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Baigė Turino
drobulės tyrimus

Moralinis uhimatumas
TSRS vyriausybei

New London. — Connecticu- skraistė, kurioje po mirties buvo
to Kolegijoje penktadienį įvyko įvyniotas Jėzaus Kristaus kūnas.
čią brangiausią vertybę pasauly
didelė spaudos konferencija, ku Tuo pačiu drobulė įrodo, kad Jis
(Tainyt)
rioje grupė mokslininkų paskelbė kėlėsi iš numirusių. Kiti įrodinė
šį moralinį ultimatumą mes je — žmoniškumą.
Mes manome, kad sveikai gal
savo raportą apie Turino drobu jo, kad drobulė yra suklastotas ko
rašome jums ne vieri Lietuvos
lės tyrimus. Kaip žinoma, 1978 kio menininko darbas, bet niekas
Laisvės Lygos vardu, ne vien lie voti sugebanti rusų tautos dalis
m. rugsėjo mėnesį grupė JAV negalėjo nuginčyti, kad drobėje
tuvių tautos vardu, bet ir latviu padės lietuviu tautai susigrąžinti
mokslininkų: garsių chemikų, in aiškiai įžiūrimas vyro paveiks
bei estu tautu vardu, viso pasau visas pagrindines teises, atimtas
žinierių, medikų, iš viso 33 įvai las. Pastarasis mokslininkų STU
lio žmonių vardu, kuriems nieko hitlerinės Vokietijos ir stalininės
rių tikėjimų žmonių: katalikų, RP projektas ir turėjo atsakyti į
nėra brangesnio už pagrindiniu Rusijos slapto suokalbio išdavoje.
Mes
manome,
kad
jie
prisidės
sie
protestantu, žydų, ateistų, atvy klausimą, ar drobulė yra suklas
teisių turėjimą, už laisvę ir teisin
kiant laisvės ir visoms kitoms iki
ko į Turiną su 68 įrankių dėžėm, tota?
gą taiką.
kurios svėrė šešias tonas. Jie ga
Kaip jus, marksistai — leni šiol vergų padėtyje tebesančioms
New Londono spaudos konfe
vo Turino arkivyskupo leidimą
niečiai, su mumis kalbėjotės prieš tautoms, nežiūrint, kokiame mū
rencijoje komisijos nariai pripa
apžiūrėti drobulę moderniausio
39 metus, taip mes su jumis da sų planetos kontinente jos iki šiol
žino, kad atsakymas į klausimjĮ,
mis priemonėmis. Buvo tik pasta
bar kalbame — iš jėgos pozicijos. bevergautu.
kis iš tiesų, drobulėje yra, lieka
tyta sąlyga tos drobulės nekarpy
Todėl mes sakome, kad tuo at
Skirtumas tik tas, kad jūs rėmėtoliau paslaptis. Mokslininkai te
ti. Mokslininkai tačiau galėjo su
tės fizine, brutalia jėga, o mes re veju, jei jūsų vyriausybė pasipik
gali atsakyti, — kas ji nėra. Dro
traukti stipriausiais siurbliais pa
miamės moraline jėga, sveikam tintų mūsų teisėtu reikalavimu,
bulėje, sakoma raporte, tikrai yra
kultūringumui būdinga jėga. Šiuo jai turi būti paskelbtas totalinis Egipto prezidento Sadato laidotuvėse dalyvavę politikai: buvęs JAV prezidentas Geraid Ford, Izraelio premjeras laidas tos drobulės dulkes, nuim tikro žmogaus kūno formos pa
ti medžiagos pavyzdžius stip
požiūriu jau dabar mes už jus boikotas iš visų pasaulio žmonių Menachem Begin, buvęs Prancūzijos prezidentas Valery Giscard d'Estamg ir buvęs prezidentas Jimmy Carter.
veikslas, tai kankinto, nukryžiuo
riais
klijais apdengtu kaspinu.
nepalyginamai stipresni. Mes ir tautų pusės. Visų dorų pasau
to vyro forma. Drobėje yra tikro
Prieš mokslininkų atvykimą Tu
esame stiprūs ta vienintele tikrai lio žmonių ir tautų solidarumas
kraujo žymių, — rasta hemoglo
rino šv. Jono katedroje drobulė
garbinga žmoniškąja jėga, kuri su tais, kurie kovojate prieš šiuo
bino, albumino, geležies. Tai nė
buvo išstatyta visuomenės apžiū
teisėtai gali egzistuoti pasaulyje, laikinius vergvaldžius, dėl savo
ra koks menininko darbas. Įrody
rėjimui. Per 6 savaites pro drobu
kuriai lemta vis didėti, nuolat ma nacionalinių ir žmogiškų teisių,
ta, kad drobėje nėra jokių žino
lę praėjo daugiau 3 milijonų žmo
žėjant imperializmo dvasinės at galės duoti visa tai, kas žmoniš
Kartoumas. — Sudano vyriau lius nuo namų stogų. Žuvusių skai
mų žmogui dažų, dėmių, spalvų
nių.
ramos platformai — nacizmo jė kumą generaline norma laikan sybė paskelbė, kad Libijos lėktu čius paaugo rki 40. Kaire nežino
ar chemikalų. Tačiau tas paveiks
gai. Tačiau, tarp kitko, mes dispo tiems teisėtai priklauso.
vai bombardavo praėjusį ketvir mi piktadariai apšaudė vidaus rei — Viceprezidentas George Bush
Mokslininkai pradėjo darbą las toliau lieka paslaptis, gal bus
nuojame ir labai didele fizine jė
Lietuvos Laisvė* Lyga tadienį du Sudano kaimus, žuvo kalų ministerio Mabawy Išmali pasakė Nacionaliniame spaudos 1978 spalio 8 dienos vakare. Dro galima šiai mokslininkų grupei ar
ga, nes mūšy sąjungininkais yra
dvi moterys, 'buvo daug sužeistų. namus, nušovė sargybinį. Kaire klube, kad pavojingi egomania- bulė buvo įnešta į gretimai esan ateities mokslininkams tęsti che
visi tie žmonės, visos tos tautos, Kaunas, 1979 m. rugpiūčlo 3 d.
Sudanas įspėjo Libiją nepažeisti buvo užpultos dvi policijos nuo kai, kaip Libijos Khadafy pradė čios rūmus, kur mokslininkai ją mines studijas, sakoma raporte.
kurios nėra linkusios išduoti pa
Sudano teritorijos, nes Sudanas vados. Vienoje mečetėje funda tų pasaulinį karą vien tam, kad ištempė ant specialiai pagamin
(Pabaiga)
Grupės atstovas apgailestavo,
mentalistai užsibarikadavo, meče patektų į spaudą. Bush kalbėjo tų aliuminio rėmų, kuriuos gali
imsis gynybos priemonių.
kad
jiems nebuvo leista daryti
Valstybės sekretorius Haigas tė policijos apsupta.
apie reikalą parduoti Saudi Ara ma sukinėti 360 laipsnių. Prižiū
"Carbon
14" tyrimų, kurie bū
Libijoje iš Egipto pabėgęs bu bijai žvalgybos lėktuvus.
Egipte tarėsi su viceprezidentu
rimi Italijos policijos ir vietinių tų apytiksliai nustatę drobės am
Mubaraku ir dalyvavo platesnė vęs kariuomenės štabo viršinin
—Irane vėl sušaudyti 82 val arkivyskupijos kunigų, STURP
kas gen. ei Shazli paskelbė reika džios priešai, devyni kituose mies mokslininkai (Shroud of Turin žių. Tam būtų reikėję nuo drobu
je
'konferencijoje,
kurioje
daly
Netoli Sao Paulo, Brazilijoje
lės nukirpti skiautę medžiagos.
vavo, be Haigo ir Mubarako, dar lavimą, kad Egipto valdžia pa tuose, 73 — Teherane.
Research Project) 120 valandų
spalio 8 d. mirė a. a. dr. Eliziejus
Somalijos, Sudano, Liberijos ir leistų politinius kaliniais, atsta
(Bus daugiau)
— Japonijos Hirosimos miesto pasimainydami tyrinėjo drobulę,
Draugelis, žymus nepriklausomos
Omano vyriausybių nariai, atvykę tytų demokratiją, atšauktų nau taryba pasiuntė protestą Ameri panaudodami moderniausius ins
Lietuvos kūrimosi veikėjas, politi
į prezidento Sadato laidotuves, jo prezidento rinkimus. Tada opo kai ir Sovietų Sąjungai dėl bran trumentus, rentgeno ir filmų apa
kas ir valstybininkas.
Egipto Mubarak
Valstybės departamento kalbė zicijos veikėjai tartųsi su vicepre duolinių ginklų bandymų.
ratus. Du garsūs fotografai pada
Velionis buvo gimęs 1888 m.
tojas Dean Fischer paskelbė, jog zidentu Mubaraku dėl naujos vy
—Londone sprogo bomba prie rė šimtus nuotraukų per mikro
ramina izraelitus
balandžio 11 d. Bardauskų km.,
visi pasitarimo dalyviai pabrėžė riausybės sudarymo.
Karališkosios Airių gvardijos ba skopus. Įvairiuose tyrimuose da
Gižų valsč, Vilkaviškio apskr. Jo
reikalą ginti šią sritį nuo užsie
Jeruzalė. — Izraelio laikraštis
rakų. Viena praeivė moteris žuvo, lyvavo ir garsūs Italijos specialis
tėvas Petras Draugelis buvo mo
nio intervencijos. Sekretorius Hai
"Maariv"
paskelbė pasikalbėjimą
sužeisti
22
gvardijos
kariai.
Bom
tai.
Pagaliau
spalio
14
d.
2
vairy
Vokiečiu; mitingas
kytojas Bardauskuose ir slaptos
gas pasiliko sekmadienį Kaire, ta
su
Egipto
numatomu preziden
bą padėjo slapta airių armija.
to Turino drobulė buvo sugrąžin
spaudos platintojas. Velionis mo
rėsi su Egipto vyriausybės na
tu
Hosni
Mubarak.
Šis pabrėžė,
reikalauja taikos
— Siaurinėje Airijoj nušautas ta jos globėjams ir perkelta į kop
kėsi Bardauskuose, 1909 m. bai
riais.
Bona. — Praėjusį šeštadieni katalikas miesto tarybos narys. Jį lyčią, kur ji laikoma nuo 16-to kad jis laikysis buvusio prezidento
gė Marijampolės gimnaziją, o
Sadato politinės linijos, derinsis
Buvęs prezidentas Nixonas iš Vakarų Vokietijoje įvyko didžiu- nušovė nelegali protestantų gru šimtmečio.
1914 m. Maskvos universitete
prie Camp David taikos sutarties.
pė.
Armagh,
Strabane
ir
LondonKairo negrįžo po laidotuvių na
'taikos demonstracija", kurioje
Amerikiečiai, grijčę namo, to
Mediciną. Maskvoje pasižymėjo
Mubarak
pabrėžė, kad Sadato už
derry
miestuose
sprogo
bombos,
mo, bet išvyko į Saudi Arabiją, dalyvavo apie 250,000 žmonių.
liau tęsė darbą Los Alamos Na
kaip stipraus įsitikinimo lietuvis,
puolikai
tardomi,
net neminė
kur susitiko su karalium Khalidu Plakatuose buvo puolamas Ame tačiau žmonių aukų nebuvo.
cionalinėje Laboratorijoje, kiti
suorganizavo studentų "Rūtos"
jo
sutarties
su
Izraeliu.
Jie nušo
A. a. Dr. E. Draugelis
—Sovietų pilietis Boris Les- dirbo Jet Propulsion Laboratori
ir princu Fahdu. Nixono vizitas rikos militarizmas. Demonstraci
draugiją (vėliau įsiliejusią į atei
joje matėsi ir uniformuotų karei nov, 43 metų mechanikas, buvo joje Pasadenoje, kur garsus spe vę Sadatą dėl kitų motyvų, dėl re
tininkus). Būdamas jau gydyto kūrusių nepriklausomą Lietuvą, esąs privatus.
liginio ekstremizmo. Mubarak pa
atvykęs į JAV ambasadą, kur buvo
jas persikėlė į Voronežą, kur buvo eilė. Jis buvo Krupavičiaus, Stul Sekretorius Haigas paskelbė, vių, daug V- Vokietijos parlamen penkias valandas. Bėjęs jis pasi cialistas Don Janney panaudojo sakė, kad jis buvo labai užimtas
daugiau lietuvių, buvo bolševikų ginskio, Dovydaičio amžininkas kad Egiptui bus pagreitintas JAV to narių. Kalbėtojai pabrėžė, kad davė Maskvos milicijai, sakyda- DIADS įrengimus (digital image šiomis dienomis ir motyvas, ko
analyser and display system), ku
ir bendradarbis.
ginklų tiekimas. Amerika patvir vokiečiai turi kovoti prieš naujus 1 mas k a d a m
suimtas ir mėnesį kalinamas.
dėl jis susitinka su Izraelio re
ginklus,
nes
Vokietija
bus
kovos
>
i
gresia
bepročių
Iirie kainuoja 330,000 dol.
tins
savo
interesus
Artimuosiuose
o
n
i
n
e
is
t
u
r
e
porteriais, yra tas, kad jis nori nu
Į Lietuvą grįžo 1918 m. ir pra
-J
i ° medžioklinį šau
Rytuose konkrečiais žygiais. Rei laukas, jei kils naujas pasauli- i š
Kiti grupės specialistai tyrinėjo raminti izraelitus ir pasiųsti jiems
dėjo kurti nepriklausomos Lietu
Khomeinb ragina
kia pademonstruoti, kad būti nis karas. Tarp kalbėtojų buvo tuvą, kurį atidavė ambasados sar- rentgeno spindulių cheminių me aiškią žinią, — Egipto linija ne
vos įstaigas — buvo Marijampo
marinams.
Amerikos sąjungininku nėra pra viešnia iš Amerikos, dr. Martin gymiams
Romos
Egipte sukilti
lės miesto tarybos narys, vėliau
Luther
Kingo
našlė
Coretta
King,
~
viešbutyje bombos džiagų duomenis. Rasta geležies, sikeis; ką Sadatas pažadėjo, Egip
žūtis,
pasakė
Haigas.
Gynybos
se
kalkio, strontijaus.
tas įvykdys.
pirmasis burmistras, laikinosios
Teheranas. — Irano dvasinis kretorius Weinbergeris tarėsi su pasakiusi, kad milijonai amerikie- sprogimas nužudė Palestinos
Nuo
pat
drobulės
atradimo
ti
vyriausybės narys. Kaune suor vadas ajatola Khomeinis paskel
Laisvinimo Organizacijos inforBuvę prezidentai
ganizavo ligoninę. 1919 — 20 m. bė egiptiečiams raginimą sukilti Egipto gynybos ministeriu Abu čių pritaria šios vokiečių demons macijos skyriaus vedėją Abu Sha- kintieji katalikai mano, kad tai
surengti tracijos tikslams. Masinis mitin
buvo vidaus reikalų ministeris. ir nuversti dabartinį režimą. Sada Ghazala. Numatyta
rar. Palestiniečiai kaltina Izrae
taikos klausimu
Kaip Lietuvos ūkininkų s-gos at tui žuvus, tam esanti puiki proga. bendrus karinius pratimus. Nu gas tęsėsi 12 vai.
Walesa planuoja
lio
saxtgumą, tačiau viena radi
tarta
duoti
ginklų
Sudanui.
Pa
stovas buvo ir kitų dviejų seimų Teherano radijas paskelbė ajatoWashingtonas. — Buvę prezi
Kuba - palestiniečiai kali palestiniečių grupė pasigyrė
atvykti Amerikon
narys, antrajame seime būdamas los atsišaukimą į egiptiečius. Kho skelbta, kad Amerikos žvalgybos
dentai Jimmy Carter ir Geraid
nužudžiusi
Shararą,
nes
jis
buvęs
rado bendra kalbą
sekretorium. Dirbo įvairiose ko meinis pajuokė Egipto valdžią, lėktuvai Awacs paskutiniu me
"per nuosaikus".
Varšuva. — Lenkijos darbinin Ford, dalyvavę Egipto prez. Sa
misijose, kaip darbo socialinės ap kuri bijanti leisti egiptiečiams pa tu stebi Egipto —Libijos pasienį.
Havana. — Kuboje lankėsi
— Kinijos komunistų partijos kų profesinių sąjungų vadas Lech dato laidotuvėse, abu sutiko, kad
saugos, krašto apsaugos, savival laidoti buvusį prezidentą. J laido Viduržemio jūroje esą karo lai palestiniečių delegacija, vadovau pirmininkas pakvietė į svečius Walesa posėdžiavo Prancūzijos Artimųjų Rytų taikos pastangose
dybių administracijos. Vėliau iki tuves reikėję specialių leidimų. vai, jų tarpe lėktuvnešis "Nimitz" jama PLO politinio skyriaus ve Taivano prezidentą sakydamas, ambasadoje su Lenkijoje besilan nebus pažangos, kol nekis Pales
1927 m. buvo sveikatos departa Ajatola ragino visus eiti į gatves priartėjo arčiau rytinio gūros pa dėjo Farouk Kaddoumi. Jis turė kad jis gali aplankyti Kiniją, nors kančiu prancūzų užsienio reika tinos Laisvinimo Organizacijos
kraščio, arčiau Libijos — Egipto
mento direktorius. Nuo 1932 iki ir pašalinti silpną valdžią.
jo posėdžius su diktatoriumi Cas- ir nesutiktų su ja derėtis dėl susi lų ministeriu Cheysson. Walesa vaidmuo. Susitikę su grupe re
regiono.
bolševikmečio buvo Suv. Kalva
tros ir kitais Kubos vadais. Ben jungimo. Šeštadienį Taivane įvy lapkričio mėn- lankysis Ameriko porterių abu prezidentai kaltino
Ajatola atsakė į Saudi Arabi
rijos psichiatrinės ligoninės direk jos karaliaus protestą, kuriame
Egipte toliau pranešama apie drame pareiškime skelbiama, kad ko didelis kariuomenės paradas. je ir Kanadoje, kur atvyks lapkri ir PLO, kad ji atmeta ligšiolinius
torius. Pasitraukė iš Lietuvos karalius skundžiasi piligrimų iš musulmonų fundamentalistų ne Amerika gresia visam pasauliui, Taivanas kol ikas atmeta 'Kinijos čio 24 d. Lenkų delegacijoje bus taikos laimėjimus. Carteris pridė
1944 m., antrai bolševikų okupa Irano elgesio. Iraniečiai politikuo ramumus Asyutu mieste, kur fa nes veda agresyvią, imperialisti siūlymus gerinti santykius.
jo, kad Izraelis apsunkina spren
šeši asmenys.
cijai užeinant. K Vokietijos emi ja islamui šventose vietose. Kho natikai šaudo į policijos patru nę politiką. Visai žmonijai gre- — Indijos
premjerė Indira
Ilgametis KOS — KOR veikė dimą su savo Rytų Jeruzalės ir Va
gravo į Braziliją, kur turėjo sese meinis sako, kad Saudi Arabijos
sia sunaikinimo pavojus miOjGandhi pasakė Filipinuose, kad jas Jacek Kuron lenkų laikrašty karų kranto okupavimo politika.
rį ir ten, kol sveikata leido, buvo policija persekioia Irano žmones,
Amerikos branduolinių ginklų, I Indija pritartų deryboms dėl je "Sztandar Mlodych" pareiškė,
medicinos asistentas ir vedė spe- juos muša, kankina, verčia tar
Nobelk) premijos
sakoma Kubos ir Palestinos Lais Kambodrjos taikos atstatymo, kad "Solidarumo" unija turi lik
KALENDORIUS
cialius tyrimus.
nauti Amerikos, Izraelio ir kitų
Stokholmas. — Nobelio premi vinimo Organizacijos komunika nors Indija ir pripažino dabarti ti darbininkų unija ir nesiekti po
Spalio 13 d.: Edvardas, Kaledo
litinės galios. Kurono pasikalbė
nę Kambodijos vyriausybę.
Nuo jaunystės rašinėjo katali islamo priešų interesams.
jas už mediciną laimėjo trys Ame te.
— Kanadon atvyksta Maroko jimas buvo pirmą kartą lenkų nija, Mintas, Viliūnė.
kų laikraščiuose politiniais, visuo
rikos profesoriai, smegenų funkci
Spalio 14 d.: Kalistas I, Fortū
meniniais ir medicinos klausimais
— Salvadoro aukščiausiojo jų tyrinėtojai: Roger Wolcott Sper— Palestinos Laisvinimo Orga užsienio reikalų ministras. Bus ta valdžios laikraštyje, nes Kuronas
kaltinamas
spaudoje
kaip
agitato
riamasi
dėl
santykiu
išplėtimo.
natą,
Mindaugas, Lakštuonė.
neprikl. Lietuvos ir išeivijos teismo rūmuose sprogo stipri bom ry, David Hunter Hubel, gimęs nizacijos pirmininkas Arafatas
rius
prie?
socializmą.
Montrelayje
bus
atidarytas
Ma
laikraščiuose. Buvo ypač Brazili ba, sužeidusi 7 teismo pareigū ir medicinos mokslus baigęs Kana baigė vizitą komunistinėje Kini
Saulė teka 6:59, leidžiasi 6:15.
jos ir Argentinos laikraščių uolus nus.
doje ir Torsten Nils Wiesel, šve joje ir atvyko vizito į Siaurės Ko roko generalinis konsulatas.
ORAS
bendradarbis, rašė taip pat ir
— Lenkų valdžia sutiko įtraukti
— Filipinuose staigus potvynis
— Nikaragvos valdžia pagra das, baigęs Karolinska Institutą. rėją
Debesuota, su pragiedruliais,
"Draugui".
sino uždaryti opozicijos laikraš Dr. Wiesel gyvena ir dirba Ame
—Olandijoje audros metu skri "Solidarumo" atstovus į komisiją, apsėmė vario kasyklos stovyklą
1
rikoje
nuo
1953
metų,
tačiau
nė
2uvo
174
žmonės,
dar
69
dingo,
temperatūra
dieną 70 1-, naktį 55
Su dr. E. Draugelio mirtimi tį „La Prensa-*, jei jis toliau truk
dęs keleivinis -lėktuvas su 17 žmo j kuri planuos, kaip išspręsti Lertkjra Amerikos pilietis.
110 sužeisti.
' laipsniai.
baigiasi didžiųjų valstybininkų, dys vyriausybei.
nių sprogo ore, visi žuvo.
I jos ekonominę krize.

EGIPTE NERAMU

MIRĖ DR. E. DRAUGELIS

TRUMPAI
M VISUR

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. spalio mėn. 13 d.
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Rusijoje ir Brabante, Belgijoje.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
Iš paminėto belgo tarnautojo
nesiunčiami.
Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo
Hugo Noe per tardymą Mask
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
voje buvo atimtas adresas
vienos šeimos Minske, kuri su
DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
politika nieko bendro neturi.
Kaip naudingą žmogui reli
Svarbu ištirti geležies sukef
metams YŽ metų 3 mėn.
giją įvairūs prekybininkai nie tos mažakraujystės priežastį,
Tačiau nuo to laiko jų duktė,
Chicago ir Cook County
$42.00 $25.00 $17.00
kais paverčia — taip atsitinka tada tinkamu maistu ir vai
gyvenanti Belgijoje, nebe
Kanadoje (kanadiskais dol.).... $46.00 $26.00 $18.00
Anelė Kirvaitytė "Sodybos" ambulatorijoje tikrina krauir su reikalinga Žmogaus kū
gauna iš savo tėvų jokių žinių.
stais, kuriuos gydytojas prira
Kanadoje (U.S.A. doL)
$42.00 $25.00 $17.00
jospūdį Aldonai Ankienei, jos anūkėlei atydžiai stebint.
nui geležimi.
Visi laiškai dingsta. „Atrodo,
šys (be recepto jų negausi), priUžsienyje
$42.00 $25.00 $17.00
Nuotr.
M.
N
a
g
i
o
kad ši šeima Minske yra
seis
tokią
mažakraujystę
Kitur
—
Amerikoje
$40.00 $22.00 $15.00
Nežmoniškų
dingusi iš Rusijos", sako Hugo
Savaitinis
$28.00 $17.00
tvarkyti. Geležies kūne turi bū
asmenų sukurta ti tam tikras kiekis: nei per di ir televiziją skelbtų gražiau tos (tikros), nes tada iš daržo Noe, kuris yra įsimaišęs į šį
gyvenimo praktika.
delis, nei per mažas. Per daug sios merginos bei šiaip gerb vių daug geležies negalės susi incidentą. Jis buvo apsiėmęs
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
geležies gaunant, yra pavojus tini asmenys, žinoma, ne gydy gerti iš žarnų į kraują. Taip pat nuvežti į Maskvą ir iš ten
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
Kiekvienas esame girdėję susirgti mirtina kepenų liga tojai.
žinokime tiesą, kad stambiai paštu pasiųsti į Minską vienai
niais nuo 8:30 iki 12:00.
nesaugo. Juos gražina tik iš anksto
apie mineralą geležį. Vaistų (Hemochromatosis). 0 kūnui
malti kvietiniai miltai netru šeimai drabužių siuntinį. Jų
susitarus. Redakcija už skelbimų
• Redakcija dirba kasdien 8:30
—
4:00,
šeštadieniais
8:30
—
turinį neatsako. Skelbimų kainos
gamintojai, radijo, televizija, permažai gaunant geležies kdo
geležiai
sunktis
į
kraują,
Kokios kilmės geležis
adresą jis įdėjo tarp tų
12:00.
prisiunčiamos gavus prašymą.
laikraščiai, o ypač taip va negalima atsikratyti geležies
kaip anksčiau buvo manyta.
yra naudingesnė
drabužių. { Maskvą atvykęs
dinamos Health'Food krautu trūkumo sukeltos mažakraujis buvo muitinėje iškratytas ir
Įvairios rūšies propagandisvės rėkte rėkia, kad kiekvie
Naudotina
daugiau
areštuotas, nes pas jį buvo
jystės. Čia ir glūdi tiesa, kad tai rūpinasi uždarbiu, siūlydaVandens gėrimas nepadaro
nam reikia naudoti Geritolį
geležies
negu
rasta „Vakarų propaganda"
mi
savo
prekę
nesionenvisi
be
recepto
gaunami
gele
žmogaus nei ligoniu, nei įsisko
(Geritol) geležies kūne papil
kūnui reikalinga
— knygos, laikraščiai su žiniotuojantiems
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žies
vaistai
(įskaitant
ir
Geri
linusiu; nei žmonos našle.
dymui. Kas nėra girdėjęs apie
mis apie rusų karius
Raginimas
naudoti
daugiau
tolį
bei
jo
konkurentus)
ne
J. Neal
prekybininkų skelbiamą netie
Advokatų Draugija
Tik maža dalis iš maisto Afganistane.
są — apie taip vadinamą pasil- p a t a i s o mažakraujystės. špinatų, būk jie esą geriausias esančios geležies susigeria į
VALDEMARAS BYLAITIS
pusį kraują. Kraujas nesilps Prekybininkai žino, jei jų geležies šaltinis, yra netie- kraują, todėl privalome val
IR
Noe rusų spaudoje buvo pa
(walnuts, pisOn.
ŽIBUTI
ZAPARACKAS
VINCAS
BRIZGYS
ta, tik mažakraujis žmogus gaminiuose bus reikiamas sa.Riešutai
gyti maistą, turintį geležies vadintas priešišku elementu ir
Teisių
daktarai
silpnėja. Prekybininkai šioje geležies kiekis — jų nebus gali- tachio nuts) turi daugiau gele- daugiau, negu mūsų kūnas jos po dviejų dienų tardymų per
Telef. — SS7-1286
2458 W. 69th St., Chicago, III.
srityje prikalba - prirašo viso ma gauti be recepto. Tada ligo- žies negu špinatai. Be to, reikalauja. Būdingas suau Paryžių grąžintas iš Rusijos.
AKIŲ LIGOS . CHIRURGIJA
nis
eis
pas
gydytoją
ir
gydišpinatuose
esanti
geležis
junVisi tel. 778-8000
O
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s
u
:
kių niekų, nieko bendro su tei
gusio amerikiečio tūkstančio Rasta pas jį spauda ir drabu
sis
reikiamais
vaistais;
tada,
giasi
su
juose
esančia
oxaline
Valandos
pagal susitarimą
700 NortJi M k i i l g s a , Salti
sybe neturinčių. Jie skelbia ne
(1000) kalorijų maistas sutei žiai konfiskuoti. Dėl rastų pas
Valandos pagal susitarimą
žinoma,
prekybininkams
nerūgštimi,
sudarydama
sunkiai
tiesą apie svarbų žmogaus
kia 6 miligramus geležies. Tai jį drabužių — kelios džinso
kūnui mineralą geležį, norėda bus naudos. Todėl prekybinin- iš žarnų į kraują susigeriantį gi, valgydami 2000-3000 kalo kelnės, slidžių apranga ir t.t.,
mi žmones suvilioti pirkti jų kai prideda neveiklią geležies geležies junginį,
Hugo Noe aiškinosi Maskvoje,
T e l . ofiso ir buto: O t y m p i c 2 - 4 1 5 9
Nemažai geležies žmogus ga- rijų maisto per dieną gauname kad tuos drabužius jis pasi
DR. K. G. BALUKAS
mediciniškai
nevartotiną dozę į savo alkoholio turinčius
nuo 12 iki 18mg. geležies. Toks
skysčius
(tokie
skysčiai
be
reIi
gauti
gamindamas
maistą,
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
gaminį Geritolį. Kad ir štai ko
kasdieninis geležies kiekis yra ėmęs iš vienos pažįstamos Bel
cepto
gaunami).
Na,
ir
geria
ypač
pamidorus
geležiniuose
Ginekologinė
Chirurgija
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
kią netiesą skelbia prekybi
net su perviršium pakan gijoje nuvežti jos tėvams.
žmonės
svaigalus,
išleisdami
(cast
iron)
induose.
Gyvuli6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
1
4
4
3
So.
50th
Ave.. Cicero
ninkai apie tą svarbų žmogui
kamas suaugusiam vyrui. Vi Adresą įdėjęs tarp tų dra
Medical Building). T e l . LU 5 - 6 4 4 6
Kasdien 1-3 vai ir 6 8 vai vak. išskyrui
jiems
dideles
pinigų
sumas,
o
nės
kilmės
geležis
yra
žmor
mineralą geležį. Girdi, pasilsai kitas reikalas su mėnesi bužių. Įtikinėjo, kad tie tėvai
treč. Sešt 12 iki 4 va! popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
pes kraujas sukelia pastipusią geležies trūkumo tuomi nepa- gaus kūno geriau pasisavina- nes turinčiomis moterimis: jos Minske nieko bendro neturi su
Priima ligonius pagal susitarimą
kraujo srovę — tada, girdi, Šalindami. Tokia apgaulė liau- ma, palyginus su augalinės suvalgo 1500 kalorijų maisto politika. Muitininkai Maskvo
0R. IRENA KURAS
gyvybiniai svarbus raudonas sis žmonėms apsišvietus ir as- kilmės geležimi. Nuo šeštada- kasdien ir iš jo gauna tik 9 mg, je apsidžiaugė radiniu, bet jo Tai. ofiso H E 4 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
skystis sunkiai teka arterijo menybėmis — nusiteikimais Ho iki trečdalio (15-30%) gele- geležies, kai tuo tarpu joms pasiaiškinimu netikėjo.
DR. PETER T. BRAZIS
susitvarkius.
žies, esančios mėsoje, patenkaiš kasdien reikia dvigubai dau
SPECIALISTĖ
mis ir venomis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MEDICAL BUILDING
žarnų į kraują. 0 tik 5% gele- giau.
Tačiau atrodo, kad tas in
2 4 3 4 West 71st Street
3200 W Slst Street
žies mūsų kūnas pasisavina iš
Tai prekybininkų, ypač n e
Geležies turinčių
cidentas neliko be pasekmių.
Kūnas
sandėliuoja
Vai.:
pirm.,
antr., ketv. ir penkt. 11:30
augalų. Pagerinamas geležies
va toniko — geležies turinčio
vaistų reikšmė
Anksčiau Belgijoje gyvenanti
Vai . Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p.p.
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
geležį
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
pasisavinimas — jos iš žarnų į
"Skysčio Geritol gamintojų per
duktė niekliudomai susi
šama žmonėms netiesa. PelVaistų tyrinėtojai (Con- kraują sugėrimas tada, kai
rašinėjo su sena motina ir
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė
Kūnas, iš maisto gaudamas
nagaudžiai perša žmonėms ne sumer Reports, Septembert žmogus minta maistu, turinčiu
giminėmis Sov. Rusijoje,
DR. J. MEŠKAUSKAS
0R. EDMUND E. CIARA
tiesą, būk Geritolis ir panašūs 1978) apie geležį turinčius vais- mėsos, paukštienos, žuvies ^r geležies perviršį, ją sandėliuo dabar visi laiškai iš Belgijos
ja
kepenyse,
kaulų
smegenyse,
OPTOMETRISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
geležies turintys skysčiai bei tus praneša, kad kiekvienas, citrininių vaisių bei jų sunkų
lieka be atsakymo.
blužnyje
ir
kituose
kūno
or
2709 West Slst Street
Specialybė vidaus ligos
tokios be recepto gaunamos jų kurio kraujas nėra normalus, — ten yra daug vitamino C. Vi2 4 5 4 West 7 l s t Street _.-__-_
Tel.
GR
6-2400
ganuose.
Maistui
stokojant
rei
„Aš nemaniau su jos tėvais
.gamintos tabletės atgaivins turi būti gydytojo priežiūroje, taminas C pagerina geležies
Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1-4 ir ( 7 1 - m o s ir Campbell Ave. kampas)
kiamo
geležies
kiekio,
minėti
turėti kontaktą, bet tik iš 7 9: antrad ir penkt 10-4: šeštad 10 3 vai Vai pirmad .antrad . ketvirtad irpenWad
kraujo apytaką. Tai apgaulė Jis privalo nepasiduoti gėle- susigėrimą į kraują,
kūno
sandėliai
ištuštėja.
Kūdi
3 iki 7 v p p Tik susitarus
peršama žmonėms nesiorien- žies turinčių vaistų gamintojų
Todėl visi maitinkimės gele- kiai, maži vaikai, jaunuoliai ir Maskvos paštu pasiųsti siun
Ofs. l a i 735-4477; Rez. 246-0067
tinį į Minską, todėl ir adresą
tuojantiems jų kūnams gele vilionėms. Geležies trūkumo žies turinčiu maistu: naudokiOfs. 742-0255
Namų 584-5527
DR. E. DECKYS
žies naudos reikaluose. Todėl sukelta mažakraujystė rei- me daug vitamino C turinčių vaikų susilaukiančios moterys laikiau prie vežamų drabu
Dr. ALGIS PAULIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
apsišvieskime šiame svarbia kalauja ją gydančių geležies vaisių ir jų sunkų (citrinų, apel- dažniausiai iš maisto negau žių", sako Hugo Noe. Dabar
SPECIALYBE
NERVŲ
IR
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
me mums reikale — tada nesi- dozių, kurios yra didesnės už sinų, graifruktų), tada dau- na reikiamo kiekio geležies. mėginama diplomatiniu kebu
EMOCINĖS LIGOS
1185 Dundee Ave.
Jos
pareikalavimas
padidėja
sužinoti, kas atsitiko su jos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
leisime pelnagaudžių apgau jos kiekį Geritolyje ar kituose giau geležies susigers į mūsų
Elgin. III. 60120
augantiems, nėščioms, žin
6 4 4 9 So. Pulaski Road
dinėjami.
be recepto gaunamuose "gėle- kraują iš valgomo maisto, dančioms kūdikius, mėnesines tėvais, bet į visus laiškus
Valandos
pagal susitarimą.
Valandos pagal susitarimą
žiniuose" vaistuose. Todėl to- Alergiški ka* kuriems citrini- turinčioms ir žmonėms, kurie ambasada Briuselyje tyli.
Tel. 372-5222. 236-6575
T.
kie be recepto gaunami vaistai niams vaisiams bei jų sun- valgo nepakankamai geležies
Geležies trukumo
DR. A. B. 6LEVECKAS
Dr. ROMAS PETKUS
nevartotini.
koms naudokite kitokios rū- turinčio maisto. Arti 5% visų
sukelta
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
Savo ligą — mažakraujystę sies citrininius
vaisius, šio krašto moterų turi mažo •III!
mažakraujystė
Tel. - BE 3 5 8 9 3
Ofisai:
pačiam pacientui diagnozuoti Pagaliau, galima naudoti ir vi- laipsnio (dėl geležies stokos)
111 NO VYABASH AVE
Specialybė Akių ligos
J O N A S PTJHNAS
Geležis kraujuje reikalinga. yra labai rizikinga. Geležies tamino C tabletes geležies susi- gaunamą mažakraujystę.
3 9 0 7 West 1 0 3 r d Street
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Ji yra dalis kraujuje esančio vaistų gamintojai mulkina gėrimo į kūną pagerinimui,
chemikalo Hemoglobinu vadi žmones siūlydami savo nepa- Taip darykime visi, ypač penOfiso tel. - 582-0221
Išvada. Maitinkimės tinka
DR. L. D. PETREIKIS
namo. Jis talkina į plaučius kankamą kiekį geležies turin- sininkai, pabėgusieji, chroniš- mai, tada nereikės paklusti Profesorius medicinos
DANTŲ GYDYTOJA
DR. JANINA JAKSEVICIUS
įkvėptą deguonį išnešioti po vi čiu8 vaistus nuo nusilpimo bei komis ligomis, ypač reumati- prekybininkams, kurie tik sa
8
1
0 4 S. Roberts Road
(1875-1939)
JOKS A
sas kūno daleles. Geležies trū greito nuovargio. Tų pel- nėmis negaluojantieji, nes vais reikalais, o ne žmonių
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.
VAIKŲ LIGOS
kumas dažniausiai sukelia šia nagaudžių mulkinimui pasi- tokių kūnas ima stokoti gele sveikata rūpinasi. Geležies pa
Jo visuomeninė, kultūrinė ir
Tel. 563-0700
6441 S. Pulaski Rd.
me krašte pasitaikančią duodąs žmogus yra apgau žies.
Valandos
pagal susitarimą
mokslinė veikla
kankamą kiekį stenkimės gau
Valandos pagal susitarimą
mitybinę mažakraujystę. To namas, nes nusilpimas ir
Taigi visi galime kartu val ti iš maisto. Kai reikia — gydy
kios mažakraujystes atveju greitas pavargimas gali atsi gyti jautieną su bulvėmis, tojas patars vaistus. Tik jokiu Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3 7278
DR. FRANK PLECKAS
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno
kraujas nėra pavargęs — pa rasti dėl daugelio kitų priežas kiaulieną su pomidorais, kar būdu nesigydykime patys Geri- spaustuvė.
DR. A. JENKINS
(Kalba lietuviškai)
Didelio formato, 220 pusi.,
vargęs jaučiasi pats žmogus. čių, ne vien dėl geležies trū tu naudodami geležimi pa toliu ar kitais nepakankamai kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Taigi, prekybininkų įpirštas kumo. Mažakraujystė turi gausintus j a vainius (iron - en- geležies turinčiais vaistais, S12J35. Illinois gyventojai dar prideda
"Contact lenses"
Valandos pagal susitarimą
posakis apie silpną kraują yra daugelį priežasčių. Tik jas pa riched cereals) ir apelsinų gaunamais be gydytojo nu 72 et valstijos mokesčio.
2*18 W 71st St. - Tel 737-5149
priešingas tiesai.
šalinus, žmogus gali pagyti. sunką. Negerkime alaus, vyno rodymo. Daugiau apie tai kitą
6132 S Kedzie Ave Chicapo
Vai pagal susitarimą Uždaryta tteč
Užsakymus siųsti:
Todėl nesileiskime įtikinami bei vandens su valgiu, o kuo kartą.
WA 5 2670 arba 489-4441
Geležies trūkumo sukelta geležies turinčių vaistų gamin gausiau naudokime vaisių sul
DRAUGAS, 4545 W. 68rd St.
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. K. A. JUČAS
mažakraujystė
dažniausiai tojų; nesiklausykime sireniškų tis.
Pasiskaityti. Jane Brody's
Chicago, DL. 89829
I N K S T Ų . PŪSLĖS IR
0
0
0
S
LIGOS
yra menkos mitybos ženklas. tokių vaistų liaupsinimo, nors
Su daržovėmis nevalgykime Nutrition Book W.W. Norton iimiiHiiiiiiiimiiiiniiniiiiiiiiiiiiiimimi
PROSTATO CHIRURGIJA
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Ji gaunama ir žmogui nukrau
2656 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
and Co. New York.
javus. Ji nepašalinama žmo šioje srityje netiesą per radijo kiaušinių ir negerkime arbaVai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak.
tfiiimiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiii
Įstaigos ir buto tel. 652-1381
gui pačiam save be gydytojo
Ofiso tai. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 5545
ADOLFAS VENCLAUSKAS
pagalbos gydant. Todėl var
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195
toti be gydytojo žinios vi
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
sokius kiek geležies turinčius
DR. V. TUMAS0NIS
OF FAMILY PRACTICE
eleksyrus bei tabletes, ypač
CHIRURGAS
Knygos turinys paimtas ii oku-1 1 4 0 7 So. 4 9 l h Court. Cicsro. M .
2 4 5 4 West 71st Street
taip atkakliai per televiziją net
puotos Lietuvos gyvenimo, kuria* Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir Sešt Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2-5
garsių žmonių peršamą Geri
me aprašo tuometinius {vykius pro.
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
tolį, yra nesveika.Jei kas turi
vinciniame miestely ir j o apylin
DR. IRENA KYRAS
geležies trūkumo mažakrau
Ofs tel 586 3166: namų 381-3772
kėse kada vyko sunkios partizanų
jystę, privalo maitintis gele
kovos su okupantais ir jų padėjė
/ DANTŲ GYDYTOJA
DR. PETRAS 2LI0RA
2659 W. M S t . CMcago
jais.
žies turinčiu maistu, susitvar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
476-2112
Iileido Akademinio Skautų Są
kyti kraujavimą ir naudoti
6 7 4 5 W«st63rd Street
Vai
pagal
susitarimą
Pirm.,
antr.,
treč
jūdžio Filisterių skautų sąjungos
pakankamai geležies turin
Vai : pirm , antr. ketv ir penkt.
ketv 10 iki 6 vai. Settad 10 l a 1 va).
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
čius vaistus, kitaip niekad ge
2 - 7 ) šeštadieniais Dagai susitarimą
na su persiuntimu $5,75. Illinois
ležies trūkumo sukeltos maža
Tai.
REliance
5
1
8
1
1
gyventojai prideda 25 et. valstijos
DR. K. M. ŽYMANTAS"
kraujystės nepašalinsi. Mat,
mokesčio
DR.
WALTER
J.
KIRSTUK
D R S. T. CHIRBAN
tokią mažakraujystę, be jau mi
Lietuvis gydytojas
Užsakymus
siųsti:
DANTŲ GYDYTOJAI
nėtų, gali sukelti dar ir kito
3925 West S9th Street
2 6 5 4 West 63rd Street
kios priežastys, pvz.: vėžys ar
D R A U G A S , 4 5 4 5 W. 68rd St., Vai pirm . antr, ketv ir penkt nuo 12-4
VaL pagal susitarimą: antr, trečiaa ,
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Geras principas

KAD NEŽŪTŲ
DĖL PRASTO
ĮGYVENDINIMO
"Taigi tik pati tauta ginklą į
savo rankas paėmusi gali išsi
laisvinti, bet jokiu badu neati
davusi jį į svetimas rankas...
.Nepakilkime ir neišleiskime
kovos ginklo iš savo rankų ir
mes gyvenantieji laisvės kraš
tuose'", rašo Stepas Jakubickas "Laisvosios Lietuvos" rug
sėjo 17 d. nr., smerkdamas
kalifomiečių Baltų laisvės ly
gos užmojj samdytis Hannafordo b-vę kai kuriems poli
tiniams darbams atlikti. Jo
mintį nemažiau trenksmingai
ataidėjo ir visas Lietuvos atgi
mimo sąjūdžio seniūnų tary
bos suvažiavimas, pareikš
damas esąs
"griežtai
nusistatęs prieš bet kokių sam
dytų, svetimų organų sudary
mą, kurie imtųsi Lietuvos laisvinimo
darbo
ar
jo
propagavimo".
Tai gal ir Vytautas Didysis
klydo, prieš Žalgirio mūšį į lie
tuvių stovyklą įsileisdamas če
kų, gudų ir totorių pulkus? Gal
būtų turėjęs visas tas sve
timas gaujas nuvyti ir tiesiai
pas kryžeivius pasiųsti? Gal
tada ir žiaurios, ilgai užtruku
sios kautynės būtų greičiau
pasibaigusios... (Tik nežinia,
kieno naudai.)

r

Palikdami šį ginčą spręsti
istorikams, norėtume vis dėlto
pastebėti t a i kad, jeigu ad
vokatas geras ir gali mūsų by
lai veiksmingai pasitarnauti,
neturėtų būti labai svarbu, kad
jis pvz. svetimtautis ir kad jis
už paslaugą pinigus ima. O
kas gi turėtų būti svarbu? Na
gi "tik" tokie klausimėliai: ar
advokatas iš tikrųjų geras, ar
iš tikrųjų reikalingas, ar jo pa*
stangos rezultatyvios (ty. ne
šančios lauktus vaisius) ir jų
kainą pateisinančios (taigi, ar
jos, amerikietiškų terminu ta
riant, yra "cost - effieient")?
Kaip tik šiais ir panašiais tiks
lingumo ir naudos kriterijais (o
ne kokiais kitais) reikėtų sver
ti kiekvieną "svetimtaučių spe
cialistų" pasisamdymo atvejį,
įskaitant ir tą, apie kurį čia
kalbame. Deja, čia tuoj pat ir
atsiranda keletas neaiškumų.
Kad Hannafordo "viešųjų
santykių" b-vė, viena didžiau
sių Amerikoje su dešimčių mili
jonų dolerių metine apyvarta,
savo darbo srityje aplamai yra
kompetentinga, neabejojame.
Tačiau kokią savo milžiniškų
išteklių bei įtakos dalį bend
rovė skirs mūsų "skurdžiam"
reikalui, tarp savo klientų tu
rėdama jai dvidešimt kartų
daugiau pajamų duodančias
biiijonines firmas? žinome,
kad ryšium su demonstraci
jom už V. Skuodžio laisvę Han
nafordo b-vės darbuotoja Leslie Dutton prašė mūsų Valdo
Adamkaus, kad šis jai sudary
tų priėjimą prie sen. Ch. Percy
ir kitų įtakingų valstybininkų.
Kodėl? Juk V. Adamkaus kon
taktais pasinaudoti galime ir
mes patys, niekam nieko už tai
nemokėdami

•

Koks ii viso būtų reikalas
samdytis ekspertinę amerikie
čių "viešųjų santykių" firmą?
Ogi toks: specifiniam uždavi
niui paveikti tokius informaci
nės tarnybos bei vyriausybės
sluoksnius, kurių mes patys
paveikti neįstengiame. Tačiau
nėra, manytame, jokio reikalo
samdytis tokios firmos tam,
kad mums sudarytų "laisvini
mo programą" (kokia net 17kos punktų apimties buvo pla
tokai skelbiama spaudoje).
Gerą laisvinimo darbų prog
ramą mes turime ir galime
susidaryti patys. Taip pat nė
ra pateisinama firmai mokėti
8,000 dol. už tai, kad šiai prog
ramai pagrįsti ji kreiptųsi į lie
tuviškus šaltinius (pvz. Lietu
viu Bendruomenės), iš jų

telkdama preliminarinę infor
maciją. Tai, ką kuriuo klau
simu jau žino lietuviškieji šal
tiniai, turėtų būti mūsų pačių
paruošta ir bet kuriai samdy
simai specialistų firmai iš
anksto pateikta. Nėra jokios
prasmės firmos atstovę už pi
nigus siųsti pas A. Gurecką, A.
Gečį, V. Kamantą ir kitus
mūsiškius vien tik tam, kad šie
jai atidarytų savo knygas ir ją
"apšviestų" Lietuvos bylos
klausimais. Priešingai, visa iš
lietuviškų šaltinių gaunama
dokumentacija turėtų būti iš
pat pradžių samdomai specia
listų firmai suteikta tam, kad
mūsų turimos informacijos pa
grindu ji galėtų ieškoti tokios
informacijos, prie kurios mes
nebeprieiname, ir išvystyti to
kį spaudimą, kurio mes patys
vieni nepajėgtume sudaryti.
Taigi dalis Hannafordo fir
mai sumokėtų lėšų buvo sueikvota darbui, kurį samdytojai
patys galėjo žymiai pigiau
atlikti. Tačiau kita dalis, at
rodo, buvo sunaudota tikslin
gai. Ir tai verta pabrėžti. Jei
demonstracijas už V. Skuodį
būtume ruošę be Hannafordo
b-vės pagalbos, nebūtume susi-j
laukę tokio spaudos ir televizi
jos dėmesio, kokio nesame ma
tę nuo Simo Kudirkos
gelbėjimo laikų (kada mums į
talką atėjo irgi ne mūsų sukur
tos aplinkybės). Nėra klau
simo, kad santykiuose su stambiaisiais
informacijos
perdavimo šaltiniais mūsų sa
vyje silpną įtaką labai žymiai
sustiprino amerikiečių firmos
talka. O priekaištauti, kad po
kelių mėnesių pastangų Skuo
dis vis dar nelaisvėje, yra tiek
pat pagrindo, kaip priekaiš
tauti Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui, kad po
35 metų su viršum darbo (ir tie
kos aukų) Lietuva vis dar neiš
laisvinta. Žinoma, jei Hanna
fordo b-vė būtų užangažuota ir
tolimesniam darbui V. Skuo
džio byloje, reikėtų atitin
kamai reikalauti ir naujų rezul
tatų. Tik mūsų veiksniai turi
teisę nebūti vertinami pagal jų;
darbo rezultatus; privačios
samdomos b-vės šios privile
gijos neturi!

Tektų atkreipti dėmesį į dar
vieną dalyką: dalinai dėl pa
čių baltų Laisvės lygos rėmėjų
besikryžiuoj ančių pareiškimų
mūsų visuomenei nebėra aiš
ku, kuriems konkretiems dar
bams Hannafordo b-vė buvo
(ar bus) angažuota. Pvz.
"Pasaulio lietuvio" 1981 m. 4
nr. Leonardas Valiukas rašė,
kad "visą Lietuvos laisvinimo
darbą reikia pavesti amerikie
čiams profesionalams". Ne
jaugi? Remdamiesi šiuo neat
sargiu formulavimu, ALTa ir
VLIKas tokį pasiūlymą (ne be
pagrindo) pasmerkė. Tada
greitai pasitaisant kitų buvo
pradėta šnekėti tik apie ribotą
"talką" mūsų laisvės bylai ry
šium su specifiniais uždavi
niais. Gerai, bet kokiais? Ir kas
rūpinsis visais paruošiamai
siais darbais? Ir kas kontro
liuos samdytosios profesinės
talkos tikslingumą, efektyvu
mą, rezultatyvumą? Ir kaip
bus garantuojamas šios prie
žiūros tęstinumas? Hannafor
do b-vės samdytojai turėtų vi
suomenę galimai
tiksliau,
konkrečiau ir detaliau painfor
muoti, kad šį klausimą būtų
galima diskutuoti faktų, o ne
gandų šviesoje.
Taigi pats principas kart
kartėmis pasikviesti į talką
amerikiečius specialistus neat
rodo blogas. Kyla rūpesčių tik
dėl to principo konkretaus įgy
vendinimo. Nemanytume, kad
į tuos rūpesčius (be emocijų ir
be pamokslavimų) atsakyti bū
tų taip jau labai sunku.
M.Dr.

ETIOPIJOS KOMUNIZMAS
Etiopija arba Abisinija yra
senas gyvenamas kraštas
Afrikos žemyne. To krašto
istorija siekia per 3.000 metų.
Paskutiniu laiku Etiopijos im
perijos priešakyje buvo im
peratorius Haile Selassie, bet
per pastaruosius kelerius me
tus Etiopija virto komunistų
valdomu kraštu ir Maskvos
satelitu. Maskva į Afrikos
kraštus veržiasi ekonominiais
ir strateginiais sumetimais.
Tiesa, iš tų kraštų sunku gau
ti duonos, bet juose yra gausu
įvairios žaliavos kuri labai
naudinga Maskvos pramonei.
Tie kraštai Maskvai naudingi
ir strateginiais sumetimais,
vykdant pasaulinę revoliu
ciją. T«eninas sakė, kad pasau
linę revoliucija, reikia vyk
dyti, einant per Aziją, Afriką,
Pietų Ameriką. Maskva jau
dalį plotų pasigriebė dėl Vaka
rų nesiorientavimo pasaulinė
je politikoje jau nuo Antrojo
pasaulinio karo. Maskva tą
revoliuciją vykdo palengva.
Kai Maskva okupuoja naują
kraštą, Vakarai dėl to paprotestuoja, pasiraivo ir vėl grįž
ta į normalius santykius su
Maskva. Maskvai to ir terei
kia.

J. V A I C E L I C N A S

draugai, čia tas pats impe
ratorius maskvinių komunis
tų išmetamas iš imperato
riaus sosto.
Revoliucija

Mirus Etiopijos sosto įpė
diniui, senas imperatorius ne
bepajėgė tvarkyti krašto rei
kalų, ypač po 1973 m. įvykusio
karo Artimuose Rytuose, kai
naftos kainų pakilimas atsi
liepė ir Etiopijoje. Krašto val
dymui susilpnėjus,
1974
m. rugsėjo 12 d. karininkų gru
pė perėmė krašto valdymą,
pašalinant imperatorių Hailę
Selassie nuo sosto. Eritrėjos
generolas Aman Cendem bu
vo paskelbtas valstybės gal
va. Buvęs imperatorius Haile
Selassie kitais metais mirė.
(Dar 1960 m. Etiopijos im
peratoriaus rūmų sargyba no
rėjo padaryti perversmą, bet
pats imperatorius tą pervers
mą likvidavo ir kraštą valdė
dar 14 metų.)
Etiopijos krašto valdymas
buvo perimtas be žudynių, bet
vėliau prasidėjo ir smurtas. Tų
pat metų lapkričio 23-24 d.
naktį komunistai nužudė gen.
A. Cendem ir 60 jo bendradar
Maskvos žingsniai
bių. Valstybės galva tapo gen.
Etiopijoje
Teferi Banti, bet jis neužbaigė
Maskva į Etiopiją atėjo kraujuotos revoliucijos. Kari
panašiai, kaip ir į kitus kraš nės tarybos narys., didelis
tus: vietiniai komunistai pap demagogas, pik. Mariam
rašo karinės paramos o Mask Mengistu, 1976 m. liepos mė
va tą paramą suteikia. Kartais nesį padarė rūmų perversmą,
ta karinė parama yra didelė, nužudė valstybės galvą gen.
kaip Afganistane — 75.000 ka T. Bantį ir pats perėmė krašte
rių, o kartais mažesnė, kaip valdymą, įvesdamas demo
Etiopijoje — 18.000 karių. kratinę liaudies respubliką.
Mengistu pripažino tik vie
Etiopijoje komunistai dau
ną politinę partiją — Etio
giau įsigalėjo iš vidaus.
Sakoma, kad Etiopija į pijos liaudies revoliucinę par
Buvo
Maskvos spąstus pateko ne tiją (komunistų).
tikėtai, nes Maskvos veikimo įsikūrusių ir daugiau pro
būdai yra labai lankstūs, vi komunistinių partijų: Darbo
lingi: čia Maskvos valdovai lyga, Revoliucinis žibintas ir
yra Etiopijos imperatoriaus kitos, bet vėliau jos susilik-
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vidavo ar buvo sulikviduotos.
Mengistu norėjo kraštą val
dyti be parlamento ir be par
tijos, tačiau, Maskvos pata
rimu, komunistų
partiją
pasiliko. Be jos neįmanoma
valdyti krašto. Parlamentas
komunistų valdomuose kraš
tuose yra tik iškamša. Jo
neįvertino nei Mengistu. Dar
anglų Adis Ababoje pastatyti
parlamento rūmai buvo per
dažyti ir dekoruoti kūju su
pjautuvu. Dabar tuose rūmuo
se įsikūręs kompartijos cent
ras. Prie valstybės pastatų
iškeltos dvi vėliavos: Etio
pijos ir Maskvos.
Maskvos įsiveržimas
Tuojau po Antrojo pasauli
nio karo Maskva į Adis Ababą pasiuntė diplomatinę misi
ją ir medicininę pagalbą
Etiopijai. N. Chruščiovo val
dymo laikais Maskva dar la
biau susidomėjo Etiopija. Etio
pijos imperatorius Haile
Selassie 1959 m. buvo pa
kviestas į Maskvą. Jam buvo
duota naftos rafinerija ir 100
mil. dolerių paramos pasko
la. Etiopijos naftos mažai. Jos
buvo kiek rasta Ogadeno pro
vincijoje, į kurią buvo įsiver
žusi Somalijos kariuomenė.
Etiopijoje naftos ieškojo
amerikiečiai, bet, prasidėjus
revoliucijai, amerikiečiai iš
Etiopijos išvažinėjo.
Iš pradžių sovietų žingsniai
Etiopijoje buvo lėti, nes Etio
pija dar daug kuo priklausė
nuo Amerikos. Sovietų am
basada Adis Ababoje padėda
vo etiopams, kurie norėjo vyk
ti į Maskvą studijuoti; sakė,
kad amerikiečiai indoktrinuoja etiopus studentus, kurie stu
dijuoja JAV universitetuose.
Pradėjo indoktrinuoti etiopus
studentus Maskvoje ir net
Adis Ababa universitete bei
mokyklose. Sovietų amba
sados pagalba buvo įsteigtas

valstijoje. Cia nuotrauka R. Giedraitytės, kai ji vie
tinius moko šokti. Nuotrauką ir jos ilgoką straipsnį
įsidėjo vietos laikraštis "Parable".

ATOLAS KORALŲ SALA
JURGIS GLIAUDĄ
72
— Su nieku nepalyginamas keliavimas jūra.
Dabar nėra bangų. 0 gal jūs mėgstate bangas? Su
niekuo nepalyginamas malonumas, kada rieda
bangos. Jūros kelionė! Ak! Tai su niekuo nepaly
ginama pramoga
Bet gi šiandieną lyja, ant laivo denio šlapia,
kajutėse drėgna. Tai slogų perykla. Bene turi reikšmę
lietus, kada šalia graži moteris?
Jūra, akiračių beribė, šokiai ant denio arba po
deniu, restoranas, pietūs ir vakarienė ir... Vilbėną!
Tokia vėlyva valanda. Toks lietus.
Nustebęs Feliksas įsileido Vincą.
— Kas tave išvarė iš namų? — jis paklausė
sulyto brolio. — Tamsu. Lyja. Pavojinga važiuoti.
— Leisk atsisėsti, — sumurmėjo Vincas,
sėsdamasis ant kėdės tokiu būdu, kad galėtų tuoj
pašokti ant kojų.
Vincas dūrė žvilgsniu į nustebintą brolį.
— Aš degu, — pasakė Vincas, — aš nežinau, gal
tai pragaro ugnis? gal tai naujos būties liepsna?
— Kas per alegorijos? — Feliksas buvo parblokš
tas.
— Aš brolio teisėmis, — pasakė Vincas. — Žinau,
tu pažįsti vieną moterį.
— Aš pažįstu daug moterų, — įtartinai šyptelėjo
Feliksas. — Kas iš to?
— Tu pažįsti vieną moterį labiau už kitas, —
tvirtino Vincas.
Su aitriu pasipriešinimu prieš "bTovimąsi į jo inty
miausias paslaptis Feliksas sumojo, kad Vincas ką
nors patyrė apie Elvyrą Estradą. „Tai neleistina

Garsusis F-16 bombonešis pratimuose.
Etiopijos liaudies revoliucinis pastatė imperatorius Menelik
judėjimas, kuris 1972 metais II, netrukus po Adis Ababos
jau tapo Etiopijos liaudies įsteigimo. Mengistu seka
revoliucine partija, nors vi imperatorius: laikraščiai kas
soje pilnumoje ji pasirodė tik dien turi išspausdinti Men
1975 m.
gistu paveikslą. Skirtumas tik
Somalijos išėjimas prieš toks, kad anksčiau Didžia
Etiopiją dėl Ogaden provin jame palociuje sėdėjo baltas
cijos bei Eritrėjos noras atsis imperatorius o dabar — rau
kirti nuo Etiopijos sovietams donas.
davė progos pasitarnauti.
Somalija norėjo gauti ginklų
Etiopinis
iš Vakarų, bet jų negavo dėl
komunizmas
saugumo tame rajone. Mask
va atėjo su savo pasiūlymais
Nors Etiopijoje komuniz
apginkluoti Somalija, jei ji su mas įsigalėjo su Maskvos pa
tiks leisti sovietų kariniam lai galba, etiopinis komunizmas
vynui įsikurti Berberos uoste. skiriasi nuo maskvinio. Etio
Berberą ir Aden uostai būtų pijoje nėra religinio persekio
dvi gretimosios sovietų kari jimo. Tiesa, Etiopijoje krikš
nio laivyno bazės už sovie- čionys turėjo primenybę prieš
tijo8 ribų. Jos galėtų kontro musulmonus, bet dabar visos
liuoti Babelmandebo sąsiaurį religijos sulygintos. Etiopija
ir tuo pačiu laivų judėjimą yra krikščionių sala musul
tarp Raudonosios jūros ir In monų jūroje, nors pačioje Etio
dijos vandenyno. Somalija so pijoje 30% gyventojų yra
vietus iš savo krašto išvarė, musulmonai.
kai sovietai aktyviai pradėjo
Revoliucinių minėjimų iškil
remti Etiopiją, kuri kariavo mėse dalyvauja minios susi
prieš Somahją. Etiopija 1977 rinkusių ar suvarytų žmonių.
m. įėjo į karinį konfliktą su So Dalyvauja ir religijų vadovai.
malija dėl jau minėtos Oga Toks religijų vadovų daly
den provincijos. Taip pat pra vavimas Markso ir Lenino pa
sidėjo kariniai veiksmai ir su gerbime primena kiek Italiją,
sukilusia Eritrėjos provincija, kur kartais per religines pro
kuri norėjo nuo Etiopijos atsis cesijas italai nešdavo .Kris
kirti. Maskva ginklais padėjo taus ir Stalino paveikslus.
Somalijai ir Eritrėjai. Bet vė
Etiopai gausiai lanko bažny
liau, kai Maskva pamatė, kad čias. Daug etiopų kasmet ke
daugiau naudos bus iš Etiopi liauja į Kulubi miestą švęsti
jos, negu iš Somalijos ir Erit Šv. Gabrieliaus šventę. Kar
rėjos, davė karinę pagalbą tik tais į tą vietovę atvyksta iki
Etiopijai. Etiopija su sovietų 500.000 Etiopijos piligrimų.
pagalba — 18.000 karių, įskai
Etiopijoje yra valstybiniai
tant ir kubiečius, iš Ogaden dvarai, bet yra ir ūkininkų, ku
provincijos somaliečius išstū rie gali net pasipriešinti val
mė. O taip pat laimėjo ir prieš džiai — neparduoti javų ar gy
Eritrėjos sukilėlius, nes sovie vulių, jei valdžia nustato per
tų kariuomenė iš Eritrėjos žemas kainas. Kadangi kraš
perėjo į Etiopijos pusę. Dabar tas ekonomiškai laikosi silp
Etiopija Ertirejos provincijoje nai, Etiopija numato plėsti
laiko 100.000 iš savo turimų turizmą, kad padidintų krašto
300.000 karių. Tokios masės pajamas. Kaimyninė Kenija iš
karių išlaikymas Etiopijai turizmo kasmet gauna po 200
brangiai kainuoja. Etiopija mil. dolerių, o Etiopija kol kas
dar turi išlaikyti ir 15.000 ku — tik 25 mil. dolerių.
biečių karių. Betgi Etiopija iš
Etiopijoje įvestas komuniz
Maskvos gavo ginklų už 2 mi mas, bet jis nėra dar taip rafi
lijardus dolerių. Imperatorius nuotas, kaip maskvinis. Mask
H. Selassie laikė tik 45.000 ka va dėl to kol kas Etiopijos per
rių.
daug nespaudžia, kad ji kar
Mengistu kraštą valdo iš Di tais neišslystų Maskvai iš ran
džiojo palociaus, kurį 1886 m. kų.

invazija", suskambėjo pasipiktinimas jo dvasioje.
Jis tylėjo ir gręžė žvilgsniu keistą jam dabar
Vinco žvilgsnį. Brolių žvilgsnių dvikova buvo sekun
dinė.
— Tu gerai pažįsti Vilbėną Gudaitytę, — ištarė
Vincas.
Pasipiktinimas Felikso dvasioje lūžo.
— Vilbėną? — nustebo Feliksas. — Taip, pažįstu.
Tai meili mergina. Ir kas?
Jis matė sielvartingas Vinco akis. įtarimas, kad
įvyko nelaimė, supurtė jo dvasią. Jis pasilenkė į
Vincą ir suriko:
— Kas atsitiko? Dėl Dievo meilės, sakyk, kas
atsitiko. Tranko nelaimė?
Felikso veidas pabalo. Feliksas norėtų stverti
Vincą už švarko atlapų, purtyti, priversti tarti vis
neištariamą žodį.
Abiejų brolių panikos momentas buvo kaip čaiži
banga, trenkusi į uolingą krantą — banga lipa aukš
tyn, putoja uolenų plyšiuose, sprogsta išsibarstančiais purslais. Feliksas jau matė Vilbėną ant greit
kelio: lengvutis jos automobilis sutraiškytas, jos balta
suknia baugi, krauju aptekusi.
— Vilbėną nenukentėjo trankė, — numykė visai
pasimetęs Vincas. — Ji gyva.
— Ką slepi? — suriko Feliksas.
— Būk jai labai gailestingas, — suvaitojo Vin
cas. — Tik būk jai labai gailestingas. To aš čia
atvykau.
— Nesuprantu tavęs, — sušvokštė Feliksai. —
Kas?
— Suprask: piktadarys primušė Vilbėną ir ją
išžagino.
Vinco akyse vyko metamorfozė: Feliksas nyksta,
mažėja, vysta, darosi panašus į mumiją. Jo gražus
vyriškas veidas sudarkytas mėšlungio.
Vincas ištiesė į brolį rankas ir pravirko:
— Būk jai gailestingas!
— Gailestingas? — lyg žaibo trenktas paklausė
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Feliksas.
— Būk jai labai gailestingas, — verkė Vincas.

Feliksas nusisuko nuo brolio. Keliais žingsniais
jis peržengė kambarį, sustojo prie lango, kurio stiklai
nebuvo užtiesti užuolaidos. Lietinga tamsa ir lietaus
laistomo kryžgatvio kampas buvo po jo nieko nema
tančiu žvilgsniu. Už gatvės kampo buvo žiburys ir
nutvieskė lietaus siūles ir rodė vėjo kryptį. Tai buvo
trapu, čiurlioniška, mistiška.
Nieko už lango nematydamas, Feliksas stovėjo
prie lango ir žiūrėjo į save, į tą chaosą, kuris vėsėsi
sieloje. Jis juto gaivališką keistų baimių sukūrį- Jis
juto nesutramdomą pasibjaurėjimą savo padėtimi.
Tam momentui jis prarado savo įprastą, lėtą ir
cinišką įžvalgą į aplinką. Dabar jis pats buvo sutraiš
kytos aplinkos dalis. Jis buvo aitriausiai nelai
mingas. Visas gyvenimas, kurį iki šiol, kaip jam
atrodė, jis valdingai laikė savo rankose, dabar iš jo
galios išslydo, kaip nuo kalno be stabdžių paleistas
vežimas. I bendrą pergyvenimo chaosą įsiveržė
sveikas patino apmaudas: kodėl iki šiol jis nebuvo pa
ėmęs Vilbenos? kodėl jis elgėsi su ja kaip su lėle,
kaip su trapiu žaisliuku, kaip su Madona. Ne nusi
kaltimo pobūdis supurtė Feliksą pirmąją patyrimo
akimirką, bet žaibinis supratimas, kad iš jo išplėštas
jo nuosavas Vilbenos atvaizdas ir niekad toks, buvęs,
nebesugrįš.
Jis juto, kad Vinco žodžiai kalena į jo nugarą.*
— Tuojau turime važiuoti pas Vilbėną. Aš žinau,
aš skaičiau psichinių sutrikimų vadovėlyje, kad tokiu
laiku moteriai reikia artimo žmogaus. Įvairios fobijos
ją kankina. Ji pilna dvasinio skausmo.
Vincas pagavo siužetą. Jam atrodė — jis
iškalbingas kaip niekad. Studijų formulės ir psichofobijų žinios pildė jo sakinius, kaip vėjas pakeltas
bures.
.
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Pastabos ii

MOŠŲ KOLONIJOSE
Lemont, Ui,
PRADEDAMAS BALFO VAJUS

C L A S S I F I E D G U I DE

Bendruomenės fiziškas aktyvumas ir
sveikatingumas

Reginos šeimomis nuolat daly
vaudavo lietuviškose pamaldose.
Mėnesi jos su dukterų šeimomis
nebematėme sekmadienių pamal
dose. Pradėjo
nebevalgyti, fizi
niai nusilpo. Pradėjo ilgėtis vyro
kapo. Vaikai jos prašymus pil
dydavo: nuveždavo i Kalvarijos
kapines. Protiniai b u v o sąmonin
ga iki paskutinės vakarienės, ku
rią dukrelė Danutė i jos kamba
rį atnešė. Ji valgė, dėkojo, ir D a 
nutei su sesute Regina kalbant
telefonu, jos galvelė ėmė linkti.
Danutės glėbyje 'liko b e žado. At
vykę greitosios pagalbos pareigū
nai rado ją mirusią.

macELLAiraous

BR. KETURAKIS

l'ACIiAUE EXPRKSS AGKNCY
MAUMĄ N O R E I K I K N *

HELP WANTED — MOTERYS

Arti 07-o» ir Kedzk) — 6 kambarių
(3 mieg.) namas. "Mid 5Q's".
Skambint 778-7975
Namų ruošai ir prižiūrėti vaiką, pilną

TeL 346-8355

Lietuvos atsiminimai

Jim Hatnmer
TeL 593-3287

Kazio Barausko

VALOME

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS

JAV DRUGS V A I S T I N Ė

TELEVIZIJOS

ii

Andrius Laukaitis

Brockton, Mass.
A. A. BRONISLAVA
GIEDRArrrrĖ-ŠPAKEVICIENĖ

Persiuntimas 25 centai. (Illinois
gyventojai prideda 20 centą mo
kesčių).

Worcester, Mass.
B E N D R U O M E N Ė S PIETOS
Lapkričio 1 d., sekmadienį 1 D
vai. p-p. Maironio Parko patal D
pų didž. salėje (52 S . Quinsirnga- D
D
mond Ave. Snrewsburry) LB W o r
D
cesterio apylinkės valdyba rengia
tradicinius pietus su įdomia ak D
toriaus Vitalio Žukausko švel
D
naus humoro programa.
VVorcesterio apylinkių ir visų
artimųjų miestų lietuviai kviečia D
mi gausiai atsilankyt ir tuo pa
čiu paremti LB veiklą.
Bilietus galima įsigyti pas val
dybos narius ir prie įėjimo.
Valdyba

ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MA2IESIEMS
ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS. Algirdas Gustaitis. Pasakojimai 12.00
BITES, Liuda Germanienė
$4.00
DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys
$2.50
DIENA PRIE E2ERO, A. Baronas. Pasakaite'
$3.00
DU DRAUGAI, V. FTanHenė-Vaitkevicienė. Apysaka
$4.00
GABRIUKO UŽRAŠAI, J. Svabaitė-Gylienė. Apysaka
$3.00
KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos.
$3 00
KIŠKUČIO VARDINES. S t Džiugas. II-ji laida. Eilėraščiai
$2.50
KETURI VALDOVAI St. Džiugas. Pasaka
$2.50
KAIP ALGIUKAS VCJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50
LABAS RYTAS, VOVERE, J. Minelga. Eilėraščiai
$2.50
LAUME DAUMfi, St. Petersonienė. Pasaka
$5.00
MAŽI ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojimai
$2.00
MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlis. Etl pasaka $3.00
PARKAS ANAPUS GATVES, D. Bindokienė. Apysaka
$3.00
PUPUCIO PASAULIUKAS, Ona Mikailaitė. Pasakos
$4.50
SAULUTE DEBESĖLIUOS, L Žitkevičius. Eilėraščiai
$1.50
VYSKUPO KATINAS, C Grincevičius. Pasakos
$2.50
NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jomišaitė-Abroniaitieoė
13.00
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Puketevičifltė
$1.50
KLEMENTTNA IR VALENTINA, B. POketevHHutė
$1.50
RIMAS PAS KĘSTUTĮ, B. Pūkeleviautė
$1.50
BALTOSIOS PELYTĖS KELIONE I MENULI. Danutė Bindokienė $1.50

1981 m. rugsėjo 2 8 d. 4 v a i 
kų mylima motina
Bronislava
Špakevičienė užbaigė šios žemės
džiaugsmo ir skausmo kelionę.
Jos 83 metų žemiškoji kelionė
buvo vingiuota. Gimė Latvijoje,
Rygoje. T e n 1915 m. baigė g i m 
naziją. Sukūrė šeimą su agr. Ju
lijonu Špakevičium. Pirmojo p a 
saulinio karo sūkuriuose atsidūrė
Rusijoj, Voroneže, kur jos vyras
buvo mokytoju Martyno Yčo ber
niukų gimnazijoje. Bronislava la
vinosi muzikoje ir augino pirma
Paieškojimas
gimę dukrelę Gražiną. 1918 m .
su šeima grįžo į Lietuvą. IlgiauPaieSkomas KLEMENSAS VALANsiai gyveno Kaune, gražioje Fre-1 ČIAUŠKĄS, gyvenęs Paparčių kaime.
JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narūne
doje. Ten vyras suorganizavo so Mažeikių apskrity — vėliau Amerikoj, D ROTELĖS AITVARAS, J. Narflnė
dininkystes ir daržininkystės m o  Waterbury. Prašomas atsiliepti ar
ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas
VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrėnienė
kyklą, vėliau Aukštąja, kurios apie jj žinantieji pranešti. Jone Sula,
1214 Bay St„ Santa Monica, C A
MAŽOSIOS PASAKOS, Antanas Giedrius
buvo direktoriumi, o vėliau Že
90405.
TULIUKAS, Ritonė Jotvingytė. Pasakojimas.
D
m ė s Ūkio ministerijoj — ž e m ė s
DARBŠČIOJI DAILUTĖ, S. Tomarteriė. Pasaka.
a
ūkio mokyklų inspektorium. Fre
GYVŪNŲ SODYBA. (200), Bale Vaivorytė. Eilėraščiai.
a
doje a.a. Bronislavai buvo š v i e 
a LIETUVA GRAŽI, TĖVYNĖ, Bale Vaivorytė.
siausios gyvenimo dienos.
a MOŠŲ ZVIRBUS, Janina Narflnė.
SOLTHVVEST D E N T U R E
1944 m. s u šeima pasitraukė
n SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS, Mirga Girniuvienė.
CENTER
a KALĖDŲ DOVANA, Birutė PukeleviCiūtė.
iš tėvynės į Vokietiją. G y v e n o
n KIŠKIO PYRAGAI, Jonas Mindga.
Kemptene, kur Maironio vardo
l s t floor, s u i t e 3
2AI2ARAS, Daumantas Cibas.
lietuvių gimnazijoj jos vyras b u  5757 W. 9 5 t h S t , T e l . 686-2448 a ŽIRGELIAI. Albina KaSiubiene. EilėraSCiai.
_j
vo dėstytoju, o ji augino ir gra
ŽIRGELIAI. Albina Kaftiubienė. EilėraSCiai.
žiai auklėjo šeimą. 1949 m. s u
D SKAIDRYTĖ. Sceno3 vaizdeliai, Bale Vaivorytė.
visa šeima emigravo į JAV; a p 
DEVYNIŲ IKI PIRMOS. Nijolė Jankutė
CAREER DEVLLOPMENT AND
D NUO
LINELIAI.
Janina Narūne
sigyveno Brocktone. 1956 m. vy
RESOURCES
D
KĄ MES TIKIME. Parengė kun. dr. P. 2eUeSius.
8 So. Mkhlgan — TeL 407-1133
rui mirus, 2 5 m. gyveno su dufkD
Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti ir s i ų s t i :
ros Danutės ir Jono Svi rakiu šei Specializing in career guidance and
ma. Priklausė Šv Kazimiero liet. career problems
DRAUGAS, 4545 W . «Srd S t . , Chicago, ŪL
Call: ask for Dr, Miehael Goodstein
parapijai Su dukrelių Danutės ir
U i persiuntimą pridėti $0
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UETUV0S ISTORIJOS
VAIZDAI
Surinko Vladas VijeOds
"Nors 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 Vljeilds.
Knyga didelio formato, 548 pusi.
Išleido Tėviškėlė, Chicago, 1979 m.
Kaina su persiuntimu $1635.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. fSrd S t .
Chicago, IL 60629

Illmois gyventojai dar prideda
$1.30 90 et. valstijos mokesčio.
UJO
13.00
$5.00
$2.00
$3.00
$3.00
$3.00
$4.00
$1J0
$4.00
$1.50
$3.50
$1J0
$5.00
$5.00
$2.00
$3JOO
$1.00
$4.00

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi!'
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ŠEKSPYRO SONETAI

I lietuvių kalbą pirmą kartą is
vertė A. Tyruolis, G o e t h e s , Šilerio,
Dantės ir kitų klasikų vertėjas S>
dekspyro atvaizdu, autografu, is
samia įžangine studija ir sonetų
paaiškinimais 176 paL, kietais dro
bes viršeliais

Lot nr. 71 st & California with 2-car
brick gar. (one end of gar. converted
into living ąuarters. TeL 599-1004
OOTH* HOMAN
BungaJow with 2 bedrooms & dining
room plūs a 2-apt. bldg. & Cottage
in rear.
K-1977
SOTH & MCVICKER
3 bedroom brick expandabie — 1-34
baths. 40-ft. lot
K-1981
OOTH * CALIFORNIA
7 apt. brick bldg. — 6 4's and 1
3-room apts. Well priced at 4 times
gross income.
K-1975
W O L S K I R E A L . T Y OO.
5 1 7 5 S. A r c h e r
TeL 581-1414
60TH A HOMAN
Arti 73-ėios Ir Campbell 2-jų butų
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500.
Marųuette Parko apyL liuksusinis 12
butų. Parduotas.
Arti 09-os ir RockwelL Mūrinis 2-jų
butų. Parduotas.
Brighton Parke mOr. 3-jų butų ir
krautuvė. Parduotas.
Dar turime pirkėjų ir gerų namų
Investavimui.
S k a m b i n k i t teL 4 3 6 - 7 8 7 8
SIMAITIS

BEALTY

2851 W e « * 6 8 x 4 S t r e e t
Insurance — Įasasss Tax
Notary Pubne
niiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniikiiiiiiiiiiiiiiiii;
BUTŲ NUOMAVIMAS
Draudimas

—

N a m ų pirkimas —

Valdymas
Pardavimas

INCOME TAX
Notariatas —

Vertimai

BELL REALTORS
J.

B A C E V I Č I U S

6 5 2 9 S. K e d z i e A v e . — 7 7 8 - 2 2 8 8
"
"-"———••—--miminitiiiiMiissi
DĖMESIO!
L^'J^»»

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU
Vizitinių kortelių naudojimas yra
gražus paprotys. Biznieriai j a s pla
čiai naudoja. Bet tinka ir v i s ų luo
mų atstovams turėti
nnes korteles.

iiimiiiiiiiiiimiiiimimiiimiimuiiuiiiii

Kreipkitės j "Draugo" admiaistraciją visais panašiais reikalais.

illlllhlllliriMlllllllllllllllllllllllllUIIIIIIII

DRAUGAS

PLUMBING

4545 W. 6 3 r d S t
Licensed, Bonded, Insursd
Chicago, I X 60629
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinh
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
savo pavardę ir telefoną.
Raiša U R B A N I E N f t atlieka
SERAPINAS — 636-2960
pramogines dainas, kurias su
IIIIHIHIIIIIIIIIUIIIIIIIUJIIIUUUUJUUIUIII
kūrė kompozitorius R
GORBULSKIS.
Garso r e ž i s o r i u a P a u l i u s J a siukonis. H l e i d o
GINTARAS,
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
filmų ir p l o k š t e l i ų g a m y b a , H o l dimai ir pilna apdrauda.
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lai' t ywood\ C a l i f o r n i a .
Kaina s u persiuntimu 68.96
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
U
žsakymus siųsti:
Teist — W A 54083
rAUOAS,
Ą5J,5 W. 6Srd
8t.,
Chicago, IL
60629

LIK

MOVI

SVEIKAS

NG

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

A. V I L I M A S
M OV I N G
Apdraustas perkraustymas
[vairių atstumų
Tel. 376. 1882 a r b a 376-5996
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Intymiąsias meilės paslaptis r
10% — SS% — M%
gili*, gyvenimo iimintj vaizdinga ui apdraudą •*«>
atskleidžia
klasiškas,
pasaulini' •Hilo |M
g s r s o kūrinys

Kaina $3-00 Gaunama "DRAUGE

E S T A T E

Reikalinga šeimininke

Daugelio visuomeninių orga- i Industrinė ir technologinė mies
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
nizacijų ir kultūrinių sambūrių Į tų aplinka, begaliniai suterštas
l-ibai pageidaujamos gero* rflsisa laiką. Nors kiek kalbanti angliškai.
veiklos apimtis bei pasiekti darbai oras, įskaitant ir mūsų darbus, ku prekčs. Maistas ii Europos sandSliu Kreiptis j MRS. HIMEL, pirmad. iki
kalba už mūsų darbštumą ir pa riuos mes sėdėdami ar stovėdami U008 \V. G»tb S t , Chlcaeo. UI. SO029 penktad. 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. —
TeL MS-2787
žangą. Tai įrodymas gyvybingo atliekame, pakirto žmogaus jude
pulso ir žmonių judrumo savąjį sių damą ir plotmę. Mes nemoka
gyvenimą vesti tikrąja vaga. T u o m e nei eiti, nei bėgti, net teisin •Miimiiiimmmittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mes džiaugiamės. Viena išskir gai ir pilnai 'kvėpuoti, nes visa
MISCELLANEOUS
tinė sritis — sportinis sąjūdis, tai uždusina kasdieninis ir ilgaimant plastine prasme, į kuri įei metinis darbas, pamirštant ir ne Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
na fizinis auklėjimas, lavinima suvokiant, kad protinis ir fizinis New Jersey, New York ir Connecticut
SIUNTINIAI | LIETUVA
sis, varžybinis aspektas ir galiau užsiėmimas tvankiame ore bei pa lietuviams!
ir kitus kraštui
siai mūsų visų sveikatingumo pa talpose turi būti kasdien išlygin
Kas šeštadieni iš WEVD Stoties
laikymas ir jo ilgesnis naudojimas tas — atgaivintas judesių formo New Torke nuo 8 iki 9 vai. vakaro, NEDZINSKAS, 4050 Archer Avenue,
97.9 meg. FM. Taippat klausykitės
Chicago, III. 00032, teL 027-5080
je, kūnas, kaip spartus ėjimas ar "Music of Lithuania" programos kas
A.a. Bronislava Špakevičienė žmogaus kasdieninėje darbų slink
trečiadieni,
nuo
6:05
iki
7:00
vai.
lengvas bėgimas, garantuoja šir vakaro, iš Seton Hali Universiteto sto
buvo pašarvota
Jakavonio
ir tyje yra labai apgailėtinam ir ap
dies veikimo pagerėjimą ir ap ties, 89.5 FM. (WSOU)
leistam
stovyje.
Adams šermeninėje. Ji buvo a p 
lamai, visą kraujo cirkuliaciją,
Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS
supta mylimų vaikų su šeimo
Pažvelkime didžiųjų jaunimo paremtą
deguonimi, o šis juk
234 Sunlit Drivs
Dutchman Contractors
mis. Giminių, draugų ir dauge oragnizacijų visus nuostatus, tiks
yra gaunamas per įvairią fiziš
VVatchung, N. J. 07080
Established
1959
lio lietuvių lankoma šermeninėje. lus, įsipareigojimus jaunimą ves
ko aktyvumo eigą. Tai tinka ir
Rožinį sukalbėjo k kitomis mal ti ir auklėti tinkamu keliu, paim
TeL — (201) 753-5036
ROOFMAKING A N D G E N ' L
m ū s ų prieaugliui, kurio vos keli
domis liūdinčius vaikus, anūkė kim visos 'Lietuvių B-nės kruopš
imiiiiiimiiiiijiimimiiiiiiiiiiiitiiiiiiii
procentai aktyviai dalyvauja vie
HOME R E P A I R S
lius, marčią, žentus, seserėčią ir čiai paruoštus santvarkos dėsnius,
nur ar kitur, bet jų sėdėjimas ir
susirinkusius paguodė kun. Rafa- ten nerasime jokio aiškesnio nu
Call anytime f or e s t i m a t e s
judesių apimtis bei intensyvumas Į S I G Y K I T E
D A B A B
elis Šakalys.
sakymo ar įsipareigojimų,
ku reikalauja skirtingo metodo, u ž
Spalio 1 d., 11 vai. ryto pasku riuose sportinė plotmė ir aktyvus
jų pilną išaugimą mes atsakingi, iiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiimiiimifiiiimii
tinį kartą atvežta į Šv. Kazimie poilsis būtų bent bendromis fra
LIETUVOS
MIESTL
todėl ir besirūpinanti JAV L. B- DAUGYBE
ro bažnyčią. U ž jos sielą gedu zėmis apibūdintas. Panaši padė
LIU aprašoma dr. J. Vaišnoros. Mtr
nės
IlI-sios
tarybos
sesija,
kurios
Tuoj po Šv. Mišių, čia pat e s a n  lingos šv. Mišias atnašavo k u n . tis yra ir ruošiamuose seimuose,
kai kuriuos programinius punk knygoje:
čioje valgyklos salėje bus Lemonto Rafaelis,
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
asistuojant
kun. A. Pasaulio L. Dienose,
jaunimo
Balfo 28 skyriaus susirinkimas su Baltrušiūnui. Kun. Rafaelis pasa kongresuose, kultūrinėse savaitė t u s mūsų darbštusis ir įžvalgus
"MARIJOS GARBINIMAS
M. A. 11 M K U S
vaišėmis. Prieš šv. Mišias ir p o kė pamokslą, paguodžiantį arti se ir eilėje kitų svarstybų, kur rei visuomenininkas B. Kv. (Br. Kvik
LIETUVOJE"
1NCOME TAX SERVICE
jų, bus priimamos Balfui aukos. muosius ir pamaldose dalyvavu kėtų, kad 1 - 2 vai. paskaitoje lys) Draugo vedamasis, 1981 m.
NOTART PUBLIC
rugsėjo
29
d
.
)
nagrinėjo,
turi
atyTaipgi aukos bus priimamos i r sius. Vargonais grojo komp. J. šie klausimai rastų vietos bent
4250 S. Maplewood, t e t 254-7450
džiai ir sumaniai perkošti sporti
lapkričio 1 d.
Gaidelis. Po pamaldų ilga auto pagrindiniais metmenimis pasver
Taip pat daromi VERTIMAI.
nio aktyvumo sritis, ypač akty
Knyga yra tik teologine, ji dėl juo
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
Skvriaus valdyba visiems Le mobilių vilkstinė
ipaiydėjo j ti rautos ir paskiro asmens vita
vaus poilsio išnaudojimą
visų mių vietovių aprašymo ir dėl jo*
PILIETYBĖS PRAŠYMAI Ir
monto apylinkių lietuviams yra Kalvarijos kapines amžinam po liškumui išryškinti.
gausios istorinės medžiag.re tinka pa
otokie blankai.
amžiaus
grupių
suskirstyme.
Turi
pasiuntusi Balfaus vajaus reikalais ilsiui šalia a.a. vyro Julijono Špasukaityti kiekvienam lietuviui, besi mirmnmnnrniiniiiiiiiiMUJiiiiiiiiiiiiiii
Kada skaudi gyvenimo eiga me prie JAV ir Kanados L. B-nės dominčiam Lietuvos istorija ar vte lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
laiškus. Visi yra kviečiami pagal I kevičiaus.
Kapinėse
laidojimo
viršūnių sporto atstovus. Turime jovėmis. Knyga didelio formato, 44
išgales paremti Balfo darbą
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
apeigas atliko kun. Rafaelis ir pakerta mūsų iškeliavusius tau
ir PLB sp. atstovų, kurie turėjo psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti iŠ mūsų sandelio.
Aukas Balfui galima pasiųsti ir kun. A . Baltrušiūnas. Sūnus J u tos šulus, kurie išeivijoje buvo gy
laiko šią spragą pataisyti pa "Drauge".
paštu, Lemonto Balfo 28 s k y  lius užbėrė ant motinos karsto iš į vingumo šaltiniu, kada be laiko
OOSMOS PARCELS EXPBE88
ruošta programa ir jos įvykdy llllllllllllllllllllltllllllllilliuilllliuillllll
riaus valdybai: P. O. Box 2 7 3 , Lietuvos atvežtos žemės žiupsne ir persidirbę dvasiniame bei rū
2501 W. Otth St, Chkago, O. 00020
mu. Jei 'kraštų L. B-nės stipriau
Lemont, 111. 60439.
lį. Visi sugiedojo „Marija, Mari pesčių kelyje šie švyturiai mirš
'iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
įtaigos šiuos asmenis ir ims visi,
SIUNTINIAI 1 UETUVA
Čekius rašykite: "United Lithua ja" ir tą saulėtą rudens dieną, ta, nors daug ilgiau galėjo bū
o ypač spaudos žodis, aiškiau ir
nian Relief Fund of America", toli n u o tėvynės, gėlėmis pražydo ti mums naudingi, mes apgailes
TeL — 925-2737
dažniau išsitarsime, tai ši plati
vardu.
dar vienas lietuvės kapas, kurį taujame, liūdime ir sielojamės.
Vytautas Valantinas
ir reikalinga sveikatingumo vaga
K "Draugo" Rimties Valandėlės
Informacijos reikalais telefo- ašaromis aplaistė dukterys Gra Tai yra žmogiškos prigimties ir
uminumiHiiiHiHiiuiumimiuumiiiim
po kelių m e t ų bus gražus sąvartų
išraiška. Taip
nuakite pirm. Domui Misiuliui: žina Žukauskienė, Regina Grub- grynos sąžinės
Parinkti pamokslai,
laukas. Giedrėjanti nuotaika, ka
geriau
(312) 257 — 7354 arba sekr. liauskienė, Danutė
Svirskienė, paskutiniaisiais metais,
atspausdinti
knygoje
da dvasinis ar fizinis darbas bus
Onai Abromaitienei (312) 2 5 7 sūnus Julius Spakevičius, žentai, tiktų sakyti dešimtmetyje, nusto
surištas su gamtoje atliekamais
KILIMUS IR B A L D U S
—6675. Balfo darbuotojai n u o  marti, 6 vaikaičiai, krikšto duk jome keliasdešimties žymių tau
prtimais.
Plauname k vaškuojame
širdžiai prašo Lemonto ir apylin ra, seserėčia Danutė Liaugminie- tos žmonių.
visų rūilų grindis.
kėse gyvenančių tautiečių pagel nė su šeima. Lietuvoje mirusios
A. a. kun. Kazimieras Barauskas
BUBNYS
parašė kelis šimtus pamokslų po
bėti jiems Balfo verkioje. A u  liūdi sesuo d r . Stasė Šakėnienė,
*
Tel — RE 7-5168
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
kokite pagalbos
reikalingiems JAV mirusio brolio Giedraičio
* minimui kun. P. Patlabos nipe~*iu • » » » i • » • » • • • • • <
•*«-• » • • •
mūsų broliams ir sesėms.
žmona Kazimiera ir k i t i giminės.
Aloyzas Baronas atrinko aktua iiiiiiiiiiMMVMiiiiiiimiiimiiiimiiiiiiiiiiii
2759 W . 71st St., Chicago, 111. 60629
Aukų rinkėjai yra pasiryžę a p 
Po gedulingų pamaldų kapinė
liuosius. V. Bagdanavičius laido
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 0) FANNIE MAY SAL
lankyti visus. Bet Jūs, mieli t a u  se visi buvo pakviesti pietums
jant velioni sakė, kad "jokie
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
straipsnio rašymas veVonio taip ne
tiečiai, pasistenkite patys auką at „Parkway" restorane.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
domino
kaip
religinio.
Jis
juos
ra
O. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas
nešti arba atsiųsti paštu, čia n u 
Ilsėkis Viešpaties ramybėje, to
Pardavimas ir Taisymas.
šydavo
labai
atsidėjęs
ir
giliai
su
rodytu adresu. Rinkėjai tada j ū  li n u o tėvynės, svetimoje Ameri
Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
sikaupęs".
sų netrukdys. Visi išgirskime šį kos žemėje.
M I G L I N A S TV
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Od 8:30 vai. vakaro.
Kaina $4.00. Gaunama "Drauge, 2346 W. 69 S t , teL 776-1486
Balfo šauksmą ir aukokime B a l 
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
4545 W. 63 St., Chicago. UI. 60629.
E. Ribokienė
fui, kiek kas išgalime.

Visi girdėjome, kas yra Balfas.
Visi matome jo darbus- veiklą.
Taigi Balfas veikia šelpdamas
šalpos reikalingus.
Balfas savo skyriais išsisklaidęs
po visą Ameriką, sėkmingai veik
damas nušluosto vargstančiu t a u 
tiečių ašaras, nusiusdamas jiems
maisto ir rūbu siuntas. O kad b ū
tu iš ko tokias siuntas siųsti, B a l 
fas renka iš geraširdžiu aukas.
Spalio 6 d. 11 vai. rytą Petro
ir Onos Abromaičiu namuose s u 
sirinko Lemonto Balfo 28 sky
riaus valdyba pasitarimui šių m e t u
vajaus reikalais. Dalyvavo pirm.
Domas Misiulis, sekr. O n a Abromaitienė, Petras Abromaitis. Bi
rutė Navickienė, Teresė Alenskienė, Jonas Pudeikis, Ada Misiulienė, Andrius L a p a i t i s irBalfo
direktorė Faustina Mackevičienė.
Vajus prasidės šio mėnesio 18 d.
12 vaL 4 5 m i n . Sv. Mišiomis. A t 
našaus kun. Leonas Zaremba, S .
J. Prieš Šv. Mišias bus galima at
likti išpažinti.

B E A L

FRANK

ZAP0LIS

3208Vz West 9 6 t a Street
T e t o t GA 4 4 6 5 4
Remsite tuos
tie skelbiasi dten. "Dranga'

>
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ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
VĖLIAVĖLES
Visuose lietuviškuose namuose
turėtu būti lietuviika vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai
iškabinti, bet galima laikyti ma
l ą vėliavuke ant rašomojo stalo.
Galima ir n e t padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavuke.
Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
l a s vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų r amuose.
Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio
ir 50 et. o i persiuntimą, jei gy
venate TJlinois valstybėje). Užsa
kymus siuskite sekančiai:
DRAUGAS, 4645 W . OSrd St.,
Chicago, O, 696X9

' su talkininkais. Mažąjį dovanų
paskirstymą pravedė Aušra Jasaitytė ir Kižytė. Prie didžiojo
laimės šulinio dovanų paskirsty
plewood Ave., Cbicago, Illinois
me dirbo Kūrai, Šidlauskienė,
60629).
Kundrotienė ir kt.
Chicagos Balfo apskrities va
Šokių konkurse komisija at
jaus atidarymas vyko Vytauto
rinko
geruosius šokėjus Naujo
Didžiojo šaulių namuose rugsė
kus,
Blekius
ir Jokūbaičius.
jo 27 d. Pravedė pirmininkas
Stasys Vanagūnas. Balfo va Balys Brazdžionis, programos
jaus globėjas vėl yra Midland vedėjas, dėkojo aukotojams, ku
Savings taupymo bendrovės rie dovanojo laimėjimams dova
nas, aukojo pinigus, radijo pro
prezidentas Frank Žagas.
gramai paremti, kaip Repšienei,
P. Venclova
P. Lapčinskams, GarbačauskieSKAMBA GARSAI
nei, Karaliūnams, garbės rėmė
jai Marcelei Tiškevičienei, V. D.
Lietuvos Aidų radijo geguži
Š. rinktinės valdybai už Balę,
nė buvo rugsėjo 20 d. Šaulių na
muose. Jau pradžioje buvo aiš radijo valandėlėms S. Barčus ir
ku, kad renginys pasiseks, nes Margučiui už garsinimus ir
svečiai gausiai rinkosi ir apie visiems, kurie bent kuo prisidėjo
3 vaL p jp. svečius priimantis prie renginio pasisekimo. Lietu
pradėjo sakyti, kad trūksta vos Aidų programos rėmėjų
vietos. Nors ir daug svečių bu skaičius vis auga ir tas sutei
vo, aptarnavimas vyko sklan kia paskatinimą programą tęsti
džiai. Virtuvėje darbščios mer ir tobulinti.
gaitės ir moterys, kaip StuMeSvečių nuotaika buvo pakili
nė, Beinorauskienė, Stropienė ir ir atrodė, kad visi buvo paten
Ramanauskienė visus nuošir kinti, galėdami savo atvykimu
džiai aprūpino maistu.
paremti K. Brazdžionytės lietu
Atgaivos jstaigoje vikriai ap višką žodį skleisti radijo ban
Stasys Patiaba.
tarnavo Aglinskas ir Lukošius gomis.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
BALFO FINANSINK VAJUS

Jau daugiau kaip 40 metų,
kai mūsų tėvynę ištiko didžioji
nelaimė. Jau 40 metų kaip di
delė dalis mūsų tautiečių barba
riško atėjimo ištremta į civili
zuoto pasaulio žmonėms neįsi
vaizduojamas gyvenimo sąly
gas. Daug jų žuvo, bet ir dabar
dar daug yra vargstančių. Pa
bėgę nuo okupanto teroro kele
VL Šakalys, pereitais metais pabėgęs iš okup. Lietuvos, liudija gyvenimo ti
rius metus skurdo sugriautoje
krovę okupacijoje.
Europoje. Jau tada jiems vi
siems pagalbos ranką ištiesė
vargstančių pagalbai Amerikos
lietuvių įsteigtas Baifas. J a u
35 metai, kai Baifas vykdo kil
nų vargstančių šelpimo darbą.
Palm Beach, Ra.
Šalpai lėšų sutelkti Baifas kiek
vieną rudenį vykdo lėšų sutel
LIETUVIU BENDRUOMENĖS lietuviškų pamaldų, Royal Palm kimo vajų. Lėšos telkiamos
ŽINIOS
Memorial Gaidens lietuvių kapų įvairiais būdais, bet daugiausia
L. B. Palm Bech apylinkė, bū sekcijoje. Kun. A. Senkus lai vargstančius užjaučiančių gera
dama viena iš iketurių LB Flori kys pamaldas už mirusius ir čia širdžių lietuvių aukomis.
dos apygardos apylinkių, yra ga palaidotus lietuvius: Juozą Papie
Chicagos Balfo apskrities va
vusi iš Floridos apygardos pirmi vį, Antaną Petraitį, Juozą Zima- dovybė lėšų telkimo vajų vykdo
ninko Kazio Gimžausko kvietimą tavičių, Sofiją Dundurienę, Vladą savo talkininkų pagalba aplan
skaitlingai dalyvauti Floridos ap Stoškų, Leonorą Binkienę, Marty kydama kiekvieną lietuvių šei
ygardos atstovų
suvažiavime, ną Jokūbaitį ir dr. Nžkolą Min mą. Jau praktika parodė, kad
įvyksiančiame spalio 31 d., 12:30 kevičių. Ant kiekvieno jų kapo bus daugumas lietuvių Balfo aukų
vai. p. p., Lietuvių klubo saJėje, padėta gėlių ir uždegtos žvakės.
Po pamaldų —mirusiųjų pa rinkėjų laukia ir pagal išgales
4880 — 46th Ave. Noth St. Pesavo auką įteikia. Pasitaiko
tersburge. Suvažiavimo darbo gerbimo įvyks ten pat ikapų skly žmonių ir kitaip nusiteikusių,
tvarkė gana gausi, bet ji bus baig pų savininkų susirinkimas, 'kuria bet dauguma supranta, kad rin
ta maždaug trečią valandą, iki me bus aptarti lietuvių kapų eina kėjai ateina ne sau, o vargstan
paruostų užkandžių. Po to, 7:00 mieji reikalai.
tiems pagelbėti ir nušluostyti
vai. vakare toje pat salėje apy
Lietuvių Bendruomenės
ašaras. Visos surinktos aukos
gardos valdyba rengia solistės
gegužinė
tam tikslui ir sunaudojamos.
Onos
Blandytės - jameikienės
Keletas
organizacijų ir pavienių
LB Palm Beach apylinkės val
koncertą. Pernai įvykusiame apy
asmenų
pačioje
vajaus pradžioje
gardos atstovų suvažiavime mūsų dyba rengia gegužinę, kuri įvyks savo aukas įteikė, šiandien, ryt,
apylinkė labai neskaitlingai daly lapkričio 8 d, sekmadieni, 1 vai. o gal po keletas dienų suskam
vavo. Privalėtume daugiau įsisą p. p. Singer Island, prie Ocean Blv bės ir jūsų durų skambutis.
moninti ir pajusti, kad ką apygar ties Edward Ln., prie Colormades Balfo pasiuntinys ateis į jūsų
dos valdyba rengia, ką ji veikia, viešbučio. Bus paruošti šilti lie namus ir, žinoma, jis neišeis
tai ir mes visi turim prie tos veik tuviški pietūs. Veiks baras ir lai tuščiomis.
lios prisidėti, nes, kaip minėjau, mės šulinys. Valdyba maloniai
Daug mūsų tautiečių jau pa
ir mūsų apylinkė yra dalis tos pa prašo dalyvauti visus lietuvius iš
keitė
savo gyvenamas vietas.
arti
ir
toli
su
savo
draugais,
pa
čios apygardos. Einant Lietuvių
Kiti
išsikėlė
net tolokai nuo*
žįstamais
ir
kaimynais.
Gegužinės
Bendruomenės Įstatų 64 str. apy
Balfo
vadovybės
centrų. Jie sa
pelnas
bus
skiriamas
lituanistinio
linkės pirmininikas, visi valdybos
vo
auką
mielai
atiduotų,
bet jie
nariai, rinkti atstovai ir komisijų švietimo reikalams.
Valdyba nuoširdžiai dėkoja Jad yra Balfo talkininkams nepa
pirmininkai (Letuviu kapų ko
vygai
Jokūbaitienei už išrupinimą siekiami. Nė vienas lietuvis ne
misijos pirm. Jonas Jakubauskas
vietos
burmistro leidimą veltui norės pasilikti nuošaly nuo pa
ir Lietuvių Fondo komisijos pir
mininkė Veronika Aušrotienė) naudotis šia puikia gegužinės galbos savo vargstantiems tau
yra įpareigoti dalyvauti apygar vieta, o taip pat policijos leidimą tiečiams. Sunkiau pasiekiami
savo auką gali įteikti per Sofia
dos atstovų suvažiavime su spren gegužinėje turėti barą.
Barčus
radijo programos vedėją
džiama teise, o visi kiti dalyvau
Naujų Metų sutikimas
Aldoną
Daukus. (7159 So. Maja patarėjo teise.
LB Palm Beach apylinkės val
Meninės programos atlikėja so dyba ir šiemet rengia Naujų metų
listė Jameikienė savo puikiu bal sutikimą, gruodžio 31 d. Sv. Po S 0 P M I E B A R Č U S
su daug kartų yra talkinusi ir mū vilo katalikų parapijos naujoje sa RADIO ŠEIMOS VALANDOS
sų apylinkes renginiams. Netenka lėje. Vėliau bus suteikta daugiau
Visos programos Ii VTOPA
abejoti, kad visi jos gerbėjai ne informacijų.
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
vien tik iš mūsų apylinkės, bet
penktadienio perduodama nuo 4 vaL
P. Mikšys
ir iš visų kitu kaimyninių vieto
p.p. iki 4:39 vai. p.p. per tą pačią
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais
vių atvyks į apygardos atstovų su
Jis vienas iš nedaugelio, o gal nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
važiavimą, o tuo pačiu pasidžiaugs
ir
vienintelis, tais laikais tikėjo
Telef. 434-2413
ir jos ypatingo grožio koncertu.
1480 AM
lietuvių tautos išsivadavimu.
7159
S.
MAPLEWOOD
AVE.
Vėlinių minėjimas
Vincas Myfcotattfa-Putinas
CHICAGO.
DLL.
60629
- epfo V. Kudirką
L. B. Palm Beach apylinkės lie
tuvių kapų sekcija, vadovaujama
Jono Jakubausko rengia v:lirdų
minėjimą — mirusiųjų pagerbi
DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
mą, kuris įvyks lapkričio 1 d., sek
madienį, 3-čią vai. p.p., tuoj po
A f A. TEODORA VHJPIEN£

UETUVIAI FLORIDOJE
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Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos š m . spalio
18 d. 12 vai. Sv. Kazimiero bažnyčioje, 815 Park Ave.,
Racine, Wisc
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti su mumis šiose pamaldose.
Liūdinčios dukros ir jų šeimos-

1

Gaura-r.a DRAL'GE, 4545 W. 63rd j j
St., Chicago, IL. Illinojaus gyventojai
pndMa $1.50 valstijos mokesčio
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ALIAS

Pagalbinis
Vienetas

jos dukrai RTTONBI, žentui TEODORUI ir anūkei IN
DREI RUDAICIAMS reiškiame gilią užuojautą ir liūdi
me kartu.
DANUTĖ IR RAIMUNDAS KORZONAI
ELEONORA IR JUOZAS SALČIŪNAI

Mylimai dukrai A. f A. INAI
peranksti iškeliavus amžinybėn, mūsų mielą sesę
DANUTĘ GJJERŠTTKIENĘ:, šeimą ir visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
KUN. GRAŽINOS VYR. SKAUČIŲ
būrelio sesės ir jų šeimos

A. f A. INA GIERSTIKAS
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje.
Tragiškai mirė spalio 10 d., 1981 m., sulaukus 23 m. amžiaus.
Gimė Chicagoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai — Danutė ir Jonas Giestikai,
2 broliai — Raimondas su Seimą ir Saulius, dvi seserys —* Rūta ir
Vida su šeima, seneliai <— Janina ir Leonas Radvilai, ir kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Kūnas pašrvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W 71 S t
Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 13 dieną, Iš koplyčios 9:00
vaL ryto bus atlydėta į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą.
Popamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuliūdę: Tėvai, broliai, seserys ir įsasHsl
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus — TeL 476-2345.

INAI GIERŠTOCAITEI mirus,
tėvui Jonui Gierštikiui, mūšy bendradar
biui, ir šeimai reiškiame gilia užuojautą.
HARZA ENGINEERING CO. UETUVIAI:
R. BANYS
M. BRUŽAS
B. JANCYS
V. JONYNAS
K. MATKEVIČIU8
S. MIKALCIUS
P. NARIS
V. NORKUS

E. PAUL
E. PAULIUS
N. PESECKAS-RUKUIŽA
V. PRELGAUSKAS
A. RUKUIŽA
P. SAMUOLIS
B. SEDATB

A. f A. ROSE PETRAUSKAS
Gyveno S t Charles, Illinois.
Mir« sekm., spalio 11 d., 1981 m. Detaor ligoninėje, S t Charles,
Illinois, sulaukus 86 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje sausio 23 d., 1885 metais.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnas Jonas V. ir jo žmona Anne
Petkus, 1 dukterėčia Barbara Petkus, gyv. S t Charles, ir 2 prosūnenai Albertas M. ir Robertas A. Petkus, gyv. Chicagoje.
Velionės vyras, a. a. Jurgis, mirė 1976 metais.
Priklausė S t John Neumann parapijai, S t Charles, I1L
Kūnas buvo pašarvotas pirmad. Yurs koplyčioje, 405. £. Main
St, (North Ave.), St Charles, UI., kur vakare įvyko ir liturginės
pamaldos.
Laidotuvės įvyks antrad., spal. 13 d. 15 koplyčios 9 3 0 vaL ryto
bus atlydėta į St John Neumann bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Pamaldas atlaikys kun. Thomas Bates.
Po pamaldų bos atlydėta į Sv. Kazimiero kapines, Chicagoje.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę lieka: Sūnėnas kr jo žmona, produktertčta ir kiti giiiuiies.

Laidotuvių direkt. Yurs Funeral Home, TeL (312) 584-0060.

Moterų

A. f A. ONAI TONKUNIENEI
mirus,

Knyga turėjo poveikį, kokį pap kusieji tūkstančiai taip ir nepasi
rastai turi geros knygos: naiviuo keitė iš viso.
sius ji padarė dar naivesnius, pro
G. K. Lichtenbergos
tinguosius — protingesniais, o li

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

| Brangiai motinai Lietuvoje mirus,
BRONC N A I N I E N C
jos šeimą bei artimuosius giliai užjau
čiame,
XX amžiaus madona (paveikslas)
apdovanotas aukščiausia premija
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ga. ir Grand
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yorke. Tai puoSni dail. POVILO PUZINO monografija, kuri yra didelio
formato ir talpina 23 spalvotas re
produkcijas Kartu Ir XX amžiau*
Madona. Kaina su persiuntimu 27 do!
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
progomis jteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui.

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. spalio mėn. 13 d.

Mylimai mamytei

A.fA.
BRONISLAVAI ŽAKEVIČIENEI
mirus, jos dukrą GRAŽINĄ ir žentą VYTAUTĄ ŽU
KAUSKUS ir kitos GIMINES ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame.
ELENA IR DOMAS GIEDRAIČIAI

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

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS !R SUNŪS
2 5 3 3 West 71 St., Chicago
1410 So. 5 0 t h Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

DRALGAS, antradienis, 1981 m. spalio mėn. 13 d.

IŠ ARTI
IR TOLI

X Miką Dtntulį, po sunkios
operacijos sveikstantį namuose,
aplankė jo buvę klasės draugai
gimnazijoje K. Černiauskas iš S.
Monica, Calif., T. Bauža iš Ke-j
ncshos. Wis., ir kun. J. Duoba į
iš Chicagos. M. Untulis dabar
gydosi namie, Palos Hills, dr. P.
Kisieliaus prižiūrimas, žmonos
X Milda Kvedarienė, pagarsė*""T"? ^Ttrrr^i Sonios ir dukters Tanios globo•Risi audeia iš rytinių Atlanto w " ~ "
. . . r
pakrančių,
atvyksta į Chicagą
J
*
jamas. nes gydymui reikia se
dalyvauti tautodailės parodoje
spalio 16 d. 7:30 vai. vak. Jau rijos įvairių vaistų ir stiprios
nimo centro mažojoje salėje. priežiūros.
X Kun. Gediminas Kjauskas,
Parodą organizuoja LSS Sese
SJ,
Clevelando Marijos NP pa
rijos vadija. Paroda bus iki
rapijos
siųsdamas
spalio 18 d.
"Draugo" klebonas,
prenumeratą,
pridėjo

l A. VALSTYBĖSE
— A. a. Stefanija ReinienėDaidydienė, 62 m., vėžio ligos iš
kankinta, mirė rugsėjo 11 d. Ji
buvo kilusi iš Mosėdžio, Žemai
tijos. Ji buvo palaidota lietuviš
kai, nes iš vietos klebono tam
reikalui buvo gautas specialus
leidimas. Iš vakaro laidotuvių
name buvo lietuviškas rožan
čius, o iš ryto, rugsėjo 15 d.,
St. Mar/s bažnyčioje liet. šv.
Mišios, dalyvaujant gausiai gru
pei lietuvių, velionės giminių,
draugų bei pažįstamų. Mišias
laikė ir pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. A. Valiuška. Per Mi
šias įspūdingai solo giedojo Al
bina Gedminienė. Lietuviškas
žodis svetimoj vietoj ir jautri
giesmė visiems susirinkusiems
paliko neišdildomą įspūdį. Escondido miestely, Calif., tėra tik
dvi lietuvių šeimos. Garbė
joms, kad pajėgė suorganizuoti
gražias lietuviškas laidotuves
savo tautietei.
— Phoenfaco diocezijos radijo
ir televizijos departamentas lie
pos mėn. lietuvių misijai at
siuntė kvietimą dalyvauti tele
vizijoje. Ten jie norėjo pavaiz
duoti etninių tautybių charak
terį liturgijoj. Gaila, kad tai
buvo vasaros karščių metu ir
lietuvių dalyvavimas toje pro
gramoje nebuvo galimas.
— Phoenfcvo LB valdyba pra
neša, kad jų ruošiamas rudens
piknikas nukeliamas į spalio 18
d. Jis bus 1 vai. p. p. No. Mountain parke, ramada 5. Bus duo
dami pietus, veiks baras.

Chicagos žinios
{TARTIM GAISRAI

!!

Penki vasarviečių namai su
degė Beverly Shores, Ind. Gais
rai buvo spalio 7 ir 8 d. nakti
mis. Įtariami padegimai ir tuo
reikalu vedami tyrimai. Trys
sudeginti namai priklausė veik
liems Chicagos žmonėms.
MIRĖ PROFESORIUS
Chicagos universiteto psichia
trijos profesorius dr. Heinz Kohut mirė sulaukęs 68 m. Jis
ypač pasižymėjo žmogaus savęs
psichoanalitinių tyrimų ugdyme.

Dainavos stovy kliavieteje, kuri jau mini 25-rių metų sukaktį ateitininkų sendraugių būrys. Dešinėj — dr. Kazys
EGIPTIEČIAI CHICAGOJE
X Vakaronė su buvusiais Va- ***** g " ? 7 0 d o L a u > - Pemkus praveda minėjimą.
Nuotr. J. Urbono
Kun G I
a
k
SpaU
S
aario 16 gimnazijos mokiniais i
;
? ? f £* .
f°
Apie 40 egiptiečių susirinko
ir mokytojais bus spalio 16 d.,! f * * ^
bendradarbis Jr palaiChicagoje drauge su Egipto
konsulu Aziz Ibrahim pareikšti
penktalenį. Jaunimo centro " g ^ 1 M 1 B , * * g * S * T
pagarbą ir liūdesį šeštadienį lai
tavinėje. Bus rodomos skaid- i ™*>* "P"*?* ^ ^ V J į
dojant nužudytą prezidentą Sarės iš gimnazijos, bus praneši- i J 7 j % J * r a s 0 : . ' * » S?™™™*
. . * ... ;T ,
, u^. • linkėjimais visiems "Draugo
datą. Jie buvo susirinkę į Is
mai ir vaisęs. Vakaronę
globoja ,
•*"TT'
T . . -, „ + „ J Z ^
FILMAS "PREZIDENTAS
Šis filmas pagamintas, panau so žąsies" dramą. Taip pat jis dir
darbuotojams.
Linkiu
ištvermės
lamo
kultūrinį centrą NorthUB Gage Parko LB apylinkės
SMETONA"
dojant anų metų paskirų įvykių bo su Algimantu Keziu šiam fil
ir
gausios
Viešpaties
palaimos
brook priemiesty. Egipto kon
valdyba Su šia vakarone apy
filminės kronikos gabalus.Visą fil muojant iškilius lietuvius, nūn
spaudos darbe. Didesulas
pažymėjo, kad apie 300
Nuo
bolševikinio
teroro
į
lais
linkė baigia šių metų vajų švie- lgražiame
is a
., ,
T•• ,-,
&ū už visą talką Clevelan- vąjį pasaulį pasitraukę lietuviai, mo scenarijų sudarė ir rūpestin gyvenančius Califomijoje.
kitų egiptiečių Chicagoje jun
timo reikalams. Lietuvių visuo.~J.
"
giasi su jais šio gedulo pareiš
jų organizacijos vis daugiau ir gai vientisą filmą susuko Paulius
"Prezidentas Smetona" filme,
.....
, ,
,.
' do ir apylinkių lietuviams . ^uo- daugiau atskleidžia Lietuvos ne Jasiukonis. Filmu pasauliu besi trunkančiame apie vieną valan
kime. Savo kalboje prof. Cherdomintiems
Paulius
Jasiukonis
ži
mene kviečiama dalyvauti.
i ,.. f-7,., 7
, . _
riff Bassioni, dėstąs teisę De
priklausomybės gyvenimo, kaip ir
dą, matomi Nepr. Lietuvos meto
; širdžiai dėkojame uz auką ir mv okupacijų meto istoriją, paskirus nomas, kaip vienas iš nedauge vaizdai ir veidai, prezidento Sme
Paul universitete, pažymėjo,
X IV Mokslo ir kūrybos sim- ; kėjimus.
įvykius. Prie tokių istoriniu doku lio mūsų tautiečiu filmo specia tonos viešnagė, vykstant į JAV,
kad Sadatas buvo labiausiai
pazhimas Chicagoje užsibaigs] x Aloyzas Mazewski yra mentų skirtinas ir neseniai Ame listų, išėjęs reikiamą mokyklą ir Brazilijoje, jo atvykimas j New
garbės nusipelnęs dabarties
;
gramą
atliks
lietuvių
visuome
jau
daug
metų
dirbąs
filmų
pra
iškilrningu balium lapkričio 28 i Amerikos Lenkų kongreso orga- rikos LietuviuTautinės sąjungos
valstybininkas.
yorką (1941), lanlkymąsis Chi
nės
mėgiamaCoutry
solistėClub.
Nerija ProLin i nizacijos
so daugiau pinnininkas
kaip 3000 lenkų
or- ' pastangomis ir lėšomis pagamin monėje. Jis yra daug ir lemia cagoje, laidotuvės Clevelande
d. Beverly
(lenkų
DEPRESIJOS PRIEPUOLIAI
kevičiūtė. Jai akompanuos My ganizacijų
sa 4 milijonaispriklaunarių, j tas filmas "Prezidentas Smeto mai padėjęs savo laiku Birutei (1944). Filmas baigiamas A. Sme
(ALTa). Organizacijai
kolas Drunga.
Pukelevičiūtei filmuojant "Auk- tonos žodžiu Chicagos lietuviams
Neseniai apie jį buvo parašyta: na".
Kas dešimtas JAV gyvento
"kai
Aloyzas
Mazewski
kalba
(1941 m. gegužės 4 d.)
X lietuviai fotografai, besi
jas paprastai įpuola į depresiją.
ruošdami savo metinei foto pa žmonės klausosi, įskaitant ir
Tai viena labiausiai paplitusių
Filmo "Prezidentas Smetona"
rodai, kuri vyks Čiurlionio gale- I Jungtinių Amerikos Valstybių
psichinių ligų. Reikia tą iš anks
premjera neseniai buvo Los An
Du akademikai sukūrė seimą
rijoje Jaunimo centre spalio 23 prezidentus" (National Catholic
to
žinoti. Chicagos universiteto
geles. Mačiusieji šį filmą jį verti
— lapkričio 1 d., paruošė spaa-1 R*P<>rter. spalio^į l | S l ) . Jis,
biologinės
laboratorijos direkto
na kaip vertingą ir įdomų Lietu
dai leidinį apie Penktąją Tauti užtardamas V. Skuodį, pasiuntė
rius
dr.
H.
Y. McPtzer skelbia,
vos istorijos akyvaizdų dokumen
nių šokių švente. Leidinio foto telegramas JAV vyriausybės
kad
Illinois
valstybinis psichiat
tą. Greitu laiku šis filmas bus ro
grafai - autoriai yra Jurgis Any- atitinkamiems pareigūnams.
rijos institutas yra suradęs bū
domas Chicagoje, Lietuvių Tau
sas, Eugenijus Būtėnas, Riman
dą iš kraujo analizės nustatyti
X Bronius Norkus, Toronto,
tinių namų salėje.
tas Damijonaitis, Zigmas Degu Kanada, kad ir pavėluotai, at
besiartinančios depresijos pa
M. Valiukėnas
tis, Algis Jasaitis, Donatas Ka siuntė 10 dol. už laimėjimų bi
vojų.
0KVP. UCTtfVOJE
valiūnas, Linas Regis, Arvydas lietų šakneles. Ačiū už auką.
BRONIAUS MURINO
— Prie Kajgjndorių šiuo me
Tamulis ir Aleksas Urba. Jį su
X Vytautas Beleckas, Sunny
PARODOS
ATIDARYMAS
tu vyksta hidroakumuliacinės
redagavo Kazys Norvilas, išlei Hills, Fla., naujos lietuviškos
elektrinės statyba, įruošiamas
do lietuvių Foto arvhyvas su kolonijos orgariizatorius, pratęsė
Naujas
parodų
sezonas
M.
K.
vandens baseinas, kurio plotas Advokatas JONAS GIBAITIS
mecenatų pagalba.
6247 So. Kedzfe Avenue
"Draugo" prenumeratą su 25
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo bus didesnis kaip 300 hektarų,
Chicago, Iffinois 60089
dol.
auka
lietuviško
dienraščio
centre, Chicagoje, praėjusį penk panaudojant prie miesto esantį
X Arch. Vytas Pekla, Vytas
stiprinimui.
V.
Belecką
skel
Tel — 776-8700
Pekla and Associates, Chicago,
tadienį (spalio 9 d.) pradėtas pelkėtą šLomenos aukštupio slė
biame
garbės
prenumeratorium,
HL, atsiuntė 10 dol auką už
Broniaus Murino tapybų paro nį. Statomas 16-17 m. aukščio Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak.
gerą "Draugo" informacija. La o už paramą labai dėkojame.
dos atidarymu. Parodą globoja pylimas. Jo plotis viršuje sieks Seštad. 9 vaL r. iki 1 vaL d.
bai ačiū
X Arūnas K- Draugelis,
Chicagos lietuvių dantų gydy 20 metrų, o apačioje dešimtį
'
i
l'.JM f t »• '
Woodridge, HL, pratęsdamas
tojų draugija. Gražiam būriui kartų daugiau.
X Juoms VaaukevicuK, Chi "Draugo" prenumeratą, pridėjo
'iiiiiiniitiiiiiiiniiiiiimtiiiiicuimainB
meno mylėtojų susirinkus va
— Dr. Aldona BflnelgftBBė, me
cago, m., žinomas nuoširdus 28 dol. auką. A. K Draugelį
kare galerijon, parodos globėjų dicinos mokslų kandidatė, tra
Advokatas
lietuviški] darbų ir Chicagos skelbiame garbės prenumerato
vardu ją atidarė Siena Baltru giškai žuvo.
aukštesniosios lituanistikos mo rium, o už vertinimą savosios
GINTARAS P. 6EPENAS
šaitienė, sveikindama dailininką
kyklos rėmėjas, buvo užsukęs j spaudos tariame ačiū.
2648 W. 63rd Street
ir visus šios malonios progos
•Draugą" ir paaukojo 10 doi. už
Chicago, ID. 60020
dalyvius. Apie Broniaus Muri
X Sopina Pinto, East Chica
PRAEITIES
laimėjimų bilietų šakneles, ku
TeL 776-5162
no kūrybą tarti Žodį pakvietė
rias pavėlavo atsiųsti iaiku. go, Ind., Mečys Žeimys, Chica
Kasdien
9—6 vai. vak.
dailininką
Adolfą
Valeiką.
JiPUSLAPIUOSE
go, m., Jonas Jakubauskas, JuNuoširdus ačiū.
Seštad.
9—12 vaL
<ai pabrėžė Murino vėlesniųjų
no Beach. Fla., J. Matulionis,
ir pagal susitarimą
SpaMo 13 d.
darbų skaidrų sušvitimą spalvi
x E. Riboki**, Brockton, Madison, Wisc, pratęsdami pre
tniniinitiHiuiMtinittiMunnmnimniwt
ne
ir
stilistine
prasme.
Anot
Mass., mūsų bendradarbė, at numeratas, pridėjo po 10 dol.
1025 m. gimė Didfe. Britani
Valeikos, čia regimoj kūryboje jos ministerė pirmininkė Mar- mifiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimumnuiic
siuntė 20 dol. savo dienraščio aukų. Ačiū.
Murinas, nors ir apsuptas sve garet Thatcher.
stiprinimui Nuoširdus ačiū.
X Jonas ir Aušra Pttroniai,
UTHUANIAN PIONEER
timo
gamtovaizdžio, vis tiek ne
ir
Julius
Fnuik
Oreskai
X DaiL Alf. Petrauskas, Los Cicero, J3L, dr. A. I*. Čepulis,
1937 m. Vokietija Belgijai už
praranda savo tautinio charak tikrino ndiečiarmimą.
Angeles, CaL, atsiuntė 10 doL Willowick. Ohio, Geraldas JušPRIEST
terio, tuo savo individualumu iš
cas
šalčiūnai
iš
Delran,
N.
J.,
ir
Šių metų rugpiūčio 29 d. Georauką už gerą "Draugo" infor kėnas, Cleveland, Ohio, Ona A.
1967 m. Kinijos komunistai
0F NEW ENGLAND
siskirdamas ii kitų. A. Valeika suintensyvino smurto kampani
maciją. Dėkojame.
Dorn, Corning, N. Y., atsiuntė getown universiteto Dalkgren Algis Avižienis.
_
koplyčioje, Washington, D. C ,
Jaunasis yra jau čia gimusių taipgi atkreipė dėmesį į sudėtin ją Hong Konge.
po 10 dol. aukų. Ačiū.
X Lietuvio Fondo Kredito
gas ir turtingas Murino spalvų
1969 m. Sovietų Sąjunga or- WilBam tVolkovich-Valkavičius
X Vincas Levickas, Oovms- buvo sutuokti Julius Frank tėvų sūnus. Moka gerai lietu
kooperatyvas atidarytas kiek
tonacija,
kurios įvairiose formo
Oreska
ir
Marian
Amanda
Sayviškai
ir
visur
savo
lietuvybę
biton išleido trečią erdvėlaivį The Life, Struggles and Tragic
vflle, Md., A. K. Landsbergis,
vieną trečiadieni nuo 12 iki 6
se suorkestruotas su labai inten
per tiek pat dienų; erdvėse buvo death of Rev. Joseph 2ėbrta>
Upper Mahlboro, Md., Maria re. liturginėms apeigoms vado pabrėžia. Povestuvinėje kelio
vai. p. p. LF patalpose. Sekma
syviu jausmu, labai įvairios savo
septyni sovietų kosmonautai,
Augaitis, VVaukegan, m., Julius vavo ir jaunavedžių moterystę nėje Londone Amerikos amba
dieniais — Jaunimo centre nuo
1860-1015.
sada surengė jaunavedžiams kompozicija ir spalvinėmis ga
1978 m. Romos katalikų baž
Nesavas, Detroit, Mkh., visi už palaimino kun. V. Rimšelis.
10 iki 1 vai. Už einamas sąskai
momis.
Svečiams buvo du priėmimai. priėmimą, kuriame visi diploma
nyčios kardinolai pradėjo kon- Published by Franciscan Press,
sisakė naujausių leidinių už di
tas mokame 10 %. Adv. 2umbaIš
jaunojo pusės svečiams vaka tai jau iš anksto žinojo, kad jau. Pats dailininkas trumpai pa kliavą išrinkti įpėdinį Jonui Pau Brooklyn, New York 1980
desnes sumas.
kio firma spalio 14 d., trečiadie
rienę suruošė jo motina Julija nasis yra lietuvis.
dėkojo ponioms parodos globė liui L mirusiam po 34 dienų val
nį, nuo 12—3 vai p. p. plačiau
x Dariaus Girėno Ht mokyk Oreskienė rugpiūčio 28 d. Fort
Kaina su persiuntimu 0&85.
Julius F. Oreska baigė Flori joms. Ypač jo šutas žodis buvo džioje.
paaiškins apie "Money market" la 1981JC17 ruošia pokylį J. C McNair officers klube, čia buvo
1980 m. argentinietia žmogaus Užsakymus siusti:
ir all savers certificates" ir ki kavinėje. Gros „Vytis", „Vai lietuvišku papročiu sveikinimai doje Atlantic universitete isto dedikuotas savo žmonai, kuri jį
tą. Suinteresuoti prašome kreip vos" nauja programa, vakarie ir kalbos. Nors nebuvo lietuviš riją su bakalauro laipsniu ir įkvėpė ir skatino Sos parodos teisių gynėjas Adolfo Perez Es- DRAUGAS, ĄSĄ5 W. 69rd 8U
Chicago, lū. 606*9
tis į LF kredito kooperatyvą, nė ir baras. Visi kviečiami! kų dainų, bet amerikiečiams to ekonomiją su magistro laipsniu. kūrybiniam darbui ir kūrybos ąuivel laimėjo Nobelio taikos
premiją.
monografiniam
lekunhu,
kuris
Tame
pačiame
universitete
dė
2422 W. Marųuette Rd., Chica Bkamb. 267-7402 ir 963-0393.
kia vakarienė labai patiko. Iš
stė vienerius metus kompiuterių netrukus turi pasirodyti. Poniai
go, UI., tel. 925-6897.
(sk )
(pr.) lietuvių dalyvavo Joana ir Anta
sistemą. O dabar Georgetown Murinienei dėkingumo ženHan *Įtnnmiiiiu
X Aliee's Restorane, 4506 W.
x Skubėkite registruotis į nas Vaičiulaičiai ir Jonas Bobe universitete, VVashington, D. C , parodos globėjos prisekė gėlę ir
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