų kalba
k
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iš Seton Hali Universiteto radijo «toSenkum buvo uždaryti kalėjimanį ° P - 4 J°™
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U 4 Įiniu uždaviniu kun. Gulbinas. lai kio miškų urėdijoje.
šė buvęs šio skyr. pirm. Kazi
vei tęse studijas
(Vadovauja prof. J. Štokas)
'
S ko tuos darbus, kurie yra galimai Atkočaičiai, sukūrę šeimą, su mieras Balčiūnas ir dabartinio
iiiimmmiiiiimiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiii
1943 rugpiūčio 1 d. Miunstery-! prasmingi lietuvių gyvenimui V. silaukė dukters Joanos ir sū
je buvo įšventintas kunigu. Pa-; Vokietijoje ir Lietuvai,
naus Algio. Bėgdami iš Lie
baigęs studijas 1944 rugsėjo 7 d.!
.
tuvos, tarp tokios didelės pa
fcuvo perkeltas į Mainzą. Mainze! P o a i b i o metu aptart! b e  bėgėlių masės pasimetė su
išgyveno didžiuosius karo bombar! m * 3 i reikalai, sutarta kviesti 1980 Algiu. Jis tuo metu buvo tru
davimus, Mainze sulaukė taip « * g a V e n t i a i . į ™ 8 ? 1§ R ° ™ S ' putį virš dešimties metų. Po į
pat karo pabaigos. Nuo 1945 bir- M
pravestu lietuviu susiburi- karo Algis atsirado Lietuvoje. Į
Llio pradėjo dirbti lietuvių pas- — «
pnesvelykimo susikaupitoracij^e, kurioje darbuojasi iki j ™ dienas. Taip pat svarstyta r Ten užaugęs be tėvų, jau yra
„. ,\
i lietuvių kunigų rekolekcijų rei sukūręs savo šeimą, ir augina
du sūnus. Atkočaičiai su dukra
sui dienu.
, , C••
i • t. •
Joana 1949 m. atvyko j šį kraš
Iš karto dirbo visoje eilėje vie-1 k ^ a s bei jų galimybes.
tą nuolatiniam apsigyvenimui.
tovių, o iš jų Hanau tapo pašto- i Kunigų Vienybės Vokietijos
Čia išmokslinę dukterį išleido už
via darbovietėje. Nuo 1947 lapkri- Į
skyrius
Rugsėjo
26-ji
pradėta
bendro
čia Ameiikoje gimusio lietuvio
čio 2 tautinio delegato kan. F. Ka
mis
Šv.
Mišiomis,
kuriu
centre
inž. Kajetono Žalnerūno. Juo
počiaus buvo paskirtas Hanau lie
du augina ir leidžia j mokslus
Mielai motinai
tuvių stovyklos k t o g
s u k a k t u v i n i n k a s k u n . Alfon
Reginą,
Andrių
ir
Paulių.
ju. Atrodo, kad i r § į £ ^ S » L , Bernatonis. Mišių metu giebuvo pasiryžęs emigruoti. 19o0,
^
kun
K
Po šv. Mišių nemažas būrys
rugpiūčio 6 rašte provinciolas su
ku
mini, kad Jjis daug mieliau sutin-j ^;
.
. į Atkočaičių šeimos draugų ir
Įjos sūnums: KAZIMIERUI, JURGIUI ir KUN. PRANUI,
, 7 jam leisti
, . .. ubūti
-f. TLietuviu
;„„„,:„ c1sie-„
Vehau buvo. tęsiami
pokalbiai.
Į
kas
7;
.
,
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įdukrai GERTRŪDAI didelio skausmo valandoje reiškiabvaaos viršininku Vokietijoje, Apie ateities darbus referavo Vie- nmiiiiimiimiiiimiHMiiiiHiiNtmimitiii
|me gilią užuojautą ir kartu liūdime.
negu patenkinti jo ankstesnįjį, [***? gyriaus valdybos^pirrnmm
Bronė, Ignas ir Vincas Kazlauskai
*
^ « , ; ^ «ti i t e a r i a i kas kun. Kazimieras
Kazimieras Senkus
Senkus iš
iš
is
|Los
Angeles.
Calif.
prašymą
- tikrove
emigruoti , Kanadą. S t u t t g a r t Q JJi $ i | s a m 5 a i k a l b ė j o
Tai
ir tapo
apie lietuviško giesmyno išleidi B "Drugo" Rimties Valandėto
Parinkti pamokslai
Nuo 1950 lapkričio kun. Bema mą. Taip pat sutarta ateityje dau
atspausdinti
knygoje
tonis perėmė iš kan. Felikso Ka giau dėti pastangų, kad V. Vo
počiaus sielovados vadovo parei kietijoje gyvenantieji lietuviai ku
gas ir jose išbuvo iki 1965 metų nigai labiau palaikytų ryšius vie
Užsakydami ar pirkdami visas kartu iemiau išvardintas knygas, moka
pabaigos. Nuo 1966 metų pra nas su kitu.
te
tik
$10.00 ir $2.00 ui persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00.
džios jis aptarnauja pastoracine
Nauja valdyba
prasme visą eilę vyskupijų, ge
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų novelių
A. a. kun. Kazimieras Barauskas
Buvo išrinkta Kunigų Vieny- parašė
riau sakant, patarnauja lietuantologija.
400 psl.
kelis šimtus pamokslų po
viams jų dvasios reikaluose Main, bes valdyba, kurion įėjo tie patys puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų
20, Fuldos, Lirr^burgo ir eilėje ki- • asmenys, kaip iki šiol, tik kitaip minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu
Amerikos rašytojų novelių antologija 480 pusi.
tų vyskupijų. Bet sielovados dar- j pasiskirstė pareigomis. Dabartinė Aloyzas Baronas atrinko aktua
VYSK. P. P. B0CIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda
bai neužima viso Bematonio je kadencijoje valdybai pirminin- liuosius. V. Bagdanavičius laido
gavo
J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 580 pusi.
jant
velionį
sakė.
kad
"jokio
evvenimo. Jis labai aktyviai reiš- kauja kun. Bronius Liubinas, sestraipsnio
rašymas
velionio
taip
ne
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PIRMASIS RŪPESTIS Jurgis Jankus. Velnio bala, žmogus ir tuo ir
ra
kiasi ir bendrame lietuviškame ; kus,
kretonus
yra
kun.
Kazimieras
Sen
^
kitos
novelės. 213 pusi.
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iždą tvarko kun. Alfonsas
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
gyvenime V. Vokietijoje. Vokieti- 'Bernatonis.
" - - Taip
' - pat
'••-buvo%,fišrink- sikaupęs".
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. 2vUgsnis į mūsų laiko
jos Lietuviu Bendruomenėje jis ta ir nauja Kunigų fondo valdy
tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi.
Kaina $4.00. Gaunama "Drauge,
yra nuo 1952 rugpiūčio 2 tarybos ba. Joje dabar yra kun. Alfonsas 4545 W. 63 St.. Chicago. m. 60629.
BREKSMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanu. 384 pusi.
narys.
Bernatonis, kun. Konstantinas
Persiuntimas 25 centai. (Illinois
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 454$ W. ttrd Street, Cntcaga, IL «M2t.
Kas suskaičiuos visus 27 metų Gulbinas ir kun. Bronius Liubi gyventojai prideda 20 centų mo
nutikimus jos tarybos posėdžiuo nas.
kesčių).
Uiiaojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio.
se ar su rinkimais surištuose dar
Kun. Bronius Liubina Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
buose. O ką jau bekalbėti apie

MOŠŲ KOLONUOSE

Įsigykite ši? populiarią
RADVILA PERKCNAS - LA GlOCONDA
TURANDOT - AIDA - LA JLTVE - ANDKtlA
CARMEN - MANON - LESCAKT - PAGUACa

STASYS

Stuttgart'o Simfoninis orkestras
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS
Tai viena populiariausių plokštelių. Kai
$7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., CJūoa«o

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Lietuvos atsiminimai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A. t A. ELZBIETAI RAČIŪNIENEI minis,

Kazio

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

Barausko

PRISIKĖLIMO 2M0NES

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS!

BARA

330" S O . LITI A M C A A V I .

Tel YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PI ACE
2424 VV. t.o t h S I RF f I
1102-3 Southvsest H i c r m a v . Palos Hills. 111.

Tel. \ lrginia 7-e-o-2
Tel. REpublic 7-1213
Tel. « 7 4 - 4 4 1 0

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. C Al 1FORNIA A \ F

Tel. I Afavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
331*

S O I I T I A M C % AVE.

Tel. >Ards 7-1130-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO H \ ! S i m S I R f \ ]

Tel. VArds 7 - I o n

VASAITIS - BUTKUS
144.,

s „ soti, \*, . ( K A R O . II L

Tel. OI vmpic 2-1003

J •

6

DRAUGAS, antradienis. 1979 m. spalio mėn. 30 d

IŠ ARTI IR TOLI

x Vytauto Didžiojo šaulių
j rinktinė savo 25 m. sukakties
j proga išleido didesnės apimties
sukaktuvinį leidinį 1954—1979.
Jame apstu įvairių su sukaktimi
susietų nuotraukų, sveikinimų
ir aprašymų. Leidinys 92 pus
lapių. Leidinį redagavo Jonas
Jasaitis ir Jonas Yla.

AUSTRALIJOJ!

i

VOMTIJOJE

— Vasario 16 gimnazijoj nau.
— A a. Vincas Zakarevičius
staiga mirė savo namuose Sef- jieji mokslo metai prasidėjo
tone, rugsėjo 27 d. Liko žmona rugsėjo 2 d. Gimnaziją lanko
Teresė ir sūnus dr. Ramutis. 63 vaikai, šiais metais mokinių
Buvo gimęs 1904 m. Gelgaudiš skaičius iš Vokietijos šiek tiek
kyje. Nepriklausomybės metais padidėjo. Iš užsienio yra 17 mo
dirbo Klaipėdoje, Finansų mi kinių — 9 iš JAV, 3 iš Kanados,
X Kun. Juozas Dambrauskas*
nisterijos žinyboje. Australijo 4 iš Brazilijos ir 1 iš Venecue*
x Kun. Pranas Skrodenis,
MIC, Marijonų vienuolijos pro
je buvo aktyvus Sydnėjaus lie los. Jaunuoliai iš Pietų Ame*
vincijolas, šiandien išvyksta į MIC, Marijonų Sv. Kazimiero
tuvių veikloje.
rikos į Europą atvyko kongreThompson, Conn., kur daugiau Į provincijos ekonomas, paguldy-;
r A. a. Jonas Butauskas, i so proga ir nutarė metus pasikaip savaitę darys kanonišką j las Loretto ligoninėje, kur tu- ]
Latrobe Valley lietuvių koloni- j likti gimnazijoje lietuvių kalbą
vizitaciją, apžiūrėdamas Maria- • rės operaciją. Ligoninėje tpks
jos gyventojas, staiga mirė. Li- pagilinti. 4 mokiniai iš Vokienapolio mokyklos darbus ir pa- Į išbūti apie savaitę, o paskiau
ko žmona Ona, sesuo ir švoge- j tijos ruošiasi brandos egzamižangą, vienuolyną ir visus ten dar sveikti namie. Ligonis yra
j nams. Naujais mokslo metai*
Kanados Lietuvių jaunimo sąjungos tarybos suvažiavitno dalyviai St. Catherines, Ont, mieste spalio 6 d. Viduryje ris R. V. Kačerauskai.
gyvenančius
bei
dirbančius. \ dr. Petro Kisieliaus priežiūroje. — naujai išrinktoj', valdybos pinnininkė Laima Beržinytė.
Nuotr. A. Šeškaus
— Mirė a. a. Erna Grufienė. gimnazijoje pradėjo dirbti 5
Lapkričio vidury išvyks į Ar- j
nauji mokytojai, tarp jų 3 lieARGENTINOJE
gentiną. kur taip pat peržiū-! x J u r « i s Marenholcas dėl
tuviai:
Kazys Baronas iŠ Ha»
rės ten dirbančių marijonų dar- i š i r d i e s s u t r i k i o P y d y t a s Sv.!
— Berisso gyventojai Petras miltono (Kanados) bus berniubus ir ateities planus. Į Chica- ', Kryžiaus ligoninėje. Ligonis pa-;
!
Glemža
su šeima nusipirko erd-; kų bendrabučio ved. pavaduotogą grįš tik lapkričio pabaigoje. mažu sveiksta.
vų namą La Platos miesto cea- jas ir gimnazijos reikalų vedė. n
p. . .
x Du broliai jėzuitai — My- UETLVIAI SAVO CENTAIS kalingiems parapijos pastatams,, apsaugą, kas daroma siunčiant t r e > ^ ^ pašventinimas įvyko 1 jas. Dalia Grybaitė iš St. Louis
una našlė
n zai.sesuo
>-. ^ ^ A n d r i e j a u s k a s k S t a s y s
PASTATĖ: CHICAGOS
j kurie buvo centras jų veikimui. I marinus. PabaltieČius ragino Į n i g p i ū č i o 26 dL Prieš tai šeima I (JAV) dėsto anglų kalbą ir pa
Pierre, casjs
Ind., ir
Stasio
į Tamkvaitis, daugiau kaip 40
Sofija Gorney, Natrona Hieghts. m e t ų d i r b ę
dar
vie- j kelti
CENTRĄ
P© 65bažnyčia
metų
Kryžiaus
balsą
už_ pavergtus
brolius.
prisiminė
mirusį
a. Ste-j vedėją,
į vaduojaDana
mergaičių
bendrabučio
Meninę
lat- Į.Iponą
ir tėvą
kitus a. šeimos
Augustinavičiūtė
Pa išvyko į Sun City, Arizona,
katalikų misijose
"1904 metais,
kai Lietuva at-Į I pijos
.. . Šv.
. vis, yra para...
. .programą
. atliko
. Glemžą
Rodezi
e
1 S graZ UJU m u s ų
etuv
praleisti žiemą Jie mano grižti i
^ ' Afrikoje, dėl dabar g a v o i ietu višką spaudą ir Sinc-i ^ V
.
į
»
^ j v i ų mergaičių kvartetas Rasa. j artimuosius šv. Mišiomis Beri-į iš Kanados moko Amerikos ir
ten
tik pavasarį po Velykų. Jie p a - !
vykstančių neramumų tu- l a i r p a r a š ė k n y g ą . ^ J u n g l e » , į ^ ^ J T k a f k u n A^ekaTn ! J < > m S • s u d a m a v u s . ** i f ^ f " . " 0 * • * £ * > £ po kurių įvyko | Lietuvos istorijų, 1 lietuvių ir anre
prie JU
jų prisijungė
prisijungė LL Rimkus,
Rimkus jnamo
namo pašventinimas.
pašventinimas. Jų
Jų sunūs
sūnus jglų
glų kalbas.
kalbas. JiJi taitaip pat rūpinsis
sirinko ta apylinkę nes ten tu- i J° s a v o d a r b ą n u t r a u k t l * Chicagos lietuviai suorganizavo! ~ a ^ ^ ^ ' f d k u n - A l e k s a n " I Pne
atvvko
as
8
Skn
k a DUVO
os
ri nemažai pažįstamų Phoenbco i
P
t u o s i u s - lietu-j p a r a p i j ą k p r a d ė j o statybą di- i f*
P
J sumany-, •„ R p a k š t a i t ė ir kartu sūdai- Fernandas šalia pagrindinių stu- j tautiniais šokiais
to
ir Sun City apylinkėse. Jų ž i e - j ™ * Užuitus į Chicagą.
: mosios
Į £» *££»' , .
^ o laikai: ^ e t
saule» dijų užsiima narysteJhombre
_
Vokietijos
_ ._ ._.._. lietuviu Benbažnyčios praeitą ^
y .
, , .. T . ,
Juozas Meegan, kuris vado- ir lietuviškai "šėriau žirgelį'
rana) -~ su specialiais drabu- ^ „ , 0 ^ , ^ v a ldyba, pinuininmos būstinės adresas yra: 10520 i x p e t e r sl<>KeTt C M c a g 0 m
madiem kalbėjo Lietuvos gen. į y a u j a ^ rf
^ Y a r d g Qrga_
L Rimkus ir R. Pakštaitė dar žiais apsirengęs tiria La P l a - | k a u j a n t ^ ^ ^ g m i t u i t n u t a .
O-osbv Dr. Sun Citv, Arizona,' * • *• r* v° '
° _*
konsule J. Daužvardienė per:
._ ,
•
v u u
U1
^ " "'
^^y> ***M««wi, atsiuntė Garbes prenumeratos ,
.,
,
.*
i mzacijai, nurodė, kad jam džm padainavo: Bėkit bareliai ir dzū tos upės dugne paskendusius i r ė y ė l ^ ^ . ^ c e n t r i n į V a s a r i o
kiškai — šių nakcely. Estas laivus, šiomis dienomis vyko Į 1 6 d i e n o s mi^jimą. T ^ b u 8
85353.
—>~Tli Labai ačiū
.banketą Martmąue, kur buvoX Dr. P. Sutkus, J. Krupo.
pianistas G. Radosavljevic labai į Porto Madryn platesnėm nar pirmas toks minėjimas po 10
minima deimantinė šv. Kryžiaus
gerai paskambino Liszto ir De- dymo studijom. P. Glemžienė metų pertraukos.
Jonas Mulokas, žinomas parapijos sukaktis.
Minėjimas
yra vokiečių kilmės, augina še- įvyks 1980 m. vasario 23 d. Huebussy kūrinius.
ir J. Talandis stambesniomisĮ a r c h i t e k t a S i d a u g e i i o stambių, Daugiau kaip 350 parapiečių
sumomis pareme pietvakarių Į p r o j e k t ų autorius, anksčiau gy- ir buvusių parapiečių susirinko
Publikos susirinko apie du šius vaikus ir dar randa
. laiko ttenfelde.
Balfo vajaus pradžią. Skyriaus v e n ę s chicagoje, dabar įsikūrė paminėti tą reikšmingą jubilie- j
.. . . TV . . -„ i;^,,,;,, v-* kitam darbui — yra Bensso Nr,
direktorė
iždininkas Rimantas Gražulis,, Kalifornijoje, šiomis dienomis jų puošnioje salėje po labai grašimtai. Daugiausia lietuvių, bet; n2 mokyklos
. ..
^ T T . . .ir dėsto
«TT
KANADOJE
dvejuose
katalikų
universitetuo
Oak Forest gimnazijos vicedi-1 j s i k r a u s t ė į n a u j u s nuosavus žių ir įspūdingų pamaldų Chi-:
buvo
geras
skaičius
latvių ir
estų. irBuvo
atvykę
vadovaujan
se: La Platos mieste ir Avellarektorius, 3314 Chariemagne; n a m u s , J o dabartinis adresas: cagos lietuvių katedroje — .
_ . Garsieji lietuviai Hamil
tieji latviai V. Viksninš, dr. I.
nedoje. Josios vyras Petras tono "The Spectator" dienraš
St., Hazel Crest, UI., šaha savo; g ^ 1 4 t h street. Santa Monica, Town of Lake apylinkėje. VysBergmanis, iš estų E. ToomGlemža dirba didžiojoj "Desti- čio sekmadienio
kasdieninių pareigų suranda lai- j C a l i f 90403, telef. (213) 394-jkupas A. Abramovvicz. Chica-į
priedo "You
salu, dalyvavo PLB pirm. V.
leria La Plata", kur užima svar
ko ir broliškai šalpai. Priima į ^ 3 Keisdamas adresą, pasvei-! gos augziliaras, atstovavo kar- j
asked us" puslapy jaunasis A.
paštu siunčiamas Balfui aukas \ k i n o "Draugą" sukakties proga dinolui J. Cody, kuris parūpino į Kun. Aleksandras Skripka, pirmas j K a m a n a iš Washingtono at- bią vietą vakarinėj pamainoj. Venslovas paklausė, ar yra dar
įr išrašo pakvitavimus.
į g . Tėvo specialų palaiminimą j Sv. Kryžiaus parapijos klebonas, ku ; .
^ Gureckas ir kt.
— "Mindaugo" draugijos vy pasauly kitų pasižymėjusių hex Sofija Sakalienė ir jos duk i r a t s i u n t ė 1 0 d o l a u k ą A č i ū I vjubiliejaus proga. Vysk. Vin- j * ^ f o w o ^ ^
metv
M
*
*
\kiai,
Po grojant
šUtos vakarienės
vyko
šo- resniųjų šokių ansamblis labai tuvių, be jam žinomo Vyto Ge1
Neolituanų
orkes-1
tė Aldona praeitą savaitę per
I centas Brizgys, apsuptas būvu- Į
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sio klebono kun. E. Abramaičio, j gu pranešti, kad Šv. Kryžiaus I t r u i '
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dabartinio klebono kun. V. Mi-1 parapija yra nugarkaulis jo or
tautinėj "šeimos ir vaikų šven- j b o ^ meisterį Šarkį Žukauską,
Prudential apdraudos kompani
kolaičio,
buvusių šv.
asistentų
ir į ganizacijos,
kuriišlaikymui,
yra didelė pa
raraa apylinkės
kunigų,
gimusių
Kryžiaus
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rapiečių. Dvasia buvo pakili, dėjo nemažai aukų jubiliejaus bute, 65-me aukšte Hancock tuvius atstovauja Zef. Juknevi
jame.
pietė
— koncertas, kurį atliks
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bert Šv. Juozapo parapijos kle PABALTIECIŲ DRAUGYSTĖS suvažiavimai ir prekių parodos.
p. p. Marijos aukštesniosios rao- j
Atvyko 2,379,272 dalyviai, pa
DIENA
bonas, vadovavo bankietui ir sukyklos salėje. Bilietai gaUoja1
x
N a o ą i r d e s ^kam-tojai relikdami mieste 525 mil. dol.
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MENO PASKAITOS
x Regina Raslavičienė, ra
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Kard. Cody vyks į Vatikaną,
Kezio fotografijų knygą "Poert• • ^ ^ • ^ \^s^s^^B^^P^ lAs«
Kun. E Abramaitis, kuris sa ky, Erlenborg, Rostenowskio, kur popiežius šaukia kardinolų
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ers** (didėlio formato, liuksusi
vo laiku, kaip parapijos klebo- Benjamino, Findley, Illinois gy- suvažiavimą lapkr. 5-8 d.
niame popieriuje, kaina 75 dol.)
Ha praga prašau prisutdntl lt« aaa brasgh} nurusiųjų sieiae:
I Chieag<-« uostą 1978 m. nas per devynerius metus, nuo bernatoriaus pavaduotojo D'Ją galima įsigyti per Lietuviu įplaukė 351 užjūrio laivas, at-11962 metų gerokai aptvarkė fi- Neal, Liet. Fondo — dr. G. Ba
Ftoto Archyvą. 9620 S. Clare- veždamas 1,350,220 tonų pre-' nansiską padėtį, sumokėdamas roko ir Balfo — M. Rudienės. 2UVLJ IEŠKOS PALYDOVAIS
•MMit A ve., Chioago, IU. 606S6. kių. o išvpžė 292.900 tonų.
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boje aiškino, kad 1904 metų lie Penny Pullen savo kalboje pa- liau, o Žvejai — kur žuvingiau.
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X NAMAMS PIRKTI PA
SU VARTOJAM
I
! "higano ežero, pastatė gyvena- kurio straipsniai apribojo JAV, tomą pradėti okeaninių žuvų
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K33.000.000 galionų vandens. Į nyčią su mokyklos kambariais ginkluojasi taip greit, kaip tik palydovais. Per aštuonerius
namais nuošimčiais
Vandeniui atplukdyti iŠ ežero I ir suplanavo didingą dabartinę jų ūkis leidžia. Dėl Sovietų Są metus nuo 1983 iki 1991 m. ja
Pildeuu auką beadr. Iv. MUtome |_
Mutual Federal Savings. 22121 yra įrengta 6 ' mylios tunelių, j bažnyčią. Jų uždarbis tuo lai- jungos dalinių Kuboj gal mes ponai numato paleisti šešis pa
West Cermak Road _ Telef. 1 Kanalizacija paplovoms turi ku buvo tik 25 centai į valan- turime būti dėkingi — tie da lydovus, kurie rinks iriformaciVI 7-T747
(sk.) Į 4,204 mylias
| dą. bet jie nesigailėjo centų rei- liniai mus užkuria organizuoti ją žvejams.
Jm.
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