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GINKLAI ARABAMS
SUKĖLĖ GINČUS

— Iš Afganistano į Pakistaną
pabėgęs aukštas Kabulo finansų
ministerijos valdininkas papasaAmerikos žydų spaudimas kongreso nariams
| kojo, kad Afganistano adminis
Washingtonas. — Šiuo metu pasitikėti prezidentu, jo valstytracinė sistema visiškai suiro.
svarbiausias
politinis klausimas j bes ir gynybos sekretoriais, pasitiValstybės
mokesčiai
nerenkami
ir
16.
VOKIETIJOS
—
TSRS
(Tęsiny?)
Amerfkos
kongrese
yra lėktuvų | keti, kad tie lėktuvai bus prižiū
vienintelis eksportas yra natūra
SUTARTIS APIE DRAUGYSTE
25. MOLOTOVO
LAIŠKAS
lių dujų siuntimas į Sovietų Są pardavimas Saudi Arabijai. Vy rimi, nereikalaujant Saudi AraIR RIBAS TARP TSRS IR
RIBENTROPUI
jungą. Kabule kalbama, kad da riausybė deda pastangas, kad Kon bijos formalių pareškimų, kurie
VOKIETIJOSl
bartinis valdžios vadas Karmalas gresas patvirtintų nutarimą par tik įžeistų jų suverenumo princi
Ponas ministre, mūsų pasitari
"Po Lenkijos subyrėjimo TSRSj
greit Maskvos bus pakeistas.
duoti arabams penkis Awacs to- pą, pasakė Nixonas, nurodęs, kad
mo pagrindu turiu garbės Jums vyriausybė ir Vokietijos vyriausy
I Maskvą atvyko naujas JAV į limojo radiolokacinio sekimo ir Reaganas greičiausiai yra stip
patvirtinti, kad vyriausybė, rem bė svarstė taikos bei tvarkos at
damasi tarp mūsų pasiekto bendro statymo klausimus, atsižvelgiant
ambasadorius Arthur Hartman, f valdymo lėktuvus, seniau užsa riausias Izraelio rėmėjas Baltuo
politinio susitarimo turiniu ir joį toje teritorijoje gyvenančių ypa
55 metų. Jis anksčiau buvo amba kytus F — 16 naikintuvus — bom se Rūmuose nuo pat Trumano
bonešius papildomus skysto kuro laikų. Nixonas pasakė, jog jis re
dvasia, pilna ryžto vykdyti eko tumus. Jos pasiekė sekantį susita
sadoriumi Prancūzijoje.
nominius santykius bei prekių rimą:
— Teisingumo departamentas tankus, modernias lėktuvų rake mia Awacs lėktuvų pardavimą
apyvartą tarp TSRS ir Vokietijos.
suteikė 14 metų ukrainiečiui Wal- tas ir kitus ginklus. Šiam bizniui Saudi Arabijai dėl to, kad jis —
1. Tarybų Sąjungos vyriausy
Šiuo tikslu abi pusės išdirbs eko
ter Polovchakui teisę pastoviai ap priešinasi Izraelis ir stipri Ameri Izraelio draugas. Jis tiki, kad tų
bė ir Vokietijos vyriausybė nuta
nominę programą, pagal kurią
sigyventi Amerikoje. Jis, kaip ži kos žydų mažuma. Klausimas su lėktuvų pardavimas šiuo metu
rė abiejų valstybių interesų sferos
TSRS tieks Vokietijai žaliavą, ku
noma, 1980 m. liepos mėn. pabė skaldė ir politines partijas. Buvęs yra naudingas ne tik Amerikai,
ribas laikyti liniją buvusios Len
rią Vokietija atitinkamai kom
go nuo tėvų, kurie jau sugrįžo į prezidentas Carteris, pats pažadė bet naudingas ir Izraeliui.
kijos teritorijoje, atžymėtą, prie
pensuos pramonės gaminiu tieki
Sovietų Sąjungą. Amerikoje apsi jęs Saudi Arabijai dalį tų ginklų,
Panašiai savo laiške Senato
šios sutarties pridėtame žemėla
pritaria pardavimui, tačiau bu oponentams pareiškė ir buvęs pre
mu ilgame laikotarpyje. Abi pu
gyveno
ir
VValterio
sesuo
Natali
pyje ir kuri bus smulkiau aprašy
vęs viceprezidentas Mondale — zidentų Johnsono ir Kennedžio
sės šią ekonominę programą ug
ja, 17 metų.
ta papildomajame protokole.
dys taip, kad Vokietijos — TSRS
— Marokas paskelbė, kad Va nepritaria. Atstovų rūmuose už valstybės sekretoriaus padėjėjas
2. Abi susitariančios šalys pri
prekių apyvarta savo apimtimi
karinėje Scharoje vyksta įtempti lėktuvų pardavimą balsavo 33 j George Bali. Jis įspėjo, kad pra
pažįsta
pirmame punkte aptartą
vėl pasiektu praeityje buvusį aukš
mūšiai su Alžiro remiamais Poli- demokratai, tačiau prieš pardavi laimėjimas Kongrese užbaigtų
liniją valstybių interesų riba iri
čiausią lygį.
sario sukilėliais, kurie reikalauja mą balsavo 108 respublikonai
efektingą JAV užsienio politiką
laiko ją galutine bei neleis bet ku Andreas Papandreau, Graikijos socialistų partijos vadas, balsuoja parlamen
Vakarų
Sacharoje
teisės
įsteigti
Viduriniuose
Rytuose. Lėktuvų
Abi vyriausybės duos reikalin riai trečiai valstybei kištis į šį
Buvęs prezidentas Richardas
to rinkimuose, kuriuos jo partija Laimėjo.
nepriklausomą
valstybę.
gus parėdymus aukščiau minėto sprendimą.
Nixonas retai kada įkalba apie atmetimas suniekintų prezidentą,
— Britų konservatorių partijos užsienio politikos klausimus, ta supančiotų jo užsienio politiką ir
mis priemonėmis įgyvendinti ir
3. Reikalingus valstybinius pa
'konferencijoje premjerė Margaret čiau neseniai New Yorke ilgesnia padidintų arabų valstybių nepa
pasirūpins, kad pasitarimai kaip tvarkymus teritorijoje, esančioje
Thatcher gynė savo ekonominę me pareiškime pagrasino Izrae sitikėjimą Amerika. Izraelis įro
galima greičiau prasidėtu ir būtu į vakarus nuo pirmame punkte
politiką ir žadėjo ją toliau vyk lio premjerui Beginui ir Amerikos dytų savo įtaką JAV kongrese, ta
sėkmingai užbaigti.
nurodytos linijos, vykdys Vokie
dytinežiūrėdama sunkumų ir žydų bendruomenei, kad jie turės čiau tai jam nebūtų naudinga.
Priimkite, pone ministre, pa tijos vyriausybė, o teritorijoje
kritikos.
Generolas tapo pirmuoju sekretorium
kartotinį mano gilios pagarbos esančioje į rytus nuo tos linijos^
atsakyti, jei Kongresas užblokuos Kai kurie oponentai tvirtina, kad
— Slaptoji airių armija IRA Awacs lėktuvų pardavimą Saudi Saudi Arabijoje Awacs lėktuvai
pareiškimą.
Varšuva.
—
Lenkijos
komunisj
kis
buvo
pasiųsta*
į
karo
mokyklą.
vykdys TSRS vyriausybė.
galėtų patekti į sovietų rankas,
22. LX. 1939.
4. TSRS vyriausybė ir Vokieti tų partijos centro komitetas paša Karo metu jis buvo paskirtas į so paskelbė, kad ji padėjo bombą, ku Arabijai, Nixonas pasakė: "Mes
V. Molotov jos vyriausybė aukščiau paminė lino pirmąjį sekretorių Kanią vietų suformuGtąpflPirmąją Lenki ri sužeidė Britanijos marinų ko žinome, Saudi Arabija žino ir visi rašo Bali. Tačiau ten jau pilna
moderniausių ginklų, kuriuos turi
tus patvarkymus laiko patikimu 104 — 79 balsais ir išrinko parti jos armiją, kur buvo pėstininkų mendantą gen. Pringle. Jam li Viduriniuose Rytuose žino, kad
I URM Molotovo laišką iš 28 pagrindu tolesniam tarp mūsų ša jos vadu premjerą, gynybos mi- karininkas. Po karo jis dalyvavo goninėje teko nupiauti dešinę ko lėktuvų pardavimas greit praeitų, Izraelis. Jo turimi lėktuvai gali
d. rugsėjo gautas Vokietijos URM lių liaudies draugiškų santykių nisterį Jaruzelskį, kuris gavo 180 kovose prieš lenkus partizanus, jąjeigu ne didžiulė Begino ir Ame greičiau patekti sovietams, nes
pono Ribentropo laiškas, kuria vystymuisi.
balsų iš 184 balsavusių. Savo kal kovojusius prieš komunistinę val — Prezidentas Reaganas pripa rikos žydų opozicija. Tai yra pap Izraelis juos panaudoja neapgal
me nurodo, kad Vokietijos vy
kad šiuo metu Amerikoje rastas faktas, kurį pardavimo votiems puolimams, kaip Irako
5. Ši sutartis turi būti ratifikuo boje Jaruzelskis pasakė, kad svar džią. Baigęs generalinio štabo ko žino,
yra
lengva
ir, ]is tun vilti, trum-1
. '
* % ..
reaktoriaus puolime birželio mėn.
riausybė sutinka URM Molotovo ta. Pasikeitimas ratifikacijos doku biausias Lenkijos uždavinys at legiją ir kitas aukštesnių karinin
-. '
| oponentai
turėtų
ne- Jei kuris F — 16 būtų Irake bu
laiško dvasioje duoti reikalingus mentais turi įvykti kaip galima laikyti ekonominę krizę ir sustip kų mokyklas 1957 m. Jaruzelskis pa recesija.
žiūrint, kodėl
jie apgalvoti,
šiam pardavi
vęs nušautas, sovietai tikriausiai
parėdymus. Tuo klausimu susi greičiau Berlyne
tapo
šarvuočių
divizijos
vadu,
o
rinti valstybę. Jis pabrėžė "neįmui priešinasi".
būtų gavę progą jį apžiūrėti, rašo
tarimas ir — 11 vasario 1940 m.
Palaidojo Dayaną
Sutartirįsigalioja nuo jos pasi-| kainuojamai svarbią'' sąjungą su 1960 buvo paskirtas vyriausiu "poBuvęs prezidentas toliau pa Bell.
pasirašyta ekonominė sutartis.
Sovietų Sąjunga ir kitomis Var litruku". 1962 jis tapo gynybos
Tel Avivas. — Sekmadienį Na- brėžė: "Pralaimėjimas dėl Awacs
Šią sutartį iš TSRS pusės pasi rašymo momento.
šuvos bloko šalimis. Užsienio spau viceministeriu ir nuo 1965 ikihalal vietovėje, Izraelyje, buvo būtų Reagano paniekinimas ir
Surašyta dviejuose originaluo
rašė Užsienio prekybos Liaudies
da pabrėžia, kad Lenkija neturė 1968 buvo generalinio štabo vir- palaidotas Izraelio karys ir politi namie ir užsieniuose. Izraelio drau
se
vokiečių kalba ir dviejuose ori-|
Suėmimai Egipte
komisaras A. J. Mikojan ir preky
jo kariškio valstybės priešaky jau J šininku. Komunistų partijon Jaru kas Moshe Dayan. Jo karstą nešė gai neturėtų turėti iliuzijų, kad
ginaluose
rusų
kalba".
bos įgaliotinis Vokietijai E. J. Banuo Jozefo Pilsudskio laikų.
, zelskis įstojo 1948 m., centro ko- šeši Izraelio generolai. Pagal jie padeda Izraeliui, įleisdami ir
Kairas. —Egipto vyriausybė
Maskva, 28 rugsėjo 1939 m
m tetan buv0
barin, o iš Vokietijos pusės ypa
Lenkų
komunistų
žiniomis,
Ka
|
!
išrinktas^
1964,
popaskelbė,
kad buvo suimta 230 as
paniekindami
savo
nepakeičiamo
velionio
valią,
prie
kapo
nebuvo
TSRS vyriausybės įgaliotinis
tingas
įgaliotinis ekonomikos
litbiuro nariu kandidatu buvo kalbų ar karinių saliutų. Iš užsie draugo Baltuose Rūmuose auto menų, priklausiusių terorostinėms
nia
pareiškė
norą
pasitraukti
poV. Molotov\
klausimams Ritter ir vokiečių eko
litbiuro posėdyje, tačiau čia 15 na paskirtas 1970 ir pilnu nariu 1978. nio svečių didžiausia delegacija ritetą. Žiūrint iš Izraelio taško, religinių fanatikų grupėms. Daug
Už Vokietijos vyriausybę
, rf ^ ^ ^ { m t i .
nominės delegacijos pirmininkas
Jis gavo generolo laipsnį 1956, buvo iš Egipto, jai vadovavo už pagrindinis
m
klausimas
nėra suėmimų Kyko tarp universitetų
Šnurre. Sutartis pasirašyta 11 va
kada
jis
buvo
tik
33
metų.
Darbi
Nepaslaptis, kad Kremlius Kanios
sienio reikalų ministeris Ghali. Awacs lėktuvų karinė vertė, bet studentų. Patikimi Egipto šalti
sario 1940 m.
(Bus daugiau)
I nemėgo ir jo nevertino. "Tass" ninkų riaušių metu 1976 metais Amerikai atstovavo valstybės pro klausimas, kas turės įtaką Izrae niai teigia, kad žuvęs preziden
agentūra, paskelbdama apie len gen. Jaruzelskis pasakęs politbiu- kuroras VVilliam F. Smith.
lio kaimynų arabų tarpe: Ameri tas Sadatas neįvertino prieš jį ki
kų komunistų vadovybės posė rui, kad lenkų kareiviai nešaudys
ka, ar kuri kita, Izraeliui nedrau lusios opozicijos apimties. Radiį lenkų darbininkus. Šiuo pareiš
bės
departamentas
pareiškė,
kad
Jaruzelskis
keičia
džius,
minėdama
Kanios
pavardę,
giška, galybė", — pasakė I k o  kalinės religinės grupės buvo įsi
Graikijoj laimėjo
Amerika tikisi gerų, artimų ryšių niekad neminėjo, kad jis yra par kimu grindžiamas Jaruzelskio po
nas, toliau pasakęs: "Kaip Begi brovusios į aukštąsias Egipto mo
lenkų vyriausybe
puliarumas lenkų visuomenėje.
su nauja vyriausybe.
socialistų partija
tijos pirmasis sekretorius.
nui nėra naudinga pastatyti į gė kyklas, kur spėjo užverbuoti daug
Varšuva.. — Naujasis Lenkijos dos padėtį Reaganą, taip ir Ame
narių.
Užsienio stebėtojai mano, kad
Muz. J. Žilevičiui
komunistų partijos pirmasis se rikai nėra naudinga sugėdyti Sau
Atėnai. — Graikijos parlamen
grumtynės tarp komunistu val
Prez. Mitterrandas
kretorius gen. Jaruzelskis paskel di Arabiją. Jei Reaganas pralai
to rinkimus sekmadienį laimėjo
Kreiskis negali
muzikos
premija
džios ir "Solidarumo" vyks toliau.
bė, kad jis vėl greit šauks parti mės, visi pralaimės: Reaganas bus
socialistų partija, vadovaujama
vieši Amerikoje
jos centro komitetą ir seimo se įžeistas, Saudi Arabija bus įžeista
JAV LB Kultūros Taryba spa Galima laukti karinio stovio įve
vykti Meksikon
jos įkūrėjo Andreas Papandreau.
dimo.
Centro
kom.
pareiškime
pa
Williamsburg, Va. — Sekma siją patvirtinti naują politbiurą ir ir Beginąs bus nepavydėtinoj poJo žmona yra amerikietė iš Elm- lio 15 d. posėdyje nutarė 1981 me
brėžiami Lenkijai kilę pavojai ir dienį prezidentas Reaganas ir naują vyriausybę, kurion jis pla
Viena. —Austrijos vyriausybė
hurst, Illinois, keturi
vaikai: tų muzikos premiją skirti lietuvių
zicijoj.Jis bus kartu įžeidęs ir sa paskelbė, kad kancleris Bruno
vyriausybė
raginama
pasinaudoti
Prancūzijos prezidentas Fran- nuoja pakviesti naujų žmonių ne
trys sūnūs ir duktė visi gimę Ame muzikos patriarchui — Juozui
konstitucijos jai teikiamomis ga cois Mitterand dalyvavo York- tik iš komunistų partijos. Jaruzels vo svarbiausią rėmėją ir savo tur Kreiski dėl ligos negalės vykti į
Žilevičiui
—
muzikos
profesoriui,
rikoje. Jis pats Amerikos piliety
tingiausią kaimyną, pasakė Nixo Meksiką, į tarptautinę konferen
liomis užtikrinti krašte taiką.
town mūšio 200 metų sukakties kis pasakė, kad jis visą laiką vengė nas.
bės atsisakė, grįžęs į Graikiją 1964 kompozitoriui, dirigentui, visuo
ciją, kur bus svarstomi ryšiai
Konfliktas gali kilti, jei vyriau minėjime. Šiame mūšyje gen. susikirtimų, niekad jų neieškojo,
menininkui, spaudos darbuotojui,
metais.
tarp pasaulio turtingųjų pramo
Toliau
Nixonas
nurodė,
kad
Dar nepilnais rinkimų duome pedagogui ir Lietuvių Muziko sybė vers angliakasius vėl dirbti George VVashington su prancūzų tačiau dabar Lenkijos valdžia yra
nės šalių ir atsilikusių valstybių.
nimis, socialistai laimėjo 47 nuoš. logijos Archyvo kūrėjui. Prof. šeštadeniais, nes anglių produk karių pagalba nugalėjo britų ka prispausta prie sienos, jai nebė tie, kurie rūpinasi dėl karinio sau
gumo klausimų, turėtų daugiau Kreiskis turėjo pirmininkauti tai
visų balsų. Liigšiol valdžiusi nau Juozo Žilevičiaus nuostabiai įvairi, cija, ant kurios remiasi užsienio rines jėgas, vadovaujamas lordo ra kur trauktiskonferencijai kartu su Meksikos
joji demokratų partija gavo 36 vaisinga ir ilga muzikinė ir visuo valiutos įplaukos, labai nukrito- Charles Cormvallis.
prezidentu Portillo. Kanclerio
nuoš., komunistai — apie 13 nuoš. meninė veikla, aprėpusi du že Centro komiteto kalbose reika Abu prezidentai rado progą apvietą
užims Kanados premjeras
Rinkimuose kandidatus turėjo 14 mynus ir netjungiamai susijusi laujama uždrausti darbininkų Į t a r t į j r §ju dienu pasaulines proble
Trudeau.
Iš Austrijos į konferen
partijų, tačiau iš visų kitų grupių su visuomeninių ir kultūrinių ap streikus, siūloma peržiūrėti vai mas- Pabrėžiama, kad abi sąjun
ciją
vyksta
užsienio reikalų minis
geriausiai pasirodė dešinioji pažan raiškų istorija, yra tartum mūsų džios susitarimus su "Solidaru gininkes ne tik skiria kai kurių
teris
VVilibald
Pahr.
tautos genijaus gyvybingumo sim mu".
klausimų sprendimo galimybės,
gos partija su 2 nuoš. balsų.
Dėl ligos konferencijoje neda
Vienintelė moteris lenkų ko bet daug dalykų jas ir jungia. Abu
Socialistų partija prieš rinki bolis. Si premija prof. Juozui Žile
lyvaus
ir Vakarų Vokietijos kanc
mus žadėjo nacionalizuoti ban vičiui skiriama kaip mūsų tautos munistų palitbiure Zofia Grzyb prezidentai panašiai žiūri į sovietų
leris Helmut Schmidt.
savo kalboje pasmerkė "Solida karinę grėsmę Europoje, abu pa
kus, laivų dirbtuves, vaistų pra pagarbos ir padėkos išraiška.
sisako
už
laisvųjų
Vakarų
karinių
Premijos mecenatas —Lietu rumą" ir paskelbė, kad ji iš uni
monę. Partija pasisako už Grai
kijos ištraukimą iš Bendrosios Eu vių fondas, dydis —1000 dol. jos išstojanti, nes unija tapo opo jėgų stiprinimą.
KALENDORIUS
Premija
bus
įteikta
1982
m.
Pre
zicijos
organizacija.
ropos Rinkos, iš Nato pakto. Ža
Spalio 20 d.: Artemas, Saulė,
Olandijos krize
da įvesti civilinę metrikaciją, su mijų įteikimo šventėje, gegužės
Generolas Jaruzelskis gan po
Gedainis.
!
22
d.
Detroite.
varžyti graikų ortodoksų bažm
puliarus lenkų komunistų partijo
Haga. — Vos penkias savaites
Spaio 21 d.: Hilarijonas, Ur
čios galias.
je. Rugpiūčio mėn. partijos kon išsilaikiusi, pasitraukė nauja Olan
šulė,
Rikantas, Gilanda.
Užsienio stebėtojai laiko naują
— Kambodijoje, netoli Tailan- greso metu jis buvo išrinktas į dijos vyriausybė, nes koalicijos
Sau-lė teka 7:07, leidžiasi 6:04.
jį graikų premjerą Papandreau ne dijos sienos, įvyko mūšis tarp dvie centro komitetą 1,615 balsų iš partijos negalėjo susitarti dėl eko
užkietėjusius marksistu, bet pa jų kambodiečių partizaninių gru 1,965. Už jį balsavo daugiau de nominės politikos. Karalienė BeORAS
atrix paprašė premjerą van Agt
našiu politiku, koks Amerikos pių. Abi buvusio režimo Pol Po- legatų, negu už bet kurį kitą.
Saulėta, šilčiau, temperatūra
scenoje buvo pasirodęs senato to rėmėjos susikovė dėl juodosios
Gimęs lenkų dvarininkų šei- toliau eiti pa-oigas, kol bus pa- Buvęs Lenkijos komunistų partijo?; pirmasis sekrcton.js Stanislaw Kania (de
dieną 65 L, naktį 50 1.
šinėje) sveikina naująjį sekretorių gen Wojciechą Jeruz<*lskį
rius Eugene McCarthy Valsty- rinkos kontrolės, žuvo 23 žmonės. i moję 1923 liepos 6 d., Jaruzels- i rinktas naujas premjeras.

Pašalino Kanią

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. spalio men. 20 d

NESIBGTI IR SVEIKTI.

PAJĖGUMO UGDYMAS

KEUAS { SVEIKATĄ, 015 So. Califoraia Ave., Chicago, IU.
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

NUSIMINIMAS, SAVIŽUDYBĖ
IR MAŽAS VAIKAS
5/ trejulė gali būti gyve
nimo ar mirties klau
simas — todėl
laiku
tvarkytini šeimoje nesan
taikos reikalai.
Mediciniškas raginimas.

taip pasielgusi. „Aš noriu mir
ti! Negaliu ilgiau ištverti.
Mano tėvai nuolat pešasi, o aš
visada esu judviejų tarpe". Ji
gydytojui išaiškino, kaip jai
kilusi savižudybės mintis.
Žiūrėdama televizijos progra
mas sužinojusi, kad kelios
miegui tabletės gali žmogų
nužudyti. Taip ji rijusi vieną
po kitos miego tabletes, kol
nusprendė, kad jau gana užmi
gimui ir numirimui. Ji nežino
jo, kad miegui tabletės (papras
tai, tokių tablečių sudėtin įeina
hipnotikas benzodiazepine),
daugumoje nenužudo. Šiuo
atveju svarbesnis yra mergai
tės įsitikinimas, kad tos table
tės ją nužudys.

Įsivaizduokime
gydytoją,
dirbantį savo priimamajame
kambary. Jis vienam pacien
tui susiuva žaizdą, kitam prira
šo vaistų slogos simptomų
numalšinimui, trečiam tikrina
gydymą prieš hypertensiją,
ketvirtą gydo nuo aštraus
Šlapimo pūslės
uždegimo.
Visai kitoks reikalas gydy
tojui stojas prieš akis, kai pas
jį atvedama vienuolikmetė
mergaitė, nurijusi penkiolika
motinos naudojamų miegui
Savižudiška elgsena pasi
tablečių. J i manė mirsianti ir taiko ir labai jaunuose — net
sakosi norinti mirti.
penkių ar šešių metų amžiaus
vaikuose. Kai kurių vaikų
Nusiminęs
savižudiška elgsena (tikra ar
vaikas
įsivaizduota) gali turėti ryšio
Mediciniškoje spaudoje daug su vaiko klaidinga mirties
rašoma apie vaikų nusimi samprata. Jie savo mirtį gali
nimą — depresiją. Tyrinėtojai suprasti kaip pakeistą ir vėl
dar nesutaria dėl nusiminimo grįžtantį gyvenimą.
kilmės, jo pasireiškimų,
gydymo ir net tos ligos apta
Savižudybės
rimo. Vieni jų vaikystės
skatintojai
nusiminimą laiko lygiai tokia
Gyd. Cynthia Pfeffer su
pačia — su tais pačiais
talkininkais
tyrė 42 psichiatriženklais ir simptomais, kaip ir
nėn
ligoninėn
atgabentus
suaugusius ištinkančia psichi
savižudybėn
palinkusius
tarp
ne liga.
šešių ir dvylikos metų amžiaus
Kiti tyrinėtojai galvoja vaikus. Buvo susekti šie
kitaip: jie mažuose vaikuose s a v i ž u d y b ė s s k a t i n t o j a i :
šios ligos pasireiškimus laiko nusiminimas, beviltiškumas,
tarpasmeniniu reikalu ir bevertiškumas, noras mirti,
nusiminimą laiko kitų nege labai sunki depresija, tėvų
rovių simptomu, o ne atskira savižudiškas elgesys, galvo
liga.
jimas apie mirtį, nusiteikimas,
Treti iškelia aikštėn paslėptą kad mirtis yra laikina, kad ji
nusiminimą, kuris kitaip dar maloni.
vadinamas
nusiminimo
Tėvų nusiminimas ir savižu
atitikmeniu. Pagal šią depresi
diškas elgesys dažnai gali
jos kilmės reikalu nuomonę,
įtakoti vaiko tvarkymąsi su
vaikai išreiškia savo nusimi
liūdesiu ir menkavertiškumu.
nimą veiksmais, ne žodžiais.
Proto sveikata besirūpinan
Vaikų nusiminimas reiškiasi
čios klinikos — jose dirbą
padidintu judrumu, šlapinigydytojai patyrė, kad nusimi
musi lovoje, elgesio sutrikimu,
nęs ar savižudybėn linkęs
nusikalstamumais
ir
vaikas dažnai būna nusi
psichomotoriniais
negala
minęs, tarsi ant savo pečių
vimais.
neštų tėvų bei visos sumos
Galutinoje išvadoje psichiat nusiminimą. Vaiko ypatingas
rai sutaria vaikų nusiminimą savižudiškas gąsdinimas ar
diagnozuojant taikyti tuos veiksmas gali simbolizuoti
pačius reikalavimus, kurie tėvų nusiminimą.
taikomi suaugusiųjų depresi
Minimos vienuolikmetės
jos diagnozavimui.
mergaitės motina dirbo medi
ciniškoje klinikoje ir be recepto
Nusiminusio
gaudavo ir vartodavo miegui
vaiko gydymas
tabletes. Jos chroniška nemi
Gydytojui svarbu nusiminu ga turėjo ryšio su jos nusiteiki
sį vaiką gydyti, negalvojant mu. J i jautėsi apsunkinta
apie įvairias nusiminimo šeimos reikalų. Jos vedybos
šaknų
tyrinėtojų
išvadas. buvo nelaimingos ir ji apie tai
Gydytojas turi gydyti nuliū kalbėdavo mergaitei girdint. Ji
dusį, verkšlenantį, o kartais nuo savo vyro nesiskyrė tik dėl
net veiksmingai savižudybėn religinių įsitikinimų, kurie
linkusį vaiką. Tyrinėtojai dar draudė perskyras. Kitas jos jau
nesutaria dėl nusiminimo prie devyniolikmetis vaikas turėjo
žasčių, jo pasireiškimo ir progresuojantį nervų negala
gydymo. Ta liga jaunuose vimą. Trečias jos vaikas
vaikuose dažniausiai yra pabėgdavo iš namų, o ketvir
daugialypė
Todėl sėkmin- tas vartojo narkotikus. Pati
sriausias vaiko nusiminimo motina dėl visų šeimoje nege
tvarkymas yra psichobiolo- rovių kaltino vyrą ir pati sakė
ginis. Reikia tirti vaiko gyveni si esanti arti sugriuvimo
mą šeimoje. Tenka sužinoti slenksčio. Taigi, tokios šeimos
mergaitės
vaiko sveikatos istoriją, pavel vienuolikmetės
savižudiškas
elgesys
rodyte
dėjimo
galimybes
(kokios
rodė
visoje
šeimoje
vyks
sveikatos buvo jo pirmtakūtančias
negeroves.
nai). Taip pat reikia sužinoti
tokio vaiko kraujo sudėtį.
Savižudybė
vaikystėje
Sunku suprasti, net galvoti,
kad vaikas gali būti nusi
minęs, o dar sunkiau įsivaiz
duoti vaiką savižudį. Štai,
vienuolikmetė mergaitė nuryja
saują motinos miegui skirtų
tablečių. Ji aiškinasi, kodėl

Mediciniškos
istorijos svarba
Gydant
savižudiškai
nusiteikusį vaiką, šalia minėto
šeimos aplinkos pažinimo,
reikia nuodugniausiai ištirti
medicinišką savižudžio vaiko
istoriją. Sužinomos vaiko
persirgtos ligos ir gyvenimo
aplinkybės, o taip pat ir šeimo
je buvusios psichinės ligos

T H E L I T H U A N I A N WORLD-WIDE DAILY

Tokiais atvejais t e n k a
paklausti keletą specifinių
klausimų. „Ar tu, vaike, esi
taip nusiminęs, kad norėtum
mirti?" O jei vaikas jau mėgi
no žudytis, klausiama: „Ar tu
tiki, kad nuryjimas tablečių ar
ko kito, kuo vaikas mėgino
žudytis, tave numarins?" Dar
klausiama: „Ką tu galvoji, kas
tau būtų atsitikę numirus?"
Vaiko atsakymai gali būti
labai išryškinantys vaiko nusi
teikimus.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunCiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš jo
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o
metams V metų

Gail. s e s u o O n a A n k i e n ė „ S o d y b o s " a m b u l a t o r i j o j e t i k r i n a
Karolinos Klimavičienės kraujospūdį.
N u o t r . M. N a g i o .

Vaiką sunkion depresijon ti. Aš to nebegaliu daugiau
skatina chroniškos jo ligos, pakęsti. Aš nebenoriu gyven
turėtas sunkus sužalojimas, ti".
dažnas ligoninėn guldymas,
Gydytojas, kalbėdamas su
vienišumas, netekimas myli
vaiku,
mėgina
problemon
mo asmens ar tėvų perskyros,
žvelgti
vaiko
akimis.
Apklau
o taip pat ir vaiko kūno bei
siant
vaiką
apie
jo
šeimą,
nusiteikimų žalojimas.
namus, mokyklą, visą laiką
Įtariamas
l i g u i s t u m o sekamas vaiko žodinis ir fizi
paveldėjimas, jei vaiko šeimoje nis elgesys, kuris akyvaizdžiai
vyrauja
alkoholizmas, su rodo jo tokius nusiteikimus —
kaimynais nesugyvenimas ir liūdesį, pyktį a r baimę.
nusiminimo liga. Dar vienasJei gydytojas nepažįsta vai
blogis: kai vaikas jaučia tėvų
ko
ir jo šeimos, tada jis pats
ar giminių savižudišką elgesį,
turi
nuspręsti, a r vaiką pasiųs
jis gali mėginti tą jų elgesį
ti
namo,
a r guldyti jį ligoninė.
pamėgdžioti.
Todėl gydytojui būtina kiek
Vaiko elgesys
aplinkoje
MANKŠTA
Labai svarbu sužinoti, kaip
Prieš pradedant tikrą makšvaikas reaguoja į aplinką ir į
ta,
kūnas apšildomas šia
visuomeninį
gyvenimą.
pradine
mankšta:
Nesugyvenimas su draugais
1. Bėgdamas vietoje, kilnok
bei menkas mokymasis gali
reikšti vaiko psichologinį kelius (50 kartų).
liguistumą, psichinę netvarką.
2. Ištiesk koją į šoną ir grįžk
išeities padėtin (50 kartų).
Minėta
v i e n u o l i k m e t ė Pakartok su kita koja. Tuo pat
mergaitė paskutinius kelis laiku tiesk rankas priekin ir
mėnesius blogai mokėsi, nors atgal (50 kartų).
buvo aukšto inteligentiškumo.
3. Stovėk išskėstomis kojo
Ji sakėsi neturinti artimų mis, palinkęs į priekį. Rankos
draugų, nes (pagal ją), visi ant kelių. Trumjam susilai
vaikai yra kvailiukai. Psichiat kyk nuo judesių. Nuleisk
rai žino, kaip svarbi vaikui pečius. Pakartok penkis kar
savigarba ir gero elgesio tus.
suaugusio sekimas. Vaiko dar
bas yra mokymasis mokyk
*f"rfloje. Jei jis atsilieka mokykloje
— vaidui gali būti tikras
pražuvimas.

I š v a d a . Švieskimės vaikų
nusiteikimų srityje ir tvarkyP A D Ė K A
kimės šeimose, nes kitaip sau
kenksime ir vaikus kankin
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS GRANDIS vadovė ir
sime. Daugiau tuo reikalu kitą
šokėjai nuoširdžiai dėkoja GRANDIES globėjams ir rėmė
kartą.
jams p.p. IRENAI ir DR. LEONUI KRIAUCELIŪNAMS
P a s i s k a i t y t i . Emergency Me- I už dažną paramą ansambliui ir globojančias lietuviškas
dicine, September 30, 1981.
% dosnias rankas.
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4. Stovėk tiesiai, žemyn
nuleistomis rankomis. Kojos į f
kiek praskėstos. Ši mankšta
DR. K. G. BALUKAS
sustiprins užpakalio ir žemu
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
tinius pilvo raumenis.
6
4
4
9
So. Pulaski Road (Crawford
5. Sulenk koją ir kelk link
Medtcal
Building). T e l . LU 5 - 6 4 4 6
krūtinės. Suimk kelį rankomis
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
ir trauk prie krūtinės. Pakar
Priima ligonius pagal susitarimą
tok po aštuonis kartus su kiek
vienu keliu.
Tel. ofiso H E 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
6. Iškelk rankas į viršų. PamDR. PETER T. BRAZIS
žu stenkis pasiekti lubas pirma
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
su viena, paskui su kita ranka.
2 4 3 4 West 71st Street
Pakartok penkis kartus.

Tel ofiso ir buto: O t y m p i c 2 - 4 1 5 9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 4 4 3 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1-3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus
treč Sešt 12rki4val popiet

•

•

•

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W 8 lst Street

Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 : Rez PR 6 - 9 8 0 1
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
OPTOMETRISTAS
2 7 0 9 West 5 * s t Street
2 4 5 4 West 71st Street
Tel. - CR 6 - 2 4 0 0
(71-mos ir Campbell Ave. kamoas)
Vai Dagai susitarimą pirmad trketv 1 4 ir Vfl> cirmad . antrad . ketvirtad iroenKtad
7 9.antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3vai p iki 7 v D D Tik susitarus

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J . KIRSTUK

k a n c l e r i u S c h m i d t t a r i a m s u S. A r a b i j o s

-

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239 2919
vai. ryto iki 3 va!, popiet

476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm , antr.. treč
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai

V . Vokietijos
Khalid.

3 mėn.

2
Minėta vienuolikmetė mer
C h i c a g o ir Cook County
$42.00
$25.00
$17.00
gaitė sakėsi mačiusi tel e vi-Kanadoje (kanadiSkais d o l . ) . . . . $46.00
$26.00
$18.00
zijoje moterį, kuri nusižudė
Kanadoje (U.S.A. dol.)
$42.00
$25.00
$17.00
Užsienyje
. . . . ' . $42.00 $25.00
$17.00
miego tabletėmis. Mergaitė
Kitur — Amerikoje
$40.00
$22.00
$15.00
manė, kad tabletėmis nusiSavaitinis
$28.00
$17.00
žudžius, ji skraidys po kamba
rį ir stebės, kaip tėvai verks,
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
radę ją negyvą. Tuo būdu ji
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien
nuo
8:30
iki
4:30,
šeštadie
tėvams atkeršytų. Tada ji eitų
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto
niais nuo 8:30 iki 12:00.
dangun, kur žaistų ir visą
susitarus. Redakcija už skelbimų
• Redakcija dirba kasdien 8:30
laiką būtų rami. Ji sakėsi
turinį neatsako. Skelbimų kainos
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
esanti nepatenkinta gyva liku
prisiunčiamos gavus prašymą.
12:00.
si ir vėl mėginsianti kitą kartą
nusižudyti.
«53*>*=

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 2 4 6 0 0 6 7
Gydytojo d a r b a s
DR. £. DECKYS
su nusiminusiu
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
vaiku
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
Gydytojas, sužinojęs visus
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
minėtus faktus, yra pasiren
6449 So. Pulaski Road
gęs tvarkyti nusiminusį ir
Valandos pagal susitarimą
savižudybėn linkusi vaiką. Ką
ROBOTU INVAZIJA JAPONIJOJ
gydytojas daro, kai pas jį atve
DR. A. B. GLEVECKAS
Robotai dirba 24 valandas dėl tų „geležinių darbininkų"
damas minėtai nesveikuojąs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
per dieną, nereikalauja nei nerimauti. Iki šiol jie nesi
vaikas?
Tel - BE 3 5 8 9 3
atostogų, nei algos padi domėjo Šiuo f e n o m e n u ,
Specialybė Akiu ligos
Pirmiausia ištiriama, a r dinimo. Tai y r a robotai,, k a d a n g i
Japonijos
dar
3 9 0 7 West 1 0 3 r d Street
vaiko kūnas yra mediciniškai kurių pritaikymas Japonijos bininkas turėdavo užtikrintą
Valandos pagal susitarimą
sveikas. Minėtoji vienuolikme pramonėje iki šiol praėjo be darbą iki gyvos galvos. Bet
Ofiso t e l . - 582-0221
tė mergaitė buvo kiek mieguis mūšio. Bet dabar japonų dar dabar Japonijos automobilių
ta ir jos eisena buvo kiek bininkai pradeda ant robotų sektoriuje prasideda bruz DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKS A
svyruojanti. Visi kiti gyvy galąsti dantis.
dėjimai. Sąjungų pirmininkas
V A I K Ų LIGOS
biniai ženklai buvo tvarkoje.
P a s t a r a i s i a i s statistikos Ichiro Shioji įspėjo dėl perdė
6441 S. Pulaski Rd.
Patyręs gydytojas pasisveikin duomenimis, Japonijoje dirba tos „rabotizacijos" ir paprašė
valandos pagal susitarimą
damas atydžiai ją stebėjo. 14,000 robotų, kai JAV — darbdavius ir darbininkus
Ofs PO 7 6 0 0 0 Rez GA 3 7 2 7 8
Stebi gydytojas ir kitus šeimos 3,225, Vak. Vokietijoje — 850, pradėti tuo reikalu pasi
narius: kas prie ko sėdi, k a s Švedijoje — 570 ir Didžiojoje tarimus. Turėjus iki šiolei gerą
DR. A. JENKINS
daugiausiai kalba, kas ramiai Britanijoje — 185 robotai. Jie automobilių eksportą, robotai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
laikosi. Šios mergaitės tėvas d a ž n i a u s i a i
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
panaudojami Japonijoje neapsunkino darbo
sėdėjo viename kambario automobilių pramonėje, bet gavimo, bet dabar prie
Valandos pagal susitarimą
kampe, o motina — kitame, pradeda įsibrauti ir į mažes a u t o m o b i l i ų
eksporto
6132 S KedzieAve Chicapo
kuo toliausiai nuo tėvo. nius Japonijos fabrikus. Pagal suvaržymų padėtis pradeda
WA 5 2670 arba 489 4441
Mergaitė gulėjo ant tiriamojo Nissan fabriko Žarnoje prie keistis.
DR. K. A. JUČAS
stalo tarpe tėvų. Motina Tokio vadovybės pareiškimą,
Didžiausia
sindikalistų
ODOS LIGOS
pasakojo viską, tėvas tylėjo.
gausus robotų pritaikymas ten organizacija Japonijoje Sobyo
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
Medicinišką istoriją gydy nuo 1977 metų nesukėlė jokio taip pat pradėjo aliarmuoti ir
įstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1
tojas turi sužinoti iš paties prof. sąjungos pasipriešinimo, teigia, kad ši pramonės revo
vaiko, o taip pat ir iš tėvų. Kar nes visus pakeistus darbi liucija „nužmogina" darbovie
DR. FERD. VYT. KAUNAS
tais labai sunku sėkmingai ninkus buvo galima perkelti į tes. Taip pat metalo ir elekt
Gydytojas ir Chirurgas
sektoriuje
prasidėjo
sužinoti chronoligišką susirgi kitas vietas, į kitus skyrius. ros
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
J a p o n i j o s „antirobotų" kompanijos. —
OF FAMILY PRACTICE
mo eigą, nes atsiranda baimin T i k n e s e n i a i
profesinės
sąjungos
pradėjo
T.
1
4
0
7
So.
4 9 t n Court. Cicero. IK.
gumas, neapykanta, verksminKasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir seit
gumas. Gydytojas
būna
kantrus — jis leidžia šeimos
DR. IRENA KYRAS
nariams įsikišti — jis žiūri,
laukia kokios nuotaikos pasi
DANTŲ GYDYTOJA
reikš.
2659 W. 59 S t . Chteaao

Pagaliau, vaikui leidus,
tėvai prašomi palikti vaiką
vieną tiriamajame kambaryje.
Gydytojas stebi vaiko reaga
vimą į išeinančius tėvus.
Minėtoji mergaitė juokėsi, kai
tėvai paliko ją vieną. Ji sakė:
„Aš džiaugiuos, kad jie išėjo.
Tamsta gydytojau, matai, su
kokiais tėvais aš turiu gyven

:

...

galima daugiau sužinoti apie
vaiką, jo liūdesį ir savižu
dybėn palinkimą.

karaliumi

Lietuvis gydytoias
3 9 2 5 VVest 5 9 t h Street
Vai pirm antr . ketv ir penkt nuo 12-4
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir seit
uidaryta

Ofs. 742-0255

Namg 584 5527

Dr. ALGIS PAULIUS . ... .
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA--'-*
1185 Durtdee Ave.
.,/, tm
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą. .,-i7t*%n%
Tel 372-5222. 2 3 6 - 6 5 7 5 —

Dr. ROMAS PETKUS

: -

m

- ' - •-» ,t

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO WABASH AVE
l.'IMSIJ'

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
IM5

i j.Vi*

DANTŲ GYDYTOJA
*..**-.r>'r
8104 S. Roberjs Road
1 mylia i vakarus nuo Hariem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą
-, —

DR. FRANK PLECKAS

i r

- •• ę

(Kaib? lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2 6 1 8 W 71st St - Tel 7 3 7 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč'":

DR. LEONAS SEIBUTIS

-

INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2 6 5 6 W. 6 3 r d Street
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
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Žmogus ir darbas

BLOGAI SU SOVIETŲ DERLIUM

ŽMONIJOS
Socialiniai klausimai žmo
gaus gyvenime yra svarbūs ir
jautrūs. Į šių klausimų spren
dimus greitai reaguoja visuo
menė, ypač ta dalis, kuri savo
gyvenimu priklauso platesniems socialiniams jungi
niams — valstybėms, tau
toms, bendrovėms. Pop. Jonas
Paulius II savo paskutinės
enciklikos "Laborem exercens" įžangoje aiškina: "Dar
bas iškelia specialią žmogaus
ir žmonijos žymę, asmens, dir
bančio kitų asmenų bendruo
menėje, žymę".
Socialinio gyvenimu geru su
tvarkymu laikosi tautos ir
valstybės, religinės ir visuo
meninės grupės. Tai ir yra vi
suomeninis bendravimas visa
plotme, rūpinantis ne tik savo,
bet ir savo kaimyno reikalais,
to paties laukiant ir iš žmonių,
gyvenančių toje pačioje aplin
koje. Socialiniu sąmoningumu
remiasi ir žmogaus siekiamos
dvasinės vertybės — laisvė,
sąžinės balso sekimas, žmo
giškos teisės ir pareigos, taika
ir gyvybė.
Socialinių klausimų spren
dimas ir derinimas turi būti
tvarkomas valstybės, kurios
pareiga saugoti savo piliečius
nuo antisocialių žmonių ar
sambūrių, priklauso ir Bažny
čiai bei pačiai visuomenei.
Bažnyčia nurodo dorines nor
mas, sąmoninga visuomenė
jas saugoja, ugdo priaugančio
je kartoje ir nuoširdžiai bend
rauja darbe ir gyvenime pagal
žmogaus vertės dėsnius.

GYVENIME
džius, kaip ir tų kraštų, kurie
dar nepajėgia panaudoti civi
lizacinių priemonių, gyven
tojai, nuo mažens iki senatvės
tik vargą težiną. Ne visi yra
išradėjai ar atradėjai, suma
nūs pramonininkai ar pre
kybininkai. Dalis gal tebėra
tik paprasti laukų ar fabrikų
darbininkai. Ir jiems savo dar
bo teise ir socialinio teisin
gumo nurodymais pasinau
doti
reikia
sudaryti
galimumus.
Ir vėl iškyla socialinio tei
singumo klausimas, kaip rū
pestis savo artimu, savo kai
mynu, — paskiru žmogumi ar
tauta, — kad jis išmoktų pasi
naudoti žemės turtais, kad jis
sugebėtų bendromis pastan
gomis kurti žmonišką gyveni
mą. Tai valstybių, tarptau
tinių institucijų pareiga ne tik
dalintis turtais, bet ir techni
ka, technologija, mokslu ir pa
tirtimi — padėti kurti gyveni
mą tokiose sąlygose, kokias jie
turi ir kokiose gyvena. Tik
tada "teisė į darbą" nebus tuš
ti žodžiai ir pažadai, bet tikras
socialinio teisingumo spren
dimas.

Čia iškyla ir socialinio tei
singumo klausimas, kuris yra
socialinio gyvenimo viršūnė,
parodanti žmogų ne kaip pap
rastą, o dvasingą kūrinį, gyve
nantį bendruomeniniu gyveni
mu, darbu pelnantį savo ir kitų
pragyvenimą, darbą net pa
verčiantį kūryba, šviečiančia
tautoms ir visai žmonijai. So
cialinis teisingumas rei
kalauja dalintis savo turimais
sugebėjimais, uždarbiu, pelnu,
žemės turtais su tais, kurie
stipresniųjų pagalbos yra rei
kalingi. Retkartinė pašalpa ar
parama socialinio klausimo
neišsprendžia. Reikia sudaryti
sąlygas, kad ir kaimynas ir ki
ta tauta, net tolimi kraštai iš
moktų panaudoti sugebėjimus
ir žemės turtus savo pragy
venimui.

Socialinis
teismgumas
apima ne tik dirbančius ir
turinčius teisę savo darbu kur
ti ateiti- Jis apima ir žmonių
gyvenimus nelaimės atvejais,
ligoje, senatvėje. Nuo popie
žiaus Leono XIII-jo iki Jono
Pauliaus II Bažnyčia encik
likomis ir dekretais primena
žmogaus asmens vertę, jo pa
skirtį žemėje, jo teises ir parei
gas, nurodydama krikščioniš
kus dėsnius, kuriuos valdžioms
ir eiliniams piliečiams reikia
tik vykdyti. Tai žino ir dau
gelio demokratinės santvar
kos valstybininkų.
Bet žinojimo neužtenka. Rei
kia tai vykdyti, nes valstybės
vyriausybė nėra pati sau, o
valstybės tarnaitė, piliečių
saugotoja ir aprūpintoja, tvar
kos ir žmonių saugumo sargy
ba. Kai egoistiniais sume
timais piliečiai paliekami šalia
valstybės globos, ypač tie, ku
rie be socialinės globos negali
išsilaikyti, tai sugriaunama
laisvė, taika, ramybė, nukrei
piamas bloga linkme pačios
valstybės vairas. Tai lengva
pastebėti ten, kur valdo ko
munistinė ar kitokia diktatū
ra, vieno ar kelių tironų tvar
koma.

Bėda metama gamtos sąlygoms
Padangių satelitai naudoja tuoj javus gabenti, kulti. Ne
mi ne vien kariniams tiks svarbu, ar tai darbo diena, ar
lams. Jų padarytos nuotrau kokio komunistinio didžiūno
kos ypač leidžia spręsti ir apie gimtadienio šventė; nesvarbu,
šio ar kito krašto derlių, vadi diena ar naktis. Todėl paste
nas ir ūkinei informacijai. bėta, kad daugumoj vietų ten
Amerikos specialistai, ana ka dirbti ištisas 24 valandas be
lizuodami tokias nuotraukas, poilsio.
su labai mažomis paklaidomis
Toj pačioj spaudoj galima
tiksliai apskaičiuoja Sovietų pastebėti ir kurjozų. "Pravda"
Sąjungos derlių jau eilę metų. neseniai rašė, kad rusai ir kiti
Apskaičiavimai daug arčiau tos imperijos gyventojai "per
tiesos, nei pačių sovietų tei daug valgo duonos". Mažiau
gimai. Pastebėta, kad Ameri valgydami būtų sveikesni, su
koj reziduoją sovietų laikraš mažintų svorį, o tuo pačiu ir
tininkai labai domisi tais darbštumas pakiltų. Aišku, čia
apskaičiavimais apie savo pa ne sveikatos reikalais kalba
čių kraštą ir daugiau pasitiki partijos organas, bet diktuoja
negu Kremliaus pasigyrimais. nelinksma padėtis. Kitas laik
Ką pranašauja ir kas žino raštis "Večernaja Moskva"
ma apie šių metų sovietų der (Vakarinė Maskva) įspėja
lių? Bendra išvada — blogai. skaitytojus, kad jei kas valgo
Tam yra dvi priežastys — gam duoną, ir turi suvalgyti iki
tos sąlygos ir organizacija. Jei paskutinio trupinėlio, nepalik
gamtos jėgos žmogui sunkiai ti nei gyvuliams, žiūrėti, kad ji
įveikiamos, tai sovietų sis nesugestų ir t.t. "Nedovano
temoj sukoordinuoti organi tina, matant, kaip neatsakin
zaciją dar sunkiau. 1981 metų gai kai kas išmeta sudžiūvu
grūdų derlius bus nedidesnis sios duonos gabalus", barasi
kaip 185 milijonai metrinių to laikraštis.
nų, tuo tarpu, kai buvo užNeabejotinai gamta irgi priplaruota ir skelbta 236 mil. to- sideda prie sovietų bėdų. Tie,
nų, vadinas 21.6% mažesnis. kuriems teko pamatyti kolcho
Derbius bus net mažesnis nei zų ir sovchozų kviečių ar kuku
buvo pernai — 189.2 mil. tonų, rūzų laukus, pripažįsta, kad la
bet kiek didesnis nei 1979, kai bai skurdžiai atrodo. Vasara
produkcija tesiekė 179.2 mil. t. miestiečiams buvo gera, daug
Sekant sovietų spaudą, ma saulės, galėjo kaitintis, bet kol
tyti, kad tenai rengiama opini chozuose dirvonai sudžiūvo. Ir
ja apsiprasti su duonos trū lyg tyčia, kai atėjo javų nu
kumu. Kaip visada, šiemet ėmimo metas, prapliupo lie
kolchozininkai dar labiau ra tus. Veik be perstojimo lyja. Ko
ginami "surinkti iki pasku nesunaikino sausra, pribaigia
tinio grūdo". Paskui raginami liūtys. Kai pasitaiko giedresnė
stebėti oro atmainas, ir vos tik diena, į laukus suvaromi ne
pradžiūsta, skubėti nupjauti, vien kolchozo dideli ir maži,

ATOLAS —
KORALŲ SALA

Carų laikais nebuvo maši
nų, visi dirbo rankomis ir ark
liais, bet nebuvo kolchozų, ir
Rusijoj duonos netrūko. Javai
būdavo net eksportuojami.
Eksportavo grūdus dar ir Sta
linas, nusukdamas nuo kolchozininkų. Milijonai, ypač uk
rainiečių, mirė badu, bet jam
buvo nesvarbu, Svarbu buvo
išlaikyti gerą vardą, klaidinti
laisvąjį pasaulį, kad jo siste
ma duoda stebėtinai daug ūki
nių gėrybių. Daug kas tikėjo
sovietų kolchozų nauda, kol sa
vo akimis nebuvo matę. Antra
— Stalinui reikėjo ir užsienio
valiutos. Savo pramonės gami
niais sužavėti pasaulio ne
galėjo, liko tik žemės ūkio pro
duktai. Brežnevas vis tik ne
Stalinas, savo bėdų neslepia ir
priverstas grūdų pirkti iš nie
kinamų "supuvusių kapitalis
tų", vien šiais metais reikės
apie 40 mil. tonų. Amerika bu
vo paskelbusi boikotą po so
vietų invazijos į Afganistaną,
bet nesulaukė solidarumo iš ki
tų kraštų, kurie ta proga pasi
naudoję savo eksportą į Rusiją
net padidino, pvz., Argentina.
Nukentėjo tik Amerikos ūki
ninkai, neturėdami kur dėti
grūdų perteklius. Kurjozas: vie
ni kenčia dėl pertekliaus, kiti
dėl trūkumo.
£Q

Traukinys, vadinamas Berliner

Kasdien iš Helmstedto
(Vakarų Vokietijoje), kuris yra
apie 60 mylių į rytus nuo
Hannoverio, išeina britų kari
nis traukinys. Jo galutinė
paskirtis yra Charlottenburgo
stotis Vakarų Berlyne. Tą
pačią dieną jis ir grįžta. Šitaip
vyksta nuo 1948 metų. Pasi
taiko, kad jis bilda tuščias, bet
neleisti jo į kelionę reikštų
nepasinaudoti anuo senu susi
tarimu — blogas tai būtų prece
dentas.
Puikus tai, sako, traukinys.
Juo naudojasi kariuomenė ir
retas civilis, kuris gauna leidi
mą iš britų karinės vadovybės
Berlyne. Pravažiuoti reikia
Rytų Vokietijos koridorium pro
dalį Prūsijos. Bet kuo jis žino
mas — tai dideliu punktu
alumu. Rytų Vokietijos gyven
tojai tose vietose, pro kur jis
pravažiuoja, sako, pagal jį
nusistato savo laikrodžius: kai
jis pravažiuoja, tai jie žino
tikslų laiką. Per 33 metus kelio
nė buvo sutrukdyta tik 1980 m.
rugsėjo 30 d., kai streikavo
Rytų Vokietijos geležinke
liečiai. Kartą jau šiais metais
traukinys negalėjo laiku
pasiekti Berlyno dėl rusų
kariuomenės judėjimo gele
žinkeliais.
tiekūnas, dr. P. Kisielius, kun. V. Rimšelis, dr. A.
Pravažiuojant Rytų Vokie
Darnusis, dr. A. Šaulienė, kun. V. DabuSis, NN,
tiją,
matyti tankų parkas
dr. J. Pikūnas, B. Polikaitis ir dr. V. Šaulys.
Kirchmoeseryje
ir netoliese
Nuotr. J. Urbono

Nekalbame čia apie sociali
Dainavos stovykloje, kurios 25-rių metų gyva
nę Amerikos globą, kuri jau
vimo
sukaktį, minėjo Detroite spalio 17 d., susi
daugiau kaip keturiasdešimt
rinkę
vadovai ir administracija. Iš kairės: V. Vaimetų geriau ar blogiau tvarko
ma, bet jau turi savo tradicijas
ir savus įstatymus. Socialinė
drauda čia nėra pašalpa ar lab
dara, bet ligoje ir senatvėje tik
savo sutaupytų ir valstybės
specialioms institucijoms pa
tikėtų santaupų atsiėmimas.
JURGIS GLIAUDĄ
Socialinės draudos mokesčiai,
suplaukę į specialius fondus, 78
neša valstybei procentus, o pi
— Kodėl? — prašnabždėjo Vinco prisipažinimo
liečiams garantuoja pragyve sukrėsta Vanda.
nimą senatvėje ar ligoje arba
Vincas norėjo pasakyti, kad, sužinojęs apie
sulaukus pensininko amžiaus. Vilbenos nelaimę, Feliksas nuo jos nusigrįžo, šito
Ir nepaisant geriausių norų, pasakyti jis nepajėgė. Jis pakartojo:
bet kokia jiems padaryta
— Aš žinau. Feliksas nesuteiks jai laimės.
skriauda būtų nusikaltimas
— O jūs?
prieš krikščioniškus dėsnius
— To aš negaliu žinoti. Tikėkite manim, to aš
— prieš socialinį teisingumą ir nežinau. Aš tik tenoriu pasakyti jai, kad myliu ją. Aš
prieš pagarbą asmens vertei tik turiu truputį vilties, kad ji priims mano
ir jo kūrybingam darbui.
prisipažinimą. Aš noriu tuo tikėti. Ir... viskas.
— Visa tai įdomu, — pasakė Vanda, — ir
Suprantamas turi būti kiek
vienam bet koks pasikėsi kažin kaip vaikiška. Bet dabar Vilbėną labai silpna.
nimas į socialinį teisingumą
Ji ištiesė ranką, sugavo Vinco pirštus, suspaudė
savoje aplinkoje. Bet tas klau ir pasakė:
simas negali būti išskirtas iš
— šiąnakt Vilbėną galvojo nusižudyti migdo
tarptautinės pagalbos, spren maisiais vaistais. Slaugės apdairumas išgelbėjo ją
džiant socialinį teisingumą ir nuo amžino miego.
dalinantis savomis gerybėmis
Plačiose Vandos akyse sužvilgo ašaros, kaip
su tais, kurie apie socialinį potvynio vanduo tvindomoje mėlynoje pievoje.
bendravimą, juo labiau apie
— Šįryt ji būtų mirusi, — ji baigė sakinį.
socialinį teisingumą mažai ką
— Turiu ją matyti, — pakartojo Vincas. — AŠ jai
težino. Mūsų kaimynai taip pasakysiu, kad verta gyventi. Aš jai pasakysiu,
pat turi teisę laukti visuotinio mylėsiu tave kaip atsidavęs šuo. Gal taip negražu,
socialinio gyvenimo supra bet taip yra.
timo.
— Žinokite, — pasakė Vanda, — kad narkozės
P. G. būklėje Vilbėną šnabždėjo. Ką? Ji Šnabždėjo:
„Kur Feliksas?". Slaugės nesuprato. Aš stovėjau
pasilenkus prie jos lūpų. Girdėjau.
Vincas pakilo iŠ vietos. Dabar jam viskas paaiš
Darbas nėra apsunkinimas, o džiaugsmas.
L. ToUtoj

Socialinio gyvenimo ir so
cialinio teisingumo klausimas
šiandien yra tokios reikšmės,
kad, jo laiku nesprendžiant di
džiosioms ir turtingosioms
valstybėms bei įtakingoms
institucijoms, jis taps vul
kanu, sprogdinančiu mažas ir
dideles tautas, vedančiu jas į
tironiją be ribų. Moraliniai ir
valstybiniai autoritetai prisi
mena šią pasaulinę žaizdą,
kaip reikalingą gydymo, bet
dažnai biurokratija ir blogo
sios jėgos net geriausias pa
stangas griauna ir kliudo mili
jonams žmonių susikurti bent
kiek žmoniškesnį gyvenimą.
Pavyzdžiais galima imti kad ir
tokias Centro Amerikos vals
tybėles, Afriką, Artimuosius
Rytus, Aziją ar komunistų
priespaudos priemonėmis val
domus kraštus.
Ne tik krikščioniškos Bažny
čios, bet ir demokratinės vals
tybės pripažįsta žmogaus teisę
į darbą, kad jis iš savo darbo
galėtų pragyventi, išlaikyti šei
mą ir sukurti savo vaikams ge
resnį gyvenimą. Bet kas iš tos
teisės pabrėžimo, jeigu vals
tybės, bendrovės, net pačių
darbininkų sambūriai nepa
sirūpina, kad darbo pakanka
mai būtų ir darbininkas pa
kankamai už savo darbą būtų
atlyginamas. Jei galįs dirbti ir
turįs į darbą teisę darbo ne
turi, tai jis yra toks pats skur-

bet ir miesto valdininkai, moks
leiviai, net darbininkai nu
traukiami nuo tiesioginio dar
bo. Tik visa bėda, kad tada
pritrūksta mašinų, sunkveži
mių, o jei ir netrūksta, tai tos
mechanizuotos priemonės la
bai nelaiku sugenda.
Nežiūrint gigantiškų užmo
jų viską mechanizuoti, ypač
ūkininkavimą, tolimuose už
kampiuose dirbama dar labai
primityviai. "Time" neseniai
rašė, kad turistai yra paste
bėję moteris, kurios iškultus
grūdus vėduoja vėjo pagalba
— medinėm mentėm pasemia
saują grūdų ir juos paberia į
aukštį, šonu į vėją. Vėjas tokiu
būdu pelus nuneša toliau,
grūdai krinta čia pat žemėn.
Lygiai taip darydavo ir prieš
du šimtus metų. Vienas kau
nietis pasakojo kad teko va
žiuoti nepagrindiniais keliais
per Gudiją, kur matė kuliant ir
spragilais. Taip, kaip senais
laikais. Ir tai buvo ne kolchozininko sklypelio derlius,
bet paties kolchozo pasėliai.
Jis pasiteiravo, kodėl taip ku
liama, ir jam atsakė: visos ku
liamosios mašinos sugedo ta
da, kada jų labiausiai reikia.
Tos bėdos dėl blogos admi
nistracijos. Bet yra ir dėl pik
tos valios arba vagysčių.
Turistams teko matyti, kai
kombainas važiuoja laukais,
pjauna ir kulia, o sunkveži
mis, sekdamas iš paskos, "ne
spėja", ir daugybė grūdų iš
kombaino nubyra ant dirvos.
Kaip juos paskui surinksi? Va
gystės - būtina praktika sovie
tinėj s i s t e m o j . V i e t i n ė j

spaudoj, kurios neleidžiama iš
vežti, bet kuri pasiekiama
Maskvoj reziduojantiems Va
karų laikraštininkams, daž
nai tenka skaityti, kad tokiam
ir tokiam kolchoze buvo prak
tikuojama vežant iškultų grū
dų dalį pakelėj, nežymioj vie
toj, išpilti, o paskui naktį
susemti ir sunaudoti savo skly
pe šeriamai karvei, ožkai ar
vištoms. Ypač taip dažnai
daroma, kai tenka skubos ke
liu derlių imti naktimis. Ne
maža tokių vagysčių išaiški
nama, bet daug daugiau
neišaiškinta lieka. Nieko ne
padeda nei gausūs milicijos
daliniai, kurie saugo grūdų nu
ėmimą ir vežiojimą į san
dėlius. Juo blogiau, kad vogto
mis gėrybėmis dažnai dalinasi
ir tie, kurie skirti saugoti.
Vakarų stebėtojai apskaičiuo
ja, kad dėl blogos organizaci
jos, mašinų trūkumo, jų ge
dimo, darbo neefektingumo ir
vagysčių į sandėlius patenka
apie 40 procentų grūdų ma
žiau negu turėtų būti. Tai stul
binanti statistika. Visai kas ki
ta būtų, jei nebūtų laikomasi
idiotiškos, neprotingos, atsi
likusios kolchozų sistemos, jei
būtų laisvas ūkininkavimas,
jei kiekvienas dirbantysis sa
vo Žemėje sau ir dirbtų. Bet kas
tada?

kėjo: jo padėtis beviltiška. Iš Vilbenos pasąmonės
išsiveržęs šauksmas — jo laimės ešafotas!
— Tai nieko nereiškia, — jis pasakė, virpančiomis rankomis atsirėmęs į stalą. — Tai buvo
Feliksas, dabar būsiu aš. Aš turiu žodžių, kurie ją
įtikins.
- Vincai, Vincai, - pasakė Vanda, — aš su
sveiku sutinku, bet aš žinau, meilės keliai neįtikimi,
kaip vėjo kryptys paros bėgyje.
— Ačiū jums už mano žodžių supratimą, —
pasakė Vincas.
Jis pasijuto suprastas, nes ši vyresnio amžiaus
Vandos giminaitė nepasišaipė iš jo išsisakymų.
Vilčių jis neturėjo, bet vilčių jis dabar nebeieškojo:
reikia būti fatalistu. Fatalizmas, ruletė, akla laimė:
gyvenimo pamatai.
Pirmą kartą jis matė Vandą, o jau pasitiki ja.
Juk ji myli Vilbėną motiniškai. Indais žvangančios
kafeterijos ruime jis ryžosi pasakyti daugiau.
— Kada aš buvau tikras, kad Vilbėną atiteks
Feliksui, aš nusistačiau eiti į vienuolyną. Kur nors
toli, Burmoje, Sumatroje mano misija. Apie tai
sakiau draugams. Jie laikė mane keistuoliu. Jie
nežinojo, kad savo gyvenimą aš derinau su Vilbenos
laime. Kad tik ji, kad tik ji. Su jumis kalbu, ir man
lengviau. Jūs mane suprantate.
— Suprantu, — skaudžiai atsakė Vanda.
Sekundę vėliau ji pakartojo aforizmą, kurį,
matyt, ji mėgo: „Meilės keliai neįtikimi, kaip vėjo
kryptys paros bėgyje".
Vincas pasijuto kažin kaip iškilmingai, gal taip
jaučiasi žmonės prakilnios apeigos išvakarėse? Gal
taip jaučiasi seminaristai kunigystės šventimų
suteikimo išvakarėse?
Vilbenos bandymas nusižudyti pakėlė jos atvaiz
dą į neribotas aukštybes, nelyginant tai jos gyvos
pasikėlimas į dangų.

tankų pratimams skirtas plo
tas. Pravažiuojama pro poli
tiniams kaliniams skirtą kalė
jimą Magdeburge.
O traukinio dokumentus
sovietiniai valdininkai tikrina
Marienborne, pasienyje. Tikri
fit
na tik dokumentus, nes į vago
nus neįleidžiami nei rusai, nei
rytiniai vokiečiai. Vagonai
būna užplombuoti. Visą trauki
nio įgulą sudaro šešetas
žmonių, keturi jų — sargy
biniai, ginkluoti automatais.
Jeigu kas užpultų, šaudyti jie
negalėtų ilgai, nes kiekvienas
teturi tik po dešimtį raundų :'
šovinių. Bet apgulimą, jeigu
per jėgą nebūtų veržiamasi
vidun, ilgai galėtų išlaikyti.
Vienas vagonas visada būna
pilnas prigrūstas negendančio
kariams skirto maisto atsar- •"'
gų, taip pat ir skysčių. Yra
gultų ir praustuvų.
Ligi šiol keleiviams maisto
kainos buvo vis tokios, kokios
ir 1948 m. Dabar jos kai
kuriems dalykams buvo pakel- "v
tos. Konjako norma dar ir
dabar kainuoja 5 penus (10
centų), bet buteliukas sodos 10 • r.
p. (20 centų). Pietūs puikiame
restorano vagone apie 1.24 dol.
Vyno Moselle Bernkastel bute
lis — 1.60 dol., Liebfraumilch
— 1.38 dol. Kainų skirtumą
sumoka Vakarų Vokietijos
vyriausybė.

Maldingoj ekstazėj jis galėtų dabar parkristi ant
žemės, klūpoti, sekti, kaip jos peregima figūrėlė kyla'
aukštyn, aukštyn, kol jos balti rūbai susijungs su
debesų stichija.
Vincas buvo laimingas — jis susitiko su Vanda.
jįg sužinojo tiek daug. Tai kalnai naujovių. Šito jis
celįg uždarume. Jis vėl gailėjosi
nepatirtų ^ o
^ ^ 1 ^ įg m e tes gvazdikų puokštę. Jis įteiktų
prabangią puokštę Vandai už jos gilų nuoširdų
balsą, už pasitikėjimą, už paguodą, už šiltas „rugiagėliškas" akis.
Indų žvangėjimas plačioj ir skardingoj patalpoj
buvo kaip perkūnijos skardai ties laukais ir akira
čiais. Moterys, jaunos ir nebejaunos, nuolatos ėjo pro
jų staliuką. Moterys toliau sėdo, kėlėsi, varstė duris.
Kartais nusijuokimų kaskados jungėsi su metalinių
šaukštų ir šakučių dardesiu. Nepaprastos buvo
aplinkybės, kurių fone Vincas atliko savo lemtingą
išpažintį— Vincas Rikantas, Vincas Rikantas, — jis
kartojo savo vardą ir pavardę, davęs Vandai savo
telefono numerį- Jis kartojo „Vincas", nes bijojo, kad
Vanda sumaišys jį su broliu Feliksu.
Jis nuėjo.
Vandos veidas buvo sunkus, nuvytęs ir akyse
buvo ūkanos. Ji galvojo, kad reikėjo taip mažo, kad
ji, Vanda širkaitė, vikri „Sadutės" šokėja, būtų
dabar Vinco Rikanto motina! Vandai buvo skaudu ir
kartu prakilnu. Koks nervingas, koks pasimetęs tas
jos „sūnus"! Ir ji vėl sau kartojo: jeigu aš būčiau
Vanda Rikantienė, jis, tas jaunas ir nuostabiai atvi
ras vyras būtų mano sūnus.
Ji nuėjo prie stendo, gavo dar kavos, ir gėrė ją be
grietinėlės, be cukraus.
Gyvenimo schema buvo visiškai aiški: reikia
bėgti toliau, toliau...
(Bus daugiau)

•r.

DRAJ'GAS, antradienis,

čeko lietuvių ikarbon išverstus
eilėraščius ir du
savuosius:
vieną sukurtą dar prieš 20
metu (Vengrijos sukilimo metu)
ir vieną iš to meto,kai ruošėsi iš
vykti į užsienį ir dar nežinojo,
bus išleistas, ar ne?..
Deja, T. Venclova buvo gana
vidutiniškas savo poezijos rečituotojas. Jis ją skaitė monoto
niškai, raudančia dikcija taip,
kad klausytojai net negalėjo su
prasti, apie ką eilėraštyje kalba
ma...
LIETUVIU PAMALDOS
KATEDROJE

kas dr. J. Sungaila ir dr. O. Gus
tainienė, KLK Motery centro
vbos pirmininkė, neseniai Popiežiaus Pauliaus II atžymėta
Bene Merenti" medaliu. Taip
pat — V. Bireta, Kanados Lie
tuvių Katalikų centro v-4x>s pir
mininkas ir L. Beržinytė, (Kanados
Lietuvių Jaunimo sąjungos v-bos
pirmininkas.

CLASSIFIED ADS
HIACELLANEOLS

SIUNTINIAI i LIETUVA
ir kitus kraštus

Aukas nešė Lietuvos gen. kon NEDZINSKAS, 4059 Archer Avcnue,
sulas Kanadai dr. J. Žmuidzinas
Chlcago, UI. 60632, tel. 927-5980
ir Jaunimo s-gos Tarybos nariai
iš įvairių plačiosios Kanados vie
tovių.
Aukojimo metu jungtinis cho
ras giedojo "Šventas Dieve, tautų Dutchman Contractors
Established 1959
įkūrėjau" (St. Gailevičiaus).
Šv. Mišioms baigiantis, adv. Jo R O O F M A K I N G A N D GEl^L
ana Kuraitė, Kanados Lietuvių
HOME REPAIRS
B-nės centro v-bos pirmininkė
Call anytime for estimates
ir du vaikučiai įteikė dovaną
Nuncijui. Po Nuncijaus palaimi
Jim Hammer
nimo buvo sugiedotas Lietuvos
himnas. Procesijai išeinant — CTel. 593-3287
Sasnausko "Apsaugok, Aukščiau
sias".

NO B I

PIRKTI

Ieškau pirkti naudotus moteriš
kus tautinius rūbus "small" arba
"medium" dydžio, skambint po
7 p . m . 1(76-3009.
R E A L ES T AT E
Lot nr. 71st & California with 2-car
brick gar. (one end of gar. converted
into living ąuarters. TeL 599-1084

Dar tebevykstant 26-tosiom
Arti 73-čios ir CampbeU 2-jų butų
Kanados lietuvių dienoms, sekma
medinis.
Didelis kiemas. Tik $38,500.
dienį, spalio 11 d, 2:30 v. p.p.
Marquette Parko apyl. liuksusinis 12
katalikams lietuviškos pamaldos
butų.
Parduotas.
įvyko Šv. Mykolo katedroj, Bond
Arti 69-os ir RockwelL Mūrinis 2-jų
Str. Milžiniška katedra buvo pil
butų.
Parduotas.
na maldininkų. Lietuviams evan
Brighton
Parke mūr. 3-jų butų ir
Toronto liet. dramos teatro 'Aitvaras" vaidinimo Clevelande pamatyti susirinko gausūs dramos mėgėjai; jų tarpe gelikams pamaldos įvyko St. A n krautuvė.
Parduotas.
drews Latvian Lutheran bažny
linksmai nusiteikusios seseles kazimierietes, skautininke Nijolė Kersnauskaitė, inž. ir žmona Kersnauskai.
Dar turime pirkėjų ir gerų namu
Nuotr. V. Bacevičiaus čioje, Jarvis and Carleton gatvių
investavimui.
niiimiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
kampe.
Pranys Alšėnas
Skambinkit toL 436-7878
Katalikų pamaldose katedroje
M. A. i I M K U S
POETAS, NEMĖGSTĄS
dalyvavo ir pamokslą pasakė Šv.
INCOME TAX SERVICE
ŠIMAITIS KEALTY
Kaip keleivio klotis jūroje pa
POEZIJOS
NOTART PUBLIC
Tėvo atstovas Kanadai arkivys
reina nuo kylančių ten audrų, 4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450
2951 W«*t 6Srd Street
Pagaliau, atėjo eilė Venclovai. kupas A. Palmas. Šv. Mišias auko
DR.
ŠILBAJORIS
APIE
taip
mūsų
tautos
romą
nuo
kitų
Toronto, Ont.
Insurance — Income Taz
Taip pat daromi VERTIMAI.
Jis, bent pradžioj, 'kalbėjo pro jo Kanados Lietuvių Kunigų vie
GIMINIU iškvietimai, pildomi
tautų
sūkuringo
gyvenimo.
Notary Public
TREMTIES NAMUS
ziškai ir papildė Silbajorio min nybės vbos pirmininkas kun.
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
LITERATŪROS VAKARAS
Antanas
Smetona
iitokie
blankai.
, _j
,.
. , ... . i tis apie Tremties namus . Jis Augustinas Simanavičius, OFM.
T.
Jis,
būdamas lietuvių dailiosios i . T .
,.,.,.,
. '.
niiirmfrmnmnuniiiiiiuinuiimiiiiimi
TORONTE
,.
_
, . .,
v.
.
mintimis nuslinko i laikotarpi te- Koncelebravo visi šventėje dalyDĖMESIO!
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllir
Lietuvių dienos Kanadoje, lie- hteraturos kritikas, žino, jog mes' viškėje, kai pradėjo ruoštis į už- j vavę Kanados lietuviai kunigai ir l'ACKACC E U U a W A l i t - i C i
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
giedojo
MARIJA NOIIE1KIEJJB
met minėtos jau 26-tąjį kartą, nerimstame be savų (tėviškėj pa sienį, nors nežinodamas ar jį iš- klierikai. Mišių metu
iš mūsų sandėlio.
ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
įvyko Toronte. Pirmoji pakopa į liktų) namų, nors turime ir trem leis. Esą jį nuo išvykimo mėginęs.(kvartetas, kurį sudarė solistai R.
SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PABCELS EXPRES6
atkalbėti
vienas
draugas.
Jam
j
Rožaitis,
J.
Sriubiskienė,
A.
Sityje
namus,
todėl,
labai
gražiai
Labai pageidaujamos gero* rūšies
tų "Dienų" šventę buvo litera
VĖLIAVĖLES
prekes. Maistas iŠ Europos sandelių 2501 W. 69th St., Chlcago, II 60929
tūros vakaras, įvykęs spalio 9 d., suklostęs savo literatūrinę apy sakęs: "Ar esi tikras, kad tavęs manavičius ir D. Viskontienė. 2<!08 W. 09th S t . Chieago, HL 6062t
Te!. WS-2787
7 vai. vak., Toronto West Park braižą apie dvasinius tremties na neužguls nostalgijos jausmai, o Gražiai pasireiškė ir chorai —
SIUNTINIAI f LIETUVA
mus
(kaip
galima
juos
įsigyti,
Lietuvių
Kankinių
parapijos,
va
jeigu
užguls,
ar
tikrai
pakelsi
Colegiate erdvioj salėj, turinčioj
Visuose lietuviškuose namuos*
TeL — 925-2737
juose gyventi ir būti ramiems bei
C A A „:~».. \r~i
J~i.—..„ —
dovaujamas muz. St. Gailevičiaus
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
Uvv v i c i u . T a A u c
u a i j r v o v u l a - dvasiniai
Vytautas Valantina. ra vietos dažnai didesnei vėliavai
stipriems) ją atvežė
Pradžioje jo jausta ir draugų ir Prisikėlimo parapijos, vadovaušytojai: Aušra Marija Jurašienė, mums ir perskaitė.
įtaigota baimė dėl išvykimo iš.jamas sol. V. Verikaičio. Abiejų iiiiiiiiiiiiiimiiimiimiiiimmiiiiiiiiiiiiii iiinimiiiHiiiiiiimiiiiiuiimmimmiiHii iškabinti, bet galima laikyti ma
Tomas Venclova, A. Landsbergis
žą vėliavukę ant rašomojo stalo.
Dr. R. Šilbajoris citavo dauge-1 tėvynės jį gąsdinti, bet vėliau į parapijų jungtiniam chorui diriir mušu dailiosios literatūros kri
Galima ir net padaryti gražią kom
lio rašytojų ir poetų kūrinius, j jis susigyvenęs su užsibrėžtu pla- j gavo sol. V. Verikaitis. Vargonais
binaciją su Amerikos vėliavukę.
tikas dr. R. Šilbajoris.
kaip B. Pūkelevičiūtės, M. Kati nu, liovėsi bijojęs. O kai nusi- akomponavo muz. J. Govėdas.
KILIMUS IR B A L D U S
Dienraščio "Draugo" adminis
Salė buvo 'beveik pilna. Daly
Prieš procesiją jungtinis choPlauname ir vaškuojame
eliškio, B. Brazdžionio, K. Bra- kratoma baimės, tiek paskiras intracija
gali pristatyti tokias mavavusių buvo arti pusšešto šimto.
;
a s vėliavukes, kad Lietuvos velia
visų ruiių grindis.
dūno, H. Radausko ir kt., nuro- dividas, ar net visa tauta, daug ras atliko J. Dambrausko "Mal
Seniausia Lietuvių Radlc programa
Programos pranešėja jauna visuo
ma plevėsuotų jūsų r*muoae.
BUBNYS
menininkė Aušra Karkienė supa-1 dydamas, kiek juose širdgėlos, ne- ko gero pasiekianti. Kaip pavyzdį dą už Tėvynę". Gi procesijos me- Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN,
žindino ir su dviem programos j rimasčio ir nostalginio jausmo, minėjo Lenkiją.
j tu — kai vėliavos ir kunigai ėjo 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
Tel — RE 7-5168
Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
atlikėjais — Jurašiene ir Šilbajo- j besiilgint savo tikrųjų (tėviškės)
•reikia dar pridėti 8 et. mokesčio
Pagaliau kalbėtojas priartėjo prie altoriaus — kvartetas giedo- 1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • » • • •
riu. Kitus du — Landsbergį ir i namų ir vis nepriprantant prie prie poezijos sakydamas: "Jūs,jo O'Conneirio "Juravit, juravit dama vėliausių, pasaulinių žinių san ilIlIlIlIlIlIlIlIlHUIIIIIIIIIIIIIIIlllllilNIllIlI. ir 50 et. u ž persiuntimą, jei gy
trauką ir komentarai, muzika, daine
venate Blinois valstybėje). Užsa
Venclovą labai vaizdžiai apibū- j (nors ir savų) tremties na- prašėte, kad paskaityčiau savo Dominus".
Ir Magdutes pasaka. Sią programą
kymus siųskite sekančiai:
dino V. Šaltmiras. Rašytojai savo I mų. Kalbėjo jis ir apie Škėmos j poezijos. Bet proza, ne poezija, Kunigams atėjus prie altoriaus veda St-ponas ir Valentina Minkai
Spalvotos ir paprastos. Radijai
DRAUGAS, 4545 W. SSltf St.,
vykusiu pasirodymu gerai nuteikė į kūrinį
"Baltoji drobulė", kur, j yra man daugiau prie širdies", visi pamaldų dalyviai sugiedojo Biznis reikalais kreiptis j Baltic Flo
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
•ists
—
gelių
bei
dovanų
krautuvę,
Chlcago, O, 60629
Pardavimas
ir
Taisymas.
vakaro dalyvius — torontiečius i norint atitraukti tremties namų I Jis jau ketveri metai dirbąs pro- du posmelius "Pulkim ant kelių".
502
E
Broadway.
So
Boston.
Mass
ir atvykusius iš aplinkinių lietu- j savininkus nuo savo tikrųjų tėvy-'[ zos, ne poezijos srityje. Dirbąs
Skaitymus, tikinčiųjų maldas 02127 Telefonas 268-0489. Ten pat
M l G L I N A S TV
vių kolonijų, ypač daug jų buvo' nės namų, mėginama apsistatyti : mokslinėj slavistikos srityje ir tas das ir aukų procesijos maldas šaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
2 3 4 6 W . 69 S t , tel. 776*1486
netgi puspročiais personažais, ku- į darbas jam pagelbėjęs nebūti tė- atliko Vatikano Ordino "Pro Ec- sfte didelj pasirinkimą lietuvišku knv
iš Hamiltono.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuui
riems gal ir vistiek: savi namai į vynės nostalgijos užgožtam. Jis elesia et Pontifice" kavalierius ir nVIZITINIŲ KORTELIŲ
"TIK PUMPURĖLIAI
itillHIIIIIUIIIIHHIIHIUIIIIMItlIlIlIUIIIIHi
tėviškėj, ar tremties namai...
' perskaitė du lenkų poeto Baran- PLB Garbės teismo pirminin- IIIIMlIlIlIllIltlIlIlMIlIUllilIlIlIlIIIlIlIflIlI'
REIKALU
Pirmoji pasirodė Aušra Marija
Vizitinių kortelių naudojimas yra
Cultural WeUsprings of Folkiales, by V. Bagdanavičius. $o.0t>
Jurašienė. Ji pasisakė 12 metų
Licensed, Bonded, Insured
gražus
paprotys. Biznieriai jas pla
KNYGOS ANGLŲ KALBA
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $8.00
dirbusi pavergtos Lietuvos groži
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir mų atstovams turėti gražias vis*
Crosaes. by V. Ramonas. $4.00
nės literatūros leidykloj ir klau
BOOKS IN ENGLISH
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos tnes korteles.
The 40 Years of Darkness, Dy J. Vaišnora. $2.00
sytojams papasakojo ano meto
vamzdžiai išvalomi elektra. I automa
įspūdžių bei prisiminimų. Stebė
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00
Kreipkitės i "Draugo" sdmialstą galite kalbėti lietuviškai, palikite
tina, kaip griežtai ir preciziškai
Vytautas the Great, Duke of Lithuania, b y J. Končius. $2.00
traciją
visais panaSiais reikalais.
<avo pavardę ir telefoną.
Sovietijoj tikrinami išleidžiami Cultural MVeūsprings of FdktaleS; by Vyt. Bagdanavičius, $6.00
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00
DRAUGAS
S E R A P I N A S — 636-2960
grožinės literatūros raštai, netgi Curriculum vitae, by A. Kairys.. 2 v. komedija, $2.00
House lipom the Sand, by J. Gliaudą. $4.00
tiiniumimiuiiiiiiimiiiiiiiim
mmi.
4545 W. 63rd S t
nekalto
turinio leidiniai at Lithuankm Cookery. Compiled by Izabelė Sinkevičiūtė. 318
With Liberty and Juatice, by P. Leonas. $5.00
metami arba labai smarkiai iš
Chieago, EL 60629
The Wor Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00
pages. $8.00.
braukomi — "apvalomi" nuo
Sin
At
Easter,
by
Vaižgantas.
$5.95
And There ioas the Moon — Throwing Stones at Birds, Poema
prieltarybinio elemento. Štai pa
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $4.00
by Danguolė Sadūnas. $3.00
vyzdys: vienas jaunas ir gabus
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir iiiiiiiiiiiMiiiiiiimmiiiiimiiiiimimiim
200,000400 and Lithuania, b y A. Gustaitis. $1.50
Vilnius University Four Hundr*>d Years, by Albertas Bubras.
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
autorius pateikęs leidyklai groži
We Wiū Conąuer the World, by L. Dovydėnas. $5.00
$2.00
dimai
ir pilna apdrauda.
nės literatūros kūrinį apie jo mo
ONA, by V. T. Belajus. $5.00
Lithuanians
in
Multiethnic
Chieago,
by
David
Fainhauz.
$20.00
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
tinos rankas. Jos buvusios reumaThe Sonata of Icaru*, by J. Gliaudą. $5.00
Telef. — WA 5-8063
Vytalls Matulaitis
tizuotos, išvargusios, nuo kasdie- Memoirs of a Lithuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00
Selected Post-War Lithuanian Poetry, seleeted and translated
ninių darbų ir vargų, supleišėju-1 Noon at a Country Inn, by Antanas Vaičiulaitis. $3.95
Lietuvos geografijos pratimai
by J. Zdanys. $12.00
šios, suskilusios ir t. t.
Į Bobby Wishingmore, by Stepas Zobarskas. $1.95
• lllIHItlIlIlIltlIlIlIlIlIltlIUIIilIUIIilIlIlHII paruošti lietuvių mokyklų aukš
Rejuvenation of Siegfried ImmeraeTbe, by I. Šeinius. $5.00
Iš pradžių kūrinys buvęs pra- LITHUANIA: The Outpost of Freedom, by Dr. Constantine R.
tesniems skyriams. Pratimus
Perfection by Emte, 14 Oontemporary Lithuanian Writers, by
leistas ir netgi jo ištraukos skai- |
Jurgėla. 387 pages — $15.00parenka mokytojai pagal reika
Rimvydas Šilbajoris. $8-50
tytos per radiją — TV, pasirodė : Lithuania in Crisis, by Leonas Sabaliūnas. $5.00
lingą
temą. Pratimai tinkami
The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania.
spaudoje. Tačiau kiek vėliau vis-1 77^ Temptation, by Vincas Krėvė. $3.00
naudotis
ir nelankantiems lietu
A Report for 72, 73, 74, 75, 76, 77. Each book $400.
Apdraustas perkraustymas viškų mokyklų.
kas buvo atšaukta, uždrausta, ^fce Third Woman, by Aloyzas Baronas. $4.00
Popular Lithuanian Recipea. Compiled and edited by Josephine
nes, kaip gi čia, tarybiniam ro- The Baltic States in Peace and War 1917-19Ą5. Edited by V.
Įvairių atstumų
J. Dauzvardis. —$4.75
Išleido Pasaulio Lietuvių Ben
juje negi bus moteriškė tokiomis i
Tel. 376. 1882 arba 3764996
Stanley V a r d y s and R o m u a l d a s J. Misiūnas. $15>00
Puzinos, Color monography, album. $25.00
druomenė.
Didelio formato. Kai
varganomis rankomis...
The Battle of Gruenvald, by I. Sokolnikov, $3.00
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
0
A Color Odyssey — A. Galdikas. $16.00
ri
su
persiuntimu
$3.85.
Tarybiniai redaktoriai visi bu- j Introduction to Modern Lithuanian, by L. Dambriūnas, A- Kli
The Cotholic Church Dissent and Nationality in Soviet Lithua
vę cenzoriais. Jie atidžiai tikrina '
Užsakymus siusti:
mas, W. Schmaistieg. A Grammar and Teortbook for the
nia., by V. S. Vardys. $15.00
10% — 20% — 30% pUriau mokėsit
kiekvieną leidinio puslapį ir už- i
Lithuanian Language. "10.00
AMBER, The Golden Gem of the Ages. by Patty C. Rice, Ph. D. "i updrnudą nim iignlea Ir automo DRAUGAS, W5 W. 6Srd St,
deda savo aprobatą arba uždrau
bilio DAS IHU4.
English-Lithuanian Dictkmary, by V. Baravykas, $10.00
$27.00
Chieago, TŪ. 60629
dimą. Po to rankraštis einąs į
Lithuanian-English Dictkmary, by Vilius Pėteraitis, $10.00
OPPOSITION
TO
SOVIET
RULE
IN
LITHUANIA,
FRANK
Z
A
P
O
L
I
S
'•Glavlitą".
iiiiiiiiiiimiiiinntiniiiiiiiimiiiiiiujiiiiii
by Thomas Remeikis — 15.00
Tai tik viena kita anų dieny Lithuania's Jevos and The Holocaust, by Dr. Juozas Prunskis,
3208V2 West 95th Street
The Ordeal of Assad Pasha. A story by Ignas Seimus. $ 2 0 0
Perskaitę "Draugą", duokite
prisiminimų nuotrupa, tai esan$1.00
Telef. GA 4-8654
Herdsman
d
Linden
Tree,
b
y
Vincas
Krėvė.
$3.95
jį kitiems pasiskaityti.
tieji tik "pirmieji pumpurėliai", Lithuanian Writers in the West, edited by Alina Skrupskelis.
Regiems of No Admittance, by Danguole sSealey. $4.00
visko ant greitųjų neįmanoma;
$2000
Lithuanian National Costumes, by Antanas and Anastasia
papasakoti, kaip skrupulingai į Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $3.50
HELP
rVANTED—MALĖ M FE M A L X
Tamošaitis. Lithuanian Folk Institute. $26.00
yra budrios leidyklų ir cenzorių j Namų-artimos aplinkos žodynėlis, by R, Černius. $2.50
The Golden Steed. Seven Baltic plays. Edited by Alfred
akys.
; Mano žodynas, by Richard Scarry. For children, illustrated $6.00
A I 4NDSBBRGIO NOVELfc ^he US8R~German Aggression against Lithuania, by B. Kasias.
Straumanis. $16.50
SERVICE REPRESENTATTVE
$15.00
Under the Sword of Damocles, A novel by Anatole Kairys.
Autorius perskaitė ilgoką no- j Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00
$10.00 Reikalingas malonus, suprantantis ir ar panašus prityrimas ir geras kapų
užjaučiantis asmuo klientų reikaluo tvarkos pažinimas. Reikalinga mašinėle
vėlę "Dainos gimimas". Novelėj The T^thuanian Short Story 50 Yeara, by S. Zobarakas. $12.50
The Voice of Freedom, by Mantas Aukštuolis The voice
se.
Idealios darbo sąlygos. Geras pra rašyti ir laisvai kalbėti, skaityti bei
autoriaus nuotaikingai numegz-1 LITHUANIA 700 YEARS, by A. Gerutis. $15.00.
outside the iron curtaln. $4.00 dinis atlyginimas ir visi priedai iškai rašyti angliškai.
tas, humoru bei satyriškais įtar- j Fighters for Freedom, Lithuanian Partisans, by J. Daumantas.
tant Blue Cross - Bhie Shield, HospiUžsakymus siusti: DRAUGAS, \5Ą5 W. 6Srd St, Chieago, talization, Major Medical, Dental pro- Kreiptis 1 Mr. Qufm\ teL 378-7373
pais papuoštas kūrinys, pasako
$1000
jąs apie iŠ Vilniaus išleistą lie
lū. 606t9.
gram. Gyvybes draugimas, pensija SV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINCS
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00
4491 West llltfi Street
tuviu saviveiklininku
grupę į
bei užkandžiai — viską apmoka darb
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Knygų užsakytojas moks pašto ir {pakavimo išlaidas. UI.
davys. Pageidaujamas raštinės darbo
Anglijos Val.joj ruoštą tarptau- ^ ^ Cood_h
^ Eye ^ ^
Chieago, Tllinois
$lfj00
gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 6%.
nrų f o k l o n r ų festivali.
ągaea aeaae8sasaeaeaeae8eaeBasssass« aasas sacasasassaaga
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"MARGUČIUI" 5 0

METŲ

"Gražioji N e m u n o šalis*', ėmiau "Margutį". Jis man parodė iš klau Broniaus Dirmeikio, Juozo Bačiūsiųsti juos "Dirvai" ir "Margu sytojų gautus 73 laiškus. Vieni no, Kazio Deveikio, Lilijos Vanačiui" apie jų tėviškę. Redaktoriai dėkojo, prašė programą tęsti, o gaitienės, Algimanto Mackaus, dr.
"Margutis" negali senti, jis ne- Į SU Antanu Vanagaičiu. Pirmaiatsilygindavo siuntiniais, kava ir kiti "Margučiui" įdėję penkinę Stepono Biežio karstai. Tai vis
sens, nors po dešimtmečio švęs. šiais nepriklausomybės metais me
cigaretėmis. Lioviausi rūkyti me ar kitokį žaliuką, prašė pasakoti "Margučio" "imperijos" didžiū
šešiasdešimtą sukaktį, o po pen- j nininkai Kauno senamiestyje tudžių lapus ir dabar smilkiaus apie jų tėviškę.
nai.
kiasdešimt mėty — šimtmetį. rėjo meno klubą, kur jie rinkdavo
"Gool" dūmais. Ir rašyti buvo ma
Ir taip kas sekmadienį pirmą
Keitėsi vadovai, vedėjai, pra
Pasikeisdami
rikiuosis vedėjai, si valgyti bei praleisti turimą lais
loniau geriant kvapnią kavą ir rū valandą keliaudavau Lietuvos nešėjai, bendradarbiai, bet "Mar
pranešėjai bei
bendradarbiai, valaikį. Petrauskas labai mylėjo
kant cigaretę. Mes tada nežino laukais, keliais, lankydamas pilia gutis" — vanagaitiškas šnekutis,
klausytojai atiduos savo metų Vanagaitį, kuris buvo labai malo
jom, kad tai buvo nuodai.
kalnius, kaimus, miestelius, baž pleputis, dienžodis, dabar saky
tarnybą, bet "Margučio" pilis nus, draugiškas. "Kai nebūdavo
nytkaimius.
Su "Margučiu" ben tumėme, petrutiška mūsų gyve
1948
metų
pavasarį
atvykęs
stovės, kol bus gyva lietuviška Vanagaičio, tai taip ir sėdėdavo
dradarbiavau
penkeris metus ir nimo dalis. Visa, kas gyva mūsų
Chicagon, tą patį vakarą su dide
dvasia.
me nosis pakabinę, vis į duris dai
visuomeniniame,
kultūriniame
liu džiaugsmu išgirdau "Margu dalyvavau per 200 programose.
Antano Vanagaičio sukurta rydamiesi. Ir kai lyg su vėju atūž
gyvenime, gyva ir "Margutyje".
čio" radijo programą. Sekantį ry
Radijo
klausytojai,
pasiilgę
savo
"Margučio" "imperija" (taip jis davo Vanagaitis, nuo jo balso sie
tą nuskubėjau aplankyti "Mar gimtųjų laukų, prašė programą Koks "Margutis" gimė, toks ir
ja vadino) kūrėsi kaip ir visos nos virpėdavo. Užtekdavo jo vei
gutį". Radau Liliją Vanagaitienę, tęsti. Pasikeitus darbo sąlygoms, yra. Jis tik puošėsi kitais madin
imperijos. Pirmiausiai jis "pasis do mimikos, rankų gestų bei kūno
vilkinčią gedulo drabužius. Anta turėjau paimti ilgesnes atostogas, gais drabužiais. Juokavo Antanas
kelbė vadu" ir 1928 metu balan judesių, kai pradėdavome šypso
nas Vanagaitis buvo miręs prieš nes pradėjęs mokytojauti, švie Vanagaitis, jog jis nevairavo au
džio 1 d. išleido įsakymą — pir tis ir juoktis, o po minutės kitos
kelias dienas. Pasidarė nyku ir timo vadovybei reikalaujant moks tomobilio, nes negi "Margučio"
mąjį "Margučio" žurnalo nume juokais plyšdavome. Kartais atei
graudu. Kitame kambaryje radau lo kreditų, Illinois universitete tu "imperijos imperatorius" sės prie
rį. Kad lietuviškos dvasios kariai davo naują sukurtą dainą niū
vairo. Nevairavo nei Kazys De
P. Linfcų, kuris redagavo "Mar rėjau išklausyti vieną semestrą.
paklustų jo "imperijai", jis rašė: niuodamas, arba su mumis sėdė
veikis, adv. Antanas Lapinskas,
gučio" žurnalą. Viename kampe
"Margutis" — margintas Velykų damas, tik žiūrėk, pakelia akis į
už spintų buvo Vanagaičio rašo
"Margučio" patalpas lenkė mi nevairuoja nei Petras Petrutis.
kiaušinis, "Margutis" — Lietu lubas ir niūniuoja ką nors naujo,
masis stalas, knygomis, gaidomis rusiųjų procesijos, slinko Antano Mylėdami mes jį vežame.
vos velykaitis, "Margutis" — negirdėto. Jei man patikdavo, pra
ir popierio lapais apkrautas. Ant Vanagaičio,
Nesiims P. Petrutis "Margučio
Antano Olio, dr.
linksmas laikraštukas, "Margu šydavau pakartoti ir tada aš pa
vieno pradėto rašyti lapo guli
tis" — svečias meilutis, "Margu dainuodavau. Taip gimė daina
plunksnakotis. Kitoje sienos pu
tis" — juoko draugutis, "Margu "Dūl dūl dūdelė"..., "Stasys", ku
sėje kabėjo didelė nuotrauka, —
tis" — dainų dainutis, "Margu rią mes, visi išmokę, padainuoda
Brangiai mamytei
Vanagaitis prie mikrofono.
vome vardines švenčiant Stasiui
tis" — šnekutis, pleputis.
A. -r A.
Dairaus po knygų lentynas, sto
Lietuviai, seni ir jauni, visoje Šilingui. Gaila buvo, kai jis išvy
viniuoju,
lyg
laukdamas,
kad
pra
ko
į
Ameriką,
bet
ten
jis
buvo
la
Amerikoje grobstė "Margučio"
BRONISLAVAI ŠPAKEVIČIENEI
bai reikalingas. Čia, Kaune, jis sivertų durys ir su vėju dainuoda
žurnalą, juo domėjosi jį skaitė.
amžinybėn išėjus, jos dukteris GRAŽINĄ ŽUKAUSKIE
Antanas Vanagaitis, keturis blaškėsi, nerimo, trūko jam erdvės mas atūžtų Vanagaitis.
N
Ę , REGINĄ GRUBLIAUSKIENC, DANUTE SVIRSBirzgia telefonas, varstosi du
metus vadovavęs "Margučio" žur ir jis nenorėjo kitiems maigytis po
KTENE, sūnų JULIŲ ir jų šeimas, giliai užjaučia ir drau
nalo tvirtovei, sumanė savo "im kojų. Jis norėjo būti savas. Dabar rys; vieni ateina, kiti išeina. Aky
ge liūdi
gi
jis
ten
Chicagoje
savo
"imperi
se
ašaros,
liūdesys,
drebantys
žo-į
periją" padidinti. Jau pradžioje,
ją"
sukūrė.
Apie
Vanagaitį
dar
džiai.
Visi
reiškia
našlei
ir
"MarĮ
ANTANAS
MARTINKUS
lyg nujausdamas ateities planus,
EDVARDAS
STANULIS
jis pasisakė, kad "Margutis" — prisiminė gen. Plechavičius, akto gučiui" užuojautą.
Redaktorius Linkus kviečia ra
šnekutis pleputis. Todėl pradėjo rius Steponavičius ir dar kiti au
tomobilistai
—
tuometinis
elitas.
šyti
"Margučio" žurnalui, Vana
planuoti radijo laikraščio leidi
Apie
visa
tai,
ką
aš
girdėjau
ta
gaitienę
prašo jai padėti ir kvie
mą. Nepatiko vadovui, kad ne vi
da
pietų
metu,
parašiau
Antanui
čia bendradarbiauti radijo progra
si skaito žurnalą. Ir jis pasiskun
dė "Imperijos" didžiūnams:—Vie Vanagaičiui, tęsdamas savo ben mose. Pažadu.
A, f A. JUOZUI SKORUBSKUI
ni neskaito "Margučio" žurnalo, dradarbiavimą.
Po kurio laiko pradėjau pasa
mirus, jo žmoną ponią B. SKORUBSKTENE ir dukrą ad
nes nemoka skaityti, kiti gi dre
koti "Margutyje" savo kelionės
vokatę RIMĄ TAMOŠIŪNIENE s a VYRU, jų liūdesio va
bėdami dėl cento vengia lietu
Su "Margučiu" vėl užmezgiau įspūdžiua po Lietuvą, kuriuos pa
landose nuoširdžiai užjaučiame.
viškų laikraščių prenumeratos.
ryšius tuoj po karo, kai tik susi vadinau "Gražioji Nemuno šalis".
Bet juk ir tokių negalima palikti
pažinau su vienu Amerikos kariu Šios dalies programą pradėdavo
POVILAS IR SOFIJA
ŽUMBAKIAI
be dvasinės globos. Ko gero nulietuviu- kuris gaudavo "Margu me Antano Vanagaičio melodra
tautės, ištirps amerikonizmo kati
WARREN A. DERRY
tį", "Dirvą", "Vienybę" ir sutiko ma, pritariant kanklėms: "Yra ša
le. Naujai lietuviškai "imperijai"
lis, graži šalis"... Po antro sekma
persiųsti mano laiškus.
reikia daugiau jaunų karių...
dienio
programos, kitą šeštadienį
Pradėjęs rašyti Vokietijoje ei
Vienas iš "Margučio" "imperi nančiame savaitraštyje "Mūsų skambina "Margučio" pranešėjas
jos" didžiūnų buvo Juozas Ba- krašte" savo kelionės įspūdžius. Kazys Deveikis ir prašo užsukti į
čiūnas, kuris rėmęs žurnalo leidi
mą, pažadėjo remti ir radijo pro
gramas. Taip 1932 metų balan
džio 11 d. iš WHFC stoties pasi
Tauriam lietuviui, visuomenininkui
girdo pirmas "Margučio" radijo
A. f A. JUOZUI SKORUBSKUI
balsas, kaip Antanas Vanagaitis
vadino "lietuviškas dainažodis".
m i r ų s,
kuklus naujagimis pradžioje ten
kinosi 15 minučių programa.
jo žmoną BIRUTĘ, dukrą RIMA ir žentą ALGĮ TAMO
Klausytojų pamėgtas augo, stip
ŠIŪNUS ir v>sus ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučia
rėjo ir vėliau kasdien po valandą
me ir kartu liūdime.
kalbėjo, dainavo, skleidė muzi
FAUSTINA IR MEČYS
MACKEVIČIAI
kos garsus. Taip kasdieninė "Mar
JUOZE
IR
J02VAS
DAUGĖLA
gučio" radijo programa pasidarė
A. f A. JUOZUI SKORUBSKUI
mūsų kasdieninio gyvenimo dali
mi; joje atsispindėjo mūsų kultū
mirus, jo žmoną BIRUTĘ, dukrą RIMUTĘ ir žentą
rinis bei visuomeninis gyvenimas.
ALGĮ TAMOŠIŪNUS nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.
Tiek "Margučio'' žurnalas, tiek
radijo programa nuo pat įsikūri
MARIA IR STASYS
MICKEVIČIAI
mirus, jo žmoną BIRUTEI, dukterį RIMĄ su vyru, gimi
mo, plačiai informavo apie gyve
VALĖ IR MEČYS
BANKAUSKAI
nes ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
nimą Lietuvoje ir palaikė su ja ar
PETRAS
PALUBINSKAS
timus ryšius. A. Vanagaitis su
VALĖ IR KAZYS
PALČIAUSKAI
darė būrį talkininkų — bendra
darbių, kurie siuntė "Margučiui"
ELENA IR JONAS
PURTULIAI
įvairią medžiagą. Taip užsimez
BRONĖ IR JUOZAS
TAORAI
gė ir mano ryšiai su tos garsio
A. f A. JUOZUI SKORUBSKUI
sios "imperijos" vadovu Antanu
mirus,
Vanagaičiu. Dar būdamas moky
tojų seminarijos mokiniu, su laiš i"*
žmoną, švėkšniškių draugijos narę BIRUTĘ, dukrą
ku iš jo gavau ir žalią popierėlį.
RIMĄ ir žentą ALGĮ nuoširdžiai užjaučia
Nunešęs ji i banką iškeisti taip
tėškiau ant stalo, lyg mano kiše
SUiyiTU
ŠVĖKŠNIŠKIŲ
DRAUGIJOS
nėje'dar būtų jų keli tūkstančiai.
.
"Biografinė apybraiia, pirmoji tokios apimties... Autorius
VALDYBA
IR NARIAI
Toks tai buvo išdidumas.
skaitytojams psiĮstsniM, nes jis savo raitais pririia skaitytoją,
Pradėjęs dirbti žurnalistini dar
verčia mąstyti, gyvai ir valsdžiai charakterizuoja, asmenis...
bą, kartą dalyvavau Lietuvos au
Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark.
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir
tomobilistų klubo suvažiavime.
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais"
Pietų metu solistas Kipras Petraus
— Valdemaras Cukuras.
A. f A. JUOZUI SKORUBSKUI
kas pasakojo apie savo draugystę
meldo ir apsode Nok. M. Pr.
370 pusi., 1977 m.
Kaina ra persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIiniHIIHIHIIIIIIIHIIHIinil
mirus,
DBATJGA8, 4645 W. ftfrd 8 t ,
m . 00628
ŽMONAI, dukrai RIMAI ir žentui ALGIUI reiškiame

\įA.

DRANGAS, antradienis, 1981 m. spalio mėn. 20 d.
imperijos" vardo, mus šalin ran
komis ir juoksis, jei imperatorium
jį vadintume, bet jis ir be tų var
dų, tradiciniai pavaldus valdo
vas, vedėjas, pranešėjas.
Petrui Petručiui lemta sėdėti
prie "Margučio" mikrofono, kada
minima ir švenčiama 50 metų su
kaktis. Švenčiama gražiai, suma
niai, didingai. Du pirmieji įžan
giniai renginiai praėjo labai

K\K
STASIUI LIPČIUI mirus,
jo žmonai Albinai, sūnui Linui, seseriai Da
nutei Augienei, giminėms ir artimiesiems
jų skausmo valandoj reiškiame užuojautą ir
kartu liūdime.
VANDA IR ANTANAS
GRUZDŽIAI
DR. HENRIKAS
LUKASEVIČIUS
ELENA IR KAZYS VILNIAI - VILNIŠKIAI
Florida

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4 3 3 0 - 3 4 So. California A v e n u e
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

JUOZUI SKORUBSKUI

JURGIS M A T U L A I T I S

iškiliai. Neliksime abejingi ir
šiam trečiajam — puotai, kuri
įvyks spalio 24 d- Jaunimo centre.
"Margutis" su mumis — mes su
"Margučiu". Vakaro programa
bus labai įdomi ir trumpa. Girdė
sime "Margučio" 50 metų veiklos
santrauką, nuo pradžios iki da
bar, kas buvo įdomiausia, aktua
liausia, geriausia.
Vytautas Kasniūnas

>

2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 47t>-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JURGIS F. RUOMIN
3319 SO. LITUANICA AVE

Tel YArds 7-1138-39

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2424 W. 69th STREET
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III

Tel REpublic 7-1213
Tel 974-4410

LIETUVIAI SIBIRE

Knyga — albumas su daugybe
mūsų tremtinių ir kalinių atsi £tiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
minimų, laiškų, su gausiomis Į
GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA
i
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš
spaudos. Paruošė kun. J. Pruns- I
SOL. DANOS STANKAITYTES
|
kis, iliustravo dail. J. Strungys,
I
({dainuota lietuvilkai)
s
apipavidalino dail. P. .Ueksa ir
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos
Lietuvių Bih ,; oteka. 216 psl.,
I
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choro.
3
kaina $21.80, su persiuntimuDirigentas Arvydas Vasaitis
|
Užsakymus siųsti:
GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA,

|

DRAUGAS, h5k5 W. 6Srd St.
Chicago, IL 606&9

3

1
Illinois gyv. dar prideda $ 1 4 0 I
=
valstijos mokesčio.
' itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitnimiii

OPERŲ

ARIJOS

CAVALERIA RUSTICANA I R KITOS.
Kaina su persiuntimu $1035, Ui9akym.ua
siųsti:
DRAUGAS, kUS W. tord St, Chicago, /B. 6*06**9.
BĮ. gyventojai dar priteis 60 e t vslstijoa mokesčio.
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nuoširdžiausią

užuojautą.

DOVILĖ

PETRAS BIELIŪNAS

IR PETRAS

ELEONORA

SALCIŪNAI

IR JUOZAS

4348 S O CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayeMe 3-3572

SALCIŪNAI

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S O HALSTED STREET

Mylimai mamytei
A. f A. ONAI TONKONIENEI mirus,
dukrai Ritonei ir jos artimiesiems reiškia
me nuoširdžia, užuojautą.
M. vr D-

MIKELIŪNAi

Tel YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 S O 50th AVE. CICERO. ILL

Tel Olympu: 2-1003

CHARLES STASUKAITIS
Gordon Funeral H o m e
1729 S HALSTED STREET

™

226-1344

•

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. spalio mėn. 20 d.

CHICAGOS ŽINIOS

X Dzūkę Draugijos * e l b t a s
konkursas dainai sukurti baigė
si spalio 1 d. Gauti 6 kūriniai:
1. O kas tį žydzi — D. Paparcelis. 2. Ieškok Lietuvoj — M.
Liepa, 3. Nemuno vingis — V.
Šalna,
4. šią naktį sapnavau
Dzūkiją — Balandis, 5. Kur
šiandien jinai — V. Sadauskas,
6. Yra laimė šiam pasauly —
Krivių Krivaitis. Šiems kūri
niams vertinti sudaryta komi
sija: S. Baras, A. Vasaitis ir J.
Vaznelis.

2UVO KHTURI

NIIGALI PADEGĖJUS

Keturi žmonės užsimušė lėk
tuve, kuris spalio 13 d. nukri
to netoli Grayslake, apie 45 my
lios j šiaurę nuo Chicagos. Vy
rai skrido į Kanadą medžioti
Žuvusieji iš Chicagos apylinkių,
46-53 m. amžiaus, bankininkai,
finansininkai, verslininkai Lėk
tuvo dalys buvo išsisklaidžiusios
per 50 pėdų.

Per nepilnus dvejus metus
Cook apskr. teismas nubaudė
kalėjimu 56 padegėjus, o apy
linkės teismas dar S padegėjus
įkalino. Kova prieš padegėjus
Chicagoje vedama sėkmingai

X Anastazija Snaraldenė, il
gametė Marijonų Bendradarbių
MOKSLEIVIŲ BOIKOTAS
apskrities pirmininkė, ir S. Kaulakis — sekretorė, bendradarbių
Protestuodami prieš žymų
ir geradarių dosnumu yra už
padaugėjimą į IBogan mokyklą
prašytos įgyti naujus koplyčiai
nukreiptų juodųjų moksleivių,
NESAMDYS
reikalingus liturginius drabužius.
šioje mokykloje kiti moksleiviai
X Lietuvos gen. konsolė i.
Taigi kaip tik čia tinka rengi
Cook apskr. tarybos pirminin pradėjo vienos dienos streiką.
nys, kuris bus lapkričio 8 d. vie Daužvardienė sutiko dalyvauti
kas George Dunne nusprendė Streikavo 83% moksleiviių. Nea
nuolyno svetainėje. Prasidės 1 ir tarti žodį LKVB "Ramovės"
nesamdyti naujų tarnautojų, tėjo į pamokas 1400 moksleivių.
vai."'po pietų ir tikimasi, kad bus I Chicagos skyriaus 30-ties metų
mažindamas išlaidas šiais biu Atėjo tik 280. Mokykla yra
surinkta reikalinga parama,
j v e i k l o s sukaktuviniame minėji- Ligoninėje aukoja kraujo Dariaus Girėno posto veteranai — vidury komand. Case Noga, direkt. John Paukštis ir džetiniais metais, kurie baigsis 3939 W. 79 S t , Chicagoje.
Nuotr. P. Maletos
! me spalio 31 d. 7 vaL vak. Aka- pirm. Mary Tyszka.
lapkričio 30 d.
KABELIO TELEVIZIJA
X LTirainiečiai Bismarko vieš- j beminė dalis Šaulių namuose, o
ŽIAURI
MOTERIS
buty Chicagoje sekmadienį šven- j lapkričio 1 d. 10 vai. ryto
pa
Numatoma, kad kabelio tele
te 40 m sukaktį nuo Ukrai- j maldos Jėzuitų koplyčioje.
Pietinėje Chicagos daly gyve vizija, per kurią daugelis stočių
nos nepriklausomybės atkūrimo.
nanti Barbara Grace, 26 m., pa perduoda savo programą ir ku
x Dešimtoji lietuvių fotogra
Kalbėjo jų pirmasis min. pirm.
traukta teismai už t a i kad pri ria jau naudojasi daugelis mies
J. Stetzko, kongresm. H. Hyde. fų išeivijoje meniškų nuotraukų
AMERIKOS LIETUVIŲ
per apyskaitinius metus Altą tu-1 ganizacijų paskirti: dr. J. Va mušė ir peiliu perdūrė savo 9 tų, Chicagoje tegalės būti įves
Lietuvių vardu sveikinimo kalbą paroda atidaroma spalio 23 d.,
m. dukterį, uždarydama ją j ta tik apie 1983 m.
pasakė kun. J. Prunskis. Svei penktadienį, 7:30 vai. vakaro M. TARYBOS SUVAŽIAVIMAS rėjo pajamų 80,659 dol., išlaidų laitis ir Pranevičius (socialde drabužinę. Mergaitė sveiksta
PRIEŠ GAUJAS
kino ukrainiečius bulgarai, gu K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
77,505 dol. Dabar kasoje turi mokratų), T. Blinstrubas ir P- Vaikų ligoninėje. Mergaitę dra
centre.
Po
atidarymo
kavinėje
dai, estai, lenkai, kubiečiai, viet
Lietuvių tautiniuose namuose ' » : « 8 dol. Kun. J. Prunskis Bučas (tautininkų), Gr. Lazaus bužinėje atrado jos močiutė. Ji
Chicagos mere J. Byme ir po
vyks skaidrių vakaronė.
namiečiai.
spalio 17 d. vyko Amerikos Iie- Painformavo, kad buvo per me- kas ir dr. K Šidlauskas (Sanda- turėjo žaizdas, sprande ir krū licijos vadas Brzeczek spalio 15
X Loretto ligoninė, vadovau 2 • „, . " . ,~ _„„ «,„«*:- tus išleisti 27 biuleteniai, pasku- ros),Pov. Dargis (SLA), dr. V. tinėje, jos kairė ranka buvo nu d. paskelbė, kad bus sudarytas
X Marijonu Bendradarbiai
. . . . . . ... ^^ , Šimaitis (Katal. Susivienijimas), laužta, išnerta iš peties, ant jos specialus kovai su gaujomis po
lapkričio 8 d. 1 vai. po pietų vie jama šv. Kazimiero seserų vie- Ituvių Tarvbos 41-mas suvazia-i .
• ' T- „i.;j„^L
. J - tr timu metu pradėti leisti u- anglų A. Gabalienė (kat. m o t s-gos), kaklo buvo apjuostas diržas. licijos biuras. Jam vadovaus
pradžioj^impaprašyda
nuolyno patalpose (6336 So. Kil- nuolijos, yra paskelbusi kraujo į Šidlauskas,
dr. L Kriaučeliūnas (Vyčių), Kaimynai girdėjo
r
mergaitės Joseph McCarthy, Wood gatvės
Jį atidarėpagerbti
pirm. ar.
K.
. . _ -—
. ?.
mas atsistojimu
nese
bourn Ave.) rengia tradicinę žai aukojimo vajų, kuris bus lapkri- vimas.
J. Lekas (Vilniaus krašto). Kai riksmą.
čio
11
d.
nuo
10
vai
r.
iki
3:30
i
niai mirusį J. Skorubską ir ki kalba. Jis paruošė "Lathuania'
dimų popiete. Skyrių pirminin
policijos nuovados viršininkas,
kurios organizacijos ir skyriai
kės P. Tamošiūnienė, Iz. Ged-, vai. p. p. ligoninės penktame! tus mirurius Altos narius. Invo- 4-tą laidą, kurios išeis 30,000, savo narius į valdybą praneš vė
kuris bus paaukštintas į polici
ZENTTH Į MISSOURI
will, M. Janavičienė, A. Skrebu- a u k š t e ' Therapy skyriuje. Visi, \ kaciją sukaltojo kun. J. Pruns paruošė knygelę apie lietuvių liau. Suvažiavimas pasiūlytus
jos vado padėjėjo postą, šiam
skyrių Amerikos Balse, paruošė
tėnas, M. Pakeltis uoliai platina j ta ^ ^ dovanoti savo kraujo, į kis.
Zenith radijo bendrovė pla- I biurui priklausys apie 400 poliį valdybą kandidatus patvir
laimėjimų bilietus ir kviečia vi-1 kviečiami pranešti ses. M. Sha-į Suvažiavimą sveikino gen. anglų ir lietuvių kalba įvadus į tino.
nuoja
savo spalvotos televizijos j ei jos tarnautojų.
^Lithuania
Mušt
Be
Free",
dabar
sus Marijonų bendradarbius, Į r o n t e L 626^300, ext. 238.
gaminimo skyrių ateinančių me
konsule J. Daužvardienė, Balfo
NUKENTĖJO SOOTT
Suvažiavimas nusprendė pa tų pradžioje iškelti iš Chicagos
geradarius ir prijaučiančius ma- j x "Pertvarkytos Pasakėlės" \ pirm. M. Rudienė, dr. K Ėringis, ruošia knygą apie bolševikų
sveikinti prez. Reaganą už sti j Missouri valstiją
rijonų darbams kuo gausiau da-1 antra dalis bus pristatyta per j inž. A. Rudis, inž. E. Bartkus, nužudytus šaulius.
Buvęs IMinois prokuroras W.
Dr. J. Genys, Altos atstovas prų pasisakymą už žmogaus ir
J. Scott už nusikaltimus mokes
lyvauti šiame renginyje.
Lemonto Rudens balių. Tai lin- Į M. Šimkus, K Povilaitis, V. Jo
Wasbingtone painformavo apie tautų teises ir prieš terorizmą KORĖJIEČIO TRAGEDIJA čių srity neteko teisės užsiimti
X Dr. Arūnas Iiulevičitis, ati ksma programa, sukurta ir su- kūbaitis, A. Misiūnas, A. AbraiJungtinio Pabaltiečių komiteto pasaulyje, pasveikinti Valst.
Emigrantas iš Pietų Korėjos advokatūra. EUinois aukščiau
džiai sekęs "Ateities" sukaktu vaidinta Lemonto apylinkės jau- j tis, V. Žemaitis, dr. V. Dargis,
sekr.
Haig
už
ryžtingą
politiką,
pastangas
Washingtone,
kontak
Byung Chang, 35 m., dirbdamas sias teismas atėmė jam šią tei
vinio kongreso eigą ir darbus, nimo teatro. Rudens balius bus i L. Stukienė, M. Gudelis, E.
pareikštas sveikinimas ryžtingai po 10—12 vai. per dieną, per sę, kol bus paskelbtas kitoks
tuojant
valdžios
žmones.
Dr.
J.
spalio
31
d.,
United
(Laborer's
Vengianskas, T. Kuzienė, kun. A.
pažadėjo įvertinti kongresą ir
kovojantiems tėvynėje.
šešerius metus įsigijo dvi vers- sprendimas.
TraUris, S t ŽadeiMs, dr. J. Va Genys su amerikiečių delegacija
padaryti reikiamas išvadas šį! s a l ė J e ' W e s t m ° n t .
lankėsi
Japonijoje
ir
turėjo
pro
lavietes
Chicagoje. Nelaimei
Nutarta pasveikinti kongre
sekmadienį, spalio 25 d., įvyk-j x Dr. K. Pantimis, Pompa- laitis. Visi reiškė pritarimą
NAMAI LOTERIJOJE
gos
sosto
įpėdinį
painformuoti
stančiame ateitininkų sendrau- į no Beach, Fla, atsiuntė 10 dol. Altos darbams Lietuvos labui.
so narius, Madrido delegaciją, antradienio popietėje jį krautu
apie Lietuvą Iždo globėjai pra ginančius Lietuvos reikalus. Vy vėje užpuolė keturi keliolikameUS Home bendrovė lapkričio
gių susirinkime. Susirinkimas į auką lietuviškos spaudos paraRaštu
sveikino
vysk.
V.
Briznešė,
kad
Altos
atskaitomybė
čiai
ir
vienas
jų
nušovė.
Trage
mėnesį
leis loterijon 8 brangius
bus 12:30 vai tuoj po paskuti-; mai [Dėkojame.
riausybė prašoma daryti pastan
gys,
Lietuvos
atstovas
dr.
St.
tvarkoma
tinkamai.
dija
:vyko
1346
SHaisted
S
t
,
YVestmont
namus, rizikuodama
nių oamaldų Jaunimo centro pa
gas išlaisvinti V. Skuodi Svei
Bačkis,
gen.
kons.
A.
Simutis,
Suvažiavimui
pirmininkavo
talpose.
X L. F. T. Korp! Neo-Uthuakinami Lietuvos diplomatiniai ir Chicagoje. Liko našlė su dviem turėti didelius nuostolius. Jei
nia Chicagoje atsiuntė "Drau- gen. kons. J. Zmuidzinas, JAV Altos vk^irnuninkai dr. J. Va konsulariniai atstovai Dėkoja vaikais. Velionis v& poros mė už 173,500 dol vertės namą
X Eleonora ir Juozas Kataus- j gui" auką su laiškučiu: "Dėko- LB pirm. V. Kutkus, Kat. fede laitis, T. Blinstrubas, P. Dar ma organizacijoms, kurios re nesių: jau būtų gavęs JAV pilie aukščiausias siūlymas būtų tik
30,000 dol., namai turės būti
kai, automobilių dalių parduo- darni už teikiamą visokeriopą racijos pirm. dr. S. Kuprys, gis, dr. J. Jerome, dr. VI. Ši mia Altos laisvės kovą. Dėkoja tybę.
Krikšč.
dem.
—
VL
Šoliūnas,
maitis.
parduoti su nuostoliu. Ta ben
tuvės savininkai, astovaudamiį informaciją ir įteigiamą Korp!
ma už veiklą Altos nariams. Pa
2,944 NAUJŲ DARBŲ
Šaulių
—
K.
MBkovaitis,
istori
Valdybos
narių
ir
fmansimai
drovė
nori įrodyti, kad aukštos
Balzeko lietuvių kultūros muzie- Neo-IJtbuania vedMos vertinimą,
reikštas susirūpinimas dėl lietu
kų
—
A.
Rūgytė,
VI.
Išganaitis,
pranešimai priimti vienbalsiai
Chicagos apylinkėse
1,256 palūkanos žlugdo namų staty
jui, dalyvavo ukrainiečių nepri-! prisidedame prie leidimo išiaivių kalbos Suvalkų bažnyčiose.
kun.
A.
ištašys,
dr.
B.
Paliokas,
Pranešimus
iš
skyrių
padarė
bendrovės,
norėdamos
padėti
ap bą ir jų Įsigijimą.
klausamybės šventės iškilmėse Į dų mažinimo kuklia auka ir
Suvažiavimas praėjo rimta ir sirūpinti tarnybomis, pažadėjo
Palm
Beach
klubas
ir
k
i
t
i
D.
Bučas
(Chicaga),
R.
Sakys
Bismarko viešbuty. J. Kataus- j siunčiame 25 doL čekį Su geUŽMUŠĖ LENKTYNĖSE
darbinga nuotaika
J. P r .
šiemet sudaryti 2,944 naujas
kas yra muziejaus viceprezi- j riausiais linkėjimais' \ Pasirašė Pirm. dr. K Šidlauskas pa (Detroitas), dr. Br. Motušienė
dentas.
i Antanas Juodvalkis, iždininkas. informavo apie Altos pastangas (Cicero), A. Šukys (St Peters- GRAŽUS IR PRASMINGAS tarnybas.
Chicagoje šeštadieni spalio
burg),
P.
Maldeikis
(Hot
17 d., gatvėje lenktynėse len
X Lfetaviu Fondo Kredito \ Nuoširdžiai dėkojame už auką ir Madride, Washingtone, JAV
PRIBS SND3GA
MINĖJIMAS
Springs),
F.
Masaitis
(Los
An
kiančio automobilio buvo suvakongrese, Valstybės ir Teisingu
kooperatyvas atidarytas kiek- į g***™* žodžius.
geles),
A.
Pautienis
(ClevelanMano
geras
prietelis
IT
kaimyChicaga
sustiprino
pasiruošiĮ
žinėta 12 m. moksleivė Tewania
vieną trečiadienį nuo 12 iki 6
X V. Lumbis, Garson, Ont., mo departamentuose, ryšius su das), P. šilas (Miami), dr. V. nas Vladas Rimavičius sulaukė n** gerai valyti sniegą iš gatvių. Mackey. Automobilis, pralėkęs
vai. vak. Liet Fondo patalpose Kanada, mums rašo: "Vasarą diplomatiniais atstovais, Vliku. Balčiūnas f Kenosha), S t Suran90 metų amžiaus. Ta proga vai Be kitų dalykų, įgytas dieseli- Į raudoną šviesą, trenkęs į merteL 925-6897. Sekmadienį j praleisti atvykstu į Kanadą. Pra Gen. sekr. Gr. Lazauskas pra tas (Rockford), V. Kažemėkaikai, norėdami savo tėvelį pagerb nis lokomotyvas sniegui kasti, gaitę, dar jos lavoną nuvilko
Jaunimo centre nuo 10 iM 1 vai. šau pakeisti adresą, nes grįžtu nešė, kad Altą išteido knygą tis (Racine), J. Daugėla (Palm
ti, surengė jam rugpiūčio 16 d. Jis kainavo 362,000 dol.
! 150 pėdų.
Už einamas sąskaitas mokame į St. Petersburgą, Floridą... 1 "Lithuania Mušt Be Free" — Beach, Fla), Br.Spudienė (New
gražų minėjimą. Apie 12 vai. Jė
10%. Turime 30 dienų, vienų Siunčiu 15 dol. paremti dienraštį rinkinį kalbų JAV kongrese,, Yorkas), K. Valeika (Bast Chi- zuitų koplyčioje buvo atlaikytos
metu, ir "AH Savers Certifica- ...nuo širdies linkiu ir toliau būti ginant Lietuvos laisvę. Iš flnan- Į ca^°'padėkos Mišios. Mišias atnašavo
tes". Mokama aukščiausius fed. geriausiu mūsų visų dienraščiu". sinio pranešimo paaiškėjo, kad ! J naują valdybą centrinių or- ir pritaikytą pamokslą pasakė,
•aidžios leidžiamus procentus.
Širdingas ačiū už paramą ir lin
buvęs Vokietijos stovyklos kape
(pr.). kėjimus.
lionas. Po Sv. Mišių visi buvom
pakviesti į Ramunės restorane su
x Dr. Algirdas Maciūnas,
x Pranas Paulauskas, Wisruoštus pietus. Cia Vlado draugu,
amerikiečių ir mūsų visuomenė consin Welte, Wisc, pakeisda
gerbėjų ir ikaimynų prisirinko
je plačiai žinomas chirurgas. mas žiemai gyvenamą vietą, at
pilna salė, nes Vladas Rimavi
Balfo vajaus metu jteikė Baifo siuntė ir 5 dol. auką už adreso
čius visą savo netrumpą gyveni
Chicagos apskričiui 700 dolerių. pakeitimą. P. Paulauskas vėl iš
mą visiems buvo malonus ir su
Dr. Maciūnas kasmet stambia vyko į Seminole, Fla, kur sau
gyvenamas žmogus.
auka paremia lietuvių šalpą lutė šiltesnė ir malonesnė. Ačiū
V«Mnėi yni Jautri ir gyva proga
Balfo vadovybė varge esančių už auką.
Pietų metu vaikai, — Sofija Jetfas mirusiųjų pasauliu
lietuvių vardu širdingai dėkoja
lionienė ir sūnus architektas An
x Ignas SlabOnskas, St. Pemielam dr. A_ Maciūnui už dos
tanas Rimavičius padėkojo tėve
nią auką(pr.). tersburg, Fla., anksčiau gyve
liui už auginimą, mokslinimą ir
nęs Chicagoje ir veikęs lietuviš
kartais už pelnytus diržiukus.
X Visi maloniai kviečiami į
Vėlinės ?m didžioji rimties tvsntt, kortoje katalikai organizuota mal
kose organizacijose, mokėdamas
Duktė Sofija supažindino visus da milujfpsu t tuo», kurte, ii Ho p—mito atsiskyrė, nebegaM sau padėti.
balių, Jūros dugne, š. m. spalio
už jam prisiųstas Lietuviškos
svečius, nes jų buvo net iš kelių
mėn. 31 d., šeštadienį, 7:30 vai.
Marijonų kuptyOeJe (prie "Draugo") pradedant Vėlinių dieną, per t
Knygos klubo išleistas knygas,
valstybių. Sukaktuvininką sveiki diena*,
vak. Jaunimo centro didžiojoje
bus atnašaujamos Iv. MiBos Ir vakarais giedami gedulingi miš
pridėjo ir auką. Labai ačiū.
no jo krikšto sūnus Vytautas Ja parai ui bendradarbius, geradarius Ir visus mūsų maldom pavedamus
salėje. Bus trumpa, linksma
nušonis ir daugelis kitų gerbėjų,
programa, šilta vakarienė, ir šo
x J. Rotka, A. Koyelaitis, V.
kurių jis daug turėjo. Pabaigoje
kiai grojant A. Stelmoko orkest Raisys, atsiuntė po 3 dol. aukų.
Kviečiame visu įsijungti | Ses ypatingas pamaldas. Savo brangių
buvo įteikti prezidento Reagano mirusiųjų vardus siųskite:
rui. Dėl rezervacijų, skambinti V. Nastopka — 2 dol. Ačiū
sveikinimas ir popiežiaus Jono
R. Kunstmanui 219—322-4062
Marias F a d m , OM Se. Mhsani Ave., CUeaga, m. IMSI
Pauliaus II-jo palaiminimas.
x Skubėkrt/p registruotis į
arba A. Jonušui 430-1959. Bi
lietai gaunami ir Talman Deli- PLB rengiamą, vienos savaitės
Toliau gražioje nuotaikoje pa '
tla proga prašau pristmlTtu Ko man brangių mirusiųjų staUs:
catessen parduotuvje. Rengia kelionę laivu — gruodžio mėn.
sivaišinta, pasikalbėta, prisimin
Prez. A. Smetonos Jūrų Budžių 5 d. Ši lietuviška išvyka aplan
ti įvairūs pergyvenimai. Po vaišių
kys net 6 Karibų jūros salas.
įgula.
(pr.).
vieni išsiskirstė, o kti svečai dar
Linksma lietuvių grupė, šutą
susimetė pas Jelionienę pasižiūrėti
X AJBce's Restorane, 4506 W. tropinė saulė — geriausios ato
Butėno rodomų skaidrių iš tau i Mano vardas Ir pavardė
6Srd S t . tel. 284-9496, kasdien stogos niūriu žiemos laiku . . .
tinių
šokių šventės. Palinkėję su
gaunamas liet. maistas (cepeli Registracija ir informacija iki
kaktuvininkui
Vladui sulaukti
nai, koldūnai, balandėliai, L t ) .
š. m. spalio mėn. 1 dienos pas:
dar
100
metų
ir
kitų sukaktuvių,
Priimami užsakymai išsinešimui.
American Travel Servtee Bno jo mielajai žmonai Bronei lin I
I
Atdaras kasdien nuo 5:30 vai.
reaa, 9727 So. Western Avenue,
kime
sveikatos
,o
vaikams
iš
•
Pridedu
auką
bendr.
iv.
MlUorns
*
•
ryto iki 8 vai. vak., šeštadienį
tvermės globojant savo tėvelį.
iki 2 vai. popiet Sekmadienį už Chacago, m. 60643; tel. (312) drabužių madų parodoje .Jaunimo centre. ChicagO]*-.
daryta,
(.k.) 238-9787.
Nuotr. J. Tamulaieto
(ak.).
P. J.
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