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Ajatola Khomeinis
fanatiškas demagogas

Kryžiaus griovimas

•

(Tfotaya)
Atvežti kelių - tiltų eksploa
tacijos meistro Drasiukevičiaus
darbininkai kryžių kasti atsisa
kė. Kasė pats viršininkas Svedaravičius, Baublys, Rasiukevičius ir pora saugumiečių. Svedaravičius atsisakiusiems darbi
ninkams kasti kryžių grasino
išmesti iš darbo. Savo pažadą
dalinai ištesėjo. Darbininkams
Kulikauskui ir Rasimavičiui bu
vo parašytas raportas nuimti 30
proc. premijos.
Kryžiaus griovėjams švento,
riaus vartai buvo atidaryti ir
kryžius buvo pastatytas kapuose
klastingai iškastoje duobėje.
Suimtojo Ričardo Petrausko
motina nuolatos vaikščiojo į
saugumą ieškoti sūnaus, nes tą
patį vakarą turėjo įvykti jo iš
leistuvės į armiją. Vakare susi
rinko giminės ir draugai išlydėti
Ričardo, tačiau jis negrįžo. Ri
čardas apkaltintas chuliganiz
mu ir nubaustas dešimčia parų.
Antano Žilinsko motina inva:
lidė teiravosi apie sūnų telefonu.
Iš jos buvo pasityčiota, kad sū
nus grįš su žmona. Antrą die
ną po suėmimo buvo atėjės mi
licininkas ir iš Janinos Žilins
kienės pareikalavo 10 rublių,
tačiau nepasakė, už ką sūnus
suimtas.
Eugenijos Mikulevičienės ne
buvo kam ieškoti, nes vyras bu
vo komandiruotėje, o namuose
likę 7 ir 15 metų vaikai, bei se
na ir bejėgė močiutė. Atėjęs
milicininkas paguodė vaikus ir
liepė eiti pasimatyti su mama,
o kai nuėjo — neįleido; tik pa
grasino uždaryti.
Gegužės 18 d. Angelė Grėsliauskienė dėl pirmojo kryžiaus
nugriovimo pareiškimo buvo iš

kviesta į Panemunės V. K. Jinai
buvo klausinėjama ar nedalyva
vo kryžiaus gynime ir, jai, pri
sipažinus, buvo pagrasinta: "Ta
vo vaikams uždėtas štampas".
Aiškino, kad už kryžių statymą
pakelėse asmenys bus baudžia
mi laisvės atėmimu vieneriems
metams. Dėl suimtų jaunuolių,
paaiškėjo: Ričardas Petraus
kas būtų tarnavęs kariuomenėje
arti, o dabar tarnaus prie Kini
jos sienos. Antanas Žilinskas
tegul atsisveikina su Kauno po
litechnikumu. (Jam buvo likę
apginti tik diplomą).
Niekuo nekaltų ir naktį užpul
tų žmonių diskriminacija ir
teroras nesibaigia. Ričardo Pet
rausko seserį, besimokinančią
25-je vidurinėje mokykloje, tar
dė auklėtoja Bandoravičienė, o
vėliau buvo iškviesta pas mo
kyklos inspektorių. Ričardo mo
tina kvietinėjama į jos vaikų
mokyklas, kur reikalaujama per
auklėti vaikus.
Į Grėbliauskų namus nuolat
lankosi milicija ieškodama šei
mininko. Kartą namuose radę
vaikus, juos gąsdino, o 15 m.
vyriausiai dukrai atsisakius ru
siškai kalbėti, sakė nubausią
10 rub. bauda. Labai skaudu,
kad suimti draugai apkaltinti
chuliganizmu vien už tat, kad
jie gynė naktį užpultą kryžių.
Petrašlūnų tikintieji
N. B. Grėbliauskas buvo nu
baustas 12 parų arešto, Antanui
Žilinskui neleido apginti diplo
mo. Ypatingai žiauriai milici
ninkai spardė ir daužė kumšti
mis A. Žilinską
Kryžių iškasė ir nuvežę pa
statė Petrašiūnų' bažnyčios
šventoriuje.
(Pabaiga)

Kaip Sovietų šnipai
ieško kontaktų ?
Los Angeles Times apie susitikimą si Terlecku
Los Angeles. — Los Angeles
Times korespondentas Dan Fi
sher šių metų pradžioje lankėsi
Lietuvoje ir dalyvavo lietuvių
disidentų spaudos konferencijo
je, kurią plačiai aprašė neofi
cialus Lietuvos žurnalas "Per
spektyvos". Los Angeles Times
išspausdino keletą vertingų ir
gerai informuotų Fisher straips
nių apie Lietuvą, tame tarpe ir
apie "LKB Kroniką".
Fisher savo straipsnyje ap
rašo, kokiomis sąlygomis Mas
kvoje turi dirbti užsienio kores
pondentai. Normalūs informa
cijos šaltiniai sovietų valdžios
yra apsunkinami, kelionės var
žomos, pati sovietų spauda grie
žtai kontroliuojama ir cenzū
ruojama, valdžios pareigūnai
paprastai atmeta korespondentų
prašymus pasimatyti, atidėlioja
pasimatymus, o jei ir suteikia
interviu, tai tokie pasimatymai
griežtai laikosi partijos linijos
ir korespondentas gauna infor
macijų, kurias galėtų pasiskai
tyti Pravdoje.
Kartu, rašo Fisher, sovietų
spauda dažnai puola užsienio
korespondentus kaip buržuazi
nius šmeižikus, melagius ar net
šnipus. Dalinai taip daroma
siekiant atgrasinti paprastus
sovietų piliečius nuo susitikimų
su užsienio korespondentais.
Užsienio žurnalistai todėl ir

džiaugiasi kiekviena proga susi
tikti su žmonėmis ir turėti su
jais neoficialių kontaktų Bet
čia kyla klausimas, su kuo susi
tinkama ir kalbama? Yra žmo
nių, kurie patys siekia pasima
tymų su užsienio koresponden
tais ir patys juos kontaktuoja.
Autorius nurodo, kad vienas
tokių Maskvoje buvo Slavą,
jaunas, akiniuotas vyras, kuris
sakėsi esąs studentas iš Vil
niaus, šių metų pradžioje jis
pasirodė prie Irinos Ginzburg,
disidento Aleksandro Ginzburgo
žmonos buto. Ginzburgas buvo
iškeistas į sovietų šnipus ir da
bar gyvena Amerikoje. Į tą bu
tą buvo pakviestas amerikietis
korespondentas pasikalbėti apie
disidentus. Slavą užkalbino vie
ną žurnalistą ir paklausė, ar jis
neplanuoja aplankyti Vilniaus,
žurnalistas nurodęs jam kitą
amerikietį, kuris ruošėsi va
žiuoti į Lietuvą su oficialia už
sienio reikalų ministerijos užsie
nio korespondentams organi
zuojama ekskursija. Tuoj po
traukinio išėjimo iš Maskvos
Slavą pasirodė koresponden
tams skirtame vagone ir pradė
jo ieškoti amerikiečio, kurio pa
vardė jam buvo duota. Jis sė
dėjo su užsieniečiais ir kalbėjo
visą kelionės laiką, vėliau jie
susitiko Vilniuje. Slavą pasiū
lė užsieniečiams susitikti su lie-

Šaukia visus musulmonus į kovą
Rijadas. — Saudi Arabijos Pakistanas paskelbė, kad suimti
vyriausybė paskelbė, kad paga ambasados puolimo vadai, 15
liau paskutinieji užpuolikai bu asmenų, Khomeinis pasmerkė
vo pašalinti iš Didžiosios meče šiuos areštus.
Grupė Pakistano karininkų,
tės. Oficialiu pranešimu meče
tėje žuvo 50 žmonių, tačiau ne grįždami iš piligriminės kelio
oficialios žinios teigia, jog žu nės į Meką ir Mediną, buvo su
vusių buvo šimtai. Pradžioje stoję Irane ir pasimatė su aja
Saudi Arabijos kariuomenė ne tola Khomeiniu. Tas savo kal
puolė mečetės, nenorėdama su boje pakistaniečius pagyrė už
žaloti islamui šventų pastatų, Amerikos ambasados puolimą,
tačiau planas "išmarinti badu" kurį jis sutikęs su dideliu džiau
užpuolikus nedavė vaisių, tada i gsmu. Jis vėl ragino visus isla
kareiviai puolė pastatą, mūšiai mo tikinčiuosius sukilti prieš
Dar neseniai JAV vyriausybės sluoksniuose buvo svarstoma, ar parduoti Irano šachui jo prašomų "ankstyvo įspė vyko iš kambario į kambarį- Vakarų korupciją Iranas mie
jimo" žvalgybos lėktuvų. Pasikeitus Irano vyriausybei, dabar reiškiamas pasitenkinimas, kad šie modernių kompiu Gyvi likę fanatiškos musulmo lai taps kankiniu, kalbėjo aja
terių ir radaro pilni lėktuvai Iranui nebuvo duoti. Dar neaišku, ar kitų modernių Irano ginklų paslaptys nebuvo
nų sektos nariai bus nubausti tola, kova su Amerika nebus
išduotos sovietų šnipams.
žiauriomis bausmėmis už šven tik Irano — Amerikos karas,
bet karas tarp islamo ir bedie
tyklos išniekinimą.
Iždo sekretorius William Mil- vių. Pakistano kariuomenė irgi
ler praėjusį šeštadienį buvo turėtų sukilti. Valstybių sienos
Saudi Arabijoje. Karalius Kha- neturėtų skirti mūsų širdžių,
ledas jam pasakęs, kad Mekos kalbėjo religinis Irano vadas.
Daugelis pasaulio valstybių
— Turkijos parlamentas pa mečetę užpuolė "keistos religinės
Irano krize pavojinga pasaulio taikai
smerkia Amerikos ambasados
tvirtino naują premjero Demire- sektos" nariai
New Yorkss. — Jungtinių i jau 25 dienos. Praėjusį šešta lio vyriausybę vos 229-208 bal Mekos incidentas pasauliui užėmimą ir diplomatų suėmimą.
Tautų sekretorius Kurt Wald- dienį prezidentas ilgai posė sais.
parodė, jog Irano ajatola Kho šį elgesį pasmerkė Europos 21
heim, pasiremdamas JT Char- džiavo Camp Davide su kariuo — Britų spaudos žiniomis, meinis yra demagogas. Jis ke valstybės užsienio reikalų mi
tos 99-tu straipsniu, sekmadie menės vadais ir gynybos depar Pakistanas jau turi medžiagų liais atvejais kurstė Irano ra nistrų konferencija. Kinijos
nį paskelbė šaukiąs Saugumo tamento pareigūnais. Nors ŠIB atominių bombų gaminimui ir dijo klausytojus sukilti prieš pareiškime irgi smerkiamas di
Tarybos posėdį svarstyti ame posėdis buvo šauktas karinio tikisi pirmąjį sprogdinimą at Ameriką, nes ji esanti kalta dėl plomatų areštas. Pirmą kartą
rikiečių diplomatų kalinimą Ira biudžeto aptarimui, neslepiama, likti balandžio mėn.
Mekos mečetės puolimo. Alžire šį užpuolimą pasmerkė tokių
kad
jame
buvo
svarstyti
ir
konf
ne. Jis turi teisę sušaukti tary
— Pietų Korėja užbaigė tau susirinkusiom arabų •'laisvini priešiškų valstybių, kaip Pietų
bą, kai pasaulio taikai ir saugu likto su Iranu planai
tinį gedulą dėl prezidento Par mo organizacijom" skirtoje kal Afrikos ir Tanzanijos, laikraš
mui kyla grėsmė. Paskutinį Revoliucinė Irtno valdžia lei ko nušovimo.
boje Khomeinis ragino islamo čiai. Kai kurie kraštai, smerk
kartą sekretoriaus sušauktas do privačiai atvykusiam JAV — Sovietų žinių agentūra tautas "šauktis Dievo galybės dami Irano revoliucijos vadų
posėdis įvyko prieš 19 metų, kai kongresmanui George Hansenui Tass, rašydama apie Amerikos prieš Ameriką ir jos pastumdė pasielgimą, kartu smerkia ir
buvo kilęs karas Konge.
iš Idaho aplankyti amerikiečius Padėkos dieną, pabrėžė, kad lį Izraelį, nes vis daugiau aiš buvusį Irano šachą, kuris žudęs
JAV vyriausybė šį kartą ne kalinius ir su jais pasikalbėti. amerikiečių daugumas neturi kėja, kad Amerika i r Izraelis Irano žmones ir grobęs jų pi
prieštaravo posėdžio sušauki . Su panašia privačia misija at už ką dėkoti, nes skurdas, var planavo pagrobti Al Haram me nigus.
mui, nes laukiama, kad taryba vyko į Teheraną ir Pietinės Da- gas, infliacija ir 6 milijonai be četę Mekoje. Musulmonai vis
pasmerks įkaitų kalinimą. Ira kotos senatorius James Abou- darbių visiškai panaikino šios dar lieka abejingi o jie turėtų
Susilpnėjo Irano
sukilti ir ginti šventąją vietą.
nas irgi ieško tarptautinio fo rezk. Kai kurie apžvalgininkai dienos reikšmę.
rumo, kuriame planuoja pa teigia, kad privačios politikų — Kurdų mažumos vadai Irane "Sukilkite vargingosios pasaulio
karines jėgos
skelbti savo kaltinimus buvu kelionės į Teheraną yra daugiau paskelbė trijų savaičių sukilimo masės, pasaulio musulmonai,
Teheranas. — Atsakydami į
nukapokite pavergėjų rankas,
siam Irano šachui. Laukiama, skirtos ateinančių rinkimų rei paliaubas.
kad saugumo taryba savo rezo kalams.
— Iš Vietnamo į Singapūrą ginkite islamą", šaukė savo kal Amerikos užuominą, kad gali
būti panaudota karinė jėga, jei
liucijoje pareikalaus, kad JAV Kongresmanas Hansen pasa atbėgo 10 vyrų, viena moteris ir boje ajatola Khomeinis.
ir Iranas išspręstų savo ginčą koja, kad amerikiečiai įkartai, du vaikai laukia JAV leidimo
Neabejojama, kad Amerikos Iranas nepaleis suimtų amerikie
taikiomis priemonėmis.
nors ir surištomis rankomis, išvažiuoti į Ameriką. Pabėgėliai ambasados Pakistane užpuoli čių, ambasados tarnautojų, atsi
Prezidentas Carteris pareiškė laikomi ir prižiūrimi patenkina atvyko keturių motorų C-130 mas buvo iššauktas Khomeinio liepė du Irano karo vadai: ar
daug nesitikįs iš JT posėdžio. mai, tik jaučiasi nešvarūs, nes transporto lėktuvu, pavogtu iš kalbų, nes jos, transliuojamos mijos viršininkas gen. Valli SalIrano radijo bangomis, pasiekia lali ir karo laivyno — admiro
Amerikos diplomatai kalinami per visą kalinimą nekeitė dra karinio aerodromo.
bužių, nesiprausė. Jie prašė — Egipto žurnalas paskelbė, klausytojus ir Pakistane. Kada las Mehdi Mahdani, sakydami,
kad jų vyrai pasiruošę kovai.
tuviais kunigais, tačiau supa paskelbti jų artimiesiems Ame jog prezidentas Sadatas kovo
Užsienio stebėtojai pažymi
žindino juos su Antanu Terlec rikoje, kad jie sveiki ir turi vil mėnesį lankysis Amerikoje, kur
jog po revoliucijos Irano kariuo
Princas ragina
arabų draugų organizacija apdo.
ku, atviru lietuvių nacionalistu. ties būti paleisti
menė labai pakriko. Nors san
vanos jį "taikos princo" pre
Terleckas ir kėli jo draugai nu
gelbėti
Kambodiją
dėliai pilni šarvuočių, tankų,
mija
sivedė tris korespondentus ir
Nušovė
kubietį
Paryžta*. — Buvęs Kambodi įvairių lėktuvų ir raketų, labai
Slavą į privatų butą Vilniuje,
— Po kelių dienų riaušių ir
Union
City.
N.
J
Žinomas
kur buvo visą valandą kalbama,
ambasados langų daužymo Bri jos valdovas, princas Sihanou- trūksta karo vadų. - Armijoje iš
o vėliau padėjo susirasti taxį. kubiečių veikėjas Eulalio Ne tanija atšaukė savo ambasado kas atvyko į Prancūziją, kur jis 300,000 vyrų po revoliucijos Breikalauja sušaukti Kambodijos ko 150,000. Per pusę sumažė
Radęs progą Terleckas pašnab grui sekmadienį buvo nušautas. rių Zambijoje.
Slapta
Kubos
pabėgėlių
organi
ždėjęs vienam korespondentui:
— Ugandos vyriausybė pa klausimui svarstyti tarptautinę jo ir karo laivyno jėgos. Labai
"Saugokitės Slavos, mes mano zacija "Omega Seven" paskelbė prašė Kinijos pastatyti Ugan Ženevos konferenciją, kuri su trūksta technikų, ginklų specia
me, kad jis yra KGB informa nušovusi "tą išdaviką". Tai jau doje 200 mylių ilgumo gele stabdytų, karo veiksmus jo kraš listų ir atsarginių dalių. Vienin
te ir išvaduotų jį iš Vietnamo telis iš šacho laikų likęs virši
torius". Paklaustas, kodėl jis antras nušautas šiais metais žinkeli.
leido šnipui dalyvauti pasikal kubietis. Gegužės mėn. pana — šeši JAV valstijų guberna okupacijos. Princas pareiškė ninkas yra admirolas Mahdani.
bėjime, Terleckas paaiškino nie šiomis aplinkybėmis žuvo Carlos toriai: Iowos, Arizonos, Idaho, spaudai, kad nei Vietnamas nei Naujoji valdžia 23 generolus
ko nepasakęs šiame susitiki Munos. Abu žuvusieji priklau Rhode Island, Aliaskos ir Penn- jį remianti Sovietų Sąjunga ge sušaudė, 40 nuteisė kalėti, apie
me, kas valdžiai dar nebūtų ži sė "75 komitetui", kuris važi sylvanijos sekmadienį atvyko į ruoju nesutiks palikti Kambodi 250 paleido į atsargą, kitiems
jos, nes tie du režimai pripa atėmė laipsnius. Valymo išven
noma. Kitą dieną, kai kores nėjo į Kubą ir derėjosi su dik Maskvą ilgesnio vizito.
pondentas grįžo į savo kambarį tatorium Fidel Castro dėl poli — Rodezijos sukilėlių "patrio žįsta tik karinę jėgą. Jis ape gėtikapie 30 generolų. Tūks
"Draugystės" viešbutyje, jis tinių kalinių paleidimo. "Ome tinio fronto" vadai tarėsi Tan liuoja į Vakarų valstybes, pra tančiai kareivių po revoliucijos
rado po durimis pakištą mažą ga" grupė nepritarė ryšiam su zanijoje su prezidentu Nyerere šydamas ginklų nacionalisti tiesiog pabėgo ir grįžo į savo
vokelį, o viduje laišką, kuris įs komunistine Kubos valdžia ir ir su Mozambikos prezidentu nėms Kambodijos grupėms, ku kaimus. Daug karininkų slaps
pėjo korespondentą vengti Ter pagrasino tol tęsti egzekucijas, Machel. Vakar jie vėl grįžo į rios nenori nei buvusio Pol Poto tosi, kiti išbėgo į užsienius. Jei
lecko, nes jis esąs KGB provo kol visi komiteto nariai bus nu Londoną tęsti derybų su britų režimo, nei Vietnamo pastatytos šacho laikais Irano kariuomenė
buvo laikoma stipriausia toje
katorius. Laiškas buvo nepasi žudyti. FBI šį nusikaltimą tiria. užsienio reikalų ministru lordu vyriausybės.
rašytas. Kitą dieną disidentų
Carringtonu.
UND7EC organizacija paskel pasaulio dalyje, šiuo metu mano
Sugrąžino
Egiptui
ma, kad Irakas turi stipresnes
sluoksniai pranešė, jog Terlec
— Keleivinis Pakistano lėktu bė, kad jau 51 pasaulio valsty karo jėgas.
kas jau suimtas ir laikomas
vas nukrito Saudi Arabijoje, žu bė pažadėjo šelpti badaujančius
naftos šaltinius
Vilniaus kalėjime. Bet niekas
Tel Avivas. — Sekmadienį Iz vo 146 keleiviai ir 11 įgulos Kambodijos žmones ir paskyrė
daugiau nieko nebegirdėjo' iš
šalpai daugiau kaip 200 mil.
narių.
KALENDORIUS
Slavos, baigia rasini Dan Fisher. raelio kariuomenė perdavė Egip — ABC televizija paskelbė doL
Lietuvių kovotojai Vilniuje tui dar vieną Sinajaus dykumos iš Kambodijos, kad senasis Pol
Lapkričio 27 d.: Vlrgffijv,
palaiko ryšius ir su kai kuriais gabalą, kuris apima ir jūroje Poto režimas buvo sulaikęs at
Bilhilda.
Skomantas, Girdutė.
— Kanados liberalų partija Lapkričio 28 d : Sostenas,
rusais. Vienas jų, Sergej Kova- buvusius naftos šaltinius, šių viroje jūroje šešis amerikiečius,
liov, už paramą lietuviams ga naftos šaltinių netekimas Izrae plaukiusius jachtomis ir po il nutarė šaukti konvenciją kovo Maura, Rimgaudas, Vakarė.
vo dešimt metų kalėjimo. Strai liui kainuos per metus apie 2 bil. gesnio kankinimo visus sušau 28 d. Winnipege, kur bus ren
Saulė teka 6:25, leidžiasi 4 22.
kamas naujas partijos vadas.
psnyje minimas Slavą Ameri dol., nes Egipto naftą dabar dė, kaip CIA agentus.
ORAS
— Siaurinėj Airijoj buvo nu
koje esančių sovietų disidentų teks pirkti. Alma žibalo laukai,
gamindavo
apie
ketvirtį
visos
Į
šautas
kalėjimo
prižiūrėtojas.
nuomone yra Slavą Cerepanov,
Apsiniaukę su pragiedruliais,
Izraelio sunaudojamos naftos.' raeliui na/tą iš sugrąžintų šal Jis tapo 100-ju šiemet teroro temperatūra dieną 46 L, naktį
Vilniaus
Egiptas pažadėjo parduoti Iz-' tinių
veiksmuose žuvusių sąraše.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI I I SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M D .
KELIAS I SVEIKATĄ, 1601 W « 4 Garflefcl Mv«L,

d ž i o rūgšties tyrimas. T i e reti at
sitikimai reiškiasi turint daugybi
nes žaizdas, viduriavimus turint
žaizdą skrandyje; žaizdą esančią \
antroje dvylkapirštės žarnos da
lyje (post bulbar u l c e r ) ar taip
v a d i n a m ą E Z syndromą turint
(kai didelis rūgštingumas esti
sukeltas kasos pakitimu)*
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SKRANDŽIO ŽAIZDOS

Išvada. Susipažinkime
kiek
n u o d u g n i a u s u d a ž n a ir sunkiai
g y d y m u i pasiduodančia skran
d ž i o žaizda. Ji gali būti piktybi
nė. T a d a a p s i l e i d i m a s gydytojo
ar p a c i e n t o šioje srityje nieko ge
ro nežada. Ašaros p o laiko. N e 
gerovių rečiau pasitaikys, kai g y  Darbo padalinys AJvudo narių vmiotaiijune susirinkime: Jonas Puošta (deJ.).
d y t o a s i r p a c i e n t a s prisilaikys Regina Simokaiueeė, Alfonsas Krumpbauskas, salia jų Jonas Tapulionis,
šiu d i e n u
medicinišku
reika dr. Ona Vaakevičiūtė ir dantų gyd. Antanina Maciuikaenė.
Ntastr. M. Naate
l a v i m u . Pats laikas pamesti s e 
n u s mediciniškus prietarus. G a s troskopijos n ė v i e n a s nevenkime
— ją kiekvienas stenkimės aptu Ką padarysi — reikia aukoti vis laikraščiuose paskelbtą ž i n i ą apie
rėti, n e s tik ji dabar gali suma ką, ką turi geriausio, norėdamas dviejų stikliuku d e g t i n ė s išgėri
žinti n e l a i m i n g u s atsitikimus, lie p a s p r u k t i i š a n k s t y v o s giltinės mą p e r dieną, būk d ė l širdies a p
tuviu tarpe dabar taip dažnai glėbio per prostatos vėžį. Ar tams saugos, šitaip atsakė: " A š neįsi
mes
galime
pasitaikančius dėl apleisto skran ta jį turi — gydytojas vienas ga vaizduoju, kaip
ž
m
o
n
ė
m
s
patarti
gerti
s
v
a
igalus
li
nustatyti.
Kol
tokios
ligos
n
e

dyje vėžio. Jis d a ž n a i prasideda
turi
—
n
ė
iš
tolo
neimk
Stilbestširdies
apsaugai.
T
a
i
j
a
u
tikrai
skrandyje žaizdos pavidale Lai
ku jį susekus gastroskopu, žmogus rolio. Nesusipratimas įvyko su perdaug rizikingas d a l y k a s . G a l i
išgelbstimas n u o
perankstybos pranešimu iš Lietuvos. Be t o , pasitaikyti, k a d t u patarsi gerti
mirties. O k a d ji n ė r a mums rei t a m s t a rašai turįs vargą su pros ž m o g u i , linkusiam į alkoholiz
gėrimas
suar
kalinga, kiekvienas žinome. D a u  tata: reikia žinoti, kuomi tas pro mą. T a s toks
statos vargas pasireiškia. Ar esi dys v i s ą jo gyvenimą, taip p a t bus
giau apie tai kita psoga.
jau operuotas dėl prostatos, ar suardytas visas g y v e n i m a s ir taip
Pasiskaityti. Blumenthal I. S. d a r ne. T a i v i s dalykai, apspren geriančiojo šeimos".
IšimintinDigestive disease a s a national džia tolimesnę tamstai pagalbą. g a m tokio atsakymo
pakanka.
problem. Gastroenterology 5 4 : Kreipkis p a s šlapumo takų žino O kitokim — n ė a k m e n y j e para
86, 1968.
vą gydytoją urologą. Sėkmės.
šas negelbės — jis v i l k u b ū d a m a s
vis į mišką žiūrės: klausys bravoN U O CINKO SULFATO
rininku
papirktų bei g e r i a n č i ų 
jų
m
e
d
i
k
u
balso.
JAUČIASI G E R I A U

Susipažinkime su priešu, ma skrandis, pro į jį prileidžiant.
lengviau jį nugalėsime. Vienok pasitaiko klaidų d i a g n o 
zuojant pagal rentgeno n u o t r a u 
Mediciniškas reikalavimas
kas ir atrandant jas e s a n t gery
bines, kai tuo tarpu j u n u o 1.6
Skrandžio žaizdomis
(peptic
iki 18 proc- b ū n a vėžinės, jas o p e 
ulcer) suserga kiekvienais metais
ruojant.
Amerikoje trys milijonai ž m o 
Skrandžio tyrimas gastroskopu.
nių.
Skrandžio Žaizdos dažnai
vadinamos tuo vienu vardu, nors Dabar n a u d o j a m a s l a n k s t u s g a s Pagerėjo
skrandžio
jos b ū n a tai skrandyje, tai iš troskopas.
žaizdų
susekimas
juo.
Jau v i e n
skrandžio išeinančioje plonosios
Žarnos dalyje vadinamoje dvyli gastroskopuojant pacientą, gali
kapiršte
žarna
( d u o d e n u m ) . ma iš akies pasakyti 9 0 proc- tik
Skrandžio ir tos žarnos žaizdų rumu, ar ta žaizda yra gėrybinė,
d a ž n u m o santykis yra 1 prieš 4 . ar vėžiška. Kartu p a i m a n t g a b a 
Taigi, v i e n skrandžio žaizdų šia lėlį žaizdos ištyrimui, ta d i a g n o 
m e krašte kiekvienais metais b ū  zė pagerėja iki 9 9 proc. V i s a d a
na p o 600.000. Dvylikapirštėje reikia gastroskopiją padaryti, kai
žarnoje jos atsiranda
keturis rentgeno nuotraukos įtaria v ė kartus dažniau, bet u ž tai toje žiškumą ir kai t o l i m e s n ė skran
žarnoje jos beveik niekada neiš- džio dalis ( a n t r u m ) n e s i d u o d a
virsta blogybinėmis (vėžinėmis)- oru išplečiama. Gerose l i g o n i n ė 
T u o jos svarbiausiai ir skiriasi se dabar kiekvienas s k r a n d i n i n 
viena n u o kitos. Skrandyje žaiz kas esti gastroskopu patikrina
dos gali išvirsti \ vėžį. T u o a t  mas. D a r a n t biopsiją, m a ž i a u s i a i
žvilgiu skrandyje esamos žaizdos šeši gabaliukai p a i m a m i iš ž a i z 
reikalauja labai atidaus prie ju dos kraštu.
laikymosi, jei nenorime ž m o g ų
Kartu su gastroskopjja d a r o 
be laiko numarinti. T o s žaizdos
mas
ir celių n u o ž a i z d o s pavir
skrandyje pas vyrus ir moteris
b ū n a santykyje 3 : 4 , ar 4 : 1. šiaus t a m tikru Šepetėliu p a i m t u
cytologiŠkas tyrimas ( c y t o l o g y ) .
Dažniausiai skrandyje žaizdos at
Ligoninė turi turėti labai paty
siranda pas kapos m ė t y sulaurusį a s m e n į — cytologą, kuris p a 
sius asmenis.
jėgtu skirti gerybines c e l e s n u o
Skrandyje žaizdos dažniausiai vėžišku. Laimė, kad lietuvės i n 
randasi m a ž a m e jo įlinkime, t o  teligentės moterys C h i c a g o s l i g o 
limesnėje skrandžio dalyje ( a t - ninėse yra geriausios c y t o l o g ė s .
rum),
kur yra skrandžio rūgštį Jos pageidaujamos v i s u g y d y t o 
g a m i n a n č i o s liaukos
skrandžio ju, kaip geiausios d a r b i n i n k ė s .
Joms čia reiškiama p a d ė k a ir p a 
sienelėje.
sigėrėjimas. T a i p yra C h i c a g o s Ii*
Skrandžio žaizdos dažniausiai geminėse: Illinois universitete, Svyra apvalios, nors pasitaiko jų Luko ir C o o k C o u n t y l i g o n i n ė s e ,
o v a l i ų , p a i l g u , elipso pavidalo. o t a i p pat k Loyolos universite
Jos gilios, siekiančios r a u m e n i n i o te. Jos dirba viena u ž šešias, bet
skrandžio sienelės sluoksnio. Kraš ir y r a perkrautos darbu. T a i p b ū 
tai j v stori ir paraudę. Skrandžio n a s u visais gerais d a r b i n i n k a i s :
išorinė sienelė (Serosa) žaizdos jie turi atidirbti už t i n g i n i u s n e 
vietoje esti sustorėjusi ir su kai lietuvius. UŽ tai gydytojai pra
m y n i n i a i s organais
tampriais šo d a u g i a u lietuvaičiu
išrašyti
raiščiais (fibrosa) suaugusi. U ž  iš Lietuvos. T o k i o j e pagarboje jos
pakalinės sienelės žaizdos gali laikomos geriausių gydytojų. T a i
pratrūkti į kasą (pancreas). R e  geriausios m ū s ų tautos m e d i c i 
č i a u pratrūksta jos priešakinėje niškosios ambasadorės. A č i ū j o m s
sienelėje esamos — j o s tada ru- visoms: ir e i l i n ė m s , ir v a d o v a u j a 
m u o s e paotuose esančioms.
bežiuojasi s u kepenimis.
Gerybinės ir piktybinės
žaizda skirtumai
Kliniškai, v i e n apžiūrėjus, b e 
veik negalima skrandžio žaizdas
atskirti, kuri ju yra gėrybinė, ku
ri j a u v ė ž i š k a V i e n o g atskiria
m o s jos padarius reikiamus tyri
mus: rentgeno, gastroseopiją, cel i u n u o žaizdos paviršiaus tyri
m ą (aytologiją) ir biopsiją. Anks
č i a u buvo manyta, kad skrandy
je žaizdos vieta kalba už jos geryb i š k u m ą bei vėžiškumą. D a b a r
skiriant žaizdas į minėtas dvi rū
šis, nekreipiama dėmesio į žaiz
d o s vietą. 2aiz\los dydis irgi m a 
žai reiškia, bet k u o
didesnė
Žaizda, tuo ji dažniau gali būti
vėžiška.
Gerybinės žaizdos turi ketu
rias zonas. T o s zonos atranda
m o s tiriant žaizdas mikroskopiš
k a i : 1. E x u d a t o z o n a pilna įvai
rios formos kraujo k ū n e l i u ; 2.
N e g y v u celių (nekrozo) zona; 3.
Granuliaciju su naujais kraujo'
i n d a i s zona; 4. Sukietėjimo ( f i b - '
rozo) zona. Ji užgydo žaizdą — Į
užtraukia epfteliumi. Lieka ran-l
d a s pavidale įdubimo, m a t o m o )
r e n t g e n o nuotraukoje ar apžiū
rint gastroskopu.

RAUDINS* PATARIM*
ĮGYVENDINK SVEIKESNIS BOSI

Klausimas. Gerb. Daktare A d o S V E I K O M A I S T O R E C E P T A S
m a v i č i a u , ar galėčiau gauti cinko
RūgĘčios c r i e t m ė s pakaitalas
sulfato kapsuliu 2 2 0 mg. stipru
Produktai: % p u o d u k o pieno
mo. Iki šiol gaudavau per tar
KOJŲ I R PROSTATOS
pininką, dabar norėčiau gauti m i l t e l i ų b e riebalu, % p u o d u k o
VARGAI
tiesioginiai. M a n o vyras 7 9 m e t ų š a l t o v a n d e n s . B uncijos beriebajas priiminėja jau penki metai ir linės varškės arba i š p l a u t o s n u o Klausimas.
M i e l a s Daktare,
jaučiasi neblogai. O prieš tai — grietinėlės priedo, 3 šaukšteliai
būk m a l o n u s , pasigailėk seno
% šaukštelio
kai ju nevirtojo, skųsdavosi k o  citrinos sunkos,
" D r a u g o " skaitytojo, kenčiančio
druskos.
jos': skausmais.
ir pagalbos nesulaukiančio. P a 
Darbas. Pieną su v a n d e n i u g e 
tark k ą d a r y t i P e r 7 5 metus n e 
Atsakymas. Prisiusime tams rai i š t r i n t i Supilti į blenderį s u
žinojau kas tas mėšlungis. O d a 
tai pageidaujamu
vaistu. Visi varške, citrinas s u n k a ir druska
bar, jau trečias m ė n u o , neturiu
pagyvenusieji turėtu cinko pagal ir sublendinti iki p u r u m u i
poilsio naktimis. Užeina skaus
ba lengvinti savas sklerozės s u 
m a i , abiejų kojų, net po kelis
I šią mase, jei n a u d o s i m e kaipo
keltas negeroves kojose ir kitose
kartus naktį. Kreipiausi pas savo
k ū n o dalyse. Meskime visas v i  priedą prie bulvių, į m a i š y k i m e
Šeimos daktarą, kuris man prira
sokiausias mediciniškas atgyve krapu ar s v o g ū n ė l i ų laiškelių
šė N r . 6 0 Q u i n a m , kurie mažai
n a s iŠ savo galvos bei širdies. smulkiai supiaustytu.
gelbsti. Reik imti po vieną tab
N e t u r i n t citrinos, g a l i m a p a 
letę prieš miegą. Nerūkau ir n e 
n a u d o t i pasukas ( C u l t u r e d b u t geriu.
T a č i a u reikia žinoti,
DEJA, N E G A L Ė S I M E T O L I A U t e r m i l k ) ,
Daktare, dar v i e n ą vargą tu
k a d j a m e yra kietieji sviesto rie
G U R K Š N O T I SVAIGALUS
riu — prostatą. M a n o sesuo gy
balai įjungti.
dytoja, dirbanti Lietuvoje, ligoni
Klausimas. T a i jau, Gerb. D a k
Paruošė A d e l ė D u o b l i e n ė
nėje, patarė vartoti Stflbestrol, 1
tarė, kapituliavai prieš stikliuką
m g . kasdien po v i e n ą grūdelį. Ra
degtinės: dabar laikraščiai rašo,
šo, kad Lietuvoje prostatos d a u 
kad gėrimas svaigalu saugo m u s
Tiriamas skrandžio sekrecij«is giausiai g y d o m o s šiais vaistais.
Tlit Catholic Cfcardi,
n u o širdies atakos* O pats taip
rūgštingumas tik retais atvejais
Mielas D a k t a r e , kokios esi atkakliai kovoji s u ta ataka. D a 
Disstil A r i NsfflMilHy
— visai n e t a i p s u t u o skrandžio
T a m s t a n u o m o n ė s apie šiuos vais bar pačiam b u s daug lengvesnė
sunkos rūgštingume t y r i m u e s 
tus. Iš anksto e s u Tamstai dė kova: m e s gersime į paties ir i sa
ti dabar, p a l y g i n u s k a i p bu\p el
kingas už p a t a r i m ą .
v o sveikatą ir savas širdis saugias
By
giamasi praeityje. Ir štai d ė l ko.
laikysime. Ką dabar pats į tokią
V.
Staaley
Vardys
Pacientai, turį skrandyje žaizdą,
Atsakymas. D ė l mėšlungio imk
338 pusi. Kieti viršeliai. Išleido
m ū s ų širdžių apsaugą
pasaky
turi mažesnį pagrindinį skran
c i n k o sulfatą ( z i n c sulfate) kap
E s a t European Quarterry, Boulder
si?
džio rūgšties (basai acid o u t p u t ) sules p o 2 2 0 m g . kiekvieną, pa
— distributed by Columbia Univerir viršūninį (peak acid o u t p u t ) valgius tris kartus per dieną.
Atsakymas. Į tokį tamstos k l a u sity Press, New York 1978. Kaina
išskyrimą, p a l y g i n u s su sveikais Priedui d a r v i t a m i n o E, kapsu simą už mane tegul atsako D r . su persiuntimu $13.75. Užsakymus
ž m o n ė m i s . B e t šie d u o m e n y s t a i p les, p o 4 0 0 I U , po d v i kapsules per W i l l i a m D . Castelli. Jis yra š i a m siųsti:
įvairuoja, k a d skrandžio rūgšties parą.
krašte National Heart, Lung a n d DRAUGAS, 4546 W.
m
tyrimas n u s t a t y m u i
skrandžio
Blood Institute darbininkas. Jis i
D ė l prostatos — tai jau, brplyžaizdos diagnozės y r a bevertis.
ti, n e kokie reikalai. Tie moteriš
Buvo manoma,
k a d v ė ž i n ę kieji h o r m o n a i Amerikoje ir visa
Žaizdą turintieji pacientai n e t u  m e Šviesiame pasaulyje naudo
DĖMESIO* RADIJO K L A U S Y T O J A M
ri laisvos rūgšties skrandyje. Bet jami pristabdymui vėžio a u g i m o
Klavsykitit kas f a k a r a !
ir gerybinę žaizdą t u r į s ž m o g u s prostatoje V y r a s darosi "bobiš
gali neturėti laisvos druskos rūgš kas": krūtys didėja, balsas plonė
ties skrandžio sekrecijoje T i k re ja, veidas moteriškėja. Dar kiau
tais atvejais būna svarbus skran- šinėliai tokiam vyrui
išimami.
Pirmad iki penktadL 9—9:30 vaL vakaro.
K A Z Ė
B R A Z D I I O N Y T Ė
K 4 s West 7lst 8 1 , Csneags, OL — Tei. 778-5874
8 t Peteeahart, " » • — 12:89 * » į

Skrandžio žaizdos
diagnozavimas
Bariumo rentgeno n u o t r a u k o s
T a i pirmas ir dažniausiai varto
j a m a s būdas susekimui skrandy-1
je žaizdos. T Ų nuotraukų nauda
p r i k l a u s o n u o pajėgumo ir paty
r i m o rentgenologo. Geras rentg e n o l o g a s suseka t u o būdu iki
9 1 proc. žaizdų esančiu skrandy
Alvudo nartu susirinkime Lietuvio sodyboje, Chicagoje, pranešimų klausosi
je. D a r daugiau tų žaizdų suse (iš k.): Marija Bostone, Zenonas Sakys, sfari)a GotceMienė. Ona Banienė.
k a m a , kai d a r papildomai tiria-
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Palto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
metams 6 mte. 3 msn.
Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00
$15.00
Kitur J-A.V.
35.00
18.00
13.00
Kanadoje
U.SA. 37.00
19.00
15.00
Užsienyje
37.00
20.00
15.00
Savaitini*
25.00
15.00
9X0
• Administracija dirba kas- 4
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta- t
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. i
• Redakcija dirba kasdien y
8:30 — 4:00, Šeštadieniais 7
8:30 — 12:00.
y
J
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SV TĖVO JONO PAULIAUS
LIETUVIŠKI 20D21AI
Popiežiaus Jono Pauliaus II S spalvų pavaikslas
80 lianifiikais iodžiiii, tartais Chicagoj per Ir. Mi
liai, gaunami „Draugo" idmiiustrAcijoj. 10 navaikaliukų ui $1.00, įskaitant paltą ir mokesčius:
10 — 100 paveiksliukų po 8 c. (paltas ir moketeui
ekstra). Rašykite:
KRAUSAS, 4S45 W. 63rd Slraat
CMatffti IIL 6M29

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

1

B. KWK#n»AlTI8

Į

JORŲ

KELIAIS

i
(Jūrą kapitnno ataiminimai)
|
Bksftta autoriaus tnirtniii 1919 m. Didelio formato. Kio1 ti Yiittiai. Spaudė DRAUGO apautuve. Kaina su pnrniun| timu $11.10. Užsakymus siusti:
1
DRAUGAS, Ą5ĄS W. 63rd Street, Chicago, IU. 60699
i Tllinojans gyventojai dar prideda 60 et valstijos moĮresfto
:•: •

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-e446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. VL BLA2YS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Marquette Medical Center
6132 So. Kedzie Avenue
Vai.: pirm., antr. ir ketv 6 iki 7:30 v. v. Sešt
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą.
Ofiso telef. VVA 5-2670
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero

-

Kasdien 1-3 v.il. ir 6-8 vai. vak. išsk\
treč. šešt 12 iki 4 v.il popiet

"•

Tel. REliance 5 - 1 8 1 1

DR. WALTER J. KIRSTU K
Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th S t r e e t
Vai : pirm , antr., ketv ir penkt. n u o 12-4
vai popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir šešt.
uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

Tel. o f i s o HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS

3200 VV. 81st Street
Valanda: Kasdien nuo 10 vai r y t o
iki 1 vai. popiet
Ofs. tel. 737-1168, rez. 2 3 9 - 2 9 1 9

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71 st Street
Vali pirm , antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. EDMUND E. CIARA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Va! : pirmad , antrad., ketvirtad. ir penktad. * ,
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai. 3 iki 7 v. p. p Tik susitarus

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

Telef. — 282-4422

DR. L DECKYS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road

Ofiso tel. — PR 8-2220

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIIA
2656 VV. 63rd Street

JOKSA

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5

DR. J. J . SIMONAITIS

PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

Tel.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

Ofiso tel. HF 4-2123, namu, GI 8 - 6 1 9 5

1002 N. VVestern Ave., Chicago
Tel. 489-4441

O D O S LIGOS -

CHIRURGIJA

Valandos pagal susitarimą

— GR 6 - 0 6 1 7

6 9 5 8 S. T a l m a n A v e .

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS

DR. V. TUMAS0NIS
.

t

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

'ai pirm . antr.id . ketv ir penktad. 2-5 ir
-7 — iš ank>to susitarus.
Ofs.

tel. 586-3166; n a m ų 3 8 1 - 3 7 7 2

Jstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. PETRAS 2LI0BA

DR. FERD. VYT. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street

BENDROJI MEDICINA
1407 So. 49th Court, Cicero, III.

trr**

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

Ofs.

-,,,T,

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — T e l . 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal
susitarimą

•
•

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. B. GLEVECKAS

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

-"

AKIU LIGOS - CHIRLRCMA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Specialybė — Nervu ir
Emocinės ligos.

LIETUVOS A I D A I - 1 4 9 0 KC

Stotis wr» — uis KC

•

Vai ; pirm . antr , ketv ir pt-nkt
2-7. šeštadieniais pagal susitarimą

Ka>dien 10-12 ir 4-7 išskvrus treč ir šešt

DR. IRENA KYRAS
D A N T Ų GYDYTOJA
2 6 5 9 VV. 59 St., C h i c a g o — 4 7 6 - 2 1 1 2
Vai pagal susitarimą Pirm., antr , treč.,
ketv. 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai

Apsimoka skelbtis dien D R A U G E , n e s
jis plačiausiai skaitomas l i e t u v i ų d i e n 
raštis, gi skelbimų kainos yra v i s i e m s
prieinamos.

....

Amerikot ii Irano taptykud —

TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ KRIZE

KALTOS KNYGOS
Phioittlii aUimhrimų ii imi tikimų tu bolševikų "agitpropu"

Civilizuotame pasauly beveik metu yra sunitai, kurie pripažįs-'
AZUBRAS
vau prikeltas iš lovos ir kviečia
negirdėta, kad valstybė drįstų u- ta Mahometo "Koraną" ir vė- Kartą pas mane į butą užėjo
mas vykti į policijos būstinę.
partijos
propagandos
skyriaus
žimti svetimos valstybės pasiun- liau jam priskiriamus padavimus
Kaip tik tuo metu sirgau: tempe
damas bandau savo svetį.
tinyks. ir laikyti įkaitu. Net karo ir nurodymus. Sunitai sudaro 90 vedėjas, kuri mes sutrumpintai Mano svetys visai apstulbo.
ratūra buvo visai arti 40 C. Ir
atveju kariaujančios valstybės tik proc. viso mahometoniško pa- "agitpropu" vadinome. Buvo žie
— Jei jūs rašote veikalą, tai vis dėlto nepavyko atsikalbėti.
mos
pradžia.
Svečiui
sušilti
pasiū
nutrtrukia diplomatinius ryšius ir šaulio. Kita sekta yra vahabitai.
jums reikia pirmoj eilėj išstudi Turėjau vilktis kailinius ir vykti. \
išvarfc priešiškos valstybės atsto- Tai labai konservatyvi IT «rieŽ-j liau
. . kavos ir stiklelį
. . . stipresnio
enmo
v
p ncme bet stikle- juoti partijos istoriją, Markso, Le Užvedė mane į antrąjį aukštą.
vus. O šiuo metu Iranas, paly- ta sekta, sauganti Mekos ir Me-lf
; ~ « .
' , .
. nino ir Stalino veikalus, bet ne Kambaryje rusas karininkas ka į
gintį; silpna, mažai raštinga, dinos šventoves ir šiuo metu vy-! ho a t s m k e - G a I vehau > k a i p a s 1 ' tuos supuvusius kapitalizmo teo pitono laipsnio. Mandagiai pa
kalbėsiąs. Skundėsi, kad šviesesnors turtinga žemės turtais, vals- raujanti Saudi Arabijoje.
,
. - jnieji lietuviai menkai tetaikiną retikus. Ir taip jūsų protas per sveikintas, buvau prašomas sėsti.
tybė. Išdrįso užimti didelės ir ga
ilgai buvo tomis senienomis nuo Ėmiau aiškintis, kad sergu. Tai
lingos Amerikos pasiuntinybę, Šiitai yra atskilę islamo susiku-1 s u p a i i n d i n t i ž m o n e s s u m a r k . dijamas.
niekis: kartais ir sirgdamas žmo Oevetande J. Malsklui buvo Keikta 1,000 dol. premija Nuotraukoje matyti
jos tarnautojus laikyti įkaitais ir rimo pradžioje, bet tik šešiolik- i g i s t i n e ideologija ir komunizmu
— O ar jūs manote, kad Mark gus turįs pareigų. Toliau jau kuo. G. Kijauskas, J. ir E. Malskiai, jų sūnus su žmona, R. ir I. Bubliai.
net grasinti teismais "už šnipi tam šimtmety pasidarė Irano, T u o r e i k a l u i r s u manim n o r įs sas galėjo parašyti Kapitalą, ne klausimai apie nuotaiką, apie dr. E. ir M. Inilramkat.
Nuetr. VL Bacevičiau*
nėjimą". Tai kažkas daugiau, buvusios Persijos, valstybine reU-Įp^i^n^ Propagandos vadovo pažinęs kapitalizmo teoretikų.
naujuosius laikus.
negu prasižengimas su civilizuo gija. Si sekta remiasi įpėdinystės ^Issnis tačiau greitai nukrypo į
- Marksas studijavo gyveni
—Bet ar jūs manote, kad ser ro Karaliaus Lyro. Ar nesanti tai FLAM V ALPINISTAI KOPIA
to pasaulio pastoviais dėsniais, teisėmis. Ji pripažįsta tik Maho- k n y g u i entynas> p am atė politi- mą ir pagal tai rašė.
gąs
žmogus gali atpasakoti tikrą karalius garbinanti knyga? Kas
I HIMALAJUS
kuriais remiamas valstybės su meto dukters Fatimos vyrą Alį ir n ė s ekonomijos Tugan Baranovs
—Bet
Marksas
studijavo
ir
savo
ar
kitų
žmonių
nuotaiką?
valstjbe santykiavimas.
tas Shakespearas? Išsiaiškiname
iš jo
kilusius irteisėtais
ir Gustavo Casselio veikalus. buržuaziniuose Bonos ir Berlyno
to
įpėdiniais
tikrojo Mak>metikėjimo fto—
14 vyrų ir 6 moterys, ii vi
Jūs tokias pasenusias kny
Jei kas skauda, pavyzdžiui dantį, ir paliekame jį lentynoje.
Šiuo atveju Amerikos - Irano skelbėjais. Jų tikslas ne tik skelb- gas tebelaikote savo knygų spin universitetuose ir ten gavo dak tai viskas neskanu, viskas erzina.
sų Flamų šalies kampų, išvyko
Po nepavykusių Meržikovskio
santykių krizė nėra tik šių dviejų ti islamišką tikėjimą, bet ir kurti toje?
taro laipsnį.
Jei netikite, kad sergu, prašau pa ir Shakespeno įtarimų toliau klau į Napalą kopti į Himalajus. Ten
valstybių ar dviejų ideologijų valstybę išimtinai islamiškais — Bet aš turiu ir Markso "Ka
jie pasiryžę įkopti į Reuto kal
Agitpropas numojo ranka, tuo skambinti gydytojui, kuris šian soma mano sprendimo. Baigėme
santykių nenormali padėtis. Ji y- pagrindais. Tokios vlastybes dva pitalą".
duodamas suprasti, kad šia tema dien mane bute lankė. Jei dar ne vieną spintą, bet jų dar bent ke no viršūnę, 5500 metrų aukš
rą tikra grėsmė įvairių pasaulio siniai ir politiniai valdovai tečio.
"Perkęsti daug skausmo
tikite, duokite termometrą: pa—Cia kitas reikalas. Bet tuos ji; daugiau nenori kalbėti. Tačiau ma t uosi m temperatūrą, ir yos pats liolika. Partijos sekretoriai sužiū ir vargelio vargti yra pirmoji
valstybių santykiams ir pasikei- gali būti tik Mahometo įpėdiniai
ra į mane ir nusišypso. Vyresny
imui ekonominėmis gėrybėmis - imamai, kurie save laiko ne- buržuazinius šlamštus patariu dar gerą laik/> galą jis žvalgėsi po akivaizdžiai įsitikinsite!
sąlyga dalyvauti toje ekspedi
sis jų:
mano
knygų
lentynas.
Atsisvei
ar į kultūrinėmis vertybėmis, klystančiais. Tokiu save laiko draugui mesti į krosnį.
Leido eiti namo. Pakviestas bu
—Kad mes čia draugui moky cijoje", pareiškė 63 metų am
Anglį žurnalistas Gwynne Dyer Khomeinis, besireiškiąs visu — Jie man reikalingi. Aš ruo kino nieko ypatingesnio manęs vau vėl lygiai po savaitės. Paaiš
tojui maži talkininkai. Rašykit žiaus pensininkas mokytojas
mėgina išaiškinti ne tik tarptau- žiaurumu prieš žmones, jam ne- šiuosi rašyti veikalą; gal jis bus'neprašęs,
kėjo, kad svarbiausias reikalas tai protokolą, o mes pasirašysim, kad Gerard Van Damme, nes jis jau
tinėsr politikos pasikeitimu pa- paklūstančius, ir necivilizuotu a- geresnis už "Kapitalą" — juokau Į Nepraėjo mėnuo, kai naktį bu- mano "rašomoji" knyga, kuri no
peržiurėjom- Tiesa, kur tos kny šeštą kartą kopia į Himalajus.
skutipių dešimtmečių raidoj, bet rabų beduinų elgesiu su svetimų
retų konkuruoti su Markso "Ka gos, kurias išėmėte?
Nuvykus į pradinę bazę, i i
ir Aflįerikos vidaus politika.
valstybių atstovais, nors iranie- wick, R.I., kurio žmoną paviliojo land valstijos teismuose nebuvo pitalu", šiaip taip pavyko išsiaiš
i
ten
su šerpų naštanešių pagaljo draugas Sidney H. Robinson, tikrinti (tested). Po to jis susira kinti, kad sų draugu agitpropu Parodau užrakintą spintą.
Jifsako, kad Amerika pabrėžia čiai nėra net arabų rasės,
— Kodėl jos laikomos biblbte- \ ba prasideda sunki kelionė
gyvenąs tam pat mieste už apie do advokatą, kuris sutiko jį atsto tik juokavau. Nesu joks ekonoper įidelę laisvę savo aplinkoje,
*
i aukštyn. Serpai yra vietiniai
. .iš. .mistas ir nemanau toje srityje koje?
net [gindama kriminalistus prieš ši Amerikos ir Irano šiitų sek trijų ketvirčių mylios, po bylos vauti ir 1977 m. sausio 11 d.
pareiškė:
"Visi
sakė,
kad
negali
15
Paaiškinu,
kad
mano
pirmtaj gyventojai, kurie organizuoja
kėlė
bylą,
prašydamas
P ^ * plunksnos bandyti.
nukertėjusius. Santykiuose su tos santykių krizė nėra lengvai
ma laimėti tokios bylos 1979 me iš žmonos suviliotojo 1,000,000
kas,
kuris
knygų
atrinkimą
bu-,
ekspedicijas į kalnus ir iš kitos
kitoAis valstybėmis ji per didele sprendžiama. Islamiškas pasau tais, bet mes laimėjom... Žmonės
vo
pradėjęs,
kai
kurias
buvo
ati
genties pasamdo nešėjus. "Toks
savo* politikos propaganda neiš lis šiuo metu yra vieningesnis, galop pradeda pabusti Popiežius dol.: 250,000 už netekimą jo žmo Ir vėl dėl tų knygų. Vedžiau davęs sargui sudeginti. Aš tačiau naštanešis neša ant pečių 40 ki
nos
bendravimo
(company's)
ir
ir
gimnazijos
biblioteką.
Paskli
reiškia nei amerikiečių galvose negu jis buvo kadaise, kai jų jau Jonas Paulius maldavo, kad šei
sudėjau atskiron spinton, nes ap logramų naštą", sako Van
nos, nei jų svetimuose kraštuose suskilusios valstybės atskalos ko mos būtų stiprios - neišardo jos, kaip žmonos ir dviejų sūnų do mieste gandas, kad aš nesu iš linkraštyje tepasakyta knygas iš
Damme. "Palapinės, maistas
elgsenos, nei tikrų pastangų su vojo vienos prieš kitas ir nerado mos, prezidentas Carter taip pat motinos, darbo šeimoje; 250,000 ėmęs iš bibliotekos naujiems lai imti iš bibliotekos. Kas vėliau da
bei gėrimas, kopimo į kalnus
dol.
už
vidinius
skausmus
ir
kan
kams draudžiamas skaityti kny
prasti kitų tautų skirtingas savo kelio. Islamiškas pasaulis, pasisakė už tai; ši byla gal pa
ryti,
nėra
jokios
instrukcijos.
čias ir 500,000 dol., kaip bau gas, bent viešuose knygynuose
prietaisai ir asmeninis bagažas
tradicijas
atkerta yra imamas su savimi. Nepa
,. , , irr skirtingas
., . ... v istorines kurio negalima vadinti tik ara- dės išvengti šeimų iširimų".
džiamąją skriaudą (įspėjimą ki nelaikomas. Patikrinu aplinkraš — Aišku, sudeginti
aplinkybes. Tai kaip tik žymu, sa- ,...
.
.L% .m . v.u^
,
/..
,
Z.
\ .. . bišku, nes jam priklauso
ir kito- Pralaimėjusio bylą Robinsono tiems).
lo nešikas uždirba per dieną vie
tį, ten pasakyta: išimti religinio komjaunimo vadas.
ko mmetas žurnalistas, AZIJOS ir ,. ' . vT7 .„. _•„ T.«««.
, »„
,.
' _» kių tautu, kaip tas pats Iranas, advokatas Joseph J. McGair pa
Paaiškinu, kad knygų degini ną belgišką franką ir gauna po
Zarella pareiškė, kad jam ne turinio, fašistines ir šiaip reakA f .,
Afrikos
kraštuose. Jiems perša-^, ,..
\t
.„
t.„u«.«»i
...
. i . . .\7 . . Turkija, Afganistanas,
Indonezi- reiškė, kad jis sieks bylos peržiū svarbu, kad teismas sumažino jo cionieriškas knygas. Pasikliauda mas yra labai nepopuliarus da l vieną franką nuo kiekvieno ne
ma laisve, nors tos laisves eiliniai jos
. ar «Indijos
,.. dalis,
, i. mėgina
.- . ginti
_,_4}
mas daugiau nuojauta negu to lykas. Tai visad kvepia reakcija. šamo kilogramo. Vakarų žmo
gyventojai nesupranta. Jiems savo tikėjimo išsišokimus, nepai rėjimo ir priteistos sumos sumaži ieškinį, nes jis dar tikisi laimėti kio bendr/> pobūdžio aplinkraš
Taip yra darę įvairaus plauko fa gus tai išgirdęs nustemba. U i
didesnę
sumą,
kitoje
750,000
dol.
nimo,
pabrėždamas,
kad
teismo
perfema demokratija, kur, j.ems ^
^
^
dėsniu. T l k
čiu,
esu,
berods,
netinkamas
kny
natikai, o naujausiais laikais Vo dalyvavimą toje ekspedicijoje
visiškai
.«.«"• dar
<*ar nieko nereiškia. Re>
Re- ^ „ ^ ^ 5 ^ Vairiuose jau sprendimas "yra kaip ir iŠ anksty-1 byloje, kurią jis iškėlė savo dvie gas išėmęs ir užrakinęs atskiroje kietijoje nacionalsocialistai. Kny
jis sumokėjo 50,000 frankų ir
vųjų viduramžių (Dark Ages)".ijų sūnų vardu, kurie yra jo glomiamas genčių
genčių ar
ar kovojančių
^^v*
dau^au kuWmnės
spintoje.
Tačiau
vieną
dieną
at
gų
deginimas
gali
pasiekti
užsie
mato, kur yra aptarnaujamas
Sį neturintį pavyzdžio (prece- N ^ M e s čia kalbame apie konsgrupių susitaikymas,
... . . . u n s .. nei ~ pasisako prieš šiitų nežmonišką, dentinį)
vyksta
kompartijos
sekretorius
ir
nį,
o
tada
būsim
partijos
pakaltin
žmonių, kurie pagal mūsų nor
sprendimą
padą- « « » * teisęapsaugoti šeimą ir,
ir
elgesį. re Rhode Island valstijos aukš kokia valstybes ateitis, jeigu teis dabar jau oficialiai pakartoja ti netinkamai elgęsi. Mano ko mas gauna bado atlyginimą. Bet
manomas, del istorines aplinkos. nevalstybišką
r~ZZua~
;- nedorą
„ ~ ^ ~ »1«r~i
Tai kafp tik dabar turi pajusti N ė ^en* jų dar nėra stipriau pa- tesniojo teismo 6 asmenų prisie mai tos teisės negins'1 — pabrė gandą dėl netvarkos knygyne. misijos nariai draugai partiečiai čia nieko negali pakeisti. Tai "'
Pritariu draugui sekretoriui, kad reikalą paėmė į galvą. Nuėjo nef p ^ ^ ^ n u o fe^ j ^ ^
pati Amerika, kai ji, savo civili- smerkusi &> civilizaciją griaužė Zarella.
zacija ir kultūra pasitikėdama, n a n č i o nusjkaltimo, išskyrus E- kusieji — "jury" (4 vyrai ir 2 Nežinia, kaip ši byla pasibaigs, dar kartą reikia peržiūrėti kny pas sargą ir pareikalavo iš jo grą
moterys), rasdami, kad Robin
viską nusako. Jei mes, pavyz
per daug pasitiki dar civiliza- jptą
gas, bet nesutinku to daryti vie žinti anksčiau
atiduotas
sude
tačiau
tuo
tarpu
tenka
pasakyti,
son turėjo baudžiamuosius san
džiui, pasiūlome nešėjų naštas
ajoms nepriaugusiomis Azijos
^
w
5io
reikalo
kad šis gal neturįs pavyzdžio teis nas, o tik su komisija. Kviečiu į ginti knygas. Sargo, pasirodo, ne sumažinti, susiduriame su griež
tykius
(criminal
conversation)
ir Afrikos tautomis. O Iranas^ ^ . ^ nJ
{ ^
lais _
mo sprendimas jau dabar yra į- komisiją kompartijos ir komjau skubėta: knygas tebelaikė ant
nors labiau civilizuotas, vel nori
^
^
^ ^ su Zarella'os žmona Lila. Teisė spėjimas svetimų žmonų vilio nimo sekretorius. Pažada ir atei aukšto, sukovęs palėpėje. Iš tu šerpų "met". Kiekvienas ne
grjzti atgal i necivilizuoto islamo n ę J j ^ Jifi ^ k o m u n i s t i n e s jas Ronald R. Lagueur, instruk tojams, siekiantiems išardyti šei na. Pradedam tikrinti. Matau, guitosios knygos grįžp į bibliote šėjas turi nešti 40 kg. ir ne ma
tuodamas prisiekusiuosius, jiems
žiau".
tradlcl}as
Rusijos pašonėje ir gyvena jų už- paaiškino, kad Mcrimirtal conver mas ir atimti vaikų motinas. Sa kad knygos pasaulis jiems gana ką, tik į atskitą spintą. Raktą nuo Koks ekspedicijai yra di
svetimas.
Komjaunimo
sekreto
•
puolimo baimėje, šiuo atveju sation" yra pažeidimas sutuokti kau, kad "gal neturįs pavyzdžio", rius ištraukia Meržikovskio "Kris spintos pasiūliau pasiimti kom džiausias pavojus? "Viskas pri
Suprasti dabartinę Amerikos ir ir išryškėjo Amerikos vidinė silp- nio teisės "į išimtinas fizinio san nes iki šiol girdėjome tik bau tus ir Antikristas". Knygą reikia partijos sekretoriui. Gi šis:
—Jei draugas mokytojas taip klauso nuo įvairių aplinkybių,
Irano revoliucinių fanatikų san- nybė, kad ji, duodama visko tykiavimo privilegijas". (VVebste- džiamąsias bylas už svetimavimą išimti, esanti religinio turino.
bet, kai gresia pavojus, jis daitykių raidą reikia grįžti istorijon, visiems, bet duodama ne visuo- rio teisinių terminų žodynas "cri (Lietuvoje buvo arešto bausmė, Paaiškinu, kad tai apysaka, o ne norite.
niausiai tipinių kalnų ligų pa
Mohameto sukurta islamo ("at- met tinkamu būdu ir tinkamam minal
conversation" aptaria, o JAV kai kuriose valstijose kalė religinio turinio veikalas. Savo gi Surašėm aktą, pasirašėm kny vojus Tai atsitika. kai inks
sidavimo" Dievui) religija buvo kraštui, nesugebėjo
didelėmis kaip svetimavimą su kito vyro jimas iki dvejų: metų), o civilinė dvasia katalikams nelabai patin gas patikrinę. Dabar jau buvau tai atsisako dirbti ir vanduo
se ištuokų bylose vyrai veik visa
ramus: ateityje dėl knygų turinio
ne tik religija, bet ir politinė sis- nuolaidomis užsitarnauti pasiti- žmona. J.E.)
ka: mokyklų kapelionai dažnai nebebūsiu kaltinamas vienas aš, patenka j plaučius. Prie! tą li
1
da
nukentėdavo.
Kad
kuris
nors
ir
valstytema. ji sujungė dykumų noma- kėjimo kitų tautų '- - -**'
Zarella, kurio žmona 1976 m. vyras keltų civilines bylas už dėl Meržikovskio pašnairuodavo. bet ir draugai partijos ir komjau gą yra tik vienas vaistas: ko
dus arabus ir paskatino juos už- bių atstovų tarpe
kovo 26 d. teismo sprendimu iš nuostolius dėl žmonos suvilioji Atverčiu dar kai kurias vietas ir nimo sekretoriai. Spinta su pa greičiausiai leistis žemyn". Ta
kariavimais plėsti savo vadų - ka- Be to, tiek komunistinis pašau situokė ir po to susituokė su Romo ir šeimos išardymo, bent pacituoju. Sutinka, kad knyga pa smerktomis knygomis taip ir išli da prašote pagalbos per radi
lifų valdžią. Sujungti arabai jau lis, tiek laisvieji atstovai žino, 1 binson, griebėsi tyrinėti neaiš man neteko girdėti
liktina. Ir taip peržiūrim vieną
ją? "Mes jo neturime", sako
.».>*.«>»M»nM
JltMHnahita
i n o m a kad
L . J Amerika
I ^ K M U gina
• j a u %m<-.<rti
fiAn'i .
it • •
<
»?
n :_..septintame šimtmetyje
užėmė
žmogų irir nori
Jurg.
Eier.
spintą.
Užkliunam už Shakespea ko iki raudonajai armija reikė Van Gerard.
kius "criminal conversation" įsta
A T.
jo bėgti iš Lietuvos.
aplinkines silpnas valstybėles, žmogaus laisvės ir žmogaus tei- tymus, kurie, anot jo, Rhode Issustiprindami savo jėgas, ir grei- siu gynimą parodyti net tokios
tai pasiekė Egiptą ir Persiją. Ve- krizės atveju, kaip šis ambasateptukas kieno kito rankose vėl prabils tokia Vaza yra labai reto kristalo. Aš ją atvežiau ir Prahos
liau jie persikėlė net į Europos dos užgrobimas ir valstybės atsgalinga, kvapą užimančia kalba, kokia Čiurlionis ant savo kelių. Ne valandėlei neišleidau iš savo
Žemyną, sunaikindami Bizanti- tovų laikymas įkaitais. Kadangi
ant drobių kalbėjo.
rankų..."
jos valstybe, o iš Egipto persikel- pati Amerika tik pastaruoju me>
Vasarai baigiantis, kai aš ir gailestingoji sesuo
darni į Pirenėjų pusiasalį ir užim- tu pasakė griežtesnį žodi ir atvlLabai į akis nekrintančioj vietoj, ant sienos tarp M. Ilgauskienė prisimindavom vazą, aš
dami beveik visą Ispaniją, kurią riau pareiškė ginsianti savo teižidinio ir durų, kabėjo prezidentienės portretas. Daug juokaudamas tvirtindavau, kad panelė Julija, kaip ir
POVILAS SKARDŽIUS
valdė beveik 700 metų. Nors vė- a*, tik tada atsiliepė ir kiti laismetų praėjo nuo to laiko, kai aš buvau Užugirio mes, negali nusiplauti savo rankų.
liau arabus pavergė turkai, bet vieji bent truputį drąsesniu fokieme, bet man atrodo, kad tai buvo tik vakar. Rodos
islamas jau buvo išsiplėtęs kaip dHu.
tik vakar buvau ten ir negalėjau atsistebėti, kad
"Tik pagalvok, sesut," sakydavau, "jei panelė
religija ir politinė sistema. Tur- Galima tikėti, kad Amerika
viskas tebėra, kaip buvo. Prezidentienė, nelabai Julija nebūtų susirgusi, jei tu nebūtum jos lankiusi,
kai pakeitė tik valdovų dinastiją ras išeitį h* sprendimą geriausia
panaši, bet įdomiom ir drąsiom spalvom kai ji sirgo, tai ji, atsidėkodama, nebūtų tau davusi
ir tautinius savitumus, bet nepa- kryptimi. Prieš fanatizmą ir vieatvaizduota, Vienažinskio ar Kalpoko, nebegaliu tų nelemtų saldainių, o tu, savo ruožtu, nebūtum juos
keitė paties islamo veržlumo.
šą kriminalizmą vis dėlto ir laisatsiminti kurio. Netoli, ant tos pačios sienos, balta supylusi į vazą."
tigrės figūra iš porcelano, liekna ir galvą iškėlusi, o
Nors dabar dažnai ajatolos ir vasis pasaulis laukia pasisakant
Nėra abejonės, kad nei panelei Julijai, nei poniai
įėjus aalionan per duris iš vestibiulio apačioj, po prezidentienės portretu, ant keturkampio M. Ilgauskienei negalima nieko primesti. Jos abi tik
imamai laikomi islamo dvasi- aiškiau ir parodant stipriau savo
ninkais, bet iš tikrųjų jie yra pajėgumą, pasitikėjimą savo tau- atsirasdavo toje saliono dalyje, kur stovėjo apvalus, staliuko, stovi geltona kristalinė vaza. Aukšta, gero norėjo. Laiminga ir šypsodamos, atsimenu,
daugiau pasauliniai valdovai, ta ir žmogaus teisių ateitimi. Šiuo sunkaus ąžuolo stalas ir keturios kėdes. Kėdės, su apvali, plačiu kaklu. Vazos paviršius nušlifuotas atėjo ponia Ilgauskienė salionan ir rodydama
Neturėdamas dvasininkų, isla- atveju net ginklas pateisinamas, atramom, buvo taip pat ąžuolinės ir sunkios. Šitas mažom, trikampėm plokštumom. Šimtai jų ten ant saldainius kalbėjo:
mas ir skilo pagal valdovus, isi- nes fanatikas kriminalistas atsi- ansamblis, vienintelis salione, buvo išbaigtas anų jos paviršiaus. Šviesa, atsimušdama į jas, žėri
"Žiūrėk, leitenantuk, ką aš gavau iš panelės
galėjusius kuriame krašte, į įvai- liepia tik į griausmingą balsą, dienų stiliuje. Kairėje, per didelį langą, matėsi ežeras nuolatos besikaitaliojančiom geltonom spalvom. Kai Julijos už tai. kad pas ją užeidavau, kai ji sirgo."
jos fone būna balta siena, ji pavirsta į švelnių,
"Sesut, tu verta daugiau negu kad gavai."
rias sektas. Jų svarbiausios šiuo
P. S. ir laukai už jo.
Priešais duria, ant aienos, kuri buvo neilga, nes gintarinių tonų raizginį, linksmą ir žaismingą, o kai
"Nekalbėk niekų! Žinai, kas man į galvą atėjo?"
greitai perėjo į ovalinį išlenkimą, kabėjo paveikslas. žiūri į ją iš šono ir kai už jos yra tamsiai iuui židinio
"Kas?"
Paveikslą buvo galima atpažinti iš tolo. Nereikėjo kokliai arba durys, ji pasidaro tamsi ir paslaptinga.
"Aš supilsiu saldainius į vazą, ten ant staliuko.
Sptnfajir
teirautis, nereikėjo klausti. A. Žmuidzinavičius. Kas Niekada ji nebūna ta pati. Visada kitaip nusiteikusi, Niekas nepagalvos, kad jie ten paslėpti. Tu galėsi,
matė vieną A. Žmuidzinavičiaus paveikslą, tas matė visokeriopai graži ir žavinga
kai norėsi, iš jos išsiimti."
visus.
Šimtmečio
pradžioje
pasirinkęs
realizmą
ir
"Ačiū, sesele! Gudresnės ir geresnės seselės nėra
ĮSPĖJIMAS SEIMŲ ARDYTOJAMS
nuėjės su juo dailininkas pasiliko jam ištikimas.
nei šitoj, nei anoj Nemuno pusėj. Palauk, palauk!
Pasilik bent vieną saują sau!"
AP spaudos agentūra praneša, ti šeimos struktūrą Amerikoje''. Tvirtas, kaip uola, savo kely ir nuobodus, reikia
sutikti
su
žinovais.
Kažin
kaip
jis
pateko
į
prezidento
_
Skelbdamas
šią
žinią,
New
Lon"Negaliu, mano dantys."
kad spalio 23 d. Rhode Island
0
met
? Čekoslovakijos pasiuntinys
"Nereikia saldainius kramtyti. Reikia juos
teismas priteisė žmonos neteku don, Conn. dienraštis "The Day" namus? Per savo pažintį su juo, greičiausia. Antra a t v e *"«*y a P "*
?*
*« Prezidentūron ir prisiartinęs prie čiulpti, sesut!"
siam vyrui iš jo geriausio drau deda antrašte: "Rhode Island vy vertus, ar tai svarbu! Jei ne jia, tai kas nors kitas. Ir
go "ui pavogimą žmonos 80,000 ras laimi žmonos pavogimo by panašus į jį, nėra kalbos, nes tuštuma, kuri atsirado Prezidentienės *** »«>jų pirštų galų kalbėjo.
po M.K. Cirulionio, tebebuvo neužpildyta. Dievas
"Ponia, man didelė garbė... Nora ir nedera, bet
dol." Sis sprendimas, anot spau lą".
(Bus daugiau).
dos pranešimo, "padės apsaugo Gerald P. Zarella ii Wett VVar- žino, kiek metų, praeis, gal šimtas, gal daugiau, kol negaUu susilaikyti neatkreipęs Tamstos dėmesio...
•

KRISTALINĖ VAZA

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. lapkričio mėn. 27 d.
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Lietuvių Fondas per savo 17 j lyko, kad atliktų keli doleriai ir
B E A L • S T A TK
į
metų
gyvavimo
laikotarpį
yra
J
Lietuvių
Fondui.
Mūsų
solida| dinamą SALT II sutartį ir rodė
Miami, Florida
| filmą apie Amerikos apsiginkla- jau išvaręs gilią vagą lietuvis' rūmas ir vieningos pastangos at- i
• • ir garantuos I 2 ^
inHui ant 1 tklvDO
na' vimą. Pabaigoje muzikas E. kos kultūros ir lietuvybės išlaiky nes» geriausių vaisių
^ : antras
* Vienas
TV
^
2 H M 0 6 SEZONO
SN0W PL0W rtG
°
, mas —^2r po 4< ,kamb
3 kamb.
mo
srityje.
Subūręs
šiems
kil
|
Kasiulis
nuoširdžiai,
kukliai
at
mūsų
tautos
ir
kalbos
amžinumą.
PRADŽIA GRUODŽIO 2 DBrighton Parke.
Pulkui mūrinis. Apie $10.000 pa
sakinėjo į keletą klausimų ir jo niems tikslams 4683 narius, susi- Darbas sujungtomis jėgomis nu
jamų.
Moderniai patobulintas namas
Mūrinis
6
kamb.
bungalovv
Garažas.
Praūžus tikrai grėsmingam j kuklumas aiškiai rodo, kad jis pratusius lietuvius patriotus, sa ves mus visus į šviesią tautos atei
Marąuette
Parke. Kaina $67.500.
Marąuette
Parke.
•IDovydo" uraganui pro pietry > atvyko ne bet kokiai propagan vo pagrindiniu kapitalu jau pa tį.
BEfHO IŠTAIGOM
tinės Floridos pakraštį ir suma dai, kas aiškiai pastebima iš ofi- siekė 1,601,817 dol. sumą. Joks
Svarus
2Jų
aukštu,
maras.
Apie
Liet. Fondo vadovybė
ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCIJOM T
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
žėjus kiek didesniems karš cialiai atsiunčiamų ansamblių i fondas išeivijoje nėra dar to pa
Insurance — Inoome Taz
tas $46,900.
DIEMĮ JLR NAKTĮ
čiams (nors vietiniai gyventojai dalyvių ar lankytojų, o tik no- siekęs. Iš savo pelno jau yra išNotary Public
jų beveik visai nejuto), prasi- rėdamas pabėgti nuo nuolatinių dalijęs 603,051 dol. lietuvybės rei
I Platus sklypas. Geroje vietoje taRAY — Ttl. 458-9584
dėjo pats gražiausias metų lai- persekiojimų
2951
W.
6
3
l
d
St.,
4
3
6
7
8
7
8
:
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
kalams. Tai imponuojanti suma
kas. Ne tik baigia sugrįžti va-. Lapkričio 11 d. minint Ame- ir didelis bei reikšmingas įnašas
T«I SQQ A19A - K . ooo n u o
Maloniai praiau kalbėti lietuviškai
dinamieji žiemos paukščiai, ku- j jįkos karo veteranų dieną, klu- į mūsų tautinės kultūros išlaiky
TeL 839-1784 arba 839-5568 ' u angliJkai u paduoti savo telefoną
rie pusę metų praleidžia šiauri bo direktorių tarybos pirminin mą išeivijoje Tuo mes visi, kaip
llimillllllllllimilllllllllliilllllllliuillllll i bei pavardę, kada jums patogu namus iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiniiiii
EilIOTT PLUMBING
nes Amerikos valstijose ar Ka kas" P. Leonas prieš pietus pa lietuviai, galime vertai pasidi
——
Į apžiūrėti.
U/, aukšto medinis. 6 kamb. Atski-1
nadoje, o kitą pusę metų Kori sveikino ir atitinkamai pager džiuoti.
Ali types of phunbing repeirs.
fTnCfOTOfiTi
ros 2 vonios, 2 virtuves. Garažas. Arti i
Drain lines rodded.
doje, bet ir atostogaujančių bė pietuose dalyvaujančius Ame
Bet Lietuvių Fondo idėja dar
69-os
ir
Rockwell.
$24,900.00.
No
extra
charge for weekends
skaičius žymiai padidėja.
2625 Wtst l į s t Street
rikos karo veteranus, kurie su neapėmė visų lietuvių, pajėgian
••• ••••ui--si
2-jų aukštų Georglan. 5 kamb. 37
or
holidays.
. _ .0
Ai
'••••"•«*
Miami
Lietuvių Amerikos savo šeimomis buvo vaišinami čių paaukoti fondui bent šimtą
p. sklypas. 70 ir FairfiekL Numažinu
» *
Tel. 737-7200 ar 737-8534
piliečių klube lietuviškoji veikla be atlyginimo.
Pitone — 847-6310
kaina. $27,900.
dolerių. Kaip būtų gražu, kad šių
-ii*
••
"
•
a
,
vyksta ištisus metus. Klubo
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
Taverna ir 4 kamb. mūrinis. J rytus
šv. Kalėdų proga mūsų pasiturin
nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
valdyba ir direktorių taryba per SAULIŲ KUOPOS VEIKLA tys tautiečiai šalia gausių kalėNaujesnis 3-jų •JĮSSSSĮ bungalow.
žeminta kaina. $45,000.00.
vasarą rūpinosi klubo pastato,
Centr.
vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
HELP WANTED — VYRAI
Pietrytinio Floridos pakraščio dinių dovanų savo artimiesiems
a i r v NUOMAVIMAI
67-os ir Homan. $52,900.
salės ir scenos remonto ir pa Aušros šaulių kuopos visuotinis j jaustų lietuvišką pareigą paremti
Please semi TI« additional information.
Namu pirkimą* — Pardavimas
2tt aukito mūras — S butai. Ge
gražinimo darbais.
metinis narių susirinkimas šau- į r Liet Fondą, kad jis greičiau
University
Microfilms
ros
pajamos. Prie 44-os ir California.
Valdymas
Darbščios klubo valdybos pir kjąmas gruodžio 2 d , sekmadie- galėtų pasiekti dviejų milijonų šu
Nebrangus.
International
Local machine tool builder noeds
Draudimai — Ineome Tas
mininkės Sofijos šeputienės rū nį, 1 vai. p. p., Miami Lietuvių rną. Aukos Lietuvių Fondui yra
50-ta ir Whipple. 6 kamb. puikiai
300 North Zeeb Road
a
Parts
Inspection Foremaa. Mušt
pesčiu, suorganizuota talkinin Amerikos piliečių khibo patai- j toks patriotinis savo santaupų inNotariataa — Vertimai
Dept. P.R.
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo have previous
related experienee.
AnnArbor,
Ml
48106
kų grupė be jokio atlyginimo, pose. Visi nariai ir prijaučian vestavimas, kuris teiks ir ateičiai
šilima. Rūsys. Nebrangus.
U.S.A.
Full company benefits.
«5-ta ir Keeler. Stiprus 1* aukš
atliko salės dažymo ir kitus tieji kviečiami dalyvauti.
ne tik didelę naudą mūsų lietu
18BedfordRow
to
mūras. Tinka giminingom šeimom
Dept.
P.R.
darbus, tuo sutaupydama daug
JACK AXF0RD
Gruodžio 13 d , ketvirtadienį, viškos kultūros išlaikymui, bet ir
| J.
B A C E V I Č I U S
ar
išnuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb.
London,WClR4EJ
lesų klubo naudai. Daugiausia 1 vaL p. p. taip pat. klubo patal įamžins aukotojo vardą leidžia
England
SHELDON MACHINE 00.
į 6529 S. Kedzfe Av. — 778-2233 $72,000.
pasidarbavo: Adomas Noreika, pose ruošiama partizanų pa mojoje Lietuvių Fondo knygoje
3412 W. Touhy Aveane
Name
Jonas Vaičekonis, Zigmas Ra minėjimo popietė su užkandžiais. Šis veikalas su aukotojų pavardė
NEIGHB0RH00D
I nstitution
Skokie, IL 60645
: IŠNUOMOJAMA — FOB BENT
manauskas, Vitas Ramūnas, Kalbėtoju
Street
pakviestas - visoje mis ir fotografijomis bus didelis
Realty Group U.SJL
PHONE: 982-9S9S
City..
Aleksas Zigmantas, Viktoras Amerikoje žinomas kalbėtojas, įnašas į mūsų kultūros istoriją.
j
State
-Zip
Sematauskas, Kostas šeputa, žurnalistas Vilius Bražėnas. Me Kas norės pažinti mūsų išeivijos
IONUOM. naujai atremontuota 2-jų
BUDRAITIS REALTY 00.
kamb. patalpa ofisui arba tinka gy
Elytė Leonienė, Sofija šepu- ninėje programoje dalyvaus uk gyvenimą, tai tas vardynas su
fiEIKRAL M AINTENAN€E
4243
W.
63rd
Street
venti
vyrui.
71-os
ir
Rockwell
apyi.
tienė, Albinas Laaugminas.
Full time.
138-room motaU
rainietis pianistas B. Sperkaczas teiks kiekvienam reikalingos me
Skambint 925-7C12
Tel.
—
707-0600
Baigdama salės pagražinimo ir lietuvė? deklamuotojos.
SKOKIE H0WARD JOHNSON'9
džiagos. Todėl visų L.F. narių pa
1OSCELLANE0US
darbus, klubo valdyba ruošiasi
MOTOR LODGE .1980 m. sausio 24 d , ketvir reiga padėti tą knygą išleisti, iš
D Ė M E S I O !
MI S Ct L L A N E OL S
žiemos sezono atidarymui, ku tadienį 3 vaL p. p. taip pat klu anksto ją užsisakant, kad būtų
KU Skokie Brvd. r»f»
PACKAGE EXPRESS AGENC*
ris įvyks gruodžio 2 d., sekma bo patalpose ruošiamas solistės sutelkta reikiama suma leidimo
Cafl Mrs. Powers C7M2M Wcckdays
MAKUA NOKfcJKIKNC
dienį. Kultūrinių parengimų Onos Plruškonienės dainų kon išlaidoms apmokėti.
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
SIUNTINIAI | LIETUVĄ
ui apdrauda nuo ugnies Ir automo M AK E Y 0 U B
mėgėjai laukia kokių nors kul certas.
0WN
Krp.
Labai
pageidaujamos
peros
rūšies
Tad ir šių švenčių proga pa- prekes. Maistas t$ Europos sanleliu. bilio p a mus.
tūrinių renginių, kurių š. m. ma
skirkime keliolika dolerių šios 2808 W. 6 t St., Chicago, IU. 80629
Eatperienced all around toolmaker
FRANK
ZAP0LIS
žiau įvyksta. Kurie rečiau lan Palm Beach, Fla.
TEL. — WA 5-2787
who likęs variety and challenge to
knygos prenumeratai, kad ir au
Tefcl. GA 44654
kosi į klubą, atvykę pamatys
work on toola, jigs and fixtures.
gantis
atžalynas
galėtų
vertai
pa32081,2 W. 95tb Street
salės langus papuoštus gražio NAUJŲ MHTŲ SUTIKIMAS
Excellent opportunity. Good pay
I sididžiuoti, atradęs savo tėvelių • • • • • • • • • • • • • * *•<
_
and benefits. Apply in person
mis užuolaidomis, scena papuoš
LB Palm Beach apylinkės vai | a r se ne lįŲ nuotraukas šiame Liet.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTi
only.
Mušt speak English.
ta nauja, gražia uždanga. Pie dyba rengia Naujų Metų sutiki- • Fondo leidžiamame vardyne.
- b y _
KILIMUS IR BALDUS
tūs prasidės, kaip visada, 4 vai. naą, kuris įvyks gruodžio 31 d, j Lietuvių Fondas tik tada
HBLEN PIUS
WEN PRODUCTS~
Plauname ir vaškuojame
Spalvotos ir paprastos. Radijai.
p. p., o po jų, gero orkestro
5810 Northsrest Hwy, Tel. 765-6060
FRANK
ZAPOLIS
9 v. v., S t Paul of the Cross pa įrodys savo didžiulį gyvastingu
visų rūšių grindis.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
šokių muzika.
Iliustruotos knygos kalne —
rapijoa salėje, kuri yra Singer mą, kai jo narių skaičius per
Pardavimas ir Taisymas.
BUBNYS — Tel. RE 7-5168 i
na persiuntam $IJB
SVEČIAS MUZIKAS
Island, į pietus nuo JUDO Beach žengs dešimties tūkstančių ribą.
M I G L I N A S TV
HELP WANTED — MOTERYS
apie
3
mylias.
Valdyba
kviečia
|
Tada
jis
bus
išaugęs
jau
į
tokią
R. E. KASIULIS
2346 W C9tb St tel 776-1486
Užsakymus siusti DRAUGO ad
visus lietuvius dalyvauti Naujų-1 tvirtovę, kuri jokiam priešui bus IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIilIlUilI llimilllllnillllllHllllllllHIUIIIUlllllHllli resu: 4545 W. 63rd St., Chicago,
WATTRESSES
Sekmadienį, lapkričio 11 d..,
jų 198d metų sutikime. Atskiri neįveikiama. Tada gautasis pel DAUGYBf LIETUVOS MIEJH t 1 IIItlMlIlIlIlIlIHMlIltlIHItlIlHUIIIIlUlltHH Illinois 60629. Illinois gyventojai
DAY AND NIGHT •
į Lietuvių klubo salę prisirinko
prideda 6% taksų.
aprašoma dr. J Vai*noros. MII
kvietimai nebus siunčiami. No nas lieuvybes reikalams bus skai- j LIŲ
kn
COOKS
— NIGHT.
žymiai daugiau pietautojų, kaip
rintieji dalyvauti prašomi iš čfuojamas nebe dešimtimis, o j *&i*
Apply
In Person .^„,.
Licensed, Bonded, Insnred
kitomis, čia dar vis vasaros se
WAGS
RESTAURANT
,„, ,
anksto rezervuoti vietą kreipiau šimtais tūkstančiu ir daugumos; "MARIJOS GARBINIMAS
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
V Y KAI IR MOTERYS
zono, sekmadienio popietėmis.
prašymai galės būti patenkinti.;
Lincoln
MalL
Lower
Lovel
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
Po pietų ir po eilinių klubo rei tis į Strazdą tel. (305) 626-7406, Klestintis Liet Fondas įrodys paLIETUVOJE"
Mattason, I1L PHONE: 481-6)10
į plytelės. Giass blocks. Sinkos vamz
į
Pilipavičių
tel
626-0128
ar
į
ku
D
I
S
H
W
A
S
H
£
R
S
kalų pranešimų, j sceną buvo
auliui,* kad mūsų
tauta
yra
susiį
.,„„„.
„^
,..
.
,
...
,
tantnm
/*.
* .
Knyga yra tik teologine, ji dei j.ic džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis
pakviestas žurnalistas Vytautas rį kitą valdybos narį.
PIZZA M AKER
pratusi ir tautiniu atžvilgiu yra ! mių vietovių apraSymo ir dėl jos nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai.
Reikalinga non Įdek angliškai
Semaška, kuris pasidžiaugė tu
Full or Part Time
GRAŽIOS SUTIKTUVĖS
tapusi kietu neįkandamu riešutu ; gausios istorinės medžiagos tinka pa vakaro.
kalbanti moteris namų valymo
NANCY'S R1STORANTE
rįs garbę pristatyti neseniai .i
Į ne tik okupantui, bet ir tirpdi- siskairyti kiekvienam lietuviui. :>es.
SERAPINAS
—
636-2960
darbui 1 dieną savaitėj. Apylin
Florida jau labax prrpratus n a n č i a m
^ ^
dominčiam Lietuvos istorija ar vie
940 N. York, Elmhunt, DL
okup. Lietuvos ištrūkusį, tikrai
'ii.iniiniiiiniiiiiininimiiii'*"»fimiiiMii
j
ovėmis
Knyga
didelio
formato,
44c
kėj 55-os ir Kedzie. Kreiptis
Ask
For
BIaaager
—
8S4-4S74
lietuviškai ir jaunuoliškai atro prie sutiktuvių bei įkurtuvių
Tegul niekad nepritrūksta tik psl. - kaina $3.00 Galima ją įsigyti IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIl
angliškai tel. 436- 3282.
dantį, 22 metų muziką Rimgau vardo, nes čia jau labai dažnas ro tautinio idealizmo ne tik ko "Drauge".
dą Emilį Kasiulį, kurį susirin įvykis. Tačiau čia noriu paminė vojant už tautos išlaisvinimą, uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiitniiiiiiiiiiiif
Join a fast-growing chain of jewelry
kusieji sutiko su gausiais ran t i visai skirtingas sutiktuves, o bet ir už tautinės kultūros išlai
boutiques. Start your career with a G E N E R A L O F F I C E
kų plojimais. Taip pat buvo būtent: inž Eugenijaus ir Irenos kymą išeivijoje. Cia mes neturi
Ebccellent oppty. for alert per
good salary and excellent corporate
son
with general office skilia, ūtbenefits;
some
retail
preferred.
Inpristatyti R. E. Kasiulį į Flo čia, Juno Beach, atostogaujant, me rizikuoti savo laisve ar gyvy
Apdraustas
perkraustymas
GARBI
cluding bookkeeping, typing, recepquire at:
ridą atvežę Chicagos apygardos Manomaičių. Prieš kelis metus be, kaip pavergtos Lietuvos kovo
i
{vairių atstumų
tion 4 good figure aptitude. Excell.
KELIAS | ALTORIAUS
OLE, INC.
Balfo pirm. Valerijonas Sunkus, jiems labai patikus si vietovė. jantis pogrindis, bet reikia tik
salary
& benefits. 400 N. May St.
Tel. 376-1882 arba 376-5996
žurnalistas P. Dūkis, svečias iš Vėliau čia nupirko sklypą, o truputį išsižadėti vieno kito ma
lllt Northbrook, Northbrook, IL
J. VAIŠNORA, MiC
Ask for Vince — 243*3505
i imiiiiiimiiiiiitiiiiiiimiiiMiiiiiiiuiimii
Vakarų Vokietijos Cesiūnas; šiais metais atvykęs vienui vie lonumo ar kokio prabangos daTeL ^12)
Tai
32
psl.
ark.
Jurgio
Matulaižinoma ne tas, kuris buvo pabė nas Eugenijus nutarė pastatyti
SEWING MACHINE OPERAT0R9
j čio beatifikacijos bylos apžvalga,
Mušt be expd. on industrial sewing
SIUNTINIAI I LIETUVA
gęs į V. Vokietiją. R. E. Ka savo žmonai Irenai gražius na
;
pradedant
nuo
bylos
užvedime
machine.
Any age we!come. Good pay.
siulis yra baigęs muzikos stu mus, nieko apie tai jai nežinant.
Ir kitus krašlus
WILL
TRADi
Steady
work.
Full or part time.
i
•
1953
metais
iki
šių
dienų.
dijas, dalyvavęs vadinamam Namo statybos vykdytojas buvo
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
Pho—» - •':/,. "~ "'!»
"Lietuva" reprezentaciniame an jų geras draugas Jonas JakuLeidinio autorius yra bylos da
Good Benefits —
Chicago, 111. 00832, tel. 927-!
SEAMCRAFT, INC
bartinis generalinis postuliatosambly ir grojęs su mažai kam baskas. Užbaigus statybą, lap
Salary open.
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir Į
^~"
'
'
'
I I w
žinomu muzikos instrumentu kričio 11 d., žinomą valandą, ka
Vicinity oi Irving-Cicero
lengvu planingu žodžiu sugebąs
birbyne. Vyt. Semaškos papra da Manomaičiai atvyks iŠ Bosto
Biznieriams apsimoka skelbtis
i įuo reikalu išsamiai informuoti i
šytas maloniai sutiko su savo no, susirinko Jakubausko su
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus Tel. 282-8688, ask for Loren dienraštyje "Drauge".
-r x
< i skaitytoją. Jis atskleidžia daugu-' daiktus. Ir iį toli miesto leidimai ir
birbyne pagroti keletą dalykė kviestų kelios dešimtys svečių.
< I mai nežinomų faktų, kuriais tu- piina apdrauda.
lių. Jam pianinu akompanavo Ilgai nelaukus, atvyko abu MaHELP WA N T E D — MALS
* į retų visi susidomėti, kad pilnai įGediminas Grigaliūnas. Lietu nomaičiai ir jų sūnus Povilas.
< i vertintų tėvų marinonų pastanvių kompozitorių kūriniais, kaip Su visais nuoširdžiai pasisveiki
Tel. — WA 5-806S
—*.
< gas siekiant Bažnyčios nutarimo
Lietuva brangi, Kur bakūžė sa nus, rangovas įteikė Irenai šio
• HONING MACHINE
į pripažinti ark. Jurgį Matulaiti
manota ir kitais, visi klausyto namo raktus, pareikšdamas, kad I i hnstnusl \ \ 15<
. m •«*«
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitnnii
OPERATOR
jai labai susižavėjo ir gausiais šiuos namus jis pastatęs jai, k m m. * A m. m A m «k Jkv. i j šventuoju.
įvairių prrkig patrinkima* neA p p l y in p o r t o n o r coli:
rankų plojimais prašė daugiau kaip jos vyro dovaną. Irena, ap Tokius kalėdinius pašto ženklus iš
Leidinėlis lengvai skaitomas brangini tt mugą sandelio.
P.
PATAKI—647-0450
COSMOS PARCELS EXPRESS
pakartojimų. Eiliniam muzikos žiūrėjusi namą, padėkojo savo leido Amerikos pastas. Tai yra bei informatyvus ir naudingas kiek
Flold Compenentt
mėgėjui birbynės garsai skam vyrui, rangovui įteikė Lietuvos go Gerard David (1480-1523) kūrinys. vienam lietuviui, kuris didžiuoja 2501 W. 01 St., Chicago, m. 00020
rt
Oivltion
bėjo nepalyginamai švelniau už gintaro, Jakubauskui gražią di
SIUNTINIAI
|
LIETUVį
si
savo
tautos
nepaprastais
žmo
.: .....
metų. Vaisių metu vis dėlto bu
Tetef. — 025-2737
klarneto garsus ir sudaro įspūdį, delę lietuvišką koplytėlę, pačio
6
5
6
5
W
.
HOVVARO
STREET—
NILES
•^.... I
vo girdimos kalbos — ar tu tiki, nėmis. Jo kaina 50 et, gaunamas
Vytautas Valantinas
kad šis instrumentas tik švel Eugenijaus
pagamintą.
LB kad vyras be žmonos žinios pa DRAUGE
iiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiin!'
nios lietuviškos muzikos melo Palm Beach apyl. pirm. Zigmas
statė
šiuos
namus.
Vieni
atsakė
Illinois gyventojai prie knygos tlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlll
dijoms tinkąs.
Strazdas visų vardu pasveikino — gal būt, o kiti sakė, kad Ire
kainos prašomi pnHėti 5 proc
Po tokio žavingo, nors ir trum Manomaičius kaip žymius bendM. A. i I M K U S
na
negalėjo
nežinoti,
nes
šie
na
mokesčiams.
INOOMK TAX SKRVICE
po koncerto, žuraal. V. Semaš ruomenininkus,
D.O.T. ąualified with tandem axle tractor ior piggy
atvykstančius mai turėjo būti statomi abiejų
NOTARY P t J B U C
kai paprašius, negausūs klausy
back operatioo. Pick up and delivery within 400 mile
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450
tojai suaukojo muziko Kasiulio čia gyventi i* tolimo Bostono, i r ' pinigais, taip kaip jie abu teikė
Taip pat daromi VERTIMAI.
radius. Chicag:-based. £xceUent pay package.
Perskaitė "Draugą' duokits
įsikūrimo pradžiai arti 200 dol., palinkėjo jiems geriausios asme4 lėšas jų trijų sūnų gražiam isOIMINV «kvl*(Omai. pildomi
o pats muzikas užtat padėkojo. ninės ir visuomeninės sėkmės. auklėjimui ir jų išmokslinimui. jj kitiems pasiskaityti.
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
TEL
312—226-7828
kitokį* btaafcal.
P.Mikiys
Visi jiems sugiedojo Ogiausių
Toliau P. Dirkis kalbėjo apie

PIRKĖJO LAIMEI

SNIEGĄ NUVALOME

thfe
pubHcotionb
ovoilable in

Valdis Real Estale

5

INSPECTION FOREMAN

B E L L REALTY

TOOLMAKERS

VALOME

Lifhuanian Christmas
Tree Ornamente

TELEVIZIJOS

į P L U M B I NG
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MOVI NG
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Informacinės konferencijos dalyviai įdėmiai klausosi kalbėtojų pranešimų.
Nuatr. V. Noreikos

moa vykdymo planas nebuvo
įvykdytas, kadangi net atski
rais rastais kviečiami rėmėjai,
kitų organizacijų nariai, o taip
pat ir patys jūrų šauliai lai
vu plaukioti didesnio susidomė
jimo neparodė. Išvadoje kuo
pos nariams ir vadovybei atei
čiai tektų pagalvoti ar patei
sinamos daromos didelės metinės laivo išlaikymo išlaidos, jei
juomi nesinaudojama. Galuti
nos išvados nepadarytos. Dėl
tolimesnio laivo laikymo nutar
ta raštiškai atsiklausti visų
kuopos narių ir duomenis pa
tiekti. 1980 m kovo mėn. 2 d
visuotiniam narių susirinkimui
galutinam sprendimui padaryti.
Toliau buvo kalbama eina
maisiais reikalais. Susirinkimui
buvo pristatyti tą dieną į kuo
pą įstoję nauji nariai: A Alek
sandravičius, R. Darąs, E. Bu
draitienė, J. Aleksandravičius
ir L. Kašinskienė.

ŠACHMATŲ 23NIOS
— Pasaulio pretendentą var
žybom iš Rygos tarpzoninių kva
lifikavosi M. Talis ir L. Polugajevakis. Tretysis varžovas tu
rėjo paaiškėti iš dvikovos tarp
dviejų vengrų Z. Ribli ir A
Adorjano, kurie Rygoje surinko
vienodai taškų. 6 partijų ma
čas Budapešte baigėsi 3-3, ta
čiau Adorjano geresnis parti
jų koeficientas Rygoje lėmė
jam trečią vietą ir kartu kelia
lapi į pretendentų varžybas gre
ta Talio ir Polugajevskio.

kitą dieną rungėsi prieš Lietu
vos meisterį — Vilniaus "Moks
lo" šachmatininkus, kuriems
pralaimėjo 4-6. Žaibo turnyrą
laimėjo vilniečiai 62V£-32y2— Bostone pradėtos MET ly
gos tarpklubinės rungtynės.
Lapkričio 16 mūsų vyrai rungė
si prieš Dorchesterio "Ebonny"
komandą, žaisdami ant trijų
lentų. Pasekmė IV2-IV2. Mums
tašką laimėjo Tomas Atkočaitis, įveikęs ketvirtoje lentoje
Charley Mays, o pustaškį pridė
jo Jurgis Zoza, sužaides lygio
mis su W. Wallace. Sunkiausia
kova vyko trečioje lentoje, užsitęsusioje daugiau 4y 2 valan
dų, kurioje W. Collins laimėjo
prieš šių eilučių autorių. Dvi pir
mosios lentos žaidė lapkričio
19 d Boylstone OC patalpose.
Lapkričio 30 mūsų vyrais žais
prieš Massachusetts universite
tą, pas juos.
K. M.

—Ii Rio de Janeiro tarpzo
ninių pateko trys pirmieji Portisch (Vengrija), R. Tuebneris
(V. Vok.) ir T. Petrosjanas
(Sov. S.). Iš praeitų preten
NAUDINGA KONFERENCIJA padėka dalyviams, kalbėtojams,
dentų varžybų įkelti abu fina
SENJORAMS
organizatoriams ir talkinin
listai (Spaskis ir Korčnojus).
Suaidariančių su vyresnio am kams, o taip pat pasižadėjimu
Sie aštuoni kitais metais rung
žiaus žmonių problemomis buvo ateityje suruošti daugiau pana
sis, kad paaiškėtų kam teks
šių
konferencijų.
Po
susirinkimo
dalyviai
bu
pastebėta, kad lietuviai pensi
rungtis prieš dabartinį pasaulio
Prisimenant talkininkus rei vo pakviesti prie sesių skaniai meisterį A. Karpovą
ninkai stokoja žinių daugelyje
pagrindinių gyvenimiškų reika kia paminėti dalyviams kavutę pagamintų užkandžių ir kavos.
— Vilniuje viešėjo Erfurto
lų.
Nemaža dalis socialinio paruošusias ir vaišinusias Emi Kuopos pirm. E. Vengia nskaa
vokiečių
šachmatininkai, Prieš
liją
Trimakienę,
Sofiją
Adoma
parodė
jo
paties
susuktą
800
draudimo pensijos gaunančių ir
Medicare sveikatos draudimu vičiūtę ir Florence Kostycz bei pėdų ilgumo spalvotą garsinį miesto rinktinę sužeidė 5-5, o Tai
— kst
naudotis galinčių nesupranta, susirinkusių susodinimui talki filmą, vaizduojantį Gen. T.
Daukanto jūrų šaulių kuopos bį kviečių arba rugių šiaudų,
kaip šios sistemos veikia, kaip nusį John Jendrzejowskl
Visų dalyvaų nuoširdi padėka 1979 m. didesnius veiklos pa ir jau grįžtant namo jos vaiz
pilnai jomis pasinaudoti Namų
savininkams dažnai kyla neaiš priklauso Jaunimo centrui ir jo sireiškimus. Filmo pagrindiniai duotėje gimsta tulpių raštai
kumų nuosavybes mokesčių ir direktoriui kun. Antanui Sau- veikėjai — Chicagos jūrų šau juostos, lietuviškos sodybos,
panašiuose reikaluose bei kt. laičiui už nuoširdų priėmimą liai, daukantėnal Kuopos na koplytstulpiai, kryžių kalnas,
Daugeliui klausimų iškilus, žmo ir visokeriopą talką, Ir. Regie- riai ir svečiai matė save pava Gedimino puls, kalėdiniai lie PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA1
LAIDA
nes nežino, kur kreiptis, kur nei už kavutei paaukotus rei sariniame parengime, prie lai- tuviškos eglutės papuošalai..
vo
darbų
ir
Michigano
ežero
reikiamas informacijas gauti, kalingus produktus ir dosniam
Ir kankina, kaip ji pati sako,
ypač, kad nemažai vyresnio am prekybininkui Baltic kepyklos bangose, tradicinės Jūros die tą geltoną kviečio šiaudą, ir vi
žiaus tautiečių užtenkamai ne savininkui Juozui Ankui už pa nos iškilmėse, žygiuojant su vė rina jį, lygina, dėlioja, lipdo,
šiom dienom Draugo spaustuvė
moka anglų kalbos, o ištaigose aukotus skanius pyragus. Už liava darbo dienos parade, gam karpo, kol prieš akis išnyra išleido septintą laidą šios populia
nėra lietuviškai kalbančių tar vaišes surinktos aukos buvo tos prieglobstyje prie Lapių šiaudinukai,
rios virimo knygos. J. Dauivardienė vėl patikslino ir pagrasino šią
nautojų.
įteiktos Jaunimo centrui pa ežero ir kuopos laivą "Gen. T.
Daukantą IT' parplukdant į žie
Uršulė Astrlenė jau yra ap laidą naujais paruošimais.
L
Per Illinois gubernatoriaus dengti kavinės išlaidoms.
mos prieplauką
lankiusi daugelį lietuviškų ben
Tai geriausia dovana naujoms
įstaigos globojamą Project SeTai buvo kuopos šiais metais druomenių. Jos darbais išpuoš smonoms ar marčioms. Daugelis
DARBINGAS DAUKANTĖNU
nior Ethnic Find imtasi inicia
paskutinis susirinkimas, kuris ti ne tik lietuvių namai, įstai apdovanojo kitataučius supažindin
SUSIRINKIMAS
dami juos su lietuvišku maistu ir
tyvos
pravesti informacines
praėjo darniai ir darbingai
gos, bet ir kai kurie amerikie virimu,
ši knyga yra sukėlusi la
konferencijas vyresnio amžiaus Lapkričio U d. Vyčių salėje
J. S. čių muziejai universitetų salės. bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
žmonėms jų tautinėse grupėse įvyko Gen. T. Daukanto jūrų
Ji ne kartą to meno yra mo tataučių darbo vietose ir orgamsair kalbose. Lietuviams tokia šaulių kuopos susirinkimas, ku
VYTAUTO DIDŽIOJO
kiusi ir amerikiečius, kurie ypa eijose.
Knyga yra labai grašiai įrišta ir
pirma konferencija buvo su rį pravedė kuopos pirm. E. VenRINKTINES DOVANOS
tingai žavisi šiaudinukais
ir
su
spalvotomis iliustracijomis. La
laukta lapkričio 15 d. Jaunimo gianskas, sekretoriavo V. Utamargučiais.
bai
patogi varto$muL
Lapkričio
11
d
įvyko
saulių
centro kavinėje. Jos organiza ra. Susirinkimo prezidiumą su
Uršulės Astrienes meno pa Užsakymus siųsti:
vimui vadovavo Vista lietuvė darė pirmininkaujančio pakvies rinktinės valdybos posėdis. Ap
svarstyta
daug
rinktinės
veik
rodos atidarymas įvyks lapkri
atstovė Irena Regienė. Pradi ti LSST vicepirm. V. Išganaitis
DRAUGAS, Knygų Skyris*
los
reikalų
ir
paskirtas
prieška
čio
30 dieną, 7:30 v a i vakaro
nėje konferencijoje buvo numa ir kuopos moterų vadovė M.
4646 W. ttffd
lėdinės
dovanos.
Brighton Jaunimo centro Čiurlionio ga
CMeago, IlttnoU
tyta svarstyti šie klausimai: Gydienė.
Parko ir Donelaičio Lit. mo lerijoj. Menininkai linkime dar
socialinė apdrauda, Medicare,
Vėliavas įnešė V. Zinkus, A.
Kaina su persiuntimu $4.75
apmokestinimas ir mokesčių ap Martinkus ir E Holtz. Kuopos kykloms paskirta po 100 dole ilgai nepavargti ir džiuginti
Illinois gyventojai pridekite dar
skaičiavimas,
apsisaugojimas sekr. V. Utara perskaitė Tėvy rių, spaudai ir radijo valandė mus savo originalia kūryba.
20
centų mokesčiams.
nuo apgavysčių ir kriminalinių nės prisiminimo tekstą. Turi lėms ir Pietų Amerikos jauni
Julija Gylienė
nmmmmmmmmm
užpuolimų. Konferencijos tesė ningą paskaitą skaitė V. Išga mui po 50 dolerių, kitiems po
si nuo 9:30 v a i ryto iki 4 vaUnaftįį. ~ Nurodė, kad visi sau mažiau.
p. p. s u vienos valandos per-1 liadeji darbai turi būti pagrįsti
Dail Povilas Kaupas, kurio
trauka pabendravimui ir kavų
tvirta tėvynės meile, brolišku pomirtinė dailės darbų paroda
t e l Dalyvavo arti 300 asmenų. mu, susiklausymu ir nepalaužia Jaunimo centre buvo atidaryta
Konferencijai vadovavo Algis mu tikėjimu į Lietuvos laisvą lapkričio 16 d , buvo h* akty
Nuo 1979 m. gruodžio 1 d. dienraščio "Draugo'
vus šaulių sąjungos narys. Jo
A. Regis — PSEF tarybos na ir nepriklausomą prisikėlimą.
prenumeratos kasios bus tokios:
Iš kuopos pirmininko E Ven- nario mokestis sumokėtas net
rys. Pradėdamas posėdį išryš
DRAUGO Į I I S — m l i iiil ••• 1 astato
kino šio susirinkimo tikslą ir giansko apžvalginio pranešimo už 1961 metus, flauliams jis
y% meti) 3 mėn.
dalyviams pristatė Project Se- buvo matyti kad daukantėnų paliko ir du didelius paveikslus,
kurie
dabar
puošia
šaulių
namų
Ckscago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
nior Ethnic Find koordinatorių gretos nuolat auga ir šiuo me
sienas.
tu
yra
per
150
narių.
Numato
lieo Kazaniwskyj.
rissdnji
U.SA 40.00 2X00
15.00
Pagal savas tradicijas, gruo
Pasveikinės susirinkusius, Leo ma suruošti kūčių kavarienę
Ussissjji
40.00 2240
Kazaniwskyj pakvietė socialinės gruodžio 15 d, Vyčių salėje. Iš džio 15 d V. D. saulių rinktinė
Kitur
38.00 20.00
apdraudė* ir Medicare reikalais kuklių kuopos kasoje turimų savuose namuose rengia prieš
sumų
575
dol.
paremta
lietu
kalėdinį
subuvimą,
bendras
kfikalbėtoją John Jaremko. Kal
Savaitinis
25.00 15.00
bėtojas buvo išklausytas su di viškoji spauda, radijo progra čias. Norintieji dalyvauti re
"Draugo" pt
deliu dėmesiu ir susilaukė gau mos, Lietuvos konsulato išlai gistruojasi Saulių namų bare
kymas
Cbicagoje
ir
kuopos
na
tie, karia paatsižvelgti | skaitytoja
arba
pas
moterų
vadovę
ponią
sių paklausimų. Po užkandžių
jėgta,
sBJSgSss
prisideda
savo
pertraukos, policijos atstovas rio jūr. kapt. B. Krištopaičio Cecevičkne. Tel. 523-4526.
P. Venclova sMlytt
sgt. Stefaniak aiškino, kaip sau knygos išleidimas.
tyje iissikytf
Pirmininkas dėkojo visiems
gotis įvairių apgavikų, įsilaužiURftTJLftS ASTRIENiS
kų ir kitokių kriminalistų, taip už pasišventimą ir talką. Pra
PARODOS B V A K A B t S E
pat Iš klausytojų susilaukdamas nešimas, kurį dar papildė at
skiri
kuopos
valdybos
pareigū
daug paklausimų.
Meno pasaulyje yra nemaža
Cook apskrities asesoriaus nai, buvo priimtas.
Buvo aptariamas kuopos jū savamokslių dailininkų, apie
įstaigai atstovavo Stanley Ka
DEMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS!
lėta ir Niek Muros, kurie išsa rinės programos sezono metu kuriuos kalba meno istorijų stu
dijos.
Ne
kiekvienas
kūrėjas
miai aiškino nuosavybių apmo vykdymas ir laivo "Gen. T.
kestinimo procesą ir kitus su Daukantas LT" išlaikymo reika yra apdovanotas tokiu natūra
mokesčiais susijusius klausi lai, čia, ilgesnį pranešimą pa liu talentu, sugebėjimu atkurti
Užsakydami ar pirkdami visas karts taniau išvardintas knygas, notamus, o jų asistentės susirinku darė laivo kapt. pav. M. Maks detalę taip, kad ji sušviestų vi
te tik flO.00 ir $2.00 ui psrilashną Normali knygų vertė $30.00.
siems padalino tirfnimftfai reika vytis nurodydamas, kad nors su savo spalvingumu, gyvybe,
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povflss OauCys. Anglų rašytojų novelių
laivo komisijos nariai V. Zin kurią mes vadiname tikrąja ne
lais informacinės literatūros.
meluota
kūryba.
Paskutinė kalbėtoja buvo Il kus, N. Martinkus, K. Pumpu
PTETV KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gsučys.
Savo lietuviškoje šeimoje tu
linois gubernatoriaus pavaduo tis ir M Maksvytis padėjo daug
raJytBjų mįslių antologija. 4M pusi.
darbo
ir
pastangų
laivą
tinka
rime
tokią
menininkę.
Tai
Ur
tojo įstaigos atstovė Dori Miasmai
plaukiojimams
paruošti
šulė Astrlenė. Ji kuria tai, kas
so, aiškinusi apie įstatimdavysVYSK P. P. BOCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. h
ReaaI Ir n dalis. Dvi knygos. 90 pu
J.
tės procesą ir vyresnio amžiaus kuopos laivas mažai buvo nau mums visiems brangu — lietu
žmonių įsijungimą į jį. Kalbė dojamas. Laivo paruošimo, re višką gamtą. Jos kūrybos tečh
PIRMASIS RŪPESTIS Jurgis
bsią, žmogus ir Įso ir
tojams pasikeisdamos vertėjų monto, inkaravimo uoste ir žie ninis primityvumas Šviečia ir
Įlipusi.
pareigose talkino Vista atsto mojimo išlaidos sudaro netoli Lietuvos laukų saulute, ir kop
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. 2vMganJs t mūsų
vės Irena Regienė ir Aldona Ri 1500 dolerių, kas yra nemaža lytėlių paprastumu, ir jaukia
tarpia saisdas ir skaudulius. 117 pust
kuopos kasai našta. Kuopos kalėdinių žvaigždučių šiluma,
mienė.
BRSKSMtS KASTA. Jurais Gliaudą. Romanas. 3*4 pust
pirmininkas nurodė, kad kuo velykinių margučių margumu.
Konferencija
buvo baigta
pos valdybos bendraraščhiose, '< Uršulė Astrlenė dirba be jokio Ussakvasus siusti: DRAUGAS, 4M W. Ord Street.
IL
Project Senior Ethnic Find ko
ordinatoriaus Leo Kaxaniwskyj per spaudą, radiją ir kt. skelb plano, be eskizų. Išeina vidur
sasaajaui gyventojai dar prideda prideda SS et. valstijos
ir tarybos nario Algio išreikšta tas detalizuotas jūrinės progrs- vasari i Įsakus, ptislrsnks glė

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Popufer lithuanian
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NAUJOS DRAUGO PRBiUMERATŲ KAINOS
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DRAUGAS, antradienis, 1979 m. lapkričio mėn. 27 d.

Mylimai žmonai mirus Kolumbijoje,

L E O N U I VELAVICIUI
ir visiems GIMINĖMS ir ARTIMIESIEMS reiš
kiame gilią užuojautą.
Romualdas ir Tartai Barauskai su seimą,
Uaaas, Birute ir Ragina Barauskai

A. t A. STEF ANUM GELAŽIENEI mirus,
didžio liūdesio valandoje jos vyrui BRONIUI, duk
rai JŪRATEI su SEIMĄ b sūnui AUDRONIUI su
ŽMONA gilią užuojautą reiškia
Sofija ir Kazys BiefskiaJ

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
•

•

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

•

IS ARTI IR TOLI-

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. lapkričio mėn. 27 d.

x Petras Babickas, rašyto
jas, buvęs Lietuvos pasiuntiny
AUSTRALIJOJE
X Dr. Vytautas ir prof. dr. bės Brazilijoje darbuotojas, at
siuntė •'Draugui" laišką, kuria
Ina Užgiriai pereitą savaitgalį
A. a. Kazimieras Taparss
me rašo kurį laiką negalavęs,
buvo atvykę iš VVorcesterio j ,
mirė lapkričio 4 d. Adelaidėje,
bet pastaruoju metu sveikata
Chicagą. Pagrindinis keliones
sulaukęs
65 metų amžiaus. Bu
pagerėjusi, talkinąs lietuviams,
tikslas — dalyvauti Vytauto tėvo veiklus lietuvis, LKVS "Ra
teikdamas informaciją apie Bravelio 80 metų amžiaus sukakmovės" skyriaus pirniininkaa,
. i žili ją ir lietuvių gyvenimą, benties šeimyniškame minėjime, j
Australijos lietuvių fondo. įgs>
dradarbiaująs su PEN klubu ir
kuri buvo susirinkę artimi gi. . , . , ,
liotinis Adelaidėje.
ud
? ? Mukias «avo bičiulių laižJuozas Binkevičius, Ade
X Brother Rice gimnazijos minės. Dr. J. Užgirienė dar da- ku
* kurių dalis jo nepasiekusi,
laidės
lietuvių darbuotojas^ J»garbės mokinių sąraše (A Ho- lyvavo Liet mokslo ir kūrybos'i nes
pakeitęs adresą Dabar jo
organizaciniuose
•
,
*
^
,
„
bai sunkiai serga.
-^
nor Roll) yra šie lietuviai mo simpoziumo , . ,
! adresas yra toks: Rua Petro
TT. . .
—
Australijos
lietuvių
fondo
kiniai: IV kL — Viktoras Plė posėdžiuose, dr. V. Užgins ap*
Lafayete CaiV0
valdybą sudaro: A. Zubras
nys, TU kl. — Darius Polikaitis, lankė
"Draugą",
pasikalbę-,
' 2 j * į į r j ^ I a * e t e ' **
(pirm.), A. Staugaitis, K. fdja>
II kl. — Giedrius Sodonis ir I jo su redaktoriais, susipažino
sil.
su spaudos darbais. Į VVorcesnius, V. Ališauskas, M. Didžys.
kL — Jonas Eringis.
X Marijos aukšt mokyklos
terj abudu sugrįžo vakar.
— Janulaičiai ir JagoCMtr
Tėvų komitetas rengia vadinaX Dailininkės Sofija Butkiečikagiškiai, kaip rašo "Tėviš
nė ir Vera švabienė, abi Amex Lietuvių Mok. s-gos vakly-l mj * "Las Vegas" naktį gruodžio
!
rikos Lietuvių dailininkų sąjun- ba kviečia mokytojus į metinį 1 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo centro jaunimas rugsėjo 15 dieną. Chicagos Aukštesniosios ir Dariaus Girėno lit. mokyklos mokiniai. Šiuo kės aidų" savaitraštis, dabar
gos narės, šią savaitę Čiurlionio susirinkimą, kuris įvyks gruo- j mokyklos kavinėje. Tėvų komi- metu abiejose mokyklose yra per 250 mokinių. Dariaus Girėno mokykla gruodžio 1 d. ruošta pokylį mokyklos lankosi Melbourne. Jie atvyko
Nuotr. A G. Plačo į Ramutes Janulaitytės vestu
galerijoje, Inc. ruošia savo dai- Į ižio 2 d., sekmadienį, 12 vai. i t e t o pirmininkas yra Bill Brens- išlaikymui.
ves, kuri ištekėjo už Ričardo
lės darbų parodą. Pradėjusios j Jaunimo centro klasėje. Prašo nahm, jam pagelbsti vicepirRadausko.
Jaunieji susipažinę
meną . studijuoti dail. Povilo , visus dirbančius ir nedirbančius j ninkas James Kozak. Šiuo spePasaulio Lietuvių Jaunimo kon
Kaupo studijoje, grafikoje gili- Į mokytojus gausiai dalyvauti,! cialiu vakaru komitetas
nori
greso metu.
nusios studijas pas dail. Vikto-1 kad nereiktų likviduoti pačios! sutelkti lėšų stipendijoms mirų
— Melbourne ligi šiam laikui
sių tėvų dukterims tęsti mokslą.
MALONIAI SUTIKTA D.
rą Petravičių, dalyvavo keliose -ąjungos.
tytės sopranas — neeilinis balsas. nė, O. Baužienė, K. Dočkus, Ant.
palaidoti
378 lietuviai. Pirmas
STANKAITYTfcS PLOKŠTELĖ Solistė dainavo 16-oje operų pa Juodvalkis, O. Juodvalkienė, St.
grupinėse parodose, surengtose
x
Liet.
krikščionių
demo
čia
miręs
ir palaidotas yra, Le
X Lietuviškų knygų "Drau
grindines partijas, dažnai pasiro Kelečienė, I. Kerelienė, Stp. Kisie
Vasario 16 d. proga Jaunimo
kratų
Chicagos
skyriaus
susi
320 Chicagos lietuvių, dainos dydavo lietuvių ir amerikiečių lienė, V. Lapienė, Al. Lipskienė, onas Tuskenis. Pradžioje miru
centro Čiurlionio galerijoje. Už ge" už didesnį sumą nusipirko: rinkimas šaukiamas sekmadie
bei
muzikos mylėtojų, praeito
Pr- Masilionienė, M. Marcinkie sių skaičius siekdavo 5-6 per
savo dailės darbus abi dailinin L Putrimienė, C. KohL
nį, gruodžio 2 dieną, 2 vai. p. p., sekmadienio popietę susirinko į parengimuose, ruošė rečitalius.
Gen. konsule J. Daužvardienė nė, F. Mackevičienė, Ir. Pemkie metus, o dabar jau apie 20.
kės yra laimėjusios kelias pre
X Antanina Sutkuvienė, či Jaunimo centro 203 kambaryje. Jaunimo centro didžiąją salę su
pasiūlė pirmiausia prisiminti To nė (pirm.), P. Petrutis, A Smil
mijas. Sofija Butkienė, kuri kagiškė, atsiuntė malonų laiš Bus dr. K. Šidlausko paskaita,
tikti naują muzikinį kūrinį — mą Aivą Edisoną, kuris išrad,o I ga, Iz. Stončienė, VI. Stropus, A. traukė Pranas Nedas, i r * 136
specializuojasi keramikos
ir ką, padėkojo už kalėdines kor- j pran^imas apie įvykusį krikšč splistės Danos Startkaitytės įdai
dol. teko Andriui Vaitkui iš Belgrafikos srityje, parodoje pasi- teles, palinkėjo dienraščiui sėk-1 dem. sąjungos tarybos suvažia- nuotų arijų plokštelę. Pirmiau būdą užrašyti garsus bei muziką Sutkuvienė, L, Simaitis.
(bk.) leville, Dl. Trečiąjį laimes ISfierodys keramikoje, o Vera Sva- j m ė s į r parėmė spaudos darbusj vimą ir einamieji reikalai. Visi sia apie pačią naująją plokštelę. Tai didelis išradimas, kurio dė
tą — 250 dol. vertės parinko
bienė, kuri yra grafikė ir tapy-! 1 5 d o l e r i ų a u k a L a ^ a č i ū
krikščionys demokratai ir arti. Jos vardas — Operetic Arias — ka jamžintas ir Danos balsas
sol. Margarita Momkienė. Jos
ŠAUNUS BALIUS
Sveikino solėnizantę ir ragino da
toja, pasirodys su grafikos darOperos
arijos,
iš
viso
8
muzikos
laimingasis buvo Feliksas Lumieji kviečiami dalyvauti. Kvie
lyvius pirktis naująsias plokšte
Lietuvių operos tradicinis ba kauskas iš Chicagos. Ketvirtą
bais. Abi dailininkės toliau tę
dalykai. Arijos atliktos tiktai lie
čia skyriaus valdyba.
les ir jas naudoti kaip kalėdinę lius praeitą šeštadienį Tautinių
sia meno studijas.
ją premiją — 500 dol. buvo ipax Cicero Šv. Antano parapi tuvių kalba. Dailų aplanko vir dovaną.
namų
salėje
praėjo
puikia
nuo
šelį
nupiešė
dail.
Ada
Sutkuvie
kviesta ištraukti Irena Kriaujos mokyklos mokinių tėvų su
X Dr. Alvydas Arbas, nau
Sol. Stasys Baras, ilgametis taika. Susirinkus pilnutėlei sa
nė,
solistės
nuotrauka
V.
Rač
čeliūnienė. Ir jis teko Alfonsui
sirinkimas
įvyks
šiandien,
ant
jasis korp! Neo-Iithuania Chi
Danos partneris scenoje, sveikin lei svečių, Op. vald. vicepirm.
kausko.
Visus
įrašus
—
rekordaMotiejui kuris gyvena Highradienį, 7:30 v. v. parapijos sa
cagos padalinio vicepirmininkas,
vimus atliko plačiai žirv>ma Stan- damas pasidžiaugė, kad atsirado Jurgis Vidžiūnas savo trumpu land, Ind. Ir penktoji — pa
lėj,
i
pasižymi uolumu, stropumu ei
galimybė išleisti puikią solistės
x Marijona TiMikaitienė ir jos da rekordavimo bendrovė Chi- dainų plokštelę. "Dainavos" an- žodžiu pradėjo vakarą ir pro skutinioji ir didžiausioji žuvis
damas savo pareigas, lankyda
gramai vadovauti pakvietė patį — 1,000 dol. bilietas, kurį pa
šeimos nariai, "Draugo" nuošir cagoje. Dirigentas k muzikinis
mas sueigas. Įsijungęs į korpo
samblio valdybos pirmininkas A. 0 p e n j ( S p i r m V ytautą Radžiu.
vadovas
—
muzikas
Alvydas
Vadūs skaitytojai, pasveikino dien
racijos veiklą, jis Lietuvos ir
Smilga prisiminė malonų faktą, į ^ p a d ė k o j ę s Bve&uoli
& at- rinko būsimasis "Pajacų" ope
saitis.
raščio darbuotojus sukakties
lietuvių problemas skleidžia ir
kad Dana savo muzikinį kelią silankymą, tuoj pradėjo meninę ros personažas Canio — sol.
Stasys Baras, teko Leopoldui
proga, išreiškė pasitenkinimą
amerikiečių tarpe.
Plokštelės sutikimo vakarą pra pradėjo "Dainavoje", Hanau sto
programos
dalį.
Kupcikevičmi iš Chicagos. To
rašiniais bei informacija ir pa dėjo Plokštelei leisti komiteto vykloje, Vokietijoje.
X Medikų Korp! "Gajos"
Ją atliko sol. Angelė Kiaušai- kiu būdu visi šių metų Operos
gerbdami mirusio a. a. Stasio pirmininkė Irena Pemkienė, pa
Muzikas Alvydas Vasaitis,
prieškalėdinis susikaupimas ir
Laukaičio atminimą, per mūsų sveikindama šios dienos soleni- šios plokštelės muzikinis vado tė, atskridusi iš New Jersey laimingieji buvo išrinkti, ir Vy
mirusių narių prisiminimas bus
bendradarbį Andrių Laukaitį zantę, garbės generalinę kon vas ir dirigentas, taip pat tarė kartu su savo mama. Ji dar tautas Radžius nuoširdžiai pa
gruodžio 9 d. 10 vai. ryto su
atsiuntė 20 dolerių auką. Dė sule J. Daužvardienę ir kitus su malonų sveikinimo žodį. Jis nu studijuoja dainavimo meną pas dėkojo visiems, kurie tuos bi
pamaldomis naujuose Ateitinin
kojame.
sirinkusius. Ji dėkojo mecena sakė, kad jam pavyko susitarti su garsiąją Metropolitan solistę lietus platino ir, kas nelaimėjo
kų namuose (Archer ir 127
x Veronika Gesaitienė, čika- tams už paramą, plokštelės kū Lyric oper,os orkestru, kurio da- jZinką Milanovą. Ji padainavo 4 dabar, palinkėjo laimėti kitais
gatvių sankryžoje). Po pamal
giškė, padėkojo už korteles ir rėjams už talką ir komiteto na lis aktyviai talkino plokštelę ruo-1 kūrinius: J. Žilevičiaus "Mano metais. Įdomu pažymėti, kad
dų ten pat bus susirinkimas ir
ta pačia proga parėmė mūsų riams, padėjusiems telkti lėšas.
šiant Dviejose arijose talkino ir deimantą", Stankūno "Žiburė iki šiol dar niekas nelaimėjo i i
kavutė. Valdyba kviečia visus
Vakaro programą sklandžiai Chicagos liet. operos vyrų cho lį", Kačinsko "Sadulią" ir ariją pačių Operos narių.
spaudos darbus 10 dolerių auka.
korporantus ir jų šeimas šiose
pravedė dr. Vitalija Vasaitienė — ras (arijose iš operos "Likimo ga iŠ Puccini operos "Madame
Ačiū.
Balius praėjo vis skambant
pamaldose daylvauti.
X Dr. Stasys R. PalutAis, gi.
..» «
» - i — „, Ruibytė. Ji savo žodyje iškėlė so- lia"). Daug padėjo pianistas Arū Butterfly". Publikai labai plo dainoms. Daug jame dirbo Da
x "Sun-Times" lapkričio 24 H s t ę Urd*m*:
"Turime kuo di- nas Kaminskas. Sia proga pade jant, dainininkė dar atliko Ka- nutė Vidžiūnienė, Rūta Graux Kun. Michael Bordearcc męs ir augęs Cicero mieste, bai
monstravo iš plokštelės Danos čanausko "Mano sieloj šiandien žinienė, Jonė Bobinienė, Valė"
knygos "Land of Crosses" apie gęs Šv. Antano liet. par. mo d. išspausdino kun. J. Prunskio j dži uo ti s "
laišką, kuriame klausia, ar Mas
Chicagos Liet. Operos valdybos įdainuotas tris operų arijas, ku šventė". Ir iš tikro solistė pir Zadeikienė, Gailė Mačiulytė, RQLietuvą sutiktuvės įvyks lapkri kyklą ir daugelį metų šiame
kva,
sutikusi
bendradarbiauti
pirm. Vyt. Radžius trumpai ap rias klausytojai labai šiltai suti mą kartą dainavo Chicagoje ir ta Mieliulienė, Liucė Šikšnienė,
čio 29 d. ketvirtadienį, 8 vai mieste praktikuojąs mediciną,
ieškant karo nusikaltėlių JAV, žvelgė D. Stankaitytės muzikinį ko. Raštu solistę sveikino "Drau- jos dainavimas visus labai su
vak. Jaunimo centro Čiurlionio Į ^ k r i č i o 1 7 d- ^ ^ P ^ ^ a s į b a u s
Dana Gylienė, Jaunė Konkule"Fellow of International College
***P P a t k a r 0 nusikaltė- —dainos kelią nuo Hanau sto go" tarnautojai (šioje įstaigoje žavėjo. Tai rimtu profesionali
galerijoje. Rengėjai yra L. J.
lius
niu keliu pradedanti eiti jauna vičiūtė, Vaclovas Momkus,~Alof Surgeons" draugiją su iškil-.
komunistų pareigūnus, kil vyklos, ku»- ji, įsijungusi į "Dai D. Stankaitytė dirba).
s-gos centro valdyba ir Liet.
dainininkė, turiti gražų soprano gis Putrius ir Jurgis Vidžiūnas.
mėmis, kurios vyko lapkričio j r i e išžudė ir ištrėmė apie mi- navos" ansamblį, pradėjo akty
Kat. Bažnyčios kronikoms leis
Bet
ir
pati
solistė
neatsiliko.
Ji
u on
Visas šio baliaus likęs pelnas
buvo įteikta graži gėlių puokštė.
viai reikštis dainoje, ligi šių die
16-19 dienomis Diplomat vieš-1 3 * pabaltiečių.
ti sąjunga. Programai vado
pirmiausia
padėkpjo
visiems
gera
eis
naujų veikalų — Carminos
būtyje Hollywood. Fla. Drau-j x Charles P. Kai, žinomas nu. Jis pabrėžė, kad D. StankaiSusirinkusieji toliau stiprino
vaus Gintaras Aukštuolis. Visi
dariams, kurie padėjo plokštelę
Buranos
ir Pajacų operos pa
rija turi daugiau kaip 12,000 čikagiškis teisininkas, maloniu
paruošti, mecenatams bei 'pre si gardžia Paulių paruošta va statymui, kurių spektakliai bus
kviečiami gausiai dalyvauti.
^arių iš 111 tautų. Dr. S. R. laiškeliu padėkojo už kalėdines
numeratoriams, kurie finansiš kariene, šoko grojant Neo-Li- balandžio 19. 20 ir 26 dienomis
X Praleiskite setanadfenfc, p a m t s i 8 b ^ nuvykęs į spėria- j korteles ir atsiuntė 10 dolerių
kai parėmė, komitetui, ypač jo thuanų orkestrui ir atsigaivino Chicagoje.
R. m > :
popietę Kr. Donelaičio Lit. Mo- i i a u s diplomo išdavimo iškilmes į au ką. Dėkojame,
pirmininkei I. Pemkienei. šia pro prie skoningai Kazės Kuraitykyklos rengiamoje madų paro- į <JU trimis savo sūnumis — dr.
ga ji, A- Vasaičiui akompanuo tės papuoštų stalų.
dbje gruodžio 2 d, Tautiniuose j Pilypu, Gregoruim ir Rodgeriu.
jant, gražiai padainavo tris lie
Pusę dvyliktos įvyko jau tra
J. I. Kraienkio
namuose. Bilietai gaunami mo- Or S. Palutsis jau seniai pri
PRARIJO ČEKI
tuviškas dainas, kurios neįėjo į diciniais tapę Operos laimėji
kyklos raštinėje ar paskambi klauso Amerikos chorurgų koSukta moteris Linda Ander- plokštelės repertuarą:
Saulelė
mai. Buvo išparduoti visi bi
nus 436-2794.
(pr.) ^ j a i .
son atėjo į East Chicagos ban raudona, Savo skrendančia dai
lietai. Jei tie, kurie turėjo bi
ką iškeisti čekį 4,925 dol. Kasi na ir Kur bakūžė samanota. Ji
x Sol. D. Kučėnienės plokš
kurią -AUŠROS" laikų veikėjai
X Algimanto Kerio rinktinių
dar nuoširdžiai pasidžiaugė gra lietų knygutes ir jų nesugrąži vadino lietuvių epu ir lygino HO»
ninkei
čekis
pasirodė
įtartinas,
telių pristatymas įvyks šešta-' meninių fotografijų knygos anno Operai, būtų jas sugrąžinę,
nes buvo net ir parašytas ne žia gėlių puokšte, kurią jai įtei
ILIJADAI. Vaizduoja lietu
dienj, gruodžio 8 d., 7 vai. vak.. I rių kalba "Form and Content"
kad ir neparduotas, būtų ir jos MERO
kė I. Pemkienė.
vių tautos priešistorini gyvenimą.
mokšiškai.
Pakviesti
kiti
tar
Jaunimo centro kavinėje, (pr.) į (forma ir turinys) I laida jau
buvusios išparduotos. Tokia bu Iš lenkų kalbos vertė Povilas Gaunautojai čekį rado netikrą ir
Pirmajai — iškilmingai daliai vo visų pakili nuotaika tą va čys. Knygą puošia 50 medžio faili
x Uršulės Astrienės kalėdi- i išparduota. Ta pati leidykla —
pašaukė policiją. Kad neliktų
nių dail. V. Smakausko atlikti }8
pasibaigus, buvo vakarienė, ku karą.
nių papuošalų ir kitų liaudies! Loyola University Press (Lo
kaltės įrodymų, Linda Ander- rią pradedant invok arija, prašy
ami. pradžioje. 286 pusi. Kaina su
melio kūrinių paroda vyks nuo ; jolos universiteto spauda) išson čekį pagriebė ir prarijo.
persiuntimu $6.30.
Pirmąjį
laimingąjį
bilietą
iš
damas Dievo palaimos mūsų kū
:
'eidžia
ir
II
knygos
laidą,
kuri
lapkr. 30 d. iki gruodžio 9 d.
Užsakymus siųsti:
rėjams, valgius palaimino kun. traukė Vida Blyskienė ir jos
SNIEGUI TIRPDYTI
Jaunimo centre, Čiurlionio gale jau baigta spausdinti ir yra įri- j |
laimingasis
buvo
dr.
K.
Aglins
. į Pranai Garšva. Sekė skani vaDRAUGAS. 4545 W. 6Srd »W
rijoje. Šį penktadienį. 7:30 vai. lama. Iš viso pateikta 144 foC. Carter, 41 m., Chicagoje I ViTienė, po kurios jos dalyviai pa- kas. Jis dalyvavo baliuje ir,
CMcsflo, IR. 606*
parodą atidarys konsule Juzė ografijos.
pasiūlė miestui įsigyti jo įšras-: s i < J a l i n o įvairiomis mintimis,
priėjęs prie mikrofo, pranešė,
tas mašinas, kurios gatvėse' Plokštelei leisti komitetą su-1 kad tą šimtinę čia pat padovaDaužvardienė.
(pr.)
X "Chicago Tribūne" lapkri-j X Regina Kučienė, PLB kul- sniegą tirpdytų ir tai, esą, būtų
darė: S. Adomonytė, V. Aleknie-1 noja Operai. Antrąjį bilietą
X NAMAMS PIRKTI PA čio 23 d. išspausdino Vidos Ši- : tūrinės talkos komisijos vicepigiau negu jį išvežti.
SK(HX)S duodamos mažais mė- lienės laišką, kuriame ryšium su pirmininkė, yra vyriausia orgal
TONAS MIŠKINIS
"^a
resiniaia imokėjimais ir priei Irano įvykiais primena ir po j nizatorė taut. šokių grupei
OPEROS PER RADIJĄ
namais nuošimčiais.
antrojo pasaulinio karo išduo-' "Ąžuolynui" ir mergaičių okte
LIETUVA IR VILNIUS
Per radijo tinklus šį sezoną
Mutual Federal Savings. 2212 tus pabaltiečius Švedijoj ir ki-, tui "žibutėms" atvežti iš Pietų bus transliuojama daug Metro
PAVERGĖJŲ SŪKURIUOSE
tus
bėglius,
grąžintus
į
Sovietų
I
Amerikos
ir
JAV
ir
čia
surengpolitan
operų,
finansuojant
TeWe*t Cermak Road — Tolef
Knygoje suglaustai aprašoma
Rusiją, kad nebūtų susipykta : ti koncertus.
xaco bendrovei Gruodžio 8 d.
VI 7-7747
(sk.)
Lietuvos ir Viniaus tragiški įvy
su sovietais.
j x A. A. Adolfo Orvfclo mir- bus Čaikovskio "Eugenijus One
kiai, lenkų okupacija, lietuvių tauto§ ilgų kovų laimėjimai ir skau
ginas",
gruodžio
22
d.
Verdi
šventines
|
ties
metinės
bus
minimos
gruo
mm M.
m. KELIONfcS
i t c u u a E a Į,
Dėkodami už
1980
džios okupacijos.
*sv"Aida",
gruodžio
29
d.
HumZ
LIETUVĄ
korteles, aukų po 5 dol. atsiun džio 2 d, sekmad., šv. Mišios
LIETUVA
už jo sielą bus atnašaujamos perdincko "Hanse! and Gretel".
Hleido autorius 1979 m. Spaudė
Pranciškonų spaustuve Broflitlyn.
$ dienų išvyka — išvykstame tė: dr. Petras Karias, A. S., 10:30 vai. ryto šv. Antano baž Visos bus 1 vai. p. p. Chicagos
N. Y.
geg. 28 d.; 16 dienų išvyka — Antanas Žitkus, Albertas Mar- nyčioje, 1515 S. 50 Ave., Ci- laiku.
Išvykstame nigp. 16 d. Kreiptis tinkus, Jonas Garia, B. Vaškai ceroj. Po pamaldų užkandžiai
Kaina su persiuntimu (6.00
EOLUTtS PUOftMENOS
— Evutgefina Kungys. 8336 j t i g A 2 v a g ž d y g , L. Kairys, Ma-'I parapijos salėje. Prašome gi
Užsakymus siųsti:
in
E. Yorba Linda Blvd, FuDer-1 ^
Chicagoj nuo lapkričio 27 d.
Kaminakas
St
T a u c k a 8 ! ™ <*, draugus ir pažįstamus
Lapkričio 11 d. Gen T. Daukanto jūrų saulių kuopos narių susirinkime skaiDRAUGAS, 4545 W. 6Sfd St.
Californis 92631. TeL 714;
' dalyvauti ir pasimelsti už ve- 1 v. p. p. vyresnio amžiaus žmo- Į tamas T f r v y n ė s prisiminimas. IS kairės: kuopos pum. F. Vengianskas. v.
Chicago, IL 61628
.524-7400 (darbo); 213-968-i Antanina Puškoriūtė. Visiems ii on io sielą.
žmona, ir duktė nėms bus demonstruojama, kaip Į utara, a-goa vicepirm. V Ilganaius ir kuopos moterų vadovė M. Gydienė.
(pr.) į gaminti eglučių puošmenis.
(sk.) I maloniai dėkojame.
$im (samų).
F.
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