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Popiežius apie Madrido konferenciją

t

Aštrių nesutarimų ženkle lapk
ričio 11 dieną Ispanijos sostinėje
prasidėjo Europos saugumo ir
bendradarbiavimo konferencija.
Tai prieš penkerius metus —
1975 metų vasarą — Helsinkyje
įvykusios konferencijos tęsinys.
35-kių valstybių — tarp kurių bu
vo Sv. Sostas, Kanada, Jungtinės
Amerikos Valstybės, Sovietų Są
junga su savo satelitais — Hel
sinkyje pasirašyti nutarimai pa
saulyje pažadino nemaža vilčių.
Helsinkio susitarimai apima tris
pagrindines sritis: politinę, eko
nominę ir žmogaus teisių sritį.
Didžiausius nesutarimus ir įtam
pą iššaukė ypač ši pastaroji —
žmogaus teisių sritis. Demokrati
niai Vakarų pasaulio kraštai —
remdamiesi Helsinkio nutari
mais — deda visas pastangas sa
vo viduje kiekvienam
piliečiui
pilnai
užtikrinti ' pagrindines
žmogaus teises bei laisves, to pa
ties reikalaudami ir iš Sovietų
Sąjungos bei jos satelitų. Tuo tar
pu Sovietų Sąjunga ir po Helsinkio susitarimų, deja, neparodė nė
kiek geros valios žmogaus teisių
apsaugojimo srityje. Tai parodė
prieš dvejus metus Belgrado kon
ferencija, kurioje 35-kios valsty
bės mėgino patikrinti, kaip prak
tiškai vyksta Helsinkio susitari
mų
įgyvendinimas
įvairiuose
kraštuose. Tai ypač liudija pasta
ruoju metu Sovietų Sąjungoje ir
jos valdomuose kraštuose praė
jusi kratų, tardymų ir areštų aud
ra, kuri skaudžiai palietė ir Lie
tuvos žmogaus teisių gynėjus. So
vietai nesidrovėjo grubiai .susido
roti net su kai kuriais vadinamų
Helsinkio susitarimų vykdymui
remti visuomeninių grupių na
riais Maskvoje, Ukrainoje, Armė
nijoje ir Lietuvoje. Lietuvoje to
susidorojimo auka tapo Helsin
kio grupės narys Viktoras Petkus,
prieš trejus metus areštuotas ir
nuteistas ilgų metų kalėjimo rr
tremties bausme.

Jeigu prieš penkerius metus
Helsinkio susitarimai daugeliui
buvo pažadinę vilčių, tai šian
dien Madrido konferencija susi
rinko ant tų vilčių bei iliuzijų
griuvėsių. Du mėnesius užtrukę
konferencijos parengiamieji dar
bai nedavė jokių rezultatų. Kon
ferencija susirinko be iš anksto
nustatytos darbų programos, so
vietam griežtai reikalaujant vi
sai neliesti tų klausimų, kurie Va
karų kraštam labiausiai rūpi,
kaip žmogaus teisių apsaugo
jimas ir sovietinė invazija Afga
nistane.
Apie Madrido konferenciją lap
kričio 8 d. kalbėjo popiežius Jo
nas Paulius II, specialioje audi
encijoje priimdamas antrojo va-
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dinamų “Romos pokalbių” (Colloąuium Romanum’) tarptauti
nio studijų suvažiavimo dalyvius,
kurie Madrido konferencijos išva
karėse studijavo temą “Žmogiš
kosios vertybės Helsinkio baigia
majame akte”. Pokalbių nutari
mai, kuriuose atsispindi žymiųjų
Vakarų Europos mokslininkų, po
litikų, žurnalistų, visuomenės vei
kėjų įsitikinimai, bus pateikti
Madrido konferencijai.
Popiežius savo kalboje visų pir
ma sveikino suvažiavimo dalyvių
užmojį iškelti tikrąjį žmogaus
vaidmenį tautų bei valstybių gy
venime. Žmogus čia nėra objek
tas, nėra įrankis, bet yra būtinas
ir nepamainomas subjektas, vei
kėjas ir tikslas. Dėl to ir Sv. Sos
tas, rengiant baigiamąjį Helsin
kio susitarimų aklą, pilnai bend
radarbiavo, remdamas jį visu sa
vo moraliniu autoritetu... Šventa
jam Sostui visuomet rūpėjo duo
ti šiam dokumentui ir drauge
Europos saugumui ir bendradar
biavimui pastovų etinį - morali
nį pagrindą... Rūpėjo tautų bei
valstybių tarpusavio santykius pa
remti pastoviomis, nenykstančiomis vertybėmis, tarp kurių vieną
iš pirmųjų vietų užima pagarba
pagrindinėm žmogaus teisėm, ypač pagarba žmogaus religinei
laisvei, kuri yra visų kitų laisvių
garantija... Tai yra giliausias Baž
nyčios įsitikinimas — pabrėžė Sv.
Tėvas. Juk jeigu žmogus yra pa
grindinė vertybė, tai savaime aiš
ku, kad ši vertybė visose sociali
nio gyvenimo srityse bei santy
kiavimo plotmėse turi užimti jai
priklausančią vietą. Jeigu šiuo
laikinis žmogus — ir ypač Euro
pos žmogus — yra patekęs pavojun ir neįstengia surasti kelią iš
sunkios padėties, tai reikia iš nau
jo iškelti jo pirmykštę vertybę,
kuri yra įsišaknijusi jo žmogiško
je prigimtyje, sukurtoje pagal pa
ties Dievo paveikslą ir panašu
mą...
Žmogus yra vienintelis kriteri• jus, pagal kurį reikia vertinti tarp
tautinių susitarimų vertę bei jų
pritaikymo teisingumą, — pažy
mėjo Jonas Paulius H.

Žemės drebėjimas

Paminejo Franco

Roma. — Sekmadienį Italijos
pietuose įvyko žemės drebėjimas,
daug nuostolių padaryta Neapo
lyje ir kituose miestuose. Po didės
mio drebėjimo sekė dar septyni
mažesni, jaučiami visoje Italijoje.
Žuvusių jau rasta 400. bijoma,
kad griuvėsiuos bus rasta daugiau.
Neapolyje po drebėjimo sukilo
kelių kalėjimų kaliniai ir polici
ja turėjo panaudoti ašarines du
jas.
Baivano mieste sugriuvo kata
likų bažnyčia, pilna
žmonių.
Vien čia žuvo apie 100 žmonių.

mirties sukaktį

Mite John McCormack

Madridas.. — Ispanijoje buvo
paminėta generalisimo Franco 5
metų mirties sukaktis. Apie 70,000
Franco šalininkų suruošė mi
tingą, kuriame klausėsi prieš da
bartinę Ispanijos vyriausybę nu
kreiptų kalbų. Vienintelis ispanų
parlamento atstovas iš Naujųjų
jėgų partijos Blas Pinar kaltino
vyriausybę, kuri įsileidusi į Ispani
ją: liberalizmą, narkotikus, pomo
grafiją, abortus, kurių nebuvo
generolo Franco valdymo laikais.
Ispanija žengia į marksizmą, prieš
kurį kovoja afganai, kuriam prie
šinasi lenkai, pasakė Pinar.

Dedham. — Po ilgos, sunkios
ligos mirė ilgametis Kongreso na
rys McCormack, atstovavęs pietį
nio Bostono rajonui 42 metus.
Aštuoneris metus McCormack bu
vo atstovų Rūmų pirmininkas.
Nušovus prezidentą Kennedy vi
ceprezidentui Johnsonui tapus pre
zidentu, jis 14 mėnesių buvo pir
muoju kandidatu prezidento pa
reigoms perimti.

— Irano radijas skelbia, kad
karo aviacija sudaužė Irako šiau
rėje chemikalų įmonę, cemento
fabriką ir elektros jėgainę.
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Amerika turi
išpirkti įkaitus

—Izraelio teisingumo organai
sumažino rabino Meir Kahane,
Žydų Gynybos įsteigėjo ir vado
Irano "korikas" mini įkaltų kančias
bausmę ir jis iš kalėjimo išeis
gruodžio 12 d. Jis buvo nuteis
Teheranas. — Irano laikomų sumą Amerikos vyriausybė turė
tas kalėti 9 mėn.
amerikiečių įkaitų krizė praėjusį tų sumokėti Iranui, jei nori at
— Valdančioji Izraelio partija savaitgalį komplikavosi. Iranas gauti pagrobtus diplomatus.
išmetė iš savo tarpo buvusį gy atsiuntė per Alžirą JAV vy
Kai šachas dar buvo gyvas,
atsakyti New Yorko ligoninėje, jis pasakė,
nybos ministerį Weizman ir pa riausybei reikalavimą
reikalavo, kad jis pasitrauktų iš trumpai ir aiškiai į Irano reikalą kad jo asmeniniai turtai pasauly
parlamento. Weizman atsakė lik vimus: taip ar ne. Irano premje je siekia apie 100 mil. dol. Spėja
siąs parlamente ir steigsiąs naują ras Rajai skundėsi, kad Amerikos ma, kad jo indėliai Amerikoje
atsakymas į Irano sąlygas esąs il laikomi Chase Manhattan banke,
politinę partiją.
— Afrikos Guinea - Bissau gas, neaiškus, Ajatola Kahalkha kurio prezidentas David Rockepremjeras Vieira nuvertė valsty Ii, žinomas užsienio spaudai kaip feMer buvo šacho draugas. Dalis
bės prezidentą Cabral, kuris žu “Korikas”, apkaltino JAV vyriau šacho pinigų gali būti ir Citidęs politinius priešus. Premjeras sybę, kad ji ilgina krizę, vilkina bank.
Teherano valdžia tvirtina, kad
oarodė korespondentams masinį Irano sąlygų išpildymą, nenuo
širdžiai
elgiasi,
“
kankina
savo
šacho
turtai Šveicarijoje siekia 20
kapą, kur užkasti 200 prezidento
diplomatus”, kurie juk turi žmo •bilijonų dolerių, tačiau niekas
priešų.
— Lenkijos geležinkeliečiai at nas, vaikus, brolius, seseris, kurių to negali patikrinti. Yra žinomos
šaukė streiką, kuris turėjo prasi jie nematė 387 dienas. Kkalkhali tik šacho šeimos turėtos Šveica
Lenkijoje praėjusią savaitę, buvo seimo dviejų dienų sesija. Priekyje, deši
pasakė, kad amerikiečiai jau rytoj rijoje vilos ir kiti pastatai.
dėti vakar.
nėje sėdi naujasis Lenkijos komunistų partijos vadas Stanislaw Kania, šalia jo
galėtų
važiuoti į Alžirą, jei Ame
—Kinijos teisme buvęs avia
— vietinis partijos pareigūnas, seimo narys Tadeusz Fiszbach.
rika
priimtų
“mūsų sąlygas”. Jis
cijos viršininkas Wu prisipažino
Ok. Lietuvoj mirė
pridėjo,
kad
Amerikos vyriausy
planavęs nužudyti
komunistų
kun- A. Siekliuckas
Dartijos vadą Mao Tse Tungą. Iš bė gal ir negali sugrąžinti šacho
visur
išslapstytų
turtų,
tačiau
dešimties kaltinamųjų tik penki
Mus pasiekė žinia apie dar vie
galėtų sumokėti tų turtų vertę
prisipažino.
no kunigo Lietuvoje mirtį. Spa
—Afganistano užsienio reika savo pinigais. Khalkhali nurodė, lio 28 dieną mirė Žeimių, Jona
Arabų valstybių g alvi: suvažiavimas
lų ministeris pasmerkė Jungtinių kad Amerikos vyriausybė trak vos rajone, Kauno arkivyskupijo
tuoja įkaitų klausimą, kaip kokį
Beirutas. — Arabų pasaulis su ologinių skirtumų. Abi šalis jun Tautų rezoliuciją, reikalaujančią,
je, altaristas kunigas Antanas
biznį,
per daug “legalistiškai”.
sirūpinęs seka įvykius Jordane, gė tik Izraelio baimė ir reikalas kad sovietai išeitų iš Afganista
Sieklickas.Velionis gimė 1891 m.
kur septynių arabų valstybių už stiprinti prieš jį rytinį frontą, no. Tai esąs kišimasis į jo vals
Komentatoriai
nurodo, kad kunigu įšventintas 1915 metais,
sienio reikalų ministeriai bando kai Egiptas pradėjo ieškoti su tybės vidaus reikalus.
Amerikai sunku vesti diplomati šiemet šventė 65-kerių metų ku
—
Švedijos
buvusį
premjerą
Onustatyti darbotvarkę arabų vals Izraeliu taikos.
nes derybas su tokiais asmenimis nigystės jubiliejų. Kunigas Anta
tybių galvų suvažiavimui, kuris
Dideli skirtumai yra tarp kitų lof Palme Irano valdžia buvo nu kaip minėtas Khalkhali, kuris nas Siekliuckas buvo palaidotas
turi prasidėti- Jordano sostinėje arabų šalių: Maroko-ir Alžiro, ku vežusi į frontą parodyti agreso “pagarsėjo” demonstruodamas pa spalio 31 dieną. Tai jau septynio
Amane. Arabų Lyga buvo įsteigta ris remia prieš Maroką kovojan riaus Irako padarytų nuostolių. šaulio korespondentams Irano dy liktas šiemet Lietuvoje miręs ku
1946 metais ir jai priklausė 22 čius Vakarinės Sacharos sukilė Ieškodamas karo paliaubų Palme •kūmoje žuvusių amerikiečių kū nigas. Kiekvienas naujas kunigo
gaišinąs laiką, pasakė Irano nus, po nesėkmingo bandymo iš kapas Lietuvos katalikam prime
arabų valstybės. Organizacijos lius — “Polisario”.
generalinis sekretorius Chadli
Dar vienas didelis nuomo premjeras.
vaduoti įkaitus. Ir paskutiniai “ko na pareigą susirūpinti kunigų
— Airijos sostinėje Dubline į- riko” pareiškimai apie įkaitų gi prieaugliu Lietuvoje. Kasmet Lie
Klibi šeštadienį pasakė jaudinan nių skirtumas arabų taTpe liečia
čią kalbą, ragindamas
išlaikyti palestiniečius.
Kada daugumas vyko demonstracijos, išreiškian minių skausmą ir pačių įkaitų tuvoje miršta daugiau negu 20
arabų vienybę, nes dabartiniai arabų valstybių palestiniečių le čios pritarimą Siaurinės Airijos kančias aiškiai parodo šio mu kunigų, o naujų yra įšventinama
tik apie 10. Tuo tarpu valdžios
ginčai gresia lygos egzistencijai. galia atstovybe laiko Palestinos politiniams kaliniams, kurie ba sulmonų dvasiškio mentalitetą.
dauja
kalėjimuose,
reikalaudami
Nemažiau jautrią prakalbą pasa Laisvinimo Organizaciją su jos
Reikalavimas sugrąžinti buvu įstaigos, grubiai nusikalsdamos
politinių
'kalinių
teisių.
Bado
kė ir Palestinos Laisvinimo Or vadu Arafatu, Jordano karalius
sio Irano šacho išvežtas sumas prieš valstybės nuo Bažnyčios at
ganizacijos politinių reikalų vado Husseinas reikalauja teisės kartu streikas prasidėjo spalio 27 d.
buvo gerokai apsunkintas pačių skyrimo principą, įrašytą sovieti
—Libijos radijas ir spauda pa Irano revoliucijos vykdytojų. Ka nėje konstitucijoje, daugeliui jau
vas Farouk Kaddoumi, įspėdamas su PLO būti palestiniečių atsto
susirinkusius ministerius, kad vu, nes jo žemėje gyvena dau skelbė, kad Irake buvo sušaudyta da minia užėmė Irano centrinį nuolių, norinčių tapti kunigais,
“viskas, ką mes statėme per 30 giausia palestiniečių, o be to, pla 150 žmonių, jų tarpe Irako revo banką ar šacho įsteigto Pahlavio užkerta kelią įstoti į kunigų semi
metų,
sugrius, jei nesuderinsi nuojama Palestinos valstybė kur liucinės tarybos vicepirmininkas Fondo įstaigą Teherane, pirmas nariją.
tųsi Jordano prieškariniame Va Izatt Ibrahim. Irakas šią žinią pa darbas buvo įvairių dokumentų
me savo nuomonių.”
Naftos eksportai iš
deginimas. Sudeginus atsakomy
Arabų Lyga pirmiausia buvo kariniame Krante. Jordanas nori neigė.
'—Po ilgų derybų Sovietų Są bės knygas, tapo dar sunkiau nuįsteigta prieš Izraelį, kuriam ara dalyvauti ateities taikos derybose
kariaujančių šalių
junga
sutiko sumokėti Kanadai 3 statyti, kur ir kokius turtus šacho
bų nesutarimai daugiausia nau ir atstovauti palestiniečiams. Jor
Beirutas. — Irano karo lėktu
mil. dol. už savo branduoline e- Šeima gali turėti. Įvairiose va'lsty
dingi. Jei anksčiau arabus skir dano pastangoms priešinasi Siri
vai
kelias dienas puolė taikinius
nergija varomą erdvės satelitą, bėse Iranas nusamdė advokatus,
davo ginčai dėl metodų, kuriuos ja ir pati PLO, tačiau Saudi Ara
Irako
kurdų apylinkėse. Buvo ban
kuris prieš 3 metus nukrito Ka kad jie išaiškintų šacho sąskai
reikėtų naudoti prieš Izraelį, tai bija, Irakas, Kuwaitas palaiko
nados šiaurėje ir padarė Kana tas, jo indėlius, įvairias nekilno doma sugriauti Mažosios Zab
šį kartą juos daugiausia skaldo Jordaną, o palestiniečiams labai
upės užtvanką “Dokan Dam”, ne
dos
vyriausybei nuostolių, kilusių jamas nuosavybes.
Irano - Irako konfliktas.
Šešta svarbi minėtų naftos valstybių
toli
Erbil miesto, kuriame gyvena
ryšium
su
to
erdvėlaivio
dalių
su

dienį, po ministeriu balsavimo, politinė, finansinė parama.
kurdai.
New
Yorke
pradėtoje
byloje
Ira
rinkimu. Kanadai šis darbas kaina
Sirijos užsienio reikalų ministe
Nežiūrint karo veiksmų, Ira
no advokatai reikalauja sugrąžin
vo 14 mil. dol.
ris Abdel Halim Khaddam ir jo
nas
irgi pasigyrė dar eksportuo
— Varšuvos įgulos viršinin ti Iranui “spėjamą” sumą 26.5
delegacija išėjo iš konferencijos
kas gen. Wlodzimierz Oliwa pa bil. dol. Visas ieškinys, su įvairio jąs naftą iš Khargo salos, kurią
salės , pranešęs, kad Sirija šią
sakė, kad darbininkų neramumai mis ‘baudomis’ siekia 56.5 bil. dol. kelis kart daužė Irako lėktuvai.
viršūnių konferencija boikotuos.
Neoficialiai Lenkijoje veikian ir streikai pakenkė ginklavimosi Pagal ajatolą Khalkhali, tokią Naftą užsienio laivai paima iš
Net ir nuosaikieji arabų vadai
Lavano salos, esančios toliau nuo
tis slaptas “skrajojantis univer pramonei, sumažino kariuome
mano, kad jei konferencija, kurią
fronto.
Naftos šaltiniai, iš kurių
sitetas” dabar numato išplėsti sa nės pajėgumą. Generolas kalti
stipriai remia Jordanas, Saudi
nafta
eina
į Lavaną, pagamina
vo veiklą, surengdamas eilę mok no socializmo priešus.
Arabija, Irakas, ir įvyktų, tai ji
apie 100,000 statinių naftos kas
slinių ir kultūrinių paskaitų. Pa
—Salvadore politinio smurto
gali būti paskutinis arabų galvų
dien. Praėjusią
savaitę apie
starieji įvykiai Lenkijoje, pažy veiksmuose vėl žuvo 27 žmonės.
suvažiavimas. Po jo Arabų Lyga
80.000
statinių
naftos
išsivežė
mėjo vienas iš paskaitininkų, su
gali iširti.
Rytų
Vokietijos
laivas,
skelbia
darė palankesnes sąlygas ir mūsų
Oficialiai ši galvų konferencija veiklai, juoba, kad krašte, ypač
Teherano radijas. Kaip jau pra
Ragina uždrausti
buvo šaukiama svarstyti bendros jaunimo tarpe, yra jaučiamas di
nešta, Irakas pradėjo siųsti savo
mirties bausmę
arabų politikos prieš Izraelį, ta dėjantis susidomėjimas laisva in
eksportuojamą naftą per Turkiją
čiau, kilus Irako - Irano karui, formacija kultūros ir mokslo sri
einančia vamzdžių linija.
Daug žymių politinių ir visuo
atsirado ir kitų klausimų. Sis mu tyje “Skrajojančio universiteto” menės veikėjų iš daugiau negu
—Trys jauni vokiečiai bandė
sulmonų valstybių karas jau pri dėstytojai yra jau gavę pakvieti šimto pasaulio kraštų, jų tarpe
pabėgti per Berlyno sieną į Va
vertė Iraką nutraukti diplomati mų skaityti paskaitas įvairių mies Austrijos ir Vakarų Voldetijoa
karus. Du pabėgo, o trečiasis bu
nius santykius su Sirija ir Libija, tų studentam, neseniai susibūni- kancleriai ir Kanados ministras
vo nušautas pasienio sargybinių.
kurios remia Iraną ir siunčia jam siem į laisvas profesines organi pirmininkas, pasirašė tarptauti
Prancūzų zonos komendantas įginklų. Su Libija ryšius nutraukė zacijas. Studentai ypač išreiškė nės “Amnestijos” organizacijos
terkė Rytų Vokietijai protestą.
ir Saudi Arabija. Labai
pablo pageidavimą arčiau susipažinti kreipimąsi į Jungtines Tautas, ra
gėjo Sirijos santykiai su Jordanu. su Nobelio literatūros premijos ginantį panaikinti mirties baus
KALENDORIUS
Praėjusią savaitę Sirijos radijas laureato rašytojo Milosz kūryba, mę. Amnestijos organizacija do Jerzy Ozdowaki, ekonomistas, Žemės
Lapkričio 25 d.: Merkurijus,
apkaltino Jordano premjerą Mo- kuri iki šiol Lenkijoje buvo už kumente pažymi, jog yra didžiai ūkio reikalų specialistas, Lenkijos sei
dar Badran ir karaliaus giminaitį drausta. “Skrajojantis universite abejotina, kad mirties bausmė at mo katalikų grupės "Znak” veikėjas, Kotryna, Santautas, Germė.
Lapkričio 26 d.: Leonardas, Juprincą Massaną, kad jis vadovau tas”
Lenkijoje buvo įsteigtas grasinanti nuo nusikaltimų ir su buvo- pakviestas j vyriausybę vice
premjero pareigoms
PrieS savaitę kunda, Dobilas, Aušrelė.
ja Musulmonų Brolijos slaptai prieš dvejus metus, bet tegalėjd susirūpinimu iškelia faktą, kad,
Ozdoarskis buvo Romoje ir buvo pri
veiklai prieš Sirijos prezidentą veikti pogrindyje. Paskaitų kiaušy jos turimomis žiniomis, vien nuo
Saulė teka 6:50, leidžiasi 4:24.
imtas popiežiaus Jono Pauliaus II-jo
Assadą. Brolija siekianti smurtu tojus lenkų milicija buvo ne kar šių metų balandžio mėnesio, įvai privačioje audiencijoje. Ozdowskis
ORAS
ir teroru pakeisti Sirijos vyriausy tą brutaliai išvaikiusi, o paskaiti riuose pasaulio kraštuose mirties daZnai susitinka ir su Lenkijos kata
Debesuota, gali lyti, tempera
bę. Tarp socialistinės Sirijos ir ninkus nubaudusi piniginėmis bausmė buvo įvykdyta daugiau likų primų, kardinolu Stefanu Wytūra
dieną 45 1., naktį 30 L
szynskiu.
Jordano karalystės yra daug ide- bausmėmis.
negu septyniem šimtam žmonių.
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PASIRENGIMAS ŽIEMOS
ŽIAURUMAMS
Neužtenka žinoti, reikia pa
jėgti sveikai elgtis, idant kuo
geriau apsisaugotum nuo žie
mos žiaurumų.
Mediciniška tiesa

Ne laikas šunis lakinti, kai
eini medžioti. Ne laikas kovoti
su skleroze, kai sklerozės gil
tinė tave guldo ant menčių. Ne
laikas kovoti su žiemos šal
čiais, kai tave šaltis riečia į
krūvą ir visokeriopai sirgdina.
Išmintingasis pasirengia vi
sokioms negerovėms iš anks
to. Kinų išmintis sako, kad ge
ras tas gydytojas, kuris gydo
ligonį, bet geresnis yra tas gy
dytojas, kuris pasitinka ligą, o
geriausias yra tas, kuris užbėga
ligai už akių. Taip prancūzas
gydytojas Jeneris užbėgo rau
pams už akių - išdirbo nuo rau
pų skiepus, ir šiandien mes jų
nebijom. Taip pat amerikietis
gydytojas Jonas Salk užbėgo
už akių polio ligai, ir šiandien
mes laimingi - neturime savo
tarpe tos baisenybės. Taip
*j • mums visiems reikia bėgti už
1^ akių daugybei mus lankančių
negalių. Ypač žiemos negeru
mams siaučiant, mums pri
sieina nukentėti. Pensininkai
čia turėtų labiausiai pasi
saugoti, nes į juos giltinė jau
ima per stipriai savo dėmesį
kreipti.

.Sli

tams. Jie tik talkina, o visą
apsigynimą turi atlikti pats
žmogus. Todėl imkime gilintis
į savęs apgynimo prieš žiemos
negales pagrindus. Liaukimės
toliau buvę palinkusiais kark
lais, kuriuos įvairios ožkos
graužinėja. Būkime sau žmo
nės - ryžkimės keltis iš įvairio
pos nesveikatos liūno. Tik ta
da mes galėsime besišypsoda
mi sulaukti pavasario giedrių
dienų.
Prietarus

meskim Šalin

Vienas prietaras, mestinas
tuojau šalin — tai manymas,
kad alkoholis-šildo! Jis jokiu bū
du nešildo. Jis tik užliūliuoja
šąlantį žmogų. Girtuokliai už
,X'. ' A - •
'
miega greičiau ir taip nušąla
Lietuvio sodyboje kriaušės rengiamos vekavimui: dirba Pranas
galūnes. Tokių daug, atgabena Eigietis.
Nuotr. Jono Kuprio
į ligonines žiemos metu. Jei
šaltyje imi snausti gresia di
delis pavojus nušalti. Todėl kol kas negali kitaip, tai prisi- klausosi savo kūne pasireiš
niekada negerkime svaigalų plėšk to tabako savo namuose. kiančių ligos ženklų. Tokie lau
būk tai sušilimui — “ant šilu Tada bent nepiktinsi mažu kia kitų, tokių pat niekuo neužmos”. Alkoholis išplečia odos tėlių, nemenkinsi savo artimo siimančiųjų. Pastarieji tą patį
kraujagysles. Taip esti vėsi- sveikatos. Juk, už tokius dar- vienas kitam pasakoja — per
namas kūnas, nors pradžioje bus Kristus piktintojams savaites ir metų metus. O kiek
jaučiama odoje šilima. Žiemos girnapusę ant kaklo siūlė. Tai iš nuobodulio nusižudo pensi
metu su svaigalais atsis gi, jis mirties bausmę, ir dar to ninkų — vienas Dievas težino.
veikinkime iki pavasario, jei kią žiaurią, minėtiems apsi- Mums pensininkams gana to
gu kitaip su jais elgtis nepajė leidusiems leido suteikti.
kio gyvenimo. Mes neturime
giame.
savęs žeminti vien dėl to, kad
Antras prietaras — tai
Neveiklumas —
esame senesni. Kuris pensi
manymas, kad be cigaretės ne
ninkas pradės užsiimti nau
karstas gyviesiems
.Būsi palinkęs —
gali gyventi. Nikotinas žudo
dingu darbu, tas pasijaus nau
.
rp , ,
Nuostabu, kad nemažai dažmogų. Tabako dūmai didina-,,
. ... .
• • ,
jai užgimusiu. Toks nelauks,
visos ožkos
,.
,
,. ,.
. . bar mūsiškių pensininkų niegahmybes
širdies
pnepuoiui.
kada jis ims sirgti. Jis bus vi
tave grauš
ko neveikia, o sėdint ir plepant
Dabar moterų tarpe širdies
sai kitas žmogus — jaunumu
ligos laukia. Lietuvoje seniau
Kiekvienas stenkimės didin
žavus.
priepuoliai ėmė gausėti. Gydy
tttkių žmonių labai mažai buti atsparumą ligoms, kitaip
tojai tvirtina, kad širdies gil
Negali žmogus būti paten
kvo. Ten seneliai pančius vijo,
mes nuolatos sirguliuosime,
tinės dalgis ėmė moteriškes
kintas
vien maistu ir miegu.
feenelės žąsiukus ganė,
nuo mažiausio skersvėjo slo
guldyti amžinam poilsiui dėl
Taip elgiasi tik griaučiais
plunksnas pešė. Visi kuo nors
gas apturėsime. Atsparumą
to, kad jos rūko ir jaunos var
pavirtęs asmuo. Mums reikia
naudingu užsiėmė. Už tai mes,
žmogui teikia sveika prigim
toja prieš pastojimą piliules veikti, kitam padėti, apie kitus
gydytojų ir ligoninių netu
tis.
pilis. Priešingai per pasku
Ne kiekvienas atsinešame ge
rėdami. daug sveikiau gyve gerai atsiliepti. Tik tada mes
tinius
20 metų vyrai ėmė vis
pasijusime gyvenimo vertais
rą sveikatos kraitį gimdami.
nome ir nepalyginamai links
mažiau sirgti širdies ligomis.
žmonėmis, o kitam pagel
Todėl turime jį didinti, jokiu
mesni buvome. Mes Lietuvoje
Manoma, kad vyruose rečiau
bėdami, mes daugiausia sau
būdu nemažinti. Mat, kitas, tu
dirbome ir dirbdami mel
pasitaiko
širdies
priepuoliai,
padėsime.
Todėl meskime dar
rįs gerus sveikatos pagrindus
dėmės. O dabar, atrodo, kad
šiandien įsisenėjusius mu
nuo prigimties, juos sunaikina nes jie mažiau rūko, daugiau pensininkai ne tik maldas, bet
kruta,
juda
darbuojasi
ir
svei

myse įvairiopus prietarus, būk
įvairiausiu savęs menkinimu.
ir darbus pamiršo. O tai toks
kiau valgo — riebalų mažiau
jau mes pensininkai savo ati
Tokie tampa bejėgiais kovo
darbo vengimas jau didelis sa
naudoja.
dirbome. Savo sveikatą per
tojais su žiemos žiaurumais.
vo sveikatos menkinimas.
naudingą, pagal pajėgumą
Kokį dabar sveikatos stovį turi
Ypač šalčio metu rūkymas
Štai, Chicagoje iš Vilniaus
me kiekvienas, stenkimės jį stipriai žaloja kvėpavimo ta žydas, 82 metų kailininkas, darbą stiprinkime ne tik prieš
šią žiemą, bet ir per visą savo
stiprinti, jokiu būdu negalime kus. Žiemą rūkymas yra dirba penkias dienas per sa
jo menkinti. Tai būtų didžiau pagreitintas savęs žudymas. vaitę ir džiaugiasi gyvenimu, gyvenimą. Darbas yra geriau
sias vaistas nuo pensininką
sias
mediciniškas
nusi Mūsų parengimų dalyviai tu kaip niekada. Jis netiki į pensi
rėtų nepamiršti, kad rūkymas ninko gyvenimą nes nuo ma dažniausiai užpuolančio nusi
kaltimas.
Nors žmonės labai sunkiai mažose mūsiškėse parengimų žens nusiteikė energingai dirb minimo - depresijos. Tik
įsijunkime geron veiklon ir nė
keičia savo gyvenimo būdą patalpose yra ne tik savo svei ti.
nepajusime, kad mes nejau
geresniu, vistiek mums reikia katos menkinimas, bet ir
Jis ir kitiems pensininkams
čiame amžių naštos.
sužinoti sveikus kelius mūsų kenkimas artimo sveikatai. Ar pataria nevengti darbo. Ry
sveikaton. Ypač žiemos nege mes norime pasirodyti savi tais anksti kelias ir skuba dar
Atsargumas reikalingas
rumams artėjant, mes turime žudžiais ir žmogžudžiais ban, žinodamas, kad kasnors
kiekvienu momentu
suimti save nagan ir stengtis parengimuosę, kad taip net su jo laukia, kad kam nors jis yra
pasididžiavimu,
“
su
fasonu
”
,
reikalingas. Ten, kur jis dirba,
Ateina šalčiai ir su jais ledu
visokeriopai stiprinti savo ats
parumą. Jokie vaistai nepade save darkom ir kitam ken yra daug sėdinčių ar vaikš apsikloję takai. Mažiausias
da žmogui, nustojusiam natū kiam. Gana, oi gana mums to čiojančių koridoriuose be jokio neatsargumas, ir pensininkas
ralaus atsparumo. Todėl kios menkystės — tikro vi užsiėmimo. Jie nežino kur dė guli ant žemės su nulaužta
nepaveskime apsaugos vais dinio supuvimo rodymo. Jei tis iki kito valgio. Todėl jie koja. Prisieina ilgiau pagulėti.
Gaunamas plaučių uždegimas
V*
k ”•
•
— ir taip pasibaigia — nu
I
trūksta gyvenimo siūlas daž
nam pagyvenusiajam. Už tai.
kur eini, turėk įtemptus dėme
sį ir kojų raumenis. Venk pas
lydimo - griuvimo. Taip elkis ir
namuose — čia kilimas gali
žmogų paguldyti ant grindų.
Būtinai laikyk šiltai viršu
tinę kūno dalį: galvą visuomet
pridenk, kad ir geriausiai, šil
čiausiai būsi kailiais apsiau
tos, bet jei galva bus plika, per
šalti greičiau galėsi. Drėgmę
sugeriančius baltinius — flane
linius. purius — dėvėk.Moterys
dažnai nušąla, kai jos nedėvi
marškinių. Nė sakyti nereikia,
kad reikia dėvėti vilnones koji
nes ir nuolatos turėti jas šva
rias ir sausas. Mėlynos kelnės
’ yra nešiotinos ir moterims —
jos vėjo nepraleidžia. Apavas
turi nepraleisti drėgmės. Visi
kreipkime dėmesio į šį maž
možį. Tada rečiau sloguosime.
Lietuvio sodybos Chicagoje rudeninis grožis: daug kas čia pageidauja praleisti savo saulėleirt,
Autobuse visada laikykis už
labai nuotaikingoje aplinkoje. Tai alvudiečių ir jų rėmėjų nepaliaujamų pastangų vaisius.
Nuotr. Jono Kuprio
ko nors. Visada turėk pareng

tus pinigus ir pensininko pažy
mėjimą. Ne laikas krapštytis,
lipant į autobusą, nes taip el
giantis dažnai užsigaunama.
Žiemą visada nešiokime pirš
tines. Tada artritu mažiau
negaluosime.
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Senesnieji, šaltose patal
pose gyvendami, nustoja ener
gijos ir ima klajoti, jų kūnas
tampa tarsi suparalyžuotas.
Tokius atgaivinus, sušildžius
jie atsigauna.
Būtinai nepamirškime visi
tinkamai maitintis. Trejopo
maisto: baltymų, riebalų ir mil
tinių — krakmolinių valgių vi
sada pakankamai naudokime.
Ypač naudinga žiemą vartoti
daug šillto vištienos (kala
kutienos) buljono. Tai atgai
vins kiekvieną. Dar nepa
mirškime kitokių šiltų valgių,
sriubų. Namie būdami kiek
vieną dieną išgerkime po kvor
tą pasukų (buttermilk). Visą
amžių taip maitindamiesi tap
sime jaunesni. Visi maitinkimės gausiais vaisių ir dar
žovių kiekiais. Kopūstų su
mažai druskos dabar kiek
viena šeima prisiraukime ir su
didžia nauda sveikatai juos
valgykime. Jokių “anasinų” —
taip atkakliai mums per TV
visokių pirklių peršamų nenau
dokime. Nė vieno vaisto rek
lamuojamo nė vienas lietuvis
tegul nevartoja. Taip jam bus
daug sveikiau. Saugokimės li
gų sveiku gyvenimu, tinkamu
maistu, naudingu darbu ir ge
ra nuotaika. Tik taip elg
damiesi jausimės ne veltui taip
ilgai gyveną.
Išvada. Sveikata nėra sa
vaime mums duotas gėris.
Sveikatą prisieina užlaikyti la
bai stropiu darbu. Nė vienas jo
nevenkime, nes tik reikiamai
veikdami mes apturėsime vi
sų taip trokštamos palaimos
pensininko gyvenime — tada
būsime daug sveikesni.
Pasiskaityti.
Internal
Medicine News, Vol. 13, No. 21
November 1,1980.

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs

•

DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto
metams V2 metų 3 mėn..
. * 1». 1
Chicago ir Cook County $40.00
$22.00
$15.00
Kanadoje ____
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
... ,
40.00
22 00
15.00
Kitur ........ ...... ........
3800
20.00
t.3.00
____
Savaitinis
....... ..... J.-’..' 25.00
15.00

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais' nuo 8:30 iki 12:00.
,
.
• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:00. šeštadieniais
8:30 — 12:00.

i
:
f
!
,
j
j

• Redakcija straipsnius taiso saVo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinj neatsako. Skeldainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

BALYS AUGINĄS

LIK SVEIKAS

Giesmės žydėjimo

metas
Lyrika
Ketūri skyriai: PUMPURŲ VARPAI.
BURTAŽODŽIAI PIRMAGIMIUI. BEŠAKNE GIRIA. AMŽINYBES VYN
UOGYNAI. 138 pusi. Kieti viršeliai.
Gražiai išleista. Spaudė - Vilties drau
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Prof- dr. BRONIO J KA8L0
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Kelios pastabos...

RINKIMAMS PRAĖJUS
Kadangi jau praėjo kelios
savaitės nuo prezidentinių rin
kimų ir visų džiaugsmo eksta
zės ar liūdesio depresijos jau
grįžo į pirmykštę, normalią
padėtį, galima padaryti kelias
pastabas apie praėjusius
rinkimus. Turiu prisipažinti,
kad rinkimų rezultatus pri
ėmiau nei verkdamas, nei
džiaugdamasis. Viena vertus,
mano remiamas kandidatas
nebuvo išrinktas, bet to ir
nesitikėjau — jis vos ne vos
susirinko pakankamai balsų,
kad JAV federalinė valdžia
padengtų didelę dalį jo kam
panijos išlaidų. Antra vertus,
nebuvo per daug ko ašarų lieti
— nebuvo perrinktas Carteris.
Iš tikrųjų, jis pralaimėdamas
pagaliau ištesėjo vieną seniai
padarytą pažadą — jis pageri
no mano ekonominę būklę (su
draugu susilažinęs, kad jo ne
perrinks, laimėjau 5 dol.).
Daugelį stebino ne tai, kad
Reaganas buvo išrinktas pre
zidentu, bet tai, kad jo pergalė
buvo tiek plačiai apimanti.
Kas dar labiau stebino žmo
nes, buvo Reagano “skvernų”
ilgumas — respublikonų par
tija turėjo nepaprastai daug
laimėjimų, ypač Senato rū
muose, kur pagaliau, po ii-'
galaikių bandymų jie sudaro
daugumą. O Atstovų rūmuose
vos ne vos išsilaikė demokra
tų dauguma, bet ir tai nėra
užtikrinta, nes kai kurie kon
servatoriai demokratai gali ei
ti kartu su respublikonais, pastatydami
demokratų
daugujną į pavojų.
Tačiau ne visi respublikonų
laimėjimai gali būti priskirti
nepasitenkinimui žmonių tar
pe Carteriu, Reagano “skver
nams” ar respublikonų
sumanumui. Dalis nuopelno
priklauso įvairioms konserva
tyvioms politinėms organiza
cijoms, kaip pavyzdžiui, Mo
rai Majority (Moralioji
dauguma), Christian Voice
(Krikščioniškasis balsas), Na
tional Conservative Political
Action Committee (Naciona
linis konservatyvios politinės
veiklos komitetas — NCPAC)
ir kt. Ypač daug įtakos turėjo
pastaroji organizacija.
Pagal įstatymus, asmenų
aukos kandidatui yra riboja
mos 1000 dol.pirminių kam
panijų metu ir 1000 dol. gene
ralinės kampanijos metu. Tuo
tarpu politinės veiklos komi
tetui gali aukoti iki 5000 dol.
abiejais atvejais. Be to, suma
pinigų, kuri gali būti var
tojama kampanijai prieš kan
didatą nėra ribojama. Tuo bū
du, NCPAC yra sutelkusi
daugiau kaip 1 milijoną dole
rių “liberalų” senatorių —
McGovern,
Culver,
Bayh,
Church ir pan. — politiniam
sunaikinimui. Praėjusieji rin
kimai rodo, kad jų pastangos
davė vaisių. Iš viso, 23 iš 38
JAV Kongreso narių — sena
torių ir atstovų — buvo pa
šalinti iš dalies įvairių kon
servatyvių grupių veiklos dėka
Naujoji dešinė (tokiu vardu
jau pakrikštytas šis konserva
tyviųjų grupių audinys) turi
ryškų religinį atspalvį. Tai ro
do ne tik jų siekiami tikslai,
bet ir kai kurie oficialūs or

POPIEŽIAUS
MALDA
Popiežius Jonas Paulius II
vyskupų sinodui, kuris baigėsi
spalio 26, yra parašęs maldą:
Dieve, iš kurio kyla tėviš
kumas danguje ir žemėje, Tėve,
kuris esi meilė ir gyvenimas,
padaryk, kad, tarpininkaujant
Tavo Sūnui Jėzui Kristui, kuris
yra „gimęs iš moters“, ir šven
tajai
Dvasiai,
dieviškosios
meilės šaltiniui, kiekviena žmo
nių šeima žemėje taptų tikra
gyvenimo ir meilės šventove
visoms, visuomet atsinauji
nančioms kartoms.
Padaryk, kad tavo malonė
vadovautų vedusiųjų mintims

ganizacijų dokumentai, k.a.
Krikščioniškojo balso Tikslų
išdėstymas, kuriame rašoma:
“Mes tikime, kad Amerika,
paskutinioji šiame pasaulyje
tikėjimo tvirtovė, paskutiniu
laiku vis dažniau patiria Šėto
no jėgų puolimą... ,kad Krikš
čioniškosios moralės princi
pai (ilgalaikės šio krašto
atramos ir stiprybės šalti
niai), mūsų šeimų neliečia
mumas, mūsų jaunimo nekal
tybė, visi yra įnirtingai
atakuojami... (ta ataka buvo)
pradėta, ‘šio pasaulio tamsy
bės viešpačių’ ir klastingai re
miama nuolatos liberalėjančio8 etikos”. Robert Gordon
Grant, Krikščioniškojo balso
steigiamasis direktorius, yra
ne kartą pridūręs: “Liberaliz
mas nesiderina su krikščio
nybe”. Kiti organizacijos na
rai, kaip pvz. senatorius
Orrin Hatch iš Utah valstijos,
yra pasisakę už teokratinės
santvarkos įvedimą Ameri
koje. Tiek liberalai, tiek kon
servatoriai tvirtina, kad šių
metų rinkimai parodo, kas ga
li atsitikti, kai religija pra
deda reikštis politikoje. Visi
apie tai sutinka, tik nesutin
ka, ką ateitis parodys.
Vadinamosios Naujosios de
šinės atstovai teigia, kad res
publikonų pergalė buvo di
delis tradicinių šeimos ir
moralės principų laimėjimas
— ilgai lauktas Amerikos visuomės
persiorientavimas
abortų, pornografijos ir pa
našių klausimų atžvilgiu. Ant
ra vertus, nuosaikesni poli
tiniai veikėjai ir ypač dėl
anksčiau minėtų grupių pa
stangų pralaimėję kandidatai
yra kitaip pasisakę. Sena
torius McGovern yra pareiš
kęs: “Šiems asmenims per il
gai leidžiama naudotis
‘nešvaria’ politika. (...) Aš juos
laikau pavojingus Amerikos
politiniam procesui”. Sena
torius Bayh yra pareiškęs:
“Organizacijos, kurios pra
vardžiuoja politinio gyvenimo
veikėjus ‘nemoraliais’ ir ‘antidieviškais”
žmonėmis,
nepasitamauja
laisvės
tiks
lams”.
Aišku, galima numoti ran
ka ir sakyti, kad McGovern ir
Bayh bando kaip nors paaiš
kinti
savo
pralaimėjimus,
neprisiskirdami sau jokios kal
tės. Tačiau, kai kurie politinio
gyvenio stebėtojai su jais su
tinka ir aiškina, kad savo
veikla ir nusistatymais šios
grupės yra svetimos Ame
rikos politiniam gyvenimui.
Šio svetimumo esmė yra ne
tai, kad jie atkakliai remiasi
savo nusistatymais, bet tai,
kad nesutikimas dažniausiai
vienu klausimu nulemia kan
didato visišką nepriimtinumą.
Kaip anksčiau buvo minėta,
tik ateitis parodys, kas iš tik
rųjų bus. Tačiau įdomu paste
bėti, kad NCPAC darbuotojas
Terry Dolan yra paskelbęs
1982
metų
rinkimų
“tai
kinius”; “liberalą” senatorių
Edward Kennedy ir ne taip
jau liberališką senatorių
Henry Jackson, kurį Rea
ganas yra turbūt numatęs ko
kiam nors kabineto postui.
d.r.)
ir darbams jų šeimų ir visų
pasaulio
šeimų
gerovei.
Padaryk, kad jaunosios kartos
šeimoje rastų tvirtą atramą jų
žmogiškumui ir jų augimui tie
soje ir meilėje.

Nurodyta medžiaga tirta
Izraelio Research for Prisons,
Psychoprisons and Forced Labour Concentration Camps of
U.S.S.R. Sacharovo komitetas
mėgino informaciją patikrinti
ir ji paskelbta daugel Vakarų
emigrantų spaudoje, tačiau
komitetas nesiėmė atsakomy
bės.
Izraelyje yra specialus cent
ras, kuris tyrinėja Sov. Sąjun
gos kalėjimus, darbų sto
vyklas ir psichiatrines
ligonines. Šis centras žinias
yra gavęs iš Sov. Sąjungos
emigrantųir jie patvirtina, kad
tarp daugelio Intų stovyklų ir
kalėjimų toje šalyje yra 41 spe
ciali mirties stovykla. Šios sto
vyklos vadinamos marinimo
stovyklomis ir jų yra trijų
atskirų rūšių:
1. Stovyklos, kuriose darbas
kasant ir apdirbant uraną yra
neišvengiamai
surištas
su
marinamu radioaktyviu spin
duliavimu.
2. Stovyklos, kuriose kali
niai dažnai gauna radioak
tyvius spinduliavimus ir su
serga leukemija.
3. Stovyklos, kuriose kali
niai yra pavojuje susirgti plau
čių uždegimų silikoze, tuber
kulioze. Jie ten užsikrečia arba
apanka.
Tai yra darbo stovyklos, kur
kaliniai turi dirbti be venti
liatorių šlifuodami stiklą ir
dažyti su acetono dažais ir la
kais.
Čia tų stovyklų sąrašas,
nurodant kur jos yra ir ką ten
kaliniai turi dirbti:
1. Estijoje, Paldiskų įlankoje —
atominių povandeninių laivų
valykla.
2. Kaimavietė Severodvinsk,
Archangelsko rajone — atomi
nių povandeninių laivų valyk
la.
3. Kaimas Omutninsk, Kirovo rajone — urano kasyklos.
Visa apylinkė pastatyta į
radioaktyvių spindulių pavo
jų. Kartu pastatytos į pavojų ir
tankiai ten apgyventos vie
tovės.
4. Kaimas Totma, Vologodsko rajone, — urano kasyklos ir
urano apdirbimo fabrikas.
5. Kaimas Čerepovėc, Vologodsko rajone — urano kasyk-

11. Magišlak, pusiasalyje prie
Kaspijos jūros — urano kasyk
los, urano apdirbimo fabrikas
su branduoliniu reaktorių.
12. Kaimas Aksu, Kazachi
jos respublikoje, — urano
kasyklos ir urano apdirbimo
fabrikas. Visoje apylinkėje
konstatuotas padidintas radio
aktyvumas.
13. Miestas Celinograd —
Kazachstano respublikoje —
urano kasykla atvirame lauke.
Visa apylinkė pastatyta į
radioaktyvių išspinduliavimo
pavojų.
14. Kaimas Borovoje,
Kazachstano respublikoje —
atvira
urano
kasykla.
Kaimynystėje didesnis ku
rortas, kur pacientams neži
nomas išspinduliavimo pavo
jus.
15.
Kaimas
Kairagali,
Kazachstano respublikoje —
atvira urano kasykla.
16.
Kaimas
Almalik,
Kazachstano resp. — urano
kasyklos.
17.
Kaimas
Rudnij,
Kazachstano resp., — urano
kasykla ir fabrikas.
18.
Kaimas Ačinska;
Krasnojarsko rajone — atvira
urano kasykla ir fabrikas
„Glinozemnij“.
19. Kaimas Leninsk, Uzbe
kistano respb. — urano kasyk
los ir fabrikas.
20.
Kaimas Fergana,
Uzbekistano respb. — urano
kasykla ir fabrikas.
21. Kaimas Margelan, Uzbe
kistano respb. — urano kasyk
la ir fabrikas.
22. Kaimas Kokand, Uzbe
kistano respb. — urano kasyk
la ir fabrikas.
23. Kaimas Leninobad,
Tadžikijos respb. — urano
kasykla ir fabrikas. Apylin
kėje visur padidėjęs radioak
tyvumas
pavojingas
svei
katai.
24.
Kaimas
Sovietobad,
Tadžikijos respb. — urano
kasyklos.
25. Kaimas Bekabad, Tadži
kijos respb. — urano kasyklos.
26. Kaimas Ašt, Tadžikijos

nežmoniškų gyvenimo sąlygų.
respb. — urano kasyklos.
Nereikia manyti, kad į minė
27. Kaimas Zerovan, Tadži
kijos respb. — urano kasyklos tas darbų stovyklas siuntnėjair fabrikas.
mi mirties bausme nuteistieji.
28. Kaimas Frunsė, Kirgizi Tarp kalinių yra daug tokių,
jos respb. — urano kasykla ir kurie nuteisti 5—10 metams
laisvės atėmimu.
fabrikas.
29. Miestas Čeliabinska-40,
Viskas, kas susieta su urano
Sov. Rusijoje — ginklų fabri ir atominių užtaisų gamyba
kas, kur gaminami atominiai yra paslaptis. Laikraščiuose
nėra žinių apie nelaimingus
užtaisai.
30. Vietovė Kištin, Čeliabins- įvykius. Taip pvz. prieš apie 20
ko rajone — urano kasykla ir metų susisprogdino Kištine,
fabrikas.
Visa
apylinkė Čeliabinsko rajone, fabrikas,
radioaktyvi ir kenksminga kuris gamino atominius užtai
sus. Dėl sprogimo žuvo tūks
sveikatai.
31. Novosibirek-'Severnij tančiai gyventojų net plačioje
Posiolok,
Sov.
Rusijoje. apylinkėje. Žuvo, žinoma, ir
Kaliniai dirba „Chimiko- visi kaliniai. Visi likę gyvi
centrat“
ir „Chimiaparat“ 1500 kvadratinių kilometrų
fabrikuose, kurie gamina ato plote buvo radioaktyvių išspin
minius užtaisus.
duliavimo pavojuje. Ir dabar,
32. Kaimas Oimiakon Jaku po 20 metų, šioje mirties vieto
vėje yra įrengtos naujos darbų
tijoje — urano kasyklos.
33. Kaimas Sliudianka, Ir stovyklos, kur kaliniai kasa ir
kutsko rajone — viena moterų apdirba uraną.
Stovyklų administracija nie
stovykla.
34. Dubrovlag (Potma), Mor- kad neinformuoja kalinių kaip
dovijoje — stiklo šlifavimo fab apsisaugoti nuo radioaktyvių
rikas be pakankamų venti išspinduliavimų. Nuo jų susir
gus, ligonys siunčiami į slap
liacijos įrengimų.
35. Sala Vaigač, Šiaurės tas KGB invalidų stovyklas,
Ledinuotame vandenyne — kur jie tyliai miršta nepaste
bėti. (Apie vieną tokią depor
urano kasyklos ir fabrikas.
tacijos vietą — Valamo salą,
36. Novaja Zemlia, sala, mys
Medvežij — urano kasyklos ir Leningrado apylinkėje, galima
skaityti „Samizdat“ 1980 m.
fabrikas.
37. įlanka Tarja, Mačatkos nr. 20).
(Šio straipsnio duomenys
srityje — atominių povandeni
paimti iš „Latvijos“ laikraščio
nių laivų įmonė.
38.
įlanka
Rakuška, nr. 40, spalio 25 d., kuris pasi
Primorekij kraj — atominių naudojo žiniomis iš pogrin
reaktorių
ir
povandeninių džio leidinio „Samizdat“).
AT.
laivų statyba.
39. įlanka Olga, Primorskij
kraj — urano fabrikas.
40.
Kaimas
Kavalerovo,
GUDRUS TARNAS
Primorskij kraj, — urano
Ponas sutaisė balių. Anas savo
kasyklos ir fabrikas. Visoje
tarną pasiuntė pakviesti kitų dva
apylinkėje pavojingas gyvy
rininkų.
Tarnas atvažiavęs
bei radioaktyvumas.
pasakė:
41. įlanka Wamor, Primore
— Jum kviečia ponas į balių.
kij kraj — urano kasyklos ir
Ponui nepatiko jo kvietimas, ir
fabrikas.
Visa
apylinkė jis sako:
radioaktyvi.
— Kas tave siuntė, tokį kvailį?
— Tai mat, — sako tarnas, — ge
Taigi 41 vietovė kuri žinoma. resnius siuntė pas geresnius po
Turi būti dar daug kitų nus, o mane pas poną atsiuntė.
(iš „Lietuvių tautosaka“)
vietovių, kur kaliniai ilgus
metus dirbdami miršta dėl

1 los ir valykla.
6. Stotis Cholovka, Žimomireko srityje — urano kasyk
los.
7. Kaimas Žioltyje Vody
Dniepropetrovko
rajone —
urano kasyklos.
8. Stotis Lermontovskaja —
urano kasyklos.
9. Kakovo kaimo kaimynys
tėje, Zakarpato srityje (oficia
liai gamtos apsaugos rajone,
pavestam
kariniams
tiks
lams) dideli plotai pastatyti į
radioaktyvių išspinduliavimų
pavojų.
10. Kaimas Groznij, čečenųingusų rajone — urano kasyk
los ir urano fabrikas.

n

Irakiečiai pamažu slenka į Irano teritoriją ir naftos laukus

Papildomas Lietuvos
ministerių

SĄRAŠAS
A. DAMUŠIS

2

Novickis Antanas, statybos inžinierius, pulk.,
Padaryk, kad meilė, mote 1894.1.23 Žeimelio valsčiuje Šiaulių apskr., 1913 m.
rystės
sakramento malone baigė Mintaujos gimnaziją, Prancūzijoje įgijo dipl.
sutvirtinta, stipriai laikytųsi statybos inžinieriaus laipsnį 1919m. stojo savanoriu
šeimas ištinkančių krizių ir Lietuvos kariuomenėn, 1931-40 m. statybos sauskelių
silpnybių akivaizdoje. Paga direktorius, 1941 m. laik. vyriausybės susisiekimo
liau padaryk, Tave prašome, ministeris, 1947-49 m. Vlik’o vykdomosios tarybos
šventai Nazareto šeimai užta kultūros tarnybos valdytojas, į JAV atvyko 1949 me
riant, kad Bažnyčia, esanti tais ir dirbo architektų biure. Lietuvoje įvykdė visą
tarp visų žemės tautų, sėkmin eilę projektų. Mirė New Yorke 1971 metais.
gai atliktų savo misiją šeimoje
Pajaujis Juozas ekonomistas visuomenininkas
ir per šeimą. Tu, kuris esi gyve publicistas g. 1894.III.14 Punsko valsčiuje, Suvalkų
nimas, tiesa, ir meilė, Tavo apskr., gimnaziją lankė Vilniuje, baigė Kaune, 1926
Sūnaus ir Šventosios Dvasios metais politinių mokslų daktaratą įgijo Kielio
vienybėje. Amen.
universitete Vokietijoje.

1926 metais buvo seimo atstovu, po gruodžio 17
dienos perversmo seime pasakė kalbą už demokrati
nės tvarkos atstatymą ir slaptai įsijungė į judėjimą
jai atstatyti, 1927 metais buvo areštuotas ir nu
baustas mirties bausme, kuri vėliau buvo pakeista
kalėjimu iki gyvos galvos, 1929 metais buvo amnes
tuotas ir ištremtas iš Lietuvos, pirmosios sovietinės
okupacijos metais buvo kalinamas Lukiškių kalė
jime, 1941 m. sukiliminės Lietuvos laik. vyriausybės
darbo ir socialinės apsaugos ministras, JAV-ėse dirbo
Kongreso bibliotekoje, profesoriavo Alaskos universi
tete, mirė New Yorke 1973 metais.

Pasaulio vyskupų

sinodo darbai
Pasaulio vyskupų sinodo
pilnaties posėdyje kalbėjo 20
Sinodo narių: 8 afrikiečiai, 5
europiečiai, 5 azijiečiai, 1 pietų
amerikietis ir 1 iš Okeanijos.
Daugumos iškeltos problemos
šeimų gyvenime buvo šios:
Evangelijos ir atskirų tautų
kultūrinių vertybių santykis,
bažnytinių įstatymų pri
taikymas
mišrių santuokų
atvejam, išsiskyrusių ir vėl
susituokusių
katalikų
dra
matiška padėtis ir galimybės
jiem pagelbėti, jaunimo seksu-alinis auklėjimas ir atitinka
mas parengimas santuokai.
Bažnyčia turi vesti į išgany
mą ir tuos krikščionis, kurie
yra išsiskyrę ir sukūrę naujas
šeimas, — priminė kai kurie
vyskupai.“Žmogaus Sūnus atė
jo tam, kad ieškotų ir gelbėtų
tuos, kurie buvo pražuvę”, —
sako Kristus.
Kad būtų galima išvengti pa
našių dramatiškų situacijų,
Bažnyčia turi ypač rūpintis
sveiku seksualiniu jaunimo
auklėjimu ir jaunų žmonių pa
rengimu krikščioniškai san
tuokai. Tuo tikslu daugelyje
pasaulio kraštų prie parapijų
jau veikia atitinkamos įstai
gos, kuriose bendradarbiauja
katalikai gydytojai, psicho
logai, pedagogai. Šios įstaigos
teikia patarimus ir jaunom šei
mom. Kitos panašios įstaigos
rūpinasi šeimomis, pateku
siomis į psichologinius ar
ekonominius sunkumus, padė
damos išvengti suirimo pavo
jaus.
Spalio 3 posėdis buvo pra
dėtas ir baigtas malda už tai
ką Viduriniuose Rytuose. Iš
dvidešimties Sinodo narių, kal
bėjusių posėdyje, 9 buvo euro
piečiai, 6 afrikiečiai, 3 azijie
čiai, vienas australas ir vienas
amerikietis.

Sinodo narių pranešimuose
ypač buvo jaučiamos pa
stangos ieškoti naujų metodų
šeimų pastoracijoje. Pasto
racija turi apimti betarpišką
jaunimo
parengimą
krikš
čioniškam šeimos gyvenimui.
Buvo iškeltas pasiūlymas pa
rengti specialų krikščioniškos
šeimos katekizmą.
Kristaus kančios — vadina
mų pasionistų — vienuolijos
generalinis vadovas savo pra
nešime priminė, kad iškeliant
santuokinės
meilės
grožį,
negalima pamiršti kryžiaus ir
kančios tikrovę santuokoje ir
šeimos gyvenime.
Tos dienos vakariniu posė
džiu, kuris iš eilės buvo vie
nuoliktas, yra užbaigta pir
moji Pasaulio vyskupų sinodo
fazė, kurią sudarė pranešimai
apie krikščioniškos šeimos pa
dėtį įvairiuose kraštuose bei
kontinentuose.

gimnaziją baigė Šiauliuose 1909 m., teisių mokslo
diplomą įsigijo Maskvoje 1914 m. Lietuvoje dirbo
teisme, vienas iš Šaulių Sąjungos steigėjų ir 1927-28
m. jos pirmininkas, nuo 1931 metų buvo žinomas kaip
Pasaulio lietuvių draugijos pirmininkas, 1941 m. laik.
vyriausybės užsienio reikalų ministeris, nuo 1946 me
tų gyveno JA Valstybėse, aktyviai reiškėsi visuo
meninėje veikloje, 1961 ir 1967 metai išleido du atsi
minimų tomus „Nepriklausomą Lietuvą statant“,
mirė Čikagoje 1976 metais.

Škirpa Kazys, diplomatas, gen. št. pulk., g.
1895.11.18 Saločių valsč. Biržų apskr., 1916 m. baigė
Peterhofo karo akademiją. Rusijoje organizavo
Raštikis Stasys generolas g. 1896.IX.13 Kuršė karinius lietuvių dalinius, yra pirmasis Lietuvos
nuose, Šiaulių apskr., 1917 m. baigė Tifliso karo kariuomenės savanoris, aktyviai dalyvavo ne
akademiją, 1919 m. stojo savanoriu į Lietuvos priklausomybės kovose, karines žinias gilino Bel
kariuomenę ir dalyvavo Nepriklausomybės kovose, gijoje karo akademijoje Briuselyje, kurią baigė 1925
1929 m. baigė VDU teisių fakultetą, 1932 gilino metais. Grįžęs į Lietuvą tapo vyr. karo štabo virši
žinias generalinio štabo akademijoje Berlyne, 1935- ninku, po 1926 m. gruodžio mėn. 17 dienos perversmo
40 metais Lietuvos kariuomenės vadas, 1941 metų tų pareigų neteko, perėjo į diplomatinę tarnybą, 1938
Lietuvos laik. vyriausybės krašto apsaugos minis metais keletą mėnesių buvo nepaprastu pasiuntiniu
teris, yra parašęs keletą knygų bei vadovėlių karo Lenkijoje, o vėliau buvo perkeltas toms pat parei
istorijos klausimais. Būdamas J.A. Valstybėse akty goms į Berlyną, pasipriešindamas sovietinei Lie
viai reiškėsi visuomeninėje veikloje, 1949 m. tuvos okupacijai sukūrė 1940 m. Lietuvių Aktyvistų
profesoriavo universitete, Syracuse, N.Y. ir nuo 1955 Frontą. Kai 1941 metais birželio mėn. 23 dienos suki
iki 1973 metų svetimų kalbų institute, Monterey, Cal. limo buvo paskelbtas laikinosios vyriausybės minia1955-73 metų laikotarpyje paskelbė trijų tomų teriu pirmininku, gestapo jam uždėjo namų areštą ir
atsiminimus “Kovose dėl Lietuvos”.
neleido išvykti iš Berlyno, bet jis laišk&is ir per
pasiuntinius laikė tamprų ryšį su Lietuvos laikinąja
vyriausybe, veikusia Kaune J. Ambrazevičiaus
Skipitis Rapolas, advokatas, visuomenės veikė
vadovaujama.
.
jas, g. 1887.1.31 Smilgių valsč. Panevėžio apskr.,
(Bus daugiau)

Split by PDF Splitter

nazijai paremti. Gauta per 300
dol. pelno.

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. lapkričio mėn. 25 d.

Laimingi Lemonto ir apylin
kės lietuviai, kad Dievas padėjo
mums susirasti amerikiečių kuni
gų seminarijoje bažnyčią, kurio
je galime lietuviškai melstis, jos
prieangyje išsidėstę stalus rinkti
aukas Balfui, o štai ir Vasario
16 gimnazijai parėmimui net su
sinešti valgyklon paruoštus pie
tus ir bendrai visiems pavalgyti.
Pasirodo, kad galima daug ką pa
daryti, nuveikti, jei
atsiranda
bent keli, kurie sutaria ir dar
niai veikia — dirba, svarbiausia
be ginčų ir barnių, bet su meile
Lietuvai ir lietuviui.
Jei kuris dar galėtų paaukoti
nors ir nedidelę sumą Vasario 16
gimnazijai išsilaikyti, tai yra pra
šomas auką įteikti Chicagos (tik
riau — Vidurio Vakarų) apygar
dos valdybos pirm. Kaziui Laukai
čiui. Telef. 31-2323-5326.

Penktojo teatro festivalio komitetas. Iš k.
Kostas Juškaitis ir Apolinaras Bagdonas.

Juozas

Šlajus, Jonas' Jasaitis,

/M,

•

'

:

Kairys pirmininkas,
Nuotr. C. Genučio

DĖMESIO KNYGŲ
MYLĖTOJAMS!

Mūšy kolonijose

B S T A T B

GUIDE

MISCELLAN JOGUS

.1.

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT

IMIHIIIIHItlIlIlIlIlIlIlHIUIIIIIIIltMlIlIlIlI 1 IŠNUOM. 6 kambarių butas 3-čiame
l; {niią
aukšte ir 6 kambarių butas 2-me
aukšte.. 3441 So. Lituanica Avenue,

008M06 PARGEL8 EKPKESS
MII W. »
Chėsagu, OL 96629

Skambint — 927-1306

SIUNTINIAI I LIETUVA
We'll help you make the right movė

JKI

PARDAVIMUI
935-2737
Vytautą* Valantinas FOR SALE — 3 piece Meditemnean

GALVOJATE

NAMŲ

BUDRAITIS REALU CO.

APULDYMAS

6600 S. Pulaski Road

Įstatau naujus pačius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
pečius į garinius.

TOL — 767-0600

ALBIN BANYS, M. 447-8806

Indepeadently owned and operatei

>

»

ĮSIGTIITE

D A B A B
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LIETUVOS

• • - , t 4' -•

ISTORIJOS

VAIZDAI

A. VILIMAS
M O V I N G

BY OWNER, Vie. Central & Addison
8 rooms, 4 bedrooms, 2 baths. Gas
hot water baseboard heat Cen/Vac
cleaner, Alum. storms w/Trim and
Eves — Garage. $68,500.
TeL — 545-5566

Apdraustas perkraus tymas
Įvairių atstumų,
Tei. 376-1882 art* 376-5006

ŠIMAITIS REALTY

4

Dresser Sėt — Chest. triple dresser
with mirror and night stand. $250.00.
CaU 361-0654

PERSTI AB PARDUOTI

HttinHHttlllllllHlllilllltUlilUilllliillllllft

— Ineome Tax
Notary Public

Lietuvos atsiminimai

X

;

BKAL

Andrius Laukaitis

galite, nes gimnazijai tikrai rei
kia pagalbos“.
inimiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiuiitiiiiiuuuimt
Laišką gavo ir Chicagos LB
Chicagos ir apylinkių lietuviai, “Mindaugu”, Antano Rūko “Sva apygardos valdybos pirm. Kazys
atėjus rudens ir žiemos sezonui, jonių šalimi”, o taip pat už atlie Laukaitis. Laišką gavęs tuoj ėmė
tikrai nestokoja įvairiausių ren kamus vaidmenis E. Dauguvie si reikalingą pagalbą organizuo Radijo Valanda, jau SS metus tar
nauja New Jersey, New Tork lr Couginių: balių, koncertų, vakaro tytė — Kudabienė, K. Bungarda, ti. Nuspręsta kiekvienoje Chica nectieut lietuviams !
nių, meno parodų, minėjimų ir M. Kalvaitienė ir A Mingėla yra gos apygardos apylinkėje sureng Kaa ieitadienį nuo ♦ iki 5 vai. po
piet ii WEVD Stoties Nes Yorke
ti pietus ir visą pelną paskirti 1SS0
kit. Tačiau teatro — sceniniai pa gavę specialius žymenis.
kil., AM ir nuo 7 iki S vai
vak. 17.S me<. FM.
statymai reti paukščiai. Tiesa,
“Aukuro” sambūrio nueitas ke Vasario 16 gimnazijai.
Čia Lemonte pietums surengti Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
gėrimės “Dainavos” meno an lias tikrai turiningas, ir jis į mūsų
kultūrinį
gyvenimą
yra
įnešęs
buvo
paprašytos veiklios LB apy
samblio muzikiniais veikalais, o
234 Sunlit Drive
Šį rudenį A. Jurgučio — A. Kai daug gražių prošvaisčių ir pali linkės narės Birutė Navickienė,
VVatchung, N. J. 07061
Modesta Umbrasienė, Zita Dap
rio “Čičinsku”. Na, ir Lietuvių kęs gražų įnašą.
opera pavasariais
pradžiugina
Su dėmesiu Šio sambūrio lau kienė (visos trys seserys Strau
TEL. - 753-5639 (391)
naujomis premjeromis. Tik, deja, kiame ir Chicagoje, Penktame te kaitės), Juzė Laukaitienė, o joms
llllllHIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIII'.lllllllllltHi
drama ir komedija scenoje retai atro festivalyje. Šį kartą sambūris i padėjo pats apygardos pirm. Ka
tepasirodo. O ši meno šaka juk atvyksta su visai nauju, niekada zys Laukaitis ir Vitalis Umbrasas. lllllllllllllllllllllltlHllllinillllllllllllNlllil
publikos taip pat mėgstama. To nematytu veikalu, rašytojos Bi Labai daug dirbta, kol pagami
CEMENT __ SEWERS
dėl publika nekantraudama lau rutės Pūkelevičiūtės “Antrąja Sa no per 300 bulvinių su mėsa ku
ROOFING
kia Penktojo JAV ir Canados Te omėja Painiavose”. Veikalas, kaip kulių (cepelinų), grybų sriubos
ELECTRIC RODDING
atro festivalio, kuris jau čia pat, ■ teigia sambūris, labai įdomus, bei kavos su pyragaičiais.
Ali Types of Sewer Wotk.
lapkričio mėn. 26 — 30 d. d. įvyk ' linksmas, nuotaikingas, žiūrovą
fr štai, (buvo paskelbta spau
stantis Chicagoje, Jaunimo cent- ! tiesiog užburiantis.
doje)-lapkričio mėn. 2 d. po lie Also Cement Worfc Patioe, Driveways,
Sidewalks, Roofing A Chimney Work.
Tai scenoje naujovė. Tokių tuviškų šv. Mišių, ten pat esan
reNo job too smalL
j
čioje valgykloje, labai daug lie Be abejo, žiūrovus is anksto veikalų žiūrovas tikrai laukia. Ti
ALL W0RK GUARANTEED.
domina, ką gi matysime festiva- i kime, kad Penktasis teatro festiva tuvių skaniai viską suvalgė. Visi
TEL. — 788-9298
žinoję,
kad
užmokestis
už
tuos
lyje, kokie ir iš kur teatrai suskris. lis susilauks išskirtinio dėmesio ir
skanius pietus eis Vasario 16 gim 1IUIIIIIIIIIIHIIUIIIIIIU1IIIIUIIU1UIIII1UIIII
Ar veikalai bus geri? Dramos, ko- paramos iš žiūrovų pusės. Teat
rui
reikia
žiūrovų.
O
to
Chicaga
medijos?
nestokoja. Lankydamiesi festiva
’ Penktasis teatro festivalis, ruo j
lyje, turėsime progos pamatyti
šiamas JAV LB Kultūros tarybos,;
net septynis spektaklius, kas tik
yra irgi ne eilinis įvykis, pasikar-,
rai reta mūsų kultūriniame gy
tojąs kas treti metai. Tai savotiš-!
venime. Tad padėkos dienos sa
ka meno šventė, kurioje turi pro
vaitgalį skirkime šiai meno šven
gos pasirodyti gyvieji teatrai, egtei.
„Draugo“ administracija, norėdama paskatinti ir pa
zistuoją didesnėse ar mažesnėse
Jurgis ]anūsaitis.
lengvinti savo skaitytojams įsigyti vertingų knygų, sudarė 5
lietuvių kolonijose su savo pa- Į
atskirus įvairių knygų siuntinius už papigintą kainą.
ruoštais veikalais — dramomis,'
Užsisakant pasirinktą siuntinio numerį, mokėsite su persiun
komedijomis.
timu tik $12.00, kai knygų originali kaina yra dviguba.
• Atrodo, kad Teatrų festivalių'
puoselėtojas ir nenuilstantis dar
SIUNTINYS NR. 1
bininkas yra rašytojas Anatolijus ,
Lemont, IIL
AUKSO KIRVIS/ Juozas Švaistas, Rinktinės mūsų žmonių
Kairys, kuris kaip tik ir vadovau
pasakos. 224 psl.
ja Chicagoje penktajam Teatro
RŪPESČIAI VASARIO 16
VYSK. P. P. BŪČIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis.
festivaliui. Paprastai tokio rengi
GIMNAZIJA
Redagavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos 580 psl.
nio suruošimas reikalauja suma
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, Žmogus ir
Džiaugiamės ir didžiuojamės,
numo ir energijos. To, atrodo, ne
šuo ir kitos novelės. 213 psl.
stokoja rašytojas Anatolijus Kai turėdami Vakarų Vokietijoje vie
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis į mūsų
rys, vis ir vis imdamasis vadova nintelę laisvajame pasaulyje lie laikotarpio žaizdas ir skaudulius. 187 psl.
tuvių gimnaziją. Bet metai po
BRĖKŠMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 psl.
vimo, ruošiant festivalius.
metų
vis
surtkiaū
darosi
ją
išlai

Šį kartą žvilgtelėkim į mums jau
SIUNTINYS NR. 2
gerokai pažįstamą
Hamiltono kyti. O gimnazijos direktorius Jo
nas
Kavaliūnas,
neseniai
perėmęs
“Aukurą”. Tai teatras, ištvėręs
ANGLU NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų
jau trisdešimtį metų. Ir gal tik tas pareigas, paskelbė tiesiog aler- novelių antologija. 460 psl.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 psl.
dėl to, kad meilė teatrui dega šio muojančias žinias: gimnazijai rei
kia skubios visų lietuvių pagal
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI. Jurgis Gliaudą. Premi
vieneto širdis E. Kudanienė.
bos. Ir iki š.m. gruodžio mėn. juotas romanas. 304 psl.
Nepaprastos kantrybės ir iš 31 d. būtinai reikia surasti —
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys.
tvermingumo rodo ir šio sambū sutelkti 90.000 Dm. (tai būtų Lotynų Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 psl.
rio aktoriai. “Aukuras” scenon iš apie 55,000 dol.).
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 psl.
Gi ateinan
vedė net 35 veikalus ir gretose ri tiems metams dar bent 100.000
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas
kiavosi daugiau kaip 100 aktorių. Dm. Iš mūsų Amerikos lietuvių romanas. 273 psl.
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 psl.
“Aukuras”, lyg tas nenuorama, numatyta prašyti 50.000 Dm.,
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas.
keliavo ne tik Canadoje, bet ir tai būtų 28.500 dol.
234 psl.
Amerikoje, lietuvių
kolonijose
Vokietijos Lietuvių Bendruome
džiugindamas savus tcvynainius. nė, gimnazijos vadovybė bei visi
SIUNTINUS NR. 3
Kai kurie veikalai susilaukė ypa Vokietijos lietuviai deda pastan
MEILĖ DVIDEŠIMTAJAME AMŽIUJE. Petras Maldeikis, 274
tingo dėmesio ir scenoje buvo kar gas, kad Vasario 16 gimnazija psl.
tojami po keliolika kartų. Pavyz išsilaikytų ir nereikėtų jai užsi
ORĄ PRO NOBIS. J. Gliaudą. Premijuotas romanas, 448 psl.
džiui, Vytauto Alanto “Šiapus už daryti. .
KOVOS METAI DĖL SAVO SPAUDOS, Vytautas J. Bag
dangos” komedija, paruošta tre
•
Gimnazijos šių metų biudže donavičius, 364 psl.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys, 230 psl.
čiajam teatro festivaliui Chicago tas 898.000 Dm. Iš vokiečių ti
GYVENIMAS YRA DAILUS. Vytautas Volertąs. 242 psl.
je, buvo vaidinta net 18 kartų. kisi gauti 588.000 Dm. Likusią su
OŠIANČIOS PUŠYS. Halina Didžiulytė-MošinąJLienė. 174 psl.
J. Griniaus istorinė drama “Gul mą teks susirinkti iš mokinių tė
LUKŠIŲJAI. A. Giedrius. Vieno kaimo praeities atgarsiai. 228
bės giesmė” su 27 veikėjų sudėti vų bei geros širdies patriotų lie
psl.
mi apkeliavo 12 kolonijų.
tuvių.
“Aukuras” dalyvauja ne tik lie
Direktorius Jonas Kavaliūnas
Užsakymus siųsti:
tuviškuose, bet ir daugiakultūri- pasitiki lietuviais ir mano, kad
DRAUGAS, 4545 West 63rd St.
niuose dramos teatro festivaliuo laisvojo pasaulio lietuviai supras
Chicago, IL 60629
se, statydamas veikalus anglų sunkią gimnazijos padėtį ir su
Illinois gyventojai dar prideda prie kiekvieno siuntinio 60 ct.
kalba. Svetimtaučių turėjo pro teiks pagalbos. Jis laiškais krei
valstijos
mokesčio.
gos gėrėtis Jurgio Jankaus “Peilio pėsi į Lietuvių Bendruomenės va
ašmenimis”, J. Marcinkevičiaus dovus prašydamas: „Darykite, ką

ANTROJI SALOMĖJA PAINIAVOSE

.

Anatolijus

Už tai bus dėkinga visa lie
tuvių tauta, nes mokslas lietu
viui teikia geresnį regėjimą ir da
ro gyvenimą šviesesniu.

C L A S S I Fl E D

2651 WEST 63rd STREET
TeL 436-7878 ar 836-5968

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraitus

Hai*H«*i«<iiMiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiti!i

NEDZINSKAS, 4069 Archer Avenue,
Chicago, UL 60632, teL 927-5980

Surinko Vladas Vljeflds
"Nora tebūdamas tik istorijos
mėgėjas ėmiausi šios vaizdų kny
gos sudarymo, tikėdamas, kad tu
riu geresnes sąlygas ją išleisti, ne
gu kiti’’ — taip rašo knygos įva
doje Vladas Vijeilds.
Knyga didelio formato, 548 pusi.
Išleido Tėviškėlė, Chicago, 1979 m.
Kaina su persiuntimu $16.95.

‘i:

Užsakymus

DRAUGAS, 4045 W. SSrd Su

BUTŲ NUOMAVIMAS

Chicago, IL 60629

Illinois gyventojai dar prideda
90 ct. valstijos mokesčio.

iHiiiiiiiiiimiiuiuiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii

Namų pirkimas — Pardavimas

VALOME

Draudimai — Valdymas

KILIMUS IR BALDUS
Plaunama Ir vaškuojama
visų rūšių grindi*.

INCOME TAX
Notariata* — Vertimai

BUBNYS — TaL RE 7-5168

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
aee ji* plečia neini skaitomai lietuvių dienrašti*, gi skelbimų kaiwe yra visiems prieinamo*

BELL REALTORS
J.

BACEVIČIUS

M OV I N G

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233

(llllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllII

M. A. S I M K U S
INCOME TAI SERVICE
NOTARY PUBLIC ' *

4259 So. Maplew-od, taL 254-7450

VYRAI

SERENAS peikrausto baldus ir kitus
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — WA 5 - 8963

IĮ

MOTEBYS

COLLECTOR

Finance Company . . .Northwest
Side. Mušt have Auto Collection
iimiiiiiiiiiitiiiiinuiiiitiniiiiimiiuiiiiiii
Experien.ce. 5 Day Week

TELEVIZIJOS

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PIUETYBfiS PRAŠYMAI lr
kitokie blankai.
mniiiiniiiiiiniiniiiiii.H. ..

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

Pleasant Working Conditions.

Call

'

769-4700 - Ext. 15

MIGLINAS TV
2346 W. 69 St, teL 776-1486

D B M B S 1 O
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PACKAGE EAPRESS AGENCY
MARUA NOREIKJENR

SIUNTIMUI J LIETUVA

HELP WANTED VYRAI
oš apdraudė nuo ugnie* tr automo-

% —
Uito ~
pa*’®mua.

PTArtaajemoe
Maistas iš Europos saadfitiB.
• —
CAicago, IL UOSI*
TEL. — WA Š-S7S7

FRANK

so* p***®

ZAPOLIS

S2«8ya Weat 954fc Street
Talei. — GA 4-8664

OVVNER/OPERATORS
Needed to run 500 mile radius
of Chicago. Diesel Sleepers.

Phone —
BOB BOUTCHER 333-3900

«XMS.MAV.A<<MgMNUnWINnMM|ĮNAAJk.A.

With Liberty & Justice
Amerikiečių premijuota PAU
LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja
bo krašto negeroves bei pavo
.Ina ir tiesia kelius j saugų visų
gerbūvj

Kaina kietai* virbeliai* ' 6536
V r > ‘f « •• t
minkštais — 63,96.
Knyga gaunama

u
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PLUMBING
Ucensed, Bonded, Insarad
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glaas blocks.
•
Siflkoa vamzdžiai išvalomi elektra.
I automatą galit kalbėt lietuviškai
palikit pavardę ir telefoną.

SERAPINAS — 636-2960
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Apply SHAPE MAGNETRONICS
901 N. DuPage, Lombard, Illinois
or Call: 620-8394 — Marcie
U
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An Equa.l Opportunlty Employer M/F

KAIRYS

Tmaslated from the Littmaaiaa

NIJOLE GRAŽULIS

W A N T E D — MALĖ

Our rapidly expanding transformer company has a good
solid posltion for an experienced Multiple Coil Winder.

of Damocles

by

Wanted Woman Housekeeper for
home on SW-side near 55th & Kedzie.
5 days — Mon. to Fri., 1 to 6 P. M.
Duties: Meet children coming from
school, prepare their dinner,
also
available occasionally to come in the
moming upon short
notice. Mušt
speak English. Call 9 a.m. to 5 p.m.
436-9542.

MULTIPLE COIL WINDER

Under the Sword

ANATOLE

HELP WANTED — MOTERYS

D B M E S I O

Thia book i* dedicated to all
tboee who have auffered and died _
because of Communism and N* t, j 5
ism.
e
j —

GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA

SOL. DANOS STANKAITYTES
((dainuota lietuvilkai)

Thia reviaed and enlarged edition
was publiahed by the Lithuanian
Literary Aaan., Chicago 1980.

OPERŲ ARIJOS

Kaina tu persiuntimu $10J5.

Simfonijos Orkeatra* Su Lietuvių Operos Vyrų Choru.
Dirigentas Alvyda* Vaaaitia

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4546 W. «Srd St,
Chicago, IL 69629

Illinois gyv. dkr prideda 60 ct
valstijos mokesčio.
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GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA,
CAVALERLA RUSTICANA IR KITOS.

f

Kaina au peraiuntimu 10.75. UiaaJeymua aripti;
DRAUGAS, 45^5 W. 6Srd St., Chicago, m. 60629.
gyventojai dar prideda 60 ct valstijos mokesčio.

SKELBKITĖS “DRAUGE’

t
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Atvykusiems į koncertą nete
ko nusivilti. Dainos skambėjo
gražiai, harmoningai. Choras
labai disciplinuotas, griežtos,
Worcester, Mase.
prityrusios dirigento rankos
valdomas. Choras atrodė pui
8V. KAZIMIERO PARAFUOS kiai. Choro organizacija, choro
VYRŲ CHORO KONCERTUI pirmininko A. Glodo ir seniūno
PRAĖJUS
P. G. Račiųkaičio buvo pasigėrė
Atėjo lauktoji lapkričio 1 d. tina.
Visų didžiausias rūpestis buvo,
Po koncerto dalyviai dar il
ar atvyks užtektinai žmonių, ar gai linksminosi, dalindamiesi
įvertins parapiečiai pasiryžimą • maloniais koncerto įspūdžiais.
ir pasiaukojimą tų, kurie pra Worcesteriečiai yra dėkingi va
leidžia savo brangų laiką, kad
dovams ir chorui už taip puikiai
šv. Mišių metu skambėtų gies
paruoštą koncertą, linkėdami
mės Dievo garbei.

PABALTIJO TRAGEDIJA DIPLOMATŲ ŽAISME Mūsų
* <
IH i♦ •_ '
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Soviety S-ga, vos spėjusi įkelti
koją į Lietuvą bei kitus Pabaltijo
kraštus, 1940 m. liepos 20 d. įtei
kė JAV Vyriausybei memoran
dumą ir išreiškė protestą, jog fe
deralinis rezervo bankas New
Yorke nepervedė Pabaltijo kraštų
pinigų į Sovietų S-gos sąskaitą.
Tie pinigai (tikriau- auksas^ pri
klausė Lietuvos, 'Latvijos ir Esti
jos bankams. Memorandume sa
koma, jog Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos bankų auksas, įgytas pirki
mo pardavimo sutartimi, turėjo
būti pervestas į Sovietų banką
Nevv Yorke. Kas nutiko su auksu,
yra žinoma. Šita buvo daroma ir
kituose kraštuose.
Sovietų apetitas buvo ir dabar
yra žiaurus — nori viską praryti.
1940 m. rugpiūčio 7 d. Sovietai
paskelbė pakeitimus savo konstitu
rijos 13, 23 ir 48 paragrafų, ku
rie įteisino Pabaltijo kraštų jjun
girną į Sovietų S-gą. Tai antras
plėšikų darbas.

lietuviai, latviai ir estai ir kiti,
mes norime jus išvaduoti, ir mūsų
vėliava plevėsuos visoje Sovietų
žemėje, taipgi Pabaltijy”. Sovie
tai labai spaudė anglus, kad jie
pripažintų Pabaltijį sovietams.

13 paragrafas taip skamba: So
vietų S-gos Socialistinės respub
likos sudaro federalinę valstybę,
sudarytą pasiremiant savanorišku
bendradarbiavimu su Sovietų so
cialistinėsmis respublikomis, turin
čiomis lygias teises. Tą niekšy
bę seka dar žiauresnė niekšybė.
“Savanoriškas” ir
“lygiateisis”
įsijungimas. Sį įjungimą pateisi
no JAV vyriausybei, jog tai pada
ryta žmonių labui, nes Pabaltijo
kraštuose buvęs “fašizmas” bus
"panaikintas. Dabar būsianti įves' ta socialinė tvarka ir rasinė lygy
bė. Sovietai toliau aiškino: “Pabal
tijo žmonės istoriniai gyveno
drauge su rusais daug ilgesnį laiką
negu Amerika nepriklausomą gy
venimą”. <5ia sovietai vėl paklojo
melą. Pabaltijis buvo okupuotas
carinių imperialistų.
-J-derybas tarp JAV, Anglijos ir
Sovietų visada įsiterpdavo len
kų atstovai. Lenkai gynė Lietuvą,
bet dėl savo reikalų. Jei Lietuva
būtų-Sovietų okupuota, Lenkija
atsidurtų replėse. Antra, lenkai
patys norėjo Lietuvą prisijungti.
Lenkų užsienio min. grafas Raczvnski pareiškė, jog Lenkija su
Lietuva istoriškai siejasi. Kalbė
damas su rusų ambasadorium,
pareiškė, jog lenkų tautinė tary
ba 1942 m. kovo 7 d. priėmusi re
zoliuciją, nežiūrint Lietuvos ne
teisėtų pretenzijų į svarbų lenkų
miestą Vilnių, lenkų tautinė ta
ryba visos lenkų tautos vardu
'linki Lietuvai grįžti į krikščio
nišką Vakarų kultūrą, bendradar
biaujant su centrine Europa, iš
sivadavuš iš Vokietijos okupacujos. Turėjome draugą, bet su sa
vo pretenzijomis į Vilnių ir jo
sritį.
Pasak generolo Sikorskio, Sta
linas spaudęs jį sutikti Pa
baltijį įjungti į Sovietų Sąjungą.
Sovietai siūlė lenkams Rytų Prū
siją. JAV prezidentas pareiškė, jog
Amerika nepripažins jokių slaptų
susitarimų, kurie buvo vedami;
tarp anglų, rusų ir lenkų karo
metu. Galutinis sienų sutvarky
mas Europoje bus tik kara laimė
jus. JAV politika yra aiškiai nusa
kyta Atlanto Chartoje.
į ») '
JAV nepripažįsta Pabaltijo kraš
tų įjungimo į Sovietų Sąjungą.
Amerika Pabaltijo kraštų atsto
vybes ir konsulatus respektuoja.
Valstybės departamento viename
laiške sakoma, jog jis pripažįsta
atstovybes buvusiųjų vyriausybių.
Čia mūsų veiksniams gauti pri
pažinimą naujai paskirtų diplo
matų yra sunkus uždavinys. Prieš
tai darant, reikėtų pirmiausia iš
gauti iš JAV vyriausybės sutiki
mą sudaryti Lietuvos vyriausybę
tremtyje, o šioji jau galėtų skirti
diplomatus ir juos Amerikos vy
riausybė tvirtintų. Jei neleistų
ar nepripažintų sudarytos egzili
nės vyriausybės tada būtų aišku,
jog okupuotos Lietuvos nepripaži
nimas yra fiktyvus. Mūsų uždari
nys yra dėti pastangas kad tai ne
atsitiktų.

Sovietai nuolatos
įrodinėja,
kad Pabaltijo kraštai priklausė
Rusijai, esą skirtumas tarp įjun
gimo mažo krašto į didelį, nes jos
istoriškai priklausė Rusijai. Stali
nas kreipėsi taip:“Broliai ir sesės

Kai Amerika nenusileido sovie
tų spaudimui dėl Pabaltijo kraš
tų įjungimo pripažinimo, sovie
tai pradėjo įrodinėti, jog tai reika
linga. dėl sovietų saugumo. Ame
rikos atstovas buvo linkęs sudary
ti Pabaltijyje tokias sąlygas, kad
šie kraštai nebūtų
naudojami
kaip penktoji kolona prieš sovie
tus ir turėtų laisvą išėjimą į Bal
tijos jūrą Jis siūlė kaip pavyzdžius
santykius tarp Amerikos ir Haiti,
Costa Rica. Kariškai ir ekonomiš
kai tvarkytų sovietai, o žmonės
naudotųsi laisve.

kolonijose

Iš diplomatinių dokumentų
aiškėja, kaip buvo žaidžiama Pa
baltijo kraštų likimu, jų gyvento
jais. Anglų buvo didelis noras pa
tenkinti sovietų reikalavimus,
tuo tarpu Amerikos atstovai lai
kėsi Atlanto Chartos. Norėda
mi patikrinti tikrą Amerikos nu
sistatymą, turime spausti preziden
tą ir Valstybės departamentą dėl
egzilinės vyriausybės sudarymo ir
užtikrinti Pabaltijo kraštų įjungi
mo nepripažinimą

Kokia staigmena, jau 6:30 v.
vak. Didžioji Maironio Parko
salė buvo perpildyta 300 klau
sytojų. Mažai kolonijai, tai bu
vo tikra staigmena. Nemažas
skaičius svečių iš apylinkių, ir
taip pat nemažai amerikiečių.
Choro pirmininkas Algis Glodas
paruošė nepaprastai skoningą
menišką programą. Chorui va
dovauja nenuilstamas ir neišse
miamos energijos muzikas Z.
Snarskis, padedant parapijos
vargonininkei Keršytei.
Pirmoji programos dalis pra
dėta: Marija, gelbėk (J. S. B.),
America the Beautiful, (S. A.
Ward), Gimtuose laukuose (T.
Makačino), Tykus buvo vaka
rėlis (harm. J. StroBos), Tėvynė
Lietuva (A. Bražinsko), Broliai
(Z. Snarskio). Giesmė “Marija,
gelbėk”, taip buvo atlikta subti
liai, meniškai — giesmės melodi
ja susiliejo su žodžių prasme į
vieną išbaigtą harmoningą mal
dą. prašant Dieviškosios Moti
nos užtarimo. Visos kitos dai
nos perpildytos patriotiškumo, j
ilgesio tėvynei, pergyventų kan
čių nostalgijos, buvo atliktos
nepaprastu atlikimo lygiu.
Pertraukos metu buvo pažymėtos dvi sesutės Juodaitytės už
pagelbą chorui. Maironio Parko
pirm. Adomavičius su ponia
sveikino choro dirigentą Snars-

Pagal dabartinę padėtį, į Jung
tinęs Tautas kreiptis būtų ne
tikslu, nes jose esant Afrikos, ku
rioje dominoja Sovietai, persvarai,
būtų nulemta mūsų naudai.
Reikia pradėti nuo vyriausybės
sudarymo, jos pripažinimo ir ei
ti prie atstovybės narių skyrimo.
A. M.

Antroji koncerto dalyje 5
dainos ir dvi “bisui”. Čia Mano
tėvynė (Makačino), Ei, Lietu
vos kareivėliai (S. Šimkaus),
Raidė “A” (Z. Snarskio), Ramovėnų maršas (E. Gailevičiaus), bisui; Gėriau, gėriau ir
Užstalės daina (Ten toli ošia).

Sutarties tarp anglų ir rusų
projekte buvo numatytas pasikei
timas žmonėmis (reciprocal ex
change of population). Tai būtų
buvę tam tikras žmonių apsaugo
jimas ir išreikštas humanizmas.
Toliau sakoma: “žmonėmis pasi
keitimas” gali būti tik mandagus
išsireiškimas, kad ,-'nelaimingieji
šių respublikų žmonės (jų vie
nintelis nusikaltimas, kad jie eg
zistuoja). turės teisę išvykti masiš
kai. Tačiau toks išvykimas nėra
galimas, nes nėra kur išvykti.
Esą net negalima pasakyti, kad
jiems bus duota teisė laisvai iše
migruoti į JAV-bes.

tyje juos būtų galima vėl iš
girsti.
Laumekis

A. f A. STASYS LUKOŠEVIČIUS
KEISTUOLE

•
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyk
Mirė lapkričio 22 d., 1980, 5 vai. ryto, sulaukęs 66 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Radviliškyje.
Amerikoje išgyveno 31 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija (Kuklinskaitė, pagal
pirmą vyrą Garbavojienė), posūnis Garbavojus, Lietuvoje sesuo
Teklė Lukoševičiūtė, kiti giminės Lietuvoje, Amerikoje ir Austra
lijoje.
Priklausė šaulių Sąjungai, Liet. Pensininkų dr-jai, Marąuette
P-ko Liet. Namų Sav. dr-jai ir šakių klubui.

Kai Anglijoje Elborn Prais
sukako trylika metų amžiaus,
ji liovėsi kirpusi kairės rankos
nagus. Per jos sutuoktuves
metrikacijos darbuotojas, be
rnaudamas jaunavedžiams ant
pirštų žiedus, vos neapalpo, iš
vydęs tokią “grožybę”. Dabar
šios šešiasdešimtmetės moters
nagai siekia 25 cm.
jm.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street.

Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 25 d. iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos užj velionies sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
dalyvauti šiose laidotuvėse.

gimines, draugus ir pažįstamus
.

Nuliūdę: Žmona ir posūnis
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. — Tel. 737-1213.

EUDEIKIS
A.

A

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PRELATAS PRANCIŠKUS M. JURAS
Gyvenno Putnam, Connecticut. Mirė lapkričio 21 d.,
1980 m., 9:30 vai. vak., sulaukęs 89 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoj, Šiaulių parapijoj, Bridų kaime. Ame
rikoje išgyveno 68 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnas Alphonsas Lesinskas su žmona.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopL, 6845 S.
VVestem Avė., Chicago, UI. Lankymo valandos antrad.
nuo 3 iki 7:30 vai. vak.; 8 vai. bus atlydėtas į Švč. M.
Marijos Gimimo bažnyčią. Trečiad., lapkr. 26 d., 10:30
vai. ryto įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiami visi: draugai ir pažįstami da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdęs SŪNĖNAS.
Laid. direk. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans, tel. 737-8600.

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

,

Mažeika įy Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ.

Daugiausiai publika entuzias
tiškai plojo ir privertė kartoti
Autoriai kartais esti panašūs Snarskio
komponuotą Raidę
į katinus: jie nepasitiki kitais “A”. Iš tikrųjų, tai buvo kon
katinais, bet esti malonūs ka certo perlas. Solo partiją pasi
čiukams.
gėrėtinai gerai atliko RoževiMakotai Cowiey
čius.

Didžiam kultūrininkui, ALK'os muzie
jaus steigėjui ir globėjui
A. f A.

PREL. PRANCIŠKUI JURUI mirus,
jo giminėms ir artimiesiems reiškiame gi
lia užuojautą
JAV LB Kultūros Taryba

GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ

KNYGYNAMS

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI
V. Pėteraičio
Uotmrlikal - angHttcas žodyno
,

choro vadovui ir dainininkams Į DRAUGAS, antradienis, 1980 m. lapkričio mėn. 25 d.
nepavargti, kad netolimoje atei- Į

Tūkstantis ačiū!
Ačiū Nekalto Marijos Prasidėjimo Seselėms už Jūsų meilę

ELENAI MASAITIENEI,
už visas šios meilės apraiškas: atsisveikinimo rožinį, choro giesmes per
gedulingas pamaldas ir palydint į kapus, už suruoštus pietus gausiam
draugų būriui, palydėjusiam Elenutę į kapų ramybę, o labiausiai už vis
ką dėkoju už Jūsų meilę ir paguodą Elenutei jos paskutinėmis šio
gyvenimo savaitėmis.
Ačiū gerbiamiems kunigams: prelatui V. Balčiūnui, kun. S. Ylai, kun.
V. Cukurui, kun. R. Krasauskui, kun. V. Paulauskui, kun. V. Paruliui,
MIC, kun. J. Petrauskui, MIC, kun. A. Miciūnui, MIC ir kun. A. Gurkliui”
MIC, koncelebravusiems laidotuvių šv. Mišias ir už kun. S. Ylos jautrų
žodį apie Velionę, tartą per šias pamaldas.
Ačiū poniai R. Mastienei už giesmių vainiką, įpintą į šv. Mišių aukos
iškilmes.
Ačiū kunigui V. Cukurui, surinkusiam atsisveikinimo žodžių puokš
tę, ir visiems, sudėjusiems savo šiltų ir nuoširdžių Elenutės atminimų
žiedus į šią puokštę: dr. J. Kriaučiūnui, atsisveikinusiam Putnamo
Lietuvių Bendruomenės vardu, seselei M. Augustai, Nekalto Marijos Pra
sidėjimo Seselių vardu, ponui C. Surdokui, kalbėjusiam ateitininkų sen
draugių vardu, dr. A. Stankaičiui visų ateitininkų vardu, poniai A. Masionienei nuo Giedros korporacijos ir prelatui V. Balčiūnui nuo šeimos.
Ačiū visiems artimiesiems ir prieteliams, atvykusiems iš arti ir iš toli
atsisveikinti su Elenute, už gausias aukas labdarybei, skirtas jos atmi
nimui, ypač už aukas Nekalto Marijos Prasidėjimo seserims, kurias Elenutė taip mylėjo.
Ačiū už užuojautas, pareikštas žodžiu, žvilgsniu, rankos paspau
dimu, laiškais ir Draugo skiltyse.
Ačiū visiems, kurie aukojo, kad mirusios siela ir jos intencijos būtų
prisimintos šv. Mišių aukoje — daugiau, negu šimtą kartų atskirose šv.
Mišiose ir dar daugiau kartų vienuolynų ir misijonierių maldose. Elena
garbino Viešpatį ir dėkojo Jam už viską, net už ateinančią mirtį, kurios
metą ji gerai nujautė. Todėl Viešpariui pagarbos ir dėkojimo malda, ypač
šventųjų Mišių auka yra pats geriausias būdas jai prisiminti ir todėl šis
prisiminimas yra ypatingai guodžiantis.
Ačiū visiems, kurie aukojo vienuolynams ir misijoms ir įrašė Elenu
tės vardą į šių institucijų maldų ir darbų intencijas.
Ačiū už puošnias gėles, kurios puošė atsisveikinimo vakarą ir
koplyčią per laidotuvių Sv. Mišias ir savo gausumu priminė visą Elenutės
gyvenimą dalytas meilės gėles artimiesiems.
Ačiū visiems, kurie širdyje prisiminė a.a. Elenutę ir mintimis siuntė
man užuojautą šio sunkaus praradimo momentu, kad ir neišreikšdami jos
žodžiu.
Ačiū, ačių, ačiū! Ypač ačiū tiems, kurių aš čia nesuminėjau, kuriems
tačiau jaučiu didelę didelę padėką, išreiškiamą tik širdies plakimu, o ne
žodžiais.
,
Ačiū Dievui už liūdesį ir vienatvę, nes ir Elenutė už tai Jam dėkotų.

.

DRAUGO K N T G Y NAS
4545 W. 63rd Strett
Chicaga, III. 60629

C. Masaitis

Thompson, Ct

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVĖ.

B. KRIKŠTOPAITIS

JŪRŲ KELIAIS
Illinojaus gyventojai dar prideda 60 ct valstijos mokesčio

(Jūrų kapitono

atsimini mal)

Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
timu 311.10- Užsakymus siųsti:

2314 VV. 23rd PLACE
Tel. Virginia 7-6672
2424 VV. 69,h STREET
Tel. REpublic 7-1213
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PETRAS BIELIŪNAS

W. 63rd Street, Chioago, m. 6O6t9

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
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Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911
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1446 So. 50,h Avė., CICERO. ILL.

DRAU0A8,

Tel. YArds 7-3401
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4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.
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iiaia tomais.
Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (paltas ir
persiuntimas $1.25 už tomą ir pridedami mokesčiai Ulinois
valstybės pirkėjams).
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m. lapkričio mėn. 25 d.

IŠ ART! IR TOL!

Aktorė Nijolė Martinaitytė
atliks įdomią programą Jauni
mo centro metinėje lėšų telkimo
vakarienėje gruodžio 7 d. Jau
nimo centre.
X

J.

Salomėja Endrijonienė va
dovauja Jaunimo centro metinės
lėšų telkimo komisijai ir rūpi
X Kun. dr. Kęstutis Trima nasi jos pasisekimu. Vakarienė
kas, dr. Tomas Remeikis, dr. bus gruodžio 7 d.
Laima Nainytė-Garbonkienė, dr.
X Juozas Bagačiūnas iš Mt
Algis Norvilas ir dr. Algis Ta Pleasant, Pa., užsisakė knygų už
mošiūnas dalyvaus simpoziu didesnę sumą, ta proga atsiuntė
me, kuris bus kartu su garsaus: už kalėdines korteles 5 dol. ir
Amerikos publicisto Andrew M. pridėjo 10 dol. auką lietuviškos
Greeley paskaita sekmadienį, spaudos palaikymui. Nuoširdus
lapkričio 30 d., 4:30 vai. p. p., ačiū.
Jaunimo centro kavinėje. Ren- j
x A. Kizlaaskas iš Hickory
gia ir visus kviečia Akademinio
Hills
atsiuntė “Draugui” 10
Skautų sąjūdžio ir Ateitininkų į
Sendraugių sąjungos Chicagos dol. auką. Ačiū.
x Su padėka už kalėdines
skyriai.
korteles dar po 5 dol. atsiuntė:
X Muz. Alvydui Vasaičiui ne Gražina Musteikis, Stasys, Jur
atvykus į operos choro repeti-] kūnas, K. Stašaitis, Anthony
ciją, o jo žmonai Vitalijai į mo-1 Marchertas, Roma Mastienė, Vy
terų choro suruoštą “kavutę”,! tautas Raulinaitis, Dr. R. Sen
sužinota, kad tokiems pokyliams kus. Al. Brazis, J. Jovarauskas,
jau per vėlu. Sekmadienį, lap Bronė Pilipauskas, L. Žibąs, A.
kričio 23 Vasaičiams gimė sū- i Kazlauskas, V. Garbenis, A. Va- J
nūs.
saitis, kun. A. Gleveckas, Ona
Mekišius, Pranė Radis, S. Patla-:
X “Margučio” surengtas To baite, Stanley R. Kasias, A. ša
ronto vyrų choro “Aro” kon kalys, L. Kilikonis ir Mary Necertas šeštadienį, lapkričio 22 j
berieza. Už aukas labai dė
d. pavyko labai sėkmingai. Jau- ‘ kojame.
nimo centro salė buvo visiškai
x Po 3dol. atsiuntė už kor
užpildyta, ir publika svečius la- į
teles; Z. Jaunius, A. V. Rudis,
bai šiltai sutiko.
Elena, Rumitias, Albertas DičX “Turtas ir neturtas šv. į monas, Edvardas Sventickas ir
Kašte” — šia tema kalbės kun. Edmundas Sventickas 4 idol.
Antanas Saulaitis šv. Rašto' Nuoširdus ačiū.
X Už kalėdines korteles at
seminare gruodžio 12-14 Jauni- į
siuntė
po 10 dol. aukų: O.
mo centre.
X Dėkodami už kalėdines kor- Į Skurvydienė, Juzė Steponavich,
Kazys Zemeckas, Ona Vaišno
teles, aukų po 10 dol. atsiuntė: raitė, Ona Cekauskienė ir- Ben
M. G. Bajo-inas, Chicago, P. S. Kasinskas. Nuoširdžiai dėko
Ceckus,
Dearbom Hts.,
O. jame.
Adomaitienė, Jamestown, Vera
Ambrozaitis, Middlebury, Balys
Graužinis, Los Angeles, Ignas
Medžiukas, Los Angeles, V. Rau
linaitis, Santa Monica, A. Bentnorius, Toronto, Kanada, Elena
Gimbutas, La Crescenta, P. į
Venckus, Ont., Kanada, A- Stan
kus, Ont., Kanada, Stasys Žile
vičius, Chicago, Jonas Paronis,
Chicago, Petras Dirda, Chicago.
Už paramą nuoširdžiai dėko
jame.
X

Suvažiavimo dalyviai prie žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklo spalio mėn.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
POKYLIS PLB VEIKLAI
REMTI
Dr. Petro Kisieliaus rūpesčiu,
yra sudarytas organizacijų ats
tovų ir veiklių visuomenininkų
komitetas, paieškoti būdų, kaip
geriau
būtų galima paremti
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės (PLB) plačią kultūrinę
veiklą.

Komiteto pasitarimas įvyko
š. m. lapkričio 19 d. Jaunimo
centro kavinėje. Komitetą su
daro 21 narys. Pokalbio metu
buvo prieita prie nuomonės, kad
geriausias būdas paramai su
telkti, yra suruošti kultūringą
vakarą ir gautą pelną skirti
PLB veiklai paremti.
Vakaro metu programą atlik
ti nemokamai sutiko visuome
nės mėgiami solistai — Nerija
Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis. Šokiams gros Bichne
vičiaus orkestras.
Posėdyje dalyvavusios visuo- j
menininkės, panašių pobūvių
rengėjos, sudarė planą ir pa
skirstė pakvietimų platinimą.
Įėjimo auka 20 dol. asmeniui
Pakvietimai gaunami pas visus
komiteto nariu ar paskambinus
tel. 652-4410, ar Vaznelių pre
kyboje.
Komiteto pirm. dr. P. Kisie
lius padėkojo posėdyje dalyva
vusiems asmenims ir išreiškė i
viltį, kad visų bendromis pa
stangomis ir visuomenės para
ma, numatytas renginys bus
įvykdytas ir atneš laukiamų
vaisių.
PLB valdybos vykd. vicepirm.
Vaclovas Kleiza padėkojo dr. P.
Kisieliui ir visam komitetui už
rodomą PLB valdybos veiklai
dėmesį ir konkrečias pastangas
ją paremti. Kai ieškomi žmo
nės į oragnizacijų vadovybes,
tada žadama visokeriopa para
ma, o kai išrenkami, tai paža
dai užmirštami, šį kartą komi
tetas ateina į talką PLB val
dybai ir tikisi, kad lietuviškoji
visuomenė parems ir gausiai
dalyvaus vakarienėje.
(aj).

X Dėkodami už kalėdines kor
teles ir atsiuntė po 10 dol. auką:
Bruno Dovilas, Hinsdale, UI., Jo
nas Karka, Kanada, M- Lenkaus
kienė, Pepper Pike, Stella Gencevičius, Chicago, Roma Murphy, Indianapolis, Aleksandra
Kruvelis, Chicago, ir Karolis Ku
Vokietijos Liet. Bendruomenes pirmi
baitis iš New Jersey, 6 dol.
ninkas Andrius Smitas.

•

Nuotr. J. Dėdino
X NIDOS klubo. 1081 m.
kasdieną nuplėšiamą kalendorių
X Dėkodami už gautas kalė
jau galima gauti Gifts Interna
tional — Vaznelių prekyboje, dines korteles ir atsiuntė po 5
dol. auką: E. Kačinskas, Elė Ši
tet 471-1424.
(sk.).
maitienė, Eelix Pempė, Vytau
X V Teatro Festh’alis prade
tas Keršuiis, Jadvyga Varnas,
damas rytoj Jaunimo centre,
Česlovas Staniulis, Jonas Pipi
7:30 v. v. ir tęsis 5 dienas iš
ras, Česlovas Ramanauskas,
eilės. Paskutinę dieną įvyksta
Romas Libus, J. Astamskas, M.
Žymenų banketas, kuriame bus
L. Baranauskas, M. Barškevipagerbti režisieriai ir įteikti
čius, Albinas Genčius, A. Vasi
“Oskarai” juos laimėjusiems, i
liauskas, Albinas Šležas, Leoka
Bilietai
Vaznelių
prekyboje,
dija Paškauskas, Eugenija Butiktai po 5, 4 ir 3 dolerius, į
delskis, Pranciškus Gadeikis,
banketą 10 dol., gaunami ir pas
Jonas Balčius ir Adolfas Kišoplatintojus. Prašome įsigyti iš
nas. Visiems tariame nuoširdų
anksto.
Visi vaidinimai prasi
ačiū.
dės punktualiai.
(pr.).
X Atsiuntė už kalėdines kor
X “Vyskupo sodas” ir “Kryž teles po 4 dol.: Janina Račkaus
kelė’’ — dvi naujos Anatolijaus* kas. Jonas Kardokas ir Ona Jo
Kairio istorinės dramos iš vysk. nikas. Po 3 dol. — Bruno ČeiM. Valančiaus laikų išėjo iš ka, E. Žilinskas ir J. Matusaispaudos, išleido Lietuvių Lite tis. Nuoširdus ačiū.
x S. Jasaitis iš Long Beach,
ratūros Bičiuliai, 144 P-. kaina
6 dol. Užsisakyti: lithuanian Calif., užsakė “Draugą” vienelitera ry Associates, 4304 W. riems metams savo dukrai ir
55th St., Chicago, III. 60632.
žentui 22 metų vedybų sukakties
(pr.). j proga. S. Jasutis dar pridėjo ir
savo linkėjimus, “kad lietuviš
x Nepri girdui tiems — Ne
kas laikraštis nuolat gaivintų jų
mokamai klausa patikrinama
šeimoje lietuvišką dvasią”. Tai
penktadieniais nuo 10 v. r. Ori
gražus pavyzdys. Dėkojame.
4 vai. popiet, adr.: 8042 W. 68
X Kostas šlapikas iš Cicero,
St, Chicago, m. Tel. 776-3189.
UI., užsisakė naujausių leidinių
Parduodami ir taisomi visų fir už didesnę sumą.
mų klausos aparatai. Baterijos
x Adolfas Sa.ba.itw iš Brockuž pusę kainos. Zenith firmos ton. Mase., protesė prenumeratą
ausiniai aparatai. Robert Stens-. ir prie jos pridėjo 10 dol. už ka
land & Associates, 950 Lake lėdines korteles. V. M. MatuSt, Oak Park, m. Atdara tik zas ir Jurgis Sklėrys atsiuntė
pirmad., ketvirtad. Ir šeštad. po 5 dol. A. Mickus — 4.60
TeL 848-7125.
(ak.) Į do. Visiems nuoširdus ačiū.

f

Nuotr. C. Genučio

BUDĖKIME
VILNIAUS SARGYBOJE

Tikriausiai nebus apsirikta,
kad šis pasakymas bene bus pats
svarbiausias Vilniaus Krašto Lie
tuvių sąjungos moto, kuris visur
ir visada akcentuojamas. Ypač

A.

VALSTYBĖSE

— JAV LB ryšininkas Washingtone Algimantas Gureckas
spalio 18 d. atstovavo LB-nei
Washingtone vykusioje žydų or
ganizacijų konferencijoje. Ten
maloniai buvo pristatytas kon
ferencijos dalyviams pirminin
ko Novick, su kuriuo turėjo
taip pat galimybę pasidalinti rū
pimais k’ausimais. JAV LB-nė
vysto ryšius su tautybėmis, ti
kėdama, kad bendradarbiavimas
klausimuose, kurie jungia ben
dram tikslui, prisidės prie šali
nimo pasireiškiančių antipatijų
bei priekaištavimų.
— Dr. Bronys Kasias lapkri
čio 6—7 dienomis dalyvavo Philadelphijoje vykusiame Rytų
Europos klausimais besidomin
čių mokslininkų suvažiavime.
Viešnagės Philadalphijoje metu
dr. Kasias susitiko Su JAV LB
Visuom. reik. tarybos pirm. Al
gimantu Gėčių ir finansų tvar
kytoju Feliksu Andriūnu ir ap
tarė dr. Kaslo knygos “La Lithuanie et La Seconde Guerre
Mondiale ” leidimo reikalus.
Knygos leidimą finansuoja JAV
LB-nė, o spausdina žinoma Pa-

ryžaaus leidykla. Knyga turės
apie 400 puslapių. Knyga jau
esanti spaustuvės surinkta ir dr.
Kasias yra atlikęs galutines ko
rektūras. Tikimasi, kad knyga
išeis apie Naujuosius metus.

VOKIETIJOJE
— Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės
krašto
valdybos
pirm. Andrius Šmitas kelis kar
tus kreipėsi į PLB valdybą, pra
šydamas finansinės bei morali
nės paramos Vasario 16 gimna
zijai ir jos naujam direktoriui
Jonui Kavaliūnui ir PLB paskir
ti atstovą į Vasario 16 gimnazi
jos kuratoriją. PLB valdyba
prašymą priėmė ir savo atstovu
į Vasario 16 gimnazijos kurato
riją pakvietė kun. Bronių Liubiną.
PLB vicepirm. švietimo
reikalams kun. Antanas Saulai
tis dabar visokiais būdais rūpi
nasi sutelkti kiek galima didesnę
finansinę paramą gimnazijai ir
surasti daugiau mokinių iš JAV,
Kanados ir kitų kraštų, kurie
vyktų į gimnaziją mokytis me
tams ar ilgesniam laikui. Iš Lie
tuvių Fondo gauta 1,000 dol.
parama jau persiųsta gimnarijai. Balfo pirmininkė Marija
Rudienė išvyko į Europą, kur
aplankys gimnaziją ir pasikal
bės su direktorium Jonu Kava
liūnu. JAV ir Kanados Lietu
vių Bendruomenių tarybų sesijo
se buvo gyvai diskutuoti gimna
zijos reikalai ir abi tarybos savo
nutarimuose aiškiai pasisakė už
Vasario 16 gimnazijos rėmimą
pinigais,
mokiniais, mokyto
jais, mokslo priemonėmis ir ki
tais būdais.

stipriai pasisakyta ir aptarta vei-į votojai ir žuvusieji už Lietuvos
kimo — budėjimo gairės įvyku laisvę. Apeigoms vadovavo inž.
siame S-gos visuotinama suvažia K. Oželis, kuris trumpai ir išsa
vime spalio 11-12 d., Chicagoje, miais žodžiais apibūdino spalio
atkreipiant visų lietuvių dėmesį į 9-tos lenkų klastą ir rafinuotai
Vilniaus išlaikymą ir priklauso niekšišką Vilniaus pagrobimą.
mumą Lietuvai, nes lenkai n: o Aukuro ugnį uždegė Povilas Pet
Vilniaus ir jo krašto neatsisako kevičius, okupacijos laikais iška
ir aktyviai tebereiškia savo li lėjęs 8 metus, asistavo sesutės
Rūta ir Ramunė Gaižutytės. Gėlių
guistas pretenzijas.
vainiką padėjo buvę lenkų kali
Suvažiavime dalyvavo JAV - niai, nuteisti už lietuvišką veiki
Kanados skyrių atstovai bei pavie mą, Petras Česnulis ir Stasys Pačni s-gos darbuotojai, iš viso apie kauskas asistuojant A. Vaičiulie
50 asmenų. Tai svajingos vizijos nei ir B. Grigaitienei. Tai minė
Lizdeikos bei krivių - krivaičių jimo apeigų buvo jautriausias ir
palikuonys, kurie sekdami jų pė gražiai atliktas ritualinis ceremo
domis sielojasi Vilniaus reikalais. nijos veiksmas, sukėlęs dalyvių į
Pats suvažiavimas praėjo sklan pasąmonėje liūdną okupacijos į
KANADOJE
džiai ir produktingai. Buvusiai metų vilniečių kančių epopėjos
— Sporto darbuotojų suvažia
valdybai, kuriai pirmininkavo dr. vaizdą. Jautrią ir širdį veriančią
vimas įvyko lapkričio 8-9 die
J. Šalna, už jų įdėtą rūpestį ir at kalbą pasakė Stepas Varanka, ir
nomis Toronto Lietuvių na
liktą gražų darbą, ypatingai iš gi iškalėjęs už lietuvišką veikimą
muose.
leidžiant moksliniai vertingą kny 5 metus, kuris baigdamas kalbėti
gą “Rytų Lietuva”, pareikšta di kvietė visus budėti, kad nebepa
iiiimiiiiiMiiiiiiiimmiiinniiiiiiiiiiiiiiiif
delė padėka. Sudaryta nauja val sikartotų spalio 9-toji. Minėjime
Sol. Praurfme Ragiene
dyba, kurios pirmininku išrink dalyvavo virš 300 žmonių, tai gra
dainuoja
—
tas Albertas Misiūnas, gyv. Det žus Vilniumi susirūpinusių ir ko
roite, kur ir s-gos centro būstinė vojančių rikių būrys. Pabaigai su
YRA ŠALIS
perkelta. Pritarta išleidimui “Ry giedota “Marija Marija” ir Lietu
14 skirtingų lietuvių kompozi
tų Lietuva” anglų kalba, kad vos himnas.
torių
dainos ir arijos-š su atygitarptautiniu mastu būtų atskleis
Tenka paminėti, kad vėlinių
nio kvinteto palyda, 2 au klarita lenkų nusikaltimai prieš lietu
neto partija papildoma ir 4 au for
proga, lapkričio 2 dieną Marijonų
vių tautą ir, reikia manyti, tuo
tepijono
palyda (Beržui, berželiui
koplyčioje buvo atlaikytos pa
mi bus užkirstas kelias ateities
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlėe.
maldos už mirusius ir žuvusius
Sofijos malda. Skamba, skamba
negerovėms. Ši knyga turėtų ras
Vilniaus kovose vilniečius. Šv.
kanklės.
Nedvelk ijeli. Yra šalis.
ti garbingą vietą šalia Liet. En
Mišias atnašavo kun. Bagdona
Mylėk
lietuvį
ir Intos).
ciklopedijos ir kitų vertingų lei
vičius ir pasakė gražų pamokslą.
Diriguoja: Arūnas Kaminskas.
dinių tarpe. Apie knygos prista
Pamaldose dalyvavo nemaža
Plokšteles kaina su persiunti
tymą — sutiktuves, kurios įvyko
žmonių, kurie po pamaldų lankė
mu
— $8.85. Ulinois gyv. dar pri
Jaunimo centre, spaudoje buvo
šv. Kazimiero lietuvių kapinėse ir
deda 48 ct. Ulinois vals. mokesčio.
aprašyta. Knygą redagavo istori
Tautinėse mirusių vilniečių bei Violeta Bendžiūtė iš Philadelphijos at
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
kas dr. Algirdas Budreckas, kuris
lieka programą Baltimorės Lietuvių
jų šeimų kapus,
sukalbėdami
4545
W. 63 St Chicago, IL 60629.
muziejaus suruoštam kabaretiniam va
už tą didelį darbą išrinktas s-gos
maldą, padėdami gyvų gėlių ir kare, spalio 25 d.
1UIHIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIII1U1UU1I1IIIIIIUIII
garbės nariu, o taip pat išrink
_
uždegdami žvakę simboliniai dva
Nuotr. K. česonio
tas garbės nariu daug nusipelnęs
II....... IIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIII1
siniam ryšiui prisiminti. Tai gra
s-gai Valerijonas Šimkus.
žus ir prasmingas S-gos vadovy
RYTŲ LIETUVA
ros centre, 78 E. Washington
Suvažiavimas in corpore daly bės mirusių narių pagerbimas.
Istorinių bei etnografinių studijų
St., Chicagos miesto centre. No
vavo sekmadienį Vilniaus Dienos
J. Tijūnas
rinkinys
rintys
daugiau
informacijos
apie
—spalio 9-tos minėjime, kuris pra
pasirodymų dabortvarkę gali
STUDIA LITUANICA IV
KALĖDOS
dėtas pamaldomis Jėzuitų koply
kreiptis
tel.
269-2837.
VIEŠOJOJ
BIBLIOTEKOJ
čioje. Šv. Mišių auką atnašavo
Suredagavo
kun. J. Borevicius ir pasakė reikš
ALGIRDAS M. BUDRECKIS
Chicagos Viešosios bibliotekos
mingą tautiniai krikščioniškos Kultūros centras rengia parodą
Išleido Vilniaus Krašto Lietuvių Są
minties pamokslą. Organizuotai ir kultūrinių įvykių rinkinį Ka DENGIAME IR TAISOME
junga 1980. Spausdino M. Morkūno
VISŲ
RCŠIŲJ
STOGUS
su vėliavomis dalyvavo - šauliai, lėdų proga — “Kalėdų veikėjai
Už savo darbą garantuojame spaustuvė. Didelio formato, 628 pusi.
ramovėnai, savanoriai, skautai ir
Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu
ir papročiai”. Renginio apim
ir esame apdrausti.
kiti pripildydami pilnutę koply tyje bus visokios parodos, pasi
$18.25. Užsakymus siųsti:
Skambinkite
čią. Giedojo solistė G. Mažeikie rodymai, koncertai, filmų sean
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St.,
ARV’YDUI KIELAI
nė, vargonavo muzikas M. Mote- sai ir pan. Lietuviams atstovaus
Chicago, IL 60629
Tel.
—
484-9655
kartis.
Marie Krauchunas, kuri paro
c iiiiiiiiiimimiiiimtiiiiHiiiiiiiiimiJimiiii
Po pamaldų įvyko šventės mi
dys, kaip kepti tradicinius sau
nėjimo apeigos prie Laisvės pa sainius — grybus. Tas vyks
minklo kurios metu simboliškai
penktadienį, gruodžio 19 d. Kiti
SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
pagerbti Vilniaus ir jo krašto ko

I

Chicagos Jaunimo teatro jaunesniųjų grupė gegužės 1 d. T. Degutytės “Avi
nėlyje beragč-lyje*. Ii kairės: Aras Lapinskas, Andrėja Kaminskaitė ir Sau
lius Juikaltis
Nootr. D. Bfeb

įdomūs renginio įvykiai; gruo
džio 9, 12:15 vai. p. p., vyks Chi
cagos Šekspyro festivalio Char
les Dickens klasikinio veikalo
“A Čhristmas Carol” pastaty
mas, o to paties klasikinio vei
kalo penkios filmo versijos bus
rodomos kiekvieną antradienį,
6 vai. vak. nuo gruodžio 6 iki
gruodžio 30. Muzikos mėgėjams
gali ypač būti įdomu Chicagos
Simfoninio orkestro styginio
kvarteto koncertas, kuris įvyks
sekmadienį, gruodžio 21, 1:15
vai. p. p., ir Gian Carlo Mennotti
opera “Amahl and the Nights
Visitors”, kurios Chicagos Mu

UŽUOVĖJA. Marius Katiliškis. Lietus. Polaidis. Apyaušrė. Kaitra. Linarūtė. Kūlė. Pupžydis ir kitos novelės.
Išleido Terra, 1952 m., 362 pusi. Kaina ........................ $ 3.50
MANO TAUTOS ISTORIJA. Lyrika. Antanas Rūkas.
Didelio formato. Kieti viršeliai. Iliustravo Viktoras Petra
vičius. 180 pusi. Išleista 1966 m. Kaina ......................... $ 5.00
VEIKALAI SCENAI. Antanas Rūkas. Bubulis ir Dun
dulis. linksmas trijų veiksmų nutikimas ir svajonių šalis.
Penkių veiksmų vaidinimas mažiesiems ir dideliems. Išleista
1970 m. Kieti viršeliai, 180 pusi. Kaina .......................... $ 4.00
PABUDIMAS. Antanas Škėma. Drama. 64 pusi. Išleido
Terra 1956 m. Kaina ............................................................... $ 1-50

zikos teatro pastatymas įvyks
trečiadienį, gruodžio 10, 6 vai.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str.,
Chicago, IL 60629.

vak. Visi įvykiai vyks Chica
gos Viešosios bibliotekos Kultū-

Gauta mažas skaičius dar šių knygų:

LIETUVA CARO IR KAIZERIO NAGUOSE Antanas Gintneria. Atsiminimai iš I-jo PasaAilinio karo laikų (1914-1918).
508 psl. — kaina $5.00.

P. S. Extra pridedama ui persiutimą.

