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Lietuvos vyskupams
(Tęsinys)
Tikinčiųjų teisėms ginti
Katalikų Komitetas
1979 m. gegužės 29 d.
Nr. 16
LTSR PROKURORUI
LTSR ŠVIETIMO
MINISTERIJAI
Mes esame labai susirūpinę,
kad Lietuvos TSR mokyklose
tebesitęsia mokinių terorizavi
mas. Į TTG Katalikų Komitetą
i. m. gegužes 16 d. kreipėsi Ire
na Želvienė. Iš pareiškimo ma
tyti, kad jos sūnus Egidijus,
besimokąs Telšių IV vidurinėje
mokykloje, tikrai yra skaudžiai
persekiojamas. Mokytoja Pili
pavičienė tikinčiam ir jokiai orgszosscijai
nepriklausančiam
mokiniui Egidijui želviui prie
varta užrišo pionieriaus kakla
raištį; o šiam priešinantis mu
šė jį per veidą ir kartu su mo
kytoja Petraityte išeidinėjo, va
dindamos jį bažnytininku ir net
vartodamos necenzūrinius žo
džius. Sią visą ''pedagogiką"
•tebėjo didelis būrys vaikų.
Telšių IV vidurinės mokyklos
direktoriaus pavaduotojas, ra
jono ateistinio darbo koordinavi
mo Tarybos pirmininkas Andri
jauskas rajoniniame laikraštyje
"Komunizmo švyturys" (1979.
TV. 17) piktinasi kad Vatikano
radijas kalba apie mokinių per
sekiojimą Telšių mokyklose.
Jis net drįsta teigti nežinąs nė
vieno fakto, kad "už religinius
įsitikinimus mokiniams butų

rašomi blogesni pažymiai, blo
giau Įvertintas elgesys, kad to
kie mokiniai mokytojų būtų iš
juokiami arba įžeidinėjami".
Galima pateikti daug mokinių
įžeidinėjimo ir išjuokimo faktų.
Telšių IV vidurinės mokyklos
fizinio lavinimo mokytojas Valenčius 1979 m. balandžio mėn.
17 d. panaudodamas fizine jėgą,
atėmė iš IV klasės mokinių Sau
liaus Stonkaus ir Mažeikos kry
želius.
Istorijos mokytoja Karnišovą
toje pat mokykloje IX klasės
mokinę Ritą Bumbliauskaitę vi
są pamoką klausinėjo apie tikė
jimą, tyčiojosi iš jos, įžeidinėjo,
liepė pasakoti apie pažįstamus
kunigus ir t. t.
g. m. balandžio 20 d mes at
kreipėme Jūsų dėmesį kad
Plungės I-je vidurinėje mokyk
loje komjaunuolių yra persekio
jamas tikintis mokinys Vitalijus
Semenauskas, o mokytojai jo
negina, tačiau atsakymo nesu
laukėme, nors tarybinės įstai
gos privalo mėnesio laikotar
pyje atsakyti.
Prašome užtikrinti, kad atei
tyje nesikartotų panašus peda
gogų nusikaltimai. Tokiems pe
dagogams ne vieta tarybinėje
mokykloje.
Tikinčiųjų teisėms ginti Kata
likų Komiteto nariai — kunigai:
Jonas Kauneckaa,
Alfonsas Svarinskas,
Sigitas Tamkevičius,
Vincas Vėlavičius,
Juozas Zdebskis.

Komunistiniai režimai
neatleidžia varžtų
(Tęsinys)
Užsienio spaudos agentūros
pranešė, kad sovietų milicija
Vilniuje suėmė 50-ies metų am
žiaus lietuvį istoriką ir ekono
mistą Antaną Terlecką. Jam iš
kelti kaltinimai šiuo tarpu dar
nėra žinomi. Užsienio spaudos
agentūros spėja, kad Antanas
Terleckas buvo suimtas dėl
bendradarbiavimo Lietuvos ka
talikų {pogrindžio spaudoje.
Spalio mėnesio pradžioje so
vietų milicija — KGB — jo bu
te įvykdžiusi kratą Terleckas
dabar esąs laikomas Vilniaus ka
lėjime.
Prieš trejetą metų užsienio
spauda buvo paskelbusi ilgą vil
niečio Antano Terlecko atvirą
laišką TSRS valstybės saugu
mo komiteto pirmininkui Andro
povui. Siame laiške Terleckas,
remdamasis smulkia dokumen-

tacija, buvo iškėlęs sovietinio
saugumo terorą, siekiant susido
roti su kitaminčiais, atpasakojo
pokalbius su sovietinio saugumo
pareigūnais, pavaizdavo baisias
kalėjimų, griežto režimo stovyk
lų ir psichiatrinių ligoninių sąly
gas, kuriose ir šiandien tebekankinami tūkstančiai nieku ne
nusikaltusių žmonių

Sovietų Sąjungos, ir kitų
Centro bei Rytų Europos kraš
tų disidentiniuose sluoksniuose
manoma, kad komunistiniai re
žimai ne tik neatleis varžtų sa
vo piliečiam, bet, priešingai,
sieks dar griežtesnėmis priemo
nėmis susidoroti su pilietinių
teisių ir religinės laisvės gynė
jais. Tokios nuomonės yra taip
pat rusų pilietinių teisių gyny
bos sąjūdžio lyderis akademikas
Sacharovas, kuris, susitikime su
užsienio spaudos atstovais Mas
"Pravda" pasmerkė kvoje, pažymėjo, kad šį jo įsi
tikinimą patvirtina šiomis die
naujas raketas
nomis Maskvoje įvykę trijų
Maskva, — "Pravdos" laik žmogaus teisių gynėjų suėmi
raštis pakartojo sovietų paža mai ir aštuonių kitų asmenų bu
dus sumažinti savo vidutinių tuose Įvykdytos kratos.
nuotolių raketų skaičių Europo
je, jei Amerika nepirš savo nau
— Laikinoji Bolivijos prezi
jų raketinių ginklų Vakarų Eu dentė Iidia Gueler perėmė pa
ropai. Straipsnyje sakoma, kad reigas.
Pulkininkui Natuach
sovietų raketos SS-20 tik pa pagrobus valdžią, nuo lapkričio
keičia panašias raketas ir tik 1 d. Bolivijoje žuvo 201 žmo
atsako į strategines Amerikos, gus, 207 buvo sužeisti ir 211
Britanijos ir Prancūzijos rake dingo be žinios. Pietų Ameri
tas, nukreiptas į Sovietų Sąjun koje pirmoji moteris preziden
gos teritoriją. Sovietų raketų tė buvo Argentinos Maria Peišstatymas negali pateisinti vi ron, paėmusi valdžią po savo
sai naujų Amerikos ginklų tipų vyro Perono mirties 1974 m. Ji
dislokavimo, rašo "Pravda".
tačiau neilgai valdė
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Jau paleido tris amerikiečiui
Teheranas. — Irano valdžia vizija, kuri dalyvavo Tepcas
paleido tris amerikiečius įkai timuose, atvyko iš Siaurinės
tus: jauną ambasados tarnauto Karolinos Fort Bragg karei
ją K Gross, 22 metų, ir du juo vinių
dus marinus, abu 23 metų am Detroite vienas įvairių vėlia
žiaus. Jie Danijos lėktuvu iš vų pirklys, panašiai kaip Tehe
siųsti į Kopenhagą, o iš ten rane, daro puikų biznį, siūda
JAV pareigūnai pervežė juos į mas Irano vėliavas. Didesnė 3
Frankfurtą kur patikrinta jų —5 pėdų Irano vėliava parduo
sveikata ir visi smulkiai ap dama už 2350 dol. ir jas stu
klausinėti apie padėti užimtoje dentai perka, vėliau degina de
ambasadoje. Irano pareigūnai monstracijose.
pareiškė, kad bus paleistos dar Pasaulio spauda nevienodai
šešios moterys ir du juodi įkai komentuoja įvykius Irane. Bri
tai. Kiti bus laikomi ir teisia tanijos laikraščiai palaiko Ame
mi už šnipinėjimą.
riką ir smerkia Irano vadus.
Ispanijos
"La Vanguardia" ra*
Prezidentas Carteris išreiškė
šo,
kad
Khomeinis
pradėjo blo
džiaugsmą dėl kelių įkaitų pa
<££&&&
leidimo ir pakartojo reikalavi giausios rūšies šantažą, griau
Pasaulio dėmesys nukreiptas į nuotraukoje matomą JAV ambasadą Teherane. Revliucinis jaunimas okupavo am mą, kad visi amerikiečiai būtų damas politinės globos principą,
basados pastatus ir grasina nepaleisti suimtų amerikiečių, kol Iranui nebus atiduotas buvęs šachas Pahtevi. Iranas
teigia, kad ambasadoje rasti dokumentai rodo, kad ji nebuvo diplomatine atstovybė, o čia veikęs šnipų lizdas. paleisti. Valstybės departamen kuris jį saugojo nuo šacho Irake
tas nieko nekalba apie kaltini ir Prancūzijoje. Kinijos spauda
Amerikiečiams diplomatams rengiamas revoliucinis teismas
mus šnipinėjimu Pagal tarp praneša įvykius be komentarų
tautinius papročius ir tradici Sovietai persispausdina Ameri
jas, diplomatai, net ir apkaltinti kai nepalankių laikraščių ko
šnipinėjimu, paprastai yra ištre mentarus. Nuosaikiausiai laiko
miami, tačiau niekad neteisia si Japonijos spauda, bandyda
mi. Kada komunistai paėmė ma išlaikyti neutralumą. Pana
— Popiežius Jonas Paulius 1975 m- Angolos valdžią ten šiai ir Turkija, kurios vyriausy
II-sis pranešė, kad jis lapričio buvo surengtas teismas užsie bė pareiškė, jog Turkija Ame
28 d skris į Turkiją pasimatyti nio kareiviams. Teismas užtru rikos sąjungininkė, tačiau yra ir
Nelaukiama politines linijai pakeitimą
Irano kaimynė, kuziai reikia
Washingtonas. — Amerikos; vadovybėje naujasis prezidentas su Rytų ortodoksų Bažnyčios ko daug mėnesių keli užsienie Irano bendradabiavimo ir jo
čiai
buvo
nuteisti
sušaudyti,
darbininkų unijų federacijos Kirkland visada buvo laikomas patriarchu Demetrium I-ju. Kaip
naftos.
13-toji konstitucinė konvencija intelektualu, rašiusiu vadams žinoma, buvęs popiežius Paulius kiti gavo sunkias kalėjimo baus
atsisveikino su savo ilgamečiu svarbesnes kalbas. Jis buvo pir VI-sis aplankė tuometinį pat mes. Islamo įstatymai neturi
numatę bausmių šnipams, aiš
prezidentu George Meany ir iš mas federacijos vadas, baigęs riarchą Atneoagorą 1967 m.
Kambodijos debatai
rinko naują — Lane Kirkland, universitetą. Jo politinės pažiū — Prancūzijos parlamente, kina islamo žinovai. Priešin
New Yorkas. — Jungtinių
kuris daug metų buvo Meany ros labai panašios į buvusio svarstant biudžetą įvyko skili gai, kitų tikybų žmonės islamo Tautų Generalinėje asamblėjoje
yra
saugomi
ir
globojami.
Įvy
mas tarp premjero Raymond
dešinioji ranka, federacijos se vado Meany.
praėjusią savaitę vyko karšti
kretorius ir iždininkas. Fede Federacijos konvencija atsisa Barre rėmėjų ir degolininkų. kus konfliktui, tokie žmonės debatai dėl Kambodijos. Neu
yra
ištremiami.
racijai priklauso 105 unijos su kė pasisakyti už kurį svarbesnį Premjeras pagrasino pasitraukti
Neaišku, kokių šnipinėjimo traliosios Pietryčių Azijos val
13.6 milijonais narių. Kai ku demokratų kandidatą į preziden iš pareigų.
stybės: Tailandija, Singapūras,
rios svarbios darbininkų unijos tus. Nors daug unijų vadų re — Egipto prezidentas Sadataa įrodymų iraniečiai rado Ameri Filipinai, Indonezija ir Malaizija
federacijai nepriklauso. Anglia mia sen. Kennedy, daugiausia planuoja pastatyti Sinajaus kos ambasadoje. Irano ambasa pasiūlė rezoliuciją, reikalaujan
kasių unija išstojo iš federaci dėl jo siūlomo sveikatos valsty kalne šventyklą kurioje galėtų dorius Washingtone Ali Agah čią kad iš Kambodijos būtų iš
jos, nes jos tuometinis vadas binio draudimo projekto, kiti melstis: krikščionys, musulmo lapkričio 1S d. pasikalbėjime su vežtos visos svetimos kariuome
John Lewis susipyko su Meany. delegatai pasisakė už preziden nai ir žydai. Izraelio premjeras reporteriais CBS televizijoje nu nės, kad Kambodijos gyventojai
Panašiai savo uniją ištraukė tą Carterį. Todėl nutarta palik Beginąs atsiprašė negalįs da rodė, kad susektas sąmokslas, laisvai galėtų išsirinkti savo
1966 metais ir automobilių uni ti šį klausimą demokratų kon lyvauti Sinajaus ceremonijose, jog iš Amerikos šacho finansinių vyriausybę. Prieš šią rezoliu
jos vadas Walter Reuther. Fe vencijai, kuriai padarius spren kur Sadatas minėjo dviejų me išteklių 200 mil. dol. buvo at ciją karštai kovojo visas ko
deracija pati išmetė 1967 m. dimą, federacija mes savo lėšas tų sukaktį nuo jo kelionės į Je siųsta šacho agentams į Iraną munistinis blokas, tačiau bal
kur tie pinigai pavartoti Irano
"tymsterių" uniją dėl jos vadų ir savo visokeriopą paramą už ruzalę.
suojant paaiškėjo, kad Maskvos
kurdų
sukilimo kurstymui.
nesąžiningumo.
demokratų partijos kandidatus.
— Pirmadienį senatas pradėjo
JAV vyriausybė pareiškė liniją remia tik 21 valstybė, o
Šie suskilimai sumažino fede
svarstyti specialių mokesčių griežtą protestą Sovietų Sąjun rezoliuciją priėmė 91, susilaikė
racijos dydį ir galią. Jei 1955 m.
naftos bendrovių pelnams įs gai dėl Maskvos radijo žinių ir, — 29.
Paminėjo Franco
federacijai priklausė 16 milijo
tatymą
Stebėtojai iš šio balsavimo
ypač, dėl slapto Baku miesto ra
nų darbininku, sudariusių visos
mirties sukaktį
— Izraelio pakrančių sargy dijo "Irano balsas" programų. daro išvadą kad trečiojo pasau
darbo jėgos 21 nuoš., tai šiuo Madridas. — Ispanijoje įvyko ba susišaudė su laiveliu atplau
Sovietų radijas skelbė, kad prie lio šalys nebūtinai eina su ko
metu narių skaičius siekia 13.6 didelė dešiniųjų jėgų demonstra kiančiais palestiniečiais, kurių
Irano krantų artėja JAV karo munistų bloku, nors "nesusirimil.. arba 13 nuoš. visų darbi cija, minint generalisimo Franco du žuvo, du suimti.
laivynas, kad Testas kareivinėse šusių" valstybių bloko vadu
ninkų. Naujoji vadovybė žada mirties sukaktį. Kalbėtojai pa
— Rytų Vokietijos komunistų Fort Hood paruošiami Iranui yra Fidel Castro. Jau keliskart
siekti naujų unijų prijungimo. smerkė naują Ispanijos kelią
laikraštis pritarė Irano skelbia pulti daliniai. Pentagonas pa JT atmetė Vietnamo pastatytą
George Meany vadovybėje kuris veda tautą į abortus, sky mai žiniai, kad JAV ambasada reiškė, kad Amerikos karo lai Kambodi jos režimą.
Amerikos darbininkų judėjimas rybas, pornografiją Ypač karš Irane nebuvo diplomatinė ats vai buvo pasiųsti į Indijos van
Vietnamo vyriausybė pakar
liko nuosaikiu, prieš komunizmą tai pasisakyta prieš baskams tovybė, bet — šnipų lizdas.
denyną daug anksčiau, negu tojo, kad ji laikys karins Kanv
nusistačiusių vadų rankose. Lau duodamą autonomiją Demon
Tailandijoje steigiama buvo užimta ambasada Tehera bodijoje, kol Hang Samrin re
kiama, kad tuo keliu eis ir nau stracijos šūkis buvo: 'Ispanija
nauja Kambodi jos pabėgėlių sto ne ir sovietų radijo programų žimas bus pakankamai stiprus
jas federacijos vadas Kirkland. viena didinga, laisva".
vykla. Paskutiniu metu labai metu buvo Mombasos uoste, Ke apginti savo valstybe.
Meany buvo katalikas, kovojęs
Buvęs Kambodijos princas
pakilo per sieną atbėgančių nijoj. Dėl dalinių Fort Hoode
Japonai įsteigė
prieš skyrybas, abortus, niekad
Norodom
Sihanouk pareiškė
Pentagonas
pareiškė,
kad,
jei
kambodiečių skaičius. Kai ku
nerėmęs liberalų kandidatų į
Pekine,
kad
Kambodijos priešas
būtų
planuojamas
žygis
Irane,
taikos premija
riom dienom atvyksta iki 20,000
valstybines vietas. Federacijos
niekas nesiųstų kareivių į Te Nr. 1 yra buvęs Pol Poto reži
Paryžius. — Japonijos laivų žmonių per dieną.
sąs, tai būtų absurdas, ypač mas, o Nr. 2 priešas — Vietna
Pekine, prie "demokrati
statybos pramonės fondas įstei
kuris kolonizuoja Kambo
Brežnevo priekaištai gė naują tarptautinį fondą ku jos sienos" milicija suėmė tris kada 82-troji parašiutininkų di mas,
dij ą Pol Potas nužudė vien
ris skirs premijas asmenims, vyrus. Minia trukdė milicijai
Sihanouko šeimoje tris jo duk
Washingtoaas. — JAV vy nusipelniusiems pasaulio taikai.
suimtuosius
nusivežti,
daužė
teris,
2 sūnus, 3 žentus ir 14
riausybė gavo laišką iš Brežne Japonai šio taikos premijų fon
Olandai prieš
kumščiais
automobilio
stogą.
vaikaičių
pareiškė princas.
vo, kuriame jis prezidentui Car- do
administravimą
pavedė — Floridos demokratų "šiau
naujas raketas
Lapkričio 25 d princas išva
teriui išmetinėja pavojingą su UNESCO organizacijai. Ateity
gedimą Amerikos gynybos siste je šalia Nobelio Taikos premi diniuose balsavimuose" paaiš
Amsterdamas. — Apie 3,000 žiuoja į Vakarus, kur jis ban
mos kompiuteryje. Prieš savai jos bus ir UNESCO taikos pre kėjo, kad prezidentas Carteris žmonių demonstracija Olandijo dys laimėti Kambodijai dar di
tę šis menkas sugedimas, kuris mija, kuri sieks apie 100,000 dol. daug stipresnis už sen. Kennedy, je smerkė NATO planus įvesti desnį dėmesį ir paramą Jis ti
kuris iš suvažiavusių demokratų į Olandiją naujas skraidančias kisi sugrįžti į
greit buvo pataisytas, įspėjo gy per metus.
gavo tik 351 balsą prieš Carte- raketas, kurios galėtų pasiekti sost*.
nybos centrą, kad Amerikai gre
rio
1,114 balsų.
sia raketų puolimas. Sis aliar
Argentinon grįžta
Sovietų Sąjungos teritoriją.
mas privertė budinčius karinin
— Kalifornijoje pirmadienį Kairiosios Olandijos grupės
KALENDORIUS
britu ambasadorius vėl įvestas gazolino normavi ateityje planuoja daugiau de
kus pasiųsti į orą gynybos nai
Lapkričio 20 d.:
kintuvus ir {spėti raketų bazes.
Londonas. — Britanija pa mas, kuriame gazolinas par monstracijų Pagal NATO šta
Maksencija.
Jovydaa, Andė.
Klaida greit buvo pastebėta ir skelbė, kad sausio mėn. parei duodamas pagal automobily bo planą Olandija gautų 48 nau
1
Lapkričio 21 d.:
aliarmas atšauktas.
gas vėl pradės eiti Britanijos lentelių paskutinį numerį. Jei jas raketas. Laukiama, kad šį
Ametberga,
Svilkenis, Eibare,
Brežnevas rašo prezidentui ambasadorius Argentinoje. Jis ; jis kelintinis, gazolinas parduo planą patvirtins gruodžio mėn.
Saulė teka 6:44, leidžiasi 4:27.
Carteriui. kad dėl įrengimų buvo atšauktas prieš ketveris damas kelintinėmis dienomis.
šaukiama NATO užsienio reika
klaidų gali prasidėti atominis'; metus, kai kilo ginčas dėl Falk
lų ministrų konferencija. Vak.
karas, todėl Amerika turėtų ge- land salų, kurias savinasi abi nebuvo nutraukti, tik atšaukti Vokietija jau priėmė naujų ra
Debesuota, šalčiau,
riau prižiūrėti savo aparatui. I valstybės. Diplomatiniai ryšiai t mb ssadora\ i
ketų pasiūlymą
tūra dieną 90 L, naktį 35 L
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Į damas. Ypač daugelis be recepto
vaistu gaunamu vaistinėse, o taip
pat ir vaistai su receptu gauna
mi nesimaišb gerai su alkoholiu;
3. Venk imti nereikalingus vais
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJfcGUMO UGDYMAS
tus. Kiek gali venk pramonėje be
JONAS ADOMAVftTOB, M. D.
sirandančiu chemikalų; 4. Prisi
KELIAS I SVEIKATĄ, 1801 Wcst Garfield Hvd., Chiesfo, EL
laikyk sveiko —gerai balansuo
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIIUIUIUIIIUIIUIIIIIIIIII to —įvairaus maisto. 5. Kai pa
stebėsi sekančius negerumus —
tarkis su šarvu gydytoju. Jis žmo- Alvudo narių susirinkime sekretoriauja Jone Bružiene (kair.), korespondentė
gU ištirs ir atsakančius kraujo Ona Algminienė ir vicepinn. dr. Ona Vaikevičiūtė.
Nuotr. ML Nagto
Nustokime karstan žengę per Į ma laikyti kūno valytojų ( rafi- tyrimus atliks.
kepenų negalę: keiskime gy nerija).
Dešimt kepenų negerovės ženklu džiai sunkia veikla savo atžalyną
venimo įpročius geresniais.
Kepenys lošia pagrindinę rolę
taip ugdyti, kad pastarasis pajėg
1. Nenormaliai
nusidažiusios
Mediciniškas raginimas išaKnant iš kraujo tiek nurytas,
tų naudingo gyvenimo, o n e svai
tiek kūne pasigaminusius nuo geltonai akys — j ų obuoliai ir galų jūroje plaukti. Degtinės veik
dingas medžiagas. Kepenys pa- oda. T a i geltligės ženklai — pir la šiandien yra tikra lietuviška
tpriją buvo tikima, kad kepenys naikina nuodus ir jau nenuodin mas ženklas kepenų ligos; 2. Pa pražūtis rytoj. Atgimkime valan
yra centras žmogaus gyvybės. gas medžiagas prašalina su tul sirodymas labai tamsaus šlapimo čiškai veiklai —tai ir bus mūsų UNIVERSITETO SUKAKTIS
Taip iš tikrųjų ir yra. Senovės žimi į žarnas. Tulžis yra kartus, ir šviesių — smėlio spalvos išma nemeluoto kultūringumo, lietu
Vilniaus u-to 400 metų sukak
babiloniečiai dievui aukai skirto žalsvai geltonas skystis, kuris ga tų; 3. Pilvo —vidurių ištinimas; viškumo ir religiškumo veikla.
ties minėjimas
Rochesteryje
avinėlio kepenis naudojo sužino minasi kepenyse, o sandėliuoja 4 Ilgėliau užsitęsęs viso k ū n o nie
Taip,
ir
nė
per
milimetrą
kitaip!
įvyko
spalio
28
d.
Paskaitą
apie
jimui dievų valios. Apie 2000 me mas tulžies pūslėje. Pavalgius žėjimas; 5. Lengvai apturimas pa
tų pr. Kr. laikotarpio atrastas a- riebaus maisto, tulžies pūslės sie vargimas; 6. Netekimas apetito Pasiskaityti Tour Liver - Lets Vilniaus u-tą skaitė Vlada Savies kepenų molinis modelis su nelėms susitraukus, tulžis išlie l^rr atsiradimas pykinimo; 7. Svo You Lrve. American Liver Foun balienė, Nazaretu kolegijos pro
fesorė. Prelegentė pati yra vil
dievobaimingu įrašu.
Kepenys jama į žarnas maisto, ypač rie rio pasikeitimas: padidėjimas ar dation, Dalios, Texas 75235.
nietė ir yra padariusi magistro
jo sumažėjimas daugiau negu 5.
minėtiems tikslams buvo naudo balų virškinimui.
laipsnį Vilniaus u-te.
proc.
laike
dviejų
mėnesių;
8.
At
SVEIKO
MAISTO
RECEPTAS
jamos dėl to, kad jos turi dau
Apie Lietuvos istorinę padėtį
Daugelis vaistų, vartojamų li siradimas kraujuotų ar smalos pa-j
giausia kraujo. Kadangi kraujas
Bulvienukai užkandžiui
Vilniaus universiteto steigimo
prilyginamas gyvybei, todėl ke goms gydyti, kepenyse chemiškai vidalo išmatų. 9. Kraujais vėmi
mas;
10.
Stiprūs
ir
ilgai
užsitesę
vi
laikais ir įdomių statistinių duo
Produktai:
1
svaras
baltų,
iš
pakeitimai
penys buvo laikomos sielos bu pakeičiami. Tokie
durių
skausmai.
virtų su lupena bulvių, 4 uncijos menų pateikė Rimvydas Tamo
tvarko vaistų veiklą kūne.
veine.
balto, lietuviško sūrio, 1 šaukš šiūnas, lituanistinės mokyklos
Tulžis yra skystis, išskiriamas
Kepenyse vyksta chemiški pa Kepenų liga ir krašto ekonomija tas Safflower alyvos, 1. šaukšte istorijos ir geografijos moky
kepenų ir tulžies takais nulei kitimai laikomi žmogaus saugo
Kiekvienais metais š i a m kraš lis atpple cider acto, 1 skiltelė tojas.
džiamas į tulžies pūslę, o iš jos į tojai — jo gyvybės palaikytojai.
tui
kepenų liga kainuoja (šio smulkiai sukapoto ir sutrinto čes
plonas žarnas. Tulžis yra tulžies Sakoma, kad Rojaus Sode ke
Po paskaitų buvo renkamos
rūgščių pilnas skystis, padeda penys saugojo Adomą nuo nuo krašto žmonėms) daugiau kaip nako, 5-6 šviežiai sumalti pipirai, aukos LB švietimo reikalams.
puspenkto bilijono dolerių. Tai H šaukštelio druskos, 1 šaukšte
virškinti riebalus žarnose.
dingųjų augalų, bet ne nuo o
Meninėje
dalyje Antanina
išlaidos gydytojams, vaistams, li lis sutrintų krapų sėklučių arba
Senovės mokslinčiai kaip me buoAio.
žalių
lapelių.
Zmuidzinaitė
padeklamavo die
goninėms, netekimas atlygini
dicinos tėvas Hippocratas, Pymo... Čia neįeina neapskaičiuojaPriedas: Rauginti agurkai plo nai pritaikintos poezijos. Su
Kaip kepenys talkina žmogui
thagoras, Empedocles ir Aristotle
_ , . ,„
, ,
, , . , Imi emociniai nuostoliai visuome nai juostelėm supiaustyti, mari rinkta aukų 224 dol., kurių 150
tikėjo, kad tulžis gaminama ke
Penkiolika gerų darbų atlieka]
nuoti grybai, šalta
marinuota dol. pasiųsta L B Krašto val
penyse ir įtakoja žmogaus svei kepenys žmogaus kūne. Štai jie nei ir šeimai.
Dabar kepenų ligos yra didžio žuvis arba spalvingos marinuo dybai, o likusi suma perduota
kata ir sustatymą. Pagal tų moks 1,Gamina greitai energiją (cuklit. mokyklos iždininkei J. Nauji
priežastis
mirties bei nedarbin tos daržovės, bei pamidorai.
lo vyrų tvirtinimą, yra keturi pa
gumo Šiame krašte.
Tyrimai
Darbas. Bulves išvirti 2-3 va jokienei.
grindiniai
skysčiai:
kraujas,
vyksta kepenų ligų toliau šiame landom anksčiau prieš gamini
skrepliai, geltonoji tulžis ir juo
Minėjimą rengė Rochesterio
kraite.
mą. Jas ir sūrį sumalti ar pertrin LB apylinkė.
doji tulžis. Kai tie skysčiai veikia
ti per sietuką. Atskiram bliudelyharmoningai, buvo
manoma,
Kepenų ligos ateityje
je sumaišyti česnaką, actą, alyvą,
kad tada žmogus yra sveikas.
Kepenų ligos dažnėja. Taip y- pipirus ir druską. Apšlakstyti bul
Neleistinoje proporcijoje tie skys
sudėjus į atitinkamas lėkštes, de
ra todėl, kad dažnėja chemika ves ir mediniu šaukštu gerai iš
čiai, buvo manoma, sukelia li
koruoti minėtomis marinuoto
lais užsikrėtimas, oro tarša ir trinti iki tąslumo ir vientisumo.
gas bei blogą nuotaiką - tempe
mis daržovėmis arba papuošti tu
žmonių savęs žudymas per girtavi
Tešlą išversti į plokščią lėkštę rimomis spalvingomis, virtomis,
ramentą. Manyta, kad perdidelis
m
o
tvaną.
|
ar
pusbliūdį ir dviem mediniais šaltomis su citrina ir alyva mortulžies kiekis sukelia pyktį ir nu .., Avies kepenų molinis modelis buvo
šaukštais
suformuoti
kočeliuk^, kelėmis, krapų šakelėmis ar pet
siminimą (depresiją), o dėl per- naudojamas babiloniečių apie 2000 me -j Šiandien be galo daug sunau
tų
prieš
Kristų.
(Originalas
vra
Britų
mažo tulžies būvio —atsiranda
dojama vaistų. Amerika tapo di kaip dešrą. Supiaustyti ketvirčio ražolėmis.
muziejuje,
Londone).
bailumas bei išgąstis.
džiausiu
vaistų
sunaudotoju. colio storumo griežinėliais, api
Paruošė Adelė I>wbiienė
Nors yra naudingų vaistų ligų barstyti susmulkintais krapais ir,
Minėta skysčių kaip ligų sukė rų), kad kūnas nenustotų veikęs;
gydymui, bet jų nepakentimas
lėjų teorija vyravo pasaulyje per 2. Gamina naujus kūno balty
kūne gali sukelti nenumatytas |uiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiNiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiicf
šimtmečius iki X I X amž. Ta mus; 3. Apsaugo nuo degalų kū
reakcijas jame. Tik būtiniausi
da pajėgus vokiečių patologas ne trūkumo. T a m reikalui kepe vaistai vartotini. Kitaip elgian
(lavonų ir negyvų kūno medžią-! nys sandėliuoja vitaminus, mine tis m e s kūno švarintoją - kepenis
— Monografija, paruošta rašytojo ANTANO GIEDRAIČIO-GIED
gų tyrinėtojas) Rudolfas Vircho- ralus, įvairų cukrų ir tvarko rie- per d a u g užverčiame darbu —
RIAUS,
yra trumpa, bet išsami Jurbarko miesto ir apylinkių geografi
was įrpdė, kad ligos pradus su alų sandėlius. 4. Reguliuoja krau jos ima neatlaikyti darbo apkro
nė,
istorinė,
kultūrinė ir visuomenink) gyvenimo apžvalga.
daro celių pakitimas - susirgi jo krešėjimą; 5. Padeda virškini vimo.
Redagavo redakcinė komisija. Išlėkto Jurbarkiečių sambūris 1979
mas. Taip atsirado celularinė pa mui maisto, gamindamos tulžį.
Išvada.
Pažanga
daroma
kepe
m.
Spausdino
"DRAUGO" spaustuvė. Kieti viršeliai. 224 pusi. Aplan
tologija — mokslas apie ligas. 6. Tvarko gamybą ir išskyrimą
n
ų
ligų
gydyme.
Dabar
gražiau
kas
daii.
Zitos
Sodettrienės. Kaina su persiuotimu $18.10. Uisakynuts
Tada pradėjo sparčiai žengti pir cholesterolio; 7. Neutralizuoja ir
siame
Chicagos
viešbutyje
įvyko
Illinojaus gyventojai dar prideda 98 e t valstijos mokesčio,
myn visi mokslai medicinoje, į- suardo nuodingas medžiagas; 8.
metinis kepenų ligų tyrinėtojų siųsti:
skaitant ir biochemiją, patologi virškina —metabolizuoja alko- j
gydytojų suvažiavimas. T e n bu
DRAUGAS 4545 W. GSrd St, Chicago, IL 60829
ją ir fiziologiją. Tada tikrai pa holį; 9. Užlaiko normaliame kie
v o gydytojai mokomi kepenų li
kyje
kraujuje
esančius
chemika
aiškėjo, kad kepenys yra centri
gų supratimo, jų ligų (riebios ke r^lttlltlllllHtllHlirfflWHHHHHHItW^IWtlHIIUIUIIIMIIIIIUIIHIIIIHmillllllllSII?
nis organas, reguliuojąs gyvybi lus ir vaistus; 10. Valo kraują ir
išskiria atlaikas į tulžį; 11. Užlai penys, uždegimai ir jų susitrau
nius vyksmus žmogaus kūne.
ko lygsvarą moteriškųjų hormo kimas - cirosis) gydymo ir n u o
Kepenų vieta ir atliekamas
nų - estrogenų; 12. Tarnauja kaip ligų kepenų apsaugojos. Buvo do
darbas
pagrindinis organas kraujo ga kumentaliai įrodyta, kad girtau
jantieji daug dažniau gauna vėžį
Kepenys yra didžiausias kūne myboje prieš žmogui gimstant kepenyse.
Nuo 1979 m. gruodžio 1 d. dievaičio "Draugo"
13
Padeda
kūnui
atsispirti
užde
organas. Jos randasi dešiniame
Visiems turėtų būti aišku, kad prenumeratos kainos bus tokios:
gimams ir gamina apsaugos - ipašonkaoilyje. Jos sveria apie tris
DRAUGO prenumerata mokama B anksto
munines medžiagas. 14. Pačios lietuviškas veiklos rėmimas deg
svarus. Jų dydis prilygsta futbo
atsistato savo pakenktas dalis; tine yra šakos kirtimas, ant ku
metams y2 metų 3 mėn.
lui. Normalios
kepenys yra
jaunimas,
15. Per visą gyvenimą sandėliuo rios tiek lietuviškas
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
minkštos ir lygios. Gydytojas ne
tiek pagyvenusieji lietuviai sėdi.
ja geležį
sunkiai nustato jų dydį ir jų kie
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Todėl, Alvudo pavyzdžiu, visos
tumą. Kepenys yra sudėtingas or
lietuviškos organizacijos turi ap
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
2mogus gali padėti
ganas ir labai svarbus gyvybei.
seki be savižudystės ir jaunhnasavo kepenims
Kitur .....
38.00
20.00
13.00
Be sveikų kepenų žmogus negali
žudystės per kepenų ligų gausėji
gyventi, šis gyvybei svarbus orga
Savaitinis
25.00
15.00
Penkeriopai žmogus gali tal mą, atsirandantį dėka vis toliau
nas atlieka daug darbų kūne. kinti kepenų taip žmogui svarbia tvanu besiplečiančio girtavimo
Kadangi jų darbai yra sudėtingi, me darbe: 1. Jei negali negerti lietuvių tarpe. Stenkimės patys
"Drsugo" pu—aunrmtm kainuos i centas į dssaą daugiau, Steatodėl dažnai atrodo, kad jos dar alkoholio, tai nors gerk po tru savo asmenybėmis taip sužmo- gkemes atsižvelgti į skaitytoju pajėgumą. Malonu, kad tie, kurie pa
bą atlieka paslaptingai Bet svar putį; 2. Atsargus būk keletą vais- niškėti ir savo pavyzdžiu - di jėgtu, daugiau prisideda savo aukomis. Tokiu bodu mes galime pa
siūlyti masesuku paketas*, kad msssuu pajėgiantieji gsJttu ir
biausia kepenų veikla yra trejo
tyje BBSSSffj
— "
pa: 1. jos perdirba suvalgytą
maistą. 2. pagamina ir išsiunčia
į kitas kūno dalis svarbias visam
kūnui medžiagas; 3. panaikina
nuodingumą ir išskiria lauk to
kias medžiagas, kurios palikusios
Kritikų ypač gsrai į f t r tinta s
kūne ji apnuodytų.

KELIAS I SVEIKATĄ

KEPENŲ GYDYMAS

Mūsu kolonijose

Į

Rochester, N. Y.

Į

MŪSŲ

JURBARKAS

i

NAUJOS DRAUGO PRBIUMERATŲ KAINOS

Kepenys lošia pagrindinę rolę
pakeičiant maistą i svarbius gy
vybei chemikalus. Beveik visas
kraujas, kuris praeina per skran
dį ir žarnas, esti perfiltruojamas
per kepenis, o tik po to tas krau
jas patenka į kitas kūno dalis.
Tokiu būdu kepenys strategiškai
svarbios, perdirbant maistą ir
vaistus —tada maistas ir vaistai
geriau sunaudojami kitose kūno
dalyse. Tikrumoje, kepenis gali-

naujas

ro m a n a i

JUftGIO

JAUKAUS

GALLBLADDER

SubaertptiaB Rates $37.00 — Chiesfo, Cook County. ,
Illinois tad Canada. Elsewhere in tbe U.S.A. $35.00. Foreign
countries. $37.00.
f
Palto išlaidas «—«»»T«» pakvitavimai už gautas premime- -ratas nesiunclemi. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
fcjL.

DRAUGO Įsauuuassju mokama B anksto
metams 6 rota. 3 men.
Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00
Kitur JA.V.
35.00
18.00
13.00
Kanadoje
U.S.A. 37.00
19.00
15.00
Užsienyje
37.00
20.00
15.00
SavaitimS
25 -J
1500
940
• Administracija dirba kas- (i
dien nuo 8:30 iki 4:30, Sėsta- §
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. J
• Redakcija dirba kasdien y
8:30 — 4:00, Šeštadieniais f
8:30 — 12:00.
v
A

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos grąžina tik ii
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skel.
bimų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

ANATOLIJUS

KAIRYS

LAISVES SONATA, 40 iliustracijų, 1970 m.
PO DAMOKLO KARDU, premijuotas romanas, 1978 m.
TRYS DRAMOS, scenos veikalai, 1978 m.
KARONĄ istorinė trilogija-poema, 1974 m
TRETIEJI VAINIKAI, poezijos antologija, 1975 m.
TRYS KOMEDIJOS, veikalai scenai, 1975 m.
Sfl>ABRIN« DIENA, komedija ir libretas, 1972 m.
CURRICULUM VTTAE, komedija anglų kalba, 1971 m.
ŠVIESA IR ELDORADO, dvi premijuotos dramos

$*.<*>
5,00
5.00
5JD
5.00
4.00
100
2M
2.08

Kiekvienas užsakytojas prideda 75 e t u i persiuntimą ir kitus
išlaidas. Dl. gyv. dar moks 5% valstijos mokesčių. Užsakymus siųsti
DRAUGO adresu.
up

DR. K. 6. BALUKAS
Akušerija ir m o t e r y l i g o s
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). T e l . LU 5-6446
Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. VL. BLAŽYS

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicerom
Casdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Sešt 12 iki 4 vai. popiet

Tel. REliance 5-1811

•'—

DR. VVALTER J. KIRSTUK

Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir šešt.
Vai.: pirm., antr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v. Sešt. uždaryta.
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą.
Ofiso telef. VVA 5-2670
DR. IRENA KURAS
Rezid. tel. WAIbrook 5-3048

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Marquette Medical Center
6132 So. Kedzie Avenue

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71 st Street
Vai.; pirm , antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00
vai popiet, trec\ ir šešt. tik susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Valandos: Kasdien nuo 1C vai. ryta
iki 1 vai. popiet.
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Specialybė vidaus ligos
(t.f
2 4 5 4 VVest 71st Street
( 7 1 - m o s ir Campbell Ave. kampas)
Vai. pagal susitarimą, pirmad. ir ketv. 1-4 ir
Vai.: pirmad , antrad., ketvirtad. irpenktad.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus

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

Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

Telef. — 282-4422

DR. E. DECKYS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybe — Nervų ir
Emocinės ligos.

CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. 6LEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA J AKSEVlClUS
JOKS A
VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street
Valandos pagal
susitarimą

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. VVABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE. -Vi
•Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-514*.
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trei,-

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
,..
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak O f i s o tel. 776-2880, rezid. 448-5S45

Ofs. PO 7-6000, R e z . G A 3-7278

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. JENKINS

Tel. — GR 6-0617 ~
6 9 5 8 S. Talman Ave.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
1002 N. VVestern Ave., Chicago
Tel. 489-4441

Ofiso tel. HF 4-2123, namų GI S-61?,*

DR. V. TUMAS0NIS

T.r/f

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

C H I R U R G A S
2 4 5 4 VVest 71st Street
jV'al pirm . antrad , ketv ir penktad ^-.S.ir
p-~ — iš anksto susitarus

Valandos pagal susitarimą

O f s . tel. 586-3166; namų 381-3772

DR. K. A. JUČAS

Jstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

ANAPUS RYTOJAUS
Galima įsigyti pat platintojus, "Drauge"
arba užsisakyti ".Ulffl**" Itldykk),
17689 6e4dwhi ūrn Sevthfltld, Mlch. 4S07I
Kaina — $9.75 su persiuntimu

UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
Ssoond dsss postas* paid at Chfcago. m. Publiahed daily
esccept Sundays, Legal Holldays, days after Christmas a
and EasUr by ths LMH**™—» Catholic Press Society
tSjSsastmS Number (USPS — 1S1000)
"«

BENDROJI MEDICINA
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2-7; šeštadieniais pagal susitarimą-.*
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I

2659 W. 59 St., Chicago — 476-2112
Vai. pagal susitarimą Pirm . antr , trec\,
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai.

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGĖ, nes
lis plačiausiai skaitomas lietuvių dien
raštis, gi skelbimų kainos yra visiems
prieinamos.

Kai jų neuiaugtų

tingai pasidaro įdomi ir prasmin- j AUKŠČIAUSIAI ĮRENGTAS
ga, kai patys pa ra piečiai joje kūTELESKOPAS
rybingai reiškiasi. Parapija yra
Aukščiausia pasaulyje obser
tam, kad tarnautų Lnonėms tų vatorija, 4,200 metrų aukšty
tikslų įgyvendinime, kurie pas je, pastatyta užgesusio Mauna
::;;
Šiuo metu pavergtoje Lietuvo- kos meto sąlygoms ir, paruošda
kirai šeimose asmenims įvykdyti
Kea ugniakalnio viršūnėje, Ha
;;je sukamas filmas "Gyvačių liz- ma atsarginius, atliko didelį
I neįmanomi. Tam jungiamės į
vajuose,
pradėta oficialiai nau
•^das". Daugeliui gali kilti klausi- auklėjimajį darbą. Tai buvo pla
Pasikalbėjimas su kun. Gediminu Kijausku, S.J.
• vienetus. 2odžiu, bendrieji siekizmas, kas yra tas gyvačių lizdas čioji masių mokykla. Bet šianj mai teįvykdomi visų sutelktina doti. Teleskopo veidrodžio dia
;;P tai yra pagal J. Požėros romą- dien daugelis tai užmiršę daro
(Pabaiga)
V. ROCIŪNAS
na pavojus, kai daromi pakeiti- medžiagine parama, uoliu įsijun- metras yra 3,60 metrų dydžio.
";jią "Šalnos" lietuviams partiza- priekaištus, kad, palyginti, taip
mai.
gimu į pačią programą ir rūpes Tą observatoriją bendromis jė
.
Ir
mušu
parapijoj
organizuojasi
"^įams suniekinti gaminys. Du didelės lėšos skirtos kariuomenei
i
Gražiai papuošta ir parapijos čiu, kad viskas būtų atlikta kuo gomis įrengė Kanados Naciona
jauny
lietuviškų
šeimų
būrelis.
linis tyrinėjimų centras, Pran
^roliai Šalnos, Vincas ir Stasys, nepasiteisino, nes nebuvo, ,okurias programas, pvz. dvasines ke-! svetainė lietuvišku raštų mozai- geriau.
cūzijos Nacionalinis mokslų cen
'.rtbuvo komunistai, kaip ir supran- puojant Lietuvą, iššauta, nė vie- Tikimės jo rėmuose bus lengviau liones, pašnekesius, susikaupimo j komis. Joje turime daug progų
MŪSŲ lietuviškos parapijos ga tras ir Havajų universitetas.
atsiliepti besikuriančiųjų Šeimų dienas, specialias pamaldas įvai- susitikti, pabendrauti.
«!tama bolševikiniame
romane, nas šūvis.
li
ir turi tapti
rūpesčiams.
riomis religinėmis ir t a u t i n ė m i s ' _ , . , ,
...
..
, , mūsų religinio, Jos pastatymas kainavo 30 mil.
Sjbciau vienam jų čekistai paveda
^ ^
B e abej0) tokia b u v o
Dldel
Reikia
pripažinti,
kad
pas
mus
progomis (Tautos šventės, birl Pasėkimą turi vadina- j tautinio ir kultūrinio gyvenimo dolerių.
..asaiškinti
lietuvių
partizanu s i t u a c i j a > i r k a r i a i č i a mažiausiai
mos
į v y k j U ) vėlinių, gegužinių i
kavutės, vykstančios po pa-j oazėmis. Tokiomis jos tampa vi- Observatorijos teleskopas tech
•£«&!«. Išdavikas insifiltrv.oja į k a l t i > t a č i a u p a s j t a įk 0 ir tokių a- pamaldose gausiai dalyvauja jau- y^
grinc in5u
*
sekmadienio lietuvis-1 šiems jungiantis į bendrinių už- niškai yra vienas iš pačių ge
-partizanų eiles, o kadangi viskas mer ikiečių, kurie teigia, kad mes nimo. Šiuo metu organizuojasi Į pamatų jaunimo kryžių kelių i
i
grupe,
norinti
vis
daugiau
mūsų
kų
pamaldy.
Sueina visų am davinių vykdymą
ir
t.
t
)
.
Dažnai
su
šiomis
progra
•>«claroma slaptai, tai to nežino net patys įsjungėm į Sovietu Rusiją j ųjų įtraukti į jiems pritairiausių. Jis yra aprūpintas fo— jūsų darbas nesiriboja vien tometrais dangaus šviesulių ži
momis ruošiami ir specialūs lei- žių žmonės, ypatingai apstu jau
'.'ar broils. Ir iš neapykantos par ir, kai jiems papriestaraujam, jie a u n
nimo. Sveikintinas ir lietuviškų parapijos sielovada. Ji praplečia
tizanui brolis Vincas nužudo sa- tuoj stato klausimą: kiek lietu kytas programas, pvz. pašneke diniai. Kas savaitę išleidžiame
organizacijų
ryžtas ir ištvermė ma ne tik ui parapijos, bet ir ui bėjimui matuoti, spektografais
sius,
susikaupimo
dienas,
rekolek
keturių puslapių laikraštį "Mū£ro brolį Stasį, nors šis vykdė par- viu generolu įsijungė į partizanų
tas sekmadienių kavutes pakaito Clevelando ribų. Buvote kape spektrams fotografuoti, intercijas.
su
žingsniai".
Laikraštis
visiems
;;*rjos užduotį. \ partizanus pasius- v e i k l ą i r k i e k a k t y v į a i a r D a neakferomentrais — dangaus kūnų
Daug darbų atlieka įvairios j par apječiams išdalinamas nemo- mis ruošti ir visas įplaukas pa lionu skautu, ateitininku, LFB,
;;tas išdavikas miršta nuo savo t y v i a i r ė m ė rau donuosius. Be
,
,,
kampiniams diametrams ir nuorapijai paaukoti.
nu_
;;ferolY>, taip pat komunisto, ran- a b e j Q partizany genev>lų tebuvo organizacijos — grynai parapijos Vamal N e t i r f k i t a s ^ ^
mokytojų
v
t.
t.
stovyklose,
vej
^
^ ^
m&tli0ti
ele ktroninerėmuose butų netikslu juos dvi- s i u n č i a m a s . Buvo kreiptas dėSu dideliu pasisekimu šių \a-\dėte rekolekcijas, rašėte spaudo;kos ir tik vėliau, paaiškėjus klai- vvienas,
bolševikus
ge
i e n a s < 0o rėmusiu
rėmusių bolševikus ge gubinti. Pvz. pas mus veikia j m e s y s , kad parapija augtų ir ti- vučiy metu, ir kitomis progomis, j į buvote [Ateitininkų Federaci- mis kameromis, skaičiavimo ma
e>
ldai, žūsta ir pats brolžudys. rokai daugiau. Tačiau tenka
jaunimui labai reikšmingos orga- j k i n č i u j u skaičiumi. Atėję rado- veikia Juozo ir Onos 2ilionių ve- j jos Tarybos pirmininkas, LB Ta- šinomis ir t. t. Visą jų veiklą
iiiSomanas esą parodo, kokia į- priminti, kad žemesnio rango ka
nizacijos — skautai ir ateitinin me apie 750 šeimų, o dabar turi damas lietuviškas knygynas. Iš; ryįos narys ir prezidiumo narys koreguoja kompiuteris.
rTampa pavergtoje Lietuvoje buvo rininku, o pagaliau ir daugybė
kai. Šalpos srityje darbuojasi Bal- me per 1000. Dalis išsiskirsčiu knygų pardavėjams skiriamų pro , ir 1.1. Žodžiu, pažįstate lietuvišką- Havajuose yra 19 laips. šiau
r
pokario metais. Romanas naudo atsarginiu įsijungė į laisvės kovu
fas ir Lietuvių religinės šalpos sių lietuvių sugrįžo, dalis naujų centų knygyno vedėjai parapi- Į ją visuomenę gan plačiai ir giliai. rės platumoje ir dėl įvairių prie
t jamas partizanu šmeižtui. Jie va- sąjūdį. Dalis jų buvo suimti, ir komitetas.
Vyresnio amžiaus pa- lietuvių šeimų įsijungė. Tuo jai įrengė varpų komplektą, ku- į Kaip atrodo lietuvių religinis, žasčių. dėl jo aukščio, dėl gero
t dSnami gyvatėmis, o filmą'- si»kaa.a. Įeit. Jonas Valkiūnas teigia. rapiečiams patarnauja Pensinin reikalu ir toliau bus rūpinamasi. riais taip pat galima skambinti j kultūrinis bei visuomeninis gyve- oro ir matomumo, parinkta pa
' VHas Alytaus rajone, Dzimiškių kad Sibire vienoj vietoj iš 200
kų klubas, kurio nariai gražiai
\nimas, baigiant trisdešimtmetį togi vieta astronominiams ste
Prie bažnyčios ir klebonijos tu lietuvišką muziką.
• girioje, kur esą net randama par- lietuviv karininkų teliko gyvi tikį ^
parapijos darbuose"; šiuo
inSi
Jau kalbėjome apie kultūrines I Jtame krašte? Kur glūdi mūsų bėjimams daryti. Mauna Kea
rime erdvią auditoriją, mokyklą,
" tizanų bunkerių.
šeši. Tai siaubingi skaičiai, liu-. m e t u ] i e prisideda prie parapijoj svetainę ir keletą kitų patalpų. popietes. Jas ir dvasines keliones lietuviškojo gyvenimo ateitis ir per metus turi didžiausią skai
• ••»
dijantys mūsų kariuomenes tra- j vykstančio remonto. Parapija nuo Šis didelis pastatų junginys gra tęsime ir toliau. įpusėjo kiti re- kokie faktoriai mūsų veiklą spar- čių nakčių su geru oru ir gied
» *»Kam visa tai komunistai daro?
šių mokslo metų veltui priima žiai patarnauja religinėms, tau monto darbai — pertvarkomi tino į saulkleidp
ru dangumi.
-tam, kad suniekintu lietuvių V*ĘRr
Tačiau
šalia
tų,
kurie
daro.
i
kyklą,
kurios
visu
: t u a m s t i n e mo
. _. .,
. . ...
tinėms, kultūrinėms bei sociali prie bažnyčios esantys sodeliai,
Prancūzijos astronomai, ku
• laisvės kovotojų priminimą. Lai• ,
, .
...
priekaištus mūsų kariuomenei, U i t u i § i ai kvmu
rūpinasi tėvų nėms programoms. Norint, kad f . . • j - * - • - - —
— I ši klausimą atsakyti reike- rie Prancūzijoje de Haute Pro» kcs bėga, iš žmonių atminties k a d j } nepaleidusi šūvio, šalia tų, \ k o m i t e t a s >
tai vyktų ir ateityje, reikalinga baigiami sudėti nauji bažnyčios;
.,
* . .
j..
vence ir de Pic du Midi turėjo
j «Wunka siaubingi ir herojiški k u r j e j ą niekina ir šmeižia, šianMūsų salėse vyksta ramovė- nuolat šias patalpas ne tik palai • . ° .
.
v . x.
i tų ilgo straipsnio ar net studijos, tik vidutinio dydžio — 1.93 ir
» žygiai, ant kapu užauga žolė, ne- dien jau raudonoji ranka palietė nų, Nerijos ir Grandinėlės viene kyti bet ir jas gerinti. Šioje srity laiptai, gerinama bažnyčios ap- •, Zj 6 . ,"
. . . . ' 2 metrų — teleskopus su 339£
-težinomi partizanų kapai, o pa- j r išeivijos karius, ir jau patys tų repeticijos, organizacijų posė je mums su dideliu atsidavimu l i n k a
°
'
[Trumpai, lietuvių religinis gy- laiko stebėjimais ir 3.57 metrų
~ty? bolševikai įvairiais būdais kariai save niekina ir žemina bu-1 džiai, susirinkimai,
vakaronės. padeda visa eilė pasišventusių
"
..
s. ..
Į venimas daug kur yra apleistas, teleskopą Cili. gali dabar lais
tuos partizanus be jokios pertrau- y^^
sav 0 ginklo brolius. Atro-! Žodžiu, visa tai, kas padaro mū žmonių. Juos drąsiai galima va dalyvavimo
- Ko pageidautumėte
«
savo
I
parapijos gyvenime,, ^ ^ ^ § idųv a sl ios
a i k ų vadų.
d v a sYra
i n ę vai stebėti žvaigždžių sistemas
kos niekina. Išleista daugybė ro- do, kad karys, kuris žuvo saugo- jsų visuomeninį, organizacinį ir dinti viena iš parapijos tarybos parapiectų.
:
U
gyyųJŲ
^
^
y
.
Mūsų
religinė
A. T.
jungiantis 1 vnsas jo « 2 ^ k i u 7 b į būtina skaityti ir kitomis už Galaktikos ribų.
manų, kuriuose tiesiog šlykščiai damas tiltą ar karišky malky llietuvišką
gyvenimą aaugiau
daugiau aidi- komisijų. Jų rūpesčiu
- V , s aktyvesnio
ir pilnesnio
i ^ ,i
J J .J į ^ ^
religines, tautines,
so-1,
ribota
No.
suniekinami mūšy laisvės gvnė- sandėlį jau "yra žuvęs už tėvvnę, l e t u v l s l c ą gyvenimą
mūsų dvasines—
...
, , _ .
u-*Kaitx)mis.
rU nepaisant, ar tai romanai bū- 0 t a S j kuris žuvo gindamas aukš- n a m i š k a - i r gyvastingą.
bažnyčioje pertvarkomi atgailos ciahnes, kultunnes. Būtina su
Jungiamės bendron veiklon tam,
tų Bubnio ar S. Giros. Net, rodos, ta jį vyriausybės asmenį, jau yra
— Kokie svarbiausi, jūsų nuo-j— susitaikymo kambariai (klau- stiprinti jaunimo
dalyvavimą, j Mus taip pat labai veikia aplin- kad visiems bendrus uždavinius
tokiam jau ne partizanine tema me stinas iŠ laisvės kovų muzie- į mone, buvo padaryti pakeitimai j syklos). Vykdomas planas yra ypač jauny šeimy, studenty ir į kos dvasia, kurioje gausu pasimelengviau atliktume. Tai vykdo
parašytam A. Drilingos romane j a u s . Šiaip ar taip lietuviu kariuo-\<w pagerinimai per jūsų kleboną- nuostabiai vykęs. Jame ne tik at moksleivių, visoj eilėj tikrai ver- j timo, nesiorientavimo įvairių sro
me
įsipareigodami bei besiauko"Laimės kūdikio gyvenimas" taip m e n e s vertė didesnė, negu iš tik-1 vimo metus religiniu — dvasiniu, siliepiame naujiems potvarkiams, tingų programy. Tai būtina gal- j vių bei sąjūdžių maišatyje. Už- dami. O tai padarome atsisaky
bet taip pat nepažeidžiame sta vojant apie šviesesnę ateitį.
keikiamas žuvęs partizanas: "A- ^ j ^ k a j p atrodo skaitant kai' o taip pat ir kitais reikalais,
į tenka pasižiūrėti į mūšy visuo- dami savo asmeniškumų bei as
ha, galų gale tu pakliuvai, smc- kuriivx laikraščius. Ir nesinorėtų
— Religiniu — dvasiniu atžvil- tybos vientisumo bei architektūri-1 Plati veikla įmanoma tik dau- j meninį gyvenimą ir aiškiai ma meniškų ambicijų.
tonine utėle'\ir toliau plūstamas ^kėti kad tai patriotų lietuvių giu galime kalbėti apie kai ku- nės išvaizdos, o tam dažnai bū-1 gybės rankų talka. Veikla ypa- i tome, kad trūksta mums gelmės
Šiuo metu turime reiškinių,
;
žuvęs- -vyras
tokiais žodžiais, darbas. 2uvę kariai tenka gerbti
ir vadovavimo. Lietuvių kultūri- bylojančių pirmenybę, duodamą
niai polėkiai turi gražių prosvaiskurių mes Ha vardan špaud-os e- n e t i k kariuomenės iŠkilmiy pro,
čių tiek meno, tiek literatūros sri- ne bendriems reikalams bet užda
tikos negalime pakartoti, nes žo- ga> bet j r kiekvieną dieną. Tieį tyse, ypač kai prisimenam, kad, viniams, o savai grupei, net sadžiai yra šlykščiai necenzūriš- s i o g keista, kad prie aukuro kaįgyvenant nesavoj žemėj, kūryba! vai ambicijai. Aišku, kad, plinki. Partizanų niekinimas vyksta rfui gerbti degama ugnis, o
,turi daugybę kliūčių. V e r t a | t a n t tokiam nusiteikimui, visuokiekviena proga ir vis nesiliauja- j 0 nuotrauka metama iš salės.
džraugtis tais žmonėmis, kurie at meniniai reikalai kenčia.
ma sukti antipartizaniški filmai,
.
Lietuvių gyvenimo ateitis glū
liekamu laiku randa laiko ir jė
kad, iš atminties vis labiau nyks
di
naujai išgyvenant bei angažuo
gų
dirbti
tą
darbą,
kuris
tikrai
tant partizanų kovoms, liktų tik
Komunistai niekina ir niekijantis
tiems tiks lams, kurie p ra!
neseka
vien
tik
naudos
išskaičia
tal, kas komunistų užrašyta, jų na mūšy karius ir jų paminklus,
vimu. Galvoju apie 36 tomų šoka asmeniškumus ir žmogiš
filmuotojy sukurti filmai it rašy- jie sudaro sąlygas, kad mes savo
j
Lietuvių Enciklopediją ir 6 tomų kąjį ribotumą. Bet tai pajėgiame
tojų parašyti tendencingi roma rankomis išmestume jy portre
enciklopediją anglų kalba. Ir padaryti tik tada, kai alsuojame
tus iš pagarbių vietų, jie sten
nai.
• daug kity. Tai daugumoj vyres- gyva Dievo ir artimo bei Tėvy
, Tenka sutikti, kad pokario me giasi karius supiudyti, kad Šie
• nių ir viduriniosios kartos darbo nės meile. Tokia meilė labai aki
tais vyko žūtbūtinės kovos. Lie besiginčydami. ne tik save nie! vaisiai. Rūpestį kelia jaunimas. vaizdžiai reiškiasi šiandien pas
tuviai partizanai bet kokia kaina kinty ir žemintų, bet ir visą ka
Ar kultūrinis gyvenimas išeivijo drąsiuosius kovotojus Lietuvoje
norėjo išsaugoti savo kraštą nuo riuomenę. Bet komunistai savo
je
bus tęsiamas, stiprinamas, žiū Lygiai tokios dvasios reikia ir
kolonistų, kurie plūdo iš visos Ru- karius nepaprastai gerbia. Jie virint į ateitį, priklausys nuo jau mums išeivijoje. Turime tokiy
sijos, nes jy daugumos namai bu- są Lietuvą nustatė įvairiais panosios kartos gyvo įaugimo į sa pavyzdžiy. Jei vis daugiau žmovo sudeginti, o Lietuvoje nors ir minklais, o taip pat jie šaukia,
vo tautą, pajutimo jos dabartinių' niy užsidegs tokia pozityvia bei
sunku, bet buvo įmanoma geriau kad kiekvien:os
komunistinis
kovų, jos visos praeities. Ar tai Į kūrybinga veikla, lietuvių gyveįskurti. Ir būdami nesaugūs ko- partizanas turi būti užregistruolonistai bėgo iš Lietuvos ir masi- tas atsimintas ir pagerbtas,
DMN Pagalbos parapijos klebonija, mokykla ir parapijos auditorija. Prieky Lietuviu įsikūrimo Clevelande ttrotme- įmanoma jiems, gimus ir augus nimo ateitis žengs ne į sauleleitoli nuo savo krašto?
i dį, o į vis didėjančią šviesą.
nls veržimasis į mažąją Ameriką
komunistinis žurnalistas, Pir-Į čiui paminėti paminklas.
Jtastr. VL
—Lietuvą sustojo, nes visi žino- čiupo tragedijos provokatorius,
jo, kad čia nesaugu.
Genrikas Zimanas šiy mėty "Svy- j
Šūkaudamas, Maurizio tampė mažutį Ricci, nešiojo ir gendantį automobilį, jame ir vietos jam nebūtų
Suprantama, komunistiniams tūrio" gegužės numeryje, ra-į
aplinkui ir pasodino ant Danio lovos. Ricci buvo atsiradę. Jam atrodė, kad Maurizio daro klaidą,
imperialistams nepatinka, kad šydamas apie Vilniuje nukau-i
pasikeitęs
ir žiūrėjo į Danį, tarsi jo nepažintų. veždamasis ir Eriką.
prisimenaimi partizanai. Komu- tos Gessės Lezerytės veiklą 1942 į
Maurizio tuo tarpu bėgiojo, bučiavo Erikos, kapitono
Danys tapo ironiškas.
nrstai stengiasi bet kokia kaina - 44 m., primena: "Daug VHir Alfredo rankas. Jis šūkavo, staugė, kaip beprotis,
— Jus prie sienos perkratys, Maurizio. Tikrinant
jy, atminimą ištrinti, o jei nega- niuje namų, kur liejosi tarybinių
ir nurimęs pradėjo ruoštis važiuoti namo.
paklaus, kas ta Erika yra?
Įima ištrinti —suniekinti. Ne patriotų kraujas". Esą reikia pa
Dauys
išlipo
iš
lovos.
Jį
baugino
keistos
Ricci
tik stengiamasi suniekinti part- matyti praeites didvyrių paveiksP. MELNIKAS
— Erika mano žmona, —- net nemirktelėjęs jis
— Važiuojam, — siūlė Maurizio, bet Danys
akys
zanus, bet ir iš viso ištrinti visą, lus. Esą "ieškokime didvyrių ta
atsakė,
tarsi pasieniečiui.
62
kratė galvą.
kas liečia lietuvių kovas prieš o- kų, kol dar visagalis laikas jų vi*
— O vedybų popieriai? — kvotė jį Danys. — Be
kapantą, lietuvių nepriklauso- sų neištrynė". Iš vienos pusės koJis žiūrėjo į pasikeitusį Ricci. Šis juokdarys galų vedybų popierių, girdėjau, svetimtaučių dabar
mybės kovas, nugriauti pamink- munistai stengiasi musy didvyVisa tai gerai žinojo. Nežinojo tik, kad paspaudė gale perėjo tiltą. Bet kas jam atsitiko? Jis elgėsi, kaip neįsileidžia.
lat, sunaikintas nežinomojo ka- rių kapus ir atminimą užželdinti gaiduką... O dabar, kai tai žinojo?
stuobrys.
— Tai atveskit kunigą, rėksiu. — Maurizio
rio kapas ir muziejus.
žole, o savo komunistinę vergiją
juokėsi
žaisdamas vairu. — Čiau, Dany. Buvo
Suprato gerai padaręs atsisakydamas Genės.
— Ricci! — Bet juokdarys per daug tylėjo. Ricci,
•
atnešusius
raudonarmiečius imalonu
su
tavim pasitrankyti.
Siuo metu mes minime Lietu- amžinti. Mes iš savo pusės ruri- Suprato keistą savo elgesį. N e be reikalo ir atrodė, surimtėjo.
Paspaudus ranką jam, po tokių kalbų, linkėjimų
vos kariuomenės šventę. Kaip ži- me stengtis, kad kuo daugiau iš- pirmininkas įtarė... Ir kvotė jį, kaip keisčiausią
— Ricci.
lagerio
išeivį.
"laimingos
kelionės" ir mojavimo, Maurizio Opelis
rioma, Lietuvos kariuomenė atsi- likty mūšy kovų, kariy ir žygių,
su
Erika,
Alfredo
ir išbalusiu Ricci dingo už kelio
Tas pasuko išdžiūvusį žvilgsnį, bet neatsakė.
kūrė labai sunkiomis sąlygomis, užrašyta- Tai svarbu ne tiek miTaip galėjo būti, galvojo apie sapną. Nurimęs,
kreivės.
Nepriklausomybės kovos tęsėsi Ii- rusiems, bet gyviesiems, kad kri- girdėjo nusigėrusį Maurizio, kažkur Eriką ir Alfredo
— Ricci, kas tau?
Danys atsiduso. Jam staiga buvo gaila, kad
gi 1920 m. pabaigos. Vėliau tusiųjų darbai ir kovos mus guos- apytuščiame lageryje ramiai sau alsuojant.
— Ricci, juokauk, — jo maldavo Maurizio.
visos italų grupės jis jau nematys.
kariuomenė buvo pritaikyta tai- tų ir grūdintų.
AI. B.
Tik nuo išgerto vyno buvo kartu burnoje.
Likęs vienas, jis lėtai ėjo per apytuštį miestelį ir
Tačiau
Ricci
juokus
buvo
pamiršęs.
Dalykai
pradėjo
kristi
į
savo
vietas.
Sapnu
jis
nalinių parkų ir valstybinių re
Nuvainikuotas grupės pajacas atkakliai kažko pasuko prie tilto. Iš tolo matės, kaip ramiai plaukė
PARKŲ VIS DAUG W A
patikėjo. Kitaip negalėjo Jbūti. O po ilgos savaitės
zervatų, bendro apie keturias.
tylėjo. Kalėjime ir rusų zonoje per kelis mėnesius jis platus, drumzlinas ir galingas Dunojus. Virš jo kilo
laukimo žinių apie Ricci, po kelių amerikietiškų
a l a v i j o , toįltų vyriaune tik subrendo, jis pasidarė senas ir atitolęs, kaip akuotas geležinio tilto skeletras. Kitoj pusėj, lyg i i
gybės smarkiai išplėtė naciona^ *
te filmų, ir po betikslio važinėjimo vis gendančiu Gauga. Gal jis dar juokaus, kas žino? Kvailiojimai uolų, augo ir siūbavo pušynas. Vienur, kitur mirgėjo
automobiliu, vieną rytą atmerkus akis jam pasirodė,
linių parkų plotus ir naujų sau
jam dabar gal atrodė nereikalingi, tarsi kažkas būtų nameliai.
kad
jis mato Ricci. Amerikiečių kapitonas su
gomų teritorijų
atėmęs iš jo skeptrą, ir Maurizio jo vietoje tapęs
Jis girdėjo, kaip nuo vasaros lyčių Šniokštė
— Atskirose privačiose
išbalusiu italu stovėjo prie Maurizio lovos.
grupės
juokdariu.
Jis
judėjo
dabar,
kaip
medinis.
išbrinkusi upė. Nutįsę atramų šešėliai krito į
Japonijoj yra trisdešimt pen diencijom Šventasis Tėvas, tarp
Pratrynęs akis, Danys matė, kaip Maurizio
murmantį vandenį. Jis jautė demarkacijos linijos
D a n y g ( k a d ir p r a S o m a 8 > a t 8 i s a k ė 8U jaig j u d ė t i
ki, nacionaliniai parkai, 40 kva- kitų, priėmė Libano užsienio
ašmenis, kuriuos peržengė ir sukvaiiėjęs Ricci.
Jig n e ž i n o j 0 kur iam „ ^
v a ž i u o t i i r ką ^ i š ^ ^
sinacionaliniai parkai (kur silp reikalų ministrą su keliais jo soKmėjo apie lovas.
nesnis apsauginis režimas).
Maurizio pakėlė išdžiūvusį Ricci, kaip savo daryti. Važinėjimai atrodė dūžiai į vis kitas vietas,
bendradarbiais ir ii Vengrijos
vaiką,
ir jį po lagerį nešiojo. I juos žiūrįs kapitonas naujas sienas. Jam tai buvo įkyrėję, nors visi ruošėsi
atvykusi
rytų
apeigų
katalikų
I i viso 142 pasaulio kraštų
šypsojos.
Jis buvo patenkintas atliktu pažadu, ilgai kelionei į pietus. Kai jie susėdo į jau nepaklusnų
(Bus daugiau)
turi daugiau kaip 1300 nacio* vyskupą Imre Timko.
.•

UŽMIRŠIMO ŽOLE

LIETUVIŠKOS PARAPIJOS
AUKSINE SUKAKTIS

PRIE MILŽINŲ
TILTO

4

DRAUGAS, antradienis, 19T9 m. lapkričio mėn. 20 d.

,

Š A C H M A T A I

Busnross SERVICBS

CLASSIFIED

GUIDE

Šį pirmąjį ŠA Baltiečių šach TIRKD O F BEING RIPPED OFF
B V SCPPOSED PROFESSIONALS
matų turnyrą šiame krašte lai FOR l \PUOFKSSlOSAX. WOBJt?
D t M E S I O
R E AL E S T A T E
E A L K S T A T
mėjo latvis P. Blumbergs, surin L/>oking for a g-ood man to do a
sood job? Call CHAHblE COR for
strtppln*. cauUcins. general
pajos klebonas kun. Simeonas kęs 3Vo taško, Ja. Chrolavičius weather
i.iainteuajice, conservation tips —
Savininkas parduoda mūr. namą su
VIZITINIŲ KORTEUtf
Gardner, Mass.
Saulėnas ir jo asistentas kun. — 3 tš. 3-5 v. pasidalijo K. Škė 17.">-1«57. In*ured. No. suburba only. krautuves patalpa. 5 % kamb. užpakaly
KKEVIL KNTERPRISES
ir K. Berzinš,
REIKALU
Jonas Klimas buvo tarpe susi ma, A. Simonaitis
t ir 3 kamb. viršuj. Gazu — karštu van
l
SI
deniu apšild. Naujas 20 x 22 p. alumiN A U J A VALDYBA
rinkusių parapiecių, kurie už- visi trys po 2 /2 tš- Toliau bostoPulkus
marinis.
Apie
$10.000
pa
Vizitinių
kortelių
naudojimas-yra
num apkaltas garažas. Pilnas rūsys.
PACKAGE E.VPKKSS AGKNCY
, pildė pobažnytinę svetainę. Prie | nietis R. Grauslys — 2 t š . latvis
jamų. Moderniai patobulintas namas gražus paprotys. Biznieriai jas pla
ApyL 59 ir Homan. Apie $45,000.00.
MAKMA
NOREUUENE
Lietuvių klubas JŠrinko val-i g a r b ė s stalo
^ ^ N o r . j Znotinš, Edv. Staknys ir estas
Marąuette Parke. Kaina $67,500.
dar
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
Skambint 778-8529
SIUNTINIAI
1
LIETUVA
dybą 1980 metams: pirm. Da-Į w o o d o }glehaDaa
Albertas
Panksepp
po
1V
tš-,
o
lentelės
mų atstovams turėti grasias Vizi
kun
2
Svarus 2\ų aukštu maras. Apie tines korteles.
Labai pageidaujamos peras rūšies
nielius Novak, vicepirm. Janice A b r a č i n s k a s > L a w r e n c e klebonas! užbaigoje šių eilučių autorius, prekės.
Maistas iš Europos saolėliu. :illilllllllllllllllimiltllllltlllllllllllimil!ll $7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
;
Kreipkitės j "Draugo" adminis
Polchlapek, fin. sekr. Antanas k u n
^ ^
Janiūnas
kun
tegavęs pustaškį iš partijos 2608 W. 6 t St., Chlcago. 111. 6062S
2 namai ant 1 sklypo. Vienas na tas $46.900.
T E t u — WA 5-2787
traciją
visais panašiais reikalais.
Daukantas, prot. rast. Mochael I J u o z a p a s N a u d i i ū n a s , iš Mater- prieš estą Pankseppą. Laimėto
mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb.
Platus sklypas. Geroje vietoje in Būsite patenkinti mūsų patarnavi
Piontek, kas. James Eacman. t o w ^ fc k d i C a m b r i d g e
nėsBto
jui Blumbergui buvo įteikta I
Bnghton Parke.
mu,
g)
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderiu.
Direktoriai: Vilimas Višiuaus-1 a u k § u
Programą dovana (statulėlė) ir piniginis
pareigūllai.
Maloniai praiau kalbėti lietuviškai
Mūrinis 6 kamb. bungalow. Garažas.
; kas, Antanas Austikalms, John p r a y e d ė m o k y t o j a s K i r s l i S j u _ prizas. II vietos laimėtojas ka
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
Marąuette Parke.
HELP WANTED — VYBA1
KĖLIMUS IR BALDUS
l>alchlapek, Antanas Novak. | g a r u e t i s p a r a i j o s ^ y ^
^ nadietis Chrolavičius pelnė pini
I bei pavarde, kada jums patogu namus
Plauname ir vaškuojame
t apžiūrėti.
ŠIMAITIS REALTY
Klubas gerai veikia. Sezoną bai rys.
ginę dovaną. Jiedu dar pasidali
visų rusių grindis.
GENERAL MAINTENANCE
Insurance — Income Taz
g ė baliumi lapkričio 3 d.
Buvo sugiedoti Lietuvos ir jo piniginę dovaną, skirtą už ge
Full
time.
136-room motei.
B U B N Y S — TeL R E 7-5168
Notary Public
riausiai
sužaistą
antrąją
turny
Amerikos
himnai,
po
kurių
susi
SKOKIE H0WARD JOHNSON'S
LIETUVOS VYČIŲ
rinkę pasistiprino karšta vaka ro pusę (abu pelnė po d u t š . ) .
2951 W. 63rdSt., 436-7878
MOTOR LODGE
10 KUOPOJ
2625 Wtst 71d Street
*'.riene.
Kun. Albinas Janiūnas
t$3S Skokie Blvd.
n
TeL 839-1784 arba 889-5568
Turnyrą surengė LAK, švęs
Kuopa išrinko valdybą 1980 apibūdino parapijos pirmuosius
Tel. 737-7200 ar 737-8534 Call Mrs. Powers 679-4200 Weekdays
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE;
jiiiimiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiii
metams: dvasios vad. kun. Justi- j ž į n g 8 n j u s ^ jog tolimesnį vysty damas deimantinę sukaktį, o su
nas
jis
plačiausiai
skaitomas
lie
TTNLEY PKE. PARDUODAMAS
rengimo
naštą
nešė
L
A
K
šach
nas Steponaitis, pirm. Vilimas mąsi. Parapija buvo įsteigta
n/] aukšto medinis. 6 kamb. Atski
CONDOBUNIITM
Višniauskas, vicepirm. Howard 1909 metais, kada susirinko gru matų vadovas Edv. Staknys. tuvių dienraštis, gi skelbimų kai ros 2 vonios, 2 virtuves. Garažas. Arti
3 miegamieji, "sun deck", prijung
Beandetti, fin. sekr. Leonard pė lietuvių ir pasirašė parapi Turnyro direktoriumi buvo lat nos jrr* visiems pritinamos.
69-os ir Rockwell. $24,900.00.
tas garažas. Gražiai dekoruota. Experienced all around toolmaker
Davidonis, ižd. Nellie Melackas, jos įsteigimo dokumentą.
N e  vis G. Znotinš.
2-jų aukštų GeorgUn. 5 kamb. 37 $45,000.00 arba duokite pasiūlymą. who likęs variety and challenge to
K. Merkis
prot. rast. Kazys Genaitis, kuo turėta nei kunigo, nei bažnyčios.
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta Skambinkit po 5-os vai. vakaro — work on tools, jigs and fiztujes.
Excellent opportunity. Good pay
Tetef. 429-2565
kaina. $27,900.
pos fotografas Leonard Davido Pirmas su Cambridgo lietuviais!
and benefits.
Apply in person
nis, kultūros reikalų pirm. Bro dirbti atvyko kun. Krasnickas, •
Taverna ir 4 kamb. mūrinis. Į rytus
only.
Mušt
speak
English.
Naujesnis S-Ja miegamų bungakm.
nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
nė Višniauskienė, telefono reik. kuris savo energija ir darbštų-1
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
WEN PRODUCTS
žeminu kaina. $45,000.00.
pirm. Bronė Genaitienė.
mu surinko pinigų, pastatė baž- į
67-os ir Homan. $52,900.
5810 Northwest Hwy, Tel. 763-6060
*
Kuopa surengė vaišės, o nyčią, pradėjo vaikus mokyti
2H aukšto maras — S butai Ge
BUTŲ NUOMAVIMAS
gruodžio 9 d. kartu su kun, Ste čia pat po bažnyčia
esamoje And There -was the Moon — Throumg Stones at Birds, Poems
Namų pirkimas — Pardavimas ros pajamos. Prie 44-os ir California.
Nebrangus.
by Danguolė Sadūnas. $3.00
ponavičium surengė parapijos mokykloje. Jis dirbo iki 1918
Valdymas
59-ta ir Whipple. 6 kamb. puikiai
Heideiberg letter press operator.
28 altorių patarnautojams kalė metų, kada netekęs sveikatos Vilnius Umveraity Four Hundred Tears, by Albertas Bubras.
Draudimai — Income Tax
prižiūrėta
mūro rezidencija. Gazo Mušt be eseperienced. Days. £xcellent
$2.00
dinę eglutę ir patys turės Ka pasitraukė ir į Nekalto Prasi
Šilima. Rūsys. Nebrangus.
Notarialas — Vertimai
benefits.
lėdų pietus. Ruošiasi švęsti dėjimo parapiją klebonu atėjo Lithuanians in Muitiethnic Cnicago, b y David Fainhauz. $20.00
654a b- Keeler. Stiprus 1% aukš
CURTIS GRAPHICS CORP. ,
kun. Pranciškus Juskaitis. Jam Memoirs of a IAthuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00
"..Vasario 16-tąją.
to mūras. Tinka giminingom Šeimom
Lisle, 971-3032
ar isnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb.
teko dirbti parapijos ilgiausiąjį Noon at a Country Inn, by Antanas Vaičiulaitis. $3.95
KURSAI
J.
B A C E V I Č I U S
$72.000.
laiką — jis įkūrė mokyklą Bobby Wishingmore, b y Stepas Zobarakas. $1.95
HELP WANTED — MOTERYS
Gardneryje, Mass., Wanchu- 1926 metais, pasikvietęs Nukry Lithuania in Crisis, b y Leonas Sabaliūnas. $5.00
6529 S. Kedzfe Av. — 778-2233
NEIGHB0RH00D
sett Community kolegijoj šįmet žiuotojo seseles iš Pennsylvani- The Temptatioa, by V i n c a s Krėvė. $3.00
Realty Group Ū.S.A.
yra įvairių kalbų pamokos. jos, nupirko vienuolynui na The Thvrd Woman, b y Aloyzas Baronas. $4.00
SECRETARY Tl
MISCELLANEOUS
Lietuvių kalbos kursą dėsto Ra mus ir bendrai veikė ir ganė sa Eleven IAthuanian Artists in Australia, b y Vaclovas Ratas. $6.00
Full or part time. Lite typmg Snd
BUDRAITIS REALTY 00.
i ž y s ir Bronė Genaičiai, turi 15 vo aveles. Kun. Juskaitis at The Baltic States in Peace and War 1917-19+5. Bdited by V
variety of office duties. Pleasant pitone
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
4243 W. 63rd Street
l studentų. Kursai tęsis 10 sa- šventė parapijos įkūrimo 50 me
personality.
" X
Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15-00
už apdraudą nuo ugnies ir automo
CALL
677-4710
" vaicių.
tų ir išleido EL Vasyliūnienės The Battle of Gruenvald, by I. Sokolnikov, $3.00
bilio pa mus.
Tel. — 767-0600
6677 N. Lincoln, Lincolmvood, IL.
parašytą parapijos istoriją, kuri Introduetion to Modern Lithuanian, b y L. Dambriūnas, A. Kli
F
R
A
N
K
Z
A
P
0
L
I
S
MIRĖ
ir šiandieną yra vienintelis pa
mas, W. Schmalstieg. A Grammar and Teartbook for the
C ASHIER • RECEPTIONIST
Tetef. GA 44854
— A - a . Anna Andriokytė- rapijos veiklos šaltinis.
IŠNUOMOJAMA — F O B B E N T W e are seeking a friendly. efficient
32MV2 W. Mth Street
Lithuanian Language. $10.00
Wišniewski, mirė sulaukusi 75
person to work our front desk. Mnst
Kun. Antanui Juškaičiui mi English-Uthuanian
Dictionary, by V. Baravykas, $10.00
be capable of minor bookkeepinp.
. metų amžiaus. Paliko dukra ir rus, kurį laiką klebonu buvo kun.
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllt
Isnuom. 4 kamb. naujai dekoruotas a« well a s effectivley dea'.ing v*th
Lithuanian-English
Dictionary, by Vilius Pėteraitis, $1000
the public.
r sesuo Monika Poškienė.
butas. $225.00 mėn. Reikalinga įmo
Antanas Baltrašiūnas. Jis atre Lithuania's Jews and The Holocavst, by Dr. Juozas Prunikis.
kėti vieno mėnesio užstatas. Apžiūrėti Cbntact Mr. Young or Mr. O'Brien.
— A. a. Charles Radeckas mi montavo bažnyčią, sutvarkė kle
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
1146 Northbrook Court.
galima lapkr. 18 d., nuo 1 iki 5 v. po
$1.00
rė sulaukęs 70 metų amžiaus. boniją. Kun. Baltrašiūnui išė
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
piet. Kalbama tik angliškai.
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $3.50
Paliko sesuo Emilija Lette.
Pardavimas ir Taisymas.
jus klebonauti į So. Bostoną, pa
•=;
N.
Namų-artitnos aplinkos iodynėlis, by R. Černius. $2.50
Koresp.
rapijos klebonu yra energingas
M I GL I N AS TV
Mano žodynas, by Richard Carry. For children, Illustrated. $6.00
To work in pharmacy.
kunigas Simeonas Saulėnas.
2Mt
W. «ttb St., taL 776-1486
Experience pref. — Full time.
The USSR'German Aggression against Lithuania, b y B Kasias. milllllllllllllllllllHIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIIIH
D t M E S I O 1
Kun. Saulėnas pastatė naują
Racine, Wis.
4 days plūs Saturdays.
$
1
5
0
0
llllllllllllllllllllllllllllllllllIlUllllllllllllll
kleboniją, kurios statybos dar
Devon and Western area. 1
:
bą atliko lietuviai inžinieriai Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. 6.00
TEL. — 262-0461
MAISTO PARODA
Jonas
Karvelis
Mickūnas ir Manomaitis. Klebo Lithuania: the Outpost of Freedom, b y C P . Jurgėla, $15.00
Licensed, Bomded, Insured
Lapkričio 4 d. Memorial sa nijos stilius yra
pritaikytas The Lithuanian Short Story 50 Tears, by S. Zobarakas. $12.50
GENERAL OFFICE 5
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės i
lėje įvyko tarptautinė maisto prie bažnyčios stiliaus. Kun. Lithuania 700 Tears* b y A. Gerutis. $12.00
Varied and interesting duties to Inir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. i
clude, g*ood typing. filing:, pieasant
paroda, kurioje dalyvavo 10 Saulėnas rūpinasi parapijos iš Lithuania, Land of Heroes, by L Valiukas. $5.00
plyteles. Glass blocks. Sinkos vamz- .
phone manner, etc. Full time. salaįry
Prisiminimai
1905-1977
tautybių. Tenka stebėtis, kad laikymu kaip ir .lietuvybės iš Fighters for Freedom, l i t h u a n i a n Partisins, by J. Daumantas. džiai iSvalomi elektra. Galite kreiptis
open and company paid benetiis.
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai.: Didelio formato, 456 pusi. Kieti
Vlc.
Montrose & Cicero. [[
-dvi didžiosios Racine tautybės laikymu. Yra nuoširdus lie
$1000
viršeliai.
Autoriaus
leidinys.
Spau
vakaro.
M
R
MCK C R O M U S G
~-4anai ir lenkai šiemet parodoje tuvis.
For Those Stūt at Seat by S. Kudirka, $8.00
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
6S5-1970
nedalyvavo. Sakoma turėję eko
Kun. klebonas Simeonas Sau Lithuania Minor, b y M. Brakas. $15.00
SERAPINAS — 636-2960
na su persiuntimu $13.60. Illinois
nominių sunkumų
Lietuvius lėnas savo žodyje pagerbė ypač The Baltic Nations, b y B. J. Kasias- $12.00
•IIKMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllUllIlIlUlUlliUlIUIIl' gyventojai dar prideda 73 et. vals Receptionlst General Office
atstovavo Racine Lietuvių Mo senesnius parapiečius, kurie bu- Sudiev; Good-bye. b y E v e Bates. $10.00
Accurate typing and pleasant phone
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tijos mokesčio.
terų klubas.
manner.
Neat appearance. Full time.
yr čia pat, arba kurie negalėjo CuUural WeUsprings of Fotktales, b y V. Bagdanavičius. $6.00
Užsakymus siųsti:
Off
Michigan
Ave. Location. Excellent
A
Friest
in
Stutthof,
b
y
Stasys
Yla.
$8O0
Jau gerokai prieš parodą atvykti, dėl kurių nors prie
DRAUGAS, 4545 W. SSrd S t ,
salary
and
benefits.
Call for appointCrosses. by V. Ramonas. $4.00
Į
moterys Pliūrų namuose pradė žasčių.
ment — Mr. Marshall: 280-5520 *'
Chlcago, HL 60629
Toliau sekė trumpas EI Va The Ą0 Tears of Darkness, by J. Vaišnora- $2.00
jo gaminti įvairius patiekalus ir
Apdraustas perkraustymas
pyragaičius ir apsčiai jų prisi syliūnienės žodis ir meninė pro The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00
įvairių atstumų
gamino, bet viską dar dvi va- grama, kurią atliko Jurgis Li- Vytautas the Great, Duke of Lithuania, by J. Končius. $2.00
HELP
WANTRH — SfAIF
* F F M
Lawrence,
History of Lithuania, by J- Končius. $3.00
TeL 376-1882 arba 376-5896
Fanclas prieš parodos uždarymą! sauskas, tenoras iš
Lietuviai parodoje'
parodoje Į Ma.
Jis
padainavo O* niekur Eouse Upon the S and, by J. Gliaudą. $4.00
išpardavė.
- » - J1
* "•»*—»•-«'.
iiiimiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
nėra,
liaudies
damą K V. Ba- With Liberty and Justioe, by P. Leonas. $5.00
Get Out oi the Snow
turi gerą pasisekimą, tenka dė
koti klubietėms ir jų energin- j naičio harmonizuotą, "Meilės The War Against God in Lithuania, b y J. Savasis. $2.00
SIUNTINIAI 1 UETUY4
1
Come Work in the Sim
Charles Chapbn
ir The Lnnng Testament of Faith and Courage m Sfberia. $4.50
gai pirmininkei Felicijai PUū- dainą
ir
kitus
kraštus
rienei, kad jos taip gerai garsi "Pajaco ariją iš operos "Pa- Sin At Easter, by Vaižgantas. $5.95
NEDZINSKAS, 4tSt Archer Ave.
jacai Leoncavallo.
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $4.00
na lietuvių vardą.
Chlcago. m. W632, tel. 927-5880
Minėjimas baigtas malda, ku The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00
MINĖJIMAS
rią atkalbėjo parapijos asisten 200,000,000 and Lithuania, by A- Gustaitis. $1.50
Lapkričio 25 d. šv. Kazimie tas kun. Jonas Klimas. Atsi We Wiū Conąucr the Worid, by L Dovydėnas. 5.00
ro parapijos svetainėje ruošia liepimai apie parengimą buvo ONA, by V. T. Belajus. $5.00
We're Stewart - Warner and we're the number one company
E. V.
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
worldwide in the manufacture of automotive inatrumentaion and"
masi paminėti Lietuvos gink labai geri.
The Sonata of tearus, by J. Gliaudą. $ 5 0 0
daiktus. Ir is toli miesto leidimai ir
lubrication devices. We're growing, and we have need now for
luotų pajėgų atstatymo 61 : sias
Selected Post-War IAthuanian Poetry, seleeted and translated pilna apdraudą.
a
Screw Machine "pro" to instruct and train operators in allmetines. Kalbės visuomeninin
by J. Zdanys. $12.00
phases
of machining operation, blueprint reading and toolTel. — WA 5-806S
PARAPIECIO
kas Algis A. Regis. Progra
Rejuvenation of Siegfried ImmerseTbe, by I. Šeinius. $5.00
grinding
in our Tennessee operation.
PASIAIŠKINIMAS
moje dalyvaus Racine lietuvių
Perfection by Bxūe, 14 Contemporary Lithuanian Writers, by
You will be familiar with all phases of set up and operation;
moterų kvartetas, aktorius Bro
fo Acme - Gridley, Browne & Sharp, Davenport or Turret Lathe
imiiiiHiiiiiimiiiiiimimiiiiutitimiunti
Kartą pastorius sutiko giri
Rimvydas Šilbajoris. $8.50
fvaJrlų prrklų psMrinkinuM n e Screw Machines, and be able to train, instruct and supervise
nius Jaras ir "Bijūno" lietuviš ninką ir ėmė
priekaištauti, The VicHations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania. branirtaj I* mūsą aandSUo.
this operation.
kų šokių grupė;
kodėl šis sekmadieniais nedaly
COSMOS PARCELS EXPRESS
A Report for 72, 73, 74, 75, 76, 77. Each book $4.00.
The ideal individual will be approaching retirement . . . who
Po minėjimo bendri užkan vaująs pamaldose.
Popular Lithuanian Recipes. Compiled and edited by Josephine
2501 W. 61 St, Chicago, 111
can relocate to Tennessee on a temporary, or permanent basis.
džiai ir pavakarojimas. Ruošia
— Sūnau mano, visi
romo
This is an ideal retirement area and we will pay all expenses,
J. Dauzvardis. 4.00
SIUNTINIAI
|
LIETUYį
DLK Kęstučio šaulių kuopa.
plūs a competitive salary.
parapijiečiai
bažnyčioje,
tik Puzinas, Color monography, album. $25.00
Jurgis Milas
Tetef.
—
125-2737
If you're the Screw Machine Pro we seek — let's talkr
tavęs vieno nėra...
A Color Odyssey - A . Galdikas. $16.00
Vytautas Valantinas
about it, Oall now:
:"
— Bet, tėve, aš neklausau Vūnius, the Capital of Lithuania, by T. Visgirdą. $ 4 0 0
IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIItUIIIIIIIIIIIUlU!*
pamaldų tik todėl, kad bažny The CathoUc Church Dissent and NationaUty in Soviet Lithua
Cambridge, Mass.
Rich Gans — 8 8 3 - 6 2 0 2
čioje nesumažėtų parapijiečių.
nia., b y V. S. Vardys. $15.00
Illlllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
$TEWART - WAHNER CORPORATION
NEKALTO PRASIDĖJIMO
— Kokius niekus t u čia pais IAthuanian Cuartet, b y A. Baronas, M. Katiliškis. A. Landsber
M.A.
Š
I
M
K
U
S
ssaaj|
PARAPIJA ATŠVENTĖ
Alemlte $t Instrarneat Dtvlsioa
gis, L Šeinius. $5.00
INOOME TAX 8KRV1CE
tai? — klausė pastorius.
NOTARY PUBUtC
70 METŲ
— Visai ne niekus. Užtektų
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, Ą5tf W. 6Srd St, Chicago,
1828 Divertey Pirkiny
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450
•8 606t9.
Nekalto Prasidėjimo lietuvių man sekmadieniais klūpoti baž m.
Taip pat daromi VKRTIMAI.
Chicago, IltHioįs 80614
Knygų užsakytojas moka pašto ir įpakavimo išlaidas, m .
parapija Cambridge, Mass., šį nyčioje, kai gera pusė parapi
OIMINV ISkvieUmai. pildomi
PILIETTBftS
PRAŠYMAI
ir
jiečių
nertų
į
mišką
brakoniegyventojai
dar
prideda
valstijos
mokesčio
6%.
An F.ąual Opportunity Employer K / F
met, lapkričio 3 dienąf atšventė
kitokie blai*uU.
aavo gyvavimo 70 metų. Para- Į riauti...

MOŠŲ KOLONUOSE

PIRKĖJO LAIMEI

V ALOM E

Valdis Real Estate

TOOLMAKERS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
BOOKS IN ENGUSH

PRESSMANj

BELL REALTY

•»•*•

TELEVIZIJOS

CLERK

•

P L U M B I NG

PREKYBININKO KELIU

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

SCREW MACHINE
INSTRUCTOR-SUPERVISOR
Johnson Gty, Tennessee
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PAREIGINGA LIETUVĮ PRISIMENANT
A. a. Jano Juodvalkio mirties dešimtmečio proga

das Jakubėnas, Excursions (I :r t Baigiant tenka padėkoti klubo
IV Nr.) — Samuel Barber, Im-j valdybai, ;ad mums, dar ne per
promptu Fis-Dur Op. 36 — Fre- Į daug įgudusiems gėrėtis instruderic Cfcopin ir Variacijos Pa- i mentine muzika, karts nuo karganini tema, Op. 35, I dalis — j to pakviečia mūsų žinomuosius
instrumentalistus,
suteikdama
Johannes Brahma.
galimybę
ir
čia
truputį
paūgėti.
Bachas ir Beethovenas, ne
Petras Armonas
skaitant poros nežymių užkliuvimų. praskambėjo tinkama
toms kompozicijoms sukaupta
nuotaika. Beethoveno sonata,
priklausanti vėlesniąja! jo kū
rybai, yra gilios minties ir su
dėtingas kūrinys, įdomus pia
nistui, tačiau ga! buvo kiek sun
kokas dar "jauniems" instru
mentinės muzikos klausovams.

Ne lietuviv tautos nariu skai
čiaus gausumu, ne kiekybe, bet
negausiu mūsų tautiečiu nepap
rastu pasiryžimu, jų auka 1918
— 1920 metais buvo atkurta, ge
rai tvarkoma ir du dešimtmečiu
išlaikyta Lietuvos nepriklauso
mybė, kol ją sugriovė skaičiumi
nepalyginamai gausesnės gink
luotos svetimos jėgos. Nepriklau- • -šunybės kūrėjai buvo ne vien tik
tai politikai, mokslo žmonės ar
žymūs kultūrininkai, bet ir geros
valios lietuviai, paprasti žmonės,
Antroje programos dalyje
dažnai neišėję nei
aukštesnio
pianistas jautėsi galutinai "su
mokslo. Jie savo ryžtu, pareigin
šilęs", o pateikdamas ketvertą j
gumu, darbo, o neretai ir krau
skirtingos nuotaikos miniatiū-1
jo auka didžius dalykus mūšy tė
rų, atgaivino ir klausytojus.
vynei atliko. Tai pilkieji didvy
Ypatingai šiltai, su giliai išieš
riai, kurie tyliai atėję į savo taukota interpretacija ir subtiliais
- tą, jos laisvę gynę, valstybingu
niuansais buvo paskambinti
mą ugdę, savo pareigą atlikę, ką bą, buvo lygiai pareigingas r ' Jeronimo Kačinsko "Atspin
galėję darę, tyliai ir į amžinybę stropus darbininkas, kaip ir po džiai". Lygia! elegantiškai pra
iškeliavo.
licijos tarnyboje. 1962 m. išėjo skambėjo ir Samuel Barber
- Prie vieno iš jų atminimo no- pensijon.
"Excursions". Nors tos dvi
- įima kiek stabtelėti, jo mirties
•
kompozicijos yra moderniško
dešimtmečio proga. Tai 1969.XI.
Būdamas pensininkas nuošir sios krypties kuriniai, bet toks
20 Chieagoje miręs a.a. Jonas džiai talkino šauliams, mūsų meistriškas jų atlikimas sukėlė
Juodvalkis. Jis buvo gimęs 1896. spaudai, rašydamas korespon klausytojų gyvą pritarimą.
DL12 Polekniškio k., Daugai dencijas, atsiminimus, buvo ke
Koncertą pianistas
baigė
lių valsčiuje, gražioje vietovėje, lių laikraščių, jų tarpe ir "Drau
dviem
stambiais
kuriniais
—
bet nedęringoje žemėje. Devynių go" bendradarbis. Iš jo palikto
hektarų liesoka žemelė ir gausi raštiško palikimo buvo atrinkti Frederic Shopin Impromptu ir
šeima nesuteikė galimybių Jonui svarbesnieji, turį istorinės reikš Johannes Brahms Paganini va
pasiekti aukštesnio mokslo. Ne mės rašiniai ir, testamento vyk riacijomis, atskleisdamas ypač
panorėjęs tarnauti nei rusiš dytojo Anatolijaus Kairio rūpes paskutiniajame savo tikrai bran
kiems, nei velku, vokiškiems o- čiu (redagavo Br. Kviklys) iš džią techniką.
Klausytojai gausiais aplodis
kupantams, vietos gyventojų leisti antrašte "Mano dienos",
mentais
dėkojo pianistui už ma
Chicaga,
1973
m.,
112
pusi.
Iš
1918.XI.15 i i Antalieptės areštilonią
atvangą.
Priedo svečias
-~«ės rūsio išvaduotas, jis tuojau į- palikimo dar paskirta didesnių
sijungė į lietuvių partizanų bei aukų Lietuvių fondui, Jaunimo paskambino Ernesto Lecvona —
šaulių eiles. 1919.VI.9 buvo pri centro statybai. Putnamo seselių Gitanerias.
imtas į Lietuvos žvalgų tarnybą projektams paremti ir kt. Velio
Po koncerto pianistas Manibesikuriančios Krašto apsaugos nio palaikai ilsisi Liet. tautinėse girdas Motekaitis turėjo progą
ministerijos žvalgų punkte. 1920. kapinėse, Chieagoje.
pabendrauti su klausytojais
Jau daugelis Jono Juodvalkio prie klubo ponių paruoštos ka
X.5 perkeltas Vidaus reikalų mi
nisterijos kriminalinės policijos tarnybos draugų, kaimynų kartu vutės. Vėliau, jį globojusių Alės
tarnybon ir paskirtas į Zarasus- su juo į amžinybę iškeliavo. Ta ir Simo Velbasių bute, mažes
1922.VI. 15 perėjo viešosios poli- čiau gyvieji, kiek jų dar liko ir niam ratelyje dalintasi koncerto
,
djos tarnybon, 1923 - 1924 m. visi kurie velionį pažinojo, 10 įspūdžiais iki išnaktų.
baigė aukštesniąją policijos mo metų sukakties proga mini šio
Svečias reiškė pasitenkinimą
kyklą. 1924 m. Utenos nuovados šviesaus žmogaus taurų atmini klubo neseniai įsigytu fortepioviršininkas. 1926 m. baigė aukš mą ir meldžia jam Amžinosios nu ir jo puikiai išlygintu me
tesniosios policijos mokyklos val Ramybės.
chanizmu, įgalinusiu jį subtiliai
Bronius Kviklys niuansuoti kūrinius. Taip pat
dininkų kursus ir paskirtas Mo
lėtų I eilės nuovados viršininku.
išreiškė savo pasigėrėjimą gau
1930 m. vėl gilino tarnybos ži
sokai atsilankiusiais klausyto
nias, baigė dar vienus policijos
jais, taip ramiai užsilaikiusiais
valdininkų kursus. 1934. XIL 17
ir atidžiai sekusiais programą.
paskirtas labai svarbios Zarasų
Užklaustas apie jo ateities
nuovados viršininku. Kurį laiką
planus pareiškė sieksiąs, per
_jtjo ir Zarasų policijos vado parei S t . Peteraburg, Fla.
intensyvų darbą, galiirai bran
gas.
desnio koncertinio pianisto ly
. PIANISTO MANIGHtDO
Ištisus du dešimtmečius sąži
gio.
MOTERAIČIO REČITALIS
ningai dirt*> policijos tarnybo
Vienam iš pašnekesio dalyvių
je, stengdamasis palaikyti reika
Lapkričio 9 d., -7 vai vak. St.! pasiįdomavus, a r jis vaizdavęsis
lingą tvarką bei rimtį, stiprinda
auksą, skambindamas Giedros
mas lietuvybę ten, kur ji buvo Petersburgo lietuvių klubo sa Gudauskienės "Auksas ir pele
lėje, klubo vakiybos pakviestas,
silpna.
koncertavo pianistas Manigirdas nuos žiba", prisipažino skambi
1940 - 1941 m., bolševikų oku Motekaitis. Pianistas paskambi nęs kas kompozitores yra para
pacijos metu, J. Juodvalkiui pa no; Preliudas ir Fuga Cis-Dur šyta ir negaus pasakyti kiek
vyko pasislėpti, trėmimų metu iš — Johann Sebastian Bach, So ten buvę aukso ir kiek pelenų.
enkavedistų nagų pasprukti., ta- nata c-moli Op. 111, — Ludwig
fiau 1941.VI.14 naktį į Sibirą bu van Beethoven, Invencija —
vo išvežta jo žmona Ona (Lum- Augustinas Kepenis, Trys im
PL0WING
feytė) k senutė, 8 3 metų motina, presijos lietuviškoms patarlėms S N 0 W
veikiai mirusi Bernaule.
(kalk geležį kol karšta, obuolys
Jonas, per radiją išgirdęs lai nuo obels netoli tekrenta, auk
kinosios Lietuvos
vyriausybės sas ir pelenuose žiba) — Gielra
BENIO ĮSTAIGOM
kvietimą, birželio 27 d. grįžo i Gudauskienė, Atspindžiai — Je
REZIDENCIJOM
policijos tarnybą ir buvo paskir ronimas Kačinskas, Du šokiai
DEK* AR HAKTl
tas Zarasų apskrities policijos va- iš baletinės scenos "Gintaro pi
2du.
ly" (baltųjų laumių Šokis ir
IUT - Ttl. HS-9584
• Vokiečių okupacijos metu viso mažojo velniuko šokis) — Vla-

UFTUVIAI
FLORIDOJE

SNIEGĄ NUVALOME

mis išgalėmis stengėsi lietuviams
padėti, gelbėjo juos nuo įvairių
"prievolių, areštų. Tačiau buvo
nacių agentų susektas. "Susir
GEJU PROGA PAPILDYTI SAVO BIBLIOTEKAS
gęs"
išėjo iš policijas tarnybos,
bet 1944.V.18 vokiečių saugumo
LITUANISTIKOS INSTITUTO LEIDINIAIS
policijos suimtas , pasodintas į LITUANISTIKOS DARBAI. 11. Red. Jonas Balys, 228 p.
Panevėžio kalėjimą, iš kurio iš
1986 metai
$3.00
ėjo tik susiradęs nuoširdžių' už LITUANISTIKOS DARBAI. H t. Red. Jonas Balys 188 p.''
1989 metai.
.
tarėjų, frontui jau prie Lietuvos
. $2.50
LITUANISTIKOS
DARBAI,
m
t.
Red.
Vincas
Maciūnu
priartėjus.
1 9 4 4 X 9 pasitraukė į Klaipė
dos kraštą, iš čia nuvyko į Ka
raliaučių, bet vėl nacių suimtas,
kalintas Breslau, Eichstaetto ka
lėjimuose. Tik pabėgimas iš nekisvės išgelbėjo jo gyvybę.

.

Pokary) metais gyveno Augs
burgo stovykloje, kurioje buvo
1300 lietuvių. 1945 - 1949 m. bu
Vo stovyklos policijos viršininkas.
Panašias pareigas ėjo k laive,
1949 m. i JAV plaukdamas. Pa
buvojęs N e w Yorke, Detroite, ga
rutinai apsigyveno Cicero mies• T Dirbdamas sunky fizini dar-

$10.00
307 puslapiai. 1973 metai. •
LITUANISTIKOS DARBAI. IV t. Red. Vincas Maciūnai.
328 puslapiai. 1979 metai
..
$10.00
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS.
Red, kun. Antanas Alekna. 300 pusi. 1976 m.
$501
LIETUVIV IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA.
R*d- Jonas Dainanskas ir Tomas Remeikų. 300 pusi
$7 06
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 M SUVAŽIAVIMO DARBAI.
Red. dr. Tomas Remeikų. 280 pusi .. $5.00
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1973 M. SUVAŽIAVIMO DARBAI.
Red. dr. Rimvydas Šilbajoris. 262 pusi
$5.00
LTTUANISrnKOS INSTITUTO 1975 M SUVAŽIAVIMO DARBAI.
Red. dr. Benediktas Mačiuika. 192 pusi
$5.00
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1S77 M SUVA2IAVTMO
DARBAI. Rad. Janina K. Rėklaitis
$10.00

— Naujosios kartos visuo- j DRAUGAS, antradienis, 1979 m. lapkričio mėn. 20 d.
met yra tokios, kokios jų moti- į
nos buvo. Dvasinis moterų ly
gis yra daug reikšmingesnis
tautos kraujui, negu vyrų.

A D

- Vydūnas

FRANCES PIUTAUSKIS

Gyveno St. Louis, Missouh, anksčiau gyv. Chieagoje.
Mirė lapkr. 19 d.. 1979, 3:45 vai. ryto, sulaukus 91 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Alberta, žentas Peter
Weselis, ir Seselė M. Esther. kazimierietė, 2 anūkės Lauretta su vy
ru Charles Abegg ir Geraldine su vyru Thomas Lynch, 9 proanūkai.
2 podukros Palmera Juskevic ir Virgjnia Kutckick, posūni9 Philip
Phillips, sūnėnas Clement Urban su žmona Laura, 3 seserys Lietu
voje^ ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionė buvo našlė a. a. Thomas.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadieni 12 vai. dieną Eudeikis —
Gaidas — Daimid koplyčioje, 4330 S. California Avenue
Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkr. 23 d. Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Pagal veliones pageidavimą prašome vietoje gėlių aukoti Sv. Mi
šioms.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, podukros, posūnis, lentas, anūkei
ir kiti fĮm**1**
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid — Tel. 523-0440.

A. f A.
MINDAUGAS KRYGERIS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas staiga mirft 1979 m. rugsėjo 1 d.
ir buvo palaidotas rugsėjo 5 d Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse Chi
eagoje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems šermenyse, laido
tuvėse, aukojusiems šv. Mišioms, už atsiųstas gėles, aukas, pareikštą
užuojautą spaudoje, laiškais bei žodžiu guodusiems mus mQsų skaus
me.
Dėkojame kan. V. Zakarauskui ui maldas koplyčioje, gedulingas
pamaldas bažnyčioje ir palydėjimą j kapines.
Dėkojame grabnešiams G. Gešventui, J. Kasiui, A Kereliui, E.
Latviui, B Sriubui ir A. Vitkui už nuoširdų patarnavimą.
Norime išreikšti gilią padėką architektui Albertui Kereliui su
šeima. Futbolo klubui Lituanica, p. Jonui Soliūnui ir p. Juozui Vai
čaičiui su šeima, kurie mums visokeriopai padėjo mūsų nelaimėje.
Dėkoiame D. A. Petkui už malonų patarnavimą.
Nuliūdę: Žmona Danutė, sfiaOs Povilas, Audrius, Algirdas ir
duktė Danutė-

EUDEIKIS
L A I D O T U V I Ų 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. California A v e n u e
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2

A. t A. STEFANIJA GELAŽIENE
Gyveno Chicago, Illinois, Marguette Parko apylinkėje.
Mirė lapkr. 19 d, 1979 m., 12:58 vai. ryto, sulaukus 67 m.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Bronius, sūnus Audro
nius, marti Nijolė, duktė dr. Jūra, žentas dr. Edmundas ir
anūkai Erikas, Lora, Povilas ir Tarnas Vasiliauskai, sesuo Sa
liute, svogens Pranas Pargauskai, sesuo Valė, ivogeris Jonas
Visockiai Kanadoje, sesuo Kastė, svogeris Antanas su šeima
Lietuvoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kopi., 2533 W. 71st
St. Laidotuves įvyks trečiadienį, lapkričio 21 d. iš kopi. 9 vai.
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią,
kurioje įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Vietoje gėlių prašome aukoti Sv. pJBss— arba Lietuvių
Fondui jos atminimui.

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermitage A v e n u e
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Mažeika & Evans
" + *•
•

[ £ & £
•

6845 SOUTH VVESTERN AYE.

•

Nuoširdžiai kvieččiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, marti, lentas Ir anūkai.
Laid. direkt. Donald A. Petkus — Telef. 476-2345.

Tel.
Tel.

A. t A. v.s. ONAI SAULAITIENEI mirus,

737-8600
737-8601

PETKUS

jos vyrui v. s. ANTANUI SAULAICIUI, Jaunimo centro
direktoriui v. s. KUN. ANTANUI SAULAICIUI, SJ, duk
rai s. MARUAI STANKUVIENEI bei visiems giminėms
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

TĖVAS IR S U N Ū S
MARQUETTE FUNERAL H O M E

"Aušros Vartų" Skaučių Tuntas

TRYS MODERNIŠKOS K O f l Y C I O S

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o
1 4 1 0 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel.

476-2345

AlkŠTF AITOMOBI1IAY1S STATYTI

Mielam draugui

A. U Dr. POVILUI ŠEPEČIUI mirus,
liūdinčią 8E0HĄ ir artimuosius nuoširdžiai užjau

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

čiame ir karta liūdime.

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Antanas Kvedaras su seimą
PHILLIPS - LABANAUSKAS

A. f A. ONAI SAUIAITIENEI
mirus,
jos sūnui KUN. ANTANUI SAULAICIUI. SJ, ir ar
timiesiems gilią užuojautą reiškia

W " SO. LITI AMCA AVF.

Tel. > Ards 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
2314 VV 23rd PIACE
2424 VV <^th STRFET
1102* Soutbvsest HigFmay, Palos Hills. III.

Tel. vlrąinia 7-ft»-;
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 074-4410

PETRAS BIELIŪNAS

P.U.S. Rysiu Centras

434? SO. C M IFORMA \ \ F

Tel. I Afavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
331o SO 1 ITLANICA A\ F.

Tel YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDiKAS
3354 SO HALSTT.D SIRFET

Tel. YArds 7-l«»Il

VASAITIS - BUTKUS
144*

DRAUGAS, 4545 West 4!rd Str., Cfcksfo. Di 69t29

Laidotuvių Direktoriai

•
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M

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. lapkričio mėn. 20 d.

ISTORINE ATEITININKŲ ŠVENTE

f

x Apie Lietuvos pogrindžio j
Chi?agos, o tikriau ir visos A- centavo, kad Lietuva ir jos laisvėj
, spaudą vakaronė ruošiama šį
merikos ateitininku istorinė šven Į yra pats svarbiausas uždavinys,"
| penktadienį 8 v.v Jaunimo cen
j tė įvyko ne tik todėl, kad buvo j kvietė neužmiršti didžiųjų idea-l
• tro kavinėje. Jos kelią ir reikš- j
I įvesdintas naujas ateitininkų fe- listų Lukšos ir Būtėno aukose
mę nusakys dr. T. Remeikis, J
; deracijos vadas, bet kad pirmą Kvietė ne tik ieškoti kitų, kuriC
' Dainauskas. Br. Kviklys su
i kartą po daugelio dešimtmečiu melstųsi už Lietuvą, bet ir pa^
; ruoš dabartinės pogrindžio spau
j tai įvyko savuose ateitininkų na tiems už ją melstis. Prašė kreipti
dos originalių egzempliorių pamuose Lemont, 111. Iškilminga dėmesį į viduriniosios kartos atei•posėdį
prie išrikiuotų ateitininkų tininkiškąjį gyvenimą įjungimą*.
x Latviai Chicagoje savo rodėlę. Vakaronę ruošia aka-;
Į vėliavų, už prezidiumo stalo su Prašė stengtis, kad ateitininkų**
bendruomenės būstinėje šešta- deminio skautų sąjūdžio Chica-j
0 5
sėdus garbingiems svečiams, pra- būtų vieninga ir tarp jos narių
dienį minėjo savo nepriklauso- š * skyrius ir kviečia visus da- i
i dėjo federacijos gen. sekr. Vacį. nebūtų nereikalingos kovos vi
iškilmėse lietuvių vardu pasvei- lyvauti.
Kleiza, pakviesdamas invokaci- suomeninėj veikloj. Priminė, kad
kino D. Valentinaitė ir kun. J. i * Juozas Murinas, detroitiš- Į
jai federacijos dvasios vadą kun. lietuvybė, jos tradicijos ir kultū
Pninskis. Iš lietuvių iškilmėse k i s , aukojo 10 dolerių. Labai;
ačiu
St. Ylą, kuris savo maldoje prašė ra yra gyvastingoji jėga. Prašė
dar dalyvavo K. Laukaitis, S.
x
Aukščiausiąjį laiminti ateitinin padėti dirbti, kad neapviltų juo
Šumanas su žmona, V. ir Br. J
Ona Motiekaitienė, North
kų pirmą kartą susirinkusių į pasitikėjusios ateitininkijos. Nau
Glen, Colorado. aukojo 10 dol.'
Motušiai
jam vadui taip pat buvo sukeltos
j savus namus darbus ir žygius.
Esame dėkingi.
X Liet skautų tarybos pir
t J
Vacį. Kleiza trumpai peržvelgė, nuoširdžios ovacijos.
x Alfonsas Gerčys, L B E.
mi ja nuoširdžiai įvertino vyr.
'senosios ateitininkų federacijos j Vysk. V. Brizgys kvietė likti
St. Louis apylinkės pirmininkas,
sktn. Joną Dainauską už jo
1 valdybos atliktus darbus, iš ku- j vieningiems, stengtis, kad degtų
linui atsiuntė malonų laišką,
stropų 60 metų darbą skautų
Ateitininkų
federacijos
vadams
pasikeičiant.
Iš
kairės:
buv.
fed.
vadas
dr.
P.
Kisielius,
dr.
A.
Darnusis,
V.
Ka-^V
pažymėtini "Ateities" žurna-, ateitininkiškas
žiburys.^ PLB
kariame nuoširdžiai pasidžiau
organizacijoje i r apdovanojo
mantas, vysk. V. Brizgys, dabartinis fed. vadas J. LauČka, dr. J. Meškauskas, S. Yla.
i lo leidimo sustiprinimas, jubilie- pirm. inž. V. Kamantas džiaugėsi?
gė, kad vietos lietuviai turėjo!
Minė ateitininkų stovykla, ateiti-i kad Lietuvių Bendruomenei ateis
aukščiausiu LSS garbės — Ge progos sėkmingai dalyvauti tra-,
j
ninku kongresas Clevelande ir.tininkai labai daug padeda, kad
dimino vilko žymeniu, kuris jam Į dic"miame"ride°ns"
tatM^Tkl
ateitininkų rūpestis užmegzti ry- valdybose jie yra pareigingi ir
buvo jteiktas pereitą sekmadie- ^
^ ^ g į a
:
\ sius su kitų kraštų ateitininkais, j darbštūs talkininkai. Už padėką
nj filisterių SKautų.-čių sueigos
ga
paskyrė
20
dolerių
"Drau-į
Klabėtojas ypač iškėlė pareigas iįteikė buvusiam federacijos vametu Jaunimo centre. Žymenį
.; BlRUTININKfcS SU JAUNIMU į "kelytė,
Alvidė Eitutytė, -pasi-ilas
"Serendipity"
laimėjo
antrą oerdu<)dančio federacijos vado dr. "ui "Ateities" red. Trimakui ir
gui".
Maloniai
dėkojame.
2
T
:
T~JZZLZ
T
•
•
T
,
w
^
r
r
T
r
įteikė trys anksčiau tuo žyme
reiks pati nauja valdyba ir B. i vietą Columbia Scholastic Press P. Kisieliaus°auką,
? radarbą
«J« 7ir -suge1 :- jaunuosius
i ^ ^
hktfc-sais
^ u n.nmi.Ki.m
paruošusiam
x Dr. Milda Skučaitė—Nap-: Kas seka periodinę spaudą,
niu apdovanoti skautininkai
: Pakšto trio.
Adviser's Association suruoš- bėjimus. Pasidžiaugė atliktais puikius darbininkus kun. Ylai
Edm. Korzonas, Br. Kviklys ir. jus, Los Angeles, Calif., mato-į**** mūsų radijo pranešimus,, UmUaa^
^ C n i c a g o s e i t a m e konkurse, kuriame dalyV. Tallat-Kelpša. Sueigos pa- niu laiškeliu padėkojo už šven-, lanko kultūrines p e n k t a d i e n i ų . ^ a t 3 i ] a n k
Konkursas, darbais,
, . ypač "Ateities" leidi- Vilniaus medalius. Naujajam
ir|vavo m mokykla.
puikiai
redaguoja kun.. fed. vadui prisegė PLJ ketvirtojo
baigoje Danutė ir Raimondas tinęs korteles ir atsiuntė 25, vakarones, negali nepastebėti j
£ Uk finansiškį į ^ L
organizuojamas,! įJmu,
^ i r kurią
?- ^
l
kasmet
u
kongreso
Korzonai parodė ekrane daug dol.. auką. Esame labai dėkingi.! mūsų jaunosios kartos, <^ " j , 7 moraliai iaunimo ateities dar- nateikiant kiekvienai dalvvau-i « •
*
* •• -ženklelį.
i «J
u
mo
iai
eražiu Lietuvos eamtos ir istox šventiniu korteliu užsisa- giausia
akademinio
jaunimo "
™ . jaunimo ateities dar- pate kiant kiekvienai dalyvau , P a r e i
^
Ateitininkų fed. tarybos pirm;
m e
bU8>
kė
ir
aukų
atsiuntė:
Jonas
Yla,,
pažangos
ir
graz.,
.
.
e
^
s
ga
.s,ox
r
e
n
t
i
m
u
korteim
a
a
_
aktyvios
veiklos
iš°
™
s
ų
parama
jiems
bujancių
mokyklinių
spausdinių;
"
J
į
dr.
A. Darnusis
priminė,
rinių pastatų vaizdų.
[redakcijai individualiai parašy-!d kuaodd ą^s d^r ^p p Ke ri sį ime lėi u1s 9 ? 4 m ko_ psalmes,
kad reikia
ieškotipagal
iština ir reikalinga.
, . _.
„ , ,.
A. M. Buivydas, Bronius Tiškus.; eivijos visuomeniniam,
politi tina. ir reikalinga..
* . .
redakeiiai individuatiai rjarašv-l i._ J
;
• • **-,.
. .~.„i»v,^ i,»j
—* ;/JO,~»: ati
K. Leonaitienė . tą kritiką su gairėmis, kaip pa- v o m ė n e sį iš dr. J. Pikuno ir dė- minties dvasios, teigė, kad prie
x Sol. Gina čapkauskiene, D ė k o l a m e
niam ir kultūriniam gyvenime.
j gerinti savo leidinį. Įvertintojų; ^ 0 ^ ^ i a i k ą '
šiuo metu koncertuojanti Aus- y * £ į t H N k n y g u < ( D r a u J Tai P. L. Bendruomenės jauni-!
SAULIŲ VEIKLOJE
nuoširdžiai jam ^ a s DM° atvirų diskusijų ir tiesos
trahjoje. sj pavasarj vei grjzp a s m a u d o d a m i specialiu jų į mo kongresų rezultatai ir jų pa
j gmpė susidaro iš profesionalų talkininkavusiai valdybai, primi- *r to ^ėl neidamas i diskusijas
tą i Chicagą ir cia Lietuvių ope- „ ^ m u ^ d i d ^ 8 U m ą į sekoje išugdytą P.L.J. s-ga bei
Lapkričio 12 d. Vytauto D.! žurnalistų ir universitetų pro- n ė , kad iš ateitininkų eilių iškilo stengiasi bet kokia kaina tikinros statomoje Carmina BuraI ^ v a l d y b o s . V e r t i visuomenės šaulių rinktinės valdyba posė- j fesorių.
r k Q ;
! didelių visuomenininkų, dėko-1 ^iuosius sunaikinti. Pasaulio Liena atliks labai gražią aukšto
į £ * L į K r^e
padėkos tų kongresų rengėjai džiavo aptarti bėgamuosius rei- Į Ramunė Tričytė, "Serendipi-: j c "Ateities" redakcijai, ateitinin-! twviv katalikų bendrijos pirm. dr.
soprano reikalaujančią partiją
.
.
^ kalus. Svarbesni dienotvarkės \ t y " redaktorė, turėjo progą nu- kų šalfos fonui. Pabrėžė, kad a- J- Meškauskas linkėjo naujajam
&
<
x Prof. K. Būga bus prisi
x Dana ir Uudas KavaJaljbei dėmesio ir visuomenės p a - . p u n k t a i b u v o p r i i m t i ateinančių vykti j studentų konferenciją ir j teitininkija išaugino ir dabar t u - | v a d u i **mės ir dėkojo buvusiam
mintas šiandien, lapkričio 20 d. čikagiškiai, savo sveikinimus [ ranios mmimos valdybos.
; t r e j ų m e t ^ v e i k l o s p l a n ą i r pa.ipremjjų įteikimo ceremoniją Co-' ri gana daug katalikiško patrio-' v a d u i - Ateitininkų namų tarybos
radijo valandėlėje 7:05 v. v. "Draugui" 70 m. sukakties proPasigėrėtinai darbingai ir ak- j Č B j h l t i ^ ^ ^ derliaus pelną, j lumbia universitete New York tiško, puikiai lietuviškai kai-'P"™- A l d - Prapuolenytė primibanga 1450 AM.
ga parėmė 10 dolerių auka. Už; tyymi reiškėsi buvusioji į ^ į P e r apskritus metus kiekviena, t mieste. Įvertinimo komisijos ;bančio jaunimo. Priminė, kad a- n ė , kad namai sukėlė ne tik
dėkojame.
x National Players, ameri-. viską
X R.
Keliuotis, Palos Pk., .vaidyba, kuriai Juozapavičiūte: m g 3 ^ ^ ^ , ^ , y ^ s k iriamos; buvo atžymėtos šios žurnalo i tcitininkų darbuotojai nesutiko 'džiaugsmo, bet jie taip pat kiekjvairiema lietuviškiems | bendradarbės: Guoda Antanai- jokio trykdymo, nesutarimo ir iš vienam
skiria
įsipareigojimų,
kiečių profesionalų važinėjanti i m., parėmė mūsų spaudos dar- Toronte. Paskutiniojo I V - t o . P . mxmoa
reikalams, o rudeniniuose, kaipitytė, Teresa Krafcisin, Ann viso visur buvo pasigėrėtina dar-.kvietė tais namais naudotis, nes
L.
J.
kongreso,
kuris
įvyko
Eu
teatro grupė, atvyks į Marijos mus auka. Nuoširdžiai dėkoja
. . 13 .ir šiame, išdalinta daugiau, kaip i Kurkul, Sue Lukasik, Rasa lfrjna. Džiaugėsi tais, kurie patys ne- H« naudojimui ir nupirkti. Priropoje,, suvažiavimo metu. .(iš
aukštesniąją mokyklą grjodžio me
pasaulio kraštų) buyo išrinkta . - g & m t a i d o l e r i ų s p a u d a i j ra_! liauskaitė, Asta Spurgytė, Dai- būdami ateitininkais jaunimą ; ™inė tų namų iniciatorės E. Raznauja dabartine, į kūną įeina t
rūpestį, kad ta namų įsi6 ir 7 d. Ketvirtadieni suvai-'
_ . , . . - , _. ,
v a i a n d ė i ė m s . lituanistinėms, na Titenytė ir Ramunė Tričy- 'atsiunčia į ateitinininkiškąji są.micnės
x
F*. į Jūdį, išreiškė nusivylimą tais, j gii'mo svajonė taptų realybe,
Shakespearo
tragediją
oins
—
Z
^;,Dėkodami už korteles, au šie akademikai jaunuoliai: P"*- ^ ^ 0 ^ , y r j Kronikos lei- tė.
"Macbeth". penktadienį suvai kų po 5 dol. atsiuntė: Elena mininkas Gintaras Aukštuolis, | j . . t . , _ :
^_.^*« tLiet.
;«•
kurie, išaugę ateitininkų eilėse,1 Iškilmingasis posėdis
buvo
dins
Shakespearo
komediją Skirmantienė,
,,,,
. . . Stasys
. . ^Luinis,
dyklai. TTX
Užprenumeruota
s
a
v
o
,<Tv „ ,., . ..
, .. „
»u J Albina Cepeniene, Antanas ir E. Sakadolskienė, L. Rimkus, fondo rabšiamas leidinys ir ap!
Jaunimą palieka už organi-' baigtas ateitininkų himnu. Po išDvyliktoji
naktis".
Abudu T
_ . ^. ,
_, _ _. . M. Kupcikevičiūtė. V. Cyvas i r ^ ^
^
| § A R T I I R T U H J | « * » ribų. Kvietė visus į talką kilmingo posėdžio^kuriam gerai
naujo pianino ^
~~~ir+n\,u • ~ J J ^o 1- , Irena Dainorai, kun. F. E. Statnaujajam federacijos vadui Juo- pirmininkavo V. Kleiza, visi vyV. Musonytė.
spektakhai prasideda 12:lo vai. ,
.
^ . . ., _
Saulių cboro mokytojas muz.;
i. k. VALSTYMSE
|zui Broniui Laučkai, kuris nuo ko j D e Andreis sem. bažnyčią,
. , kus, Anna Daims. M. Karaska.
Džiugu ir pasigėrėtina, kad | p e t r p > s V a c b e r g a s g ^ k a d ^
0 .,. . .
p. p. aukštesniąją
Bilietai gaunami
per Ma- f ™ ? * 8 N ! | ? o r t f Vlaldaf> 2 ? * • tautiškai apsisprendę jau- !
rijos
mokyklą.*
SoL Laimos Stepaitieiiės j D a t aknstyvųjų jaunystės metų kur koncelebracines šv. MiSas
Vaclovas Momkus T Rumbai-1
,
.
maa pianinas yra susidėvėjęs
T
' " Amerikoje
* •< . ėjo
.. atnašavo
\'ysk. V. Bnzgys, kun.
* ? " : ir r e.i.k£i _
geresnio.
Tam tikslui
atnašavo vysk
vacio^vas
viomkus J Rumttu_
* _
' T rečitaUs. Los Angeles birutietės;' Į - v'į -< j * ir vėliau
x Nepriklausomos Lietuvos tis,
Al. Nevardauskas.
Visiems n u o h a i į j u n g ė 1 išeivijos ' visuo-i.
į meninį darbą ir ranka " " * £ jis visą laiką jam skirtą hona- gruodžio 1 d. parapijos . a ] ė j e j » T " ateitinmkiskas ^
^ S f ^ i kun. St. Yla. Savo
:
kariuomenės atkūrimo 61 m. esame dėkingi
;ne. Jie r
, .
. . ^T
_ „ - : . __, T ei TJL.A- ^-I \o taip pat aktyviai dalyvavo ki- pamoksle vysi
,yskupas kvietė ateitiįeina su P. L. Bendruomene
sukakties minėjimas rengiamas
t i e r m Sv M i § i u
lapkričio 25 d., sekmadienį, Jau-1
metu giedojo sol.'
gyvenimo metus skiria paverg- vartotą geros firmos, nupirko Julijos šlapelytės tautinių rūbų sus padėti naujajam vadui, pri- D . nimo centre.
Iškilmingos pa
minė, kad atsakomybe neša visi i - Stankaitytė, vargonavo muz.
pinigus; paroda ir vaišės.
priklausaIxčius
maldos 11 vai. jėzuitų koply C H I C A G O S Z I N I O S ' ^ ^ ė v y m ė s laisvinimui, jie pra- ^
:
už visus. Buvusiam federacijos j Al. Vasaitis.
tęsia lietuvybės išlaikymą už j ir
.
čioje. Pamaldų metu giedos so MINIATIŪRINES
..._.„.
... _KNYGOS
....,...
tėvynės rlhn
" rpadovanojo
- ^ . — ^ .šaulių
. — . , -namams.
>.--.-.
- Leonas ir Izabelė O k s a l j v a d u j d r p K i s i e H u i
Įjį^j
p 0 pamaldų visi dar kartą su:
listai Margarita ir Vacys Mom
m; l D K B i r u t ė 8 d r a u « r i i o s ! T a i g i m a t o m e ' k a d ^ ^ ž m o - ; š L « Angeles, Ca., yra atvy-;
-į
j
sirinko
i ateitininkų namus užiaj s u s i r i n k u s i
{ nau u o s i u s
1
6 2
1 1 6 8 1 0
kai. Vargonais gros muz M .
< * « * « * * * « **£
» L į ^ o ^ v a M y b V ^ e ^ ^ l ^ * ^
^
^
. ke j Phoeiuxą ir sustoję r^Ateitininkų rūmus ilgai sustoję plo-kandžiams,
kuriuos
paruošė
Motiekaitis. Chicagoje ir jos E - Washmgton. iki gruodžio M
> į*
J * į Gana daug laiko buvo skirta iEmily Josen. Oksai dažnai at-! j o į į į vardu Jonas Pabedinskas darbščios ponios. Istorinė švenpylOS UŽ
apyHnkėje lietuvių organizaci- d - * * * * • miniatiūrinių knygų
f \ . * teieiamai i d U 0 t i
"
klaidas*'LSST i važiuoja į Phoenbc Jie ne t i k ; { t e i k ė d o v a n ą p u o š n i ą i a i š k a d e . tė praėjo tikrai iškilmingai, o
į k
6
jos su savo vėliavom ir visa paroda. Iš viso išstatyta apie v
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DRAUGAS, M5 W. 6Srd Street, Chicogo, /D. 606t9
nijoms čia. Amerikoje ir užsie
rlsad nuoiirdliai dėkinga yra «įnskas. D. Stončiūtė, G. Darr.uSyt* ir D. Kojelvtė (už jų dr. A. Damusio
Marijos aukštesniosios mo nyje. Jame mokosi studentai iš
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| kyklos mokinių poezijos žurna- 50 įvairių pasaulio valstybių
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