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AMERIKOS ŽYDUS

KREIPIMASIS I
LIETUVOS RUSUS

VVashingtonas.
Prezidentas
Amerikos žydams nepatinka
Reaganas, grįžęs iš Meksikos, tai, kad vyriausybėje nėra nė vie
tuoj pradėjo kontaktuoti senato no žydo. Baltuose Rūmuose spe
(Tęsinys)
tija. Tačiau reikia pastebėti, kad
rius, kurie nepritaria žvalgybos cialus prezidento patarėjas žydų
1940 m. birželio 15 d. Raudo Lietuva kolonizuota kur kas la
lėktuvų pardavimui Saudi Arabi reikalams yra Jacob Stein, nekil
najai armijai okupavus Lietuvą, biau negu caro laikais. Rusų ko
jai.
Prezidentas pasakė reporte nojamų nuosavybių biznierius iš
vietiniai rusai sudarė naujos oku lonistų (drauge su aprusėjusiais
riams,
kad jis lieka atsargiai op Long Island. Kitose administra
pacinės administracijos branduo ukrainiečiais ir baltarusiais) skai
timistiškas,
jog senatas patvirtins cijose būdavo stipresni žydų rei
lį, ypač saugumo įstaigų ir parti čius Lietuvoje siekia 500.000, t y.
jo
planą.
Debatai
senate prasidė kalų gynėjai. Respublikonų Tau
nio aparato. Jau tais pačiais me 10 proc. visų gyventojų. Sis procen
jo pirmadienį, o balsavimas bus tiniame Komitete ryšininkas su
tais Lietuvą užplūdo nauja ko tas turi tendenciją dar augti, ka
trečiadienį. Iki tos dienos prezi žydų organizacijomis yra Richard
lonistu banga.
dangi kasmet į Lietuvą atvyksta
dentas numato susitikti su 18 se Kreeger, tačiau komitetas nese
1944 m. vėl sugrįžę rusai degė nuo 5 iki 10 tūkstančių naujų ko
natorių. "Aš bandau įtikinti tuos niai sumažino jo skyriaus biudže
ir dar didesne neapykanta. Taip lonistų.
senatorius, kaip svarbu Amerikos tą ir atėmė dalį tarnautojų. San
vadinamose „liaudies gynėjų" Savaime suprantama, kad ne
ir Izraelio saugumui, kad Saudi tykius tarp dabartinės respubli
gaujose susispietė apie 7000 kri visi į Lietuvą atvažiavę rusai su
Arabija gautų Awacs lėktuvų. konų administracijos ir žydų pa
minalinio elemento.Žymią „liau vokia, kokį vaidmenį jie vaidina
Tie senatoriai, kurie to nemato, gerinti trukdo ir tai, kad dauge
dies gynėjų" dalį sudarė vieti Kremliaus planuose Daugelis ru
nepatamauja savo kraštui", pa lio žydų svarbesnių organizacijų
niai rusai, mokantys lietuviškai, sų atvyksta ieškodami materiali
Lenkijoj Tarnobrzego trąšų įmonės vartai uždaryti, įmones carbininkai, neklausydami "Solidarumo" vadovybes pra sakė prezidentas Reaganas.
vadai yra artimesni demokratų
pažįstantys vietovę. Oficialiais nio gerbūvio. Tačiau nežiūrint šymų, nutarė streikuoti, kol parduotuvėse bus daugiau maisto produktų. Vietinė unijos vadovybė pasakė, kad
Šis
lėktuvų
pardavimas
tapo
po
partijai.
duomenimis, "stribai" nukovė subjektyvių rusų kolonistų tikslų, darbininkija yra vyriausia savo reikalų tvarkytoja. Jai nereikia patarimų ar įsakymų iš šalies.
litiniu
klausimu
vidaus
politiko
Santykių su žydų grupėmis pa
tik apie 20 proc. Lietuvos parti- objektyviai jie yra rusiškojo im
je. "New York Times" analizuo blogėjimą bando išnaudoti demo
anų (maždaug 10.000 iš bendro perializmo įrankis, padedantis
damas lėktuvų klausimą, teigia, kratų partijos vadai. Buv?s vice
50,000 skaičiaus). Likusius 80 vykdyti Lietuvos denacionaliza
kad biznis su Saudi Arabija kai- prezidentas Mondale ir demokra
proc. sunaikino reguliarioji tary vimą.
nuoja Reaganui Amerikos žydų tų partijos nacionalinis pirminin
binė kariuomenė. Tačiau ir vėl
Pasistengsime konkrečiai nusa
paramą. Reaganas ir laimėjo, kad kas Charles Mannatt visur pabrė
buvo neapseita be vietinių „stri kyti, kokiais atvejais rusų kolonis
Amerikos
žydai buvo supykę ant žia, kad demokratai priešinasi ra
bų" pagalbos, kurie nurodydavo tų buvimas yra žalingas Lietuvai.
prezidento
Carterio. Nors Ameri daro žvalgybos lėktuvų pardavi
partizanų bazavimosi vietas.
1. Kremliaus valdovai gerai su
kos žydai tradiciniai daugiau lin mui Saudi Arabijai. Demokratų
— Izraelyje vieši Egipto dele kę balsuoti už demokratų parti
Be "stribų", kariuomenei tal pranta, kad ir Rusijos imperijai
gacija, vadovaujama užsienio rei jos kandidatus, pernai 40 nuoš. planams išnaudoti šią kontro
kininkavo maždaug 15000 „gink anksčiau ar vėliau ateis galas. Iš
versiją kiek pakenkė buvęs prezi
kalų ministerio Kamai Ali.
luoto partinio ir tarybinio akty einant vien iš Rusijos interesų,
Londonas. — Praėjusį savait rikietiškus ar prancūziškus.
žydų balsavo už Reaganą, rašo dentas Carteris, kuris ne tik re
— Vyriausybės statistika rodo, Hedrick Smith, sakydamas, kad
vo", kurių daugumą sudarė taip jau šiandien atitinkamuose val galį Europos sostinėse įvyko mil
Londone, didžiuliame Hyde
pat rusai, užplūdę Lietuvą po 1944 dančiuose sluok&iiuose ruošia žiniškos demonstracijos
prieš parko mitinge kalbėjo opozicijos kad rugsėjo mėn. vartotojų pre šiuo metu už Reaganą balsuotų mia lėktuvų pardavimą, bet pa
sisakė ir už derybas su PLO va
m. okupacijos. Daug dar kas pri masi ant komunistinės imperijos atominius ginklus. Šeštadienį de darbiečių partijos vadas Michael kių kainos pabrango 1-2 nuoš. apie 17 nuoš. žydų
dais.
simena, kokia būtent kalba šne griuvėsių pastatyti naują, patiki monstravo italai ir anglai, sek Foot. Jis ragino atisakyti Brita Metinė infliacija siekia 14 nuoš.
Jis cituoja "Ornimentary" re
kėjo įvairūs finansų inpektoriai mesne ideologija pagrįstą valsty madienį demonstracijos sutraukė nijos atominių ginklų programos Kainos pakilo daugiausia trans daktorių Norman Podharetz, ku
ir pyliavų surinkimo agentai, į bę. Todėl pamažu siekiama, kad tūkstančius Paryžiuje, Briusely ir uždrausti amerikiečiams laiky porto, sveikatos priežiūros, maisto ris mano, jog Amerikos žydams
Graiku premjeras
savaitę po kelis kartus krėtę mū ir Lietuvoje (kaip Latvijoje) ru je. Protesto dalyviai smerkė dau ti atominius ginklus britų žemė srityse
buvo skaudus prezidento pareiš
— 2emės drebėjimas Meksiko kimas spalio 1 d., kad "ne kitų ša
sų kaimą, ieškodami paslėptų gy sai sudarytų pusę visų gyvento giausia tik JAV atominius gink je. Amerika turi pradėti nusigink
apie JAV bazes
vulių, tuštindami aruodus, gau jų. Tuomet ši gyventojų dalis for lus, nors matėsi plakatų ir prieš 1 avimo derybas su Sovietų Sąjun je nutraukė elektros linijas, su lių reikalas nustatinėti Amerikos
"/as/ungtonas. — Naujasis
dydami nuo sovietinių rekrūtų pa maliai turėtų teisę reikalauti bal Sovietų Sąjungos SS - 20 raketas, ga. Kitas darbo partijos vadas To- ardė dujų vazdžius, tačiau žmo užsienio politiką". Prisidėjo prie
Graikijos
premjeras Andreas Panių
žuvo
tik
3.
so,
sprendžiant
Lietuvos
likimą
sislėpusius vyrus.
nukreiptas prieš Europos taiki ny Benn pasakė: "Lenkai turė
santykių įtempimo ir tai, kad ad pandreaou, kalbėdamas ABC te
— Sudano policija vėl suėmė ministracija pasmerkė Izraelio
jo drąsos pasipriešinti Kremliui.
Tik dėl didesnio lietuvių tau tai yra, vėl ją "prišliejant" prie nius.
siosj Įdomu, kad aiškiausią pareiški Britų žmonės dabar turi pasiprie 1,200 žmonių, nelegalių imigran lėktuvų puolimą Irake, kur buvo levizijos programoje, užtikrino,
tos pasipriešinimo Lietuva šian Rusijos, tariamai pasirinkusi
dien mažiau kolonizuota, paly demokratinį kelią.
mą prieš abiejų didžgalybių ato šinti Pentagonui ir uždaryti vi tų, ginkluotų teroristų. Šį mėnesį sudaužytas Irako branduolinis kad nežiūrint ideologinių įsitiki
nimų, partijos nusistatymo prieš
ginus su kaimynine Latvija ir Es
minį apsiginklavimą padarė Ru sas branduolines bazes Britanijo jau suimta apie 12,000.
(Bus daugiau)
reaktorius. Po to sekė pasmerki karines bazes, jis derėsis su JAV
—
Irane
sušaudyti
trys
valdžios
munijos prezidentas Nicolae Ce- je. Prezidentas Reaganas negali
mas Izraelio 'bombardavimų Bei
ausescu pasikalbėjime su "Frank mūsų ignoruoti, Britanija ir priešai ir 42 suimti širazo mieste. rute Kurį laiką Amerika buvo dėl bazių Graikijoje ir nesigriebs
— Nežinomi piktadariai bandė sustabdžiusi JAV karo lėktuvų jokių vienašališkų žygių. Derybos
furter Rundschau". Jis pasakė, visa Europa nepriklauso jam, bet
dėl bazių prasidės ateinančiais
kad visi atominiai ginklai smerk priklauso mums", pasakė Tony nužudyti turkų diplomatą Romo siuntimą į Izraelį.
metais ir Graikija reikalaus kai
je, tačiau jis atsišaudė ir buvo tik
tini. Jų gamybą reikia sustabdy Benn.
kurių sąlygų pakeitimo.
ti, juos reikia pašalinti iš visos
Vienas iš Londono protesto sužeistas.
Lenkai
streikuoja
Premjeras paneigė gandus, kad
— Ispanijos Bilbao mieste bas
Europos. Nato valstybės turėtų mitingo kalbėtojų buvo Nobelio
jis
su artės su Sovietų Sąjunga.
sustabdyti savo branduolinio mo premijos laureatas, Maurice Wil- kai surengė tylią demonstraciją,
Varšuva. — Lenkijos vyriau
Graikija nepasitrauks iš vieno
Telefonu pranešė
kė Šaulių Sąjungos Vincas Tamo dernizavimo planus, Sovietų Są kins, 64 m., gavęs Nobelio premi kurioje dalyvavo 100,000 žmonių, sybė pareikalavo sekmadienį, bloko, kad įeitų į kitą, pasakė jis.
reikalavusių
nemažinti
baskų
au
kad "Solidarumas" atšauktų nu
Vyt. Kasniūnas
šiūnas, perduodamas Šaulių Są junga turėtų išvežti savo Europr> ją už mediciną 1962 m. Jis siūlė
je
išstatytus
branduolinius
gink
tonomijos
teisių.
matytą trečiadienio vienos va Graikija norės gerų ryšių su Ry
panaikinti
visus
atominius
gink
Detroitas. — Spalio 24 — 25 jungos garbės nario a. a. Juozo
landos streiką. Vyriausybės pa tais ir derybose dėl bazių sieks di
lus. Jis kalbėio: "Kai gerai pagal
d. Detroite Dievo Apvaizdos pa Tamošiūno testamentinę auką lus, pasakė Ceausescu.
reiškime sakoma, kad streikas desnės kontrolės, kad iš graikų
Šalia demonstracijų Europos voji, nėra aišku, ar rusai eitų i
rapijos patalpose vyko jubilieji 50.000 dol.
Jėzuitų
ordinui
labai pakenks ekonominei krizei teritorijos nebūtų daromi karo žy
nis 20-tasis BALFo seimas, ku
Sekmadieni iškilmingas Mišias Vakarų sostinėse, gerai planuo priekį, jei Vakarų Europa nusi
susitarimo su unija galimy giai prieš valstybes, su kuriomis
riame dalyvavo 92 skyrių delega atnašavo preL Ladas Tulaba su tas protesto žygis įvyko ir Rytų ginkluotų. Ko jiems čia eiti? Jei
paskyrė tvarkytoje irbėms.
"Solidarumo'' vadovybė Graikija palaiko gerus santykius,
tai, daug svečių, organizacijos rė 5 kunigais. Pamokslą pasakė kun. Vokietijoje, Podsdamo mieste. gu rusai okupuotų Vakarų Euro
Roma.
—
Popiežius
Jonas
pasakė premjeras.
mėjų. Seimas buvo darbingas ir P. Baltakis, OFM. Plačiau BALFo Prancūzijoje įvairiuose miestuose pą, atsirastų jiems didelė opozi Paulius TJ-sis savo laiške ser skelbia karą ekonominiam vals
našus, puikiai Detroito baltinin seimą aprašys Draugo bendradar vyko komunistų organizuoti pro cija. Ką jie iš to laimėtų? kalbėjo gančiam Jėzuitų generolui kun. tybės atsigavimui. Streiko gink
Planavo pagrobti
las pridedamas ne tik prie vyriau
testo mitingai. Paryžiuje viena Nobelio premijos laureatas.
kų globojamas. Direktorių tary bis Br. Vaškaitis.
Pedro Arrupet kuris rugpificio sybės smilkinio, bet prie visos vi
me susirinkime branduolinius
ba buvo perrinkta, į organizaci
JAV ambasadorių
mėn. turėjo priepuolį ir yra da suomenės smilkinio, sakoma
ginklus
smerkė
ir
Jungtinių
Tau
jos darbą sugrįžo ilgametis dar
Washingtonas. — Kai kuriose
tų generalinio sekretoriaus žmo Solženicynas pataria linai paralyžuotas, praneša, kad vyriausybės pareiškime.
Popiežius apie
buotojas Alb. Dzirvonas.
JAV
ambasadose buvo sustiprin
jis
skiria
kun.
Paolo
Dezza
savo
Streikai toliau vyksta Zieliona
na Elizabeth VValdheim. Pran
Suvažiavusieji ypatingą padė
ta
diplomatų
apsauga. Ambasado
nepasitikėti Kinija
atstovu Jėzuitų ordine, kad bū Gora vaivadijoje. Zyrardowe,
darbe ir šeimas
cūzų vyriausybės nariai savo kal
ką išreiškė pirmininkei Marijai
rius Italijoje Maxwell Raab, pra
tų galima palaikyti artimesnius
Roma. — Popiežius Jonas Pau bose smerkė nusiginklavimo pa
Rudienei. Šia proga Saulių Są
New Yorkas. — Amerikoje gy ryšius. Kun. IDezza. 80 metų, Tamobrzege. Atskiri unijos sky ėjusį trečiadieni buvo skubiai par
riai atmetė "Solidarumo" centro
junga ją apdovanojo savo aukš liūs II-sis pasakė sekmadieni susi vojus. Premjeras Pierre Mauroy venąs rusų rašytojas Solženicynas,
yra
buvęs
Romos
Jėzuitų
uni
apeliavimą užbaigti nelegalius, vežtas iš Romos. Italų saugumas
pasmerkė
"neutralumą".
Gyny
čiausiu žymeniu. Seime uždegan rinkusiems maldininkams Šv.
Nobelio premijos laureatas, kal
patyrė, kad Libijos agentai pla
čias kalbas pasakė prelatas Ladas Petro aikštėje, kad reikia į darbo bos ministeris Charles Hemu pa bėdamas su NBC televizijos "To versiteto filosofijos profesorius unijos centro nepatvirtintus, strei navo jį pagrobti ar nušauti. Pats
—Tulaba, prof. dr. Kazys Eringis. kodeksą įrašyti svarbias šeimų tei reiškė televizijoje, kad pacifiz- morrow" programos reporteriais, ir buvo ordino generolo asisten kus. Lech Walesa Varšuvoje po Libijos diktatorius Khaddafi įsa
šeštadienio puotoje dalyvavo per ses, kad darbas neardytų šeimų, mas negali būti vienašališkas. įspėjo Ameriką nepasitikėti per tas nuo 1965 iki 1S75 metų. Jis sėdžiavo su žemdirbių unijos va kęs Raab (žydų kilmės) nušauti
300 žmonių, meninę programą bet padėtų jas jungti, šeima, dar Jis ragino prancūzus smerkti vi daug Kinijos valdžia. Kinija šian yra buvęs popiežių Pauliaus du Jan Kulaj. Lenkų demokratų keršijant už dviejų Libijos lėktu
atliko solistė Danutė Petronienė. bininko namai neturi tapti lyg sus atominius ginklus, ne tik ame dien yra, kur Sovietų Sąjunga Vl-tojo ir Jono Pauliaus I-mojo partija, kuri kartu su Jungtine vų numušimą rugpiūčio 19 d.
Buvo pagerbtas visuomeninin pereinamas viešbutis, kur darbi
buvo 1930 metais. Jai visko reikia, nuodėmklausys, buvo laikomas Ūkininkų partija yra komunistų
Kiti valstybės departamento
ninkas valgo ir ilsisi. Darbas turi
kas inž, Antanas Rudis.
jai reikia Amerikos paramos, to kandidatu j ordmo generolo vie sudarytame Tautinės Vienybės sluoksniai teigia, kad ambasado
Fronte,
pareikalavo
įjungti
į
tą
S. Arabijos princas dėl jos valdžia gražiai kalba. Jei tą 1965 m., kada buvo išrink
Ypatingą paramą BALFui įtei- šeimas vienyti, jas stiprinti ir ug
rius buvo iššauktas namo padė
dyti, pasakė popiežius.
Amerika stiprins Kinijos ekono tas kun. Amrpe, Dabar jis bus frontą "Solidarumo" ir katalikų ti spausti senatorius dėl lėktuvų
lankysis Bonoje
miją, duos jai ginklų, ji atiduos ordino reikalų prižiūrėtojas, kol Bažnyčios atstovus.
Administracijos ministeris gen. pardavimo Saudi Arabijai sutar
Indija perka
Bona. — Šią savaitę Vk. Vokie Kiniiai antrąją pasaulio pusę. Ki bus sušaukta generalinė kon
ties patvirtinimo.
— Nikaragvos chunta suėmė
tijoje turi lankytis Saudi Arabi nai kankino savo žmones, lygiai gregacija išrinkti naują ordino Hupalowski pareiškė, kad po
prancūzų lėktuvus komunistų partijos gen. sekreto jos sosto įpėdinis princas Fahdas. kaip ir sovietai, tik amerikiečiai valdytoją.
Lenkijos kaimus ir miestelius iš
KALENDORIUS
rių
Eli
Altamirano,
kuris
kriti
siuntinėtos
specialios karinės
New Delhi. — Indijos vyriau
Tėvas Arrupe jau prieš metus
Jį pakvietė vokiečių užsienio rei apie Kiniją žino dar mažiau, ne
sybė nutarė pirkti iš Prancūzi kavo Nikaragvos vyriausybę.
Spalio 17 d.:Gaudijozas, Kriskalų ministeris Genscheris, kai gu apie Sovietų Sąjungą, susida norėjo pasitraukti ir siūlė šaukti grupės, kurios padės vyriausybei
jos 150 modernių kovos lėktuvų
— Ispanijos policija pradėjo jiedu susitiko Meksikoje, pramo rė mitas apie "gerą komunizmą" kongregaciją, tačiau popiežius kontroliuoti padėtį ir kovoti su teta, Vytautas, Ilutė.
"Mirage — 2000' už 3.3 bil- dol. naują kampaniją prieš baskus te nės ir atsilikusių šalių vadų kon Kinijoje. "Jūs neturite laukti ži nepriėmė jo atsistatydinimo ir ekonominiais sunkumais. Nepap
Spalio 28 d.: Simas, Tadas,
nių apie Kinijos "Gulagų Archi pernai parašė generolui, {saky rastai situacijai reikalingos ir Anastazija, Gaudrimas, Agilė.
Tai Indijos atsakymas į Amerikos roristus. Sostinėje buvo suimtos ferencijoje.
nepaprastos priemonės, pasakė jis.
parduodamus Pakistanui F — 16 dvi garsios moterų veikėjos ir kai
Vokietijos vyriausybė turi pa pelagą", turite jau dabar žinoti, damas
kongregaciją
atidėti.
Saulė teka 6:15, leidžiasi 4:53.
karo lėktuvus. Indijos premjerė rių pažiūrų universiteto profeso daryti sprendimą dėl ginklų par kas ten vyksta, kad nereikėtų bū Rugpiūčio 7 d. Arrupe ištiko — Italija ir Britanija paskelbė,
ORAS
Indira Gandhi lapkričio 12 d.
rius. Baskų rajone susišaudyme davimo Saudi Arabijai, kuri pa-! ti pritrenktiems ir kalbėti — "Mes priepuolis ir ordino reikalus i kad jos dar nenusprendusios siųsti
vyks į Paryžių ir planuoja pasi žuvo du žymūs baskų sukilėlių; reiškė norą pirkti nemažą skai-| nežinojome", kalbėjo Solženicy tvarkė vienas jo asistentų kun. į j Sinajų savo kareivių taikos prieDebesuota, temperatūra dieną
rašyti lėktuvų pirkimo sutartį.
vadai.
čių vokiečių "Leopard 2" tankų. nas.
Vmcent OTCeedfe, amerikietis. I žiūros kariuomenei.
6 01., naktį 45 1.
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MOTERS GYVENIMO
PERMAINA

.Mediciniška t i e s a
O"

Menki, šen bei ten pasireiš
kia maudimai — skausmai —
skausmeliai būtų pakenčiami,
bet neramu darosi pagalvojus:
kas bus su prarandamom kū
no grakščiom jaunystės lini
jom, kas bus su mažtančiu in
tymiu šeimoje gyvenimu, su
gęstančia vyro meilę...? O dar
baisiau — tai baimė prarasti
protą.

r r -Gyvenimo permainos arba
klimakso (menopause) sulau
kusi dažna moteriškė bai
minasi, kas bus toliau. Vienos
sulaukusios 40-ties, kitos net
-30 metų būdamos jau baiMoterėlių plepalai
jninasi dėl jų kūne atsirandan
čių reiškinių. Tokia moteris
Prie minėtų klimakso su
naktį nubunda net iš gilaus laukusias moteris varginan
-miego, jausdama stiprios šili čių negerumų ir baiminimosi,
mos bangą, einančią nuo krū savo trigrašį prideda "visatų link viršugalvio. Kitai žinančios" moterėlės. Jos vie
klimakso sulaukusiai moteriai na kitai perduoda neteisingas ima savitai, stipriai ir pik bauginančias žinias ir tuomi
tinančiai skaudėti galvą. Tai klimakso sulaukusioms mo
nėra paprastas galvos skaus terims tikrai didelę baimę įva
mas, kuris pasilsėjus — nusi ro. Taip ir neria netiesos pynę
raminus, karšto pieno ar ko bauginančias žinias apie kli
kio vaisto tablečių išgėrus, makso sulaukusias skleis
'praeidavo, Dabar ima sopėti damos.
kitaip; galva ima taip stipriai
Girdi, Uršulė sulaukusi gy
skaudėti, kad einant žingsniai
venimo
permainos išprotėjo. O
•atsiliepia
galvoje.
Trečiai
Eleonorą
vyras paliko — su ki
jryvenimo permainos sulauku
ta
susidėjo.
O Teodorai pakilo
siai moteriai užeina labai stip
kraujospūdis
ir jos sąnarius
rus širdies plakimas. Arba vėl,
kitos ima jausti didelį nuovar surakino artritas — ji tapo vi
gį, kad vos pajėgia paeiti. To sai į buvusią malonią Teodorą
kioms darosi sunku atlikti na nepanaši.
mų ruošą ar krautuvėn už kelių
Tokie ir panašūs pasakoji
blokų nueiti.
mai
neramina klimakso sulau
Minėto blogio dar negana.
kusiais
metais. Čia dar ir tūlas
Tokio amžiaus moteriai ima
gydytojas
pritaria netiesai,
k*istis mėnesinės: jos nepa
būk
klimakso
laikotarpyje mo
sirodo mėnesiui ir vėl stipriai
terų nusiskundimai yra jų įsi
paplūsta kitą kartą.
vaizduojami. Atsiranda ir to
kių, kurie tvirtina, kad
klimakso
sulaukusi moteris tu
Moters g y v e n i m o
ri
priprasti
prie. to laikotarpio
keitimasis
negerovių ir nesiskųsti jomis,
Taip ir panašiai kinta mote nes jau toks esąs moters liki
rų kūno reiškiniai. Nestovi vie mas.
toje ir jų asmeniškas gyveni
Nekentėkim
mas, kuris iki šiol buvo
be reikalo
palyginti ramus. Gyvenimo
permaina veikia — keičia mo
Mūsų močiutės kentėdavo
ters nusiteikimus. Anksčiau
klimakso
sulaukusios. Kita net
buvę nereikšmingi dalykai da
80 metų sulaukusi maudyda
bar ją erzina.
vosi savo prakaite tiek dieną,
tiek naktį. Blogiausia, kad nie
Nesiorientavimas
kur reikiamos ir veiksmingos
baimės p r i e ž a s t i s
pagalbos neieškodavo ir, žino
Minėti ir dar kiti kūno ir ma, nesulaukdavo.
nusiteikimų (emociniai) paki
Dabar gyvenimo permainos
timai atsiranda atėjus gyveni sulaukusi nė viena moteris ne
mo permainai. Ne visas ištin turėtų vargti dėl minėtų ne
k a v i e n o d a i s t i p r ū s t o gerovių. Medicina dabar turi
laikotarpio negerumai. Nema vaistų lengvinančių moters
ža dalis moterų jokių negala kančias.
vimų nejaučia mėnesinėms
baigiantis, ar joms visai pasi
Apsišvieskim
baigus.
Klimakso reikaluose 'apsi
Pergyvenančias minėtus ir
kitokius tame laike negeru švietusioms moterims nerei
mus, pradeda baimintis — ir kės klausinėti savo draugių,
visai su pagrindu, nes joms motinų bei patarėjų - jos galės
neaišku, ar tie negerumai pra apšviesti kitas dar nesuspėju
eis, ar visam laikui pasiliks? sias tiesos apie klimaksą su
Ar jos atgaus turėtą ir dabar žinoti. Taip pat ir savo vy
prarastą energiją? O kaip bus rams jos bus pajėgios apie tai
su tuo nervinimusi dėl men paaiškinti. Apšvieta ne tik
kniekio?
panaikins senoviškas - atgy•
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ventas baimes, bet pašalins
naujai įgytus - nepamatuotus
nuogąstavimus. Dabar sklin
da gandai, kad vaistai prieš
klimakso negalavimus (mo
teriški hormonai - estrogenai)
sukelia vėžį. Daugelis nuo
gąstaujančių moterų atsisako
naudoti šiuos joms reikalin
gus vaistus ir kenčia be rei
kalo.
Amerikietės be reikalo per
daug rūpinasi intymiais san
tykiais ir perdideliu svoriu - li
nijų praradimu. Didėja tuo pa
čiu ir baimė, kad klimakso
sulaukus, jos nustos patrauk
lumo. Tikrumoje visos tos bai
mės yra gerokai perdėtos. Gy
venimo permaina gali būti
geros vilties i r malonios nuo
taikos, be stiprių negalavimų
laikotarpis, jei moterys tikrai
norės apsišviesti ir stengsis
įgytąsias žinias savo gyveni
me pritaikyti.
Dabar pradėsime kursą
klimakso reikalu per radijo ir
spaudą. Sekite šias žinias ir ki

tas jomis apšvieskite. Gydy 45% gauna firma, vieną trečda
tojams žinoma, kad pacientai lį likusio Anglijos vyriausybė ir
neklauso jų patarimų. Žmonės du trečdalius Sovietų Sąjunga.
dažnai suskanta sveikatos ieš
Aukso krovis 1942 m. buvo
koti tik tada, kai ji jau beveik
įvertintas
8.9 mil. dol. ir tokiai
prarasta. Toks elgesys niekam
sumai
apdraustas.
Šiandieni
naudos neatneša.
nė
jo
vertė
siekia
apie
85 mil.
Visos moterys raginamos
dol.
Auksas
bolševikų
buvo
pasisavinti teisingas medici
niškas žinias apie besikeičian pagrobtas per 1917 m. revoliu
tį g y v e n i m o l a i k o t a r p į . ciją iš caro iždo ir tebeturėjo
caristinius atžymėjimus —
Išvada. Nenorėkite gauti ką dvigalvį arą. Kraunant dėžes
nors naudingo be reikiamų pa Murmansko uoste į laivą
stangų. Gyvenimas yra tin Edinburghą, viena dėžė nukri
kamas pareigos atlikimas, o ne to ant žemės ir iš jos pabiro
sapnas. Dabar daugumas auksinės štangos, atsiklijavo
sveikata reikiamai nesirūpi lydraštis, kuris buvo prikli
na, todėl dažnai be reikalo įvai juotas raudonais dažais. Šis
riopai kenčia. Gana tokių kan įvykis jūrininkuose sukėlė
čių. Nugalėkime jas savo įtarimą, kad laivą gali ištikti
asmens pagerinimu ir apsi baisi nelaimė.
švietimu. Tik tada sutvarkysi
me klimakso sukeliamas ne
Sovietų Sąjungai JAV buvo
geroves. Apie j iį tvarkymą — suteikusios paramos: 14,800
kitą kartą.
kovos lėktuvų, 3000 bombo
P a s i s k a i t y t i . Madeline nešių, 7000 tankų, 3,200 šarvuo
Gray: The Changing Years. čių, 8,200 priešlėktuvinių
patrankų, 135,000 kulkosvai
Doubleday and Co.
džių, 346,000 tonų sprogs
tamos medžiagos, 105 naikin
tuvus laivus, 195 torpedinius,
2000 g a r v e ž i ų , 363,000
sunkvežimių, 7600 motorų, 35,000 motociklų, 15.5 milijono
porų batų, įvairiausių įrankių
už 43 mil. dol., 171,000 elektros
generatorių, 810,000 tonų nerū
dijančio plieno, 2,688,000 t
paprasto plieno, konservų, kitų
maisto produktų ir milijonines
sumas gyvais pinigais.

Lietuviškos religinės muzikos valandėlę "Sodyboje" praveda
Anelė Kirvaitytė, Vincas Kuliešius, Alfonsas Šidagis ir Anta
n a s Kėvėža.
Nuotr. M. N a g i o

IŠKELIAMAS
PASKANDINTAS AUKSAS
PETRAS 1NDRE1KA
Antrojo pasaulinio karo me
tu vokiečių karo laivams užpuo
lus Šiaurės ledinuotojo vande
nyno dalyje — Barenco jūroje,
anglų laivų vilkstinę, suside
dančią iš 13 laivų, mūšyje buvo
smarkiai sužalotas anglų
laivas Edinburgh. Jame buvo
pakrauta 93 dėžės aukso, 4.65
tonų svorio. Auksas buvo skir
tas Sovietų Sąjungos apmokė
jimui Amerikai už gautą para
mą. Anglai nenorėdami, kad
sužalotas Edinburgho laivas
patektų į vokiečių rankas,
patys jį paskandino. Kartu su
Edinburghu nuskendo ir 30
užmuštų karių į 800 pėdų
Barenco jūros gilumą, apie 170
mylių nuo Murmansko uosto.

Iškilus minčiai iškelti auksą
iš paskendusio Edinburgho
laivo, susilaukta aštrios kritikos iš žuvusių jūrininkų arti-

Chicago ir Cook County
Kanadoje (kanadiAksia dol.)....
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje
Kitur-Amerikoje
Savaitinis

Nuotr. V. Bacevičiaus

Skautiško jaunimo žaidimai.

mųjų ir giminių, kad vyriau
sybė dėl aukso godumo ryžtasi
sudrumsti žuvusiųjų amžiną
ramybę. Aukso iškėlimo pro
jektas vis buvo atidėliojamas,
kol iš likusių giminių buvo
gautas sutikimas.
Anglijos vyriausybei pavyko
susitarti su Sovietų Sąjunga
dėl aukso pasidalinimo ir
įjungus firmą Jessop Marine
Recoveries buvo paruoštas
planas jo iškėlimui. Sutarta,
kad auksas bus padalintas:

Todėl siunčiamas auksas
laivu Edinburghu padengė tik
dalį skolos, kurios Sovietų
Sąjunga vėliau nepripažino,
siūlydama sumokėti tik tris
milijardus dol.
Bolševikai,gavę nepaprastai
didelę Amerikos paramą, 1944
m. išvystė vokiečių puolimą ir
privertė juos trauktis. 1944 m.
liepos 12 d. raudonoji armija
užėmė Vilnių, o netrukus ir
Kauną. Lietuviai siaubo
pagauti pradėjo bėgti nuo artė
jančio raudonojo košmaro į
Vokietiją ir kitus kraštus. Tuo
tarpu amerikiečiai ir anglai
pradėjo stipriai bombarduoti
Vokietijos pramonės įmones ir
susisiekimo mazgus, 1945 m.
balandžio mėn. rusai priartėjo
prie Berlyno.
Amerika už nuskandintą
auksą tegavo iš draudimo
bendrovių tik 8.9 mil. dolerių ir
dabartiniu spaudos pranešimu
jau pavyko iškelti už 20 mil. dol.
Darbai tęsiami toliau, daly
vaujant rusų atstovui. Anglai
specialiu laivu Stephaniturm
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Per Murmansko
uostą
sąjungininkai teikė Sovietų |
Sąjungai materialinę paramą, ~
nes jis yra vienintelis neuž
šąlantis uostas Siaurės le
dinuotajame vandenyne dėl
Golfo srovės artumo ir sovie
tinės Rusijos jūrinis kelias,
jungiąs Atlanto vandenyną su
Pacifiku. Todėl jo artumoje
nuolat budėdavo vokiečių lai
vai ir Murmanską dažnai
bombarduodavo karo lėktuvai
iš Norvegijos bazių.

Dr J. Adomavičius tikrina kraujospūdį stropiam "Sodybos'
darbų talkininkui Leonui Pabrėžai.
Nuotr. M. N a g i o
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JAUNYSTEI!

Los Angeles LB Jautrinto Ansamblio
"SPINDULYS" choras — 80 dainininkų

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
12:00.

Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius
Budrumas,
Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona
Barauskienė.
Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitiate Kristina
Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis.
P^kstetę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansvmbU*
"SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $8.95. Uisakynuu
5
• * • » * DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St, Chicago, IL 60629.
|
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^femetų
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

3 mėn.
$17.00
$18.00 feftt
$17.00 i* hū
$17.00
$15.00
faorir
_ irm i

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių4
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto'
susitarus. Redakcija u* skelbimą
tarini neatsako. Skelbimų kaino*,
prisiunčiamos gavus prašymą

m

•P
atvežė prityrusių 12 narų, kurie
nusileido į šaltus vandenis, bet
sugebėjo paskendusio laivo
šone išpiauti skylę ir priartėti
prie aukso. Dėl didelio šalčio
narai tegali dirbti elektra šildo
muose rūbuose, dideliame gyly
je ir nesvetinguose Barenco
jūros vandenyse, kuri randasi
tarp Naujosios žemės ir šiau
rinės Skandinavijos. Olandų
jūrininkas B. Willem Barents

(1555-1597),
betyrinėtąjį
Šiaurės ledinuotojo ^ V a n 
denyno dalį, ledams sutraiš
kius jo laivą, ten ir žuyor^Jo
garbingam prisiminimui* Jpi
vandenyno dalis ir pavadinta
„i-^S
Barenco jūra.

DR. K. 6. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravrford
Medical Building). Te! LU 5 - 6 4 4 6
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

Jautis senyn — ragai k i e t y *
Lietuvių

priežodis

T e l . ofiso ir buto: OLympic 2 : 4 1 Į J 9

DR. P. KISIELIUS '%
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A - S - į
1 4 4 3 So. 5 0 t h Ave.. C i c e r o " .
Kasdien 1-3 vaJ ir 6 8 vai vak, išskyrus
treč. šešt. 12 iki 4 vai popiet
_ J -1"-

DR. IRENA KURAS
Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 . rez

GYDYTOJA IR C H I R U R G E 4 - " KŪDJKIŲ IR VAIKŲ LIGOS •••>•
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
.',. 3 2 0 0 W. 81st Street _
L."

388-2233

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 4 3 4 West 71st Street
- *
S>1
!•: - , . J X » U
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai 'Kasdien nuQ.\Q v ryto ik; 1 v. p p
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
ao

Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė

Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 ; Rez. PR 6 9 8 0 1

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J . MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S ^
Specialybė vidaus iigos-rr-.r?
2 4 5 4 VVest 7 1 s t Street
*y*į
Tel. - GR 6-2400
Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv 1 4 ir ( 7 1 - m o s ir C a m p b e l l Ave. k a m p a * )
7 9: antrad irpehkt 10-4 šeštad 10-3val Vai pirmad . antrad . ketvirtad ir pepįagd
3 iki 7 v D p Tik susitarus
'"'"*
0PT0METRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBE - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Ofs. 7 4 2 - 0 2 5 5

Namu 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS*,.,
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1 1 8 5 Dunda* Ave.
Bgin, m. 6 0 1 2 0
:,/,-,
Valandos pagal susitarimą.

Tel. 372-5222.236-6575

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3 9 0 7 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą
Ofs. PO 7 6 0 0 0 . Rez. GA 3 - 7 2 7 8

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 6 3 r d Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S Kedzie Ave Chicapo
WA 5-2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
00OS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos oaRal susitarimą
Įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

DR. FERO. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šaltinėlis. Karteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk
mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau. Šiandien mūsų
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
pozitorių.

metams
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACnCE

1407 So. 49th Court. Cicero. M.
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč iriest

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS -

CHIRURGiM«o"
:

°«»'

mm <,,

111 NO WABASH AVE.
Valandos pagal susitarime • *
•

r-j d 1 i—

DR. L. D. PETREIK19"-'
DANTŲ GYDYTOJA * * # * • *
-• •> 8 1 0 4 S. Roberts Road "••*•*>
1 mylia j vakarus nuo HarlemAvei
Tet 563-0700
„.„»',
Valandos pagal susitarirna.^

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) ^ v X.
OPTOMĖTRiSTAS .'
;~
Tikrina akis. Pritaiko akiniurir "Contact lenses"
-iJ!:^
2 6 1 8 W. 7 1 s t St. - Tef. 7 3 7 J5.149
Vai pagal susitarimą Uždaryta ued.

DR. LEONAS SEIBUTUT
I N K S T Ų . PŪSL.ĖS I R . V T
PROSTATO C H I R U R G U A ; . . . ,
2 6 5 6 W. 6 3 r * S M « s « \ _ i , r i
Vai antr 1 4 popiet .r ketv 5 7.vai*
Ofiso tel. 7 7 6 2 8 8 0 . rez.d 4 4 0 9 9 4 5
*-»J

» J

at_

Ofise tai. 4 3 4 - 2 1 2 3 . namu 4 4 8 . - & U 5

DR. V. TUMASONISCHIRURGAS
*"'L*
2 4 5 4 West 71st Street - >**'»
Vai.: pirm., antrad , ketv. ir pe*kt»«i.»2;5
ir 6-7 — i5 anksto susrtajiįy&l^,

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586 3166: namų 3*1%fi2

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2891 W. 9 9 St. CMcago

476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm , antr.. treč
ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 ik. 1 vai
Tai. REMance 5 - 1 8 1 1

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 W * * t 59th Streat
Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet K 6 8 vai vak Tre* ir sėst
uždaryta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 7 4 5 West 63rd Streat . .
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą
• i in

DR. K. M. ŽYMANTAS- "
DR. S. T. CHIRBAN. ...
DANTŲ G Y D Y T O J A I , , . t 2 6 5 4 West 63rd S t r e a t . . ^ „
Vai pagal susitarimą, antr.. t ^ ) A 4 - .
ketvirtad. 10 v ryto iki 6 v vakaro
Tel. - 7 7 8 - 3 4 0 0 " ' " " ?

—

Turtingi ir neturtėliai

Meksikai buvo didelė garbė
būti vaisingu šeimininku ir sa
vo krašte suorganizuoti sau
gumą prieš teroristus, parū
pinti svečiams
tinkamą
priėmimą ir sudaryti sąlygas
vieniems kitus susitikti ne tik
bendroje salėje, bet ir priva
čiai. Norėdama vaidinti va
dinamo "trečiojo pasaulio" va
dovą, Meksika tokia jau ir
jautėsi, stiprai išsireikšdama
prieš Jungtinių Amerikos
Valstybių politiką, nors ir ne
pertempdama stygos. Kitų
valstybių atstovai buvo atsar
gesni, nes čia buvo tik dery
bos, pasikalbėjimas, o ne
sprendimas, kai stipriausių vy
riausybių atstovai patarė tarpusavės pagalbos klausimą
perkelti į Jungtines Tautas ir
ten pagal tarptautinius dės
nius pravesti nutarimus.
JAV prezidentas R. Reaganas aiškiai, nors ir juoko for
ma, pasakė, kad jis geriau žmo
gų pamokytų žvejoti, negu
duotų pagautą žuvį. Tai reiš
kė, kad besivystančios tautos
tori būti užinteresuotos savo
ateities gerinimu, savo turtų
panaudojimu, savo žemės ūkio
technikos pakėlimu. Tada pa
galbą, pamokymus galėtų duo
ti kitos valstybės ne kaip pa
šalpą, bet kaip pamoką
patiems laisvai gyventi savo
žemėje. Tai buvo stiprus pri
minimas visiems, kad val
džios turi rūpintis pakelti žmo
nių kultūrą, krašto civilizaciją,
pasitikėti savo darbu ir tu
rimais turtais. Ir tada gali ti
kėtis pagalbos iš stipresniųjų,
kurie gali duoti ir pinigų, ir ma
šinų, ir pagelbininkų išmokti
žemės ūkio ir pramonės darbų.
Vedimas derybų per Jung
tines Tautas visus labiau su
jungtų — dalyvaujančius šia
me
suvažiavime
ir
nedalyvaujančius.
*

gi Amerikos siekimams, kaip
Kuba, nors tai daro su nuosto
liais savo valstybei.
Azijoje Indija yra lyg visų
kraštų, nesančių komunistų
valdžioje, vadovė. Bet jos žmo
nių skaičius, nesugebėjimas
susitvarkyti viduje, neišvystymas ir mažos pastangos vys
tyti žemės ūkį kelia rūpestį ne
tik pačiai Indijai, bet ir ki
tiems kraštams. Jie negali mi
lijonų išmaitinti tik parama ir
pašalpa, pačiai valstybei nesiimant priemonių gerinti savo
gyvenimą. Juo labiau, kad ten
dar nuolatinis pasipriešini
mas prieš* Pakistaną, kuris
Amerikos yra remiamas mais
tu ir karinėmis priemonėmis,
kelia nenorą bendradarbiauti
su civilizuotu pasauliu- net
technikos tobulinime.
Štai čia ir užkliūva pasitari
mai ir susitarimų numatymas.
Gal tuo atveju ir geriau, kad
klausimus reikės svarstyti ir
derybas vesti Jungtinėse Tau
tose, jų institucjoms prižiūrint
ir karštį malšinant Amerika ir
toliau liktų pasaulinio banko
pagrindinė valdytoja, nes ji ir
daugiausiai įnašų turi.

Šiaip ar taip Meksikos Can
cun vietovė liks istoriškai pa
žymėta, kaip turtingųjų vals
tybių su neturtingosiomis
susitikimo vieta, kur buvo ga
na draugiškai sprendžiami ašt
rūs klausimai. Pasauliniu mas
tu žiūrint, tai labai svarbus
įvykis. Svarbus, kad civilizuo
ti kraštai neatsisakė pagelbėti
mažiau turintiems ir pri
pažinimo jiems pagalbos rei
kalingumą. Svarbus ir dėl to,
kad neturtingieji kraštai, dar
tik bepradedą civilizacijos lai
mėjimus taikyti savo žmonių
gyvenimo gerinimui, kalbėjo
apie reikalą, kad pradžiai rei
kia ir duonos, anot Afrikos vie
no delegato, o paskui mokslo,
kaip tos duonos savoje žemėje
pasigaminti.
Susirinkimas nėra tik eko
nominio pobūdžio, bet ir socia
linio, nes čia tauta tautai nori
padėti. Tiktai skirtingų gy
venimų valstybės turi pačios
savo viduje tvarkytis — vie
nos teikti kitoms pagalbą ne
strateginiais sumetimais, ki
tos priimti pagalbą ne tik pa
šalpos, bet ir mokslo, techni
kos, technologijos pavidalais.
Tai lyg žmogaus pajėgumo iš
lyginimas, kad būtų telkiama
daugiau jėgų ten, kur jų da
giau reikia, ir tai tokių, kurių
reikia jau šiandien, kad žmo
nės nekentėtų nuo bado, skur
do, ligų ir kitų nelaimių sukur
tų pačios gamtos ar klimatinių
sąlygų.

Pasaulio Lietuvių dienų rengimo vyr. komite
tas su įvairių komisijų pirmininkais bendrame po
sėdyje. Iš kairės (sėdi): nakvynių kom. pirm. R.
Rėklaitienė, sekr. D. Korzonienė, kultūr. reng.
pirm. I. Bublienė, Jaunimo kongreso pirm. .V.
Abariūtė, Kanados LB pirm. adv. J. Kuraitė, vyr.
kom. pirm. dr. A. Razma, PLB pirm. V. Kamantas, svečių priėmimo M. Lenkauskienė, JAV LB
pirm. V. Kutkus, banketo kom. M. Remienė, spau

rėjo galvoje ne tas žmogaus sa
vybes, kurios jį daro panašų į
Dievą, bet tuos egoizmo, savi
mylos savumus, kurie trukdo
jam prieiti prie meilės, kuri yra
žmogui skirta.
FuU. Sheen

dos kom. R. Rudaitienė; (stovi): vyr. kom.
vicepirm. B. Juodelis, PLJS pirm. G. Aukštuolis,
Sporto kom. pirm. V. Adamkus, J. Janušaitis,
PLB vicepirm. V. Kleiza, Dainų šventės pirm. V.
Momkus, PLJS vicepirm. S. Cyvas, iždin. K. Doč
kus, PLB seimo pirm. dr. P. Kisielius, A. Juodval
kis, svečias A. Mažrimas, ūkio reik. pirm. K. Lau
kaitis.
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JEI LENKIJOJE BLOGAI, KAS KALTAS?
Lenkijos komunistų, ypač
sovietų, propaganda kaltina
laisvas profesines sąjungas
„Solidarnošč", kad jos yra
pagrindinė priežastis „chaoso"
ir anarchijos", kuri palietė
Lenkijos ekonominį gyve
nimą. Esą, propagandos žo
džiais, lenkai neturi ko valgyti
dėl to, kad darbininkai nenori
dirbti ir vien tik streikuoja ir
varo agitaciją, diriguojamą
Lech Walensos.
Tokia tezė tuoj pasirodo
absurdiška, nes sugriauti kraš
to ekonominį gyvenimą pakan
ka kelių valandų streiko, ir tai
riboto teritoriniu požiūriu, kurį
surengė Lenkijoje nuo 1980 m.
rugpjūčio mėn. Jeigu jau tai
būtų tiesa, tai ką kalbėti apie
Italiją arba Angliją, kur milijo
nai valandų yra praleista
streikams. Tuose kraštuose
streikai . būtų iššaukę badą
apokaliptinio pobūdžio.
Patys Lenkijos komunistų
vadai supranta, kad jų kaltini
mai, metami „Solidarnošč"
darbininkams, yra neteisingi
ir melagingi. Tai rodo vienas
slaptas dokumentas, gamin
tas 1977 m., taigi treji metai
prieš „Sokidamošč" streikus,
kurį neseniai paskelbė Varšu
vos laikraštis „Przegląd Techniczny". Tas dokumentas yra
analizė, kurią tuometinis parti
jos vadas Gierek pavedė
nustatyti grupei specialistų.
Jame nustatyta ekonominė ir
politinė krašto būklė, masių
nuotaikos ir daromi kai kurie
pasiūlymai ateičiai. Toji
analizė, išdalinta tik valdžios

Ii tikrųjų ekonominė krizė ir
badaujančių skaičiai pasauly
je yra žinoma problema vi
siems dalyviams. Jie atsto
v a v o 2 bilijonams 700
tūkstančių žmonių iš apie ke
turių bilijonų žmonijos. Iš pasi
tarimų nebūtų galima laukti
aiškių sprendimų, bet tik savo
politikos ir dedamų pastangų
išryškinimo
tarptautiniame
forume. Neturtingieji buvo
Negalima tikėtis greitų
pasiryžę reikalauti, kad turtin žingsnių net ir Jungtinėse
gieji ir technikoje iškilę kraš Tautose. Ši institucija dau
tai būtinai remtų jų kraštus. giau kalba, negu vykdo. Bet
Tuo tarpu turtingieji žino, kad vis dėlto reikia laukti, kad žmo
reikia plėsti darbus ir uždar niškumo pajautimas, atsako
bius, o ne tik pašalpomis ar lai mybė už kitus žmones ir rūpes
kine pagalba remti neturtin tis artimu — tauta ar žmogumi
guosius.
— pamažu augs bent pokal
Tokia Meksika, bendrai im biais. Meksikos priešingumas
ant, negali laikyti savęs netur Amerikos politikai, Indijos ne
tinga valstybe. Bet ji dedasi pasitenkinimas dėl Pakistano,
prie tų tautų politikos, nes turi Sovietų Rusijos nedalyvavi
perdaug žmonių ir permažai mas nėra jokios kliūtys socia
technologinės pažangos prie linei ir ekonominei pažangai
monių suaktyvinti žemės ūkio pasaulyje. Tikėjimas, kad bus
gamybą. Ji turi alyvos ir iš jos galima pagalbos sulaukti,
daro. gerą pelną, bet nenori žmogiškam gyvenimui duoda
prarasti savo skirtingos nuo naują paspirtį. Ir mažieji gali
didžiųjų valstybių politikos, laukti bent gyvenimo pakaitų,
ypač nori išlaikyti visišką ne jei tik norės prisiimti pareigas
priklausomybę nuo Amerikos. ir atsakomybę už savo kraš
Dėlto alyvą ji parduoda ir to tus.
kiems kraštams, kurie priešin
P. S.
Jei kas išsižada savo turto,
savo laiko ir energijos kitų
gerovei, bet neišsižada savęs,
tai nieko neišsižada ir nieko
nepaaukoja. Kai mūsų Išga
nytojas pasakė, kad žmogus
turi nekęsti savęs, tai Jis tu
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SUIRO KURSAI RYGOJE
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PRIE VIENO STALO
Meksikos Cancun vietovėje
dvi dienas vyko dvidešimt
dviejų valstybių viršūnių —
prezidentų ar ministerių pir
mininkų — susitikimas ir tarp
tautinių turto pasidalijimo
klausimų svarstymas. Tai tar
tum konferencija, kurioje eko
nomiškai, technologiškai ir
pragyvenimo požiūriu stiprios
valstybes susitiko su besivys
tančiomis ir dar savo kelio
tebeieškančiomis tautomis.

—

viršūnėms, aprašo aliarmuo
jančią krašto padėtį, neigia
mai pasisako dėl partijos ir
valdžios politikos, pesimis
tiškai pasisako dėl būsimųjų
pažangos galimybių. Taigi dar
prieš ketverius metus, kada
„Solidarnošč" nebuvo nė šešė
lio, partijos parinktiems
ekspertams buvo aišku, kad
vyriausias lenkų skurdo
kaltininkas yra pati partija.
Laikraštis, kuris dabar
paskelbė minimą dokumentą,
yra mažai skaitomas masių,
tačiau gana svarbus, nes jame
yra balsai Lenkijos inteli
gentijos technologų. Jau ir
anksčiau „Przegląd Tachniczny" talpino kartais valdžiai
nepalankius straipsnius, dėl to
laikraštis ne kartą buvo
sustabdytas „dėl popierio
stokos", iš tikrųjų dėl jo užim
tos valdžiai nepalankios lini
jos.
Bet kasgi tame paskelbtame
dokumente sakoma? Padarius
gana smulkią gamybos statis
tiką, kainas ir pelną, doku
mento autoriai daro tokią išva
dą: „Charakteristika padėties
pramoninės gamybos srityje iš
vienos pusės yra smukimas
metinės gamybos, o iš antros
auganti disproporcija tarp
gamybos struktūros ir realių
pareikalavimų". Kitais žo
džiais tariant, lenkų pramonė,
kaip ir visų komunistinių kraš
tų, buvo surizgusi: gamino
nenaudingas prekes, kurių
rinka nereikalavo, o tuo tarpu
nepajėgė pagaminti to, kas
žmonėms bu vd reikalinga ir ko

jie nežinojo, kur ir kaip rasti.
Štai dar kai kurie minimo
dokumento žodžiai: „Statybos
padėtis nuolat yra nepaten
kinama. Augantieji ekonominiai-socialiniai sunkumai iš
vienos pusės ir administraci
niai metodai tuos sunkumus
nugalėti — iš antros gresia
greitą gamybos pasunkėjimą,
o tai yra labai pavojingas
kelias. Ateities metai ir mėne
siai atsidurs į sunkenybes
aprūpinti gyventojus maistu".
Dokumento
autoriai,
parinkti paties Giereko, išdrįso
pasisakyti ir dėl politinės
sistemos trūkumų bei dėl
liaudies
nepasitenkinimo
ženklų. „Tarp politinių priežas
čių, kurios kliudo susidaryti
glaudesniems ryšiams su liau
dimi, galima išskaičiuoti kai
kuriuos, pvz. nepasitenkini
mas dėl socialinės kritikos
nepaveiklumo, dėl nepa
kankamo asmeninių teisių
gynimo. Toks nusiteikimas
kyla iš to, kad institucinės
garantijos neveikia".
Pagal dokumento autorius,
jau 1977 m. Lenkijoje buvo
paplitus nuomonė, kad
„valdantieji organai neturi
žmonių pasitikėjimo ir jų
veikla yra suredukuota iki
minimumo. Tai ypač ryšku,
kiek tai liečia darbo klasę, jos
organizacijas, pro f. sąjungas,
profesines draugijas". Kad
valdžia nesilaiko demokra
tijos, dokumento autoriai rašo:
„Bendradarbiavimas tarp
administracijos ir valdomųjų
organų net ir tada, kai jis

Penktieji jaunimui vasaros
kursai, kuriuos ruošė Rygos
komitetas
kultūriniams
ryšiams su užsieniu plėsti,
turėjo vykti rugpjūčio 6-20
dienomis Rygoje, bet neįvyko.
Į tuos kursus buvo atvykę tik
du dalyviai — vienas iš JAV,
antras iš Kanados (vienas jų
dar ir su penkių dienų pavėla
vimu). Kultūros ryšių komi
tetas iki paskutinio momento
tikėjo „leninistiniu stebuklu"
ir nesusiprato pranešti daly
viams, kad kursai neįvyks.
Tad komiteto aktyvistams —
Astridei Lūcei ir Jonui Celminiui — nieko kito neliko daryti,
kaip mėginti abiem kursan
tams sudaryti paprastą laiko
praleidimą. Jie kas rytą 10
vai. turėjo ateiti į KRK patal
pas privačioms pamokoms,
dažnai nuobodžiaudami ir
laukdami transporto išvy
koms. Vienas iš kursantų dėl
tokio užsiėmimo net susirgo ir
kurį laiką į kursus neateidavo.
„Kursų" uždarymo dieną prie
kavutės nebebuvo įteikti diplo
mai ir Kultūrinių ryšių komi
teto prezidiumo pirm. Anatolij
Baranovskij išsireiškė skeptiš
kai apie ateinančių kursų
ruošimą. Tačiau dėl jų jis jau ir
nebeturės kvaršinti galvos, nes
rugpjūčio
pabaigoje
buvo

atleistas iš atsakingų pareigų
ir į jo vietą paskirtas Helmu
tas Kreicbergas, pirmininko
pavaduotojas.
Cekos karininkas Baranovs
kij per pastaruosius mėnesius
patyrė eilę nepasisekimų. Jie
prasidėjo su jo slaptu vizitu į
Pabaltijo instituto konferenci
jos paruošimą Stokholme. Apie
tai sužinojo švedų žurnalistai
ir komuhištų laikraštyje
„Gnistan" pasirodė žinutė:
„KGB agentas Švedijoj".
Vykdamas į V ak. Vokietiją
birželio pabaigoje, Baranovs
kij kaip „respublikos meni
ninkų kolektyvų delegacijos
pirm",pasiėmė su savim Rygos
čekistą Marį Dreijerį, kurį tuttj
atmaskavo kaip Povilo BruvV
rio areštuotoją Rygoje. Po to
sekė ir kiti nepasisekimai
Bremene. Dėl jo suruošto In
dulio Zarinio socialrealizmo
meno'parodos vokiečių laikraš
tis ' Y,Bremer Nachrichterr"
parašė: „Agitpropo menas". Jo
vietą perėmęs H. Kreicbergas
yra* KGB pulkininkas, kuris
slapyvarde „Karlsons" tardy
davo Rygoje Metropolio
viešbutyje turistus.
Ar nereiktų pagalvoti ir apie
„kursus" Vilniuje ir atitinka
mai spręsti.
A. T.

garantuotas
įstatymais,
nesiremia dialogu, o dažnai
yra ne kas kita, kaip miglos į
akis... Tas padrąsina plisti
įsitikinimui, kad yra dvejopa
tiesa: viena susirinkimų ir
mitingų, o kita kasdieninės
realybės, kurią visi pažįsta ir
išgyvena ir kurios nėra oficia
liuose dokumentuose nė ženk
lo".
Taip 1977 m. pasisakė ne
kokie disidentai, bet partijos

paskirti ekspertai, kad tuo
būdu jie duotų tikrą lenkų
visuomenės vaizdą. Taigi
Gierėkas ir komunistų viršū
nės puikiai buvo informuoti
apie liaudies nuotaikas, bet
nesiskaitė nei su šiuo prane
šimu, nei su kitais panašiais.
Pagrindai dabartinei krizei jau
buvo padėti daug anksčiau. Be
reikalo tad Giereko įpėdiniai
visą kaltę suverčia ant „Soli
darnošč".
J.V.

Sol. Ginos Capkauskienės koncertas ateitininkams, sese
lėms ir vietos lietuviams Raudondvary Putnume, Conn. Prie
pianino Saulius Cibas.
Nuotr J. Kriaučiūno

Ir jis vaizdavosi: Vincas jau atlankęs Vilbėną.
Vilbėną žiūri į egzaltacijos kupinas Vinco akis savo
rugiagėliškomi8 akimis. Platoniškos Vinco meilės
periodas pergimsta į realios meilės svaigulį.
Pro durų plyšį „laiškams" laiškanešys primetė
kambarin
laiškų, žurnalų ir, dargi, lietuviškos
J U R G I S GLIAUDĄ
išeiviškos periodikos. Nuotraukose stovėjo labai
84
jauni vyrai, paaugliai. Jie kovingi. Jam toptelėjo
Grįždamas į „savo" kajutę, Feliksas sustojo prie širdy: jo vaikystė praėjo su diktantų rašymais, nė
„Vilbenos kajutės" durų. Jis padėjo delną ant nežinant išeiviškojo pasaulio prigimties.
rankenos it su apsalusia širdimi laukė: rankeną
„Kada aš sustoju šalia Vilbenos", jis tarė sau,
pasuks iš vidaus, durys prasidarys, jis prašnabždės:
„aš
grįžtu į etninį getą".
„Labas, Vilbėną".
Etninio
uždarumo miglos pagauna jį jo sielvarto
Rankena buvo negyva. Rankena buvo metalinė,
valandoj!
nemaloni šiltam jo delnui. Jis atsigavo iš iliuzijos,
„Nejaugi esu tolstojiškas didponis, kuris,
nuėjo į savo kajutę, pradarė duris kaip į laidotuvinį
verkšlendamas,
ketina gimti iš naujo?" sunkiai
požemį. Jis žinojo: jis vienui vienas pasaulyje. Po ka
jutės grindimis žiojojo mylios gilumo gelmė, krantas prašliaužė nuodinga, pašaipi mintis.
Jis paskambino į ligoninę. Atsakė — Vilbenos
toli. Salia tamsios gelmės — sielvartas. Jis stengėsi
galvoti, kad denio vėjas suardė Vilbenos vaiduoklį, nėra. Jis surado savo kišeninėje knygelėj Vilbenos
išblaškė kaip cigaretės dūmų kamuoliuką. Jis telefoną. Jis paskambino ir suskaičiavo tuziną
suprato, kad ši mintis yra haliucinacijos tąsa, bet pašaukimų be atsiliepimo. Už gero pusvalandžio
norėjo ja pasitikėti. Vilbenos vaiduoklis buvo padūkusio skubėjimo greitkeliu jis stovėjo prie
Vilbenos buto durų. Jis buvo uždusęs, užbėgęs
reikalingas kaip gyvybė.
Rytą pramoginis laivas įplaukė į stambokų laiptais į trečią aukštą. Jis buvo įniršęs, vaizduo
damasis kad Vincas ir Vilbėną nuo jo pasislėpė.
bangų teritoriją. Laivas pasuko atgal.
Durys buvo aklos citadelės užkarda. Tada jis nuėjo
Laivui grižus prie kranto popietės valandomis, teirautis pas namų užvaizdą. Nutukęs, dvigubo
Feliksas ėjo trapu, jausdamas lankstų jo įlenkimą. pagurklio vyras įtartinai pažiūrėjo į Feliksą, kuris
Jis sustojo ir atsigrįžo. Jam atrodė, jis paliko laive vakare ieško jų garaže išniekintos moters.
šmėklišką pasaulį, kuris neprisivys jo mieste. Tegu
— Eikite į policiją, — prievaizda buvo trumpas
keturi jūros vėjai bloškia jo sielvartus. Jis jau žinojo, ir griežtas.
jeigu siaubo valandą jis sustotų šalia Vilbenos, ji
— Aš jos draugas, — taikiai dėstė Feliksas, — aš
būtų jo visą amžių. Savo delne jis laikąs Ariadnos sužinojau apie nelaimę ir atskubėjau.
siūlą.
— Toks policijos nurodymas, — sakė prievaiz
Sudiev, laive! Sveika, naujove dvasioje!
das, šmėkliškai krutindamas protezais, kada plačiau
Staiga tolimo laivo kauklys žema, melancho pražiodavo burną.
liška ir sultinga rauda pripildė erdvę ties jūra. Tai ne
jūrlaivio sirena, tai atsiduso jūra, klaidžioji stichija,
Buvo vėlus vakaras ir lankymo valandos
kurios krūtinę aria laivai su vaiduokliais.
ligoninėje seniai buvo pasibaigusios. Feliksas tei

ATOLAS KORALŲ SALA
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ravosi, kur Vilbėną? Žmonių buvo nedaug. Niekas iš
registracijos kambary esančių atsakymo nežinojo.
Jam nurodė baltą liniją ant žalsvų grindų:
— Visą laiką statykite pėdas ant linijos, .—
mokino jauna slaugė, visa balta, kaip snieguole.—
Gale bus kambarys, kur sužinosite.
Begalinė baltoji Unija sakosi, ir sukosi, ir sukosi
ir vedė dievai žino kur, į pragarus...
— Ar jūs galite man. ką pasakyti apie Vilbėną
Gudaitis? — Feliksas paklausė žinių kambary, kur jį
atvedė baltoji linija.
Žvalių akių dručkė susidomėjo vėlyvu svečiu-!
— Apie Vilbėną?
— Apie Vilbėną, — jis džiaugsmingai sušuko,
sutikęs pagaliau išmaningą žmogų.
Pamatęs smalsumą medikės žvilgsny, Feliksas
pasakė:
'— Aš jos geras pažįstamas. Sužinojau apie jos
nelaimę. Atskubėjau.
Sis patogus melas užkariavo merginą. Jos
žvalios akys pervėrė gražų vyrą. Jos šviesus plaukai
sukosi ėriukais.
g
— Palaukite čia, — ji pasiūlė. — Aš tikfai
sužinosiu.
Mergina dingo iš kambario! Feliksas, lifięs
vienas, stovėjo ir laukė. Kambarys buvo pilnas
metalinių spintų ir registracinių dėžių. Švietė stipri
lempa ir temdė akis. Buvo slegiančiai, kaip giliame
požemyje, tylu. 'v
^
Jis laukė bent dešimtį minučių. Kaip balta visfia
baltoji medikė pasirodė duryse.
.\
— Viską žinau, ji bičiuliškai apžvelgė Feliksą^Vilbenos nėra ir greit ji negrįš. Ji gavo ilgas ato
stogas. Kartu su savo teta, kuri dirba šioj 'pat
ligoninėje, ji išvyko keliauti. Sako, Kanada ir toliam.
Niekas nežino koks maršrutas?
'
Medikė pamatė Felikso grimasą ir jai buvo
nuoširdžiai gaila gražaus ir skaudžiai susikrimtusio
vyro. Ji kentėjo, nežinanti Vilbenos kebo.
£
(Bus daugiau)

DRAUGAS, antradienis.

Firenze.
3- Krovinio gavėja ir jos adre
sas: USSR, 252140. Kijev. Bratislavo gatvė 4, butas 197 Lisovoi
Vera Pavlovna;
4. Aukščiau paminėtas krovi
nys turi būti sulaikytas Odesos
pasienio kontrolės veterinarijos
punkto.
5. Krovinio sulaikymo ir sunai
kinimo priežastis: Draudžiamas
gyvulinės kilmės produktas —
vištinio buljono koncentratas —
120 gramu, pagal Vyriausios Val
dybos MSH SSSR nr. 0.16 - LX
293; 119 — 5 iš 1978. ĖH. 13 d.
Sunaikinta, sudegintaAntspaudas, Žemės ūkio m-ja,
Odesos pasienio punktas, Veteri
narijos daktaras.
Surašant aktą dalyvavo: Ode
sos pašto tarpt siuntiniu skyriaus
vedėjas, Odesos muitinės atsto
vas.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

Loretto ligoninė atidarė naują aikštę atvykstantiems sustoti. Ligoninės Stabo nariai, miesto valdybos atstovai ir
ligonines administratorė ses. M. Stephanie atidarymo iškilmėse.

taliku žinyną, Čhfcagoje ir apy
linkėse yra 90 lietuviu kunigų.
Siu laiky jaunimą bei žmones pa
traukia ne vien idealas, bet ir
praktiškas
bendradarbiavimas
tarp tų, kurie save laiko tam tiks
M1M FJJ.ANEOIS
lui pasišventę ar profesiją išsi
rinkę, minties ir darbo bendruo
menė (Kaip Lietuviu Bendruo
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
menei nesunku rasti talkininku,
ir kitas kraštus
rėmėju, nes žmonės jaučia pozi
tyviu veklą, galimybių prošvais NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
Chicago, III. 90932, M. 927-5980
tes ir konkrečius uždavinius).
6. Jau ir taip lietuviu parapi
jos išbarstytos po daugybę vieto
vių, o naujose kuriasi lietuvių
šeimos (pvz. nauji LB ar Lietu Dutchman Contractors
vos Vyčių skyriai, jaunimo vie
Established 1959
netai). Kitur lietuviai, anksčiau
neturėję nuolatiniu kunigu, iš ROOFMAKING A N D GEN'L
vystė tvarką, pagal kurią bent
HOME REPAIRS
kas mėnesį (ar pan.) būtu pa
Call anytime for estimatea
maldos ir proga lietuviu tikin
čiųjų bendruomenei
susitikti,
Jim Hammer
ypač kai nėra (ar nebėra) lietu
vių parapijos.
Tel. 593-3287
A- Saulaitis, S]

CLASSIFIED ADS
B E A L

E S T A T E

FOR SALE HOUSE IN OAK LAWN
AREA B Y OW»'EB
8 bedrooma — 1 % baths —
paneled — oversiz^d garagt?.
OaH 434-4441 for

Arti 73-ctos ir Campbell — 2-jų butų
medinis. Tik $38,500.
Arti 71-os ir Francisco — 2-jų butų
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr.
Brighton Parke — 2-jų butų mūrinis.
Be to turime gerų rezidencinių Ir pajaminiti nuo 5 iki 40 butų.

imiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiinimiiiii

Skambinkit teL 486-7878
SIMAITOS

REALTY

2951 VVest 6Srd Street

DĖMESIO!
PAOKAGE EXPRE8S AGENOY
MARMA N O R £ U U £ 2 f l

SIUNTINIAI 1 LIETUV*
UGNIAGESYS —
M. A. t I M K U S
Labai
p&seidaujamoa r«roa rflilaa
PADEGĖJAS
INCOME TAX SERVICE
prekta. Maiatas ii Europos aandalta
J. Šoliūno vedamasis apie šią
Teismas rado kaltu Cbicagos
2«08 W. Stth S t , Chtaaao. OL tOOM
NOTA RY PUBLIC
1
"Didėjančią galimybę" spalio
TeL 125-2787
kienė ir Irena Račinskienė. Cho
ugniagesį Th. Mozley, 21 m., ir 4259 S. Maplewood. tel. 254-7450
14
d.
gražiai
sujungė
įvairius
duo
ras, vadovaujamas Petro Armono,
kitus du vyrus, M. Erskine, 17
Taip pat daromi VERTIMAI,
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
padainavo "Po aukotus kalnus menis, rūpesčius, aiškinimus ir m., ir St. Hudson, 26 m., kad
PILIETY Bfi8 PRAŠYMAI ir
nazijas baigė Aušra Gečytė ir
sprendimus.
Norėtųsi
paminėti
vaikščiojau", ^Stikliukėlis", "Ke
— Lapkričio 8 d., sekamdienį,
jie bandė sudeginti garažą Wil<ttokl« blaškai.
Dana Surdėnaitė. Abi toliau mo
dar
keletą.
leliu ėjau" ir "Pajūriais, pama
tuoj po lietuviškų šv. Mišių, L
•HtitmrrmnmnilniiiinmiuiiiiitmiHHii
mette
priemiesty.
Jie
(dar
bus
ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
kosi, Aušra — St. Joseph's Uni1. Kiek asmeninio ryšio jauni teisiami už padegimą dviejų au- iiiimiiiimmiiiiiiiiiifitfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
riais". Klubo dalyviai buvo supa
y. apie 12 vai. Šv. Andriejaus
versity, o Dana — Rutgers UniVĖLIAVĖLES
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
žindinti su svečiais, atvykusiais žmonės turi su lietuviais kunigais Į tomobuių p r i e l o garažo.
parapijos salėje vyks visuotinis
versity.
Philadelphijoje ir apy iš kitur, kaip Stasė ir Aleksas Kaiš
mūsų
sandėlio.
Philadelphijos LB apylinkės su
šiandien ir kunigai su jais? Įvai
Visuose lietuviikuose nfimuost
linkėse yra labai daug kolegijų ir lūzai iš Toronto, Juozas SodaiOOSMOS PARCEL8 EXPRES8
turėtų būti lietuviška vėliava. N8sirinkimas. Pereitą pavasarį įvy
riose vietose (pvz. marijonai Ro- •iiiiiitmtiiiimiiiiiiiiiiimiiiiniiimimii
universitetų, į kuriuos studijuoti tis iš Denver, Colo., Viktorija ir
2501 W. 6tth SC Chlcago, IL 60029 ra vietos dažnai didesnei vėliavai
kusiame susirinkime nepavyko
sario, Argentinoje) religine tar
atvyksta lietuvių studentų ir iš Gediminas Stanioniai iš Toron nyba besidomintis jaunimas įtrau
iškabinti, bet galima laikyti ma
išrinkti naujos valdybos. Šiuo me
žą veliavukę ant rašomojo stalo.
kitų vietovių. Kai kurie iš jų nie to, .viarija Zizas » ioronto, Do kiarnas į parapijų veiklą (katekiSIUNTINIAI 1 UETUV4
tu kandidatai į naują valdybą
Galima ir net padaryti gražią kom
kada nepasirodo Philadelphijos nata ir Gediminas Grajauskai iš. zaciją, liturginę talką, net gyven
Algimanto Kezio
TeL — 925-2787
yra davę sutikimus. Tačiau ir
binaciją su Amerikos veliavukę.
lietuvių tarpe. Apie tokius suži Orlando, Danguolė ir Jurgis Bi ti klebonijos bendrabutyje), kad
ir susirinkimo metu bus galima
Vytautas Valantinas
1982
nome iš
lietuviškų laikraščių, ručiai iš Orlando, Zigmas Šefle- turėtų progos Artimiau bendrau
Dienraščio "Draugo" adminis
IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllUlIUillUlIlIlIlIlIlII
dar siūlyti kandidatus.
tracija
gali pristatyti tokias ma
kai parašoma, kad jų tėveliai ris irGeneva, Wis. ir kiti.
ti, pažinti žmones ir darbą.
Po LB susirinkimo kviečiamas lankė studentus vaikus Philadel
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
Skaitant svečių, iš toliau atvy
va plevėsuotų jūsų r amuose.
2. Ką reikštų Evangelijos žo
visų organizacijų pirmininku pa phijoje, bet, deja, nepadarė jokusių,
sąrašą,
visi
atidžiai
klausė
džiai "Daug pašauktųjų, maža
sitarimas 1982 m. Vasario 16-tos ; kių pastangų suvesti savo jauniKILIMUS IB BALDUS
Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
antraip
minėjimo reikalu. Šis pasitarimas ; mą su vietos lietuvių jaunimu. si, nes tai proga pamatyti seniai išrinktųjų" papildyti
Plaunama Ir vaškuojame
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio
vl«| rOJii| grindis.
skambantį sakinį "Piūtis didelė,
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
įvyks ten pat Sv. Andriejaus pa į Šiuo metu iš toliau atvykusių stu matytus asmenis.
Klube
duodami
nebrangūs
pie
venate Ulinois valstybėje). Užsa
darbininkų
maža"?
Istorikai
tei
BUBNYS
rapijos salėje.
dijuoti turime Arūną Lapiną Unikymus siuskite sekančiai:
tūs, pasikalbama įvairiais reika gia, kad būdavę daugiau norin
Tel
—
RE
7-5168
Vinco Krėvės mokykla pra versity of Delaware, Viktoriją Gylais, pabendraujama su savaisiais, čių, bet krikščionių bendruomenė
DRAUGAS, 4545 W. 68*8 8L,
dėjo mokslo metus rugsėjo 12 d. I lyte University of Pennsylvania
• • • - • • • • • • • • » » « « • m mmm * - • • • • • »
pasidalinimas įvairiais planais.
sau išsirinkdavo tik kai kuriuos.
C3iicago.IL 60829 •
Mokyklos vedėja yra Jūra Viešu- Medicinos mokykloje ir Rasą Kro
llllllllllllUIIUIIIIIIIUMIlIlIlIlIimillllllllll
Stasys
Patlaba
I
Ar
nevertėtų
miesto
ar
parapijos
lienė, o jos padėjėja mokytoja kytę Temple universiteto Tyler
lietuviams apsižvalgyti, pasirinkLeonora Balten. Mokykloje taip School of Art. Rasa jau įsijungė
-Spalvotos ir paprastos. Radijai,
ti ir kalbinti?
pat dirba Marija Sušinskienė, Vi į chorą ir tautinių šokių grupę.
Stereo Ir Oro Vėsintuvai.
3. Pagal amerikiečių mastą
Pardavimas ir Taisymas.
da Bendžiūtė, Marija Valienė, Tikimės, kad ir kiti čia studi- SUNAIKINIMO AKTAS
stovyklose
turėti
nuolatinį
kape
VIZITINIŲ KORTELIŲ
Giedrė Šnipienė, Birutė Šnipaitė, į juojantys dės pastangų susistikti
1981 m. sausio mėn. Odesos
M I G L I N A S TV
lioną
neįprasta.
Jų
išeitis
—
turė
Aušra Bagdonavičiūtė,
Živilė! su Philadelphijos lietuviais. Su- muitinėje buvo sulaikytas pašto
meniškų fotografijų 1982 metų 2346 W. 69 S t , teL 776-1486
REIKALU
Rudienė ir mokyklos kapelionas prantama, kad studijuojant atlie siuntinys- Jis buvo pasiųstas Vasi- ti religinės programos vadovą ar kalendorius jau išėjo iš spau
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiuiuiii
vadovę.
Tokia
galimybė
išspręs
kun. Kajetonas Sakalauskas. Šiais kamo laiko nedaug. Tačiau no liaus Lisovojo' iš Florencijos žmo
dos<i« :<>!titiri!iiiuiMtiiiMiitiiiiiitiiiiiiiiiiii
metais tėvų komitetą sudaro Ge rėtume žinoti apie atvykėlius ir nai Verai, politinei kalinei uk tų esamų kunigų laiko bei pajė
Kalendorius
yra
didelio
fesrVizitinių kortelių naudojimas yra
diminas Surdėnas, pirm., Dalia juos painformuoti apie progas su rainietei. Siuntinyje buvo įdėta gumo klausimus ne tik stovyklo
mato (17"x23"), atspausdintas
gražus
paprotys. Biznieriai jas pla
se,
bet
prie
jaunimo
vienetų.
Dainorienė, Giedrė Šnipienė ir eiti su jaunimu. Dėl informacijų 120 gramų vištinio buljono. Pa
Licensed,, Bonded, Insured
čiai
naudoja.
Bet tinka ir visų luo
ant
liuksusinio
popieriaus,
cMĮ
4. Prieš keletą mėnesių Galgalima kreiptis į LB valdybos na gal pasienio kontrolinį veteri
Estera VVashofsky
Nj_įi darbai ir pataisymai. V.rtu- mų atstovams turėti gražias vistmėnesinis u šešioras mer išto*'
Mokyklos tėvų komitetas spa rę Teresę Gečienę, tel. 215-677- narijos punktą siuntinys buvo lup apklausinėjimas parodė, kad mis nuotraukomis, tinkamomis vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir tinęs korteles.
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos
lio 11 d. dalyvavo Philadelphijos -1684 arba rašyti 0660 Pine Rd-, "sunaikintas sudegintas". Sunai iš viso JAV jaunimo (ne tik Baž ir rėmavimui.
nyčioms
priklausančio)
5
proc.
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa-1 Kreipkitės j "Draugo" adminis
Philadelphia
19115.
miesto kasmet rengiamame Sukinimo priežastis — "neleistas gy
Vieno Kalendoriaus kaina su tą galite kalbėti lietuviškai, palikite traciją visais f"**i«<n reikalais,
mielai vienaip ar kitaip domisi
tg.
per Sunday pardavinėdami lietu
vulinės kilmės produktas".
Būsite patenkinti mūsų pataraavV
*avo pavarde ir telefoną.
persiuntimu $12.00.
kokia
nors
religine
tarnyba.
Įstai
mu.
višką raguolį, įvairus pyragus,
Kad skaitytojai tikėtų, kad visa
gos
išvada
buvo,
kad
pačios
baž
S
E
R
A
P
I
N
A
S
—
686-2960
kavą ir kitus skanėstus. Nors oras
ta
istorija ne prasimanymas,
Užsakymus siųsti:
buvo geras ir komitetas buvo la
"Russkaja Mysl" geg- 14 d. nu nytinės institucijos turėtų ieško "DRAUGAS" 1,51,5 W. 63rd St, ••IIIIIIIIIIIIIIIIIMlIlIiiufllUUUIlUUUiUIII
bai gerai pasiruošęs, dėl prastos
meryje išspausdino to akto, gau ti būdų savo tarnybų schemas
prie šių norų priderinti.
Himiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiu
Chicagof IL 60*89
vietos pasisekimas buvo prastes
to iš Sov. Sąjungos, nuorašą.
5.
Pagal
Pasaulio
Lietuvių
kanis nei ankstyvesniais metais.
Aktas apie krovinio (siuntinio)
iiiiiimiiiiiiiinniuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiii
SERfiNAS perkrausto baldus ir
— Nors Philadelphijos apylin St. Petersbuig, Fla.
sunaikinimą- 1981 m. sausio 8 d.
- kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
tu
kė nėra labai gausi lietuviais, visOdesos muitinė. Šis aktas surašy . • '•••••"••••KIMIIIMIIIIIIinilllHINIIIIHIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIMillliiiiiiiim,,,,
dimai ir pilna apdramda.
SEZONO ATIDARYMAS
tik turi net tris tautinių šokių
tas Odesos pasienio kontrolinio
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
grupes. Mokyklos grupei, kuri va
Amerikos Lietuvių klubo <-ezo- veterinarijos punkto veterinarijos
Tetef. — WA 5-8068
RADVILA PERKŪNAS - LA GIOOONDA
TOSCA
i
dinasi „Aušrinėlė", vadovauja no atidarymas buvo spalio 18 d. daktaro Zbrožkos I. P., dalyvau
Apsilankykite } "Draugo" ad
3
Aušra Bagdonavičiūtė. Jaunimo klubo salėje.
jant tarptautinių siuntinių Ode j TT7RANDOT - AD3A - LA JUIVE - ANDREA CHENTER
ministraciją
i B pasižiūrėkite. Gal
CARMEN - MANON - LESCALT - PAGUAOCI
i uHiitiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimmiii,
grupei „Aušrinei" ir veteranų
sos pašto įstaigos atstovui, drau
rasite kai ką padovanoti savo
Klubo pirmininkas A. Karnius
grupei "Vakarinė" vadovauja Ei
gui Stečenkai, ir Odesos muitinės
atidarymo kalboje pasakė, kad
S
T
A
S
Y
S
B
A
R
A
S
,
tenoras
i
giminėms
ar draugamsmutis Radžius. Jaunimo grupė,'
atstovui, draugui Kovalerovui.
klubo sezono atidarymas reiškia,
Stuttgart'o
Simfoninis
orkestras
E
kurią' sudaro moksleiviai ir stu- j
1. 1981 m. sausio 8 d. į Odesos
Dienrascio "Draugo" adaas*
kad klubas suaktyvins veiklą, siek
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS.
|
dentai, turi ir tėvų komitetą: Ge- j
pašto tarptautinių siuntinių sky j
oistracijoje
galima pasirinkti Jdamas reikštis kultūriškai. Prašė,
Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiuntl I Apdraustas perkraustymas
diminas Dragūnas, pirm., Ievutė
rių atėjo iš ItaŲįos veterinarijos
vairių liaudies meno darbi.: me
kad klubo valdyba ir nariai nuo
§
Kazakauskienė ir Aniliora Mašaorganų priežiūroje krovinys: Viš j mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti:
įvairių
atstumų
džio, keramikos, drobes,
širdžiai remty. Padėkojo už gau
DRAUGAS, 4545 W. 6»rd St., CbJcago, OL 60028
I TeL 376. 1882 arba 876-5996 pat gražiai papuoštų lėnų.
laitienė. Šokėju atstovai komite
tinio buljono koncentratas, vie :
sy dalyvavimą.
te yra Vidmantas Rukšys, Regi
nas vienetas, 120 gramų.
'iiiiHiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiHMiiiiiiiiiiiiiiiiK^ iiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Meninę
dalį
atliko
suvaidin
Draugo" adresas: 4548
na Krušinskaitė ir Dana Surdė
2. Krovinio siuntėja: Marija
dami
"Pajūryje"
Elena
KrasausSSrd
S t , Chleago. m. 8Mt#
naitė.
Michaeles, Benegeto Kasteli 17,
^
10% — M « — 30% pigiau mokiatt iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiii
„Aušrinė" ir „Vakarinė" gau
ui apdraiid« nuo ugnie* Ir autoroona labai daug pakvietimų pasiro MmiuiininiiuiiiniHiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM!
Mlio paa mos.
IIIIIIIUIIIIIIIIIIH
dymams. Rugpjūčio mėnesį šoko |
DR. ANTANAS
KUČAS
§
Apsimoka
skelbtu dien. DRAUGE
Pennsylvaniįos Lietuvių dienoje
FRANK
Z A P 0 L I S nes Jis plačiausiai
skaitomas lietuvių
Bamesville,
rugsėjo
mėnesį I
ARKTV, JURGIS MATULAITIS
į
S208V
dienraštis,
gi
skelbimų
kainos yra vi
8 West 95th Street
The Golden Gem of the Aget
Scrantone, Pennsylvanijos Ūkinė
siems
prieinamos.
Telef. GA 4-8854
MATULEVIČIUS
|
je mugėje ir Philadelphijos Lietu |
IŠEIVIJA BE KUNIGŲ

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS

1982 mėty kalendorius

VALOME

TELEVIZIJOS

P LU M B l N G

LIETUVIAI
FLORIDOJE

M O VI N G

Įsigykite šią populiarią plokštelę

Į

A.

liaudies menas ir kitkas
Drauge"

VILIMAS
M O V I NG

A M BER

vių namu piknike, o spalio mė
nesį Folk Fair Kingstone (prie
Wilkes-Barre). Tėvu komitetas
ne tik talkina grupei organizuo
jant šias keliones, bet jau prade
da rūpintis lėšomis sekančiai šo
kiu šventei— Philadelphijos jaunimas ne
tik šoka, bet ir mokosi. Pereitą
pavasarį Virgus Volertas, JAV
LJS pirmininkas, gavo inžineri
jos magistro laipsnį iš Drexd
universiteto. Renata Baraitė bai
gė farmaciją Temple univerritet e Vidurines mokyklas — gim

By PATTY C. MCE, Ph.D.
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Gyvosios krikščionybės apaštalas

1

1

Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi

|

=
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie
a Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo: lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikšl čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos
Ė Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti
I Sv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.
=
=
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Veikalas yra 592 psl.. didelio formato, kietais viršeliais. :
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti:
1
DRAUGAS,

h5k5 W. 6Srd St., Chicago, IL 60629
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(Knygn autore amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
atžymejimą ui' savo darbus.
Šioje knygoje ji aprašo apie
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalj iliustraciją sudaro ii GIFTS INTERNATIONAL—VAZNELIŲ krautuvės rinkimo. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
ir kitur.)
Knyga didelio formato. 290 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana
kiekvienai progai.
Pubiished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York,
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melbourne ir kitur. Kaina su
persiuntimu S2B.lt. lUmois gyventojai dar prideda $1.82 valstijos
mokesčio.
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The struggle for religious freedom in Litbuania, 1838 - 1 8 7 8
by
Užsakymus siųsti:
MICBASL BOURDBAUXt MJL., B J).
Printed in England 1979, 339 pages. Price — induding
sbipping and handling $8.95.

Ubakrmag
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Krokuvos universitetuose yra dės DRAUGAS, antradienis, 1981 m. spalio mėn. 27 d.
toma islamologija. Studentams
Iš pirmo žvilgsnio Lenkija at-1 taliku universitete Liubline ir teo- ir prof- sąjungos skyriams papra
'rodo visai katalikiška šalis, ne-Į logiją Varšuvos akademijoje- Jo šius, imamas skaito jiems paskai
Mlimam Tėveliui
žiūrint į kai kurias ateistines iš- Į diplominis darbas buvo tema Jė tas- Tačiau daugiausia publikos
Sekmadienio skaistu ir gražų
Duktė Ritonė jautriai dėkojo imtis. Tačiau ten yra daugiau zaus asmenybė Korane. Koranas jis pasiekia per katalikų Bažny
A. f A. PRANUI PONELIUI mirus,
spalio 11 dienos ankstu rytą stai- taip nuoširdžiai pagerbiant jos kaip trisdešimt oficialiai užregis jau 19-me šimtmetyje buvo iš čią. Katalikų Bažnyčia finansavo
dukrą Klarą Virškuvienę, jos vyrą ir visą
ga ir netikėtai nustojo plakti Onos' mylimą mamytę, nes VISŲ paguo- truota tikėjimų, daugiausiai krik verstas į lenkų kalbą, bet tas ver jo sudarytą brošiūrą "Įvadas į isla
Tonkūnienės jautrioji širdis, pa- dos pareiškimai šeimai palengvi- ščioniškų. Vienas iš svetimų tiky timas jau išsibaigęs. Varšuvos is mą". Didžiausia problema, sako
šeimą nuoširdžiai užjaučiame.
likusi šioj ašarų pakalnėje savo!no tą skausmo naštą, jaučiantis bų yra islamas, kuris krikščioniš lamo žinovas prof. Bielavskij ruo- I imamas, yra ne tikybos skirtumielą vyrą Mykolą, sūnų Algį ir Į lyg tėviškėje tarp savųjų.
koje Lenkijoje turi apie 2000 len šia naują laidą. Nuo to laiko, kai | mas, bet ateizmas. Pneš jį nonLIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS
dukrą Ritonę su šeimomis, nema
imamas 1976 metais grįžo iš Pa- me mes kartu su kataliky Bažnykų tikinčiųjų mahometonųJUNO BEACH SKYRIUS
Spalio 12 d., dalyvaujant gauarabų kalba skaito j čia kovoti. Nuo 1977 m. leidziažą būrį savo draugu ir prietelių.
kistano,
jis
j šiai VVaterburio visuomenei, bu- Imamas - vyriausias islamo
mas šapirografinis "Al — Islam"
Paliko Onutė visus džiaugsmus j vo atlydėta į 5v. Juozapo lietuvių dvasininkas gyvena apartamente apie korano elementarinį kursą sa laikraštis, kuris skelbia islamo ti
ir rūpesčius, plačias svajones apie j bažnyčią, kur gedulingas Sv. Mi- Varšuvos centre, kuris nesiski vo 4 — 5 metrų kambaryje. Jau kybos pagrindus- Lėšos tam gau
savo mylimus vaikaičius, paliko | šias atnašavo kun. J. Vilčinskas, ria nuo kitų lenkų apartmentų. seniai palnuota statyti Varšuvoje namos iš tikinčiųjų. Jei reikalin
A. f A. JUOZUI SKORUBSKUI
troškimą matyti laisvą Lietuvą, pasakydamas pamokslą, paguo Net visų įprasta "Lenkijos" šven mečetė, tam yra ir lėšos, bet vis ga pinigų, jų visuoemt suranda
liko giliam liūdesy ir L. M. K. R džiantį artimuosius ir pamaldų tojo Tėvo Jono Pauliaus II foto negaunama valdžios leidimomirus,
me, sako imamas optimistiškai.
VVaterburio klubo narės, kurios, dalyvius. Vargonavo m-uz. J. Bei grafijos ten netrūksta, tačiau
Žurnalisto paklaustas, kiek ti
jo žmoną Birutę, dukrą, žentą ir visus arti
Pagal 1980 metų susitarimus
Tonkūnams išsikeliant gyventi į noris, solo giedojo Ed. Stulginskis. prieškambaryje ant sienos yra nu kinčiųjų yra Lenkijoje, jis atsakė
Dancige,
pagal
kuriuos
įvairioms
Chioagą, spalio 11 dienai buvo _
,,
_i. . . ,,
pieštas pusmėnulis su žvaigžde. neaiškiai, kad svarbu dvasinės sa
muosius nuoširdžiai užjaučiame.
••——. ... ., .
.., ._ ; Po pamaldų, artimiesims
karsišleistu!
. x \~. v." .. . .
,
Imamo žmona ir jo duktė, 19 me vybės, entuziazmas. "Pas mus 1 ir tikyboms prižadėta leisti naudo
rpnruo^usios iškilmingas
. .
. j
, , tą iš bažnyčios išnešant, rudens
tis radijo ir televizija, imamas
ves, visai nenujausdamos, kad , . .. . ' , " . . . x. ,.
.. tų amžiaus, yra katalikės. Jeigu 1 yra ne 2, bet 11".
. ,...
. . 7 "
IV , . skaisčiai saulutei šviečiant, pro iš
IRENA IR VYTAS RADZIAI
stengiasi gauti sau valandėlę pa
Aukščiausiojo buvo jau kitokie
Anka būtų sūnus, jis būtų islamo
sirikiavusias Moterų klubo gretas
Savo
misija
imamas
skaito
is
kalbėti radijyje ir televizijoje, bet
tikybos.
planai paruošti, o savo staigiu
iškeliavo tauri motina, ne į lai
lamą grandimi tarp Rytų ir Va iki šiol be rezultatų. Vienintelis
išėjimu amžinybėn likusiems pri
kiną numatytą persikėlimą, bet į
Pats imamas yra kilęs iš varšu karų skleisti Lenkijoje ir palaiky ką jis gali daryti ir daro, tai skelb
minimas susimąstyti šio laikinio amžino poilsio vietą — Sv. Kazi
viečių šeimos, kuri priėmė islamą j tį kontaktą su islamo centrais vi- ti islamą. Jis užveda kalbą su
gyvenimo trapumu.
VEHERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
miero kapines Chicagoje.
kai 1937 metais Indijos juristas šame pasaulyje, ypač Vakarų Eu keliautojais traukinyje ir su mielu,
Velionė buvo apdovanota tau
Ayaz Kahn skelbė islamą Varšu ropoje.
oru susirašinėja su besidomaujan-'
Š. m. spalio 28 d. sueina vieneri metai, kai amžiny
riais įpročiais, teisingumo malo S u skausmu šiidyje atsisveiki voje. Kitą islamišką grupę suda
čiais
islamo
tikyba"Mūsų
pareiga'
bėn
iškeliavo
Su Sov. Sąjunga jis neturi jokio
ne ir ypač širdies gerumu, meile, nome ir išlydėjome Tave, tegu ro šiaurės rytų Lenkijos totoriai,
yra
kalbėti
ir
susirašinėti
su
in
tuo amžinuoju šauksmu, tik jį iš gerasis Dangus būna amžinuoju kurie čia gyvena nuo 17-tojo ryšio. "Sunku sudaryti asmeniš teligentais, sako imamas.
A. f A. VIKTORAS REPEIKA
girdęs žmogus žmogumi tampa. džiaugsmu, kaip Tu buvai gera šimtmečio. Jie yra sulenkėję, bet kus kontaktus, o jei norima suda
Minint šią liūdną sukaktį, u ž jo sielą bus atnašau
Nors imamas kalba apie to
Tos žmogiškosios gerosios savy visiems savo nuoširdumu šiol Jai išlaikę savo tikybą. "Aš esu toto ryti ryšius oficialiai, tai gaunasi
tik
marionetinis
teatras".
Į
isla
jamos šv. Mišios spalio 28 d., 7 vai. ryto Švenčiausios
leranciją, tačiau yra įsitikinęs,
bės glūdėjo jos asmenyje ir puošė kinoj žemės kelionėj.
rius", sako griežtai imamas. "To
mą
pereiti
jis
neverčia,
tačiau
jam
Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, ir šešta
kad anksčiau ar vėliau Europa
jos būdą per visą jos vingiuotą gy
toriai vadina save musulmonais,
sunku
paslėpti
džiaugsmą,
kai
Stiprybės*
ir
ištvermės
vyrui
My
dienį,
spalio 31 d., 10 vai- ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
bus islamo tikybos, bet dėl to nevenimą, kurį pašventė savo šei
bet jie nėra musulmonai, nes nejis
pasakoja,
kad
neseniai
vienas
kolui,
sūnui
Algiui,
dukrai
RitoMaloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus
nukentėsiąs Europos tautų kul
mai, savo tautai ir artimui. M ir
į beprisilaiko ramadano —griežto
Lenkijos
universiteto
Markso
fi
nei.
Kun.
Moskui
sukalbėjus
roži
prisiminti
a. a Viktorą savo maldose
tūrinis
savitumas.
Jis
laiko
islamą
O. Tonkūnų vaišinguose namuo
pasninko"losofijos
docentas,
kurio
pavardės
nį,
atsisveikino
Moterų
klubo
pir"auksiniu siūlu" Lenkijos audek
se ne vienas lietuvis rado nuo
Imamas studijavo filosofiją KaŽmona, dukterys, motina ir setery*
jis nepasakė, perėjo į islamą.
le.
širdų priėmimą bei nuraminan m.ninkė D. Venclauskienė, įteik
su šeimomis
Kaip turi maža kuopelė platin
čią paguodą. Velionę gerbiant, dama velionės vyrai kun. S. Ylos
Tti islamą Lenkijoje? Varšuvos ir
atsilankiusieji įamžino (Lietuvos knygą "Lietuvių šeimos tradici
Viešpatie, stiprink mūsų tikė
jos"
su
klubo
narių
parašais.
Si
Fonde 485 dol. auka.
knyga buvo numatyta įteikti iš jimą amžinuoju gyvenimu, kad
su viltimi tartume ne amžiną
Ona Titenytė-Tonkūnienė gi leistuvių vaišių pobūvyje. Badfo
sudie, bet iki pasimatymo. Svečios
musi 1910 m. gegužės 30 d. Uk pirm. J. Brazauskas priminė Onu žemės kalnelin, kuriame T u il
rainoje, 1931 m. baigė Marijam tės pastangas darbu ir aukomis sėsies, ateis lankyti Tavo arti
polėj--Rygiškių Jono gimnaziją, 6 alfo veikios gerovei, paminėjo mieji, o pavasariais atskris 'paukš
mirus, žmoną BIRUTĘ, dukrą RIMĄ ir žentą ALGĮ TA
vėliau ištekėjo už Žemės ūkio tvar jos globą ir meilę jaunimui, su teliai, atnešdami paguodos gies
MOŠIŪNUS nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
mosiant
jiems
subuvimus
ir
vai
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
kytojo Mykolo Tonkūno ir gra
mių
čiulbėjimą
iš
tolimos
tėvų
žiai užaugino, išauklėjo, išmoksli šes savo namuose. L B-nės apyi. šalies.
STASĖ IR ALGIRDAS DIDŽIULIAI
DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
no savąjį atžalyną — Ritonę ir pirm. V. Vaitikus iškėlė velionės
JUZEFĄ
URBANIENĖ
K. Čampienė
Algi, kurie sukūrė lietuviškas šei toleranciją lietuviškoj veikloj.
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
ALGIRDAS AGLINSKAS
»i,
mas4330-34 So. Califomia A v e n u e
Lietuvoje neilgai teko džiaug
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
tis laimingu gyvenimu. Su vyru
ir mažamečiais vaikais buvo iš
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e
blokšti iš tėvų žemės, po įvai
Telefonas — YArds 7-1741-2
KfA.
KAZIMIERAS ŠIRMA
rių vargų 1949 m. įsikūrė Waterburyje ir čia per savo praleistus!
Gyveno Hortonville, Wisconsin, o anksčiau gyv. Chicago, m.
32 metus paliko savo draugams
Mirė spalio 25 d., 1981 m., sulaukęs 78 m. amžiaus.
ir artimiesiems daug šviesių priGimė Lietuvoje, Rokiškio apskr., Skapiškio parapijoje. Ameri
sinunimų. Keletą dienų prieš mir
A. A.
tį savo dukrai. Ritonei į Chicagą
koje iSgyveno 53 metus.
rašė: nežinau kaip aš, paliekant
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Karolina (Petraitytė), duk
Waterburį, galėsiu atsisveikinti
tė Ona Ernst, 4 anūkai: Susan, David. John ir Randy, kiti giminės,
KALEMNSKATTE
su įprasta namų
aplinkuma,
draugai ir pažįstami.
Gyveno Chicago, Illinois, Brightoii Parko apylinkėje.
kurioj išaugo vaikai, ir ar išlai
MARQUETTE FUNERAL HOME
Laidotuvės įvyks antrad., spalio 27 dieną. Po gedulingų pamal
Mirė spalio 2S <L, 1981 m., 9 vai. ryto, sulaukusi 78 m. amž.
kys manoji širdis, paliekant arti
dų Sv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Hortonville, bus nulydėtas į
Gimė Lietuvoje. Neveronių kaime. Amerikoje išgyveno 60 metų.
mus žmones.
Dale kapines.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras, duktė Alvina Car-

A. a. Onai Titetiytei - Tonkūnienei
amžinybėn išėjus

ISLAMAS EUROPOJE

JUOZUI

SUSAN

SORZICKAS

Waterburio Lietuvių Moterų
klubas savo ilgametę narę pager
bė, padėdamas į karstą po simbo
linę lietuvišką ramunę su rūtele.
iiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimu'iiiiiHii'
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Nuliūdę: Žmona, dsfctS ir

A.f A.
ELZBIETAI RUSKIENEI mirus,
Dr. Birute Biskienę ir jos šeimą nuoširdžiai
užjaučiame.
M. TRUMPAUSKJENĖ
JANINA PUODŽIŪNIENĖ
RAMUTĖ SFERAK

A. * A.
PRANUI DAINAUSKUI mirus,
jo brolį Joną Damauską su šeima ir ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Brangiam tėveliui, uošviui ir seneliui

A. f A PRANUI PONELIUI mirus,

ELENA OLŠAUSKIENĖ
IVANAUSKŲ SEIMĄ
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XX amžiaus madona (paveikslas)
apdovanotas aukščiausia premija
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yorke. Tai puošni dail. POVILO PUZINO monografija, kuri yra didelio
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX smilaus
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui.
Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd
St, Chicago. IL. IUinojaus gyventojai
prideda $1.50 valstijos mokesčio.
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EUDEIKIS

PETKUS

denas, žentas Robert, sūnus Bernard, 4 anūkai: Robert, Jr„ su žmone Jennifer, Jeffrey su žmona Ginny, Susan ir Cathy, kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 1-mą vai. popiet, EudeikisDaimid-Gaidas koplyčioje, 4330 S. Califomia Avenue.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 28 dieną. IS koplyčios 9:00
vai. ryto bus atlydėta į svč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyta*, duktė, sftnua, žentas ir antikai.
Laidotuvių direkt G. Dahnid ir D. Gaidas — Te!. 523-0440.

Neišlaikė Onutės širdis. Stokaus šermeninėje buvo apsupta
savo mylimo vyro, vaiku, anūkė
lės, draugų ir daugelio VVaterbu
rio ir apylinkės lietuvių.

A. f A.
SKORUBSKUI

I

GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA

|

I
I

SOL. DANOS STANKATTYTfiS
(įdainuota lietatiikii)

i
|

I

OPERŲ ARIJOS

I

Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyra Choru.
Dirigentas Alvydas Vasaitk
GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA,
CAVALSRIA RUSTICAKA IR KITOS.

=
|
|
1

Kaina su persiuntimu 11035, Uštakymut siųsti:
DRAU0A8, ĄSĄ5 W. 6Srd « . , Chiosgo, /B. 906Ė9.
BĮ. gyventojai dar prideda, 60 e t valstijos mokesčio.
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jo dukroms MARIJAI GRAZULIENEI, KLARAI VIRSKUVIENEI, sūnui ALFAI ir jų šeimoms reiškiame gi
lią užuojautą.
JULIŲ A POŠKIENĖ
MARIJA MILERIENĖ
JONAS IR GENĖ STASIAI

Mielam

A. f A. JUOZUI SKORUBSKUI
mirus,
žmonai BTRUTEL dukrai RIMAI ir žentui ALGIUI bei
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.
AUGUSTA IR VACLOVAS SAULIAI
SU SEIMĄ

2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Te!. 47^-2345
AIKŠTĖ ALTOMOBII IAMS STATYT!

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. spalio mėn 27 d.

CHICAGOS
ŽINIOS

ATIDARYTA NUOTRAUKŲ

X Kun. dr. Kęstutis Trima
PARODA
kas Mokslo ir kūrybos simpo
Lietuvių foto archybo vardu
ziumo metu vadovaus psicholo
rengiama kasmetinė lietuvių fo
gijos sekcijai. Pranešimus da
SU AKJJfc NAMUS
tografų
išeivijoje paroda šiemet
rys Jurgis Karuža, Colleen M.
jau
buvo
dešimtoji. Ji atida
Sprogimas
ir
iš
to
kilęs
gais
Karuža, dr. Aldona Grinienė, dr.
ryta
M.
K.
Čiurlionio galerijo
ras spalio 22 d. sunaikino Steve
Justinas Pikūnas ir dr. Julija
Petrovic namus Northfiekl apy je, Jaunimo centre, Chicagoje,
Zabarskienė. Simpoziumas pra
linkėse,
netoli Chicagos. Šeima spalio mėn. 23 d (praėjusį penk
X Naujas kūrinys, pasirašy sidės lapkričio 25 d., baigsis
tuo metu buvo Arizonoje. Ma tadienį) . Pasidžiaugdamas pa
tas Ugnės P. slapyvardžiu, gau 28 d.
noma, kad t a i buvo padegimas. rodos brandumu įvadinį žodį
tas "Draugo" trisdešimt pirma
Namo savininkas — serbas ir tarė kun. Algimantas Kezys, SJ.
x "Chicago Tribūne" dien
jam romano konkursui. Komisi raštyje spalio 24 d. buvo iš
spėjama, kad padegimas įvyk Paskelbtos premijas ir žymenis
ją sudaro rašytojai ir kritikai spausdintas kun. J. prunskio
dytas politiniais sumetimais. Na laimėjusių pavardės. Laimikius
iš Clevelando apylinkės: Balys laiškas apie savęs klaidinimą,
jiems įteikė, tardamas atiteka
mo vertė apie 100,000 doL
Gaidžiūnas, Viktoras Mariūnas, atsisakant stiprinti apsiginklavi
mą žodį, Liet. foto archyvo ta*PO 85 M. KALĖJIMO
Vacys Rociūnas, Dalia Staniš- mą prieš sovietinę agresiją ir
rybos pirm. dr. Stasys Budrys
kienė ir dr. Danguolė Tamulio- nuolatinius užgrobimus svetimų
Dvi merginos pasikvietė tris ir faktinasis parodos organiza
nytė. Mecenatai — Raimonda ir žemių, kurios jiems niekada ne
vyrus Chicagoje į svečius. Abi torius Stasys Žilevičius. PrenuRichardas Kontrimai iš Kalifor priklausė.
dvi jaunos, 21 ir 22 m. Kai jos jas laimėjo: už spalvotas nuo
nijos. Paskutinė data kūriniams
paprašė vyrus išsinešdinti, šie traukas: I vietą Romas Baltuš
atsiųsti — lapkričio 1 d. (pašto
X Balzeko lietuvių Kultūros ALIAS Chicagos skyriaus valdyba su pagrindine kalbėtoja. Iš kairės: A. Smolinskas, E. Eiva, P. Vaičekauskas, pirm. vienai užkimšo gerklę ir suba ka, H- — Aurelijus Prapuole
antspaudas).
dė peiliu, perplaudami gerklę, nis, m — Jonas Tamulaitis,
muziejuje lapkričio 4 ir 11 die B. Kovienė. kalbėtoja dr. R. Kulienė, V. Mažeika, S. Jokuhauskas ir A. Kerelis.
kita irgi buvo subadyta. Jos garbės žymenį — Teresė Gaidenomis nuo 7:30 iki 9 vai. vak.
X Dzūkų draugijos skelbtam mokoma lietuviškų tautinių Šo
abidvi išliko gyvos ir liudijo teis lytė. Už nespalvotas nuotrau
konkursui dainai sukurti yra kių. Apie visus populiarius lie
me prieš užpuolėjus. Vienas vy kas: I vietą — Raminta Jeliogautas dar vienas kūrinys — tuviškus šokius kalbės ir duos
koje seni žmonės nori pasi ras — L. Norais, 24 m., prisi nytė, H — Jonas Kuprys, JH —
Krivių Krivaičio "Eikime mudu paaiškinimus šokių specialistė
traukti iš socialinio gyvenimo pažino kaltu. Buvo nubaustas Aušra K. Bagdonavičiūtė, gar
abudu". Iš viso yra gauti 7 kū Nijolė Pupienė. Kviečiami tiek
Spalio 16 d., penktadienį, 8 Vaičekauskas pasiūlė išnešti rė ir tuo pačiu pasiruošti galuti 25 m. Kiti du užpuolėjai — A. bės žymenis Daina žemliauskairiniai.
jauni, tiek ir vyresnio amžiaus. vai, vak., Amerikos Lietuvių In- j zoliuciją, išreiškiant padėką se- niam atsiskyrimui, mirčiai. Iš Sparkman, 22 m., ir Gr. Woods, tė - Juozevičienė ir Felicija Ba
žinierių ir architektų s-gos Chi-; nat oriui Charles Percy, kuris
24 m., — nubausti po 85 m. ka nytė. Parodos dalyviai kviestie
x Fenomenologas dr. Algis
X Kazimieras Pravilkmis, By- cagos skyriaus nariai ir moterų j darbuojasi išvadavimui Vytauto kitos pusės visuomenė irgi lėjimo. Juos nubaudė krimina ji svečiai konkurse nedalyvavo.
Mickūnai ryšium su seminaru ron Motei, Byron, UI., savinin- pagalbinis vienetas susirinko Skuodžio ir Balio Gajausko. Ta džiaugiasi, kad tuo senieji užlei
Tokie buvo žymieji mūsų, foto
t
džia vietą jauniesiems. Tačiau linis teismas Chicagoje.
Northvvestern universitete šį sa
grafai: Kastytis Izokaitis, Eu
kas,
nuoširdus
mūsų
rėmėjas,
I
Lį
e t u v į ų Tautinių namų salėje. į proga Br. Kovienė paragino vi- ši teorija nepatenkina
senstan
vaitgalį atvyks į Chicagą. Šia
NEBUS LENKTYNIŲ
genijus Būtėnas, Algimantas Ke
proga Santara - Šviesa rengia jo atvyko^ į Chicagą, ta proga ap- | Susirinkimą atidarydama pirmi-; sus narius apmokėti nario mo- čios kartos, kuri siekia bendra
SEKMADIENIAIS
zys, Vytautas Maželis ir Riman
paskaitą tema "Religija, mark lanke "Draugą" ir įteikė 62 dol. j n i n k ė B r o n ė Kovienė pareiškė, I kesčius, nes suvažiavime bus darbiavimo ir aktyvaus gyveni
Apie 100 gyventojų pasiskun tas Žukas. O premijoms kandi
sizmas ir anarchija" aekrnadic ^ L ^ T ž J Z f t ^ ^
*> • " " * "****
veiMa:,oriin,tini balsai tik „arių, aaaa- mo visuomenėje, žmogaus vieta
dė,
kad nebereikia sekmadie datavo 31 šios parodos dalyvis.
pasaulyje yra svarbi tik tiek,
ni lapkričio 1 d, S vai. p. p. S T ^ ' ^ S S S S ^ l d™b o °e tk u r " e s^a n t f i ?*" Z ! * FUI
^
niais
leisti arklių lenktynių Taigi paroda gausi, ir yra ko
už gražia naramTt*•
-•'- Y 3 '
>
granam orui, | e i a vicepirmirinkas Albertas kiek j o užimama pozicija yra
Jaunimo centro kavinėj.
grazaą paramą tariame aciu. | g a r i n į , ) a p į e p u s ė §į m t o n a r į u : K e r e l i s pristatė vakaro pagrin- pergyvenama jo buvusių arti Sportsman parke, 3301 S. La- pasižiūrėti. Po parodos atidary
X Jonas ir Adelė Kviečiai, I s u ^ešniomis ir svečiais. Meilu-! dine kalbėtoją dr. Reginą Mic- mųjų ir bendradarbių: mirus ramie. Esą, užtenka šešių sa mo Jaunimo centro kavinėje dar
X "Viltis", tautinių tradicijų
tautinių šakių žurnalas, reda- Dayton, Ohio, buvo atvykę į ' t ė i r K ^ 1 1 5 B i s k i a i J a u d a u S i kevičiūtė - Kulienę. Bachelor of jaunam jo pasigenda šeima, ar vaitės dienų lenktynėms. Cice buvo parodytas John Kchout
gujamas ir leidžiamas Vytauto I chi c a g ą < l a n k ė savo draugus ' m e t ų u ž l e i d ž i a s*-™ sodyba i Arts laipsnį jį gavo St. Mkhaels timieji, bendradarbiai ir orga ro miesto vadovybė nusprendė puikus muzikos ir nuotraukų
F. Beliajaus, Nr. 4, 1981 m. į i r pažįstamus, Taip pat apsi_ j ALIAS Chicagos skyriaus rude- j kolegijoje. Toronto universite- nizacijų nariai: mirus senukui, ateinančiais metais nebeleisti montažas apie Amerikos Vakarų
gamtos grožybes.
gruodžio mėnesio data, pasiekė lankė "Drauge", pratęsė prenu niniam piknikui. Jie t a m įdeda | tas jai suteikė Bachelor ir Mas- jis y r a greitai užmirštamas, o lenktynių sekmadieniais.
galbūt
net
atsidūstama,
kad
redakciją. Leidžiamas Denve meratą, nusipirko keramikos, daug darbo ir pasidaro sau ne te r of sočiai vvork laipsniu. Persi
MALDOS U2 TAIKA
Parodą galerijoje dar bus ga
ryje, Solo. šiame numeryje pir medžio drožinių ir gražų lietu mažai išlaidų. Už tai mes esa-;kėlusi į Chicagą ji gavo Chica nuo artimųjų pečių nukrito
Chicagos katalikų bažnyčiose lima lankyti ateinant} savaitga
gos universiteto School of so našta.
moj vietoj paties redaktoriaus višką rankšluostį, kuriame yra me jiems labai dėkingi.
kardinolo Cody pageidavimu lį: penktadienį nuo 7 iki 9 v a i
išsamus straipsnis apie Vytautą Į jaustas Lietuvos himnas. L ir Per paskutinius mėnesius iš jčiai service administration dak Primityviose tautose senie Mišių metu nuo spalio 24 d. vak., šeštadienį ir sekmadienį
Didįjį su jo laiku Lietuvos že- | A. Kviečiai ne tik sumokėjo di- | mūsų tarpo iškeliavo amžinybėn taro laipsnius. J i dalyvauja siems yra paliktos svarbios ro įvedama malda už taiką, teisin nuo 11 v a i iki 9 vai. vak.
mėlapiu. Be to, išaiškinama I desnę sumą, bet dar paliko ir i du labai mylimi ir brangūs kole- Įvairiuose suvažiavimuose ir Bal lės: kultūros nešėjai, teisėjai, gumą ir sutarimą Airijoje, Len
dalis tautinių vardų, papuoštas a u ką savo dienraščio stiprini- gos: Juozas Sakalas ir Vytau tuosiuose rūmuos, ji y r a dele įstatymų leidėjai ir jų saugoto kijoje, Artimuosiuose Rytuose ir
vienas puslapis Sofijos Dauku- '• mui. Labai dėkojame už viską. tas Vintartas. Jų atminimui su gatė "Conferences on Aging". jai. Ritualai, sukurti per ilgus visur, kur yra grėsminga įtampa. "HiiiiiiiiiiiiKiiiiiimuiilllllllllUIIHIIIIilli
sirinkusieji buvo Bronės pa Jos vakaro kalbos tema buvo amžius, apsaugoja senelių tei
tės, kaip jurginų karalaitės iš i
Chicagos, nuotrauka. Daug ir Į X S. Masiulis, Eimburst, M., kviesti atsistoti ir minutės susi "Žvilgsnis į senatvę iš žmogaus ses ir jiems suteikia garbingą
vystymosi perspektyvos".
įvairios medžiagos yra apie ki-; J- Steponaitis, Detroit, Mkh., kaupimu pagerbtivietą visuomenėje. Tačiau to čiau imama dėti pastangos su Knyga — albumas su daugybe
tų tautų šokius ir papročius.
į Bronė
Jucėnas. Centerville, Mūsų skyriaus moterų pagelDr. Regina pirmiausia pareis- kiose tautose senų žmonių yra organizuoti pagalbos šaltinius, mūsų tremtinhį ir kalinių atsi
j Mass., Jokūbas Kregždė, Cin- binis vienetas pradėjo veikti ir j kė, kad jai rūpi senų lietuvių pa- labai mažai
kurie padėtų seneliams gyventi minimų, laiškų, su gausiomis
X Makutėnas Dental Labora- į cjnnati, Oh, N. Stakauskas, paskutinėje savo išvykoje pas! dėtis ir gerovė. Senų žmonių
Dr. Kulienė nurodė, kad se net jų pačių šeimose.
nuotraukomis iš Sibiro^jšėjo^iš
tory, Indianapolis, Ind., užsisa- j Chicago, UI., Stankus - Saulai- Lukus išsirinko naują valdybą: ! skaičius industrializuotų tautų
natvę lydi įvairios chroniškos Lietuviai rūpinasi jaunimu: spaudos. Paruošė kun. J. Prunskė naujausių leidinių ir plokšte tis, Chicago, UI., Stasė Leikienė, Regina Smolinskienė — pirmi-; tarpe sudaro nemažai rūpesčių.
ligos, negalavimai, fiziniai su kuriamos stovyklos, organizuo
lių už didesnę sumą.
West Haven, Conn., K. Pabe- ninkė, Alfa Budrionienė — vice- \ Senieji turi didelę įtaką į tų tau- trikimai, blogesnis girdėjimas, jami kursai, daromi kongresai kis, iliustravo dail. J. Strungys,
apipavidalino dail. P. Ueksa ir
x Prez. A. Smetonos Jūrų Bū | dinskas, Oak Park, BĮ., Julius piimininkė, Irena Bernotavičie- j tų ekonominį, politinį ir sociali regėjimas, orientacija, judrumas ir suvažiavimai. Tačiau senimu dail. V. Lukas. Išleido Amerikos
džiu Įgula kviečia visus atsilan- Telyčėnas, Hamilton, Kanada, nė — sekretorė, Aldona Slons- j nį išsivystymą ir gyvenimą, šio ir savistovumas. Jie sukelia mes nesirūpinam ir esame atsi Lietuvių Bib'krteka. 210 psl.,
kyti į Jūros Dugne balių, kuris i ^ užsisakė naujausių leidinių, kienė — iždininkė ir Jane Dau- šimtmečio pradžioje Amerikoje' d a u g r ū p e ^ ^ p a t i e m S i fei- likę nuo kai kurių kitų tautybių. kaina $21.80, su persiuntimunorienė — narė.
daugiau 60 metų amžiaus buvo moras, artimiesiems, visuomenei Reikėtų dėti daugiau pastangų
rengiamas š. m. spalio mėn 31 |P*°kštelių ir medžio drožinių.
Užsakymus siųsti:
Bronė
Kovienė
pranešė,
kad
už
vos keturi procentai viso gyven ir valstybei. Amerika išleidžia! senelių sunkiai pakeliamą likimą
d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. Jau- J y ^ ^ j ^ z ^ ^ ^ t ė , r ^ P a u i
keletos
savaičių
vyks
ketvirtas
toju skaičiaus, šiuo metu tas dideles sumas sveikatos priežiū- palengvinti, baigė dr. Kulienė.
nimo centro didžiojoje salėje.; ^ e ^ t e t o mU zikos mokyklos
DRAUGAS, k5k5 W. 6Srd St.
-i -r- r
iki vienuoli- rai. Yra net balsų, kad never Po įdomios klausimų - atsaky
Bus trumpa, linksma programa, ^
^
^Mys
p i a n o „ g ^ mokslo ir kūrybos simpoziumas procentas paaugo
Chicago,
IL
60629
ir visuotinis PLIAS-ALIAS su- į kos arba apie 23 milijonų gy- ta išleisti trečdalio visų sveika mų sesijos arti penkiasdešimt
šilta vakarienė, ir šokiai grojant
lapkričio 1 d., 2:30 vai. p. p
A. Stelmoko orkestrui. Dėl re
Dlinois gyv. dar prideda $1.40
važiavimas
centre. Mū- [ ventoju. Kiekvieną mėnesį Ame- tai skiriamų sumų ant vienuoli susirinkimo dalyvių pasivaišino
Ateitininkų namuose, Archer s ų s k v T H l s Jaunimo
deda
valstijos
mokesčio.
zervacijų kreiptis pas R. Kunst- Ave. (BĮ. 171) ir 127 St L e - i
visas pastan- j rikoje švenčia savo 66-jį gimta- kos procentų senųjų piliečių, prie stalo su kavute ir pyragai
g
a
s
k
a
d
d
u
9
a
maną 219 — 322-4062, A Jo- monte. Vida skambins Bach, i
Petras Kiršinąs
'
*
« * * įvykiai , dienį 5-6.CO0 žmonių, Šimtme- ypač, kad jie yra neproduktyvūs čiais.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIOIH
nušą 430-1959, ir taip pat pas • į į į į į į ir Grieg" kūrinius, atuVmūsų organizacijos gyvenime Į čio pradžioje gimusis kūdikis ir todėl nereikalingi.
Kupcikevičius — Talman Deli
kant tą pačią programą, kurią sklandžiai ir produktyviai pra galėjo tikėtis išgyventi vos 47 Yra nuomonių net tarpe se
catessen parduotuvėje. Parem duos savo muzikos laipsnio įsi eitų. Po suvažiavimo atidary metus. Tuo tarpu dabartinis nųjų, kad nereikėtų stengtis ne
kite lietuvišką jaunimą — atsi gijimo proga lapkričio 14 d., mo, organizacinės darbo pro naujagimis gali tikėtis sulauk reikalingai prailginti besibai
lankykite,
(pr). 8 vai vak., De Paul universitete, gramos, posėdžių, kalbų bei pa ti 70 m. amžiaus berniukas ir giantį gyvenimą ir leisti senie
skaitų mes turėsime pobūvį, ku 78 m. mergaitė.
siems ramiai numirti Kai kur
x Sknbėkite registruotis į j 804 W. Belden, Chicagoje. I i e rio suorganizavimui didelę paDaktarė pasakė, kad Amerika net diskutuojama savižudybė ir
PLB rengiamą, vienos savaitės į tuvių visuomenė kviečiama dalygelbą sutiko duoti moterų pagel- senų žmonių nevertina. Jiems jos naudingumas. Anglijoje yra
kelionę laivu — gruodžio mėn. I vauti.
(pr.).
binis vienetas, č i a Br. Kovie- neskiriami svarbesni uždaviniai, net tam tikslui skirta organiza
5 d. ši lietuviška išvyka aplan-: x Moterų rekolekcijos vyks
kys net 6 Karibų jūros salas. lapkričio 6-S dienomis, Cenacle nė paragino visus susirinkusius į jiems nieko nepavedama, ką gali cija, duodanti tuo reikalu pata
Linksma lietuvių grupė, šilta vienuolyno patalpose, 11600 So. ir į susirinkimą neatvykusius ; atlikti jaunesni. Jaunystė, gro- rimus.
tropinė saulė — geriausios ato Longwood Drive, Beverly. Hills narius gausiai dalyvauti šuva- j žis, lytinis patrauklumas yra la- Žmogus su mirties idėja susi
VėHnės yra Jautri ir gyva proga
stogos niūriu žiemos laiku . . . rajone. Jas praves pranciško ži avime, simpoziume ir ALIAS • bai aukštai laikomi. Blogiausia, duria pasiekęs vkuirarnžį. Jis
matot! ties mirusiųjų pasaulio
Registracija ir informacija iki nas kun. Jonas Bacevičius. In pobūvyje. Ten p a t tuo pačiu | kad ir senimas nesugeba tokiai ima klausti savęs, kur jis eina,
laiku
yra
ruošiama
mūsų
techi
įtakai
atsispirti
ir
jų
pačių
inuoš. m. spalio mėn. 1 dienos pas: formacijai skambinti Vidai Tidėl ko jis gyvena ir kas jo lau
American Travel Service Bu- jūnelienei, telef. 247-4779, arba ninių laimėjimų paroda. Be to, ; monė apie save y r a labai žema: kia. Tada jau imama suprasti,
reau, 9727 So. VVestern Avenue, Aldonai Prapuolenytei 863-1769. pirmininkė pasiūlė surengti iš- | dar žemesnė negu vidurinio am- kad gyvenimas nėra amžinas ir
važiavimą į Wisconsmą, Pietų žiaus piliečių nuomonė apie se ima skaičiuoti laiką ne nuo gimi
Vėlines fra dfcffloji rimties tventft, kurtoje katalikai organizuota mal
Chicago, TU. 60643; tel. (312)
(pr.).
da
nukrypau
J tuos, kurte, ii Ho pasaulio atsiskyrė, nebegali sau padėti
Ameriką
arba
Europą
(Prancū
nimą. Viena teorija tvirtina, mo, bet kiek laiko jam dar liko
238-9787.
(sk.).
X Lietuviu Fondo Kredito ziją arba Graikiją). Tačiau jo kad tarp senų žmonių ir visos šiame pasaulyje ir ką jis dar
Marijonų koplyčioje (prie "Draugo") pradedant Vėlinių dieną, per s
x lietuviai muzikai instru kooperatyvus atidarytas kiek kio nutarimo nebuvo pasiekta. aplinkos vyksta atsipalaidavimo
gaili pasiekti. Jam mirties idėja dienas, bua atnašaujamos iv. Mifttoe ir vakarai* giedami gedulingi miš
mentalistai su 20 styginių ir pu vieną trečiadienį nuo 12 iki 6
Skyriaus sekretorius Povilas procesas, skilimas, kurk) pase- pasidaro neišvengiama realybe parai ui bendradarbius, geradarius ir visus mfisų maldom pavedamus
čiamųjų — gruodžio 6 d., 1 vai. ! vai. vak. Liet. Fondo patalpose
mirusiuosius.
ir jos nebijo. Seni žmonės tik
popiet Tėviškės bažnyčioje, 67-ta ; — tel. 925-6897. Sekmadienį
Kviečiame visus Jatjungn | Has
pamaldas Savo brangių
bijo, kas bus su jais prieš mirtį:
ir Troy St., rengia religinį kon Jaunimo centre nuo 10 iki 1 vai.
nenori likti invalidais, bijo pa mirusiųjų vardus siųskite:
certą. Programoje: Hydeno 12 Už einamas sąskaitas mokame
**
11
Marias Fatasn, OM S*.
sidaryti našta visuomenei ir bi
Ave., Ckkags, m.
ir 13 simfonijos, specialiai baž ĮO^. Turime 30 dienų, vienų
jo nukeliauti į senelių prie
nytinėms iškilmėms parašytos, metų, ir "AB Savers CerttficaHa proga praiao pristota* HB man brangių surastųjų sMas:
glaudas. Seneliai norėtų Ūkti su
Mozarto koncertas 21, Mieliulio tes". Mokama aukščiausius fed.
savo artimaisiais iki pačios pa
fuga ir choralas "Garbė Aukš valdžios leidžiamus procentus.
baigos. Lietuvoje yra sakoma,
čiausiajam" ir kiti dalykai. So
(pr.).
kad viena mama be vargo išau
listai : Bronė Variakojienė. Aldo
gina penkis vaikus, tačiau penki
x Alice's Restorane, 4506 W.
na Buntinaitė, Albertas Paulivaikai nesugeba išlaikyti vienos i Mano vardas ar pavardė
kaitis, Viktoras Mieliulis, Sr 63rd St., tel. 284-9495, kasdien
senos mamos.
Ingė Paulius. Diriguoja Povilas | ^ ^ " ^ L ^ ^ S L f 0 ^
Problema, kas daryti su vis
Mieliulis. JėjimasSdol. (pr.).
^ nai,
i koldūnai,
p ^ , balandėliai,
^ ^ ^t t . )^.
augančiu skaičium senų žmonių,
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x Vėlinių proga už mirusius Atdaras kasdien nuo 5:30 vai.
Lietuvių Fondo narius šv. Mi-jryto iki 8 vai. vak., šeštadienį Marquette Parko Liet. Namų savininkų banketo programoje. U Kairas: muz.
šios bus lapkričio 1 d 11:15 vai. iki 2 vai. popiet. Sekmadienį už- Arūnas Kaminskas, solistai Margarita ir Vaclovas Momkaj.
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, ( p r ) . Į daryta.
(sk.)
Nuorr P Mal#to(i

•

yra labai aktuali ir svarbi.
Amerikoje didelė moterų dalis
dirba ir dažnai nėra namuose
žmogaus prižiūrėti senelius. Ta-

. Pridedu auką bendr. •>. Miltams S

.

