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IRANE PLEČIASI
MAŽUMŲ NERAMUMAI

— Viešosios opinijos tyrinėji
mai parodė, kad 61 nuoš. laiko
Kordai, tarkai, baluchai siekia autanomijoi
prezidentą Carterį geru preziden
VVashingtonas. — Irano krizės _ kino, kad jo gimtasis miestas Tabtu. Į klausimą apie Iraną net 77
nuoš; pareiškė, jog jie pritaria sprendimui sekretorius Vance iš nzas sukilo ne prieš Khomeini,
prezidento veiksmams šioje krizė- vyko į Europą tartis su sąjungi bet reikalaudamas autonominiu
ninkais. Jungtinių Tautų sekre teisiy. Tarp abiejų ajatoly nesą
— Vietnamas įteikė
Jungti torius pasiuntė į Teheraną du jokiy nesutarimu, pasakė Shanėms Tautoms skundą, kuriame atstovus: Sri Lankos (buv. Ceilo- •riat-Madari.
Irano valdžia paskelbė, kad
sakoma, jog bet kuriuo momen no) užsienio reikaly ministerį
tu Kinija gali pulti Vietnamą. Said Hameedą ir libanietį JT tar netrukus prasidės amerikiečiu
Vietnamas reikalauja, kad Kini nautoją Išvystymo programoje įkaitų teismas. Kai kurie bus pa
ja sustabdytų pasiruošimus ka Zohair Yamminą. Juos sutiko pri leisti prieš teismą, pasakė užsie
Irano demonstracijų minioms vadovauja musulmonų dvasiškiai — mulos. Ne rui ir pasitrauktų iš Paracel salų, imti Irano užsienio reikaly minis- nio reikaly ministeris. Jam nepnapykantos ir keršto Šūkiai kaitalioja T?? su maldomis ir šūkiais iš Korano. kurios esančios Vietnamo.
teris Ghotbzadeh. I Hagą daly-1 taria ambasadą užėmę „studen— Rodezijos karo lėktuvai puo vauti Tarptautinio teismo posė-ltai", amerikiečiŲ kalintojai, salė sukilėlių stovyklas Zambijoje džiuose kaip kaltintojas išvyko j kydami, kad visi amerikiečiai bus
ir Mozambikoje. Rodezijos žval valstybes prokuroras Benjamin Ci teisiami
gyba gavusi žinių, jog patriotinis vįlettiUžsienio stebėtojai tvirtina,
frontas turi planų infiltruoti sa
Didžiausias Irano rūpestis šiuo kad mažumų sukilimai Irane ga
vo kareivius į kai kurias Rodezi metu yra Tabrizo miesto sukili li sudaryti sunkią padėtį. Karinės
jos provincijas, kad paskelbus ka mas. Azarbaidžano provincijoje jėgos yra gerokai susilpnėjusios.
ro paliaubas sukilimas būtų tęsia įvyko keli susikirtimai tarp tos Daug kariškiy po revoliucijos pa
Kolumnisto Jack Andersono klausimai
mas.
pačios šijitų sektos musulmonų, bėgo, iš kitos pusės, daug jau
—
Britanija
atšaukė
savo
dip
VVashingtonas. — Užsienio savo rašte, kad Iranas yra dau
kurty vieni palaiko ajatolą Kho- nuolių, kurie netarnavo kariuo
lomatinį
pripažinimą
buvusiai
spauda, ryšium su buvusio Ira giausia kaltas dėl naftos kainy
meinį, kiti — ajatolą Shariat-Ma- menėje, įsijungė į kariuomenės ei
Kambodijos
Pol
Poto
vyriausybei.
no šacho atvykimu į JAV, ne kėlimo.
darį. Valdžia pareikalavo, kad les neturėdami darby. Jie negavę
Kartu
pabrėžiama,
kad
tai
nereiš
kartą minėjo buv. valstybes sek
Ir dabar dar komentatoriai,
Madari įsakytų užsidaryti savo „karo mokslo", nesugeba naudo
kia,
jog
Britanija
dabar
pripažins
retoriaus Kissingerio pavardę. Pre įiodinėdami, kad šachas buvo ne
rėmėjy organizacijai — Musul- ti naujų, modernių ginklu. Tuoj
Vietnamo
pastatytą
Heng
Samzidentas Carteris paneigė spau priklausomas nuo Amerikos ir ve
mony Liaudies Respublikony par po revoliucijos daug ginkly sanrin
vyriausybę.
dos konferencijoje, kad priimti dė savo politiką, nurodo, kad ša
tijai, nes ji esanti Amerikos im- dėliy ištuštėjo, amunicija buvo
—
Izraelis
paskelbė,
jog
prem
šachą spaudęs kuris kitas chas kėlė naftos kainas ir ne
perialisty įrankis, tėvynės išdavi išdalinta. Karines mašinos buvo
jeras
Beginąs
vyks
sausio
7
d.
į
asmuo. Jis pats, prezidentas, pa klausė Amerikos protestų. Kolumkai. Pats KHomeinis pasakė, jog apvogtos, iš jy išimtos dalys. Sa
Egiptą,
kur
Aswane
susitiks
su
daręs tą nutarimą žmoniškumo nistas Anderson nurodo, kad Ki
neramumai Azarbaidžane yra įsa koma, kad neseniai i Araby jurą
buvo išplaukę keli karo laivai,
ssingeris trukdė tiems, kurie norė Egipto prezidentu Sadatu. Dery kyti Amerikos.
sumetimais.
bos
vyks
tris
denas.
Neramumuose jau žuvo 9 žmo tačiau visi laivai sustojo, sugedę
Irano krizėje svarby vaidmenį jo šachą paveikti nekelti kainy.
—
Belgijoje
įyko
demonstraci
dėl priežiūros stokos.
vaidina „ekonominis karas". Šią Anderson klausia: Kodėl? Rocke jos prieš NATO planą įsigyti nau nės ir apie šimtas sužeistu. Irano
feleriy
finansinė
imperija
šachui
valdžia jau įsakė suimti kitos par
savaitę
valstybės
sekretorius
jų vidutinio nuotolio raketų.
skolinga
daugiau
negu
moralinę
Teismas svarsto
Vance lanko Europos sostines,
— Hong Konge keturi polici tijos — Radrkaly judėjimo vadą
skolą.
Ir
šiandien
"Šachas
yra
biMoghaddam
Maraghei,
kuris
ir
kur bando įtikinti sąjungininkus
lijony dol. klientas. Šachui ir da ninkai buvo sužeisti, kai juos gi esąs prieš ajatolą Khomemį.
Amerikos skundą
prisidėti prie diplomatinio ir eko
bar reikalingi Davido Rockefe- puolė grupė nelegalių imigrantų
Haga. — Tarptautinis teismas
nominio spaudimo Irano vyriau
Šalia Irano kurdų ir Shariatllerio ir Kissingerio patarimai. iš Kinijos. Užpuolikai po susi
vakar
pradėjo svarstyti Amerikos
sybei.
-Madari šaliranky balsus kelia ir
Rockefelleris yra Chase Manha rėmimo pabėgo.
skundą
dėl Irane suimtų ameri
Irano centrinio banko direkto
ttan banko pirmininkas ir kartu - — Irano ambasadorius Prancū Baluchistano žmonės šiaurės ry
kiečių diplomatų. Iranas iš anks
rius, baigęs Paryžiaus „Ecole Posu Rockefellerio fondu hr priva zijoje paneigė žinią, kad buvusio tų Irane. Baluchy politinė parti
lytechniąue", pripažino, kad eko čiomis šeimos akcijomis kontro šacho sesers sūnus nušautas Ira ja Ettelad-e-Muslmin paskelbė to paskelbė, kad jis ignoruos vie
naminis karas Iranui daro daug liuoja Exxon naftos bendrovę. Jos no pareigūny. Revoliucinio teis- reikalavimus paskirti gubernato nokį ar kitokį šio teismo spren
dimą.
nuostoliu. To karo tikslas yra pa prezidentas
Kauffmann yra h* įmo atstovas, kuris pasigyrė, jog rium baluchą ir pašalinti persus
Tarptautinį teismą šiuo metu
smaugti Iraną, pasakė direktorius Chase Manhattan banko direkto tai iraniečių darbas, neturi teisės iš teisingumo ištaigu bei iš revo
Ali Nobari „Le Monde" kores rius. Ir bankas ir Exxon jau ke kalbėti vyriausybės vardu, pareiš liucijos sargų vadovybės. Ty rei- sudaro 15 teisėjų iš Britanijos,
pondentui Eric Rouleau. Direk lios kartos yra dominuojami kė ambasadorius,
kalavimy nepatenkinus ir bolu- Nigerijos, Lenkijos, Senegalio,
torius pabrėžė, kad visam ekono Rockefellerių šeimos.
— Švedijos teismas nuteisė bu chai išeisią į atvirą kovą prieš Prancūzijos, JAV, Soviety Sąjun
gos, Brazilijos, Argentinos, Indi
miniam karui vadovauja Chase
vusį saugumo valdininką Stig Teherano valdžią.
Iki šacho nuvertimo Irano naf Bergling kalėti iki gyvos galvos Ajatolą Shariat-Madari paaiš- jos, Egipto. Vakarų Vokietijos, Ja
Manhattan bankas, kuriam va
ponijos, Italijos ir Sirijos.
tą
kontroliuodaivo brity bendro- už šnipinėjimą Sovietų Sąjungai,
Žmones daug kur kenčia del įsitikinimų
dovauja Rockfelerių šeima, š i s
Teismas, paskelbęs nutarimą,
bankas buvęs rr šacho laikais įta vėsi Grižęs į r,ostą 1953 m- jau kuri gavusi iš jo žinių ne tik
Londonas. — Tarptautinė žmo- grupės nariai, sakoma raporte.
gali
kreiptis į JT Saugumo tary
nas
šachas
įsileido
amerikiečių
Mirė
arkiv.
F.
Sheen
apie švedy saugumo organizaci
„Pravda" atkerta, kad milijo kingiausias, daug pakenkęs Ira
gaus teisių organizacija Amnesty
bą
ir
prašyti imtis sankcijų prieš
bendroves,
kurty
svarbiausia
ta
ją, bet ir apie pakrančių gynybos
International paskelbė
metinį nai juodyjy, meksikiečiy ir indė no valstybei, bendrai veikęs su
New
Yorkas.
—
Sulaukęs
84
nuteistą šalį. Teismui pasmerkus
raportą, kuriame sako, kad daug nų kenčia Amerikoje, šeši mili šachu ir jo šeimos nariais. Rocke- po Exxon, o svarbiausias bankas sistemą.
m.
mirė
arkivyskupas
Fulton
Iraną, Amerika turėtų moralinę
—Chase
Manhattan
Anderson
— Soviety nepasisekimuose šiy
fcur pasaulyje kitaip galvojamie jonai bedarbių irgi nelaimingi. fellerio bankas duodavęs Iranui
ir
legalinę teisę bausti Iraną.
Sheen,
garsus
pamokslininkas,
baigia
sakydamas,
kad
tie
faktai
mėty gamyboje išimtį sudaro
ji žmonės dar yra kankinami ir JAV raportas esąs propagandinis įvairias paskolas, naftos impor
tuotojai turėję mokėti tik per tą kelia negražių klausimų apie Ki gamtinių dujų ir medvilnės ga daugiau 30 mėty skleidęs Evange
Žudomi. Net ir demokratinėje įrankis.
MIRĖ A.A. KUN. D . SOKALIS
Raportams kalbant apie žmo banką, šacho šeimos nariai savo ssingerio nenorą sustabdyti ša myba, kuri padidėjusi Rusai eks liją radijo bangomis ir televizijos
Amerikoje vis dažniau nusikaltė
Ktm. Dovydas Sokalis, lanky
liams skiriama mrrties bausmė, gaus teisiy laužymus pasaulyje, lėšas iTgi laiko daugiausia Chase chą nuo naftos kainy pakėlimo portuoja daug medvilnės į Pran programose, kurios per savaitę
sutraukdavo
iki
30
milijonų
klau
keturgubai.
damasis
Sv. Benedikto vienuoly
cūziją, Vakarų Vokietiją ir Brita
prieš kurią organizacija kovoja. katalikė vienuolė Motina Teresė Manhattan banke.
sytojų.
Už
savo
programą
arkine
Benet
Lake, Wis., staigiai miniją.
Argentinoje žmonės dingsta be atsiėmė 1979 m. Nobelio Taikos
Kolumistas Jack Anderson šią
vysk.
Sheen
laimėjo
1952
m.
te-'
gruodžio
3 d. Velionis buvo
Te
— Libija ištrėmė iš savo teri
žinios, Pakistane sušaudyta 800 premiją. Prieš ją per praėjusį de savaitę irgi paskelbė straipsnį,
Japonija plečia
torijos Palestinos Laisvinimo or levizijos „Emmy premiją'
žmoniy. Ypač ryškėja tendencija šimtmetį Tarkos premiją laimėto: kuris meta šešėlį ant buvusio
gimęs 1919 m liepos 9 d. Raprekybą su Kinija
Kitas žinomas pamokslininkas cine, Wis., 1945 m. vasario 2 d.
ganizacijos biuro vedėją.
pagrobti ir nužudyti politinius 1970 m. — Norman Borkug, valstybės sekretoriaus Kissingerio.
Billy
Graham pareiškė, kad arki kaip Milwaukee arkivyskupijos
amerikietis
agronomas,
išvystęs
_ Imigracijos ištaigos pa
priešus, sakoma raporte.
Pekinas. — Japonija ir Kinija
Autoriaus žiniomis, Kissingeris,
vyskupas
Sheen buvo vienas ge kunigas buvo įšventintas kuni
Amerikai prikišamas nelegaliu ryžiy ir kity javų sėklas, kurios kuris h* dabar yra Chase Man pradės platesnį ekonominį ir skelbė, kad Ulinois valstijoje
meksikiečiy imigranty persekioji duoda daug didesnį derliy; 1971 hattan banko užsienio politikos kultūrinį bendradarbiavimą. Ja- patikrinus dalį iraniečių studen riausiu šio šimtmečio pamoksli gu. Dirbo įvairiose lietuviy rr vie
mas, sakoma, kad kai kurios by m. premiją laimėjo tuometinis V. patarėjas, per ilgą mėty eilę tu pony delegacija, vadovaujama tų, rasti 42, kurie gyvena Ame ninkų, padėjęs sugriauti daug ka tos amerikiečių parapijose, net
talikus ir protestantus skiriančių kurį laiką 5v Jurgio parapijoje,
los prieš juodus amerikiečius ar Vokietijos kancledis Willy Brandt rėjo artimus ryšius su Rocke- premjero Ohiros, baigė vizitą Ki rikoje nelegaliai.
Chicagoje. Pastaruoju metu buvo
— Meksikoje amerikiečių eks sienų.
indėnus irgi politiniai motyvuo už savo „ostpolhik"; 1972 metais felleriy šeima. Po ilgų tyrinėji nijoje. Japonai sutiko pripažinti
ligoninės kapelionas Des Plaines,
trikos
premijos
niekas
negavo,
o
Arkivyskupas
Sheen,
gimęs
Illi
mų Anderson sužinojęs, kad dar Kiniją „išsivystančia šalimi", kas kursijos autobusas kelyje susi
tos.
1973
m.
ji
buvo
padalinta
Hen
111.
1953 metais Rockefelleriy bankas leis skirti paskolas ir mažinti mui dūrė su sunkvežimiu, septyni as nois ūkininko šeimoje, katalikų
Sovfety Sąjungoje politiniai di
ry
Kissingeriui
ir
šiaurės
Vietna
kunigu tapo Peorijoj 1919 m. Jis
Palaidotas iš Sv. Kazimiero
padėjo Irano šachui atgauti val tus Kinijos prekėms.Po Ohiros su menys žuvo, 19 sužeistų.
sidentai dar vis uždaromi psi
mo
Le
Duc
Tho
už
taiką
Viet
studijavo
Belgijos
Louvaino,
Pa
liet.
parapijos Racine, Wis. Sv.
džią, iš kurios jį buvo išstūmęs sitikimų su Kinijos premjeru Hua
chiatrinėse ligoninėse, nežiūrint
name.
Vietnamietis
premijos
at
ryžiaus
Sorbonnos
ir
VVashingtoMišias laikė Mihvaukee pagdbipremjeras Mossadeghas. Dėkin Guofengu, pripažinta, kad kelio
tarptautiniy protesto balsy. So
sisakė,
Kissingeris
—
priėmė.
Bu
no
universitetuose
bei
Romos
CoRagina
paleisti
nis
vyskupas Brust, dalyvaujant
se
srityse
nuomonės
išsiskyrė.
Ki
gas
šachas
atsilygino
bankui
įvai
viety valdžia t.oliau kalina dėl ti
vęs
Pietų
Vietnamo
prezidentas
llegio
Angelico.
30 kunigų ir arkiv. Cousins. Pa
nija atmetė japonų prašymą ne
riomis biznio privilegijomis.
kėjimo ar nacionaliniy tendenciamerikiečius
Thieu
pareiškė
vokiečių
"Der
pradėti
karo
veiksmų
prieš
Viet
laidotas Sv. Jurgio kapinėse Kejy, persekioja norinčius emigruo
Kada šachas pradėjo kelti naf namą. Kiny vadas Hua atsakė,
Spiegei"
žurnalui,
kad
Kissingenoshoje,
Wis. Vienas kunigas,
ti ar bandančius naudotis savo
Lenkijos katalikų
Bažnyčios
tos kainas, tuometinis sekretorius kad gali kilti reikalas „duoti Vietris
išdavė
Vietnamą,
paliko
jį
ko
vykdamas į laidotuvių Mišias,
civilinėmis ir politinėmis teisė
primas kardinolas Višinskis pa
Kissingeris nieko nedarė. Saudi namui naują pamoką".
munistų
malonei.
Jo
garsinta
Kitas
taip pat mirė nuo širdies smū
mis.
ragino Irano vyriausybę išlaisvin
„garbinga taika" iš tiesy buvusi Arabija siūlė nekelti karny ir rei klausimas liečia Korėją. Kinų nuo
gioti Jungtinių Amerikos Valstybių
Soviety „Pravda" piktai atsi
kalavo, kad Amerika paveflcty ša mone, abiejų Korėjų sujungimas
„kapiniy taika", pasakė Thieu.
ambasadoje Teherane laikomus
liepė i JAV vyriausybės raportą
chą, kad ir jis susilaikytų nuo neįmanomas, nes Pietų Korėja toli
Nobelio Taikos premija 1974
įkaitus. Irano ambasadai Varšu
KALENDORIUS
apie Helsinkio konferencijos žmo
kainy
kėlimo, tačiau Kissingeris atsilikusi nuo „demokratijos".
voje pasiųstame laiške, kardinogaus teisių susitarimy laužymą. m. paskirta japonui Eisaiku Šato
Gruodžio 11d.: Damazas I P.;
atsisakęs. Tuometinis iždo sekre Abi pusės sutarė, kad Korėjoje
nolas Višinskis kviečia Irano vy
Kongresui paslystame raporte sa h* airiui Dean MacBridge. Prieš
Danisa,
Valdis, Dirvone.
torius William Simon bandė pa reikia mažinti įtempimus.
riausybę, atsižvelgiant į pagrindi
koma, kad sovietai palengvino soviety priespaudą kovojąs moks
Gruodžio
12 d.: Aleksandras,
veikti prezidentą Nuconą ir vė
nių žmogaus teisių apsaugojimo
žydų emigraciją, tačiau kitose lininkas Andrejus Sacharovas lai
šiems
metams
Japonija
sutiko
Marija Q., Gilmintas, Varnė.
liau prez. Fordą, kuriam aiškino
srityse Sovietų Sąjunga ir kitos mėjo 1975 m. premiją, dvi mote
duoti kinams 200 mil. dol. pa principą, j visuotiniai pripažin
Saulė teka 7:07, leidžiasi 4:20.
skolą, kuri bus naudojama dviejų tas ta-utų sambūvio taisykles, o
Ryty Europos šalys laužo Helsin rys iŠ Siaurinės Airijos, reikalavu
ORAS
kio pažadus. Maskva neleidžia sios sustabdyti kovas: Mairead nal organizacijai, o pernai Tai uosty, trijų geležinkelių ir elekt taip pat siekiant apsaugoti pasau
Debesuota su pragiedruliais,
tarptautinėje parodoje rodyti net Corrigan h* Betty WiHiams gavo kos premija padalinta Egipto pre rinės jėgainės statybos darbams. linę taiką, nelaukiant išlaisvinti ArUvyskupas Fulton Sheen, daug
Vakaruose išleisty knygų. Čekos >1976 m. nremiją, 1977 m " skirta zidentui Sadatui ir Izraelio prem- Laukiama didelio abtejy šalių įkaitais laikomus amerikiečių am metų skleidęs Evangeliją radijo ir te stiprokas vėjas, temperatūra dieną
basados Teherane tarnautojus.
I prekybos pagyvėjimo.
levizija tnitgoinli.
40 1., naktį 301.
lovaikijoje kalinami Chartos 77, tarptautinei Amnesty intcrnatio-| jcroi Beginui.

'1979 m. birželio 23 d. joniniu gai auklėjanti vaikus, nes jie ei
išvakarėse jaunimo būrelis susi na į bažnyčią, o štai 23 d. pa
rinko prie bedieviu rankomis iš statė kryžių. Zinkevičius reikala
niekintos Paveisnininky bažnytė vo pakviesti sūny Romą ir duk
les. Saulei leidžiantis su kryžiu rą. Kai motina paklausė, ar jau
mi ant pečių, giedodamas ir gar toks didelis nusikaltimas pastaty
siai kalbėdamas rožančių, jauni ti kryžiy, kad net milicija ieškan
mo būrelis patraukė link tos vie ti nusikaltėliu, Zinkevičius atrė
tos, kur kažkada buvo .planuoja žė:
— Tai daugiau nei žmogžu
ma statyti bažnyčia. Su viltimi
tylu vakarą skambėjo malda tar dystė!
Romas buvo uždarytas į kamba
si šauksmas prikelti tautą.
Po keliolikos minučių iškilo rį ir prasidėjo grasinimai:
— Tu užrašei ant kryžiaus!
gražus didelis kryžius, ant kurio
užrašyta: „Viešpatie, atnaujink — Saukė įtūžęs saugumietis ir už
simojęs portfeliu grasino:
mūsų Tautos veidai"
Greitai sujudo Lazdijų saugu — Kai duosiu į snukį, tai aš tau
mas ir milicija ieškoti kryžiaus atnaujinsiu veidą!
statytoju. Šitokio uolumo gau
Tardytojai gąsdino kaip išma
dant chuliganus milicija niekada nydami: pašalinsią iš mokyklos,
neparodo.
neleisią niekur įstoti mokytis, pa
Liepos 2 d. iš namu i Kapčia siusią į pataisos namus, pasodin
miesčio milicijos skyrių įgalioti sią į kalėjimą, primuštą. Kai nie
nis VI. Kavaliukas atvežė 10 kl. ko nepešė gąsdinimais, berniuką
mokinį Antaną Ramanauską. Mo įgrūdo į mašiną ir išsivežė į Kap
kinys buvo tardomas, gąsdinamas, čiamiestį. Veždami per mišką,
kad su juo susidorosią, jei jis ty baugino primusus palikti miške,
lėsiąs. Milicijos įgaliotinis klausi tačiau Romas meldėsi ir visai ne
nėjo, kas organizavo, kas darė, kreipė į juos dėmesio.
kas šventino, statė, iš kur buvo
Kapčiamiesčio milicijos skyriysusirinkę tiek daug jaunimo. Ber je tardymas užtruko porą valanniukas gynėsi nieko nežinantis.
dy. Išleisdami prigrasino apie tar
— Nebaigsi vidurinės mokyk dymą niekam nepasakoti.
los ir būsi išvežtas į vaiky kolo
Sekančią dieną Romas Žibūda
nija., - gąsdino inspektorius Ka dar buvo iškviestas į Lazdijy sau
raliukas. Išleisdamas namo, įga gumą. Ten jį niekino, kad patar
liotinis įsakė net tėvams nepasa nauja Mišiose, klausinėjo, kur
koti apie įvykusį tardymą.
galvoja stoti baigęs vidurinę mo
Liepos 5 d. 14 vai. į Žibūdy kyklą, reikalavo pasakyti pavar
namus (Mendškės kaime) sau des k it y berniuky, kurie patar
gumo mašina atvyko girtas sau nauja Mišiose. Išleisdami pasakė,
gumietis J. Zinkevičius ir tas pats kad teksią susitikti dar ne vieną
milicininkas Kavaliukas. Pirmiau kartą.
sia užsipuolė motiną, kad ji blo
(Pabaiga)

Žmogaus teisės ir
Taikos premijos
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Alkoholis žudo kepenis

Staigi bei chroniška kepenų li
ga gali privesti alkoholiką prie
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
sąmonės aptemimo bei visiš
Subscription Rates $40.00 — Chicago. Cook C o u n t y . Illinois
K E L I A S Į SVEIKATĄ, l«Ol W«»t Garffcid Mvd.,
ko jos netekimo. Tai sunkios ke
and Canada. Elsewhere in the U S A . $38.00. Foreign c o u n t r i e s
UUIIIIUIIIIIHIHIHinUlIlIlIlIlIlIlIlIUUIlIlimilHNIlIlIUnUlJIHUIIIIUUIlIUIIUIIIIIIIIH
penų ligos ženklai —jie nurodo
$40.00.
į artėjančią mirtį, jei nebus grie
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas p r e n u m e 
biamasi energingo ir tinkamo gy
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno s k a i t y t o j o ad
dymo. Daugiausia alkoholikų ser
reso, gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
ga chroniška kepenų liga, vadi
DRAUGO prenumerata mokama « anksto
nama cirose. Tai kepenų susi.j metų 3 mėn.
metams
Vien sakymas, be asmeny taip visa visuomenė galvoja raukšlėjimas — sukietėjimas —
$22.00
$15.00
Chicago ir Cook County $4000
bės tvarkymo, girtuokliui alkoholizmo reikalu. Visi žino gumbuotas jų susitraukimas. Tą Inž. Povilas Jurėnas su Adele Bričkiene lietuvio sodyboje, Chicagoje, seka
22.00
15.00
Kanadoje
USA
40 00
nustoti girtauti prilygsta alkoholio žalą, daromą žmonėms, ligą sukelia gausus girtavimas. pažmonio programą.
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
Nuotr. M- Nagto
reikalavimui, kad vande bet pastarieji dar iki šiandien kai- '• Šimtai tūkstančių nuo 20 metų
20.00
13.00
Kitur
38.00
15.00
nyje akmuo nebūtų šlapias. ba ir rašo apie juokus surištus su I amžiaus iki seniausių suserga šia
Savaitinis
..
25.00
girtavimu. Laboratorijose tyrinė- i me krašte minėta kepenų negale.
•
Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius t a i s o saŽmonės girtauja jau tūkstan tojai irgi neišvengia kikenimo, į
dien
nuo 8:30 iki 4:30. šešta- i vo nuožiūra. Nesunaudotų s t r a i p s Aštri kepenų liga, 4aimei, yra
čius metų. O tik paskutiniais žiūrėdami į girtas peles.
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos g r ą ž i n a tik iŠ
retesnė kepenų negerovė. Ji suke
dešimtmečiais mokslas kiek dau
I anksto susitarus. Redakcija
už
liama kepenų uždegimo, sukelto
rūmų pareigūnės, asistentės et
•
Redakcija dirba kasdien j skelbimų turinį n e a t s a k o . SkelGirtavimas nėra juokas
giau sužinpjo, kaip ir dėl ko žmo
virusų bei nuodingų chemikalų.
8:90 — 4:00, šeštadieniais | b i m u k a i n o s prisiunčiamos g a v u s
ninių grupių žmonių reikalams
nės girtauja ir kaip jie girtauda
8:30 12:00,
į praSvmą.
Visi žinom, kad girtavimas nė- į Alkoholikai susirgę
kepenimis
Viktorios Mongiardo.
mi kenkia savo protui ir kūnui, ra juokas, o vis dėlto iki šiol
STMPOZIUMAS
EUROPIEČIŲ
Į simpoziumą atsilankė šie lie
ir kaip galima padėti bes.svaigi- juokdariškai mes elgiamės su gauna iperdaug amoniako kraujuje. Dėl to jie gauna apalpimą KILMES ŽMONIŲ REIKALU tuviai: Elena Bradūnaitė, Gra
nanSajam. Sunku atlikti tuo rei svaigalais. Išskyrus žmogaus se
— komą (coma).
Gydytojai
kalu mokslinis darbas su gyvu nėjimą, svaiginimasis alkoholiu
Lapkričio 15 dieną Katalikų žina Krivickienė, Juozas Sima
stengiasi tą amoniaką iš kraujo
ANATOLIJUS KAIRYS
universiteto studijų centras be navičius ir Jonas Vaitkus.
liais, nes geriausi tyrimui gyvu yra aštriausias giltinės dalgis šio
šalinti. Taip pat takiems kepenų
Simpoziumo vaišės ir spau
siruošiančių išeiti j pensiją ir
' . A I S T O S S O N A T A , 40 iUustraciju, 197* m.
|6.0t
liukai: pelės ir žiurkės sunyks, krašto žmonėms — taigi ir vi
ligoniams duodama maistas, tu
dos
žmonėms
patiekiami
doku
PO
DAMOKLO
K
A
R
D
U
,
premijuota*
romanai,
1
9
7
8
m
5.00
besenstančių Europos kilmės
vandens nustos ir greičiau nu siems mums, lietuviams. O mes
rįs labai mažai baltymų, nes bal
5.00
žmonių suruošė simpoziumą dėl mentai Galinos Sužiedėlienės T R Y S DRAMOS, s c e n o s veikalai, 1978 m
gaiš iš troškulio, bet degtinės nė vis ir toliau pokštus krečiam, su
tymai kūne didžia dalimi yra pa
K
A
R
Ū
N
A
i
s
t
o
r
i
n
ė
trilogija-poema,
1974
m
5.00
lašo negers. Vienas tik gyvulys alkoholiu žaidžiam viešo e ir pri verčiami į amoniją. Tokiems yra jų padėties pagerinimo, šiam buvo planingai ir gražiai pa
T R E T I E J I V A I N I K A I , poesijos antologija, 1975 m
5.00
labiau negu vandenį mėgst? svai vačiose vaišėse, kartais net po duodami antibiotikai, kad suma simpoziumui vadovavo Katalikų ruošti.
T R Y S KOMEDIJOS, veikalai scenai, 1975 m.
4.00
Sių problemų svarstymai pla- Į S I D A B R I N E D I E N A , komedija i r libretas, 1972 m.
galus gerti — tai kiaulė. Ji, tarp vienu stogu su koplyčia svaiginy- žintų žarnose tokias bakterijas, universiteto socialinio studijų
3.00
centro tyrimų asistentė Galina t e s n e apimtimi tęsiami gruodžio
C U R R I C U L U M VTTAE, komedija anglų kalba, 1 9 7 1 m .
2.00
ko kito, laikoma gyvuliu tarpe čią užlaikome ir tokią negerovę
kurios gamina amoniaką. Duoda SužiedėUenė. Ji buvo ir į tuos | 3 - 4 dienomis Chicagoje, Dlinois Š V I E S A IR E L D O R A D O , dvi premijuotos dramos
2.00
inteligentiškiausia.
Paskan:nus palaikome.
mi vaistai — glutamic acid, ar- pasitarimus pakviestų aštuonių! universitete vykstančioje konfe.
degtinę, galima peles pripratinti
K i e k v i e n a s u ž s a k y t o j a s prideda 75 e t . u i p e r s i u n t i m ą i r k i t a s
Jau 1975 metais šiam kraštui ginine, protamine jie sumažina įvairių sričių ir tautybių prele- i rencijoje. Konferencijos išvados i š l a i d a s . DJ. g y v . d a r m o k a 5% valstijos mokesčių. U s s a k y m u s s i ų s t i
gerti — svaigintis ir tada atlikti
amoniako kiekį kraujuje.
DRAUGO adresu.
gentų koordinatorė. Buvo pasi-1 b u s ! » * * * » civilinių ir žrnosu jomis tyrimus apie svaiga alkoholizmas kainavo 43 bilijo
Tie alkoholine kepenų liga ser dalinta mintimis. Susirinko į šį '• & aus t e i s «* komisijai. Į šią
lu veikimą į gyvio kūną. Illinois nus žaliukų, išleistų girtavimo
gantieji, kurie nepasiduoda aukš simpoziumą estų, graikų, italų, I konferenciją buvo nuvykusi Ga
universitete yra atliekami tyrimai aukoms pavidale sveikatos nuos
čiau minėtam gydymui, esti gy latvių, lenkų, lietuvių, vengrų ir' ^na SužiedėUenė ir žadėjo pa
Tel. ofiso ir b u t o : O L y m p k 2-4159
apie gyvulių įsijautrinimą alko tolių, gydymo išlaidų, nustojimo
domi dvejopos rūšies kraujo per
5 11
DR.
K.
G.
BALUKAS
darbo,
auto
nelaimių
bei
didelių
žydų.
Ypač
dažnai
ir
palankiai
1t*
*
spaudai
daugiau
žinių.
holiui ir jam pakanta. Jau nuo
DR. P. KISIELIUS
pylimu:
1. pakeitimu kraujo
A k u š e r i j a ir m o t e r ų ligos
Gražins Krividdenė
senų senovės žmonės panašiai kriminalų. Priskaitoma iki de (exchange transfusion) — tada buvo paminėti Uetuviai Baltųjų
GYDYTOIAS IR C H I R U R G A S
Ginekologinė Chirurgija
pratinosi prie svaigalų, dar uršimt milijonų alkoholikų šiame apnuodytas ligonio kraujas esti
1443 So. 5 0 t h A v e . . C i c e r o
6 4 4 9 So. P u l a s k i Road (Crawford
krašte.
Blogiausia,
kad
visuome
KasdU-n
\-$ vai. ir t>-8 vai. tuk. išskvrus
vuose gyvendami. Jie laukinių bi
Medical Building). T e l . LU 5-6446
pakeičiamas sveiku kraujo davė
nės
dauguma
alkoholizmą
laiko
trei Sešt 12 iki 4 rai, popiet
čių medų fermentavo į midų, at
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
jų krauju; 2. laikinai kraujas al
Priima ligonius pagal susitarimą
srtiktinai tokias savybes medaus! žmogaus asmenybės —jo cha koholiko esti valomas per svei
Tel. R E l i a n c e 5-1811
susekę. Mat, ilgiau medų laikant \ rakterio silpnumu, o ne liga. Tai kas kito žmogaus ar gyvulio ke
w _
• pademonstravo magnetinėje juoDR. VVALTER J . KIRSTUK
DR. VL. BLA2YS
ir jame mielėms įsimaišius, me-! baisus nesusipratimas dar iki šiol penis (extracorporeal perfusion)
stelėje įrašytą pop. Jono Pau
Lietuvis g y d y t o j a s
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
dus ima virsti midumi. Jau babi- j žmonėse gyvuojąs nuo seno. Juk,
liaus II visiems Uetuviams lie-į
3925 VVest 5 9 t h S t r e e t
Nieko nepadeda net geriau
M a r q u e t t e Medical C e n t e r
LIETUVIŲ KLUBAS
loniečiai žinojo aly, o persai jau | Jei kuria kita liga dešimt milijoVai.: pirm., .intr . kotv. ir penkt. nuo 12-4
tuvių kalba pasakytus linkėji
n
6132 S o . Kedzie A v e n u e
PAMINĖJO VILNIAUS
tūkstančiai metų prieš Kristų iš W susirgtų žmonių šiame krašte sias gydymas tokiam alkoholikui,
mus, susirinkus miU joninei žmo Vai.: pirm . antr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v. Sešt vai popiet ir 0-8 vai. v.ik Tret. ir sėst.
užd.irvt.i.
vynuogių darėsi vyną.
- tikrai tada visi už gakų grieb kuris nenustoja girtavęs. Didelė UNIVERSITETO 400 METŲ nių miniai j šv. Mišias Grant 1 iki 3 vai. Pagal susitarimą.
dalis
pacientų
alkoholikų,
sune
tųsi. Čia prisiminkime dvi negeSUKAKTĮ
Ofiso telef. WA 5-2670
Parke Chicagoje spalio 5"d.
DR. IRENA KURAS
Alkoholio elementarine sudėtis j r o v e s . a l k o h o i i o d a r A m ą ž a l ą 5 i r . galavusių kepenų liga, minėtu
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048
Be
to,
minėjimo
dalyviai
išgirdo
GYDYTOJA
IR C H I R U R G Ė
Sių
metų
lapkričio
25
d.
klu
būdu atgaivinami. Bet jie vėl su
Alkoholis susideda iš šešių a- Į <*žiai ir kepenims.
dar
"Margučio"
vedėjo
P.
PetKŪDIKiy IR VAIKV LIGOS
T
e
l
.
ofiso
HE
4-5849,
rez.
388-2233
bo
patalpose,
susirinkus
gau
serga — ir dažnai neatgaivina
SPECIALISTĖ
tomų vandenilio dujų, dviejų
Alkoholis kenkia širdžiai
mai — kai neprisilaiko visiškos siam skaičiui klubo narių ir daug ručio šv. Tėvo lankymosi proga
MEDICAL BUILDING
DR.
PETER
T.
BRAZIS
anglies ir vienos tokios dalies de3200 W. 81st Street
abstinencijos nuo alkoholio. Tie, svečių iš įvairių vietovių ir Ka Chicagoje komentarus ir L
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Gydytojai
John
R.
Tobin,
J
r.
guonio- Šitos trejopos medžiagos
\
alandos:
Kasdien n u o 10 vai. rvto
Kriaučeliūnienės
labai
įdomius
kurie nustoja girtavę, grįžta į nor nados, buvo įspūdingai paminė
2434 VVest 71 st Street
iki 1 v.il popiet.
maišomos su įvairiais skysčiais, ir George C. Sutton yra pagrin malų gyvenimą su savomis šei ta Vilniaus universiteto 400 me ir jautrius įspūdžius ir susitiki Vai.; pirm , a n t r , ketv. ir penkt 1:00 - 5:00
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
jomis žmonės svaiginasi iki bega diniai tyrinėtojai alkoholio veik momis ir tęsia savo dirbtą nau tų sukaktis. Paskaitą skaitė mą su šv. Tėvu Washingtone, vai popiet, treč. ir Ješt. tik susitarus
O f s . HE 4-1818; R e z . PR 6-9801
lybės ir dėl to serga ir be laiko ta širdžiai Chicagoje, Cook ap dingą darbą sau ir visuome- dr. J. Maurukas, įdomias skaid D. C. Nežiūrint užsitęsusio lai
D r . Ant. Rudoko kabinetą perėmė
skrities
ligoninėje
ir
Loyolos
uni
dažnas miršta.
DR. J. MEŠKAUSKAS
res pademonstravo klubo direk ko bei nuovargio, šie labai reto
versitete. Tūkstančiai vyrų ir m o i nei bei seimai,
DR. EDMUND E. CIARA
įvykio pranešimai dalyvių buvo
GYDYTOIAS IR C H I R U R G A S
Alkoholio tyrimai žymiai pa terų buvo tirta, diagnozuota ir! Svarbu
torius
J.
Vaičekonis.
Prelegen
pažinti
ankstyboje
OPTOMETRISTAS
Specialybė v i d a u s ligos
sistūmėjo pirmyn per paskutinį gydyta minėtoje ligoninėje kiek- į stadijoje kepenų ligą ir ją reikia- tas vaizdžiai nupasakojo tuo lai atidžiai išklausyti ir gausūs
2709 West 5 1 s t S t r e e t
2454 VVest 7 1 s t S t r e e t
plojimai
reiškė
pasitenkinimą.
dešimtmetį. Dar liko tolimas to vienais metais. Yra tos ligoninės. mai gydyti. Reikia greitai ir tik- ku Vilniaus universiteto steigi
T e l . — G R 6-2400
(71-mos ir C a m p b e l l A v e . k a m p a s )
kiems tyrimams nueiti kelias. Da vienas departamentas (Hekton), j rai gydyti artėjantį alkoholiko mo reikalingumą, jo steigimo
pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
Vai.: pirmad .antr.id.. ketvirtad. irpenktad
čia tenka dar paminėti, kad Vai.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai
bar tik vienas dalykas tikrai kurio vienas skyrius yra skirtas su j apalpimą (komą). Po to reikia faktus, aukštą mokslo lygį, kle
3 iki 7 v. p p Tik susitarus.
Miami Lietuvių Amerikos PiUepaaiškėjo: — "Negerk, ir tu ne- sekimui reikšmingų priežasčių at-1 atstatyti alkoholiką į normalaus stėjimo ir sunkius rusų caro
čių klubo veikla yra pagyvėjusi, O f i s . tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Telef. — 282-4422
pasigersi". Iki šiol mokslas neži siradimui širdies ir kraujagyslių j gyvenimo vėžes (rehabilitation). priespaudos meto įvykius. Pas
•
o prasidėjus Floridoje vasaroji
DR. E. DECKYS
no, kodėl žmogus įpranta į svai ligoms. Kardiologas Tobin kaip j Tik tada mes pajėgsime daugiau kaita buvo kruopščiai paruošta
Dr.
ROMAS
PETKUS
mo sezonui, klubo pirmininkės
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė
AKIU LIGOS — CHIRURGIJA
ginimąsi (adikciją) ir kodėl minė tik ir dirba šioje srityje. Jau dau- j žmpnių išgelbėti nuo invalidiz- ir visiems buvo įdomi.
S.
šeputienės
teigimu
klubo
vei
Specialybe — Nervų ir
Ofisai:
tai trejopa alkoholio sudėtis nai giau kaip šimtas metų, kai susek- j mo ir nuo perankstybos mirties, Po paskaitos ir pietų vaišių,
Emocinės
ligos.
111
NO.
VVABASH AVE.
kina kūno organus. Dar iki šiol tas kitų tyrinėtojų klasiškas ry-įkuri taip daug lietuvių pasigro- St. J. Jazbučiams pageidaujant, kla dar daugiau pagyvės.
4200 NO. CENTRAL AVE.
CRAVVFORD M E D I C A L BLDC.
nežinoma, kaip svaigalai pavei šys širdies negerovių su alkoho-Įbia dabar pačiame jų amžiaus klubo pirmininkei S. Šeputier.ei
Valandos pagal susitarimą
6449 S o . P u l a s k i Road
kia įvairią medžiagos apykaitą. • lizmu. šitą ryšį girtavimo su šir-į pajėgume
sutikus, čikagietis J. Adomėnas
D*r nedaug apie svaigalų povei dies raumens pakenkimu doku-1
DR. FRANK PLECKAS
^
^
.
nusi
DR. A. B. 6LEVECKAS
kį imant, kiekvienas naujas ju Į mentaliai įrodę gyd. Tobin su j B v a d a K •e i s k^i m ė s^
(Kalb.i l i e t u v i š k u )
teikimais
gaivojan.
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
O
PTOMETRISTAS
veiklos susekimas yra mokslui j minėtu talkininku.-Net mažas |
— Mokslo srityje skaityk
Pastaba: Jei dedami grybai,
čhis
if normaliau
jaučiančius
T e l . — BE 3-5893
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
svarbus. Alkoholio verkią tiriant ; stiklelis degtines kai kūnam zmo-j
skirtą vandens kiekį sumažinti. naujausius veikalus, literatūro
"Contact lenses"
Specialybė Akių ligos
? m o n e ^ Ta<Ja a l k o h o l i z m a s b u $
iškilę klausimai prašoka atsaky
Tinka tik prie liesos šutintos žu je — seniausius. Klasikinė lite
2618 VV. 71st St. — T e l . 7 3 7 - 5 1 4 9
3907 VVest 103rd S t r e e t
mus Nežinomi keliai, kaip al- I ? u i * į ! S f Ė r f Umeni a p ? U °" I mums svetimesnis. 2inoma, tada vies, kruopų, miltinių patiekalų ratūra yra visuomet nauja.
Vai pagal susitarimą Uždarvta trei
Valandos pagal susitarimą
i dyti. Todėl čia išmintingų zmobei
bulvių
patiekalų.
k o h o l i s sukelia
apsinuodijimą, į
.
,. , _ . . . .
, , ir ašarų bei kančių sumažės šei
Ofiso tel. — PR 8-2220
(Bulwer-Yytton)
, . .. .
..
. , . , - . ruy tarpe negali būti iokvx kal- mose.
DR. LEONAS SEIBUTIS
Paruošė Adelė Duoblienė
kaip jis įvairiausiai paveikia ku- , * !T 6
. '
. .
DR. JANINA JAKSEVICIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
no dalis, ypač smegenis. Reikia dar P°* a P l e **?** , g J T. m ? s T ! I g a | u
•T • TI • \,; , ,.
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Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
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.~u„ Pavidale) vartojimas.
susitarimą
SVEIKO MAISTO RECEPTAS
(Jūrų kapitono atsiminimai)
Daugumas alkoholikų men
Žmonių, kurie yra daugiau linkę
O f s . P O 7-6000, R e z . GA 3-7278
DR. J. J. SIMONAITIS
PieniShaa
podaiaa
su
grybais
tapti alkoholikais. Pagaliau vi kai minta, nepakankamai mai
Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
Tel. — G R 6 - 0 6 1 7 ^
.
DR. A. JENKIMS
siems įdomu sužinoti, kodėl žmo tinasi. Jiems ima trūkti vitami
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su parsiun
Produktai
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
6958 S. T a l m a n A v e .
no, vadinamas B-I. Sis trukumas
nės girtauja.
timu $11.10. Užsakymus siųsti:
2 šaukštai viščiuko ar daržo
3844 VVest 6 3 r d Street
veda prie širdies raumens susir vių sultinio be riebalų, 2 šauksValandos pagal susitarimą
Tik 1970 m- šiame kraite įkur
DRAUGAS, IčkS W. 6Srd Street, Chicago, TŪ. 606*9
Ofiso tel HF 4-2123, namų GI 8-6195
gimo. Tokį pažengusį susirgimą
ta alkoholie tyrinėjimo įstaiga
tai kvietinių miltų, % puoduko,S niinojaua gyventojai dar prideda 60 et valstijos mokesčio
patvirtina fiziologiniai, biochemi
1002 N. VVestern Ave., C h i c a g o
DR. V. TUMAS0NIS
(National Institute for Alcohol
karšto vandens, \'2 puoduko pie- r
Tel. 489-4441
niai ir patologiniai tyrimai.
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C H I R U R G A S
abuse and Alcoholism) su pen
no miltelių be riebalų, Vį puodu
2454 VVest 7 1 s t S t r e e t
DR.
K.
A.
JUČAS
kių milijonu doleriŲ metiniu biu
Su žmonėmis sunku atlikti ty ko šalto vandens pieno milte
Vai : pirm antrad . ketv ir penktad. 2-5 ir
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džetu. Iki šiol alkoholio veiklos rimus. Už tai t/>kiems tyrimams liams ištirpinimui, 2 uncijas ko
O D O S LIGOS CHIRURGIJA
— i> ank-to "iiisitarus
VLADAS JUODEIKA
tyrimai neburv/) atliekami dėl lė- yra naudojamos baltos pelės. Jos merciniai konservuotų grybų su I
V a l a n d o s pagal susitarimą
Ofs. tel. 586-316t>; namų 381-3772
Šu stokos. Ir dabar tokiems tyri girdomos 20 proc. alkoholiu. Pe skysčiu. Truputis druskos ir švie
DR. PETRAS 2LI0BA
įstaigos ir b u t o tel. 652-1381
mams išlaidos yra menkniekis, lėse atsiranda pagrindinės ligos žiai sutrintų pipirų.
GYDYTOIAS
IR C H I R U R G A S
(Markairmas
teorijoje
ir
tikrovėje)
palyginus su išlaidomis širdies visai tokios pat, kokios jos suse
Darbat: Sultinį su miltais su
DR. FERD. VYT. KAUNAS
6745
VVest
6 3 r d Street
II-sis tomas
bei vėžio ligas tiriant.
kamos pas alkoholikus. Todėl da maišyti ir indelyje pavirinti iki
BENDROJI MEDICINA
Vai pirm . antr . kotv ir prnkt
Alkoholio tyrimu reikale ne bar nėra jokios abejonės, kad al gelsvos spalvos. Praskiesti karš
Išleido Gražina Juodeikienė 1979 m. Spaudė Pranciškonų
2-7; s»->tadicniais pa^al susitarimą
1407 So. 49th C o u r t , Cicero, III.
viskas yra pinigai. Reikės laiko, koholis sukelia sunykymą (dege tu vandeniu. Užvirinti. Sudėti
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treC. ir iešt
spaustuvė Brooklyn, New York. Kieti viršeliai, 688 pusi.
kol bus galima reikiamą skaičių neraciją) Širdies sienelės raume grybus su skysčiu ir išjungti ug
Apsimoka skelbtis d i e n . D R A U G E , nes
Kaina su persiuntimu $16.05. niinojaua gyventojai dar
pajėgių tyrinėtoju pritraukti į al nų, o taip pat ir kitu gyvybei nį.
DR.
IRENA
KYRAS
prideda 90 et. valstijos mokesčių.
jis plačiausiai s k a i t o m a s lietuviu dien
koholio tyrinėjimo sritį. Iki šiol svarbių organų- Lietuviams apie
DANTŲ GYDYTOJA
Sudėti ištrintus pieno milte
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Street,
2659 VV. 59 St.. C h i c a g o — 476-2112 raštis, RI skelbimų k a i n o s yra visiems
vyravo nuisteikimas, kad pajė tokią širdžiai žalą nė priminti
Chicago, m. 60629, U&A.
Vai. pafęal susitarimą Pirm , antr., treč., prieinamos
gus tyrinėtojas turi dirbti vėžv> nereikia: mes turime akivaizdų lius su vandeniu, pipirus ir drus
ketv 10 iki 6 vai. Seitad 10 iki 1 vai.
P
ir Sinties ligų laukuose. Ne ld- likimą mūsų girtaujančio elito - ką.
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KOMUNIZMO PERSEKIOJIMAI NESUMAŽĖJO

KELIONE | TEN IR I ČIA

NAUJAS POP. JONO PAULIAUS II VALDYMAS
Kardinolų

naraitejt

RuoUikot ir ntteismgi teismai
Pirmieji pop. Jono Pauliaus II ti kongregacijas, tribunolus, sek
,
Nobelio laureatas rašytojas A- romis, apstatytas ginkluotais sar
valdymo metai buvo prisistaty retoriatus ir diplomatinę tarny
ieksandras Solženicynas anks gybiniais ir šunimis, jis parodo, Kelionės į Lietuvą bei susitiki
VYTAUTAS VOLERTAS
sisakęs, nebijotų atviriau rašyti. mas Bažnyčiai ir pasauliui. Da bą (apie 100), kuriomis popie
čiau Siekio du tomus apie "gu kaip žmonės išlaiko moralinę' mai su 8 ten pasirodžiusiais
Niekur nėra tobulybės, bet kiti bar prasideda tikras Bažnyčios žius pasinaudoja visuotinės Baž
lagą" — sunkiųjų prievartos dar drąsą ir herojišką pasipriešini įmonėmis mumyse Žadino pla domis), ateityje, Jei prireiktų, ne apie neigiamus reiškinius kalbėti valdymas. Pirmaisiais metais jis nyčios valdyme. Kokiais būdais
bu lagerius. Jų pasirodymas buvo mą.
čias kalbas. Ne vienu atveju dėl gautų "clearance".
pasauliui prisistatė kaip dvasinis galima padaryti, kad krikščio
nevengia.
pastebėtas spaudos ir susižinoji Jis čia prisimena ir tuos hero šių kalbų aukštai pakildavo tem Nors atstumas tarp New Yorko
vadovas. Daugelis net ir ne krikš niškoji mintis būtų labiau pri
NussValteliat
mo priemonių. Spauda komenta jiškus lietuvius katalikus, kurie, peratūra. Nuomonių skirtumai ir Vilniaus beveik lygus atstumai
kultūrai".
čionių jį pavadino 'Vieninteliu imtina dabartinei
vo iraSkino, koks gyvenimas iš jam negalint lagery rašyti, nes sklaidėsi tarp organizacijų ir są tarp New Yorko ir Paryžiaus,
Kaip
papildyti
tuščią
Sv. Sosto
pasaulinio
masto
dvasiniu
vado
Keli mūsų spaudos žmonės įgu
tikrųjų buvo Stalino teroro lai tai laikoma kriminaliniu nusi jūdžių. Pvz. ALTa ryšius smerkė, tačiau skirtumai didoki, —pir do nusikaltėlius kurti. Paima kie vu". Dabar jau popiežius nori kasą".
kais, kai šeši milijonai gyvybių kaltimu, jį išmokė daryti ro akiratininkai juos skatino, pirma masis reikalauja atsargos bent a- no nors žodį, apsupa jį iš visų pasirodyti, kaip būsimo valdymo
Kardinolų sinodas yra įvykis,
buvo sunaikinta Sibiro šalčiuose, žančius, kurie pagelbėjo jam ge propaguodami, vėliau motyvuo kademine prasme. Tai gyvenimo pusių dirbtinėmis pastabomis, su strategas
kokio Bažnyčioje jau nebuvo per
įvairiose kasyklose, nepakelia riau atsiminti įvykius ir asmenis, dami PLB ir JAV LB laikėsi at tikrovė.
Kardinolų susirinkimas, vykęs 400 metų. "Kaip tad galima kelių
daro puolamąjį aktą ir nuteisia,
muose darbuose ar tiesiog nužu minimus šiame veikale. "Su bro- sargiai padėtį analizuodamos,
šio amato artelės neribotam va- Vatikane šių metų lapkričio 5- dienų laike duoti popiežiui pata
Plepiai
dant Vien Ukrainos vadinamo liška meile jie man pagelbėjo kaip dera rimtiems vienetams ir
dovybėn išsimušė "Naujienos", 9 dienomis, turėjo pažinti naujo rimų taip svarbiais klausimais?"
"nubuožinimo'* laikotarpyje ŽŪ pasidaryti r,ožančių, su kuriuo aš kiekvieną atvejį laikydamos sa
Mūsų tarpe daug sąmyšio pa LB darbuotojus taisydamos. Jas jo popiežiaus valdymo rūpesčius. Taip nusiskundė vienas kardino
VA daugiau kaip trys milijonai niekada paskiau nesiskyriau... Ta vitu.
skleidžia plepūs, negalvoja turis apstojo glaudus būrelis talkinin Jis pats nubrėžė pagrindines li las ispanas, dalyvavęs istorinia
žmonių. Anot posakio, Berijos ir grandinėlė pagelbėjo man rašyti ir
Mūsų tarpe sąmyšį dėl ryšių tai. Atsiranda Vilniuje profeso kų & kairės ir dešinės. Vienus nijas, kurių nori laikytis ateityje. me kardinolų susirinkime (iš 129
Stalino siautėjime "ukrainie atsiminti".
su Lietuva kėlė dora baimė, kad rius ar darbininkas, užkalbina jį jie murkdė tyčiomis, kitus čaižė Tos linijos paaiškėjo iš popie kardinolų dalyvavo 123). Sako
čiai buvo ryjami kaip žemuogės".
Apie brolišką meilę komuniz nepakenktume okupuotam kraš "Gimtojo krašto" koresponden iš įpročio, net nejausdami, kad žiaus inauguracinės kalbos tuo me "istorinis" susirinkimas, nes
Tik tarp 1947-49 metu buvo iš mo teroro liudininkas kalba dar tui, ir nedoros patyčios, kad iš tas, žmogus prasižioja ir neužsi taip elgiasi.
jau po jo Brinkimo. Tai realiza jau daug amžių, kai kardinolai
tremta iš įvairiu pavergtų tautų ir kitu būdu. Buvo tokių kalinių, eivija santarvėje negyventų. Tų čiaupia, lyg dar Stalino laikais
vimas arba vykdymas Vatikano susirinkdavo bendrai vien tik
i Sibirą daugiau kaip 500 tūks kurių tirtam pasaukimas buvo patyčių vienos šaknys pinasi Vil "išrinktas" deputatas, — Lietu Tarp sukurtu nusikaltėlių yra II susirinkimo nutarimų. Atida naujam popiežiui išrinkti. Pop
tančiu, tai tiek pat, kiek carų pabėgti ir mėginti bent kurį lai niaus ar Maskvos partijose, kitos voje visomis pusėmis tiesiasi Lietuvoje besilankiusių, su žmo rydamas kardinalų sinodą pa Paulius VI net ir iš konklavos
siautėjimo metais per visą 19- ką pagyventi laisvėje. Jis prisime vejasi piktuose žmonėse, tarp mū rojus. "Kaip gamta?" klausia žur nėmis iš Lietuvos čia susitikusių. tvirtino tą patį nusistatymą, pri išskyrė kardinolus, sulaukusius
-tąjį šimtmetį.
na, kaip jaunos mergaitės pagel sų besimaišančiuose. Išeivija ste nalistas. "Puiki! Didelė, didelė Yra net ir bausmę atlikusių: da dėdamas kai kurias strateginio 80 metų amžiaus. Pop. Jonas
žais išterliotos sienos užklijuotos pobūdžio antraeiles linijas.
Paulius H ir šiuos pakvietė į spe
Tai vaizdai, kuriuos kūrybiš bėdavo kaliniams perduoti žinias bėjo, klausėsi, šiandien tiksliai pažanga", atsako ir nesupranta, prokomunistinės etiketės.
savo
artimiesiems,
kaip
kolcfaocialų susirinkimą
kad
gamtos
Lietuvon
komuniz
žinome, kaip yra ok. Lietuvoje.
ka plunksna ir tikrais dokumen
Pirmiausia jis pabrėžė, kad su
zininkai
ar
laisvai
gyvenantieji
Matyti, kad tokių pastabų, kaip
propagandi sirinkimas turi būti realizuoja
Suprantame, kas gali būti ža mas neatnešė, vyturių neišrado, Nepritariame
tais nupiešė rašytojas, kad žmo
nija žinotų komunizme nežmo slėpė pabėgėlius ir juos maitirvo. linga. Nujaučiame, ko reikia ir debesų vasaros danguje sidabru niams frimams ne iš baimės, bet mas atsinaujinant Kristuje, Baž to ispanų kardinolo, buvo ir dau
niškumą, nusikaltimus prieš Dideliame varge Dievas buvo ar ko nereikia bijoti. Atskiriame, nenudažė. O elektra?" Labai melo nepakęsdami. Tačiau me nyčioje ir Šio laiko pasaulyje. giau, nes popiežius jautė pareigą
žmoniją ir daugelį tautu. Jis tai ti jų visų ir jungė juos visus žmo kas nuoširdžiai kalba, kas B įpro šviesi. Didelė, didelė pažanga", nininkas, net ir lietuvis komunis Taigi nebus grįžimo į praeitį, bet savo baigiamoje kalboje atsipra
vėl taria amerikietis, neskaitąs tas, siaubo nekelia. Buvo čia so
šyti kardinolų, kad uždaviniai
čio verkauja.
rašė: ir dėl to, kad ir laisvieji ži giškais troškimais.
lygiai nebus neatodairinio bėgi
laikraščių
ir
nesusigaudąs,
jog
savo apimtimi viršijo skirtą laiką.
listas
Noreika.
Padainavo,
išvyko,
not*, jog jų laukia tas pats liki
mo į ateitį, į naujas gyvenimo,
tarp
1939
ir
1979
net
Afrikos
grįžęs nagus parodė. O Dauno galvojimo ir krikščioniškų tiesų Dėlto kardinolai buvo paprašyti
Sį trečiąjį "Gulag Archipela
mas, jeigu jie nepastatys morali
džiunglės
yra
elektrifikuotos.
Vi
ras? 'Kodėl jį turėtume ignoruoti skelbimo formas, į naujus būdus, trijų mėnesių laike atsiųsti popie
go"
Solženicynas
skiria
"disiden
nės ir fizinės užtvaros, stipresnės
Tėvų ar savo gimtą kraštą ap
si
plepiai
—profesoriai
ir
pras
ar
net šmeižti? Siaubo nekelia
žiui raštu savo pasiūlymus tais
negu komunizmo propaganda ir tų kovoms, nes jie, užmiršę sun lankyti visi norime, bet šiek tiek
koks
turi
būti
krikščionis,
kuni
čiokai,
čiulbą
ir
nesusipratimo,
mokslininkas. Kol žmoniškai
klausimais, kurių nebuvo įmano
kius darbus ir kančias prievartos bauginamės. Suprantantiems So
teroro valdžios kėslai.
gas, vienuolis, vienuolė šalia pa
už
vaišes
atsilyginą
ar
baimės
ap
kalba
klausomės.
Kai
pradeda
ma padaryti žodžiu.
lageriuose,
šiuo
metu
išbarstyti
vietų tvarką ir Lietuvos okupa
Solženicynas nesmerkia Vaka
grindinio susirinkimo mokymo.
sėsti
—
yra
vienodai
apgailėti
meluoti,
tyčiomis
ar
įsakytas,
nu
Kardinolų susirinkimo metu
rų gyvenimo būdo. Jis nori tik po visą sovietinę imperiją, liko cijos administracinius ryšius su ni. Tik bimbiniai su mizariniais
Prieš "priešingas tendencijas" padarė pranešimus: kard. Casarosisukame.
Tikrus
komunizmo
apriminti, kad jų praktiškas ma dar gyvi ir toliau tebekovoja Maskva yra aišku, kad visiško būbnus mušdami, žino, ką daro.
gentus mūsų tarpe ruošia ne kon popiežius Jonas Paulius II prime li (Romos kurija), kard. Garroterializmas, dvasinio gyvenimo prieš nežmoniškus žiaurumus". asmens saugumo turistui niekas
certuose ar svečiuose. Jie išauga na teisingą laisvės Bažnyčioje su
nustūmimas į nežymią vietą, jų Kartu jis įspėja, kai daugelis bu nelaiduoja. Taip pat yra aišku, Visiems yra aišku kad gyveni mokyklose, apie kurias nežinome. pratimą. Tai nėra laisvė daryti, ne (tikėjimo ir kultūros santy
nuolaidumas iš nepatogumų vusių stovyklų yra panaikintos, kad jokia lietuvių įstaiga negali mas pasikeitė. Kai kur virto gero- Jei kas viešai ir perdėtai Lietu "kas tik norima", tai ne laisvė kis) ir kardinolai Vagnozi ir
"kištis į svetimus reikalus", jų. "milijonai žmonių dar tebėra ki išduoti tvirto leidimo nei kelio jon pusėn, kai kur blogpjon. Sta voje ar čia su okupacijos ats "nepriimti jokių normų" arba Caprio (Sv. Sosto finansai). Po
diskusijų
iškeltiems
neišmintingi, bet komunizmui tose stovyklose ir naujas nežmo nei Lietuvoje į ten, kur uždraus lino nepakenčiamos sąlygos su tovais glėbesčiuojasi, jį matome "atsisakyti pareigų, kurios iš trumpų
klausimams
aptarti
buvo
suda
niškas
religijos
persekiojimas
te
švelnėjo,
trėmimai
Sibiran
apri
ta nei užtikrintam įgabenimui
naudingi susitarimai tėra tik bai
plaukia iš santuokos pažadų ir rytos kalbinės kardinolų grupės
ir
putele
laikome.
mokslinės literatūros ar mstru- mo, areštai reti, kunigai gali įmės ženklas, kuris negali jų iš besitęsia ar net stiprėja".
kunigystės šventimų". Laisvė, ku
Dėl
šių
parodymų
gal
trečia
mentacfjos.
Nesigirdėjo visai ne staigoms išsiųsti protestą ir po jo Nusikaltėlių kūrimas dėl ryšių ri priima pareigas, vertybes, turi (italų, anglų, prancūzų, ispanų,
gelbėti nuo pražūties. Reikia
vokiečių ir lotynų). Joms buvo
naujo gyvenimo ir naujų vadų, sis liudijimo tomas ir yra ma kaltų turistų tampymų, nesigirdė kurį laiką klebonijose gyventi. su Lietuvos žmonėmis buvo per būti skirta kitų tarnybai.
kurie sugebėtų parodyti žmo žiau minimas-Cia jau kalbama a- jo Vilniaus universitetui skirtos Galimybės lankyti mokyklas pra žengęs ribas. Šmeižtai, juodini Kitas būdas realizuoti susirin skirta pusantros dienos laiko. Po
gaus gyvenimą jo gražume, pie šiuos laikus, apie dabartinius medžiagos atimdinėjimų, tačiau platėjo, kelius pataisė, tvarkingi mai, ignoravimas. Dalis tų nusi kimą, popiežiaus žodžiais, yra to dar dvi dienos bendrom dis
jo lamingame kelyjeį Jo pastan komunizmo vadus h* dabartinius ši galimybė, prisimenant daug į- kolūkiai gauna daug derliaus. kaltėlių mūsų visuomenei yra žy solidarumas tiek Bažnyčios vidu kusijom grupių pasiūlytais klau
simais.
žmonių žudytojus. O su jais ry vykių su oficialiais JAV žmonė Bet bažnyčiose mokytojai me miai vertesni už togų neturin
gose padėti vargstantiems.
je,
tiek
santykiuose
su
visais
žmo
Nuolaidomis ir "susihelsinki- šius palaiko daugelis laisvųjų val mis (pvz. US Nears —WorVd džioja mokinius, rusai viešpatau čius teisėjus.
nėmis. Solidarumas Bažnyčios vi " B to, kaip buvo ruošiamasi
ja
atsakingiausiose
pareigose,
ti
Report
žurnalisto
apsvaiginistybių,
jei
ne
B
diplomatinio
nimu" negalima net svajoti savo
duje reiškia, kad "turtingos ir šiam nepaprastam susirinkimui,
iš akių neišleistina,, nors kinčiųjų sukauptas turtas laiko
atrodė, kad viskas bus slapta. Pa
egzistenciją pratęsti. Tai esąs mandagumo, tai tikrai iš baimės mas),
mas valdžios nuosavybe, spauda
1 laisvos" krikščionių bendruome tys kardinolai sužinojo darbo
klaidingas kelias, kurio pabaiga prarasti savo turimus patogumus. šiandien yra gana tolima.
nės turi visais būdais padėti toms,
mėgsta netiesą, laisvai išvykti
Apie krikščionių persekiojimus
gali būti sunki visai dabarti
Pasvarstykime
ir
šią
Atlanto
kurios
kenčia medžiaginių verty tvarkę tik prieš kelias dienas
negalima,
amerikiečiui
ant
tėviš
nei civilizacijai ir pasiektiems Solženicynas kalba labai aiškiai: pusę. Neaiškiomis aplinkybėmis ir kės laiptų be šalia stovinčio sau
bių trūkumą, arba tos, kurios vykstant į Romą. Bendruose posė
kultūros laimėjimams. Vakarai "dėl religinių įsitikinimų jie at dažnai ten važinėją atkreipta JA gumiečio ramiai pasėdėti k sau
kenčia priespaudą ir persekioji džiuose negalėjo dalyvauti stebė
leidžiami
iš
darbų
ir
priversti
gy
tojai. Nenorėta, kad svetimos au
turį žinoti, kad komunizmas yra
V įstaigų dėmesį. Turį "secret lėleidžiu pasigėrėti neleidžiama.
mus.
ir ko jis nori, ir prieš jį pastatyti venti čigonų gyvenimą, keltis 8 clearance" gali Šią privilegiją Okupaaija lieka okupacija.
Trečias popiežiaus strategijos sys netaptų neatsargiomis lūpo
miesto
į
miestą".
Komunistinis
dvasinį pasaulį, daug stipresnį
prarasti. Nesusipažinę su Inter
punktas yra skatinti Bažnyčioje mis. Tuo tarpu kelias valandas
jaunuolis
vienam
baptistui
net
negutikžodžių žaidimas.
"dvasinio atbudimo" sroves, ku prieš darbų pradžią jau buvo ži
išsireiškęs: "Man įstatymas lei national TrafBc ir Arms Regu- Tai kodėl šnekučiai, įsigeidė
•
rios šen ir ten ima reikštis ir ku noma atidaromoji kalba, o susi
džia tave sugrūsti, tave sutraiš lations, kur yra įjungta ir nekla kalbėti, "Gimtajam kraštui" šių
rios yra taip reikalingos Bažny rinkimui pasibaigus buvo pa
Neseniai iš spaudos išėjo it kyti, tave sunaikinti". Ką gi kal sifikuota ("unclassified") techni istorijų neišpasakoja, Jei kores
čiai ir žmonijai, kurios vis geriau skelbta popiežiaus darbų baigia
trečiasis Solženicyno liudijimų bėti apie partinio saugumo tar nė literatūra perduodama už JA- pondentai Jų nežino? Kas gera —
supranta, kur veda šių dienų įvai moji kalba ir komunikatas, kuris,
tomas apie "gulagą". Tai veika nautojus, kurie be jokios atsako V ribų žodžiu, raštu ar vaizdi tenenutyli. Kas bloga —tepasa
tiesa, nedavė smulkesnio darbų
riausių formų materializmas.
las, kuriame galima šviežiai jaus mybės naikina kiekvieną religi nėmis priemonėmis pramoginių ko. Daugelis ok. Lietuvoje buvoNupiešęs tokį bendrą vaizdą, aptarimo, bet nebuvo nė labai re
ti kraujuojančias tautas, ken nę žymę, jei tik ją pastebi kurio kelionių, konferencijų h* simpo jusų mato taip kaip yra o grįžę
popiežius paprašė kardinolų, kadi zervuotas. Pvz. klausimas, ku
čiančius žmones, persekioja žmogaus gyvenime. Dėlto di ziumų metu, gali turėti nepelny pasakoja kaip matė neslėpdami
riuo viešoji opinija labiausia įdomus tikinčiuosius, ypač krikščio sidentams, išgyvenusiems di tų nepatogumų. Kai kas iš jauni šviesių įspūdžių, nedangstydami Dr. V
Oevelaade (teikia jie padarytų pasiūlymų dėl trijų mavosi, Vatikano finansai. Ko
nis, kurie nenori pasiduoti ko džiausias kančias ir panieki mo, vykstąs į lietuvių kalbos kur skaudesnes patirties, Jei "Gimto
univenfteto medalį Kast unl- veiklos punktų.
Kaip pagerinti Romos kurijos munikate paskelbta, kad Sv.
R. D. Butler.
munistiniam
nužmoginimui. nimus lageriuose, nėra nie sus Vilniun (tai nėra "pleasure jo krašto" prigimtis būtų kimes
'.VI.
(NukelU į 5 paL)
funkcionavimą, — tas turi apimKeista, kad apie trečiąjį to ko skaudžiau, kaip laisvųjų nesu visit", apmokamas savomis išlai nė, ir jis, juokingo vaidmens at
mą kalba tik tokia spauda, kuri pratimas, kad jie nori šviesos,
iš pareigos turi paminėti naujau laisvės ir žmoniško gyvenimo.
rašytas ant pergamento. Jos rašytos ranka, parašytos nuspaudžia tam tikrą lėkštelę žemyn vienoje pusėje,
sius leidinius, nes kitu atveju nu Jie nori laisves bent trumpai pa
labai kruopščiai, nes raidės lygios, eilutės tiesios, kai tuo tarpu kitoje pusėje pakyla tuščia lėkštelė.
stos leidyklų paramos.
ragauti, laisve bent kelias dienas
skyrių įvadai meniškais brėžiniais ir figūromis Vanduo ją pripildo ir jį svyra žemyn, o pirmoji lėkštelė
Čia ir jaučiama, kaip rašo pasidžiaugti ir pasijusti tikrais
papuošti, kai kur su paauksinimais. Daugelis knygų išsituštinus kyla aukštyn. Susidaro svyravimas, kuris
"National Catholic Regrster" žmonėmis*
tikri
meno darbai, o ir įrišimai dažniausiai meniški. sujungtas su švytuokle, ir taip varomas laikrodis.
(lapkričio 25), kad dabar veikia
Solženicynas įspėja laisvuosius,
Čia ant stalų išdėstytos ir kai kurios dovanos, duotos
2emiau prie parko krašto yra augustinijonų
detentė, kuri baimės akimis siau kad jie nesmelktų tautų, esančių
popiežiams. I kai kurias jų net nenoromis tenka vienuolynas, kuriame ir Liuteris mokslus ėjo. Gaila,
bą padaro dar didesnio, baidyk vergijoje, bet smerktų komuniz
atkreipti dėmėsi. Pav.: Turkijos sultono dovanotą kad to laiko bažnyčia taip piktai į jo reformas
lę fpr* ir pavojingą. Tai politi mo blogį ir nedarytų Jam nuolai
DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS
milžinišką alebastro vazą, Rusijos caro atsiųstą vazą pažvelgė, kurių daugelį vistiek reikėjo vėliau padaryti
nės valios vykdymas, kad negali dų. Komunizmas nori pavergti
su akvamarinu, didesniu negu pailgas Amerikos Būtų išvengta skilimo. Vėliau asmeninė garbė ir
ma erzinti už save stipresnio. žmogų ne tik fiziškai, bet ir dva
futbolininkų sviedinys, viršuje. Ten daugybė ir kitų susidarę skirtumai sukliudė grįžimą.
10
Tuo tarpu stipresni yra tik šio siškai, sukaustydamas Jo mintis,
vertingų dovanų išstatyta
teroristinio priešo išsipūtimas ir surakindamas Jo lupas. Laisvieji
Nuo to parko viename krašte paaukštinimo gražu
gąsdinimui pasirinktos priemo •sent turi suprašą tuos, aune
Aplink imperatoriaus paminklą ir tias bažnyčias
Praėjimuose matėme daugybę žmogaus aukštumo pasižiūrėti į Romą ir prisiminti, kiek meno gėrybių čia
nes. Amerika dar tebestovi galy kenčia ir yra persekiojami, kurie senoji Roma, kai kur net gilokai žemėje. Matoma senoji spintų su išdekoruotomis durimis. Jose saugomi prikrauta, ir pažvelgti į geniausiąjį pasaulio miestą,
bės viršūnėje. Tik ji nemoka iš kovoja prieš tironiją, besis Romos rinka, ant kalvos biblioteka, žemėn įleistas Vatikano kanceliarijos raitai ir dokumentai. Ten kurio pastatus per šimtmečius daugiausiai apgriovė
sižadėti patogumų ir bijo aukos, tengiančią pavergti žmoniją. Di žuvų baseinas, kurio aplinkoje daugybė kačių.
pastebėjome ir dvi keistas keturkampes mašinas, žemės drebėjimai, nors jie ir retai atsitinka.
kurios gal reiktų norint parodyti sidentų kančios atnaujinamos,
Laiko, žemės drebėjimų ir karų apgriauti ir nedidelė? skrynios apimties, vieną medinę su kažin
Iš čia vykome į Kvirinalą, kuris kai kurį laiką
tikrąjį komunizmo veidą.
kai laisvieji palaiko tironus, bet sugriuvę murai ir kolonos visur aplinkui. Tų dalia ir kokiomis geležimis viduryje, kitą — metalinę. Jos
bandė
konkuruoti su Vatikanu, bet dabar yra
Rašytojas šiam tomui vedamą nutyli ar net pasmerkia laisves visokias skuptūras suiručių atvejais grobstė Romos buvo naudojamos ant popiežiaus raštų raiščių švino ar
apleistas.
Ten yra gražių pastatų, skulptūrų, bet mažai
ja mintimi pasirinko: "Kai reika ištroškusius. Jiems tironai naiviai gyventojai savo namams statyti, atstatyti ir puošti. kito metalo antspaudams užspausti. Reikia atminti,
lai yra blogi, mes nesigėdime sa parsidavusių rankomis ir žodžiais Gaila, bet taip buvo, o ir dabar dar kartais atsitinka... kad tų raštų buvo nemažai, kai popiežius buvo ir už kas naudojama.
karalius aukštesnis.
vo Dievo. Mes esame sugėdinti net laisvėje atima ramybę bent
Aventino kalvoje domininkonių vienuolių centrą
dėl jo tik tada, kai reikalai eina valandėlę laisvai pakvėpuoti ir
taip pat aplankėme. Joa ten turi ūkį su karvėmis, nors
Prie muziejaus yra dabar ir restoranas, kuriame ir yra miesto viduryje. Per vienose duryse išpjautą
Spalio 11 d.
gerai". Kalbėdamas apie prievar atsigauti nuo komunistines prfepavalgėme
pietus. Ten valgius galima pačiam akylę matomas gražus reginys: vienuolyno parko
ta stovyklas, apsuptas vielų tvoLankėme Sikstinos koplyčią su jos pasaulinio pasirinkti, tik minutę palaukti ką nors šilto imant, ir alėja, abiejose pusėse apsodinta aukštais medžiais, o
save patį, Jai no- garso freskomis. Pati koplyčia keturkampė su kainos gana prieinamos.
- Bloga yra tik tada, jei tau
tolumoje reginio centre Sv. Petro ir Pauliaus bazilikos
ta į viaą jai daromą žalą ne- ri Haiti ii dabartinės kriste. išlenktomis lubomis. Sienose ir lubose viena prie kitos
Grįždami sustojome Romos parke, kuris randasi viršutinė dalia su kupolu ir bokštais, čia pat šv.
švetraščio
vaizdų
freskos,
viena
už
kita
gražesnes
ir
bereaguoja, jai Ji, nemoralumo Savas paikume Sokratą* mate
ant aukštos plokščios kalvos. Jis gražiai sutvarkytas Sabinos bažnyčia, žinoma dėl langų, kuriuose vietoje
vaizdingeanės. Viskas tiesiog stulbina žmogų.
pradžią
visų
dorybių,
visų
tei
ir
neleidžiama automobiliams važiuoti, bet arkliu su stiklo yra įdėtos žėručio (akmens) plokštės.
atrofttota, su Juo apsipranta ir
Po
to
žiūrėjome
Vatikano
muziejaus
paveikslų
singų darbų bei kilnaus gyva*
karieta galima. Gražus reginys į Romą. Jame yra
rezignuodama jam pasiduoda,
nimo sąlygą. Dievą ir sielą galeriją. Ir ko ten nėra? Rūmų kambario sienos garsusis fontano laikrodis.
B tokių pasidavėm} sunka be trokštu pažinti — turėtų boti didumo gobelenai, o jų daugybė, stebina lankytoją.
(Bus daugiau)
Fontano vanduo krisdamas savo sunkumu
Bibliotekos skyriuje stebėjome senąsias knygas,
laukti ko posrtyvaua. J.

DEŠIMTS DIENŲ
ROMOJE
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LIETUVOS PRAEITIS IR APLINKOS ATSPINDŽIAI
Motinos pasakojimai ir dainos
GRA2INA KRIVTCKIENfc
Jeigu sielojamės, kad Ameriko
je ar kituose laisvojo pasaulio
kraštuose augantis jaunimas ne
sidomi savo praeitimi, nežino, ne
vertina savo tėvų kalbos, tauti
nės kultūros, tai kalta ne vien ap
linka, bet ir tėvai. Jeigu kūdikis,
pradėjęs tarti pirmuosius žodžius,
girdės savo motinos pasakojimus
apie gimtojo krašto praeitį, gir
dės savo dainas, meilė jo protė
vių kraštui augs drauge su kūdi
kiu, su meile tėvams, su išgirstu
lietuvišku žodžiu.
Mūsų motinos, vienos dirbu
sios sunkius darbus ūkiuose ar gy
venusios nepriklausomoj Lietuvoj
miestuose, kai kurios dar prieš
vaiko darželio amžių, be šeš
tadieninių
mokyklų,
išmokė
savo vaiką pažinti Lietuvos pra
eitį, pamilti tą kraštą per savo mo
tinos perduotus žodžius.
Čia duodu vienos motinos "pa
mokas" apie Lietuvos praeitį, kai
mo aplinką, perduotas pasakoji
mais, dainomis. Tai buvo mano
motina.
-

Mano motina Kubiliūtė — Gustaitienė, pasiturinčių Sūduvos
ūkininkų duktė, (gimusi 1876
m. Armoniškių km., netoli Liud
vinavo), dažnai pasakodavo savo
jaunystės prisiminimus ir dainuo
davo daugybę dainų. Kai kurios
tu dainų, atrodo, sukurtos vieti
nių gyventojų, nes yra minimi
apylinkės kaimai, kaimynai, kito
se išskaitai Lietuvos istorijos lai
kotarpius, apie kuriuos motina
mėgdavo pakomentuoti.
Štai, koks "slaunas" buvo Ar
moniškių kaimas.
Armoniškių kaimas
Yra labai slaunas,
Tarp vandenų stovi
Lygiai kaip ir Kaunas.
T o kaimo berneliai
Mandrūs kavalieriai,
Jie ant žirgų sėdi
Kaip kokie ridenai.

Man žirgelis pabalnots,
Išsirinkau sau mergelę
Vidur kaimo ant kalnelio.

Kad net krečia juos drugiai,
Ok vei, kover rim, bam, bam,
Jau bus žydam po visam.
Bus ir ponam negerai,
Stovės tušti bravorai.
Ok vei, kover, rim, bam, bam,
Reik girtybę sustabdyt
Ir karčiamas uždaryt,
Ok vei, kover, rim, bam, bam,
Jau bus žydam po visam.

Motinos (ir mano tėvo) tėvai,
kaip ir kiti sąmoningi lietuviai,
Sūduvos ūkininkai, jautė sun
kų rusų okupantų slėgimą ir
laukė ateinančio Lietuvos atgimi
Anksti rytą nebudyt,
mo. Motinos tėvas buvo pradė
Prie girnelių nestatyt —
jęs lankyti Marijampolės mokyk
Saulei tekant pabudyt,
lą, tapusią 1873 m. gimnazija, ta
Arbatėle pagirdyt
čiau už dainuojamas prieš rusiš
kas dainas ir viešai kalbėjimą su
Kamašiukus nušvaksuot,
draugais lietuviškai buvo iš mo
l rankelę jai paduot,
kyklos
pašalintas. Jis ūkininkavo
I rankelę jai paduot,
ir augino gerus arklius, kuriuos
O į kitą pabučiuot
vesdavo parduoti į Prūsus ir iš
Tačiau kai reikėjo eiti prie lau ten atgabendavo lietuviškų leidi
ko darbų, pačiutė nebuvo tam nių. Mano motina ir tuolaikinis
linkusi:
apylinkės jaunimas buvo įsitaisę
"biblioteką" sutrūnijusio medžio
— Aik, pačiute, bulvių kast,
kamiene,
miškelyje. Sekmadie
— Aš negaliu jų surast,
niais
eidami
ir grįždami iš baž
— Aik, pačiute, šaukštų plaut,
nyčios knygomis ir kitais lietuviš
— Aš negaliu jų sulaukt
kais leidiniais pasikeisdavo ir pa
Mano pati ger alutį,
likdavo raštelius, jeigu buvo pa
Aš nabagas vandenutį,
vojus, kad bus apylinkėje žanda
Mano pati sėd' karietoj,
rų kratos ūkininkų namuose ieš
Aš nabagas jau šuns vietoj.
kant
draudžiamų
lietuviškų
knygų.
Gailėjaus, gailėjaus,
Kad aš jaunas ženijaus.
Ne kartą ji pasakojo, kad dr. K.
Davė šliūbą Garliavoj,
Liepė vestis ją namo,
Liepė kunigs šėnavot;
Su kančiuku nekapot,

Tos dvi paskutinės eilutės, dai
nuojamos jau kita melodija, tai
lyg užbaigimas, paguoda, fina
las.
Tautiškai susipratusiems Sūdu
vos ūkininkams nepatinka vėja
vaikiai miesčionys. Jie esą never
tina kaimo žmonių, jų tradici
jų ir darbo. Pabuvęs mieste jau
nuolis dažnai užsikrečia sulenkė
jusio miesčionio liga ir, grįžęs na
mo, pamatęs žąsį, šiaip klausia:
Aco ta paukščiota vaikščiota
po dvarota? Snapota bukota, ko
jota plačiota ir visa pūkuota.
Baltarankiai vyrai kaimo žmo
nių taip pat neidealizuojami:
Bernužėlio baltos rankos,
Tai ne darbininkas,
Aukso žiedelis —
Tai jis mergininkas.

Griniaus žmona Marijampolėje
per atlaidus ar turgaus dienomis,
palypėjusi ant ūkininko vežimo,
sakydavo audringas kalbas. Esą
laikas atsikratyti rusų jungo, my
lėti savo kalbą, papročius, siekti
Lietuvai laisvės. Ji buvo žmonių
mylima, laukiama išgirsti kalbų,
kurios lyg liepsnos kibirkštimi,
Lietuvos meile, krisdavo į žmo
nių širdis.
Prisiminusi tuos laikus, motina
kartais uždainuodavo:
Verkiu naktį, šaukiu dieną,
Tu Lietuva mano miela,
Koks padėjims šiandien tavo,
Kad jau rusas viršų gavo.
Nėra įstatų lygybės,
Nėra brolybės, teisybės,
Nedorumas viešpatauja,
Jį palaiko rusų gauja

Patogiausi bernužėliai,
Lietuvos grožybė.

C L A S S I Fl ED G U I D E

Smaugt kryžiokų, mušt
prūsokų,
Žalčių prakeitųjų,
Kurie kaimus išdegino
Žmonių nekaltųjųTen, kur ūžė prie ežero
Žalias aržuolynas,
T e n lietuviai su kryžiokais
Kaip levai imasi.

K E AL

E ST A T E

HZL? WANTED VYRAI
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t-įą ankštų Georgian. S karna. 37
p. sklypu. 70 ir Fairfield. Numažinta
E1LI0TT PLUMBING
kaina. $27,900.
AU types oi phunbing repeirs.
Taverna ir 4 kamb. marinis, i ryliu •
Drain lines rodded.
nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
No extra charge for weekends
žeminta kaina. $45.000.00.
or holidays.
BITŲ NUOMAVIMAS
NUIIIŲ pirkimą* — Pardavimą*
Valdymą*

Nors ir šventas dangus griūtų,
Jie nieko nemato,
Kad tik kitą nudaigoti
Visą vieką stato.

Pilono — 847-6310
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ĘSBB8BBBS08BBBBįS&

Draudimai — Ineome Ta*
Notsriataa — Vertimai

Jie kryžiokų šešiasdešimts
Tūkstančių padėjo,
Kurie degint mūsų kaimus
Daugiau neatėjo.

Ir apie senus Lietuvoje dar Ge 6529 S. Kedzfe Av. — 778-2233
dimino laikais žinomus mokesčius
10% — 3 0 % — SO<& pigiau
už apdraudą n u o ugnies ir automo
dainuodavo dainą. Tai būtų lyg
bilio p » m m
meilės daina, bet užkliūva joje
FRANK
ZAP0LIS
Apie $10,000 pa
sena praeitis:
Talaf. GA 46654
jamų. Moderniai patobulintas namas
Mergužėle mano,
SmVj W. Mm Street
Marquettc Parka. Kaina $67,500.
Odza, /xlza, dza,
2{a aukštu, maras. Apie
Ar aisi už mane
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
Oi, oi, oi?
tas $46,900.

PIRKĖJO LAIMEI

Bernužėli mano,
Odza, odza, dza,
Kad turi daug skolų
Oi, oi, oi.
Čyžės nemokėtos
O dza, o dza, dza,
Padūmės nedėtos
Oi, oi, oi.
Mergužėle mano,
O dza, o dza, dza,
Aš esu bagptas
O i , oi, oi.
Aš esu bagotas
O dza, o dza, dza,
Aš turiu du šimtu
Oi, oi, oi.
Čyžės sumokėsiu
O dza, o dza, dza,
Padūmes sudėsiu
Oi, oi, oi.
Einant mintimi per motinos
dainuotas dainas, kartais gali lyg
istorijos lapus pavartyti. Štai vėl
kai kuriam Lietuv/» gyvenimo
periodui atkinkanti daina:
Varšuvėlėj, Krokuvėlėj
Sėdi brolelis nevalioj,
Sėdi brolelis nevalioj.

M OVI N G

sklypas. Geroje vietoje in ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
Malofial prašau kalbėti lietuviškai pilna apdraudą.
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
TeL — YVA 5-8063
bei pavarde, kada jums patogu namus
apžiūrėti.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiumiimm

Yaldis Real blate

Liflmanian Christmas
Tree Ornamente

prekių
partrtnfcrlmu
Ii
a&M) aandeHo.

SIUNTINIAI | LIETUVA
Talaf. — §25-2717
Vytautas Valantinas

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiimiiimiiimii

lietuviškas restoranas su namu ir IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUlUIIHIilUIlliJ
visais moderniais įrengimais —
Parko centre. Lengvos' llllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllilHUll
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
M. A. Š I M K U S
nis. Beta proga.
IMOOMK T A X 8ERVICE

ŠIMAITIS REALTY

.

Insvrane* — Ineome Taz
Notary PubUc

2951 W. 63rdSt. 436-7878
TeL 839-1784 arba 839-5568
iiiiiiiililiillillllilliliiiiiiiliuilllllliutuilll

NOTARY

EiCEIAENT

BENEFTTS

FOR

RN'S 8C L P N ' S
EDUCATIONAL
RBIMBURSEMJENT
Suburbau Oonvalesoent Cente*
Has these, and t h e rewards of rehabilitation care to offer. Opening*
now o n 3 to 11 and 11 to 7 ahift.
CALIi 75S-S200

EX£CimVE ASSISTANT

HOUSEKEEPER
Esperience preferred, knowledge of
hospitai or hotel training very helpful.
Full time. Flezible hours. For

PICK-USLE
Operating In The
SYSTEMS CENJTER
S. Routs SS, LUle, BL
MRS. GERI RDiA S83-2U3

ne

COSMOS PARCELS EXPRESS
2561 W. m SL, Chicago, HL 6*28

2625 W»st 7lst Street
Tol. 737-7200 ar 737-8534

O ir ateina senas tėvelis
Ir atsiveda palšus jautelius,
Mano tėvų meilė Lietuvai bu
Ir atsiveda palšus jautelius.
vo tokia gili, tvirta, kaip pats ti
kėjimas. Aš mačiau
motinos
—Oi tėveli, tėvužėli,
džiaugsmo ašaras Lietuvai nepri
Tavo jauteliai čia negiliuoja,
klausomybę atgavus, kai ji sakė,
T u mane jauną neišvaduosi.
"mes dabar tokie laimingi, mes
(Boa daugiau)
turėsime savo valdžią, savo ka
riuomenę, savo mokyklas". Aš
Už viščiukų vogimą,
Apie kaimyninio
Triobiškių
mačiau ją verkiančią, kai lenkai
Už ančiukų nešimą.
kaimo žmones blogiau atsiliepda
užgrobė Vilnių, Lietuvos sostinę,
vo:
Kalbant apie amatininkus, rei išplėšė Lietuvos širdį.
M AK E T 0 U B 0 W N
kia pastebėti, kad buvo nemaža
Mūs broliukas apsigau,
Nors mano motina buvo bai
ir lietuvių amatininkų. Moti
Iš Triobiškių driskę gau;
na dainuodavo apie samčių, ku gusi tik pradžios mokyklą, bet ji,
Tai, tai tai gerai,
ris ne tiktai samčius, bet rogutes prieš dainuodama kokią Lietu
Ką norėjai tai gavai.
vos praeitį liečiančią dainą, apie
ir lovutę mokėdavo padaryti:
Penkis kriaučius suvadino,
ją paaiškindavo, pvz. kad ši dai
Darė samčius rogutes, 2 k.
Da driskės neapdabino;
na būsianti apie lietuvių karą
- b y Nesibark, bobute,
Tai, tai tai gerai,
prie Žalgirio su kryžiuočiais.
HELEN PIUS
Ką norėjai tai gavai.
1 Padarysiu lovutę. 2 k
Štai tos ilgos dainos keletas iš
FRANK ZAPOUS
Arba:
traukų:
Da ir šešto norėjo,
tUustmotos knygos kaina —
Augin močiutė tris dukteraites,
Ištesėt negalėjo;
šiaurus vėjas baisiai ūžė
sa perstaatkaa StM
Tris
dukteraites, kaip obelaites.
Tai, tai, tai gerai,
2alioje
girelėj,
Vieną išleido už gero vyro,
Ulsakymus siųsti DRAUGO ad
Ką norėjai tai gavai.
Dunda, dreba siera žemė
resu: 4545 W, 63rd St., Chicago,
Už gero vyru už bandelninko.
Vakarų šalelėj.
Illinois 80629. Illinois gyventojai
Kriaučiai, atėję pas ūkininkus
prideda 6% takšt}.
ieškoti darbo, save pareklamuo
Jis ateidamas ir atnešdamas
Pro tėvelio dvarą jojo
davo, sakydami: Aš pasiūsiu, pa
Močiutei bandą, tėveliui
Bajoru daugybė,
dabinsiu, pavilkėsi, paminėsi.
bandą,
Triobiškių ir piemenys nevy
Visiems vaikeliams po
kę; juos armoniškieciai apdainuo
bandelaitę.
OERA PROGA PAPILDYTI SAVO RIRU0TUAS
davo:
Antrą išleido už gero vyro,
LITUANISTIKOS INSTITUTO LEIDINIAIS
Tie triobiškiai, raganiškiai,
Už gero vyro, už lazdelninko.
Vai o-o-o-o-lia,
LITUANISTIKOS DARBAI. 11. Red. Joaas Balys, 228 p.
Jis ateidamas ir atnešdamas
Turi būdą jie ir dūdą,
1966 metai
. . . 83.00
Močiutei lazdą, tėveliui lazdą, LITUANISTIKOS DARBAI. H t. Red. Jonas Balys ' 188 p.
Vai o-o-o-o-lia.
Visiems vaikeliams po
1960 metai. •
82JJ0
Turi vaiką jie nesveiką,
lazdelaite.
LITUANISTIKOS
DARBAI,
m
t.
Red.
Vincas
Maciūnas.
Vai o-o-o-o-lia,
307 puslapiai. 1873 metai. • •
810.00
Trečią išleido už gero vyro,
Tą priedainį — vai o-o-o-o-lia
LITUANISTIKOS DARBAI. IV t. Red. Vmeaa Madonas.
Už gero vyro, už dūdelninko.
dainuojant, reikia plaštaka baks
338 puslapiai. 1979 metai.
810.00
Tas
ateidamas
ir
atnešdamas
ŽEMAIČIŲ
VYSKUPAS
MOTIEJUS
VALANČIUS.
noti gerklę, kad drebančiai būtų
Močiutei dūdą, tėveliui dūdą,
Red. kun. Antanas Alekna, 300 pusi. 1976 m.
•.. 85.01
pratęsiama o o o o lial
Visiems vaikeliam po
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA.
Tačiau grakšti yra buvusi kai
Red. Jonas Dainauskas ir Tomas Remeikis. 300 pust
87.00
dūdelaitę.
mynė Mičiulienė:
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 M. SUVA2IAVTMO DARBAI
Tėvelis pūtė, močiutė birbė,
Ant Mičiulio kiemo
Red. dr. Tomas Remeikis. 280 pusi
$5.01
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1973 M. SUVAŽIAVIMO DARBAI.
Visi vaikeliai aplink birbino.
Šokinėja kielė
Red. dr. Rimvydas Šilbajoris. 262 puti
85.00
Aš misliau, kad kielė,
Atėjo laikas ir buvo skatinama LITUANISTIKOS INSTITUTO 1975 M. SUVAŽIAVIMO DARBAI.
O ten Mičiulienė.
Red. dr. Benediktas Maflirika. 192 pusi
86.00
blaivybė, kunigai skatino kovoti
Nebuvo labai laimingas bro
LITUANISTIKOS
INSTITUTO
1977
M
SUVA2LAVMO
su girtavimu. Dainoje sakoma,
liukas, vedęs mergelę iš toliau,
DARBAI Red Janina K. Reklaitie
810.00
kad žydams ir ponams bus blo
nuo pakaunės, ir kunigas liepė
gai dėl to.
Švelniai elgtis su žmona:
DRAUGAS, 4848 Wsst 68rd
Kai aŠ buvau neženots
Saukia, rėkia kunigai,

Dažnokai, lyg priedo prie šios
dainos, Ji uždainuodavo jau ki
Motinos dainose minimi ir pu
ta melodija:
siau klajokliai Lietuvos gyvento
jai
čigonai, kurie progai pasitai
Seno čėso kavalieriai
kius pa vagiliaudavo:
Sėdėj' ant žirgų kaip ricieriai,
Dabar jiejie joja tiktai,
čigonėliui duos, duos,
Kada purvyno yr> diktai.
Prisirišę prie tvoros,

įvairiu,
brangiai

W£ST CHEMICAL. PRODUCTS
COMPANY INC.
4742 S. Kedzie, TeL 847-6565
HELP WANTED — MOTERYS

NEDZINSKAS, 4851 Archer Ava.
Chicago, m. 60632, teL t27-5M0

B A C E V I Č I U S

Wanted Janitorfati Person.
PART TIME
Evening hre. 4 p m. until finished
Semi or retired person considered.

ągssaeBBBcassstt

SIUNTINIAI J LIETUVA
Ir kitus kratas

BELL REALTY
J.

y^ryy

JANITORIAL

PTJBIAC

4256 So. Man4ewood, teL 254-7450

SECRETARY
SALARY T0 $14,500
Medium sized Northbrook
CPA finn needs a secretary.
Pleasant surroundings, excellent hours & iringe benefits inchiding profit sharing.

Taip pat d a r o m i
VERTIMAI.
OIMINV iškvietimai, pildomi
P I L I E T Y B E S PRAŠYMAI ir
kitokie blankai.
Illlllllllllllillllllllllllllll

CAU MR. MAURA
564-8200

> • • • # • 6>-4>+ 0 • • # • # ' • • # • # •

VALO M E

Naujesnis S-jų miegamų bungalow.
IsNUOlJOJAMA — FOB BENT
KILIMUS I B B A L D U S
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
Plaunama Ir vaškuojame
67-os ir Homan. $52,900.
ISNUOM. 3% kamb. butas 68-os ir
visa] rūsio, grindis.
2% savito ašaras — 3 Imtai. Ge
Talman apyl
ros pajamos. Prie 44-os ir California.
B U B N Y S — TeL B E 7-5168
Skambint 737-t228
Nebrangus.
56-ta ir fVbJpple. 6 kamb. puikiai
priZiOreta mūro rezidencija. Gazo iiiiiiiiiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
O &M ES I O
šilima. Rūsys. Nebrangus.
•S-U ir Keeler. Stiprus 1 % aukš
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIlMIlIlIlIlIlIlIlt
to mūras. Tinka giminingom Šeimom
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
ar ifnuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
172.000.
Pardavimas ir Taisymas.

TELEVIZIJOS

NEIGHB0RH00D
Realty Group U.SJL
BUDRAITIS REALTY C0.
4243 W. 63rd Street
Tel. —767-0600

Lietuva bolševiku
okupacijoje

M I GL I NAS TV
2MS w. mth su te*, nt-im
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIUIIIIIIIUI
i iiiiiiiMiiimiiiimiiiiiiimiiuuniiuiiiitiri

PLUMBING

Licensed, Roaded, Insared
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
• ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
I S I G Y " I f l T E D A B A R f f f f j L S T J S ? Sintos vana
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai.
IMHNIlIlIlIlMMlIlIlINIinullHllisaHIMM*
vakaro.
Tai paiki dovasa — bei karia
SERAPINAS — 636-2960
prsga!
iiiiiuiHniniiiimiiiiiiiiuiiinaiiMiMHrHii

Popular Lithuanian
R E C I P E S A. V I L I M A S

JUOZAS PRUNSKIS
Leidinys gausiai iliuatruotaa tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mai* ir su sąrašu nužudytųjų.
Išleido Jūrų šaulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1579, 240 psl. Spau
dė Draugo spaustuvė. Viršelis ir
aplankas dsil. p. Aleksos. Kama
su persiuntimu 86.73.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
4846 W. 6Srd St- dskaga, UL

OI. gyventojai prideda 30 centų
valstijos
mokesčio.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
LAIDA
>vo

MOVI

niiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiuuuiniii

NG

Apdraustas pertarastynias
įvairių atstumų

J.

B U R K U S
•r

ARTI TIKSLO

"Be Uos knygos neturėtų
ftiom dienom Draugo spaustuve uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniuiniuiiimii būti nė vienos šeimos, iš kurios
kaa nors mirtimi yra išvykęs
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dausvardieamiinybėn. ,,
nė vėl patikslino ir pagražino sią
D 8) M E S I O
IŠ autoriaus pratarmės
laidą naujaia panioiknsis.
TeL 376-1882 a r t e 3 7 8 4 0 9 6

Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms ar marčioms. Daugelis P A C K A O E E X P R E 8 0 AOENCT
MARIJA
KOREIKIENC
apdovanojo kitataučius supažindin
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
dami juos su lietuvišku maistu ir
l A b a l paseMautamoa peroa
virimu. 81 knyga yra sukėlusi la
Maistas ti Eoropoa S S a f Į l
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki pre%Ca.
2SOS W. SS 8C. Chtcaao. I1L SOSSS
TEL. — WA S - « S 7
tataučių darbo vietose ir organisacijoee.
Knyga yra tsbsi grasiai įrišta ir
su spalvotomia iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui.
Užsakymus siusti:

VIZITINIU KORTELIŲ
REIKALU

M

S8d»vos" leidinys 1979 m.
Spaudė Morkūno spaustuvė Chicagoje. 256 pusi. Kaina su per
siuntimu $6.75. Illinois gyvento
jai prideda 3 0 e t valstijos mo
kesčio.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St.

Vizitinių kortelių naudojimas yra
Chicago, IL 60629
grafus
paprotys.
Biznieriai
jas
pla
DRAUGAS, Knyga Skyrias
HIIMIItmi-Hlf
čiai naudoja. Bet tinka ir visų rss>
na
it^.i.1
4S45 W. 6Srd Street
asų atstovams turėti
korteles.
CHeago, IUinoU 88828
Bsa. DRAUGE.
Kreipkitės t "Drauge"
asa jai pIsHasjsisi skali i imas MeKaina au persiuntimu $4.76
traciją visais panašiais reikalais.
tarlaj dlsaiaštto. gi skelbimų kainiiaois gyventojai pridėkite dar
20 centų mokesčiama.
sos yra

LIETUVIAI WORCESTERY

PRIE AGR. ALFONSO UMDREIKOS
PAMINKLO

MEL6Ų PATRAUKĄ
PATEKO RUSAMS

DRAUGAS, antradienis, 1979 m gruodžio mėa. 11 d.

iUlllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUUlIlIlIltUIIHIIHIUIIIIIIIIU
A. A. ADV. AMT. i m j E R i g nėjimuose i r prasydavo, kad
Belgijos Užsienio reikalų mi
gametis pirmininkas arba valdy
IŠKELIAVO I AM2INYKĘ jam leistų tarti žodį. Jis saky
bos aktyvus narys. Jis pirmas iš nistras Simonet, kuris neseniai
davo, kad mes, bet ypatingai
kėlė mintį, kad vėlinių dieną bū lankėsi Brazilijoje, pakartotinai
Lapkričio 25 d. University of atvykusieji po antro pasaulinio
tų aplankomi mirusiųjų agrono iškėlė ten klausimą apie 90-mmMajsaachusetts ligoninėje mirė karo per mažai rūpinamės Lie
mų kapai. Ypatingai daug darbo Cockerill patranką, kurios licen 5
kr mm atliekame laisvai pareigą savo tautai?
daug dirbęs Lietuvos labui, ypa tuvos išlaisvinimu ir per ma
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent
cija
buvo
parduota
Brazilijos
ir jėgų įdėjo į rašytojo Vytauto
tingai kada £ kėlėsi nepriklau žai meldžiamės už jos laisvę.
pridedami
$5.00 įstojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei
Alanto romano „Liepkalnio so firmai.
somam gyvenimui, a. a advo Minėjimuose pasigesdavo ne tik
kės,
Uskyrus
ui p«THnk»rs knygas su trečdaliu nuolaidos.
dyba" išleidimą. Tam reikalui jis
Prieš du mėnesius Briuselyje i
katas Antanas Mileris (Miller) jaunimo, bet ir vyresnės kar
Klubas siunčia savo nariams informacijas apie naujai iš
sutelkė agronomų ir jų bičiulių
pasklido gandai, kad ši lengvoji i5 leidžiamas knygas.
85 m. Velionis gimė Duryea tos gausesnio akaičiaus.
tarpe apie 7,000 dolerių. Nors
mieste, Pa. Mokėsi Scrantone.
A. a adv. Antano Milerio kū
jam ir neteko išvysti tos knygos prieštankinė
, . 0
, patranka
. yrar> par, Ui $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų psr matus,
0
Baigė Dickinson Law School nas buvo pašarvotas laidotuvių
mes galūne per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS
pasirodymo, bet jo sutelktos lė- d u o U *»»**
Sąjungai. Belgi
Carlisle, Pa., ir įstojo 1920 m. direkt. Carroll namuose. Vos
VĄ LIETUVIŠKA KNYGĄ. Ui tai mes gausima pasirinkti vi
sos įgalino sėkmingai tą romaną jos ir NATO strategų tarpe ki
lo
dėl
to
didelis
nepasitenki
sus
Klubo leidinius trečdaliu pigiau.
į Massachusetts Bar, persikėlęs keletas lietuvių atėjo pasimels
išleisti ir per metus 1000 egz.
gyventi į VVorcesterį. Tais pa ti už šio tauraus lietuvio sielą.
paskleisti skaitytojų tarpe. „Liep nimas.
Rąžykite prie pirmas progos:
i
čiais metais pradėjo advokato Panašus skaičius susirinko į
kalnio sodyba" tai romanas, ku
Cockerill ginklų fabrikas Bel
UETUVIiKDS KNYGOS KLUBUI
darbą.
Buvo narys Federal laidotuves šv. Kazimiero para
riame vaizduojama nepriklauso gijoje išrado lengvąjį 90-mm4M5 W«S
Bar. Advokato profesija vertė pijos bažnyčią lapkričio 29 d.,
mos Lietuvos ūkininkų gyveni sarvuočiams pabūklą, kuris tuoj
si daugiau kaip 50 m. Daug kurioje už jo sielą buvo koneemas, jų darbai ir šviesios viltys buvo karo ekspertų gerai įver
tikėti į Lietuvos ateities ūkinę pa tintas. Jis yra dviejų versijų: ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimuim
yra patarnavęs ir lietuviams leruojamos šv. Mišios. Koncežangą. Jo įdėtas darbas ir tikė MK I su 300mm vamzdžiu ir
įvairiuose reikaluose. Buvo ir lebravo: Šv. Kazimiero parapi
A. a. A. Indreita* paminklas
jimas į Lietuvos ūkininko geresnę MK su 50O-mm ilgio vamzdžiu
patarėjas Shrawsburio mieste jos kleb. kun. A. Miciūnas, MIC,
ir šviesesnę ateitį ir į mūsų lie ir gali už 1,5 km apšaudyti prie
(1901.111.25 — 1976.VI.21)
ir pasakė pamokslą, kun. J. Balio valdžioje.
tuvių literatūros raštiją buvo už
Pasitraukęs ii savo profesi kanas, kun. A. Volungis, kun.
Lankant vėlinių dieną Lietu degantis. Jis tvirtai jautė, kad šo tankus & patranka buvo jau
panaudota Brazilijoje ir Libi
jos gyveno su pussesere Ona J. Steponaitis, kun. A. Yankaus- vių Šv. Kazimiero kapines, mano
„Liepkalnio
sodyba"
yra
tas
švie
kas.
Po
pamaldų
sugiedota
Lie
Vilkiene savo name Worcestedėmesį atkreipė š.m. Kazimieros sus žibintas, kuris ateinančiom joje, licencija realizuoti uzpa-!
tuvos
himnas.
Vargonavo
muz.
rio priemiestyje, žmoną palai
Indreikienės ir jų vaikų pastaty kartom bylos, kad mes kaip mir tentuotą išradimą buvo suteik
ta Brazilijos firmai Engesa.
dojo 1951 m. Priklausė 8v. Ka V. Burdulis. Velionis palaido- tas paminklas agr. Alfonsui Indtingieji žmonės palikom savo pėd
zimiero parapijai. Buvo didelis | tas salia savo žmonos Matildos reikai prisiminti. Agr. A Indrei- sakus, kurie liudys mūsų epochos
Dabar pasklidę gandai tvirti
patriotas lietuvis ir giliai reli-išv. Jono kapinėse. Liko pusse- ka savo nuveiktais darbais pali prasmę ir žemdirbių tautos ryš- na, kad šis pabūklas, per rusų
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
gingas katalikas, Visas savo Į sere Ona Vilkienė ir kiti gimi ko savo kolegų tarpe šviesius pri tingumą.
sąjungininkę Libiją, buvęs per
jėgas pašventė besikeliančiai nės. Giminės prašė vietoj gė siminimus. Jo judrus būdas, laki
Užmigo žemė, rašė Maironis, parduotas Sovietų Sąjungai
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
nepriklausomai Lietuvai. Kada lių aukas skirti tėvams marijo vaizduotė ir nepaprasta energi laidodamas savo draugą. Bet že Brazilijos ambasadorius Belgijo
iškilo nepriklausomos Lietuvos nams — Thompson, Conn., ar ja savo profesijos darbininkų gre mė po žiemos miego atgimsta je paneigė šiuos gandus. Kad
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
pripažinimo klausimas, Anta Amerikos širdies (Heart) drau tose žadino norą ir kėlė šviesias naujam pavasariui. Agr. A. Ind- tikrai apie šį reikalą įsitikintų,
viltis, kad savo nuveiktais dar
nas Mileris važinėjo po visą gijai Ilsėkis ramybėje.
4330-34 So. California Avenue
reikos artimųjų: žmonos, sūnaus ministras Simonet iškėlė šį klau
bais galėtumėm palikti lietuvių
Ameriką ir kalbėjo * Lietuvos
simą
Brazilijoje.
ir
dukters
pastangom
pastatytas
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
A. A. E. ŽALAI SKIENt
išeivių tarpe kultūriniuose plo
naudai. Buvo daugelio komite
paminklas Šv. Kazimiero kapų ra
Tačiau visa ši problema yra
Iš Sv. Kazimiero parapijos tuose neišdildomus pėdsakus.
4605-07 S o u t h Hermitage A v e n u e
mybėje mums, jo profesijos gy
tų narys ir rūpinosi, kad pra
Ir ištikrųjų jo nueitas kelias viems draugams, primins, kad po tokia, kad Belgijos vyriausybė
džioje Lietuva jau turėtų savo i bažnyčios buvo palaidota a. a.
Telefonas — YArds 7-1741-2
Lietuvoje yra atžymėtas žemės žeme ilsisi naujas pavasaris, kuris juridiškai yra bejėgė veikti
Elena
Zalauskienė
41
m.
Velio
pinigų sistemą ir ji būtų pa
prieš panašų dviejų šalių san
ūkio kultūros ugdymo darbe švie
grista auksu. Tam tikslui jis nė gimė ir gyveno Worcestery. siais momentais ir reiškiniais. nuvargusį žmogų skatina tikėti dėrį.
suorganizavo komitetą, buvo jo Priklausė Sv. Kazimiero para Baigęs 1932 m. 2emės ūkio aka prisikėlimui su Kristumi.
Jgn. faidrd&iūnas
pirmininkas ir rinko auksą, si pijai, Motinų Gildai, 6v. Jono demijoje agronomijos mokslus,
Išvežimui ar pervežimui per
dabrą ir kt. Worcestery orga mokyklos — gimnazijos mo dirbo žemės ūkio švietimo dar
Belgijos teritoriją ginklų, reika
nizavo Lietuvos laisvės bonų tinų gildai ir Tėvų Pasionistų bą Šeduvoje. Vėliau 1935-40 m
lingas valdžios leidimas, bet lei
rekolekcijų
sąjungai
Dirbo,
ATLEIS
220
pirkimą ir buvo komiteto, ku
dimas nereikalingas parduoti
Kupiškio žemės ūkio mokykloje
ris rinko drabužius Lietuvai, kaip mokytojų padėjėja Esat vedėjo ir rajono agronomo dar
Daugiau kaip 220 Human licencijas gaminti šiuos ginklus,
pirmininkas. Atstovavo Wor- Middle m-loje ir Naujosios An bą, 1941-44 m. ėjo Panevėžio Services departamento tarnau ir licencijų savininkas nėra
Laidotuvių Direktoriai
cesterio lietuvius lietuvių suva glijos telefono kompanijoje. Po apskrities agronomo pareigas. tojų Chicagoje bus atleisti, ko priverstas gautą licenciją užre
žiavime Washingtone. JAV tuo pamaldų Sv. Kazimiero parapi Dirbdamas agronomo visuome- vojant prieš netinkamą pareigų gistruoti. Taigi vyriausybė ne
6845 SOUTH VVESTERN AVL
laiku prezidentas buvo Harding. jos bažnyčioje palaidota Sv. ninko darbą, aktyviai dalyvavo ėjimą ir siaurinant išlaidas. At turi žinių apie Belgijos firmų
Suvažiavimui pasibaigus, po ke Jono kapinėse. \
žemės ūkio kooperatyvu veikloje. leidžiamų atlyginimas svyruoja suteiktas kitiems licencijas.
— Lapkričio 30 d. iš Sv. Ka Gabiai valdė plunksną ir savo ra
lių savaičių JAV Lietuvą pri
tarp 8,000 ir 30,000 dol.
Trys Moderniškos Koplyčios
pažino laisva ir nepriklausoma zimiero parapijos bažnyčios pa šiniais talkininkavo spaudai kaip
valstybe. Bet Mileris dirbo Lie laidotas šios parapijos asistento žemės ūkio spaudos bendradar
Mašinoms Vieta
tuvai, kol prasidėjo antras pa kun. B. Uždavinio, MIC, ir jo bis.
saulinis karas ir Sovietų Rusija sesers, kuri yra Sv. Kazimiero
B Vokietijos atvykęs į ChicaTel. 737-8600
vienuolijos
narė,
svainis,
jų
se
okupavo
Pabaltijo
kraštus.
gą prisidėjo prie Lietuvių agrono
Tel. 737-8601
J. M. mų sąjungos įsteigimo. Buvo ilSkaudžiai tai pergyveno A. Mi serų vyras.
leris; Jis nenustojo rūpintis
• iA%\
Lietuvos likimu, kol jo sveikata
ir jėgos leido. Daugelį metų jis
su kongreamami Donahue ir vė
Lietuvos Dukterų draugija tatymą, ieškant giminių, lavoA. A,
liau su kongr. J. Early kiekvie
rūpinasi ne tik gyvais, į var ninėje išbuvo apie tris savaites.
nais metais, prieš Vasario 16gą patekusiais, bet ir mirusiais, Jo kūnas buvo pašarvotas lap
tos minėjimą, kalbėdavo per ra
TĖVAS IR SUNŪS
JASCNATTt
kurių nėra kam palaidoti. Prieš kričio 26 d. St. C. Lack-Lacdijo stotį WENB Lietuvos rei
Gyveno Chtcago, Illinois, Brighton Parko apyl.
mėnesį laiko kreipėsi į Dukterų kawicz koplyčioje. Dukterų drau
kalais. Dalyvaudavo visada miMARQUETTE FUNERAL HOME
Mirt gruodžio 8 <L, 1979, sulaukus 77 m. amžiaus.
gijos
narės,
kaip
yra
įprasta,
draugiją senelė ir verkdama de
Gimė Latvijoje, Rygoje. Amerikoje išgyveno 57 m.
javo, kad mirė jos gyventojas susirinkusius pasimelsti už jo
TR>S MOPFRMbkOS KOmClOS
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnus Raymond, marti Junia ir
POPIEŽIAUS VALDYMAS
sielą.
Vėliau
atėjo
Marąuette
Vincas Ausevičius, 70 m. am
Richard, marti Zita, 2 anūkai Tammara ir Cynthia, kiti gimines, drau
2533 VVest 71 St., Chicago
Parko
Svč.
M.
Marijos
Gimimo
žiaus,
o
pati
būdama
men
gai
ir pažįstami.
(Atkelta i i 3 psl.)
1410 So. 50th Av., Cicero
VelionC buvo nallft a. a. Kazimiero.
kos sveikatos ir daugiau kaip par. klebonas kun. A. Zaka
Tel. 4 7 f - 2 3 4 5
Priklausė Brighton Parko Moterų klubui, Dariaus-Girėno Am.
Sosto 1979 m. sąmata numato 80 metų, nepajėgia rūpintis lai rauskas pasimelsti. Lapkričio
Leg. Post # 271, Jonilkiečių klubui ir Našlių ir NaSliukių klubui.
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
17 milijardų lyrų deficitą, daug dotuvėmis.
27 d. kūnas buvo nulydėtas į
Kūnas
pašarvotas
Eudeikis
—
Gaidas
—
Daimid
koplyčioje,
4330
didesni, negu anksčiau spėliojo
Sv. M. Marijos Gimimo bažny
S. Caiifomia Avenue.
Dukterų draugija nesiteiravo
daugelis laikraščių.
čią. Gedulingas mišias atnaša
Laidotuves įvyks trečiadieni, gruodžio 12 d. I! koplyčios 9 vai.
Tai pirmas kartas, kada Sv. Sos apie mirusiojo buvusią padėtį, vo ir mirusiojo gyvenimui pri
ryto bus atlydėta j Svč. M. Marijos Nekalta Prasidėjimo parapi
tas pranešė konkrečiai, koks yra ar paliktus turtus, bet tuoj pra taikytą pamokslą pasakė kan.
jos bažnyčią, kurioje {vyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po
dėjo
ruoštis
laidotuvėms.
Ve
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
kasos stovis. Komunikate sako
V. Zakarauskas. Po pamaldų
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
ma, kad ateityje bus viešai skel lionis buvo miręs spalio 13 d. buvo nulydėtas į Sv. Kazimiero
lyvauti
Šiose laidotuvėse.
biama Sv. Spsto finansinė padėr Artimų giminių neturėjo, todėl lietuvių kapines. Oras buvo šal
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
Nuliūdę: Mate, sasresM ir aaaasL
tis. Ir tam, popiežiaus žodžiais valdžia lavoninėje išlaikė jo kū tas, lietus su sniegu plakė vei
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, Tel. 523-0440
tariant, kad butų sugriautos "pa ną apie dvi savaites. Jis buvo dus, bet vistiek gražus būrelis
sakos** h* "mitai" apie Sv. Sosto pašarvotas spalio 29 d. St. C.
palydovų susirinko palydėti jį
PHILLIPS - LABANAUSKAS
kilnojamo ir nekilnojamo turto Lack-Lackawicz koplyčioj. Spa
į amžino poilsio vietą.
<F
kapitalus, kuriais per tam tikrus lio 30 d. buvo nulydėtas į 8vč.
Apeigas kapinėse atliko tas
GRAŽIAUSIEMS JOSŲ KNYfiYKAMS
3307 SO. L1TLAMCA AYE
Tel YArds 7-3401
tarpininkus manevruojama ne M. Marijos Gimimo bažnyčią.
pats
kan.
A.
Zakarauskas.
Po
visada Svari spekuliacija.
Sv. misiąs atnašavo kan. V. Za
maldų draugijos pirm. E. Kie
Daug mažiau žinoma apie ki karauskas. Jis taip pat atliko
STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS
tus du kardinolŲ diskutuotus laidotuvių apeigas Sv. Kazimie lienė padėkojo dalyviams, sutei
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. Mrjcinia 7-6672
Y. Peteraičio
klausimus. Apie Romos kuriją, ro lietuvių kapinėse. Draugijos kusiems velionui nuoširdų pa
2424 VV t."th STRFFT
Tel. REpublic 7-1213
Littifllktj . aigllikat M y u »
kiek žinoma iš komunikato, kar pirmininkė E. Kielienė padėko tarnavimą palydint jį ir pa
Tel. 974-4410
1102O Southvvest Highvsav Palos Hills. 111.
dinolai pareiškę savo pritarimą jo dalyviams už suteiktą pasku kvietė į draugijos namus kavu
JL Baravyko
popiežiaus norui pertvarkyti į- tinį patarnavimą ir pakvietė į tei. Lietuvos Dukterų draugi
PETRAS BIELIŪNAS
vairias ištaigas rr parinkti labiau draugijos namus kavutei. Tą ja labai dėkinga laidotuvių di
A.>cllikil - Ilttuf iikas itdyias
rektoriui
St.
C.
Lack-Lackakvalifikuotą personalą Tikima pačią dieną buvo gauta žinia,
4348 SO. C Al IFORMA \ \ \
Tel. LAfjyette 3-3572
tis du sodyaai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai
si, kad po kelių mėnesių jau bus kad Manąuette Parko ežerėlyje wicz už suteiktą nuoširdų ir
dėmis, didelio formato ( 8 x 6 colių), 580 ir 580 puslapių, la
matyti šio piano konkretūs vai nuskendo Eduardas Zemlickas. prieinama kaina patarnavimą
bai lengvai skaitomos raides ant ryškiai balto popieriaus, su
JURGIS F. RUDMIN
stipriais kietais viršeliais.
siai. Tikėjimo rr kultūros santy Sis taip pat buvo vienišas ir jo mūsų laidojamiesiems varg
šams.
kių tema nutarta sustiprinti ir
3319 SO. I irUANICA AVE.
Tel YArds 7-1138-30
Tikrai graši dovana jaunom lietuviškoms ar maišyto—
laidotuvėmis turi rūpintis Duk
šeimos.
Kiekvienas
lietuviškas
knygynas
turftų
didžiuotis
pagyvinti naujas ir jau veikian
Jei tave visi atstume užmirš,
terų draugija.
šiais tomsis.
čias popiežiškąsias akademijas.
E. Zemlickas buvo gimęs Ro tau visi keliai bus uždari, atsi
POVILAS J. RIDIKAS
Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (paštas ir
Tai liečia daugiausia Popiežišką
mink,
kad
tau
dar
yra
vienas
persiuntimas $1M aš tomą ir pridedami mokee&ai Dliaois
3354 SO H Al STED SIRFET
ją Mokslų akademiją, kuriai pri kiškyje, tarnavo vokiečių ka
Tel. YArds 7-1911
atviras kelias į Dukterų drau
valstybes
pirkėjams).
riuomenėje,
buvo
belaisviu.
klauso 70 pasaulinio garso moks
»
giją, čia tu rasi akis, kurios
lininku. Prie jos gal bus prijung Anskčiau gyveno Londone, o
D
R
A
I
K
I
K
N
Y
S
Y
N
A
S
tavo vargą matys, ir rankas,
VASAITIS - BUTKUS
tas naujas organizamas, suside nuo 1962 m. Amerikoje. Mirė
4141 W. 6 M Strttt
dąs iš humanistiniu ir filosofi sulaukęs 56 m. amžiaus. Vėlio pasiruošiusioa tau padėti
1446 So 50th \te . ( KARO, 1LL.
Tel. OLympic 2-1003
III
ms taip pat artimų giminių ne
nių mokslų specialistų.
turėjo, todėl pagal valdžios Js-I
LV.
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Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.

EUDEIKIS

Mažeika & Evans

DVEJOS LAIDOTUVES

PAULINE SHLAUSTAS

PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI
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DRAUGAS, antradienis, 1979 m. gruodžio mėn. 11 d

IŠ ARTI IR TOLI

x Popiežius Cbicagoje, doku
kaliniams". Programa susida
1 A. V A I S T Y S I U
mentinis videofilmas bus rodo
rė iš paskaitų ir diskusijų. Pa
— JAV Atstovų romų na skaitininkų tarpe buvo prof.
mas šį trečiadieni, gruodžio 12
rys kongr. Charles Dougherty, Thomas E. Bud iš Queens Cold., 7 vai. vak. Gintaro klube
JAV LB krašto valdybos pra lege, City Univeraity of New
(2548 W. 69 st.). Spalvotas vi
šymu įnešęs įstatymo projektą York, kuris kalbėjo apie reli
deofilmas padarytas dr. Jono ir
(H. R. 5407) gauti finansinę gijos vaidmenį Sovietų Sąjun
Teresės Bogutų ir Daivos Mar
paramą Lietuvos diplomatinei goj.
kelytės. Videofilmas bus rodo
Matthew Nimetz, JAV
tarnybai, šiomis dienomis savo Valstybės departamento parei
X "Amerikos balso" radijo mas ant plataus 5 pėdų ekrano.
distrikte gyvenantiems pilie gūnas ir lietuvio kun. J. Sarausprogramos, siųsdamos žinias bei Valandos ilgumo programoj bus
čiams išsiuntinėjo biuletenį. Biu ko viršininkas (kun. Sarauskas
matyt
ir
popiežiaus
sutikimas
pranešimus į okupuotąją Lietu
j
letenyje jis skatina rašyti laiš- neseniai pradėjo dirbti rytų Eu
vą, gana plačiai naudoja "Drau Marąuette Parke.
; kus L. Brežnevui ir prašyti tri- ropos skyriuje) pristatė Valsty
x "Lietuvis žurnalistą*", Nr.
go" paskelbtą informacinę me
į
jų politinių kalinių išlaisvinimo. bės departamento liniją žmo
džiagą.
Pereito sekmadienio 8, Liet. žurnalistų s-gos nepe
Tie kaliniai yra lietuvis Balys gaus teisių srity, ypač pabrėž
abiejų programų metu skaitė iš riodinis leidinys, jau atspaus
•
Gajauskas, ukrainietis L. Lu- damas pilną Helsinkio sutarties
traukas iš redakcinio rašinio dintas ir prieš Kalėdų šventes
kianenko ir Rusijos žydė R. Le reikšmę. Jis ragino etnines
apie Prūsijos lietuvių tarybos pasieks savo skaitytojus, šį nu
vine.
Biuletenyje trumpai pri grupes pristatyti savo rūpes
pareiškimą, citavo J. Janusai merį redagavo Rūta Klevą Vistatomos
minimų trijų politinių čius bei reikalavimus Valstyvės
čio rašinį apie vakaronę Chica džiūnienė, atspausdino "DrauTaip pat departamentui prieš Madrido
goje pogrindžio spaudos temo- go" spaustuvė. Rašo redaktorė Dail. Vandos Aleknienės dailės darbų parodos atidaryme. Kalba vyriausia skautininke v. s. Irena Kerefcenė, jos de kalinių biografijos.
minėtame
biuletenyje
atskiru konferenciją. Įdomu, kad Lie
Nuotr. V. JaainevičUus
mis, pateikė nemaža kultūrinių LŽS pirm. prof. J. Kupriorus, šinėje - dail. V. Aleknienė.
straipsneliu suminėta kongr. tuvos dabartinė padėtis dažnai
kun. Br. Markaitis, kun. V.
žinių iš lietuvių gyvenimo.
Dougherty veikla Pabaltijo vai buvo minima. Ann Gillen, NaBagdanavičius, A. T. Antanai
x Cicero moksleivių ateiti tis, Vyt. Alantas, J. Karka ir'
stybių reikalu — pareiškimai į į į ^ interreligi^us Task"Force
ninko Vysk. M. Valančiaus kuo kt. Pateikta daug nuotraukų,!
kongrese, įneštos rezoliucijos
^ ^ Jewry vedėja
nyQ
pos adventinio susikaupimo die žinių iš spaudos darbuotojų gy- j
B T
Kanklėmis Elena Mulidytė dienė pažymėjo, kad solistes " 5
^ Ž f ^ ^
feį
^
N i j o ^ Sadūnaina praAjusį sekmadienį pradėta venimo, platus radijo valandė DAR KARTA ČIURLIONIS
1
šv. Mišiomis šv. Antano para-,... s k v n , ^ 2 g p s L
CHICAGOJE
paskambino A. Mikulskio "Ant plokštelėse yra 6 liaudies d a i - ' £ « *
H X E .
S t t * * ^ * ^
* * ! * * '
Marc
pijos bažnyčioje, šv. Mišias at-; x Loretto ligoninėje, vado* T a n n e n b a u m P*1"5ežerėlio rymojau", po to vyrų nos ir 6 liet. kompozitorių ir * f « „ J L * Vnntrr. rv™«rW i
Ne kartą Čiurlionio ansamb
UetUV<
našavo ir pamokslą pasakė kun.j v a u j a m o j e gv. Kazimiero sesechoras sudainavo Ąžuolėlį, liau dar kitų kūrybos. S o W s a k o m ' ™ S S ^ S S S S Z ^
* ****** * *****lis
yra
koncertavęs
Chicagoje
K. Trimakas. Giedojo parapi
£ £ ? % £ £
" ** *****
"*«»&
""**
rų vienuolijos, gruodžio 19 d., i r v ^ d a sėkmingai, visada bu dies dainą, stilizuotą J. Karoso, paniatoriusT Enrio^ue Arias, f j ^
jos choras ir mokiniai. Po paCbicagos konservatorijos dok "Koalicijos Išlaisvinti Petkų ir padėtį Sovietų Sąjungoj. Dis
Balnok,
tarne,
bėrą
žirgą,
liau
„ ,.
,...
trečiadienį, 7 vai. vak., irdnint'
^ ^ sutiktas.
Praėjusį
dies dainą, stilizuotą A. Mi torantų vadovas, papasakojo, Gajauską "pareigūnais ir ne kusijose girdėjosi Petkaus ir
maldų salėje, susėdus.prie mo-, ^ ^
simpoziu- ! k m a d i e n į C i u r I i o n i s
metus„
bug
dain&yo
kulskio, ir Ant marių, tekstas kad plokštelėms buvo parinktos pilnų metų bėgyje su jais yra Gajausko pavardės. Konferen
tinų paruoštų užkandžių, maklą I
. s v a r s t y b o 8 v a i k ų auklėji- B a l f o ^ ^ ^
p r o g a guruoS.
cija užsibaigė maldos budėjimu
Bern. Brazdžionio, muz. Br. Bu- ir tarptautinio garso kompozi susitikęs penkis kartus.
sukalbėjo kur, B. Rutkauskas, t m 0 ^ ^ ^ i r p r i e ž i ū r o s k l a u
r
t
e
Marijos
aukšt.
konce
prie Izaijo sienos Jungtinėse
cijos, kad jos būtų įdomios ir
driūno.
pakviestas kuopos pirm. V. La- simais. Simpoziume kalbės spe- Į m o k g ^ j e .
Tautose.
—
Spalio
30
d.
trys
lietuviai
Po pertraukos kanklėmis pa kitoms tautoms. Plokšteles su
niausko. Meninę programos da cialistai gydytojai, socialinės |
pažindino kitataučius su lietu dalyvavo tarpkonfesinėj konfe
lį atliko nuo pačių mažųjų ligi veiklos atstovai ir psichologai.
Ansamblis, diriguojamas muz. skambino Jaunystės žaismą,
KAUADOJE
vyresniųjų ateitininkų, paruošti Kviečiami dalyvauti tėvai ir vi- Al. Mikulskio, koncertą pradė- muz. A. Mikulskio, Mirga Ban- vių kompozicijomis, o lietuvius rencijoj prie Jungtinių Tautų
— Toronte metiniame Mairo
New Yorke, kur buvo svarsto
globėjų ir talkininkų. Progra suomene. kuri domisi vaikų, 3Cs daina Gieda giesmelę, teks- kaitytė ir Virginija Juodišiūtė. — su kitataučių.
nio
mokyklos mokinių tėvų su
mas
Sovietų
žydų
klausimas.
mai vadovavo L. Šulaitytė. Kuo sveikatingumo ir priežiūros rei-įtas vysk. A. Baranausko, harm.
Moterų choras su kanklių or Iš plokštelės buvo pagrotos
dalyvavo 50 tėvų.
pos pirm. V. Laniauskas padė k a l a i g
A. Mikulskio, toliau padainavo kestru atliko Oi dariau, dariau solistes įdainuotos lietuviškos, Lietuviams atstovą v t kun. Ka- sirinkime
Pirmininkavo
Br. Saplys, sekkojo globėjams, talkininkams ir
x Lietuvių Prekybos rumųj^iema, telkstas Petro Vaičiū- lyseles ir Švento Jono vakarėlį, ispaniškos, kinietiškos dainos. zimieras Pugevičius, Lietuvių
svečiams.
susirinkimas bus gruodžio 12 d., j no, muz. J. Gruodžio, Piemenai- Liaudies dainos, stilizuotos A. I "Moterų gyvenimo" "Drauge' į Katalikų religinės šaipe'* ve- Į r»toriavo I. Ross. Išrinktas nau
Irena Gri- redaktorė S. Semėnienė perskai- j dejas, Marian Skabeikienė, Bal- jas tėvų komitetas: pirm. D
_
trečiadieni, 7:30 vai. vak. Da-'tės raliavimas, Liaudies daina, Mikulskio solistė
X Vytenis ir Sofija StatkaL
žinomi 'skautininkai* Ugiau kaip I riaus ir Girėno posto salėje. Ka- j stil. A. Mikulskio, solistė _ Ire- galiūnaitė, Vaidilučių choras iš tė redakcijos sveikinimą ir lin-, tie Appeal to the United Na- Karosas, sekr. V. Pečiulis, na
mėnesį viešėjo Australijoje, kur I ledinę programą atliks Mar- į na Gngaliunaite . r a g e l i s - J- operos "Vaidilutė", muz. Miko kėjimus. Savo kalboje ji pri- tions atstovė, ir Gintė Damušy- riai — A. Ambrazaitienė, L.
Balaišis, B. Batraks, M. Parliaudies minė, kad mūsų solistė
jie anksčiau keletą metų gyve-iąuette Parko lituanistinės mo- Muholis, Žvejai tekstas Petro Petrausko, o lietuviųfcwniwhivn
p ^su
^ -pasi, , ^ tė, Pasaulio Lietuvių jaunimo
gauskienė,
B. Prakapienė, A.
no. Aplankė visaTdidesnefue-'kyklos ansamblis ir tautinių še- Vaičiūno, muz. J. Gruodžio, Bu- m u z i k o s instrumentų orkestras sekimu koncertavo Pran<ruz^ sąjungos politinės veiklos ko
ordinatorė. Konferencija tęsėsi Stungurienė ir A. Malinauskie
tuvių U n i j a s , susitiko daug g grupė, vadovaujama Stasės į ^ - * *
* į £ £ J * ***<>. ^
^
" ? " * 2'Z
^ ^ ^ J ^ ^ Z visą dieną. Konferencijos mot nė (iždininkė). Revizijos komi
6 Ant Nemuno "kranto, A. Mi- je, Taut. Kinijoje. Priminė jos
senų savo pažįstamų, domėjosi Bacevičienės. Po programos bus, rausko, muz. B Povilaičio ir
to: "Laisvės visiems sąžinės sija: H. Sukauskis, K. Batūra,
skautiška veikla ir iš viso lietu- atsigaivinimas, kurį finansuoja Atvažiavo mašinėla, aukštaičių kulskio. Mišrus choras su lie- mokslą Lojolos ir Roosevelto
A. Viskontas.
tuvių liaudies muzikos instru- muzikos mokyklose. Pacitavo
vhj kultūriniu gyvenimu. Į Ri-' vicepirmininkas Jonas G. Evans Į daina.
ivahnu tautų spaudos vertini- pinaičiams, J. Arvydui, PolikaiARGEMTIMOJt
verside, UI., kur jie nuolat gy-' ir Stasys P. Evans, Evans lai- j
.^.^^ ^
» mentų orkestru dar padainavo m
u
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Paskui,
A.
Varškiui,
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ir
baladžių,
stilizuotų
pa«vena, sugrįžo pereitos savaitės | dotuvių įstaigos direktoriai.
*
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— Industr. Juozas Deveikis
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kad susirinkusieji atnešė jaijmiesiems — Valaičiams, Paliusavaičių išskrido į S. Ameriką.
nuotraukų. Jas žada parodyti j tarėją,"will County demokratų j ^ ^ . ^ f ? ^ ^ £
^ ^ f ' kio. Ansamblis atliko: 2veng
džiaugsmo.
Dėkojo mecena-, lioniams. Dėkojo p. Matiukui
A.
Rūgytės
bute.
Paskaitą
"Vil
žirgelis
lankoj,
soilstai:
Irena
Ta proga aplankys Chicagoje
akademikams skautams,-ėms jų partija indorsavo kandidatu į Į
tams, visų pirma a. a. Julijai Į už puikią smuiko palydą, dail.
Will apskrities prokuroro postą. niaus universitetas" 1803—1832 Grigaliūnaitė ir Algis Gilys,
savo sesutę dr. Audrą bei žmo
sueigos metu.
Bičiūnienei, skyrusiai tūkstan V. Eivaitei už plokštelės gra
į J. B. Petrulis yra gimęs Lietu metais" skaitys istorikas J. Liaudies balandė — "Ulijona",
nos tėvelius Kanadoje ir kitus
x Algimantas Kubilius, čikatinę. Pažymėjo, kad trečiadie finį apipavidalinimą, A. BylaiDainauskas.
solistai:
Irena
Grigaliūnaitė
ir
voje 1944 m., kalba lietuviškai,
gimines bei draugus.
giškis, atnaujino prenumeratą
Vladas Plečkaitis, linelius ro nį, tarpininkaujant gen. kons. tytei už Sruogos teksto ver
prašo
visų
lietuvių
paramos.
x
Antanas
Stulpinas,
čikair pridėjo 10 dolerių auką. Dė
J. Daužvardienei, buvo plokšte timą, J. Paštukui, M. Morkū
Šiuo metu kandidatas gyvena j giškis, padėkojo už korteles ir viau, Liaudies daina, solistai: lės įteiktos visų penkių konti
kojame.
nui už patarimus ir pagalbą, A. imuiiiiiiinmiiiiiiiiiiniimiiiiiniimiiini
Frankfort, UI.
Į atsiuntė 10 dol. auką. Labai Irena Grigaliūnaitė ir Valdas nentų konsulams, amerikiečių
Modestui už talką įrašant. Pa Kelias j altoriaus garbe
Žiedords, Baladė — "Ant RamX Vytas V. Mišelis, MonroeX "Cicero Life" laikraštis a čiū.
radijo
ir
TV
stotims.
Dėkojo
skyrė po plokštelę muzikologi
byno kalno", solistai: Irena Gri
ville, atsiuntė Garbės prenume lapkričio 7 d. įsidėjo aprašymą
J. VAIŠNORA, MIC
x Dr. Romualdas ZaJubas, galiūnaitė ir Vladas Plečkaitis, vyro broliui K Kučėnui už pa jos archyvui, St. Semėnienei,
ratoriaus mokestį. Labai ačiū. apie Clyd Park lygos salės ru
"Giedrai', kun. J. Prunskiui, lietuvių radiSilver Springs, MD, atsiuntė Melnikas, Papartėlis, liaudies ramą tūkstantine,
Ark. Jurgio Matulaičio beatifikaci
tulio pirmenybės, kuriose Cace. . .
jo
stotims
Chicagoj.
Vakaronė
3<» bylos apžvalga. Gene
apmokėjusiai
plokštelių
įrekor8
x Lietuvos istorijos *iW»M ro k l u t a nugalėjo Sauliaus Ba- f ^
P^numeratos mokesty daina, ir pabaigai tradicinė Na
ralinės
Postuliacijos leidinys
Labai ačiū.
mo, liaudies daina, kuri taip pat davimo išlaidas. Įteikė plokšte-1 baigėsi "Giedros" suruoštomis 1969 m.
540 psl., 1750 iUustracijų. Kaina l r o n o vadovaujamą klubą Bom-'
les
mecenatams A. Kairiui, Lie- Į vaišėmis.
J. Pr.
X Elena Gibisienė, čikagiš- naujai nuskambėjo.
$15.00. Tėviškėlė, 4346 South į ^
Pažymėtina, kad BombeKaina su persiuntimu $1.00.
Ansamblis ir solistai buvo
Western, Chicago, m. 606O9. | rių k o m a n d o j dvylikos bernhi- kė, nusipirko "Drauge" lietuviš
gausiai
susirinkusių
klausytojų
TeL 254-1122.
(sk.) į ^ dauguma yra lietuvių kil- kų plokštelių už didesnę sumą.
Gaunama DRAUGE
labai šiltai priimti, kai ką turė
X Kūčios, rengiamos Liet. mes, kiti net ketvirtos genera
x Sveikindami su artėjančio jo kartoti. Iš viso koncertas
ĮiHHnnmiuauroMttfliiHiiiiMiBiHnHiiB
taut. namuose, 6422 So. Kedzie cijosš kaip tai Skiris, kurio čia mis šventėmis, aukų atsiuntė: visiems labai patiko, po jo, įneKALADŲ G^LfiS
] kuri turi apie 4000 pacientų per
Ave., Chicagoj sekm., gruodžio gimę seneliai, gerai kalbėję lie po 7 dol. — Petras Molis, Jonas
šant
gėles,
ilgai
ir
nuoširdžiai
tuviškai,
neseniai
mirė.
Pirme
įsigykite aanjąjį ALOYZO
23 d. 4 vai. p.p. Dalyvaiai moka
Gudauskas; po 5 doL — Juozas plota. Balfo c. v. pirm Marija Cbicagos Garfieldo ir Lincolno metus ir daro apie 1000 opera
cijų. Pacientės oda buvo iš
po $8 už asm. Registruotis tel. nybės vyksta Cicero miesto sta Bradūnas, V. G. Girnius, L. BilBARONO
Rudienė trumpu, gražiu žodžiu P ark U šiltadaržiuose nuo gruo- tepta chemikalais, kad nusilup
dione.
778-7707 pas B. Kasakaitį.
dušas, S. Vaškys, J. Černiaus
x Marija Merkevičienė, nuo kas, M. Milašienė, Dalė Mur- padėkojo ansambliui, koncerto džio 22 d. iki sausio 6 d. vyks tų. Nuo to Dureko mirė. Atsi
(pr.)
ruošėjams, ypač J. Jasaičiui, ir kalėdinių ir kitų gėlių parodos, rado ir daugiau skundų. Illinois
latinė ir ilgametė "Draugo" ray. Ačiū.
X Jums nereikia vargti ruo
gausiai susirinkusiems Balfo rė- Atdara nuo 9 v. r. iki 6 v. v valstija atėmė leidimą iš dr. Jurgis Gliaudą apie i) romaną
skaitytoja Omahoje, didelė lie
pirmadieniais iki 5 v. v.
šiant Kūčių stalą — pasauki
x Aukų po 5 doL už korteles mėjams.
Lotter, praktikuojančios Chica •ako: "Salia pagrindinių personalų
tuviškos knygos mylėtoja, užsi
autorius pateikė visą tutiną kitų,
te Venta Delicatessen tel. 476Kadangi
koncertas
ruoštas
goje.
sakė "Drauge" knygų ir jų lei atsiuntė: Pr. Kalvaitis, S. ZiČIUOŽYKLOS
gyvų ir tikrų, kurie, tarp savęs
4622. Įvairios silkės, farširuota
dimo reokalams paskyrė 14 do zienė, Zigmas Mikužis, Br. Bie- minint Balfo veiklos 35 m. su
skirdamiesi
vivendi meto
lydeka, stintos, ešeriukai, viniChieagos parkuose bus žiemą
PERDIRBS ŠAUKŠTUKUS dais, sudaro modus
sultingų, spalvingų
lerių auką. Esame labai dėkin liukas, J. Adomaitis, P. Blaves- kaktį, tai koncerto programoje
gretai. grybų auselės ir kitų
čiūnas. Petras Lakavičius, kun. buvo straipsnelis apie Balfo vei- įrengtos čiuožyklos, kur netoli
McDonald užkandinėse varto portretų galeriją".
gigėrybių kūčių stalui. Venta
klą, pailiustruotas Balfo veikėjų j parko būstinių, kad būtų kaip jamus šaukštukus pradėjo pla
PY.
Bulovas,
Stepas
Surkus,
X Cicero Lituanistinė moky
Išleido Lietuviškos knygos klu
DeH 2419 W. 69 St., tel. 476nuotraukomis. Muzikinį verti- sušilti
čiau vartoti narkotikų naudoto bas 1979 m. Virietts Nijolės Vedekla rengia Kalėdų eglutę gruo Ekiv. Jazukevičius, Stasė Tau4622.
(sk.)
jai kokainui kabinti. Reikalas gytės • Palubinskienės, 276 pusi.
IŠGELBĖJO MEKO ATTE
džio 15 d., šeštadienį 12 vai. šv. čytė, Klemensas Polikaitis, Jo nimą duosime vėliau.
L.
Galinis
atsidūrė net VVashingtone, se Spaudė Draugo spaustuvė. Kaina
x Naujųjų Metų sutikimas Antano par. mažojoje salėje. nas Skladaitis. Visiems esame
su persiuntimu $7.75. UI. gyv. pri
Aldermanas
T.
Kenner
sek
rengiamas Tautiniuose namuose Programą atliks patys moki dėkingi.
SOL. DALIOS KUCfcNIENfiS madienį prie 45 gatvės Michi- nato pakomisijoj. Dabar Mc deda 35 et. valstijos mokesčių.
Donald bendrovė nusprendė pagruodžio 31 d. 8 vai. vak. Vie niai. Tėveliai su vaikais kvie
x Aukų atsiuntė: po 3 dol.. PLOKŠTELIŲ VAKARONĖ gan Ave., Chicagoje, sekmadieUžsakymus siųsti: Drangas,
,
,
keisti
šaukštukų formą, kad jie
r
tas rezervuotis tel. 778-7707 čiami kartu dalyvauti.
— V. Genys, E. Andriušis, V.
4545
West
63rd Street, CbJcago. VI
Su solistės Dalios Kučėnienės ^ ^ " ^ L ^ ^ Z ^ ' ^ I ^ " i nebebūtų patrauklūs narkotikų
pas B. Kasakaitj arba tel. 434X Teofilė Vildžienė, čikagiš- Puodžiūnas, J. Kemėža, Alfon plokštelėmis supažindinimas įvy kusį
60629
15 m. mergaitę. Alderma vergams.
7270 pas M. Valiukėną. Rengė kė, maloniu laiškeliu palinkėjo są Kanienė, EI. Skinderienė, St.
inmunnmi
ko gruodžio 8 d. Jaunimo cent nas, pagrobęs beisbolo lazdą,
jai: Korp! Neo-Lathuania Chi "Draugui" linksmų švenčių ir čarneckas. V. Jonynas, J. Dumro kavinėje. Vakaronę pradėjo kurią buvo turėjusi su savim š!tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiin
cagoje ir Lietuvių Tautiniai na- atsiuntė auką. Ačiū.
brys, Aldona Drąsutienė, A. Vida Gilvydienė, pasidžiaugusi mergaitė, sulaikė užpuolėją Fl.
m 1
{pr)
* '
x i. Vidmantais Elizabeth, Ivanauskas, po 2 dol. — V. Ke laimėjimu ir nupasakojusi ploki Clark ir perdavė policijai.
X Terros prekyba iki Kalėda, N. J., atsiuntė 10 dolerių auką lertas, A. Masionis, kun. J. Gri- telių atsiradimo pradžią, kur
MERE NETURTINGIEMS
šanš. Visiems dėkojame.
(Lithuanian Heritage - Jig*aw Puzzle)
nemažą vaidmenį suvaidino M.
atdara ir sekmadieniais nuo 12 Maloniai dėkojame.
x Dėkodami ui kalėdines Rudienė. Ji buvo pakviesta
iki 4 vai. vak. Gausiuose gra_r . .
,
. .
,
Cbicagos mere J. Ryrne buvo
Sudedamas Lietuvos žemėlapis ii 551 gabaliukų galvosūkio
«i _» tr t u
J
x Vytautas Janušonis, ak korteles, aukų po 5 dol. atsiun perkirpti kaspiną ir prabilti j nuvykusi į Cabrinį pigiųjų bu
formoje. Išleido Baltic Associate, Boston,
liausių Kalėdoms dovannr.ų pre- A
.'L . . . .
Z: .
tė : Antanas Marchertas, dr. W. susirinkusius. Jai buvo įteikta tų koloniją su Kalėdų dovano, g
Mokyklinio amžiaus, jaunimui padės išmokti Lietuvos Istokių rinkiniuose žymią vietą už- T^L
^ ' W^i s ^ n u 3 l ^ ^ J. Kirstuk, Bronius Gelažius, plokštelė. M. Rudienė džiaugė mis neturtingiems. Kai kurie jų S riją, atrasti jos žymiausias vietoves, supažindins su \^% garsiaisiais
ima dail. A. Petrikonio paveiks- * **»«Z»™P"*°
žmonėmis. Sis žaidimas tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek
i i
..-i^
it • ,
»
Drauge knygų anglų kalba Bronius Cikota, Valė Dailidkie- si, kad solistės balsas yra nu prašė darbų.
vienam
suaugusiam tinkamai praleisti laiką Kaina $12.95. Ekstra
skambėjęs
daugely
šalių.
"Džiau
nė, Ina ir Jonas Kasiai, A. Bulai ir puikios medžio mkrusta. _. A
f -- , , .
MIRTIS
DĖL
GR02IO
|
už
parsiuntimą,
Illinois gyventojai prideda 78 et. valstijos mo
x Lietuvą
Antanasuž Kalvaitis,
..
!L —
. . . . . . apie
75 doleriusčika-1 rakauskas, V. V. Petrauskas, giamės turėdami tokį šviesų ta
kesčio.
Užsakymus
siųsti:
cijos, išpuoštos jvainais tauti giškis, atsiuntė Garbės prenu-1 Julius Karsas, Algirdas Jonys, lentą. Kultūrinės ir dvasinėse j Karen Dureiko, 29 m., buvo
i nuvykusi daryti kosmetinės ope
DRAUGAS, 4 5 4 5 W. 63rd Sf.f Chio«aS IL 60629
ffl.
tel. 312Adresas
431 4660.
niais90629,
motyvais.
— meratos mokestį. Esame dėkin-1 Ant. Šakalys, Eglė ir Jonas Vi- vertybės yra aukščiausios".
Programos vedėja V. Gilvy- j racijos pas dr. Annette Lotter.
(sk.) gi.
lučiai. Visiems dėkojame.
32S6-r7 W. 6Srd S t , Chicago.
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