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Kinta kandidatų
populiarumas

MINISTERIO V. JEUUTINO (SAKYMAI
(Tęsinys)

2. Visokeriopai gilinti studen
tų ir moksleivių žinias, įgytas
bendro lavinimo mokyklose.
3. Plačiau skleisti bendro išsi
lavinimo mokyklose specialiųjų
disciplinų (pvz., rusų k. studi
juojant marksizmo - leninizmo
klasikus) dėstymo rusų k. pa
tirtį.
4. Visokeriopai padėti aukštų
jų ir specialiųjų vidurinių mo
kyklų studentams rusų k. ra
šyti kursinius ir diplominius
darbus bei projektus, o taip pat
pranešimus, specialybės refera
tus ir gamybinės bei pedagogi
nės praktikos ataskaitas.
5. Regionuose reguliariai or
ganizuoti rusų k. lingvistinius
ir literatūrinius studentų darbų
konkursus.
6. Kartu su aukštųjų mokyk
lų rektoriato tarybomis išnagri
nėti rusų k. ir literatūros kadrų
paruošimą tam tikro rajono
universitetuose ir pedagoginiuo
se institutuose, numatyti toli
mesnio darbo gerinimo priemo
nes.
7. Kasmetiniuose ir perspek
tyviniuose mokymo planuose
numatyti literatūros, kuri išlei
džiama sąjunginėse respubliko
se, didinimą rusų kalba.
8. Užtikrinti efektingą biblio
tekų fondų komplektavimą gro
žine, moksline literatūra ir vadovėbaisrusųk.
9. Užtikrinti ne filologinėse
aukštosiose ir specialiose vidu
rinėse mokyklose rusų k. kabi
netų organizavimą, aprūpinti
Šiuolaikinėmis
technikinėmis
priemonėmis.
10. Skleisti mokslinių metodi
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nių konferencijų, susirinkimų,
seminarų rusų k. praktiką. Ak
tyvinti respublikinių ir miesto
rusų k. pedagogų metodinių su
sivienijimų (būrelių) veiklą.
11. Plačiau praktikuoti be
konkurso studentų priėmimą iš
sąjunginių respublikų ir perve
dimą į aukštesnius filologinius
kursus RTFSR, Ukrainos, Bal
tarusijos TSR aukštąsias mo
kyklas.
14. Įpareigoti universitetų
filologijos fakultetų darbuoto
jus sustiprinti ryšius su aukš
tosiomis ir specialiosiomis vidu
rinėmis mokyklomis ir bendro
jo lavinimo mokyklomis, kad
būtų suteikiama joms pagalba.
15. Užtikrinti tolimesnį rusų
k. mokslinį tiriamąjį darbą.
17. Žinybinių mokymo įstai
gų rusų k. dėstytojų nemažiau
kaip 20 nuoš. išsiųsti kelti kvali
fikacijos. Už rusų k. ir litera
tūros dėstytojų klalifikacijos
kėlimą atsakingais paskirti res
publikines aukštojo ir specia
laus viduriniojo mokslo ministe
rijas ir geriausius RTFSR, Uk
rainos, Baltarusijos TSR peda
goginius institutus.
18. ... Užtikrinti, kad uni
versitetų ir pedagoginių institu
tų rusų k. ir literatūros kated
ros, kur dėstomi šie kursai,
būtų sukomplektuotos iš asme
nų, turinčių atitinkamą išsilavi
nimą.
19. Sustiprinti universitetų ir
pedagoginių institutų rusų k. ir
literatūros skyrių materialinę techninę bazę.
Ministras V. Jeliutinas
(Vertimas iš rusų kalbos).
(Pabaiga)

P. E. N. kongresas

apie lietuvius kalinius
Škotijos centras “adaptavo” V. Petkų

*
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Viktoro Petkaus ir Antano
Terlecko atvejai buvo nagrinė
jami Tarptautinio P.E.N. Klubo
suvažiavime, įvykusiame Londo.
ne lapkričio 20—21 d. Posė
džiuose dalyvavo du pabaltiečiai: Egzilų PEN Centro Ame
rikoje vicepirmininkas Algirdas
Landsbergis ir Londone gyve
nanti Latvių PEN Centro ats
tovė Velta Snikerė.
Apie Terlecko suėmimą kon
greso dalyviams pranešė Kali
namų Rašytojų Komiteto pir
mininkas Michael Scammell, ku
ris paminėjo, kad Terlecko
straipsniai buvo
išspausdinti
lietuvių savilaidoje. Kongreso
dalyviams buvo įteiktas autobio
grafinis Terlecko laiškas KGB
vadovui Andropovui, 1975 me
tais pasirodęs lietuvių savilaidinėje spaudoje ir vėliau L. Ben
druomenės išleistas anglų kalba.
Savo pranešime apie kalinamus
rašytojus Scammell taip kalbėjo
apie Petkų:

Norėčiau atkreipti jūsų dė
mesį į lietuvio Viktoro Petkaus
atvejį, kurio reikalus mes ape
liavome prieš keletą mėnesių.
Aleksandras Ginzburgas pranešė
iš New Yorko, kad Petkus da
bar Čistopolio kalėjime. Kadan
gi jis neturi artimų giminių, jo
nepasiekia piniginės perlaidos,
neprileidžiami lankytojai.
Su
kitais kaliniais jis dėlioja mi
niatiūrines laikrodžių daleles
prie nepakankamos šviesos. Iš
darbio normos tokios aukštos,
kad niekam neįmanoma jų iš

pildyti. Visi politiniai kaliniai
ten yra patyrę izoliatoriaus
skonį”. Scammell paskelbė Čis
topolio kalėjimo adresą ir ragi
no P.E,N. narius rašyti Petkui
laiškus. P.KN. Klubo nariai
buvo supažindinti su trumpa
Tomo Venclovos paruošta Pet
kaus literatūrinės veiklos ap
žvalga, kurioje rašoma:
“Viktoras Petkus studijavo
lietuvių kalbą ir literatūrą Vil
niaus Universitete, bet iš jo
buvo pašalintas dėl politinių
kaltinimų. Savo pastangomis
virto žymiu lietuvių literatūros
ekspertu. Jo biblioteka ir ar
chyvu naudojosi daugelis lie
tuvių intelektualų. Petkus su
darė didžiausią iš visų egzistuo
jančių lietuvių poezijos karto
teką — bibliografiją. Jis taip
pat parašė darbų iš lietuvių li
teratūros istorijos, kurių nega
lėjo išspausdinti dėl savo poli
tinės reputacijos. Organizavo
savilaidinį žurnalą “Kultūros
archyvas”, kuriam surinko visą
medžiagą ir ją suredagavo (toji
medžiaga — žymių lietuviu ra
šytojų kūriniai, nepraėję pro
sovietų cenzūrą).
“Kultūros
archyvas” buvo konfiskuotas
per jo areštą, nors yra žinių,
kad kopija išliko”.
Suvažiavimo metu Škotijos
P.E.N. centras nusprendė “adoptuoti” Viktorą Petkų — įtraukti
jį į savo narių sąrašą, šiuo me
tu jau 34 kalinami rašytojai to
kiu būdu yra tapę P.E-N. klu
bo “garbės nariais” ir naudojasi

Šen. Kennedy kandidatūra sunkumuose

Popiežius Jonas Paulius II-sis pasirašė specialaus Olandijos vyskupų sinodo nutarimus,
įvyko Siksto koplyčioje Vatikane.

Siūloma grąžinti

Pasirašymo ceremonijos

TRUMPAI
IŠ VISUR

karinę prievolę

— Ženevoje prasidėjo Jungti
nių Tautų žmogaus teisių ko
misijos posėdžiai. JAV delegaci
jai vadovauja Philadelphijos
Priekaištai savanorių armijos kareiviams
teisininkas Jerome Shestack.
Maskva. — šeštadienio “Prav- riuomenę į Persijos įlanką, ten
— Kenijos prezidentas Daniel
da” komentavo Amerikos kalti būtų galima per 10 dienų iškel Arap Moi paragino savo sporti
nimus, kad Sovietų Sąjunga no ti visą diviziją kareivių. Avia ninkus nevažiuoti į Maskvos
rinti įsibrauti į Persijos įlanką cijos jėgos galėtų ten būti per olimpinius žaidimus.
ir užimti ten esančius naftos 48 valandas.
— Sovietų spauda pasmerkė
šaltinius. Aleksiejaus Petrovo
Kalbant apie karinę prievolę disidentą rašytoją Lev Kopelev,
pasirašytame straipsnyje sako ir jaunų amerikiečių registravi kuria esąs socialistinės siste
ma, kad Sovietų Sąjunga nie mą, vėl kilo savanorių kariuo mos priešas. Jis pasirašė pareiš
kad neturėjusi tokių intencijų ir menės
pajėgumo klausimas. kimą, kuris pasmerkė Sacharovo
dabar neturinti. Tokius gandus “Washington Star” paskelbė ištrėmimą ir pranašavo staliniz
skleidžianti imperialistų pro ištraukas iš specialaus raporto mo sugrįžimą. Kopelevas atkir
paganda. Straipsnis rašo, kad “Army Triining Study”.
Ra to, kad jis netylėsiąs, nes jo
Amerika siekia dominavimo to- porte pripažįstama, kad Ameri vienintelis ginklas — žodis.
: se šalyse ir plečianti savo kari kos kareivių inteligencija ir ap
—
Olandijos
parlamentas
nį ir ekonominį įsibrovimą. Pa mokymas yra gan žemo lygio. nubalsavo Maskvos žaidimų boiprastai Petrovo pavarde pasira Dažnai ginklai kareiviams per kotavimą, pavesdamas vyriau
šomi straipsniai, kurie atspindi komplikuoti. Studija vyko še sybei apeliuoti į olandus spor
Kremliaus aukštosios vadovybės šiolikoje armijos divizijų per tininkus, kad
jie nevyktų į
pažiūras, sako UPI agentūra.
dvejus metus. Rasta, kad apie Maskvą.
Visuomenės opinijos tyrimai, 28 nuoš. tankistų nemokėjo nau
— Egipto . Izraelio derybos
pravesti Associated Press ir doti tankų ginklų taikiklių. Vie
dėl palestiniečių teisių per
NBC televizijos žinių skyriaus, noje tankų grupėje visi įgudę trauktos iki vasario 26 d., kada
parodė, kad 64 nuoš. amerikie kareiviai neišlaikė taikymo eg bus susirinkta Paryžiuje.
čių pasisako už JAV karinių jė zaminų.
— Rodezijoje sukilėliai puolė
gų panaudojimą, ginant naftos
Raporte atidengiama, kad iš žmonių pilną autobusą, kuria
šaltinius Persijos įlankoje, jei 666 tankų mechanikų tarp 15
me žuvo 13 ir sužeisti 24 žmo
sovietai juos pultų, o 26 nuoš. 33 nuoš.
sugebėjo nustatyti nės.
nusistatę prieš kariuomenės pa tanko gedimo priežastį, o tarp
— Nigerija pakėlė savo naf
siuntimą. Klausiami ar reikė 33 ir 58 nuoš, galėjo tanką pa
tos kainas iki 34.21 dol. už sta
tų ginti Vakarų Europą, jei taisyti, kai gedimo priežastis
tinę.
sovietai ją pultų, 67 nuoš. pa buvo rasta. Patikrinus armijos
— Italijos parlamentas patvir
sakė “taip”.
kareivių inteligenciją, ji įver tino griežtą kovos su teroris
Afganistano invazija sukėlė tinta gan žemai.
Sugebėjimas tais įstatymą, už kurį balsavo
protestus visame pasaulyje, kar. naudoti žemėlapius, - atpažinti kartu krikščionys demokratai,
tu sukėlė Amerikoje debatus priešo taikinius, įsidėmėti su
Į socialistai ir komunistai. Įstaapie JAV pasiruošimą ginti sa dėtingų ginklų šaudymo eilę ir
! tymas priimtas 447—79 balsis.
vo valstybės interesus. Gyny kt. sukelia armijos vadovybei
bos sekretorius Harold Brown daug rūpesčių. Aukštesniąsias
pareiškė pasikalbėjime su “U. S. mokyklas baigusių kareivių nuo
News and Worl Report” žurna šimtis gerokai nukrito, sako
Viena. — Sovietų užsienio rei
lu, kad, nutarus pasiųsti ka ma studijoje.
kalų ministeris Gromyko sausio
Žinomas fizikas dr. Edward
31 d. netikėtai atvyko j Rumuni• malino
Teller, vandenilio bombos kū
, ją. Apie jo kelionę Maskva pakongresui taigtautb.
' skelbė, kai lėktuvas jau buvo
lui, kad Amerika turi stiprinti
Iškilo ir Pabaltijo klausimas.
pakilęs skristi
į Bukareštą.
savo technologijos lenktynes su
Bulgarų Centro delegatai pa
Paskutinis Gromyko vizitas Ru
sovietai, nes, jei šiandien kiltų
reiškė abejonę, ar “tebėra pras
munijoje buvo 1978 m. lapkri
atominis karas, nėra klausimo.
mės” toliau pripažinti estų ir , .
, .
.
. . ..
čio mėn. tuoj po Kinijos prem
, . . -n WT
.
_ . .
kad rusai tą karą laimėtų, o
latvių P.E.N. centrus.
Latviu .
jero Hua Guofengo apsilankymo.
*
* Amerikos nebeliktų.
centro atstovė Velta Snikerė atcakė, kad jei P.EJ7. Klubas su
gūnai buvo Lake Placid, atvežė ke
siaurintų ar panaikintų estų bei Į
Renkasi žiemos
lias dėžes uniformų ir reikmenų
latvių centrus, tuomi būtų patei
ir vėl išvažiavo į Bostoną ir į
sporto dalyviai
sinta “agresija prieš tris Pabal
Montrealį. Tas paskleidė gandą,
tijo valstybes ir jų neteisėta
Lake Placid.— I Olimpinį kai kad sovietai pasitraukė iš žiemos
aneksija”. P.E.N. Klubo Gene mą, kur įvyks Žiemos žaidynės, žaidynių, tačiau olimpinio komi
ralinis
Sekretorius užtikrino jau pradėjo rinktis užsienio spor teto nariai paneigė šį gandą, nu
latvių atstovę, kad jokių pakeiti tininkai. Sovietu figūrinio čiuo rodydami, kad rusai išvažiavo
mų nemanoma daryti.
žimo grupės dalyviai treniruoja apsipirkti. Visa sovietų komanda
(Elta).
si Bostone. Keturi sovietų parei susirinks Lake Placid vasario 11 d.

Grotnyko Rumunijoj

Bostonas. — Senatorius Edward Kennedy labai pagyvino
savo rinkiminę kampaniją ryti
nėse valstijose, pripažindamas,
kad ateinantieji pirminiai rinki
mai, jų rezultatai nuspręs jo
kandidatūros likimą Vasario 10
d. įvyks delegatų rinkimai Mai
ne valstijoje, ' o vasario 26 d.
— New Hampshire. Šen. Ken
nedy pats pasakė, jog jam bū
tina tuos rinkimus laimėti arba
bent “gerai pasirodyti”.
“Boston Herald-American”
laikraščio
reporterė
Peggy
Simpson praleido tris dienas
Chieagoje, tyrinėdama senato
riaus Kennedžio populiarumą.
Ji rašo, jog airių, lenkų, italų
ir lietuvių kilmės amerikiečiai
nėra susižavėję Carteriu, tačiau
nelabai žavisi ir Kennedžiu. Ne
vienas demokratas jai pasakęs,
kad pirmąkart mano balsuoti
už respublikonų kandidatą. Ken
nedžio kandidatūros paskelbi
mas suskaldė demokratų jėgas,
net ir miesto katalikai nepla
nuoja balsuoti už kataliką Kennedį.
Prieš paskelbdamas kandida
tūrą, šen. Kennedis visuose po
puliarumo tyrinėjimuose pra
lenkdavo prezidentą Carterį, ta
čiau vėliau jo populiarumas
ėmė smukti. Jis pats sau pa
kenkė, rašo Simpson, ypač
kenksmingas buvo jo lapkričio
mėn. pasikalbėjimas su televizi
jos korespondentu Roger Mudd.
Įvairūs opinijos tyrimai rodo,
kad tarp respublikonų kandida
tų pakilo George Bush viltys.
New Hampshire valstijos respu
blikonai rugsėjo mėn. net 50
nuoš. palaikė Ronald Regano
kandidatūrą Tuo metu už Bush
sakėsi balsuosią tik 8 nuoš. Ta
čiau praėjusį sekmadienį, “Bos
ton Globė’ dienraščio tvirtinimu,
Bush surinko 43 nuoš. respubli
konų balsų, o Reaganas — 39
nuoš. Jam daugiausia kenkia
amžius. šį trečiadienį jis bus
____
69 metų amžiaus. Daug balsuotojų*mano, kad preridSitūre'Šr

kėhisius įstatymus, kaip abor
tai. Jis pasisakė prieš valdžios
paramą privačioms mokykloms.
Nors anksčiau jis kovodavo
prieš gazolino normavimą da
bar kalba už jį, anksčiau jis
balsavo prieš prezidento Nbcono
siūlytą algų ir kainų kontrolę,
dabar savo kalbose tas kontro
les perša. Panašiai jis smerkė
prez. Nbcono siūlymą užbaigti
karinę prievolę, pasisakė prieš
savanorių kariuomenę, tačiau
dabar smerkia prezidento Carterio planą įvesti jaunų vyrų re
gistravimą Šen. Kennedy bal
savo ir prieš planą įsteigti ka
rinę bazę Diego Garda saloje
Indijos vandenyne. Dabar jis
pripažįsta, kad padarė klaidą
Šitokie “zigzagai”, rašo “Los
Angeles Times”, charakteringi
politikams, ypač rinkiminiais
metais, tačiau šen. Kennedy
ypač daug jų pademonstravo.
Dabar jis skatina remti kitas
valstybes prieš sovietų plėtimą
si, tačiau per daugelį metų sena
torius visada balsuodavo prieš
karinę paramą kitoms šalims.

Pabėgo visas
afganų pulkas

VFashingtonas. —/Vyriaus;
bės sluoksniai paskelbė, ka
praėjusią savaitę Afganistane i
sukilėlių pusę perėjo visas af
ganų pulkas ir pradėjo pulti
svarbią aviacijos bazę Bagrame,
netoli Kabulo. Sovietai buvo
priversti bombarduoti savo sta
tytą aerodromą, šiaurės rytų
Afganistane keli šimtai sukilė
lių sustabdė nemažą sovietų da
linį, numušė kelis rusų helikop
terius, nušaudami jų lakūnus.
Per pirmąjį mėnesį Afganistane
rusai prarado apie 2,000 karei
vių, o dabar per savaitę rusai
netenka sužeistais ir užmuštais
apie 500 karių.
Kareivių šei
mos paprastai gauna mirties
pranešimus, tačiau niekur nemi.
kur kareivis žuvo.
Afganistane vis plačiau kalba
jaunam vyrui yra didelė našta,
ma ,kad sovietai greit pakeis
sunkios pareigos, jos būtų nepa
prezidentą Karmalą. Afganis
keliamos Reaganui.
tanas prieš rusų atėjimą turėjo
. Stebėtojai
. „
„X-mano,
• , kad
, • senatotu 75,000 vyrų kariuomenę, o danui Kennedžiu. kenkia ne tik
30,000.
Chappaųuiddick nelaimė, kur1
žuvo jauna merginą bet ir se
Brzezinslds sustojo
natoriaus liberalumas.
Nors
Saudi Arabijoj
senatorius katalikas, jis praeity
je senate rėmė tokius ginčus
Islamabadas. —Prezidento pa
tarėjas Zbigniew Brzezrnski pir
madienį išvažiavo iš Pakistano
Masinės žudynės
į Saudi Arabiją.
Pakistane pa
dribtame pareiškime
sakoma,
Afganistane
icad JAV ir Pakistanas apsvarstė
Bostonas. — „The Cbristian padėtį, kflusią po sovietų kariuo
Science Morritor“ vakar paskelbė menės įžengimo į Afganistaną, ir
iš Afganistano žinią apie bau nutarė sustiprinti ryšius
džiamąją karinę afganų ekspedi
Amerika yra įsipareigojusi gin
ciją Keraila kaime, kur rusų ka ti Pakistaną pagal 1959 m. sutar
rininko vadovaujamas afganų da tį. Saudi Arabijos sosto įpėdinis
linys, sušaukęs visus (vyrus i aikš princas Fahdas pareiškė sekma
tę, sušaudė 1,170 žmonių. Šio dienį, kad visas islamo pasau
straipsnio autorius Bdward Gi- lis turėtų teikti finansinę ir mora
rardet, išgirdęs apie masines žu linę paramą afganams sukilė
dynes, nuvyko su trim korespon liams.
dentais: amerikiečiu, norvegu ir
suomiu į Keralos kaimą, netoli
KALENDORIUS
■Pakistano sienos, apžiūrėjo šau
dymo vietą, apklausinėjo šimtus
Vasario 5 d.: Avitaą Agotą
liudininkų. Žudynės įvyko 1979
Gaudvinaą Birutė.
m. balandžio 20 d., kai preziden
Vasario 6 d.: TeofUią Dara
tu dar buvo Tarakis, o Aminas tą Alkią Živilė.
buvo premjeru. B 5,000 kaimo
Saulė teka 7:00, leidžiasi 5:10.
gyventojų .gyvi liko apie 200 vy
ORAS
rų, o moterų didesnė dalis išbėgo
į kaimyninį Pakistaną kur dabar
Debesuotą gali snigti, tem
vaigrta .pabėgėlių stovyklose.
peratūra 25 L. naktį 10 L
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m. vasario mėn. 5 d.

5. Ar nori sutaupyti kiek pini
gų?
Atsakymas į tuos klausimus sa
vaime aiškus. Visi sutiksime,
kad norime būti čia minėtu pen
keriopų
gėriu pagausinti Tad ir
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
ryžkimės toliau susipažint su svei
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
ko svorio numetimo reikalavi
KELIAS J SVEIKATĄ, 1801 West Garfield Blv<L, Chicago, IL 60686
mais ir ištverkime pradėtoje to
kio svorio numetimo veikloje.
Jei dar ir dabar esi nusiteikęs
taip,
kad svoris nereikalinga
SUMAŽINTI
mesti — nieko gero niekas tams Lietuvio sodybos Chicagoje pažmonio programą seka (iš kairės): Marijo
na Naujelienė, Leonas Pabrėža ir Leokadija žemgulieoė.
Nesiorientuojančius
lengva gus. Vien dėl to, kad riebus žmo tai negalės suteikti, nes tamsta
Nustr. M. Nagio
tikius svorio sumažinimo reikale gus daugiau suvalgo. Jis turi mai nesi pasiryžęs tą gėrį per svorio
išnaudoja visoki pelnagaudžiai. tinti didesnį kūno plotą. Ima numetimą pasisavinti. Bet, jei pa
Jie siūlo riebiems svorio numeti suktis gyvenimo ratas riebiojo siryžai numesti svorį — žinok,
BARZDA
mo salionus, tik reikalauja visų nenaudai: kuo daugiau jis riebė- kad reikės prisilaikyti per didelio
pirma nusiteikimo svorio nume ja — tuo daugiau valgo; kuo svorio numetimo taisyklių raidė
A. TENISONAS
timui. Tiesa, kad nusiteikęs svorį gausiau valgo — tuo stipriau rie- į raidę — kitaip elgiantis būtų
Kai šeštajame
dešimtmetyje torius.
mesti nėra reikalingas kokio ten bėja. O maistas dabar vejasi auk nežmoniškas darbas.
Nenusi
Danijos durpynuose buvo rastas
Prof. Globas per šeštąjį de
saliono talkos. Taigi, dabar kiek są.
mink — pradėjęs mesti svorį ap
„Tollundo“ žmogaus kūnas, po šimtmetį yra padaręs įdomius at
vienas ruoškimės nusiteikimui
turėsi gerus mainus: sukeitęs rie
Ne vien maistas daugiau tuš
licija iškart manė, kad turi rei radimus Jutlandijoje. Tarp jų ir
sumažinti savo per didelį svorį.
tina riebiojo kišenę. Aprėdas taip! balus į sveikatą, tamsta imsi jaus kalą su žmogžudyste. Bet šis kū tą Tollundo lavoną, sukėlusį di
Riebūs žmonės daug apie savo
pat pagreitintai alina riebiojo tis daug geriau.
nas, padėtas muziejuje, pasirodė delį susidomėjimą. Jis buvo ras
riebumą galvoja ir stengiasi taip
santaupas: jis neprisirenka sau
Kodėl žmogus nutunka?
esąs vienas iš geriausiai išliku tas Tollundo slėnyje, vietovėje,
gyventi, kad pagerintų kaimynų
rūbų artimoje krautuvėje. Daž
nuomonę apie save. Žmonės nu
Įdomus yra kiekvienam klausi sių žmogaus lavonų, rastų Euro kur buvo rasti dar 35 žmonių
nai jis visai neranda krautuvėje
lavonai ir to paties laikotarpio
siteikia dažnai neteisingai kai
mas, kodėl žmogus nutunka? Ki poje po geležies periodo.
sau tinkamo aprėdo — turi kreip
Nuo to laiko, kai 1640 m. Jut daiktai
kurių kitų žmonių atžvilgiu.
taip sakant, kokie yra fiziniai —
tis pas siuvėją. Riebiems specia
landijos durpynuose buvo rastas
Rūgštus ir geležingas durpynų
Sakysim, rudaplaukius dauguma
materialiniai dalytai, kurie vie
lūs rūbai randasi brangiose krau
vanduo
gerai užkonservavo dur
pirmas
kūnas,
iki
šiolei
yra
jau
žmonių laiko greit užsigaunanną žmogų nutukina, o kitą nor
tuvėse. Taip ir ima brangiai rė
pių
sluoksniu
sandariai prideng
rasta
daugiau
kaip
160
lavonų,
maliame svoryje palaiko? Tai tik
čiais asmenimis. Tokio nusiteiki
dytis riebusis, jei jis nenori atro
tą
žmogaus
kūną.
Tollundo la
rai paprasti dalytai. Bet yra dar geriau ar blogiau išsilaikiusių.
mo pasėkoje rudaplaukiai ir ru
dyti kaip maišu apsisiautęs ir per
vienas nepaprastas su nutukimu Kartu su tais 70 kūnų, kurie ras vonas atrodė nuostabiai gerai iš
daplaukės greitai užsigauna. Ir
vidurį pančiu susijuosęs. Ameri
tas nutinka ne dėl to, kad jie gi
susijęs dalykas — tai žmogaus ti šlezvig-Holšteine, jie atstovau silaikęs, lyg neseniai miręs, ap
koje prekybininkai gamina ir re
mė tokiais, bet dėl to, kad žmogus
nusiteikimas tvarkytis — tai ja žmonių kūnus iš geležies lai augęs šerių barzda ir su kepure
klamuoja rūbus idealiam žmo
stengiasi elgtis taip, kaip aplinki
žmogaus normaliai subrendusi as kotarpio, rastus Siaurės Europoj, ant galvos, bet kūnas buvo vi
gaus svoriui, o ne vidutinei žmo
kurie duoda gyvenimo vaizdą sai nuogas. Jis atrodė buvęs pa
niai tikisi jį pasielgiant
menybė.
gaus figūrai Tas pats būna ir
kartas ir įmestas į durpyną. „Šis
Jei mes nuoširdžiai nusiteik prieš 2000 metų.
Ta pati tiesa pritaikoma ir rie
Naujoji
paroda
Danijos
Na

Tollundo žmogus buvo mums
sime numesti per didelį svorį
biems žmonėms. Jie išoriniai at
nuostabus
atradimas”, pareiškė
cionaliniame
muziejuje,
Kopen

kitaip sakant, jei mes sava asme
rodo patenkinti, nes visi kiti ap
profesorius
Globas, , .bet mums
hagoje,
rodo
ir
vieną
iš
naujau

nybe netapsime tikrais žmonė
linkiniai tokiais juos laiko. Iš tie
dar
20
metų, tad
mis — dar kitaip išsireiškiant, sių radinių durpyne: gerai išliku reikėjo
sų, savo širdies gilumoje, riebie
išspręstų
tą
durpynuose
rastų la
sį
žmogaus
drabužių
garderobą
jei mes netvarkysime nutukimo
ji yra nelaimingi ir nusivylimo
su
skrybėlėmis,
batais,
kelnėmis
vonų
mįslę.
Mes
turėjome
išstu
šaknų — mes nieko naudingo
pilni. Tik tokios jų nuotaikos ne
dijuoti
krūvas
mitologinės
lite
ir
kitais
drabužiais
iš
geležies
lai

nepasieksime.
turi būti pastebimos jų išorėje
kotarpio.
Šią
parodą,
kurioje
yra
ratūros
ir
senas
tautosakas
apie
Yra tik viena — vienintelė fi
— jų veide.
zinė
priežastis, kodėl žmogus nu išstatyta ir keli „durpynų žmo skandinavus, tad išaiškinus rei
Riebusis, apie 250 svarų sveriąs,
tunka — tai jo persivalgymas. nių“ lavonai, yra suruošęs Da kalą“.
parengimuose būna verčiamas
Durpynų lavonų tyrinėjimai
Tas faktas labai paprastai išaiš nijos archeologijos profesorius P.
būti linksmu, nes pašaliniams
buvo
pradėti tik XIX a. pabai
V.
Globas,
to
muziejaus
direkkinamas. Valgymas turi gyvybi
vien pažvelgimas į riebulį suke
goje.
Prieš
tai rastieji lavonai
nį
fiziologinį tikslą. Jis sutei
lia linksmą nuotaiką. Žodžiu, rie
buvo palaidojami kapinėse arba
kia kūnui medžiagas, kurios es
busis turi vaidinti linksmumą sa
prietaringų žmonių sudeginami.
puoduko
drungno
vandens.
Gri

ti kūne paverčiamos į energiją. O
vo širdyje, kai tikrumoje jo šir
kius,
keptuvėje
ant
vidutinės
ug

Visi tie lavonai buvo nuo II am
ji esti naudojama svarbiausia
dis veikia. Tik kai riebusis sulienies
nuolat
šaukštu
maišant,
2
žiaus prieš Kristų. iki septintojo
dvejopam tikslui: 1. Naujų kū
sėja — jis ima jaustis normaliai1
no dalių statybai. O kai žmogus — 3 minutes apdžiovinti ir ant šimtmečio po Kristaus, ir žmo
ir pasidaro pajėgus kalbėtis s»;l
daugiau valgo, negu jo kūnui lentos su buteliu sutrinti iki no nės buvo mirę ne-savo. mirtimi
žmonėmis, kaip ir kiekvienas ki
Klaipėdos atvadavimo dalyvis maj. reikalinga minėtoms dvejopoms rimo smulkumo. Juos su kvieti Vienam vyrui, kuris mirė apie
tas.
Jonas Tapulionas skaitė paskaitą Lie pareigoms atlikti — žmogaus kū niais miltais ir pieno milteliais 400 metų prieš Kristų, gerk
tuvio sodybos pažmonyje apie 1923 nas ima taupyti perviršį maisto sumaišyti ir šiltu vandeniu su lė buvo perpjauta nuo ausies iki
Riebusis visada pavargęs
metų įvykius.
pavidale riebalų. Iš tų riebalinių mielėm, medum ir druska gerai ausies. Kitas vyras ir moteris bu
Riebieji, kaip taisyklė, yra nuo
Nootr. M. Nagio
sandėlių žmogus ima eikvoti, išsukti ir išplakti. Leisti pakilti vo pasmaugti ir vienai mergaitei
lat pavargę. Mat, jie visada neša
apie 45 minutes.
buvo nukirsta galva.
didelę riebalinę naštą. Po dienos mūsų moterų rengiamose madų energiją tada, tai jis nepakanka
Tešlą
supilti
į
išteptą
ir
kvie
Visi šie lavonai rodė bendrus
darbo jie jaučiasi lyg dvi dieni dir parodose. Ten lieknutės, gražia- mai valgo.
čių sėlenomis išbarstytą 9 — 14 bruožus: jie buvo nuogi su plibę. Jie trokšta gultis ir išsimie figūrės moterys žavi visus ir vi
Nekaltinkime liaukų
inčų dydžio blėkutę ir leisti dar
goti. Jei jiems reikia vakare kur sas. Užtai, kuo mes būsime savo
lllllllllllll
Net ir liaukoms, taip reikiant ne 10 — 15 minučių kilti.
nors išeiti, jie vos save paneša, kūno sudėtimi arčiau idealaus
Kepti gerai įkaitintoj eortaitėDaugiausia laiko jie praleidžia svorio — tuo mes pigiau ir gra veikiant, kūnas tunka, žmogui
je
40 — 45 minutes.
galvodami apie maistą. Kitą lai žiau rėdysimės. šia proga reikia daugiau valgant, taip jam reikia.
Išėmus
iš orkaitės leisti keletą
Atsimintina, tad liaukų netvar
ko dalį jie praleidžia kasdieni mediciniškai padėkoti
mūsiš
minučių
pravesti.
Išversti ant
kinga veikla sukelia nutukimą tik
nes pareigas atlikdami ir po to il kėms pasišventėlėms madų ren
paklotos drobe lentelės. Višutinę, Radijo Valanda jau 38 metus tar
nauja New Jersey, New York ir Consėdamiesi Nėra gerai, jei žmo gėjoms — modeliuotojoms. Jos 5 proc. visų nutukusiųjų. Net ir
tais atvejais gydytojai dėl liaukų šviesesniąja pusę pertepti varš necticut lietuviams I
gaus vienintelis malonumas yra varo didelę propagandą moterų
neveikios nutukusiems prirašo di kės pertepimu su korinkomis, Kas Seštadienj nuo ♦ Iki 6 vai. po
valgymas. Riebieji mažai džiau tarpe už numetimą per didelio
maltais migdolais, citrinos žieve piet iš WEVD Stoties New Yorke
etą tartu su medikamentais.
1330 kll.. AM Ir nuo 7 Iki 8 vai
giasi kitais gyvenime esamais svorio.
Nutukėlis dažniausiai teisinasi: le ir sunka bei mažu kiekiu me vak. 97.9 meg. FM.
teigiamais dalykais.
Dtrekt. Dr. Jokūbu J.
Be to, riebusis greičiau rūbą ir — “Nutukimas manęs neliečia: daus.
1487 Force Drtve
Pastaba. Liesa varškė geriau
Riebiojo kojos ima skaudėti avalinę sudėvi Mat, riebieji aš praktiškai nieko nevalgau, o
Moontalnside, N. J. 070M
Tel. 23S-5MS (oode) 201
jam kiek ant jų pastovėjus. Kiek apgaudinėja save — nori lieknais mano svoris kyla. Matyt, mano tirpsta ir virškinasi, jei ją nors
padirbėjęs jis greit pritrūksta kva rodytis, todėl perkasi sau aprėdą kūnas nenaudoja maisto taip, mažas kiekis 1 — 2 šaukšteliai Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba
po. Visi pastebi, kaip greit ima vienu - kitu numeriu mažesnį. taip maistą naudoja lieknas žmo būtų pridedama alyvos, arba jo iš Seton Hali Universiteto radijo sto
giliai alsuoti riebus jaunuolis po Taip ir esti anksčiau sutrinami gus”. Tai tikras sžfvęs apgaudi gurto savo gamybos iš 2 proc. ties (New Jersey WSOU. 89.5 me*.
FM) Pirmad. 7:80 - 8:80 vai. vakaro.
trumpos mankštos. Aišku, kad aprėdai. Riebiosios greičiau rūbus nėjimas, nes kūnas žino, kada tu pieno riebumo.
(Vadovauja prof. J. Štoku)
riebalai o ne amžius taip vargi ištampo per juosmenį, o riebieji žmogau, per daug valgai. Tad
Paruošė Adelė Duoblienė
na jauną ir pagyvenusį žmogų. savo kelnių šakumus sparčiau liaukimės save apgaudinėję, o im
Tik prisiminkime liekną Švedi skylėtus padaro.
kime save nagan tikram svorio
jos karalių Gustavą — jis žaidė
numetimo pasirengimui. Daugiau
Nutukimu reikia rūpintis
tenisą būdamas aštuoniasdešimt
apie tai kitą tartą.
metis. Tokio paties amžiaus ne
Nutukimas nėra juokai — juo
Išvada. Tik tie randa tiesą, ku □ ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS. Algirdas Gustaitis. Pasakojimai $2.00
riebus čikagiškis Izidorius Strau- reikia rūpintis. Jau susipažinom rie jos ieško visomis jėgomis.
DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys
p*
D LENA PRIE EŽERO, A.. Baronas. Pasakaitė
kas sportuoja Marąuette Parke. su nutukimo pavojais ir pirmu Taip ir mes elkimės siekdami
$3.00
DU DRAUGAI, V. Frankienė-Vaitkevičienė Apysaka
Net 90 metų sulaukęs rašyto žingsniu į suliesėjimą — su šir gausesnių žinių svorio numeti
$4.00
$3.00
jas G. Bernardas Shaw būdamas dingu noru numesti taukus. Vi mo reikale. Neužtenka čia pasa □ GABRIUKO UŽRAŠAI, J. Svabaitė-GylienA Apysaka
□ KALNUOSE, Milda Kvietytė.
$3.00
lieknas ir tiesus kaip nendrė ry sada prisiminkime — niekada kyti: nevalgyk ir nenutuksi. Rei
KIŠKUČIO VARDINES, St. Džiugas. II-ji laida. ESlėnėčiai
$2.50
tais vaikščiojo ir per dienas dir nepamirškime, kas anksčiau pra kia žmogui save parengti tokios
KETURI VALDOVAI, St Džiugas.
_ __________
$230
bo. Beveik tokio amžiaus Lietu nešta.
tiesos priėmimui ir savo gyveni □ KAIP ALGIUKAS VĖJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $230
vio sodybos Chicagoj gyvento
$2.50
Dabar iškeikime sau pen me vykdymui. Daugiau apie tai □ LABAS RYTAS. VOVERE, J. Minelga. Bilėreičtal
□ LAUME DAUMfi, St. Petersonienė. Pasaka
jas lieknasis Jonas Grigulis šal kis klausimus ir į juos atsakyki kitą tartą.
$5.00
□ MAŽI ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. **■—ėjimai
$2.00
čiausiu metu kasa sniegą vien me tik vienu — vieninteliu žo
Pasiskaityti. Andrew Williams: □ MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlis Ml
$3.00
dėl mankštos, juda — kruta džiu.
You Can Reduce, Hearthaide □ PARKAS ANAPUS GATVES, D. Bindokienė. Apyakn
$3.00
lauke vien kad jo sąnariai būtų
□ PUPUdO PASAULIUKAS, Ona Mikailaitė. Pasakos
Press Incorporated.
$4J0
1.
Ar
tamsta
nori
ilgiau
gyven
liaunus. Protaudamas, valią —
□ SAULUTE DEBESELIUOS, L. Žitkevičius EHėraičial
ILSO
asmenybę žmogindamas ir kūno ti, negu dabar manai gyvensiąs?
□ VYSKUPO KATINAS, C. Grincevičius Pasakos
$2.50
mankštinti nepamiršdamas kiek
$3.00
2. Ar nori atgauti daugiau SVEIKO MAISTO RECEPTAS □ NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonušaitė-Abromaitieoė
□ SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. POkeleviaOtė
$130
vienas lietuvis net seniausias bū jaunatviškumo, kuris su metais
Grikių
plokštainis
KLEMENTINA
IR
VALENTINA,
B.
PūhetevičiOtė
□
$130
damas, gali panašiai į čia minė tamstai savaime pranyko?
RIMAS PAS KĘSTUTĮ, B. Pūkelevioatė
$130
tuosius gyvenimu džiaugtis ir ki
3. Ar pageidauji sumažinti ga
Orkaitė 350 laipsnių F.
BALTOSIOS PELYTES KELIONE Į MENULĮ. Danutė Btadotieaė $1J8
tus džiuginti savu tikrai žmogiš limybę apturėjimui širdies ligos,
Produktai: 1,5 puoduko grikių,
JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narfinė
$1.30
$130
ku elgesiu. Taip žmogiškam vėžio, tulžies pūslės ligų, kylos, 0,5 puoduko kvietinių miltų, 1 □ RŪTELĖS AITVARAS, J. Narfinė
SAUNUS PENKETUKAS, Juozas Svaistae
' $3.00
džiaugsmui trukdo gausūs rieba cukraligės, kepenų negerovės ir puodukas pieno miltelių be rie
VAIKUČIO DŽIAUGSMAI. Graaė Pstrėnienė
$8.00
lai, o ne ilgas amžius.
raumenų sunykimo?
balų, 1 pokutis (0,24 oz.) sau
Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti ir siųsti:
4. Ar nori tamsta atrodyti į mo sų mielių, 2,25 puoduko drung
Būti riebiu yra labai brangu
DRAUGAS, 4548 W. 63rd St, Chieago, HL
deliuotoją panaši — į liekną jau no vandens, 1,5 šaukšto medaus,
Nutukimą imant iš praktiško nuolį panašus, netenkant stati- 0,5 šaukštelio druskos.
Už perehmtimą pridėti S(
sios pusės, jis pasirodo esąs bran ninės figūros?
Darbas. Mieles pamerkti į 0,25
»OOOOOOoo«oo<>OOOOOOOOOQOOO«OOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOe

KELIAS Į SVEIKATĄ

; RYŽKIMĖS

UnWĄNĮAN RęORŲ^WĮMiDAIIrY

................

SccpM cląsp postągė ęątd at CMcagcy IŲ. fublrshfkdaily except

SUndays: ‘ Legal Holidays," tfays afto'r Čhristntas and Easter
by the Lithuanian Catholic Press Society.
Publication Number (USPS — 161000).,

------------ i----- i------------- ,

S
□
□□

n
□□
□
□

<

I

«

...............

$4o.oo.,

t ’ 1

-■

Pašto iilaidas mažinant, pakvitavimui už gautąs prenųroęratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno, skaitytojo ad- reso, gavus iŠ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

■’

DRAUGO prenumerata mokamTi* anksto... .

metams

. >

'

Chicago ir CookCounty $40.00
Kanadoje ...„T......U.S-A
40.00

2000 METŲ SENUMO

ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS

Į . . • t'.' H * Į - H'.

------------------------------------------- ---

SVORĮ

Lietuvos atsiminimai

,

Į ,

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, IUiųpis
and Canada. Elsewhere in the U.S-A. $38.00., Foreign countries

Užsienyje
Kitur......-38.00
Savaitinis

metų 3.m^n.
$22.00
22.00 '

$15.00
ig.OČ

40.00 ' 22.00 ’ ' 15.06
• 20.00'
tr.oo
.......„...- 25.00 -■ ,15.00
—

......

• Administracija dirba kas-j • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiOra. Nesunaudotų straiįjSdienials nuo 8:30 iki 12:00.
I nių "nesaugo. Juos "grąžina tik iš
- t, j . -...
. .1 anksto susitarus. • Redakcija už
• Redakcija duba kasdien j
turinį. neatpaka/S^l8-30 — 1240Q°’

ŠeStad‘eniaiS | būnu kainos prisiunčiamos gaws

| prašymą.

kai nuskusta galva ir kai kurių
skilvyje buvo -rasta likučiai avi
žinės putros. Nuostabu, kad dau
guma jų turėjo labai švelnias
rankas. Jų rankos nebuvo pūslė
tos nup darbo.
Kad išaiškintų šių aukų miste
riją, prof. Globas peržiūrėjo ir
Romos istoriko Tacito istorinius
aprašymus, kuriuose tas istorikas
pasakoja apie germanų kruvinas
ritualines aukas. Prof. Globas pri
ėjo išvados, kad durpynų lavo
nai yra aukos, kurias aukojo Da
nijos gyventojai per geležies lai
kotarpį kiekvieną pavasarį vai
singumo deivei, kad gyventojai
turėtų gerą derlių. Pas kai ku
riuos buvo rasti žiedai ir gran
dinėlės ant kaklo, kurie rodė

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
,

simbolius, kurią garbino’per ge
ležies periodą. "

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio programa
Naujoj Anglijoj iš Stoties WLYN,
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
1:00 iki 1:30 vaL po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos
ir Magdutės pasaka. Šią programą
veda Steponas ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Florists — gėlių bei dovanų krautuvę,
502 E. Broadvray. So. Boston, Mass.
02127. Telefonas 268-0489.' Ten pat
gaunamas dienraštis "Draugas” ir rasite didelį pasirinkimą lietuviškų kny

'

gų.
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Tel. ofiso ir buto: OLympic -2-4159

DR. K. 6. BALUKAS

, .

Skandinavijos vaisingumo deivės

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vert. vak. išskyrus
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

Priima ligonius pagal susitarimą
....---- UH--------Į- ------- -

Tel. REIiance 5-1811

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. WAVrTR J. kffiSTUK

DR. PETER T. BRAZIS

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai.; pirm., antr., ketv. irpenkt. 1:00 - 5:00
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
uždaryta

DR. IRENA KURAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

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

3200 W. 81st Street

Vai. pagal susitarimą; pirmad. ir ketv. 1-4 ir
7-9: antrad. irpenkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.

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

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919

Ofs. HE 4-1818; Rež. PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS

DR. L DECKYS

GYDYTOJAS IR CHIRURQAS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai: pirmad .antrad..ketvirtad. irpenktad
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. .

Valandos pagal susitarimą

Telef. - 282-4422

DR. a: b. gleveckas

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

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

Ofisai:' - '
111 NO. WABASH AVĖ.
4200 NO. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVlClUS

" DR. FRANK PLEŠKĄS
(Kalba lietuviškai)
' OPTOMETRISTAŠ '

JOKŠA
VAIKŲ LIGOS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
, Z
"Contaot lensea’" -

2656 West 63rd Street ,
Valandos pagal susitarimą

2618.W. 71st St.Tej.737-5149

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

Vai pagal susitarimą Uždarytą treč

DR. A. JENKINS

DR. LEONAS SEIBUTIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

-

INKSTŲ, PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA

---------- 2656 W 63rd Street
Vai antr. 1-4 popiet ir ketv. S-7 vak

6132 S. Kedzie Avė. Chicago

Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

WA 5-2670 arba 489,4441 •.

DR. K. A. JUČAS

DR. J. J. SIMONAITIS

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

> Tel.,— GR 6-0617
6958 S. Talman Avė.

Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto tei. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

O6sa tai. HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V, TUMASONIS

BENDROJI MEDICINA

1407 So. 49th Court. Cidsfo. III. ’

'*

.'CHlftutf GAŠ'
2454 West?lšt Street

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč Iršešt1 Vai

pirin . antrbd . ketv, ir penkjįad 2-5 ir
6-7 — iš arikštb sositir'ds

DR. IRENA KYRAS

/

Ofs: (ai. 586-3166: namų 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA, ;..

< DR. PETRAS 2LISBA

2659 W. 99 St. CMcaąe
476-2112

GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS

Vai pagal susitarimą Pirm., entr . treC
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki l tel.

. * 6?45 West 63rd Street

Vai: pirrri., antr kelv ir p$nkt
2 -7) šėštadlėh'iais pagal susiįanma
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AtgitadėĮa detentės —

sviesus nugrimzdusių varpų krašto sūnus

«■ » • . * .

RUSIMAS VALDYMO TROŠKIMAS
Iš tikrųjų Sovietų Rusijos tikslas
buvo tiek Helsinky, tiek Belgrade,
tiek detentės priėmimu užmigdyti
antrąją didžiąją valstybę, kad galėtų
ją pasivyti bent apsiginklavimu ir ko
vos dvasia. Amerika ir kiti Vakarų

Sovietų Rusijai užpuolus Afganis

tanu, Vakarų pasauliui kiek aiškiau
atsivėrė akys, žvelgiant į komunistinį
ekspansionismų — amžiną rusų troš
kimą plėsli savo ribas ir valdyti.
Dabar jau Sis klausimas drąsiau svars
tomas universitetų katedrose, kur

kraštai daugiau žiūrėjo žmonių gero
vės, statė po karo sugriautus kraštus,

pirmiau buvo kalbama tik apie so
vietinę politiką ir laisvųjų kraStų su
ja susitaikymą. Garsiau prabilo net ži
nių agentūros, kurios sulaikydavo So
vietų Rusijos valdovams nemalonias
žinias. Dar stipriau prabilo nuolaidas
dariusi ir niekingas sutartis pasi

gerino žmonių materialinę būklę.
Rusija tuo pačiu metu, jei ir nesitikė
jo Amerikos pasivyti, tai bent Chruš

čiovo lūpomis gąsdino tuojau pasivy
sią. Bet jie vijosi Amerika tik jėgos
persvaros didinimu, ginklavimusi, de
tentės dvasioje gaudami puikiausių

rąžyti daugelį savo sąjungininkų pri
kalbėjusi Amerikos vyriausybė, nes
čia buvo paliesti jau ne svetimi, o sa
vi reikalai ir net Valstybės ateitis. Pre
zidento kalba į tautą tai kaip tik jau
ryškiai ir drąsiai parodė, kad dau
giau nuolaidų daryti neglima, nes de-

technologinių išradimų ir juos laisvai
galėdami panaudoti ginklų gamybai.
šiandien jau yra aišku kiekvienam

yra įspėjęs “Rusams Amerikos tech
nologija yra torto paskaninimas. Jie
. "nori kompiuterių, fabrikų, nori su
žinoti chemijos gamybos būdus, bet
'"•viso to siekia nesileisdami sulaikyti jų
ekspansionistinės politikos. Nuo pat
komunizmo pradžios rusiškas plėti
mosi troškimas vienodai išlaikomas ir
^čia jokių nuolaidų nėra niekada pada- _ ręs”.
Net ir maistinių grūdų išvežimas iš
Amerikos nėra rusams didelė baus
mė, nes juk pirmaisiais komunistinės
„ tironijos metais badu buvo išmarinti
keli milijonai žmonių, o neleista jų
pamaitinti net iš meilės ir žmogiš
kumo. Nėra didelis negandas rusams

nio imperializmo ir Vakarų bei Rytų
laisvę norinčių išlaikyti valstybių, tu
rinčių nugalėti baimę ir pasiryžti sa
vo laisvę išlaikyti. Amerika pasijuto
ne viena vyriausia taikos saugotoja,
bet viena iš vadovaujančių demokra
tijos, pramonės, laisvės, taikos ar ka
ro vadovių. Ir į ją su tam tikru nepa
sitikėjimu žvelgia Sovietų satelitai ir
Europos bei Azijos laisvosios vals
tybės, kurios anksčiau buvo {pratu
sios žiūrėti tik į nuolaidas ir detentės
dvasios išlaikymą.
Amerika žino, kad ji yra stipresnė
už Sovietų Rusiją, kuri. susideda iš
daugelio tautų, bet kurių laisvė prie
varta sunaikinta. Amerikai nereikia
ieškoti pagalbos savo technologijai
stiprinti ar moderninti, nes ii yra
daug stipresnė ui bet kurio kito
krašto pramonę ar pramonės gali
mumus.
Tačiau jai reikia moralinės nuotai
kos, drąsos ir pasiryžimo demokra

nė SALT K patvirtinimas, nes jie dar
prieš šią sutartį buvo pasiekę laimėji. - mų — Amerika sulaikė B-l statybą,
atidėjo neutrono bombų gamybą, neperkėtė didžiųjų ginklų Nato valsty
bėms. Tuo tarpu rusai ginklavosi ir
pasiekė stipresnio pajėgumo, išlavino
savo karius Afrikos ir Azijos kovose
svetimųjų “laisvjųįmu“. Pagaliau jų
>-z-įlajM3j<* Amerikoje buvo sunaikinta
* ' reguliari* kariuomenė ir Tiko tik sava

norių berniukų ir mergaičių šiek tiek
apmokyti būriai.

šias problemas dabar atvirai svars
to pati Amerikos vyriausybė ir kong
reso nariai, net tie, kurie mėgino su
naikinti savo kariuomenę jr žvalgybos
instituciją. Afganistano užpuolimas,
pačių komunistų pastatyto preziden
to Amino sušaudymas šiandien jau
yra toks ryškus komunistinio plėti
mosi troškimų parodymas, kad po
litinių mokslų specialistai, kaip Har
vardo
universiteto
prof.
Samuel

tijai išlaikyti, žmogaus teisėms ginti
ne žodžiais, o veiksmais. Ji turi pa
rodyti ryžtą išlaikyti savo aukšto ly
gio civilizaciją, neprarasdama nei ža
liavų, nei žmonių pasitikėjimo, nei

nuotaikų ginti savo kraštą ir valstybi
nę laisvę.
Į tokią Ameriką šiandien žvelgia

Huntington, sako, kad “Sovietų gink
lai yra jų diplomatijos paženklini-

laisvosios valstybės. Iš tokios stiprios
savo dvasia ir ryžtu veiksmų laukia

mas. o Vakarų taip saugojama detcn-

ypač pavergtosios tautos, kurios jau
dabar praranda savo žmones, kaip ga
įima suprasti iš gaunamos slaptos
spaudos, nes ir okupuotos Lietuvos

tė jau prieš kelerius metus rusų buvo

pamažu marinama ir ištrinama sa
vam gyvenime“.
Prof. Ole Holsti dar prideda, kad

jaunimas priverstas tarnauti rusų ka
riuomenėje. Afganistano užpuolimas
nebus toks lengvas, kokio laukė So
vietų Rusija, nes kariaujančių ten dar

“Sovietų invazija į Afganistaną ati
dengė faktą dar aiškiau, negu bet ku
ris kitas įvykis nuo antrojo pasauli
nio karo,- kad Sovietai detentės
laikėsi tik dėl to, kad lengviau galėtų
pasiruošti veiksmams, kuriuos dabar
matome, ir tai tokiems veiksmams,
kur būtų komunistų laimėjimai su
mažiausia rišiką. Tos rizikos jie ma

žai ir tebijojo, nes Vakarai buvo už
migdyti detentės ir įbauginimo, besi_ reiškiančio
nuolatiniu
terorizmu
laisvuose kraštuose, kur vyrauja de
mokratija ir kur žmogus žmogų ver

yra ir dabar, juo labiau, jeigu būti,
sustiprintas Pakistanas ir pakeistų
chaosą ir valstybinę tvarką Iranas.
Nereikia dėti toli einančių vilčių į
šį didžiųjų valstybių, geriau sakant,
komunistų ir laisvųjų, susikirtimą
Tačiau yra iškilusi priei komunizmo

Laimėta Klaipėdos byla

P.S

VYRUS IR MOTERIS

Savaitinėj bendrojoj audijencijoj, kuri
įvyksta kiekvieną trečiadieni, popie
žius Jonas Paulius II susitiko su dešim
čia maldininkų iš įvairių pasaulio kraš
tų.
Visiem maldininkam skirtoje
kalboje šv. Tėvas toliau aiškino žmo
gaus — vyro ir moters — sukūrimo
aprašymų šventajame Rašte.
Spalvingų vaizdų pagalba sukū
rimas yra aprašomas kaip didžioji
Ifcevo dovana žmogui, žmogus iš Dievo
rankų sukūrimo akte gauna gyvenimą
ir visą regimąjį pasaulį. Bet šiame regi•• majam* pasaulyje žmogus pasijunta
vienišas. Žmogus pasijunta nepilnas,
jis negali realizuoti save. Save reali. zuoti Žmogus gali, tik gyvendamas su
kitais žmonėmis ir dėl kitų žmonių.
Bendravimas tarp asmenų, pagal šv.
Kaštą, žmogui turi esminės reikšmės,
štai dėl ko žmogus — vyras tik tada

Kitos pareigos, kiti darbai
1934.VI.12 D. Zaunius pasitraukė
iš ministerio pareigų ir išėjo iš
URM-jos tarnybos. Kodėl taip pada
rė, nebuvo aišku.
D. Zauniaus pasitraukimas iš dip
lomatinės tarnybos buvo Lietuvai
gerokai nuostolingas.
1934 — 1936 m. D. Zaunius dirbo
Lietuvos Valstybės taryboje. 1936
m. išrinktas Lietuvos Banko val
dybos direktorium. Pirmininkavo
Valiutų komisijai, dalyvaudavo
ekonominiuose pasitarimuose, dery
bose. Naujas pareigas taip pat ėjo
su dideliu pasišventimu, gyvai juto
Lietuvos ūkinio gyvenimo nervus ir
darė viską, kad Lietuva būtų ūkiš
kai stipri.

BRONIUS KVIKLYS

didelėm viltim laukė D. Zauniaus
dalyvavimo Lietuvos derybose su
Vokietija. Bet 1940.11.10 jis ei
damas paslydo ant ledo, krito, lūžo
klūbo kaulas. Po kokių 7 —10 dienų
gavo plaučių embolą if per kelias
minutes Kauno ligoninėje sustojo
plakusi jo širdis.
Lietuva giliai liūdėjo, netekusi
sumanaus diplomato, kuris mirė la
bai jaunas — vos 47 metų sulaukęs.
Laidotuvės buvo iškilmingos. Da
lyvavo vyriausybės nariai — K.
Merkis, K. Urbšys, seimo pirm. K.
Šakenis. Iš Klaipėdos buvo atvy
kusi sesuo dr. Augustė, iŠ Tilžės E.
Jagomastas. Kastą nešė min.E.Turauskas, dir. Norkaitis, dir. Star
kus, V. Sidzikauskas, Senkus. Lai
dotuvių apeigas atliko kun. prof.
Jonas Pauperas. Gražiai giedojo
evangelikų choras. Prie karsto kal
bas pasakė min. J. Urbšys, Lietu
vos Banko valdyt. V. Paknys, min.
V. Sidzikauskas. D. Zaunius buvo
palaidotas senosiose Kauno ka
pinėse. Pokario metais, šias kapi
nes naikinant, karstas buvo iškas
tas ir palaikai pervežti į Petrašiūnų
kapines.
Darbo ir pareigos žmogus
Žinomas publicistas Valentinas
Gustainis, mirus dr. D.Zauniui, apie
velionį “Lietuvos aide” (1940.11.24)
rašė: “Dovas Zaunius pirmiausia
buvo pareigos žmogus. Darbą ir sa
vo pareigas jis statė pirmoje vie
toje. Savo darbe jis vadovavosi
bendradarbiavimo dėsniu. Ypač
mėgdavo tartis ir bendradarbiauti
su savo artimesniais bičiuliais. Čia
jis pasižymėjo savo ištikimybe bi
čiuliams ir žmoniškumu. Spren
džiant ir iš išvaizdos, daugeliui gal
atrodydavo, kad Dovas Zaunius yra
labai kietas ir griežtas žmogus, sau
sas su savo bendradarbiais, net su
savo bičiuliais. Tačiau tikrovėje jis
buvo visai kitoks. Realiniame gyve
nime jis buvo tiesmukas ir nuošir
dus, ypač su savo bičiuliais ir bend

Visuomenininkas, spaudos darbuotojas

Turėdamas daug teisioginio dar
bo, vis dėlto nesikratė visuome
ninių pareigų. Aktyviai dirbo Lie
tuvos skautų sąjungoje (buvo LSS
tarybos narys), šauliuose, Vilniaus
vadavimo sąjungoje, Lietuvos Va
karų sąjungoje, ekonominėse orga
nizacijose. Paskelbė eilę rašinių
“Vaire”, “Trimite”, “Naujojoje Ro
muvoje”, jubiliejiniame leidiny “Lie
tuva” ir kt.
Mirtis ir laidotuvės
1939 m. D. Zaunių ištiko širdies
smūgis — miocardo infarktas. Pa
ėmė kelių mėnesių atostogas. Svei
kata taisėsi. Lietuvos vyriausybė su

Du

pasijunta laimingas, kai Dievas su
kuria kitą asmenį — žmogų-moterį —
kuriame jis atpažįsta .kūną iš savo
kūno“, — kaip sako šv. Raštas. Tarda
mas: „štai kūnas iš mano kūno“,
žmogus tarytum sako: štai kūnas, kuris
išreiškia asmenį! Vyriškumas ir
moteriškumas yra sukurti vienas kitam
papildyti. Skirtumai tarp vyriškumo ir
moteriškumo veda į tarpusavį asmenų
bendravimą ir bendradarbiavimą...

Pažymėdamas, kad pirmieji žmonės
buvo „nuogi“, bet nejautė gėdos, šven
tųjų knygų autorius nori pasakyti, kad
pirmieji žmonės buvo vidiniai laisvi. Jų
kūno galiose viešpatavo pilna harmo
nija. Tik per duodėmę atsiskirdamas
nuo Dievo, žmogus prarado šią
pirmykštę harmoniją ir tapo aklų
instinktų auka.

radarbiais, su kuriais buvo arčiau
susigyvenęs... Zaunius įsirašė į Lie
tuvos istoriją, įsirašė gražiai ir gar
bingai. Drauge su visais mūsų tau
tos kovotojais už laisvę ir
Nepriklausomybę kovojęs, a.a. Do
vas Zaunius šiandien randa savo
amžinatvės vietą laisvos Lietuvos
žemėje”.
Mūsų diplomatas Vaclovas Sidzi
kauskas “Vaire” apie velionį rašė:
“Kauno slėnis priglobė a.a. dr. Dovą Zaunių, Nemuno žemupio sūnų,
amžinam poilsiui. Jo darbai ir jo bū
do savybės dar ilgai bylos velionį
buvus dideliu lietuviu, rinktiniu sa
vo tautos sūnumi. Mums, jo ga
dynės žmonėms, o taip pat ir būsi
moms kartoms, šviesi a.a. dr. Dovo
Zauniaus atmintis amžinai spindės
ir kaip lietuvių tautos skaudaus liki
mo bei gajumo simbolis, ir kaip daug
kur sektinas pavyzdys”.
Dr. Gerutis viename rašte apie D.
Zaunių rašė: “Dr. Zaunius, kartą
kalbėdamas apie Rytprūsių lie
tuvius, pastebėjo, kad jis dažnai gir
dįs nugrimzdusių varpų garsus. Ši
taip grimzdo amžinybės gelmėse ir
dr. Dovas Zaunius! Tačiau jo didi
asmenybė, vienintelė nepriklau
somos Lietuvos politikos padan
gėje nušvitusi tokia skaisčia šviesa
iš nugrimzdusių varpų krašto, pasi
liks jo darbuose, kuriuos įvertins
istorija”.
Beje tas pats dr. A. Gerutis
(Šveicarijoje), ilgą laiką dirbęs Lie
tuvos diplomatijos tarnyboje D.
Zauniaus vadovybėje, yra surinkęs
apie savo buvusį šefą daug medžia
gos, kurią mirties 40 metinių proga
būtų gera išleisti atskiru leidiniu.

Dr. Dovas Zaunius. Lietuvos užsienio rei

kalų ministeris, 1933 metais.

in. vasario 22 d. Rokaičiuose. Morta
žuvo 1945 m., greičiausia okupantų
bolševikų nužudyta. Rokaičių ūkis
buvo paliktas Ermonui ir Marei.
Trys seserys ištekėdamos gavo da
lis, trys vaikai baigė aukštąjį moks
lą: Dovas — teisę, Endrius — veteri
nariją, Gustė mediciną. Pastaroji
dirbo ir gyveno Klaipėdoje ir daž
nai globojo kitus Zaunių šeimos na
rius. Marė ir Ermonas, rusams
įsiveržus į Prūsiją, buvo paimti į
darbo stovyklą, vėliau paleisti dėl
silpnos sveikatos. Marė, išėjusi iš
stovyklos, mirė po 10 dienų, o Er
monas išėjo į Didžiąją Lietuvą. Jo
likimas nežinomas. Gražioji Zau
nių sodyba Rokaičiuose okupantų
buvo visiškai sunaikinta.

Dovo Zauniaus šeima

Dovąs buvo šeimos žmogus. Jis
vedė Mariją Jasinskaitę. Ji buvo gi
musi 1892.IX.24, o 1923.11.15 mirė
nuo vėžio. Iš jos susilaukė sūnaus
Dovo ir dukters Augustos. Pažy
Zaunių šeima ir jos likimas
mėtina, kad abiem krikšto metu bu
Dovas, kaip pradžioje rašinio vo duoti senosios Zaunių giminės
minėjome, augo devynių vaikų šei tradiciniai vardai.
moje. Štai jų vardai: Morta, Ema
Vėliau dr. D. Zaunius vedė Vincę
(Brožaitienė), Ona (Brožaitienė), Jonuškaitę, žinomą Lietuvos ope
Berta, Augustė, Marė, Ermonas, ros solistę — primadoną. Iš jos susi
Endrius, Dovas. Pažymėtina, kad laukė sūnaus Sauliaus ir dukters
seserys Ema ir Ona ištekėjo už bro Giedrės
lių Jurgio ir Jokūbo Brožaičių. Jų la
Žmona Vincė šiuo metu gyvena
bai iškilmingos vestuvės įvyko 1905 Santa Barbara mieste, • Kalifor
nijoje. Sūnus Dovas tarnavo vo
kiečių kariuomenės daliniuose ir,
būdamas 26 metų amžiaus, žuvo
1945.IV.8 Kuršo apkasuose subom
barduotas. Duktė Augusta, medi
cinos daktarė, ištekėjo už dr. Vacio
Šaulio. Gyvena Chicagoje, išaugi
no sūnų Dovą, dukterį dr. Augustą
(Jiems taip pat buvo duoti Zaunių
giminės tradiciniai vardai) ir sūnų
Morkų. Dovo sūnus Saulius gyvena
drauge su savo motina Vince Zauniene Kalifornijoje ir augina sūnų
Dovuką Zaunių, duktė Giedrė, che
mikė gyvena Crandon, New Jersey
valstijoje.
Pastaba: Ši rašinį rašant pasi
naudota velionio dukters Augustos
ir žmonos Vincės suteiktomis žinio
mis — pasakojimais, laikraščių
iškilūs nepriklausomos Lietuvos diplomatai — dr. Dovas Zaunius ir dr. Jurgis Šaulys 1932
straipsniais ir nuotraukomis.

metais, Berlyne.

PALIKAU MIELĄ
TĖVIŠKĘ
Atsiminimai
FELIKSAS PEMPĖ

munizmui tikėtis valdyti pasaulį.

Spaudoj ir gyvenime

, i

Ministeris dr. D. Zaunius turėjo
įdėti labai daug pastangų ir su
manumo, kad byla būtų laimėta.
Pastangos nebuvo tuščios: 1931.X15 Haagos teismo sprendimas bu
vo palankus Lietuvai — teismo
nuomone, esamomis aplinkybėmis
Lietuva neprivalėjo L.enkijai duoti
tranzito teisę. Tokiu būdu Haagos
teismas paneigė Lenkijos preten
zijas ir jos teisinius išvedžiojimus,
pateisino kietą Lietuvos politiką
Lenkijos atžvilgiu.

agresiją visuotinė pasipriešinimo nuo
taika, kuri bent gali užkirsti kelią ko

tina“.

POPIEŽIUS APIE

(Pabaiga)

Dr. Zaunius daug kartų įvairiose
institucijose gynė Klaipėdos bylos
vakariečiui, kuris atsimena laisvę ir reikalą. Geresnio gynėjo nebuvo
demokratiją, kuris olimpinių žai galima ir turėti: pats Dovas —
dimų nestato virš savo valstybinės ir Mažosios Lietuvos sūnus.
tautinės garbės. Bet tai turėjo būti
Kai Klaipėdos krašto guber
jau aišku, kai rasų ir jų satelito Ku natorius atleido iš pareigų Klai
bos kariai ir “patarėjai” laimėjo ko pėdos krašto direktorijos pirminin
vas Etiopijoje, Angoloje, Mozambike. ką Boettcherį, dėlto kilęs ginčas vėl
Už rūpestį tik savimi dabar jau reikia buvo atiduotas spręsti Haagos tri
mokėti brangesnę kainą. Ir tą kainą bunolui. Ministeriui D. Zauniui vėl
Vakarai mokės.
teko įdėti daug pastangų Lietuvos
reikalus ginant. 1932.VHI.il ši by
la taip pat buvo Lietuvos laimėta
Politinė padėtis pasaulyje pasikei Lietuvos vyriausybė kurį laiką ga
tė visiškai nauja kryptimi — detentė lėjo tinkamai tvarkytis Lietuvos
sunaikinta, komunistinės satelitų vy pajūryje.
riausybės pastatytos prieš karo faktą,
Taigi abiejose — Vilniaus ir Klai
laisvųjų kraštų valdžios prieš naują pėdos — bylose dr. Dovo Zauniaus
apsisprendimą. Amerika stovi vidu vardas įrašytas garbingiausioje
ryje tarp Sovietų Rusijos kolonialivietoje.

tentė, taip ginama ir propaguojama,
rusŲ jatt seniau mirtin pasmerkta.
Ne be reikalo vienas iš Europos
bendruomenės viršūnių jau anksčiau

-

A.a.Dovo Zauniaus mirties 4Om.sukaktį minint
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19:X) m. man vadovaujant savanorių ugnia
gesių komandai, įsigijome gaisrams gesinti
motorinį siurblį, daug brezentinių žarnų ir kito
gaisrams gesinti turto. Be to, miestelio centre
prie pravoslavų cerkvės iškasėme ir išcementavome didelį vandeniui laikyti rezervuarą. Įtai
sėme jam tvirtas uždengiamas duris ir privedėme prie jo požeminį vandentiekio vamzdį, iš
kurio buvo prileidžiamas į rezervuarą vanduo.
Miestelio gyventojai už tai buvo labai paten
kinti, kad ugniagesiai rūpinosi jų turto apsau
ga nuo gaisrų.
1930 — Vytauto Didžiojo — metais liepos 15
d., pas uošvius atostogaujant, susilaukėme pir
mosios dukros, kuri buvo pakrikštyta Irenos
Laimutės vardais. Krikštynos įvyko irgi pas
uošvius Gerulių k., Balbieriškio valač. Buvo ne
Balbieriškyje, bet Prienuose. Prienuose dėl to,
kad Balbieriškio katalikų parapijos klebonas
kun. Rudaitis atsisakė ją krikštyti. Iš vakaro
nuėjau į kleboniją ir, suteikiau klebonui rei
kalingas žinias. Jis pats įrašė į metrikos knygą
ir, viską sutvarkius, pasirašėme. Po trumpo
pasikalbėjimo parėjau namo pas uošvius. Tai

tarnavome. Papasakojau jam ir paprašiau jį,
buvo šeštadienis.
Sekmadienio ryte per pasiuntinį klebonas at kad jis savo autobusu, kuriuo vežiodavo šio
siuntė man laiškutį, kuriame buvo parašyta, kiomis dienomis keleivius į Kauną ir atgal, nu
ka’d jis nesutinka krikštyti mano dukros dėl to, vežtų mano dukrelę su krikšto tėvais ir mane į
kad jos krikšto motina yra evangelikų tikybos. Prienus. Jis sutiko su mano prašymu. ĮsisėReikią pakeisti krikšto motiną kita, katalikų ti dome į autobusą ir atvažiavome į Gerulius. At
kybos. Nepakeitus jis krikštyti atsisako nes, gir važiavę paėmėme mano dukrelę su krikšto tė
vais ir nuvežėme į Prienus krikštyti. Ten tuojau
di, jam to kanonai neleidžia daryti.
Gavęs tą jo laiškutį, tuojau nuėjau kleboni- katalikų parapijos bažnyčioj pakrikštijo, įrašė į
jon ir atėjęs užklausiau kleboną, kodėl jis man metrikų knygą ir visai nesiteiravo, kokios ti
to nesakė vakar, kai buvau atėjęs gimimo met kybos krikšto tėvai.
.1934 m. baigiau šaulių ugniagesių koman
rikų surašyti. Jis man atsakė, kad tai buvo pa
dos
viršininkų Alytuje kursus, prie Alytaus XIX
miršęs ir tik vėliau atsiminė. Paklaustas, ar tai
jam pirmas toks atsitikimas, atsakė, kad ne pir šaulių rinktinės suorganizuotus.
mas. Girdi, buvo atsitikimų Rusijos caro val
Baigęs tuos kursus, 1934 pabaigoj suorgani
dymo laikais, kad pasitaikydavo krikštyti vai zavau Merkinės šaulių ugniagesių komandą ir
kus, esant krikšto tėvui uredninkui ar kitam iš savanorių ugniagesių komandos viršininko
kokiam rusų valdininkui, provoslavų ar sta pareigųpasitraukiau£aulių ugniagesių koman
čiatikių tikybos, bet tada, girdi, buvo kiti laikai da tuojau įsigijo didelį ant 4 ratų vežamą ranki
ir nori ar nenori reikėjo krikštyti.Kai jo paklau nį siurblį, įsigijo kito gaisrams gesinti turto ir
siau. ar bažnyčios kanonai tuomet buvo kiti? įsteigė dūdų orkestrą 32 instrumentų dydžio. Vi
Jis į tai nieko neatsakė.
si šauliai uoliai darbavomės ugniagesybos sri
Jam paaiškinau, kad krikštynos ruošiamos tyje. Žinoma, nesnaudė ir persiorganizavusi
tik savųjų tarpe. Paprašiau, kad išbrauktų iš savanorių ugn. komanda, kurioje liko vien tik
metrikų knygos vakar padarytus įrašus. Jis at žydai.
Kadangi Merkinėje buvo jau dvi ugniagesių
sinešęs knygą prie mano akių išbraukė ir aš, ne
komandos,
tai, kilus gaisrui, jo gesinimui turėjo
pasakęs jam už tai nei ačiū, nei sudiev, iš kle
vadovauti
vienas
vadovas. Tad Alytaus XIX
bonijos išėjau.
Krikšto tėvais buvo pakviesti mano giminai šaulių rinktinės vadas paskyrė mane brandmatis Merkinės girininkas Simonas Klimavičius ir joro pareigoms. Vadinasi, gaisro metu turėjau
žmonos sesuo Alma Banienė iš Marijampolės, vadovauti abiems komandoms.

kuri su savo vyru irgi ten pat atostogavo.
Parvykęs namo ir visą pasikalbėjimą su kle
bonu papasakojęs namiškiams, nuėjau pas
svainį Gustavą, su kuriuo kariuomenėje drauge -

(Bus daugiau)
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m. vasario mėn. 5

d.

ir veiklūs kolonijos gyventojai,
kurių pasigenda ne tik savieji,
Sausio 26 d. M. ir O. Tonkūnų
bet ir tuštėjanti kolonija.
namuose, L M. Federacijos kla
Ona Tonkūnienė
bąs Waterburyje suruošė jau
B E AL E 8 T ATE
kias išleistuves savo narei Ire
nai Vaitkienei, kuri su vyru uuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimii<iiiiii«uiii«iiitiiia
Edm. Vaitkum persikelia nuola
Dr. Jut. Martynas Anysss
tiniam gyvenimui į Chicagų. C.
M. F. klubas linki savo buvu
Puikiausio mūro 22-Jų metų bunsiai narei sėkmingai gyventi
2 miegami. Pušų sausas beisATSIMINIMAI
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
Chicagoj ir dėkoja ui piniginę
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas
dovanų Uubui.
Spaudai paruošė Dr. M. G.

CLASSIFIED G U I D E

KOVA DEL KLAIPĖDOS

rai Remti Draugija Chicagoje.
Paikas marinis.
Apie 310,000 pa
Kieti viršeliai. 426 pusi. Kaina jamų. Moderniai patobulintas namas
su persiuntimu $10.91.
Marąuette Parke. Kaina 367,500.

-

natos sklypas.

Geroje vietoje in
•iiiiiiiiiiimiimmiiiiiiuiiyiiiimiiutiiiir vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.

2422 WEST MARQUETTE RD.
CHICAGO, ILLINOIS 60629
PHONE: 312 >25-6897
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U.SA.

P. INDREIKA

Jei kam kiltų mintis žiemų pra
leisti saulėtoje Califomijoje, be
kitų lankytinų vietų vertėtų apSierna Nevada kalnus,
lotus ne tik gamtos groir auksu. Ne pro šalį bū
tų" užsukti ir čia pat esantį Yoseinite parkų ir pamatyti puikiuo
sius sekvojų medžius, kurių kitur
niekur nerasi, pabraidyti po Tolumno upokšnį, kuris, verždamasis
iš kalnų, dažnai savo sąnašose
paberia aukso dulkelių. Jei laimė
nusišypsotų, surinkus kokių un
cijų aukso, jų lengvai galima iš
keisti Aukso keitimo Grass
Vailey biure. Anot biuro praneši
mo, yra buvę atsitikimų, kad va
sarotojai sezono metu sužvejoda
vo apie 50 uncijų. Todėl turis
tus-į šių vietovę traukia ne vien
didingi Sierra Nevada kalnai, sekvojos ar kitos gamtinės įdomybės,
bet ir blizgančio aukso dulkelės
Tolumuo upokšnio nuosėdose.

mi fhib

fhiuiih

Auksas savo blizgesiu vilioja
ne tik bankus, bet ir pavienius
asmenis nuo pat biblinių laikų.
Juo puošėsi Egipto faraonai, da
bar arabų šeikai, nes jo vertė
Santrumpa: atm. įa.
atminimo įnašas. Suma, parašyta po pavarniekad nesumažėjo, ir dabar už dės, reiškia įnašų iš viso.
uncijų aukso galėtumei nupirkti
(Tęsinys iš vakar dienos)
visą tonų “karštųjų šuniukų”.
1
$ 101.66 Lekys, Juozas ir Aldona, $201.66.
Aukso troškimų didina ne artė
1
$ 135.00 Jonaitis, Juozas ir Marija, $540.00.
jantis pasaulio galas, bet tikėji
1
$ 150.00 Rumbaitis, Mečislovas ir Janė, $400.00.
mas, kad tarptautinis ekonomi
1
$ 155.00 Zaunius, Dovas, Nepriklausomos Lietuvos Užs. Reik.
nis gyvenimas greitai gali sugriū
Ministeris, atm. įn., šauliai, Vaclovas ir Augusta, Zau
ti poveikyje visokių politinių įvy
nius, Tomas Saulius ir Zauniūtė, Giedrė Marija, $335.00.
kių. šiems ir kitiems politiniams
2
$ 175.00 Bagdonas, Jonas, atm. įn. $175.00, Gasparėnas, Kazys,
įvykiams impulsus dažniausia ske
Dipl. inž., atm. įn. $175.00,
lia Kremlius, ne mažiau turtin 13
$ 200.00 Aušrotas, Bronius ir Veronika, $1,200.00, Bartoševičius,
gas auksu, kaip ir Amerika, pvz.
Eugenijus, atm. įn., $300.00, Bielskus, Algirdas M., Inž.
$100.00, Gaudušas, Felicijonas (m. 1900) ir jo žmona
pereitais metais didžiausias rin
KumavičiOtė, Antanina ir dukterys Baltrušaitienė, An
kai aukso pardavėjas buvo Sovie
tanina (m. 1920) ir Narbutienė, Veronika, atm. įn.
tų Sąjunga, parduodama 500 to
$400.00, Jasiulevičius, Kazys ir Marija, $700.00, Juknelis,
nų. Jai reikėjo kietosios valiutos
Vytautas, Karėm, Nicholas ir Dana, $300.00, Juknelytė,
pirkti grūdams ir kitoms gėry
Rasa, $300.00, Mikšys, Petras ir Janina, $400.00, Milukai,
bėms.
Matas ir Emilija, atm. įn. $200.00, Plikaitis, Juozas, M.D.

Mūsų kolonijose

ir Barbora, $3,000.00, Povilaitienė, Jadvyga, $400.00, Skirgaudas. J., M.D. ir Sue, $300.00, Žukas, Stanislovas ir
Stefanija, atm. įn., $600.00.

Valdis Real Estate
2625 Wes» 7ist Street

2

1
8

$

300.00 Ankudas, Stanley, M.D. $2,350.00, Dobravolskis, Domas, įn.,

Gaudušas,

$400.00,

ir

Felicijonas

Start now to build for your family’s
future with this 2 unit apt bldg. in a

convenient Marąuette
Asking $65,000.00.

Pk.

location.

JOYČE REALTORS — 349-8525
Lietuviškas restoranas su namu ir
visais moderniais įrengimais —
Marąuette Parko centre. lengvos
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

$600.00, Kisielius, Alfonsas, M.D.

ir Enna,

$1,900.00, Gleveckas, A.B., M.D., $3,100.00, Putramentas, Herkulanas (m. 1898), žmona Tverjonavičiūtė, Stefa

nija (m. 1880), sūnūs, Cesaris (m. 1900), Konstantinas (m.

1932), Mykolas (m. 1934), dukterys Paulina, Kotryna ir

Zofija (m. 1942), Putramentaitės, atm.
Žolynai, Jonas ir Marija, atm. įn. $300.00.
1

$

350.00 Račiūnienė, Elzbieta, atm. įn. $350.00.

1

$

400,00 Naikelis, Juozas, $1,400.00.

$

1

1

$

įn.

2

$

1

$

600.00 Juknelis, Kazys ir Jadvyga, $1,000.00.

1

$

652.00 Ruseckas, Juozas ir Elena, atm. įn., $1,000.00.

3

$

900.00 Kažemėkaitytė-Naujokienė, Pranciška, atm. įn., $1,000.00,

kus, Stasys, Vokietija, $1,715.00.

įn., $1,000.00, šeštokas,

Aleksandras, Dr., agronomas, $1,000.00.

$1,000.00 Bieliauskas, Vytautas, PHD ir Danutė, M.D., $2,500.000,

Alfonsas

Kaulakis,

Feliksas, atm.

D.,

atm.

įn.,

$1,100.00,

Mackus,

$1,000.00, Sutkus, Viktoras, Pik. ir

įn.

Veronika, Vokietija, $6,025.00.
$3,000.00 Vygantas, Mindaugas, M.D. ir Austė, PHD, $12,000.00.
$4,000.00 X $8,000.00.
*

1
1
1

$5,000.00 Mataitis,

Juozas

ir

Bronislava,

testament.

palikimas,

$5,100.00.

Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J.

BACEVIČIUS

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233

$40,380.56

............................. .........................

Waterbury, Conn.

spalio

iš viso

$100.00

$100.00

Žinoti: 1979 spalio mėn. skelbėme-

-Normantas, Jonas, ekonomistas, Australija
Jam pranešus žadėtąjį paskyrimą dabar yra

2015 Grigolaitis, Jonas, teisininkas. Užsienio Lietuviams
Remti D-jos Steigėjas, atm. įn.

"

"

Rašydami testamentus, neužmirškime Lietuvių Fondo, įrašykime į
testamentą numatytą sumą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON - FOR - PROFIT, TAX
EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 2422 W. MARQUETTE ROAD,

Lietuvių Fondas 1962—1980.1.1 turėjo:

1. Pagrindinio kapitalo bruto
2. Pajamų

$1,651,400.43
$886,466.41

3. Per Pelno Skirstymo Komisiją, remiantis protokolais,

lietuviškiems reikalams (švietimui, kultūrai, premijoms,
stipendijoms ir moksliniams veikalams) paskirstęs

$643,819.50

Visi statykime Lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus ir kasmet

150

CLERK - KRIST
bong established eipanding stenmahip line haa openlng for brigfat,
ajnbitloua, hard working derk typlet.
Muat be wllling to ūse dlctaphone machine. Eiellent opportunlty for
right person (advancement) salaj-y
open. For interview

GIRL FRIDAY

For ofFice in Schiller Purk. Muat
know German. Call

671-2825

VYRAI IR MOTERYS

1IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11IU1IIIIUIIUIIII

Lieensed, Bonded, Imantų

džiai išvalomi elektra. { automatą ga.
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną.

TAX

PRERARERS

FULL OR PART TIME

Houriy wage, plūs bonus plan. If
interasted call:
IBS. GAETANO at 286-0988

DĖMESIO

SERAPINAS — 6S6-2960

INCOME TAX SERVICE
Pildau pajamų mokesčių pareiilllillllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllt kimus. Susitarimui teL po 6 v.
vak. Leonavd J. tiapas:
TELEF. — 254-1871
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

TELEVIZIJOS
M I G L I N AS

TV

We'll help you rrtake the right movė.

JEI GALVOJATE

iiiiinihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiui

M.*. ŠIMKUS
PIRKTI AR PARDUOTI,
INOOME TAX SERVICE
anotuoti ar apdrausti savo mosa>
NOTARY PCBUC
vybę Ohicagoje ar bet tnv Ameri 4259 So. Mapiewood, teL 254-7456
koje, prašome skambinti ar užeiti
Taip pat daromi VERTIMAI.
| mAsų (staigų. Mes visuomet paslGIMINŲ iškvietimai, pildomi
Jonu
PIUETYBSS PRAATMAT ir
kitokie blandcaL

PACKAGE EXPKES8 AGENCY
MARIJA NOREIKIEIV0

SIUNTINIAI f LIETUVA
prekės. Maistas ti Europos________
MOS W. M 8t, Chtcsgo, m. 606M
TEL — WA S-S7S7

ĮSIGYKITE DABAB

Tai puiki

— bot

pruca!

Popular Lifhuanian
RE C I PE S
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
LAIDA
tvo

DĖMESIO

BUDRAITIS REALTY CO.
Šiom dienom Draugo spaustuvė
išleido septintų laidą šios populia
rios virimo knygos. J. DaušvardieKą tik iiėjo ii spaudos XIV nė vėl patikslino ir pagražino šią
—let-om
indtptndtntfy own»d »nd optnfd. amž. austrų poeto SCHONDO- laidą naujais paruošimais.
CHO vizdjinė poema
Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms
ar marčioms- Daugelis
DĖMESIO!
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir
IMI
virimu, ši knyga yra sukėlusi ki
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
kur aprašyta* ano meto stebuk tataučių darbo vietose ir organisalas Prūsuose. Vertė A. Tyruolis, djose.
iliustravo D. Stončifltė, išleido
Knyga yra labai gražiai įrišta ir
M. Morkūną*, 32 paL, kaina su spalvotomis iliustracijomis, la
bai patogi vartojimui
$L50. Gaunama "Drauge”.
JUOZAS FRUNSKIS

6600 S. takoki Read

ta

Lietuva bolševikų
okupacijoje

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsiminimato ir su sąrašu nužudytųjų.

CHICAGO ILLINOIS 60629"

galėtų skirti lietuvybei daugiau kaip

TeL 376-1882 arba 376-5996

KHJMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
BUBNYS — TeL RE 7-5168

Viri 506-tai namų pasirinkimui

To $825.90 a montti
45 w.pan. ąualifies
OPPORTUNITY PER8ONNEL
220 S. State SL
Room 006
Tel 427-7874

Apdraustas perkraustymas to schedule appointment.
Įvairių atstumų

2346 W. »th St, teL 776-1486
llIlIlllllllllllllllllllIUUllIilUUlUIlllllllUU IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIUUIIIIIIIII

Mes priklausome MLS ir turime
komputeej.

CLERK-TYPIST

iiiiiiiiiiiiiiiHiinniiiiiiiiiuiinHiiiintiNn

176

Iš viso 176 nariai

A. VILIMAS
M OV I N G

VALO

Genovaitė, $1,000.00.
559.45 Bernatonis, Tėvas Alfonsas OFM CAP, $1,559.45, Šim

4
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Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vanios kabinetai. Keramikos ir kt.
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii plytelės. Glass btocks. Stokos vamz

INCOME TAX

Call BILL CONARD
549-3340

Telef. - >25-2737
CU1: RAY WATSON 946-8S80
Vytautas Valantinas An Equal Opportunlty Bmployer M/P
lllllllllliiilllllllllllllliuiuuiiuuilliuuui

iiiiiiiiilliilllllllllllilllllllliillllliuuiliiiiii

NUOMAVIMAS

Ability to ratui blue print. Ne
north location with top oompany
m its industry. Top s&lary, employee benefits and empioyee stock
ownerahip plan.

ne

$800.00,

500.00 Baltrušaitis, Andrius, $1,000.00, Majauskas, Vytautas,
M.D. ir Vanda, $1,000.00, Musonis, Vytautas, M.D. ir

Lilė-Julija, atm.

prekių pasirinkimas
13
mūsų sandėlio.

PLU M B ING

425.00 Rauba, Jonas ir Liuda, $1,010.00.

Petrauskaitė,

Įvairių
brangiai

2951 W. 63rd St., 436-7878

BUTŲ

EXPj
SĖT UP MAN
_______ ,
POR
SHEET METAL FABRICATION.
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Jadvyga,

mundas ir Putramentaitė, Ona Stefanija, Gaudušų sūnus,

M OV I N G

Insurance — Income Taz
Notary Public

TeL 839-1784 arba 839-5568

SĖT UP MAN

HELP WANTED — MOTERYS

SIUNTINIAI Į LIETUVA

$500.00, Gaudušas, Juozas (1904—1963), Kajetonas, Rai
atm. įn.,

Telef. GA 4-8654
S208y, W. 95th Street

MAKE AN OFFER!

Draudimai — Valdymas

$

ZAPOLIS

Tel. 737-7200 ar 737-6534

Ignatonis,

Jeronimas, atm. įn., $515.00.
260.00 Kasponis, Romanas, atm. įn., Kun. $1,001.00.
atm.

FRANK

COSMOS PARCELS EXPRESS
2591 W. 69 SL, Chicago, HL 69629

Namų pirtomae — Pardavimas

$ 205.00 Balsienė, Ona Birutė, atm. įn. $205.00. •$ 250.00 Jusionis, John, M.D. ų- Jadvyga, $1,700.00,

1

už apdraud* nuo ugnies Ir automo
bilio pa mus.

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
ar angliškai ir paduoti savo telefoną daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
bei pavardę, kada jums patogu namus pilna apdrauda.
apžiūrėti.
Tel. — WA 5-8063

gruodžio meru įnašai,

Sovietų Sąjungai užpuolus Af
ganistaną ir sukėlus politinės pa
Aukso ieškojimu jaunystėje už dėties netikrumų, aukso kaina
siėmė ir garsusis rašytojas Mark iškilo iki pat debesų, todėl dabar
Twainas (1835—1910), dažnai Sovietų Sąjungai nebereikalinga
pabraidydamas po Tolumn upelį, parduoti 500 tonų aukso, o užten
bet jo pakankamai neradęs, metė ka tik 250 t ir dolerių ar markių
argonauto amatų ir vėliau para gauna dar daugiau.
♦
šė “The Celebrated Jumping
Politinės pasaulio padėties ne
Frog of Galaveras County”, iš- *
tikrumas, didėjanti infliacija ir
juokdamas aukso ieškotojus ir aukso tapimas kasdieninės rin
tardamas, kad Tolumn upelyje kos preke, kuriuo pradėta matuo
yra-mažiau varlių, negu aukso ti ne tik prekybiniai sandėriai,
ieškotojų. Jų gobšumas auksui y-1 bet ir politiniai įvykiai, žmonėse
ra klasiškas pavyzdys žmogaus, sukėlė baimės jausmą kas bus ry
kuris ir mirdamas dar norėtų toj, verčia grobstyti auksų, sidab
blizgančio metalo gabaliukų pa rą ir kitus brangiuosius metalus
laikyti beatšąlančiame delne.
net iš varžytinių. Reikia priminti,
Šiandien aukso ieškojimas dau kad varžytynes išrado romėnai,
giausia sukasi apie vietovę vadi kada, jau sugriuvus jų imperijai,
namų “Mother Lodė”, iš kurios jie viską stengėsi išparduoti (Ars
yra. jau iškasta aukso už milijo grafia auctionis) net ir savo rū
nines dolerių sumas. Mother mus, nes užplūdę barbarai juos
Lodė yra Sierra Nevada kalnų atimdavo.
papėdėje, padengtoje kadaise vei
Todėl neveltui Siera Nevada
kusių vulkanų lava. Kitur ky kalnų atšlaitėse esantis žemės plo
šo plikos granito uolos su aukš tas suverstas, kaip mėnulio pa
čiausia viršukalne 4,500 m. aukš viršius, ir Mark Twain tikrai jo
čio. Vakarinė kalnų pusė agaunebeatpažintų, kai savo jaunystė
gusi vešlia augmenija, nes ji gau je čia ieškojo aukso, kurio dabar
na pakankamai drėgmės. Sierra ieškodamos galingos
mašinos
Nevada kalnai pasižymi didin ardo granito uolas.
gais reginiais ir savyje slepia ne
mažai aukso gyslų, į kurias pate
kęs vanduo jį išneša į šviesų.
The US. Bureau of Minės aps
kaičiavimu čia turėtų būti aukso
mažiausiai keliasdešimt milijonų
dol. vertės, kuris yra prislėgtas
storomis granito uolomis, nes jos
VASARIO 16-TOSHJ8
yra davusios indėnų dievams prie
MINĖJIMAS
saikų — auksų išsaugoti jų pali
kuonims.
Tradicinis Danutės Venclauakaitės
ruošiamas pobūvis - vaka
Apie aukso buvimų kalnuose
išplepėjo Tolumuo upelio van rienė Lietuvos Nepriklausomy
duo, .Jį išplaudamas. Bet kadan bės šventei paminėti, kaip kas
gi auksas yra sunkesnis už van met, ir šiemet įvyks vasario 11
denį, toli jo nenušė ir paskandi d., šeštadienį, nuo 6 vaL vak.
no savo dugne. Kad surinkus vie Lietuvių klube 48 Green St,
Waterbūry, Conn.
nų troy uncijų (31,1035 gr.J, rei
kia persijoti apie 40 tonų uolų
Pajamos skiriamos jaunimo
nuolaužų. Bet nežiūrint, kokie lietuviškojo ugdymo darbams
bebūtų sunkumai pasiekti auksų,
paremti.
Visi maloniai kvie
žmogus visvien yra pasiryžęs tu čiami atsilankyti.
K.
rėti fl savo delne, o ko žmogus
neapgniaužia, į globų paima vals
SVEIKSTA
tybė. Dabar nurodoma, kad Ame
Mišk. Jonas Brazauskas, ilga
rika aavo globoje laiko 8,600 to
metis
Balfo pirm. Waterburyje,
nų gryno aukso, kurio vertės aps
kaičiavimas užimtų gerų pusva po sunldos, bet sėkmingos gal
landį. Gal nereikėtų viso parduo vos operacijos grįžo iš ligoninės
ti, kad išpirkus 160 bilijonų dol., ir sveiksta savo namuose, žmo
dabar esančių užsienio bankuose. nos gyd. Albinos priežiūroj.

NEDZINSKAS, 4959 Archer Ave.
Chicago, HL 99932, tel. 927-

švaros 2Jų aukštų mūras. Apie
Užsakymus siųsti Draugas
37,000
pajamų. Marąuette Parke. Ver
4545 W. 63rd St Chicago, HE
tas 346,900.
60629

—

Aukso godulys verčia kalnus

SIUNTINIAI f LIETUVA
ir kitus kraštus

Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
Slavėnienė. Įvadų parašė Dr. nte užimti. Marąuette Parke. —
Juozas Jakštas. Išleido Kultū 352,500.
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit

Waterburio kolonijai 1979 ir
pradžia 1980 metų nebuvo sėk
mingi. Trumpu laiku vienas po
kito iškeliavo amžinybėn pulk.
J. Išlinskas, A. Madeikienė, O.
B. Balsienė, O. Saulaitienė ir
Ii pernai metais Įvykusio Mardi Gras karnavalo Jaunimo centre, Chivėliausiai buv. waterburiškė M.
Metyti pelytės, premijuotos kaukės.
Pesnienė. Tai buvo visi malonūs
L.

AUKSO ĮTAKA POLITIKAI

K06I LAUKTI

H ISCELLAN E O II S

Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1979, 240 psl. Spau
dė Draugo spaustuvė. Viršelis ir
aplankas dali. P, Aleksos. Kaina
su persiuntimu $6.73.

Skaityk ir kitam periOtyk

Lietuvos karaliaus '
krikštas,

"IIIIIIIIHIIIIIIIIItlUlIlHIIIMUIIIMIIUIIHlU

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, Knygų Skyihm

JURGIS JANKUS

4646 W. «trė Stenat

Anapus Rytojaus

Kaina su persiuntimu $4.76

Romanas

Illinois gyventojai pridėkite <
296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. 20 centų
Uioakymua siųsti: DRAUGAS, Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
4645 W. 6Sid St- Chicago, IR lankas autoriaus- Kaina su persiun
timu $7.73.
Biznieriams apsimoka skelbtis
UI. gyventojai prideda 30 centų
Dl. gyv. prideda 5% valstijos
dienraštyje "Drauge”.
valstijos mokesčio.
mokesčių.
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PU ATSIŠAUKIMAS

-JI SKLEIDĖ LINKSMĄ NUOTAIKĄ
į

1. Atsižvelgiant į vėliausius pa
saulinius įvykius, PLB valdyba ir
PLB Visuomeninių reikalų komi
sija ragina visas kraštų valdybas:
a. Telegramomis arba laiškais
kreiptis į savo kraštų vyriausy
bes, prašant remti JAV pastangas
mėginant išlaisvinti įkaitus Ira
ne. Šių telegramų ar laiškų nuo
rašus siųsti JAV ambasadoms.
b. Kreiptis į savo kraštų vy
riausybes • išreiškiant
protestą
prieš Sovietų invaziją Afganis
tane, primenant Lietuvos okupa
— Vasario 16 d. minėjimą ciją 1940 m. ir raginant boiko
Union Pier lietuvių draugijos tuoti olimpiadą Maskvoje.
nariai švęs kartu su Beverly
2. Artėjant Vasario 16 - Lie
Shores lietuvių draugija. Minė tuvos Nepriklausomybės šventei
jimas įvyks vasario 17 d. Bus —kraštų valdybos prašomos:
pamaldos Šv. Onos bažnyčioje,
a. Ruošti minėjimus, kuriuose
prie 12 kelio, 1 vai. p. p. Po pa
ypatingas dėmesys būtų skiria
maldų dalyviai renkasi į Jony
mas Lietuvai, iškeliant jos kovą
no salę. Ten bus atlikta minė
dėl laisvės ir nepriklausomybės
jimo programa ir pietūs. Kas
(pogrindžio spauda, politiniai ka
norės pietuose dalyvauti, prašo
liniais, disidentai) bei prisime
mi pranešti draugijos pirm. Pr. j
nant Lietuvos žmonių pasieki
Neniui iki vasario 8 d. A RL I
mus kultūrinėje srityje.
— Union Pier, Mich., Lietu
b. Kartu su Vasario 16 švente
vių draugija 1980 metus sutiko
paminėti mūsų grožinės literatū
Fireside restorane, prie 12 ke
ros pradininko Kristijono Done
lio. Dalyvavo 34 nariai. Vaka
laičio- 200 metų mirties sukaktį
ras buvo praleistas linksmai.
(vasario 18 d.).
c. Prisimenant PLB seimo nu
tarimą,
kartu su Vasario 16 mi
PRIĖMIMAI VATIKANE
nėti ir karaliaus Mindaugo vaini
Popiežius Jonas Paulius II kavimą (Lietuvos valstybės įkūri
atskirose audiencijose priėmė mą).
šešis Meksikos vyskupus ir du
"Vytautas Kamantas
Ekvadoro vyskupus, atvykusius
Pirmininkas
į Vatikaną su oficialiu ad lini— Amerikoj pernai iš par
ma vizitu. Šventąjį Tėvą taip
pat aplankė vienas Kubo6 vys duotų automobilių Ševroletas
užima pirmą vietą.
kupas.

Mišių Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno koplyčioje velionė bu
vo nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines, o jos graži siela iškeliavo
į amžiną dangaus buveinę, kur
džiaugsmas nesibaigia.
Br. V.

Mūsų kolonijose

Union Pier, Mich.
a. sės. M. CoUeta

Prieš keletą savaičių, seniems
metams besibaigiant, mirė de
vintoji iš eilės tų metų miru
siųjų seselių kazimieriečių — se
selė M. Colleta. Mirė centri
niam name po ilgiau nusitęsu
sios ligos.
Velionė vienuolyne išgyveno
55-rius metus, kukliai eidama
įvairias namų ruošos pareigas.
Velionė buvo gimusi LietuvojeT bet dar būdama jauna atvy
ko Amerikon ir ilgesnį laiką gy
veno Town of Lake kolonijoje,
Chicagoje. Čia kaip ir daugelis
kitų lietuvių dirbo vienoj sker
dykloj mėsos produktų įvynio
jimo skyriuje.
Būdama labai
aktyvi, ji įsijungė į tų laikų po
puliarų lietuvių korespondentų
“2. 2‘” klubą — Žaibas Žaibuo
ja. Šio klubo nariai aplanky
davo įvairius lietuvių parengi
mus ir savo reportažus įduoda
vo “Draugo” redakcijai.
Tai
buvo didelis pasitarnavimas tais
sunkiais
“Draugo” kūrimosi
Chicagoje metais.
Velionė buvo linksmo būdo ir
vėliau, kai įstojo į seselių kazimieriėčių eiles, ji mokėjo visur
skleisti (kaip ir seselė Albina,
mirusi prieš 21 metus) linksmą
nuotaiką. Ji mokėjo priimti ir1
visokius jai taikomus pokštus,1
kad tik būtų visoms linksmiau
Tai vienas ypatingiausių jos
charakterio bruožų.
Po gedulingų kdKcelebruotų šv.
_____
v~

A. f A. OLGAI PIPYHIENEI Lieknoj minis,

A. f A. EDVARDUI TARUI

mirus,
jo TĖVAMS ir visiems artimiesiems reiškiame gi
lią užuojautą.

Z

Brigtiton Pko. Lietuvių Namų Savininkų
Draugijos Valdyba ir Nariai
A.

A

SESUO M. TIRESA

AIŽAUSKAS, SSC

EUDEIKIS

Vardas pasaulyje Domicella
Mūsų mylima Seselė mirė Mo
tiniško Namo infirmarijoj 1980 tn.
vasario 3 dieną.
Velionė buvo duktė Jono ir Onos
Matačiūnaitės čižauskų.
I vienuolyną įstojo iš Šv. Antano
parapijos, Forest City, Pa. Vienuo
ly ne išgyveno 73 metus.
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero
Seserys. Jce sesutė Bva Davis ir ki
ti giminės.
Velionė bus nulydėta J koplyčią
antradienį, vasario 5 d.. 7 vai. va
kare. o laidotuvės įvyks trečiadie
nį, vasario 6 d. su gedulingomis
pamaldomis, kurios prasidės 9:30
vai. ryto šv. Kazimiero Seserų ko
plyčioje. 2601 W. Marąuette Road,
Chicagoj. Po pamaldų bus nulydė
ta J Šv. Kazimiero kapines.
Prašome gimines ir Seselės pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse
ir pasimelsti už jos sielą.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS.

-

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

ŠV. KAZIMIERO SESERYS
'■ — ir —

I

KETVEBIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Olšauskų šeima

Vasario 12 dieną sueina ketveri metai, kai netekome mylimo
ir brangaus vyro, tėvo, brolio ir senelio muziko

Mažeika & Evans

Laid. direkt. Petras Bieliūnas,
telef. LA 3-3572.

-m
5*+Kw>i!i'

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ.
Mūsų korporantui

A. f A. DR. KAZIUI ALMINUI
mirus,

LAIŠKAI "DRAUGUI"

■
si

NESIGINČYKIME,
O TARKDttS

JAV LB pirmininko V. Kutkaus ir PLB garbes pirmininko
St. Barzduko laiškai “Drauge” ry
šium su santykiais su Ameri
kos Lietuvių-Taryba turi gerų pu
sių, kad pripažįstama abiems
šiems veiksniams teisė egzistuoti
ir veikti. St. Barzdukas teisingai
pabrėžia, kad “būtina atsiriboti
nuo piktos valios ardomųjų ap
raiškų, kurios daugiausiai mūsų
gyvenimą nuojija”.
Altą pasiūlė Lietuvių Bendruo
menei pasikeisti ryšininkais ir
pradėti periodinius abiejų veiks
nių pasitarimus. Jei LB nuošir
džiai nori susitarti, kodėl gi ne
pradėt tartis? Išeivijos visuome
nė ir Lietuvos žmonės to laukia.
LB prieš pasitarimus reikalauja,
kad Altą parodytų pasmerkimą
vienai su Liet Bendruomene ne
siderinančiai grupei.
Bendruo
menės skilimas yra jos pašios vi
daus reikalas. Nė viena su oku
pantu kovojanti organizacija ar
grupė negali susilaukti Altos pa
smerkimo.
LB reikalauja pareiškimo, ku
riuo Altą atsisakytų pasidalini
mo darbo sritimis — politine ir
kultūrine. Tai sudėtingas klausi
mas. Altą turi ir iš savo pusės
reikalavimų. Jeigu mes tik kelsime
vieni kitiems reikalavimus, ginšysimės laiškais ir per spaudą, ne
galėsime susilaukti susitarimo.
Mums reikia sėsti prie bendro pasitariipų stalo ir ieškoti geriau
sios išeities, o ne tęsti ginčus
ar priekaištus laiškai? ir spaudo
je. Bet kokie pareiškimai bus tik
tada vaisingi, kai jie bus sutarti
bendrame pasitarime. Taigi —
tarkimės, o ne ginčus tęskime. Tą
siūlo Altą.
Kun. Adolfas Stanys
Red. pastaba. Taigi ir redakci
ja ateityje skelbs tik pozityvius
pasitarimus ar bent žygius ta
kryptimi. Skelbs ir sutarimų ar |
nesutarimų rezultatus o “gin
čų nedės”.

kad nei Amerika nei Egiptas ne D RAUGAS, antradienis, 1980 m. vasario mėn. 5 d.
painformavo Izraelio apie stei-'
giamą bazę ir Izraelis sužinojo ’
JAV bazę Egipte
apie ją iš kitų šaltinių, rašo
Brangiai mamytei
Tel Avivas. — “The Sun Ti korespondentas.
mes” korespondentas Izraelyje
Izraelio politikai susirūpinę;
Jay Bushin&ky paskelbė suži seka sovietų žygį Afganistane.
nuoširdžiai užjaučiame dukrą dr. ALVINJĮ ŠABAnojęs iš Izraelio saugumo šalti Premjeras Beginąs pareiškė,
nių,
Amerika gavo karinę kad ta sovietų invazija yra tik
NIENĮ-WELLS, anūką dr. ALGĮ &ABANJĮ, sūnų inž.
bazę kaž kur Egipte. Amerika pradžia jų brovimoai į naftos
REINOLDA PIPYNĘ su šeimomis.
padidinusi savo paramą Egiptui
šalis ir į Persijos įlanką. Buvęs j
50 nuoš. Washingtonas nutaręs
Albina Prunskienė ir šeima
premjeras Rabin pareiškė spau
stiprinti savo ryšius su nuosai
kiomis musulmonų šalimis, jų dai, kad prasideda didžiųjų gatarpe ir su Pakistanu. Įdomu, Į lybių kova dėl pasaulio naftos.

Izraelis apie

nuoširdžiai užjaučiame jo ŽMONA, DUKRA, SŪ
NUS ir jų šeimas ir visus artimuosius.
Med. Korp. „Gaja“

BRONIAUS JONUŠO

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

A. f A. IGNACAS RUDIS

Jb atminimui tą dieną, vasario 12, d., antradienį, bus laikomos
šv. Mišios šiose vietose:
Sv. Antano lietuvių par. bažnyčioje Omahoje (laikys kleb. P.
2arkauskas),
Plainview, Neb. (kun. L. Musteikis),
Putnam, CL, NPMM seserų koplyčioje (kun. J. Tautkus),
Tėvų jėzuitų koplyčioje Chicagoje,
Sv. Kazimiero kolegijoje, Romoje,
Tėvų pranciškonų koplyčioje Kennebunkpott, Me., (gregorinių
Mišių tęsinys).
Visi a. a. Broniaus Jonušo giminės, draugai, artimieji ir, pa
žįstami prašomi pagal galimybę tą dieną
dalyvauti
pamaldose
arba prisiminti jį maldose.
EMILIJA JONUŠIENE

PETKUS

“JIM”
Gyveno Bridgeview, Illinois.

Mirė vasario 2 d., 1980 m., sulaukęs 63 m. amžiaus.
Gimė

MARQUETTE FUNERAL HOME

Lietuvoje, Linkuvos valsčiuje, Gerbutkių kaime.

TĖVAS IR SŪNUS

Amerikoje išgyveno 30 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lucille (Petkelytė), 2 sūnūs:
Ignatius - “Jim” ir Stanley, marti Gay, brolis Paul, brolienė Monica, sesuo Elė ii! švogeris Allen Reid, ir kiti giminės, draugai ir
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lawn koplyčioje, 7909 State Road, (5500 į
vakarus), Burbank, UI

2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvės įvyks trečiadieni, vasario 6 dieną Iš koplyčios 10
vaL ryto bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

A f A.

ir

pažįstamus

Nuliūdę: Žmona, tdnūa ir marti.

JADVYGAI MIKALAUSKAITEIDAGIENEI
Lietuvoje, Vilniuje, 1980 m. sausio mėn. 25 d. mirus, jos
broliui inž. JONUI, gyv. Cape Cod, Ma. ir gyvenantiems
Lietuvoje, broliui KAZIUI, vyrui prof. JONUI DAGIUI,
duterims: ERIKAI, VIOLETAI, ALDONAI ir sūnui
MINDAUGUI reiškiame gilią užuojautą.
LB Cape Cod Apylinkės
Valdyba ir nariai

Laid. direkt. Lawn Funeral Directors. — Tel. 636-2320.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

A. t A. Prof. dr. KAZIUI ALMINUI
staiga mirus, jo GIMINES ir ARTIMUOSIUS nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi jo kolegos Clevelando

lietuviai veterinarijos gydytojai

Stasys Jankauskas

Justas Kuncaltis

Vladas Blože

Vytautas Maurutis

3307 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACI(AwiCZ) ir SOMOS
2314 VV. 23rd PLACE

Tel. Virginia 7-6672

2424 VV. 6«th STREET

Tel. REpublic 7-1213

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III.

Tel. 974-4410

PETRAS BIELlONAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

Mylimai tetai

A. t A. ELBIAI KUD2MAUEI mirus,
JAV L. B-nės Krašto valdybos vicepirmininkui ALGIUI
RUGIENIUI su šeima, VYTUI RUGIENIUI su šeima,
jos svainiui JONUI RUGIENIUI ir visiems artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
JAV Lietuvių Bendruomenės

JURGIS F. RUDMIN
Brangiai motinai

3319 SO. LITUANICA AVĖ.

A. t A. MARIJAI KLUONIUVIENEI
Lietuvoje mirus, mums labai mielą jos sūnų Kun.
JUOZĄ KLUONIŲ giliai užjaučiame ir kartu budime.

Ilona ir Dalius Brazdžioniai

Kraito Valdyba

ir dukra Adria
t C.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1444 So. 50rt« A»e.. CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m. vasario mėn. 5 d.

IŠ

ARTI

IR

TOLI

bojo parapijos klebonas preL
Jonas Kučingis ir Los Angeles
— Philadeiphijoje Vasario 16
akademinis jaunimas.
bus paminėta sekmadienį, vasa
— šeštosios tautinių šokių
rio 17 dieną Iškilmingos Mi
šios, dalyvaujant organizacijoms šventės rengimo komiteto po
su vėliavomis bus Sv. Andrie sėdis įvyko sausio 18 d. 7:30
jaus bažnyčioje 10:30 vaL ryte vaL vak. Posėdyje dalyvavo vi
Jį
(ne 1:30 kaip buvo klaidingai sų komisijų pirmininkai.
sklandžiai
pravedė
pirm.
Jonas
išspausdinta). Minėjimas įvyks
3 vai. p. p. lietuvių namuose, Talandis. Visi darbai detaliai
aptarti ir konkrečiai vykdomi.
2715 E. Allegheny Ave.
Posėdyje dalyvavo JAV LB
— Prof. dr. Vytautas Bie
krašto valdybos pirm. Vytautas
liauskas su žmona dr. Danute
Kutkus, kuris visiems šeštosios
grįžo iš Šveicarijos. Nelaimin
Tautinių šokių šventės rengimo
gu atsitikimu dr. Danutė Bie
komiteto nariams, o ypač jos
liauskienė ten nusilaužė koją
pirm. Jonui Talandžiui padėko
bet po operacijos ir sutvarky
jo už jų nenuilstamą darbą
mų dabar jau sveiksta ir šią
— Lietuvos atstovas Washsavaitę pradeda dirbti savo me
Ingtone
dr. Stasys A. Bačtds
diciniškam kabinete. Be to, dr.
laišku
padėkojo
JAV LB kraš
V. Bieliauskas vasario 15-16 d.
vyks į Washingtoną D. C., da to valdybai už Lietuvos pasiun
lyvauti Amerikos Psichologų są tinybės panaudojimui padova
notus 200 egz. JAV LB leidi
jungos tarybos posėdžiuose.
nio
“Violations of Human
—Kun. dr. Jurgis šarauskas,
Rights in Soviet Occupied Likaip Valstybės departamento
thuania — a Report for 1978”.
atstovas, buvo atvykęs į Los
Dr. Bačkis teigia, kad “tai ne
Angeles ir sausio 26-27 d. da
paprastai vertingas veikalas,
lyvavo Šv. Kazimiero patalpo
kuris labai daug patarnauja
se suruoštoje politinių studijų
Lietuvos bylai, kada lietuvių tau
programoje, šeštadienį, atsto
ta siekia laisvės ir žmogaus tei
vaudamas Valstybės departa
sių gerbimo iš okupanto pusės.
mento nusistatymams, kartu su
Linkiu, kad JAV LB ir ateityje
rašytoju Jurgiu Gliaudą ir ne
galėtų tęsti šio periodinio leidi
seniai iš Lietuvos ištrūkusiu re
nio pasirodymą knygų rinkoje
zistentu Romu Giedra narplio
ir kad visi, kurie gali, tai pa
jo Helsinkio susitarimų painia
remtų”.
vas. Sekmadienį svečias iš Washingtono, kaip lietuvių bend
— Pennsylvanijos gubernato
ruomenės narys, pagrindinėje rius R. Thornburg specialiu po
paskaitoje palietė lietuvių lais tvarkiu įsteigė Pennsylvanijos
vinimo veiklos aktualijas. Rū Tautybių reikalų komisiją Sau
pestingai suorganizuota progra sio 10 d. valstijos sostinėje Harma susilaukė rimto visuomenės risburge įvyko oficialus potvar
atsiliepimo. Gausi auditorija kio pasirašymas. Iškilmėse da
abi dienas sekė paskaitas, jau lyvavo Pennsylvanijos tautinių
nimo ir helsinkinį simpoziumą, grupių komisijos pirmininkas
o sekmadienį, kada su paskai adv. Anthony W. Novasitis, il
tomis pasirodė kun. dr. J. Ša gametis JAV T .p krašto val
rauskas ir dr. K Ambrozaitis, dybos narys. Gubernatorius A.
didžioji Šv. Kazimiero parapijos Novasitį yra paskyręs naujai
salė netalpino žmonių. Svečią įsteigtos komisijos direktorių
iš Washingtono rūpestingai glo tarybom

J. A. VALSTYBĖSE

X Kun. Juozo Dambrausko,
Marijonų vienuolijos provincijo
lo, vadovaujama Šv. Kazimiero
provincijoa taryba šiandien ir
rytoj turės metinius posėdžius,
kuriuose priims pereitų metų vi
sų vienuolynų, Įstaigų ir para
pijų apyskaitas. Posėdžiuose,
be provincijolo, dalyvauja viceprovincijolas kun. St. Caplys iš
Kenoshos, Wis., kun. V. Rimše
lis, kun. P. Cinikas ir kun. P.
Garšva iš Chicagos, taip pat se
kretorius kun. A Naudžiūnas,
ekonomai — kun. P. Skrodenis
ir Br. J. Landis iš Thompson,
Conn.
X Kun. Antanas Sabaliaus
kas, salezietis, š. m. vasario 4
d. paminėjo savo 75 gimtadienį
East Chicago, Ind.,
liet. Šv.
Pranciškaus parapijoje, kur jis
šiuo metu pavaduoja atostogų
išvykus kleboną.

x Juozas Toliušis, naujasis
skautų
akademikų
žurnalo
“Mūsų Vytis” redaktorius, ap
silankė “Draugo” redakcijoje
pasitarti spaudos reikalais. Taip
pat painformavo apie akademi
kų leidžiamą jo naują kūrinį, ku
ris bus išleistas atskira knyga,
nors dalis bus spausdinama i
“Mūsų Vytyje”. Ta pačia pro
ga jis paliko ir auką “Draugui”
stiprinti.
X A. a. sės. Teresė Čižauskas,
Šv. Kazimiero seserų vienuoli
jos viena pionierių, į vienuoly
ną įstojusi 1907 m., mirė vasa
rio 3 ČL Velionės buvo gimusi
1885 m. birželio 22 d Žaslių par.,
Lietuvoje ir jauna atvyko į Ame
riką Į vienuolyną įstojo iš Šv.
Antano misijos Forest City, Pa.
Tai buvo viena iš amžiumi ir
pašaukimu vyriausių dar liku
sių gyvų kazimieriečieų. Pašarvo
ta vienuolyne šiandien. Vakare
7 vai. bus pernešta į koplyčią,
laidojama trečiadienį, vasario
e d.
X Walter Cibulslds, kuris
profesoriauja Illinois universi
tete, buvo išrinktas universi
teto statomoj dramoj pagrindi
nio aktoriaus vaidmeniui. Jis
yra ne tik specialistas matema
tikas, bet ir geras aktorius.
X Visi “Klaipėda” jūrų šan
kų kuopos šauliai-ės vasario 9
dieną 11:30 vai. renkasi prie Ci
cero miesto rotušės (Town Hali)
tautinės vėliavos iškėlimo iškil
mėms. Dalyvavimas būtinas.

X Lietuvių Muzikologijos ar
chyvas bus uždarytas šių metų
vasario 9 d. Informacijų norin
tieji'prašomi paskambinti Gilei
Liubinskaitei vakarais tel. 735551L

X Bronius Juodelis ir Vida
Jsnulevičifitė priėmė moterys
tės sakramentą vasario 2 d. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje Brighton Parke, Chica
goje. Jaunavedžiai išvyko atos
togų į Karibų salas.
X Kun. T. Palis, Pittsburg,
Calif., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 12 dolerių auką.
Maloniai dėkojame.
X A. a. akt Alf. Brinkos lai
dotuvių metu asmuo, daręs nuo
traukas kapinėse, labai prašo
mas paskambinti velionio žmo
nai tel. YA 7-3760 vakarais.
(pr.)
X Už A. A. Kazį Alminą šv.
Mišios bus atnašaujamos
m.
vasario 10 d. 9 v. ryto Marijo
nų koplyčioje. Mišias užprašė
Med. Korp. “Gaja".
(pr.)

i.

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais imokėjimais ir priei
namais nuošimčiais.
Mutual Federal Savings, 2212
West Cermak Road — Telef.
VI 7-7747
(sk.)

J

Lietuviai su JAV Transporto sekretorium Neil GoJdshm idt. Iš kairės į dešinę (sėdi) Danutė Pliuškonytė, Roma
česonienė, sekr. Goldschmidt, Birutė Valašinienė, Vis. reik. tarybos narys Rimas česonis. Stovi iš k.: JAV LB PhiladeJphijos apylinkės vicepirm. Kęstutis Pfiuškonis, JAV LB tarybos prezidiumo vicepirm., inž. Romas Vekas,
Philadelphijos LB apylinkės pirm. Teresė Gečienė ir Feliksas Andriūnas.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
SUSIPAŽINIMAS SU
A. GIEDRAIČIO
“MUSŲ JURBARKU”

Vasario 1 d. vyko visuomenės
supažindinimas su pereitų metų
pabaigoje išleista monografija
“Mūsų Jurbarkas“. Monografi
ją paruošė rašyt. Antanas Giedraitis-Giedrius, miręs dar prieš
šio veikalo išleidimą. Jį užbai
gė ruošti redakcinė komisija su
talkininkais.
Vakaronė pradėta 6:30 vai.
vak. šv. Mišiomis Jėzuitų kop
lyčioje už a. a. A. Giedraitį. Sv.
Mišias laikė ir pamokslą pasa
kė kun. P. Garšva. Po to visi
rinkosi į Jaunimo centro ka
vinę akademinei daliai, kurioje
buvo prisimintas rašytojas A.
Giedraitis ir pati monografija.
Vakaronę 7:30 vai. pradėjo
redakcinės komisijos vardu Sa
lomėja Endrijonienė, trumpai
pasveikindama jurbarkiečius ir
visus susirinkusius prisiminti ve
lionį ir susipažinti su jo veikalu.
Paskaitai pakviestas rašyt. Jur
gis Jankus, atvykęs iš Roches-

terio, kuris ilgesnėje kalboje pa
pasakoję apie a. a. Antaną Giedraitį-Giedrių,
kaip nuoširdų
švietimo darbuotoją, kaip nuo
1924 m. (knygoje korektūros
klaida — 1934) mokyklų in
spektorių ir kaip rašytoją, ypač
uoliai kūrusį vaikų literatūrą,
kurios pirmaisiais nepriklauso
mybės laikais labai stokojo ir
kuriai kurti nesiryžo kiti rašy
tojai. Tik vėliau atsirado vie
nas kitas rašytojas, kuris pa
sekė A. Giedraičio pėdomis.

Rašyt. J. Jankus prisiminė iš
savo susitikimų, kaip • A. Gied
raičio pavaldinys (mokytojas),
ir vėliau kaip jo artimas drau
gas, įdomių epizodų, kurie ver
ti užrašyti ir palikti istorijai,
nes A. Giedraitis buvo tie eilinė
asmenybė, ne eilinis kūrėjas ir
ne eilinis nepriklausomos Lie
tuvos ir net išeivijos švietimo
darbininkas.
Primindamas jo
pasakas, jo raštus, kalbėtojas
patvirtino, kad “Mūsų Jurbar
ku” velionis pasistatė sau pa
minklą, kurio niekas nesugriaus,
nes, ką dabar ardo, naikina ir
griauna okupantas, istorijai liks
x Pranciška Dvilaitienė sun
jo surinkti vietovių, upių ir upe
kiai serga ir yra paguldyta Lalių vardai Jurbarko apylinkė
retto ligoninėje.
je. Tai paminklas, kuris yra
x “Chicago Tribūne” įdėjo
stipresnis už granitą,
pranešimą, kad lietuviai šokėjai
iš Urugvajaus ir dainininkai iš
Po paskaitos rašyt Nijolė
Argentinos vasario 26 d. 12 vai. Jankutė-Užubalienė paskaitė vie
pasirodys Daley centre, Chica ną A. Giedriaus vaizdelį, o Asta
goje, su savo programa. Tai Kižytė paskaitė nuotaikingą pa
primins Lietuvos nepriklauso saką, vaizduojančią rašytojo
mybės dieną.
palikimą. Po to dar buvo iš
X Bronė Bužinskienė, čika- juostelės, kurią atsivežė J. Jan
giškė, padėkojo už korteles ir kus, pademonstruotos dvi paties
įkalbėtos
pasakos.
atsiuntė 12 dolerių auką. Labai autoriaus
Tai buvo susipažinimas su mi
ačiū.
x Marija Petrauskienė, Hart rusiu rašytoju bent tiems, ku
ford, Conn., parėmė mūsų spau rie jo gyvo nepažinojo arba jį
dos darbus atnaujindama pre jau buvo užmiršę.
numeratą ir atsiųsdama 10 do
Pabaigoje S. Endrijonienė,
lerių auką. Ačiū.
kuri vadovavo akademinei
ir
X Algis Jonušas, Miami, FL, meninei programai, padėkojo
užsakė “Draugą” muzikui Zeno visiems už programos atlikimą
nui Jonušui, savo dėdei, kaip ir atsilankiusiems į A. Gied
dovaną jo gimtadienio proga ir raičio-Giedriaus paminėjimą bei
pridėjo 12 dol. auką. Zenonas susipažinimą su jo pomirtiniu
Jonušas yra žinomo muziko a. veikalu “Mūsų Jurbarku”.
a. Broniaus Jonušo brolis, buv.
Be to, redaktoriaus Broniaus
Lietuvos policijos orkestro fo- Kviklio buvo įrengta A. Gied
gotistas. Tremties metais gy raičio leistų laikraštėlių paro
veno Kolumbijoje, kur dirbo da, kurioje išryškinta ypač gra
kaip orkestro direktorius. Da žiai leista “Saulutė” su dail. K
bar gyvena Floridoje ir daly Šimonio piešiniais. Taip pat bu
vauja lietuviškoje veikloje.
vo ir jo dalies knygų, kurių bu
X Petras žolynas, žinomas vo galima čia gauti, paroda, su
čikagiškis,
dažnai
paremia dėta ant stalų.
“Draugą”. Ir dabar, atnaujin
Minėjimas buvo sklandžiai
damas prenumeratą, įteikė 20 pravestas, rašytojas tinkamai
dolerių auką. Maloniai dėkoja įvertintas, “Mūsų Jurbarkas”
me ir skelbiame Garbės prenu visiems parodytas.
Minėjime
meratorium.
dalyvavo ir juo rūpinosi velio
x Aukų atsiuntė: 7 dol. — nio duktė Grožvyda Giedraitytė
Vincas Solomonas; po 5 dol. — ir Jurbarkiečių sambūris. -P*.
S. Maskvytis, Ona Kreivėnienė,
J. Valaitienė, Rapolas Serapi
CHICAGOS RAMOVĖNAI
nas, Mečys V. Puciua; 3 dol. —
IŠSIRINKO NAUJĄ
Jonas Lengvinas; 4 doL — Ig.
VALDYBĄ
Stankus; po 2 dol. — Ona Valienė, M. Tonkūnas, Pr. Žyman
Paskutinius dvejus metus Lie
tienė. Visiems esame dėkingi. tuvių karių veteranų sąjungos

“Ramovės” Chicagos skyriaus
valdyboje buvo keli užkietėję
ekstremistai, kurie, kaip kaž
kas pasakė, nieko neužmiršo,
bet ir iš bėgančio laiko nieko
neišmoko. Jų ryšiai su “regis
truotais” daugumai ramovėnų
nepatiko, bet kol negrėsė sky
riaus vieningumui, juos tolera
vo. Tačiau plačiai spaudoje pa
skelbtas paskutinis skyriaus
valdybos nutarimas išimti tar
nybos pareigas einant nužudy
to kpt P. Gudyno paveikslą iš
Laisvės kovų muziejaus pritren
kė ne tik ramovėnus, bet ir su
kėlė kalbų, net įtarinėjimų apie
“Ramovės” Chicagos skyrių. Iš
tikrųjų skyriaus ramovėnai apie
tokį valdybos nutarimą iš anks
to nieko nežinojo, ji pati vie
na, neatsiklausius skyriaus na
rių, nusprendė.

“Ramovės” Chicagos skyrius
beveik 30 metų. yra žinomas,
kaip
patriotinė organizacija,
plačiai įsijungusi į bendrą lie
tuvišką veiklą, kuri gražiai de
rinasi su kitų kultūrinių orga
nizacijų ir politinių
veiksnių
darbais. Be to, čia derėtų pri
siminti skyriaus savo sąjungos
ribose
atliktus ir atliekamus
monumentalius darbus, atliktus
statant Jaunimo centro sodelyje
Nepriklausomybės paminklą, įku
riant Laisvės kovų muziejų, pa
stoviai telkiant paramą sąjun
gos žurnalui “Kariui”, išlei
džiant sąjungos dešimtmečio
istoriją, organizuojant lėšas ir
talką dėl
išėjusio ii spaudos Vaizdelis iš Kr. Donelaičio mokyklų
čių diena” šoka "snaigės”.
“Kovos dėl Lietuvos nepriklau
somybės” 1-mam tomui ir ruo
šiantis išleisti 2-rą tomą ir kt. simais. Pagaliau buvo išrinkta
valdyba ir revizijos komisija, į
Tokioms nuotaikoms esant, kurias įėjo nauji žmonės, dau
sausio mėn. 27 d. Jaunimo cen gumas jų iš seniau žinomi sa
tre įvyko vietos ramovėnų sky vo pozityvia lietuviška veikla
riaus metinis susirinkimas, į ne tik “Ramovės” ribose, bet ir
kurį atėjo gausiau žmonių, kaip kitose organizacijose.
visuomet. Į susirinkimo prezi
Šiame susirinkime buvo iš
diumą buvo išrinkti pirminin rinkta nauja valdyba, kuri vėliau
ku J. Gradinskas ir sekretorium įvykusiame posėdyje pareigomis
K. Markus.
šitaip pasiskirstė: Jonas Gaižu
Dalyviai bediskutuodami ret tis — pirmininkas, Ed. Venkarčiais gerokai įsiaudrindavo, gianskas — I vicepirmininkai!
reikalams,
Kazys
bet pirmininkaujantis tvirtai bendriems
Leknickas
—
H
vicepirm.
kul
valdė ir susirinkimas, palyginti,
tūros reikalams, Kostas Juškaibuvo darbingas.
tis sekretorius, iždininkas V.
Iš valdybos narių pranešimų Valkavickas. Revizijos komisi
paaiškėjo, kad atlikti darbai bu jon perrinkti: Br. Masiokas,
vo minimalūs Ir tik apyskaitose K. Morkus ir Tamulis.
išpūsti, nes, kaip buvo pasaky
Visais Chicagos skyriaus ra
ta, patys skyriaus nariai men movėnų reikalais rašyti pirmi
kai juos rėmė. Be to, dėl kai ninkui, adresu: J. Gaižutis, 7259
kurių valdybos narių darbų, ne So. Sacramento Ave., Chicago,
suderinamų su sveikosios lietu IL. 60629.
vių bendruomenės aspiracijo
linkime išrinktiesiems parei
mis, visiškai nutrūko ryšiai su
gūnams
įgyvendinti skyriuje
tradiciškai giminingomis orga
vienas
kitu
pasitikėjimą ir resnizacijomis, kaip DLK Birutės
draugija ir šauliais. Tas labai pektą, stengtis kuo greičiau at
apribojo skyriaus darbų apimtį statyti broliškus bendradarbia
ir sumažino jų atlikimo sėkmin vimo ryšius su darbščiomis birutininkėmis, gražiai veikian
gumą.

kalėdinės

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Manchesterio lietuvių so
cialinis klubas paminėjo 30 m.,
kai buvo įsikurta dabartinėse
patalpose. Iš tikro lietuviai
Mančesteryje klubą turi jau 80
m. Dar yra gyvų liudininkų,
kurie pirmąjį klubą lankė ir vis
ką gana gerai atsimena. Plačią
klubo veiklos istoriją perdavė
klubo pirm. J. Podvoiakis.
Iš
pranešimo buvo matyti klubo
kūrimosi vargai ir veikla. Klu
bas yra ne vien tik karčiama,
bet ir kultūrinis centras, kuria
me vyksta visa Mančesterio lie
tuvių kultūrinė veikla.
— Pagerbtas kan. V. Kamai
tis. Kun. V. Kamaičio į garbės
kanauninkus pakėlimo proga
surengė lietuvių klube Manchesteryje pietus, kuriuose dalyva
vo daugiau
kaip 50 žmonių.
Pietų pobūvį atidarė ir pravedė
K. Bendrijos sekr. A. Jaloveckas. Pietų stalus, kuriuos pa
ruošė K. Subačienė ir A. Podvoiskienė, palaimino kan. Raftery. Perskaityti gautieji svei
kinimai raštu, kuriuos prisiun
tė vysk. A. Deksnys, kun. J.
Kuzmickis ir kiti. Žodžiu kan.
V. Kamaitį sveikino kan. Raftery, klubo pirm. J. PodvoiskK,
DBLS Boltono skyr. pirm. H.
Vainys, Ramovės skyr. piirm.
K*. Murauskas, M. L. Kultūrinio
ratelio vardu D. Damauskas,
kun. McGarry ir kun. Savickis.
Į sveikinimus ir linkėjimus at
sakė kan. V. Kamaitis. Svarbes
nius pobūvio momentus J. Ver
bickas nufilmavo.

OKUP. LIETUVOJE
— Mirė Sigizmundas Pfpynė,
architektas.
— Paulius Galaunė, dailinin
kas, meno istorikas, profeso
rius, sausio 25 d. atšventė 90
metų sukaktį. Sukaktuvininkas
yra ypač pasižymėjęs lietuvių
liaudies meno tyrinėjimo dar
bais.

gruodžio 15 d.: mokyt. N. NausfcBenės vaidinime “KūNuotr. J.

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOJ

Chicagos Lietuvių suvalkiečių
draugijos priešmetiniam susirin
kimui Vyčių salėj vadovavo
pirm. L. Vasilevas. Sveikino vi
sus su šventėmis, linkėjo linksmų laimingų 1980 metų. ^Pra
nešta, kad yra mirę du nariai,
Paulius Shloustas ir Julius Kli
mas. Jie pagerbti susikaupimu.
Šeimoms išreikšta gili užuojau
ta.
Nut. rašt E. Strungys per
skaitė protokolą. Pranešta, kad
serga
Elan
Baranauskaitė
linkime geros sveikatos, pa
skaitytas Onos Malakauskas pa
dėkos laiškas.
Valdyba pasižadėjo dirbti ir
1980 m. L. Vasilevas — pirm.,
H. Vilkelis — vicepirm., E.
Strungys — nut. rašt. B. Žemgulis fin. rašt, P. Vilkelis —
kasininkas, Ona švirmickas —
kontr. rašt ir koresp.
Išrinkta revizijos kom. M.
Radžiukynas, A. Condux, A.
Kaly*. Susirinko pas B. žem
gulįMetinis draugijos susirinki
mas įvyks vasario 22 d. 7 vai.
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47
čiais šauliais ir vėl darniai ben- St Visi nariai prašomi dalyvau
Renkant
skyriaus valdybą »
buvo gerokai sugaišta ir nervų , dromis jėgamis tęsti naudingus ti, nes bus svarbių reikalų. Po
to bu* vaišės.
Ona žvtratickaa
pagadinta procedūriniais klau- įsipareigojimus.
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Kelias į altoriaus garbę
J. VAIŠNORA, MIC

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijoa leidiny*
1969 m.
Kaina su persiuntimu $1.00.
Gaunama DRAUGE

Kiekvienam įdomi knyga yra
MYK. KRUPAVIČIAUS

KUNIGAS DIEVO IR .
ŽMOftlŲ TARNYBOJE
Ji tinkama ne tik kunigams,
bet ir pasauliečiams, kurie
laikų naujoje dvasioje nori geriau
pažinti Bažnyčios gyvenimą Jos
tarnų uždavinius, pareigšs ir ne
šam* atsakomybę.

iių

720 puslapių knygos kaina tik
5.00 dol- Gaunama DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos
kainos prašomi pridėti 5 proc.
mokesčiams.

