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Sukilimas atnešė maiito stoką
Maskva. — Užsienio diploma bado šmėkla. Sukilimui prieš ko
tų žiniomis iš Sovietų Sąjungos, munistinę vyriausybę plečiantis,
sovietu karinis įsivėlimas Afga daug Afganistano lauku nebuvo
nistane yra daug platesnis ir gi užsėti ir kai kuriose provincijose
lesnis, negu Washingtone skel jau pasirodė maisto produktų sto
biama. Sovietų šarvuočiu ir pa ka.
rašiutininkų jėgos Afganistane
Užsienio korespondentai, kurie
vis didinamos. Kartu didėja ir su bando pranešinėti apie padėtį
kilimo malšinime žuvusių rusų Afganistane, pripažįsta, kad ži
kareiviu skaičius.
nių šaltinių yra daug ir jie visi
nepatikimi.
Sukilėliai vis dar ne
Žiniomis iš Pakistano, čia per
paskutinius tris mėnesius Afga turi stiprios centrinės vadovybės
nistano pabėgėlių skaičius padvi ir sudaro mažiausiai penkias ats
gubėjo. Paskutinėmis oficialio kiras grupes. Kiekviena jų skel
mis žiniomis, Pakistane yra bia apie didelius laimėjimus, kiek
350,000 afganų. Pabrėžiama, kad viena mažina savo patirtus nuos
tai tik „registruotu" bėgliu skai- tolius. Visos grupės pripažįsta,
čius. Kita tiek gali būti niekur kad Afganistano valdžią gina
nesiregistravusiv. Pakistano prob-, stiprios rusu jėgos. Tankų vairuolemas su pabėgėliais pripažino ir j tojai ir helikopterių įgulos yra
Jungtinių Tautų pabėgėlių rei- sovietu kareiviai, dažnai ne ru
kalų komisariatas, paskyręs 9.5 sai, bet Azijos tautų kilmės.
mil. dol. pabėgėlių išlaikymui
Afganistano komunistinė vy
iki ateinančių metų rugsėjo mėn. riausybė irgi mažai skelbia žinių
Spėjama, kad padidėjus karo apie padėtį. Žinoma tik tiek, kad
veiksmams, iš Afganistano atbėgs prezidentas Aminas valdo labai
dar daugiau žmonių, nes ten jau kieta ranka. Prieš kiek laiko sos
pasireiškė ir tokius karus sekanti tinėje Kabule pasklido žinia, kad
**4» « s *
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)
vai pareikalavo mokytojos ne
Vabalninkas. Šių metų pavasa- bauginti vaiku, ši įrodinėjo tė
sarį Vabalninke buvo laidojama vams, kad klebono sveikinimas
moteriškė, kurios vienas iš vaikų buvo politinis įvykis.
— Petras Klinga yra Panevėžio ra Luokė (Telšių raj.). 1979 m. ge
jono švietimo skyriaus vedėjas.
gužės 31 d. Luokės vid. m-los diPalaidojus motiną, Petrui Klin- rekt Vaišvila, mokyt. Andriusegai prasidėjo dideli nemalonu vičius, Telšių rajono laikraščio
mai. Mat kažkas pranešė, kad„Komunizmo Švyturys" redak
jis katalikiškų laidotuvių metu torius Vaseris ir du iš Telšių
paskui nešamą motinos karstą partijos komiteto tardė Luokės
buvo įėjęs į bažnyčią ir ten iš vid. m-los mokinius: Gintarą Jan
buvo per visas gedulingas pa kauską, VI kl., Valių Ambrožą
maldas.
— V kl., Saulių Leščianską —
Dėl šio „nusikaltimo" Petras V kl. Mokiniai buvo puolami už
Klinga buvo terorizuojamas savo tai, kad jie eina į bažnyčią ir
darbovietėje. Jo bylą nagrinėjo {patarnauja šv. Mišioms. Tuo tiks
net raikomas, mat „nusikaltėlis" lu minėti mokiniai, o taip pat ir
yra LKP narys. Buvo svarstomas Romas Želvys — V kL buvo tar
klausimas apie jo pašalinimą iš dyti jau prieš dvi savaites. H ju
partijos, o tuo pačiu ir iš darbo. tada buvo pareikalauta, kad mo
Pagaliau po ilgu tardymų ir kiniai užpildytų anketas apie sa
svarstymų jam teko keliauti į vo tikėjimą. Baigiant mokslo me
Vilnių ir ten aiškintis. Vilniuje tus visiems šiems mokslieviams
paklaustas „Ką veikei bažnyčioje" sumažintas
elgesio pažymys.
P. Klinga atsakė:
„Stovėjau". Nors anksčiau jie turėjo pavyz
„Jeigu tiktai stovėjai, gali grįžti dingo elgesio pažymį, dabar ju
atgal ir toliau dirbti savo dar elgesys įvertintas „patenkina
bą". Taigi šio įvykio atomazga mai".
šį kartą buvo daugiau negu ne
Tačiau net ir šitokiomis prie
tikėta.
monėmis ateistai negali nugalėti
Taip ateistuojantieji valdinin paprastu mokinuku. Saulius Leškėliai sugalvoja sau „darbą" ir čianskas drąsiai pasakė tardyto
kitus gaišina dėl to, į ką nor
jams: „Eisiu į bažnyčią. Klausy
malus žmonės nekreiptų jokio dė
siu tik tėvų k klebono".
mesio.
O ateistiniai
prievartautojai
(imasi vis nauju prievartavimo
Skapiškis (Kupiškio raj.). Ska
Į priemonių.
piškio vid. mokyklos direktorius
', Birželio 4 d. visi minėti moki
Jonas Kaušakys grubiai diskrimi
niai ir JŲ tėvai buvo iškviesti
nuoja tikinčius mokinius. Pvz.,
į Telšių miliciją. Milicijoje gau
mokykloje įvykus vagystei, de
tas Luokės vid. m-los mokytojo
monstratyviai darė kratą tik pas
Andriusevičiaus skundas. Parapi
tikinčiuosius mokinius: Stasę
jos klebonas Šapoka kaltinamas
Raudonytę, Vaidą Belickaitę IT
vaiku viliojimu į bažnyčią, ju
Petrašonytę. Tėvams pareiškus
girdymu alkoholiniais gėrimais.
nepasitenkinimą dėl vaiku įtari
Tačiau faktai nepasitvirtino, nie
nėjimo ir niekinimo, direktorius
ko panašaus • nėra buvę, vienin
atšovė: "Mes kovojame ir kovosi
telė klebono „kaltė", kad jis mo
me su tikėjimo prietarais".
kinius kviečia į bažnyčią. Milici
Sv. Juozapo dienoje kun. klebo
ninkai išsijuokė, mokiniams ir ju
no Juozapo Giedraičio vardiniu
tėvams girdint, iš tokio mokyto
proga vaikučiai, lankantys baž
jo kaltinimo:
nyčią, pasveikino savo kleboną
— Tai nėra joks nusikaltimas!
su eilėraštukais iir gėlėmis. Mo
Į
bažnyčią
eikite, kiek tik norite,
kykloje kilo triukšmas. Mokyt.
Markevičiūtė taip prigrasino vai įstatymai to nedraudžia. Negi tas
kus, kad jie bijojo eiti į mokyklą. mokytojas nežino įstatymų? Ir
Reikėjo patiems tėvams vesti ver mums mažiau lieka darbo".
(Bttt daugiau)
kiančius vaikus į mokyklą. Kai tė
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Jau girdisi Amerikos kantrumo kritika
Teheranas. — Irane du neži buvo melstasi už įkaitu Irane pa
nomi vyrai, motociklu atvykę į leidimą. Dalyvavo ir apie 3,000
Teherano Islamo kolegiją, nušo lenkų. Korespondentai rašo, kad
vė tos mokyklos direktorių, arti daug lenkų peikia amerikiečių
mą ajatolos Khomeinio bendra' „kantrybę" ir nuolaiduma, kiti
darbį, islamo respublikos partijos Į stebisi, kad Amerika nepanaudovadą Mohammed Mofaetteh, vai- Į jo karinės jėgos.
Amerikos žurnalistas William
dančios Revoliucinės tarybos na
Safire
irgi kritikuoja prezidento
rįCarterio
„kantrybę". Jis rašo,
Irane vėl pasikeitė nuotaikos.
Atrodė, kad prieš Kalėdas kai ku kad Amerika bandė save pasta
rie amerikiečiai įkaitai bus pa tyti į „nukentėjusių suolą" ir su
leisti. Pats užsienio reikalų minis padėka priėmė pasaulio užuojau
teris tai pažadėjo, tačiau amba tą, tačiau tas tik paskatino tero
sados užpuolėjai, kuriuos Vaka ristus visame pasaulyje: Pakista
rų spauda h* televizija kažkodėl ne, Libijoje ir Turkijoje. Ambasa
vadina „studentais", nors jų tar dos griaunamos, marinai šaudo
pe matosi daug plikų, pagyvenu mi. Amerikos „kantrybę" draugai
sių vyrų, kuriuos Vakarų žvalgy sutiko su nusivylimu, o priešai
bų nuotraukos atpažįsta kaip se su panieka, rašo Safire. Jis sako,
nus komunistų vadus, vadovavu kad reikėjo tuoj paskelbti, kad
Buvęs Irano Šachas Mohammed Rėza Pahlevi, atvykęs į Panamos Contadora salą, kalbasi su Panamos prezidentu
sius demonstracijoms dar prieš šachui suteikiama politinė glo
Aristides Royo.
revoliuciją. Jie tvirtina, kad visi ba, reikėjo tuoj paskelbti maisto
amerikiečiai bus teisiami, nes jie blokadą. Reikėjo užminuoti Horvisi „šnipai".
muzo sąsiaurį, kad JAV jėgos
Nuotaikas atšaldė pats ajato nuspręstų, kas į Iraną atplaukia
la Khomeini, pirmadienį ilgai kal ir kas — ne. Reikėjo reikalauti
bėjęs su užsienio reikalų minis- įkaitų paleidimo demonstruojant
teriu Ghothzadehu. Po šio susi Amerikos nekantrumą. Tik tokį
— Atstovų rūmai pritarė at tikimo ajatola pasakė kalbą, ku
ženklą suprastų teroristai ir ame
stovo William Broomhsld iš Mi- rioje tvirtino, kad „prezidentas
rikiečių grobikai bei žudytojai,
chigano pasiūlymui, kad ameri Carteris yra blogesnis už Hitle
Šiandien pasirašoma paliaubų sutartis
rašo Safire. Jis sako, kad šią
kiečiams įkaitams, kai jie grįš na rį". Amerikos ambasada buvo
provokaciją
galima panaudo
Zambijai, čia
Londonas. — Pirmadienį Lon to produktams
mo iš Irano, būtų sumokėta šnipų lizdas, įkaitai šnipai, ne
ti Amerikos jėgų įvedimui į Vi
done Rodezijos sukilėlių Patrioti ypač trūko kukurūzų, kurie suda
tinkama kompensacija, nepasi turėję nieko bendro su ambasada,
duriniųjų Rytų bazes. Carteris ir
nio fronto vadai padėjo inicia ro pagrindinį gyventojų maistą.
tenkinant tik medaliais ir puoto jie visai ne diplomatai, kalbėjo
jo vyrai ne spaudė, bet prašė, jie
lus po sutartimi, kuria skelbia
Nežiūrint Zambijos tariamos mis.
ajatola. Jis pridėjo, kad preziden savo pasisekimą matuoja 50 iš
mos Rodezijos karo paliaubos, socialistinės sistemos ir juodųjų
— Panamoje jau įvyko kelios tai Carteris ir Nixdnas yra dar gelbėtų gyvyfcfų mastu. Tačiau jei
šiandien ši sutartis bus pasira- valdžios, čia dar gyvena apie
studentu
demonstracijos prieš stambesni kriminalistai už ša
rašyta, kai iš Amerikos sugrįš30,000 baltųjų, jų tarpe daug
tos gyvybės išgelbėtos kity tūks
buv.
Irano
šacho priėmimą. Kai chą.
Britanijos premjerė
Margaret aukštų administracijos tarnauto
tančių gyvybių kaina, jei Ameri
Thatcher ir užsienio reikalų mi- jų ir apie 300 stambių ūkinin kurie kritikai sako, kad Panama
Irano vyriausybė bando suda kos neveiklumas pakvies sovietus
nisteris lordas Carringtonas, pra kų. Stebėtojai tvirtina, kad tik pasidavė Amerikos spaudimui rr ryti tarptautinį tribunolą, kuris pagriebti Vakarų gyvybinę naf
dėjęs Rodezijos derybas prieš 14 baltieji išlaikė Zambiją nuo bank įsileido šachą.
išklausytų Irano skundą. Jau bu tos tiekimo liniją, tada n e atei
vo
minėti du užsienio teisininkai, nančių metų balsuotojai, bet isto
—
Naftą
eksportuojančių
vals
savaičiųroto ir sugriuvimo. Baltieji ūki
tačiau
abu pareiškė, jog niekas rija paskelbs sprendimą, kur bai
išryškėjo
Paliaubų sutartis paverčia slap ninkai Zambijoje valdo apie 5 tybių konferencijoje
tas „teroristų" grupes, vadovau nuoš. visos dirbamos žemės, ta dvi grupės: „balandžiai" ir „va jų nekvietė į jokius tribunolus. giasi kantrybė ir kur prasideda
jamas komunistų remiamo Nko- čiau jie pagamina daugiau negu nagai". Vieni siekia nuosaikių Sakoma, kad daug pakviestųjų stiprumas, rašo W. Safire.
mo ir nacionalisto Mugabės, le 5,000 juodųjų stambių ūkininkų naftos kainų, kiti, kaip Libija ir teisti amerikiečius, atsisakė- Ira
galiomis politinėmis partijomis, ir pusės milijono mažažemių, ku Iranas, siūlo pakelti kainas be nas ieško „teisėjų" tanp įvairių
Portugalų trakiniai
„laisvinimo organizacijų".
kurios turės teisę veikti ir daly rie vos prisiaugina savo šeimoms veik dvigubai.
Lisabona. — Portugalijoje įvy
Panamoje buvusio Irano ša
vauti
ateinančiuose
Rodezijos reikalingų produktų. Kada Zam
—Japonija pareiškė Amerikos
parlamento
rinkimuos.Paskutinė- bijos varis duodavo valstybei di ambasadoriui Mike Mansfieldui, cho kalbėtojas pasakė, kad ša- ko miestų ir kaimų savivaldybių
je derybų dalyje buvo svarstoma, deles pajamas, žemės ūkis buvo kad nors Japonijos vyriausybė už ; chas Panamos saloje nepasiliks. Jis rinkimai, kuriuose buvo renka
kiek valdžios apsaugotų kareivi apleistas, valstybė maistą impor jaučia Ameriką ir remia jos rei mėgstąs klimatą, kur dienos šil ma 70,000 tarybų narių. Nese
nių gaus sukilėliu kariuomenė. tuodavo. Nukritus vario kainoms, kalavimus paleisti Irane laiko tos, o naktys šaltos. Contadoros niai parlamento rinkimus laimė
jusi trijų centro partijų koalici
Britanijos užsienio reikalu vice- Rodezijos
valdžiai
suvaržius mus įkaitus, Japonija negali pri saloje labai karšta ir drėgna.
ministeris Sir Ian Gilmour pasiū transportą ir paskelbus maisto sidėti prie ekonominio boikoto.
Prezidentas Carteris pareiškė ja gerai pasirodė ir savivaldybių
lė 16 ir sukilėliai priėmė. Tuo pardavimo boikotą, Zambijai atė Apie 10 nuoš. japonų importuo Washirvgtone, jog mažai vilčių, rinkimuose, kuriuose balsavo 75
pačiu užbaigiamas 8 metus tru jo sunkios dienos. Valdžia ėmėsi jamos naftos ateina iš Irano.
kad suimti amerikiečiai būtų nuoš. balsuotojų. Komunistai lai
kęs civilinis karas, pareikalavęs įvairių eksperimentų,
prieš Kalėdas paleisti. Spaudos mėjo 48 miestuose, socialistai —
kolchozų
—Britanijos premjerė That sekretorius Jody Powell įspėjo — 57, o centro demokratinė są
20,000 žmonių gyvybių ir priver steigimo, tačiau tas padėtį dar
tęs daug Rodezijos baltųjų išva apsunkino. Rodezijos taika padė cher baigė vizitą Washingtone. Iraną, jog tolimesnis amerikiečių junga— 191, sostinėje Lisabonoje
žiuoti iš Rodezijos.
tį gali pagerinti. Zambijai nebus Ji pažadėjo Britanijos paramą, kalinimas reiškia, jog Iranas tu ir trijuose didžiausiuose miestuo
jei Amerika nutars paskelbti Ira- rės sumokėti didesnę kainą.
se.
Rodezijos britu gubernatorius reikalo slėpti Rodezijos sukilėlių,
nui ekonomines sankcijas.
jie
sugrįš
j
Rodezija
ne
kaip
lordas Soames pradėjo pasitari
Korespondentai iš Lenkijos pra
Tanzanijos jėgos
—Šiaurinėj Europoje lietus, neša, jog praėjusį ketvirtadienį
mus su buvusiu premjeru vysku „teroristai", bet laisvi žmonės.
sniegas h* stiprūs vėjai padarė Varšuvoje įvyko JAV ambasado
pu Muzorewa, su valdžios admi
liks Ugandoje
Britanijos spauda
primena, daug nuostolių, žuvo 30 žmonių,
nistracijos direktorium, baltuoju
riaus užsakytos šv. Mišios uni
kaip buvęs premjeras Winstonas daug buvo sužeistų. Norvegijoje,
Kampala. — Tanzanija ir
George Smith ir su kariuomenės
versiteto Sv, Onos bažnyčioje, kur
Churchillis 1942 m. pareiškė, Škotijoje vėjai srekė iki 120 mylių
Uganda pasirašė sutartį, kuri lei
vado pavaduotoju, aviacijos mar
„netapau pirmuoju Karaliaus mi- per vai. Sugriauta daug pastatų.
džia Tanzanijos kariuomenei bū
šalu, irgi baltuoju, McLarent,
nisteriu, kad vadovaučiau britų
ti Ugandoje dar dvejus metuskuris vadovauja Rodezijos karo
Riaušių sukaktis
imperijos likvidavimui". Kaip tik
Nors Ugandos diktatorius Ami
jėgoms, kol pats vyriausias va
tokios „likvidavimo" pareigos da
Pastatys
rusams
Varšuva. — Praėjusią savaitę, nas seniai išvytas, tvarkos Ugan
das gen. Peter Walls užimtas de
bar teko jo žentui, Rodezijos gu
Lenkijos disidentų pranešimais, dos miestuose dar nėra. Sostinė
rybose Londone. Pačią paskutinę
modernią liejyklą
bernatoriui lordui Soames.
buvo
suimta 108 aktyvistai, ku je įvesta komendanto valanda,
derybų dieną Rodezija dar vedė
Tokijo. — Japonijos Nippon rie rengė 1970 metų darbininkų nuo 8:30 vakare nebegalima pa
karo veiksmus prieš sukilėlius ir
minėjimus. sirodyti gatvėse. Nesaugu ir ki
plieno korporacija paskelbė, kad riaušių sukakties
paskutiniame komunikate pa
Tarp
suimtų
yra
istorikas
Adam tuose Ugandos miestuose. Nese
ji pasirašė sutartį su sovietų „Meskelbta, kad „nušauta 18 tero
Kipre nušovė
talurgimport" bendrove pastaty Mičnik, sulaikytas Varšuvoje, niai paskelbtame biudžete Ugan
ristų ir 6 teroristų kolaborantai".
du palestiniečius
ti Sovietų Sąjungoje modernią, prie Pranciškonų bažnyčios, kur da gynybai skiria 27 nuoš. savo
Taikos Rodezijoje laukia ne tik
elektrinę
plieno liejyklą už 350 buvo melstasi už riaušėse žuvu išlaidų. Didelė jų dalis eis tanRodezijos gyventojai, bet ir kai
Beirutas. — Palestinos Laisvi
zaniečių
kareivių
išlaikymui.
myninė Zambija. Britanijos ko nimo organizaciją ištiko keli smū mil. dol. Tai bus viena didžiau sius lenkus.
Ugandoje
dar
yra
20,000
tanzasių
pasaulyje
liejyklų.
Prie
šios
su
Minėjimas
turėjo
įvykti
gruo
lonijų laikais Zambija buvo va giai. Libija uždarė tos organiza
niečių.
Tuo
pačiu
sumažinamas
tarties
prisideda
ir
Amerikos
bend
džio 17 d., tačiau jau prieš tai
dinama šiaurine Rodezija, kada
cijos įstaigą Bengazi ir ištrėmė rovė Armeo Steel.
milicija
suiminėjo iniciatorius, at Tanzanijos bedarbių skaičius.
dabartinė
Rodezija,
būsimoji
tris
pareigūnus
palestiniečius.
sišaukimų
platintojus. Riaušėse
Zimbabvė, buvo žinoma kaip
Koranas
so
vieti
jo
j
prieš 10 metų žuvo 44 darbinin
KALENDORIUS
„Pietinė Rodezija". Vienas pirmų Anksčiau buvo ištremtas palesti
kai.
niečių
biuro
vadovas
Tripolyje.
jų gubernatoriaus lordo Soames
Gruodžio 19 d.: Gregorrjus,
gaudoma preke
įsakymų buvo atidaryti kelią mais- Lapkričio 15 d. nežinomi piktada
Faustina, Gerdvilis, Rimantė.
MasktxL. — Sovietų Sąjungoje je už ją galima gauti 1,500 rub
Gruodžio 20 d.: Julius, Atala,
riai nušovė du aukštus palestinie
žmonės labai perka kai kurias lių, rašo „Newsweek". Sovietų Sigitas, Grožvilė.
čių
veikėjus
Kipro
saloje.
Jų
kū
vienas ministeris pasisakė prieš
Vakarų prekes, tačiau didžiausią valdžia Korano nespausdina ir 30
Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:22.
prezidento nurodymus. Po kelių nai lėktuvu išgabenti į Libaną. pareikalavimą turi musulmonų milijonų musulmonų labai gaudo
ORAS
savaičių jis dingo be žinios ir nie Palestinos vadai tvirtina, kad šventa knyga — Koranas. Už gra tas knygas. Maskvoje musulmo
kas negirdėjo, kas su juo atsiti Kipre nužudyti veikėjai buvo Iz žiai išleistą Koraną Kaire ar Bei nai užkalbina užsienio diploma
Saulėta, temperatūra dieną 45
ko.
rute mokama 30 dol., o Maskvo- tus ir prašo parūpinti Koranu.
raelio saugumo aukos.
laipsn., naktį 30 laipsnių.

BAIGTOS RODEIIJOS
TAIKOS DERYBOS
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DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 19 d. Rock Creek, Ohio (prie Cleveland, kur 1973 m. įvyko LSS ju
biliejinė stovykla).
3-jų dienų studijoms iš Bosto
no, Chicagos, Clevelando, Det
roito, Hamiltono, Los Angeles,
Nev Yorko, Omahos, Rochesterio ir Toronto suvažiavo 66 Se
serijos ir Brolijos tuntininkai, jų
pavaduotojai ar tuntų vadijų na
GLOBOJA CHICAGOS SKALTLNLNKIV-KLJ RAMOVE
B«*»fw>J» skto- Irena Kegienė. 2652 W. 65th St., CUetgo, DL 60629 riai. Kartu konferencijoj dalyva
vę Seserijos ir Brolijos vyriausi
Telefoną* 476-7069
skautininkai, konferencijos vado
Kristaus gimimo šventės ir Naujųjų Metų proga siunčiu vai bei instruktoriai ir mus ap
lankę svečiai visų suvažiavusių
visiems nuoširdžiausius sveikinimus.
skaičių
pakėlė ligi šimtinės ak
Linkiu, kad skautų jstatai sesėms ir broliams būtų kaip
žvaigždė, rodanti kelią į Gėrį, iš kurio semtumės stiprybės tyvių ir daug žadančių skautų
vadovų.
Lietuviškos Skautybės idealų vykdyme.
Konferencijai vadovavo: v.s.
v. s. Sigitas Miknaitis,
Laima
Kiliulienė — Seserijos va
LSS Tarybos pirmininkas
dovė ir v.s. Česlovas Kiliulis —
i Brolijos vadovas.
Kalėdų giesmėms aidint taiką, ramybė ir džiaugsmas
Konferencija buvo pradėta su
tepripildo sesių - brolių širdis ir stiprina ryžtą į ateitį . *^i"fci^-";-iJ<1 w ""X. h
ir įspū
žengti Lietuviškosios Skautybės keliu tarnaujant
Dievui, a o a i t u r m i n R a > S r a / , a
dinga konferencijos tunto iškil
Tėvynei ir Artimui.
minga sueiga, kurią po to sekė
Džiaugsmingų Kalėdų ir sėkmingų 1980-tųjų metų
tuntų iškilmingų sueigų nagrinė
linki
jimo pratimas. Po šio pratimo
SKAUTYBĖS KELIAS
Seser'jos ir Brolijos grupėse v.s.
Cbicagos Skautininkų-kių Ramovė Irena Kerelienė ir s.fil. Vytautas
Chicagos Skautininkių Draugovė Vidugiris pravedė vyriausių skau
JAV Vidurio rajono vadovybė
tininkų ir vadeivų ryšių su tunAušros Vartų tuntas
tininkais nagrinėjimą.
Kernavės tuntas
Bent kondensuotai pažvelkime
Nerijos tuntas
į toliau sekusius šios konferenci
Lituanicos tuntas
jos užsiėmimus, kurie būdavo pra
vedami pašnekesiais ir daugiau
Tuntų vadovybės visoms sesėms, sia studijų bei diskusijų forma ar
Sutelk mus, Viešpatie, būrin,
broliams, vadovėms-vams, tėve Rodom-Darom metodu skilties
Padangėj savo atviroj,
liams ir rėmėjams linki nuotai dydžio ar mažesnėmis grupelė
Ramybėj ir tyloj
mis: tuntininko savybės; tuntikingų švenčių.
Maldaut jauna širdim.
ninkas ir jo pareigos; tuntininko
TUNTININKli
veiklos formos; tunto bendradar
Atleisk, jei buvome kalti,
KONFERENCIJA
biavimas su kitomis organizaci
Palaimink pastangas šviesias.
Priimk dienos aukas
I-oji LSS tuntininkų konferen jomis bei vienetais, skautų vado
Ir būk prie mūs arti.
cija įvyko i m . lapkričio mėn. vų lavinimo kursai; tunto sueigų
23-25 d. gražioje Beaumont ame planai; iškylos planavimas; skau
MIELOS MŪSŲ SKAUTIŠKOS rikiečių skautų
stovyklavietėje tiškos programos; kaip sudaryti
ŠEIMOS SESĖS!
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Pašto iSlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčlami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus U jo mokestj, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO
Pirmoje LSS tuntininku-kių konferencijoje Sv. Mišias atnašavęs Lietuvių
Jėzuitų provincijolas kun. L. Zaremba priima Mišių auką ii LS Seserijos
vyriausios skautininkas v. s. Irenos Kerelienės ir LS Brolijos vyriausio
skautininko s. Vytauto Vidugirio.
Nuotr. VL Bacevičiaus

tunto vadiją; apdovanojimai ir
pakėlimai; skautų teikimo sky
rius; tunto metinės veiklos
planas; tunto knygų vedimas; tė
vų komitetai ir jų veikla; tunto
vadijos posėdis; pasisekimai ir
problemos tunto veikloje; lietu
vybė tunte; skautų būklai; drau
gininkų knygynėlis; problemų
sprendimo metodai; „tuntininkui
žinotina"; specialiai
koferencijos proga sudarytų tuntininkams
konspektų naudojimas.
Po konferencijos įvertinimo —
nagrinėjimo su konferencijos tun
to iškilminga sueiga vėl dalyvau
jant daugelio tuntų vėliavoms,
buvo sklandžiai užbaigta visa
programa — uždaryta konferen
cija labai įspūdingai.
Visa programa buvo ypatingai
gerai suplanuota ir paruošta bei
gerai pravesta, tai labai didelis
įnašas paruošiant tuntininkus ir
keliant jų veiklos lygį.
Konferencija buvo nusisekusi vi
sais atžvilgiais. Štai, šeštadienio
vakare pas mus atvykus tėvų jė

Kristaus gimimo šventės pro
ga nuoširdžiai sveikinu Jus visas
ir linkiu ramybės ir džiaugsmo
Jūsų asmeniniame ir skautiška
me gyvenime.
švęsdamos šią džiaugsmo
ir
meilės šventę, prisiminkime savo
seses ir brolius, kuriems šios Ka
lėdos yra pilnos skausmo ir liū
desio. Mūsų nuoširdus užuojau
tos žodis, kukli auka gali pra
skaidrinti jų kalėdinę nuotaiką.
Būdamos skautiškos šeimos sesės,
pajuskime ir
atjauskime kito
skausmą.
Visa Seserija liūdi ir giliai už
jaučia skautišką Saulaičių šeimą,
netekusią brangios žmonos ir mo
tinos, a.a. sesės Onos Saulaitie
nes. Jos didelis
pasišventimas
skautybei ir nuveikti darbai Se
serijoje yra tie nuolatiniai kelio
ženklai, kurie ir šiandien mums
rodo skautiško kelio krypti.
Turime labai gražią skautišką
tradiciją Kalėdų metu pavieniai
ir vienetų vardu atlikti gerąjį dar
belį. Nuoširdžiai raginu visas se
ses, vadoves, visus Seserijos vie
netus šių švenčiu gerąjį darbe
lį paaukoti a.a. sesės O. Saulaitienės ligos metu susidariusioms
labai didelėms išlaidoms suma
žinti. Aukas siųsti: A Saulaitis,
Old
Colonial Rd., Oakville,
Conn., 06779.
Su geriausiais linkėjimais,
vs. Irena Kerelienė
LSS vyriausia skautininke

SKAUTŲ-OU DČMESIUI
Visų keturių Chicagos tuntų
vadovybės praneša, kad Kalėdų
ir Naujųjų Metų švenčių proga
Lm. gruodžio 23 ir 30 d. suei
gų nebus.
Pirmoji 1980 metų sueiga (vi
siems vienetams {prastu laiku ir
vietoje) įvyks sausio mėn. 6 d.

zuitų provinciolui tėv. Zarembai,
konferencijos salė buvo paversta
lietuviškai ir skautiškai išpuoš
ta šventove, kurioje po išpažin
čių klausymo buvo šv. Mišios,
specialiai dedikuotos už amžinos
atminties skautininkės Onos Saulaitienės vėlę, kurių metu meldė
mės už ją ir daugelį jau „nuėju
sių namo" — nukeliavusių pas
Visagalį.
Penktadienio vakare susipaži
nimo vakaras ir šeštadienio va
karonė — nuotaikingi laužai bu
vo labai jaukūs, įdomūs, jungia
visus, net keletą generacijų krū
von vienon
gražion šeimon,
dailion skautiškon šeimon.
Konferencijos vadovų skauti
ninkų Kiliulių, daugelio pareigin
gu instruktorių bei šio „tridie
nio" šeimininkų Clevelando skau
tininkių ir skautininkų globa pa
rodė, kad mes ne tik sugebame
dirbti, bet ir šimtaprocentiniu
tikslumu atliekame tai, kas užsi
brėžta. Ir entuziastingas visos kon
ferencijos dalyvių pasisakymas

y 2 metų 3 mėn.
$22.00
$15.00
15.00
22.00
15.00
22.00
13.00
20.00
15.00

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien skelbimų turinį neatsako. Skel
8:30 — 4:00, šeštadieniais bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
prašymą.

(anketoje, kur visi galėjo pasisa-1 konferencijas bent kartą į metus
kyti visais konferencijos klausi- parodo, kad mokame dirbti ir
mais — be parašo ir vietovės įdomiaii
nurodymo!) norint turėti tokias
/. Gutis

<f

Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių
Imki
PACUENTAMS. DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

DR. P. ATKOČIŪNAS

V

i

1405 Se. 49111 tari, Cicere, lUiMb
TeleL — OLympic 24276

DR. K. 6. BALUKAS

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS . _ ,

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Putasfcj Road (Crawford
Medical Buikfing). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS "
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

Tol. ofiso HE 4-5849, re*. 388-2233

DR. WALTER J . KIRSTU K

Tel. REliance 5-1811

Lietuvis gydytojas'
*
3925 West 59th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir Sešt.
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 uždaryta.
vai. popiet, treč. ir 5e§t. tik susitarus

DR. PETER T. BRAZIS

E R R Y
CH R I S T M A S
A N D A
HAPPY NEW
YEA
To Ali The People Of Cicero
And Ali Our Friends
CHRISTY S. BERKOS
JOHN F. KIMBARK
GĖRALO B. RESNICK
LEROY J. Lawniczak
ANT0N J. SMETAM
GERALD DOLEZAL
RUSSELL SPIREK
JONU S. KOCIOLKO
MICHAEL A. L0NGO

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W 81st Street

DR. L DECKYS

Specialybė - Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. R. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Treste
Treste
Treste
Treste

Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. -

LINKSMŲ KALfiDŲ IR LAIMINGV
NAUJŲ METŲ PROGA SVEIKINA.
ME GAUSIUS MOŠŲ KLIJENTUS IR
LINKIME GERIAUSIOS SEKMfiS.

JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
3656 West63rd Street
Valandos pagal
susitarimą

DR. A. JENKINS

6132 S. Kedzie Ave. Chicago
Tel 445-1223 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS

E
E
E
§

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai: pirmad.. antrad.. ketvirtad. irpenktad
•i iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Telef. -

282-4422
w : >

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

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

•

2618 W. 71st St. - Tel. 7375149
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč
OtA

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

PACKA6E UPftBSS AND TLUVEL AGENCY, IRO. E
1771 Bretdway, Ntw Ytffc, B. Y.
E
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PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVlClUS
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DR. EDMUND E. CIARA

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

,
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GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Prtildiit
Citit
Mltcttr
Suptnristr

Hk

DR. IRENA KURAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. - 6R 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v p p.
7-9: arrtrad. ir penkt. 10-4: SeStad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919

ELECTED O F F I C I A L S
TOWN OF CICERO

PBtSBUNKTME
o. SAULAITIENĘ
Gruodžio 23 d., sekm., 11 vai.
ryto Jaunimo centro Čiurlionio
galerijoje bus atnašaujamos šv.
Mišios prisiminti a.a. v.s. Oną
Saulaitienę. Šv. Mišias atnašaus
velionės sūnus v.s. kun. Antanas
Saulaitis, pamokslą sakys v.s. kun.
Juozas Vaišnys.
LS Seserijos vadovybė kviečia
visus — seses, brolius, skautiškas
Šeimas — dalyvauti ir malda pri
siminti savo gyvenimą lietuviška
jai skautybei pašventusią skauti
ninke ir pedagogę Oną Saulai
tienę.

metams
Chicago ir Cook County $40.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
Užsienyje
40.00
Kitur
38.00
Savaitinis
25.00

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai. antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak
QH*> **• 776 2880. rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

Tel. - GR 6-0617
6958 S. Talman Ave.

ištaigos ir buto tel. 652-1381

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195

DR. FERD. VYT. KAUNAS

DR. V. TUMAS0NIS

BENDROJI MEDICINA

CHIRURGAS
2454
We*t 7 1 * Street
1407 So. 491h Court. Cicero. III.
vai:
pirm.,
antrad.,
ketv. ir penktad. 2-5 ir
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir seSt
6-7 — i§ anksto susitarus.

DR. IRENA KYRAS

Ofs. tel 586-3166; namu 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8745 Wtst63rd Street
Vai: pirm , antr ketv ir penkt.
2 - 7 ) sestadieniais pągąĮ susitarimą

.'

Okupuotoje Lietuvoje
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TIKINTIEJI - ANTRAEILIAI PILIEČIAI

Lietuvių kalba universitete - visų reikalas
Pokalbis su pro!. M. Stankuviene - Saulaityte

EUROPOS "CENTRINIO ŠILDYMO" PASLAPTIS
AL

TENISONAS

prasideda nuo Floridos, teka su
30 milijonų kubinių metrų van
dens per sekundę ir kad pasiša
lindama nuo Amerikos krantų ji
padidėja iki 150 mil. kub. m., bet
lieka tik iki 100 km. pločio.
Kelyje į Atlanto vandenyną ši
srovė pradeda sukiotis sūkuriais.
Tie sūkuriai pasiekia šimtus km.
pločio ir 000 —3000 m. gylio ir
vanduo ten juda kelių kilometrų
greičiu per valandą.
Šie didžiuliai sūkuriai pasiekia
Nevvfoundlandą, kur Golfo srovė
Per praeitą dešimtmetį Ameri susiduria su šalta Labradoro sro
kos mokslininkai uoliai tyrinėjo ve, kuri ateina iš Grenlandijos.
Golfo srovę ir jos rolę pamažu Kaip tik ten, kur Golfo srovė tu
vis patikslino. Šiandieną yra aiš rėtų pasukti į Atlanto vandeny
ku ,kad ši srovė, kuri 1513 m. bu ną, kad apšildytų europiečius,
vo atidengta prie Floridos, nenu ji sustoja.
teista toli nuo kontinento ir Nauji tyrinėjimai parodė, kad
prie Newfoundlando daro posūkį iš Golfo srovės sričių srovė su
atgal. Moksliniai tarptautiniai ty 70 mil. kub. m. suka atgal į piet
rinėjimai ateity turi ištirti, iš kur vakarius. Prof. Krauss mano, kad
ateina ta šiluma, kurią per Siau Vakarų Atlanto Golfo srovė yra
rės Atlanto vandenyną gauna Eu uždara srovė, kur vanduo pasie
kia tam tikrą tašką ir vėl grįžta
ropa.
Vakarų Vokietijos vandenynų atgal.
tyrinėtojas VVblfgang Krauss i š , ,Kad
. ši
. šilta
. _ Golfo. . srovė
.
, savo

Golfo srovė yra senas mūsų
žemės geografijos
inventorius.
Tai yra Atlanto vandenyne šilta
srovė, tekanti iš Meksikos įlankos
ir apšildami Europos šiaurės
krantus. Ji apsaugo Nordkapą
nuo ledynų, o pietvakarių Airi
joje augina net palmes. Golfo
srovė nurodyta mokyklų visuose
geografijos vadovėliuose, ji laiko
ma Europos klimato krosnim, bet
šių dienų mokslininkai nebeno
ri tai pripažinti. "Golfo srovės"
čia nėra", sako jie.

Šiuo metu, kai visas krikščioNeleidžiama katalikams jokio
Prof. M. Stankuvienė — Sau- atskirai su studentais, netelpan gos Nagio, Aisčio, Brazdžionio,
atikas pasaulis ir nemaža dalis spausdinto žodžio ar programos
čiais į paskaitų laiką. Daugiau tėra viena Bradūno knyga. Lietu
net nekrikščioniškos žmonijos per radiją. Per visą okupacijos laitytė dėsto lituanistiką Illinois
universitete, Chicago Circle. Jū kursų dėstyti man visai neįma viškos enciklopedijos nėra.
ruošiasi iškidmingai minėti Kris- laikotarpį neišleista nė vieno
sų korespondentas lituanistinių noma. O tų kursų reikia. Pra
— Tai turite rūpesčių.
taus Gimimo švente, kai visur katekizmo. Maldaknygių tiražai
studijų reikalais pateikė kelk džiai užtektų nepilno etato dėsty
— Reikalų, sakykim. Tam tik
Jo garbei skamba iškilmingos buvo labai riboti, visai nepakantojo. Universitetuose būna asis rų sąlygų reikia, kad studentai
klausimus.
giesmės, kai netrukus iš šimtų mi- kami ir tik propagandiniais tiks— Ar lietuviai studentai domi tentų, padedančių profesoriams. galėtų rimtai dirbti. Tos sąlygos
lijorų širdžių h* lūpų išsiverš žo- .lais jos išleistos. Apeigynas sąMūsų studentų tarpe yra tam sudarytinos. Tam reikia visuome
džiai giesmės „Sveikas, Jėzau monmgai išleistas laikraštinia- si lituanistinėmis studijomis uni tinkančių asmeny.
Galėtume nes paramos. Nors svarbu bend
versitete?
Gimusis", kaž kaip nešino- me popieriuje ir jau suplyšo,
juos
arba
ką
kitą
samdyti
ir kar rai domėtis, svarbu taip pat labai
— Kai kurie domisi, Praeitą
ri tikėti, kad pasaulyje dar šiuo
Ribojama ir labai varžotu
dirbti.
specifiškai prisidėti. Leidyklos,
metu, be galo civilizuoto ir kori- ma kunigu seminarijos veikla, ketvirtį turėjom 25 studentus. Sį
— Ar universitetas tam pri-kurioms reikia vertėjų, galėtų j
turingo XX amžiaus gale, dar ga- Sutvirtinimo Sakramento teiki ketvirtį bus šiek tiek daugiau. Ti
studentus kreiptis. Organizacijos
ama būtų rasti kraštą, kuriame mas. •Tikinčiųjų ir kataliku pa- kimės per metus pasiekti 50 — tartų?
galėtų studentus kviesti pokal
— Mielai, jeigu studentų skai
Dievo Vardas būtų iškonevei- dėtis Lietuvoje kasdien sunkėja, tokio skaičiaus universitetas pa
biams.
Jeigu lituanistikos studen
kiemas, j o garbinimas varžomas, O norėtųsi bent tiek religinės geidauja, kad apsimokėtų prog čius dėl to didėtų. Tačiau uni tų mūsų gyvenime reikės, bus
kuriame kiekviena religija, iš- laisvės, kiek jos 'eksportuojama' rama tęsti po trejų metų bandy versitetas algos nemokės. Lietu kas lituanistiką studijuos. Toliau,
mo laikotarpio.
vių visuomenė turėtų tą instruk
skyrus valstybinį ateizmą, būtu i užsieni'*
leidyklų sandėliuose ar šeimų
persekiojama.
Lietuvos vyskupijas praktiškai
— Tai lituanistiniu
studijų torių arba asistentą išlaikyti. Iš rūsiuose gal ilsisi ramybėje lietu
eitų apie 5,000 dol. metams, jeigu
Deja, toks kraštas yra ir jame, valdo ne vyskupai, bet komunis- ateitis negarantuota?
viškos knygos. Kodėl jų nepa
— Susitarta trejiems metams. jo ar jos būtų dėstomi du kursai siųsti į universiteto biblioteką?
nelahnei ištikus, yra atsidūrusi tu partijos pareigūnai, taip vadibrangi mūsų tėvynė krikščionis- narnos "Bcudto įstaigos" bei ju Tada bus universiteto vertinama kas ketvirtį.
Jų ten reikia ir ten jos nežus.
įgaliotiniai. Per radiją ir spaudą ir sprendžiama. Kas per tuos me
koji Lietuva.
— Ar manote, kad lietuvių vi Gal kas nori prisidėti finansiš
(ypač rajoninę) varoma grubi, tus atsitiks, priklauso pirmoj ei
kai: kiekviena fotokopija mums
primityvi melaginga propaganda lėj nuo lietuvių visuomenės. Uni suomenė palamkamai domisi? Ar kainuoja. Reikėtų lietuviškos ma
Apie religijos persekiojimą vi prieš tikėjimą ir Bažnyčią. Ti versitetas šiuo metu mums yra jaučiate paramą?
šinėlės. Be to, yra stipendijų
soje Sovietu Sąjungoje ir ypa kintieji padaryti antraeiliais vals palankus. Mūsų pareiga yra
reikalingų studentų.
tingai okupuotoje Lietuvoje mes tybės piliečiais. Todėl ju negina įprasminti tas studijas, t. y. su
daugeli kartu esame rašę, iškėlę •teismai, o redakcijų, durys ju daryti tokią grupę studentų, dėl
— Buvo paskelbta, kad para._
hek
hSS^T^LS^!studentam. ™"> r™*«°
šiomis amo. «našu
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daugybę jos persekiojimo faktu laiškams uždarytos.
mos reikalingiems
į
tiesą.
Visos
pažiūros,
kurios apsimokėtų siūlyti keturis
m
uo la
mu
pr ne
ir, rodosi, nieko nauja, bent jau
bus ieškoma stipendijų ir buvo\ *_^.fJ! ^ ^_i .
f "
Du vyskupai - Julijonas Stepo- kursus. Bet reikia ne vien studen
šimą Vokietijos Geofizikos sąjun ji praplaukia per Atlanto vande
nieko gera, šioje srityje nėra į- navičius ir Vincentas Sladkevi- tų. Studentų darbai turi būti
kalbos apie premijas
nyną, lieka teoretinė prielaida,
— Lietuvių fondas domisi ir gai.
kad iš Atlanto vandenyno vaka
universitetinio
lygio,
ir
studen
ZSLESlŽf
Ž £ ^ jau 20 m*, tatf b. «brūpinasi
pagalbos
reikalingaisiais,
klausimo sugrįžti, !?S
ir tai £
artejan
Vandens
sufcuriai
rų pusės šilta vandens srovė sru
mo nežinia kieno įsakymu ir ku tai, kaip ir jų profesoriai, turėtų
ypač tais, kurie lituanistiką pasi
SŲ Sv. 'Kalėdų švenčių proga riam laikui. "Ar ne metas LTSR įnešti ką nors naujo ir vertingo
vena
Europos kryptimi ir prie
Kasmet iš Šiaurės Atlanto van
rinkę šalutine šaka, ir tais, kurie
į
universiteto
ir
į
lietuvių
gyve
Europos
krantų susiskaldo. Ry
šiuo
'^ ČSf^^S?^
^
prokuratūrai susidomėti
_
denyno eina šilta srovė šiaurės
gyvena
ne
Illinois
valstijoje
ir
ku
šys tarp šių dviejų srovių nėra
^ L s ^ S J " ^ ^ ^ S ? * ~ * H u reikalu, kuris tarybinei nimą.
riems todėl mokestis didesnis. Pre poliaus kryptimi. Amerikos tyri niekad įrodytas.
ginti Kataliku komiteto doku
— Kaip tikitės to pasiekti?
valdžiai tikrai garbės nedaro, už
mijos yra neesminis dalykas. Kai nėtojai apskaičiavo (įkainojant
mentu rinkinys" nr. 2, išleistas
—
Universitetui svarbu, kad
Dėl Golfo srovės jau buvo abe
baigtu
ši
vyskupu
kankiniu
kurie departamentai duoda pre vieną kilowatvalandą 10 dolerio
« 1979 m liepos - spalio mėo g ^ a ^
moksliniu požiūriu ko nors būtų
mijas. Mes tam irgi turime ko centų), kad ta metinė šilima tu jojama prieš antrąjį pasaulinį ka
nesius. Jame pateikta 14 doku
pasiekiama. Mūsų lietuviškame
mitetą ir, tur būt, turėsime iš ri 23 milijardus belgiškų frankų rą. 1936 m. per Edinburgo kong
mentu tekstai. Tai beveik išim
gyvenime yra vietos rimtam litu
vertę. Europai ši teikiama šilima resą, Okeanografijos tarptautinė
teklių.
TTG komitetai pirmininkas anistiniam darbui. Mums reikia,
tinai fvairūs TTG komiteto pro
— Ar sis projektas nebus per yra labai reikšminga ir jos šiau sąjunga nutarė pasiųsti ekspedici
testo raštai, 1979. DC 13 - IX. toliau nurodo, kad katalikai pavyzdžiui, vertėjų, mokytoju,
didelė finansinė našta lietu rės platumos srityse klimatas yra ją ištirti tą "teoretinę" srovę tarp
16Lietuvos trkinoiuju ar ju «ts- moksleiviai prievarta įrašomi į literatūros kritiku. Lietuvių pas
Mari}*
Smkityte
daug švelnesnis, negu šiaurės Amerikos ir Europos. 1938 m. vo
viams?
tovų pasiusti įvairioms Sovietu o- bedieviškas organizacijas, maži- kaitose verčiame, literatūrą na
— Kiek žinau, iki Šiol labai Amerikoje, šiaurės Atlanto pavir kiečių laivas "Altair" ir norve
kupacinės valdžios Lietuvoje, o namas elgesio pažymys už baž- grinėjame, mokomės kalbos. Visi
— Domėtis domisi. Kur tik eigų "Armaner Hansen" atliko pa
tap pat Maskvos įstaigoms, patį nyčios lankymą. Jau esą daromi turėtų pažengti, pasitobulinti, o nu, klausiama, kaip einasi, kiek lengva našta. Jugoslavai ketve šiauš temperatūra yra keliais laips ruošiamuosius darbus, bet kilęs
L Brežnevą iškaitant.
bandymai kurti bedieviškus baž- kai kurie gal ir pasirinks šiose sri studentų turime. Labai domisi rius metus išlaikė profesorę, kol niais aukštesnė, tarp Norvegijos karas sutrukdė užplanuotą ekspe
ir Isandijos net 9 1. C aukštesnė,
Prie kai kuriu dokumentų mes " 5 * * "komitetus. Tojų raktai bu- tyse rimtai dirbti.
specialusis komitetas, šią paramą ji perėjo į universiteto sąmatą.
negu teoretiniai skaičiuojant, tu diciją.
Ukrainiečiai
dabar
išlaiko
savo
sustasime ir tai todėl, kad pasta- vę Kmkškkiose ir Daugarituose.
iškovojęs. Taip pat švietimo ta
— Kokie kursai dėstomi?
rėtų būti. Daug šilumos sunau Lieka mįslė iš kur ateina Eu
ruoju metu pasaulyje okupantai
Valdžios ir komunistu partijos
ryba rūpinasi. Lietuvių fondas vieną profesorę. Lenkai yra suau
doja vandens išgaravimas. Aukš ropai šiaurės Atlanto "centrinis
— Iš karto keturi: pradinis, pa
sŪetdŠa"gandus, kad Lietuvoje nupiruojami bedieviai *» d «f n e
irgi rodo dėmesį ir žada paramos. koję tūkstančius knygoms. Tuo
čiausios Šiaurės Atlanto tempe apšildymas"? Tam ištirti yra su
tikėjimas nesąs persekiojamas. ******** Batakiuose, Gaurėje, žangesnis, literatūros ir savaran Kai kurie asmenys jau mus remia. atžvilgiu mes dar nepasireiškė
daryta visa eilė projektų tarp
Bet pirmiausia apie patį komite- Šiauliuose, Sangrūdoje, Leipa- kiški darbai. Rudens ketvirtį bu Pavyzdžiui Bromus Mickevičius me. Kitais atžvilgiais — kita kal ratūros srityje kasmet išgaruoja Amerikos, Kanados h" Vakarų Vb
storio
vandens
tą -kokios priežastys išsaukė jo ingyje, išniekinę ir apvogę vi- vo skaičiai 101, 104, 221 ir 299; yra paaukojęs 100 dolerių mūsų ba. Žinau, kad lietuviai gali li trijų metrų
žiemos
ketvirtį
bus
102,
105,
222
sluoksnis.
Dar
neseniai
buvo
ma kietijos ir Prancūzijos tyrinėtojų.
tuanistiką
pastatyti
tvirtai
ant
įsftūrimą.
*» ? • * bažnyčių (nurodomos
sąskaiton ir vienas lietuvis atvežė
Kiekvieno krašto institutai tyri
vietovės, faktai). Alsėdžių bažny ir 299. Mums svarbu kaskart siū mums labai reikalingų lietuviš kojų. Reikalai yra labai aiškūs, noma, kad šią šilimos srovę tei nės nustatytus vandenyno plotus.
horizontas platus. Neseniai slavų kia Golfo srovė. Ji nuo Amerikos
čia, garsi savo senoviškais lietu- lyti aukštesnį kursą, kad norin kų knygų.
tieji
lituanistiką
studijuoti
kaip
departamentui buvo duota teisė krantų eina į šiaurę ir Benjamin KieFio universitetas pav. tirs ry
TTG komiteto narys kun. Sigi- VJU liaudies turtais, naktį iš rugtinį Atlanto vidurio kalnyną. Ka
las Tamsevičius 1979. DC 6 pa- sėjo 22 į 23 dieną buvusi tiesiog šalutinę sritį ("minor") turėtų
— Tai šalia studentu reikia ir įvesti daktaratą. Pagalvokime, ką Franklinas ją 1786 m. pažymėjo dangi Golfo srovės antrininkai
pakankamai
įskaitų.
Taip
pat
tai mums gali reikšti. Ribų be žemėlapyje iki Nevvfoundlando,
skelbė atvirą laišką Sovietinės nusiaubta,
lėšų ir knygų?
svarbu
siūlyti
pradinį
kursą.
Ka
veik nėra, jeigu tik aiškiai žinosi bet tokią pažiūrą jau nuo 1950sūkuriai yra kelių kilometrų gi
Lietuvos prokurorui, kuriuo jis
dangi tik rudenį dėstomas 101,
— Taip. Be banko sąskaitos me, ko siekiame ir planingai metų okeonografijos Woods Ho lumo, manoma, kad tas kilomet
atsako į jam metamus kalti
tik
rudenį
gali
įsijungti
lie
negalime net fotokopijų pasida veiksime.
le ir Miami institutai žymiai su ro aukščio Vidurio Atlanto van
nimus, kad TTG komitetas esąs
O • * " lietuviai laikosi savo
denyno kalnynas veikia į šiaurės
— Kaip jaučiatės, slavu sky kritikavo ir pakeitė
nelegalus, neužregistruotas. Mi- tikėjimo. Nors tr labai trukdo- tuvių kalbos nemokantieji. Rei ryti. Visokioms smulkmenoms
kėtų
susiorganizuoti,
kad
kas
reikia pinigų. Aukos ar dovanos riuje dirbdama?
Dabar žinoma, kad ši srove rytų Atlanto šilto vandens sro
nėtas komiteto narys rašo, kad «u, 'lanko garsiuosius Marijos
ketvirtį
būtų
pradinis
kursas.
vę. Tų visų tyrinėjimų rezul
duodamos slavų departamentui,
— Visai gerai. Mūsų vedėjas
1978. XI. 13, sukurdami komitetą, atlaidus, eina į savo bažnyčios, iTaip daro slavai, pavyzdžiui, nes kuris jas įdeda į lietuvių sąskaitą. juokauja, kad lietuviai tiek nuo
— Bet aiškūs ir įvykdomi pla tatai galės būti svarbūs ateityje
jo nariai kreipėsi į tarybinę vy- «** šv. Sakramentus,
jie
turi
pakankamai
profesorių.
Iš
to
mokama
už
mokslo
priemo
slavų nukentėję, jog slavams nai. Taip, dar galima registruo oro spėliojimams, mano prof.
riausybę, prašydami komitetą
Da* daugiau. Visa tikinčioji
— Reiškia, ir mums reikėtų nes. Iš to irgi imami honorarai laikas lietuviams padėti. Pasigen tis. Ketvirtis prasideda sausio 2 Krauss.
užregistruoti. Kun. S. Tamkevi- Lietuva pradeda ruoštis dviem
mūsų kviečiamiems lietuviams du tačiau lietuvių kolegų — toj dieną. Ketvirčio pradžioje dar ga
čiaus žrrfžiais, "o jei iki šiolei dideliem jubiliejam — 500 metų daugiau procesorių?
rašytojams.
Mums labai reikia pačioj srityj dirbančių specialis lima įsijungti.
— Daugiau kaip 6000 čigoną
—Gal atrodo keistai, nes ką tik
mūsų komiteto neužregistravo, ™o Sv. Kazimiero mirties (1984)
met
n
Ačiū profesorei už informaciją. dalyvavo maldingoje kelionėje į
tai ne mūsų kaltė"... Taip, aš pri- * «°°
* * ° krikickmybea h iškovota viena vkta. Bet iš tikrų lietuviškų knygų. Bibliotekoje tų. Jau laukiu rudens, kada bent
jų
reikėtų
daugiau
žmonių.
Nor
trise
dėstysime
jų yra, bet mažai ir ne visai to
Manome, kad tai bus naudinga Dievo Motinos šventovę Lourde.
siimu drauge su kitais keturiais vedimo Lietuvoje (1987). šių su— Turite didelių planų. Ar lietuviams studentams, o taip pat Čigonų maldingosios kelionės į
kunigak atsaicomybę už TTG kakčiv tikslas: "Visa atnaujinti maliai profesorius dėsto tris kur kių, kokių mums reikia. Išeivi
Lourdą yra rengiamos kiekvie
komiteto sukūrimą ir tjo doku- Kristuje! Atnaujinti Tautos dva- sus. Aš turiu tris ir tą savaran jos literatūros, pavyzdžiui, beveik dar galima registruotis nemos ir lietuvių visuomenei.
kiško
darbo.
Priedo,
susitinku
nieko
nėra.
Nėra
nė
vienos
knynais
metais.
ketvirčiui?
mentų paruošimą. Tai padaryti smi veidą, tap skaudžiai sužabKoresp.
paskatino ne JAV Kongresas, tą bedievybės perkeltą pokario
kaip Jūs, Prokurore, teigėte, bet d įi™S J f f i ų *
apsikabinę verkėme. Ir šią valandėlę pajutau, kad
nuolatos persekiojama Lietuvos
TTG komiteto nanai yra dažPraūžė pokario penkeri metai. Prancūzija kėlėsi,
galiu palikti pusę savo skausmo jam.
KataKkų Bažnyčia. Pabandykite « * sukicomi, perseidojami, tar
gražėjo. Buvome Paryžiuje nemažas būrelis lietuvių,
Jūs valandėlę bent mintimis pa- <**« h^riais būdais, diskrimiApsigyvenau, kaip svečias, pas juos stovykloje. likusių nuo studentavimo laikų. Dabar sudarėme
būti tidąčruoju ir pajusti 'tikėji- nuojami Tačiau Jie tvirtai (ki
Jų mažas kambarėlis talpino mus keturis. Dėdę, grupę ir palaikėme ryšius su kitais išsimėčiusiais
mo laisvę' tarybinėje Lietuvoje''. * « * ir n***** kapitulmod, P*rdėdienę ir sūnų Albiną, kurį palikau gimnazistą. aplinkui. Dirbau kaip menininkas skulptorius.
Toiiau kun. Tamkevičius iškelia mrninko kun. A. Svarinsko fcSąlygos man buvo palankios. Žaizdos apgijo.
Dabar prieš mane šypsojosi studentas.
NERIMĄ NARUTE
daugybę faktu, iš kurių matyti, <&«» Sovietnės lietuves profcuGyvenimas darė savo. Dėdės šeima ruošėsi emgiruoti
Kalbos buvo be galo. Jie pasakojo man tėvynės į JAV. Kvietė dar kartą juos aplankyti prieš
kad Lietuvoje Bažnyčia yra nuo- *™*' ^ d bus Tarybų Sajunkošmaro dienas. Vokiečių metus ir bėgimą. O aš išvažiuojant. Tą ir padariau. Pasisvečiavęs keletą
ktframa«idaipersekw*ama.
&& tikinčiųjų diskrinunacijos
liejau savo skausmą, kaip išpažintį. Gėdinausi prieš dienų palydėjau juo iki traukinio. Važiavome kartu
faktai (deja jų nesieja), tol bus
juos,
nes mano gyvenimas jau buvo įaustas kiton iki Miuncheno ir nuo ten išsiskyrėme.
*
.
refcalmgas ir TTG komitetas. Ir
žemės drobėn, kitais siūlais...
Sunku buvo skirtis, bet tikėjomės susitikti vėl
Dar daugiau persekiojimo y ^ ^ „ i ^ komiteto narių
Traukinys lėkė Vokietijos link. Stovėjau prie
visi.
Traukinys tolėjo, jau buvo įsibėgėjęs į
būdų Skelia TTG komiteto pfr- teisminis susidorojimas jo veiklos
Cia virė lietuviška veikla, čia pulsavo perneštas
lango ir žiurėjau į apylinkes. Pavasaris puošė
priemiesčius,
o aš vis tebežiūrėjau į tolumas.
mmrnkas Viduklės klebonas kun. neparalyžuos. Katalikų k-taa
laukus. Pievos ir miškai žalaivo šviežumu. Širdies iš savosios žemės aidas. Čia sklido lietuviška daina Traukiniai atskyrė nuo tėvelių paskutini kartą, nuo
AK Svarinskas; savo rašte minė- i r ^ j ^ informuos tarybinę vy gilumoje pajutau skausmą, sumišusį su vienatvės ir guodė širdį. Miela buvo būti dalim visų ir justi, kad
tam prokurorui ir Lietuvos vys- riausy^e į r aukščiausiąją Bažny- liūdesiu. įėjau į kupė. Sėdau kampe ir, išsiėmęs dėdės esi dalelė jų. Bebūnant susipažinau ir susitikau Andrėjos, nutraukdami gyvenimo taktą, dabar nuo
kupams. Rašto paruošimą iššau- ^ va dovybę apie skaudžius ni laišką, skaičiau. Gale adresas — Kempteno lietuvių senus draugus, o dėdė nedavė ramybes, ragino dėdės. Jie riedėjo mano gyvenimo bėgiais, nešdami
liūdesį, džiaugsmą ir nežinomybę.
persikelti.
kė faktas, kad rugsėjo 2 d. jo au- fcjnčivjų ^ y pažeidimus Iietu- stovykla.
torius buvo suimtas ir neatlai- voje ir krtose tarybmėse respubli— Petriuk, girdi, dabar jau dėl Dievo meilės
Po mėnesio gavau pirmą dėdės laišką. Jie kūrėsi
Traukiau prie savųjų, kaip audroje sužeistas
džUi tardytas. Štai keletas kun- j ^ Esune giliai įsitikinę, kad
nebegalime
išsiskirti, kaip žydo bitės. Nekas beliko Baltimorėje. Ir jei tas nelemtas sutapimas, nebūčiau
paukštis.
Ką
sakysiu,
kaip
pradėsiu
kalbėti,
Svarinsko iškeltų faktų.
jy^^ Jafeninant, Popiežiui Joiš mūsų giminės.
gal niekuomet savo gyvenimo pakeitęs.
Bažnyčki nepripažįstama juri- nui Pauliui II ir viešajai pasmu- galvojau. Ar jie mane supras. Kas nedaro klaidų, tas
Apie tai galvojau ir aš, bet rūpėjo ir ten, kur
dinio asmens teisių. Atimtos pa- lio žmonių opinijai paremiant, nėra pilnai pažinęs gyvenimo.
Seniai pastebėjau, tuojau po Andrėjos
Tokiomis mintimis raminau save. Džiaugiausi palikau kitus gimines ir savo sūnelį. Širdis kasdieną laidotuvių, kad manęs ponia vengia. Bet nebuvau
Čių tikinčiųjų per €00 metų pa- mes sulauksime pilnos religinės
statytos bažnyčios, jos apdėtos laisvės. Dievas mūsų prieglauda širdyje, kad ieškojau ir suradau juos. Traukinys traukė. Tai buvo ryšys tarp gyvenimo ir netekimo, tikras ir tuo per daug nesirūpinau. Vieną popiete
dideliais mokesčiais.
ir stprybė!"
b. kv. monotoniškai kaleno ir traukė į snaudulį- Keleiviai Nepasakojau dėdei, ką jaučiau. Tie mano jausmai buvau mieste ir, anksčiau grįžęs, nepastebėtas
maišėsi — vieni išeidavo, kiti ateidavo. Sustojus tebuvo tik man vienam žinomi. Tik viena jaučiau, užsidariau darbo kambaryje. Dirbau atsidėjęs, pro
stotyse stebėjau peronuose judėjimą. Rodosi, mane k*d *tuo momentu esu dviejų pasaulių draskomas, pravirą langą dvelkė pavasario oras. Išgirdau
— Jei norime turėti pilnesnį sio mandagumo kiekis yra būkažin kaip stūmė nematoma ranka į nežinomą
Grįžęs pasinėriau į darbą. Nesistengiau grįžti ginčus. Jie sklido iš ponios kambario. Atrodo, jie
ir tauresnį gyvenimą, tai ele tinas kiekvienam žmogui, jo pa kryptį. Ryto saulė švietė pro langą, kai išlipau prie giminių, tik dabar artimai ir dažnai rašydavau galvojo, kad manęs dar nėra namie. Ji beveik
mentarinis geros valiosfa*pro ties saugumui, net ir šaligatvy Kempteno stotyje. Sušiurpes dairiausi aplinkui, jiems laiškus. Keltis nebuvo kaip. Andrius buvo isteriškai prašė įsūnyti Andrių.
to mfaiimiirnaa, tam tikras kan je ir gatvėje.
Pamačiau artėjantį matytą veidą. Tai buvo dėdė. Tie gimęs Prancūzijoje. Išsikėlimas būtų buvusi didelė
keleri metai buvo jį labai pakeitę. Sveikinomės, žala mano geradariams ir sūnui. »_
trybes, pagarbos Ir paprasčiau
— (Bus daugiau L

MADONOS

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 19 A klauso: sėlenos (bran), vaisių ir
augalų žievė, mediena, pektininės medžiagos, augalų ir mėsos
plėvės, daug įvairių pluoštinių
ir skaidulinių (fiber) medžiagų
DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS
ir kai kurios kitos. Rasta, kad dau
giau
balastinių medžiagų turi
sūryje, nes jie yra gyvulinės kil
Žmogaus maistas
augalinės
kilmės maisto produk
mės. Taip pat linoleinė riebalinė
tai,
nors
ir
juose yra didelių skir
Žmogaus gyvybei palaikyti ir rūgštis, neprisotinta (unsaturagyvybės pasireiškimams vykdyti ted), būtina žmogui, randama tumų.
reikia energijos, kuri gaunama B į t i k
^ a l i e j u o s e , bet jos nėMetų metais buvo galvojama,
maisto, įvedamo i organizmą. r a j o k i u o s e ^^^
kad balastinės medžiagos maiste
riebaluose.
Energijai gauti žmogus naudoja
nereikalingos, ir jas seniai iš
tris pagrindines maisto medžia Taip žmogaus maistas turi su maisto produktų pradėta išskir
gas: baltymus, angliavandenius sidėti iš augalinės ir gyvulinės ti, pvz, žirnius nulupti, vaisius
(karbohidratus) ir riebalus. Tai kilmės maisto produktų. Vegeta nulupti, sėlenas atskirti nuo gru
ir žmogaus naudojami maisto rai, nevalgydami mėsos, tas trūks dų, grūdus piklevoti, vartoti tik
produktai turi turėti bent vieną tamas medžiagas gauna su pie išspaustą vaisių ir daržovių sun
šiy pagrindinių maisto medžia nu ir sūriu.
ką, nuo vaisių ir mėsos pašalin
gų. Labai retai atsitinka, kad Tačiau žmogus negalėtų ilges ti visas plėveles ir L t. Taip mais
io.
«
* ni laika būti eyvas, jei jo maiste to produktai tampa rafinuotais.
žmogaus
maiste . i
^.
. ,,
•
Z
natūraliai naudojamame
būtų tik viena pagrin
Bet gyvenimas ir ypač moksli
vandeniai
ir
riebalai.
Prie
šito
yra
.
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.
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i
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butų
tik
gryni
baltymai,
anglian
a
dinė maisto medžiaga, dažniau
ninkų
tyrimai parodė, kad balas
siai yra mišinys visų trijų. Tie būtini: vitaminai ir metalai — tinės medžiagos maiste būtinos ge
sa, žmogus dirbtiniu būdu moka mineralai. Visi jie randami na rai žmogaus sveikatai palaikyti
iš maisto produktu pagaminti tūraliuose maisto produktuose ir Tuc reikalu daryta nemažai tyri
vieną kurią pagrindinę maisto taip pat gyvulinės kilmės pro mų su įvairiais gyvuliukais, ste
medžiagą, pvz. iš sojos pupelių duktuose, tik jų kiekis yra įvai bėtos žmonių grupės įvairiuose
išspausti aliejų — riebalus, iš rus. Vienas maisto produktas tu kraštuose ir vartojančios skirtin
cukriniu runkelių išskirti cukrų ri kurio vitamino ar metalo — gus maisto produktus, tirti pro
mineralo daug, kitas — tik pėd
— angliavandenį ir pan.
sakus. Žmogui būtini vitaminai: duktai ir daryta tyrimų su žmo
Pagrindinės maisto medžiagos vitaminas A — retinolis, vitam. nėmis.
Paminėsiu kelias mokslininkų
maisto produktuose sudaro miši D — kalciferolis, vitam. C — asnį, kuriame pagrindiniu maisto korbinė rūgštis, vitam. E — toko pavardes, tuo reikalu dariusių ty
medžiagų kiekis ir proporcija ferolis, bit BĮ — tiaminas, vit rimus ar skelbusių tyrimo radi
labai skirtingi, kartais vienos ku B2 — riboflavinas, vit. B6 — pi nius: dr. D. Reuber, dr. G. N.
rios pagrindinės medžiagos yra ridoksinas, niacinas, pantoteninė Stemmerman, dr. N. J. Hill, dr.
tik pėdsakai, o kitos dideli kiekiai. rūgštis, folinė rūgštis, vit B12 — J. S. Crowther, dr. H. Trowell,
Pvz. kviečio grūdas turi mažai cianokobolaminas, vit. K ir bioti- dr. D. Kritchevski, dr. R. M. Kay,
riebalų, bet daug angliavande nas. Žmogaus organizmui būtini dr. D. P. Burkitt, dr. A. P. Groat,
niu, kiaušinis turi daug baltymo metalai — mineralai: geležis, cin dr. J. M. Munoz, dr. H. Fisher ir
ir mažai angliavandenių.
kas, varis, magnezija, kalcis, fos daug kitų. Jų buvo ir yra visokių
foras, jodas, natris, kalis, chloras tautybių. Jų tyrimai apėmė įvai
Pačios pagrindinės maisto me
ir daug kitų, net ir maži kiekiai rių kraštų žmones: amerikiečius,
džiagos nėra vienalytės, bet su
japonus, anglus, olandus, Afrikos
aukso reikalingi.
darytos iš sudedamų dalių, ku
juodukus, Indijos gyventojus,
Vitaminų ir metalų — mine
rios gali skirtis savo chemine
šveicarus ir kitus, o taip pat ir
struktūra ir sudėtimi. Žinome, ralų žmogaus organizmui reikia tos pačios kilmės žmones, jau atsi
kad baltymai yra sudaryti iš įvai įvairių kiekių, kartais užtenka tik dūrusius ir gyvenančius kitame
rių amino rūgščių, riebalai — pėdsakų, bet vis tiek reikia. Mais krašte ir vartojančius tam kraš
iš įvairių riebalinių rūgščių ir to produktai jų turi įvairuojantį tui būdingus maisto produktus,
angliavandeniai — iš įvairiu kiekį. Pvz. mielės turi daug viso pvz. japonus, persikėlusius Ame
anglies (C)
ir vandens (H2) kių B grupės vitaminų, apelsi rikon, juodukus, apsigyvenusius
junginių. Pastarųjų paminėsiu nas C vitamino, kepenėlės turi Amerikoje, Amerikos juodukus,
kelis: sacharidai, pentozės, krak daug geležies, pienas — daug nusikėlusius į Afriką, ir 1 1
kalcio, vynuogės — kalio ir t t.
molas ir kiti.
Susumavus daugelio tyrimų
žmogaus naudojami maisto Taigi žmogus valgydamas įvai
produktai yra vieni augalinės, rius maisto produktus ir gauna duomenis, nustatyta, kad balasti
kiti gyvulinės kilmės. Juose ran visų jo kūnui reikalingų pride nės medžiagos yra būtinos geres
nei žmogaus sveikatai palaikyti.
damuose pagrindinių maisto me damų medžiagų.
Išskaičiuosiu, kokiu būdu balasti
džiagų kiekiuose yra dideli skir
Balastinės
medžiagos
ir
nės medžiagos padeda palaikyti
tumai, o taip pat ir trūkumai bū
vidurių
ligos
geresnę
sveikatą ir paminėsiu ba
tinų Žmogaus organizmui sude
damų dalių, žiūrint, kurios kil
Maisto produktuose yra visada lastinių medžiagų rūšis, kurios
mės produktas yra. Pvz. tripto- ir sudėtinių dalių, kurias žmo tai geriausiai atlieka.
fano — amino rūgštis, būtino gaus virškinimo aparatas neįsten
1. Balastinės medžiagos pade
žmogui, nerandama jokiuose au gia suvirškinti ir jas pašalina su da tuštinti vidurius. Jos, kaip ne
galinės kilmės baltymuose, bet išmatomis. Tokios medžiagos va virškinamos, žarnose sudaro ma
tik gyvulinės kilmės. Jos yra piene, dinamos balastinėmis. Joms pri- sę. Taip pat jos subrinksta nuo
aplinkos skysčio ir taip masė pa
didėja. Balastinės medžiagos ir
masė erzina žamų sieneles vidu
je ir tuo padidina žarnų peristal
tiką. Peristaltika yra žamų siene
lių banguojantis judėjimas, susi
A Mary Christmas to all our Friends.
traukimai ir atsileidimai, žarnų
turinį varantieji išeinamos žar
WEST LAWN SERVICE STATION
nos link. šį vyksmą iššaukia visos
balastinės
medžiagos. Tai ir rei
NOHM aad PAUL
kia turintiems užkietėjusius vidu
rpa, Bnbes, Mufflew, Tbca, Wheel Bah»rfag, B

BALASTINĖS MEDŽIAGOS MAISTE IR SVEIKATA

I

rius varto*! daugiau balastinių Tas atsitinka, kai Įdėtos maisto
liekanos užsistovi storųjų žarnų
medžiagų,
galutinėje dalyje ir taip užspau
2. Balastinės medžiagos pade džia venas, kliudydamos kraujo
da išvengti hemoroidų. Tai yra nutekėjimą jomis. Balastinės me
išeinamos žarnos venų išsiplėti džiagos neleidžia išmatoms sumas, net su krauju išpampusiais kietėti ir užsistovėti, tai nėra ga
venų mazgais, lengvai nubrūži limybės hemoroidams išsivystynamais ar savaime pratrūkstan(Nukelta į 5 puaL)
čiais ir lengvai kraujuojančiais.
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Imkime mušu draugams, klientams
ir pažįstamiems.

Ir-

-Hi

STASE ir JUOZAS BACEVIČIAI
^oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc.,

REALTY
I. BACEVIČIUS
6529 So. Kedzie ATC
TeL - 778-2233

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

| STASE'S FASHIONS
6237 9c. Kedzije Jtoe.
Tel. — 436- 4184
Sav. Stase Bacevičiene

>oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

linkime Tįsiems saro rlientamt ir draugams.

,
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H

-

ANTANAS ir ANTANINA VILIMAI

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

S466S*. UtMritt Ava., 6fclttft, III. 60666

linkime visiems mūsų klientams, giminėms
r
draugams ir pažįstamiems.
'M

Tel. FRontier 6-1882

PARAMA

^

Sveikiname ir Imkime
LINKSMŲ SV. KALfiDŲ ŠVENČIŲ
Gerb. Kunigams, Seselėms ir Tįsiems kitiems mūsų
klientams.

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE
2534 West 69th St.
Tel. RE 7-3332
Sar. I. JANUŠAmS ir I. MAŽEIKA

WATRA
CATHOUC
•azartiniu ir religiniu reikmei,* krautuve
2848-50 W. Cermak Rd\
BIshop 7-2425

•

tir

t
Linksmų Kalėdų Švenčių

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

linkime savo
klientams, draugams ir pažįstamiems

mūsų klientams ir visiems lietuviams!

J. A J. PHARMACY

J. ANDBTOUO UBT. SOBC ATSTOVAI OKAtiOflB

2867 W. 66th St. Tat. PR 64868

%% %

MARIJA METRIKIS
FARM FOOD COMPANY
1811 W. 47th St., Chicago, 1TL, Y A 7-8393

%

%

%
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4428 W. 63rd Strttt, GMcagt, III. 68629
&

•t 6Srd aad Kcneth Ava

Phoce 284-9262
*

1^

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių*
Unksnių Sv. Kalidų Sv.nčių
Linkime ristais savo HtataiM ii draugams

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

FRANK'S TELEVISION
A RADIO, INC.

Linkime Visiems Savo Pažįstamiems Ir Draugams

linkiu visiems savo draugams
*•

PRUZIN FUNERAL HOME

TV — EAJDIO — HM1 — BAUBI * SMTOCB

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

8246 8. Kilst* 8t, Oitetp, Ilk 66666; 6A 6-7262
SfeTtatokM JUOZAS BEND0SA1TJ8

4>
= ^

#

LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJA
N a r i a i c

linksmų Sv. Kalėdų Švenčių
linkime Tįsiems misą klientami ir draugam!

PHILLIPS - LABANAUSKAS

MR. PAUL PUTRIM IR ŠONUS

J.F.RUDM1N

P.J.MDIKAS

P. BIELIŪNAS

VASA1TIS • BUTKUS

S. UCKAWICZ ir Sfinos

BUOMU* nt OEOSIMT*

1446 South 49th C t

K

Cicero, Iliinois

OLYMPIC 2 - 7 5 »

•661 Sreadwtyf Merrilville, ladlena
HMMI 116-664-6676
^ -

UNTĘSMŲ iV. KALEPTJ iVENCIŲ
"*~
Tsnaes SAVO KLIENTAMS
m DRAUGAMS

COUISION EXPERTS
NAUJAS GAftASAS. NAUJI {RENOTMAI
StU W. 47%
JONAS STANSVUIUS,

PerskaHę "Drauei", duokite ji

•f
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Nuosėdu salelės, nuo taškelio Ii-1 riebalų absorbciją virškinimo ka- minamos iš cholesterolio, ir daug DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 19 d.
gi plokštės apimties, gali lengvai nale. Viena, jos paskubina mais- kitų sterolių išmetama.
Pastebėta, kad arteriosklerozę,
išopėti, o opelės gydomos trau to judėjimą virškinimo kanale ir
(Atkelta ii 4 paL)
lauja daug tulžies syvų (ko rei
kiasi randu ir ant jų gali nusėsti tuo trumpina laiką absorbcijai. o su tuo ir krūtinės anginą bei r ^
kalauja riebalinės medžiagos), ku kalcio druskos. Tokia salelė ar Antra, jos pačios pritraukia rieba širdies atakas galima sustabdyti
ti. Afrikos negrai, kurie vartoja
rie susideda iš tulžies rūgščių. plokštė pasidaro kieta.
lų dalį prie savęs ir neleidžia arba net ir pagerinti, jei arteri
daug natūralių augaliniv mais
Tos rūgštys žarnose kai kurių bak
būti riebalams absorbuotiems. jos sienelė nėra nepataisomai su
Dalinis
ar
visiškas
arterijos
to produktu, o tie visada turi
terijų skaldomos gali būti paver užkimšimas plokštele kliudo krau Trečia, jos nepadidina tulžies pa gadinta išsiplėtusia plokšte ar už
daug balastiniy medžiagų, be
čiamos vėžį sukeliančiais chemi jo cirkuliacijai, kraujo praėjimui, reikalavimo, tai ir riebalų virš sikimšimu. Tai padaroma, kai cho
veik neturi hemoroidų.
kalais. Pvz. iš deoksicholinės
kinimas vyksta lėčiau. Ir ketvir lesterolio ir trigliceridų kiekiai
AND TRUST COMPANY
3. Civilizuotuose
kraštuose rūgšties bakterijos pagamina 20- ir organas, kurį tokia pažeista ar
kraujuje
griežtai
sumažinami.
ta,
su
jomis
pasišalina
daug
tul
daug vyresnio amžiaus žmonių metilcholantreną, jau vėžį suke terija aprūpina krauju, nuken
įsteigtas ĮSU m.
(Nukelta į 6 psl.)
žies rūgščių, kurios kepenų ga
žarnose turi divertikulus, kurie liantį junginį, ir pan. Mažiau čia, nes negauna užtenktinai krau
kartais pasireiškia divertikulitais. tulžies, mažiau galimybės gamin jo, o per tai negauna užtektinai
linki visiems savo klientams
deguonies ir kitų maisto medžia
Divertikulas tai susidariusi žar ti vėžį sukeliančius chemikalus.
gų. Organas pradeda mirti. Ypač
nos sienelėje įvairaus dydžio ir il
b.
Balastinės
medžiagos,
pasku
tokiems pakitimams yra jautrūs
gio kišenėlė, išsipūtimas. Kai jon
bindamos
išmatų
pašalinimą,
širdis, smegenys, inkstai ir kai ku
patekusios fekalinės (išmatų) da
lelės užsistovi ar pradeda gesti, neduoda laiko bakterijoms paga rie kiti. Dėl to išsivysto širdies
tai išsivysto uždegimas — diver- minti didesnio kiekio vėžį suke atakos, paralyžiai dėl smegenų
JOSEPH L OPAPKM,
tikulitas, kuri reikia pašalinti, liančių medžiagų ir toms me pažeidimo, inkstų ir kitų orga
džiagoms neleidžia ilgesnį laiką nų infarktai. Infarktas yra orga
operuoti, kaip apendicitą.
President
r Balastinės maisto medžiagos, veikti į žarnų sieneles. Ypač tas no dalies mirtis dėl cirkuliacijos
didindamos peristaltiką, kliudo svarbu storosiose žarnose ir išei ir deguonies trūkumo.
ADOLPH IAU0KA0,
Iš anksčiau pasakyto matome,
susidaryti divertikulams, nes ne namojoje žarnoje, kur natūraliai
Vice-President
kad arteriosklerozės, širdies ata
leidžia žarnų sienelių raumenė- išmatos ilgiau palaikomos.
liama per daug atsileisti, o būda
Taip galimas vėžio atsiradimo kų, paralyžių didelė dalis yra iš
2201 W. Cermak Rd., Chicago, 111.60608
mos minkštos, dėl sugerto van sumažinimas storosiose žarnose ir šaukta per didelio riebalų ar rie
balinių
junginių
kraujo
plazmo
dens lengviau iš susidariusiu ki išeinamoje žarnoje. Visos balas
linkiu Tįsiems savo klientams ir draugams.
Phone — 254 -1000
šenėlių pašalinamos, jei i jas pa tinės medžiagos čia vienodai veiks je buvimo. Ypač pavojingas padi
dintas kiekis riebalams priklau
tenka.
mingos.
to $40,00*4)0 by F. D. L C.
sančių medžiagų:
trigliceridų
Balastinės medžiagos ir
4. Balastinės medžiagos pade
DIAMOND HEAD RESTAURANT
ir cholesterolio.
Hrdies ligos
da apsisaugoti nuo apendicito
Normaliai kraujo
plazmoje
RMardM ir Zita įkartai, SavUatel
(aklosios žarnelės uždegimo).
Balastinės medžiagos maiste randama: trigliceridų — nedau
t*r
Mat, balastinės medžiagos, grei sumažina galimybę
3321 W. Columbus flv. (80th& Southwest Highway)
išsivystyti giau 150 mg., Cholesterolio —
tai varomos per žarnas, padidina arteriosklerozei, krūtinės anginai nedaugiau 250 mg 100-te mili
Phone WAlbrook 5-1678
Chicago 29, Illinois
ir aklosios žarnelės peristaltiką ir (angina pectoris) ir širdies ata litrų kraujo. Jei vienų ar kitų \
^
jon patekusias išmatų daleles koms. Arteriosklerozė tai arteri riebalinių medžiagų kiekiai aukš
lengvai pašalina, ypač joms esant jų vidaus sienelėse susidariusios tesni, tai reikia susirūpinti, nes Jr
:
^.
minkštoms absorbuotais skys didesnės ar mažesnės sukietėju tie dalykai signalizuoja pavojų.
L I N K S M Ų ŠV. KALĖDŲ Š V E N Č I Ų
čiais.
Imkime Tįsiems saro klientams ir draugams
sios plokštės, kartais spuogai, kas
Žinoma, geriausias būdas rie
5. Prie svarbiu balastinių mais dalinai ar ir visai užkemša arte balines medžiagas kraujuje suma
linkiu visiems mano
to produktuose daliu veikimo rijos kiaurymę. Tos plokštės susi žinti, tai aprėžti gyvulinės kilmės
reikia paminėti: storųjų žamų daro, kai kraujo plazmoje cirku riebalų vartojimą maiste. Tie
draugams
ir išeinamos žarnos vėžio atsira liuoja per aukšti riebalinių me- riebalai sudaryti iš prisotintų
B BDOBBDS AUGAIOAI, Ssv.
ir pažįstamiems.
dimo sumažinimą. Čia turi įta džUgU, ypač cholesterolio, kie- J riebaliniu rūgščių ir turi daug
2447 Wttt M U I Street
kos keli veiksniai.
kiai ir perteklius riebalinių me cholesterolio. Pvz. vienas kiauši
a Balastinės medžiagos nejau džiagų bei cholesterolio nusėda nio trynys turi apie 250 mg. cho
ALBINAS BENIULIS
dina tulžies pūslės ir nepareika- ant vidaus sienelių arterijose. lesterolio, žmogui jo reikia tik
apie 300 mg. dienai. Vietoje gy
5801 S*. Talman Avtaut,
vulinių riebalų naudoti augali
Chicago, lllisors 60632
nius, iš neprisotintų riebalinių
HZ* — BE 7-7085
rūgščių sudarytus ir neturinčius
cholesterolio, kaip pvz. kukurūzu,
saulėgrąžų, sojos aliejaus ar ga
-p
minius iš tų aliejų — margari
linkime riiienu mūsų klientams ir draugams
Popiesiaus JODO Pauliaus II 5 spalvų paveikslai
nus. Nors ir tų kiekį reikia ap
^
su lieluviikais žodžiais, tartais Cbicagoj per i?. Mi rėžti, nes kepenys gali pagamin 4
siąs, gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiks ti cholesterolį iš angliavandenių A MERKY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAB TO OUR
MANY FRIENDS AND PATRONS.
pertekliaus organizme, kas atsi
2427 W. 464h Flaoa, Chicsfo, HL 60632
liuku už 11.00, įskaitant paštą ir mokesčius:
tinka maistui vartojant didelius
8868 Sftfta»w Ave^ ChiemfO, IB. 66617
10 — 100 paveiksliuku po 8 c. (paltas ir mokesčiai kiekius angliavandenių, pvz. cuk
4410 W. 63rd St.f Chlcap 20, III., Ttl. 707 - 4000
raus, bulvių, gaminių iš miltų
akstra). Rašykite:
PHONE — 734-3400
ir pan.
RAŽAS.
FM».
R. J.
Ant ir Nijole Macken&ai, saT.
BRAUOAS, 4548 W. O M Street
Balastinės medžiagos mažina V
^

Raktinės medžiagos maiste ir sveikata

t f

f

METROPOLITAN BANK

f

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

«L

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
TULPĖ VALGYKLA

l

ttt

• V TfiVO JONO PAULIAUS
LIETUVIŠKI 2 0 D 2 I A I

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
BRIGHTON

RICHARD S BARBER

BAKERY

SHOP

V

OMcaft, III. 60629

^

numota

Linksmu,
Šventų
Ąafcdu

•;

•v

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkinio
MŪSŲ KUOKUS, DRAUGAMS IR PAflSTAMIEMS

knftolrRo

VLADAS M 0U0VAITI

, tcvtalmkai

tltOGA m VALGT1LA, 4S4S

RAMUNI
2547 W. 69th Str*»t
Chicago, HL 60629

f
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Oreikiname saro klientus ir TISUS paijstanms.

•.©•

UVEM0IE MARMAOY, OOtn l f f . Ir Mft si.
oiMra» oBMkv A«M sss-ieie
i i i > i smmsi

^

^f

l

SL Osmolik, R. U i - A . IintkiM, R. Ph. — R. ft*i*n, B. PI

\ VV\

Jr

LINKSMŲ SV. KALfiDŲ ŠVENČIŲ
Linkime Tįsiems saro klientams ir draugams

•

7

Imki saro klientams, draugams ii najjstanriems

RED'S PLACE
Eur galima netik išgerti, bet ir gerai paTalgyti
WAursm, •nanmni ir CAMOL MMSKVKM. S»T.
TIIIIIMSI

Chicago, IIL

VlrgMa 7-0074

MARGINIAI

\ l

Unksnių Sv. Kcdtdų Svemčių

2200 W#ot Conncdt Rd

Iri

2011 W. f t t i Otratt, OMatfi 20, III.
M.

i t i

\

\

\

^

Jr

ww\AA/

ROYAL BLUE STORE

First National Bank of Evergreen Park
3101 WEST 95th. STREET

•

GA2-6700 • PR9-6700

UHKSMŲ i ? . KAUDŲ ITTMCIŲ
Tudems saro tUstitamt ir

l

TA&ATMnm, A. csrftNAs, s. •—IMSIU
4101 S. Oaapsill A?t, OMatf* 02, HL M 74410
A

"

CLASSIFIED

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. gruodžio mėn. 18 d.

BALASTINES
MEDŽIAGOS

I
j

ŠACHMATAI

&

— Panevėžy rungiasi 36 šach
matininkai dėl 8 kelialapių i
asmeninių pirmenybių baigmę.
I grupėje j ketvirtuką preten
duoja 7 varžovai, o II grupės
penki žaidėjai jau atitrūko nuo
likusių ir tapo nepavejami. Čia
vienvaldžiu lyderiu tapo 13-metė M. Kurkulytė (!), surinkusi
10 t s . i i 12.

(Atkelta i i 5 puaL)

Sumažinimui padeda keturi bū
dai: 1. Sumažinimas ligi minimu
m o riebalu, ypač prisotintu, mais
te, 2. Sumažinhnas maisto kie
kio, ypač tokio maisto, iš kurio
kepenys gali gaminti cholestero
U, kai to maisto vartojami per di
deli kiekiai, pvz. cukrus, krakmo
las, miltiniai gaminiai, alkoholis — Bostono tarpklubinėse pra
ir panašiai,
3.
Padidinimas eitą penktadienį (XH.7) South
kūno aktyvumo mankšta, darbu,
Bostono LPD šachmatininkai
sportu, kas pareikalauja kolorijų
žaidė prieš MET l y g o s kelerių
sunaudojimo ir dalį cholesterolio
metų pirmūnus — Harvardo
tam sunaudoja ir 4. Padidinimas
__
universiteto
komandą, nuvykę
wmm su
balastinių medžiagų maiste
sumažinimu rafinuotų
maisto |p*» J w » nepilname sąstate, būmedžiagų vartojimo. Tokiais at-|tent, keturiese vieton penkių.
vėjais arterijos sienelėje nusėdę Gaila, kad mūsų stiprieji vyrai
riebalai ir cholesterolis ištirpsta Richardas Grauslys ir Tomas
Atkočaitis dėl universiteto eg
kraujuje ir cirkuliacija pagerina
zaminų negalėjo dalyvauti. Lie
ma.
tuvių komanda sužaidė pagirti
Produktai turį balastinių
nai ir užbaigė rungtynes 2 y 2 medžiagų
2V2 atidavusi vieną tašką be
Duosiu sąrašą dažniau naudo- J kovos.
Tikrumoje
rungtynės
jsmv maisto produktų, t u r i n - p n e keturių lentų buvo laimėS u daug balastiniv m e d ą a g ų , i t o 8 2%-iy 2 .
Cia pasižymėjo
pradedant daugiausiai turinčio-, j ^ ^ ^oza. ir Bronius Skrabumis ir einant prie mažiau turin- Į ^ ^ ^ ^ p i m % taiSką
0 pug_
Su. Nurodytas balastinių m e - . t a & . p r i d ė J Q ^ A l e k s i l l K l i n o .
džUgų kiekis gramais 100 . p ; V a a > pirmoje lentoje, sužaides
maisto produkto. Kviečių sęle^omis
David Grais8er.
w
—
9.1
(100
gramų
kviečių
'*
* u ««•»«.
QOS — **• • \ — — - ^ —
»
Į

—-

s

MEILĖS 2 0 D / S DIEVO TARTUS ŽMONIJAI
KRISTUS KŪDIKIU GIMĘS
BETUEJUJ
TEGU MELĄ IR SMURTĄ
NUŠLUOJA
IR ATŠALUSIAS ŠIRDIS UZUEJA.

Kun,

patarimai

L*bal paceidaujamoa paroa
prekea. Malataa Ii Eoropoa — a Į j |
280» W. 6 t 8t.. Chloaco. IU. SOtM
TEL. — WA S-J78T

Apie maistą ir maitinimąsi gali
ma būtų kalbėti be galo ir tai bū
ty sunku viską paminėti, šiame
straipsnyje dėmesys buvo atkreip
tas tik į balastinės maisto pro
duktuose medžiagas ir ty medžią
gų naudą žmogui.
Dar kartą tenka pakartoti, kad
balastinės medžiagos maiste la
bai reikalingos ir naudingos žmo
gui. Jos sumažina galimybę išsi
vystyti daugeliui viduriu ligų ir
Širdies ligoms. Dėl to verta nau
doti natūralių, o ne rafinuotų,
produktų maistą. Visi natūralūs
produktai turi daugiau ar mažiau
balastiniy medžiagų. Neilgas jų
sąrašas, duotas aukščiau, pasirin
kimas nemažas, galima rinktis
pagal skoni.
Tai ir valgykime pilny grūdų
duoną, morkas, kopūstus, salotas,
salierus, ridikėlius, avižų dripsnius, obuolius, burokėlius, mie
žius, visokias uogas, grybus, pupe
les, žirnelius, špinatus, pamidorus, bulves ir pan., o mažinkime
rafinuotus produktus: baltų (va
lytų) miltų gaminius, cukraus
kieki, krakmolus ir pan. Taip pat
mažinkime riebalų kieki, ypač
gyvulinės kilmės, kurie turi dides-

•

S0PHIE1ARCUS
RAOIO SEDSOS VALANDOS
Visos programos ii WUFA
Lietuvių kalba: nuo gruodžio 3 d.
(nuo pirmadienio iki penktadienio)
bus perduodama nuo 4 vai. p.p. iki
4:30 vai. p.p. per tą pačią stot}.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo
8:30 iki 9:30 vai. ryto,
Tetef. 4S4-M1S
14S0 AJf
71SS S. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, DLL.

Z-M Construclion Co.
INC.
Nanja statyba Ir bet koka
Pasinaudokite žiemos sezoną
Vidaus remontams.
•SONIOS MAOYTJKEVMITJ8
VYTENIS SYGAS
ps « v a i rak. 448-7871

«

1CATNTENANCB

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMINUiaU

i

ELLI0TT PLUMBIN6

CUSS A MAJRTBIAIIGE

Ali types of ptambing repsirs.
Drain lines rodded.
No extra charge for weekends
or holidays.

MECHANICS

Puikiausio muro 22-Jų meti) bun- i
Mstsassi of 5 yra ezperieaos
galow. 2 miegami. Pušų sausas beisMušt
be familiar witb zinc and
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
aluminum
die eaat eąuipment.
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas.
Good pay. Good benefits.
PhOM
—
647-6310
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga-1
Apply in peraon.
lite užimti. Marąuette Parke. —Į iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiuiiniiiiiiiiiiiHiiii
CHICAGO WHTTE METAJL
$52.560.
C ASTING. INC.
mūriais. Apie $10,000 pa
Route 83 4 Fainray Dr
SIUHTINtJU ! UETUVĄ
jamų. Moderniai patobulintas namas
BeasenvUle, IL — Tel 595-4424
Marąuette Parke. Kaina $67,500.
ir kitus kraštas
• n Ekjual Opportunlty

—

i

NEDZINSKAS, 4*5» Archer Ave.
CMBsąaj OL USB, tel. II7M0I

tvaru* 2jų aukJtų maras. Apie
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver į
tas $46,900.

Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
10% — 20% — S0% pia-tau
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai u i apdiaoda n u o ufniea ir
ar »»«fii»ir»» ir paduoti savo telefoną bllio pm mus.
bei pavarde, kada jums patogu namus
FRANK
ZAP0LIS
apžiūrėti.
Talaf. GA
SMVi W. Km Street

P. Butkus

t?

•

M1SCELLANEOUS

E S T A T E

K 0 6 I LAUKTI

NAUJŲ METŲ VILTINGĄ RYTOJŲ —
l SAULĖTAS DIEMAS TIESKIM RANKĄ!
O TUOS, KUR UZ LAISVĘ KOVOJA.
IŠTVERMINGAIS
DARBA/S — MALDA
REMKIM!

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

Maitinimosi

E E A L

ŠIOJ KALĖDŲ BRANGIOJOJ MUMS ŠVENTĖJ
TRISDEŠIMTĄ
JAU SVEIKINU KARSTA/
KIEK VILČIŲ IR TROŠKIMŲ
SUPINTA,
KIEK DRAUGŲ PALYDĖJOM UZ
VARTŲ..

sėlenv yra 9.1 gr. balastinių į Bostono tarpkmbinių rungtymedžiagų), grūdų daigai — 2,5, į nių tąsa vyks nuo vasario pražali (jauni) žirniai —2.0, Urnos idiios. Dabar padaryta ilgoka
pupos (virtos') — 1. pilnų gni- švenčių pertrauka.
K. M M kis
dų ruginė ir kvietinė duona —
1.6, džiovintos slyvos — 1 . 6 , raudo nį ar mažesnį kiekį cholesterolio,
nos ar baltos virtos pupos — 1.5, vartokime aprėžtą kiekį augalinės
žalių pipirų vaisius — 1.4, braš kilmės aliejų ar jų gaminių —
kės — 1.3, obuoliai, morkos, pu margarinų ir taip pat vartokime
pelių ankštys, kopūstai — 1-0, daugiau žuvies, nes jie visi neturi
griežčiai, saldžios bulvės, pilno cholesterolio. Venkime didesnių
grūdo ryžiai — 0.9, burokėliai — kiekių alkoholio. Bukime fiziš
0.8, miežiai (gūstinė) — 0.75, sa kai aktyvus: kasdien ar dažnai ką
lierai, salotos, aprikosai, svogūnai nors fiziškai padirbėkime, tam
— 0.6, bulvės — 0.55, bananai — tinka visokie kiemo ir apie namus
%.5, apelsinai, skaldyti žirniai, bal darbai,
pasportuokime,
pasi
ta duona, balti ryžiai, makaronai mankštinkime bent puse valan
turi, palyginti, mažus kiekius ba dos, sumažinkime valgymo skai
lastinių medžiagų.
čių ligi trijų per dieną ir nieko
Nėra nustatyta, kiek reikia nau nevalgykime tarpe valgių. 2ino
doti žmogui balastinių medžia ma, sunkiau dirbantiems reikia
gų, tačiau patartina tiek, kad pakankamo maisto ir tas mažini
galėtų tuštinti vidurius beveik
mas gali būti nereikalingas.
kasdien. Žinoma, čia dar reikia
ir
litrų
(daugiau,
ne
.. bent
^ . v dviejų
„„-„
—
„
jei j tn^ n u r 0 < }ymus atsižvelg
e i dvi kvortos- skysčių per die- sime, tai busime sveikesni, laimin
n e g e r t i . Taip pat būti akly- gesni ir ilgiau gyvensime,
viam. Gulintis žmogus, nors ir
didelius kiekius balastiniv medžią
gu suvartos, negalės vidurių daž IIIIIIIIIIUIIIHIIIIHIIIIIIIIIIilIlIUIIIIIimUl
nai tuštinti.
Arteriosklerozės ir cholestero
lio kiekiui kraujuje mažinti gerai
veikia visokios balastinės medžią
gos, bet geriau grūdų sėlenos Apdraustas perkraustymas
{•airių atstumų
(bran). Nustatyta, kad avižų
dribsniuose esančios sėlenos ge
TeL 376-1882 arba 876-5996
riau padeda, negu kviečių sėlenos,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiniini
ypač kai kuriems žmonėms. Daž
nai vasaručių kviečių sėlenos
yra mažiau veiksmingos. Kodėl
PACKAOE E X P R E S S AOENCT
taip yra — atsakymo niekas dar
M A R U S NOREiaUEJfS
neturi.
SIUNTINIAI 1 UETUVą
-•

u

^ranaiOĮ

GUIDE

Valdis Real Estate

2625 Wast 7lst Street

Linksmų Šv. Kcdidų Svončių
mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems

CHERRY MEAT PACKERS, MG.
AVMM

Machine KC. Top wages.
SS Hours Per Week
TeL — 98M797

MACHINIST8
South Weat Manufacturar neada
model ahop techniclan to work te
fully equlpped o n e - m u model ahop.
Poaition reporta to our ensineerlns
functlon. Successful candidat* muat
poaseas a well rounded baekcrouad
In all aspecta of maehlnins* oparation. Salary to $19,000. Eaeellant
benefits.

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
U/j atstato 7 kamb. 2 atskiros vonios pilna apdrauda.
For personai interview, call
ir virtuves. Naujas radijatoriais gazu
Tei — VVA5-806S
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti.
Mr. Wayne Hoffman
Arti Maplewood ir 69-os gatves. Tik
$24,900.00.
iiiiitiiiiiiitiiiitiimiiiiiiHiitiiiiumiinntt MD STATE MANUFACTURINO
Dept. of AJE1R.C.O. Inc.
J vairių pieklu pasirinkimas ne1-fų aukštų Georglan. S kamb. 37
brangiai
Ii
musq
SSSMBSSH
p. sklypas. 70 ir Pairfield. Numažinta
W. Slst Street
COSMOS PARCELS EXPRESS
kaina. $27,900.
nį. estes
2 » i W. M SL, Cnicago, BJ.
BUTU NUOMAVIMAS
TeL — 767-6S6S
SIUNTINIAI I UETUYA
Namg pirkimas — Pardavimas
Ali appllcanta muat ba abla to
Talaf. — 129-2717
Valdymas
and understaad EngliSB laosuaas.
Vytautas Valantinas
Draudimai — Iseosns Ta*
UIIIIIIIIIIIHUUIIUIUIU1UU11U1IUIIIU11UJ
Notariatas — Vertimai
J A N I T 0 R I AL
time weekends and some full
iHiiHiiHiirniHiimimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiui Part
time avaOable in large retail cenM.A.
ŠIMKUS
ter in Nortbbrook. Please call Tom
t.
B A C E V I Č I U S
INOOME T A S SERVICE
564-^920 betareen 9 a-m. k 4pjn.
NOTARY P U B L I C
6 5 » S. Kcdzie Av. — T78-22S3
4250 So. Mapiewood, taL 254-745S PRITCHABD SZBVICES, INC.
Aa Eąnal Otportualt/ K
Taip pat daromi
VERTIMAI.
Parduodamas marinis 5 kamb.
GIMINŲ l&kvietinmi, pildomi
š a m a s Marąuette Parke.
Dėl
PILJETTBfiS PRAŠYMAI ir
HELP W ANTBD — kfOTERTS
kitokie blaadcai.
|| Į informacijos skambint dienos
metu (iki 3:30 v . ) .
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiimiimmiiMiiHiH
TeL 436-9410

— Linki —

4750 So. Californla

OVI NG

Tel. 737-7200 ar 737-8534

SET-UP MAN

Chicftft, III. 60632

PhOM — YA 7-1266

B E L L REALTY

Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių
linkime visiems
CAPITOL PHOTO BNGRAVERS
West Derby U M , W*ssss«sssr, Bssssis M U S
TELEF — 6*1-0066

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuniiiiiuim

fiaiipą preciziškai visokias klišes.

Linksmų Sv. Kalėdų &vra£hi
linkime Tįsiems s«fo klieatams ir draugams

SIMAITIS REALTY

SIUNTINIAI Į UETUVĄ
4MStafcar,CHtuje, IN. gjjB — Tei TA 7-8M8

Insurance — racome Taz
Notary Public

P. MEDAS

2951 W. 63rd St., 436-7878
TeL 839-1784 arba 839-5568
*ees iii NMiSflii ssses e^v s • ee s B • i s s w • ss s 9 vMsee s s s aaaa

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
LINKIME MOŠŲ KLIENTAMS, DRAUGAMS 31 PASįft

CALIFORNIA S UPER SERVICE
STATION
4824 & Osliforais Ave.. Ctteaf* SS, H .
Ssv. K. ERINGIS

TELEVIZIJOS

U i iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiininiiiiiiiiiii
UeSaviikas restoranas n u i r a i Ir
visais moderniais (rengimais —
Manrostte Parko centre. Lengvos
pirkimo sąlygos. Labai gema biz
nis.
Beta prosą.

'1

M V I T-tsVY

srfflr*

Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

MIGLINAS

REALTY GROUP
M

KiTeHEN SUKRVIS0A

Mr. Hoįreth 967-7000

VALO

ME

KILIMUS I B

BALDUS

--• -

2759 W. 71st St., Chicago, UI. 60629
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI e FANNIE MAY SAL
DUMYNAI e KOSMETIKOS REIKMENYS
Atdara liokJadieniaia nuo 8 «aL ryto Sd 1S rsL
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Ws'll help you make thertgtitmovė.

Ir WMppii. 6 kamb. puikiai
maro rezidencija. Gazo
ROsys. Nebrangus.
k Kssssr. Stiprus 1% aukSTinka giminingom Šeimom
Susideda ii 5 ir 4 kamb

872,000.

IUDRAITIS HULTY C0.
6600 S. Pitaskl Reed
Tei. — 767-0600

AUTOMOBILIU TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 Wftt 80tk Strtot -

Tel. OA 6-7777

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro,
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
sestadieniaia nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popast.

*

—

V M | TUKBį gnOOsS.

BUBNYS — TeL B E 7-51SB

HEIKALŪ

to

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. D u s 
lintuvai. Ismetamie ji vamsdiiai ir k L
U pataisymai FIRESTONE T I R E S .
Wheel alignment and balancing.
Brskes. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrieatkm.
Change of oil and fllters.

j l i | „

s-M
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
IIIIHIIIIIIMtlIlHlimilllllllllllllllllllllllll
•7-os ir Homan. 852,900.
SM saktts astras — S butai. Ge
VIZITINIŲ KORTELIŲ
Prie 44-os ir California.

TeL — 4 7 6 - 2 2 0 6

Basic typing skills reąuired.
Previous medical offiee e x perience not necesssry. Write:
Drangas, Adv. 2972, 4545 W .
65rd S t , Chicago, OL 60629.

2Mi W Sfth St, td. 77S.14M
Reikalinga patikima moteris)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUUIIIIIIIIN prižiūrėti, mūsų namuose, 6 mė
nesių mergaite. 5 dienas savai
tėj. Marąuette Pko. apylinkėj.
Lkensed, Bonded, lasnred
Skambia* — 7 7 8 4 3 8 5
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
—EXPHUEMCED
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plyteles. Giass biocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai For Nortfcwest
^
vakaro.
Mušt have annitation certificaU
SERAPINAS — 6SS-2SS0
by the Illinois Department of Pub
lic Health. Call for apposntment:
iiitlllllllllllllllllllllliil

U.S.A.

JAY DRUGS VAISTINĖ

TV

DOCTORS' OFFICE

Moedsy tarų Iriday
—

NURSES AIDĖS
HOME HOUSK AIDĖS FOR.
WESTERN SUBURBS
Muat have 1 ysar hospital experience. Excellent salary. insursnca,
car alloarance, many other fringa
benefits. Hours 9 to 5.
CA1X 588.7188 Fsr

Vtettinii} korteliu, naudojimas
grafus paprotys. Biznieriai Jas
čiai naudoja. Bet rinka k visų
am atstovams
tursa

yra
pla
laš I Š N U O M O J A M A — F O B B E N T
vk4
I8NUOM. gražus 3-jų miegamųjų
•tnes iiitrtsa
namas su baldais Phoeniz, Arizo
Kreipkitės ) "Draugo" admsus- na, Sun City. Teirautia Chicagoje
traciją visais
Tetef._414-7«28
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Yra liejusi nauja knyga

ZMUVYKUA, 1 1 .
į Red. Alicija Rūgytė, apaudė Draui go spaustuvė. Pirmame tome ap! rašoma Zaaavykijoa istorija, krajj tas, ūkis, papročiai. Šnekta ir kai
' kurios vietovės. Knyga turi 368
psl. Gale yra vietovardžių ir aai menvsrdzių rodyklė. Iliustruota.
į Knyga gaunama Drauge. Kaina su
' persiuntimu $13.41. m. gyventojai
I prideda 5% valatijos mokesčių.
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L I E T U V I Š K A S GALVOSŪKIS
(LithuanUn Hetitege - ]igsaw Fiusle)
Sudedamas Lietuvos ismėlapis ii 551 n^Miiių galvosūkio
formoje. Išleido Baltic Assodsta, Boston,
Mokyklinio amžiaus, jaunimui padės išmokti Lietuvos Isto
riją, atrasti jos žymiausias vietoves, supažindins su jos garsiaisiais
žmonėmis.
Sis ssidimss tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek
vienam suauguaiatn tinkamai praleisti laiką. Kama $1246. Ekstra
už persiuntimą, Illinois gyventojai prideda 78 et. valstijos
kesčio. Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4646 W. 66rtf St., ttltiflt, IL 66626
inmunummmmmmmmmtmmmmmmmmmmmKmmmmm
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— Sv. Tėvas kreipėsi į viso spaudos atstovam spevir Uoje i
i rios
išnuomuojamos
šokiams,
j vestuvėms ir kultūriniam paren katalikų pasaulio vyskupus, ku spaudos konferencijoje.
gimam, č i a trečiadienio vaka nigus ir pasauliečius nauju svar
rais trečiame aukšte 7:30 vyksta biu dokumentu apie šiuolaiki
— Popiežiaus Jono Pauliaus
VYTENIO VASYUŪNO
gija rengia tradicinį Naujų metų Šv. Petro lietuvių parapijos bingo. nių žmonių katekizaciją. Nauja II pirmojo susitikimo su Italijos
sutikimą. Antradienio
vakare, Modernus neseniai įrengtas vi sis dokumentas prasideda žo respublikos prezidentu Sandro
VARGONŲ KONCERTAS
gruodžio 31 d., draugijos savame sus aukštus aptarnaująs elevato- džiais "Catechesi tradendae". Pertini metinių proga, Šventa
Amerikiečiu laikraštis „Eagle keturių aukštų mūriniame na
rius.
Jis buvo pristatytas pasaulio sis Tėvas išreiškė norą priva
Tribūne", skobdamas Vytenio me, 368 W. Broadway, sutikimas
Vasyliūno koncertą, įdėjo tokią įvyks trečio aukšto auditorijoje.
Prasymai.
antraštę: „Vargonininkas, išauk
Aukų prašymai bus svarstomi
Svečiai bus vaišinami lietuviš
lėtas ir išmokslintas Lawrence". ka vakarienė, veiks baras. Viskas 1980 m. draugijos metiniame susi
Toliau sakomaykad Lawrenoe ga tik už 20 dol. asmeniui. Pradžia rinkime sausio 17 d. 8 vai. v.
li tam tikrą dalį priskirti sau to 8:30 vai. Gros penkių asmenų
1979 metų draugijos
valdyba
muziko genijaus veikloje.
Jis orkestras.
Pirmininkas inž. Aleksandras
gi baigė čią gimnaziją ir pradė
Stalus po 10 asmenų patar
Bt02AlTYTt
Chaplikas,
vicepirm. Danielius
jo vargonų studijas su profeso tina rezervuoti iš anksto pas drau
Gyveno Palatine, Illinois.
rium A- Howes ir C. Byers. U ž  gijos valdybos narius ir draugi Averka, protokolų sekr. — Anta
Mirė gruodžio 16 d., 1979 m., 5 vai. vak., sulaukus 67 m. am
miršo laikraštis, kad n e profeso jos reikalų vedėją Algį Šmitą, tel. nas Matjoška, finansų sekr. —
žiaus.
Adomas Druzdis, ižd. — Algis
rius Howes, bet vargoninko tėvas 268 — 9058.
Gimė Lietuvoje, Klaipėdoje. Amerikoje išgyveno 21 metus.
Mitkus, maršalka — Vytautas
Izidorius, buvęs jo pirmas muzi
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Viktoras, 2 sūnūs: Algiman
Rengimo komitetą sudaro inž.
kos mokytojas ir buvo ilgus me A. Chaplikas, pirm. D . Averka, Ivaška. Direktoriai: Antanas An
tas, marti Teresė, ir Ramūnas, marti Aldona, duktė Audronė, žen
tas Juozas Tunas, 4 anūkai, brolis Anglijoje Svogerka su seimą Ka
tus jo skambinimo bei grojimo A. Andriulionis, V. Jurgėla ir G. driulionis, Stanley K. Griganavičius, Gediminas Ivaška, Vytau
nadoje, giminės Vokietijoje ir Lietuvoje.
vadovas. Toliau sakoma, kad ša Ivaška.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
tas
Jurgėla,
Juozas
C.
Lubinas,
lia muzikos Vytenis domėjosi fi
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 19 d. B koplyčios 10:45
Birutė Mitkienė ir Arnoldas Ple
Pirmas aukštas
zika ir gavo doktoratą iš astro
vai.
ryto bus atlydėta j Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
Pirmame aukšte, kur
visas vokas. Kontrolės komisija: Anta
fizikos. Jis buvo vienas iš septy
pijos
bažnyčią, Brighton Parke, kurioje įvyks gedulingos pamaldos
nių mokslininku, kuriu vardai bu draugijos biznis koncentruojasi, nas Januška, Andrius Keturakis,
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j kapines,
Longinas Švelnis. Garbės direk
vietoje gėlių prašome aukoti labdarai.
vo įrašyti satelite, kuris buvo n u  talpinama apie pora šimtų žmo
torius
adv. Jonas J. Grigalus.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
siustas i Jupiterį. Toliau seka nių, veikia pusiau apvalus baras.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Čia penktadieniais, šeštadieniais Draugijos reikalų vedėjas, jau
trumpa vargoninko biografija.
Nuliūdę: Vyras, ssats, duktė, marčios, žentas ir aasksL
ir sekmadieniais kiekvieną vaka nas biznierius Algis Šmitas, kuris
Vytenio Vasyliūno koncertas rą orkestras groja šokiams, čia jau kelinti metai sėkmingai tvar
Laidotuvių direktorius Dooald A. Petkus. TeL 476-2345.
ko draugijos reikalus.
įvyko lapkričio 11 d. 3 vai. p.p. yra du bilijardo stalai.
Bostone First a n d Second Church.
Rūsyje telpa per 80 žmonių.
Pasitraukė iš pareigų
Tai puiki, moderniškai pastatyta Apstatyta gražiais baldais, skonin
Inž. Aleksandras J. Chaplikas,
salė, turinti gerus vargonus ir tin gai įrengtas baras, tinka mažiem
ėjęs South
Bostono
Lietuvių
kama
bet
kuriam koncertui. parengimams,
šeštadieniais ir
Piliečių
draugijos
pareigas
nuo
Koncertą ruošė Pabaltijo draugi sekmadieniais nuo 1-mos iki 10
direktoriaus
iki
pirmininko,
pasku
ja, kuri jau daug mėty ruošia vai. vakaro gaminami lietuviški
tinius tris metus sėkmingai jai
tris koncertus metuose —vieną pietūs.
Užkandinės
telefonas
pirmininkavęs, n u o 1980 metų
PUECHAVKIOTK
lietuvio, antrą esto, trečia latvio.
268 - 1055.
pradžios
pasitraukia,
užleisdamas
Žmonių susirinko daug, nežiū
Gyveno Chieagoje. Illinois, Marąuette Parko apyL
Nuomuojamos
salės
kitiems vietą. Draugijos valdyba
rint blogo oro ir veteranu para
Mirė gruodžio 16 d., 1979 m., 8 vai. vak.
Antrame ir trečiame aukšte linki jam sveikatos ir ilgo gyveni
do, kuris sulėtino masinu judėji
Gimė
Latvijoje, Rygoje. Amerikoje išgyveno 31 metus.
puikios salės su virtuvėmis, estra mo.
mą. Programoje atlikta J.S. Bach
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Alfonsas, Lietuvoje sesuo
domis ir kitais patogumais, kuStanley K. Griganavičius į
„Preludas ir Fuga", C- Frank
Juzė ir brolis Stasys su šeimomis, pusbrolis Bruno Sliažas su šei
„Cantabile", F. Iiszt Preludas ir
ma, kiti giminės, draugai ir pažįstami
•Fuga Bach. P o pertraukos sekė
Priklausė Putnamo Seselių Rėmėjų dr-jai ir Saulių sąjungai.
lietuviu kompozitorių trijulė J.
Kūnas pašarvotu Pėdoms Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St
ALGI
Kačinskas, gimęs 1907 m., kurio
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 20 d S koplyčios
buvo atlikta „Trumpoji fantazi
9
vai.
ryto bus atlydėta į Svč. M Marijos gimimo parapijos bažny
Tau, Teresei ii vaikams, minis tavo mamytei
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
ja",
parašyta 1965 m., Julius
maldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Gaidelis, gimęs 1909 m., davė
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
„Vakaro meditaciją" ir V. Bar
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojauta.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
kausko, gimęs 1931 m., ilgas vei
Nuliūdęs VYRAS
Ii peržengė mums visiems neišvengiamą slenkstį.
kalas, pavadintas Gloria Urbi, pa
rašytas 1972. ra. ir skirtas Vil
laidotuvių direktorius Donald A Petkus. TeL 476-2345.
Algis ir Dalia AncavitM
• •
niaus tniesto 650 mėty paminėji
Algirdas ir Irena firlgattiai
mui.

BOSTONO 2INIOS

A. f A.
MILDA LESNIAUSKIENfi

A.fA.
VALERIJA ČALKAUSKIENfi

A. t A. MILDAI LESMAUSNENEI,

J. Kačmsko veikalas yra para
šytas atematiniu stiliumi. Dai
nuojanti dalis yra lydima ener ĮJIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIII^
gingos toccata muzikos. J. Gai
Geriausia Kalėdine Dovana Iškiliausios Mus? |
delio veikalas, trumpas, turi tris i
tonas pagal ABCBA struktūrą,
vietomis rami, vietomis pilna už
sidegimo muzika.
|
({dainuota lietuviškai)
|

1

V. Barkauskas, kuris buvo Ra
čiūno mokinys, o savo ruoštu Ra
čiūnas mokėsi pas Gruodį, para
šė didingą veikalą. Veikalas su
darytas iš keturių daliu, grojamų
be pertraukos. Pagrindinė tema,
kuri gali reikšti Vilnių, yra gro
jama pilnais vargonų garsais, o
vėliau sudaro atgarsį, irgi pil
nais vargonais, kiek pritildytais.
Po šlamesio ateina antroji tema,
kuri gali būti girdima kaip gregorijaninis giedojimas, kartais kaip
liaudies melodija. Dvi temos tarp
savęs rungiasi iki kulminacijos
pirmos dalies pabaigoje. Trumpa
improvizacija veda prie antros
dalies, kur antroji tema yra iš
vystyta iki energingo mairšo, pa
brėžiamo trimitų garsais. Tre
čioji dalis yra lėta ir rami. Deng
tas pedaks ir staccato sudaro
įspūdį laikrodžio stuksenimo ar
ba vandens lašu kritimo. Ketvir
toje dalyje pagrindinė tema yra
girdima vėl polifoniniai išvysty
ta; ateina antroji tema išvysty
ta kaip fuga. Nuo švelnios pra
džios garsas vis auga, intensyvė
ja, iki pirmoji tema grįžta viso
je savo didybėje.
Veikalas yra įdomus, spalvin
gas ir pilnas liaudies dvasios.
Gruodis, per Račiūną iki Bar
šausko, rodo savo išsivystymą ir
didybę.
Po koncerto buvo vaišės ten pat,
prieš sale, kur susirinkę galėjo pa
sidalinti įspūdžiais ir pasikalbėti.
Buvo nemaža estu ir latviu.

rs.

B SOUTH BOSTONO
LIETUVIU PILIEČIU DR-JOS
VEIKLOS
Tradicinis Naujų
sutikimas

SOL. DANOS STANKATTYTBS

I

OPERŲ ARIJOS

f

1
S

Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos V y r ų Choru.
Dirigentas Alvydas V a s a i t i s

|
|

1
E

GRASINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA,
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.

|
|

s
|
I

Kaina su persiuntimu

$10.75. Užsakymus

siųsti:

DRAUGAS, $545 W. 63rd 8t., Chicago, IU. 60629.
SI. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio.

A.f A.

čiai pasimatyti su prezidentu privataus pasikalbėjimo, Šven
Pertini. Sis pasimatymas įvy tasis Tėvas ir prezidentas Per
ko apaštališkuose rūmuose. P o tini drauge papietavo.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad 1979 m. gruodžio 8 d. Naugatuck, Ccnneetieut, s^mĮp^Į ligos iikankinta mirė mylima
žmona ir motina

A. t A. ONA BIRUTE BALSIENE
Palaidota gruodžio 11d. Waterburio Lietuvių
kapinėse.
Didžiausiame nuliūdime palikę:
Vyras Antanas, sūnūs Linas ir Rimantas,
sesuo Laaaara sa salina ir Tavai
Anksčiau buvusiam pranešime buvo klaidingai paskelbta Ona
Marija. Atsiprašom u ž klaidai.

E UDEI KI S
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS

KOPLYČIOS

4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
•

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Felicijonui Adomavičiui.
jo broliui

DR. JONUI ADOMAVIČIUI,
ALVUD'o įkūrėjui, gilią užuojautą reilkia
ALYUD'a KamHatas
Rartai ir Syf antojal

PETKUS
TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TR>S MODERM5KOS KOPLYČIOS
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o
1 4 1 0 So. 5 0 t h Av., C i c e r o

§
|

Tel.
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476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mielajai Bobuuelei mirus,

DALIAI WOSS

KALĖDŲ ŠVENTES
DŽIUGINA VISUS!

t*^.

ir visiems artimiesiems
užuojautą.
teminta Laailsai
Siptft Mlkrat
Indri Tl)iniliaai

rettkiame nuoiiidiiausią
AaaYana Uifirlaai
Ni|a)f# V anakaaiana
Austi Vyjantieai

BAKERY

2467 West 46tk Flaee, CUcago, IUtaois •06M
ir 8358 So. Sagbmw Avessm, Cbkmgo Illinois 60617

Perskaitę "Draug*", duokite jį kitiems.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV 23rd PLACE

Tel. VIrcinia 7-6672

2424 VV. *o t h STRFFT
Tel. REpublic 7-1213
1102O Southvvest HiRhvvav, Palos Hills, 111.
Tel. «74-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

sava stiikjBiis I I I lapini nisfu— Vlrgtam 7 - l M t TUOJAU PAT

IRIGHTON

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

3307 SO. LITLAMCA AVE.

Tel. LAfavette 3-3S72

JURGIS F. RUDMIN

Ir BSfSBnS ISSSSBI I M K I SV. ŠUMSKU IT rMaffJrS. SĮSfą.

Savo IIIBSIJIISBS perduokite telef. Vlrginla 7-125# arba 7S4-S400
tuojau pat ir galėsite ramiai laukti Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PHILLIPS - LABANAUSKAS

T u d a i n g m m bus iymiai didem* tr pllnesnia. kai turtrtta
lietuviško skonio kepyklos gaminių. Cia į pagalbą ateina BRIGHTON
BAKERY. Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuris perėmė ii savo
tėvo Felikso Mackevičiaus netik kepyklą, bet ir visą kepimo sceną
taip mėgiamų BRIGHTON BAKERY kepinių. Jisai kaip ir jo tevatteikia pagalbą deknininkėms visokių iškilmių progomis, bet svar
biausiai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga.
Feliksas Mackevičius ssvo gaminiais pasižymėjo Kaune Nepri
klausomoje Lietuvoje ir keliolika metų Čikagoje, o dabar visą savo
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI.
Artėjančioms Kalėda Šventėms pasiruošė garsi, bet prato ir seiminin
kių bendradarbiavimo — paduoti užsakymus kiek galima anksčiau, kad
galėtų visokiais g*m*tri«<f aprūpinti visus ir tinkamu laiku.
Be visiems jau gerai Žinomų ssvo puikiu skoniu tortų, medauninkų,
mardponų lietuviškų baravykų, iUsikų Ir kitokių gaminių, taipgi
ir pagarsėjusi puikiu skoniu RAGUOLĮ (Baumkucheną). Visi gaminiai bus
pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet ir atitinkamais papuošimais.

metų

Jau kelinti metai iš eilės So.
Bostono Lietuvių Piliečių drau

|

Lietuvoje tragiškai žuvus.

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. gruodžio mėn, 19 d.

A. t A. GECILUAI MARKEVIČIENEI mirus,
jos dukteriai GENOVAITEI ii žentui dr. ALFONSUI
AŽUBALIAMS, anūkei DALIAI W08S su ieima ir
riiiemi giminėms gilią užuojautą reiškiame ir
drauge liūdime.
VatyUi atima

3319 SO. l.ITLAMCA AVE.

Te! YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTEl) STRFET

Tel YArds 7-l«il

VASAITIS - BUTKUS
1446 So 50th W . . ( ICLRO, ILL.

Tel. Olympic 2-1003

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 19 d. Į

CHICAGOS
ŽINIOS

x Vanda ir dr. Gediminas
Batukai širdingai sveikina savo
draugus ir pažįstamus šv. Kalė
dų ir 1980 Metų proga. Vieto.
SUNKUS STREIKAS
sveikinimo kortelių, skiria 100
dolerių auką lietuviškai spau Autobusų ir miesto traukinių
streikas atnešė daug maišaties
dai.
& * Ji
5 >
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
Chicagoje. Įstaigose, krautuvė
x Dr. Apolonija Pacienė, se trūksta dalies tarnautojų.
Redaguoja J. Hača*. Medžiagą siųsti: 8206 W. tetii Plaee, Oikago, IL 60629
x Antanas Dundzila ir jo East Chicago, Ind., šv. Kalėdų Kadangi daugelis važiuoja au
sūnūs Tomas su Viliumi, nepri proga sveikina savo gimines, tomobiliais, tai miesto centro
JONAS MDOELGA
klausomoje Lietuvoje veikusios draugus ir pacientus.
Mūsų visa Šeima važiavome į|
rajone leista statyti gatvėse au
Tėvynes Žvaigždute sveikina visus savo bendra šv. Jurgio bažnyčią Berneliui
"Dirvos" knygų leidimo bendro
tomobilius, neįmetant monetų į
KALĖDŲ lEZDUUI
x
Dr.
A
Deveikis,
Chicago,
į
darbiui ir skaitytojus Kalėdų švenčių proga. Tegul Ge Mišioms. Mano brolis Rimas ir
vės įpėdiniai, paruošė spaudai
automatą.
Daugelis
naudoja
ir išleido leidinėlį "Lietuvos is 111., atsiuntė šventinius sveiki taksius, bet šių šoferiai kartais rasis Dievulis laimina visus mūsų darbus ir priartina aš tarnavom. Choras labai gra
Jeculi varguoli,
torijos vaizdinė santrauka". Aš nimus ir 15 dol. auką. Labai pareikalauja dvigubo mokesčio. Tėvynes laisves valandas.
Pažvelgus graudu,
žiai giedojo ir aš visiškai neno
ačiū.
Tau
paruošė guolį
tuonių puslapių gausiai ilius
rėjau miego. Važiuojant namo
Blogiausia, kad streikuoja ir
Tvartely
— iiaudų.
truotoje knygelėje pateikta svar
x
Jonas Šarka, žinomas kai kurių gazolino bendrovių šo
parvežėm močiutę. Kalėdų ry
LAUKIU
KALADU.
KODĖL DŽIAUGIUOS
biausios Lietuvos istorijos da omahiškis, savo sveikinimus feriai ir mieste ima trūkti ga
tą negalėjau ilgai miegoti, nes
Suvystė, užklojo
KALĖDOMIS
AŠ lauktu Kalėdų, nes mes turėjau išnešioti laikraščius.
tos bei istoriniai įvykiai, o taip 'Draugui'' palydėjo 10 dol. au zolino. Chicagos autobusų šo
Mamyte gera.
puošiame eglutę
lietuviškais Pietų važiavome pas močiutę.
pat daugybė istorinių iliustra ka.
Dėkojame.
feriai yra geriausiai apmokami
Kai olą, kvatojo
Aš džiaugiuos Kalėdomis, nes
šiaudinukais dieną prieš Kū Ten praleidom visą Kalėdų die
cijų. 1 egz. kaina 1.25 dol., lei
Už
sienų audra.
visoje
JAV.
gaunu dovanų. Man patinka do
x Stasys ir Pranė Patlabai,
čias. Tada mes važiuojame pas ną. Nusivežėm savo kalėdines
dėjų adresas: A. V. Dundzila,
vanos. Praeitais metais aš ga
BRANGS TAKSIAI
Vidunaktį tėtis
senelius ir valgom Kūčių vaka dovanas. Aš su savo foto apa
3001 W. 59th Street, Chicago, žinomi čikagiškiai, atsiuntė ma
vau
trijų dimensijų Šachmatus.
lonius
sveikinimus,
kuriuos
pa
Regėjo sapne:
rienę. Kalėdų rytą keliamės ratu padariau daug nuotraukų.
IL 60629.
Chicagos Transportacijos ko Aš gavau kitų įdomių dalykų.
Pražydo erškėtis,
lydėjo
10
dol.
auką.
Dėkojame.
labai anksti ir skubam po eglu
x "Sveikindami dienraščio
Saulius Puskortas,
mitetas nusprendė leisti pakel Man taip pat patinka eiti čiuož
Ne roži, o ne!
darbuotojus
švenčių proga,
x Sveikindami su šventėmis; ti taksių važmos kainą 29%. ti ir slidinėti. Prie mūsų vasar te pažiūrėti, ką gavome dova
develando šv. Kazimiero lit
džiaugiamės "Draugo" teisinga aukų po 5 dol. atsiuntė: Jurgis Jeigu tą patvirtins miesto ta namio yra ežeras, kuris užšalo. n ų . . .
TOc piemens suklupo
mok 6 skyr. mokinys
Tomas Paankas,
Prie lopšio arti.
ir kultūringa informacija" — Apanavičius, Viktoras Meme ryba, kurios posėdis bus gruo Mes nukasėm sniegą nuo ežero,
KALfcDŲ
SENIS
Vos gimusį supo
6
sk.
rašo mums inž. Pranas Urbutis, nąs, J. Gumbaragis, G. Taurat, džio 20 d., tai nuo sausio 1 d. kad galėtumėm slidinėti ir
Daluže karti.
Vieną
kartą,
kai
aš
buvau
LB Auksinio kranto apylinkės J. Jurkūnas, P. Paškauskas, F. taksių patarnavimas pabrangs. čiuožti Aš ir mano vienas bro
— Kai išgirstu žodį Kalėdos, mažytė, mano brolio draugas
pirmininkas, siųsdamas auką.
Černius, A. šilėnas, Br. Tom
lis daug čiuožėme. Mano tėtė pagalvoju apie žmonių džiaugs apsirengė Kalėdų senio kostiu
Dar pusnys ant pievų,
ATLEIDO
3,460
kus,
O.
Burzdžius,
Kostas
ir
Al
X So. Bostono Liet. piliečių
Už lango baugu.
porą kartų atėjo čiuožti. Mano mą,
besišypsančius vaikučių mu. Nuėjo prie durų ir pa
O Kūdiki Dievo,
draugija švenčių proga pasvei dona Eidukoniai, Leonas Litke- Chicagoje savo centrą turinti mamai patiko čiuožti, bet aš esu veidus ir Kristaus gimimą.
skambino. Mes nuėjom prie
Būk
mano draugui
vičius,
A.
Karaliūnas,
F.
Kapo
kino "Draugo" darbuotojus ir
Inland Steel bendrovė savaitei matės vėžlį, kuris gali greičiau
Violeta Sturonaitė, V kl. durų pažiūrėti, kas atėjo. Pa
savo sveikinimus palydėjo 25 čius, Mečys šilkaitis, J. Baris. atleidžia 2,400 darbininkų. Su- eiti. Mano tėtė mus nuvežė sli
Pakviesiu į grjCią,
— Aš galvoju apie čiuožimą matę Kalėdų senį — įleidom į
Kai niauksią dangus,
dol. auka. Nuoširdžiai dėko Visiems maloniai dėkojame.
| mažėjus automobilių gamybai, dinėti. Buvo smagu. Man pa
vidų. Pradėjom su juo kalbė
ant
balto
ledo,
gražias
snaiges,
Sušilsi tu liCia,
jame.
mažėja plieno pareikalavimas. tiko. Aš daugiausia džiaugiuo
Jezuli brangus.
žalias eglutes ir šeimos suėji tis. Jam bekalbant, jo barzda
x Waterburio liet. moterų
si,
nes
prieš
daug
metų
Jėzus
x N. ir A. Santarai ir Dalia klubo vadovybė paskyrė "Drau
SUJUNGS MOKYKLAS
mus, dėkojant Dievui už gra nukrito ir pamatėm, kad tai bu
Kristus
gimė
tą
dieną.
Bojevienė sveikina visus savo gui" 25 dol. auką ir ją kartu
vo mano brolio draugas. Kai
žias, sveikas Kalėdas.
TRUPMENOS
Dvi Chicagos arkivyskupijos
gimines, draugus ir pažįstamus su šventiniais sveikinimais per
jis nusirengė Kalėdų senio kos
Alytė
Gražyte,
V
U
.
Aldas
Kriaučiūnas,
mokyklos: Visitation aukšt. mo-1
Mokytoja klasėje aiškina mo
Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų valdybos iždininkę J. BajorinieVisi Kr. Donelaičio lit. m-los tiumą, mes dalinomės dovano
Detroito "Žiburio" Ut m-los
kykla, 6209 S. Paulina, ir šv.
kiniams
trupmenas. Kaip pa
proga. Vieton kalėdinių korte nę atsiuntė Maloniai dėkojame.
mis. Dabar mes daugiau neti
7 sk. mokinys. "Skambutis".
Tomo aukšt. mokykla, 5467 S.
vyzdį paima mėsos gabalą (steilių skiria auką "Draugui".
kini į Kalėdų senį.
x Juozas Siaurusaltis, Balti- Woodyawn, bus prijungtos prie
ką).
Saulė Brakanskattė,
x Danutė ir Viktoras Bifei- more, MD, parėmė mūsų spau kitų dviejų, kurios veiks Unity
— Jei ai mėsą supiaustysm
Dariaus - Girėno lit m-los
ssai,
čikagiškiai,
palinkėjo dos darbus 10 dol. auka. Ačiū. aukšt mokyklos patalpose, 8100
į keturias dalis, ką as gausta?
7 sk. mokinė.
S. Prairie, ir Aąinaa aukšt.
"Draugui" ištvermingų Nau
— klausia mokytoja.
jųjų Metų, pasveikino dienraš
MIELA PONIA VISAŽINIENE,
x P . Tarnauskas, malonus mok., 2100 E. 72 St. Išsikeliant
— Ketvirtadalius, — atsako
čio darbuotojus, bendradarbius skaitytojas, Patersone, N. J., gyventojams, tose mokyklose
Marius per visas pamokas klasės mokiniai
ir pridėjo 25 dol. auką. Labai palinkėjo "Draugui" linksmų sumažėjo mokinių
žiūri pro langą. Nesakau, kad
— Jei tuos gabalus dar plau
ačiū.
švenčių, atnaujino prenumeratą
jis turėtų atkreipti dėmesį į
siu pusiau? .
mokytoją, bet ar jis nepastebi,
x Stasė Smaliukienė, Det
x Viktorija Gashmienė, Gulf-į * P r i d ė J ° 7 * * a u k ą '
^
— Aštuntadalius, — saukė
jog klasėje yra mergaičių?
port, FL, palinkėjo linksmų Į x Dėkodami už korteles, au- roito Jaunimo choro iždininkė,
r-.oldniai.
Neviltin įkritusi aštuntokė.!
švenčių ir atsiuntė Garbės pre-1 k ų p o 5 dol. atsiuntė: Feliksas mums atsiuntė malonų laišką,
— O jei dar pusiau piauata;
Mieloji Neviltin įkritusi aš
numeratos mokestį. Labai ačiū. Jarašius, Bronė Širvinskienė, kuriame šiltais žodžiais gražiai
— Šešioliktąsias, — teisingai
tuntoke,
įvertino "Draugo" pastangas
X Ignas Raginis sveikina vi Jonas Milašius, Veronika Janu
pastebi
mokiniai.
Nepraraskite vilties! Gal Ma
informuojant visuomenę apie
sus gimines, draugus ir pažįs šienė, Br. Arminas, A, Zubrys.
—
O
jei
pamėginsiu dar plau
rius žiūri ne pro langą, bet \
choro ruošiamą "Sekminių vai
Visiems
dėkojame.
tamus su Sv. Kalėdų šventė
langą. O juk langas atspindi ti pusiau kiekvieną dalele, ką
niko" pastatymą. Kartu pridė
mis ir visiems linki sėkmingų
tada gausiu? .
visus (ir visas) klasėje.
x "Draugui" aukų po 3 dol. jo ir 25 dol. čekį. Už viską nuo
Naujųjų Metų.
(sv.).
— Kapotą mėsą
(kotletą),
Su geriausiais linkėjimus,
atsiuntė: Br. Antanavičius, Pr. širdžiai dėkojame.
— atsako vienas mokinys ii
Vištelė Visažinierė.
- * Dr. Bronė ir dr. Jurgis Ozalas, K Salys, Javne 0. Je- x Ignas Venckus sveikina
galo
klasės.
18 Bostono lit m-los laikraš
Balčiūnai, Bolivar, Ohio, š v . vutis, A. Treinys, M. Šileikis, gimines, draugus ir pažįstamus
Piešė Paulius Dovetais, Detroito "Žiburio" Ut. m-los mokinys.
GALVOSŪKIAI
NB. 12
tėlio "Švilpukas".
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Kate Zepaltas, B. Underys, D. su šv. Kalėdom ir linki laimin
"Skambutis"
sveikina savo gimines ir drau Jurgaitis, Tėvai pranciškonai gų Naujųjų Metų. Vietoje ka
GALVOSŪKIŲ NB. 9
Brolių ii seserų a i netarta,
gus. Vietoje sveikinimų korte Brooklyne. Visiems dėkojame. lėdinių kortelių aukoja "Drau
ATSAKYMAI
bet
Sio vyro tėvas yra mano tė
lių skiria 25 dol. auką "Drau
I ir kantrus. Tas ponas apie ber
JIS G B t t GYVULIŲ
gui" 15 dol
x Agota Žukauskienė padė
1. Sala vadinosi San Salva- vo sūnus. Kaip suprasti, pa
gui" paremti.
(sv.)
niuką sužinojo iš to gerojo ku
TVARTELYJE
kojo už korteles ir atsiuntė 10 x Antanina ir Jaunulis Da
dor.
Dabar žinoma kaip Wat- aiškinkite. (10 taikų).
nigo.
giai, Beverly Shores, Indiana,
x Austė ir Mindaugas V y  dol. auką. Ačiū.
K
lings, Bahamas salų grupėje.
Štai vieno'airio berniuko is
sveikina visus savo bičiulius
gantai sveikina gimines, drau
Minėtas ponas taip pat turė
(Žiūrėkite
piešini).
Du keisti
n
.
Dionizo
Poškos
Baubliai
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir
X Dr. Konst. Štuopis, čika- švenčių proga ir vietoje korte torija. Jo vardas Karolis. Jau jo vaikaitį Karolį, kuris buvo yra Bijotų kaime, Upynos vals sutvėrimai nori vienas su kitu
Naujųjų Metų proga. Vietoje giškis, prie prenumeratos mo lių siunčia "Draugui" 20 dol. nas neteko tėvelių. Jį paėmė labai negeras, išdidus, nes jo čiaus, Tauragės apskrities.
susitikti. Padėkite pirmam nu
globoti sena močiutė. Ji buvo tėveliai mažai kreipė dėmesio
sveikinimų kortelių skiria auką kesčio pridėjo 10 dol. auką. Ma auką.
TU. Skersai: 1) Baranauskas, vykti pas antrąjį. (5 taikai).
labai pikta, dažnai nekaltai į auklėjimą. Seneliams dažnai
T. Jėzuitams bei Dariaus ir Gi loniai dėkojame.
x Stasė ir Vladas Vaišvilai
2)
Dialogas, 3) Vaivoras. 4)
gaudavo barti ir mušti. Ji bu
rėno mokyklai.
(sv.)
nemandagiai pasakydavo. Vie Parapijietė, žemyn: 5) Būd
sveikina visus draugus ir pažįs
Parašykite kelis pirmosios
vo alkoholikė. Karolis buvo
x N . ir Z. Iirgameiiai svei
X linksmų Kalėdų švenčių kina gimines, draugus ir pažįs tamus Kalėdų švenčių proga ir geras berniukas. Tėvas mirda ną kartą skaudžiai įžeidė ir pe vardis. 6) Raidė. 7) Rimas. linksniuotės daiktavardžius, ku
8) žemaitė. 9) Metafora. 10) rių paskutinė raidė būtų "k".
ir laimingų Naujų Metų linki tamus šv. Kalėdų ir Naujų 1980 linki laimingų Naujųjų Metų. mas prašė, kad jis eitų sekma lių pardavėją Karolį.
Vietoj
sveikinimo
kortelių
ski
me draugams ir pažįstamiems. metų proga. Linki sveikatos,
Buvo Kalėdų vakaras mo V. Kudirka. U ) Ramonas. 12) (10 taikų).
dieniais į pamaldas, eitų išpa
ria
auką
"Draugui"
paremti.
Red. Iki Naujų metų suma
Genė ir Mykolas Bajorūnai džiaugsmo ir geros nuotaikos.
žinties ir priimtų šv. Komuni kykloje, kur programą atliko Kalba. 13) Apybraiža.
žinu
galvosūkių skaičių, kad
TV.
Nuo
1
iki
40
skaičių
su
x Kr. Donelaičio Lituanisti Vietoje kortelių skiria 15 dol. x Juozas Sonta ir žmona, ją ir visada melstųsi prie Dievo mokiniai Kunigas nusivedė į
daugiau
laiko turėtumėt pasi
ma
820.
nių mokyklų Tėvų komitetas ir auką lietuvybės išlaikymo tęsi Akron, Ohio, pasveikino "Drau- motinos Marijos. Karolis šven tą vakarą ir gerąjį Karolį. Ten
džiaugti šventėmis.
V. Trys katės.
gą'' šv. Kalėdų švenčių proga tai vykdė savo tėvelio pageida buvo ir minėto pono vaikaitis.
Mokytojų taryba sveikina mo mui.
ir savo sveikinimus palydėjo 25 vimus. Jis kasdien kalbėdavo Programa buvo graži, giesmės
kinius, tėvus, mokytojus ir rė
x Vinco Alkevičiaas šeima dolerių auka. Esame labai dė maldelę: "Kada Jėzus arti mū religinės. Štai vienos giesmės
mėjus šv. Kalėdų proga, (sv.) sveikina visus gimines, drau
kingi
sų, yra viskas gerai, nieko nė trumpas tarinys: "Mažas Jėzus
X Dr. E ir A Beinortai ir gus ir pažįstamus su šv. Ka X Zina Mackevičienė, čika- ra sunkaus; turtingiausias yra išėjo pažaisti su vaikais. Jis
dr. X paaukojo po 1,000 dol. lėdom ir linki laimingų Naujų giškė, švenčių proga pasveikino tas, kuris yra Jėzui mielas".
prašė, kad jį priimtų. Vaikai
(sv.)
Ateitininkų Namų fondui, (pr.) Metų.
Jam pasakė, ne. Kadangi jie
"Draugo" darbuotojus, sveiki
Karolio namelis buvo lūšne buvo ponų vaikai, o Jis iš visų
nimą
palydėdama
25
dolerių
au
x
Marųuette
DeUcatesseo
x Akademikų Skautų sąjū
lė. Jis augino baltas pelytes ir neturtingiausias, gimęs gyvulių
dis ruošia studentams virš 18 praneša, kad krautuvė bus ati ka Esame jai labai dėkingi.
gatvėje pardavinėdavo. Uždir tvartelyje. Jėzui buvo skaudu
m. amžiaus kalėdinius šokius daryta sekmadienį, gruod. 23
x Antanas ir Konstancija bo mažai, tačiau visus pinigus
.
gruodžio 25 d. Jaunimo centre, d. ir pirmadienį, gruodžio 24 d. Stankai sveikina savo gimines iš jo atimdavo piktoji močiutė ir pradėjo verkti...".
nuo
8
v.
r.
iki
6
v.
v.
Adresas:
S vai. vak. Gros Whiakey Creek
Draugus pažįstamus su šv. Ka ir juos pragerdavo. Dainai iš
Tie giesmės žodžiai labai pa
orkestras. Įėjimas 4 dol. (pr.) 2553 W. 71 St, tet 776-2717. lėdoms ir Naujais Metais, vie tisą dieną buvo nevalgęs.
veikė išdidųjį Karolį. Neturtin
(sk.) toj kalėdinių kortelių skiriame
gąjį Karolį pasikvietė Kalėdom
X Terroa prekyba prieš Ka
Atėjus laikui, ėmė ruoštis pas save.
Atsiprašė ui visus
auką "Draugui".
x
Naują
Algirdo
Landsber
lėdas nuo pirmad. iki penktd.
Sutvirtinimo Sakramentui. JI įžeidimus ir atidavė visus žais
x Antanas Kenstavičta*, Ho- ruošė labai geras ir nuoširdus
atdara kasdien nuo 10 iki 8 vai. gio novelių knyga "Muzika įžen
giant
į
neregėtus
miestus",
iš
pe,
B. C , Kanadoje, maloniu kunigas. Dainai jam duoda lus jam. Vėliau tapo geri drau
vak. seštad. nuo 10 iki 6 vai.,
gai. Ponas parūpino neturtin
gekmad. nuo 11 iki 4 vai. Kūčių leistą "Ateities" leidyklos, jau laiškeliu palinkėjo "Draugo" vo valgyti, nes matė, kad iš
gajam Karolini darbo, išleido i
dieną, pirmadienį, nuo 10 iki galima gauti "Drauge" ir Va* darbuotojams linksmų švenčių blyškęs ir alkanas. Kunigas ži mokslus. Kai mirė ponas, vai
S vai. vak. Dovaninių prekių — nelių prekyboje; knygos kaina ir atsiuntė 10 dol. auką Esame nojo jo vargingą padėtį.
kaitis tapo turto paveldėtoja.
(sk.). dėkingi
kristalo, porcelano, keramikos — 6 dol.
Kartą Karolis, vaikščiodamas Savo draugą Karolį paskyrė sa
dirbinių, meniškų figūrų, me
x Juozas ir Albina Raškaus
X NAMAMS PIRKTI PAvo
turtų
administratoriumi.
džio inkrustacijų tautiniais mo <*KO¥/)S duodamos mažais mė- kai iš Brocktono sveikina sa savo gatve, pamatė vieną poną, Taip Kalėdų kūdikėlis Jėzus
tyvais, gintaro, aukso ir kitų reginiai* imokėiimais ir priei vo draugus, pažįstamus ir ge kurį dažnai matydavo bažny atsilygino gerajam Karoliui u i
papuošalų pasirinkimas didelis nam ai* nuošimčiais.
radarius, linki visiems linksmų čioje. Jis užkalbino berniuką ir jo iškentėtus vargas ir kančias
ir įvairus. Adr.: Terra, 3235-37 Mutual Federal Savings. 2212 šv. Kalėdų ir laimingų Naujų ėmė jį klausinėti. Karolis ne bei prisirišimą Jam.
W. 63 St., Chicago, m., 60629, Wes* Cermak Road - Telef. Metų. šia proga kortelių vieto noriai atsakinėjo, nes nebuvo
t * (312) 4314660.
(ak.) VI 7-7747
įpratęs skųstis, buvo kuktai
(sk.) je skiria auką "Draugui".
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